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موجز تاريخي

يمكن أن يقال إن التعاون الدولي في ميدان األرصاد الجوية قد بدأ في عام  1853حين عُقد في بروكسل مؤتمر دولي
بشأن األرصاد الجوية البحرية .وأعقبت ذلك مؤتمرات أخرى ،وفي عام  1873عُقد أول مؤتمر دولي لألرصاد الجوية
في فيينا .وقد أفضى ذلك إلى إنشاء المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOبصورة رسمية.
وفي ظل المنظمة الدولية لألرصاد الجوية أُعدت بنجاح إجراءات لضمان التعاون والتنسيق الدوليين في مجال األرصاد
الجوية ووضعت موضع التنفيذ ،ظلّت المنظمة الدولية لألرصاد الجوية أداء دور مركزي في دعم المبادرات الدولية في
مجال األرصاد الجوية .وفي  23آذار /مارس  1950أُنشئت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOرسميا ً .وفي
نيسان /أبريل ُ 1951نقلت وظائف ومسؤوليات المنظمة الدولية لألرصاد الجوية إلى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
وصاحب ھذا التغيير في االسم
المنشأة حديثا ً في ذلك الوقت ،وعندئذ لم يعد للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية وجود.
َ
تغيير في الوضع القانوني ،لكون المنظمة العالمية لألرصاد الجوية منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة تابعة لألمم
المتحدة )كانون األول /ديسمبر  ،(1951في حين أن المنظمة الدولية لألرصاد الجوية كانت منظمة غير حكومية.
وقد عُقد أول مؤتمر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في عام  1951في باريس عقب االجتماع األخير للمنظمة الدولية
لألرصاد الجوية مباشرة .وعُقدت دورات المؤتمر الالحقة في جنيف كل أربع سنوات .ووفقا ً للجدول الزمني المقرر
سيُعقد المؤتمر السابع عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في جنيف في الفترة  25أيار /مايو -
 12حزيران /يونيو .2015
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ھيكل المنظمة

يشكل المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية الجمعية العامة للمندوبين الذين يمثلون جميع أعضاء المنظمة )الدول واألقاليم(
التي تنعقد عاد ًة مرة كل أربع سنوات .وباعتباره أعلى ھيئة في المنظمة ) ،(WMOفھو الذي يضع السياسات العامة
للمنظمة واللوائح واإلجراءات ،واالستراتيجية والميزانية ،وينتخب رئيس ونواب رئيس المنظمة ) (WMOوأعضاء
المجلس التنفيذي ويُعيّن األمين العام.
ويعھد إلى المجلس التنفيذي ،باعتباره الھيئة التنفيذية للمنظمة ) ،(WMOتنفيذ المقررات التي يتخذھا أعضاء المنظمة
) ،(WMOوھو يجتمع كل سنة .كما أنه يزود أعضاء المنظمة ) (WMOبالمعلومات الفنية والمشورة والمساعدة في
نطاق عمل المنظمة ) .(WMOويتألف المجلس التنفيذي من رئيس ونواب رئيس المنظمة ) (WMOورؤساء االتحادات
اإلقليمية الستة و 27من مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية .ويضطلع أعضاء
المجلس التنفيذي بمھامھم في المجلس بصفتھم ممثلين للمنظمة ) (WMOال بصفتھم ممثلين لبلدانھم.
وفيما يلي التشكيل الحالي للمجلس التنفيذي )في تاريخ  24شباط /فبراير :(2015
الرئيس:
النائب األول للرئيس:
النائب الثاني للرئيس:
النائب الثالث للرئيس:

السيد ) David GRIMESكندا(
الدكتور ) Antonio Divino MOURAالبرازيل(
السيد ) Mieczslaw S. OSTOJSKIبولندا(
السيد عبد ﷲ مقسط )المغرب(

أعضاء في المجلس التنفيذي بحكم منصبھم )رؤساء االتحادات اإلقليمية(:
أفريقيا )اإلقليم األول(:
السيد ) Amos MAKARAUزمبابوي(
السيد أحمد عبد ﷲ محمد )قطر(
آسيا )اإلقليم الثاني(:
أمريكا الجنوبية )اإلقليم الثالث( :السيد ) Julian BAEZباراغواي(
4

السيد ) Juan Carlos FALLAS SOJOكوستاريكا(

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة
البحر الكاريبي )اإلقليم الرابع(:
جنوب غرب المحيط الھادئ )اإلقليم الخامس(:
أوروبا )اإلقليم السادس(:

السيد ) Andi Eka SAKYAإندونيسيا(
السيد ) Ivan ČAČIĆكرواتيا(

أعضاء المجلس التنفيذي المنتخبون )مقعدان شاغران(:
)ألمانيا(
السيد Gerhard ADRIAN
)نيجيريا(
السيد A. C. ANUFOROM
السيد ) Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZالمكسيك( )بالنيابة(
)ماليزيا( )بالنيابة(
السيدة CHE GAYAH Ismail
)إيطاليا( )بالنيابة(
السيد Luigi DE LEONIBUS
)االتحاد الروسي( )بالنيابة(
السيد Alexander FROLOV
)الواليات المتحدة األمريكية( )بالنيابة(
السيدة Laura K. FURGIONE
)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(
السيد John HIRST
)تنزانيا( )بالنيابة(
السيدة Agnes L. KIJAZI
)كوريا( )بالنيابة(
السيد KO Yunhwa
)كوت ديفوار( )بالنيابة(
السيد Daouda KONATE
)فرنسا( )بالنيابة(
السيد Jean-Marc LACAVE
)إسبانيا( )بالنيابة(
السيد Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
)الكونغو(
السيد Camille LOUMOUAMOU
)جنوب أفريقيا(
السيدة Linda MAKULENI
)المملكة العربية السعودية(
السيد سعد محمد المحلفي
)إكوادور(
السيد Carlos NARANJO JÁCOME
)اليابان( )بالنيابة(
السيد Noritake NISHIDE
)زامبيا(
السيد Jacob NKOMOKI
)الھند( )بالنيابة(
السيد Laxman Singh RATHORE
)أقاليم الكاريبي البريطانية(
السيد Tyrone SUTHERLAND
)فنلندا(
السيد Petteri TAALAS
)إثيوبيا( )بالنيابة(
السيد Fetene TESHOME
)أستراليا( )بالنيابة(
السيد Robert VERTESSY
)الصين(
السيد ZHENG Guoguang
وھناك ستة اتحادات إقليمية )ألفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الجنوبية ،وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر
الكاريبي ،وجنوب غرب المحيط الھادئ ،وأوروبا( مؤلفة من الدول واألقاليم األعضاء .وتبحث ھذه االتحادات اإلقليمية،
من وجھة النظر اإلقليمية ،جميع المسائل التي يحيلھا إليھا المؤتمر والمجلس التنفيذي وتنسق أنشطة األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في أقاليمھا .وھي ترفع توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن المسائل ذات األھمية اإلقليمية.
واللجان الفنية ،المؤلفة من خبراء يعينھم أعضاء المنظمة ،ينشئھا المؤتمر الستعراض المسائل المتعلقة باألنشطة العلمية
والفنية للمنظمة .وھي ت ِع ّد توصيات فنية ترفع بعد ذلك إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر إلقرارھا.
وتوجد في الوقت الحاضر ثمان لجان فنية ،مص ّنفة في مجموعتين ،وھي:
أوالً:

اللجان األساسية
لجنة النظم األساسية )(CBS؛ ويرأسھا السيد
لجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO؛ ويرأسھا السيد B. Calpini
F. Branski
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لجنة الھيدرولوجيا )(CHy؛ ويرأسھا السيد
لجنة علوم الغالف الجوي )(CAS؛ ويرأسھا السيد O. Hov
H. Lins

ثانيا ً:

لجان التطبيقات
لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM؛ ويرأسھا السيد C.M. Shun
لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM؛ ويرأسھا السيد .Lee B.-L
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM؛ ويتشارك في رئاستھا السيدة  N. Pinardiوالسيد J. Stander
لجنة علم المناخ )(CCI؛ ويرأسھا السيد T. Peterson

وتك ّمل األمانة التي يوجد مقرھا في جنيف )سويسرا( ھيكل المنظمة ) .(WMOويضطلع موظفو األمانة الدوليون،
بتوجيه من األمين العام السيد ميشيل جارو ،بالعمل الفني واإلداري للمنظمة.

باء  -المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )(Cg-17
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الدعوة إلى االنعقاد

ُدعي المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية إلى االنعقاد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات )(CICGا
) (17, rue de Varembéفي الفترة من يوم االثنين  25أيار /مايو إلى يوم الجمعة  12حزيران /يونيو .2015
-2

تشكيل المؤتمر

طبقا ً للمادة  7من اتفاقية المنظمة يتألف المؤتمر ،بوصفه أعلى ھيئة في المنظمة ،من مندوبين يمثلون أعضاء المنظمة،
حيث يعين كل عضو من أعضاء المنظمة أحد مندوبيه مندوبا ً رئيسيا ً لدى المؤتمر على أن يكون ھذا المندوب مدير
مرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابع للعضو .أما المشاركون اآلخرون فھم كما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھ(
)و(
-3

مراقبون من دول غير أعضاء في المنظمة ،تتولى أمر مرافقھا لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ،مدعوون بقرار من أعضاء المنظمة؛
رؤساء اللجان الفنية التابعة للمنظمة المدعوون وفقا ً للمادة  19من االتفاقية؛
ممثلو األمم المتحدة والمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية،
المدعوون بموجب اتفاقات قائمة ،أو ترتيبات عمل ،أو أحكام أخرى لتبادل التمثيل؛
ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية التي منحھا المجلس التنفيذي للمنظمة صفة استشارية؛
ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية األخرى المدعوون وفقا ً ألحكام المادة  19من الالئحة العامة؛
خبراء مدعوون بصفتھم الشخصية وفقا ً للمادة  7من االتفاقية والمادة  19من الالئحة العامة.
ھيكل المؤتمر

بمقتضى المادة
لألرصاد الجوية.
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من االتفاقية ،يكون رئيس المنظمة ونواب الرئيس الثالثة رئيس ونواب رئيس المؤتمر العالمي

ويجوز أن ينشئ المؤتمر اللجان التالية وفقا ً ألحكام المادة  23والمواد من  25إلى  32من الالئحة العامة:
)أ(
)ب(
)ج(

لجنة ألوراق االعتماد التي ُتنشأ عادة فور إتمام مراسم االفتتاح وتظل قائمة طوال فترة انعقاد الدورة ،كيما
تفحص أوراق اعتماد المندوبين والمراقبين وتقدم تقريرھا عن ذلك؛
لجنة للترشيحات إلعداد قائمة بأسماء المرشحين لكل منصب أو موقع يقتضي شغله إجراء انتخاب وعرضھا
على المؤتمر؛
لجنة للتنسيق لالضطالع بالمسؤولية عن تنسيق أنشطة الدورة .وتتألف ھذه اللجنة من رئيس المنظمة ونواب
الرئيس الثالثة واألمين العام ورؤساء اللجان العاملة؛
6

)د(

لجان صياغة أو لجان عاملة قد يرى المؤتمر أنھا ضرورية لبعض مشاريع القرارات تمھيداً لعرضھا بعد ذلك
على الجلسات العامة كيما تقرھا بصفة نھائية.

وباستثناء لجنة التنسيق ،التي يرأسھا عادة رئيس المنظمة ،تنتخب كل لجنة رئيسا ً لھا ومسؤولين آخرين عند االقتضاء.
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أوراق اعتماد الوفود

تنص المادة  21من الالئحة العامة للمنظمة على ما يلي:

قبل انعقاد دورة أية ھيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي يبلّغ كل عضو من أعضاء المنظمة األمين العام ،إن
أمكن ،بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده إلى الھيئة المذكورة مع تحديد أيھم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي،
وإذا اقتضى األمر المندوب الرئيسي المناوب )مع تحديد التواريخ(.
وإلى جانب ھذا التبليغ يرسل كتاب يورد ھذه البيانات وتراعى فيه أحكام االتفاقية وأحكام ھذه الالئحة ،موقع
عليه من أو بالنيابة عن سلطة حكومية مختصة من سلطات عضو المنظمة ،إلى األمين العام ،ويعتبر ھذا
الكتاب بمثابة أوراق اعتماد مناسبة الشتراك األشخاص الذين وردت أسماؤھم فيه في جميع أنشطة الھيئة
التأسيسية.
ويطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون بلدانا ً غير أعضاء في المنظمة.
وتوقع أوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون منظمات دولية من السلطة المختصة في المنظمة المعنية.
وينبغي للوفود أن تودع لدى الموظف المسؤول عن أوراق االعتماد بمكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم ،فور وصولھا،
جميع أوراق االعتماد التي لم ترسل بالبريد إلى األمين العام .ويتعين على جميع المندوبين والمراقبين تسجيل أنفسھم إما
مسبقا ً عبر اإلنترنت ،وإما عند الوصول في ھذا المكتب ،ويتسلمون بطاقات التعريف .وال يخل إصدار أي من ھذه
البطاقات بقرار المؤتمر بشأن أوراق اعتماد الشخص المعني.
-5

السماح بحضور االجتماعات  -بطاقات الدخول

يبدأ مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم العمل من الساعة  2:30وحتى  5:30مسا ًء يوم  24أيار /مايو ،ومن الساعة
صباحا ً وحتى  5:30مسا ًء طوال فترة انعقاد المؤتمر ،الستقبال الحاضرين وتوزيع البطاقات .ولن يُسمح بدخول
االجتماع إال لحاملي البطاقات التي أصدرھا مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم .وجميع البطاقات شخصية وال يمكن
تبادلھا.
8:30

)أ(

الوفود
يتلقى جميع المشاركين بطاقات الدخول الخاصة بھم عند وصولھم .ويُرجى منھم أن يحملوا ھذه البطاقات في
جميع األوقات ،وأن يبرزوھا عندما يطلب ذلك أفراد األمن أو موظفو تنظيم المؤتمرات.
ويجوز للمشتركين أن يحصلوا على بطاقات دخول ألفراد أسرھم .وتقدم الطلبات بھذا الخصوص خطيا ً إلى
مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم.
ويقبل دخول أعضاء البعثات الدائمة الذين لديھم شارة دخول األمم المتحدة ،شريطة أن يكونوا مدرجين بأوراق
اعتماد أعضاء المنظمة ) ،(WMOوأن يحصلوا على بطاقات من مكتب التسجيل واإلعالم كي تظھر أسماؤھم
بقائمة المشاركين.

)ب(

الصحافة
على مراسلي الصحافة واإلذاعة والمصورين أن يتواصلوا أوالً مع مكتب االتصاالت والشؤون العامة )إما
شخصيا ً أو بالبريد اإللكتروني عبر (cpa@wmo.int :قبل التوجه إلى مكتب التسجيل واإلعالم حيث يتسلمون
البطاقات.
7

)ج(

الجمھور
يجوز للجمھور الحصول على بطاقات دخول لحضور الجلسات العلنية بتقديم طلب إلى مكتب المؤتمر للتسجيل
واإلعالم .و ُتصدر ھذه البطاقات وفقا ً لألماكن المتاحة ،ويقتصر الغرض منھا على السماح بدخول الشرفة
المخصصة للجمھور ،وينبغي إبرازھا في أي وقت بناء على طلب أفراد األمن أو موظفو تنظيم المؤتمرات.
وتكون الجلسات العامة واألنشطة الجانبية اإلعالمية علنية ،شرط توفر المقاعد ،أما حضور اجتماعات لجان
المؤتمر فيكون مقيداً.

-6

قائمة المشتركين

في بداية الدورة تتوفر قائمة مؤقتة بأسماء المندوبين والمراقبين ) (Cg-17/INF. 2على الموقع الشبكي للمؤتمر السابع
عشر و ُتوزع عند الطلب في مركز المؤتمرات بعد بدء الدورة .وتنقح ھذه القائمة بعد التسجيل النھائي لجميع
المشاركين.
ويرجى من الوفود إبالغ مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم بأي تغيير في تشكيلھا أثناء الدورة.
-7

افتتاح الدورة

يجري االفتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية الساعة
مركز جنيف الدولي للمؤتمرات )(CICGا).(17, rue de Varembé
-8

9:30

صباح يوم

25

أيار /مايو  2015في

خطة العمل المؤقتة  -موعد ومكان انعقاد الجلسات

خطة العمل المؤقتة للمؤتمر السابع عشر متاحة على الموقع الشبكي ).(http://cg-17.wmo.int
تتضمن خطة العمل المؤقتة جدوالً زمنيا ً يوميا ً للجلسات يُنشر في يومية المؤتمر " ."Congress Journalوسيُتاح الجدول
أيضا ً في عدد محدود من النسخ المطبوعة ُتعمم على المندوبين والمراقبين في وقت مبكر من صباح كل يوم .كما
سيعرض ھذا الجدول الزمني في لوحات اإلعالنات بالرواق.
ُيرجى التن ّبه إلى أن خطة العمل المؤقتة قد تتغير على مدار اليوم ،لذا ال يمكن اعتبارھا سوى مؤشر أولي لالجتماعات
وبنود جدول األعمال التي سيتناولھا المؤتمر .وتع ّدل لجنة التنسيق ،حسب االقتضاء ،خطة العمل الفعلية طوال انعقاد
الدورة ،ثم ُتنشر الخطة على اإلنترنت وفي برنامج العمل اليومي للمؤتمر .وس ُتبذل كل الجھود لتفادي االبتعاد عن خطة
العمل الموضوعة.
وستعقد الجلسات العامة للمؤتمر في القاعة  .Iوكما قرر المجلس التنفيذي ،ستجلس الوفود حسب الترتيب الھجائي
ألسماء أعضاء المنظمة باللغة الفرنسية ابتداء من مقدمة القاعة وبداية بھايتي ) .(Haitiوستوضع عند مدخل القاعة I
خريطة تبين أماكن الوفود والمراقبين .وستوضع ترتيبات الجلوس بناء على المعلومات الواردة لألمانة قبل الدورة.
ويُطلب من جميع الوفود حضور جميع االجتماعات العامة ،إذ أن قرارات قد ُتتخذ في أي وقت.
وستوفر الجتماعات لجان المؤتمر ولجنة التنسيق واللجان العاملة ولجان الصياغة الفرعية واألفرقة العاملة واللقاءات
الجانبية اإلعالمية قاعات اجتماعات أصغر .وسيعلن الجدول اليومي لھذه االجتماعات والقاعات في خطة العمل المؤقتة
على الموقع الشبكي ،وفي يومية المؤتمر وعلى لوحة اإلعالنات اإللكترونية بردھة المدخل.
ساعات العمل المعتادة ھي من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  9:30ص إلى  12:30م ،ومن الساعة  2:30م إلى الساعة
 5:30مُ .تعقد جلسات السبت في المعتاد من الساعة  9:30ص إلى  12:30م .وس ُتعقد اجتماعات اللجان واألنشطة الجانبية
صباحاً ،من الساعة  8:30إلى  ،9:30وخالل وقت الغداء من الساعة  12:30إلى  2:30م ،ومسا ًء من الساعة 5:30
إلى  7:00م.
يفتح مركز المؤتمرات أبوابه يوميا ً من الساعة  8:00ص إلى الساعة  7:00م.
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الموققع الشبكي

الموقع الشبكي للممؤتمر السابع عشر ) (http://cg-17.wmoo.intعلى االمعلومات األ
ع
ييحتوي
ألساسية الالزممة للمؤتمر.
الجدول الزمني الكاامل للمؤتمر
ل
وتستطيع الوففود االطالع على كافة وثثائق المؤتمر على ھذا المموقع ،عالوة على
خرى والمعلوممات عن الجللسات وقوائم
من البيانات واللعروض األخ
خطة العمل اليوممية ونسخ ن
ة
خيرة من
ووالنسخة األخ
ويومية المؤتمر وغيير ذلك من الممواد الھامة.
ة
االمشاركين واللصور
تعكس األنشطة اللتي تدور داخ
ظام كي س
ألن خطة العممل تتغير بانتظ
شبكي يومياً ،أل
ُيُرجى مراجععة الموقع الشب
خل الجلسات.
ييظھر الشكل  1صورة للمووقع الشبكي.

السابع عشر )(cg-17.wmoo.int
ع
الشكل  - 1المموقع الشبكي لللمؤتمر
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الوثائئق

عشر ) ،(http://cg-17.wmo.intوذلك تماشيا ً
للمؤتمر السابع ر
ر
ُتنشر الوثائق ققبل الدورة وأأثناء انعقادھا على الموقع اللشبكي
ورق.
عات دون ق
مسعى عقد اجتماع
ى
ظمة ) (WMOلتعزيز
ممع جھود المنظ
للوفود بالنفاذ إلكتروونيا ً إلى الوثائئق الموجودة
د
الذي يسمح
اإلنترنت الالسلكي ) ،(Wi-Fiي
ت
بخدمة
ومركز المؤتممرات مزود بخ
يناقشھا المؤتمر ويععتمدھا فيمكن الوصول إليھھا بالنقر على
ا
الوثائق التي
ق
للمؤتمر السابع عشرر ،أما
مر
على الموقع اللشبكي
ع
ّ
مجلدات على النحو اللتالي:
ت
الوثائق منظمة في ثالثة
ق
طلوبة .و
ق" باللغة المط
أأزرار "الوثائق
))أ(

المسودات التالية التي
ت
جلد على الوثاائق التحضيريية ،و
حتوي ھذا المج
سودات المطروحة للمناقشة .ويح
المجلد  :1الم ت
لد
المجلد الوثائق التي سيُطلب منھا مناقشتھا واع
د
لم تعتتمدھا الجلسة العامة بعد .وستجد الوفود ففي ھذا
عتمادھا؛

))ب(

سخ المعتمدة ممن الوثائق التتي توضح نتاائج مداوالت
جلد على النس
حتوي ھذا المج
التقارير المؤقتة .يحت
ر
المجلد :2
لد
ألمانة التقرير
التقرير المؤقت للمؤؤتمر ،الذي سيُستخدم إلى أن ُتصدر األ
ر
تمر .ويشكل ممجموع ھذه الوثائق
المؤتم
النھائئي؛

))ج(

المسودات السابقة ي
ت
يحتوي ھذا المجلد على
ي
المجلد  :3أرشيف االدورة.
لد
التي تم اعتمادھا أو تعديلھا .ووستجد الوفود
ً
التي قُدمت في جمميع مراحل مد
نسخا سابقة من اللمسودات ي
في ھھذا المجلد خ
مداوالت المؤتممر.

ستبدالھا بالوثاائق المعتمدة أأو المسودات
مالحظة أن الوثائق التي تمت مناققشتھا بالفعل ستظل في الممجلد  1حتى اس
ة
ُيرجى
ً
ً
ً
االتالية .ونظرا إلصدار الوثاائق بلغات متععددة ،قد تستغررق ھذه العمليية يوما واحدا أو عدة أيام.
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ييظھر الشكل
ممحتوياته.

2

على عالمة  +بجوار كل ممجلد لعرض
على الموقع الشبككي .انقر ى
جلدات الثالثة للوثائق ى
أدناه المج

عشر
للمؤتمر السابع ر
ر
شكل  – 2مجللدات الوثائق على الموقع اللشبكي
الش
الغرض منھا وحالتتھا على و
ض
ُتسمّى الوثائق بحسب
النحو التالي:
حضيرية:
 -1الوثائق التح
))أ(

مل بادئة Doc.
البت فيھا ستحم
المسوودة األولية .ممسودات الوثاائق األولية اللتي تنتظر بت
 ،Cg-17/Dرققم البند )رقم
الوثيققة( وحالة الوثثيقة "المسودة األولى" )(Drafft 1؛

))ب(

نسخة منقحة من الووثيقة على المموقع الشبكي.
ة
المسوودة المنقحة .إإن تم تعديل ممحتوى وثيقة مما ،ولو جزئيا ًُ ،تنشر
صية "تعقب اللتغييرات"؛
المنقح باستخدام خاص
ح
جديد أو
ظھر النص الج
ُشار إلى اسم المللف باألحرف " "REV. 1ويظ
وي ر

))ج(

المسوودة المصوّ بة .لو اقتصرت التعديالت عللى تصحيح األ
ألخطاء المطبععية الواردة باالوثيقة ،دون أأي تغيير في
إلى اسم الملف باألحرف " "CORR. 1ويظھر النص
محتوواھاُ ،تنشر الننسخة المصوّ بة من الوثيقةة .ويُشار ى
باستخدام خاصية "تعققب التغييرات"؛
م
صوّ ب
المص

))د(

على العنوان:
عليھا بالنقر ع
المعلومات البادئة  ،Cg-17//INF.ويمككن االطالع ع
ت
ت
ورقات
ورقات المعلومات .تحمل
ت
ت" ).(Infoormation Documents
"ورققات المعلومات

صادرة أثناء اللجلسات:
 -2الوثائق الص
))أ(

مسودات الوثائق الممنقحة المقدمة
ت
والتالية .حين تتقرر الجلسة االعامة تنقيح ممسودة وثيقة ،تتصبح
المسوودات الثانية وا
 ،(Draftالخ .وتعتتمد الجلسة الععامة ھذه الوثثيقة حينما ال
D
للبت فيھا "المسوددة الثانية" ) (Draft 2أو الثثالثة )3
((APPROVED؛
إلى "معتمدة" )D
حلة تتحول ى
تكون ھناك حاجة إلى مزيد من التعديالت )وففي ھذه المرح
ن

))ب(

.(APPROVE
ُشار إليھا بلفظة ""معتمدة" )ED
سة العامة ي ر
عتمدتھا الجلس
الوثائق المعتمدة .الوثائق التي اع
ئق

يستعرض المؤتمر بمووجبھا الوثائق ويعتمدھا .وييمكن للجلسة االعامة اعتماد
ض
ييوضح الرسم في الشكل  3أدناه العملية االتي
جلسة العامة.
المؤتمر إعداد المسوودة  2أو  3وتتقديمھا إلى الج
ر
التغييرات جوھرية ،ييطلب
ت
أي وقت .فإذا ككانت
االوثائق في ي
صياغتھا.
جنة العاملة لص
يحيل المؤتمر وثيققة ما إلى اللج
ففي بعض الحااالت ،قد ل
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عملية استعراض االوثائق واعتماادھا في المؤتممر السابع عش
ة
الشككل – 3
شر
المجلس التنفيذي تص
س
وووفقا ً للمادة  119من الالئئحة العامة لللمنظمة ومقرررات
صدر وثائق اللمؤتمر التي تحتوي على
االقرارات من الفئات )1أ( وو)1ب( و)2أ( و)2ب( أعال
اله باإلسبانية وواإلنكليزية واالروسية والعرربية والفرنسيية .وستصدر
تسمح به المواررد.
حسب االقتضاء ووبالقدر الذي تس
بجميع اللغات ب
ع
االوثائق من الففئة )1د(
سفل صفحات
سابع عشر أس
الشبكي للمؤتمر الس
ي
التعامل مع وثائق اللمؤتمر على الموقع
ل
وتتوفر إرشاادات إضافية بشأن
عدة" ”.(“Help
ظر قسم "المساع
االوثائق )ان ر
-11

د
الوفود
الوثائئق والبيانات والتعديالت اللمقترحة المقددمة من

ضو المنظمة المعني )الدوللة أو اإلقليم(
أي وفد اسم عض
سھامات خطيةة مقدمة من ي
أي وثيقة أو إس
ينبغي أن تحمل ي
الالوثائق :ي
ّ
ظمة )(WMO
في المنظمة .وويتولى نائب أممين عام المنظ
سمية الست وللغات العمل ي
بإحدى اللغات الرس
ى
ال اسم فرد ،وأن تقدم
إإيصال الوثائق
ق.
عالم كي ن
غبة في قراءة ببيان لھا تقديممه سلفا ً إلى مككتب المؤتمر للتسجيل واإلع
الالبيانات :على الوفود الراغ
يمكن إعداد نسخ
 .cnf@wmo.inوال ُتنشر االبيانات على
c
ونية على العننوان التاليt :
لللمترجمين الففوريين ،كما يينبغي إرسال نسخة إلكترو
ي للمؤتمر الساابع عشر إال ببعد عرضھا في الجلسة العاامة.
االموقع الشبكي
صوص الجاررية مناقشتھا،
على مسودات النص
ُقترح إدخالھا ى
الوفود أن تقدم لألممانة نص أي تتنقيحات ي ح
د
طلب من
الالتنقيحات :يُط
 .pplenary@wmوينبغي أن
ھذه النصوص على العنوان التاليmo.int :
لسة العامة .وييجب إرسال ھ
ببمجرد أن تواففق عليھا الجلس
ح.
شار إليھا واسم العضو الذي يقترح التنقيح
عدد الوثائق المش
ييشير عنوان اللرسالة اإللكتررونية إلى د
تنص على أنه "ال يجوز إال بقرار من المؤتمرر البت نھائيا ً
من الالئحة العاامة التي ص
وويسترعى انتبباه الوفود إلى المادة  140ن
على األقل".
عشرة ساعة ع
الوثائق المتصلة به ققبلھا بثماني ع
ق
إال إذا كان قد أدرج في برناامج عمل ووززع مع
ففي بند جديد ال
-122

جمة الفورية
الترج

ظمة ھي اإلسباانية واإلنكليزية والروسية
حة العامة فإن اللغات الرسممية ولغات الععمل في المنظ
طبقا ً للمادة  119من الالئح
ط
اللغات للجلسات الععامة .وباإلضاافة إلى ذلك،
ت
جمة الفورية إإلى ھذه
سية .وستوفر تتسھيالت الترج
ووالصينية والععربية والفرنس
جمة الفورية لللجان المؤتمر وبعض األنش
خدمات الترج
البرتغالية كما ستقدم خ
ة
ستوفر الترجممة الفورية بالللغة
س
شطة الجانبية
حدود الموارد المتاحة.
االمختارة في ح
11
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محاضر الجلسات

طبقا ً للمادة  112من الالئحة العامةُ ،تعد األمانة محاضر موجزة للجلسات العامة للمؤتمر فقط بناء على طلب محدد من
الجلسة العامة .فأثناء المؤتمر األخير مثالً تم إعداد المحاضر فقط ألغراض االنتخابات والقليل من مناقشات الجلسات
العامة المختارة .وتوزع مسودات المحاضر بأسرع ما يمكن على جميع المشاركين الذين يجوز لھم تقديم أي تصويبات
ً
كتابة إلى األمانة .وتسلم ھذه التصويبات إلى مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم .وتعرض المحاضر المنقحة بعد
مقترحة
ذلك على الجلسة العامة إلقرارھا أو ُتق ّر بالمراسلة.
و ُتعد محاضر كتابية للجلسات العامة ،عند االقتضاء ،على أساس التسجيالت الصوتية للجلسات ،التي تشكل محاضر
حرفية للجلسات العامة.
بالنسبة للجلسات العامة التي تشملھا المحاضر ،يُطلب من الوفود أن ترسل لألمانة نصوص أي بيانات بالبريد
اإللكتروني على العنوان التالي.plenary@wmo.int :
وال تدوَّ ن أية محاضر رسمية لجلسات لجان المؤتمر.
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تقرير الدورة

ستتألف الطبعة المؤقتة للتقرير الموجز للمؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية من جميع النصوص المتضمنة في الوثائق
المعتمدة ،أي الملخص العام والقرارات التي يعتمدھا المؤتمر .وسوف تتضمن أيضا ً قائمة المشاركين.
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يومية المؤتمر

)(Congress Journal

ستصدر األمانة صباح كل يوم يومية المؤتمر وتوزعھا على المشاركين  .وستصدر اليومية باللغتين
اإلنكليزية والفرنسية يومي ا ً على الموقع الشبكي للمؤتمر السابع عشر  ،وس ي تاح عدد محدود منھا في نسخ
ورقية ب مكتب التسجيل واإلعالم .وستكون محتويات كل عدد من اليومية " "Journalفي المعتاد كما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

موعد ومكان وبرنامج الجلسات المعقودة في يوم صدور اليومية مع برنامج العمل الخاص بكل جلسة؛
قائمة بالوثائق الصادرة والمعتمدة منذ توزيع العدد السابق من اليومية؛
اإلعالنات ذات األھمية العامة الصادرة عن أعضاء الجھاز الرئاسي للمؤتمر وعن الوفود واألمانة.

وتصدر يومية المؤتمر لألغراض اإلعالمية فحسب وليست لھا صفة وثائق المؤتمر الرسمية.
وينبغي تسليم المواد المزمع إدراجھا في يومية المؤتمر " "Congress Journalالتي تصدر في اليوم التالي إلى المحرر
عن طريق مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم قبل الساعة 16:00م .أما المواد المع ّدة بلغة غير اإلنكليزية أو الفرنسية
فال يمكن إدراجھا في اليومية .وتوجه إلى مكتب التسجيل واإلعالم جميع االستفسارات المتعلقة باليومية.
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الصحافة واإلعالم

سيسمح لممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين بحضور جميع الجلسات العامة ،في حدود األماكن المتاحة وبعد تقديم بطاقات
الدخول ،ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك .وستكون األنشطة اإلعالمية الجانبية علنية أيضا ً ،بحسب أعداد المقاعد المتوفرة.
أما جلسات اللجان فھي غير علنية .ويمكن تنزيل وثائق الجلسة العامة من الموقع الشبكي للمؤتمر السابع عشر.
وستصدر نشرات صحفية تتضمن ملخصات لمقررات المؤتمر الرئيسية.
وتوجه إلى مكتب االتصاالت والشؤون العامة جميع االستفسارات المتعلقة باإلعالم بما فيھا طلبات إجراء المقابالت
)البريد اإللكتروني .(cpa@wmo.int
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المواد اإلعالمية من الوفود

تحصل الوفود الراغبة في عرض مقاطع فيديو على منصة وطاولة مخصصة كي تضع عليھا المعلومات والتقارير
والكتيبات الخ .وال ب ّد من تقديم ھذه الطلبات للموافقة عليھا من جانب موظف شؤون المؤتمرات.
12

تقتصر مساحة العرض المخصصة للمواد الورقية على متر مربع واحد ) 1م (2كحد أقصى لكل وفد ،وذلك تماشيا ً مع
التزام المنظمة ) (WMOبعقد اجتماعات تقتصد الورق.
لن تقوم األمانة بتوزيع الوثائق من خالل خانات الوفود .والبد من موافقة موظف شؤون المؤتمرات على أي طلب
للتوزيع تتقدم به الوفود.
-18

أمانة المؤتمر

تتوفر المعلومات عن مكاتب األمانة الرئيسية وأرقام الھواتف بمركز المؤتمرات في قسم "وثائق المعلومات" على
الموقع الشبكي للمؤتمر السابع عشر.
وسيفتح مقر أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،7 bis Avenue de la Paixھاتف رقم ،+41 (0)22 730 81 11
 (wmo@wmo.intالستقبال الزوار في جميع أيام العمل.
-19

رسائل المندوبين  -المفقودات

سيقوم مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم بجمع الرسائل الموجھة إلى المشتركين وتسليمھا إليھم .كما سيتولى المكتب ذاته
مسألة المفقودات.
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تأشيرات السفر إلى سويسرا

أين وكيف يمكن تقديم طلب للحصول على تأشيرة :تطبق سويسرا لوائح شنغن في إصدار التأشيرات .يعني ذلك أن على
كل المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول سويسرا تقديم طلب للحصول على تأشيرة في سفارة أو قنصلية
سويسرا في بلدانھم .وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية سويسرية ،يجب على المشاركين التوجه إلى البلد الذي
تحدده سويسرا لل ّ
بت في طلباتھم.
وبموجب لوائح شنغن ،يجب على مقدّم الطلب تحديد موعد إلجراء مقابلة شخصية لتقديم بياناته البيومترية )بيانات
االستدالل األحيائي( وتسجيلھا .في  11تشرين األول /أكتوبر  ،2011بدأت الدول األعضاء في اتفاقية شنغن العمل بنظام
معلومات التأشيرات ،المستخدم لتخزين البيانات البيومترية الخاصة بمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات شنغن.
وتظل البيانات سارية في النظام لمدة  5سنوات.
وتتوفر معلومات إضافية بشأن تطبيق نظام معلومات التأشيرات وتسجيل البيانات البيومترية ومواعيد الحضور
الشخصي للسفارات /القنصليات السويسرية التي تعمل بنظام معلومات التأشيرات بلغات عديدة على الرابط التالي:
www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html

متى يمكن تقديم طلب للحصول على تأشيرة :قد تختلف المدة الالزمة للحصول على تأشيرة من حالة إلى حالة .لذا
ُتنصح الوفود بجمع المعلومات حول نظام المقابالت واإلجراءات في أقرب وقت ممكن ،لضمان حصولھا على تأشيرة
الدخول في الوقت المناسب .ويمكن للوفود العثور على ھذه المعلومات على المواقع الشبكية للحكومات ،كما يمكنھا
االتصال مباشر ًة بالسفارة /القنصلية السويسرية في بلدان إقامتھا.
ظروف خاصة :في حالة عدم وجود عالقات دبلوماسية بين سويسرا وأحد األعضاء ،أو متى ظن العضو أنه ربما
يواجه بعض الصعوبات في الحصول على تأشيرة ،يمكن للمندوب أن يتقدم بطلب الحصول على التأشيرة إلى سويسرا
مباشر ًة .ولكن بموجب المرفق  1من الالئحة العامة للمنظمة ،يجب على المندوب إرسال ھذا الطلب إلى أمين عام
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالذي يرسله بدوره إلى سويسرا.
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ويجب أن تتضمن تلك الطلبات جميع التفاصيل الالزمة :االسم ،واللقب ،وتاريخ ومكان الميالد ،واسم األب ،والجنسية،
ورقم جواز السفر وتاريخ ومكان إصداره وتاريخ انتھائه ،والمھنة ،والمكان الذي ينبغي أن تصدر فيه التأشيرة ،ومدة
اإلقامة في سويسرا .وينبغي أن تصل تلك الطلبات إلى األمين العام قبل موعد انعقاد المؤتمر بفترة كافية.
معلومات إضافية :يمكن االطالع على معلومات إضافية بشأن تأشيرات دخول سويسرا والتمثيل السويسري بالخارج من
خالل الرابطين التاليين:
)(1
)(2

www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html
www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html
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جيم  -التسھيالت والخدمات المتوافرة في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
-1

مركز جنيف الدولي للمؤتمرات

)(CICG

)(CICG

يقع ھذا المركز ) (CICGبالقرب من  .Place des Nationsوتوجد على الموقع التالي http://www.cicg.ch/en/ :خريطة
تبين موقع المركز ) (CICGومقر المنظمة ) (WMOومواقع المنظمات الدولية األخرى .وستوضع الفتات تبين الطريق
إلى مختلف القاعات .وسيتواجد موظفون لشؤون المؤتمرات لمساعدة المندوبين.
الدخول :يقع مدخل مركز المؤتمرات في
و 7مساءً.
-2

rue de Varembé

 .17,ويفتح المركز يوميا ً ما بين الساعة

8

صباحا ً

الحواسيب والنفاذ إلى اإلنترنت

سيوضع العديد من الحواسيب المجھزة بوصالت إنترنت وطابعة تحت تصرف المشاركين في مركز المؤتمرات
بمنطقة االتصاالت .ويُنصح المشاركون بإحضار حواسيبھم الشخصية .كما يوصى بأن يصطحب المشاركون معھم
موصالت المقابس المالئمة ) (plug adapterالتي تمكنھم من توصيل أجھزتھم في المقابس الكھربائية السويسرية.
وسيتوفر عدد محدود من موصالت المقابس لإلعارة في مكتب التسجيل واإلعالم.
ويوجد بمركز المؤتمرات نظام اتصال السلكي دقيق  Wi-Fiلالتصاالت الالسلكية الحاسوبية مع اإلنترنت .وستتاح
التعليمات الخاصة بطريقة االتصال بالشبكة في مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم و ُتنشر على شاشات المعلومات
بالموقع .وال توجد وصالت مرتبطة سلكيا ً بشبكة اإلنترنت في قاعات االجتماعات.
وينبغي جعل الھواتف المحمولة صامتة في قاعات المؤتمر.
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مواقف السيارات

ال يسمح بتوقيف السيارات أمام المدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات أو في محيطه .وتتوفر في الشوارع المجاورة
لمركز المؤتمرات أماكن لتوقيف السيارات لفترات محدودة فقط.
ومن ناحية أخرى ،يوجد موقف كبير للسيارات تحت األرض )" ("Parking de la Place des Nationsمفتوح ليالً ونھاراً
بجوار مركز جنيف الدولي للمؤتمرات ) (CICGقرب مبنى المقر الرئيسي لالتحاد الدولي لالتصاالت ) .(ITUويقع
المدخل في شارع  ،Rue de Varembéعلى بُعد  100متر يمين المدخل الرئيسي لقاعة المؤتمرات.
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وسائل النقل المحلية وسيارات األجرة

للحافلتين رقمي  5و 8ومركبة الترام رقم  15مواقف قرب ساحة األمم ) (Place des Nationsوھي تسير من وإلى وسط
المدينة ومحطة القطار ) ،(Place Cornavinحيث تتصل بمسارات جميع مركبات الترام والحافالت في جنيف .وفضالً
عن ذلك فإن الحافلتين رقمي  11و 22تمران بالقرب من مركز المؤتمرات وتربطان بين
 Jardin Botanique/Place des Nationsوكل من  Bout du Mondeو ،Carougeعلى التوالي .ويمكن الحصول على
الجداول الزمنية للنقل العام على الموقع الشبكي .www.tpg.ch
ويمكن طلب سيارات األجرة عن طريق مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم.
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البريد واالتصاالت

يوجد مكتب بريد على يسار مدخل مركز المؤتمرات في شارع .rue de Varembé
وتوجد مقصورات ھواتف في أماكن متفرقة داخل المبنى .ويمكن استخدام بطاقات المكالمات الھاتفية أو البطاقات
االئتمانية.
15

ويمكن توجيه الرسائل للمندوبين على العنوان التالي:
World Meteorological Congress
Centre international de conférences de Genève
17, rue de Varembé
CH-1211 GENEVA 20
Switzerland

كما يمكن توجيه الرسائل عن طريق أمانة المنظمة على عنوانھا المعتاد.
ورقم ھاتف مركز المؤتمرات ھو:

+41 (0) 22 791 91 11

ورقم فاكس مركز المؤتمرات ھو +41 (0) 22 791 90 64 :ويمكن أيضا ً توجيه رسائل الفاكس عن طريق أمانة المنظمة
)) (WMOرقم الفاكس .(+41 (0) 22 730 81 81
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مكاتب في مركز المؤتمرات ومبنى المنظمة

سيوفر عدد محدود من المكاتب في مركز المؤتمرات ومبنى المنظمة ) (WMOلإليجار خالل المؤتمر السابع عشر.
ويرجى من الوفود الراغبة في استئجار مكاتب أن توجه طلباتھا إلى قسم خدمات المؤتمر ).(cnf@wmo.int
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المصرف

يوجد مكتب فرعي لمصرف  (UBS) Union de Banques Suissesفي شارع  Louis-Dunantقبالة مركز المؤتمرات.
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غرفة خلع المعاطف

تتاح للمندوبين غرفة دون حراسة لخلع المعاطف في ردھة مدخل مركز المؤتمرات.
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قاعة االسترخاء

تتاح للمندوبين قاعة للتأمل والصالة والتفكير في مركز المؤتمرات ) (CICGبالطابق األرضي )الطابق .(1-
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المطعم والمشرب والمقھى

يوجد مطعم ومشرب ومقھى في مركز المؤتمرات ) ،(CICGوتوجد غيرھا في الشوارع المجاورة.
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الخدمة الطبية

توجد غرفة لإلسعافات األولية بمركز المؤتمرات.
أما خارج مواعيد العمل ،يمكن للمندوبين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الفورية التوجه إلى مركز الطب والجراحة
” “Centre Médico-Chirurgical Vermont-Grand-Préبالقرب من مركز المؤتمرات في  ،9A, rue de Vermontوھو
مفتوح  24ساعة يومياً 7 ،أيام في األسبوع )رقم الھاتف .(+41 (0) 22 734 5150 :أما رقم اإلسعاف الطبي في سويسرا
فھو .144
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متجر المنظمة

يعرض متجر المنظمة بمركز المؤتمرات مقتنيات وتذكارات من المؤتمر السابع عشر والمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية للبيع.
16
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سوق من دون دفع الرسوم الجمركية
الحصول على الوقود والت ّ

للحصول على بطاقات للتسوق من دون دفع الرسوم وعلى الوقود المعفي من الرسوم ينبغي للمندوبين أن يقدموا طلبا ً
إلى مكتب المؤتمرات للتسجيل واإلعالم .ويجب إعادة بطاقة الترخيص التي تعطي الحق في شراء وقود معفي من
الرسوم إلى أمانة المنظمة عند انتھاء صالحيتھا.
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السفر والترفيه

يمكن للمندوبين إجراء أية ترتيبات للسفر عن طريق وكالة السفر المعتمدة  Carlson Wagonlit Travelالموجودة في
المقر الرئيسي للمنظمة ) ،(WMOرقم الھاتف ،+41 58 515 00 78 :البريد اإللكتروني.wmo.ch@contactcwt.com :
كذلك يمكن الحصول من وكالة السفر المعتمدة على المعلومات المتعلقة باإلجراءات الجمركية والتأشيرات والسفريات
الداخلية ومنتجعات عطالت نھاية األسبوع والرياضة والمسارح والعروض الفنية وغيرھا.
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الطقس

تو ّفر دائرة األرصاد الجوية السويسرية
وعبر موقعھا الشبكي على العنوانين التاليين:

MeteoSuisse

التطبيقة:

تحديثات الطقس بانتظام من خالل تطبيقاتھا على الھاتف الجوال

www.meteosuisse.admin.ch/home/service-et-publications/conseil-et-service/l-app-demeteosuisse.html

الموقع الشبكي:
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wwwwww.meteosuisse.admin.ch/home/meteo/previsions.html

بيانات االتصال :مساعدة إضافية

ألي أسئلة أخرى أثناء المؤتمر ،يُرجى االتصال بمكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم ،الذي يوجد بالطابق األرضي بمركز
المؤتمرات.
رقم ھاتف مركز المؤتمرات ھو.+41 (0)22 791 91 11 :
تعمل أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية من الساعة  8:00ص وحتى
بأرقام ھواتف العاملين باألمانة لدى مكتب المؤتمر للتسجيل واإلعالم.
رقم شرطة النجدة في سويسرا ھو .117
ــــــــــــــــــــ
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6:30

م من االثنين إلى الجمعة .وتوجد قائمة

المرفق
أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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الدول )(185
االتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيران )جمھورية  -اإلسالمية(
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بروني دار السالم
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديش
بنما
بنن
بوتان

بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا )دولة – المتعددة القوميات(
بيرو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونس
تونغا
توفالو
تيمور – ليشتي
جامايكا
الجبل األسود
الجزائر
جزر البھاما
جزر سليمان
جزر القمر
جزر كوك
جمھورية أفريقيا الوسطى
الجمھورية التشيكية
جمھورية تنزانيا المتحدة
الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية السورية
جمھورية فنزويال البوليفارية
جمھورية كوريا
جمھورية كوريا الشعبية
الديمقراطية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة
جمھورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
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جورجيا
جيبوتي
الدانمرك
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصومال
الصين
طاجيكستان
العراق
عمان
غابون
غامبيا
غانا

غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا  -بيساو
فانواتو
فرنسا
الفلبين
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كابو فيردي
كازاخستان
الكاميرون
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كيريباتي
كينيا

التفيا
لبنان
لكسمبرغ
ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليسوتو

النمسا
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيوي

مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
مالوي
ملديف
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميانمار
ميكرونيزيا )واليات  -الموحدة(

ھايتي
الھند
ھندوراس
ھنغاريا
ھولندا

ناميبيا
النرويج
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الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
األقاليم )(6
أقاليم الكاريبي البريطانية
بولينيزيا الفرنسية
ھونغ كونغ ،الصين
ماكاو ،الصين
كاليدونيا الجديدة
كوراساو وسينت مارتين
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

وثيقة مقدمة من:

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
الدورة السابعة عشرة
جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران /يونيو

األمين العام

التاريخ:

21.I.2015

األصل:

إنكليزي

2015

النتيجة المتوقعة

4

البند  4.2.2من جدول األعمال :تنسيق الترددات الراديوية

موقف المنظمة ) (WMOحيال جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام (WRC-15) 2015

ملخص
ھذه الوثيقة قدمتھا المنظمة ) (WMOإلى الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر لعام
وترجمھا االتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU

(CPM15-2) 2015

محتويات الوثيقة:
ال يتوافر جدول المحتويات إال إلكترونيا ً باعتباره خارطة الوثيقة*.

*

في حالة استخدام برنامج  MS Word 2007أو  ،MS Word 2003الرجاء الذھاب إلى قائمة " "Viewأعلى الشاشة واختيار
" ،"Document Mapأو الضغط على زر " "DocMapالموجود في شريط أدوات المنظمة ) (WMOأعلى الشاشة .وفي حالة
استخدام برنامج  ،MS Word 2010الرجاء الذھاب إلى قائمة " "Viewأعلى الشاشة واختيار " ."Navigation Paneوفي حالة
استخدام برنامج  MS Wordعلى الحاسوب  ،Macالرجاء الذھاب إلى قائمة " "Viewواختيار " "Navigation Paneثم اختيار
" "Document Mapمن القائمة الموجودة على اليسار.
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موقف المنظمة ) (WMOحيال جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام (WRC-15) 2015
المراجع:
-1

اجتماع قطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rالتحضيري للمؤتمر

)(CPM

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/default.aspx؛
-2

النسخة اإللكترونية )متوافرة باإلنكليزية فقط( لورقة موقف المنظمة ) (WMOحيال جدول أعمال المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية )(WRC-15
http://wis.wmo.int/file=965

1

مقدمة

يمثل إطالق اإلنذارات بالكوارث الطبيعية والبيئية الوشيكة الحدوث ،في الوقت المناسب ،ودقة التنبؤ المناخي ،والفھم
التفصيلي لحالة موارد المياه العالمية جميعا ً قضايا يومية ذات أھمية بالغة للمجتمع العالمي .وتضطلع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في أنحاء العالم بالمسؤولية عن تقديم ھذه المعلومات المطلوبة لحماية البيئة والتنمية
االقتصادية )النقل والطاقة والزراعة ،وغير ذلك( وسالمة األرواح والممتلكات.
وتمثل الترددات الراديوية مورداً شحيحا ً ورئيسيا ً تستعمله المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لقياس وجمع
بيانات الرصد التي تستند إليھا أو تعالج وفقا ً لھا التحليالت والتنبؤات ،بما في ذلك اإلنذارات ،ونشر ھذه المعلومات على
الحكومات وصانعي السياسات ومنظمات إدارة التصدي للكوارث والمصالح التجارية والجمھور عامة.
واليوم ،تعتبر أجھزة االستشعار عن بُعد المعتمدة على االتصاالت الراديوية )النشيطة والمنفعلة( األدوات األساسية
لمراقبة المناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارھا والتخفيف من آثارھا السلبية .وتحصل أجھزة االستشعار على البيانات
البيئية من خالل قياسھا مستوى وبارامترات الموجات الراديوية الطبيعية واالصطناعية التي تنطوي على معلومات
بشأن البيئة التي تتفاعل معھا .وتعتبر تطبيقات االستشعار عن بُعد األرضية والفضائية العمود الفقري للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة .WMO
وتستخدم أنظمة معلومات المنظمة  WMOكذلك أنظمة االتصاالت الراديوية وطيف الترددات الراديوية استخداما ً واسع
النطاق ،ومع أنھا تعتمد بشكل متزايد على ما يُقدم على الصعيد التجاري من خدمات مثل سواتل االتصاالت ،ال تزال
أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة باألرصاد الجوية تشكل جزء أساسيا ً ال غنى عنه في أنظمة جمع ونشر البيانات
الحرجة للمنظمة )مثل اإلرسال في االتجاھين أرض-فضاء وفضاء-أرض( .ويعتبر أعضاء المنظمة  WMOفي المناطق
النائية أو المنعزلة األكثر اعتماداً على ھذه الخدمات الخاصة والمستفيد األكبر من المبادرات الجديدة مثل النطاق
العريض الالسلكي التي تزيد الطلب على عرض النطاق من الطيف الراديوي.
وقد خلص التقرير  ITU-R RS.2178المشار إليه في القرار ) 673 (Rev.WRC-12بشأن "أھمية تطبيقات االتصاالت
الراديوية لرصد األرض" ،بوجه خاص إلى ما يلي:
"معظم ھذه القيم المجتمعية لرصد األرض غير قابلة للتقييم من الناحية المالية ،ألنھا تتعلق بمنع وقوع
خسائر كبيرة في األرواح أو بتھديدات تتعلق باألمن واالستقرار السياسي واالجتماعي .ولالستعمال
العلمي للطيف تأثير مباشر أيضا ً في العديد من المجاالت االقتصادية ،يمكن تقديره من خالل تقييم المنافع
الناجمة عن التطورات التكنولوجية واالقتصادية في مجاالت الطاقة والنقل والزراعة واالتصاالت وما
إلى ذلك".
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وأصبح تطوير التطبيقات الراديوية الجديدة واألكثر شيوعا ً في السوق بما لھا من قيمة مضافة يشكل مزيداً من الضغط
على نطاقات الترددات التي تستعمل ألغراض األرصاد الجوية .ويمثل ھذا بدوره خطراً يتمثل في الحد من تطبيقات
األرصاد الجوية والتطبيقات المتصلة بھا في المستقبل.
وبوجه أعم ،يتعيّن أيضا ً التركيز على األھمية القصوى للترددات الراديوية بالنسبة لجميع أنشطة رصد األرض
والمنظمة  ،WMOمن خالل دورھا في تنسيق عمليات الرصد ،وال سيما ما يتعلق منھا باالحترار العالمي وتغير المناخ،
ھي أيضا ً إحدى المنظمات الھامة المشاركة في الفريق الحكومي الدولي المعني برصد األرض.1
وتعبر ھذه الوثيقة عن الموقف األولي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن جدول أعمال المؤتمر أعمال العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 2015كما يرد في القرار )" 807 (WRC-12جدول أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية  "2015الذي أقره مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لعام  2012في قراره رقم .1343
2

تعليقات عامة

يتألف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن عناصر تستفيد من عدد كبير من التطبيقات
والخدمات الراديوية المختلفة ،التي قد يتأثر بعضھا بقرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
ويتسم استشعار سطح األرض وغالفھا الجوي من الفضاء بأھمية جوھرية ومتزايدة في األعمال التشغيلية والبحثية
لألرصاد الجوية ،وال سيما التخفيف من آثار الكوارث المتصلة بالطقس والمناخ ،وفي الفھم العلمي لتغير المناخ وآثاره
ورصده والتنبؤ به.
والتقدم الھائل المحرز في السنوات األخيرة في تحليالت وتنبؤات الطقس والمناخ ،بما في ذلك اإلنذارات بظواھر
الطقس الخطيرة )األمطار الغزيرة والعواصف واألعاصير( التي تؤثر على جميع السكان واالقتصادات ،إنما يُعزى إلى
حد كبير إلى الرصدات من الفضاء وتمثلھا في النماذج العددية.
ويجري االستشعار المنفعل من الفضاء والمتعلق بتطبيقات األرصاد الجوية في نطاقات مو ّزعة لخدمة استكشاف
األرض الساتلية )المنفعلة( وخدمات األرصاد الجوية الساتلية .ويتطلب االستشعار المنفعل قياس اإلشعاعات التي تحدث
طبيعياً ،وھي عادة ذات مستوى منخفض جداً ،وتتضمن معلومات جوھرية عن العملية المادية التي يجري استقصاؤھا.
وتتحدد نطاقات الترددات المعنية بخصائص مادية ثابتة )الرنين الجزيئي( وبالتالي ال يمكن تغييرھا أو تجاھلھا ،كما أن
ھذه الخصائص المادية ال يمكن تكرارھا في نطاقات أخرى .ولذلك ،فإن ھذه النطاقات تمثل مورداً طبيعيا ً ھاما ً .بل إن
المستويات المنخفضة من التداخل الصادرة عن االستشعار المنفعل قد تؤدي إلى تدھور بياناتھا .وباإلضافة إلى ذلك ،ال
تستطيع أجھزة االستشعار في معظم الحاالت التمييز بين اإلشعاع الطبيعي واإلشعاع من صنع اإلنسان.
وبالنسبة لنطاقات االستشعار المنفعل المتقاسمة مع الخدمات النشيطة ،فإن الحالة تميل إلى أن تكون حرجة بشكل متزايد
مع زيادة كثافة األجھزة األرضية النشيطة ،وقد تم بالفعل اإلبالغ عن عدد من حاالت التداخل الخطيرة.
وفي نطاقات ترددات االستشعار المنفعل األكثر حرجاً ،فإن "حظر جميع اإلرساالت" وفقا ً للرقم  340.5من لوائح
الراديو يم ّكن الخدمات المنفعلة من ناحية المبدأ من نشر وتشغيل أنظمتھا بأكبر درجة من االعتمادية .ولكن يبدو أن ھذه

يصبو الفريق الحكومي الدولي إلى مستقبل تكون فيه القرارات واألعمال المنفذة لصالح اإلنسانية مستندة إلى عمليات رصد
1
ومعلومات لألرض منسقة وشاملة ومستدامة .ويركز الفريق على تسعة مجاالت تتعلق بالمنافع ،وھي :الزراعة ،والتنوع البيولوجي ،والمناخ،
والكوارث ،والنظم اإليكولوجية ،والطاقة ،والصحة ،والمياه والطقس .ويدعو الفريق بشدة إلى تبادل البيانات بشكل كامل ومفتوح لضمان
استفادة جميع البلدان من بيانات ومعلومات تكون متاحة للمستخدمين بدون مقابل في معظم األحيان .وبالنسبة إلى الفريق الحكومي الدولي،
وبلدانه األعضاء البالغ عددھم  90بلداً ،والمنظمات المشاركة فيه وجميع المواطنين في آخر المطاف ،فإن تيسر نطاقات الترددات المالئمة
المطلوبة لتشغيل أنظمة رصد األرض ،واعتمادية ھذه النطاقات وحمايتھا ،ھي مسألة بالغة األھمية.
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الحماية ال تكفي أحياناً ،بسبب األجھزة القصيرة المدى غير الخاضعة للتنظيم والتي يمكن أن تنتشر بكثافة في السوق،
والمسموح لھا بالعمل على المستوى الوطني في ھذه النطاقات أو اإلرساالت غير المطلوبة من النطاقات المجاورة التي
ال تخضع للتنظيم بشكل سليم .ومن األمثلة على ذلك ما رصدته عالميا ً أجھزة القياس الراديوي على الساتلين SMOS
و Aquariusمن تداخل كبير في النطاق المنفعل .MHz 1 427-1 400
وتساھم عدة بارامترات جيوفيزيائية بمستويات مختلفة في اإلرساالت الطبيعية التي يمكن مالحظتھا في نطاق معين
ينطوي على خصائص فريدة .ولذلك ،فإن القياسات على ترددات عديدة في طيف الموجات المتناھية الصغر يجب أن
تجري في وقت واحد من أجل عزل واستعادة كل مساھمة فردية ،واستخراج البارامترات ذات األھمية من أي مجموعة
معينة من المقاييس.
ً
ونتيجة لذلك ،فإن التداخل الذي يمكن أن يؤثر على نطاق ترددات "منفعلة" معينة يمكن بالتالي أن يؤثر على المقياس
الشامل ألي عنصر بعينه في الغالف الجوي.
ومن ھنا ال يمكن النظر في كل نطاق ترددات منفعلة على حدة بل ينبغي أن يُنظر إليه كعنصر تكويني من مكونات نظام
كامل لالستشعار المنفعل من الفضاء .والحموالت الساتلية العلمية والخاصة باألرصاد الجوية الحالية ليست مخصصة
لنطاق بعينه ،ولكنھا تشمل كثيراً من األدوات المختلفة التي تجري قياسات في مجموعة النطاقات المنفعلة برمتھا.
وينبغي أيضا ً أن يالحظ أن التغطية العالمية الكاملة للبيانات تتسم بأھمية خاصة لمعظم تطبيقات وخدمات الطقس والمياه
والمناخ.
واالستشعار النشيط من الفضاء ،الذي يجري بالتحديد بواسطة مقاييس االرتفاع ورادارات األمطار والسحب ومقاييس
التشتت والرادارات ذات الفتحات ال َترْ كِيبية ،2يزود أنشطة األرصاد الجوية وعلم المناخ بمعلومات ھامة عن حالة البحار
وسطح األرض والجليد وظواھر الغالف الجوي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تمثل رادارات األرصاد الجوية ورادارات قياس سرعة واتجاه الرياح )راسمات الرياح( أدوات
سطحية القاعدة ،ھامة في عمليات األرصاد الجوية .وبيانات الرادارات ھي مُدخل في التنبؤ اآلني وفي نماذج التنبؤ
العددي بالطقس المتعلق بالتنبؤات القصيرة األجل والمتوسطة األجل .وھنالك اآلن حوالي مائة من الرادارات راسمة
الرياح وعدة مئات من رادارات األرصاد الجوية في أنحاء العالم تؤدي قياسات الھطول والرياح وتلعب دوراً بالغ
األھمية في عمليات التحذير الخاصة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وتمثل شبكات رادارات األرصاد الجوية آخر خط
دفاع في استراتيجية اإلنذار بالكوارث للحيلولة دون حدوث خسائر في األرواح والممتلكات من جراء الفيضانات
الخاطفة أو أحداث العواصف الشديدة ،كما حدث في عدة حاالت مأساوية مؤخراً.

وتشكل معينات األرصاد الجوية ،والمسابير الراديوية أساساً ،المصدر الرئيسي لقياسات الغالف الجوي في الموقع
باستبانة رأسية عالية )درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح( لتوفير معلومات الغالف الجوي الرأسية في
الوقت الفعلي .وتتسم ھذه المعلومات ،وستظل تتسم ،بأھمية حاسمة في األرصاد الجوية التشغيلية ،بما في ذلك التنبؤات
واإلنذارات الخاصة بتحليل الطقس ،فضالً عن مراقبة المناخ .وباإلضافة إلى ذلك ،تتسم ھذه المقاييس في الموقع بأھمية
جوھرية لمعايرة االستشعار الفضائي عن بُعد ،وخاصة االستشعار المنفعل.
ومن األھمية بمكان أيضا ً توافر طيف الترددات الراديوية بكمية كافية وحماية جيدة لخدمات استكشاف األرض بالسواتل
وخدمة األرصاد الجوية الساتلية من أجل القياس عن بُعد/التوجيه عن بُعد ،وكذلك من أجل الوصلة الھابطة الساتلية
للبيانات المجمعة.

2

توفر الرادارات ذات الفتحات التَرْ ِكيبية معلومات إضافية تفيد في إدارة كوارث الفيضانات.
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وأخيراً ،تجدر اإلشارة إلى أن أنظمة الخدمة الساتلية الثابتة ُتستخدم على الصعيد العالمي ،من خالل الحمولة النافعة
التجارية في النطاق  (MHz 4 200-3 400) Cوالنطاق  (MHz 11 700-10 700) Kuلنشر معلومات عن الطقس والمياه
والمناخ ،بما في ذلك اإلنذار بالكوارث على وكاالت األرصاد الجوية ومجتمعات المستعملين .ويتعين أيضا ً التشديد على
أن جزءاً كبيراً من السكان ،وخاصة في البلدان النامية ،يعتمد بشدة على استعمال سواتل النطاق  Cفي المناطق التي
تجعل فيھا ظروف االنتشار )مثل األمطار الغزيرة في المناطق المدارية واالستوائية( من غير العملي استعمال أي دعم
آخر لالتصاالت السلكية والالسلكية.
وقد أكد المؤتمر العالمي الخامس عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )جنيف ،مايو  (2007الذي حضره
عضواً ،القلق الخطير إزاء التھديد المستمر لنطاقات الترددات الراديوية الموزعة على أنظمة األرصاد الجوية واألنظمة
البيئية المتصلة بھا واعتمد القرار ) - 4 (Cg-XVالترددات الالسلكية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة
بيئية  -الذي يحث جميع البلدان األعضاء في المنظمة على بذل قصارى جھدھا لضمان توافر وحماية الترددات
الراديوية المناسبة والالزمة لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية.
163

ووافق المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )جنيف ،مايو  (2011على أن "حماية الترددات المستخدمة
ألغراض األرصاد الجوية لھا أھمية مباشرة وحيوية لألوساط الدولية لألرصاد الجوية ،وأعاد التأكيد على دعمه الكامل
لألنشطة المتعلقة بالترددات الراديوية .وحث المؤتمر على القيام بطريقة منظمة باستعراض المسائل التنظيمية والفنية
المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية ألغراض األنشطة التشغيلية والبحوث المتعلقة باألرصاد الجوية واألنشطة البيئية
المتصلة بھا".
يتألف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن عناصر تستفيد من عدد كبير من التطبيقات
والخدمات الراديوية المختلفة ،التي قد يتأثر بعضھا بقرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  .2015ويؤدي
اعتماد نظم الرصد على إدارة الترددات الراديوية إلى عواقب طويلة األمد تؤثر على استدامة وقابلية استخدام المتغيرات
المناخية األساسية وعمليات رصد الطقس والمناخ والماء األخرى التي تسھم في ركيزة الرصد والمراقبة الخاصة
باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النحو الذي حدده المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية (Cg-
) XVIفي  2011والدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في .2012
3

الراديوية لعام

الموقف األولي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
(WRC-15) 2015

من بين البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،(WRC-15) 2015يتعلق أحد
عشر بنداً بنطاقات تردد أو بمسائل تھم أو تتعلق بشكل أساسي باألرصاد الجوية والمجاالت األخرى ذات الصلة.
وھناك أيضا ً سبعة بنود مدرجة على جدول األعمال ال تتعلق بنطاقات الترددات المحددة المستخدمة ألغراض األرصاد
الجوية والمجاالت ذات الصلة إال أنھا قد تؤثر على مصالح المنظمة  WMOإما لنطاقھا الواسع فيما يتعلق بمديات
ترددات قيد الدراسة أو ألھميتھا العامة المحتملة.
وقد تؤثر القرارات المتخذة في إطار المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 2015بشأن البنود التالية
المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بشكل سلبي أو إيجابي على تطوير وتشغيل نظم األرصاد الجوية وتطبيقاتھا:
البند  1.1من جدول األعمال
منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت المتنقلة
الدولية )) (IMTانظر القسم (1.3؛
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البند  6.1من جدول األعمال
النظر في إمكانية منح توزيعات أولية إضافية للخدمة الثابتة الساتلية ) (FSSبمقدار ) MHz 250في اإلقليمين  31و(2
و) MHz 300في اإلقليم ) (3انظر القسم (2.3؛
البند  2.9.1من جدول األعمال
النظر في إمكانية توزيع النطاقين  MHz 7 750-7 375و MHz 8 400-8 025للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية
)انظر القسم (3.3؛
البند  10.1من جدول األعمال
النظر في المتطلبات من الطيف وتوزيعات الطيف اإلضافية الممكنة للخدمة المتنقلة الساتلية في االتجاھين أرض-فضاء
وفضاء-أرض ،بما في ذلك المكون الساتلي لتطبيقات النطاق العريض )انظر القسم (4.3؛
البند  11.1من جدول األعمال:
النظر في توزيع أولي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( في المدى ) GHz 8-7انظر القسم (5.3؛
البند  12.1من جدول األعمال
النظر في تمديد التوزيع العالمي الحالي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في نطاق التردد
 9 300بما يصل إلى  MHz 600ضمن نطاق التردد  MHz 9 300-8 700و/أو ) MHz 10 500-9 900انظر القسم (6.3؛
MHz 9 900-

البند  17.1من جدول األعمال
النظر في االحتياجات من الطيف واإلجراءات التنظيمية المحتملة ،بما في ذلك التوزيعات المالئمة للطيران ،من أجل
دعم أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات )) (WAICانظر القسم (7.3؛
البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

1.1.9

النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rفيما يتعلق بحماية
األنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق  MHz 406,1-406وإقراره )انظر القسم (8.3؛
البند  9.1من جدول األعمال ،المسألة

5.1.9

النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rفيما يتعلق
باإلجراءات التقنية والتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ) (FSSفي
النطاق  MHz 4 200-3 400كمساعدة للتشغيل اآلمن للطائرات والنشر الموثوق لمعلومات األرصاد الجوية في بعض
البلدان في اإلقليم  1والموافقة على التقرير )انظر القسم (9.3؛

يقصد باألقاليم  1و 2و 3ھنا وكلما ورد ذكرھا الحقا ً أقاليم قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rكما ھي
3
مبينة في المادة  5من لوائح الراديو.
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البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

8.1.9

النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rفيما يتعلق
بالجوانب التنظيمية للسواتل الصغيرة والمتناھية الصغر والموافقة على التقرير )انظر القسم (10.3؛
البند  10من جدول األعمال
تقديم توصيات إلى المجلس بالبنود التي يلزم إدراجھا في جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية
وإبداء وجھة نظره في جدول األعمال التمھيدي للمؤتمر الالحق وفي بنود أخرى يمكن إدراجھا في جداول األعمال
للمؤتمرات المقبلة )انظر القسم .(11.3
وقد تؤثر البنود التالية األخرى المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
على مصالح المنظمة ) WMOانظر القسم :(12.3

(WRC-15) 2015

البند  3.1من جدول األعمال
استعراض ومراجعة القرار ) 646 (Rev.WRC-12فيما يتعلق بالتطبيقات العريضة النطاق من أجل حماية الجمھور
واإلغاثة في حاالت الكوارث )(PPDR؛
البند  5.1من جدول األعمال
النظر في استعمال نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية من أجل اتصاالت المراقبة واالتصاالت خارج
الحمولة النافعة ألنظمة الطائرات دون طيار )(UAS؛
البند  1.9.1من جدول األعمال
النظر في إمكانية منح توزيعات جديدة في نطاقي التردد ) MHz 7 250-7 150فضاء-أرض( و) MHz 8 500-8 400أرض-
فضاء( للخدمة الثابتة الساتلية؛
البند  18.1من جدول األعمال
النظر في توزيع أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد  GHz 78,0-77,5لتطبيقات السيارات؛
البند  7من جدول األعمال
النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤھا ،وفي خيارات أخرى ،إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل
لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية؛
البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

2.1.9

النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rفيما يتعلق
بالدراسات بشأن إمكانية خفض قوس التنسيق والمعايير التقنية المستخدمة في تطبيق الرقم  41.9من لوائح الراديو فيما
يتعلق بالتنسيق بموجب الرقم  7.9من لوائح الراديو والموافقة على التقرير؛
البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

6.1.9

إجراء دراسات بھدف مراجعة تعاريف الخدمة الثابتة والمحطة الثابتة والمحطة المتنقلة.
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البند  1.1من جدول األعمال

"النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية لالتصاالت
المتنقلة الدولية ) (IMTواألحكام التنظيمية ذات الصلة لتسھيل تطوير تطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق
لألرض وفقا ً للقرار )".233 (WRC-12
 MHz 470و GHz

تركز الدراسات المضطلع بھا في إطار البند  1.1من جدول األعمال على النطاقات التي تتراوح بين
 .6وفي مدى التردد ھذا ،تھتم المنظمة  WMOبوجه خاص بنطاقات التردد الواردة أدناه والمدرجة ضمن قائمة نطاقات
الترددات التي درسھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU-R
1.1.3

نطاقا التردد

 MHz 1 400-1 350وMHz 1 452-1 427

يعزى اھتمام المنظمة  WMOبنطاقي التردد  MHz 1 400-1 350و MHz 1 452-1 427إلى الحاجة إلى حماية نطاق
التردد  .4MHz 1 427-1 400ويستخدم ھذا النطاق لالستشعار في خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( من
السواتل  SMOSو SMAPو AQUARIUSويغطيه الرقم  340.5من لوائح الراديو .وتتعين حمايته من اإلرساالت غير
المطلوبة عبر استعماله المحتمل من أنظمة الخدمة المتنقلة العاملة في النطاقين المجاورين ) 1 400-1 350و 1 452-1
 (MHz 427إذا تم توزيع نطاقي التردد ھذين و/أو حددا لالتصاالت المتنقلة الدولية.
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاقي التردد

 MHz 1 400-1 350وMHz 1 452-1 427

ال تعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاقي التردد ھذين ،حسب االقتضاء ،شريطة أن ُتضمّن في لوائح الراديو
ُ
المستويات اإللزامية ذات الصلة لإلرسال غير المطلوب فيما يخص نطاق
)كما في القرار ) 750 (Rev.WRC 12مثالً(
ً
حماية أنظمة خدمة
التردد  ،MHz 1 427-1 400بما يتوافق مع التقرير ] ،ITU-R RS.[EESS-IMT 1.4 GHzوذلك لضمان
استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( )أي األسلوبان  Bو/أو ) Cالخيار C1أ( في مشروع تقرير االجتماع التحضيري(.
2.1.3

نطاق التردد

MHz 1 710-1 695

ُ
َ
تستخدم
أنظمة سواتل األرصاد الجوية التي تضم محطات أرضية ُتشغلھا جميع
نطاق التردد MHz 1 710-1 695
5
ً
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSتقريبا ً إضافة إلى العديد من المستخدمين اآلخرين .ويعد
نطاق التردد ھذا أساسيا ً في توفير معلومات تشغيلية ال تحتمل التأخير بخصوص األرصاد الجوية للمستخدمين في أنحاء
العالم .وتبين الدراسات التي أجريت بشأن تقاسم نطاق التردد  MHz 1 710-1 695أن منطقة الحماية المطلوب تحديدھا
حول محطات خدمة األرصاد الجوية الساتلية ) (METSATھي مسافة تبعد بمئات الكيلومترات عن المحطات القاعدة
لالتصاالت المتنقلة الدولية في نطاق التردد  .MHz 1 710-1 695ومن ثم فإن التقاسم بين المحطات القاعدة لالتصاالت
المتنقلة الدولية ومحطات خدمة األرصاد الجوية الساتلية ) (METSATفي نطاق التردد  MHz 1 710-1 695غير ممكن.
وفيما يتعلق بتقدير مناطق الحماية حول محطات خدمة األرصاد الجوية الساتلية ) (METSATالذي ينبغي أن تستبعد منھا
المطاريف المتنقلة لالتصاالت المتنقلة الدولية في ھذا النطاق ،فإن الدراسات بشأن التقاسم أفرزت نتائج متباينة بحسب
االفتراضات والمعلمات والمنھجيات المستعان بھا .وتتراوح مسافات الفصل بين  32وما يزيد عن  120كيلومتراً ،ولذلك
فمن غير العملي استخدام نطاق التردد ھذا بالنسبة إلى مطاريف مستعملي االتصاالت المتنقلة الدولية في معظم البلدان
دون تعريض تشغيل خدمة األرصاد الجوية الساتلية للخطر.

4
5

وفقا ً للرقم  340.5من لوائح الراديو تحظر جميع اإلرساالت في نطاق التردد .MHz 1 427-1 400
 - NMHSالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
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موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

MHz 1 710-1 695

تعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاق التردد  MHz 1 710-1 695لتطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق لألرض،
بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ) ،(IMTوال تؤيد إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع
تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
3.1.3

نطاقا التردد

 MHz 2 110-2 025وMHz 2 290-2 200

ُ
األنظمة العاملة في خدمات األبحاث الفضائية واستكشاف
تستخدم نطاقي التردد  MHz 2 110-2 025وMHz 2 290-2 200
األرض الساتلية والعمليات الفضائية .ويعتبر ھذان النطاقان أساسيين لجميع مشغلي السواتل وال سيما مشغلو سواتل استكشاف
األرض وسواتل األرصاد الجوية .وقد أظھرت دراسات سابقة أن العمليات الساتلية ليست متوافقة مع التطبيقات المتنقلة
العالية الكثافة )كما يؤكد ذلك الرقم  391.5من لوائح الراديو والتوصية  ،(ITU-R SA.1154وأكدت دراسات جديدة أجراھا
قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITU-Rويرد وصفھا في التقرير
] ،ITU-R SA.[EESS-IMT 2 025-2 290 MHzدراسات أخرى أجراھا في وقت سابق ترد بالتوصية ،ITU-R SA.1154
أفضت إلى اعتماد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  1997الرقم  391.5من لوائح الراديو الذي يحظر تشغيل
األنظمة المتنقلة عالية الكثافة في نطاقي التردد ھذين.
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاقي التردد

 MHz 2 110-2 025وMHz 2 290-2 200

تعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاقي التردد  MHz 2 110-2 025و MHz 2 290-2 200لتطبيقات االتصاالت المتنقلة
عريضة النطاق لألرض ،بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ).(IMT
4.1.3

نطاق التردد

MHz 2 900-2 700

تستعمل رادارات األرصاد الجوية نطاق التردد  .MHz 2 900-2 700وقد تم النظر في استعمال ھذا النطاق في
االتصاالت المتنقلة الدولية )) (IMTأي استعماله في أنظمة الخدمة المتنقلة( خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-2000) 2000والمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-2007) 2007فرُفض تماما ً .وخلص
التقرير  ITU-R M.2112بوجه خاص إلى غياب التوافق بين االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTوالرادارات في النطاق
 .MHz 2 900-2 700واستناداً إلى الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (ITU-
) ،Rيستخلص أنه ال يمكن تقاسم الترددات المشتركة بين االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTوالرادارات ما لم تطبق
مسافات فصل تصل لعدة مئات من الكيلومترات.
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

MHz 2 900-2 700

تعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاق التردد  MHz 2 900-2 700لتطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق لألرض،
بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ) ،(IMTوال تؤيد إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع
تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
5.1.3

نطاق التردد

MHz 4 200-3 400

تستعمل األوساط المعنية باألرصاد الجوية نطاق التردد  MHz 4 200-3 400لتوزيع بيانات األرصاد الجوية من خالل
األنظمة الساتلية التجارية .ويمكن أن يستخلص من الدراسات التي أجريت بشأن التقاسم أنه من غير الممكن تقاسم
الترددات المشتركة بين المحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية وشبكات االتصاالت المتنقلة الدولية-المتقدمة ذات
الخاليا الموسعة أو الخاليا الصغيرة خارج المباني في نفس المنطقة الجغرافية عندما تكون المحطات األرضية في
الخدمة الثابتة الساتلية و/أو محطات االتصاالت المتنقلة الدولية-المتقدمة منتشرة في كل مكان و/أو عند عدم الترخيص
لفرادى المحطات األرضية ،إذ يتعذر ضمان أي مسافة فصل دنيا .وقد خلص مشروع التقرير الجديد ITU-R S.[FSS-
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] IMT C-BAND DOWNLINKإلى أن "نسبة الحماية السلبية تشير إلى أن الحماية من التداخل ليست كافية ،بمعنى أن
احتمال التداخل وارد بشدة بما ال يسمح بالتعايش".
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

MHz 4 200-3 400

تشدد المنظمة على مطلبھا بشأن اإلبقاء على سعة الخدمة الثابتة الساتلية وتيسرھا في نطاق التردد
من أجل نشر بيانات األرصاد الجوية عبر العالم.
6.1.3

نطاق التردد

MHz 4 200-3 400

MHz 5 470-5 350

يُستخدم نطاق التردد  MHz 5 470-5 350في عدد من أجھزة خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( من أنواع
مختلفة ،أي مقاييس االرتفاع ومقاييس التشتت والرادارات ذات الفتحات ال َترْ كِيبية .فالرادارات ذات الفتحات التركيبية
بوجه خاص صُممت تحديداً للعمل بمفردھا ضمن النطاقات  MHz 120ھذه ألن نطاق التردد ھذا ھو الوحيد الذي ترك
في مدى التردد  ،GHz 5حيث ال يتم فيه تقاسم توزيع خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( مع توزيع للخدمة
المتنقلة .ومن شأن إدخال شبكات محلية راديوية ) (RLANفي ھذا النطاق أن يؤدي إلى تداخل شديد على الرادارات ذات
الفتحات ال َترْ كِيبية مثل  CSARعلى  Sentinel 1و .RadarSatواستناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت
الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rبشأن حماية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( ،يستنتج
أن التقاسم غير ممكن حتى وإن اقتصر استخدام أنظمة الشبكات المحلية الراديوية ) (RLANعلى داخل المباني حصراً.
ولم تحدد في ھذه المرحلة أي تقنية تخفيف قد تكون فعالة في تالفي الھوامش السالبة الكبيرة فيما يتعلق بمعايير حماية
خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(.
ويستخدم نطاق التردد  MHz 5 470-5 350أيضا ً في رادارات األرصاد الجوية المنصوبة على األرض في بعض البلدان.
وستقتضي أي توزيعات جديدة مقترحة حماية جميع الرادارات المنشورة في النطاق حاليا ً وفي المستقبل )يتعين أن تطبق
أي تقنيات تخفيف مالئمة على الشبكات المحلية الراديوية ) (RLANوليس على رادارات األرصاد الجوية(.
وورد في المشروع التمھيدي للتقرير الجديد ] ITU-R RS.[EESS RLAN 5 GHzأن "نتائج دراسات التقاسم الواردة
في الملحقات تبين أنه مع معلمات الشبكات الراديوية الواردة في القسم  ،2.2لن يكون التقاسم ممكنا ً بين الشبكات المحلية
الراديوية وأنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في المدى  .MHz 5 470-5 350وقد يكون التقاسم ممكنا ً
فقط إذا ُنفذت تدابير تخفيف إضافية في أنظمة الشبكات المحلية الراديوية )."(RLAN
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

MHz 5 470-5 350

يساور المنظمة قلق شديد بشأن أي توزيع/تحديد لنطاق التردد  MHz 5 470-5 350للشبكات المحلية الراديوية وھي
تعارض ذلك بشدة ،ال سيما أن ذلك سيشكل خطراً على تشغيل أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية الحالية والمخطط
إلنشائھا في المستقبل .وإذ تستند المنظمة  WMOإلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد
الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rبشأن التقاسم ،وتؤيد الرأي الذي يفيد بأن من غير العملي تنفيذ أي من تقنيات التخفيف
الحالية المقترحة حتى اآلن وال التمسك بھا ،فإنھا توافق على الخالصة الحالية التي وصل إليھا قطاع االتصاالت
الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rوالتي ترى عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن
مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
ملخص موقف المنظمة  WMOمن البند  1.1من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

(WRC-15) 2015

ال تعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاقي التردد  MHz 1 400-1 350و ،MHz 1 452-1 427حسب االقتضاء ،شريطة أن
ُ
المستويات اإللزامية ذات الصلة لإلرسال غير
ُتضمّن في لوائح الراديو )كما في القرار ) 750 (Rev.WRC-12مثالً(
المطلوب فيما يخص نطاق التردد  ،MHz 1 400-1 427بما يتوافق مع التقرير ] ،ITU-R RS.[EESS-IMT 1.4 GHzوذلك
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ً
لضمان
حماية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( )أي األسلوبان  Bو/أو ) Cالخيار C1أ( في مشروع
تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
وتعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاق التردد  MHz 1 710-1 695لتطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق لألرض،
بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ) ،(IMTوال تؤيد إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع
تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
وتعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاقي التردد  MHz 2 110-2 025و MHz 2 290-2 200لتطبيقات االتصاالت المتنقلة
عريضة النطاق لألرض ،بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ).(IMT
وتعارض المنظمة توزيع/تحديد نطاق التردد  MHz 2 900-2 700لتطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق لألرض ،بما
فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية ) ،(IMTوال تؤيد إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع تقرير
االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
وتشدد المنظمة على مطلبھا بشأن اإلبقاء على سعة الخدمة الثابتة الساتلية وتيسرھا في نطاق التردد  MHz 4 200-3 400من
أجل توزيع بيانات األرصاد الجوية عبر العالم.
ويساور المنظمة كذلك قلق شديد بشأن أي توزيع/تحديد لنطاق التردد  MHz 5 470-5 350للشبكات المحلية الراديوية وھي
تعارض ذلك بشدة ،ال سيما أن ذلك سيشكل خطراً على تشغيل أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية الحالية والمخططة.
وإذ تستند المنظمة إلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التقاسم ،وتؤيد الرأي الذي يفيد بأن
من غير العملي تنفيذ أي من تقنيات التخفيف الحالية المقترحة حتى اآلن وال التمسك بھا ،فإنھا توافق على الخالصة الحالية
التي وصل إليھا قطاع االتصاالت الراديوية والتي ترى عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن
مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
2.3

البند  6.1من جدول األعمال

"النظر في إمكانية منح توزيعات إضافية على أساس أولي على النحو التالي":
البند  1.6.1من جدول األعمال

"للخدمة الثابتة الساتلية )أرض-فضاء وفضاء-أرض( بمقدار  MHz 250في المدى بين  GHz 10و GHz 17في اإلقليم
وإعادة النظر في األحكام التنظيمية بشأن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة الساتلية في كل مدى ،مع مراعاة نتائج
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا ً للقرار )."151 (WRC-12

1

البند  2.6.1من جدول األعمال

"للخدمة الثابتة الساتلية )أرض-فضاء( بمقدار  MHz 250في اإلقليم  2و MHz 300في اإلقليم  3في المدى بين
و ،GHz 17وإعادة النظر في األحكام التنظيمية بشأن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة الساتلية في كل مدى ،مع مراعاة
نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقا ً للقرار )."152 (WRC-12
GHz 13

فيما يتعلق بالبندين  1.6.1و 2.6.1من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،(WRC-15) 2015فإن
نطاقي التردد المحتمل تأثرھما اللذين يھمان المنظمة  WMOھما:
-

خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( في النطاق GHz 10,7-10,6؛

-

وخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في النطاق .GHz 13,75-13,25
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1.2.3

نطاق التردد

GHz 10,7-10,6

نطاق التردد  GHz 10,7-10,6ھو النطاق األولي لالستشعار الساتلي المنفعل لقياس األمطار والثلج والجليد وحالة البحار
والرياح المحيطية ودرجة حرارة سطح المحيطات ورطوبة التربة .ويستعمل نطاق التردد  GHz 13,75-13,25بشكل
مكثف لالستشعار النشط عن بُعد عن طريق مقاييس االرتفاع ومقاييس التشتت ورادارات قياس الھطول .وقد خلصت
الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية إلى ما يلي" :عند إعطاء توزيع إضافي من الطيف للخدمة الثابتة
الساتلية في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض )فضاء-أرض( على أساس أولي في النطاق  GHz 10,68-10,6في اإلقليم
 ،1فإن توافق الخدمة الثابتة الساتلية المقترحة في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض )فضاء-أرض( مع الخدمات
المنفعلة )خدمة استكشاف األرض الساتلية ) ،(EESSوخدمة األبحاث الفضائية ) ((SRSوخدمة علم الفلك الراديوي،
الموزعة في نطاق التردد المتقاسم ،ال يتحقق حيث لن يُلتزم بمستوى الحماية من التداخل" .واستناداً إلى نتائج ھذه
الدراسات ،ال يرد في مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر أي اقتراح بتوزيع نطاق التردد GHz 10,7-10,6
للخدمة الثابتة الساتلية.
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

GHz 10,7-10,6

تعارض المنظمة أي توزيع للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد .GHz 10,7-10,6
2.2.3

نطاق التردد

GHz 10,75-13,25

فيما يتعلق بنطاق التردد  ،GHz 10,75-13,25شھد المؤتمر اإلداري العالمي للراديو لعام  1992حالة مماثلة عندما تمت
إعادة توزيع النطاق  GHz 14-13,75الموزع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( للخدمة الثابتة الساتلية )أرض-
فضاء( ،على الرغم من اإلقرار بعدم توافقھا .وبالفعل ،من المعروف أن التقاسم بين خدمة استكشاف األرض الساتلية
)النشيطة( والخدمة الثابتة الساتلية )أرض-فضاء( عند حوالي  GHz 13,5غير ممكن عمليا ً .وبالتالي ،يؤدي أي توزيع
جديد للخدمة الثابتة الساتلية )أرض-فضاء( في نطاق التردد  GHz 10,75-13,25إلى حالة ال تسمح باستعمال أجزاء من
التوزيع األولي الحالي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في بعض األقاليم أو في جميعھا.
وبحسب الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITU-Rفإن التقاسم بين الخدمة
الثابتة الساتلية )فضاء-أرض( وخدمة استكشاف األرض الساتلية ممكن في ظل شروط محددة.
موقف المنظمة  WMOبشأن نطاق التردد

GHz 13,75-13,25

الخدمة الثابتة الساتلية )أرض-فضاء(  -تؤيد المنظمة عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو فيما يخص نطاق التردد
ھذا )أي األسلوب ) D1فيما يتعلق بالنطاق  (GHz 13,4-13,25واألسلوب ) E1فيما يتعلق بالنطاق (GHz 13,75-13,4
في مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
الخدمة الثابتة الساتلية )فضاء-أرض(  -تؤيد المنظمة عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو فيما يخص نطاق التردد
ھذا .ويجب عند تطبيق أي توزيع للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد  GHz 13,75-13,4أو في جزء منه أن تكفل
لمحاسيس خدمة استكشاف األرض الساتلية الحماية المالئمة بموجب اللوائح المناسبة ،استناداً إلى نتائج الدراسة التي
أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية.
3.3

البند  9.1من جدول األعمال

"النظر وفقا ً للقرار ) 758 (WRC-12في":
البند  2.9.1من جدول األعمال

"إمكانية توزيع النطاقين  MHz 7 750-7 375و MHz 8 400-8 025للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية والتدابير التنظيمية
اإلضافية حسب نتائج الدراسات ذات الصلة".
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ويدعو القرار ) 758 (WRC-12إلى إجراء دراسات تقنية وتنظيمية بشأن التوزيعات الجديدة المحتملة للخدمة المتنقلة
البحرية الساتلية في نطاقي الترددات ) MHz 7 750-7 375فضاء-أرض( و) MHz 8 400-8 025أرض-فضاء( وفي
الوقت نفسه ضمان التوافق مع الخدمات القائمة.
إن نطاقي التردد المحتمل تأثرھما اللذين يھمان المنظمة ) (WMOھما:
-

النطاق  MHz 7 550-7 450الموزع لخدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء-أرض( والذي يقتصر على األنظمة
الساتلية المستقرة بالنسبة لألرض؛

-

النطاق  MHz 8 400-8 025الموزع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-أرض(.

1.3.3

نطاق التردد

MHz 7 550-7 450

لم تجر أي دراسات تقنية بشأن التقاسم بين الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية ) (MMSSوخدمة األرصاد الجوية الساتلية
) (MetSatفي نطاق التردد .MHz 7 550-7 450
موقف المنظمة  WMOبشأن أي توزيع جديد محتمل في نطاق التردد  MHz 7 550-7 450للخدمة المتنقلة البحرية
الساتلية )) (MMSSفضاء-أرض(
إذا ُ
طبق أي توزيع للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية )) (MMSSفضاء-أرض( في نطاق التردد ھذا ،فينبغي أن تكفل
الحماية المالئمة ألنظمة خدمة األرصاد الجوية الساتلية ).(MetSat
2.3.3

نطاق التردد

MHz 8 400-8 025

تظھر دراسات التقاسم التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rبين الخدمة المتنقلة
البحرية الساتلية )) (MMSSأرض-فضاء( وخدمة استكشاف األرض الساتلية )) (EESSفضاء-أرض( في نطاق التردد
 MHz 8 400-8 025ضرورة تطبيق مسافات فصل لعدة مئات من الكيلومترات لحماية المحطات األرضية لخدمة
استكشاف األرض الساتلية .ولما كان عدد مناطق االستبعاد كبيراً وبما أن اآلليات التنظيمية لتطبيقھا وتحيينھا تعد غير
قابلة للتنفيذ ،فإنه يستحيل ضمان حماية المحطات األرضية لخدمة استكشاف األرض الساتلية من التداخل الصادر عن
أنظمة الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية ).(MMSS
موقف المنظمة  WMOبشأن أي توزيع جديد محتمل في نطاق التردد  MHz 8 400-8 025للخدمة المتنقلة البحرية
الساتلية )) (MMSSأرض-فضاء(
استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية ،تعارض المنظمة أي توزيع جديد في نطاق
التردد  MHz 8 400-8 025للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية )) (MMSSأرض-فضاء( وتؤيد عدم إدخال أي تغيير على
لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
4.3

البند  10.1من جدول األعمال

"النظر في المتطلبات من الطيف وتوزيعات الطيف اإلضافية الممكنة للخدمة المتنقلة الساتلية في االتجاھين أرض-
فضاء وفضاء-أرض ،بما في ذلك المكون الساتلي لتطبيقات النطاق العريض ،بما فيھا االتصاالت المتنقلة الدولية
) ،(IMTفي مدى الترددات من  22إلى  ،GHz 26وفقا ً للقرار )".234 (WRC-12
يدعو القرار ) 234 (WRC-12إلى استكمال دراسات التقاسم والتوافق المتعلقة بتوزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية
في االتجاھين أرض-فضاء وفضاء-أرض ،في أجزاء من النطاقات بين  22إلى  ،GHz 26مع ضمان توفير الحماية
للخدمات القائمة في ھذه النطاقات وكذلك مراعاة الرقمين  340.5و 149.5من لوائح الراديو.
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وينص القرار ) 234 (WRC-12على ضرورة الحد من اإلرساالت غير المطلوبة في النطاق  GHz 24-23,6لضمان
توفير الحماية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( وخدمة األبحاث الفضائية )المنفعلة( وخدمة الفلك
الراديوي.
تعتبر المنظمة  WMOأن نطاقي التردد التاليين معرضان للخطر:
(1

نطاق التردد  GHz 24-23,6الموزع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( )التي يجب حمايتھا من
اإلرساالت غير المطلوبة مع مراعاة توزيع التداخل والمستويات التي ينص عليھا القرار )750 (Rev. WRC-12؛

(2

التوزيعات األولى من  MHz 500لخدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األبحاث الفضائية في نطاق
التردد .GHz 27-25,5

ويتناول الجزء  3.15.3من المشروع التمھيدي للتقرير الجديد ] ITU-R M.[MSS SHAREاحتمال التقاسم بين خدمة
استكشاف األرض الساتلية )) (EESSفضاء-أرض( والخدمة المتنقلة الساتلية .وتظھر الدراسة المقدمة في ذلك التقرير
أن عمليات الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق  GHz 26-25,5سينجم عنھا إمكانية وقوع تداخل ضار على وصالت
خدمة استكشاف األرض الساتلية العاملة في االتجاه فضاء-أرض .وتظھر الدراسة المقدمة في المشروع التمھيدي
للتقرير الجديد ] ITU-R M.[MSS SHAREكذلك أن عمليات الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات
التردد  GHz 23,15-22,55و GHz 23,55-23,15و GHz 26-25,25سينجم عنھا إمكانية وقوع تداخل ضار على وصالت
خدمة ما بين السواتل التي تدعم خدمة األبحاث الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية وتطبيقات الخدمة المتنقلة
الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في نطاقات التردد  GHz 23,15-22,55و GHz 23,55-23,15وGHz 27,5-
.25,25
ولم تجر أي دراسات بشأن التوافق خارج النطاق لضمان حماية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(
العاملة في نطاق التردد  GHz 24-23,6من اإلرساالت غير المطلوبة ألنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية.
موقف المنظمة

WMO

استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية ،وإذ تالحظ المنظمة بوجه خاص أنه لم تجر أي
دراسات بشأن التوافق خارج النطاق لضمان حماية أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( من اإلرساالت
غير المطلوبة ألنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية ،فإنھا تعارض أي توزيع جديد لنطاقات التردد بين  GHz 22وGHz 26
للخدمة المتنقلة الساتلية ،وتؤيد عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو )أي األسلوب  Aمن مشروع تقرير االجتماع
التحضيري للمؤتمر(.
5.3

البند  11.1من جدول األعمال

"النظر في توزيع أولي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض – فضاء( في المدى  ،GHz 8-7وفقا ً للقرار
)".(WRC-12

650

يدعو القرار ) 650 (WRC-12إلى النظر في المتطلبات من الطيف ودراسات التوافق في مدى التردد  GHz 8-7لعمليات
التحكم عن بُعد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( بغية استكمال عمليات القياس عن بُعد لخدمة استكشاف
األرض الساتلية )فضاء-أرض( في نطاق التردد  .MHz 8 400-8 025ويشير القرار ) 650 (WRC-12إلى إعطاء األولوية
لنطاق التردد  ،MHz 7 235-7 145ثم ألجزاء أخرى من المدى  GHz 8-7وذلك فقط إذا ما تبين أن النطاق
 MHz 7 235-7 145غير مناسب.
وسيتيح ھذا التوزيع الجديد وصالت صاعدة ووصالت ھابطة على المرسل المستجيب ذاته ،مما يعزز من الكفاءة ويقلل
من تعقيد سواتل رصد األرض.
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وجدير باإلشارة إلى أنه يتم النظر في إطار البند  1.9.1من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 2015في إمكانية منح توزيع جديد للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق ) MHz 7 250-7 150فضاء-أرض( ،وقد يكون لذلك
تأثير على ھذا البند من جدول األعمال.
وتظھر الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية أن توزيعا ً بمقدار  MHz 60على أساس أولي على الصعيد
العالمي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( في نطاق التردد  MHz 7 250-7 190سيلبي احتياجات خدمة
استكشاف األرض الساتلية وسيكون متوافقا ً مع الخدمات القائمة.
موقف المنظمة

WMO

تؤيد المنظمة توزيعا ً أوليا ً عالميا ً جديداً لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( في نطاق
التردد ) MHz 7 250-7 190أي األسلوب  Aمن مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر(.
6.3

البند  12.1من جدول األعمال

"النظر في تمديد التوزيع العالمي الحالي لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في نطاق التردد
ً
 9 300بما يصل إلى  MHz 600ضمن نطاقي التردد  MHz 9 300-8 700و/أو  ،MHz 10 500-9 900وفقا للقرار
)".(WRC-12

MHz 9 900651

ويدعو القرار ) 651 (WRC-12قطاع االتصاالت الراديوية إلى إجراء دراسات توافق واستكمالھا في الوقت المناسب قبل
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ، 2015بشأن ما يلي:
-

خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( والخدمات الحالية في نطاقي التردد MHz 9 300-8 700
و MHz 10 500-9 900بغية ضمان حماية الخدمات القائمة ،مع مراعاة القيود المحددة بالرقم  476A.5من لوائح
الراديو؛

-

اإلرساالت غير المطلوبة من المحطات العاملة في خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في نطاق
تردد  MHz 9 300-8 700نحو محطات خدمة األبحاث الفضائية العاملة في نطاق التردد MHz 8 500-8 400؛

-

اإلرساالت غير المطلوبة من المحطات العاملة في خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في نطاق التردد
 MHz 10 500-9 900نحو محطات خدمة الفلك الراديوي وخدمة األبحاث الفضائية )المنفعلة( وخدمة استكشاف
األرض الساتلية )المنفعلة( العاملة في نطاق التردد .GHz 10,7-10,6

وتظھر الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية وجود سبل عدة لتمديد التوزيع العالمي الحالي لخدمة
استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( بمقدار  GHz 600وتوفير الحماية الالزمة ألنظمة الخدمات القائمة ) ARSوARSS
و FSو MetSatو MSو RLSو RNSو RASو.(SRS
موقف المنظمة

WMO

إذا ُ
طبق أي توزيع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( في مدى التردد  ،GHz 9يجب أن تكفل الحماية الكافية
لتطبيقات األرصاد الجوية.
7.3

البند  17.1من جدول األعمال

"النظر في االحتياجات من الطيف واإلجراءات التنظيمية المحتملة ،بما في ذلك التوزيعات المالئمة للطيران ،من أجل
دعم أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات ) ،(WAICوفقا ً للقرار )".423 (WRC-12
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يدعو القرار ) 423 (WRC-12قطاع االتصاالت الراديوية إلى إجراء الدراسات الالزمة للوقوف على االحتياجات من
الطيف الالزمة لدعم أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات ،وإلى إجراء دراسات تقاسم
وتوافق للوقوف على نطاقات الترددات واإلجراءات التنظيمية المالئمة .وقد طلب المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-12) 2012النظر في نطاقات الترددات في إطار توزيعات الخدمة المتنقلة للطيران العالمية النطاق القائمة
والخدمة المتنقلة للطيران ) (Rوخدمة المالحة الراديوية للطيران ونطاقات تردد إضافية فوق  GHz 15,7لخدمات
الطيران إذا تعذر تلبية االحتياجات من الطيف في نطاقات التردد الموزعة فعالً.
إن نطاقات الترددات تحت  GHz 15,7التي يحتمل تأثرھا وتھم المنظمة  WMOھي:
-

نطاق التردد  MHz 2 900-2 700الموزع لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي والذي تستعمله
رادارات الطقس القائمة على األرض في نطاق التردد ھذا؛

-

نطاق التردد  MHz 5 460-5 350الموزع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( ولخدمة التحديد الراديوي
للموقع )الذي تستعمله رادارات األرصاد الجوية القائمة على األرض في بعض البلدان(؛

-

نطاق التردد  GHz 13,4-13,25الموزع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( طبقا ً للرقم  498A.5من
لوائح الراديو.

خلصت الدراسات التي أجريت بقطاع االتصاالت الراديوية في نطاقي التردد
بين أنظمة/تطبيقات االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات ) (WAICوأنظمة التحديد الراديوي
للموقع ،إلى أن التقاسم غير ممكن بدون مسافات فصل شاسعة ،ومن ثم فإن نطاقي التردد ھذين ليسا مالئمين لنشر
أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات ).(WAIC

 MHz 2 900-2 700وMHz 5 460-5 350

ونطاق التردد المحتمل تأثره فوق  GHz 15,7ويھم المنظمة  WMOھو نطاق التردد  GHz 24-23,6الموزع لخدمة
استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(.
موقف المنظمة

WMO

تعارض المنظمة استعمال نطاقي التردد  MHz 2 900-2 700و MHz 5 460-5 350لالتصاالت الالسلكية إللكترونيات
الطيران داخل الطائرات ) (WAICاستناداً إلى دراسات معتمدة أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية خلصت إلى أن التقاسم
بين رادارات األرصاد الجوية واالتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات ) (WAICغير ممكن في ھذين
النطاقين.
ويتعين عند النظر في نطاقات تردد أخرى فيما يخص االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات
)) (WAICمثل النطاق  GHz 13,4-13,25أو نطاقي التردد  GHz 22,55-22,5و ،(GHz 23,6-23,55أن يقيَّم مدى توافقھا
مع تطبيقات األرصاد الجوية مع تطبيقات رصد األرض مع ضمان الحماية الكافية لھا.
8.3

البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

1.1.9

"النظر في تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية منذ المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-12) 2012فيما يتعلق بحماية األنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق
 .MHz 406,1-406القرار ) ،205 (Rev.WRC-12وإقراره وفقا ً للمادة  7من االتفاقية".
يدعو القرار المراجع ) 205 (Rev.WRC-12إلى االضطالع بالدراسات التنظيمية والتقنية والتشغيلية المناسبة واستكمالھا
في الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2015بغية ضمان الحماية الكافية ألنظمة الخدمة
المتنقلة الساتلية في نطاق التردد  MHz 406,1-406من أي بث يمكن أن يتسبب في تداخل ضار )انظر الرقم  267.5من
لوائح الراديو(.
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ومن المعروف أن حاالت الزيادة في الضوضاء الحالية لعدد من معدات البحث واإلنقاذ في النظام الساتلي
) Sarsatوخاصة فوق أوروبا وآسيا( تعزى إلى إرساالت الخدمات العاملة في النطاقات المجاورة ،وال سيما الخدمة
المتنقلة العاملة في نطاقي التردد  MHz 400-380و.MHz 420-406,1

Cospas-

وقد أكدت الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية أن الوصالت الصاعدة ألنظمة خدمة األرصاد الجوية
الساتلية وأنظمة مساعدات األرصاد الجوية )المسابير الراديوية( العاملة بالقرب من نطاق التردد  MHz 406ليس لھا أي
تأثير سلبي على مستقبالت النظام الساتلي .Cospas-Sarsat
موقف المنظمة

WMO

تؤيد المنظمة التدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان توفير الحماية الكافية لمستقبالت النظام  Cospas-Sarsatمن
إرساالت األنظمة العاملة في النطاقات المجاورة ،مع مالحظة أن ھذه المستقبالت تنفذ إلى حد كبير على سواتل
األرصاد الجوية .واستناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية ،تؤيد المنظمة مراجعة القرار
) 205 (Rev.WRC-12ابتغاء توفير ما يكفي من الحماية ألنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاق التردد MHz 406,1-406
حتى يتسنى اكتشاف إشارات االستغاثة ومعالجتھا بنجاح ،مع مراعاة النشر الحالي والمستقبلي ألنظمة تابعة لخدمات في
نطاقات التردد المجاورة.
9.3

البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

5.1.9

"النظر في إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل للمحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية
في النطاق  MHz 4 200-3 400كمساعدة للتشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات األرصاد الجوية في
بعض بلدان اإلقليم ) 1القرار )".(154 (WRC-12
يدعو القرار ) 154 (WRC-12إلى دراسة التدابير التقنية والتنظيمية الممكنة في بعض بلدان اإلقليم  1لدعم المحطات
األرضية الحالية والمقبلة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق  MHz 4 200-3 400المستعملة لالتصاالت الساتلية المتصلة
بالتشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات األرصاد الجوية.
ويعد التأكد من توافر نطاق التردد  MHz 4 200-3 400لتوزيع بيانات األرصاد الجوية عبر السواتل مسألة مھمة لمجتمع
األرصاد الجوية بأكمله وينبغي متابعتھا ودعمھا في إطار أنشطة المنظمة WMO
وتظھر الدراسات التي أجراھا قطاع االتصاالت الراديوية احتمال حدوث تداخل من محطات االتصاالت المتنقلة الدولية
والنفاذ الالسلكي عريض النطاق على المحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ) (FSSعلى مسافات قد تصل إلى عدة مئات
من الكيلومترات .ويُق َترح تعديل القرار ) 154 (WRC-12الذي يدعو اإلدارات ذات الصلة في اإلقليم  1إليالء عناية خاصة
عند تنسيق الترددات وتخصيصھا وإدارتھا مع مراعاة التأثير المحتمل على المحطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية )(FSS
المستخدمة في االتصاالت الساتلية المتعلقة بالتشغيل اآلمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات األرصاد الجوية في
نطاق التردد .MHz 4 200-3 400
موقف المنظمة

WMO

تشدد المنظمة على مطلبھا بشأن اإلبقاء على سعة الخدمة الثابتة الساتلية المعنية وتيسرھا في نطاق التردد
 .MHz 4 200-3 400وتؤيد المنظمة اإلجراءات التقنية والتنظيمية الرامية إلى توفير الحماية لعمليات الخدمة الثابتة الساتلية
في النطاق  MHz 4 200-3 400لنشر بيانات األرصاد الجوية في اإلقليم  ،1وتؤيد كذلك مراجعة القرار ) 154 (WRC-12الذي
يدعو اإلدارات ذات الصلة في اإلقليم  1إليالء عناية خاصة عند تنسيق الترددات وتخصيصھا وإدارتھا ،على النحو المبين
في مشروع تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر.
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10.3

البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

8.1.9

"النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للسواتل الصغيرة
والمتناھية الصغر والموافقة على التقرير".
موقف المنظمة

WMO

يتعين أال تؤثر لوائح السواتل الصغيرة والمتناھية الصغر على تشغيل األنظمة الساتلية لخدمة استكشاف األرض
الساتلية ) (EESSوخدمة األرصاد الجوية الساتلية ) .(MetSatوتحقيقا ً لھذه الغاية ،يتعين أن تتبع أنظمة السواتل الصغيرة
والمتناھية الصغر نفس عمليات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ المتبعة في األنظمة الساتلية األخرى ،وبالتالي ال تمنح
ميزة على األنظمة الساتلية األخرى.
11.3

البند  10من جدول األعمال

"تقديم توصيات إلى المجلس بالبنود التي يلزم إدراجھا في جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية
وإبداء وجھة نظره في جدول األعمال التمھيدي للمؤتمر الالحق وفي بنود أخرى يمكن إدراجھا على جداول األعمال
للمؤتمرات المقبلة وفقا ً للمادة  7من االتفاقية )القرار )".(808 (WRC-12
وستقدم المنظمة  WMOبنوداً محتملة لجدول األعمال ،حسب االقتضاء ،وموقفھا بشأن االقتراحات األخرى ،في الوقت
المناسب قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
وفي المرحلة الحالية ،تؤيد المنظمة المقترحات التالية فيما يخص جدول األعمال للمؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت
الراديوية:
-

MHz 470-460

النظر في ترقية التوزيع الثانوي لخدمة األرصاد الجوية الساتلية )فضاء-أرض( في نطاق التردد
إلى توزيع أولي مع الحرص على حماية الخدمات األولية القائمة في نطاق التردد ھذا ومراجعة الرقم  289.5من
لوائح الراديو؛

-

بحث إمكانية منح توزيع لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( فيما يخص أنظمة السبر الرادارية في مدى
التردد .MHz 50-40

ُدرج في جدول أعمال المؤتمر العالمي
وبالنظر إلى المعلومات التي قدمتھا منظمات االتصاالت اإلقليمية ،يمكن أن ي َ
المقبل لالتصاالت الراديوية بند بشأن المسائل التالية التي قد يكون لھا أثر سلبي على تطوير وتشغيل أنظمة األرصاد
الجوية وتطبيقاتھا:
-

النظر في توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي فيما يخص الشبكات المحلية الراديوية
) (RLANفي مدى التردد MHz 5 470-5 350؛

-

النظر في تحديد طيف لتطبيقات االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTفي الخدمة المتنقلة فوق .GHz 6

12.3

البنود األخرى المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2015التي قد
يكون لھا تأثير على مصالح المنظمة WMO

ترد أدناه بنود أخرى مدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2015من المحتمل أن يكون
لھا تأثير على مصالح المنظمة  .WMOوستراقب المنظمة التطورات في إطار ھذه البنود المدرجة على جدول األعمال
وتتعامل معھا بغية حماية المصالح الخاصة باألرصاد الجوية.
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البند  3.1من جدول األعمال
استعراض ومراجعة القرار ) 646 (Rev.WRC-12فيما يتعلق بالتطبيقات العريضة النطاق من أجل حماية الجمھور
واإلغاثة في حاالت الكوارث ).(PPDR
موقف المنظمة

WMO

ترى المنظمة أنه ينبغي أال تؤثر لوائح التطبيقات العريضة النطاق من أجل حماية الجمھور واإلغاثة في حاالت
الكوارث ) (PPDRعلى تشغيل أنظمة األرصاد الجوية وتطبيقاتھا.
البند  5.1من جدول األعمال
النظر في استعمال نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية من أجل اتصاالت المراقبة واالتصاالت خارج
الحمولة النافعة ألنظمة الطائرات دون طيار ).(UAS
موقف المنظمة

WMO

أعربت المنظمة عن قلقھا بشأن نطاق التردد  MHz 8 400-8 025الموزع على أساس أولي لخدمة استكشاف األرض
الساتلية )فضاء-أرض( والخدمة الثابتة الساتلية )) (FSSأرض-فضاء( كما أنھا ستعارض استعمال توزيع الخدمة الثابتة
الساتلية للنطاق  GHz 8من أجل وصالت اتصاالت  CNPCلتشغيل أنظمة  .UASوتعتبر المنظمة أنه سيتم ضمان حماية
التوزيعات القائمة لخدمة استكشاف األرض الساتلية والخدمات األخرى التي تستعملھا تطبيقات األرصاد الجوية في حال
قرر المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-15) 2015استعمال الخدمة الثابتة الساتلية لوصالت اتصاالت
 CNPCبغية تشغيل أنظمة .UAS
البند  1.9.1من جدول األعمال
النظر في إمكانية منح توزيعات جديدة في النطاقين ) MHz 7 250-7 150فضاء-أرض( و) MHz 8 500-8 400أرض-
فضاء( للخدمة الثابتة الساتلية.
موقف المنظمة

WMO

تعتبر المنظمة أنه ال ينبغي أن يكون للدراسات التي تجري في إطار البند  1.9.1من جدول أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام  2015تأثير سلبي على أي توزيع جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( في
النطاق  GHz 8-7في إطار البند  11.1من جدول األعمال.
البند  18.1من جدول األعمال
النظر في منح توزيع أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد  GHz 78,0-77,5لتطبيقات السيارات.
موقف المنظمة

WMO

تؤيد المنظمة منح توزيع أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد  GHz 78-77,5في ظل افتراض أن ھذا
التوزيع الجديد لخدمة التحديد الراديوي للموقع سيسھل إخراج تطبيقات السيارات من نطاق التردد "المنفعل" GHz 24
الذي تستعمله حاليا ً رادارات السيارات.
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البند  7من جدول األعمال
النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤھا ،وفي خيارات أخرى ،فيما يتعلق بإجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ
والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية.
موقف المنظمة

WMO

يتعلق ھذا البند الدائم من جدول أعمال المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية بأي تغييرات في لوائح الراديو قد يلزم
إجراؤھا والتي تؤثر على النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل للشبكات الساتلية .وستدعم المنظمة التغييرات في
لوائح الراديو التي تھدف إلى تحسين النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل للشبكات الساتلية.
البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

2.1.9

النظر في تقرير المدير بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بالدراسات بشأن إمكانية خفض قوس التنسيق
والمعايير التقنية المستخدمة في تطبيق الرقم  41.9من لوائح الراديو فيما يتعلق بالتنسيق بموجب الرقم  7.9من لوائح الراديو
والموافقة على التقرير.
موقف المنظمة

WMO

تؤيد المنظمة الدراسات بشأن إمكانية خفض قوس التنسيق والمعايير التقنية المستخدمة في تطبيق الرقم  41.9من لوائح
الراديو فيما يتعلق بالتنسيق بموجب الرقم  7.9من لوائح الراديو إلى أن توفر الحماية الكافية وتحد من القيود التي ال
مبرر لھا على تنسيق األنظمة الساتلية لألرصاد الجوية ورصد األرض.
البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة

6.1.9

إجراء دراسات بھدف مراجعة تعاريف الخدمة الثابتة والمحطة الثابتة والمحطة المتنقلة.
موقف المنظمة

WMO

تؤيد المنظمة إعمال تمييز واضح بين تعاريف الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة ،والمحطة الثابتة والمحطة المتنقلة بھدف
الحفاظ على التيسر والحماية المناسبة لتطبيقات األرصاد الجوية والتطبيقات األخرى ذات الصلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)Cg-17/INF. 7.1(3

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
الدورة السابعة عشرة
جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

29.IV.2015

األصل:

إنكليزي

2015

النتيجة المتوقعة

8

البند  7.1من جدول األعمال :اإلشراف على المنظمة

تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة
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التوصيات الموجھة إلى الھيئات التشريعية )منذ عام (2010

القبول

التوصية

الوضع

اعتباراً من عام

مالحظات
2010

التقرير  2/2010خدمات السفر
التوصية  - 9ينبغي لھيئات اإلدارة في ال تنطبق
المنظمات التابعة لألمم المتحدة أن تطلب من
الرؤساء التنفيذيين تقديم تقارير عن نفقات
السفر باإلبالغ عن المرحلة واإلجراءات
المتخذة لترشيد نفقات السفر.

-

ينبغي اعتبار أن التوصية "غير مالئمة" .نفقات السفر
مبيّنة بالفعل بصورة منفصلة في البيانات المالية
للمنظمة ) (WMOبعد تطبيق معايير المحاسبة الجديدة،
أي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )(IPSAS

التقرير  3/2010مھمة األخالقيات
التوصية  -1يجب أن توعز الھيئات قُبلت
التشريعية في المنظمات الصغيرة لرؤسائھا
التنفيذيين عرض مقترحات من أجل تقديم
وظيفة لألخالقيات إما من خالل مكتب
مشترك معني باألخالقيات تضطلع بإنشائه
مجموعة منظمات بتقاسم التكاليف أو مصادر
داخلية لمكتب األخالقيات تابع لمنظمة أخرى
على أساس تقاسم التكاليف /استرداد
التكاليف.

قيد
التنفيذ

ينبغي أن تكون التوصية "مقبولة" من الناحية المبدئية.
ُتبذل في الوقت الحالي جھود من أجل ترتيب مناسب
لوظيفة األخالقيات في المنظمة ) ،(WMOكما تقوم
لجنة المراجعة برصد التقدم المحرز.

التوصية  :6يجب أن توعز الھيئات قيد النظر
التشريعية لرؤسائھا التنفيذيين بتطبيق حدود
الوالية في تعيين رئيس مكتب األخالقيات،
علما ً بأن فترة الوالية ھي سبع سنوات غير
قابلة للتجديد ،أو ال تفوق واليتين متتاليتين
ألربع أو خمس سنوات مع عدم إمكانية إعادة
التوظيف في نفس المنظمة.

-

يعتمد تنفيذ التوصية  6على نتائج تنفيذ التوصية
لتقرير وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUبشأن
في منظومة األمم المتحدة"
"األخالقيات
).(JIU/REP/2010/3

التوصية  -8ينبغي للھيئات التشريعية أن
توعز لرؤسائھا التنفيذيين بضمان وصول
رئيس مكتب األخالقيات بشكل غير رسمي
إلى الھيئات التشريعية وھو أمر منصوص
عليه كتابيا ً.

1

قيد النظر التنفيذ االتفاق الذي أُبرم مع االتحاد الدولي لالتصاالت
لم يبدأ معلق حاليا ً نظراً لتعاقد الموظف المعني في االتحاد
الدولي لالتصاالت ) .(ITUوعُين المستشار القانوني
للمنظمة ) (WMOمسؤوالً عن مكتب األخالقيات
)مؤقتا ً( منذ عام .2013

التوصية  -16يجب أن توعز الھيئات قُبلت
التشريعية برؤسائھا التنفيذيين تقديم كشف
مالي يتعين مراجعته بنفس الطريقة المتبعة
بالنسبة للموظفين الملزمين بتقديم بيانات
مالية.

)(ITU

ُن ّفذت

ينبغي أن تعتبر ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .يقدم
األمين العام للمنظمة ) (WMOكشفا ً ماليا ً مماثالً لما
يقدمه باقي األعضاء .لكن ھذا الكشف يخضع
للمراجعة من قبل رئيس المنظمة ) .(WMOويجب
اتباع الطريقة ذاتھا بالنسبة لنائب األمين العام واألمين
العام المساعد .وتجري حاليا ً مراجعة /تدقيق بيانات
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التوصية

القبول

التوصية  :17يجب أن توعز الھيئات قُبلت
التشريعية لرؤسائھا التنفيذيين بتقديم
مقترحات من أجل وضع آلية داخلية تحدد
أساليب لمكتب األخالقيات و /أو مكتب
الرقابة الداخلية لتقصي أو مراجعة
االدعاءات ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة ،بما
في ذلك اإلبالغ عن نتائج التقصي أو
المراجعة إلى الھيئة التشريعية المرتبطة بھا.

مالحظات
الوضع
أخرى ،حسب االقتضاء ،من طرف موظف
األخالقيات بالنيابة .ويمكن مراجعة ھذه التوصية حال
وضع ترتيب جديد لوظيفة األخالقيات )انظر
التوصية  1في تقرير وحدة التفتيش المشتركة )(JIU
بشأن "األخالقيات في منظومة األمم المتحدة"
).((JIU/REP/2010/3
ُن ّفذت

يجب اعتبار التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" في آن واحد.
ال توجد حاليا ً حدود لسلطات التحقيق المخولة لمدير
مكتب الرقابة الداخلية ،ال في إطار مھامه الجوھرية
)فيما يخص الالئحة المالية وميثاق مكتب الرقابة
الداخلية( وال دوره المؤقت كمسؤول أخالقيات بالنيابة
)انظر المذكرة اإلدارية رقم  .(2/2009فضالً عن ذلك،
في آذار /مارس " 2007أكدت" لجنة المراجعة للمنظمة
)" (WMOأن مدير مكتب الرقابة الداخلية لديه سبيل
مباشر للوصول إلى رئيس المنظمة ،إذا وجد المدير أن
ھناك تصرفات غير الئقة يقوم بھا األمين العام".

التقرير  2010/4إدارة المخاطر على صعيد المنشأة
التوصية  - 2يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
ممارسة دورھا اإلشرافي فيما يتعلق باعتماد
مستويات مرجعية بشأن إدارة مخاطر
المشاريع المحددة في ھذا التقرير ،وفعالية
التنفيذ وإدارة المخاطر الھامة في المنظمات
المرتبطة بھا.

ُن ّفذت

يجب اعتبار التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .وافق
المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين ]القرار
 [(EC-LXIII) 8على اختصاصات لجنة المراجعة
للمنظمة ) (WMOوكلفھا بإبداء مالحظات وتقديم
توصيات إلى المجلس التنفيذي وإلى األمين العام بشأن
جميع المسائل المتعلقة بجوانب الشرعية واالمتثال
والفاعلية والكفاءة واقتصاد ممارسات اإلدارة في أمانة
المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المحاسبة والمالية
والمبادئ األخالقية ،والقواعد واللوائح واإلجراءات،
بغية مساعدة المجلس التنفيذي على االضطالع
بأنشطته الرقابية .وتضطلع لجنة المراجعة ،من بين
جملة مسؤوليات ومھام" ،بالنظر في مدى كفاية وتطور
عمليات إدارة المخاطر" في أمانة المنظمة ).(WMO
وفضالً عن ذلك ،يجب على لجنة المراجعة
"استعراض األنشطة المخطط لھا في مراجعة
الحسابات الداخلية والخارجية بما في ذلك مدى كفاية
تغطية المخاطر الھامة والضوابط األساسية واالمتثال
للمعايير المھنية ،مع مراعاة مسؤوليات اإلدارة
التنفيذية في ھذه المجاالت ،وتقديم توصيات من أجل
أعمال مراجعة حسابات داخلية محددة حسب
االقتضاء" .وفي التقرير الموجز لدورته السادسة
عشرة "أحاط المؤتمر علما ً مع التقدير بالعمل الممتاز
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التوصية

القبول

مالحظات

الوضع

المتواصل للجنة المراجعة الذي أسھم في تحقيق التقدم
خالل فترة السنوات األربع الماضية في اإلشراف
الفعال وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) (IPSASوإدارة المخاطر في المنشأة ونظام الرصد
والتقييم".
التقرير  2010/5مھمة مراجعة الحسابات
التوصية  - 3يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
واإلدارية أن توعز للرؤساء التنفيذيين في
المنظمات المعنية على صعيد منظومة األمم
المتحدة تسھيل تقديم خطة مراجعة الحسابات
الداخلية ونتائج المراجعة إلى لجنة المراجعة
ولجنة الرقابة ،حسب االقتضاء ،الستعراضھا
من طرف اللجنتين.

ُن ّفذت

ينبغي أن تعتبر التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .قُ ّدمت
خطة عمل مكتب الرقابة الداخلية للسنة التالية إلى لجنة
المراجعة الستعراضھا وإبداء المالحظات بشأنھا في
دورة الخريف من السنة التي تم فيھا إعداد خطة
العمل .وقد وافق األمين العام على خطة العمل .وفي
آذار /مارس " 2007أكدت لجنة المراجعة أن مدير
مكتب الرقابة الداخلية يتمتع باستقاللية وھو يقرر
المجاالت التي يراجع حساباتھا ،مع مراعاة أية
مجاالت حساسة يقترحھا األمين العام ،ولكن بدون
وضع تقييدات غير واجبة على مھمته في مراجعة
الحسابات والسيما في الموافقة سنويا ً على خطة عمل
مكتب الرقابة الداخلية" .وقد تم تقديم نتائج عمل مكتب
المراقبة الداخلية من خالل تقارير مرحلية في كل دورة
من دورات لجنة المراجعة منذ إنشاء المكتب في سنة
 .2006وكما وردت اإلشارة أعاله ،في قراره
 ،(EC-LXIII) 8كلف المجلس التنفيذي لجنة المراجعة
"باستعراض األنشطة المخطط لھا في مراجعة
الحسابات الداخلية وتقديم توصيات من أجل أعمال
مراجعة حسابات داخلية محددة حسب االقتضاء".
وفضالً عن ذلك تنص االختصاصات أن تقوم لجنة
المراجعة "باستعراض أداء خدمات مراجعة الحسابات
وتقديم المشورة في ھذا الشأن"؛ "التثبت من مدى كفاية
التأكيدات الواردة من مراجعة الحسابات الداخلية ][...
في تقاريرھا السنوية وآرائھا؛ واستعراض فعالية
]مھمة[ مراجعة الحسابات الداخلية ]."[...

التوصية  - 6يجب على لجنة المراجعة قُبلت
ولجنة الرقابة ،حسب االقتضاء ،استعراض
االحتياجات على أساس المخاطر وعملية
تخطيط مراجعة الحسابات الداخلية وإسداء
المشورة حول كيفية تحسينھا.

ُن ّفذت

ينبغي اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .تق ّدم
خطة عمل ) (PoWلجنة الرقابة الداخلية إلى لجنة
المراجعة في المنظمة ) (WMOالستعراضھا وإبداء
التعليقات .وقد تمت مالءمة منھجية التخطيط وتقييم
المخاطر التي يستخدمھا مكتب الرقابة الداخلية منذ عام
 2006و /أو تحسينھا لكي تستجيب لمالحظات لجنة
المراجعة ولتوصيات االستعراض الخارجي المستقل
لضمان الجودة الذي أنجزه معھد مراجعي الحسابات
الداخلية .واختصاصات لجنة المراجعة كما أقرھا
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التوصية

القبول

مالحظات
الوضع
المجلس التنفيذي في قراره 8
أيضا ً واليات ذات صلة.

) ،(EC-LXIIIتتضمن

التوصية  - 7لتعزيز الكفاءة يجب على قُبلت
الھيئات التشريعية واإلدارية في المنظمات
المعنية أن توعز لرؤسائھا التنفيذيين
استعراض جوانب التوظيف في مجال
مراجعة الحسابات والميزانية التي يضعھا
رئيس شؤون مراجعة الحسابات والرقابة مع
مراعاة آراء لجنة المراجعة ولجنة الرقابة،
حسب االقتضاء ،كما يتعين اقتراح أسلوب
عمل مالئم للرؤساء التنفيذيين لضمان توفير
موارد كافية لمھمة مراجعة الحسابات بھدف
تنفيذ خطة مراجعة الحسابات.

ُن ّفذت

ينبغي اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .يتم
اإلبالغ بصورة دورية عن احتياجات التوظيف وحالة
الميزانية للجنة المراجعة في المنظمة ) (WMOوللھيئة
التشريعية واإلدارية من خالل التقارير المرحلية
وتقارير األنشطة التي يرفعھا مدير مكتب الرقابة
الداخلية .وقُ ّدمت أيضا ً تقارير عن "تقدير احتياجات"
مكتب الرقابة الداخلية إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر
في دورتي  2006و 2007على التوالي .وفضالً عن
ذلك اضطلعت لجنة المراجعة في  2010باستعراض
مستوى توفير الموارد لمكتب الرقابة الداخلية .وقدمت
اللجنة تقريراً إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر بشأن
كفاية موارد مكتب الرقابة الداخلية .وتعتبر ھذه
الموارد كافية في الوقت الحالي ،وبالتالي فإن الممارسة
الجارية تستجيب لروح توصية وحدة التفتيش
المشتركة .واختصاصات لجنة المراجعة كما أقرھا
المجلس التنفيذي في قراره  ،(EC-LXIII) 8تتضمن
أيضا ً واليات ذات صلة.

التوصية  - 11يجب أن تطلب الھيئات قُبلت
التشريعية من لجنتي المراجعة والرقابة
المستقلتين في المنظمات التابعة لمنظومة
األمم المتحدة استعراض أداء المراجعين
الخارجيين والتزامھم بالوالية /مراجعة
الحسابات كل خمس سنوات على األقل،
بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين ،وتقديم نتائج
ھذا االستعراض إلى الھيئات التشريعية
واإلدارية كجزء من التقرير السنوي.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة".
اختصاصات لجنة المراجعة كما أقرھا المجلس
التنفيذي في قراره  ،(EC-LXIII) 8تتضمن أيضا ً
واليات ذات صلة.

التوصية  - 13بھدف تعزيز المساءلة قُبلت
والشفافية تطلب الھيئات التشريعية واإلدارية
استكمال البيانات المالية في أجل أقصاه ثالثة
أشھر بعد انتھاء الفترة المالية لتمكين مراجع
الحسابات الخارجي من تقديم تقريره إلى
لجنة المراجعة /الرقابة أوالً ،ثم الھيئة
التشريعية /اإلدارية في أجل ال يتعدى ستة
أشھر بعد الفترة المالية ،ولنشر التقرير على
الموقع اإللكتروني للمنظمة.

ُن ّفذت

ينبغي اعتبار التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .يتم إعداد
ومراجعة البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة
المالية المنصرمة في أجل أقصاه شھر آذار /مارس من
السنة التالية .وتعرض البيانات المالية على المجلس
التنفيذي التي تكون وثائقه متاحة للعموم .وتعتبر
اللوائح الحالية كافية .اختصاصات لجنة المراجعة كما
أقرھا المجلس التنفيذي في قراره ،(EC-LXIII) 8
تتضمن أيضا ً واليات ذات صلة.

التوصية  - 14توعز الھيئات التشريعية قُبلت
واإلدارية إلى الرؤساء التنفيذيين في

ُن ّفذت

ينبغي اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" من حيث المبدأ.
وھذه التوصية ذات طابع استشرافي /مستمر .وسترفع
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التوصية
المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
إلبالغھا عن جميع طلبات مراجعة
الحسابات /التقصي من أطراف ثالثة ،وذلك
بعد استشارة لجنتي المراجعة والرقابة
والمراجعين الخارجيين.

القبول

مالحظات
الوضع
تقارير بشأن مراجعات محددة للحسابات طلبتھا
أطراف مھتمة )كطلبات المانحين لمراجعة حسابات
معتمدة في إطار مشاريع محددة( إلى المجلس التنفيذي،
بعد التشاور مع لجنة المراجعة في المنظمة )(WMO
والمراجعين الخارجيين.

التوصية  - 15من أجل تعزيز المسائلة قُبلت
والمراقبة واالمتثال ،ينبغي أن تقوم الھيئات
التشريعية بمراجعة واليات لجنتي المراجعة
والرقابة إلدراج استعراض أداء المراجعين
الداخليين والخارجيين على حد سواء
باإلضافة إلى مسؤوليات أخرى ،بما في ذلك
الحوكمة وإدارة المخاطر.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة".
اختصاصات لجنة المراجعة كما أقرھا المجلس
التنفيذي في قراره  ،(EC-LXIII) 8تتضمن أيضا ً
واليات ذات صلة.

التوصية  - 16يجب أن تطلب الھيئات قُبلت
التشريعية استعراض ميثاق لجنتي المراجعة
والرقابة بصورة دورية ،كل ثالث سنوات
على األقل ،وتقديم أي تغيير إلى الھيئات
التشريعية لتوافق عليه.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة" .منذ
تأسيس لجنة المراجعة في حزيران /يونيو 2004
]القرار  [(EC-LVI) 15اس ُتعرضت اختصاصاتھا
و ُحدّثت بشكل دوري ،مع مراعاة "أفضل الممارسات"
وإسھامات لجنة المراجعة والمجلس التنفيذي .وطلب
المؤتمر )القرار  ((Cg-XV) 38من المجلس التنفيذي
متابعة استعراض عمل لجنة المراجعة وعضويتھا.
وطلب المجلس التنفيذي في دورته الستين من لجنة
المراجعة استعراض االختصاصات المسندة إليھا .وتم
إقرار آخر اختصاصات اللجنة في حزيران /يونيو
 2011عن طريق القرار  .(EC-LXIII) 8وتدعو
االختصاصات الجديدة اللجنة إلى إجراء استعراض
سنوي لكفاءتھا وإلى أي حد حققت أھدافھا )وفقا ً
الختصاصاتھا( واتخاذ اإلجراءات المالئمة وإبالغ
المجلس التنفيذي .وبالتالي فإن الممارسة الجارية تعتبر
متجاوبة مع روح التوصية.

التوصية  - 17يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
واإلدارية انتخاب /تعيين أعضاء لجنة
المراجعة ولجنة الرقابة الذين يتراوح عددھم
ما بين خمسة وسبعة أعضاء مع المراعاة
الواجبة للكفاءة المھنية والتوزيع الجغرافي
وتحقيق التوازن بين الجنسين بھدف تمثيل
المصالح المشتركة للھيئات اإلدارية .وينبغي
أن يخضع المرشحون الختبار من طرف
لجنة مكلفة ما لم تكن لجنة المراجعة /الرقابة
لجنة فرعية للھيئات التشريعية واإلدارية،
وذلك لضمان االمتثال للمتطلبات المشار
إليھا ،بما في ذلك االستقالل قبل التعيين.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة".
اختصاصات لجنة المراجعة كما أقرھا المجلس
التنفيذي في قراره  ،(EC-LXIII) 8تتضمن أيضا ً واليات
ذات صلة ،بما في ذلك عضوية لجنة المراجعة.
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القبول

التوصية

مالحظات

الوضع

التقرير  2010/6المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )(IPSAS
التوصية  - 1يجب أن توعز الھيئات غير
التشريعية لرؤسائھا التنفيذيين إعداد تقارير مالئمة
مرحلية دورية عن حالة تنفيذ المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام.

-

يجب اعتبار ھذه التوصية "غير مالئمة" .فالمنظمة
) (WMOطبقت بالفعل المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام.

التوصية  -2يجب على الھيئات التشريعية أن غير
تقدم الدعم والموظفين والتمويل الالزم مالئمة
لضمان نجاح وفعالية االنتقال إلى المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام.

-

يجب اعتبار ھذه التوصية "غير مالئمة" .فالمنظمة
) (WMOطبقت بالفعل المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام.

التقرير  2010/7إدارة الصناديق االستئمانية
التوصية  - 1يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
تعزيز اإلدارة المتكاملة للميزانية العادية
والموارد من خارج الميزانية لضمان انسجام
الموارد من خارج الميزانية ،بما فيھا
الصناديق االستئمانية ،مع األولويات
اإلستراتيجية والبرنامجية لھذه المنظمات.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة"ُ .
طبّقت
التوصية بالفعل في سياق النھج المتكامل المتصل
بالميزانية.

التوصية  - 2يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
دعوة جميع الجھات المانحة لالستجابة بشكل
إيجابي لجھود المنظمات لزيادة حصة وحجم
الصناديق االستئمانية المواضيعية وغيرھا
من أنواع الصناديق المتجمعة ،وذلك بھدف
تسھيل إدارة الصناديق بفعالية أكبر.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"من ّفذة"ُ .
طبّقت
التوصية بالفعل في سياق النھج المتكامل المتصل
بالميزانية.

التوصية  - 7يجب على الھيئات التشريعية قُبلت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة استعراض
مبادئ وسياسات منسقة السترجاع التكاليف
فيما يتعلق بالصناديق االستئمانية واألنشطة
المموّ لة من موارد من خارج الميزانية ،حال
الموافقة عليھا في مجلس الرؤساء التنفيذيين،
وذلك بھدف تحديث سياسات استرجاع
التكاليف لمنظماتھا بناء على ذلك.

ُن ّفذت

يجب اعتبار ھذه التوصية "مقبولة" و"مطبقة".
سيجري تحديث ترتيب استرجاع التكاليف حال
الموافقة عليه في مجلس الرؤساء التنفيذيين.

التقرير 2010/8

تنقل الموظفين فيما بين وكاالت األمم المتحدة

التوصية  - 9يجب على الھيئات التشريعية غير
للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن مالئمة
تسترعي اھتمام سلطات البلدان المضيفة إلى

-

يجب اعتبار ھذه التوصية "غير مالئمة" .في جنيف،
تتمتع زوجات/أزواج العاملين في المنظمة )(WMO
بحق الوصول إلى سوق العمل المحلية.
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التوصية

القبول

مالحظات

الوضع

ضرورة تسھيل وصول زوجات/أزواج
موظفي المنظمات الدولية إلى أسواق العمل
المحلية ،من جملة أمور ،عن طريق منحھنّ
رخص عمل أو أي ترتيبات مماثلة.
اعتباراً من عام

2011

 2011/1استعراض الخدمة الطبية في منظومة األمم المتحدة
التوصية  - 2ينبغي للھيئات التشريعية ُقبلت
ُن ّفذت تلتزم المنظمة ) (WMOبالمعايير التي وضعھا مكتب
األمم المتحدة في جنيف والمنظمات التابعة لمنظومة
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تعتمد
األمم المتحدة في جنيف.
معايير مالئمة بخصوص قضايا السالمة
والصحة المھنيتين ،لمراعاة وكفالة التوافق
مع التعديالت الناشئة في معايير السالمة
واألمن التشغيلية الدنيا.
 2011/3التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في منظومة األمم المتحدة
ُن ّفذت مدير إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ھو جھة
التوصية  - 3ينبغي للھيئات التشريعية ُقبلت
االتصال فيما يخص التعاون الثالثي والتعاون بين
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تطلب إلى
بلدان الجنوب في المنظمة .ويعمل مكتب تنسيق
الرؤساء التنفيذيين إنشاء ھياكل وآليات
ً
المشاريع المنشأ حديثا على تنسيق ھذه القضايا.
ومراكز اتصال محددة ومخصصة ،تكلف
بوضع سياسة مؤسسية ووضع إستراتيجية
دعم خاصتين بكل وكالة ،وضمان التنسيق
بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي داخل منظمات كل منھم
وبين الوكاالت ،من خالل إعادة توزيع ما
يلزم من الموظفين والموارد لھذا الغرض،
حسب االقتضاء.
التوصية  - 9ينبغي للھيئات التشريعية ُقبلت
ُن ّفذت ناقش المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين
إستراتيجية تطوير القدرات التي تنبني على اعتبارات
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تطلب إلى
من بينھا التوصيات الواردة في ھذا التقرير.
الرؤساء التنفيذيين تخصيص نسبة معينة -
ال تقل عن  0,5في المائة  -من موارد
الميزانية األساسية من أجل تعزيز التعاون
بين بلدان الجنوب في مجاالت اختصاص
كل منھا ،وذلك بالتشاور مع البلدان
المستفيدة من البرامج؛ واالتفاق مع الدول
المانحة الستخدام جزء محدد من الموارد
الخارجة عن الميزانية لتمويل مبادرات
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي.
التوصية

6

 2011/4التعددية اللغوية في منظومة األمم المتحدة :حالة التنفيذ
ُن ّفذت نفذت التوصية في المنظمة ) .(WMOوأحدث مثال
 -ينبغي أن تقوم الھيئات ُقبلت
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التوصية
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة،
عند إنشاء ھيئات تأسيسية قد تتطلب توفير
خدمات المؤتمرات ،بالتخطيط لموارد
الميزانية المرتبطة بعبء العمل اإلضافي
الناجم عن ذلك والسيما بالنسبة للترجمة
التحريرية والترجمة الفورية.

القبول

التوصية  - 8ينبغي أن تكفل الھيئات قُبلت
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة
تخصيص الموارد الالزمة من داخلھا
للتخطيط بشكل فعال لتعاقُب الموظفين
وتقديم تدريب موجه للمرشحين المتحانات
اللغات.
التوصية  - 12ينبغي أن تصدر الھيئات ُقبلت
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة
توجيھات إلى الرؤساء التنفيذيين وأن تقر
تطوير مواقع شبكية متعددة اللغات بجميع
لغاتھا الرسمية أو لغات عملھا ،مع مراعاة
الخصوصيات اللغوية لمراكز العمل
المعنية.
التوصية  – 15ضمن مسائل السياسة ُقبلت
العامة ،ينبغي أن تدعم الھيئات التشريعية
التابعة لمنظومة األمم المتحدة ،بوسائل منھا
القنوات المالية ،الترتيبات المطلوبة لضمان
االمتثال الفعال في تنفيذ العمل األساسي
للمنظمة بكل لغات العمل واللغات الرسمية.

مالحظات
الوضع
على ذلك إنشاء مجلس حكومي دولي للخدمات
المناخية مع تطبيق حكم محدد على تمويله بما في
ذلك الخدمات اللغوية بجميع اللغات الرسمية للمنظمة.

ُن ّفذت

وضعت لجنة اإلدارة التنفيذية مخططا ً لتعاقُب
الموظفين.

قيد
التنفيذ

يتوقع أن تن ّفذ التوصية تزامنا ً مع تنفيذ نظام إدارة
المحتوى.

ُن ّفذت

ُ
طبّق ذلك من خالل اتباع نھج ابتداري والتعاون مع
مكتب الميزانية .يجب أن تتضمن الميزانية المقترحة
لإلدارات الفنية اآلن أحكاما ً خاصة بترجمة
المطبوعات األساسية بكل اللغات الرسمية.

 2011/5أطر المساءلة في منظومة األمم المتحدة
التوصية  – 2ينبغي أن تتخذ الھيئات ُقبلت
ُن ّفذت تم تنفيذ التوصية بالفعل في المنظمة ).(WMO
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة،
اعتمدت المنظمة اإلدارة القائمة على النتائج
إذا لم تكن قد فعلت ذلك ،قراراً يستند إلى
والميزانية القائمة على النتائج منذ عام .2007
نھج اإلدارة القائمة على النتائج وضمان
الموارد الالزمة المخصصة لتنفيذ
المخططات اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO
واإلدارة القائمة على النتائج.
 - 2011/6استمرارية العمل في منظومة األمم المتحدة
التوصية  – 7ينبغي أن توفر الھيئات قُبلت
ُن ّفذت تنفذ المنظمة ) (WMOمخطط استمرارية العمل في
إطار مواردھا المحدودة كجزء من إدارة المخاطر
التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة،
واإلدارة القائمة على النتائج .وقد قدم مشروع مخطط
بناء على مقترحات الرؤساء التنفيذيين
استمرارية العمل إلى لجنة المراجعة في تشرين
بشأن الميزانية ،الموارد المالية والبشرية
الضرورية لتنفيذ مخططات استمرارية
األول /أكتوبر  .2012وقد ُن ّفذت التوصية في المنظمة
العمل المعتمدة ،التي طورتھا المنظمة على
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التوصية
أساس سياسة /إستراتيجية المنظمة فيما
يتعلق باستمرارية العامل ،ومراقبتھا
باستمرار والحفاظ عليھا وتحديثھا.

القبول

مالحظات

الوضع
).(WMO

 2011/7وظيفة التحقيق في منظومة األمم المتحدة
التوصية  – 4ينبغي للھيئات التشريعية قُبلت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن توجه
رؤساءھا التنفيذيين ،إذا لم تكن قد فعلت
ذلك ،إلى ضرورة ضمان حصول كياناتھا
الرقابية الداخلية أو وحدات التحقيق الداخلية
على إذن بمباشرة التحقيقات دون موافقة
مسبقة من الرئيس التنفيذي.

ُن ّفذت

ُنفذت في المنظمة رغم أنھا لم تأخذ طابعا ً رسميا ً.
ويمكن تفصيل بروتوكول التحقيقات وتوزيعه عند
االقتضاء .وقد ُن ّفذت التوصية في المنظمة ).(WMO

التوصية  - 6ينبغي للھيئات التشريعية قُبلت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تستعرض
مدى كفاية موارد وظيفة التحقيق ومالك
موظفيھا على أساس توصيات لجان
المراجعة /الرقابة الخاصة بكل منھا ،إما
بصورة سنوية وإما كل سنتين تبعا ً لدورة
ميزانية المنظمة.

ُن ّفذت

ُن ّفذت .وأجري في المنظمة ) (WMOاالستعراض
الدوري لموارد مكتب الرقابة الداخلية .وتقدم النتائج
إلى لجنة المراجعة وھي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي.
وقد ُن ّفذت التوصية في المنظمة ).(WMO

 2011/9إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
التوصية  - 6ينبغي للھيئات التشريعية قُبلت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تطلب من
الرؤساء التنفيذيين عرض اإلستراتيجية
المعلومات
لتكنولوجيا
المؤسسية
واالتصاالت على الدول األعضاء للعلم
والتماسا ً لدعمھم.

ُن ّفذت

اعتباراً من عام

ُن ّفذت.

2012

 2012/2إدارة اإلجازة المرضية في منظومة األمم المتحدة
التوصية  - 5ينبغي أن تطلب الھيئات لم ُتقبل
التشريعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة
من الرؤساء التنفيذيين تزويدھا بتقارير
شاملة سنوية أو مرة كل سنتين عن
اإلجازات المرضية ،بما في ذلك بيانات
إحصائية وبيانات مالية ،والتدابير المتخذة
من جانب المنظمة من أجل الحد من التغيّب
في إجازات مرضية.

_

اإلحصائيات لإلجازة المرضية والبيانات عن التكلفة
المعينة وتحليلھا وما إلى ذلك لھا طبيعة تنفيذية.
ويبقي مكتب الرقابة الداخلية ھذه المسائل قيد
مراجعته .وتتسم دورات الھيئة التشريعية بازدحام
جدول األعمال لضيق الوقت .وإضافة المزيد من
المسائل المتعلقة بترتيب البيت التي ھي من مھمة
األمانة العامة إلى جدول أعمال الدورة التشريعية ال
يعتبر أمراً محبذاً.

 2012/3تقييم شبكة األمم المتحدة للمحيطات
التوصية

3

– ينبغي أن تصدر الھيئات قُبلت

ُن ّفذت

أحاطت الجمعية العامة في دورتھا السابعة والستين،
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التوصية
التشريعية للمنظمات األعضاء في شبكة
األمم المتحدة للمحيطات ومجالس إدارتھا
توجيھات إلى رؤسائھا التنفيذيين في موعد
أقصاه عام  ،2013بأن يعملوا على تعبئة
الموارد الالزمة إلنشاء أمانة صغيرة تؤدي
أعمال األمانة للشبكة ،مع مراعاة تجربة
اآلليات األخرى في األمم المتحدة.

القبول

التوصية  - 5ينبغي أن تطلب الجمعية غير
العامة في دورتھا السابعة والستين إلى مالئمة
األمين العام باعتباره رئيس مجلس الرؤساء
التنفيذيين المعني بالتنسيق أن يكفل سعي
اآلليات الثالث ،وھي شبكة األمم المتحدة
للمحيطات ،ولجنة األمم المتحدة المعنية
بالموارد المائية ،وشبكة األمم المتحدة
المعنية بالطاقة ،إلى إضفاء الصفة
المؤسسية على جھودھا التنسيقية في إطار
اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.

الوضع

مالحظات
في الفقرة  267من القرار  78/67بشأن المحيطات
وقانون البحار ،علما ً باستعراض وحدة التفتيش
المشتركة لشبكة األمم المتحدة للمحيطات ،وقررت
أن تنظر الجمعية في دورتھا الثامنة والستين في
مشروع االختصاصات التي يستند إليھا عملھا الذي
قدم ّته الشبكة بغية استعراض والية شبكة األمم
المتحدة للمحيطات واعتماد اختصاصاتھا ،على أن
تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى تعزيز الدور المركزي
لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ،كما الحاجة
إلى تعزيز الشفافية في أنشطتھا وإبالغ الدول
األعضاء بھا .وطلبت الجمعية العامة إلى الشبكة أن
ُتعّد مشروع االختصاصات التي يستند إليھا عملھا
لكي تنظر فيه الجمعية في دورتھا الثامنة والستين.
وفي عام  ،2013نوّ ھت الجمعية العامة في الفقرة
 279من القرار  68/70بالعمل الذي اضطلعت به
حتى اآلن شبكة األمم المتحدة للمحيطات ،وأقرّت
الصيغة المنقحة لالختصاصات المتعلقة بعمل شبكة
األمم المتحدة للمحيطات المشفوعة بوالية منقحة،
على النحو المرفق بھذا القرار ،وقررت استعراض
ھذه االختصاصات في دورتھا الثانية والسبعين على
ضوء عمل شبكة األمم المتحدة للمحيطات .ووفقا ً لما
تنص عليه االختصاصات ،يكون المستشار القانوني
لألمم المتحدة /شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
منسقا ً لشبكة األمم المتحدة للمحيطات ،ويؤدي على
وجه الخصوص مھام األمانة.

_

تحيط المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة علما ً
بالتوصية الموجھة إلى الجمعية العامة .واآلليات
الثالث ،وھي شبكة األمم المتحدة للمحيطات وشبكة
األمم المتحدة المعنية بالطاقة ولجنة األمم المتحدة
المعنية بالموارد المائية ،أنشأتھا اللجنة الرفيعة
المستوى المعنية بالبرامج .وتواصل اللجنة المشاركة
بنشاط في تحقيق االنسجام بين سياسات ھذه اآلليات
وتنسيق أنشطتھا .وقد طالب األمين العام لألمم
المتحدة بأن تكون رئاسة آليات التنسيق الفرعية
التابعة للجنة ) (HLCPفي مستوى رئيس وكالة ،وقد
جرى تنفيذ ذلك بالفعل بالنسبة لشبكة األمم المتحدة
المعنية بالطاقة ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد
المائية .وبالتالي فالمكان المناسب للتعامل مع ھذه
اآلليات ھو مجلس الرؤساء التنفيذيين نفسه.
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التوصية

القبول

مالحظات

الوضع

وستواصل المنظمات العمل على تنسيق أنشطتھا
بشأن المحيطات في إطار شبكة األمم المتحدة
للمحيطات ،وتتطلع إلى توفير القيادة والتوجيه
الالزمين ألنشطة الشبكة .وس ُتعد شبكة األمم المتحدة
للمحيطات وشبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة ولجنة
األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية تقارير عن
جھود التنسيق فيما بينھا وتوجھھا إلى مجلس
الرؤساء التنفيذيين باعتبار ذلك جزءاً من واليته.
 2012/4تعيين الموظفين في منظومة األمم المتحدة :تحليل مقارن وإطار معياري
التوصية  - 1ينبغي أن توجّ ه الھيئات قُبلت
التشريعية في مؤسسات منظومة األمم
المتحدة الرؤساء التنفيذيين إلى االسترشاد
بمعايير االستقدام الخمسة عشر المقترحة
في ھذا االستعراض عند توظيف مرشحين
خارجيين لشغل وظائف محددة المدة لسنة
أو أكثر.

ُن ّفذت

ترحب المنظمة ) (WMOبإعداد المعايير المرجعية
الستقدام الموظفين التي أعدتھا وحدة التفتيش
المشتركة وستبذل ما في وسعھا الحترامھا بالقدر
المتيسر عمليا ً .ويالحظ أن بعض المعايير المرجعية
يصعب االلتزام بھا في منظمة صغيرة كالمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،فعلى سبيل المثال قد ال
يكون ممكنا ً وضع قائمة بمرشحين خضعوا لتقييم
مسبق )المعيار المرجعي  .(11وسوف يتم مواءمة
المعيار المرجعي عند تنفيذ التوصية مع حجم عمل
المنظمة وطبيعته.

 2012/5استعراض عقود الخبراء االستشاريين في منظومة األمم المتحدة
التوصية  - 12ينبغي للھيئات التشريعية /قُبلت
مجالس اإلدارات للمنظمات التابعة
لمنظومة األمم المتحدة أن تمارس مھمتھا
الرقابية بشأن استخدام الخبراء االستشاريين
عن طريق إجراء استعراضات منتظمة
للمعلومات التحليلية المقدمة من الرؤساء
التنفيذيين للمنظمات المعنية.

ُن ّفذت

يقدم كل سنة إلى الرؤساء التنفيذيين تقرير عن
الخبراء االستشاريين المعينين.

 2012/8استعراض نظم التقاعد المبكر في المنظمات التابعة لألمم المتحدة
التوصية  - 2ينبغي أن تمارس الھيئات غير
التشريعية /الرئاسية في منظومة األمم مالئمة
المتحدة بصورة مستمرة دورھا اإلشرافي
والرقابي فيما يتصل بمشاريعھا المتعلقة
بنظم التقاعد المبكر ،بما يشمل التنفيذ
والصيانة وسياسة النمو والفعالية من حيث
التكلفة ،وإنجاز األھداف العامة للمشاريع.

-

منذ استكمال مشروع نظام التقاعد المبكر ) (ERPفي
المنظمة ) (WMOلم تعد التوصية تخص المنظمة
) ،(WMOومع ذلك فإن المنظمة ) (WMOتدعمھا.
وقد قُدمت تقارير مرحلية بشأن تنفيذ مشاريع نظم
التقاعد المبكر وتوسيع نطاقھا وتحديثھا إلى لجنة
المراجعة التابعة للمجلس التنفيذي وإلى المجلس
التنفيذي.

 2012/9دفع مبالغ إجمالية عوضا ً عن االستحقاقات
التوصية  - 1ينبغي أن تطلب الھيئات قُبلت
التشريعية /الرئاسية في مؤسسات منظومة

لم يحن بعد موعد التحقق من تنفيذ ھذه التوصية نظراً
قيد
التنفيذ إلى أن المنظمة ) (WMOأدخلت تعديالت كبيرة على
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التوصية
األمم المتحدة إلى رؤسائھا التنفيذيين إعداد
تقرير عن استخدام خيار دفع المبالغ
اإلجمالية عن السفر في إجازة زيارة الوطن
يتضمن ،في جملة أمور ،مقارنة على مدى
فترة سنتين لتكاليف إتاحة خيار دفع المبالغ
اإلجمالية ،وتكاليف تنظيم ترتيبات السفر
لموظفي المقار المستحقين .وتقرر الھيئات
التشريعية /الرئاسية في عام  ،2015بعد
النظر في التقرير ،إن كانت ھناك حاجة
التخاذ أي إجراءات قد ترى لھا ضرورة.

القبول

التوصية  - 3ينبغي أن تطلب الھيئات قُبلت
التشريعية /مجالس اإلدارات في مؤسسات
منظومة األمم المتحدة إلى الرؤساء
التنفيذيين للمؤسسات المعنية تعليق دفع بدل
اإلعاشة اليومية اإلضافي ) 15أو  40في
المائة( للموظفين الذين يسافرون اعتماداً
على ميزانيات المنظمات ،ما لم تكن قد
نفذت ھذا اإلجراء بالفعل.

مالحظات
الوضع
خيار دفع المبالغ اإلجمالية في صيف عام  2013وأن
تنقض بعد.
فترة السنتين منذ اعتماد ھذه التعديالت لم
ِ
ومن المزمع تقديم ھذا التقرير إلى المجلس التنفيذي
في عام .2016

ُن ّفذت

سبق للمنظمة ) (WMOأن أوقفت دفع بدل اإلعاشة
اليومية اإلضافي إلى الموظفين بمن فيھم األمين العام
)وقبل ذلك كانت المخصصات تدفع إلى الموظفين
من رتبة مد 2 -فما فوق( .ورئيس المنظمة ھو
الوحيد الذي يتلقى حاليا ً بدل اإلعاشة اليومية
اإلضافي ) 40في المائة  7 +دوالرات من دوالرات
الواليات المتحدة األمريكية( .وطبقا ً لقرار المجلس
التنفيذي  ،(EC-XLII) 19عدّلت المنظمة )(WMO
بدل اإلعاشة اليومي الممنوح للرئيس لزيادته بسبع
دوالرات عن المبلغ الذي يُدفع لألمين العام.

 2012/10العالقة بين الموظفين واإلدارة في الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والنظام الموحد
التوصية  – 5ينبغي أن تكلف مجالس قُبلت
إدارات المنظمات قيد االستعراض التي لھا
وجود ميداني رؤساءھا التنفيذيين بضمان
أن تبين بالتفصيل في تقاريرھا المتعلقة
بقضايا الموارد البشرية التحديات التي
يواجھھا موظفوھا في الميدان.

ُن ّفذت

تناقش التحديات التي يواجھھا الموظفون في الميدان
في سياق التقارير المرحلية عن أداء مكاتب المنظمة
) (WMOلمھامھا في األقاليمُ .نفذت التوصية.

التوصية  – 8ينبغي للھيئات التشريعية أو قُبلت
مجالس اإلدارات للمنظمات قيد
االستعراض أن تكلف رؤساﺀھا التنفيذيين
بتحديد أولويات إعداد صيغة واتفاق
لتقاسم األعباﺀ فيما يتعلق بتمويل جميع
التكاليف المقترنة بوظيفة التمثيل التي
يضطلع بھا المسؤولون عن رابطات
الموظفين المعترف بھا في النظامين
األساسي والداخلي للجنة الخدمة المدنية
الدولية .

ُن ّفذت

ستدعم المنظمة ) (WMOالممارسة التي يتفق عليھا
النظام الموحد في ھذا الصدد.

التوصية  – 9في المنظمات قيد قُبلت
االستعراض التي ال توجد فيھا أحكام

ُن ّفذت

تقدم لجنة الموظفين عرضا ً للمجلس التنفيذي
وللمؤتمر كل عام .و ُنفّذت ھذه التوصية في المنظمة
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التوصية
رسمية حتى اآلن ينبغي أن تعتمد الھيئات
التشريعية /الرئاسية مواد تمنح ھيئات تمثيل
الموظفين الحق في اإلدالء الفعلي ببياناتھا
أثناء اجتماعات الھيئات الحكومية الدولية
المختصة المعنية بقضايا رفاه الموظفين.

القبول

مالحظات

الوضع
).(WMO

 2012/12التخطيط اإلستراتيجي في منظومة األمم المتحدة
التوصية  – 4ينبغي للھيئات التشريعية قُبلت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة أن تحدد على
نطاق المنظومة ،بدعم من المجلس
االقتصادي واالجتماعي ،األطر القطاعية
اإلستراتيجية المعنية ذات الصلة والمعمول
بھا في المنظومة بأكملھا ،تحقيقا ً لألھداف
طويلة األمد التي حددتھا الوثيقة الختامية
لمؤتمر القمة العالمي لعام  ،2005وقرار
الجمعية العامة  ،1/60والواليات الصادرة
عن المؤتمرات العالمية.

ُن ّفذت

تعتمد المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مخططا ً
إستراتيجيا ً وحيداً على نطاق المنظمة يسترشد به في
اتخاذ القرارات في المنظمة وھيئاتھا التأسيسية.
ويتناول المخطط اإلستراتيجي  2016-2012للمنظمة
االحتياجات المجتمعية العالمية التي حددت بناء على
احتياجات أعضاء المنظمة ومقررات األمم المتحدة
ونتائج المؤتمرات الدولية .وتكتسي التوجيھات
والدروس التي تقدمھا األطراف األخرى في منظومة
األمم المتحدة قيمة عالية بالنسبة للمنظمة ).(WMO

التوصية  - 5ينبغي أن تقوم الھيئات غير
التشريعية التابعة لألمم المتحدة بتوجيه مالئمة
أمانات مؤسساتھا التخاذ التدابير الالزمة
بحلول نھاية عام  2015لتنسيق دورات
التخطيط الخاصة بخططھا اإلستراتيجية
و/أو مواءمتھا بحيث تكون جميع المنظمات
على استعداد لبدء دورة جديدة منسقة لتقديم
التقارير إلى الدول األعضاء في .2016

-

ستبدأ دورة تخطيط المنظمة ) (WMOللسنوات األربع
القادمة في عام  ،2016بما يتماشى مع دورة
االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع
سنوات على النحو الموصى به )الفقرة  109من
تقرير وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUرقم .(12/2012
وإذا ما حدث تغيير في مدة الدورة ،فإن ذلك
سيقتضي تعديالت كبيرة في دورة التخطيط التي تبلغ
مدتھا أربع سنوات والتي تتماشى مع دورات
المؤتمر ،على النحو المبين في اتفاقية المنظمة
) (WMOوالتي تنفذھا الھيئات التأسيسية األربع عشرة
للمنظمة ).(WMO

المذكرة  2012/1معايير التعيين
التوصية  - 1ينبغي أن توجّ ه الھيئات قُبلت
التشريعية في مؤسسات منظومة األمم
المتحدة الرؤساء التنفيذيين إلى االسترشاد
بمعايير التعيين الخمسة عشر المقترحة في
ھذا االستعراض عند توظيف مرشحين
خارجيين لشغل وظائف محددة المدة لسنة أو
أكثر.

ُن ّفذت

ترحب المنظمة ) (WMOبإعداد المعايير المرجعية
لتعيين الموظفين ،التي أعدتھا وحدة التفتيش
المشتركة ،وستبذل ما في وسعھا الحترامھا بالقدر
المتيسر عمليا ً .ويالحظ أن بعض ھذه المعايير
المرجعية يصعب االلتزام بھا في منظمة صغيرة
كالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،فعلى سبيل
المثال قد ال يكون ممكنا ً وضع قائمة بمرشحين
خضعوا لتقييم مسبق )المعيار المرجعي  .(11وسوف
يتم مواءمة المعيار المرجعي عند تنفيذ التوصية مع
حجم عمل المنظمة وطبيعته.

اعتباراً من عام ) 2013توصيات جديدة(
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القبول

التوصية

مالحظات

الوضع

التقرير  2013/1االتفاقات الطويلة األجل
التوصية  -5ينبغي أن تمارس الھيئات قُبلت
التشريعية /مجالس اإلدارة دورھا الرقابي
على مھمة الشراء واألنشطة المتعلقة
بالمشتريات بغرض التأكد من أن مھمة
الشراء تؤدي على نحو مالئم دورھا
االستراتيجي وأن األنشطة المتعلقة
بالمشتريات ،بما فيھا االتفاقات الطويلة
األجل ،يجري االضطالع بھا على أساس
خطط واستراتيجيات سليمة للشراء.

ُن ّفذت

يقدّم تقرير عن أنشطة المشتريات إلى المجلس
التنفيذي مرة كل عام .ويتضمّن التقرير تحليالً
وتفاصيل عن سير العمل في مجال المشتريات
ومصادرھا خالل العام المنصرم الطالع المجلس
على صورة موّ حدة عن إجراءات الشراء
واالستراتيجيات المتبّعة في المنظمة.

التقرير  2013/4شركاء التنفيذ
ينبغي للھيئات التشريعية لمنظومة األمم غير
المتحدة أن تصدر توجيھات إلى الرؤساء مالئمة

-

التنفيذيين للمؤسسات كي يع ّد كل واحد منھم
إطاراً استراتيجيا ً شامالً يتعلق بالشراكات
ويضم شركاء التنفيذ ،وأن يحيله إليھا .وينبغي
أن يكون اإلطار الخاص بكل مؤسسة متوائما ً
مع أھدافھا االستراتيجية العامة ،وأن يشمل
تحليالً للموارد الالزمة لتفعيله.
اعتباراً من عام

ال تنخرط المنظمة ) (WMOإلى ھذا الحد في ھذا
النوع من الترتيبات لكي تكفل أن يت ّخذ المجلس
التنفيذي أو المؤتمر خطوة من ھذا النوع في الوقت
المناسب .وتعتبر التوصية غير مالئمة للمنظمة
) (WMOحاليا ً.

2014

التقرير  2014/3المشاريع االستثمارية /مشاريع التجديد /التشييد
التوصية  – 2مع مراعاة التكلفة المرتفعة غير
والخطورة العالية للمشاريع االستثمارية /مالئمة

-

ليس لدى المنظمة ) (WMOأية مشاريع استثمارية أو
مشاريع تشييد أو تجديد .تعتبر التوصية غير مالئمة.

مشاريع التجديد /التشييد ،ينبغي أن تمارس
الھيئات التشريعية /مجالس اإلدارة لمؤسسات
منظومة األمم المتحدة دورھا في الرصد
والرقابة فيما يتعلق بمشاريع كل منھا بصفة
مستمرة ،بما في ذلك خالل مراحل ما قبل
التخطيط ،والتنفيذ ،واإلكمال ،بما يكفل فعالية
التكلفة وتحقيق األھداف العامة للمشاريع.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
الدورة السابعة عشرة
جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران/

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

29.V.2015

األصل:

إنكليزي

يونيو2015

البند  9من جدول األعمال :التحديات والفرص المقبلة
البند  9.6من جدول األعمال :دور القطاع الخاص في األرصاد الجوية في المستقبل
دور القطاع الخاص في األرصاد الجوية في المستقبل
توفر ھذه الورقة عناصر السياق المتعلق بدور القطاع الخاص في األرصاد الجوية في الماضي والحاضر ودوره
المحتمل في المستقبل .والقصد منھا ھو التعبير عن معظم ،ولكن ليس بالتأكيد كل ،االتجاھات التي حدثت في العقود
الماضية بشأن تزايد مشاركة ومساھمة القطاع الخاص في أنشطة أعضاء المنظمة ) (WMOال سيما في ما يتعلق بالمھام
والواجبات المعھود بھا إلى مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وقد استفادت الورقة من التفاعالت مع جماعة المصالح االقتصادية ) ECOMETراجع  (http://www.ecomet.euواتحاد
خدمات األرصاد الجوية من القطاع الخاص ) PRIMETراجع  ،(http://www.primet.org/ورابطة صناعة معدات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) HMEIراجع  ،(http://www.hmei.org/ورئيس فريق يعمل تحت إشراف الجمعية
األمريكية لألرصاد الجوية ) AMSراجع (http://www.ametsoc.org/
المراجع
-1

القرار  - (Cg-XIII) 26دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية وعملھا :التقرير النھائي مع القرارات
)مطبوع المنظمة رقم  - (902وھو متاح على اإلنترنت على الموقع:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_902_en.pdf

.....
يطلب من المجلس التنفيذي:
.......

)(4

أن يقترح آليات يمكن بھا لألعضاء أن يشركوا على نحو أكثر فعالية وسائط اإلعالم والقطاع الخاص
والمؤسسات األكاديمية في أعمال المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛

................
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الدورة الرابعة والخمسون للمجلس التنفيذي ) :(EC-LIVالتقرير النھائي الموجز مع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم  - (945وھو متاح على اإلنترنت على الموقع:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_945_en.pdf

)راجع المركز االستشاري لدى رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية والھيدرولوجية  -الفقرات
إلى (15.3.7

15.3.4
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التعريف :القطاع الخاص ھو ،في ما يلي ،ذلك الجزء من االقتصاد ،الذي يُشار إليه في بعض األحيان
بأنه قطاع المواطنين ،الذي يديره أفراد أو مجموعات خاصة ،عاد ًة كمؤسسة للربح ،وال تسيطر عليه
الدولة )مجاالت االقتصاد التي تسيطر عليھا الدولة يشار إليھا بأنھا القطاع العام(.

مقدمة
إن سلسلة قيمة خدمات الطقس والمناخ الشاملة ،بدءاً من جمع البيانات وانتھا ًء بإعداد نواتج مصمّمة
-1
خصيصا ً من أجل المستخدمين النھائيين ،تشمل مساھمات كثيرة من القطاع الخاص .ومن أكثر تلك المساھمات وضوحا ً
ونيالً لالعتراف ما يلي:
)أ(

تصميم وصُنع معدات األرصاد الجوية  -الھيدرولوجية  -بما في ذلك أجھزة االستشعار التي ُتستخدم براً
وبحراً وجواً وفي الفضاء ،بما يشمل استخدام تقنيات االستشعار عن بُعد؛

)ب(

استحداث برمجيات مالئمة لترميز وبث البيانات الخام أو المعالجة ولتشغيل التطبيقات الھامة ذات الصلة
بالطقس والمناخ بجميع أطيافھا؛

)ج(

استحداث حواسيب ،بدءاً من الحواسيب الشخصية وانتھا ًء بالحواسيب الضخمة الفائقة القوة التي توفر
موارد حوسبة ،بدءاً من األجھزة القائمة بذاتھا وانتھا ًء بالشبكات العالمية؛

)د(

توفير بنى تحتية لالتصاالت وما يتعلق بھا من خدمات على األرض وفي الفضاء على حد سواء لكفالة
نقل البيانات والنواتج؛

) ھ(

توفير الخدمات ذات القيمة المضافة التي تستند إلى بيانات ونواتج عامة أو متخصصة ُتنتجھا كيانات
ممولة تمويالً عاماً ،من بينھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي العديد من
الميادين الحساسة إزاء الطقس والمناخ ،ومن بينھا النقل ،واألشغال العامة ،والتأمين /إعادة التأمين،
والزراعة ،والطاقة ،وإدارة المياه ،والسياحة ،ووسائط اإلعالم ،إلخ.

-2

والغرض من ھذه المعلومات األساسية العامة ھو ما يلي:

)أ(

التعبير بوجه عام عن تدخالت القطاع الخاص في سلسلة قيمة إنتاج خدمات الطقس والمناخ،

)ب(

تحديد الفرص واآلليات المناسبة لتحسين إشراك القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية المنظمة )،(WMO
مما يفضي إلى زيادة القيمة بالنسبة للمجتمع وإلى تحسُّن فعالية تكاليف تقديم الخدمات بوجه عام،

)ج(

اإلشارة إلى ما قد ينشأ للمنظمة ) ،(WMOبوصفھا منظمة حكومية دولية ،من تحديات نتيجة لتزايد
مشاركة القطاع الخاص في األنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ بوجه عام.

االتجاھات الحالية لمساھمة القطاع الخاص في األرصاد الجوية
إن أمانة المنظمة ) (WMOليست مھيأة إلدراج األرقام المتعلقة بمساھمة القطاع الخاص االجتماعية -
-3
االقتصادية في األرصاد الجوية .ومع ذلك ،يمكن أن تكون المعلومات التالية مفيدة للمؤتمر لغرض االسترشاد بھا في
توصياته اإلضافية بخصوص مشاركة القطاع الخاص في األرصاد الجوية.
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وجود القطاع الخاص في ُنظم الرصد
إن مشاركة القطاع الخاص في نظم الرصد ليست جديدة ،ولكنھا تطورت بسرعة في العقود األخيرة،
-4
وبخاصة بإدراج الشركات التي تقدم معدات االستشعار عن بُعد األرضية القاعدة والمحمولة في الفضاء ،بفضل نشوء
نماذج أعمال متجددة أو جديدة وظھور سوق نشطة مرتبطة بالتطبيقات التنفيذية.
4.1

األنشطة

عدا عن األنشطة المتعلقة بقياس متغيرات الغالف الجوي األساسية ،أدت تلبية متطلبات أصعب من حيث
4.1.1
نطاق المتغيرات التي يجب رصدھا ومن حيث دقة القياسات وجودتھا واستقرارھا إلى وجود عدد أكبر بكثير من
العناصر الفاعلة في ميادين الرصد ،وإن كانت قلة قليلة جدا من ھذه العناصر ھي التي يمكنھا أن تقدم طائفة واسعة من
النظم.
والشراكات مع شركات الخطوط الجوية من أجل نظام توجيه وتبليغ المعلومات عن طريق االتصال من
4.1.2
الطائرات ) (ACARSومع الشركات البحرية من أجل الرصدات الطوعية من على متن السفن ھي شراكات محددة
وفريدة نوعا ً ما ،وإن كان العديد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsقد أنشأ ترتيبات مالئمة
مع مستخدمين مستھدفين للحصول منھم على قياسات محلية لمتغيرات الغالف الجوي والبيئة التي يمكن استخدامھا في
تطبيقات محددة .وھذا ھو الوضع مثالً في ما يتعلق بالكيانات المسؤولة عن مراقبة نوعية الھواء أو المواقع الصناعية،
وكذلك عن تقديم الدعم للزراعة والحراجة وصيد األسماك.
وكثرة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsاضطلعت ،أو تضطلع ،بمشاريع
4.1.3
تحديث ،إما ممولة من حكوماتھا مباشر ًة أو ممولة من وكاالت تمويل ،من قبيل البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية.
وتوجد بالفعل عدة شركات خاصة يمكنھا أن تقدم خدماتھا لتساعد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تلك المشاريع ،التي تتجاوز بوجه عام إدماج أو تجديد شبكة الرصد الخاصة بھا وقد تشمل ،في جملة
أمور ،تركيز القياسات الخام وتسھيالت الحوسبة والتعامل معھا ،بما في ذلك من أجل إنتاج التنبؤات العددية بالطقس
والتنبؤات المناخية وما يرتبط بھا من مخرجات.
4.2

التمثيل

منذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،أطلقت المنظمة ) ،(WMOمن خالل لجنة أدوات
4.2.1
وطرق الرصد التابعة لھا ،خطة لبدء اتصال رفيع المستوى مع صناعة األرصاد الجوية  -الھيدرولوجية وإليجاد ُسبُل
لمشاركة تلك الصناعة في أنشطة المنظمة ) .(WMOواعترفت المنظمة ) (WMOباإلنشاء الرسمي لرابطة ”صناعة
معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية“) © (HMEIفي كانون الثاني /يناير  ،2002ومنح المجلس التنفيذي للمنظمة ،في
دورته الرابعة والخمسين المعقودة في حزيران /يونيو  ،2002تلك الرابطة مركزاً استشاريا ً لدى المنظمة ) .(WMOويرد
في مرفق ھذه الفقرة مزيد من التفاصيل بشأن مشاركة رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية )(HMEI
في أعمال المنظمة ).(WMO
وفي ما يتعلق على نحو أكثر تحديداً بتنسيق رصد األرض من الفضاء ،يمكن للمنظمة ) (WMOأن تتفاعل
4.2.2
مع الوكاالت الفضائية الرئيسية في إطار فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية الذي يدعم العمليات التشغيلية
لمراقبة الطقس والتنبؤ به فضالً عن مراقبة المناخ ،استجابة لمتطلبات برامج المنظمة ) (WMOوغيرھا من البرامج التي
تشترك المنظمة ) (WMOمع وكاالت دولية أخرى في دعمھا .وأقامت المنظمة ) (WMOأيضا ً حواراً رسميا ً مع وكاالت
السواتل البيئية من خالل االجتماعات االستشارية التي تعقدھا بشأن السياسة الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل
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) ،(CMالتي تقدّم المشورة والتوجيھات بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة وتواصل توفير عرض عام رفيع المستوى
للبرنامج الفضائي التابع للمنظمة ).(WMO
4.3

الفرص والتحديات

في العديد من أعضاء المنظمة ) ،(WMOيحتوي الصك القانوني الذي أنشأ المرفق الوطني لألرصاد
4.3.1
ً
الجوية ) (NMSعلى بند يطلب من جميع الكيانات العامة األخرى ،وأحيانا من جميع الكيانات ،التي تجمع بيانات
األرصاد الجوية تقديم تلك البيانات كلھا أو تقديم جزء منھا  -مع تقييد إعادة توزيعھا واستخدامھا من أجل األنشطة
التجارية بوجه عام  -إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSلتحسين المعرفة العامة بشأن أحوال الطقس والمناخ
الوطنية.
ومعظم الوكاالت الفضائية ممولة تمويالً عاما ً ويُشترط عليھا أن تساھم في إنتاج وحفظ سالسل طويلة
4.3.2
ُ
زمنيا ً للنواتج المشتقة ألغراض علم المناخ .وقد أوجد تزايد إقامة نظم لرصد األرض من الفضاء ،المقرون بالتقدم
المحرز في ُّ
تمثل البيانات التشغيلية في ُنظم التنبؤ العددي ،سجالً متينا ً جداً ألحوال الطقس والمناخ ،بفضل العمليات
اليومية التي تجري في مراكز متعددة وبفضل تجارب إعادة التحليل التي تغطي عقوداً ماضية ،ويتعلق بعضھا بأكثر من
قرن.
وتمثل المبادرات التجارية أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص فرصة لتعزيز نظم الرصد ،مع
4.3.3
االستفادة من خفة حركة القطاعات التجارية إما لتوفير قدرات رصد )مثالً آالف من منصات الرصد( من جانب غوغل
) ،(Googleأو استضافة ھذه القدرات )مئات من أجھزة االستشعار على متن سواتل إيريديوم( .وفي ما يتعلق
بالمعلومات الخاصة ،كانت ھذه المصادر تقليديا ً خارج نطاق نشاط األرصاد الجوية ،ومع تحركنا صوب مراقبة أكثر
تكامالً لنظام األرض ،قد يلزم اتباع نھج أكثر انفتاحا ً.
ولكن ثمة مخاطر ذات صلة بذلك:
)أ(

فقدان الشفافية الكلية لسلسلة الرصد والمعالجة ،والسيطرة على سالمة البيانات وموثوقيتھا .فقد يحدث
انعدام الشفافية إذا لم يكن من الممكن الكشف عن بعض المعلومات ألنھا تنطوي على معرفة مشمولة
بحقوق الملكية ،أو بسبب تضاربات المصالح .ومن الالزم السيطرة تماما ً على ھذه المخاطرة من خالل
إبرام عقود .وقد تكون سالمة البيانات وموثوقيتھا معرضتين للخطر من جراء وجود ممارسات
وإجراءات رصد أقل صرامة )مثالً تدني نوعية معايرة األدوات وقلة التعرّ ض( .وھذه المخاطر قد تكون
إدارتھا أقل سھولة؛

)ب(

القيود على الوصول إلى البيانات .فمواصلة وزيادة تقاسم البيانات الدولية يمثالن ھدفا ً أساسيا ً للمنظمة
) .(WMOويحدد القرار ” (Cg-XII) 40البيانات األساسية“ و ”البيانات اإلضافية“ .ويجب تبادل البيانات
األساسية على نحو منفتح بدون أي شرط تقييدي .أما البيانات اإلضافية ،التي يمكن استخدامھا في زيادة
ّ
وتمثل البيانات في مجموعات التنبؤ العددي بالطقس التي تقوم المرافق
المعالجة ،من قبيل تحليل البيانات
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبتشغيلھا من أجل أداء واجباتھا األساسية  -مثالً،
اإلنذار بأحوال الطقس المقبلة ذات األثر الكبير  -فإنھا يمكن أن تخضع لشروط التصدير ومن الممكن أن
يفرض مالكوھا رسوما ً بشأنھا .ولذا ،يم ِّكن القرار  40من القيام بنشاط تجاري بدون إعاقة تبادل البيانات
األساسية الحر والمفتوح ،ألنه يضمن تكافؤ الفرص أمام مقدمي الخدمات من القطاعين الخاص والعام،
بما يشمل الجھاز التجاري للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsعند وجوده.
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4.4

طريق المضي قُ ُدما ً

لقد كان التعاون الدولي يمثل دوما ً لُب ومحور رؤية المنظمة ) (WMOوواليتھا وأھدافھا .ويتطلب تنفيذ
4.4.1
ً
برامج المنظمة ) (WMOومبادراتھا مشاركة وتعاونا من جانب طائفة متنوعة من الجھات الفاعلة وأصحاب المصلحة
لدى األعضاء ،بما يشمل القطاع الخاص .ومن ثم من المھم أن ُتدمج عملية صنع القرارات الحكومية الدولية في
المنظمة ) (WMOبشأن برامج المنظمة التي تش ّكل العمود الفقري ألنشطتھا آراء ومساھمات جميع األطراف المعنية ،مع
بقائھا تماما ً تحت سيطرة الحكومات وممثليھا لدى الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
وثمة نماذج تستوعب ھذه المعوقات ويُقصد بھا أن تأخذ في االعتبار المخاطر المذكورة أعاله .فعلى سبيل
4.4.2
ّ
وتوثق
المثال ،يمكن لالتحادات الدولية أن تكون مدفوعة بجھات فاعلة عامة بدون أن تكون ذات طابع حكومي دولي.
الوثيقة ) Cg-17/Doc. 9(6ال ُسبُل والوسائل التي يمكن بھا للمنظمة ) ،(WMOبوصفھا منظمة ،أن تصبح عضواً في ھياكل
شراكات من ھذا القبيل ،كما ّ
توثق الشروط التي يمكن لھا في ظلھا أن تحقق ذلك.
وفي ھذا الصدد ،أوصى االجتماع االستشاري األخير المعني بالسياسة الرفيعة المستوى بشأن المسائل
4.4.3
الساتلية ) (CMبتشكيل فرقة عمل في إطار فرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة لبلورة مسألة ظھور مقدمي
خدمات تجارية في مجال تطوير وتشغيل الرصدات الساتلية واآلثار المحتملة لذلك على التنسيق العالمي وعلى تبادل
البيانات )تنفيذ القرار  .(40وينبغي النظر في المدخالت المقدمة من األوساط العاملة في مجال التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPومن المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس .وينبغي أن تقدم فرقة العمل نتائجھا إلى المؤتمر السابع عشر.

وجود القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك الحوسبة
بالنظر إلى أن وضع نماذج الغالف الجوي والتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPمن ناحية واألدوات المكتبية
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من الناحية األخرى قد اتخذا دوراً متزايداً في عمليات مقدمي خدمات األرصاد الجوية ،ومن بينھم بطبيعة األمر المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفقد زاد نطاق وأھمية المھام المؤتمتة تماما ً والتي تجري بمساعدة
الحاسوب زيادة ھائلة بمرور السنين .وأصبح مقدار الموارد ،بما في ذلك الموارد المالية ،التي يتعين على المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من مقدمي خدمات األرصاد الجوية استثمارھا ومواصلة
توفيرھا يمثل اآلن جزءاً كبيراً جداً من عمليات الشراء الخارجية الخاصة بھم.
5.1

األنشطة

ال يزال يوجد قدر من التمييز بين موارد تكنولوجيا المعلومات ألغراض الحوسبة العلمية واألدوات
5.1.1
المكتبية .ونشوء تطبيقات من أجل المھنيين ،من قبيل المتنبئين ،كانت ُتستخدم قبل بضع سنوات في ”محطات العمل“
وأصبحت ُتستخدم اآلن في الحواسيب الشخصية العادية قد أوجد أيضا ً سوقا ً جديداً يتعين على المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تتعامل معھا في أي مشاريع للتحديث .ومع مولد ”الحوسبة السحابية“ ،تعرض بنية
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا حلوالً مختلفة ،تستجيب لمختلف
السياقات التشغيلية والتنظيمية.
وبالنظر إلى أن وضع نماذج للغالف الجوي وللمناخ يتطلب وجود أجھزة حوسبة قوية جداً ،فقد نشأت
5.1.2
مساع مشتركة متعددة في ھذا الصدد .فالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFھو مثال لمنظمة
ٍ
حكومية دولية .وتوجد أنواع أخرى من التجمعات ،مثالً بين مراكز البحوث و/أو المؤسسات األكاديمية .ولكن أوساط
المنظمة ) (WMOالعالمية لم ّ
تنظم صفوفھا حتى اآلن لتقيم حواراً مع مقدمي معدات تكنولوجيا المعلومات مثلما فعلت مع
مقدمي معدات األرصاد الجوية.
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5.2

التمثيل

إن قائمة صانعي نظم الحوسبة ھي قائمة ضخمة ،ولكن يتركز وجود معظم الشركات التي تصنع تلك
5.2.1
النظم في البلدان المتقدمة النمو .وال يوجد اتحاد عالمي أو إقليمي يمثل ھذه الكوكبة من الشركات .ومع ذلك ،توجد
مجموعة محدودة من المعايير القائمة بحكم األمر الواقع ،أو من معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أو من المعايير
األخرى تتيح التفاعل بين المنصات المختلفة ،وإن كان ذلك يتطلب في بعض األحيان وجود وصالت بينية معقدة.
5.3

الفرص والتحديات

خالل أواخر تسعينيات القرن العشرين ،انخفضت نسب أسعار /أداء ُنظم الحواسيب المتوسطة المدى
5.3.1
ً
ً
والكبيرة انخفاضا ً ھائال مقارنة بعدد من الحواسيب الدقيقة الحجم األصغر التي تعالج نفس حجم العمل .وأدى أيضا ً
استحداث ُنظم وتطبيقات تستخدم برمجيات مجانية أو تو ّزع مجانا ً ألغراض تقييمھا إلى تحوّ ل مسالة تكنولوجيا
المعلومات من مسألة تتعلق باختيار المعدات إلى مسألة تتعلق بالخدمات التي يجب تقديمھا.
ومع ذلك ،ال تزال حصة كبيرة من االحتياجات المھنية ال يمكن تلبيتھا إال بواسطة تكنولوجيات ومنھجيات
5.3.2
ً
محددة .وفي ھذا الصدد ،شجّعت المنظمة ) (WMOدوما على إتاحة ھذه التطورات بدون فرض رسوم الملكية عليھا
لألوساط العاملة في مجال األرصاد الجوية ،ال سيما المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوقد
كانت ھذه السياسة ناجحة في ما يتعلق بتوزيع األدوات األساسية لعلم المناخ )مشروع الحساب اآللي للمناخ والمشاريع
التي ُنفذت بعده( ،ولكنھا تظل محدودة في ما يتعلق بأدوات التنبؤ بمساعدة الحاسوب.
5.4

طريق المضي قُدما ً

لما كان من المرجح أن تظل السوق متنوعة إلى حد كبير ،ولكن بالنظر إلى أن الحاجة إلى استخدام
5.4.1
تكنولوجيا المعلومات ال يمكن إال أن تزيد ،فإن تعليم وتدريب الموظفين المھنيين على استخدام التكنولوجيات والتطبيقات
المتاحة سيكون شرطا ً أساسيا ً للحفاظ على مستوى أداء وجودة الخدمات التي يطلبھا األعضاء دعما ً ألولوياتھم الوطنية،
وشرطا ً أساسيا ً لالرتقاء بذلك المستوى في بعض األحيان.

وجود القطاع الخاص في االتصاالت
لقد تحوّ ل بسرعة مشھد عالم االتصاالت من قطاع مملوك ملكية عامة في معظمه إلى قطاع مشاريع
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خاص .وأيا ً كانت الوسيلة التي ُتستخدم لبث البيانات والنواتج ،يستند اآلن نظام معلومات المنظمة ) (WISإلى بنية تحتية
أساسية وخدمات يقدمھا القطاع الخاص ،حتى ولو كانت بعض الشركات ما زالت لديھا كيانات حكومية كصاحبة
مصلحة فيھا.
6.1

األنشطة

على الصعيد العالمي ،يستطيع القطاع الخاص أن يقدم خدمات شاملة .ومن المحتمل أن الميل األول إلى
6.1.1
أقرب مدخل ،أو الميل األخير من أقرب مدخل ،في بنية تحتية لالتصاالت مملوكة ملكية خاصة ما زاال يستخدمان
وصلة مخصوصة ،مثالً  .radio BLUوبغير ذلك تحدد اتفاقات مستوى الخدمة ) (SLAاالحتياجات التي يجب تلبيتھا
واألداء الذي يجب تحقيقه.
وتوجد أيضا ً مبادرات تشمل القطاع الخاص كدعم مباشر ألنشطة المنظمة ) .(WMOومن الجدير بالذكر
6.1.2
في ھذا الصدد استحداث بروتوكول التحذير الموحد ) ،(CAPوھو شكل معياري دولي إلصدار التحذيرات في حاالت
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الطوارئ واإلنذارات العامة .وأيضاً ،تكاتفت إدارة األرصاد الجوية في أوغندا ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) ،(WMOوالشبكة الرئيسية لالتصاالت ) ،(MTNوشركة إريكسون لالتصاالت ،والمعھد الوطني إلنقاذ البحيرة،
والصيادين في كاالنغاال في شراكة فريدة ،جمعوا فيھا بين التكنولوجيا المتنقلة والتنبؤ بالطقس والدراية المحلية ،لتوفير
خدمة محلية لإلنذار بالطقس لقرى الصيادين المطلة على بحيرة فيكتوريا.
6.2

التمثيل

إن الجھات الفاعلة في االتصاالت ممثلة جميعھا في االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUالذي يخصص
6.2.1
طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل على نطاق العالم ،ويضع المعايير الفنية التي تكفل الترابط المُحكم بين
الشبكات والتكنولوجيات ،ويسعى إلى تحسين وصول الجماعات التي ال تحصل على خدمات كافية إلى تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت على نطاق العالم .ويوفر االتحاد الدولي لالتصاالت بذلك منصة عالمية لجميع أصحاب
المصلحة متى كان من المحتمل أن تترتب على القرارات عواقب سياسية واجتماعية ومالية ضخمة.
وللمنظمة ) ،(WMOمن خالل مختلف لجانھا وإجراءاتھا ،مكانة فريدة تتيح لھا الترويج لمعاييرھا وحماية
6.2.2
أطياف أطوال الموجات الالزمة ألنشطة أعضائھا.
6.3

الفرص والتحديات

بالنظر إلى محدودية طيف الترددات وبالنظر إلى ما يتسم به قطاع المعلومات واالتصاالت من تنافس
6.3.1
شديد وتغيّر سريع ،فإن المنظمة ) (WMOوالدول األعضاء فيھا ،بما يشمل المراكز الوطنية واإلقليمية والعالمية التابعة
للمنظمة ،عليھا أن تقوم بتشييد بنية مستقرة وقوية وقادرة على الصمود إلى أقصى حد ممكن.
ومع أن معظم اتفاقات مستوى الخدمة ) (SLAsالمذكورة أعاله ،أو ما يعادلھا من صكوك تعاقدية ،يجري
6.3.2
التفاوض عليھا على المستوى الوطني ،توجد بالفعل قلة من المبادرات مثل الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد
الجوية ) 1 (RMDCNترمي إلى إبرام عقود تلبي احتياجات العديد من الدول األعضاء في المنظمة والمراكز اإلقليمية.
6.4

طريق المضي قُ ُدما ً

بالنظر إلى تزايد قوة شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،قد يتعين على أوساط المنظمة
6.4.1
ً
أن تجد سُبال ووسائل للتفاعل مع القطاع الخاص في ھذا الميدان على نحو جماعي بدرجة أكبر) .ستزداد بلورة ذلك مع
خبراء نظام معلومات المنظمة ).((WIS
)(WMO

وجود القطاع الخاص في وسائط اإلعالم
لقد حدثت طفرة في عدد الجھات الفاعلة الجديدة القادرة على تبليغ معلومات الطقس إلى الجمھور العام،
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اقترنت بإحراز تقدم ال يتوقف في التنبؤ بالطقس واستحداث أدوات قوية للرسوم البيانية من أجل الصحف والتلفزيون
والمنصات العددية.

1

http://www.ecmwf.int/en/computing/our-facilities/rmdcn
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7.1

األنشطة

لقد أصبح اآلن من البديھيات أن بإمكان أي شخص العثور على معلومات عن الطقس في ما يتعلق بأي
7.1.1
ً
مكان في العالم ومن أي مكان تقريبا في العالم ،عن طريق اإلنترنت في األغلب ،وذلك بسبب الزيادة الھائلة التي حدثت
في حجم وأطياف بيانات ونواتج األرصاد الجوية المتاحة في المجال العام.
وفي ظل ھذا المشھد الخاص بالجھات الفاعلة ،التي تتراوح من معجبين فرادى باألرصاد الجوية إلى
7.1.2
ً
شركات ذات تنفيذ عالمي تقريبا ،قد ال تكون المعلومات المتعلقة بالطقس ھي المعلومات الرئيسية المستندة إلى نشاط
أساسي ،وقد تكون باألحرى عنصراً قد يفيد وجوده لجذب زوار إلى الموقع الشبكي للشخص.
7.2

التمثيل

إن األفراد المھنيين أو المجموعات المھنية أو الشركات المھنية ممن يعملون في وسائط اإلعالم بوجه عام
7.2.1
في ميدان األرصاد الجوية نادراً ما ينظمون أنفسھم .والمنظمة ) (WMOعلى دراية بالرابطة الدولية لألرصاد الجوية
المذاعة ) ،(IABMالتي تضع مع المنظمة ) (WMOترتيبات جديدة ،لالستفادة من نجاح سالسل نشرات الطقس لعام
 2 2050التي أُطلقت لتصوير المسائل المناخية وتوعية الجمھور بشأن مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي عقده األمين
العام لألمم المتحدة ) 23أيلول /سبتمبر  2014في نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية( .وبخالف ذلك ،تتفاعل بعض
الجمعيات الوطنية واإلقليمية لألرصاد الجوية تفاعالً مفيداً مع المھنيين العاملين في وسائط اإلعالم ،بحيث يقدم بعضھم
عالمة كوسيلة لكفالة حد أدنى من الجودة في المعلومات التي ُتنشر على وسائط اإلعالم الجماھيرية.
7.3

الفرص والتحديات

كثيراً جداً ما تتوقف سمعة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبل ويتوقف في
7.3.1
بعض األحيان اعتراف الحكومات والساسة بتلك المرافق ،على وجود خبراء األرصاد الجوية التابعين لھا على وسائط
اإلذاعة والتليفزيون الوطنية .وتقدم المنظمة ) ،(WMOمن خالل برامجھا  -برنامج التعاون الطوعي ) (VCPوبرنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس ) - (PWSدعما ً بناء على الطلب وتوجيھا ً بشأن استحداث نواتج مناسبة لإلذاعة والنشر
عن طريق وسائط اإلعالم الجماھيرية .وفي حقيقة األمر ،كثيراً ما يكون من الممكن تقديم ھذه النواتج والخدمات بنفس
الجودة من جانب القطاع الخاص الذي يضم شركات وطنية ودولية على حد سواء تساھم في االقتصادات الوطنية.
وكثرة الجھات الفاعلة تؤدي إلى وجود سوق شديدة التنافس يجب على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
7.3.2
والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تستجيب لھا في كثير من األحيان في ظل أوضاع بشرية وفنية ومالية صعبة.
7.4

طريق المضي قُ ُدما ً

بالنظر إلى أن المسائل المناخية أصبحت أيضا ً موضوعا ً ثمينا ً لزيادة وجود أي شخص في وسائط اإلعالم
7.4.1
الجماھيرية ،يبدو من مصلحة أعضاء المنظمة ) (WMOومواطنيھم استحداث مزيد من النواتج المتعلقة بكل من الطقس
والمناخ التي يمكن تقاسمھا مع الجمھور العام ،بما في ذلك على اإلنترنت ومن خالل وسائط التواصل االجتماعي.
ولكن ،يجب توضيح النموذج االقتصادي الالزم لحدوث ذلك )أو النماذج االقتصادية الالزمة لحدوث ذلك( ،ال سيما من
أجل التقيد بالتشريعات الدولية والوطنية القائمة التي ّ
تنظم عملية التنافس.

2

https://www.wmo.int/climatechange/climatechangeimpact_en.htm
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وجود القطاع الخاص في تطبيق األرصاد الجوية على القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
لقد اع ُترف على نطاق واسع بالقيمة االجتماعية  -االقتصادية لألرصاد الجوية ،وإن كان ما زال من
-8
ً
ً
الصعب تحديد تلك القيمة تحديدا كميا .وقد ساھم مؤتمر مدريد المعني بالفوائد االجتماعية  -االقتصادية لخدمات الطقس
والمناخ والماء الذي عُقد في عام  2007في دعم الموضوع كمسألة رئيسية بالنسبة ألوساط المنظمة ) ،(WMOال سيما
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالمساعدة في إقامة روابط جديدة مع االقتصاديين .واآلن
يقدم القطاع الخاص نواتج محددة من أجل طائفة متنوعة كبيرة من المستخدمين النھائيين ،يستند معظمھا إلى البيانات
والنواتج المستمدة من خالل بنى تحتية ممولة تمويالً عاما ً.
8.1

األنشطة

توجد طائفة واسعة من القطاعات التي ينشط فيھا القطاع الخاص في توفير نواتج ذات قيمة مضافة ،بدءاً
8.1.1
ً
من األسواق الخاصة وانتھاء بمجال التطبيقات بأكمله من قبيل الزراعة والطاقة .وأبرز جانب من جوانب ھذه السوق
المتنامية ھو ظھور خدمات شاملة على اإلنترنت من أجل المستخدمين النھائيين ،تتناول سلسلة قيمة اإلنتاج الخاصة بھم
بأكملھا .وفي حالة الزراعة مثالً ،قد تصاحب ھذه الخدمات المزارعين بدءاً من اختيارھم للبذور تبعا ُ ألحوال المناخ
المتوقعة وانتھا ًء بفترات الحصاد ومروراً بفترات غرس البذور ،وإسداء المشورة بشأن الري ،إلخ.
8.2

التمثيل

في إطار منظومة األمم المتحدة ،يمثل االتفاق العالمي لألمم المتحدة مبادرة استراتيجية على صعيد
8.2.1
ً
السياسات من أجل مؤسسات األعمال الملتزمة بمواءمة عملياتھا واستراتيجياتھا مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في
مجاالت حقوق اإلنسان ،والعمل ،والبيئة ،ومكافحة الفساد .واالتفاق العالمي ،الذي أقره الرؤساء التنفيذيون ،ھو إطار
عملي الستحداث سياسات وممارسات االستدامة وتنفيذھا واإلفصاح عنھا ،ويتيح للمشاركين مجموعة واسعة من
مسارات العمل ،وأدوات اإلدارة ،والموارد  -وكلھا يُقصد بھا أن تساعد على تعزيز نماذج العمل المستدامة واألسواق
المستدامة.
وقد نشأت رابطات واتحادات أخرى لتمثيل القطاع الخاص إما إزاء منظومة األمم المتحدة أو لممارسة
8.2.2
التأثير على المؤسسات السياسية .وقد بدأت المنظمة ) (WMOفي إقامة صلة مع المجلس العالمي لألعمال من أجل
التنمية المستدامة ) ،(WBCSDالذي أصبح بالفعل عضواً في اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوالمجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة ) (WBCSDنشط على وجه
الخصوص في مجال الطاقة .وو ّقعت المنظمة ) (WMOأيضا ً مذكرة تفاھم مع اتحاد خدمات األرصاد الجوية من القطاع
الخاص )” ،(“PRIMETوھو منظمة تجارية قامت بتشكيلھا شركات في أوروبا وتقدم نواتج وخدمات األرصاد الجوية
المستندة إلى مبادئ علمية سليمة وتسعى إلى تمثيل مصلحة أعضائھا في استمرار تطوير سوق دولية من أجل ھذه
النواتج والخدمات مفعمة بالتنافس وعادلة ومتينة ماليا ً.
8.3

الفرص والتحديات

قد يكون ھناك جانبان يجب تسليط الضوء عليھما ،أحدھما ھو التطوير الصحي لسوق أوسع نطاقا ً للبيانات
8.3.1
والنواتج المتعلقة باألرصاد الجوية ،والثاني ھو البيئة التنافسية التي تنشأ عندئذ ،مع نشوء معايير للجودة في بعض
المجاالت يجب أن يستوفيھا مقدمو الخدمات ،كما ھو الحال بالفعل في ما يتعلق بالطيران المدني.
والجانب األول يمكن أن يفضي إلى تعزيز البنية التحتية األساسية لألرصاد الجوية ،بما في ذلك على
8.3.2
الصعيد الوطني ،بينما يمكن أن يسھّل الجانب األخير مكانة مقدمي الخدمات المؤھلين .وتطور السوق ،مثالً نحو تركيز
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الجھات الفاعلة الكبيرة ،سيتوقف إلى حد كبير جداً على ما إذا كانت الحكومات تقصر دور المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لھا على تقديم البيانات األساسية أو تسمح بالبيئة المؤسسية والقانونية الالزمة
لوجود فروع تجارية كجزء من البنية التحتية الوطنية التابعة لھا في مجالي األرصاد الجوية وعلم المناخ ،والبيئة
المؤسسية والقانونية.
8.4

طريق المضي قُ ُدما ً

ال يوجد نھج ”يصلح لجميع الحاالت“ في ما يتعلق بإقامة شراكات مع القطاع الخاص .فمن ناحية ،قد
8.4.1
توجد قطاعات ،من قبيل قطاع التأمين  -إعادة التأمين ،يمكن إقامة مشاريع تعاونية معھا تشمل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما لكفالة وجود بيانات موثوقة وذات جودة مستمرة ،و ُتستخدم كأمثلة
نموذجية ل ُنھج محتملة .ومن الناحية األخرى ،سيبدو من المھم إيجاد عملية متضافرة أيضا ً لزيادة إدماج القطاع الخاص
في أنشطة المنظمة ) (WMOبوجه عام.
مساھمة القطاع الخاص غير المباشرة في األرصاد الجوية
من الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يسھم في تحقيق أھداف المنظمة ) (WMOبطريقة غير مباشرة .فعند
-9
ّ
إدماج القواعد األمنية للتشييد ،سواء في المباني نفسھا أو من خالل تجنب التشييد في مناطق عُرضة لألخطار ،يتولى
القطاع الخاص دوره في زيادة سالمة وأمن الناس والسلع على حد سواء .وفي ما يتعلق بالبحث والتطوير ،يستطيع
القطاع الخاص أن يعزز فھم واستخدام خدمات الطقس والمناخ والماء ،بما في ذلك في ما يتعلق باستخدام النواتج
االحتمالية.
أثر السياسة المتعلقة بالبيانات
في أوروبا ،يوجد اتجاه نحو إتاحة البيانات والنواتج من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-10
ً
) (NMHSsبدون فرض رسوم معلومات .ويفعل ذلك حاليا نحو حوالي  %30.من أعضاء جماعة المصالح االقتصادية
 .3 ECOMETويفكر جديا ً أيضا ً في القيام بنفس الشيء حوالي  %30من أعضاء تلك الجماعة .وھذا يتحقق بصفة رئيسية
من خالل تشريع أوروبي في شكل التوجيه .4 PSI
وقد الحظ أعضاء جماعة المصالح االقتصادية أولئك الذين اعتمدوا بالفعل سياسة بيانات مفتوحة أن
-11
استخدام بياناتھم قد زاد زيادة كبيرة .وثمة أدلة على مزج بيانات األرصاد الجوية مع قطاعات صناعية معينة من أجل
استحداث نواتج ذات قيمة مضافة لتلك القطاعات .وثمة أدلة أيضا ً على أن جھات كبيرة تقدم المعلومات ،من قبيل
غوغل ) ،(Googleقد بدأت في استخدام معلومات األرصاد الجوية كجزء من دورھا األوسع كمقدمة للمعلومات.

3

4

جماعة المصالح االقتصادية ھي جماعة مصالح خاضعة للقانون البلجيكي وموجودة في بروكسل .وقد أنشئت تلك
الجماعة في كانون األول/ديسمبر ) .1995انظر  .(http://www.ecomet.eu/وأعضاء تلك الجماعة ھم المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية الموجودة لدى البلدان التالية :النمسا ،بلجيكا ،كرواتيا ،قبرص ،الدانمرك ،فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليونان،
ھنغاريا ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،التفيا ،لكسمبرغ ،ھولندا ،النرويج ،البرتغال ،رومانيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد،
سويسرا ،تركيا ،المملكة المتحدة.
التوجيه المتعلق بإعادة استخدام معلومات القطاع العام )التوجيه  ،2003/98/ECالمعروف باسم ’التوجيه  (‘PSIبدأ نفاذه في
 31كانون األول/ديسمبر  2003ويوفر إطاراً قانونيا ً عاما ً لسوق أوروبية للبيانات الموجودة بحوزة الحكومات )معلومات
القطاع العام( .وھو يدور حول ركيزتين رئيسيتين للسوق الداخلية ھما :الشفافية والتنافس العادل) .انظر:
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
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والسياسة المتعلقة بالبيانات ھي جانب واحد من جوانب النموذج االقتصادي الذي تختاره الحكومات لكفالة
-12
وجود مردود عادل ومستدام الستثمارھا الذي يرمي إلى الحفاظ على األقل على البنى التحتية الوطنية لألرصاد الجوية
وعلم المناخ والھيدرولوجيا ،والذي يرمي على نحو أفضل إلى تعزيز تلك البنى التحتية .وسواء كانت ھذه البنى التحتية
ممولة بالكامل من خالل حصة الميزانية العامة للمرفق الوطني لألرصاد الجوية أو ممولة جزئيا ً فقط من خالل تلك
الحصة مع مكمّالت متحصل عليھا من إيرادات من خدمات استرداد التكاليف أو األنشطة التجارية ،بما في ذلك األنشطة
التي يؤذن لفرع تجاري تابع لمرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا باالضطالع بھا حسب اللوائح ،من األھمية
بمكان أن يكون مبلغ التمويل الذي يتدفق لدعم العمليات األساسية لذلك المرفق مناسبا ً .وفي ھذا الصدد ،يجب أن تتولى
الحكومات إدارة الكيفية التي يمكن بھا جزئيا ً توجيه الفوائد التي يحققھا القطاع الخاص باستخدام بيانات ونواتج من
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلى تمويل البنى التحتية ،وذلك من خالل التشريعات
المالئمة والتوجيھات المالية .وعدم وجود إطار وطني من ھذا القبيل من شأنه أن يتسبب في وجود أوجه عجز في
ميزانية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللحفاظ على البنى التحتية الموجودة لديھا على
المستوى الالزم ،أو يجبرھا على الحد من أنشطتھا األساسية األخرى أو التقليل منھا.
التوصيات الممكنة لزيادة إشراك القطاع الخاص في األرصاد الجوية
يقدم مرفق ھذه الفقرة ملخصا ً لمناقشات فريق خاص بشأن التعاون مستقبالً في ما بين القطاع العام
-13
والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي أجريت تحت إشراف الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) .(AMSوھذا الملخص
يمثل ندا ًء موجھا إلى المنظمة ) (WMOوأعضائھا إلبداء الريادة بالعمل معا ً لتعظيم الفوائد المحتملة .ويمثل المؤتمر
فرصة ھامة التخاذ خطوات ھامة بشأن ھذه المسألة الجوھرية .ومن ثم وعلى الرغم من صعوبة شمول جميع جوانب
مساھمة القطاع الخاص في األرصاد الجوية ،ثمة مجال لوضع استراتيجية للمنظمة ) (WMOإلقامة شراكات مع القطاع
الخاص ،وھو الغرض من مشروع القرار الوارد في الجزء باء من ھذه الوثيقة .وبالنظر إلى أن القطاع الخاص يتألف
من عدد كبير جداً من الشركات الصغيرة جداً ومن قلة فقط من الشركات الكبيرة جداً )ذات الموارد المضاھية لموارد
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsيجب أن تشمل آليات إقامة شراكات مع القطاع الخاص
سُبل إشراك الجھات الفاعلة الصغيرة إشراكا ً فعاالً.
ــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

2
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مرفق الفقرة

4.2.1

رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية  -الھيدرولوجية
تتألف رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية  -الھيدرولوجية ) (HMEIمن شركات من مختلف أنحاء العالم مكرّ سة
للعمليات الھندسية والتصنيعية الخاصة ب ُنظم الھواء العلوي ،ورادارات الطقس ،ومحطات الطقس السطحية ،و ُنظم كشف
البرق ،والمحطات الھيدرولوجية ،وما يتصل بتلك النظم والرادارات والمحطات من خدمات ،فضالً عن النظم البيئية
األخرى وما يتصل بھا من خدمات .ويبلغ عدد أعضاء الرابطة اآلن حوالي  130شركة من  25بلداً .ومع أنھا مجموعة
بالغة التنوع ھناك شيء يجمع بينھا؛ فكل منا يستخدم مواصفات لنقل ما قد يتوقعه مستخدم نھائي في ما يتعلق بجودة
البيانات التي يمكن لمعداتنا وخدماتنا أن تقدمھا .وقد مُنحت الرابطة  HMEIمنذ إنشائھا مركزاً استشاريا ً لدى المنظمة
) (WMOوعمل أعضاؤنا في أفرقة خبراء المنظمة ) (WMOكمستشارين فنيين مع التركيز على تطوير المواصفات.
وينبغي اعتبار نواتج أعضائنا بمثابة الصناعة األساسية لألرصاد الجوية  -الھيدرولوجية ألن ما ينتج عنھا من بيانات
ھو أساس برامج التنبؤ اآلني والتنبؤ القصير والطويل األجل والنمذجة فضالً عن التحقق األرضي من البيانات الساتلية.
وبالنظر إلى أھمية البيانات واستخداماتھا ،من الضروري أن نولي اھتماما ً وثيقا ً لكيفية إنتاجھا.
وقد تناول رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد التابعة للمنظمة ،أثناء خطاب وجھه إلى العضوية العامة للرابطة  HMEIفي
عام  ،2012اثنين من األھداف الرئيسية للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOيدعمان أيضا ً التشديد على البيانات
وأھميتھا:
-1

النھوض بالمعلومات العالية الجودة؛

-2

تحقيق توافق على نطاق العالم لكفالة إمكانية المقارنة على نطاق العالم.

وينطوي المشروع الخاص بالطقس والمناخ والماء على الكثير من المشاكل الكبيرة التي يصعب حلھا ولكن ليس من
بينھا ما ھو أھم من جمع مجموعة البيانات القاعدية التي تدعم جميع التطبيقات الالحقة التي نستخدمھا لتحسين فھم
بيئتنا .وللحصول على أفضل قيمة اجتماعية  -اقتصادية من استثمارنا في ھذه التطبيقات ،يجب أن تكون البيانات عالية
الجودة.
ولكفالة إمكانية المقارنة على نطاق العالم ،ثمة حاجة عاجلة إلى التوحيد القياسي للكيفية التي نقوم بھا بتبليغ النتائج
المنشودة لبرنامج من برامج القياس .وتدعم المنظمة ) (WMOتبليغ أعضائھا بتلك النتائج بلغات العمل الست .ويمكن
القول بأن المنظمة ) (WMOتدعم لغة غير رسمية سابعة ،ھي ”المواصفات“ .فالمواصفات ھي أساس كل برنامج من
برامج القياس ،بدءاً من الشراء وانتھا ًء بإدارة دورة العُمر .ومن الالزم ،لكي يكون لدينا توافق يكفل إمكانية مقارنة
المعلومات العالية الجودة على نطاق العالم ،أن نكون أكثر اتساقا ً في الكيفية التي نحدد بھا مواصفات المعدات بدءاً من
مستوى الشراء.
وبالنظر إلى ھذه التحديات وأولويتھا شرعت رابطتنا في تنفيذ مشروع من مرحلتين ستعمل فيه المنظمة
والرابطة ) (HMEIفي شراكة .والمرحلتان ھما ما يلي:

)(WMO

المرحلة األولى )التوثيق الموحد للعطاءات(
ھدف المرحلة األولى من المشروع ھو إعداد شكل لوثائق العطاءات باستخدام مواصفات من دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOوغير ذلك من وثائق المنظمة ) (WMOذات الصلة .وستعد المرحلة األولى وثيقة نموذج ألھم
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البارامترات في كل تخصص )الطقس ،والماء ،والمناخ( التي يمكن إدراجھا في طلب تقديم اقتراح أو في وثائق
العطاءات.
•

استخدام دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOإلعداد مواصفات ومعايير معدات القياس؛

•

القيام بأعمال الصيانة الروتينية وإدارة دورة العمر .وھذا يعني تدريبا ً أفضل على نطاق العالم بشأن
ُنظم القياس.

المرحلة الثانية )التدريب(
ھدف المرحلة الثانية من المشروع ھو إعداد سلسلة من برامج التدريب المتسقة من أجل المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا التابعة للمنظمة ) (WMOللتمكين من اقتناء معدات قياس الطقس والماء والمناخ على نحو يتسم
بالكفاءة والفعالية وتشغيل وصيانة تلك المعدات الحقا ً.
ومن خالل الجھد المشترك الذي تبذله المنظمة ) (WMOوالرابطة ) (HMEIبشأن ھذا الموضوع يمكن أن نأمل في تحقيق
أھداف لجنة أدوات وطرق الرصد ):(CIMO
-1

النھوض بالمعلومات العالية الجودة

-2

تحقيق توافق على نطاق العالم لكفالة إمكانية المقارنة على نطاق العالم
ــــــــــــــــــــ
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مرفق الفقرة

13

ملخص مناقشات الفريق الخاص بشأن التعاون في المستقبل
في ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي

)التي أُجريت تحت إشراف الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية(
التعاريف

-1
•

مؤسسة الطقس :تعرّف مؤسسة الطقس بأنھا جميع المؤسسات التي تقدم نواتج وخدمات الطقس والمناخ.
وجرت العادة على اعتبار أن مؤسسة الطقس تتألف من ثالثة قطاعات ھي :القطاع العام )الحكومي(؛
والقطاع الخاص؛ والقطاع األكاديمي؛

•

القطاع الخاص :يعرّ ف بأنه ذلك الجزء من االقتصاد الذي يديره أفراد أو مجموعات خاصة ،كوسيلة عادة
للربح ،وال تسيطر عليه الدولة )مجاالت االقتصاد التي تسيطر عليھا الدولة يُشار إليھا بأنھا القطاع العام(؛

•

البنية التحتية لخدمات الطقس :تعرّف بأنھا أي شيء ضروري لتصميم واستحداث وتقديم نواتج وخدمات
من قبيل رصدات الطقس والمناخ ،والنماذج والتنبؤ العددي بالطقس ،والتطبيقات من أجل تلبية احتياجات
محددة لدى الزبائن التخاذ القرارات .وھي تشمل أيضا ً تكنولوجيات المعلومات األساسية )معالجة
البيانات ،والتصور ،واالتصاالت( فضالً عن تعليم البشر ،أي مقدمي خدمات الطقس وعلماء البحث
والتطوير ،وكذلك على وجه خصوص الزبائن والمستخدمين ،وتدريبھم وإدارتھم؛

•

خدمات الطقس :تعرّف بأنھا البحث والتطوير وإنتاج وتقديم وتقييم معلومات ومعارف بشأن الطقس
والماء والمناخ لدعم عملية اتخاذ الزبائن للقرارات .وقد ُعرّف الزبائن تعريفا ً عاما ً بأنھم يشملون الوكاالت
والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعامة والصناعية واألكاديمية.

مقدمة
تتضمن بالفعل سلسلة قيمة خدمات الطقس والمناخ الشاملة ،أي بدءاً من جمع البيانات وانتھا ًء بإعداد
-1
ً
نواتج مصممة خصيصا من أجل المستخدمين النھائيين ،مساھمات كثيرة من القطاعين األكاديمي والخاص .ومن بين
المساھمات األكثر وضوحا ً ونيالً لالعتراف ما يلي:
•

تصميم وصنع معدات األرصاد الجوية  -الھيدرولوجية ،بما في ذلك أجھزة االستشعار التي ُتستخدم براً
وبحراً وجواً وفي الفضاء ،بما يشمل تقنيات االستشعار عن بُعد؛

•

استحداث برمجيات مالئمة لترميز وبث البيانات الخام أو المعالجة ولتشغيل التطبيقات الھامة ذات الصلة
بالطقس والمناخ بجميع أطيافھا وما يتصل بھا من تطبيقات أخرى؛

•

استحداث حواسيب ،بدءاً من الحواسيب الشخصية وانتھا ًء بالحواسيب الفائقة القوة التي توفر موارد
حوسبة ،بدءاً من األجھزة القائمة بذاتھا وانتھا ًء بالشبكات العالمية؛

•

توفير بنى تحتية لالتصاالت وما يتعلق بھا من خدمات على األرض وفي الفضاء على حد سواء لكفالة
نقل البيانات والنواتج؛
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•

توفير الخدمات ذات القيمة المضافة التي تستند إلى بيانات ونواتج عامة أو متخصصة تنتجھا كيانات
ممولة تمويالً عاماً ،من بينھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي العديد من
المجاالت التطبيقية الحساسة إزاء الطقس والمناخ ،ومن بينھا النقل ،واألشغال العامة ،والتأمين /إعادة
التأمين ،والزراعة ،والطاقة ،وإدارة المياه ،والسياحة ،ووسائط اإلعالم ،واألمن المدني ،والدفاع الوطني،
إلخ.

وقد عُقد مؤتمر المنظمة ) (WMOالعالمي العلمي المفتوح للطقس ) (WWOSC-2014في مونت﷼ ،كندا،
-2
في آب/أغسطس  .2014وضم المؤتمر جلسة خاصة بشأن مستقبل مؤسسة الطقس ،بھدف تعزيز المناقشة بشأن التعاون
بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع األكاديمي .و ُ
ش ّكلت ثالثة أفرقة منفصلة في المؤتمر  -كان أول اثنين منھا
يستكشفان القضايا والمشاكل الھامة المتعلقة بتوفير خدمات الطقس والبنية التحتية الداعمة لذلك .أما الفريق األخير فقد
كان موجھا ً نحو إيجاد حلول من خالل التعاون الفعال .وكان من بين أعضاء تلك األفرقة قادة معترف بھم من األوساط
العالمية المعنية بالطقس ،من بينھم رؤساء تنفيذيون من القطاع الحكومي والقطاع األكاديمي والقطاع الخاص ،فضالً
عن قادة من الوكاالت غير الحكومية ،من قبيل الجمعيات العلمية.
والغرض من ھذه المعلومات األساسية العامة ھو تلخيص عمل األفرقة الخاصة بشأن التعاون في ما بين
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القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي ،وتحديداً:
•

التعبير بوجه عام عن مالحظات وتوصيات القطاعين األكاديمي والخاص في سلسلة القيمة الخاصة بإنتاج
خدمات الطقس والمناخ؛

•

تحديد الفرص واآلليات المناسبة لتحسين إشراك القطاعين األكاديمي والخاص في تنفيذ استراتيجية
المنظمة ) ،(WMOمما يفضي إلى زيادة القيمة بالنسبة للمجتمع وتحسين فعالية تكاليف تقديم الخدمات
بوجه عام؛

•

اإلشارة إلى التحديات الماثلة أمام المنظمة ) (WMOبوصفھا منظمة حكومية دولية التي قد تنشأ من زيادة
مشاركة القطاعين األكاديمي والخاص في األنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ بوجه عام.

مؤسسة الطقس
مؤسسة الطقس تتباين من بلد إلى بلد من حيث التكوين ،ودرجة التعاون ،والثقة المتبادلة .وفي بعض
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الحاالت ،تقيّد المعارضة المتأصلة للتغيير التعاون فيما بين مكونات مؤسسة الطقس .وقد جرت العادة على تحديد ثالثة
قطاعات باعتبارھا تلك المكونات وھي :القطاع العام ،والقطاع الخاص ،والقطاع األكاديمي .ومع ذلك ،من الالزم
االعتراف بمكونين آخرين كعضوين ھامين في مؤسسة الطقس ھما:
•

المنظمات غير الحكومية :مثالً ،يمكن أن تعمل الجمعيات الوطنية لألرصاد الجوية كمضيف محايد
للتعاون وحل النزاعات بين القطاعات المتعاونة؛

•

مستخدمو نواتج وخدمات الطقس :ينبغي أن يؤدي مستخدمو المعلومات التي ُتنتجھا المكونات التشغيلية
لمؤسسة الطقس دوراً أساسيا ً في كفالة تلبية النواتج والخدمات التشغيلية لالحتياجات المجتمعية
واالقتصادية.

وقد زادت قدرات القطاع الخاص ومساھمته المحتملة في تلبية احتياجات المجتمع زيادة ھائلة خالل العقود
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الثالثة إلى األربعة الماضية .ففي كثير من البلدان ،يتأتى اآلن أكثر من  %98من النواتج من شركات القطاع الخاص.
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واستخدمت شركات القطاع الخاص نماذج أولية في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً تتيح إمكانية تحسين خدمات الطقس
الحكومية وغيرھا من خدمات الطقس في ھذه البلدان .وللبنك الدولي برنامج جيد التطور للحد من مخاطر الكوارث،
يقدم قروضا ً لتطوير البنية التحتية المتعلقة بالطقس ،وھي قروض متاحة للبلدان النامية وألقل البلدان نمواً .وأخيراً ،تتيح
قدرات القطاع الخاص في مجاالت الحوسبة واالتصاالت والرصدات والتصور إمكانية كبيرة لتحسين خدمات الطقس
والمناخ.
وللمنظمة ) (WMOدور ھام في المضي قُدما ً بمؤسسة الطقس  -وھو تيسير التعاون المتعدد األطراف
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ً
والتعاضد المتعدد األطراف فيما بين جميع مكونات مؤسسة الطقس  -اتساقا مع ميثاقھا .ومن الالزم وجود أھداف
مشتركة على نطاق مؤسسة الطقس لتعظيم قيمة التعاون ولتحقيق النتائج المنشودة .وقد كانت برامج المنظمة )،(WMO
مثل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،والمراقبة العالمية للطقس ،والنظام العالمي للرصد ،والنظام العالمي لالتصاالت،
أساسية لتزايد نجاح مؤسسة الطقس خالل العقود الثالثة الماضية .وكانت قيادتھا المستمرة في إيجاد تعاون متعدد
األطراف على الصعيد الدولي  -وزيادة تعميق مشاركة القطاع الخاص والمكونات األخرى للمشروع  -ھما أمران بالغا
األھمية الستمرار تحقيق نمو لتلبية احتياجات المجتمع.
البنية التحتية لخدمات الطقس

-7

الرصدات :إن زيادة شمول رصدات الطقس وجودتھا شرط مسبق بالغ األھمية لتحسين التنبؤ العددي
7.1
بالطقس ،وأيضا ً تحسين خدمات الطقس .ويجب أن يكون ھذا ھدفا ً بالغ األھمية من أھداف مؤسسة الطقس.
•

وقد حدث قدر كبير من النمو في كل من ُنظم الرصد األرضية والساتلية القاعدة خالل العقدين المنصرمين
وثمة تحسينات رئيسية وشيكة في ما يتعلق بالبيانات والمعلومات التي ُتتاح من سواتل الطقس .وفي الوقت
ذاتهُ ،تتاح طائفة متزايدة من بيانات الرصد ،بدءاً من خالل الھواتف الخلوية ،وأجھزة استشعار البرق،
والعدادات اإللكترونية الذكية ،إلخ ،توفر مصادر إضافية للبيانات بالنسبة للمتنبئين بالطقس؛

•

بيد أن تمويل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللرصدات ھو عامل مستمر
ومقيِّد ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .ومع أن نمو القدرات في مجال البيانات والرصد يتيح
فرصا ً كبيرة لسد ثغرات البيانات أو للحد من تلك الثغرات ،فإنه يفرض أيضا ً الكثير من التحديات الجديدة:
تزايد االحتياجات في الميزانية لدعمھا؛ وتزايد أحجام البيانات التي يجب معالجتھا  -أي ”تسونامي“
البيانات؛ إلخ؛

•

ويمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دوراً في توفير الرصدات ،بحيث يُعفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا من مسؤولية استحداث نظم معقدة ونشرھا ودعمھا .فشركات القطاع الخاص تستثمر في
إطالق سواتل جديدة ،وتستحدث وتنشر ”شبكات متوسطة النطاق“ ،ورادارات متنقلة للطقس ،ونظم رصد
أخرى .ومن الالزم أن تعترف مؤسسة الطقس بھذه الحقيقة ومن الالزم تقصي وتحديد سُبل استيعاب ھذا
النموذج الجديد؛

•

وينبغي أن تنظر مؤسسة الطقس في استراتيجيات لتحسين ودعم الشبكات التي توفر رصدات أكثر تعقيداً،
مع إيالء األولوية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،حيث من الممكن أن تكمّل استراتيجيات الجھات
المانحة الجديدة بناء القدرات القائم؛

•

وكان تبادل البيانات الحر والمفتوح أساسا ً قويا ً أدى إلى تحسّن ھائل في خدمات الطقس؛ ومن الالزم أن
يظل أولوية بين مكونات القطاع الخاص في مؤسسة الطقس على األقل .ولكن الزيادة الھائلة في معلومات
التنبؤ بالطقس واإلنذار به التي ُتنتج وتقدّم للجمھور من جانب جھات غير حكومية بدون تكلفة عاد ًة

Cg-17/INF. 9.6, p. 17

لألفراد تشير إلى أنه قد يكون الوقت قد حان الستعراض السياسات الحالية إلدارة البيانات .ھل التغيرات
التي حدثت منذ تسعينيات القرن العشرين تبرر استعراض وتحديث قراري المنظمة ) 40 (WMOو 25
لتعظيم الرصدات الداعمة لخدمات الطقس وتبادل البيانات الحر والمفتوح؟ وثمة سؤال يرتبط بذلك ھو
تعريف ”المنفعة العامة“ :ھل الرصدات ھي المنفعة العامة أم أن التنبؤات التي تم ّكن ھذه الرصدات من
إعدادھا ھي المنفعة العامة ،أم أن الرصدات شيء بين االثنين؟
التنبؤ :إن الوصول إلى حوسبة عالية األداء ) (HPCأكبر كثيراً وميسورة التكلفة بدرجة أكبر كثيراً ھو
7.2
عامل ھام يقيّد جودة التنبؤات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ ويقيد دقتھا وحُسن توقيتھا ،وثمة استثمار بالغ األھمية
يلزم لكل من األوساط البحثية واألوساط التشغيلية لتحقيق كامل إمكانات الرصدات التي ُتجمع والعلم الذي يجري
تطويره .وقد نشأت بعض النماذج الجديدة في ما يتعلق بتقديم الحوسبة العالية األداء كخدمة  -مثالً” ،الحوسبة السحابية“ -
على العكس من بيعھا من جانب البائعين لمراكز األرصاد الجوية الحكومية .وھذا النموذج من الالزم تقييم صالحيته
وإذا كان مفيداً يجب تأييده .ونجاح المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالتحركات التي
قامت بھا مؤخراً بعض البلدان لتعزيز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPمن بضعة مراكز لألرصاد الجوية )مثالً ،المراكز
الوطنية للتنبؤات البيئية ) ،(NCEPودائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة  (... ،(UKMetأمران يشيران إلى أن
المنظمة ) (WMOينبغي أن تجري استعراضا ً ألفضل السُبل لتنظيم وتعظيم نمذجة التنبؤ العددي بالطقس من جانب
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل زيادة فائدته لمؤسسة الطقس وللمجتمع على نطاق
العالم .وينبغي أن يشمل ھذا االستعراض مشاركة من جانب المراكز األكاديمية التي تجري بحوثا ً أساسية فضالً عن
وكاالت المستخدمين النھائيين التي تقدم خدمات طقس تشغيلية.
الموارد البشرية :سيتطلب تعزيز واستدامة البُعد البشري من أبعاد مؤسسة الطقس وجود استراتيجية تكفل
7.3
توافر عدد كا ٍ
ف من الموظفين ذوي المستوى الرفيع واالحتفاظ بھم في المؤسسة .فمتطلبات مجموعة المھارات تتغير
تغيراً كبيراً ،بحيث يُشترط وجود مھارة متعددة ومشتركة التخصصات تغطي الجوانب الواسعة النطاق من علم الفيزياء
وعلم الكيمياء وعلم األحياء وعلم االجتماع .ومن الالزم بالنسبة للجھات صاحبة العمل وللوكاالت التي تضع معايير
وسياسات مھنية ،ومن بينھا المنظمة ) ،(WMOأن تنظر في التغيّر المتطور في الكفاءات الالزمة ألداء األدوار المتنوعة
في إطار مؤسسة الطقس .والتحسين المتسارع الذي حدث في التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPخالل السنوات العشرين
إلى الثالثين المنصرمة يؤدي إلى تطور طبيعة عمل المتنبئ التشغيلي  -من التنبؤ إلى تفسير مخرجات النماذج  -ويشير
إلى أن المنظمة ) (WMOوالجمعيات المھنية ينبغي أن تنظر في تغيير متطلبات الدورات الدراسية المتعلقة باألرصاد
الجوية .وينبغي تشجيع التعلم مدى الحياة والتطوير على جميع المستويات على نطاق المؤسسة .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي
أن تعزز جميع مكونات مؤسسة الطقس نمو وتطور موظفيھا بتشجيع التنقل وتطوير التبادل في إطار مكونات المؤسسة.
وبناء القدرات من خالل االستثمار في البنية التحتية بما يشمل التدريب في أقل البلدان نمواً أمر جوھري من أجل
”مستقبل مؤسسة الطقس“.

خدمات الطقس:
من المتوقع من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تقدم تنبؤات قاعدية،
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وتنبؤات آنية ،وإنذارات موثوقة تدعم مؤسسة الطقس .وثمة تنبؤات وتنبؤات آنية وإنذارات خاصة بأماكن معينة
وخاصة بأعمال معينة تقوم بھا ،في عدد متزايد من الحاالت ،شركات القطاع الخاص في البلدان المتقدمة النمو .وإضافة
إلى ذلكُ ،تزيد عدة جامعات من مشاركتھا في تقديم خدمات الطقس للجمھور في بعض البلدان ،بحيث تضع تنبؤات
تشغيلية يومية لمجموعات التنبؤ العددي بالطقس ،وتجد وسائل جديدة لوضع تنبؤات بالطقس والمناخ وتكييفھا وتقديمھا.
ولكن الوضع يختلف كثيراً في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،حيث البنية التحتية ضئيلة ،والبيانات شحيحة ،وخدمات
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمحدودة ،ووجود القطاعين األكاديمي والخاص منعدم
تقريبا ً  -وحيث يلزم بناء قدرة البنية التحتية ويلزم تدريب .وتشير مقارنة مكامن قوة القطاعات الثالثة إلى أن :القطاع
الخاص ھو األفضل من حيث االستجابة وتكييف العروض والنواتج من أجل المستخدمين؛ وأن القطاع الحكومي ھو
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األفضل من حيث إيجاد ودعم القدرات القاعدية الجديدة؛ وأن المؤسسات األكاديمية والحكومة يأتيان في مركز الصدارة
من حيث االبتكار العلمي .ومن الالزم إشراك المستخدم النھائي في تطوير الخدمات ،لجعلھا وثيقة الصلة وقابلة للتطبيق
وذات جدوى ،لكفالة أن يظل مستقبل مؤسسة الطقس ھاما ً بالنسبة لعملية صنع القرارات.

زيادة التعاون على نطاق مؤسسة الطقس
يمثل إيجاد ’ مجتمع عالمي مستعد للطقس والمناخ‘ تحديا ً ملحا ً بالنسبة لعصرنا .ولجميع القطاعات ،أي
-9
القطاع األكاديمي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي  -وكذلك المنظمات غير الحكومية والمستخدمين  -دور يجب أن
يقوموا به ،والمنظمة ) (WMOمھيأة ألداء دور تنسيقي عالمي في إنجاح ھذا المسعى.
وتلزم تقوية الشراكة بين العلم والعمليات لتحقيق اإلمكانية الجماعية لتقديم نواتج وخدمات تلبي احتياجات
9.1
المجتمع .وتتيح تقوية التعاون الدولي إمكانية زيادة فائدة تحسُّن العلم والتكنولوجيا من خالل تحسُّن إدماج العلم في
القدرات العملياتية في جميع البلدان .وإضافة إلى ذلك ،ثمة حاجة إلى تحسين االستراتيجيات التعاونية بين الدول؛ ويتيح
تعزيز الشراكات الدولية على نطاق مؤسسة الطقس )مثالً ،من حكومة إلى حكومة ،ومع المؤسسات األكاديمية ،ومع
القطاع الخاص( فوائد كبيرة متعددة :توسيع نطاق نشر خدمات الطقس للمجتمع وزيادة التكافؤ في ذلك النشر؛ وتسريع
انتقال البحوث إلى العمليات )(R2O؛ وزيادة أوجه الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة؛ إلخ.
وتوجد في ما بين القطاعات الثالثة بعض نماذج التعاون المثيرة لالھتمام؛ فمثالً ،توفر منظمات مثل
9.2
المؤسسة الجامعية لبحوث الغالف الجوي ) (UCARساحة للتعاون في ما بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومة
وتدعم أيضا ً التدريب .وھذا النوع من التعاون يمكن أيضا ً أن يوفر حاضنا ً للشركات الجديدة .كذلك ،تتعاون اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAمع الجامعات وكذلك مع القطاع الخاص لتعزيز البحوث فضالً عن تطبيق
تلك البحوث .وقد اق ُترح النظر في نماذج جديدة لنمذجة التنبؤ العددي بالطقس مع إسناد أدوار محددة لكل قطاع لتعزيز
العلم وفائدته العملياتية للمجتمع؛ ومن الممكن أن تشمل ھذه المبادرة استعراض المراكز العالمية لألرصاد الجوية
) ،(WMCsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوكذلك بناء
القدرة على التنبؤ العددي بالطقس في البلدان النامية.
وثمة عدد من التحديات التي قد تعوق زيادة التعاون الدولي :تفضيل التنبؤات المع َّدة وطنيا ً على التنبؤات
9.3
الدولية األفضل؛ والتعريفات  -الرسوم اإلضافية عبر الحدود؛ وطريقة تفكير مراكز التنبؤ الوطنية بشأن من الذي
ينبغي /يمكنه أن يُنتج تنبؤات عملياتية؛ والخمول في ما يتعلق باالبتكار؛ وتج ُّنب المخاطرة ،إلخ.
ومع ذلك ،يتيح التعاون الدولي فوائد متعددة بجمعه ما بين :مكامن قوة القطاع العام المتمثلة في االستقرار
9.4
واتساع المدى؛ ومكامن قوة القطاع الخاص المتمثلة في الكفاءة والسرعة والتخصص؛ ومكامن قوة القطاع األكاديمي
المتمثلة في االكتشاف العلمي واالبتكار .وبإمكان القطاعات الثالثة عاملة بطريقة تعاونية أن تسھم في إحداث تحسين
كبير ومتسارع في خدمات الطقس والمناخ .وينبغي أن تنشئ مؤسسة الطقس آلية للتشاور على الصعيد الوطني في ما
بين القطاعات لتحديد مجاالت التعاون التآزري .وقد أشير إلى أن بناء ھذا التعاون دوليا ً سيتطلب مشاركة وصبراً
ومثابرة على المستوى التنفيذي .ومن الالزم كبح التوقعات .ومن الالزم االعتراف بأن الخطوات الصغيرة إلى األمام
َّ
وتعزز لفائدة المجتمع والمؤسسة ككل تمثل تقدما ً .وقد تناول تقرير األكاديمية
التي ُتستكشف فيھا تقاطعات المصلحة
الوطنية للعلوم التابعة للواليات المتحدة الصادر في عام  2003بعنوان ’ طقس صحو :شراكات فعالة في خدمات الطقس
والمناخ‘ ،التعاون بين القطاعات في الواليات المتحدة .وأوصى بعدم رسم خطوط صارمة تفصل بين القطاعات مشدداً
على ضرورة حل الخالفات على أساس كل حالة على حدة؛ وھذا أمر ھام على وجه الخصوص في الميدان الدولي
عندما تتباين الحدود بين القطاعات من بلد إلى بلد .وثمة مثال جيد للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص ھو
النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSالتابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOالذي اس ُتحدث ويجري تشغيله
بالتعاون مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOومن األمثلة األخرى للتعاون الدولي الناجح :نظام معلومات
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المنظمة )(2003) (WIS؛ والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض )(2003) (GEOSS؛ واالستراتيجية العالمية المتكاملة
للرصد ) .(2007) (IGOSويجب التركيز على أشكال التعاون المماثلة ،ال سيما لفائدة أقل البلدان نمواً.
وينبغي أن تنظر مؤسسة الطقس في إعداد بيان لرؤية المؤسسة ومبادئ توجيھية لھا .وينبغي أن يشكل
9.5
الصالح العام ،من حيث سالمة ورفاه المواطنين ،والتنمية االقتصادية المستدامة ،والنھوض بتقدم البحوث ،أساس بيان
الرؤية .وينبغي أن تنطلق رؤية المؤسسة من جانب فريد من جوانب ما نفعله :وھو ”التنبؤ“ مع امتداد مؤسسة الطقس
والمناخ إلى مجال المياه .وھذه القدرات الموسعة يمكن أيضا ً تطبيقھا على األمن الغذائي )الزراعة( ،والبنية التحتية )ال
سيما على طول السواحل( ،وأمن الطاقة ،والصحة ،وھي مجاالت من المرجح أن تسيطر على المشھد ،وسيكون
التعاون الناجح في ما بين جميع القطاعات ضروريا لتحقيق كامل إمكانات المؤسسة.

االستنتاجات:
كان ھذا الفريق الخاص المعني بمستقبل مؤسسة الطقس عامالً حفازاً للمنظمة ) (WMOوالبلدان األعضاء
-10
فيھا إلبداء الريادة بالعمل معا ً لتعظيم الفوائد المجتمعية .وقد أُدرجت بالفعل جلسات متابعة في االجتماع السنوي للجمعية
األمريكية لألرصاد الجوية لھذا العام .ويمثل المؤتمر السابع عشر فرصة ھامة التخاذ خطوة ھامة أخرى .وتشمل
المجاالت التي يجب النظر فيھا ما يلي:
•

سياسة البيانات المفتوحة :ينبغي أن تعاود المنظمة ) (WMOالنظر في قراريھا  40و  25و ُتدرج مشاركة
أوسع نطاقا ً لمؤسسة الطقس بأكملھا في استعراض السياسات المتعلقة بالبيانات؛

•

بناء القدرات في أقل البلدان نمواً ) :(LDCينبغي أن ُتدرج المنظمة ) (WMOمؤسسة الطقس بأكملھا في
استراتيجياتھا لبناء القدرات في أقل البلدان نمواً؛

•

تعاون مؤسسة الطقس :ينبغي أن تيسّر المنظمة ) (WMOوضع رؤية /استراتيجية للنھوض بالتعاون في
إطار مؤسسة الطقس لتعظيم الفائدة المجتمعية .وقد بادرت جمعيات مھنية مختصة باألرصاد الجوية في
بعض البلدان إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التعاون بين القطاعات؛ وينبغي للمنظمة ) (WMOأن تعزز
جھودھا في تيسير زيادة التعاون على الصعيد الدولي .وقد قُدمت عدة اقتراحات ھامة في المناقشات ،كان
من بينھا ما يلي:
o

ينبغي أن تشمل جھود التعاون تمثيالً لجميع مكونات مؤسسة الطقس؛ وينبغي بذل جھود الستقدام
أعضاء من أقل عناصر مؤسسة الطقس تمثيالً )ال سيما القطاع الخاص(؛

o

ينبغي النظر في إنشاء فريق استشاري دائم؛

o

ينبغي إصدار تقرير سنوي بعنوان ”حالة المؤسسة“ يحدد التقدم المحرز والثغرات الموجودة ،يمكن
عرضه في مؤتمرات دولية مناسبة.
ــــــــــــــــــــ
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المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
الدورة السابعة عشرة
جنيف 25 ،أيار /مايو –  12حزيران /يونيو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

22.X.2014

األصل:

إنكليزي

2015

مذكرة بشأن إجراءات وممارسات التصويت في االنتخابات،
التصويت وتصريف األعمال في المؤتمر
مقدمة
تعرض ھذه المذكرة اإلعالمية خالصة وافية إلجراءات وممارسات المنظمة ) (WMOالرامية إلى مساعدة المندوبين
والرؤساء على تصريف األعمال أثناء اجتماعات المؤتمر بكامل ھيئته أو اجتماعات اللجان العاملة ،ومساعدتھم على
تنظيم التصويت في االنتخابات في الدورة.
-1

تصريف األعمال )المواد (109-95

المالحظة

1

1.1

سلطة رئيس عملية االقتراع

يجوز في حاالت خاصة وقف العمل كليا ً أو جزئيا ً بأي من المواد  95إلى  109بشرط إعطاء إخطار سابق لالقتراح
مدته  24ساعة .ويجوز التجاوز عن شرط اإلخطار إذا لم يعترض أي وفد أو عضو على ذلك )المادة .(3
•
•
•
•
•
•

•
•
•
1.2

نقطة النظام )المادة ) (97لھا األسبقية على أي اقتراحات إجرائية(
•

المالحظة

افتتاح الجلسة واختتامھا
إدارة المناقشات )المادتان  95و(96
تأمين مراعاة أحكام المواد ذات الصلة من االتفاقية والالئحة العامة
إعطاء حق التكلم
طرح المسائل للتصويت وإعالن القرارات
ً
تولي اإلشراف على أعمال الجلسات والمحافظة على النظام )مثال أن يطلب من المتكلم مراعاة النظام
إذا كانت مالحظاته ال تتصل بالموضوع المطروح للمناقشة ،وله أن يحدد المدة المسموح بھا لكل
متكلم ،حسب االقتضاء ،إال إذا طلب وفد أو عضو نقطة نظام(
اقتراح تأجيل المناقشة )المناقشات( أو إنھائھا
اقتراح تأجيل الجلسة )الجلسات( أو تعليقھا
البت في نقاط النظام
تدخل موجه إلى رئيس الجلسة يتطلب قراراً فورياً؛ وال تجرى مناقشة؛ وال يتاح القرار للتصويت إال
في حالة تقديم طعن ضد القرار )انظر أيضا ً التذييل "ألف"(

2

ينبغي عدم الخلط بين طلبات الحصول على معلومات أو توضيحات أو مالحظات أو نقد يتعلق بالترتيبات المادية )نظام
الترجمة الشفوية ،درجة حرارة الغرفة ،ترتيب المقاعد ،وما إلى ذلك( ،والوثائق ،والترجمة ،وما إلى ذلك وبين نقطة
النظام؛ وينبغي للرئيس محاولة إيجاد حل لمساعدة األمين العام.
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1.3

االقتراحات )المادة (99

المالحظة

3

1.4

تعليق الجلسة )المادة (104

• تناقش االقتراحات و ُتطرح للتصويت بالترتيب الذي قُدمت به ما لم يكن ھناك نص بخالف ذلك )انظر
إلى  1.7أدناه(

1.4

يكون لالقتراحات اإلجرائية ،وفقا ً للمادة  ،107أسبقية على جميع االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسة وذلك حسب
الترتيب التالي:
اقتراح تعليق الجلسة؛
•
اقتراح رفع الجلسة؛
•
اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛
•
اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح قيد المناقشة.
•
• رفع الجلسة مؤقتا

ً*

1.5

رفع الجلسة )المادة (104

1.6

تأجيل المناقشة )المادة (105

• وقف تصريف جميع األعمال حتى ُتدعى جلسة أخرى لالنعقاد

*

• إنھاء المناقشة بشأن البند قيد المناقشة حتى وقت الحق في الجلسة أو في جلسة الحقة
1.7

إقفال باب المناقشة )المادة (106
• إنھاء جميع المناقشات بشأن الموضوع في الجلسة؛ وال يجوز اإلذن بالتكلم في اقتراح إقفال باب المناقشة
لما ال يزيد على اثنين من المتكلمين يعارض كالھما االقتراح ،ويُطرح االقتراح بعد ذلك للتصويت فوراً
إال إذا أثيرت نقطة نظام

1.8

التعديالت على اقتراح أو على تعديل )المادة (100

1.9

سحب اقتراح أو تعديل )المادة (101

1.10

تجزئة اقتراح /تعديل إلى أجزاء )المادة (103

المالحظة

4

• إذا قُدم أكثر من تعديل ،تجري مناقشة ويُطرح للتصويت أوالً أبعد تعديل من حيث الجوھر عن االقتراح
األصلي؛ وللرئيس صالحية تحديد الترتيب الذي يتم به التصويت على التعديالت
• يجوز السحب لمقدم االقتراح ،إال إذا كان ھناك اقتراح أو تعديالت له قيد المناقشة أو كان قد اع ُتمد
• إذا أُثير اعتراض على طلب التجزئة ،ال يُسمح بالكالم إال لمتكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين
يعارضانه و ُتطرح األجزاء للتصويت ،وإذا تمت الموافقة عليھا بعد ذلك يتم تصويت منفصل على كل
جزء ،ثم يُطرح تصويت نھائي على الكل

يشير أي تعديل بوجه عام إلى اإلضافات المقترحة على اقتراح أو مقترح أو للحذف منه أو إدخال تعديالت عليه .ومع
ذلك يعتبر أي تعديل على االتفاقية أو الالئحة يُقدم إلى المؤتمر وفقا ً للمادة  28من االتفاقية أو المادة  2من الالئحة
العامة ،على التوالي بمثابة اقتراح أصلي .وأيه تعديالت مقترحة على االقتراح األصلي ينبغي أال يترتب عليھا تغيير في
*

لن يُناقش االقتراح ،وإنما يُطرح للتصويت فوراً إال إذا أثيرت نقطة نظام.
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القصد األساسي من االقتراح األصلي؛ وإال ينبغي أن يُقدم كاقتراح جديد تطبق عليه المادة
من الالئحة العامة ،حسب االقتضاء.
المراقبون ودورھم )المادة (109
1.11

28

من االتفاقية أو المادة

2

• للمراقب أن يشترك في مناقشة موضوع يھم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمنظِ مة التي
يمثلھا؛ وال يُنظر في أي اقترح أو تعديل القتراح يتقدم به المراقب ،ما لم يتبناه وفد؛ وليس للمراقب الحق
في التصويت
1.12

نظر الجلسة العامة في الوثائق )المادة (110
• أيه وثيقة يُزمع نظرھا في جلسة عامة يجب أن توزع قبل  18ساعة على األقل من النظر فيھا ،إال إذا
علق العمل بالمادة ) 110المادة (3؛ ويمكن اعتماد الوثيقة أو إعادة تقديمھا على ھيئة ورقة عمل أو في
شكل مسودة – )رقم المسودة( /مسودة نھائية

-2

التصويت واالنتخابات في جلسة عامة )انظر أيضا ً التذييالت "باء" و"جيم"(

2.1

النصاب القانوني )المادة (12
• العدد األدنى من األعضاء الحاضرين في الجلسة والالزم لكي يكون قرار المؤتمر ساريا ً
• عدد األعضاء الحاضرين ينبغي أن يكون مساويا ً على األقل لألغلبية البسيطة لجميع األعضاء )أو
األعضاء الذين ھم دول عندما ُتتخذ القرارات بشأن المواضيع التي يحق لھؤالء األعضاء فقط التصويت
عليھا(

2.2

حقوق التصويت )المادة ) 11أ( والمادة (57
• لكل عضو صوت واحد رھنا ً بالمادة  ،31والتي تحدد حالة إيقاف وممارسة ھذا الحق:
الوفود التي يكون من حقھا التصويت ھي الوفود التي يكون موقفھا سليما ً من حيث سداد مساھماتھا
للمنظمة عمالً بالقرار  – (Cg-XI) 37تعليق العضوية بسبب بعدم الوفاء بااللتزامات المالية ،القرار
 – (Cg-XII) 35تسوية االشتراكات المتأخرة منذ مدة طويلة ،والقرار  – (Cg-XV) 41تسوية
االشتراكات المتأخرة منذ مدة طويلة .وستوضع قائمة األعضاء الذين يحق لھم التصويت ،وس ُتعلن عند
بدء المؤتمر.

2.3

1

طريقة التصويت
2.3.1

رفع األيدي )المادة (59
يقوم الموظفون المعينون لذلك بع ّد األصوات
•

2.3.2

بنداء األسماء )المادة (60
يجوز إجراؤه بناء على طلب أي وفد؛ ويجري نداء أسماء الوفود حسب الترتيب األبجدي
•
)باللغة الفرنسية( من قائمة األعضاء الذين يحق لھم التصويت

2.3.3

االقتراع السري) 1المواد (63 ،62 ،61
بالنسبة لجميع االنتخابات ،إال إذا كان ھناك مرشح واحد فقط )أو كان عدد المرشحين يساوي
•
عدد الوظائف التي يتعين شغلھا( ،وبالنسبة للقرارات بناء على طلب وفدين على األقل؛ وتتلى

لن يُناقش االقتراح .وتنفذ عملية التصويت باالقتراع السري.
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أسماء األعضاء؛ ويلزم قائمان باإلحصاء من بين المندوبين؛ وتعدم بطاقات التصويت بعد
إعالن النتيجة وقبولھا )انظر أيضا ً (2.5.2؛ ويمكن استخدام نظام التصويت اإللكتروني.
2.3.4

توافق اآلراء
ً
يم ِّكن من صنع القرار بدون تصويت لكن ال يمكن فرضه أو متابعته رسميا من جانب وفد )أو
•
وفود( أو الرئيس

2.4

األغلبية المطلوبة )المادة )11ب((

المالحظة

5

• بوجه عام ،وبالنسبة ألي نوع من التصويت بما في ذلك االنتخابات ،تحسب األغلبية المطلوبة وفقا ً لعدد
األصوات الصحيحة )أي ال تشمل الممتنعين عن التصويت وال بطاقات التصويت البيضاء أو الباطلة
)المادة  ((58لوفود األعضاء )أو الدول األعضاء( الحاضرة التي يكون من حقھا التصويت

بعد أن يعلن رئيس اللجنة بدء التصويت ،ال يجوز ألي شخص أن يقطع عملية التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق
بطريقة إجراء التصويت )المادة  .(108ويُرجح التصويت باالقتراع السري على التصويت بنداء األسماء إذا ُطلب
كالھما )المادة .(61
2.4.1

بالنسبة للقرارات:
2.4.1.1

أعضاء المنظمة الذين ھم دول ھم -
وحدھم الذين يملكون حق
التصويت؛ وتلزم للقرارات موافقة -
أغلبية ثلثي جميع دول األعضاء
المالحظة

التعديالت على االتفاقية التي ال يترتب عليھا تقرير
التزامات جديدة على أعضاء المنظمة )المادة )28ج((
طلبات الحصول على عضوية المنظمة )المادة )3ج(،
)ھـ((
العالقات مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
األخرى )المادتان  25و(26

6

في حالة مشاريع التعديالت على االتفاقية التي لم يتم الحصول بشأنھا على أغلبية ثلثي جميع الدول األعضاء ھذه ،وإنما
تم الحصول على أغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والموافقة والمخالفة ،يجوز للمؤتمر أن يقرر تقديم مشاريع
التعديالت ذاتھا للتصويت عليھا من جديد في مؤتمر تا ٍل.
أي مقرر آخر )المادتان )11ب( و)28ب((
يتعين أن توافق عليه أغلبية ثلثي وفود )الدول األعضاء الواردة في المادة
•
)28ب(( الحاضرة الموافقة والمخالفة

2.4.1.2

المالحظة

7

ُتسجل قرارات المؤتمر في قرارات أو في الملخص العام ألعمال الدورة.
2.4.2

بالنسبة لالنتخابات الصحيحة )المادة )11ب((
األغلبية البسيطة لألصوات المدلى بھا
•
2.4.2.1

)أ(

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس )المادة (84
عدم الحصول على األغلبية البسيطة )المادة (87
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)ب(

المالحظة

• تجري انتخابات منفصلة لكل منصب بالترتيب؛ األغلبية البسيطة )المادة
)11ب((؛ الدول األعضاء فقط ھي التي تصوت )المادة )11أ((
• يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من
األصوات في االقتراع األول؛ على أنه إذا حصل أي مرشح آخر في
االقتراع األول على نفس عدد األصوات التي حصل عليھا المرشح الثاني،
أُدرج اسمه كذلك في القائمة من أجل االقتراع التالي
في حالة الحصول على نفس العدد من األصوات بين مرشحين )المادة (90
• يجري اقتراع آخر؛ فإذا لم يُحسم األمر في ھذا االقتراع الجديد ،حسم األمر
بين المرشحين المذكورين بالقرعة

8

األغلبية البسيطة في االنتخابات ھي العدد الصحيح الزائد مباشرة على نصف عدد بطاقات التصويت المسلمة بعد
استبعاد حاالت االمتناع وبطاقات التصويت البيضاء أو الباطلة )المادة )64ب((
المالحظة

9

يجب أن ينتمي الرئيس ونواب الرئيس الثالثة في األحوال العادية إلى أقاليم مختلفة )المادة .(84
2.4.2.2

انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي )المادة )11أ(( والمادة
• حق التصويت للدول األعضاء فقط

)أ(

عملية االنتخاب األولى )المادة )86أ((
اقتراع منفصل ،عند الضرورة ،لشغل العدد األدنى الالزم وھو أربعة مقاعد لكل إقليم؛
وتتم عملية االنتخاب في وقت واحد
ثان )المواد )86ب( و 88و(89
يجري انتخاب ٍ
لشغل المقاعد المتبقية لكل إقليم في وقت واحد ومن خالل اقتراع واحد أو عدة اقتراعات
متعاقبة لھذا اإلقليم ،مع مراعاة المادة  17التي تنص على توزيع مقاعد المجلس التنفيذي؛
االقتراع الالحق )المادة )88ج((
إذا لزمت اقتراعات أخرى ،وال يزيد العدد اإلجمالي للمرشحين عن ضعف عدد األماكن
التي يقتضي األمر شغلھا

)ب(

)ج(

2.4.3

2.5

17

بالنسبة لتعيين األمين العام )المادة (199
يكون وفود جميع األعضاء حق التصويت؛ الخطوة األولى ،تطبيق إجراء "تحديد المرشح
•
المفضل" وذلك باالقتراع السري؛ الخطوة الثانية ،حصول المرشح المفضل على أغلبية ثلثي
األصوات المدلى بھا ،إذا لم يكن قد حصل عليھا بالفعل

ع ّد األصوات
2.5.1

بطاقات التصويت البيضاء أو بطاقات الممتنعين عن التصويت أو البطاقات الباطلة في حالة االقتراع
الورقي )المادة (58
ال ُتدرج في الحساب
•

2.5.2

بطالن التصويت )المادتان  83و(86
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•
•
•
•

تعتبر بطاقة التصويت باطلة إذا تضمنت اسم )أسماء( أي شخص )أي أشخاص( لم يرد )لم
يردوا( في قائمة المرشحين )في االنتخابات(
إذا اشتملت على عدد من األسماء يزيد على عدد المقاعد التي يقتضي األمر شغلھا )في
االنتخابات(
إذا اشتملت على عدد من األسماء يزيد بالنسبة ألي إقليم عن العدد األقصى من المقاعد
المتبقية التي يمكن شغلھا )انتخاب المجلس التنفيذي(
كشف ھوية المصوت بأية رموز أو عالمات )في عملية االقتراع السرية(

2.5.3

شرح التصويت )المادة (108
إما قبل العد أو بعد انتھائه إال بالنسبة لالقتراع السري؛ وال يجوز للرئيس أن يسمح لمقدم
•
االقتراح بشرح تصويته

2.5.4

نتائج تصويت /انتخاب
ينبغي للرئيس أن يحدد:
•
عدد الوفود الحاضرة والتي يحق لھا التصويت
)أ(
النصاب القانوني المطلوب
)ب(
عدد االمتناعات عن التصويت ،أو بطاقات التصويت البيضاء أو الباطلة
)ج(
عدد بطاقات التصويت الصالحة المدلى بھا
)د(
ثم تكون األغلبية المطلوبة إما:
)ھـ(
بالنسبة للتصويت :العدد اإلجمالي لألصوات المدلى بھا الموافقة والمخالفة
’‘1
لالقتراح
بالنسبة لالنتخابات :عدد األصوات التي يحصل عليھا كل مرشح بترتيب
’‘2
تنازلي ويعلن اسم )أسماء( الذين انتخبوا

2.5.5

إعدام بطاقات التصويت )المادة (62
ً
ُتعدم بطاقات التصويت فورا بعد إعالن نتيجة االنتخاب أو التصويت باالقتراع السري
•
وقبولھا من المشتركين في االجتماع

المالحظة
ترد في التذييل "باء" والتذييل "جيم" التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصويت النتخابات وتعيين األمين العام
10

-3

اللجان العاملة

3.1

انتخاب رئيس اللجنة )المادة (31
• يتولى رئيس الھيئة التي أنشأت اللجنة رئاسة جلساتھا إلى أن يُنتخب رئيس للجنة

3.2

أعضاء اللجان
• يجوز ألي عضو في وفد االنضمام إلى أي لجنة عاملة

3.3

التصويت
• ال ينبغي إجراء تصويت من حيث المبدأ؛ وينبغي للرئيس أن يسعى إلى تحقيق توافق في اآلراء إلى أبعد
حد ممكن أو يكون فكرة عن االتجاه الملحوظ داخل الھيئة من خالل رفع لأليدي بصورة غير رسمية

3.4

تقديم التقرير إلى الجلسة العامة )المادة (110
• يقدمه رئيس الجلسة بالنيابة عن لجنته مع مقدمة شفوية
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المالحظة

11

نظراً للطابع المفتوح العضوية للجان العاملة ،يؤخذ التصويت ،حين يلزم ،في العادة ،على أساس عدد األعضاء
الحاضرين والمصوتين ،وباالستغناء عن أحكام الالئحة الناظمة لشروط الحصول على النصاب القانوني المطلوب؛
ويُتخذ القرار باألغلبية البسيطة )المادة  .(65إال أن نتيجة ھذا التصويت ُتبلغ في الجزء الخاص بالمناقشة من التقرير
المقدم إلى الجلسة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد التذييالت:

3
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التذييل ألف
وصف مفھوم نقطة النظام
نقطة النظام ھي في األساس تدخل موجه للجلسة يطلب منه استخدام السلطة التي يتيحھا له منصبه أو التي
-1
منحته إياھا الالئحة العامة على وجه التحديد .ويمكن أن تكون نقطة النظام ،على سبيل المثال ،متعلقة بالطريقة التي
تجري بھا المناقشة ،أو بالمحافظة على النظام ،أو التقيد بالالئحة العامة ،أو بالطريقة التي يمارس بھا رئيس الجلسة
السلطات الموكلة إليه بموجب الالئحة .وبموجب نقطة النظام ،يجوز لمندوب أن يطلب من رئيس الجلسة تطبيق مادة
معينة أو يتساءل بشأن الطريقة التي يطبق بھا الرئيس الالئحة .وبالتالي ،وفي إطار الالئحة العامة ،يمكن للمندوبين أن
يوجھوا نظر رئيس الجلسة إلى االنتھاكات أو سوء التطبيق الممكنين لالئحة من قبل مندوبين آخرين أو من رئيس
الجلسة نفسه .ولنقطة النظام أسبقية على أي مسألة أخرى ،بما في ذلك االقتراحات اإلجرائية )المادتان  97و.(107
وتشمل نقاط النظام التي تثار بموجب المادة  97المسائل التي تتطلب قراراً من رئيس الجلسة يخضع للطعن.
-2
ولذلك ،فھي تختلف عن االقتراحات اإلجرائية المنصوص عليھا في المواد من  104إلى  107التي يمكن البت فيھا
بتصويت فقط والتي يمكن بشأنھا بحث أكثر من اقتراح واحد في الوقت نفسه .وتحدد المادة  107أسبقية ھذه االقتراحات.
وھذه المسائل مختلفة أيضا ً عن طلبات الحصول على معلومات أو توضيحات ،أو مختلفة عن المالحظات المتعلقة
بالترتيبات المادية )تخصيص المقاعد ،نظام الترجمة الشفوية ،درجة حرارة الغرف ،الوثائق ،الترجمات التحريرية ،وما
إلى ذلك( ،التي وإن كانت يتعين تناولھا من جانب رئيس الجلسة إال أنھا ال تتطلب قراراً منه .إال أنه في التطبيق يحق
غالبا ً للمندوب الذي يعتزم تقديم اقتراح إجرائي أو يطلب معلومات أو توضيحا ً أن يطلب أخذ الكلمة "كنقطة نظام" .ھذا
االستخدام األخير ينبغي تمييزه عن نقطة النظام الحقيقية بموجب المادة .97
بموجب المادة  ،97ينبغي أن يبت رئيس الجلسة فوراً في نقطة النظام وفقا ً لالئحة العامة؛ وأي طعن بنجم
-3
ً
عن قرار الرئيس ينبغي أن يُطرح فورا للتصويت .ويترتب على ذلك قاعدة عامة ھي:
)أ(

ال يجوز أن ُتطرح نقطة نظام أو أي طعن ناجم عن قرار بشأنھا للمناقشة .وأية مناقشة لطعن ينبغي أن
تقتصر على الطاعن والرئيس؛

)ب(

ال يجوز السماح بنقطة نظام بشأن نفس الموضوع أو بشأن موضوع مختلف قبل أن يتم حسم نقطة النظام
األولى ،وأي طعن ناجم عن القرار المتخذ بشأنھا.

وعلى الرغم من ذلك ،ال يجوز لرئيس الجلسة والوفود أن يطلبوا معلومات أو توضيحات تتعلق بنقطة نظام .وباإلضافة
إلى ذلك ،يجوز لرئيس الجلسة ،إذا رأى ذلك ضرورياً ،أن يطلب إعراب الوفود عن آرائھا بشأن نقطة نظام قبل إصدار
قرار؛ وفي الحاالت االستثنائية التي يتم فيھا اللجوء إليھا بالممارسة ،ينبغي لرئيس الجلسة أن ينھي تبادل اآلراء ،وأن
يتخذ قراراً ما أن يصبح مستعداً إلعالن ذلك القرار.
تنص المادة  97على أنه ال يجوز للمندوب الذي أثار نقطة نظام أن يتعرض لجوھر الموضوع قيد المناقشة.
-4
ومن ثم فإن الطبيعة اإلجرائية البحتة لنقاط النظام تتطلب اإليجاز ،ورئيس الجلسة مسؤول عن ضمان أن تكون الكلمات
المتعلقة بنقطة النظام متفقة مع ھذا الوصف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء
المبادئ التوجيھية إلجراء االنتخابات
أو التصويت باالقتراع السري
قبل بدء التصويت ،يسلم رئيس عملية االقتراع الشخصين اللذين يقومان بإحصاء األصوات اللذين يعينھما،
-1
قائمة األعضاء الذين يحق لھم التصويت.
توزع األمانة بطاقة تصويت لكل وفد حاضر ،ويحق له التصويت .تكون كل بطاقة تصويت من نفس الحجم
-2
واللون بدون عالمات مميزة.
-3

خاو ثم يغلقانه.
يتأكد القائمان بإحصاء األصوات بأنفسھما من أن صندوق االقتراع ٍ

-4

يُدعى األعضاء بدورھم إلى التصويت بالترتيب األبجدي باللغة الفرنسية.

يسجل ممثل األمين العام ،والقائمان بإحصاء األصوات ،مشاركة كل عضو في التصويت بوضع عالمة في
-5
ھامش قائمة األعضاء الذين يحق لھم التصويت.
وعند اختتام النداء على األعضاء ،يتأكد رئيس عملية االقتراع من أن جميع األعضاء الحاضرين والذين
-6
يحق لھم التصويت قد نودي عليھم .ثم يُعلن إغالق باب التصويت ،ويُعلِن إجراء ع ّد األصوات.
عندما يُفتح صندوق االقتراع ،يقوم المختصان بإحصاء األصوات بع ّد عدد بطاقات االقتراع .فإذا تجاوز
-7
ً
العدد عدد المصوتين ،يُعلن الرئيس االقتراع باطال ،ويجري اقتراعا ً آخر.
-8

يجري ع ّد األصوات في حضور الھيئة التأسيسية.

بالنسبة لالنتخابات ،يقرأ أحد القائمين بإحصاء األصوات االسم أو األسماء المدونة على بطاقة االقتراع .وفي
-9
ُ
وثيقة أعدت لھذا الغرض ويُدون عدد األصوات التي حصل عليھا كل مرشح كتابة مقابل ذلك االسم بواسطة القائم
اآلخر بإحصاء األصوات.
-10

تعتبر أي بطاقة اقتراع لم يُكتب عليھا شيء أو تحمل كلمة "امتناع" بمثابة امتناع عن التصويت.

-11

تعتبر بطاقات االقتراع التالية باطلة والغية:

)أ(

بطاقات االقتراع التي كشف فيھا المصوتون ھويتھم ،السيما بوضع توقيعاتھم وذكر اسم العضو الذين
يمثلونه؛

)ب(

بطاقات االقتراع التي تحمل اسم أي شخص ال يظھر في قائمة المرشحين الموضوعة؛

)ج(

بطاقات االقتراع التي يذكر فيھا عدد من األسماء أكثر من األماكن الشاغرة لالنتخاب أو التي يظھر فيھا اسم
مرشح أكثر من مرة.
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عندما يتم ع ّد األصوات يبين القائمان بإحصاء األصوات النتيجة في وثيقة أُعدت لھذا الغرض يوقعانھا
-12
ويسلمانھا لرئيس االقتراع بعد أن يتحقق منھا ممثل األمين العام .ويعلن الرئيس نتيجة االنتخابات بالترتيب التالي :عدد
األعضاء الحاضرين والذين يحق لھم التصويت؛ عدد االمتناعات ،عدد بطاقات االقتراع الباطلة والالغية؛ عدد
األصوات الصحيحة المدلى بھا؛ العدد الالزم للحصول على األغلبية .وبالنسبة لالنتخابات :فإن أسماء المرشحين وعدد
األصوات التي حصل عليھا كل منھم ،و ُتذكر بترتيب تنازلي لعدد األصوات .وبالنسبة ألي تصويت آخر :عدد
األصوات الموافقة والمخالفة لالقتراح.
-13

و ُتعدم بطاقات االقتراع بعد إعالن نتائج االقتراع وقبول الجلسة لھا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم
إجراءات التصويت النتخاب رئيس ونواب رئيس المنظمة
وأعضاء المجلس التنفيذي وتعيين األمين العام
أوالً -

مقدمة

تتضمن المادة
-1
التصويت في المؤتمر.

11

من االتفاقية والمواد من

57

إلى

65

من الالئحة العامة القواعد األساسية التي تنظم

وإجراءات انتخاب رئيس ونواب رئيس المنظمة ،وأعضاء المجلس التنفيذي منصوص عليھا في المواد من
-2
 80إلى  90من الالئحة العامة ،وتنظم المادة  13من االتفاقية تشكيل المجلس التنفيذي والتوزيع اإلقليمي لمقاعده.
-3

واإلجراءات الخاصة بتعيين األمين العام تنظمھا المواد من  197إلى  200من الالئحة العامة.

-4

والغرض من ھذا التذييل ھو توضيح كيفية تطبيق ھذه القواعد واإلجراءات.

وھذه القواعد واإلجراءات ُتعدل حسب الطلب كي يستطيع المؤتمر إجراء االنتخابات للرئيس ونوابه الثالثة
-5
وتعيين األمين العام باستخدام نظام التصويت اإللكتروني التابع للمنظمة ) (WMOالذي يستعمل لوحات مفاتيح صغيرة
الحجم ،على النحو الموثق في الجزء الثالث أدناه.
ثانيا ً -

قواعد التصويت وإجراءاته

ألف -

االنتخابات

ألف  - 1 -مالحظات عامة
يوافق المؤتمر قبل إجراء أي انتخابات على قائمة المرشحين التي تقترحھا لجنة الترشيحات والتي يقترحھا
-6
الحاضرون.
طبقا ً للفقرة )) (4أ( من المادة  11من االتفاقية ،ال يجوز التصويت في انتخابات رئيس ونواب رئيس المنظمة
-7
وأعضاء المجلس التنفيذي إال لمندوب الدول األعضاء في المنظمة التي يحق لھا التصويت.
تنص المادة  82من الالئحة العامة على أنه إذا لم يكن ھناك سوى مرشح واحد يُعلن انتخابه دون اقتراع.
-8
ً
ومع مراعاة القيود الواردة في المادة ) 13ج( من االتفاقية ،فإن ھذا النص يعني ضمنا كذلك أنه إذا كان ھناك مرشحان
أو أكثر لنفس العدد من المناصب التي ينبغي شغلھا ،يُعلن انتخاب كل ھؤالء المرشحين دون اقتراع.
يجري التصويت في جميع االنتخابات باالقتراع السري طبقا ً للمادة
-9
) 11ب( من االتفاقية ،تكون ھذه االنتخابات باألغلبية البسيطة لألصوات المدلى بھا.

82

من الالئحة العامة ،وعمالً بالمادة

ألف  - 2 -انتخابات الرئيس ونواب الرئيس
إذا كان إجراء االنتخابات ضرورياً ،تجري انتخابات منفصلة لشغل منصب رئيس المنظمة ومناصب النائب
-10
األول والنائب الثاني والنائب الثالث للرئيس بھذا الترتيب .وتنص المادة  84من الالئحة العامة على وجوب أن ينتمي
الرئيس ونواب الرئيس الثالثة في األحوال العادية إلى أقاليم مختلفة.

Cg-17/INF. 14, p. 12

وعندما يحصل مرشح على األغلبية البسيطة ،بعد استبعاد حاالت االمتناع عن التصويت ،وبطاقات
-11
التصويت البيضاء أو الباطلة يُعلن انتخابه )المادتان  87و) 64ب( من الالئحة العامة(.
ثان يقتصر على
-12
وإذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية البسيطة في االقتراح األول ،يجري اقتراع ٍ
المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات في االقتراع األول .على أنه إذا حصل مرشحان أو أكثر على
نفس عدد األصوات بعد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من األصوات ،يُدرج اسمھما في االقتراع الثاني )المادة 87
من الالئحة العامة(.
وإذا لم يحصل مرشح على أغلبية بسيطة في ثاني اقتراع وثالث اقتراع ،يجري االختيار بين المرشحين
-13
بالقرعة )المادة  90من الالئحة العامة(.

ألف  - 3 -انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
تحدد المادة  13من االتفاقية عدد أعضاء المجلس التنفيذي ،ومن بينھم رئيس المنظمة ونوابه الثالثة،
-14
ورؤساء االتحادات اإلقليمية الستة .وتوزع جميع المقاعد بحيث يكون لكل إقليم ما ال يقل عن أربعة مقاعد وما ال يزيد
على تسعة مقاعد .ووفقا ً للمادة  86من الالئحة العامة ،تجري عملية االنتخاب على مرحلتين:

المرحلة األولى
تكون المرحلة األولى للوصول بعدد أعضاء المجلس التنفيذي من كل إقليم إلى الحد األدنى المقرر وھو
-15
أربعة أعضاء.
مع مراعاة أن رؤساء االتحادات اإلقليمية الستة يكونون أعضاء في المجلس التنفيذي بحكم مناصبھم ،وكذلك
-16
اإلقليم الذي ينتمي إليه رئيس المنظمة ونواب الرئيس الثالثة )الذين يتم انتخابھم قبل ذلك( ،يوجد  14مقعداً يجب شغلھا
في المرحلة األولى ،أي ما بين مقعدين أو ثالثة لكل إقليم.
-17

وإذا تطابق عدد المرشحين مع عدد المقاعد الواجب شغلھا لكل إقليم ،يُعلن فوز المرشحين بالتزكية.

وفي الحاالت األخرى ،تجرى انتخابات لكل إقليم بين أسماء مرشحي اإلقليم الذين سبق للمؤتمر الموافقة
-18
على ترشيحھم )انظر الفقرة  5أعاله(.
يعلن رئيس االقتراع انتخاب المرشحين الذين حصلوا على األغلبية البسيطة لألصوات المدلى بھا بالموافقة
-19
أو الرفض .وفي حالة حصول اثنين من المرشحين على األغلبية البسيطة بالنسبة لمقعد واحد ،يُعلن عن انتخاب المرشح
الذي حصل على العدد األكبر من األصوات.
يمكن تنظيم عمليات اقتراع أخرى طبقا ً لإلجراءات المشار إليھا في الفقرتين
-20
لم يحصل أي مرشح على األغلبية الالزمة لشغله.

 11و12

أعاله لشغل أي مقعد

المرحلة الثانية
المرحلة الثانية من االنتخابات لشغل المقاعد المتبقية في المجلس التنفيذي .ونظراً إلى أنه ال يجوز حصول
-21
أي إقليم على أكثر من تسعة مقاعد ،بموجب المادة  13من االتفاقية ،يكون الحد األقصى لعدد المقاعد اإلضافية التي
ثان يتألف من
يكون من المقرر شغلھا بالنسبة ألي إقليم في المرحلة الثانية خمسة مقاعد .ولھذا الغرضُ ،يجرى انتخاب ٍ
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انتخابات منفصلة ُتجرى في آن واحد لشغل األماكن المتبقية في المجلس التنفيذي ،على أساس قائمة تتضمن أسماء
المرشحين من أقاليم بعينھا بغية استيفاء متطلبات المادة ) 13ج( ’ ‘2من االتفاقية والمادة  ،17وال تضم القائمة أولئك
الذين ان ُتخبوا في المرحلة األولى أعاله .و ُتستخدم في ھذه المرحلة الثانية بطاقات تصويت منفصلة لكل إقليم معني.
وإضافة إلى أحكام المادة  ،83تصبح بطاقة التصويت باطلة إذا ما تضمنت عدداً من األسماء يزيد ،بالنسبة ألي إقليم،
على الحد األقصى للمقاعد التي تظل متاحة لذلك اإلقليم طبقا ً للمادة ) 13ج( ’ ‘2من االتفاقية والمادة  .17وال تعتبر باطلة
بطاقة التصويت التي تتضمن عدداً من األسماء أقل من عدد األماكن التي يلزم شغلھا وال ُتعتبر بمثابة امتناع عن
التصويت شريطة أن تتضمن اسما ً واحداً على اإلقل) .انظر الفقرة  5أعاله(.
وإذا تجاوز عدد المرشحين الحاصلين على أغلبية بسيطة في أحد األقاليم عدد المقاعد المتاحة ،يُعلن انتخاب
-22
ً
المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات ،رھنا بالحد األقصى لعدد المقاعد المشار إليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على أغلبية بسيطة أقل من عدد المقاعد المقرر شغلھا في أحد األقاليم ،يُعلن انتخاب
ثان لشغل المقاعد المتبقية لھذا اإلقليم.
المرشحين الذين حصلوا على أغلبية بسيطة ،ويجرى اقتراع ٍ
وتتألف قائمة المرشحين ألحد اإلقاليم في االقتراع الثاني من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من
-23
األصوات في االقتراع األول ،بشرط أن يقتصر عدد المرشحين على ضعف عدد المقاعد التي تكون مازالت شاغرة
)المادة ) 88ج( من الالئحة العامة(.
وتجرى أي عدد يلزم من جوالت التصويت لكل إقليم لشغل المقاعد المتاحة .ويشير الرئيس في كل اقتراع،
-24
ً
المادة
بموجب
إقليم
لكل
ا
متاح
اليزال
الذي
األقصى
العدد
إلى
الحال،
مقتضى
حسب
 13من االتفاقية.
باء -

تعيين األمين العام

كما ھو الحال في أي اقتراع آخر ،ينبغي أوالً أن يتأكد رئيس الجلسة من توافر النصاب القانوني ،أي أن ما
-25
ال يقل عن أغلبية أعضاء المنظمة حاضرون .وعلى غير ما ھو متبع في انتخابات أعضاء الجھاز الرئاسي وأعضاء
المجلس التنفيذي ،يجوز لجميع األعضاء )الدول واألقاليم( الذين لھم حق التصويت اإلدالء بأصواتھم في تعيين األمين
العام.
وفي حالة وجود مرشح واحد فقط ،يمكن إعالن تعيينه بدون إجراء اقتراع .وفي حالة إجراء تصويت ،يكون
-26
التصويت باالقتراع السري طبقا ً للمادة  82من الالئحة العامة .ويُشترط لتعيين األمين العام الحصول على أغلبية ثلثي
األصوات المدلى بھا بالموافقة أو الرفض .ويُعلن تعيين أي مرشح يحصل على األغلبية في أي مرحلة.
وللحد التدريجي من عدد المرشحينُ ،ترفع أسماء المرشحين الذين ال يحصلون على أصوات أو الذين
-27
يحصلون على أقل عدد من األصوات في الجولة األولى من قائمة المرشحين في الجولة الثانية من التصويت .ومع ذلك،
ففي حالة حصول مرشحين أو أكثر على أقل عدد من األصوات ،يجري بينھم تصويت لتحديد األفضلية .وفي حالة
حصول أكثر من مرشح على أقل عدد من األصوات عندئذُ ،ترفع أسماؤھم من القائمة.
ويجري أي عدد يلزم من جوالت التصويت لتخفيض قائمة المرشحين إلى مرشح واحد ،يتعين تأكيد تعيينه
-28
بأغلبية ثلثي األصوات المدلى بھا بالموافقة والرفض .وفي حالة حصول مرشحين في الجولة األخيرة على نفس العدد
من األصواتُ ،تجرى جولة تصويت واحدة أخرى.
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وفي حالة عدم حصول المرشح الوحيد المتبقي على األغلبية المطلوبة ،وفي حالة عدم تحديد أي أفضلية في
-29
التصويت بين المرشحين األخيرين ،يقرر المؤتمر إذا كان سيمضي في إجراءات تعيين األمين العام ،وكيف ومتى يتم
ذلك )المادة )199ج( من الالئحة العامة(.
ثالثا ً -

نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOمن أجل تحديد األفضلية

-1

مقدمة

تحديث نظام التصويت الخاص بالھيئات التأسيسية للمنظمة

)(WMO

عقب استخدام نظم التصويت اإللكترونية من قبل أثناء المؤتمر النتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي وأعضاء
المجلس التنفيذي ،تابعت أمانة المنظمة ) (WMOجھودھا لتعميم إدخال عملية تصويت إلكترونية الستخدامھا في الھيئات
التأسيسية.
والسبب الجوھري في ھذه المبادرة ھو أن نظام التصويت اإللكتروني أيسر وأسرع وأكثر موثوقية من حيث
تحقيق النتائج والنزاھة ،كما يسھم في تحقيق كفاءة الجلسات.
الحل الفني
سيكون نظام التصويت اإللكتروني الذي يستخدمه المؤتمر في دورته السادسة عشرة نظاما ً مصمما ً خصيصا ً
يستند إلى عمليات تبادل موجة راديوية من مجموعة من آحاد لوحات المفاتيح صغيرة الحجم ،ومحطة استقبال مركزية.
وتحدد معلمات البرمجية لتوائم مختلف أنماط االنتخابات والتصويتات.
-2

استخدام نظم التصويت اإللكترونية

يتمثل المبدأ األساسي في ھذا الصدد في القيام بأكبر قدر من الدقة باستنساخ نظام التصويت التقليدي الذي
يستخدم بطاقات تصويت أثناء عمليات االقتراع ،وذلك بإنشاء النظام اإللكتروني ،والسيما البرمجية التي يستند إليھا على
نحو يجعل عملية االختيار تتبع جميع الخطوات وفقا ً التفاقية المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة وإجراءات وممارسات
المؤتمر.
وعلى سبيل المثال ،في حالة تصويت يقوم على تحديد األفضلية ،يعرض الجدول التالي مقارنة بين خطوات
نظام التصويت التقليدي ،ومعادله الخاص بالتصويت اإللكتروني.
وسيُنظم عرض توضيحي في األيام األولى للمؤتمر للمندوبين لكي يتعودوا على نظام التصويت اإللكتروني
من خالل عملية تصويت تجريبي.
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نظام التصويت التقليدي مقابل نظام التصويت اإللكتروني
إجراء االقتراع بالبطاقة
يظھر القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن صندوق
خاو
االقتراع ٍ
يطلب رئيس االقتراع من األمانة طبع بطاقات االقتراع،
إلخ

توزع األمانة بطاقة اقتراع )ورقة تصويت( على كل
مندوب رئيسي )أو من ينوب عنه(

يُدعى المندوبون الرئيسيون بدورھم إلى التصويت )أو
يُدعى المندوبون إلى البقاء في مقاعدھم ،واإلدالء
بأصواتھم من خالل وضع بطاقات التصويت في صندوق
االقتراع عندما يُقدم لھم(
يسأل رئيس االقتراع عما إذا كان جميع المندوبين
الرئيسيين قد صوتوا
يعلن رئيس االقتراع إغالق باب التصويت ويعلن افتتاح
عد األصوات
يفتح القائمان بإحصاء األصوات صندوق االقتراع ويعدان
بطاقات التصويت؛ ويتم عد األصوات في حضور
المندوبين
يستكمل القائمان بـإحصاء األصوات التقرير المقدم
ويوقعانه ويسلمانه إلى رئيس االقتراع
يتم إعدام بطاقات التصويت في حضور المندوبين بناء
على طلب رئيس االقتراع

إجراء التصويت اإللكتروني
يؤكد القائمان بإحصاء األصوات للمندوبين أن نظام
التصويت أنشئ على نحو سليم متضمنا ً المعلومات
الالزمة إلجراء االنتخابات
يطلب رئيس االقتراع إلى األمانة إدخال أسماء المرشحين
في النظام ،بحيث يمكن للمصوتين اإلدالء بأصواتھم لبلوغ
عدد المرشحين المطلوب اختيارھم ،أو بيان عدم وجود
أفضلية ،وبالتالي ترك بطاقات اقتراعھم "بيضاء" .ويطلب
رئيس االقتراع من األمانة طبع تقرير أولي للقائمين
بإحصاء األصوات ،ويطلب منھما التحقق من أن األسماء
الواردة في القائمة سليمة.
تنشئ األمانة ،بناء على طلب رئيس االقتراع ،معلمات
لألمن والھوية )مثل أسماء المستخدمين و /أو كلمات
السر( لكل مندوب رئيس ،وتطبع وتوزع قصاصات
ورقية تتضمن ھذه المعلومات على كل مندوب تحت رقابة
القائمين بإحصاء األصوات )يستخدم اسم المستخدم و /أو
كلمة السر نفسھا من قبل كل مندوب أثناء جولة تصويت
واحدة؛ وينبغي إبقاؤھما سراً وعدم تبادلھما بين
المندوبين(.
يعلن رئيس االقتراع فتح باب التصويت ،تقوم األمانة
بتفعيل جولة تصويت بحيث يمكن استخدام األجھزة
)فرادى لوحات المفاتيح صغيرة الحجم( ويُطلب من
المندوبين الرئيسيين اإلدالء بأصواتھم وفقا ً للتعليمات
الموجھة.
يسأل رئيس االقتراع عما إذا كان جميع المندوبين
الرئيسيين قد صوتوا
يعلن رئيس االقتراع أن باب التصويت قد أُغلق ،ويطلب
من األمانة وقف تشغيل النظام الخاص بالتصويت ،وإنتاج
تقرير القائمين بإحصاء األصوات.
يتحقق القائمان بإحصاء األصوات من أن تقرير القائمين
بإحصاء األصوات الذي أُنتج أوتوماتيا ً يتضمن جميع
المعلومات المطلوبة .وتحدث ھذه العملية في حضور
المندوبين
يوقع القائمان بإحصاء األصوات التقرير المقدم إليھما
ويسلمانه إلى رئيس االقتراع في حضور المندوبين.
يتم إزالة المعلومات التي تطابق جولة التصويت المنتھية،
وذلك في حضور القائمين بإحصاء األصوات والمندوبين
بناء على طلب رئيس االقتراع.
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استخدام نظام التصويت اإللكتروني للمنظمة ) (WMOبلوحات المفاتيح صغيرة الحجم
يعرض الفرع التالي الكيفية التي ستدار بھا جولة تصويت باستخدام آحاد لوحات المفاتيح صغيرة الحجم.
تتيح لوحة المفاتيح صغيرة الحجم إرسال المعلومات إلى محطة مركزية من خالل
الضغط على زر أو أكثر واستقبال رسائل قصيرة من ھذه المحطة الرئيسية .وستعرض
الشاشة العليا صورة مرئية لألرقام التي ُ
ضغِط عليھا ،للرسائل التي ترد من المحطة
المركزية.
تعليمات ينبغي اتباعھا في أي وقت
ُتسجل في المحطة المركزية ،وتراعى في خطوة تعيين الھوية وفي جوالت التصويت،
المعلومات المدخلة – وھي سلسلة من عدد واحد – ينبغي أن يعقبھا الضغط على زر OK
)وھو أخفض زر على الجانب األيمن( .وستنتج عن ذلك رسالة تغذية مرتدة من المحطة
المركزية تشير إلى استالم الم َ
ُدخل.
ويتيح زر "المھمالت" )) (garbageأخفض زر على الجانب األيسر( إزالة المدخالت
الناجمة عن الضغط على األزرار ،وتظھر على الشاشة العليا – فقط قبل الضغط على
زر OK
توزع لوحة مفتاح فردية اإلجراءات العامة
على
الحجم
صغيرة
ً
المندوبين الرئيسين أو من توزع لوحات المفاتيح صغيرة الحجم فرديا على كل مندوب رئيسي) ،أو من ينوب عنه(
ينوبون عنھم
في بداية جولة التصويت) .وجولة التصويت ھي مجموعة من جولة )جوالت( التصويت
)*(
تظل خاللھا نفس لوحات المفاتيح صغيرة الحجم الموزعة على المندوبين في حالة
)*( يستعاض عن أي لوحة تشغيل ،وال يسمح بتغيير أو تبديل لوحات المفاتيح(.
مفاتيح صغيرة الحجم بھا ولتحديد ھوية جميع المصوتين المشاركين في جولة تصويت ،يُمنح كل مصوت رقم
خلل ،إذا دعت الحاجة إلى تحديد الھوية )خمسة أعداد تبقى سرية وال ُت َبادل( إلدخالھا )بالضغط على المفاتيح( عندما
ذلك ،لكن يقع على عاتق يطلب الرئيس ذلك .وستنشأ عن ذلك قائمة لوحات مفاتيح صغيرة الحجم التي يتم تشغيلھا
رئيس االقتراع تحديد ما في جولة التصويت المقبلة.
إذا كان يلغي جولة تصويت وفي كل جولة تصويت ،يعلن رئيس االقتراع فتح باب التصويت .ويقوم المسؤول
أو
بأكملھا
جزئياً ،اإلداري بتشغيل جميع لوحات المفاتيح المعترف بھا .ويمكن للمندوبين الرئيسيين إدخال
ويكررھا.
المعلومات وإرسالھا حتى يعلن الرئيس إغالق جولة التصويت .ثم يوقف المسؤول
اإلداري تشغيل لوحات المفاتيح .وستراعى فقط المعلومات التي أرسلت واستقبلت على
نحو سليم من قبل المحطة المركزية من أجل تحديد نتيجة جولة التصويت.
ورھنا ً بقواعد التصويت )تحديد األفضلية أو عدم تحديدھا ،أو األغلبية المطلوبة( ،سيقوم المسؤول اإلداري
بوضع نظام بناء على ذلك تحت رقابة القائمين بإحصاء األصوات وأمانة المنظمة ).(WMO
والمعلومات الالزمة للمصوتين – من مثل التعليمات الخاصة بإجراء جولة تصويت ،وأسماء المرشحين
للمناصب ،واألسئلة التي يتعين الرد عليھا إما تعرض على شاشات في الغرفة – أو تقدم كتابيا ً على الورق )أو بكال
الطريقتين( ،بحيث يتوافر للمصوتين وقت كا ٍ
ف ألعداد تصويتھم.
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مالحظات عامة لمنع االستخدام غير المقصود للوحات المفاتيح:
ترمي المالحظات التالية إلى إعطاء توجيھات وإرشادات للمصوتين بغية منع إرسال تصويت ال يطابق
مقاصدھم:
•

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

•

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

•

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

•

قبل الضغط على زر  OKوإرسال األرقام التي تظھر على الشاشة ،يمكن إجراء تصويبات
بالضغط على زر "المھمالت" ""garbage؛ ويؤدي ھذا إلى إزالة أثر جميع األرقام التي ضغطت
من قبل ،ويتعين البدء في اختيار كامل جديد للرقم )األرقام( التي يتعين ضغطھا.

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

1

يطلب
القدوم
وكلمة
توزيع

الجھة المسؤولة من
اإلجراء
األمانة
تحديد المصوتين الفعليين واإلقرار بھم
رئيس االقتراع من المندوبين الرئيسيين ITD
ليتسلموا من موظفي األمانة لوحات مفاتيح )تشكل شعبة
سر )كلمات سر( أو يطلب من األمانة تكنولوجيا المعلومات
لوحات المفاتيح وكلمة السر )كلمات السر( ) (ITDالمسؤول

الوصف

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

اإلجراء
)أرقام تحديد ھوية( المندوبين الرئيسيين

الجھة المسؤولة من
األمانة
اإلداري عن النظام

2

يعلن رئيس االقتراع افتتاح جولة تعيين الھوية تقوم شعبة تكنولوجيا
ويصدر تعليماته إلى األمانة بتشغيل النظام.
المعلومات )(ITD
بتشغيل النظام

3

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

4

يسأل رئيس االقتراع عما إذا كان كل مصوت قد توقِف شعبة
أرسل رقم تحديد ھويته ،ثم يوجه تعليماته إلى تكنولوجيا المعلومات
األمانة بوقف تشغيل " "DEACTIVATEالنظام ) (ITDتشغيل النظام
ويعلن أن جولة تحديد الھوية قد أغلقت
"."CLOSED

)(ITD

الوصف

القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان
القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان

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

تنظيم جولة التصويت
1

يطلب رئيس االقتراع من األمانة أن تدخل في شعبة تكنولوجيا
القائمان بإحصاء األصوات
النظام ،أسماء المرشحين أو صياغة سؤال.
المعلومات ) ،(ITDمع يراقبان
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

2

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

يفحص القائمان بإحصاء
األصوات القائمة الواردة في
النظام ،وفي التقرير األولي
المطبوع للقائمين بإحصاء
األصوات ،وتأكيدھما

3

يسأل رئيس االقتراع عما إذا كانت جميع الوفود تقوم شعبة تكنولوجيا
الحاضرة مستعدة للتصويت ويصدر تعليماته المعلومات )(ITD
لألمانة بتشغيل ” ACTIVATEالنظام" .ويعلن افتتاح بتشغيل النظام
جولة االقتراع

القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان

4

يطلب رئيس االقتراع من وفود األعضاء اإلدالء شعبة تكنولوجيا
بأصواتھم بالضغط على الرقم )األرقام( المالئمة ثم المعلومات )(ITD

تساعدھما شعبة تكنولوجيا
المعلومات ،كما يوجھھما
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الخطوات

الجھة المسؤولة من
األمانة

اإلجراء
" ."OKوال يحسب صوت الوفد العضو إال عندما
تصل رسالة " "RECEIVEDإلى لوحات مفاتيحھم.

الوصف
موظفو األمانة إذا لزم األمر

تقدم تعليمات محددة إلى وفود األعضاء مقدما ً رھنا ً بنوع التصويت .وسيكون من األمور البالغة األھمية اتباعھا اتباعا ً
دقيقا ً.
بغية تيسير التصويت ،ستظھر قائمة مالئمة بالمرشحين على الشاشات لتتيح لوفود األعضاء إعداد تصويتاتھا.
5

يسأل رئيس االقتراع عما إذا كان الجميع قد توقف شعبة
صوتوا ،ثم يوجه تعليماته إلى األمانة بوقف تشغيل تكنولوجيا المعلومات
" "DEACTIVATEDالنظام .ويعلن إغالق ) (ITDتشغيل النظام
" "CLOSEDجولة التصويت.

القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان

6

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

يفحص القائمان بإحصاء
األصوات التقرير ويقدمانه
إلى رئيس االقتراع

7

يقدم رئيس االقتراع تعليماته إلى الجولة التالية إذا شعبة تكنولوجيا
لزم األمر.
المعلومات ) ،(ITDمع
إرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية

8

يصدر رئيس االقتراع تعليماته إلى األمانة بإزالة تزيل شعبة تكنولوجيا
" "ERASEالبيانات من قاعدة البيانات الخاصة المعلومات )(ITD
قاعدة البيانات ،وتعد
بالجولة السابقة ،وإعداد النظام إلجراء جولة تالية
القائمة للجولة التالية
بإرشادات من مدير
إدارة مكتب األمين
العام والعالقات
الخارجية )(D/CER

9

يعلن رئيس االقتراع النتائج النھائية حسبما ترد،
رھنا ً بنوع التصويت واألغلبية المطلوبة

10

تضع شعبة تكنولوجيا
عند االقتضاء:
إذا تبقى مرشح مفضل واحد لكنه لم يحصل على المعلومات ) (ITDفي
األغلبية المطلوبة ،يعلن رئيس االقتراع جولة القائمة:
أخيرة للتصويت التخاذ قرار بنفس األغلبية  YESنعم
المطلوبة لتعيينه ،بمثابة مرشح فائز
 NOال
 Abstainامتناع
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان

القائمان بإحصاء األصوات
يراقبان
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير رئيس لجنة النظم األساسية

)(CBS

المراجع:
-1

مطبوع المنظمة رقم  ،1101لجنة النظم األساسية ) – (CBSالدورة الخامسة عشرة :التقرير النھائي
الموجز مع القرارات والتوصيات؛

-2

مطبوع المنظمة رقم  ،1140لجنة النظم األساسية ) – (CBSالدورة االستثنائية  :2014التقرير النھائي
الموجز مع القرارات والتوصيات.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
األرصاد الجوية للطيران
أولويات اللجنة ) (CAeMواألھداف الرئيسية لألداء ) - (KPTاإلنجازات الرئيسية خالل الفترة

2014-2010

)أ(

إعداد مقترحات بشأن خدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية ) – (MSTAالنظر خالل االجتماع
المشترك في األھداف الرئيسية لألداء المنجزة مع مدخالت األرصاد الجوية المقدمة لوثيقة خارطة الطريق
ذات الصلة الصادرة عن اإليكاو .وأوصى االجتماع المشترك ،ضمن جملة أمور ،بإدراج خدمات األرصاد
الجوية في منطقة المطار والمتطلبات التشغيلية األخرى ذات الصلة في المجموعة  (2023-2018) 1وفي
المجموعات التالية من منھجية التحديثات ) ،(ASBUوإدراج متطلبات األداء والمتطلبات الوظيفية المناسبة في
أحكام اإليكاو ذات الصلة .عالوة على ذلك ،أوصى االجتماع المشترك أيضا ً أن يقوم فريق )أفرقة( خبراء
مناسب تابع لإليكاو ،وبتنسيق وثيق مع المنظمة ) ،(WMOبمھمات تتمثل في ‘1’ :إنھاء مسودة مفھوم
العمليات وخارطة الطريق فيما يخص دمج معلومات األرصاد الجوية للطيران فيما يخص العمليات القائمة
على المسار ) (TBOواستخدام نتائج النقطة ’ ‘2’ ،‘1إنشاء المزيد من متطلبات إدارة الحركة الجوية وقدرات
خدمات األرصاد الجوية للطيران لدعم اتساق العمليات القائمة على المسار مع خطة المالحة الجوية العالمية
)(GANP؛

)ب(

إعداد مجموعة أدوات لتقييم الكفاءة في مجال األرصاد الجوية للطيران ) (AMPوتوفير الدعم لألعضاء في
تنفيذھا – اكتملت مجموعة األدوات بنجاح في غضون  18شھراً من الدورة السادسة عشرة للجنة
) (CAeM-XIVو ُنظمت حلقات عمل تدريبية لألعضاء في كل األقاليم )وعُقدت آخر حلقة عمل لالتحاد
اإلقليمي الثالث في تشرين الثاني /نوفمبر  .(2014وأجريت في كانون األول /ديسمبر  2013علمية واسعة
النطاق لتقييم األھداف الرئيسية لمائة عضو امتثلوا لمعيار الكفاءة ،استناداً للمعطيات المتاحة من األعضاء.

)ج(

توفير الدعم لألعضاء في تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSـ ُنشِ ر دليل عام بشأن تنفيذ المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلنظام إلدارة الجودة ) (QMSبجميع اللغات الرسمية في المنظمة
) (WMOوقُدمت إرشادات متخصصة لبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى التي تعمل على وضع نظام إلدارة
الجودة ) (QMSفي مجاالتھا البرامجية .وما فتئ عدد األعضاء الذين حصلوا على شھادة  ISO 9000بحسب
اإلقليم في تزايد على نحو جيد باستثناء الثمانية عشر عضواً الذين لم يبلغوا عن أي أنشطة تنفيذية .وأُنجزت
في كانون األول /ديسمبر  2013عملية تقييم األھداف الرئيسية لمائة عضو نفذوا نظام إدارة الجودة )(QMS
بشكل شبه كامل .ويرد في الوثيقة ) Cg-17/Doc. 3.1(7المزيد من التحديثات بشأن حالة تنفيذ نظام إدارة
الجودة ) ،(QMSبما في ذلك أولئك األعضاء الذين نفذوا بالفعل نظام إدارة الجودة ) (QMSلكنھم لم يستلموا
بعد شھادات بذلك ،فضالً عن المناقشات بشأن مستقبل التطوير الخاص بجھود نظام إدارة الجودة )(QMS
للبرامج األخرى التابعة للمنظمة )(WMO؛

)د(

تحسين تقديم نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) (SIGMETوحل أوجه القصور القائمة منذ فترة طويلة -
على الرغم من حدوث بعض التحسن في إقليمين في توافر نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ،ال تزال
ھناك أوجه قصور في أقاليم بعينھا .وقد قُدمت بعض المدخالت ،ال سيما اقتراحات لتحسين طويل األمد ،بما
في ذلك اقتراح إنشاء مراكز استشارية إقليمية معنية بالطقس الخطر ) (RHWACsلتدرس النتائج اإليجابية
التي يمكن أن ُتستمد من تجربة استشارية إقليمية لنشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETإلى
مفھوم منظمة اإليكاو للعمليات ،التي ينظر فيھا االجتماع المشترك .وأوصى االجتماع المشترك ،فيما بين
جملة أمور ،أن يقوم فريق خبراء مختص تابع لإليكاو ،بالتنسيق الوثيق مع المنظمة ) ،(WMOبمھمة
اإلسراع بتطوير مدخالت اإليكاو التي تقدم دعما ً لتنفيذ نظام المشورة اإلقليمي القائم على الظواھر للظروف
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المسودة األولى
الجوية الخطيرة العارضة عند مناقشة متطلبات المستخدمين طويلة األمد ،والسيما في تلك الدول التي تستمر
فيھا جوانب قصور متعلقة بالظواھر الجوية ذات الداللة ) .(SIGMETكما أوصى االجتماع المشترك بوضع
مواد توجيھية مناسبة لدعم معايير االختيار الخاصة بالمراكز االستشارية اإلقليمية المعنية بالطقس الخطر
) (RHWACsمع مراعاة فعالية التكاليف ،وعمليات إعداد ونشر المعلومات االستشارية ،والتعاون المشترك
واستدامة البنية التحتية الحالية لألرصاد الجوية ،واستخدام الخبرات الفنية المحلية؛
)ھـ(

إعداد مقترحات بشأن التصدي للطوارئ تشمل الرماد البركاني والطوارئ النووية والطقس الفضائي  -نظر
االجتماع المشترك في األھداف الرئيسية لألداء التي تحققت ووفرت مدخالت إلى خرائط الطريق ومفاھيم
العمليات التابعة لمنظمة اإليكاو .وأُنشئت فرقة تنسيق مشتركة بين البرامج معنية بالطقس الفضائي
) (ICTSWبالشراكة مع لجنة النظم األساسية ) .(CBSكما أوصى االجتماع المشترك ،ضمن جملة أمور ،أن
يتم تكليف فرقة خبراء مختصة تابعة لإليكاو ،بالتنسيق الوثيق مع المنظمة ) ،(WMOبالمھام التالية‘1’ :
مواصلة تطوير متطلبات الرصد البركاني للطرق الجوية الدولية )(IAVW؛ ’ ‘2مواصلة تطوير تقديم
المعلومات بشأن إطالق المواد المشعة في الفضاء؛ ’ ‘3تطوير تقديم المعلومات بشأن الطقس الفضائي للمالحة
الجوية الدولية .وعلى وجه الخصوص ،سيتم التصدي للقضايا التالية المعنية بمعايير االختيار والقدرات
المرتبطة بتصميم مراكز الطقس الفضائي الدولية واإلقليمية ،بما في ذلك عددھا األمثل ،والحوكمة المناسبة
وترتيبات استرداد التكاليف الخاصة بتقديم خدمات معلومات الطقس الفضائي على أساس دولي وإقليمي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

عدد المرفقات:

1

ـــــــــــــــــــــ
مالحظة :يوجد المزيد من المعلومات على موقع األرصاد الجوية للطيران ) (AEMالتابع للمنظمة ) (WMOعلى الرابط
التاليhttp://www.wmo.int/aemp/user :
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المسودة األولى
مرفق

التوصية (CAeM-15) 2
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.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،الجزء األول
)جنيف  31-29تشرين األول /أكتوبر ) (2012مطبوع المنظمة رقم :(1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/arabic/pdf/1102_Part1_ar.pdf

للخدمات المناخية
-2

 -الفقرات /القرارات المتعلقة بتقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي

)(IBCS

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي) ،جنيف،
مايو  ،2013مطبوع المنظمة رقم :(1118

15

–

23

أيار/

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_coun

 (cil_reports/arabic/pdf/1118_ar.pdfالفقرتان  3.1و 3.2من القرار

(EC-65) 1

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 5-1 ،تموز/
يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) 1124

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف،
الثاني /نوفمبر (http://ibcs-2.wmo.int/) 2014

تشرين

-5

موقع اإلطار العالمي للخدمات المناخية.http://gfcs.wmo.int/ :

13-10

خلفية
عقد المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية دورته األولى ) (IBCS-1من
-1
في جنيف واتخذ القرارات التالية:

1

إلى

5

تموز /يوليو

2013

)أ(

وافق على خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
العالمي للتنفيذ الفوري؛

)ب(

أنشأ اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACباعتبارھا آلية إلشراك أصحاب المصلحة؛

)ج(

انتخب الدكتور  Anton Eliassenرئيسا ً له ،والدكتورة  Linda Makuleniوالدكتور
نائبين مشاركين للرئيس .كما انتخب األعضاء الذين يشكلون لجنة اإلدارة الخاصة بالمجلس الحكومي
الدولي.

GFCS

ومجموعة مشروعات أولية لإلطار

Laxman Singh Rathore

وعقدت الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-2من  10إلى  13تشرين
-2
الثاني /نوفمبر  2014في جنيف .واتخذت الدورة عدداً من القرارات الھامة لتحقيق التقدم في تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية على النحو التالي:
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المسودة األولى
)أ(

انتخبت الدكتورة  Jens Sundeرئيسة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،وأعادت انتخاب
الدكتورة  ،Linda Makuleniوالدكتور  Laxman Singh Rathoreنائبين مشاركين للرئيس .واحتفظت
بعضوية وتشكيل لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي على النحو الذي وافقت عليه الدورة األولى
للمجلس الحكومي الدولي؛

)ب(

وافقت على عقد االجتماعات العامة للمجلس الحكومي الدولي مرة واحدة فقط خالل فترة ما بين دورتي
مؤتمر المنظمة ) ،(WMOوعلى عقد لجنة اإلدارة مرة واحدة سنويا ً إلسداء المشورة واإلشراف واإلدارة
بشأن تنفيذ اإلطار العالمي  GFCSفي فترة ما بين الدورتين؛

)ج(

وافقت على االختصاصات المنقحة للجنة االستشارية للشركاء  PACالتابعة للمجلس الحكومي الدولي
 IBCSالتي تحدد وظائف ومسؤوليات اللجنة االستشارية للشركاء ،وعضويتھا ،وطريقة عملھا وتمويلھا؛

)د(

وافقت على الوسائل التي يمكن من خاللھا للشركاء وأصحاب المصلحة في اإلطار العالمي  GFCSالذين
يتمتعون بقدرات فنية االضطالع بدور في تنفيذ اإلطار العالمي  GFCSوخاصة من خالل المشاركة في
اللجان الفنية المنشأة لالضطالع بمھام محددة حسب مقتضى الحال وفقا ً لممارسات اللجان الفنية للمنظمة
WMO؛

)ھـ(

وافقت على التفاعل بين المجلس الحكومي الدولي  IBCSوالھيئات التأسيسية للمنظمة WMO؛

)و(

وافقت على االختصاصات المنقحة للجنة اإلدارة لتعزيز التواصل والصالت مع اللجنة االستشارية
للشركاء؛

)ز(

وافقت على األنشطة الحضرية ذات الصلة بالمناخ التي ستدرج باعتبارھا عنصراً شامالً محدداً ضمن
مجاالت األولوية لإلطار العالمي GFCS؛

)ح(

وافقت على زيادة تطوير مثال نموذجي للطاقة وعلى تقديم مقترح للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد
الجوية لنظر الطاقة باعتبارھا قطاعا ً آخر يحظى باألولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية؛

)ط(

وافقت على إنشاء فريق مھام مخصص أو فريق عامل بشأن المراقبة والتقييم؛

)ي(

وافقت على إنشاء فريق مھام أو فريق عامل لتمويل خطة التشغيل والموارد لإلطار العالمي
2018 – 2015؛

)ك(

سلمت بالحاجة إلى توفير الموارد لدعم تنفيذ المشروعات واألنشطة وھيكل الحوكمة في اإلطار العالمي
 GFCSومكتب اإلطار العالمي؛

)ل(

إدراج التوصيات المتعلقة بالبعد الجنسانى

طلبت من لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي
في اإلطار العالمي .GFCS

IBCS

GFCS

في

الدروس المستفادة وعوامل النجاح الرئيسية
وفر تنفيذ المشروعات واألنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنذ عام
-3
ً
ً
صورة متعمقة لالحتياجات الھامة التي تتطلب اھتماما عاجال على النحو التالي:
)أ(

2011

تطوير القدرات الخاصة بالموظفين الفنيين واألوساط المعنية بشأن إنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا
بفعالية؛
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)ب(

بيانات المراقبة المحسنة والموحدة والخاضعة لمراقبة النوعية التي تتوافق مع المعلومات البيئية
والمناخية؛

)ج(

مراقبة وتقييم االستخدام المالئم والفعال الذي يحقق مردودية تكاليفية للمعلومات المناخية التخاذ قرارات
القطاع؛

)د(

البحوث والتنبؤات بشأن التأثيرات القطاعية المرتبطة بتقلبية المناخ وتغير المناخ ،بالتعاون مع دوائر
البحوث ضمن مجاالت األولوية؛

)ھـ(

تطوير ونشر نظم اإلنذار المبكر المالئمة للقطاع ودوائر المستخدمين؛

)و(

الدعم المالي والفني المستدام لتنفيذ المشروعات واألنشطة؛

)ز(

النھوض بسياسة وممارسات وبحوث التعاون والمشاركة فيما بين التخصصات؛

أدت الدروس المستفادة من البلدان التي تنفذ بالفعل أطر الخدمات المناخية على المستوى الوطني )(NFCS
-4
إلى تحديد  10شروط مسبقة ضرورية لتحقيق التنفيذ الفعال على المستوى الوطني:
)أ(

الحاجة إلى مكان مؤسسي قوي إلطار الخدمات المناخية؛

)ب(

تدعيم إطار الخدمات المناخية المنشأ حديثا ً على المستوى الوطني؛

)ج(

الحاجة إلى تلبية الطلب على الخدمات المناخية المحددة في القطاعات ذات األولوية المتأثرة بالمناخ في
البلد )الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتشييد ،والبنية التحتية /قطاع
النقل وغيرھا(؛

)د(

بناء قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NHMSوغير ذلك من الخدمات الفنية
لالشتراك معا ً في بلورة النواتج والخدمات المناخية البارزة باالرتكاز على المعارف والخبرات المتعددة
التخصصات من كل قطاع؛

)ھـ(

تحديث وزيادة كثافة شبكة رصد األحوال الجوية الھيدرولوجية وتحسين القدرة على تلبية احتياجات
المستخدمين النھائيين؛

)و(

تطوير وتعزيز قدرة المستخدمين النھائيين لتدعيم الخدمات المناخية المالئمة واستخدامھا؛

)ز(

تحسين االتصال وتعزيز التوزيع الواسع النطاق للخدمات المناخية؛

)ح(

تنويع قنوات االتصال بما في ذلك استخدام الوسائل المبتكرة إلذاعة ونشر المعلومات؛

)ط(

تحسين البحوث المناخية التعاونية لتحقيق نتائج البحوث المناخية األكثر أھمية والموجھة إلى المستخدمين
النھائيين؛

)ي(

إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنيين المشاركين في إنتاج الخدمات المناخية وتفسيرھا واإلبالغ عنھا
واستخدامھا ضمن حوار وطني بشأن توفير الخدمات المناخية لتحديد االحتياجات القطرية ووضع تخطيط
لمسار يھدف إلى توفير الخدمات المناخية المالئمة للمستخدم على المستويات الوطنية ودون الوطنية.
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-5
وعلى الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي  ،GFCSمازال التنسيق
لضمان التخطيط الفعال وتبادل المعلومات والصالت مع المبادرات لتحقيق التطوير والتطبيق الفعاليين للخدمات المناخية
لصنع القرار في كافة أنحاء العالم تمثل تحديا ً ،وسيتمثل عامل النجاح الرئيسي األول في االعتراف باإلطار العالمي
 GFCSواستخدامه كوسيلة للتنسيق الفعال لألنشطة والمشروعات على المستوى الوطني في تطوير واستخدام الخدمات
المناخية في القطاعات المتأثرة بالمناخ.

وتمثل إقامة الشراكات عامل النجاح الرئيسي الثاني لتنفيذ اإلطار العالمي
-6
األھمية لما يلي )انظر الوثيقة :(Cg-17/Doc. 8.3

GFCS

بالنظر إلى أنھا بالغة

)أ(

ضمان التنسيق بين مبادرات مختلف القطاعات ،ودمجھا معا ً ،وتوفير التآزر فيما بين مختلف المبادرات،
وتحقيق أقصى قدر من منافع االستثمارات والموارد التي تطبق في الوقت الحاضر لدعم إنتاج الخدمات
المناخية وتطبيقھا؛

)ب(

ضمان توافر نھج متعدد التخصصات إزاء التصميم المشترك واإلنتاج المشترك للخدمات المناخية مع
إشراك المستخدمين وأصحاب المصلحة المعنيين؛

)ج(

ضمان تقديم واستخدام الخبرات المتوافرة بفاعلية من خالل وكاالت وشبكات الشركاء لدعم وضع وتطبيق
الخدمات المناخية؛

)د(

تعميم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبفعالية في جداول أعمال وأنشطة الشركاء؛

ويتطلب تنفيذ اإلطار العالمي  GFCSتوافر كمية كبيرة من الموارد .فعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى
-7
أن تنفيذ مجموعة من المشروعات األولية لإلطار العالمي ) GFCSالتي ووفق عليھا خالل الدورة األولى للمجلس
الحكومي الدولي  (IBCSيحتاج إلى  140مليون فرنك سويسري ،ولذا فإن عامل النجاح الرئيسي الثالث سيتمثل في تعبئة
الموارد الالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل) :أ( ضمان مساھمات األعضاء في
الصندوق االستئماني لإلطار العالمي للخدمات المناخية) ،ب( ضمان مساھمة األعضاء والشركاء في المشروعات
واألنشطة الخاصة باإلطار العالمي ) GFCSج( مساعدة البلدان في تعبئة الموارد لتنفيذ األنشطة على المستوى الوطني،
ويمكن تحقيق ھذا العنصر األخير عن طريق) :أ( توفير الدعم للبلدان إلقامة الشراكات الالزمة إلعداد وتقديم مقترحات
المشروعات )ب( تعميم اإلطار العالمي  GFCSفي العمليات الوطنية واالستراتيجية مثل خطط التكيف الوطنية )(NAPs
)ج( إقامة صالت مع مبادرات التمويل الدولي )مثل مرفق البيئة العالمية ) ،(GCFوآفاق عام  2020وغير ذلك( .وتشجع
األعضاء على التنسيق بصورة وثيقة مع جھات االتصال الخاصة بخطط التكيف الوطنية ) (NAPsبشأن إعداد ھذه
الخطط لضمان إدراج المدخالت الفنية والعلمية في عملية إعداد وتنفيذ خطط التكيف الوطنية ) .(NAPsويشجع
األعضاء على إقامة صالت مع جھات االتصال لمرفق البيئة العالمية ) (GCFإلعداد المقترحات لضمان التمويل من
مرفق البيئة العالمية وغيره من مصادر تمويل المناخ لدعم تنفيذ األطر الوطنية للخدمات المناخية ).(NFCS
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31 -29 ،تشرين األول /أكتوبر ) (2012مطبوع المنظمة رقم (1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/english/pdf/1102_Part1_en.pdf - paragraphs/Resolutions related to IBCS Chair report

-2

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

)الفقرتان  3.1و 3.2من القرار ((EC-65)1
-3

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 5-1 ،تموز/
يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) 1124

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم (1149
(http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Meeting%20of%20the%20IBCS%20%
)28IBCS-2%29//wmo_1149_en.pdf

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
جنيف 14 ،تشرين الثاني /نوفمبر ) ،2014مطبوع المنظمة رقم (1154
http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Session%20of%20the%20Manageme
nt%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf

-6

الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs-climate.org

إن ُنظم الطاقة ھي قاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويتأثر توليد الطاقة وتخطيط العمليات المتعلقة
-1
بھا تأثراً ملحوظا ً بالظواھر الجوية ويتزايد تعرّض ُنظم الطاقة لتقلبات الطقس والمناخ مما يؤثر على كل من توافر
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الطاقة والطلب عليھا .ومع مراعاة معلومات الطقس والمناخ ،يمكن أن تحسن ُنظم الطاقة تحسينا ً كبيراً قدرتھا على
الصمود في مواجھة تطرفات الطقس ،وتقلبية المناخ وتغيره ،وكذلك سلسلة عملياتھا الكاملة خالل دورة عمرھا بأكملھا.
فالطاقة أساسية لعمل المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمع
-2
كون كفاءة الطاقة وتوليد طاقة متجددة حساسين للطقس والمناخ والماء:
)أ(

ففي مجال الزراعة وإنتاج األغذية ،مثالًُ ،تعزى جزئيا ً الزيادات في اإلنتاجية التي تحققت في الماضي إلى
االستخدام الكبير للوقود األحفوري .ومع النمو السكاني وتزايد االحتياجات إلى إنتاج األغذية ،ستتطلب
الزراعة الذكية من الناحية المناخية ) ،(CSAالتي تشجع نظم اإلنتاج التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية زيادة
مستدامة وتحسّن صمود )تكيّف( النظم الزراعية وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة )التخفيف( وتعزز تحقيق
األمن الغذائي الوطني واألھداف اإلنمائية ،استخدام مصادر طاقة متجددة ومستدامة .وتتطلب العمليات على
مستوى المزرعة الطاقة الالزمة ألغراض ضخ المياه ،وتربية الحيوانات ،وزرع وحصاد المحاصيل ،وتدفئة
المحاصيل المحمية ،والتجفيف ،والتخزين .وبعد الحصادُ ،تستخدم الطاقة في عمليات التصنيع ،والتعبئة،
والتخزين ،والنقل ،واالستھالك .ومن ثم ،حيثما كانت توجد موارد جيدة للطاقة الشمسية أو الريحية أو المائية
أو الحرارية األرضية أو طاقة الكتلة األحيائية فإنھا من الممكن أن ُتستخدم كبديل عن الوقود األحفوري وأن
تساعد على تحسين الحصول على الطاقة على امتداد سلسلة األغذية بأكملھا .وحيثما يُستخدم الوقود
األحفوري يمكن تحسين كفاءة الطاقة باستخدام معلومات وخدمات الطقس والمناخ؛

)ب(

وفي مجال الصحةُ ،تعتبر الطاقة أساسية لتوفير الصحة والتنمية وسُبل العيش المالئمة  -سواء اس ُتخدمت
داخل المنزل ،ألغراض الطھي والتدفئة ،أو في مدننا وبلداتنا ،ألغراض النقل واألنشطة اإلنتاجية ،بما في
ذلك تقديم الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة من قبيل توفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.
وتعتمد مرافق الرعاية الصحية على وجود كھرباء يمكن التعويل عليھا كي تعمل ليالً ،من أجل تشغيل معدات
التشخيص ،وضخ المياه ،وتخزين اللقاحات ،وإدارة النفايات الخطرة .وفي بعض البلدان النامية ،ال توجد لدى
أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية كھرباء أو تفتقر إلى كھرباء يمكن التعويل عليھا .وفي الوقت ذاته،
يعتمد ما يقرب من  3مليارات من األشخاص على نطاق العالم اعتماداً أساسيا ً على استخدام الوقود الصلب
بطريقة تفتقر إلى الكفاءة )مثال ،األخشاب ،والفحم النباتي ،والروث ،ونفايات المحاصيل ،والفحم( ألغراض
الطھي ،مما تنتج عنه مستويات عالية من تلوث الھواء في المنزل وحوله .ووفقا ً لما تذكره منظمة الصحة
العالمية ) ،(WHOيلقى  4.3ماليين شخص سنويا ً حتفھم من جراء تعرضھم لتلوث الھواء المنزلي .ومن ثم،
فإن تحسين إمكانية حصول األسر المعيشية على كھرباء نظيفة يمكن أن يُسفر عن تحقيق فوائد مصاحبة
كبيرة بشأن الصحة والمناخ؛

)ج(

وفي مجال الحد من مخاطر الكوارث ،تتطلب البنية التحتية البالغة األھمية التي تلزم للتصدي للكوارث ،من
قبيل المستشفيات ،وشبكات اإلمداد بالمياه ،و ُنظم االتصاالت ،إلخ ،وجود إمداد بالكھرباء يمكن التعويل عليه.
وفي الوقت ذاته ،وال سيما في أوقات اشتداد الطلب على الطاقة مثالً أثناء موجات البرودة والحرارة ،يتعين
أن تكون نظم الطاقة قادرة على الصمود بدرجة تكفي لضمان توفير الخدمات .وقد يؤدي االتجاه الحالي الذي
يتسم بتزايد وتيرة وكثافة الظواھر الخطرة الجوية والھيدرولوجية  -التي تفضي إلى مزيد من الكوارث  -إلى
تزايد المخاطر بالنسبة لنظم الطاقة .ومن ثم ،فإن الحد من المخاطر المرتبطة باألخطار الجوية
والھيدرولوجية التي تتعرض لھا نظم الطاقة من شأنه أن يتطلب زيادة فعالية استخدام نواتج وخدمات مُحكمة
خاصة بالطقس والمناخ؛

)د(

أما مجال المياه ذو األولوية فھو يحتاج إلى الطاقة ويمكن أن ينتج الطاقة .فالطاقة تلزم ،بين أغراض أخرى،
لضخ المياه ،ومعالجة المياه ،وإزالة ملوحة المياه ،وتشغيل نظم توزيع المياه .ومن الممكن توليد الطاقة المائية
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المسودة األولى
وطاقة األمواج بواسطة المياه ،وتؤدي المياه دوراً رئيسيا ً في عمل محطات الطاقة الحرارية بكفاءة ألغراض
التبريد .وكالھما يحتاج إلى توصيف المناخ الماضي والتنبؤات الخاصة بالمستقبل.
ومن خالل إقامة الشراكات ومشاركة الجھات المعنية في الوقت نفسه ،قد يتيح تطبيق المعلومات الجوية
-3
والمناخية دعما ً مفيداً في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة ووضع السياسات ذات الصلة لتحقيق التوازن األمثل بين
العرض والطلب وكذلك للدفع إلى تغييرات سلوكية في مجال االقتصاد في استخدام الطاقة.
وإضافة إلى ذلك ،ھناك في الوقت الراھن تحرك من أجل إنشاء أھداف التنمية المستدامة ) ،(SDGsالتي
-4
تشمل في ھذه المرحلة ھدفا ً عالميا ً محدداً بشأن الطاقة؛ وإنشاء مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ) (SE4ALLفي
عام  2011من ِق َبل األمين العام لألمم المتحدة بان كي  -مون ،التي تمثل اآلن شراكة قوية تضم أكثر من  100بلد )من
بينھا  85بلداً ناميا ً(؛ وإن الطاقة محور اھتمام األعضاء والمنظمات الشريكة لتعزيز أنشطتھم.
وفي إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخُ ،تدعى األطراف إلى وضع التزامات وطنية
-5
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام  2020وأيضا ً في سياق االتفاق الذي لم يجر التفاوض عليه حتى اآلن ،ومن
المتوقع أن تؤدي إلى حدوث زيادة ھائلة في حصة مصادر الطاقة المتجددة الحساسة للمناخ من قبيل الطاقة الشمسية
وطاقة الريح .ولذا قد ترغب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي النظر في الكيفية التي
ستؤثر بھا ھذه التطورات على الطلب على الخدمات المناخية بھدف التشجيع على التحوّ ل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وإضافة إلى ذلك ،فإن الصندوق األخضر للمناخ ،الذي يكاد يصبح عامالً ،قد حصل على رأسمال متعھد به أولي
يتجاوز  10مليارات دوالر أمريكي ،كما أنه سيدعم االنتقال إلى مسارات التنمية المستدامة ذات االنبعاثات المنخفضة.
وفي سبيل ذلك ،قد يتيح الصندوق فرصا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللمشاركة في تنفيذ
مشاريع ذات صلة بالطاقة .وتسعى المنظمة ) (WMOإلى اعتماد الصندوق األخضر للمناخ في إطار آلية المسار السريع
لتنفيذ المشاريع .وبالنظر إلى ھذه التطورات والتطورات المستقبلية وإلى الحاجة إلى الخدمات المناخية من أجل قطاع
الطاقة ،ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تؤدي دوراً ھاما ً ورياديا ً في تيسير الخدمات المناخية من أجل الطاقة.
واستجابة لما ورد آنفاً ،عقدت األمانة اجتماعا ً لفريق خبراء مخصص في  13حزيران /يونيو  2014من
-6
أجل وضع نموذج مثالي للطاقة .وإضافة إلى ذلك ،عقدت المنظمة ) (WMOمنتدى للشراكة مع القطاع الخاص بشأن
الطاقة في  24-23آذار /مارس  2015في جنيف ساھم في توفير عناصر إضافية لتطوير المثال النموذجي للطاقة .ويفسر
المثال النموذجي كيفية استفادة قطاع الطاقة من تحسين الخدمات المناخية ويقدم رؤية بشأن كيفية إعداد وتطبيق نواتج
وخدمات مناخية موجھة من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتساعد على تحسين الكفاءة وتقلل المخاطر
المصاحِبة ألخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية المتعلقة بنظم الطاقة .ومن خالل ھذا المثال النموذجي ،سيوفر اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSآلية تنسيق تتيح لألطراف المعنية بقطاع الطاقة الحصول ،على نطاق أوسع ،على
الخبرات والمعلومات واألدوات والسياسات المناخية ذات الصلة ،بما يتجاوز ما يمكن الحصول عليه.
وبينما يجيد بعض األطراف المعنية بالطاقة استخدام المعلومات المناخية ،فإن الغالبية العظمى منھا تعجز
-7
ماليا ً عن ضم متخصصين في مجالي الطقس والمناخ ليعملوا معھا .كذلك ،فإن إشراك األطراف المعنية بقطاع الطاقة
سيم ِّكن متخصصي المناخ من تحسين فھم احتياجات قطاع الطاقة وتلبيتھا .ومن شأن المثال النموذجي للطاقة أن ييسر
على األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأن تسھم بخدماتھا وأدواتھا في النظام وتدعم تحديد
أساليب محسّنة لتبادل المعلومات وتحسين الوصول إلى خدمات بعينھا.
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التنسيق والخدمات في مجال األعاصير المدارية
استرشد برنامج األعاصير المدارية في أنشطته الرئيسية خالل الفترة المالية السادسة عشرة بالخطة
-1
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوركز على تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
على تقديم خدمات أفضل في ميدان اإلنذار باألعاصير المدارية وما يتصل بھا من الفيضانات وعُرام العواصف ،وعلى
تطوير وتنفيذ آليات التعاون اإلقليمية الشاملة الخمس تعزيزاً للتعاون اإلقليمي في التخفيف من آثار كوارث األعاصير
المدارية.
وقد نظم عدد من حلقات العمل والدورات التدريبية وعمليات إلحاق المتنبئين تيسيراً لنقل المعارف
-2
والتكنولوجيا بھدف تحسين الكفاءة المؤسسية للمرافق الوطنية ) (NMHSsوخصوصا ً في البلدان األعضاء النامية.
وتشمل ھذه األنشطة ما يلي:
)أ(

دورة تدريبية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن األعاصير المدارية )كل عامين(؛

)ب(

حلقة عمل لالتحاد اإلقليمي الرابع بشأن التنبؤ واإلنذار باألعاصير )كل عام(؛

)ج(

دورة تدريبية لنصف الكرة األرضية الجنوبي بشأن األعاصير المدارية )كل عامين(؛

)د(

دورة تدريبية للتنبؤ العملي بأعاصير التيفون بمركز طوكيو اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
)كل عام(؛

)ھـ(

دورة تدريبية للتنبؤ العملي باألعاصير المدارية بمركز نيودلھي اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
)كل عام(؛

)و(

إلحاق متنبئين معنيين باألعاصير المدارية بمركز ھونولولو اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
)مكتب المحيط الھادئ(؛

)ز(

إلحاق خبير في عُرام العواصف بالمعھد الھندي للتكنولوجيا )دلھي( )كل عام(؛

)ح(

دورة تدريبية إقليمية بشأن التنبؤ بعُرام العواصف واألمواج )كل عامين(.

وقد حققت الدورات السنوية والثنائية السنوات التي عقدتھا الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية باألعاصير
-3
المدارية تقدما ً قويا ً في وضع الخطط الفنية اإلقليمية وتنفيذھا ،وقدمت إسھامات كبيرة في تكامل التنمية المستدامة
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفقا ً لبرنامجھا للتعاون اإلقليمي الشامل.
ُعقد االجتماع السابع للتنسيق الفني بين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز
-4
اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsفي مجال األعاصير المدارية في سيتكو ،جاوا غرب ،إندونيسيا في تشرين
الثاني /نوفمبر  2012بھدف تنسيق أنشطة المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالستة ومراكز
اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsالستة .وتناول االجتماع مجموعة متنوعة من القضايا المتصلة بالتنبؤات
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واإلنذارات التشغيلية باألعاصير المدارية ،التي تتطلب تنسيقا ً على الصعيد العالمي ،بما فيھا نشر اإلنذارات عن طريق
بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPعلى سبيل المثال والتوحيد القياسي لإلجراءات التشغيلية مثل اإلجراءات المستخدمة
لتصنيف األعاصير المدارية .وسيوصى بنتائج االجتماع إلى اللجان اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية لتنسق أعمالھا
في األقاليم .وأكد االجتماع أن شبكات اإلنذار باألعاصير المدارية ،التي تشرف عليھا المراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) ،(TCWCsتلعب اآلن دور مناھج رئيسية لتطوير نظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في أقاليمھا ،كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتوثيق عرى التعاون بين المراكز
اإلقليمية ) (RSMCsومراكز اإلنذار ) (TCWCsومراكز اإلنذار الوطنية ،وعلى أھمية مواصلة التعاون مع منظمة
الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوعالوة على ذلك ،ناقش االجتماع دور المراكز اإلقليمية ) (RSMCsفي نظام مراقبة
عرم العواصف والتنسيق مع المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي إطار الھيئة اإلقليمية المعنية،
والتعاون مع أفضل أرشيفات للبيانات التتبعية الدولية لإلشراف المناخي ) .(IBTrACSوناقش االجتماع السابع للتنسيق
الفني طائفة واسعة من المواضيع المرتبطة بالتنسيق وتقديم الخدمات على المستوى العالمي فيما يتعلق بالتنبؤات
واإلنذارات باألعاصير المدارية.
ُنشر الدليل العالمي للتنبؤ باألعاصير المدارية )المشار إليه "الدليل العالمي"( في عام  1993كوثيقة فنية
-5
لبرنامج األعاصير المدارية بغية تعزيز التوحيد القياسي للممارسات التشغيلية في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير
المدارية والتخفيف من آثار الكوارث والحد من المخاطر .ونظراً ألوجه التقدم الكثيرة في العلوم والتكنولوجيا ،وجھت
طلبات متكررة من األوساط التشغيلية في مجال األعاصير المدارية لتحديث الدليل العالمي منذ حلقة العمل الدولية
الخامسة المعنية باألعاصير المدارية ،المعقودة في كيرنز ،أستراليا في عام  .2002وقد اس ُتكملت اآلن عملية تحديث
الدليل .ويشمل الدليل العالمي الجديد الجوانب المختلفة للتنبؤ باألعاصير المدارية ،من األسس إلى التقنيات المتقدمة
للتنبؤ وإلى اإلستراتيجيات التشغيلية واإلنذارية ،وسيكون قناة فعالة وأداة ناجعة لنشر المعارف ونقلھا ،وبمثابة قاعدة
معيارية للممارسات في صوغ وتوفير خدمات التنبؤ واإلنذار التشغيليين باألعاصير المدارية .ويتاح الدليل حاليا ً على
الموقع اإللكتروني .http://www.wmo.int/cycloneguide :ومن المزمع أن يتم وصل الدليل العالمي بموقع المتنبئين
باألعاصير المدارية على الويب لتوسيع نطاق وتيسير نفاذ المتنبئين التشغيليين إليه .كما س ُيطبع بشكل محدود لتوزيعه
على األشخاص الذين يصعب عليھم الوصول إلى اإلنترنت وتنزيل الوثائق عن طريق اإلنترنت.
وإن نظام مراقبة عرام العواصف ،الذي كان نتيجة اعتماد قرار الدورة الستين للمجلس التنفيذي للمنظمة
-6
بعد أن ضرب اإلعصار المداري القاسي نرجيس في خليج البنغال ميانمار محدثا ً دماراً خطيراً ،يسير بوتيرة جيدة .وھو
عامل في خليج البنغال وبحر العرب منذ عام  ،2009وفي شمال غرب المحيط الھادئ منذ عام  2011كما تم تحديثه في
عام  .2012ومن المعتزم تنفيذه في منطقة لجنة األعاصير التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع ابتدا ًء من عام  .2015وفي
منطقة االتحاد اإلقليمي الخامس ،يتكوّ ن النظام أساسا ً من الدول الجزرية الصغيرة النامية ،فيعطي بالتالي األولوية للتنبؤ
بأمواج البحار .وال يزال يجري تنفيذ نظام مراقبة عرام العواصف في جنوب غرب المحيط الھندي .ويتحقق المركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في جزيرة الرينيون من جدوى تطبيق نموذج دائرة األرصاد الجوية الفرنسية
) (Météo-Franceلعرام العواصف على نظام مراقبة عرام العواصف لإلتحاد اإلقليمي األول.
وبالتوازي مع تطوير نظم مراقبة عرام العواصف اإلقليمية ،نظم برنامج األعاصير المدارية وبرنامج
-7
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPبشكل مشترك حلقة العمل السابعة في مجال عرام العواصف في
ماكاو ،الصين ألعضاء لجنة التيفون في تشرين األول /أكتوبر  2011وحلقة العمل الثامنة في كينيا ألعضاء لجنة
األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012وحلقة العمل بشأن التنبؤ بعرام
العواصف واألمواج في الواليات المتحدة األمريكية في كانون الثاني /يناير  2015ألعضاء لجنة أعاصير الھاريكين
التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع.
ويتمثل ھدف طويل األمد لبرنامج األعاصير المدارية في في تعزيز قدرات األعضاء على التنبؤ واإلنذار
-8
باألعاصير المدارية من خالل نقل التطور الفني إلى تطبيق تشغيلي .وفي ھذا الصدد ،يعمل برنامج األعاصير المدارية
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بشكل وثيق مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس لتعزيز البحث والتطوير في مجال التنبؤ باألعاصير المدارية وتطبيقه
على التنبؤ التشغيلي .وينظم البرنامجان بشكل مشترك شتى المنتديات الدولية بصورة منتظمة ،من قبيل حلقة العمل
الدولية المعنية باألعاصير المدارية ) ،(IWTCوحلقة العمل الدولية المعنية بعمليات اقتراب اإلعصار المداري من
البر ).(IWTCLP
ويتمثل الھدف الرئيسي من حلقات العمل ھذه في في تسھيل تبادل المعلومات بين علماء بحوث األعاصير
-9
المدارية والمتنبئين التشغيليين بالطقس بھدف الحد من المخاطر واألضرار المصاحبة التي تسببھا األعاصير المدارية
وذلك عن طريق تحسين التنبؤات .وتقدم توصيات في اجتماعات حلقة العمل الدولية المعنية باألعاصير المدارية
) (IWTCإلى األوساط المعنية بالبحوث والتشغيل استناداً إلى ھذا الحوار بغية النھوض بالتعاون وتحسين التنبؤات .وفي
ھذا الصدد ،تم بذل جھود من خالل تنظيم حلقات عمل توفر فرصة للمتنبئين والباحثين التشغيليين لتبادل اآلراء والمعارف
بشأن تحسين التنبؤ باألعاصير المدارية .وكانت 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  ،2014بمثابة منھاجين من حيث تيسيرھما وجھا ً لوجه بينھم.
واشترك كل من برنامج األعاصير المدارية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس في تنظيم حلقات عمل
-10
أخرى .وعقدت حلقة العمل الدولية بشأن الطقس شديد التأثير في نينغبو ،الصين في كانون الثاني /يناير  ،2015وركزت
بشكل خاص على األعاصير المدارية ،وحضرھا أكثر من  50متنبئا ً وباحثا ً .وعالوة على ذلك ،عقدت حلقة عمل دولية
بشأن التغيُّرات السريعة في ظواھر األعاصير المدارية في كسيامين ،الصين ،خالل الفترة  21-18تشرين األول /أكتوبر
 ،2011وحضرھا أكثر من  60متنبئا ً وباحثا ً من أجل التصدي للمسألة الصعبة المتمثلة في بطء التقدم المحرز نحو
تحسين التنبؤ بالتغييرات السريعة في ظواھر األعاصير المدارية مثل التغييرات المفاجئة في شدتھا واالنحناء المفاجئ
لمسارھا وغزارة ھطول األمطار في المناطق النائية البعيدة عن أطراف األعاصير المدارية .وستظل ھذه الظواھر تمثل
تحديا ً خطيراً لجميع مراكز اإلنذار اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .ويضاف إلى ذلك تزايد
مطالب المستعملين للحصول على تنبؤات أكثر موثوقية وثرا ًء بالمعلومات لتخفيض تأثير األعاصير المدارية على
األنشطة االجتماعية – االقتصادية إلى أدنى حد .ويجري التشديد بقلق متزايد على أن اقتراب األعاصير المدارية من
البر من شأنه أن يؤثر تأثيراً خطيراً على قطاع الشحن والصناعات الساحلية نتيجة لتغيُّر شدتھا وحركتھا بشكل سريع
بالقرب من الساحل.
وتم تعزيز الموقع الشبكي للمتنبئين التشغيليين ) (TCFWإلى حد كبير بدعم من ھونغ كونغ ،الصين ،لجعله
-11
أكثر فعالية وغنى بالمعلومات .وتم إطالق الموقع الشبكي للمتنبئين التشغيليين ) (TCFWمن جديد في كانون الثاني /يناير
 2013مع استضافته من ھونغ كونغ ،الصين ،ويتاح حاليا ً على الموقع اإللكتروني التالي:
 .http://severe.worldweather.wmo.int/TCFWوتم إطالق الموقع الشبكي بشكل رسمي في آذار /مارس .2013
ومنذ أن أطلق برنامج األعاصير المدارية والبرنامج العالمي لبحوث الطقس بشكل مشترك المشروع
-12
اإليضاحي للتنبؤ باقتراب إعصار التيفون من البر ومشروع تنبؤ المجموعات باألعاصير المدارية في شمال غرب
المحيط الھادئ في منطقة لجنة التيفون في عام  2010لغرض تقييم أداء التقنيات األكثر تقدماً ،بما في ذلك تنبؤات
المجموعات بشكل خاص في التنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية ،تم تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنبؤ بوصول
أعاصير التيفون إلى البر والتحقق منھا وأفضل الممارسات وغيرھا فيما يتعلق باستخدام التنبؤ العددي بالطقس ونواتج
تنبؤ المجموعات .وقد أحرز مشروع التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى البر ) (TLFDPتقدما ً ملحوظا ًّ .
ونظم مشروع
) (TLFDPحلقة عمل تدريبية بشأن التنبؤ باألعاصير المدارية في شنغھاي ،الصين ،من  12إلى  14حزيران /يونيو
 .2012وتم تطوير موقع شبكي مخصص لھذا المشروع ) (http://tlfdp.typhoon.gov.cn/index.phpمن أجل توفير
تفاصيل بشأن تقدم المشروع وتطويره .ويلعب الموقع الشبكي كذلك دور منصة لتبادل المعارف والمعلومات بغية تعزيز
تنفيذ التقنيات األكثر تقدما ً في مجال التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى البر من أعضاء لجنة التيفون .وقد تقرر تمديد
فترة المشروع حتى عام  2018نتيجة إدماج تقنيات التحقق الجديدة مع النواتج الجديدة المتعلقة بالتنبؤ باألعاصير
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المسودة األولى
المدارية من قبل مشروع تنبؤ المجموعات الخاص باألعاصير المدارية في شمال غرب المحيط الھادئ
) .(NWP-TCEFPوإضافة إلى ذلك ،قررت اللجنة التوجيھية الدولية التابعة لمشروع التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى
البر ) (TLFDPاستكشاف جدوى التنبؤ بمنشأ األعاصير المدارية من خالل التعاون بين مشروع تنبؤ المجموعات
باألعاصير المدارية في شمال غربي المحيط الھادئ ) (TCEFPومشروع التنبؤ بوصول أعاصير التيفون إلى البر
) ،(TLFDPبنا ًء على اقتراح من البروفيسور ر .إلسبيري.
واستجابة لتنفيذ نظام إدارة الجودة بالمنظمة ) ،(WMOوالمتطلبات المقابلة الخاصة بتنمية قدرات البلدان
-13
األعضاء ،تمت صياغة الكفاءات المتعلقة باألعاصير المدارية كجزء من معايير الكفاءات الشاملة للمنظمة )،(WMO
بھدف مناقشتھا خالل الدورات السنوية /الثنائية للجنة األعاصير المدارية في االتحاد اإلقليمي الخامس التي عقدت في
أبيا ،ساموا ،خالل الفترة  20-16تموز /يوليو  ،2012ولجنة األعاصير المدارية في االتحاد اإلقليمي األول في مابوتو،
موزمبيق ،خالل الفترة  7-3أيلول /سبتمبر  ،2012ولجنة أعاصير التيفون المشتركة بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الھادئ ) (ESCAPوالمنظمة ) (WMOفي كولومبو ،سري النكا ،خالل الفترة  25شباط /فبراير –  1آذار/
مارس  ،2013على التوالي .وتصف الكفاءات المتعلقة باألعاصير المدارية المھارات األساسية التي تعتبر ضرورية كي
يتمكن المتنبئ باألعاصير المدارية من القيام بوظائفه التشغيلية بنجاح في ظروف األعاصير المدارية .وھي عبارة عن
نھج تنظيمي يقترن بخصائص إقليمية وحتى بالمتطلبات التنظيمية لمراكز التنبؤ باألعاصير المدارية في البلدان
األعضاء .وال يزال التقدم والتطوير لھذا الجانب الھام جاريين .ويستھدف تنفيذ ھذا النھج في جميع أحواض األعاصير
المدارية بعد مواصلة المناقشات واعتماده من الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية ،بما يتماشى مع معايير
الكفاءات الشاملة للمنظمة ).(WMO
وقرر المؤتمر ،خالل دورته السادسة عشر ،أنه يتعيّن على برنامج األعاصير المدارية اإلسھام ،في جملة
-14
أمور ،في النتيجة المتوقعة  ،1كما أولى أولوية عالية لتطوير القدرات من خالل التدريب .وخالل السنوات البضع
الماضية ،أتيحت ألكثر من خمسين متنبئا ً كل عام في المتوسط من األعضاء في الھيئات اإلقليمية الخمس المعنية
باألعاصير المدارية ،التي ينتمي معظمھا إلى البلدان النامية أو إلى أقل البلدان نمواً أو إلى خدمات األرصاد الجوية،
فرص للحصول على تدريب في إطار حلقات العمل والمنتديات الفنية األخرى بشأن األعاصير المدارية والتنبؤات
واإلنذارات بعرام العواصف المتصلة بھا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
المراجع:
-1

الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMيوسو،
جمھورية كوريا ،عام .2012

-2

ملخص الدورة الحادية عشرة للجنة اإلدارة ،جنيف ،عام

-3

الدورة الثالثون لفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ) ،(DBCP-30التقرير النھائي،
وايھاي ،الصين ،عام 2014

-4

2014

الجوية )(WMO

تقرير بشأن تطوير القدرات ،اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) ،(JCOMMتشرين األول /أكتوبر عام 2014
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
برنامج األرصاد الجوية الزراعية
المراجع:
-1

القرار  ،(Cg-XVI) 22برنامج األرصاد الجوية الزراعية

-2

 ،EC-64التقرير النھائي الموجز

-3

 ،EC-65التقرير النھائي الموجز

-4

 ،EC-66التقرير النھائي الموجز

-5

 ،CAgM-16التقرير النھائي الموجز

-6

الوثيقة ) – Cg-17/Doc. 4.1(2المسائل المتعلقة بالمناخ

لجنة األرصاد الجوية الزراعية
عُقدت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgM-16في الفترة من  10إلى
-1
 15نيسان /أبريل  2014في أنطاليا ،تركيا .وشارك فيھا  95مشاركا ً من  53من البلدان األعضاء في اللجنة مع  19مراقبا ً
وخبيراً مدعواً.
وعُقد المؤتمر الدولي بشأن تعزيز معلومات الطقس والمناخ ألغراض الزراعة واألمن الغذائي في الفترة
-2
ً
ً
من  7إلى  9نيسان /أبريل  2014قبل انعقاد الدورة  CAgM-16وشارك فيه  96مشاركا من  64بلدا .ونظم المؤتمر في
سبعة اجتماعات فنية عُرضت فيھا  26ورقة.
تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية

AgMP

عُقد مؤتمر دولي بشأن نمذجة الطقس /المناخ وتطبيقات االستشعار عن بُعد ألغراض الزراعة المستدامة
-3
واألمن الغذائي في جيجو ،جمھورية كوريا في الفترة من  25إلى  28تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وحضر المؤتمر
زھاء  85مشاركا ً من المنظمات المشاركة في االستضافة وھي  ،WMOإدارة األرصاد الجوية الكورية  /KMAالمعھد
الوطني لبحوث األرصاد الجوية  ،NIMRالبرنامج العالمي لبحوث الطقس  ،WWRPالفريق المخصص المعني برصدات
األرض  ،GEOالمركز الوطني لألرصاد الجوية الزراعية  /NCAMالتابع لجامعة سيول الوطنية  ،SNUجامعة نانجينغ
للمعلومات العلمية والتكنولوجية  .NUISTوقبل انعقاد ھذا المؤتمر كانت ھناك حلقة عمل بين دائرة األرصاد الجوية
األلمانية وإدارة األرصاد الجوية الكورية بشأن تطوير التواصل بين لجنة علم المناخ /ونظام معلومات المنظمة WIS
وبشأن إمكان تقديم الدعم لخدمات االكتشاف والوصول واالستعادة التي تقدمھا المراكز العالمية .GISCs
األنشطة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
عُقد اجتماع استشاري بشأن خدمات األرصاد الجوية الزراعية التشغيلية في رابطة جنوب آسيا للتعاون
-4
اإلقليمي ) (SAARCوالبلدان األخرى في االتحاد اإلقليمي الثاني ،في بوني ،الھند في الفترة من  20إلى  21نيسان/
أبريل .2012
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المسودة األولى
وعُقد اجتماع للفريق الفرعي المعني باألرصاد الجوية الزراعية التابع لالتحاد اإلقليمي الثالث في الفترة
-5
من  7إلى  9تشرين األول /أكتوبر  2011في غواياكويل ،إكوادور .واستعرض الفريق الفرعي النواتج المتاحة في مجال
األرصاد الجوية الزراعية في كل بلد على حدة ،وق ّدم مقترحات بمشاريع إقليمية ،واستعراض االحتياجات من التدريب
ووضع مقترحا ً لبناء القدرات في االتحاد اإلقليمي الثالث في مجال األرصاد الجوية الزراعية.
وعُقد اجتماع لفرقة العمل المعنية باألرصاد الجوية الزراعية في االتحاد اإلقليمي السادس في بوخارست،
-6
رومانيا ،في  24نيسان /أبريل  2013حضره سبعة مشاركين.
المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية

)(WAMIS

عُقد اجتماع المرحلة التالية لمرفق  WAMISفي فلورنسا ،إيطاليا في الفترة من  3إلى  6حزيران /يونيو
-7
 2013وحضره  12مشاركا ً من ستة بلدان.
وعُقد اجتماع فرقة خبراء  WAMISفي جيجو ،جمھورية كوريا في الفترة من  1إلى  2كانون األول/
-8
ديسمبر  2014وحضره عشرة مشاركين.
التدريب وبناء القدرات
عُقد اجتماع تقييم نھائي لمشروع ميتاغري  METAGRIفي باماكو ،مالي في الفترة من  26إلى  30أيلول/
-9
ُ
سبتمبر  2011أعِ د من خالله مشروع  METAGRI OPERATIONALبمكونات جديدة بشأن التدريب وتطوير مھارات
االتصاالت ،والتغذية المرتدة بالمعلومات وأدوات التقييم ،والتعزيز المؤسسي.
و ُنظمت عدة دورات تدريبية بشأن استخدام نواتج السواتل في مجال األرصاد الجوية الزراعية عقدتھا
-10
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ،EUMETSATوالمنظمة  .WMOوعقدت أول دورة
تدريبية في المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجية التشغيلية وتطبيقاتھما في نيامي
)النيجر( في تشرين الثاني /نوفمبر  .2012و ُنظمت الدورة التدريبية الثانية في أكرا واستضافتھا وكالة األرصاد الجوية
الغانية في حزيران /يونيو  .2013و ُنظمت الدورة الثالثة في بوركينا فاسو في أيار /مايو  ،2014و ُنظمت الرابعة في
أديس أبابا ،إثيوبيا في آذار /مارس .2015
وتمثل جانب آخر من جوانب مشروع  METAGRI OPERATIONALفي إعداد دورات تدريبية لدعم
-11
أنشطة الحلقات الدراسية الجوالة بما في ذلك نموذج المحاصيل  .SARRA-Hو ُنظمت أول دورة تدريبية في نيامي،
النيجر في تشرين األول /أكتوبر  ،2013والثانية في بنجول ،غامبيا في شباط /فبراير  ،2014والثالثة في أبيدجان ،كوت
ديفوار في آذار /مارس  .2014ونظمت ھذه الدورات التدريبية المنظمة  WMOوالمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد
الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاتھما  AGRHYMETبدعم من )مركز التعاون الدولي في البحوث
الزراعية( من أجل التنمية  ،CIRADفي مونبلييه ،فرنسا.
وركز مشروع  METAGRI OPERATIONALأيضا ً على تحقيق زيادات في التفاعل بين وسائل اإلعالم
-12
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وعُقدت أول حلقة عمل بشأن وسائل اإلعالم ھذه في داكار ،السنغال
في  13كانون األول /ديسمبر  .2012وعُقدت سلسلة من االجتماعات في غامبيا ،غينيا  -بيساو ،وغينيا ،وسيراليون،
وليبريا ،وتوغو في الفترة من كانون األول /ديسمبر  2013إلى شباط /فبراير  .2014ونظم جميع االجتماعات المرفق
الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا المعني.
وفي  2014وأوائل  ،2015اتصل برنامج األرصاد الجوية الزراعية بالمركز الرائد بشأن شدة الھطول
-13
التابع للجنة أدوات وطرق الرصد في فيغنا دي فالي ،إيطاليا بشأن إجراء اختبارات ميدانية تقارن قياسات سقوط
األمطار في عدة نماذج مختلفة لمقاييس األمطار البسيطة المخصصة للمزارعين بما في ذلك القياسات من مشروع
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 METAGRI OPERATIONALالحالي مع عمليات قياس األمطار المعيارية للمنظمة  .WMOكذلك اس ُتشيرت جامعة جنوه
إلجراء اختبارات مختبرية لمقاييس األمطار ھذه .وباإلضافة إلى ذلك ،أجرى خبراء من المرافق  NMHSsفي غانا
ومالي أيضا ً اختبارات ميدانية في .2014
الشراكات
أُطلق التحالف العالمي من أجل الزراعة الذكية في ظروف المناخ ) (GACSAأثناء قمة األمم المتحدة للمناخ
-14
في  23أيلول /سبتمبر  ،2014وعقد التحالف أول اجتماعاته في  24أيلول /سبتمبر في نيويورك ،الواليات المتحدة
األمريكية .وستعمل الزراعة الذكية في ظروف المناخ العالمي من أجل زيادات مستدامة وعادلة في اإلنتاجية واإليرادات
الزراعية؛ وزيادة مرونة النظم الغذائية وسبل العيش الزراعية؛ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ) (GHGمن الزراعة.
وسيرمي التحالف أيضا ً إلى تعزيز األمن الغذائي والتغذوي من خالل ممارسات زراعية متوائمة مع المناخ وتتسم بكفاءة
الموارد الطبيعية ،ومن خالل النظم الغذائية والسياسات االجتماعية.
مساھمات برنامج  AgMPولجنة  CAgMفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

عُقد اجتماع للمثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية في يومي
-15
 24و 25شباط /فبراير  2014في المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) (FAOفي روما .واشترك في
االجتماع كل من المنظمة  FAOوالمنظمة  WMOوحضره  16مشاركا ً من  ،FAOو ،WMOوبرنامج األغذية العالمي،
والفريق المخصص المعني برصدات األرض ،والفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ) (CGIARوالبرنامج
المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSوقوة الدفاع الجوي للجمھورية اإليطالية .Aeronautica Militare
وشملت األھداف الرئيسية لالجتماع استعراض المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي ،وتحديد التحسينات الممكنة،
واألنشطة المستقبلية ،وخطة العمل اإلرشادية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
إطار إدارة الجودة في المنظمة )(WMO
المراجع:
-1

القرار  (Cg-16) - 26إطار إدارة الجودة في المنظمة )(WMO

-2

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد  ،2خدمات األرصاد الجوية ألغراض
المالحة الجوية الدولية؛ المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي )) (ICAOالعنوان نفسه(

https://38c65cdf7276628bac5156d37806784a6dca2358.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUZE9VSjMw
a0pWaEU/wmo_49-v2_2013_en.pdf
-3

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد  -4إدارة الجودة
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_49-v4_en.pdf

-4

دليل نظام إدارة الجودة من أجل تقديم خدمات األرصاد الجوية الدولية )مطبوع المنظمة رقم (1001

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=7938#.VPgnrPnF9Wh
-5

دليل تنفيذ نظام إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم

(1100
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUQm02aXFsRk9kaU0/edit?usp=sharing

دليل أدوات الرصد الجوي وطرق الرصد )دليل اللجنة )) (CIMOمطبوع المنظمة رقم ) ،(8الجزء الثالث
-6
 ضمان وإدارة جودة نظم رصد األحوال الجويةhttps://3920fa727af316d4a002d14303005d900630223b.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUZW1iQ2JY
NDNDdUE/wmo_8-2012_en.pdf

-7

المواقع االلكترونية التالية:


موقع إطار إدارة الجودة الذي يستضيفه مكتب األرصاد الجوية في أستراليا
http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml



الموقع اإللكتروني التعليمي المشترك بين لجنة األرصاد الجوية للطيران
الجوية بالمملكة المتحدة http://www.caem.wmo.int/moodle/ -



إطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا التابع لبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php

)(CAeM

ودائرة األرصاد

)(HWRP
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المسودة األولى



فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بإدارة الجودة
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace5/ET-QM-5-2.php

●

ضمان الجودة في المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.html
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المسودة األولى
تطوير إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة )(QMF
2003

الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر :القرار  ،(Cg-XIV) 27إدارة الجودة
قرر المؤتمر الرابع عشر أن تعمل المنظمة ) (WMOمن أجل إطار إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) ،(NMSsيشمل ويطور العناصر التالية ،التي تعتبر متمايزة رغم الروابط بينھا ،التي يمكن تنفيذھا ربما على مراحل:
المعايير الفنية للمنظمة )(WMO؛
(1
نظام )نظم( إدارة الجودة ،بما في ذلك مراقبة الجودة؛
(2
وإجراء )إجراءات( إصدار الشھادات.
(3
2004

الدورة السادسة والخمسون للمجلس التنفيذي :القرار  – (EC-LVI) 8إنشاء فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية
بإطار إدارة الجودة )(ICTT-QMF

تشرين األول /اكتوبر  :2004حلقة العمل األولى للمنظمة ) (WMOبشأن إطار إدارة الجودة ،كواال المبور ،ماليزيا
2005

نيسان /أبريل :استقصاء آراء أعضاء المنظمة ) (WMOبشأن وضع نظم إدارة الجودة ) (QMSفي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية ) (NMSsوالخطط المرتبطة بھا
الدورة السابعة والخمسون للمجلس التنفيذي :البند  8.4من جدول األعمال – إدارة الجودة في المنظمة )(WMO
ً
 وافق على جملة أمور منھا " أن الجوانب المتعلقة بإطار إدارة الجودة ينبغي أن تصبح ،في المستقبل جزءا ال
يتجزأ من عمل اللجان الفنية"؛
 الرأي السائد مفاده أن معايير  ISO 9001أكثر فعالية من معايير نظام إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )،(WMO
لكن ينبغي تطبيقھا بما يتم ّ
شى مع الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

ِّ
وزعت على األعضاء نشرة تفسيرية تقدم معلومات أساسية عن إطار

المنظمة)(WMO

إلدارة الجودة

)(QMF

2006

نيسان /أبريل ،فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة ) / (ICTT-QMFاالجتماع األول
الدورة الثامنة والخمسون للمجلس التنفيذي :القرار  – (EC-LVIII) 3إعادة إنشاء فرقة العمل المشتركة بين اللجان
والمعنية بإطار إدارة الجودة ) (ICTT -QMFوتنقيح اختصاصاتھا.
2007

كانون الثاني /يناير ،فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة ) / (ICTT-QMFاالجتماع الثاني
المؤتمر الخامس عشر :القرار  - (Cg-XV) 32إطار المنظمة )  (WMOإلدارة الجودة،
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المسودة األولى
سيتكون إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة من العناصر األساسية التالية:
)أ(
سياسة تضعھا المنظمة ) (WMOبشأن الجودة؛
)ب( أھداف متناسقة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة؛
)ج( وثائق فنية وإجراءات ذات صلة بإعداد الوثائق واستعراضھا واعتمادھا
2008

الدورة الستون للمجلس التنفيذي :القرار  (EC-LX) 8وضع معيار /الئحة للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات األرصاد
الجوية المقدمة للمالحة الجوية الدولية إلدراجه في إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة) .كان الھدف إعادة التأكيد

على الحاجة إلى نظام إلدارة الجودة وإلى شھادة  ISO 9001لخدمات األرصاد الجوية للطيران(.
تشرين األول /أكتوبر ،فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة ) / (ICTT-QMFاالجتماع الثالث
بدء المشروع التجريبي لتنفيذ نظام إدارة الجودة في جمھورية تنزانيا المتحدة
2009

الدورة الحادية والستون للمجلس التنفيذي :ق ّدمت فرقة العمل المشتركة بين اللجان ) (ICTTمشروعا ً للمجلد  4من
الالئحة الفنية.

كانون األول /ديسمبر  -حلقة عمل بشأن إطار إدارة الجودة ) (QMFوتدريب المدققين ،جنيف
2010

الدورة الثانية والستون للمجلس التنفيذي  :القرار  - (EC-LXII) 16نشر المجلد الرابع من الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة رقم  – (49إدارة الجودة
2011

المؤتمر السادس عشر :القرار  - (Cg-XVI) 26إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة

مالحظة :أُدرج إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة ) (QMFفي المرفق الثاني لتقرير المؤتمر السادس عشر –
وصف برامج المنظمة )(WMO
الدورة الثالثة والستون للمجلس التنفيذي :لم ُتعد الدورة الثالثة والستون للمجلس التنفيذي إنشاء فرقة العمل المشتركة
بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة )ُ .(ICTT-QMF
وطلب عوضا ً عن ذلك من رئيس لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMإنشاء فرقة عمل معنية بنظام إدارة الجودة ) (TT-QMSتعمل في إطار اللجنة ).(CAeM

تشرين األول /أكتوبر  -فرقة المھام المعنية بنظم إدارة الجودة ) / (TT/QMSاالجتماع األول ،إنيسبروك ،النمسا
2012

آذار /مارس  -فرقة المھام المعنية بنظم إدارة الجودة ) / (TT/QMSاالجتماع الثاني ،مراكش ،المغرب
الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي :أيّد المجلس نھج وسياسة نظام إدارة الجودة بالنسبة للبرامج التالية ،مشيراً
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إلى الحاجة إلى إستراتيجية للخدمة الشاملة في المنظمة ) ،(WMOومجموعة من السياسات األساسية لنظام إدارة الجودة
في عموم المنظمة ،استناداً إلى رسالة المنظمة ) (WMOوالبيانات التي تحدد رؤيته وھي :الھيدرولوجيا واللجنة الفنية
المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMونظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظم العالمية
المتكاملة للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوإستراتيجية المنظمة الخاصة بتقديم الخدمات.

 15تشرين الثاني /نوفمبر - 2012أصبحت متطلبات المنظمة ) (ICAOونظام المنظمة ) (WMOإلدارة جودة الخدمات
المقدمة للطيران معياراً
2013

رؤساء اللجان الفنية :تعيِّن كل لجنة فنية شخصا ً أو فريق صياغة محدوداً لكل مجال برنامجي )منسقي اللجان الفنية(
إلعداد ملخص موجز لمتطلبات نظام إدارة الجودة حسب كل برنامج من أجل التنسيق والتوجيه ،في إطار تشاور وثيق
مع مجموعات المستخدمين.

آذار /مارس – االجتماع الثالث لفرقة المھام المعنية بنظم إدارة الجودة ) ،(TT/QMSملبورن
نشر مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،1100دليل تنفيذ نظام إدارة الجودة المخصص للمرافق الوطنية )(NMHSs
الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي :االھتمام بمراقبة تنفيذ األعضاء لنظام إدارة الجودة )(QMS؛ إطار
التوأمة /التوجيه في تنفيذ نظم إدارة الجودة ) :(QMSالقرار  – (EC-65) 14إدارة جودة نظام معلومات المنظمة )(WIS
وتطوير بنيته األساسية.
2014

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي :مستقبل إطار المنظمة ) (WMOإلدارة الجودة – أوصت بمواصلة
األنشطة وإنشاء ھيكل مالئم إلطار إدارة الجودة؛ واعترفت بالمعيار الجديد ISO 9001:2015
الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) : (CAeMأ ّكدت االلتزام القوي بتنفيذ نظام إدارة الجودة
وضمان استدامته
2015

كانون الثاني /يناير – االجتماع الرابع )واألخير( لفرقة المھام المعنية بنظم إدارة الجودة ) (TT/QMS؛ أع ّد اقتراحا ً لھيئة
خبراء جديدة وصاغ اختصاصاتھا.
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سياسة المنظمة ) (WMOبشأن الجودة
)المؤتمر الخامس عشر ،مرفق القرار (32
بيان عن السياسة العامة
تكرس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOجھودھا للعمل على وجود حد أمثل من الجودة
الميسورة التكلفة فيما يتعلق ببيانات ونواتج وخدمات األرصاد الجوية والمناخية والھيدرولوجية والبحرية وما يتصل بھا
من بيانات ونواتج وخدمات بيئية ،وخصوصا ً تلك التي تدعم حماية األرواح والممتلكات والسالمة على األرض وفي
البحر والجو ،وتدعم التنمية االقتصادية المستدامة وحماية البيئة.
االستراتيجية:
سوف تسعى المنظمة من خالل عملية التحسين المتواصل واإلدارة الناجعة واإلدارة الرشيدة إلى تحقيق ما يلي:
●

●

●

●

●

ضمان توفير إنذارات مطردة الدقة يمكن التعويل عليھا بشأن الظواھر القاسية المتصلة بالطقس والماء
والمناخ إليصالھا إلى المستخدمين بطريقة مفيدة ومناسبة التوقيت؛
تحديد وتعزيز الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدم المتعلقة بالطقس والماء والمناخ وما يتصل بھا
من خدمات بيئية ذات جودة محددة المعالم وإجراءات توفير ھذه الخدمات للجمھور والحكومات وسائر
المستخدمين /العمالء؛
ضمان أن تتصف الرصدات والسجالت والتقارير عن الطقس والموارد المائية والمناخ وما يتصل بھا
من بيئة طبيعية وتنبؤات عملية وخدمات اإلنذار ومعلومات ذات صلة ،بجودة محددة المعالم فيما يتعلق
بالتبادل الدولي من خالل النظم المنسقة التابعة للمنظمة والمعايير المشتركة ذات الصلة مع المنظمات
الدولية األخرى؛
تناول االحتياجات الالزمة لتعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تنفيذ الخدمات المقدمة إلى
المستخدمين /العمالء مع أفضل تكنولوجيا متوافرة والمساعدة على تحسين التعاون والتآزر بين
أعضاء المنظمة في تنفيذ نظم إدارة الجودة؛
تناول الحاجة لتعزيز قدرات أعضاء المنظمة بأنشطة شاملة لبناء القدرات بحيث تشمل التدريب ،من
خالل إقامة الشراكات ونقل التكنولوجيا.
__________
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
برنامج الحد من مخاطر الكوارث
المراجع:
-1

القرار  - (Cg-XVI) 1/11.5برنامج الحد من مخاطر الكوارث

-2

الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-3

الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-4

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-5

الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-6

الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) ،(2012التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات

أفرقة الخبراء االستشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )(UI-EAGs
أقرت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي إنشاء أربعة أفرقة خبراء استشارية للتواصل مع
-1
مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (UI-EAGsمن أجل المجاالت المواضيعية ذات األولوية للحد من مخاطر
الكوارث ،التي تشمل ما يلي:
)أ(

تحليل األخطار والمخاطر؛

)ب(

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)ج(

تمويل مخاطر الكوارث ونقلھا؛

)د(

التخطيط والتأھب اإلنسانيان.

فريق الخبراء االستشاري ) (UI-EAGالمعني بتحليل األخطار والمخاطر )(EAG-HRA
يضم فريق الخبراء االستشاري ) (UI-EAGالمعني بتحليل األخطار والمخاطر خبراء من مكتب األمم
-2
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRوالبنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومؤسسة
تخفيف اآلثار المناخية والتكيف معھا ) ،(CIMAومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) ،(OECDومركز
بحوث علم أوبئة الكوارث ) ،(CREDومعھد البحوث  ،Munich Reومعھد البحوث  ،Swiss Reوشبكة  Willisللبحوث
) ،(WRNواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCومركز البحوث المشترك ) (JRCالتابع
للمفوضية األوروبية ،والبحوث المتكاملة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) ،(IRDRوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوممثلين من المراكز المناخية اإلقليمية ) .(RCCsومن بين اللجان الفنية والبرامج الفنية
التابعة للمنظمة ) (WMOالتي تشترك فيه ،من خالل جھات التنسيق التابعة لھا والمعنية بالحد من مخاطر الكوارث
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) (DRR FP TC-TPما يلي :لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة علم المناخ )،(CCI
واللجنة الفنية المشتركة  ،JCOMMولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSوبرنامج األعاصير المدارية ) .(TCPويركز الفريق على المسائل المتعلقة بالمعايير والمبادئ التوجيھية
لتحديد األخطار ،وتوحيد قواعد بيانات األخطار ،وتحليل البيانات الشرحية واإلحصائية ،وتقنيات التنبؤ بتحليل األخطار
لدعم وضع نماذج للمخاطر.
فريق الخبراء االستشاري المعني بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(EAG-MHEWS
يتألف فريق الخبراء االستشاري المعني بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من خبراء من منظمة
-3
الصحة العالمية ) (WHOومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) ،(UNOCHAوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )،(UNHCR
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ) ،(UNESCO-IOCوالبنك الدولي ،واالتحاد الدولي لالتصاالت
) ،(ITUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNSIDRومنظمة
األمم المتحدة للطفولة ) ،(UNICEFوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsووكاالت إدارة
مخاطر الكوارث ) .(DRMوتشارك الجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOمن خالل جھات التنسيق
التابعة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في تلك اللجان والبرامج ) .(DRR FP TC-TPوير ّكز الفريق على الجوانب
التشغيلية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSاستنادا إلى مبادئ نظام إدارة الجودة ) .(QMSومن بين
اإلنجازات المتوخاة من فريق الخبراء االستشاري ھذا ما يلي :الكتاب المعنون الشراكات المؤسسية في نظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة :تجميع لسبع ممارسات جيدة ومبادئ توجيھية وطنية؛ وتقرير عن تعزيز تقييم المخاطر ونظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة فيما يتعلق بأخطار األحوال الجوية والھيدرولوجية والمناخية في منطقة الكاريبي؛
وتقرير عن تعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتقييم المخاطر في غرب منطقة البلقان وتركيا :تقييم للقدرات
والثغرات واالحتياجات ،وكالھما ُنشرا في عام .2012

فريق الخبراء االستشاري المعني بتمويل الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث )(EAG-CSDRF
يضم فريق الخبراء االستشاري المعني بتمويل الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث
-4
) (EAG-CSDRFخبراء من مبادرة برنامج األمم المتحدة للبيئة التمويلية ،وبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوشبكة
 Willisللبحوث ) ،(WRNو المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(CIMHوھيئة البحوث العلمية والصناعية
التابعة للكومنولث ) ،(CSIROومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRومركز البحوث
 ،Munich Reواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوالبنك الدولي ،والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ) ،(IFADومعھد البحوث  ،Swiss Reوجامعة كنتاكي ،ورابطة جنيف )التأمين( ،والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا .ومن بين اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOالتي تشارك في الفريق ما يلي:
لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) .(WCRPويركز الفريق على إعداد متطلبات تمويل الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث كآليات
التمويل الحكومي السابقة والالحقة للكوارث ،والتأمين ،وتمويل التنمية الخارجي.

فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية لتحسين
التخطيط للحاالت اإلنسانية واالستعداد لھا )(EAG-Humanitarian
فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية
-5
ُ
لتحسين التخطيط للحاالت اإلنسانية واالستعداد لھا ،وھي فريق خبراء استشاري للتواصل مع المستخدمين ،أنشئت في
إطار فرقة العمل المعنية بتقديم المساعدة في مجال األرصاد الجوية التشغيلية للوكاالت اإلنسانية والتابعة للجنة النظم
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األساسية ) ،(CBS-DPFS-PWSإلى جانب لجنة علم المناخ ولجنة الھيدرولوجيا ،وتر ّكز على إعداد احتياجات الوكاالت
اإلنسانية إلى خدمات الطقس والماء والمناخ .ويشارك في فرقة العمل ھذه خبراء من مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ) ،(UNOCHAومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) ،(UNHCRواالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNICEFوبرنامج تطبيقات
السواتل التشغيلية التابع لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITAR-UNOSATوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .(UNDPوكان من بين اإلنجازات
المتوخاة من عمل فرقة العمل ھذه تقرير معنون خدمات معلومات المناخ والطقس للوكاالت اإلنسانية ُنشر في تموز/
يوليو .2012
تنفيذ مشاريع وطنية منسقة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ باستخدام أطر تعاون إقليمية
-6

أقر المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-XVIما يلي:

)أ(

المشاريع الوطنية لتنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث باستخدام أطر تعاون إقليمية في
جنوب شرق أوروبا ومنطقة الكاريبي؛

)ب(

مشروع النظام الوطني لإلنذار المبكر بأخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية في كوستاريكا ،المموّ ل من
البنك الدولي .والمقصود بھذه المشاريع ھو التدليل على فوائد تعزيز برامج المنظمة ) (WMOوھيئاتھا
التأسيسية وشبكتھا التشغيلية العالمية وشركائھا لتلبية احتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا إلى تنمية قدراتھا إليضاح فوائد اإلطار الشامل للحد من مخاطر الكوارث.

وقد ھيأت ھذه المشاريع بيئة مواتية للتخطيط المتكامل وإلشراك اللجان الفنية والبرامج الفنية التابعة
-7
للمنظمة ) (WMOمع االتحادات اإلقليمية واألعضاء والشركاء اآلخرين من أجل اتباع نھج أكثر تنسيقا لمساعدة
األعضاء .وتحقيقا لھذه الغاية ،ينبغي أن تكفل مقترحات المشاريع وخطط التنفيذ المتعلقة بھا انعكاس المساھمات المحددة
لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،ال سيما فيما يتعلق بتحديد االحتياجات والمتطلبات ،وإعداد المبادئ التوجيھية
والقواعد والمعايير.

جنوب شرق أوروبا
من بين المستفيدين من مشروع جنوب شرق أوروبا المعنون بناء القدرة على الصمود في مواجھة
-8
الكوارث في غرب منطقة البلقان وتركيا مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ووكاالت إدارة الحد من المخاطر في
ألبانيا ،والبوسنة والھرسك ،وكرواتيا ،وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،والجبل األسود ،وصربيا ،وكوسوفو،1
وتركيا .وكان الھدف العام من المشروع ھو الحد من ھشاشة أوضاع البلدان المستفيدة في مواجھة األخطار الطبيعية
تماشيا مع إطار عمل ھيوغو للفترة  :2015-2005بناء قدرات األمم والمجتمعات على الصمود في مواجھة الكوارث
) (HFAوزيادة قدراتھا على الصمود في مواجھة الكوارث.
وكانت األھداف المحددة في إطار الجزء المتعلق بالمنظمة ) (WMOمن المشروع ھي مساعدة المرافق
-9
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تعزيز خدماتھا الداعمة للحد من مخاطر الكوارث في المجاالت
التالية :مراقبة األخطار وتحليلھا؛ والتنبؤ بالطقس المتطرف؛ وتنمية القدرات في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالمناخ؛
وتبادل البيانات عبر الحدود لدعم نظم اإلنذار المبكر )(EWS؛ وتصميم نظم اإلنذار المبكر ،بما في ذلك تحقيق التجانس
والقابلية للتشغيل المتبادل على الصعيد اإلقليمي؛ وزيادة االندماج في البنية التحتية األوروبية لألرصاد الجوية.
 1ال تمس ھذه التسمية الموقف المتعلق بالوضع القانوني ،وھي تتماشى مع قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ،1244ورأي محكمة العدل الدولية بشأن
إعالن استقالل كوسوفو.
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وقد وجدت مرحلة تقييم المشروع أن الموارد والبنية التحتية الخاصة بمعظم المرافق الوطنية لألرصاد
-10
الجوية والھيدرولوجيا الموجودة في جنوب شرق أوروبا تحد من قدرة تلك المرافق على تقديم نواتج وخدمات بالغة
األھمية للحد من مخاطر الكوارث ،ومن بين تلك المعوقات االفتقار إلى الموارد المالية والموظفين الفنيين .ووجد
المشروع أن المشاركين يمكن أن يستفيدوا استفادة كبيرة من تحسين التنسيق على الصعيد دون اإلقليمي ،بدعم من
المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالبنية التحتية األوروبية لألرصاد
الجوية )المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) ،(EUMETNETوالمركز المشترك
للبحوث ) ،(JRCوبرنامج كوبرنيكوس األوروبي لرصد األرض ،إلخ( ،وكذلك أوجه التآزر مع الھياكل والمبادرات
اإلقليمية األخرى )اللجنة الدولية لحماية نھر الدانوب ) ،(ICPDRواللجنة الدولية لحوض نھر سافا ) ،(ISRBCومجلس
التعاون اإلقليمي ) ،(RCCومركز إدارة الجفاف لجنوب شرق أوروبا ) ،(DMCSEEومركز تغير المناخ االفتراض
لجنوب شرق أوروبا ) ((SEEVCCCومع برامج شاملة في إطار األمم المتحدة )مثال ،مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ) (UNISDRواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر ) .((UNCDDوقد أوصى المشروع بزيادة التوسع في ھذا التعاون ،باستخدام الفرص المتاحة في إطار
االتحاد األوروبي )أداة المساعدة قبل االنضمام ) ((IPAوالبرنامج اإلطاري للبحث واالبتكار  ،Horizon 2020إلخ( .ووجد
المشروع أيضا أن ثمة حاجة إلى قدر كبير من الدعم لزيادة تنمية القدرات الفنية للمشاركين واآلليات التعاونية لنظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.

كوستاريكا
من جانب المنظمة ) (WMOاس ُتكمل بنجاح في كانون األول /ديسمبر  2013مشروع نظام اإلنذار المبكر
-11
ُ
ّ
بأخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية في كوستاريكا .وقد نفذ المشروع من خالل برنامج الحد من مخاطر الكوارث،
والمكتب اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي( ،وبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
) .(HWRPوقد أدى المشروع إلى تنسيق وتعاون غير مسبوقين فيما بين المعھد الوطني لألرصاد الجوية )،(IMN
واللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر والتصدي لحاالت الطوارئ ) ،(CNEوالمعھد الكوستاريكي للكھرباء ) (ICEعلى
الصعيد الوطني ومع أكثر من  50مجتمع من المجتمعات المحلية المطلة على حوض نھر سارابيكوي .وقد سلّط المنتدى
العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث ) 23-19أيار /مايو  (2013الضوء على المشروع ،باعتباره أحد مشاريع
التعاون النموذجية التابعة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث.
تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة والجھود التعاونية
أنشأ برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة ) (WMOشراكات مع وكاالت أخرى تابعة لألمم
-12
المتحدة وغيرھا من الوكاالت الدولية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية ،والتجمعات االجتماعية  -االقتصادية
اإلقليمية ،وأنشأ أفرقة خبراء استشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ).(DRR UI-EAGs
وأجرى البرنامج مشاورات مستفيضة وتحليالت مؤسسية ألدوار مختلف الجھات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،ووالياتھا وخبرتھا الفنية وقدراتھا وھياكلھا ،لتحديد وإنشاء شبكات
استراتيجية .وقد تحققت فوائد ھذه الشبكات االستراتيجية من خالل مشاركة الشركاء المنسقة فيما يلي:
)أ(

أفرقة الخبراء االستشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )وإنشائھا الجاري(؛

)ب(

إعداد وتمويل وتنفيذ مشاريع وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتنمية القدرة على التكيف مع المناخ
باستخدام أطر التعاون اإلقليمية في مختلف المناطق دون اإلقليمية،

)ج(

مشاركة المنظمة ) (WMOفي عدد من مناسبات الشركاء من قبيل المنتديات العالمية للحد من مخاطر
الكوارث.
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اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج الفنية التي تر ّكز على توصيف وفھرسة الظواھر المتطرفة
من المتوقع أن ينظر المؤتمر السابع عشر في اتخاذ قرار بشأن ترتيبات تخصيص محددات للظواھر
-13
المتطرفة كوسيلة لتوفير نظام دولي لمحفوظات ومراجع الظواھر المتطرفة في فھارس تاريخية .وتضطلع عدة لجان
فنية واتحادات إقليمية وبرامج فنية تابعة للمنظمة ) (WMOبالعمل المتعلق بھذه المسألة على النحو المبين أدناه:

اللجان الفنية
تتناول لجنة علم المناخ ) (CCIمسألة الظواھر المتطرفة .ويشمل ھذا العمل إعداد مبادئ توجيھية
-14
وممارسات فضلى لتصوير سجالت البيانات المناخية ورقمنتھا ،وتعديل تلك المبادئ التوجيھية والممارسات حسب
الضرورة؛ وتشجيع استخدام مؤشرات مناخية خاصة بكل قطاع ومتسقة عالميا إلبراز التقلبية واالتجاھات المناخية
)مثال ،حاالت الجفاف(؛ ومعالجة المسائل المتعلقة بتوفير إرشادات ألعضاء المنظمة بشأن منھجيات ومعايير تحديد
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،وتحديد مجموعة من األدوات والتعاريف وتوفيرھا لتحليل ظواھر المناخ المتطرفة،
وإقامة بوابة شبكية قابلة للتشغيل المتبادل تتضمن قاعدة بيانات بشأن ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة اإلقليمية؛
ومعالجة مسائل التنسيق بشأن الظواھر المتطرفة والمؤشرات المناخية وكشف تغير المناخ ،وتنظيم ذلك والتعاون بشأنه.
و ُتعالج لجنة الھيدرولوجيا ،من خالل البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMمسألة خرائط
-15
الفيضانات التي تمثل أدوات لتصوير المعلومات المتعلقة بالفيضانات من أجل صانعي القرارات وعامة الجمھور.
وتش ّكل ھذه الخرائط األساس إلعداد سيناريوھات لمخاطر الفيضانات استنادا إلى استخدام األراضي ،ومختلف األحوال
البيئية والمناخية وبما يشمل األحوال االجتماعية واالقتصادية .وتوفر أداة أخرى بشأن إجراء تقييم لخسائر الفيضانات
ً
بداية على المستوى التشغيلي بشأن المفاھيم والطرق المتاحة لتقييم خسائر الفيضانات.
و ُتعالج لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMمسألة اإلبالغ بشأن مؤشرات الجفاف القائمة ومؤشرات
-16
الجفاف الجديدة المحتملة وتقديم توصيات بھذا الشأن بالتشاور مع البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ).(IDMP
واتفقت لجنة النظم األساسية ) (CBSعلى أنه بإمكانھا أن تقدم مساعدة كبيرة لإلطار العالمي للخدمات
-17
المناخية ) (GFCSباتباع نھج موحد للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تحليل وتسجيل
الظواھر الجوية الھيدرولوجية في قواعد البيانات الوطنية ،وبدعم التبادل الدولي لھذه البيانات واعتمادھا .وتر ّكز لجنة
النظم األساسية على الجوانب المناخية للحد من مخاطر الكوارث التي تتطلب الوقوف على مناخيات الظواھر المتطرفة
التي تؤدي إلى الكوارث .وإذ الحظت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي أن التنبؤات الفصلية التي قد تنطوي
على ظواھر متطرفة من قبيل حاالت الجفاف ،أو الفيضانات غير المعتادة ،أو ارتفاع عدد األعاصير المدارية ،من
شأنھا أن تتطلب وجود خدمة محكمة ،باستخدام نواتج النطاقات الزمنية لكل من المناخ والطقس ،فإنھا سلطت الضوء
على الدور الذي تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي توفير إشعارات بشأن الطقس
والمناخ تأتي في حينھا لإلنذار بالظواھر الطقسية والمناخية المتطرفة ّ
وحثت األعضاء على تعزيز التعاون فيما بينھم
بشأن نظم مراقبة المناخ لضمان التجانس في التنفيذ والتشغيل المتبادل وتبادل البيانات والنواتج ذات الصلة في الوقت
المناسب .وينبغي تطوير ھذه النظم كجزء ال يتجزأ من جھود المرافق الوطنية ) (NMHSsلدعم إدارة مخاطر المناخ
والحد من مخاطر الكوارث ،استنادا إلى مفھوم النھج المحكم الذي يمتد من نطاقات الطقس إلى نطاقات المناخ .والعمل
الجاري بشأن إقامة نظم لمراقبة المناخ من أجل المراقبة التشغيلية للظواھر الجوية الھيدرولوجية المتطرفة والتكھن بھا
يمكن أن يستفيد من التعاون بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) ،(CCIباستخدام عملية التنبؤ المتسلسل
الراسخة التي يجري تنفيذھا من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالتابع للجنة النظم
األساسية وذلك للتدليل على فعاليته.
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االتحادات اإلقليمية
تتضمن خطة التنفيذ المتعلقة بفرقة العمل المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية والتابعة لالتحاد
-18
اإلقليمي الرابع إجراء ”بحوث تعاونية بشأن مؤشرات الظواھر المناخية المتطرفة ومراقبتھا“ وكذلك ”بحوث تعاونية
بشأن أثر الظواھر المتطرفة“.

البرامج الفنية
فيما يتعلق ببرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،تتضمن خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث
-19
إعداد معايير ومبادئ توجيھية وممارسات موصى بھا من أجل مراقبة وكشف وحفظ البيانات والبيانات الشرحية
واألدوات المتعلقة بالتحليل اإلحصائي والمستقبلي لألخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والماء لدعم المحاسبة المتعلقة
بالخسائر واألضرار وتحليل المخاطر.

2015-2012

وير ّكز برنامج الحد من مخاطر الكوارث وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSتحت
-20
توجيه لجنة النظم األساسية ) ،(CBSعلى مساعدة أعضاء المنظمة على االنتقال إلى التنبؤات المستندة إلى اآلثار
والتحذيرات المستندة إلى المخاطر المتعلقة بظواھر الطقس القاسي والمتطرف من خالل جمع مزيج من بيانات ھشاشة
األوضاع والتعرض واألخطار لتوفير معلومات لصانعي القرار يمكن اتخاذ إجراءات استنادا إليھا.
وينسّق البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPفي إطار لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASمشروع
-21
الطقس شديد التأثير ) (HIWالذي سيساھم في استحداث أداة الختبار القدرة على تحمّل اإلجھاد فيما يتعلق باألخطار
الطبيعية تشمل طائفة واسعة من التطبيقات والجھات الفاعلة للمساعدة على كشف العتبات الحاسمة األھمية التي يتعرض
االستقرار البيئي أو االجتماعي أو االقتصادي للخطر عند تجاوزھا.

برامج المنظمة ) (WMOالمشمولة برعاية مشتركة
يتناول البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPالتحدي الكبير المتعلق بفھم ظواھر الطقس والمناخ
-22
المتطرفة والتنبؤ بھا .وھذا الموضوع يتناول توثيق وتقييم التغيرات السابقة في الظواھر المتطرفة .والمجموعة الحالية
من مجموعات بيانات الظواھر المناخية المتطرفة ال تكفي إلجراء تقييم سليم لتقلبية المناخ وتغيره ولتوفير الدعم الالزم
لدراسات الكشف والعزو ولتقييم النماذج .وثمة حاجة إلى تجميع البيانات من جميع المصادر القائمة ذات الصلة
بالظواھر المناخية المتطرفة ونشر تلك البيانات بطريقة أفضل ،و تحديد المناطق والفترات الزمنية التي يمكن للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WCPRسد الثغرات فيھا ،وتحسين فھم أوجه عدم اليقين ،واإلسھام في العمل المتعلق بعزو
الكوارث إلى ظواھر طقسية ومائية ومناخية متطرفة محددة.
ويحدد النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمجموعة من المتغيرات المناخية األساسية المتعلقة بالغالف
-23
الجوي والمحيطات واألرض .وعدد من ھذه المتغيرات مھم على وجه الخصوص لمراقبة العمليات ”التي تبدأ ببطء“
وتؤدي إلى خسائر وأضرار.

المبادرة التي تقودھا األمم المتحدة وتتصدرھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
يتضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالحد من مخاطر الكوارث كأحد مجاالته األربعة ذات
-24
األولوية .والمثال النموذجي بشأن الحد من مخاطر الكوارث الوارد في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
يتضمن صراحة توجيھا بشأن نظم داعمة لتتبع الخسائر واألضرار المرتبطة بالمناخ على الصعيد القطري .ووجود
فھارس لظواھر الطقس المتطرفة شرط لوجود ھذه النظم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام

مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث

)(WCDRR

مقدمة
انعقد مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRفي الفترة ما بين
-1
 14و 18آذار /مارس  2015في سينداي ،اليابان .ورحب المؤتمر وعمليته التحضيرية بمشاركة ومساھمة جميع أصحاب
المصلحة ذوي الصلة ،بمن فيھم البرلمانيون والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنتديات الوطنية المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث وجھات التنسيق إلطار عمل ھيوغو ) (HFAللفترة  ،2015-2005وممثلو الحكومات المحلية،
والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ،باإلضافة إلى المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية
الدولية .وشارك  6 500مندوب في لقاءات المنظمات الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة المتعددين ،وأكثر من
 50 000في المنتدى العام .وكانت  187دولة ممثلة بشكل رسمي في المؤتمر ،بحضور  25بين رؤساء دول ونواب
رؤساء باإلضافة إلى  100مشارك على مستوى وزاري .وشاركت أيضا ً في المؤتمر  42منظمة حكومية دولية و236
منظمة حكومية غير دولية و 38ھيئة تابعة لألمم المتحدة وما يربو على  300ممثل عن القطاع الخاص و 900صحفي
دولي معتمد.
شارك في المؤتمر ما يزيد على  600ممثالً عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-2
) ،(NMHSsبما في ذلك  23ممثالً دائما ً لدى المنظمة ) ،(WMOباإلضافة إلى موظفين من األمانة .ومثلوا أكثر من 42
بلداً من جميع االتحادات اإلقليمية ).(RAs

معلومات أساسية
ينص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2013بشأن استراتيجية دولية للحد من الكوارث على أن
-3
مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRسيسفر عن وثيقة ختامية عملية
المنحى تكون موجزة ومركزة وتطلّعية ،وأن يسعى إلى تحقيق األھداف التالية:
)أ(

إنجاز تقييم تنفيذ إطار عمل ھيوغو واستعراضه؛

)ب(

النظر في الخبرة المكتسبة من خالل االستراتيجيات والمؤسسات والخطط اإلقليمية والوطنية للحد
من أخطار الكوارث وتوصياتھا ،وكذلك االتفاقات اإلقليمية المتصلة بالموضوع في إطار تنفيذ إطار عمل
ھيوغو؛

)ج(

اعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث بعد عام ) 2015أصبحت تحمل اسم إطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث ) ،((SFDRRمتاح على الموقع الشبكي التالي:
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-

)2030.pdf؛
)د(

تحديد طرائق التعاون على أساس التزامات بتنفيذ إطار الحد من أخطار الكوارث بعد عام 2015؛

)ھـ(

تحديد طرائق لالستعراض الدوري لتنفيذ إطار الحد من أخطار الكوارث بعد عام 2015؛
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البرنامج
ُنظم مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRفي القطاعات
-4
الثالثة التالية (1) :سيشمل القطاع الحكومي الدولي تسع لقاءات عامة ،وحفل افتتاح وحفل اختتام باإلضافة إلى خمس
موائد مستديرة وزارية وثالث جلسات حوار رفيعة المستوى حول شراكة أصحاب المصلحة المتعددين؛ )ُ (2نظم قطاع
أصحاب المصلحة المتعددين طيلة فترة المؤتمر وشمل جلسات عمل ،ومرحلة تحفيز ،وجوالت دراسية ورحالت؛ )(3
ُنظم المنتدى العام خالل فترة انعقاد المؤتمر واف ُتتح أمام المشاركين المعتمدين والجمھور العريض ،شمل  350مناسبة
جانبية باإلضافة إلى منصات للعروض ودورات خاصة بالملصقات ومنتدى لألطفال والشباب.

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

)(WCDRR

تساھم المنظمة ) ،(WMOمن خالل منسقيھا المعيّنين لدورات مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني
-5
بالحد من مخاطر الكوارث ) ،(WCDRRفي تنظيم عدد من الدورات في القطاعات الثالثة الرئيسية للمؤتمر.

الجزء الحكومي الدولي واللقاءات رفيعة المستوى
أثناء الدورات رفيعة المستوى التالية نقلت اإلدارة التنفيذية للمنظمة ) (WMOرسائل أساسية بشأن دور
-6
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيرولوجيا ) (NMHSsفي إدارة مخاطر الكوارث .ويمكن اإلطالع على الرسائل
األساسية للمنظمة ) (WMOالخاصة بإطار ما بعد  2015للحد من مخاطر الكوارث وبيان المنظمة ) (WMOفي مؤتمر
األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRعلى الموقع الشبكي التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/SFDRR

اللقاء الخاص رفيع المستوى لألمم المتحدة :توحيد األمم والشعوب والعمل من أجل القدرة على المقاومة
شارك األمين العام للمنظمة ) (WMOفي ھذا اللقاء كعضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظمومة األمم
-7
المعني بالتنسيق ) ،(CEBإلى جانب رؤساء تنفيذيين آخرين في األمم المتحدة ،لعرض االلتزامات المقطوعة في بيان
مجلس الرؤساء التنفيذيين أمام مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ).(WCDRR
والتزم مجلس الرؤساء التنفيذيين ) (CEBبنھج م ّتسق لتعميم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث في برامج وعمليات
منظومة األمم المتحدة .وفي ھذا البيان أكد األمين العام لألمم المتحدة والرؤساء التنفيذيون بصورة مشتركة التزام إعطاء
األولوية للحد من مخاطر الكوارث على المستويين االستراتيجي والتشغيلي ،وإبراز استعداد منظومة األمم المتحدة لدعم
البلدان من أجل تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) ،(SFDRRحسبما دعت إلى ذلك الدول األعضاء.
أتاح مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRفرصة لتقديم
-8
التزامات منظومة األمم المتحدة والمزايا المقارنة لمساعدة البلدان ،بما في ذلك من خالل استكمال خطة عمل األمم
المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على المقاومة .وبحثت الدورة كيف ستعمل منظومة األمم
المتحدة على ترسيخ الحد من مخاطر الكوارث للقدرة على المقاومة كمبدأ جوھري ضمن جھودھا المشتركة لتحقيق
التنمية المستدامة .وتضمنت بنود المناقشة ) (1التحدي المتمثل في إشراك ريادة األمم المتحدة لتحريك عملية التغيير على
المستوى القُطري؛ ) (2جوانب التقدم في العلم والتكنولوجيا التي يمكن أن تغير مخاطر الكوارث في المستقبل؛ ) (3التقدم
في بناء القدرة على مقاومة تغير الطقس والمناخ؛ ) (4الشراكات االبتكارية.

المائدة المستديرة الوزارية بشأن استراتجيات االستثمار العام للحد من مخاطر الكوارث
ستكون ھناك حاجة إلى استثمار عام من أجل مواصلة أنشطة الحد من مخاطر الكوارث .والحوافز الحقيقة
-9
ليست متوافرة بعد من أجل زيادة مستوى االستثمار العام .وينبغي توفير ريادة سياسية ومعلومات أفضل عن اآلثار
والتكاليف وزيادة اعتمادات الميزانية لدعم االستثمار العام .وأبرزت المائدة المستديرة المكاسب في األمد الطويل التي
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يتيحھا االستثمار العام وما ھي اإلجراءات المطلوبة لزيادة اعتمادات الميزانية لدعم وضمان تنفيذ إطار سينداي للحد من
مخاطر الكوارث ) .(SFDRRوشارك األمين العام في المائدة المستديرة ابحث أھمية االستثمارات المستدامة في نظم
الرصد والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا .وتبيّن أن التقدم في عمليات الرصد والمراقبة ،ومعالجة البيانات والنمذجة،
والتنبؤات بالطقس على أساس اآلثار واإلنذارات استناداً إلى المخاطر ،والنشر في الوقت المناسب لإلنذارات التي يمكن
اتخاذ إجراءات بشأنھا باإلضافة إلى اإلبالغ عن األخطار التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنھا تحت مظلة نظم اإلنذار
المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوخدمات الطقس والماء والمناخ عوامل أساسية في الحد من مخاطر الكوارث.

الجلسات الحوارية رفيعة المستوى بشأن إقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وحشد ريادة المرأة في الحد
من مخاطر الكوارث
أسفرت المساندة بشكل ّ
مطرد على مدى العشر سنوات األخيرة عن االعتراف بدور المرأة في الحد من
-10
ُ
ً
مخاطر الكوارث .ويتمثل التحدي اآلن في تحديد طرق ووسائل عملية جدا تشتمل بصورة كاملة على معارف وخبرات
المرأة فيما يتعلق بتخطيط الحد من األخطار واتخاذ القرار .ويرتبط حشد ريادة المرأة ارتباطا ً قويا ً بالعوامل االجتماعية
واالقتصادية والثقافية لوضع الفتاة والمرأة في المجتمع .وبحثت المائدة المستديرة كيف يمكن الستخدام إطار سينداي
للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRتوسيع نطاق الفرص وتعزيزھا باإلضافة إلى االستخدام الكامل لريادة المرأة في
الحد من مخاطر الكوارث .وبحثت الدورة القدرات االجتماعية والمؤسسية واالقتصادية وجوانب التوعية العامة .وفي
تشرين الثاني  2014نظمت المنظمة ) (WMOمع عدد من الشركاء المؤتمر بشأن مراعاة البعد الجنساني في خدمات
الطقس والمناخ وإذكاء الوعي للممارسات الجيدة واإلجراءات الملموسة وإبرازھما لتمكين المرأة – وكذلك الرجل – من
إنتاج ھذه الخدمات والحصول عليھا واستخدامھا بغية اتخاذ قرارات أكثر استنارة في المجاالت التي تتأثر بالطقس
والمناخ مثل األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الموارد المائية والصحة العامة.

قطاع أصحاب المصلحة المتعددين
تضمّن ھذا القطاع من المؤتمر  34جلسة عمل بحثت التجارب والتقدم الذي حققته الدول في تنفيذ إطار
-11
عمل ھيوغو ) (HFAوالمخاطر الناشئة وااللتزامات بتنفيذ إطار ما بعد  2015للحد من مخاطر الكوارث وتسريع وتيرة
ھذا التنفيذ .والمنظمة ) (WMOفاعل رئيسي في تنظيم حلقات العمل التالية:
)أ(

اإلنذار المب ّكر )األولوية

)ب(

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )(IWRM؛

)ج(

تطبيق العلم والتكونولوجيا على عملية اتخاذ القرار في الحد من مخاطر الكوارث؛

)د(

أخطار المناخ والكوارث؛

)ھـ(

األمن الغذائي ومقاومة الكوارث في مجال الزراعة والتغذية.

2

إطار عمل ھيوغو )((HFA؛

وفضالً عن ذلك ساھمت المنظمة ) (WMOفي جلسات العمل بشأن العوامل األساسية للمخاطر ،ومعايير
-12
للحد من مخاطر الكوارث ،وعمليات رصد األرض والتكنولوجيا الرفيعة للحد من الكوارث والدروس المستخلصة من
الكوارث الكبيرة.
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المنتدى العام
كان المنتدى العام جزءاً ھاما ً من مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث
-13
) (WCDRRودعم المسؤولية المشتركة للحد من المخاطر وبناء القدرة على المقاومة .ونظمت المنظمة ) (WMOأثناء
المنتدى العام ندوة كما عرضت الممارسات الجيدة في معرض خاص ومنصة للعرض.

المنتدى الدولي للمنظمة ) (WMOبشأن نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوتوفير الخدمات
قدم المنتدى الدعم مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRRللقاء
-14
خبراء في نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSبھدف استعراض حصيلة جوانب التقدم في الرصد والتنبؤ
السلس للمخاطر وتحديد آثارھا وتوفير المعلومات والخدمات.

المعرض الخاص المشترك بين وكالة األرصاد الجوية اليابانية ) (JMAوالمنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلم
المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو )(UNESCO/IOC
بالتعاون مع وكالة األرصاد الجوية اليابانية ) (JMAولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
-15
) ،(UNESCO/IOCأقامت المنظمة ) (WMOمنصة عرض خاصة بشأن بناء القدرة على مقاومة ظواھر الطقس والمناخ.
وأتاحت منصة العرض للجمھور اإلطالع على رسائل في شكل أفالم ومقاطع فيديو وثائقية عن الممارسات الجيدة في
أنظمة اإلنذار المبكر التي يتقاسمھا األعضاء .وساعد المعرض المشاركين على فھم اإلنذارات التي تطلقھا السلطات مثل
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والجيوفيزيائية فضالً عن المعلومات التي توفرھا المنظمات الدولية
المسؤولة عن المخاطر ذات الصلة )كالزالزل وأمواج تسونامي والعواصف والفيضانات( .وم ّكنت منصة العرض
المشاركين من التعرف على دور ھذه المنظمات في الحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما إدخال نظم مراقبة األحوال
الجوية مثل السواتل والرادارات التي تقدم عادة معلومات إلى المديرين المكلفين بمخاطر الكوارث ،مع أمثلة عن
التعاون الدولي تحت إشراف المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ).(UNESCO/IOC

المنظمة ) (WMOفي سوق األمم المتحدة الواحدة )االتصاالت(
في إطار خطة المنظمة ) (WMOفي مجال االتصاالت لمؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد
-16
ً
من مخاطر الكوارث ) ،(WCDRRأعدت المنظمة كتيّبا يبرز التقدم الذي حققه األعضاء في تقديم خدمات الطقس
والمناخ ،بما في ذلك نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) .(MHEWSوأجرت المنظمة ) (WMOتنسيقا ً وثيقا ً مع فريق
االتصال الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRلشؤون اإلعالم.
إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SFDRRللفترة

2030-2015

من خالل إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) ،(SFDRRونتائج المؤتمر ،اعتمدت  187دولة عضو
-17
في األمم المتحدة أول اتفاقية رئيسية في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد  2015تتضمن  17ھدفا ً وأربع أولويات
للعمل ينبغي أن تفضي إلى الحد بشكل أساسي من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح ومصادر العيش والصحة.
يعرض اإلطار سبعة أھداف عالمية ينبغي تحقيقھا على مدى السنوات الخمسة عشر القادمة (1) :التخفيض
-18
بنسبة كبيرة في معدل الوفيات بسبب الكوارث على المستوى العالمي؛ ) (2التخفيض بنسبة كبيرة في عدد األشخاص
المتضررين؛ ) (3التخفيض بنسبة كبيرة في الخسائر االقتصادية فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي؛ ) (4التخفيض بنسبة
كبيرة في أضرار الكوارث التي تلحق بالبنية األساسية باإلضافة إلى ّ
تعطل الخدمات األساسية ،بما في ذلك المرافق
الصحية والتعليمية؛ ) (5الزيادة في عدد البلدان التي لديھا استراتيجيات وطنية ومحلية في مجال الحد من مخاطر
الكوارث بحلول عام 2020؛ ) (6تعزيز التعاون الدولي؛ )" (7الزيادة الكبيرة في توافر وسھولة وصول األشخاص إلى
المعلومات والتقييمات بشأن الحد من الكوارث ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة بحلول عام ."2030
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يدعو اإلطار الجديد إلى وضع مؤشرات ملموسة للتقدم نحو تحقيق ھذه األھداف التي يتعيّن قياسھا بحسب
-19
الخسائر الناجمة عن الكوارث خالل العقد الذي يلي سابقه إطار عمل ھيوغو ) .(HFAوبالنظر إلى النمو السريع لعدد
السكان في المناطق الحضرية ،يدعو اإلطار أيضا ً إلى أن يشمل قياس مثل ھذا التقدم  100 000شخص على المستوى
العالمي.
يعتبر االندماج مع النظم العالمية للتخفيف نم آثار تغير المناخ والتكيف معه والنھوض بالتنمية المستدامة
-20
من بين األھداف الرئيسية لإلطار الجديد ،ألنه يعالج المخاطر بصورة شمولية من خالل القطاعات االقتصادية والمتعلقة
بالحوكمة والبنيوية والقانونية واالجتماعية والثقافية والتربوية والمتصلة بالصحة ،وكذلك من خالل وكاالت باألمم
المتحدة ذات الصلة.
الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة

)(IN-MHEWS

الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSھي النتيجة األساسية التي تتمخض
-21
عنھا جلسة العمل بشأن اإلنذار المبكر التي عُقدت في  14آذار /مارس  .2015و ُيقترح أن تأخذ ھذه الشبكة شكل شراكة
واسعة ألصحاب المصلحة تعمل المنظمة ) (WMOعلى تسھيلھا و ُتقام من خالل مشاركة طوعية لمختلف الوكاالت
التابعة لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين باإلنذار المبكر .وتھدف إلى تعزيز التعاون وإقامة الشبكات بھدف
ترسيخ نظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ).(MHEWS
أعربت المنظمات الدولية التالية حتى اآلن عن نيتھا في التعاون والمساھمة في األنشطة الختامية للشبكة
-22
ّ
الدولية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (IN-MHEWSكشركاء في الشبكة:
)أ(

المنظمات الدولية :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPولجنة المحيطات العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو )،(UNESCO-IOC
ولجنة 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 ).(IFRC

)ب(

المنظمات الوطنية :مركز البحوث األلماني لعلوم األرض ) ،(GFZوالجمعية األلمانية للتعاون الدولي
).(GIZ

)ج(

المنتديات الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث :أعربت اللجنة األلمانية المعنية بالحد من الكوارث
) (DKKVبشكل غير رسمي عن اھتمامھا بالمساھمة والمشاركة في تنظيم مؤتمر دولي بشأن اإلنذار
المبكر بعد إطالق الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ).(IN-MHEWS

)د(

أعربت مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث ،واإلنعاش ) (GFDRRعن االھتمام
بالمشاركة )وستؤكد إدارتھا ذلك بشكل رسمي(.

- 23

يُقترح أن يكون للشبكة الدولية ) (IN-MHEWSفريق توجيھي يتألف من ممثلين عن الشركاء في الشبكة،
كما ستش ّكل فريق خبراء لدعم األنشطة التعاونية للشبكة الدولية ) (IN-MHEWSلالستجابة لمتطلبات البلدان
وغيرھا من أصحاب المصلحة.
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سيستند الشركاء في الشبكة على برامجھم وأنشطتھم وآلياتھم المؤسسية الخاصة للتعاون في مجال نظم
اإلنذار المبكر ) ،(EWSوالمساھمة في وضع جدول أعمال وخطة عمل على أساس األولويات المشتركة
لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة ).(MHEWS

-25

ستظل شبكة الشركاء مفتوحة أمام أصحاب المصلحة المھتمين والملتزمين باستدامة إنجازات البلدان في
تنفيذ األولوية  2إلطار عمل ھيوغو ) ،(HFAوبدعم نھج شمولي ومتكامل ومتعدد األخطار إزاء اإلنذار
المبكر وفقا ً الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) .(UNISDRويمكن لشبكة الشركاء أن
تشمل الوكاالت الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية ووسائل
اإلعالم وغيرھا من مو ّفري ومستعملي خدمات اإلنذار المبكر.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المسائل المناخية

مراقبة وتقييم المناخ
قدمت المنظمة  ،WMOبالتعاون مع األعضاء والمنظمات الشريكة ،دعما ً لعدد من الحلقات الدراسية
-1
وحلقات عمل تدريبية بشأن مراقبة الجودة ،والتجانس ،وتحليل مؤشرات تغير المناخ والظواھر المناخية المتطرفة.
وأثناء فترة ما بين الدورتينُ ،ن ِّظمت ثمانية من ھذه اللقاءات التدريبية تحت إشراف ورعاية المنظمة ) ،(WMOوبقيادة
علمية من فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CCIوبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARالتابع
للبرنامج ) (WCRPواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالكشف عن تغيّر المناخ ومؤشراته ) .(ET-CCDIوقد
استفاد من ھذه الجھود نحو  100من البلدان واألقاليم المشاركة ،في منطقة الكاريبي ،وأمريكا الجنوبية ،وغرب أفريقيا،
وجنوب شرق أوروبا ،وآسيا ،وجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ ،وجامعة الدول العربية .واضطلع أعضاء المنظمة
بأنشطة مماثلة أيضا ً مباشر ًة على أساس ثنائي أو متعدد األطراف .انظر أنشطة فرقة الخبراء  ET-CCDIعلى الرابط
الشبكيhttps://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/ET-CCDI-2-3.php :
عقدت المنظمة  WMOحلقة عمل عن مراقبة المناخ ،بما في ذلك تنفيذ نظم لمراقبة المناخ في االتحاد
-2
اإلقليمي األول مع التركيز على شرقي وجنوبي أفريقيا في الفترة من  18-15نيسان /أبريل  ،2013في بريتوريا ،جنوب
أفريقيا .والتقرير متاح على الرابط الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf

عقدت المنظمة  WMOحلقة عمل عن مراقبة المناخ ،بما في ذلك تنفيذ نظم لمراقبة المناخ للبلدان العربية
-3
في غرب آسيا في الفترة من  29-27آيار /مايو  ،2013في عمان ،األردن .والتقرير متاح على الرابط الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FINALREPORT_CWS_Jordan.doc

قدم فريق الخبراء التابع لجنة علم المناخ المعني بالنواتج الوطنية لمراقبة المناخ ) (NCMPsقائمة من ست
-4
نماذج للنواتج الوطنية  .NCMPsانظر مفھوم ونماذج النواتج الوطنية لمراقبة المناخ  NCMPsعلى الرابط الشبكي:
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/WMO%20brochure%202012%20final.pdf

واصلت المنظمة  ،WMOبالتعاون مع األعضاء ،وخبراء لجنة علم المناخ ) ،(CCIوالمراكز العالمية
-5
للبيانات والتحليالت المناخية ،نشر الك ّراسة السنوية بشأن بيانات المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي .وقد زاد
العدد اإلجمالي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز الدولية واإلقليمية المعنية بالمناخ
والمؤسسات والجامعات المساھمة في ھذا الصدد زيادة مطردة مع الوقت بحيث بلغ عددھا الكلي  .82وتتوافر
الموضوعات المنشورة على االنترنت على الرابط الشبكي:
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php

نشرت المنظمة ) (WMOفي عام  2013مطبوعا ً مناخيا ً استعرضه األقران يوفر تحليالً للمناخ العالمي
-6
خالل العقد  :2010-2001’’) 2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة‘‘ ،النسخة الكاملة 119 -صفحة ،مطبوع
المنظمة رقم  1103وتقريراً تلخيصيا ً في  20صفحة ،مطبوع المنظمة رقم  .(1119وقد تم جمع قدر كبير من المعلومات
من خالل استقصاء ساھم فيه  139مرفقا ً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل
التعاون مع العديد من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراكز المعنية بالمناخ والمؤسسات الخاصة
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أصدرت المنظمة  ،WMOبالتعاون مع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
-7
) (ACMADوخبراء من منظمات وبرامج أفريقية وعالمية تقرير التقييم المناخي السنوي األول ألفريقيا ،للعام 2013
)المناخ في أفريقيا ،2013 :مطبوع المنظمة رقم .(1147
ونشرت المنظمة  WMOفي عام  ،2013بالتعاون مع المركز المناخي اإلقليمي ألوروبا والمركز المناخي
-8
اإلقليمي لبيجين /طوكيو’’ ،تقييما ً لألوضاع المتطرفة المرصودة للشتاء األخير في المناطق الشمالية في2012/2011
) ،‘‘(WCDMP-80متاح على الرابط الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf

شاركت المنظمة  WMOفي رعاية الحلقة الدراسية الثامنة المعنية بالتجانس ومراقبة الجودة في قواعد
-9
البيانات المناخية والمؤتمر الثالث المعني بأساليب االستيفاء المكاني في علم المناخ وعلم األرصاد الجوية ،بودابست،
ھنغاريا  16-12أيار /مايو 2014؛
واصلت المنظمة  WMOتعاونھا مع دائرة األرصاد الجوية الفرنسية في الدورات التدريبية بشأن علم
-10
المناخ كأساس للخدمات المناخية )تولوز ،فرنسا 29-18 ،آذار /مارس  2013و 28-17آذار /مارس  .(2014ومن
المخطط أن تعقد النسخة الفرانكوفونية من ھذه الدورات في آذار /مارس .2015
عقد االجتماع الثاني واألربعون لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في الفترة
-11
مايو  ،2014في غوانغ زھو ،الصين .والتقرير متاح على الرابط الشبكي:
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أيار/

. http://www.cgms-info.org/documents/CGMSMR42_00_FullReport.pdf

نظام معلومات الخدمات المناخية
تمت متابعة أنشطة تنمية القدرات في إطار المشروع  CLIPSمن خالل حلقات العمل التدريبية التي
-12
ينظمھا المشروع بشأن التنبؤ مثل حلقة العمل في مجال التنبؤ التطبيقي بالمناخ لمنطقة جنوب شرق آسيا والمنطقة
األيبيرية – األمريكية ،وحلقة العمل التدريبية األقاليمية بشأن علم المناخ الحضري ،وحلقة العمل المشتركة بين المعھد
الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع ) (IRIوالمنظمة ) (WMOبشأن تصميم التنبؤات الموسمية :تدريب الخبراء
على استخدام أدوات التنبؤ بالمناخ ،وسلسلة حلقات العمل التدريبية الدولية المشتركة بين اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي ) (NOAAوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOإلخ .وعقدت عدة حلقات عمل باالقتران مع
دورات المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي أنحاء مختلفة من العالم.
ترجم دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة
-13
ووضعت النسخ اإلسبانية والعربية والصينية على شبكة اإلنترنت )http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_-
 (climat_practices.phpمع إمكانية تنزيلھا حسب الفصول.
WMO

واصلت المنظمة ) (WMOإعداد تحديثات قائمة على التوافق لظاھرتي النينيو ،والنينيا وإصدارھا بشكل
-14
شبه منتظم مرة كل ثالثة أشھر .وتعد ھذه التحديثات بالتعاون مع المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع )(IRI
مع إسھام من المراكز العالمية لإلنتاج ) ،(GPCsومؤسسات إقليمية ،والمرافق الوطنية ) ،(NMHSsفضالً عن خبراء
التطبيقات واالتصاالت من مختلف أنحاء العالم.
أنشأت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بمبادرة التحديث المناخي الفصلي على
-15
ُ
الصعيد العالمي ) (TT-GSCUمكونات وإجراءات إعداد التحديثات العالمية للمناخ الموسمي .وأنجز نموذج أولي في
اجتماع فرقة الخبراء ) (CCl TT-GSCUالمعقود في  ،Busanجمھورية كوريا ،حزيران /يونيو  ،2012وأ ُنتج عدد من
ھذه التحديثات في الوقت الحقيقي لتقييم المحتوى فضالً عن االحتياجات التشغيلية.
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تتوسع تغطية المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsتدريجياً ،مع نمو شبكة المراكز المناخية اإلقليمية
-16
ً
المنشأة في االتحاد اإلقليمي السادس وتم رسميا تعيين مركز مناخي إقليمي جديد في االتحاد اإلقليمي الثاني ھو مركز
المناخ ألوراسيا الشمالية ) .(NEACCوبدأت عدة مراكز أخرى في االتحادات اإلقليمية األول والثاني والثالث والرابع
مراحلھا اإليضاحية.
أنشئت منتديات إقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsأو أعيد تنشيطھا في أنحاء متفرقة من العالم في
-17
أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الجنوبية ،وجنوب شرق أوروبا ،وجنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا ،وشمال أوراسيا ،ومنطقة
الكاريبي ،وجزر جنوب المحيط الھادئ ،وتعقد ھذه المنتديات بانتظام بدعم من المنظمة  .WMOويجري إطالق مبادرات
إلنشاء وتشغيل منتديات إقليمية جديدة للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوعادة ما تغطي أكثر من اتحاد إقليمي واحد،
وخاصة في البلدان العربية والمناطق القطبية.
واعترافا ً بدور المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsكامتداد منطقي لعملية المنتديات اإلقليمية
-18
للتوقعات المناخية ) (RCOFsعلى النطاق الوطني ،بحسبانھا منتديات يمكن أن تعمل كمنتديات وطنية رئيسية لتعزيز
الحوار المنتظم والتنسيق بين الوكاالت استجابة لتقلبية المناخ وتغيّره ،دعمت المنظمة ) (WMOتنظيم منتديات وطنية
نموذجية للتوقعات المناخية في موزامبيق )آذار /مارس  (2014وبليز )حزيران /يونيو ،(2014 ،وجزر الملديف )كانون
األول /ديسمبر (2014 ،والتي تعتبر مساھمة مھمة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النطاق
الوطني.
ومنذ نيسان /أبريل  ،2013تضطلع المنظمة  WMOبتنفيذ برنامج مدته أربع سنوات لتنفيذ اإلطار العالمي
-19
للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستويين اإلقليمي والوطني بدعم من وزارة البيئة في الحكومة الكندية .ويھدف ھذا
البرنامج إلى تعزيز الصمود أمام تقلبية المناخ وتغيره في النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية من خالل إنشاء خدمات
مناخية وإقليمية فعالة ومستدامة في البلدان المستفيدة الواقعة في ثالث مناطق رئيسية معرضة آلثار المناخ ،وتحديداً
الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الھادئ ،ومنطقة جنوب آسيا التي تشمل جبال
الھيمااليا والمسماة "القطب الثالث" ،ومنطقة القطب الشمالي.
أسند فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS
-20
إلى فرقة العمل التابعة له والمعنية بالخدمات مسؤولية بحث إمكانية إنشاء مراكز مناخية إقليمية وإنشاء مركز مناخي
إقليمي ومنتديات للتوقعات المناخية للمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية ومنطقة القطب الثالث على أن
يتم ذلك باتساق مباشر مع تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وقدمت وزارة البيئة في كندا منحة للصندوق
االستئماني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSيستھدف جزء منھا تطوير المراكز ) (RCCsوالمنتديات
) (RCOFsفي المنطقتين القطبيتين ومنطقة القطب الثالث.
نوقشت في كانون األول /ديسمبر  ،2012في توومبا ،أستراليا ،التطورات في جوانب تنفيذ ركيزة نظام
-21
المعلومات المناخية في اإلطار العالمي ) ،(GFCSواألنشطة الرئيسية للنظام ) ،(CSISومتطلبات مجموعة أدوات
الخدمات المناخية ،فضالً عن محتويات دليل المرجع الفني للنظام  CSISفي اجتماع فرقة الخبراء التابعة للجنة علم
المناخ ) (CClوالمعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية ).(ET-CSIS
)(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php

المعلومات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر
أعدت فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClللمنظمة ) (WMOوالمعنية بالمخاطر المناخية
-22
وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) ،(ET-CRSCIبمساعدة علميين خبراء من دوائر الماء والصحة والزراعة،
مجموعة برمجيات جديدة " "ClimPACTلحساب المؤشرات المناخية المتصلة بھذه القطاعات الستخدامھا في مبادرات
إدارة مخاطر المناخ والتكيف .وتم استعراض ھذه المواد الجديدة وتقديم توصيات بشأنھا من خالل حلقة عمل بشأن
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"إثبات المفھوم" عقدت في غواياكيل ،إكوادور ،كانون الثاني /يناير  ،2013لتنقيح البرمجية وإعداد عملية للتدريب
المتعدد التخصصات وإعداد مواد توجيھية
)(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php
استناداً إلى نجاح فرقة الخبراء ) (ET-CRSCIفي أعمالھا ،تضطلع الفرقة بتوسيع نطاق مجموعة
-23
المؤشرات ،بالتشاور مع فرقة الخبراء ) ،(ETCCDIومع خبراء في مجالي الزراعة والصحة ،لتضمينھا مؤشرات
إضافية مفيدة لھذين القطاعين لتطبيقھا على مجموعة ظواھر منھا موجات الحر والجفاف )مثل المؤشر المعياري
لسقوط األمطار ).((SPI
تضع فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بمشاركة المستخدمين في منتديات التوقعات المناخية
-24
) (TT-UPCOFتوجيھات بشأن تحسين مشاركة المستخدمين في المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsوفي
تفاعل المستخدمين بعد منتديات التوقعات المناخية؛ المواد الترويجية بشأن تحسين مشاركة المستخدمين في منتديات
التوقعات المناخية؛ توجيھات للمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsلتحقيق مزيد من الكفاءة في إبالغ
المستخدمين بالتوقعات المناخية ،وبجوانب عدم اليقين؛ وتوجيھات لكي تستخدمھا الوكاالت القطاعية في إنشاء وتشغيل
منتديات للتوقعات تركز على قطاعات محددة وتعمل من أجلھا ،إلى جانب المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية .ودخلت
الفرقة  ،في إطار دراسة حالة ،في مشاورات مع جماعات المستخدمين في الدورة الثالثين لمنتدى التوقعات المناخية
للقرن األفريقي األعظم ) 29-27شباط /فبراير  ،2012كيجالي ،رواندا(.
جمعت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بالتواصل مع المستخدمين ) (TT-UIدراسات الحالة
-25
ذات الصلة بالتحديد الكمي للفوائد االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن استخدام المعلومات والنواتج والخدمات المناخية
)ألي قطاع( ،وأعدت مذكرات إعالمية بشأن إمكانية تأثر القطاعات المختلفة بالمناخ المتطرف وبتغير المناخ .وعلى
ھذا األساسُ ،تعد فرقة الخبراء المعنية بالتواصل مع المستخدمين من أجل توفير المعلومات المناخية ) ،(ET-UICIالتي
أعيد إنشاؤھا خالل الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ،مبادئ توجيھية للمستخدمين ومقدمي الخدمات المناخية
الوطنيين بشأن أفضل الممارسات للتواصل مع المستخدمين من أجل توفير المعلومات المناخية ،مع أمثلة جيدة لدمج
المعلومات المناخية ،التي تشمل التنبؤات المناخية ،في إدارة مخاطر المناخ واستراتيجيات التكيف والتخطيط.
في تشرين األول /أكتوبر  ،2011عقدت المنظمة  WMOندوة عن إدارة مخاطر المناخ ،في مدينة
-26
غواياكيل ،إكوادور ،اضطلعت فيھا بالتنسيق الفني فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ المعنية بإدارة مخاطر المناخ
) (TT-CRMبمشاركة دوائر المناخ والزراعة والصحة وموارد المياه وإدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك منظمة
الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والبنك الدولي والمنظمات الوطنية واإلقليمية .واستناداً إلى نتائج الندوة ،أعدت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ
والمعنية بإدارة مخاطر المناخ ) (TT-CRMوثيقة معنونة ’’تحسين إدارة مخاطر المناخ على المستوى المحلي –
األساليب ودراسات حالة والممارسات الجيدة والمبادئ التوجيھية ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية‘‘ ويجري
حاليا ً إعدادھا للنشر.
)TT-

وفي أيلول /سبتمبر  ،2012قامت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بإدارة مخاطر المناخ
-27
 (CRMبإعداد ونشر المطبوع المعنون ’’تحسين إدارة مخاطر المناخ على المستوى المحلي – األساليب ودراسات حالة
والممارسات الجيدة والمبادئ التوجيھية ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية‘‘ كفصل في الكتاب المعنون ’’إدارة
المخاطر ـ القضايا والتحديات الحالية‘‘ )http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-
challenges/improving-climate-risk-management-at-local-level-techniques-case-studies-good-practices-and-

(guidelin
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ومن خالل الجھود التعاونية لخبراء من لجنة علم المناخ التابعة للمنظمة ) (WMOومنظمة الصحة
-28
ُ
العالمية ) ،(WHOاستكملت توجيھات بشأن تنفيذ نظم اإلنذار المبكر بموجات الحر الضارة بالصحة ) (HHWSكمطبوع
مشترك للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ).(WHO

فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء

والماء )(JEG-CFW

عُقد االجتماع األول لفريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة
-29
الھيدرولوجيا والمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWفي يومي  7و 8تشرين الثاني /نوفمبر  2011في الدار
البيضاء ،المغرب .وحضر االجتماع ما مجموعه ستة مشاركين مع ممثلين من جميع اللجان الفنية الثالثة .واستعرض
الفريق العامل ) (JEG-CFWاختصاصاته وأدخل عليھا تعديالت طفيفة .وبعد ذلك ،ناقش االجتماع عدداً كبيراً من
المواضيع من بينھا :اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتكامل أنشطة لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية
الزراعية ولجنة الھيدرولوجيا المتعلقة بإدارة المخاطر والتكيف معھا؛ والشراكات والروابط الداعمة للقرارات؛ وبناء
القدرات والتوعية .وأعد الفريق خطة عمل مشفوعة باإلنجازات المتوخاه واألطر الزمنية.
عُقد االجتماع الثاني لفريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة
-30
الھيدرولوجيا ) (CCl/CAgM/CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWفي جيجو ،جمھورية كوريا ،في 5
تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وناقش االجتماع كيفية بلوغ ھدف فريق الخبراء ) ،(JEG-CFWربما عن طريق تطوير
برنامج تجريبي ير ّكز على قطاعات المناخ والغذاء والماء .وق ّدم ممثلون عن اللجان الثالث عروضا ً خالل االجتماع.
ورُفعت توصيات فريق الخبراء ) (JEG-CFWإلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ
والطقس والبيئة ) (ECWG-CWEفي كانون األول /ديسمبر .2013

مبادرات المنظمة  WMOالخاصة بالجفاف
عُقد في فيرفاكس بوالية فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،يو َمي  14و 15تموز /يوليو  2011اجتماع
-31
خبراء بشأن إعداد خالصة وافية للسياسات الوطنية للجفاف ،وشارك في رعايته وتنظيمه كل من المنظمة )،(WMO
وجامعة جورج ماسون ،والمركز الوطني األمريكي للتخفيف من آثار الجفاف ) ،(NMDCووزارة الزراعة في الواليات
المتحدة األمريكية ) .(USDAوأع َّد االجتماع المسودة األولى للخالصة الوافية للسياسات الوطنية للجفاف التي ستصير
وثيقة علمية لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ).(HMNDP
عُقدت في الدار البيضاء ،المغرب ،في الفترة من  9إلى  11تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011حلقة عمل دولية
-32
بشأن النظام المتكامل لمعلومات الجفاف .واضطلع بتنظيم حلقة العمل المنظمة  WMOوالمرفق الوطني لألرصاد الجوية
في المغرب ) ،(Maroc-Meteoواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر ).(UNCCD
عُقد االجتماع األول للجنة التنظيمية الدولية ) (HIOC-1لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية
-33
للجفاف ) (HMNDPفي جنيف بمقر المنظمة  WMOيو َمي  13و 14كانون األول /ديسمبر  .2011وتمثلت األنشطة
الرئيسية لالجتماع في تنقيح الوثائق القائمة الخاصة باألنشطة السابقة ،واستعراض اختصاصات اللجنة التنظيمية
الدولية ،ووضع جدول زمني إلعداد الوثائق واألنشطة الترويجية في صفوف البعثات الدبلوماسية ،ووضع استراتيجية
لألفرقة العاملة وفرق العمل وتحديدھا.
عُقد االجتماع الثاني للجنة التنظيمية الدولية ) (HIOC-2لالجتماع الرفيع المستوى ) (HMNDPفي
-34
برازيليا ،البرازيل ،يو َمي  11و 12حزيران /يونيو  2012واستضافه المركز البرازيلي للدراسات االستراتيجية واإلدارة
) .(CGEEوصدر تقرير عن اإلحاطة اإلعالمية األولى مع البعثات الدبلوماسية في جنيف ،التي عُقدت في  24نيسان/
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أبريل  ،2012واستعراض للتقدم المحرز في تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف
).(HMNDP
عُقد االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي الفترة من  11إلى  15آذار/
-35
مارس  2013في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف ) ،(CICGونظمته المنظمة ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDو 27منظمة شريكة أخرى .وحضره  414مشاركا ً من  87بلداً ،كما
أقر االجتماع إعالنا ً نھائيا ً.

مبادرة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن الجفاف
عُقدت حلقة العمل اإلقليمية األولى بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف )(NDMP
-36
َّ
لشرقي أوروبا ووسطھا في بوخارست ،رومانيا في الفترة من  9إلى  11تموز /يوليو  .2013ونظم ھذه الحلقة برنامج
عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UNW-DPCومرفق األرصاد الجوية برومانيا،
بدعم من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) .(UNCCDوحضر االجتماع  31مشاركا ً من  13بلداً.
عُقدت ’’حلقة عمل إقليمية لتطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف في آسيا الوسطى‘‘ في
-37
الفترة من 4إلى 7تشرين الثاني /نوفمبر  2013في أزمير ،تركيا .ونظمت ھذه الحلقة منظمة األغذية والزراعة بدعم من
المنظمة  WMOواالتفاقية  UNCCDومعھد الماء من أجل الغذاء التابع لجامعة نبراسكا – لينكولن ،نبراسكا ،الواليات
المتحدة األمريكية .ولم تكن ھذه الحلقة رسميا ً جزءاً من مبادرة السياسات الوطنية إلدارة الجفاف ) (NDMPولكنھا
استخدمت نفس المواد المستخدمة في حلقات العمل األخرى .وشارك في ھذا اللقاء نحو  30مندوبا ً من كازاخستان
وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية الثانية بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-38
) (NDMPألمريكا الالتينية وبلدان الكاريبي في فورتاليزا ،البرازيل في الفترة من  4إلى  6كانون األول /ديسمبر .2013
َّ
االجتماع ،بالتعاون مع وزارة الدمج البرازيلية ومؤسسة والية سييرا للبحوث والثقافة
ونظمت المنظمة  WMOھذا
َ
) (FCPCبدعم من منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية  UNCCDوالبرنامج ) .(UNW-DPCوحضر االجتماع 29
مشاركا ً من  21بلداً.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية الثالثة بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-39
) (NDMPإلقليم آسيا والمحيط الھادئ في ھانوي ،فييت نام في الفترة من  6إلى  9أيار /مايو  .2014ونظم االجتماع
أكاديمية فييت نام للموارد المائية ومكتب األغذية والزراعة في فييت نام بدعم من المنظمة  ،WMOواتفاقية التنوع
البيولوجي ) ،(CBDواالتفاقية  UNCCDوالبرنامج  .UNW-DPCوحضر االجتماع  51مشاركا ً من  15بلداً.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية الرابعة بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-40
) (NDMPلبلدان شرقي أفريقيا وجنوبي أفريقيا في أديس أبابا ،إثيوبيا في الفترة من  5إلى  8آب /أغسطس .2014
واستضافت الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (IGADاالجتماع بدعم من كافة الشركاء .وحضر االجتماع 46
مشاركا ً من  18بلداً.
وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية الخامسة بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
-41
) (NDMPلبلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا في القاھرة ،مصر في الفترة من  17إلى  20تشرين الثاني /نوفمبر .2014
ونظم االجتماع منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية  CBDبدعم من المنظمة  ،WMOواالتفاقية  UNCCDوالبرنامج
 .UNW-DPCوحضر االجتماع  42مشاركا ً من  18بلداً.
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البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف )(IDMP
عُقدت في براتيسالفا ،سلوفاكيا ،يو َمي  5و 6تشرين األول /أكتوبر  2012حلقة عمل إقليمية بشأن البرنامج
-42
المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPفي وسط وشرق أوروبا إلقامة مشروع إقليمييدعم تطوير البرنامج ) (IDMPمن خالل
الشراكة العالمية للمياه ) (GWPفي وسط وشرق أوروبا .وكان مركز إدارة الجفاف لجنوب شرق أوروبا )(DMCSEE
واحداً من شركاء ھذا المشروع ،على غرار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لكل من بلغاريا وسلوفاكيا
وھنغاريا وليتوانيا ورومانيا ومولدوفا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا.
عُقدت بمقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا ،يو َمي  14و 15تشرين األول /أكتوبر 2013لجنة
-43
استشارية بحثية ولجنة إدارية مخصصة للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) .(IDMPوحضر االجتماع  18مشاركا ً من
الحكومات الوطنية ،ومنظومة األمم المتحدة ،ومنظمات بحثية ،ومنظمات غير حكومية .وعُرض على اللجنة االستشارية
ھيكل البرنامج ) ،(IDMPوترتيبات العمل ،وخطة العمل والميزانية لعام  ،2014ومن ثم أقرتھا اللجنة اإلدارية.
عُقدت بمقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا ،يو َمي  9و 10أيلول /سبتمبر  2014اجتماعا اللجنة
-44
االستشارية واللجنة اإلدارية المخصصة التابعتين للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPلعام  .2014وحضر
االجتماع  39مشاركا ً من  18منظمة .ووافقت لجنة اإلدارة ،بعد مناقشات خالل اللجنة االستشارية ،على أنه ينبغي لوحدة
الدعم الفني أن تعد المطبوعات التالية :وثيقة إطار اإلدارة المتكاملة للجفاف ،وكتيب مؤشرات الجفاف ،ومجموعة من
دراسات الحالة .ووافقت لجنة اإلدارة على إشراك أطراف لتبادل المعلومات بشأن الجفاف لمواصلة تعزيز مكتب
المساعدة ووضع آلية للتعاون مع الشركاء إلتاحة الفرصة لإلسھام في البرنامج ) (IDMPبطريقة متسقة تتجنب
االزدواجية .واعتمدت أيضا ً خطة العمل والميزانية للفترة .2014/2015

أنشطة الجفاف األخرى
عُقد اجتماع خبراء معني بمؤشرات الجفاف الھيدرولوجي في جنيف ،سويسرا ،يومي  1و 2أيلول/
-45
سبتمبر  .2011وكان المشاركون من أستراليا وإندونيسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية والمركز
اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETواالتحاد العالمي
لحفظ الطبيعة ) (IUCNواالتفاقية ) (UNCCDواإلستراتيجية ) .(ISDRوناقش االجتماع تعاريف الجفاف الھيدرولوجي؛
كما عرض الممثلون الوطنيون المؤشرات الحالية والخبرات التطبيقية في بلدانھم.
أنشأت المنظمة ) (WMOواالتفاقية ) (UNCCDفي عام  2004مركز مراقبة الجفاف لجنوب شرق أوروبا
-46
) .(DMCSEEوشاركت المنظمة ) (WMOفي االجتماعات التالية للمركز) :أ( اجتماع المركز ) ،(DMCSEEليوبليانا،
سلوفينيا 29 ،حزيران /يونيو 1 -تموز /يوليو 2011؛ )ب( اجتماع لجنة اإلدارة التابعة للمركز ) ،(DMCSEEليوبليانا،
سلوفينيا 15-14 ،أيار /مايو 2012؛ )ج( اجتماع لجنة اإلدارة التابعة للمركز ) ،(DMCSEEبودابست ،ھنغاريا4-2 ،
تشرين األول /أكتوبر .2014
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

WMO

المراجع
-1

المؤتمر العالمي السادس عشر )) (2011مطبوع المنظمة رقم (1077

-2

المجلس التنفيذي  -الدورة الرابعة والستون )) (2012مطبوع المنظمة رقم (1092

-3

المجلس التنفيذي  -الدورة الخامسة والستون )) (2013مطبوع المنظمة رقم (1118

-4

المجلس التنفيذي  -الدورة السادسة والستون )) (2014مطبوع المنظمة رقم (1136

-5

التقرير النھائي من الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(ICG-WIGOSجنيف 22-18 ،آذار /مارس 2013

-6

التقرير النھائي من الدورة الثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
) ،WIGOSجنيف 14-10 ،شباط /فبراير 2014

-7

التقرير النھائي من الدورة الرابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
) ،WIGOSجنيف 20-17 ،شباط /فبراير 2015

-8

التقارير النھائية من دورات فرقة العمل المعنية بالمواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
وفرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد TT-WMD

-9

خطة تنفيذ إطار النظام  ،(WIP) WIGOSالنسخة  3.0التي اعتمدھا المجلس التنفيذي في دورته

-10

التقرير النھائي الموجز مع القرارات والتوصيات للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية )مطبوع
المنظمة رقم (1140

-11

التقرير النھائي من الدورة الثانية لفريق توجيه المراقبة العالمية للغالف الجليدي

-12

موقع معلومات المراقبة العالمية للغالف الجليدي على الويب

-13

)Cg-17/Doc. 4.2.2(2؛ )Cg-17/Doc. 4.2.2(3؛ )Cg-17/Doc. 4.2.3(1؛ )Cg-17/Doc. 4.2.3(2؛
)4.2.6(1)-4.2.6(3؛ Cg-17/Doc. 10.1

(ICG- WIGOS

(ICG- WIGOS

TT-WRM
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المسودة األولى
تنفيذ النظام

WIGOS

عمالً بالقرار  (2011) (Cg-XVI) 50الخاص بالشروع في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
-1
التابع للمنظمة  ،WMOووفقا ً لقرار  ،(EC-LXII) 4نسّق فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ،األنشطة المتعلقة بالنظام  WIGOSوحدّد أولوياتھا ،وقدّم المشورة الفنية بشأن مواصلة تطوير وتنفيذ
النظام ،وتناول المسائل الرئيسية التي حددھا المجلس التنفيذي.
النظام العالمي للرصد
يشمل نظام الرصد السطحي القاعدة نحو  11500محطة أرضية تقدم على األقل رصدات كل ثالث ساعات
-2
وغالبا ً كل ساعة لبارامترات األرصاد الجوية ،و 1000رادار للطقس ،و 1300محطة لرصد الھواء العلوي باإلضافة إلى
نحو  15سفينة تجري مقاطع رئيسية للھواء العلوي فوق المحيطات ،وأكثر  3500نظام للرصد األوتوماتيكي من على
متن الطائرات ،و 4000سفينة تقدم تقارير على نحو روتيني ،و 1250محطة عائمة منساقة ،وأكثر من  500محطة عائمة
راسية ،وأنواع أخرى كثيرة من محطات الرصد )على سبيل المثال ،راسمة المقاطع الرأسية للرياح ،ونظم كشف
البرق ،ومُح ِّددات قياس المد والجزر ،وما إلى ذلك( .وتشمل نحو  4000محطة أرضية شبكات سينوبتيكية أساسية
إقليمية ) (RBSNوأكثر من  3000محطة تتألف من شبكات مناخية أساسية إقليمية ) (RBCNأنشأت كلتيھما االتحادات
اإلقليمية الستة التابعة للمنظمة  .WMOو ُتستعمل مجموعة فرعية من المحطات السطحية ھذه في النظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSوشبكة الرصد السطحي ) (GSNومجموعة فرعية من محطات رصد الھواء العلوي تشكل شبكة رصد
الھواء العلوي ) (GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ.
تدل مراقبة األداء) (1على زيادة في تنفيذ النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي للرصد
-3
خالل فترة ما بين الدورتين .وعلى النطاق العالمي ،فإن النسبة المئوية للرصدات السينوبتيكية السطحية ،SYNOP
والرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية  ،TEMPوتقارير المتوسطات
والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية  CLIMATالمتاحة في مراكز الشبكة الرئيسية لالتصاالت السلكية
والالسلكية  MTNلم تتغير تغيراً كبيراً أثناء الفترة  ،2013-2010مقارنة بعدد التقارير الالزمة من محطات الشبكة
السينوبتيكية األساسية اإلقليمية /الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية  ،RBCNوشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
 .AntONومع ذلك ،ال تزال ھناك أوجه عجز في إتاحة التقارير من مناطق معينة ،ال سيما في اإلقليم األول تدور حول
نسبة  57في المائة بالنسبة لـ  ،SYNOPو 28في المائة بالنسبة لـ  ،TEMPو 30في المائة بالنسبة لتقارير .CLIMAT
ولوحظت تحسينات بوجه خاص في تقارير  TEMPفي االتحاد اإلقليمي الثالث من زھاء  50في المائة في السنة السابقة
إلى نسبة تصل إلى  60في المائة في العام الماضي.
وتتماشى أھداف تنفيذ) (2المجال البرنامجي الخاص بالرصدات ) (OPAالتابع للجنة الفنية المشتركة
-4
 JCOMMمع الفصل الخاص بالمحيطات من خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ،دعما ً التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) GCOS-138) (UNFCCCالنسخة المح ّدثة عام  .(2010كما تم النظر أيضا ً في متطلبات
إضافية لمجاالت تطبيق المنظمة .WMO
واس ُتكمل بعض نظم الرصد المكونة التي تشرف عليھا اللجنة الفنية المشتركة وھو مستمر في العمل )على
-5
سبيل المثال برنامج المحطات الطافية الغاطسة لصفائف األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الفعلي  Argoالتي
تتألف من  300وحدة( .إال أن اللجنة الفنية المشتركة تواجه الصعوبات التالية فيما يتعلق بتنفيذ نظم األرصاد الجوية
البحرية واألوقيانوغرافية:

1

.http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_e.html

2

.http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&lask=viewDocumentRecord&docID=8930
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المسودة األولى
)أ(

إن نظام رصد المحيطات في الموقع بعيد ،على النطاق العالمي ،عن تلبية المتطلبات العالمية لمستخدمي
الرصدات ،ولم يُلحظ تقدم أساسي نحو استكمال األھداف المنشودة في السنتين األخيرتين .ولكي تعكس
على نحو أفضل الكيفية التي يمكن بھا تلبية متطلبات المستخدِمين ،تعمل اللجنة الفنية المشتركة حاليا ً مع
النظام العالمي لرصد المناخ بشأن تحديد مقاييس جديدة للتنفيذ؛

)ب(

ھبط مستوى توافر البيانات من صفائف المحطات العائمة الراسية في المناطق المدارية في العامين
األخيرين بسبب تخريب المحطات العائمة لجمع البيانات ،والصعوبات الناشئة في كفالة الصيانة بسبب
تكلفة وقت السفن ،والقرصنة .وينطبق ھذا الوضع بصفة خاصة على حالة المحيط الھادئ حيث حدث
نقص حاد في بيانات  2013التي ھبطت إلى نسبة  40في المائة .وتتعاون اللجنة الفنية المشتركة مع فريق
رصد المحيطات لألغراض المناخية  OOPCبشأن عملية تقييم المتطلبات العامة لتوفير رصدات مستمرة،
والكيفية التي يمكن بھا استخدام التكنولوجيات القائمة والجديدة معا ً لتلبية ھذه الحاجات؛

)ج(

فيما يتعلق بدراسات التأثيرات ،فإن رصدات ضغط مستوى سطح البحر من الوحدات العائمة المنساقة قد
أظھر أن لھا تأثيراً إيجابيا ً كبيراً ،وبوجه خاص بالنسبة للتنبؤ العددي بالطقس العالمي على أساس
الرصدة .وتستكمل رصدات ضغط مستوى سطح البحر المتأتية من الوحدات العائمة المنساقة ،الرصدات
المتأتية من منصات أخرى )السفن ،والمحطات العائمة الراسية والسواتل( ،كما أنھا فعالة بالقياس إلى
التكاليف )نحو  0.11من دوالرات الواليات المتحدة للرصدة( .واألوساط التشغيلية )أي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  (NMHSsمدعوة إلى زيادة مساھمتھا في تمويل البارامترات على
الوحدات العائمة المنساقة.

يتألف نظام الرصد العالمي  AMDARالتابع للمنظمة  WMOحاليا ً من  11برنامجا ً وطنيا ً وإقليميا ً لنحو
-6
ً
خط جوي وأكثر من  3500طائرة توفر أكثر من  600000رصدة عالية الجودة يوميا للرياح ودرجة الحرارة ،وعلى نحو
متزايد ،للرطوبة .و ُجھِّزت أكثر من  100طائرة لتقديم تقارير عن بخار الماء ،وبصفة أساسية في الواليات المتحدة
األمريكية التي أتاحت فرصة إظھار التأثير اإليجابي الكبير إلضافة قياسات الرطوبة إلى برنامج .AMDAR
40

وقد اضطلعت دائرة االرصاد الجوية التابعة للدولة التركية ) ،(TSMSبالتشاور مع لجنة النظم األساسية
-7
ولجنة أدوات وطرق الرصد ،بالدور الرائد في إعداد وإنشاء قاعدة بيانات على اإلنترنت لرادارات الطقس في العالم
باالعتماد على البيانات المجمّعة في االستبيان بشأن رادارات الطقس الذي أجرته لجنة أدوات وطرق الرصد التابعة
للمنظمة  WMOفي  .2009وفي  ،2010تعھدت دائرة األرصاد الجوية التابعة للدولة التركية بالمحافظة على قاعدة بيانات
رادارات ) WRDالتابعة للمنظمة  (WMOبالنيابة عن المنظمة  WMOبصفة تشغيلية .وقد اع ُترف بقاعدة بيانات
الرادارات باعتبارھا أداة بالغة األھمية في توفير البيانات الشرحية دعما ً الحتياجات بالغة األھمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد.
وقد وافقت الدورة  65للمجلس التنفيذي )جنيف (2013 ،على خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد
-8
)(3
 EGOS-IPالتي تستجيب لـ "الرؤية الخاصة بالنظام العالمي للرصد في  "2025والحتياجات النظام العالمي المتكامل
للرصد .والخطة وثيقة رئيسية تزود األعضاء بمبادئ توجيھية واضحة ومركزة ،وبإجراءات موصى بھا بغية حفز
تطوير لنظم الرصد فعال بالقياس إلى تكلفته لتلبية متطلبات مجاالت تطبيق المنظمة  .WMOوتمثل الخطة إنجازاً كبيراً
يندرج في نطاق النظام العالمي المتكامل للرصد .وتراقب لجنة النظم األساسية حاليا ً التقدم المحرز في ھذه اإلجراءات
لكن مع األسف ،ليس جميع األعضاء قد عيّنوا جھات تنسيق لذلك الغرض.
بدأت لجنة النظم األساسية وضع مبادئ وإرشادات لتصميم شبكة رصد ) (ONDوأُدرجت مبادئ الشبكة
-9
في مشروع المرجع بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد .وستوضع مواد إرشادية أثناء فترة ما بين الدورتين المقبلة.

3

.http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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المسودة األولى
طالب المجلس التنفيذي في دورته الـ  ،66لجنة النظم األساسية باالضطالع بالدور الرائد في وضع رؤية
-10
للنظام العالمي المتكامل للرصد في  ،2040تشمل "رؤية لنظم الرصد المكوّ نة للنظام في  "2040لتقديمھا إلى المؤتمر
الثامن عشر  Cg-18في .2019
وأُحرز تقدم جيد فيما يتعلق بدراسات التأثير ،وثمة حاجة إلى تناول المسائل العلمية المحددة المدرجة في
-11
مرفق الفقرة  3.1.1.27من الملخص العام الخاص بالدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ).(2014
وإذ الحظت الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014المكانة المتزايدة لحلقات العمل المعنية
-12
بالتأثير ،التابعة للمنظمة  ،WMOطلبت اللجنة إلى فريق إدارتھا بدء التحضيرات لعقد حلقة عمل سادسة بشأن التأثير
تابعة للمنظمة  ،WMOمقرر مؤقتا ً عقدھا خالل النصف الثاني من .2016
ُتستخدم أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) (OSCARلتسجيل متطلبات المستخدِمين من
-13
ً
الرصدات بطريقة كمية ،باإلضافة إلى تسجيل قدرات نظم الرصد .والمقصود من األداة  OSCARأيضا أن تكون
مستودعا ً للبيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد الالزمة للتبادل الدولي ،ومن ث ّم تحل في المستقبل القريب
محل مطبوع المنظمة رقم  9القائم ،المجلد األول ،تقارير الطقس.
استكملت أمانة المنظمة  WMOمن خالل المفاوضات بشأن مذكرة التفاھم مع مرفق األرصاد الجوية
-14
السويسري ،لوضع رؤية تشغيلية ألداة  ،OSCARوتشغيلھا ضمن البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في مرفق
األرصاد الجوية السويسري ،وبشأن تطوير الوحدة النمطية ألداة  OSCARالخاصة بقدرات نظم الرصد السطحية
القاعدة ،وإلقامة شراكة طويلة األمد من أجل عمليات وصيانة خطة  .OSCARومن المزمع إجراء التطورات الالزمة
على مرحلتين :المرحلة ) ،1في منتصف  2015للقدرات السطحية القاعدة ،والمرحلة ) 2في  2017لالرتحال إلى
القدرات الفضائية القاعدة ،وتطورات أخرى(.
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
إن  CryoNetشبكة الرصد الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ھي شبكة قيد اإلنشاء .وھي تتألف
-15
من مواقع ذات قدرات متباينة .وتعتمد على البرامج القائمة لرصد الغالف الجليدي ،وتشجع إضافة رصدات موحّدة
قياسيا ً للغالف الجليدي إلى المرافق القائمة بغية إنشاء مراصد بيئية أكثر قوة .وتدخل شبكة  CryoNetمرحلة اختبار ما
قبل التشغيل التي من المقرر إتمامھا قبل انعقاد المجلس التنفيذي في  .2016وقد ُنفذت عملية لتحديد المواقع المناسبة
لمرحلة االختبار.
يجري حاليا ً وضع وتوثيق الممارسات المتفق عليھا للمراقبة العالمية للغالف الجليدي .وتعتمد ھذه المراقبة
-16
على أساليب القياس القائمة حيثما أمكن ذلك أو حيث تحقق بشأنھا توافق علمي في اآلراء أو يمكن التوصل إلى ھذا
التوافق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء األول  -النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
المراجع:
-1

المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )) (2011مطبوع المنظمة رقم (1077

-2

الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي )) (2012مطبوع المنظمة رقم (1092

-3

الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي )) (2013مطبوع المنظمة رقم (1118

-4

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي )) (2014مطبوع المنظمة رقم (1136

-5

التقرير النھائي للجلسة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(ICG-WIGOSجنيف 22-18 ،آذار /مارس 2013

-6

التقرير النھائي للجلسة الثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(ICG-WIGOSجنيف 14-10 ،شباط /فبراير 2014

-7

التقرير النھائي للجلسة الرابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(ICG-WIGOSجنيف 20-17 ،شباط /فبراير 2015

-8

التقارير النھائية لجلسات فرقة العمل المعنية بالمواد التنظيمية في النظم العالمية المتكاملة للرصد
) ،(TT-WRMوفرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية في النظام العالمي المتكامل للرصد )(TT-WMD
التابعين للفريق )(ICG-WIGOS

-9

خطة التنفيذ اإلطارية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSاإلصدار  ،3.0التي اعتمدھا المجلس
التنفيذي في دورته السادسة والستين

-10

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية  2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم (1140

-11

الوثيقة

)Cg-17/Doc. 4.2.2(1

-12

الوثيقة

)Cg-17/Doc. 4.2.2(3

-13

الوثيقة

)Cg-17/Doc. 13.4(1

خلفية عامة
طبقا ً للقرار الذي اتخذه المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) (2011بالشروع في تنفيذ النظام
.1
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSأ َعد فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (ICG-WIGOSمشرو َعي الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم ،(49
المجلد األول ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )) (WIGOSمرفق سيُدمج في المستقبل في المجلد األول( من خالل فرقة العمل المعنية
بالمواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

Cg-17/Doc. 4.2.2(2), DRAFT 1, p. 28

المسودة األولى
وأقر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ) (2012الحاجة إلى مراجعة الالئحة الفنية للمنظمة
.2
)) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،ونظر في مخطط الھيكل الجديد حسبما يرد في المرفق الثامن
بالتقرير النھائي الموجز ،واتخذ قراراً بشأن عملية مراجعته بما يتماشى مع النظم والخدمات المح ّدثة والناشئة للمنظمة
).(WMO
ووافق المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ) (2013على أن العناوين المقترحة للفصول الثمانية
.3
في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  (49المجلد األول ،الجزء األول – النظام العالمي ) (WIGOSومرجع النظام
) (WIGOSتوفر ھيكالً متسقا ً بين ھاتين الوثيقتين ،مع وجود تفاصيل إضافية في الوثيقة الثانية .وبناء عليه ،فقد قرر
المجلس أن ھيكل الالئحة الفنية التي وافق عليھا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ،المرفق الثامن ،يتم تعديله
على النحو المبين في المرفق الخامس بالتقرير النھائي الموجز .ووافق المجلس على أن االلتزام بالالئحة الفنية للنظام
) ،(WIGOSوالسيما العناصر اإللزامية منھا ،ھو أمر ضروري من أجل الوصول إلى تنفيذھا بشكل فعال.
وأيّد المجلس في دورته السادسة والستين ) (2014الموقف الذي اتخذه رؤساء اللجان الفنية للمنظمة
.4
) (PTCsبأن التصديق الرسمي على مشروع المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد من قبل كل دورة عادية
لكل لجنة فنية ليس إلزاميا ً .إال أنه من المھم كفالة توفير الدعم والمدخالت من جميع اللجان الفنية المشاركة .وفي ھذا
الصدد ،أقر المجلس المواعيد التي اتفق عليھا رؤساء اللجان الفنية لعملية استعراض المواد التنظيمية المتعلقة بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ،والتي تسبق تقديم مشروع المواد التنظيمية للنظام ) (WIGOSإلى المؤتمر السابع عشر .وأشار
المجلس إلى أن العملية تكفل تحقيق تشاور كا ٍ
ف مع اللجان الفنية وفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ).(ICG-WIGOS
تم استعراض مشاريع الوثائق من قبل جميع اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك لجنة
.5
النظم األساسية ) ،(CBSفي الفترة من أوائل نيسان /أبريل وحتى أوائل تموز /يوليو  ،2014وقدمت اآلراء والتعليقات
إلى األمانة العامة للمنظمة ) .(WMOوأُدمجت ھذه اآلراء والتعليقات في إصدارات المشروع المنقحة الالحقة ،والتي
قدمت إلى الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية )).(CBS-Ext.(2014
وأعربت الدورة )) (CBS-Ext.(2014عن بالغ تقديرھا إلعداد المواد التنظيمية للنظام ) (WIGOSوأوصت
.6
بأن يعتمد المؤتمر السابع عشر ) (Cg-17المجلد األول  -الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSمن الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (49ومرجع النظام ) (WIGOSكما يردان على
التوالي في المرفق  1والمرفق  2بالتوصية ) – (CBS-Ext.(2014)) 1/3.1(1المواد التنظيمية للنظام  ،WIGOSعلى أن
يدخال حيز النفاذ في  1كانون الثاني /يناير .2016
وأُتيح المشروعان اللذان أقرتھما الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية
.7
لالستعراض من جانب أعضاء المنظمة ) (WMOخالل فترة تمتد على مدى ثالثة أشھر من  30أيلول /سبتمبر حتى
 31كانون األول/ديسمبر  .2014ويمكن الوصول إليھما على صفحة المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.htmlوتتماشى عملية االستعراض مع األحكام العامة التي تنص
عليھا الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49والتي تقضي بأنه ينبغي إبالغ جميع أعضاء المنظمة
بأي تعديالت يقترح أعضاء المنظمة أو الھيئات التأسيسية إدخالھا على الالئحة الفنية ،وذلك قبل تقديمھا إلى المؤتمر
بثالثة أشھر على األقل.
))(CBS-Ext.(2014

ونظرت األمانة في شھري كانون الثاني /يناير – شباط /فبراير  2015في التعليقات التي قدمھا األعضاء
.8
خالل فترة االستعراض فيما يخص مشروع الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول،
الجزء األول – النظام العالمي ) (WIGOSالمقدم إلى المؤتمر السابع عشر.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  -(49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد

)(WIGOS

المراجع:
-1

المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )) ،(2011مطبوع المنظمة رقم (1077

-2

الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي )) ،(2012مطبوع المنظمة رقم (1092

-3

الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي )) ،(2013مطبوع المنظمة رقم (1118

-4

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي )) ،(2014مطبوع المنظمة رقم (1136

-5

التقرير النھائي للجلسة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(ICG-WIGOSجنيف 22-18 ،آذار /مارس 2013

-6

التقرير النھائي للجلسة الثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(ICG-WIGOSجنيف 14-10،شباط /فبراير 2014

-7

التقرير النھائي للجلسة الرابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) ،(ICG-WIGOSجنيف 20-17،شباط/

-8

فبراير 2015

التقرير النھائي لجلسات الفريق ) ،(ICG-WIGOSوفرقة العمل المعنية بالمواد التنظيمية في النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(TT-WRMوفرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية في النظام العالمي المتكامل للرصد
)(TT-WMD

-9

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSاإلصدار  ،3.0التي اعتمدھا المجلس التنفيذي
في دورته السادسة والستين

-10

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) (2014مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم (1140

-11

)Cg-17/Doc.4.2.2(1

-12

)Cg-17/Doc.4.2.2(2

-13

)Cg-17/Doc.13.4(1
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المسودة األولى

معلومات أساسية
طبقا ً للقرار الذي اتخذه المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) (2011بالشروع في تنفيذ النظام
.1
أعد فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
،
(WIGOS
)
للمنظمة
التابع
للرصد
المتكامل
العالمي
َ
المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSمشرو َعي الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول،
الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،( (WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ((WIGOSيُرفق
بالمجلد األول الحقا ً( ،من خالل فرقة العمل التابعة له والمعنية بالمواد التنظيمية للنظام .WIGOS
أعد فريق التنسيق
.2
وتبعا ً للقرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد )َ ،(WIGOS
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSمن خالل فرقة العمل التابعة له والمعنية
بالبيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSمشروع معيار البيانات الشرحية الخاص بالنظام ) ،(WIGOSالذي يرد كمرفق

بمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

.3

وأقر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ) (2012) (EC-64بضرورة مراجعة الالئحة الفنية

للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول؛ ونظر في مخطط الھيكل الجديد حسبما يرد في المرفق
الثامن بالتقرير النھائي الموجز ،واتخذ قراراً بشأن عملية مراجعته بما يتماشى مع النظم والخدمات المحدّثة والناشئة
للمنظمة ).(WMO
ووافق المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ) (2013على أن العناوين المقترحة للفصول الثمانية
.4
الخاصة بالالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء األول -النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSتوفر ھيكالً متسقا ً بين ھاتين الوثيقتين،
مع احتواء الوثيقة األخيرة على تفاصيل إضافية .وبناء عليه ،قرر المجلس أن يتم تعديل ھيكل الالئحة الفنية الذي وافق
عليه المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ،المرفق الثامن ،على النحو المبين في المرفق الخامس بالتقرير
النھائي الموجز .ووافق المجلس على أن االلتزام بالالئحة الفنية للنظام  ،WIGOSوالسيما بالعناصر اإللزامية منھا ،ھو
أمر ضروري من أجل التوصل إلى تنفيذھا بشكل فعال.
وأيد المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ) (2014الموقف الذي اتخذه رؤساء اللجان الفنية بأن
.5
التصديق الرسمي على مشروع المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد من قبل دورة عادية لكل لجنة فنية لن
يكون إلزاميا ً .إال أنه من المھم كفالة توفير الدعم والمدخالت من جميع اللجان الفنية المشاركة .و في ھذا الصدد ،أقر
المجلس المواعيد التي اتفق عليھا رؤساء اللجان الفنية الستعراض عملية المواد التنظيمية المتعلقة بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التي تؤدي إلى تقديم مشروع المواد التنظيمية للنظام ) (WIGOSإلى المؤتمر السابع عشر .وأشار
المجلس إلى أن العملية تكفل تحقيق تشاور كاف مع اللجان الفنية وفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد ).(ICG-WIGOS
واستعرضت جميع اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOبما فيھا لجنة النظم األساسية ،مشاريع الوثائق
.6
في الفترة من أوائل نيسان /أبريل وحتى أوائل تموز /يوليو  ،2014وقدمت التعليقات بشأنھا إلى األمانة العامة للمنظمة
) .(WMOوتم إدراج التعليقات في النسخات المنقحة الالحقة التي قدمت خالل الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية
لعام .(CBS-Ext.(2014)) 2014
وأعربت لجنة النظم األساسية لعام  (CBS Ext.(2014) 2014عن بالغ تقديرھا إلعداد المواد التنظيمية
.7
المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSكما أوصت باعتماد المجلد األول ،الجزء األول -النظام ،WIGOS
من الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49ومرجع النظام  WIGOSكما ھو مبين على التوالي في
المرفق  1والمرفق  2من التوصية ) – 3.1(1)/1 (CBS-Ext.(2014المواد التنظيمية للنظام  ، WIGOSقبل الدورة السابعة
عشرة للمؤتمر اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير .2016
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المسودة األولى
وأ ُتيحت مسودتا الوثيقتين المعتمدتين من لجنة النظم األساسية لعام  (CBS Ext.(2014) 2014ليستعرضھما
.8
أعضاء المنظمة ) (WMOخالل فترة تمتد على مدى ثالثة أشھر من  30أيلول /سبتمبر إلى  31كانون األول/
ديسمبر .2014ويمكن الوصول إليھما على صفحة المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.htmlوتتماشى عملية االستعراض مع األحكام العامة التي تنص
عليھا الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49والتي تقضي بأنه ينبغي إبالغ جميع أعضاء المنظمة
بأي تعديالت يقترح أعضاء المنظمة أو الھيئات التأسيسية إدخالھا على الالئحة الفنية ،وذلك قبل تقديمھا إلى المؤتمر
بثالثة أشھر على األقل.
ونظرت األمانة العامة في التعليقات التي قدمھا األعضاء خالل فترة االستعراض المعنية في كانون الثاني/
.9
يناير -شباط /فبراير  2015فيما يتعلق بمشروع الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء
األول -النظام  ،WIGOSالمقدم إلى الدورة السابعة عشرة للمؤتمر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

Cg-17/Doc. 4.2.2(4), REV. 1, DRAFT 1, p. 11

المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1077الفقرات 3.1.4.14 - 3.1.4.1

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1136

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد مع القرارات والتوصيات
)مطبوع المنظمة رقم ،(1138

-4

التقرير النھائي للدورة الثانية لفريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالمعقودة
في كوبنھاغن ،الدانمرك
)2019-2016 (WMO

-5

الوثيقة  – Cg-17/Doc. 10.1الخطة االستراتيجية للمنظمة

-6

دليل أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم (8

-7

األطلس الدولي للسُحب ) - (ICAدليل رصد السحب والشھب األخرى )مطبوع المنظمة رقم ،407
المجلدان األول والثاني(

-8

التقرير النھائي الموجز للدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة
رقم (1049

توحيد نظم وتقنيات الرصد باالستشعار عن ُبعد
يتزايد انتشار رادارات الطقس على نطاق واسع ،بما في ذلك في البلدان النامية ،إذ فاق عدد رادارات
-1
الطقس المشغلة حول العالم األلف رادار .ويُطلق أعضاء المنظمة ) (WMOنداءات قوية للحصول على إرشادات
ونصائح في ھذا الصدد .لكن التطور التاريخي لنظم رادارات الطقس وتطبيقاتھا أدى إلى ظھور مجموعة واسعة من
حلول البرمجيات والمعدات التي تستخدم إلنتاج نفس الكميات .وثمة حاجة للتركيز على المجانسة بين العمليات
واإلجراءات المستخدمة للقياس .ويمكن أيضا ً لتكنولوجيات محددة أن تقدم فوائد واضحة مقارنة بخيارات بديلة .وينبغي
إعالم المستخدمين بكل ذلك ،سيما خالل المؤتمرات الدولية المعنية بالرادارات .وثمة حاجة أيضا ً إلى آلية تنسيق ،من
قبيل مبادرة عالمية لرادارات الطقس تشبه النھج الذي اتبع لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات ).(AMDAR

توحيد التكنولوجيات األخرى للرصد السطحي القاعدة وتوفير التوجيھات بشأنھا
مُنحت جائزة األستاذ الدكتور  Vilho Väisäläلعام  2014لورقة بحثية ممتازة عن أدوات وطرق الرصد
-2
للسادة  A. Overeemو H. Leijnseو R. Uijlenhoetعن البحث المعنونCountry-wide rainfall maps from cellular ’ :
.‘communication networks
واقترح االتحاد اإلقليمي السادس على اللجنة ) (CIMOالتعاون معھا في معالجة مسألة الرصدات التي
-3
ّ
تجري في المحطات الجبلية .ووافقت اللجنة ) (CIMOعلى أن تنظم مع االتحاد اإلقليمي السادس حلقة عمل بشأن
تحديات تشغيل األدوات في ظل الظروف الجبلية .وأقرّت اللجنة ) (CIMOبأن حلقة العمل ھذه ستكون ذات أھمية أكيدة
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بالنسبة لألعضاء خارج إطار االتحاد اإلقليمي السادس ،وشجعت رئيس اللجنة ) (CIMOعلى التواصل مع االتحادات
اإلقليمية كافة للنظر في إشراكھا والحصول على دعمھا.

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
سيكون التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

-4
) (http://www.unep.org/hazardoussubstances/MinamataConvention/tabid/106191/Default.aspxالمقرر أن تدخل
حيز النفاذ في عام  ،2020وقع كبير على األعضاء الذين ال يزالون يستخدمون أدوات تعتمد على الزئبق في شبكاتھم.
وسيفرض اعتباراً من ذلك التاريخ حظر على صُنع منتجات تحتوي على الزئبق واستيرادھا وتصديرھا )بما في ذلك
أدوات األرصاد الجوية ،من مثل البارومترات ،والترمومترات( ،باستثناء المعايير المرجعية .وسيدخل قانون جديد
االتحاد األوروبي يحظر حظراً تاما ً بيع ھذه المنتجات في أوروبا حيز النفاذ في نيسان /أبريل 2014
).(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:253:0001:0004:EN:PDF

األطلس الدولي للسحب
تشكل أجزاء من األطلس الدولي للسحب ) – (ICAدليل رصد السحب والشھب األخرى )مطبوع المنظمة
-5
ً
رقم  ،407المجلدان األول والثاني( مرفقا لالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49ينظم الممارسات
التي يتعين على األعضاء اتباعھا ،لكنھا لم ُتحدّث منذ ) 1975المجلد األول( و) 1987المجلد الثاني( .والحظ المجلس
التنفيذي في دورته السادسة والستين أن رئيس اللجنة الفنية ) (PTCلعام  ،2014ورؤساء اللجان الفنية – رؤساء
االتحادات اإلقليمية  PTC-PRAأعربوا عن تأييدھم القوي لمقترحات لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالمتعلقة
بتحديث األطلس الدولي للسحب .ووافق المؤتمر على أنه يقع على عاتق المنظمة ) (WMOمسؤولية إبقاء ھذه الوثيقة
محدّثة كوثيقة تتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSأساسية لعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوأيد المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين مقترح لجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOبإجراء تنقيح وتحديث شاملين لألطلس الدولي للسحب لجعله المعيار المرجعي العالمي المستند إلى الويب الذي
ال يُدحض بالنسبة لتصنيف السحب والشھب وإعداد التقارير عنھا ،وأشار إلى أنه ستكون ھناك حاجة أيضا ً إلى أنساق
مالئمة )على سبيل المثال األقراص المضغوطة ،أو النسخ المطبوعة( لنشره لدى األعضاء محدودي القدرة على
التوصيل باإلنترنت .وأشار المجلس التنفيذي إلى مدى إلحاح تحديث األطلس ) (ICAنظراً لالھتمام الكبير من وسائل
اإلعالم بالموضوع والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على صورة المنظمة ) (WMOفي حال تأخرھا في تحديثه .وأشار
المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين إلى أن الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOلم تخصص تمويالً لھذا النشاط،
وأوصى بأن تستقصي األمانة جميع الخيارات الممكنة لتمويله ،بما في ذلك إمكانية نشوء شراكات بين القطاعين الخاص
والعام .وحث المجلس األعضاء على النظر في تقديم مساھمات مالية وانتداب خبراء ألداء ھذا النشاط ،وطلب إلى
اللجنة ) (CIMOالشروع في التحديث ،في أقرب وقت ممكن ،وفق ما يتاح من أموال.
وأ ُحرز حتى اآلن تقدم كبير في تحديث األطلس الدولي للسحب ) ،(ICAال سيما بفضل مساھمات
-6
األعضاء العينية.

المقارنة بين األدوات
تتراوح كلفة استضافة األعضاء لعملية مقارنة بين األدوات عادة بين  100ألف فرنك سويسري ومليون
-7
فرنك سويسري.

المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية )(RMICs
يُعرّ ف دور المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) ،(RMICsبما في ذلك قدراتھا ومھامھا المناظرة ،تعريفا ً
-8
ً
واضحا في اختصاصاتھا )انظر مطبوع المنظمة رقم  ،8الجزء الثاني ،الفصل  ،4المرفق  4ألف( .وتيسّر المراكز
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اإلقليمية ) (RMICsتلبية احتياجات المنظمة ) (WMOمن القياسات عالية الجودة في األرصاد الجوية للبحار والمحيطات
مستمدة من محيطات العالم ،ألنھا تساعد في تحسين دقة بيانات عمليات الرصد للمحيطات والبيانات الشرحية ذات
الصلة ،وإمكانية تتبعھا ،لتصل إلى معايير عالية الجودة ألدوات وطرق الرصد على أساس إقليمي.
وعمالً بقرار مؤتمر المنظمة ) (Cg-XVI) 9 (WMOوقرار اللجنة الدولية الحكومية ) (IOCرقم ،XXVI-9
-9
أنشئ مركزان إقليميان لألدوات البحرية ) (RMICsإلقليم آسيا – المحيط الھادئ )بما في ذلك االتحاد اإلقليمي الثاني(،
واالتحاد اإلقليمي الرابع ،في تيانيان ،في الصين ،وفي خليج سان لويي ،ميسيسبي ،الواليات المتحدة األمريكية ،تباعا ً.
والھدف المنشود ھو إنشاء مركز إقليمي ) (RMICواحد على األقل في كل اتحاد إقليمي.
وقدّم المركز اإلقليمي لألدوات البحرية ) (RMICلالتحاد اإلقليمي الرابع دعما ً فعاالً لألعضاء في اإلقليم
-10
المعني بفضل خدمات خاصة في مجال األدوات وأنشطة تدريب .وقدم المركز ) (RMICكذلك دورات تدريب إضافية
ألعضاء من خارج االتحاد اإلقليمي الرابع ،منھا البرازيل والھند والصين وبلدان غرب أفريقيا وجمھورية كوريا.
وق ّدم المركز اإلقليمي لألدوات البحرية ) (RMICلمنطقة آسيا والمحيط الھادي أيضا ً الدعم لألعضاء في
-11
اإلقليم المعني عبر تنظيم أربع حلقات عمل تدريبية على األدوات للجنة ) ،(JCOMMبتمويل كامل من الصين .ونظمّ
المركز ) (RMICأيضا ً المقارنة األولى للجنة ) (JCOMMلقياسات ملوحة مياه البحار ،وعرض معايرة ألدوات الرصد
البحرية ومعايير ذات صلة.
وعمالً بالقرار  ،(Cg-XVI) 9تشرع اللجنة ) (JCOMMفي عملية إنشاء مراكز إقليمية ) ،(RMICsوتتولى
-12
تنسيق عملية التعيين بالتعاون مع أمانة المنظمة ) /(WMOأمانة لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCوفقا ً للعملية التي أقرتھا اللجنة ) (JCOMMالموثقة في التقرير الفني للجنة ) (JCOMMرقم .53
وأعربت اللجنة ) (JCOMMفي دورتھا الثالثة عن تقديرھا للمغرب الذي عرض استقبال مرفق لمركز
-13
إقليمي ) (RMICلالتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة ).(WMO
ويجري حاليا ً تقييم الطلب المقدم من مديرية األرصاد الجوية الوطنية ) (DMNبالدار البيضاء بالمغرب
-14
وفقا ً للعملية المطلوبة .وقد زارت فرقة خبراء صغيرة تابعة للجنة ) (JCOMMالدار البيضاء في تموز /يوليو  2014لھذا
الغرض ،ونظمت مديرية األرصاد الجوية الوطنية ) (DMNحلقة عمل تدريبية في الدار البيضاء في تشرين الثاني/
نوفمبر .2013

الصندوق االستئماني للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOودعم أمانة برنامج أدوات وطرق الرصد )(IMOP
أقر المؤتمر في دورته الخامسة عشرة بأن دعم األمانة للبرنامج ) (IMOPكان لسنوات طويلة غير كا ٍ
ف
-15
)لقلة الموظفين( .وازداد الدعم المقدم ألمانة البرنامج ) (IMOPمنذ عام  ،2011بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه
سويسرا للصندوق االستئماني للجنة ) (CIMOلتأمين تمويل جزئي لوظيفة إضافية في األمانة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تنسيق الترددات الراديوية
المراجع:
-1

القـرار ) -(Cg-XV) 4مطبوع المنظمة رقم (1026

-2

القرار ) - (EC-64) 11مطبوع المنظمة رقم (1092

-3

القرار ) - (EC-65) 9مطبوع المنظمة رقم (1118

-4

ورقة الموقف األولي للمنظمة ) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر )(WRC-15
)انظر الوثيقة ).(http://wis.wmo.int/file=965) (Cg-17/INF. 4.2.2(5

أنشطة فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الالسلكية )(SG-RFC
التقدم في جدول أعمال المؤتمر )(WRC-15
 -1اجتمع فريق التوجيه التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعني بتنسيق الترددات الراديوية في تشرين
الثاني/نوفمبر  2014للنظر في التقدم المحرز في المسائل التي يدرسھا قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي
لالتصاالت ) (lTU-Rفي إطار التحضير لمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية المزمع عقده في تشرين الثاني/نوفمبر
.(WRC-15) 2015
-2
ومن بين البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ،(WRC-15) 2015
ً
يتعلق أحد عشر بندا بنطاقات التردد أو بمسائل بالغة األھمية أو مثيرة للقلق في مجال األرصاد الجوية والمجاالت
األخرى ذات الصلة .وكما أبرزت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ،فإن البند  1.1من جدول األعمال المؤتمر
) (WRC-15المتعلق بمنح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية
لالتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTلتسھيل تطوير تطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق .والمنظمة ) (WMOقلقة
بشأن الحماية المالئمة لنطاق التردد  1 1 400-1 427 MHzالمستخدمة لالستشعار المنفعل لخدمة استكشاف األرض
الساتلية من السواتل  SMOSو SMAPو .AQUARIUSوتعارض المنظمة ) (WMOتوزيع/تحديد نطاقات الترددات
لتطبيقات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق لألرض بما في ذلك نطاق ترددات االتصاالت المتنقلة الدولية 1 695-
 1 710 MHzالذي تستخدمه جميع نظم سواتل األرصاد الجوية مع المحطات األرضية التي تشغلھا جميع المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتقريبا ً ونطاق الترددات  2 700-2 900 MHzالمستخدم لتشغيل
رادارات األرصاد الجوية .ومن األمور المھمة األخرى في ھذا الصدد بالنسبة لالستشعار الساتلي عن بعد ،النقاشات
التي درات بشأن استخدام النطاق  5 350-5 470 MHzبالشكل الذي يستخدمه فيه عدد من أجھزة االستشعار المخططة
لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( من أنماط مختلفة مثل مقاييس االرتفاع ومقاييس التشتت ورادارات الفتحة
االصطناعية ) .(SARوأظھرت الدراسات والتجارب أن إدخال شبكات المناطق المحلية الراديوية ) (RLANsإلى ھذا

 1تحظر جميع اإلرساالت في نطاق التردد  ،MHz 427 1-400 1وفق الالئحة الراديوية رقم 5.340
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النطاق سيؤدي إلى تداخل شديد في رادارات الفتحة االصطناعية ) (SARمثل  CSARعلى البعثة  ،Sentinel 1مع
.RadarSat
 -3وھناك أيضا ً سبعة بنود مدرجة على جدول األعمال ال تتعلق بنطاقات تردد محددة مستخدمة ألغراض األرصاد
الجوية والمجاالت ذات الصلة إال أنھا قد تؤثر على مصالح المنظمة ) (WMOنظراً لنطاقھا الواسع فيما يتعلق بمديات
الترددات قيد الدراسة أو ألھميتھا العامة المحتملة.
متطلبات طيف الطقس الفضائي
 -4شرع فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCفي اجتماعه المعقود في آذار /مارس
باستعراض متطلبات طيف الطقس الفضائي .وسيشمل ھذا االستعراض تحديد احتياجات الطقس الفضائي من الطيف،
وضمان حماية الخدمات الراديوية المستخدمة في أنشطة الطقس الفضائي على المدى الطويل ،وھي عملية ستستغرق
وقتا ً طويالً .وال تتوفر الحماية سوى للخدمات المحددة في لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUكخدمات
األرصاد الجوية الساتلية والبحوث الفضائية وخدمات مساعدات األرصاد الجوية .وستكون العملية مشابھة لتلك التي
اعتمدت لتحديد بعض نطاقات التردد الحتياجات رادارات المحيطات وقد تستغرق عدة سنوات.

2014

 -5وفي إطار متابعة المناقشة بشأن أجھزة استشعار الطقس الفضائي التي أجراھا فريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية ) (SG-RFCفي اجتماع آذار /مارس  ،2014أع ّدت الواليات المتحدة األمريكية استمارة أسئلة ضمن
مجموعة الدراسات  ،7اعتمدتھا المجموعة  7في أيلول /سبتمبر  .2014واستمارة األسئلة خطوة أولى في تحديد
اإلجراءات المطلوبة لتوفير الحماية الالزمة ألجھزة استشعار الطقس الفضائي .ويُدعى األعضاء إلى المشاركة في
الدراسة من خالل تقديم مساھمات لفرقة العمل  C7لقطاع االتصاالت الراديوية أو لفريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية ) (SG-RFCالتابع للمنظمة ) .(WMOوثمة حاجة إلى معلومات عن خصائص النظام والعمليات
والمسائل المعروفة المتعلقة بتوافق الطيف.
دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية
 -6أشارت لجنة النظم األساسية ) (CBSإلى أھمية زيادة مشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي وضع السياسات
الوطنية المتعلقة بالترددات لمراعاة اعتماد خدمات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى أنظمة المراقبة واالتصاالت من
أجل تلبية األولويات الوطنية ،بما في ذلك توفير التنبؤات وخدمات اإلنذار ومراقبة المناخ .ولمساعدة المرافق الوطنية
) ،(NMHSsأعدّت لجنة النظم األساسية ) (CBSدليالً بشأن كيفية مشاركة المرافق الوطنية ) (CBSبفعالية أكبر في
القيام على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي بوضع اللوائح الراديوية لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
الدولي لالتصاالت ) (ITUوالتي تنظم استخدام الترددات الراديوية ،وتحديث تلك اللوائح .ويرد في ما يلي نص التوصية
.(CBS-Ext.(2014)) 13
التوصية (CBS-Ext.(2014)) 13
دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية
إن لجنة النظم األساسية،
إذ تشير إلى:
) (1القرار ،(Cg-XV) 4
) (2القرار ،(EC-64) 11
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) (3القرار ،(EC-65) 9
وإذ تشير أيضا ً إلى:
)(1

أھمية زيادة مشاركة المرافق الوطنية في وضع السياسات الوطنية المتعلقة بالترددات لمراعاة اعتماد
خدمات المرافق الوطنية على أنظمة المراقبة واالتصاالت من أجل تلبية األولويات الوطنية ،بما في ذلك
توفير التنبؤات وخدمات اإلنذار ومراقبة المناخ،

)(2

الحاجة إلى توجيھات بشأن كيفية مشاركة المرافق الوطنية بفعالية أكبر في القيام على كل من الصعيد
الوطني واإلقليمي والعالمي بوضع اللوائح الراديوية لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي
لالتصاالت والتي تنظم استخدام الترددات الراديوية والحفاظ على ھذه اللوائح،

توصي باعتماد دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تنسيق الترددات الراديوية ،على النحو
الوارد في مرفق ھذه التوصية ،بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق التوصية ((CBS-Ext.(2014) 13
دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تنسيق الترددات الراديوية
ملخص تنفيذي
الغرض من ھذا الدليل
 -1أُع ّد الدليل الموجه للمرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالمشار إليه أدناه "بالدليل" ،بغية مساعدة األعضاء في تلبية
متطلبات القرار  .(Cg-XV) 4ويتولى االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUوتحديداً قطاعھا المعني باالتصاالت الراديوية
في االتحاد ) ،(ITU-Rالمسؤولية العالمية في تيسير اإلدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.
 -2ويعرض الدليل الوصف العام لعمليات االتحاد الدولي ) (ITUالرئيسية المتعلقة بتنسيق الترددات الراديوية،
والھيكل اإلقليمي واإلطار التنظيمي الذي ّ
ينظم استخدام طيف الترددات الراديوية على المستوى العالمي 2ويُو ّجه العملية
الوطنية إلدارة طيف الترددات الراديوية ،فضالً عن إدارة المدارات الساتلية .ويتوفر المزيد من المعلومات المفصلة عن
الترددات التي تعتبر مھمة لألرصاد الجوية واألنشطة المرتبطة بھا في المطبوع 3المشترك بين المنظمة )(WMO
واالتحاد الدولي ) (ITUبشأن "استخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به".
 -3وش ّدد القرار  4للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية 4والقرار  5(EC-64) 11على أھمية الترددات
ّ
وحث القراران جميع أعضاء المنظمة ) (WMOعلى
الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية.
بذل قصارى جھودھم لضمان توافر وحماية الترددات الراديوية المناسبة الالزمة لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما
يتصل بھا من أنشطة بيئية والسيما:
) (1ضمان اإلدراك الكامل من جانب إداراتھم الوطنية لالتصاالت ألھمية الترددات الراديوية ألنشطة
األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أنشطة بيئية ولمتطلبات ھذه األنشطة منھا ،والسعي إلى الحصول
على تأييدھا في المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي تعقدھا جمعيات االتحاد الدولي
لالتصاالت وأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTU-Rاألخرى؛
) (2المشاركة 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 ً مجموعة الدراسات  7المعنية بالخدمات العلمية؛
) (3التسجيل المناسب لدى اإلدارات الوطنية المختصة باالتصاالت الراديوية لجميع محطات/أنظمة
االتصاالت الراديوية األرضية والفضائية والترددات الراديوية المستعملة في عمليات وبحوث
األرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بھا.

 2ترد معلومات إضافية عن تطوير إطار إدارة الترددات الراديوية وتعديله على المستوى العالمي في المطبوع "استراتيجية المنظمة ) (WMOلحماية
الترددات الراديوية لألرصاد الجوية" ).(http://wis.wmo.int/file=1029
" 3استخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به"http://www.itu.int/en/publications/ITU- .
R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic
 4القرار http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/Res4_en.html - (Cg-XV) 4
5
القرار – (EC-64) 11
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/e
nglish/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf
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الھيكل التنظيمي لالتحاد الدولي لالتصاالت )(lTU
يتولى قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTU-Rتحديث إطاره التنظيمي الذي يتألف
-4
من لوائح وإجراءات وقواعد ومعايير دولية متفق عليھا )تسمّى توصيات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي
لالتصاالت ) (lTU-Rفي مفردات االتحاد ) ((lTUوالوثائق األخرى المتعلقة بإدارة طيف الترددات الراديوية والمدارات
الساتلية .و ُتش ّكل لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUالجزء الرئيسي من ھذا اإلطار .ولوائح الراديو لالتحاد
ّ
المنظم )KHz 8.3
الدولي لالتصاالت ) ،(ITUمثلھا مثل اللوائح الفنية للمنظمة ) ،(WMOمعاھدة دولية .ونطاق التردد
)كيلوھرتز( ) GHz 3 000 -جيغاھرتز(( مقسّم إلى نطاقات أصغر موزعة على أكثر من  40خدمة راديوية معرّفة.
وتشمل أكثر الخدمات الراديوية أھمية بالنسبة للمنظمة ) :(WMOخدمة معينات األرصاد الجوية ) ،(MetAidsوالخدمة
الساتلية لألرصاد الجوية ) ،(MetSatوخدمة استكشاف األرض الساتلية ) (EESSوخدمة التحديد الراديوي للموقع
) - (RLSانظر الفقرة الفرعية  .2.2وفي حال الرغبة في حماية نظام أو تطبيق راديوي من تداخل ُنظم أو تطبيقات
أخرى ،ينبغي أن يكون النظام أو التطبيق مرتبطا ً بخدمة راديوية معروفة.
يتضمن البند  5من لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUجدول توزيع نطاقات التردد لجميع
-5
ً
الترددات الواقعة بين  KHz 8.3و ،GHz 3000استنادا إلى صف واحد لكل نطاق مقسّم إلى عواميد تتراوح بين عمود
واحد وثالثة عواميد .وھناك عمود واحد لكل إقليم من أقاليم االتحاد ) (ITUالثالثة )انظر الشكل  .(3ويضم اإلقليم األول
لالتحاد ) (ITUاإلقليمين األول والسادس من أقاليم المنظمة ) (WMOواألجزاء الشمالية من اإلقليم الثاني .ويضم اإلقليم
الثاني لالتحاد ) (ITUإقليمي المنظمة ) (WMOالثاني والرابع وغرينالند .ويغطي اإلقليم الثالث لالتحاد ) (ITUالنصف
الجنوبي من إقليم المنظمة ) (WMOالثاني ومعظم اإلقليم الخامس.
و ُيق ّر توزيع الخدمات الراديوية خالل المؤتمرات العالمية لالتصاالت التي ُتعقد كل ثالث أو أربع سنوات.
-6
و ُيح ّدد التوزيع على أساس أولي أو ثانوي بحيث ال يتسبب التوزيع الثانوي بأي تداخل ضار في الخدمات العاملة
بموجب توزيع أولي ،وال تطلب الحماية منه .وحين تعمل خدمات متعددة في نفس التوزيع األولي ،يكون على المحطات
التي توفر ھذه الخدمات أن تنسّق فيما بينھا للتأكد من أنھا ال تسبب تداخالت لبعضھا البعض .وعند توثيق التوزيع في
جداول لوائح الراديوُ ،تدوّ ن التوزيعات األولية دائما ً بحروف كبيرة )بخط غامق بالعربية( ،بينما ُتدوّ ن التوزيعات
الثانوية بخط عادٍ ،أي بحروف )صغيرة( )بخط فاتح بالعربية(.
ويجري قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTU-Rكذلك دراسات ويُق ّر المعايير
-7
الدولية بشأن مسائل االتصاالت الراديوية )توصيات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTU-Rفي
مفردات االتحاد ) .((lTUويعمل القطاع من خالل مؤتمرات عالمية وإقليمية تتعلق باالتصاالت الراديوية ،ولجنة لوائح
الراديو ) ،(RRBوجمعيات االتصاالت الراديوية ) ،(RAولجان الدراسات المتعلقة باالتصاالت الراديوية ومكتب
االتصاالت الراديوية ) .(BRويُن ّفذ مكتب االتصاالت الراديوية ) (BRإجراءات التنسيق والتسجيل لل ُنظم والشبكات
والمحطات الفضائية واألرضية الالسلكية ،بالتعاون مع اإلدارات المعنية.
وأنشأت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUست منظمات إقليمية لالتصاالت ال ت ّ
شكل
-8
رسميا ً جزءاً من عملية التطوير التنظيمي ،لكنھا تؤدي دوراً مھما ً في التحضير للمؤتمرات العالمية لالتصاالت
الراديوية على المستويين العالمي واإلقليمي .وتنسّق ھذه المنظمات اإلقليمية لالتصاالت و ُتع ّد اقتراحات تتعلق بجوانب
مختلفة من إدارة الطيف ،بما فيھا اقتراحات بشأن التوزيع العالمي واإلقليمي لتنظر فيھا المؤتمرات العالمية لالتصاالت
الراديوية .وھذه المنظمات ھي:
)أ(

االتحاد اإلفريقي لالتصاالت )(ATU؛

)ب(

الفريق العربي إلدارة الطيف )(ASMG؛

Cg-17/Doc. 4.2.2(5), DRAFT 1, p. 12

المسودة األولى
)ج(

جماعة آسيا والمحيط الھادئ لالتصاالت )(APT؛

)د(

المؤتمر األوربي إلدارات البريد واالتصاالت )(CEPT؛

)ھـ(

لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت )(CITEL؛

)و(

الكومنولث اإلقليمي في مجاال االتصاالت ).(RCC

للدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUالحق في التصويت في المؤتمرات العالمية
-9
لالتصاالت الراديوية ،لكن ھذه المنظمات اإلقليمية ال تملك ھذا الحق .وعلى الرغم من ذلك فھي تتحمل مسؤولية كبيرة
في عملية صنع القرار .ومن الضروري أن تكون الھيئات الوطنية واإلقليمية على علم تام بوقع القرارات على
الرصدات األرضية واألنشطة األخرى للمنظمة ).(WMO
ويُعتبر تنسيق تخصيصات التردد الخاصة بنظم ومحاطات وتطبيقات االتصاالت الراديوية التابعة لخدمات
-10
الراديو االرضية والفضائية واحدة من أھم الطرق التي توفّر عمليات فعالة لكل النظم الراديوية واالستخدام األمثل لطيف
الترددات الراديوية ومدارات السواتل .وليس تنسيق نظام /أو محطة/أو تطبيق إلزاميا ً بموجب اللوائح والقواعد الوطنية
والدولية فحسب ،بل ھو ضروري أيضا ً للحصول على االعتراف الوطني والدولي ،والحصول نتيجة لذلك على الحماية
من التداخل الضار من تخصيصات ترددية أخرى ناجمة عن المحطات/النظم القائمة والمستقبلية التي ستدعم التشغيل
الناجح للنظام /أو المحطة/أو التطبيق والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبشكل عام.
مشاركة المنظمة ) (WMOفي عمل قطاع االتصاالت الراديوية ) (lTU-Rباالتحاد الدولي لالتصاالت

)(lTU

للمنظمة ) (WMOصفة المراقب في قطاع االتصاالت الراديوية ) (lTU-Rباالتحاد الدولي
-11
لالتصاالت ) ،(lTUوھي تساھم بشكل منتظم في لجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ) (lTU-Rفي
المؤتمرات العالمية لالتصاالت ،من خالل أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCالتابع
للجنة النظم األساسية ) .(CBSويُعت ّد بمساھمات المنظمة ) (WMOفي االنشطة الفنية التي يضطلع بھا قطاع االتصاالت
الراديوية .لكن المنظمة ) (WMOتأسف لعدم إمكانية أن تصوّ ت على قرارات المؤتمرات الدولية لالتصاالت .ويمثل
أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCمتطلبات المنظمة ) (WMOحين يُسجلون كممثلين
للمنظمة ) (WMOأو كجزء من وفودھم الوطنية في الكثير من اجتماعات االتحاد الدولي ) (lTUوفي بعض المجموعات
اإلقليمية الست .ويكتسي ذلك أھمية من حيث ضمان أن تؤخذ المتطلبات المرتبطة باألرصاد الجوية في الحسبان في
وضع أحكام جديدة في لوائح الراديو أو في تعديل األحكام السارية .وعلى غرار ذلك ،يقدم بعض أعضاء فريق التوجيه
المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCمساھمات في العمليات الوطنية لتنسيق الترددات الراديوية وإدارتھا،
وذلك عبر اإلدارات او المنظمات التي ينتمون إليھا.
وعلى الرغم من أن من ضمن أعضاء االتحاد الدولي ) (lTUأعضاء قطاعيون ،كشركات اتصاالت
-12
ومشغلين ومصنعي أجھزة ،فقرارات المؤتمرات الدولية لالتصاالت بشأن تعديل لوائح الراديو تتخذھا الدول األعضاء.
لكن الكثير من الدول األعضاء تضم في وفودھا ممثلين عن قطاع الصناعة وممثلين عن ھيئاتھا التنظيمية .وبھذه
لطريقة ،يكون لقطاع الصناعة ،خالفا ً لما ھو الحال في بنية المنظمة ) ،(WMOتأثير مباشر وفعال جداً على قرارات
المؤتمرات العالمية لالتصاالت.
ويشجع المؤتمر المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى استخدام ھذا الدليل الذي يساعدھا على فھم التنظيم
-13
والعمليات التي ُتش ّكل تنسيق الترددات الراديوية وإدارتھا .والھدف ھو أن تستفيد المرافق الوطنية ) (NMHSsمن خبرة
لجنة النظم األساسية ) (CBSفي تنسيق الترددات والخبرة اإلقليمية في ھذا المجال ،لتكتسب فعالية أكبر في ضمان أن
تكون خدمات الترددات الراديوية التي تعتمد عليھا الرصدات والنظم األساسية الحالية والمستقبلية قابلة للحماية من
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المسودة األولى
التداخالت التي تؤثر سلبا ً على عملھا .وينبغي استخدام ھذا الدليل باالقتران مع الدليل المشترك بين االتحاد الدولي
لالتصاالت ) (lTUوالمنظمة ) (WMOعن "استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء
6
والمناخ والتنبؤ بھا".
1ـ

مقدمة

طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل موارد طبيعية قيمة ومحدودة تستخدمھا النظم الراديوية
-1
المختلفة وتوفر فرص ھائلة للتطور االجتماعي للمجتمع المعاصر .وظل التقدم التكنولوجي يفتح األبواب أمام مجموعة
من التطبيقات الراديوية الجديدة التي زادت االھتمام بالطيف والطلب عليه .وتنامى االعتماد على االتصاالت الراديوية
بشكل أو بآخر على نحو كبير في السنوات األخيرة ،ورفع نمو عدد التطبيقات وتنوعھا ،والكثير منھا يحتاج إلى نطاقات
عريضة ،والتوسع الھائل لتوقعات المستخدم من الطلب على األطياف الراديوية من الطلب على الطيف الراديوي.
وھناك الكثير من الخدمات والنظم والتطبيقات التي تستخدم الطيف الراديوي على نطاق واسع .وھي
-2
تشمل النظم الثابتة والمتنقلة لالتصاالت الراديوية ،والبث ،والطيران ،والنقل على السكك الحديدة والنقل البحري،
والدفاع ،وااللكترونيات الطبية ،وخدمات الطوارئ ،ونظم التح ّكم والمراقبة عن بعد ،والفلك الراديوي ،ونظم استكشاف
األرض والبحوث الفضائية ،والكثير من التطبيقات االخرى.
والوصول إلى الطيف أمر في غاية األھمية للرصدات األرضية ،والتنبؤ بالطقس ،ومراقبة المناخ والتنبؤ
-3
بتغير المناخ .وثمة ترددات معينة تمثل أھمية استثنائية بالنسبة لعناصر بيئية محددة ويمكن مراقبتھا بطريقة منفعلة
شريطة أال تكون اإلشارات مثقلة بانبعاثات ناجمة عن مستخدمين لترددات راديوية يعملون في نطاق التردد ھذا أو
حوله .وبالمثل ،تتعرض أيضا ً أجھزة االستشعار العاملة باستخدام تردد راديوي محدد إلى التداخل جراء نظم راديوية
أخرى ،تجعلھا غير قابلة لالستخدام في ظروف معينة.
لكن يكاد ال يوجد طيف للترددات الراديوية غير مستخدم في المناطق المأھولة .وتستخدم أشكال مختلفة
-4
من المحطات الراديوية نفس الترددات ،وينبغي اختيار البارامترات التقنية لھذه المحطات وضبطھا بشكل يحول دون أن
تتسبب اصداراتھا بتداخالت على ھذا المستوى المحدد ،وإال فقد يقود ذلك إلى حالة ال يكون فيھا أي من ھذه المحطات
يعمل وفق الشروط التقنية وال يمكن ألي منھا أن تؤدي الوظيفة المطلوبة.
ولذلك ،ثمة حاجة إلى تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية بشكل مناسب من قبل النظم/التطبيقات
-5
المختلفة )بما فيھا تلك المتعلقة باألرصاد الجوية( لتجنب التداخل الضار وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة باالستخدام الفعال
للطيف .وتشكل االتفاقات الدولية واإلقليمية والقوانين الوطنية وغير ذلك من الوثائق واإلجراءات واألنشطة المتعلقة
باالستخدام الفعال لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل نظام إدارة الطيف ) .(SMSوتش ّكل أنشطة تنسيق
الترددات الراديوية جزءاً من العمليات التي ُتن ّفذ في إطار نظام إدارة الطيف ).(SMS
وتستخدم األوساط المعنية باألرصاد الجوية طيف الترددات الراديوية على نطاق واسع من خالل نظم
-6
وتطبيقات األرصاد الجوية الراديوية التي تحصل على المعلومات البيئية المستخدمة في التنبؤ بالطقس ،ومراقبة البيئة،
والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ورصدھا واإلنذار المبكر بھا ألجل التخطيط لعمليات اإلغاثة في الكوارث وإدارتھا .وتتوفر
التفاصيل الفنية عن استخدام الطيف لمراقبة البيئة في المطبوع المشترك بين االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUوالمنظمة
7
) (WMOعن "استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بھا".

" 6استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بھا"
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic
" 7استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بھا"
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic
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ويصف ھذا الدليل المفاھيم األساسية لعملية تنسيق الترددات الراديوية على الصعد الدولية واإلقليمية
-7
والوطنية الضرورية لتشغيل فعال لمختلف األجھزة الراديوية دون تداخل ،بما في ذلك النظم والتطبيقات المرتبطة
باألرصاد الجوية .ويتضمن الدليل نھجا ً مقترحا ً لتتبعه المرافق الوطنية ) (NMHSsلتحسين فعاليتھا في التأثير في إدارة
الطيف على المستويين الوطني والدولي ،لكن يمكن ألي جھة من األوساط المعنية باألرصاد الجوية استخدامه على
سبيل مبادئ توجيھية.
وأع ّد ھذا الدليل فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC) 8الذي يعمل في إطار لجنة
-8
النظم األساسية ) (CBSالتابعة للمنظمة ).(WMO
2ـ

ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟

2.1

تنسيق الترددات

ال يتضمن االتفاق الدولي الرئيسي الذي ّ
ينظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل ،أي
-9
10
9
لوائح الراديو ) (RRالتي يُعدّھا االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUويحدّثھا ،تعريفا ً لكلمة "تنسيق" .لكن ينبغي فھم
التنسيق على أنه عملية يتبعھا مستخدمو طيف الترددات الراديوية لتجنب التداخالت الضارة المحتملة بين
النظم/المحطات/التطبيقات الالسلكية الجديدة وتلك الموجودة.
-10

متى يكون التنسيق ضرورياً؟ إن األھداف الرئيسية من التنسيق ھي:

)أ(

تمكين المحاطات/النظم الراديوية الموجودة والجديدة من العمل بشكل فعال؛

)ب(

ضمان االعتراف بالمحطة/النظام الجديد في المستقبل .ويعني ھذا عمليا ً توفير حماية المحطات/النظم التي
قد تستخدم في المستقبل من التداخالت الضارة.11

 -11وتتضمن عملية التنسيق ما يلي:
)أ(

تبادل البيانات الفنية والتشغيلية لتخصيص أو تخصيصات من الترددات للنظم/المحطات الراديوية قائمة
ومطلوبة من قبل )يمكن الحصول عادة على التخصيصات القائمة والمطلوبة من قبل من قواعد البيانات
الوطنية و/أو الدولية ذات الصلة( والتخصيص أو التخصيصات الجديدة؛

)ب(

إجراء دراسات عن آثار التداخل المحتملة بين التخصيص أو التخصيصات الراديوية القائمة والجديدة؛

)ج(

تأمين االتصال بين السلطات المعنية بإدارة الطيف )الوطنية و/أو الدولية ،حسب الحالة( ومستخدمي
الطيف ،وفيما بين المستخدمين بشأن االقتراحات الجديدة ،وعند االقتضاء؛

)د(

تعديل البارامترات الفنية و/أو إعادة تصميم النظم/التطبيقات المقترحة لفسح المجال أمام التشغيل الفعال
للنظم/التطبيقات الجديدة والقائمة.

 8انظر الرابطhttp://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html :
 9انظر الرابط) http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en :فيما يلي جميع اإلشارات إلى لوائح الراديو ،ترد في الطبعة .(2012
 10انظر على الموقعhttp://www.itu.int :
 11تعرّف الالئحة رقم  1.169التداخل الضار كالتالي:
"التداخل الضار :ھو تداخل يعرض للخطر اشتغال خدمة مالحة راديوية أو غيرھا من خدمات السالمة ،أو يحط حطا ً شديداً من خدمة اتصاالت راديوية
مستعملة وفقا ً للوائح الراديو ،أو يقطعھا قطعا ً متكرراً ،أو يمنع اشتغالھا"
الالئحة الراديوية رقم  1.169.تعني الحكم  1.169من لوائح الراديو .وسيستخدم ھذا النسق في اإلشارات التالية إلى أحكام لوائح الراديو(.
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-12

ومن الضروري قبل الشروع بعملية التنسيق اختيار الخصائص/البارامترات الفنية/التشغيلية المالئمة
وتفادي االخطاء الجسيمة التي من شأنھا أن تعرقل نجاح التنسيق منذ البداية .وينبغي أن تكون الخصائص
/البارامترات الفنية/التشغيلية الخاصة بمحطة/نظام مستقبلي متسقة مع اللوائح/القواعد الدولية و/أو الوطنية
إلدارة الطيف .وعلى سبيل المثال:

)أ(

ينبغي توزيع ترددات التشغيل المختارة لمحطة جديدة/نظام جديد )على المستوى الدولي و/أو الوطني(
لخدمة االتصاالت الراديوية التي ستشتغل ضمنھا المحطة الجديدة/النظام الجديد؛

)ب(

ينبغي أن تمتثل الخصائص الفنية للمحطة الجديدة/النظام الجديد للقيود التنظيمية الدولية و/أو الوطنية
المحددة في اللوائح/القواعد ذات الصلة )كقوة االنتاج ،وخصائص الھوائي ،ومستوى اإلرسال خارج
النطاق( ،الخ.

-13

وفي حال لم تكن الخصائص /البارامترات الفنية/التشغيلية الخاصة بمحطة/نظام مطابقة للوائح/القواعد
الدولية و/أو الوطنية ،فال يمكن تنسيق تلك المحطة/النظام.

-14

ويرد في الشكل  1شرح مبسّط عام لعملية التنسيق.
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مبسط لعملية تنسيق تخصيص /تخصيصات الترددات الراديوية
الشكل  :1شرح ّ
األنشطة السابقة للتنسيق‐ Pr
اختيار الخصائص والبارامترات الفنية والتشغيلية األولية )الترددات،
 ,قوة اإلرسال ،خصائص الھوائي ،الموقع ،ساعات العمل ،الخ(

User
المستخدم

COORDINATION
التنسيق

المواصفات and
operational
Submittingإلى
 technicalلمحطة جديدة
الفنية والتشغيلية
تقديم
characteristics of a new station to
التنظيمية
الھيئة
regulator
ال

ھل البارامترات الفنية والتشغيلية
لمحطة جديدة /نظام جديد مطابقة
للوائح؟

Modification
ofتعديل الخصائص/
technical
 /operationalالفنية/
البارامترات
characteristics/
النظم
التشغيلية للمحطات/
parameters of the
الجديدة
new stations/systems

نعم
قاعدة بيانات نظام
إدارة الطيف

Obtaining
of technical
and operational
للمحطات/
والتشغيلية
الخصائص الفنية
الحصول على
characteristics
of existing
القائمةand
earlier
نطاق
نفس
في
العاملة
قبل
من
والمطلوبة
النظم
in
the
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التردد
same frequency
band
Compatibility analysis between the new
المحطة/النظام
 stations/systemsبين
تحليل التوافق
الجديدstation
/system
and other
المحطات/النظم
االخرى وتحديد
والمحطات/النظم
and
determination
of possibly
affected
المحتمل تأثرھا
stations/systems

نعمYES
)نجاح
(coordination
التنسيق(
)success
نعمYES
)نجاح
(coordination
التنسيق(
)success
)يمكن
ال NO
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(possible
to
التنسيق(
)continue

ھل تتوافق المحطة الجديدة
مع المحطات االخرى؟

ال
ھل يوافق "أصحاب" المحطات
المحتمل تأثرھا على التداخل؟

مستخدمون
آخرون

ال
ھل انقضت مھلة التنسيق؟
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التنسيق FAILURE
OF COORDINATION
فشل

الھيئة التنظيمية
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في حال أتمت عملية التنسيق بنجاح ،ووفقا ً لما تنص عليه لوائح الراديو ،يحصل
التخصيص/التخصيصات الراديوية المرتبطة بالمحاطات/النظم الجديدة على حق االعتراف الدولي )الئحة
الراديو رقم  (8.3ويتعين تسجيلھا في السجل األساسي الدولي للترددات ):(MIFR

)أ(

يحظى أي تخصيص تردد مسجّل في السجل األساسي مع نتيجة مؤاتية )أي منسّق بنجاح( بموجب جدول
تخصيصات التردد واألحكام األخرى في لوائح الراديو ،بحق االعتراف الدولي،

)ب(

ويعني ھذا الحق أن على اإلدارات األخرى أن تأخذ بالحسبان ھذه التخصيصات عند اإلعداد
لتخصيصاتھا ،تجنبا ً لحدوث تداخالت ضارة.

-16

وتنطبق عامة حقوق مماثلة أو مساوية تماما ً بموجب اللوائح الوطنية ،وليس فقط للتخصيصات المعترف
بھا دوليا ً بل كذلك للتخصيصات المسجلة في السجل الوطني للتردد )قاعدة بيانات النظام الوطني إلدارة
الطيف(.

-17

ويكتمل التنسيق رسميا ً بعد التوصل إلى اتفاق مع جميع الجھات المعنية .لكنه من الضروري إبالغ سلطة
إدارة الطيف المعنية )الوطنية و/أو الدولية( بتخصيص/تخصيصات التردد المنسّقة وبارا متراتھا لتسجّل
في قاعدة البيانات ذات الصلة وتؤخذ في الحسبان في المستقبل.

-18

يرد في الشكل  2وصف عام للتنسيق الدولي ،واإلبالغ بتخصيصات التردد وتسجيلھا عبر مكتب
االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU
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ى
األولى
لمسودة
الم

التردد وتسجيلھا
د
صيصات
سيق الدولي ،واإلبالغ بتخص
صف عام للتنس
االشكل  :2وص

Cg-17/Doc. 4.2.2(5), DRAFT 1, p. 19

المسودة األولى

مكتب االتصاالت الراديوية
دراسة البيانات المقدمة في طلب التنسيق
تحليل التطابق مع تخصيصات التردد األخرى
نشر أسماء اإلدارات المتأثرة /تخصيصات التردد
المنسقة
دراسة بيانات التخصيصات
ّ

اإلدارة
طلب التنسيق )مع البيانات(
توضيح البيانات
اإلدارات التي ُيحتمل تأثرھا
التنسيق مع اإلدارات المتأثرة

نشر تخصيصات التردد وتسجيلھا في السجل األساسي الدولي للترددات البيانات المنسّقة – التسجيل في السجل
األساسي الدولي للترددات )(MIFR
)(MIFR
تسجيل بدء العمل بالتخصيصات

معلومات عن بدء العمل بالتخصيصات

الوثائق األساسية – ضمن المھلة المحددة – لجنة لوائح الراديو

والمھلة المحددة لتنسيق شبكة ساتلية ھي سبع سنوات وفق ما تنص عليه الئحة الراديو .وھي داللة
-19
واضحة على تعقيد عملية التنسيق.
-20

ويرد في األقسام الفرعية من القسم التالي وصف للعناصر المختلفة من عملية تنسيق التردد الراديوي.

2.2

الخدمات الراديوية

تتضمن المادة  1من لوائح الراديو تعريفا ً ألكثر من  40خدمة راديوية مختلفة ،معظمھا ،ولكن ال جميعھا،
-21
خدمات اتصاالت راديوية .وعلى سبيل المثال ،فخدمة علم الفلك الراديوية خدمة راديوية وليست خدمة اتصاالت
راديوية.
وتعرّف لوائح الراديو خدمة االتصاالت الراديوية على أنھا "خدمة معرفة في ھذا القسم تقتضي إرسال
-22
موجات راديوية أو بثھا أو استقبالھا لغايات خاصة باالتصاالت" )الئحة الراديو رقم  1.19في القسم الثالث – خدمات
الراديو المادة .(1
ومن بين ھذه الخدمات الراديوية ،ھناك أربع خدمات راديوية ذات أھمية بالغة/اھتمام بالغ بالنسبة
-23
لألرصاد الجوية .ويبيّن الجدول  1أدناه تعريف ھذه الخدمات ويعطي أمثلة عن التطبيقات العاملة.
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المسودة األولى
الجدول  :1قائمة الخدمات الراديوية ذات األھمية لألرصاد الجوية والرصدات البيئية
أعداد وتعاريف األحكام المتعلقة بالخدمات الراديوية في اللوائح الراديوية
)طبعة عام (2012
الالئحة الراديوية رقم  :1.51خدمة استكشاف األرض الساتلية :ھي

المختصر

مثال أو أمثلة التطبيق

12

أجھزة استشعار )محاسيس ( من الفضاء )منفعلة
وسلبية( لمراقبة البيئة وسطح األرض والغالف
الجوي ،كرطوبة التربة ودرجات حرارة سطح
البحر ومدى الجليد وغطاء الثلج ومحتوى بخار
الماء وتركزه في الغالف الجوي ،والمكونات
المختلفة للغازات ،وارتفاع سطح المحيط ،ووجھة
 EESSالرياح وسرعتھا ،ومعدل الھطول فوق سطح
المحيط ،الخ.

خدمة اتصاالت راديوية بين محطات أرضية ومحطة فضائية واحدة أو
أكثر ،قد تشمل وصالت بين محطات فضائية ،ويتم فيھا:
 الحصول على المعلومات المتعلقة بخصائص األرض وظواھرھاالطبيعية بما في ذلك معطيات تتعلق باألحوال البيئية ،بواسطة محاسيس
نشيطة أو محاسيس منفعلة تحملھا سواتل أرضية؛
 تجميع معلومات مماثلة بواسطة منصات محمولة جواً أو واقعة علىاألرض؛
 توزيع ھذه المعلومات على محطات أرضية تنتمي إلى النظام نفسه؛ ويمكن مساءلة المنصات أيضا ً.يمكن أن تشمل ھذه الخدمة أيضا ً وصالت التغذية الالزمة لتشغيلھا.
المسابير الراديوية ،والمسابير الھابطة ،ومسابير
الالئحة الراديوية رقم  :1.50خدمة مساعدات األرصاد الجوية :ھي
الصواريخ ،لقياسات الغالف الجوي الموقعية
خدمة اتصاالت راديوية تستعمل لعمليات الرصد وللسبر في األرصاد
MetAids
الستبانة رأسية عالية )درجة الحرارة والرطوبة
الجوية ،بما في ذلك علم المياه.
النسبية وسرعة الرياح(؛ نظم كشف البرق
نظم سواتل األرصاد الجوية )الثابتة وغير الثابتة(
الالئحة الراديوية رقم  :1.52خدمة األرصاد الجوية الساتلية :ھي
خدمة ساتلية الستكشاف األرض لحاجات االرصاد الجوية.
لجمع البيانات بواسطة أجھزة تصوير مرئية
MetSat
وباألشعة تحت الحمراء ،أجھزة االستشعار المنفعلة
والسلبية ،ونشر ھذه البيانات
رادارات األرصاد الجوية :رادارات الطقس،
الالئحة الراديوية رقم  :1.48خدمة التحديد الراديوي للموقع :ھي خدمة
ورادارات رسم جانبيات الرياح للرصدات السطحية
استدالل راديوي لغايات التحديد الراديوي للموقع.
القاعدة كقياس الھطول والرياح التي تؤدي كذلك
تعاريف ذات صلة:
دوراً حاسما ً في عمليات التحذير الفوري واإلنذار
الالئحة الراديوية رقم  :1.40خدمة االستدالل الراديوي :ھي خدمة
بالكوارث )الفيضانات الخاطفة أو ظواھر الرياح
اتصاالت راديوية لغايات االستدالل الراديوي
 RLSالعاتية ،الخ(.
الالئحة الراديوية رقم  :1.9االستدالل الراديوي :ھو تحديد موقع شيء
أو سرعته أو أي من خصائصه األخرى ،أو ھو الحصول على
معطيات بشأن ھذه المعلمات ،عن طريق خواص انتشار الموجات
الراديوية.
نظام رصد الطقس الفضائي لمراقبة العمليات
الالئحة الراديوية رقم  :1.55خدمة األبحاث الفضائية :ھي خدمة
الفيزيائية التي تحدث في بيئة الفضاء مدفوعة
اتصاالت راديوية تستخدم فيھا مركبات فضائية أو أجسام فضائية
أخرى لغايات البحث اعلمي أو التكنولوجي.
بالشمس والغالف الجوي العلوي لألرض ،وتؤثر في
نھاية المطاف على األنشطة البشرية على األرض
وفي الفضاء)الرياح الشمسية ،وتدفق بالزما الرياح
الشمسية التي تحمل المجال المغناطيسي الكامن في
SRS
الشمس ،وتطلق طاقة بطريقة ثائرة ،كتوھجات
لإلشعاع الكھرومغنطيسي )موجات راديوية ،أشعة
تحت حمراء ،ومرئية ،وفوق بنفسجية ،وأشعة ،(X
وجسيمات نشطة )إلكترونات ،بروتونات ،وأيونات
ثقيلة( ،وبالزما عالية السرعة من خالل عمليات
انقذاف إكليلية ،الخ(.

 12انظر كذلك دليل "استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بھا" ،على الرابط:
www.itu.int/ITU-R/go/R-HDB-45-2008
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المسودة األولى
النطاق 3 400-) C

والجدير بالذكر أن نظم الخدمة الساتلية الثابتة ،من خالل الحمولة النافعة التجارية في
-24
 (4 200 MHzوالنطاق  (MHz 11 700-10 700) Kuتستخدم على الصعيد العالمي لنشر معلومات عن الطقس والمياه
والمناخ ،بما في ذلك اإلنذار بالكوارث على وكاالت األرصاد الجوية وأوساط المستخدمين.

وتستخدم نظم إدارة الطيف ،في أغلب األحيان ،نفس تصنيف الخدمات الراديوية الذي يستخدمه االتحاد
-25
الدولي لالتصاالت ) .(ITUلكن من الضروري التحقق مما إذا كان نظام وطني إلدارة الطيف يطبق نفس التصنيف أو
إذا كان ھناك فرق أقله في بعض الخدمات.
2.3

تخصيصات التردد وجدول توزيع نطاقات التردد

توزيع )نطاق تردد( :ھو تدوين نطاق تردد معين في جدول توزيع نطاقات التردد ،حتى تستعمله خدمة
-26
واحدة أو أكثر من خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية أو لألرض ،أو خدمة علم الفلك الراديوي وفق شروط خاصة.
وينطبق ھذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني )الئحة الراديو .(1.16
-27

يمكن توزيع جزء من طيف تردد راديوي لخدمة واحدة أو عدة خدمات اتصاالت راديوية.

-28

وقد يمنح ھذا التوزيع حقوق وواجبات مختلفة:

)أ(

التوزيعات األولية تمنح خدمات محددة األولوية في استخدام الطيف المخصص .وحين توجد خدمات
أولية متعددة داخل نطاق تردد ،يكون لجميعھا حقوق متساوية .لكن يحق ألي محطة أن ُتحمى من
محطات أخرى تبدأ عملھا في تاريخ الحق؛

)ب(

التوزيعات الثانوية ُتخصص للخدمات التي يتعين أن تحمي جميع التوزيعات األولية في نفس النطاق.
ويجب أال تتسبب الخدمات العاملة في التوزيعات الثانوية بتداخالت ضارة وأن تقبل التداخل الناجم عن
محطات الخدمة األولية .ولكل محطات الخدمة الثانوية حقوق متساوية فيما بينھا في نفس نطاق التردد.

ال يجمع التوزيع عادة بين خدمات تستخدم نظم عالية ومنخفضة الطاقة )كمحطات البث األرضي
-29
ومحطات مساعدات األرصاد الجوية ،كالمسابير الراديوية على سبيل المثال(.
و ُتدرج عادة جداول توزيع نطاقات التردد للخدمات الراديوية المختلفة والقيود الفنية/التشغيلية وحقوق
-30
المستخدمين/المشغلين والھيئات التنظيمية وواجباتھم ومسؤولياتھم ،الخ ،في اللوائح و/أو القواعد الوطنية والدولية.
تتضمن اللوائح الراديوية جدول توزيع نطاقات التردد )الوارد في المادة  5من لوائح الراديوي( الذي
-31
ّ
يستند إلى طريقة توزيع جدولي مع
حواش .ويُقسم نطاق التردد المنظم ) (8.3 kHz – 3 000 GHzإلى نطاقات أصغر
ٍ
حجما ً وتوزع على أكثر من  40خدمة راديوية محددة .ويجري التوزيع للخدمات الراديوية على أساس أولي أو ثانوي
)على أال يتسبب األخير بتداخالت ضارة للتوزيع األول وأال يطلب الحماية منه( .وتستخدم الحواشي لتحديد كيفية توزيع
نطاقات التردد واستخدامھا بدقة كبيرة.

2.4

أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت )(ITU

قُسّم العالم إلى ثالثة أقاليم من حيث توزيع نطاقات التردد ،كما ھو مبين في الشكل  3أدناه .ويرد وصف
-32
أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUفي اللوائح الراديوية  3.5و 4.5و. 5.5
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المسودة األولى
 -3.5اإلقليم  :1يشمل اإلقليم  1المنطقة التي يحدّھا الخط أ شرقا ً )انظر تعريف الخطوط أ و ب و ج في
الرسم  3أدناه( والخط ب غرباً ،باستثناء أراضي جمھورية ايران اإلسالمية المحصورة بين ھذين
الحدين .كما يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان واالتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان
ومنغوليا وأوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال
االتحاد الروسي المحصورة بين الخطين ب و ج.
 -4.5اإلقليم  :2يشمل اإلقليم  2المنطقة التي يحدھا الخط ب شرقا ً والخط ج غربا ً.
 -5.5اإلقليم  :3يشمل اإلقليم  3المنطقة التي يحدھا الخط ج شرقا ً والخط أ غرباً ،باستثناء أراضي أرمينيا
وأذربيجان واالتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزباكستان وقيرغيزستان
وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال االتحاد الروسي .كما يشمل الجزء من
أراضي جمھورية ايران اإلسالمية الواقع خرج ھذه الحدود.
الشكل  :3أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت )(ITU
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ويرد في الجدول  2مستخرج من جدول توزيع نطاقات التردد الواردة في المادة  5من الئحة الراديو.
-33
وتشير األحرف الكبيرة )الخط الغامق بالعربية( إلى التوزيعات األولية بينما يشير الخط الصغير )الخط الفاتح بالعربية(
إلى التوزيعات الثانوية .وتستخدم األرقام للداللة على األحكام المستخدمة لتحديد الشروط ،والتوزيعات اإلضافية والبديلة
ولوصف استخدامات خاصة .وعلى سبيل المثال ،تنص الالئحة الراديوية رقم  5.341على ما يلي:
ُ 5.341تجري بعض البلدان أبحاثا ً منفعلة في النطاقات
 ،220 GHzوذلك في إطار برنامج للبحث عن إرساالت متعمدة من مصدر خارج األرض.

 1 400-1 727 MHzو 101-120 GHzو197-
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المسودة األولى
يعود كل عمود في جدول توزيع نطاقات التردد إلى واحد من األقاليم .وحين يمأل توزيع محدد كامل
-34
ً
ً
ً
ً
ً
عرض الجدول لعمود واحد أو عمودين من ثالثة عواميد ،يكون التوزيع توزيعا عالميا أو توزيعا إقليميا ،تباعا – انظر
الجدول  2أدناه.
الجدول  : 2مستخرج من المادة  5من الالئحة الراديوية المتعلقة بتوزيع الترددات

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 1
1 675-1 670

1 690-1 675

1 700-1 690
مساعدات أرصاد جوية
أرصاد جوية ساتلية
)فضاء-أرض(
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.289 5.341 5.382
1 710-1 700
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية )فضاء-أرض(
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.289 5.341

اإلقليم 2

اإلقليم 3

مساعدات أرصاد جوية
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية )فضاء-أرض(
متنقلة
متنقلة ساتلية )أرض –فضاء( 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
مساعدات أرصاد جوية
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية )فضاء-أرض(
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.341
1 700-1 690
مساعدات أرصاد جوية
أرصاد جوية ساتلية )فضاء-أرض(

5.289 5.341 5.381
1 710-1 700
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية
)فضاء-أرض(
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.289 5.341 5.384

وإذ يمكن أن تتضمن أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUعدة توزيعات ُتحدد أحيانا ً بواسطة حاشية
-35
في الجدول ،فمن الضروري إلى جانب التحقق من الجدول نفسه ،التحقق من األحكام الواردة في كل صف ،ألنھا تحوي
أحيانا ً توزيعات إضافية .وعلى سبيل المثال ،ال يتضمن الجزء  15.4-18.4 GHzمن جدول توزيع نطاقات التردد )انظر
الجدول  (3توزيعات للخدمة الساتلية لألرصاد الجوية ،لكن الالئحة الراديوية رقم  5.519في الصف السفلي 17.7-
 18.1 GHzفي عمود اإلقليم  2والصف  18.1-18.4 GHzفي العمود العالمي ينصان على توزيع إضافي للخدمة الساتلية
لألرصاد الجوية ) (MetSatللسواتل الثابتة ،على النحو التالي:
 5.519توزيع إضافي :يوزع النطاق  18-18.3 GHzفي اإلقليم  2والنطاق  18.1-18.4 GHzفي اإلقليمين
و 3أيضا ً لخدمة االرصاد الجوية الساتلية )فضاء-أرض( على أساس أولي .ويقتصر استخدامھما على
السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض(WRC-07) .

1
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المسودة األولى
الجدول  :3مقطع من الجزء  15.4-18.4 GHzمن جدول توزيع الترددات في المادة  5من اللوائح الراديوية

15.4-18.4

GHz

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

اإلقليم 1

اإلقليم 3
…

17.3-17.7
ثابتة ساتلية
)أرض-فضاء( 5.516
)فضاء -أرض ( 5.516A 5.516B
تحديد راديوي للموقع
5.514
17.7-18.1
ثابتة
ثابتة ساتلية
)فضاء -أرض( 5.484A
)أرض -فضاء ( 5.516
متنقلة

18.1-18.4

2.5

17.3-17.7
ثابتة ساتلية
)أرض-فضاء( 5.516
إذاعة ساتلية
تحديد راديوي للموقع
5.514
5.514 5.515
17.7-18.1
17.7-17.8
ثابتة
ثابتة
ثابتة ساتلية
ثابتة ساتلية
)فضاء -أرض( 5.484A
)فضاء -أرض( 5.517
)أرض -فضاء ( 5.516
)أرض -فضاء ( 5.516
متنقلة
إذاعة ساتلية
متنقلة
5.515
17.8-18.1
ثابتة
ثابتة ساتلية
)فضاء -أرض( 5.484A
)أرض -فضاء ( 5.516
متنقلة
5.519
ثابتة
ثابتة ساتلية )فضاء -أرض( 5.484A 5.516B
)أرض -فضاء ( 5.520
متنقلة
5.519 5.521
17.3-17.7
ثابتة ساتلية
)أرض-فضاء( 5.516
تحديد راديوي للموقع

منظمات االتصاالت اإلقليمية

أنشأت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUست منظمات إقليمية لالتصاالت ال ت ّ
شكل
-36
رسميا ً جزءاً من عملية التطوير التنظيمي ،لكنھا تؤدي دوراً مھما ً في التحضير للمؤتمرات العالمية لالتصاالت
الراديوية على المستويين العالمي واإلقليمي .وتنسّق ھذه المنظمات اإلقليمية لالتصاالت و ُتع ّد اقتراحات تتعلق بجوانب
مختلفة من إدارة الطيف ،بما فيھا اقتراحات بشأن التخصيصات العالمية واإلقليمية لتنظر فيھا المؤتمرات العالمية
لالتصاالت الراديوية .وھذه المنظمات ھي:
)أ(

االتحاد اإلفريقي لالتصاالت )(ATU؛

)ب(

الفريق العربي إلدارة الطيف )(ASMG؛

)ج(

جماعة آسيا والمحيط الھادئ لالتصاالت )(APT؛
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ى
األولى
لمسودة
الم
)د(

(CEPT؛
C
المؤتمر األورربي إلدارات البريد واالتص
صاالت )

))ھـ(

صاالت )(CITTEL؛
لجنة البلدان األمريكية لالتص

))و(

االتصاالت ).(RCC
ت
جاال
إلقليمي في مج
الكومنولث اإل

صويت في المؤؤتمرات العالممية
صاالت ) (lTUالحق في التص
االتحاد الدولي لالتص
د
ضاء في
للدول األعض
-377
ذلك فھي تتحمل مسؤولية كبيررة في عملية
اإلقليمية ال تملك ھذا الحق .وعلى الرغم من ك
ة
ظمات
للالتصاالت  ،لكن ھذه المنظ
القرارات على الرصداات األرضية
ت
على علم تام ببوقع
صنع القرار .ومن الضرورري أن تكون الھيئات الوطنيية واإلقليمية ع
ص
خرى للمنظمة ).(WMO
وواألنشطة األخ
2.6
6

طني للترددات
التوزيع الوط

صاالت ) ،((ITUفال يزال
االتحاد الدولي لالتص
د
إلى حد كبير توززيعات
على الرغم ممن أن معظم اللبلدان تتبع ى
-388
ب ،يُع ّد الكثير من الھيئات
حدود ،لتلبية متتطلبات محددةة .ولھذا السبب
البلدان أن تتفادى التتوزيعات الدوولية ،بشكل مح
ن
ببمقدور
ت.
االتنظيمية جداوول وطنية لتوززيع الترددات
تسمى خططا ً أو غيير ذلك( عادة على المواقع الشبكية
الترددات )التي ى
ت
و ُتنشر الجداوول الوطنية لتووزيع
-399
طنية[ .ويقدم ببعضھا
التنظيمية الدولية والوط
ة
عي ] 2.10الھييئات
ظر القسم الفرع
لللھيئات التنظييمية الدولية واالوطنية – انظ
مستعينة بالرسوم البييانية 13.ويرد في الشكل  4ج
ة
ووضوح
جداول وطنية لتوزيع التردددات بشكل أكثثر شفافية ض
ج
جزء من
رسم بياني.
ممثال عن م
الشكل  :4مستخرج ممن جدول توززيع للترددات لنطاق التردد

2.7
7

2 200--2 500 MHz

القيود الفنية/التشغيللية

االطالع على مثال على اللرابط التالي:
ع
 13يمكن
, www.acma
a.gov.au/web
bwr/radcomm
_m/frequency
_planning/spe
ectrum_plan/arsp-wc.pdff
w
www.ic.gc.ca/
/eic/site/smt-gst.nsf/vwa
apj/2014_Can
nadian_Radio_Spectrum
m_Chart.pdf/$
$file/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdff
mages/specttrumchart.jpg
g, www.icta.m
mu//images/sspectrum.jpg
g
, www.fab.gov.pk/im
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المسودة األولى
ُتوزع الترددات و ُتستخدم مع إيالء االعتبار الواجب ألية قيود مفروضة على استخدامھا في اللوائح الدولية
-40
والوطنية .وقد تفرض بعض البلدان قيوداً محلية على استخدام نطاقات تردد محددة لخدمات راديوية فردية .وقد تفرض
ھذه القيود على استخدام بعض الترددات من قبل مستخدمين فرديين ،أو على القدرة المشعة في خدمة راديوية معينة
تعمل في نطاق تردد محدد ،أو في بعض المناطق الجغرافية.
2.8

الشروط الفنية و/أو التشغيلية والقيود الواردة في االتفاقات والقوانين واللوائح والقواعد الدولية

والوطنية
 -41يجب استخدام الوثائق التالية لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUحين يحتاج توزيع ما إلى اعتراف دولي:
)أ(

لوائح الراديو التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت )) (ITUوخاصة المادة  ،5والمادة  – 21للتخصيصات
التابعة للخدمات األرضية ،والمادة  22للتخصيصات التابعة للخدمات الفضائية( .وتتضمن لوائح الراديو
النصوص الكاملة التي اعتمدھا المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية )جنيف (WRC-95) (1995 ،والتي
ُن ّقحت الحقا ً واع ُتمدت من قبل المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية ،بما في ذلك جميع التذييالت
والقرارات والتوصيات وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية )(ITU-Rالتابع لالتحاد الدولي لالتصاالت
) (ITUالمدرجة وفق إشارة مرجعية؛ والمتاحة مجانا ً على الرابط التالي :
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR2012&media=electronic

)ب(

القواعد اإلجرائية التي اعتمدتھا لجنة لوائح الراديو ،لكي يطبق مكتب االتصاالت الراديوية أحكام لوائح
الراديو ،واالتفاقات اإلقليمية وقرارات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية وتوصياتھا ،والمتاحة
مجانا ً على الرابط التاليhttps://www.itu.int/en/publications/ITU- :
R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-ROP-2012&media=electronic

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ،المتاحة مجانا ً على الرابط التالي:
)ج(
تتضمن المادة  5من لوائح الراديو أحكاما ً تحدد شروط استخدام بعض المحطات/النظم .ويرد في ما يلي
-42
مثالن عن ھذه األحكام )الالئحتان رقم  5.54Aو .(5.549A

.http://www.itu.int/pub/R-REC

يقتصر استعمال خدمة مساعدات األرصاد الجوية لنطاق التردد  8.3-11.3 kHzعلى
5.54A
االستعمال المنفعل .وفي النطاق  ، 9-11.3 kHzيجب على محطات خدمة مساعدات األرصاد الجوية أال
تطالب بالحماية من محطات خدمة المالحة الراديوية المقدمة لتبليغ المكتب بھا قبل  1يناير .2013
وبالنسبة إلى التقاسم بين محطات خدمة مساعدات األرصاد الجوية ومحطات خدمة المالحة الراديوية
المبلغة بعد ھذا التاريخ ،ينبغي تطبيق أحدث نسخة للتوصية (WRC-12) .ITU-R RS.1881
في النطاق  ،35.5-36.0 GHzال يتجاوز متوسط تدفق القدرة عند سطح األرض التي يولدھا
5.549A
أي محساس محمول في الفضاء في خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( أو خدمة األبحاث
الفضائية )النشيطة( ،بالنسبة ألي زاوية أكبر من  0.8°من مركز الحزمة ،القيمة ) 73.3 dB(W/m2في ھذا
النطاق(WRC-03) .
وتتضمن المادتان  21و  22كذلك قيوداً فنية تطبق على محطات تابعة لخدمات فضائية مختلفة ،بما فيھا
-43
تلك ذات األھمية بالنسبة لألوساط المعنية باألرصاد الجوية .ويرد في ما يلي مثالن على ذلك.
4

البند  3يجب أن تتقيد المحطات الفضائية المشغلة في نطاق الترددات في خدمة استكشاف
22.4
األرض الساتلية والمنشأة على متن سواتل مستقرة بالنسبة إلى األرض والعاملة مع محطات فضائية في
نفس الخدمة منشأة على متن سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض بما يلي:
كلما كان البث الوارد من السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض موجھا ً صوب مدار السواتل المستقرة
بالنسبة إلى األرض وكان يسبب تداخالً غير مقبول ألي نظام فضائي لسواتل مستقرة بالنسبة إلى األرض
في الخدمة الثابتة الساتلية ،يوجب تخفيضه إلى سوية تساوي سوية التداخل المقبول أو تقل عنه.
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المسودة األولى
البند  4إن الكثافة القصوى لتدفق القدرة الناتجة عند مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى
22.5
األرض عن أي محطة فضائية في خدمة استكشاف االرض الساتلية يجب أال تتجاوز ) 174 dB(W/m2في
أي نطاق عرضه  ،4 kHzضمن نطاق الترددات  8 025-8 400 MHzالذي تتقاسمه خدمة استكشاف
األرض الساتلية التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض مع الخدمة الثابتة الساتلية )أرض –
فضاء( أو مع خدمة األرصاد الجوية الساتلية )أرض – فضاء(.
و ُتحدد الشروط/القيود التشغيلية والفنية الوطنية المفروضة على استخدام بعض نطاقات التردد من قبل
-44
ُ
المحطات/النظم/التطبيقات التابعة لخدمات محددة في نطاقات تردد مختلفة في اللوائح/القواعد الوطنية التي تنشر عادة
على صفحات الويب التابعة للجھات التنظيمية الوطنية ،انظر القسم الفرعية ] 2.10الجھات التنظيمية الدولية والوطنية[.
2.9

تحليل التوافق الكھرمغنطيسي بين المحطات/النظم القائمة وتلك المقدمة حديثا ً

إن تحليل التوافق الكھرمغنطيسي بين المحطات/النظم التي تستخدم نفس نطاق التردد وتحليل آثار التداخل
-45
الناجم عن البث خارج النطاق الذي يمتد إلى النطاقات المحاذية مھمة ھندسية معقدة للغاية .وتتطلب ھذه العملية
برمجيات متطورة وموارد حسابية كبيرة .ومن حسن الحظ أن عمليات قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي
لالتصاالت ) (ITU-Rتحدد وتتفق على طرق معيارية تسمح بوصول المشاريع المختلفة إلى حلول متسقة .و ُتحدد الطرق
والمعايير والخوارزميات المستخدمة في تحليل التوافق الكھرمغنطيسي بين المحطات/النظم التابعة لخدمات راديوية
مختلفة على المستوى الدولي في التذييل رقم  5من لوائح الراديو ،المعنون  ":تعرف ھوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق
معھا أو الحصول على موافقتھا وفقا ً ألحكام المادة ."9
وترد عادة النھج والطرق والخوارزميات الوطنية المستخدمة في تحليل التوافق الكھرمغنطيسي المطبق
-46
على المستوى الوطني في اللوائح/القواعد الوطنية ذات الصلة المنشورة على صفحة الويب الخاصة بالجھة التنظيمية -
انظر القسم الفرعية ] 2.10الجھات التنظيمية الدولية والوطنية[.
-47

ويُبيّن تعقيد المشكلة في الشكل  5بشأن ساتل جديد مستقر بالنسبة إلى األرض.
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ى
األولى
لمسودة
الم
سبان في تحلييل التوافق الككھرمغنطيسي لنظام
التداخل التي ينبغي أأخذھا في الحس
ل
صادر
صف ألشكال مص
االشكل  :5وص
بالنسبة إلى األرض
ة
ساتلي جديد ممستقر
س

ل التوافق.
سبان في تحليل
التردد التي ينبغي أأخذھا في الحس
د
صيصات
العناصر المھمة األخررى كمية تخص
ر
ومن
-488
ساسي الدولي لللترددات
بتحديث السجل األس
ث
ي لالتصاالت ببانتظام
التصاالت الرراديوية التابع للالتحاد الدولي
وويقوم مكتب اال
مليوني تخصيص
ي
ضمن السجل أككثر من
حول العالم .ويتض
حطات الراديويية العاملة ل
االتابع لالتحاد ) ،(ITUوقاعددة بيانات المح
تخصيص للخدمات الفضائية .ويععالج مكتب االتتصاالت الراديوية سنويا ً
ص
للخدمات األرضية ووأكثر من  1.1مليون
ت
تترددي
حوالي  0.5مليون
ي
طاقات التبليغ بممحطات للخدممات االرضية وما يقارب  1300طلب لشببكات ساتلية  ،تغطي
ااآلالف من بط
للفلك الراديوي.
تتخصيص للتررددات و 300ممحطة أرضية ومحطة ك
2.10
0

الجھات التنظ
ظيمية الدولية والوطنية

إلدارة العالمية لطيف التردداات الراديوية
عام  1865باإل
حاد الدولي لالتتصاالت ) (ITUالمنشأ في ع
يضطلع االتح
-499
صصة تابعة لألممم المتحدة تععنى باالتصاالت
صاالت ) (ITUوكالة متخص
واالتحاد الدولي لالتص
د
ومدارات السوواتل.
وتكنولوجيات المعلومات وواالتصاالت ).(ICTss
الدولي لالتصاالت )) (ITUانظر الرابط:
ي
تنص المادة  1من دستور ااالتحاد
-500
14
حاد:
 (http://wwwعلى أن االتح
w.itu.int/nett/about/basic-texts/constitution/cha
apterii.aspx
x

على الرابط التالي
صوص أخرى ،لى
التصاالت ) (ITUبما في ذلك الدستتور واالتفاقية ونص
االطالع على مجموعة الننصوص األساسية لالتحاد الدولي لال
ع
 14يمكن
http://www
w.itu.int/pub/S
S-CONF-PLE
ممجانا ًEN-2011 :
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ى
األولى
لمسودة
الم
11
PP--98

أ(

ف
يقوم بتوززيع نطاقات ترددات
الطيف الراديوي ،وتعيين التردددات الراديويية،
خدمات الفضائئية
صة ،وعندما يتتعلق األمر بالخ
وتسجيل االترددات الرادديوية المخصص
ستقرة بالنسبة إللى
صلة على مدار السواتل المست
كل المواقع المداارية ذات الص
يسجل ل
ً
األرض،
ى،
خصائص ذات الصلة والمتعللقة بسواتل في مدارات أخرى
إضافة إلى الخ
محطات االتصاالت االراديوية لمختللف البلدان؛
ت
لتفادي التدداخالت الضاررة بين

12
PP--98

ب(
(

صاالت الراديووية
حطات االتص
ضارة بين مح
جھود إلزالة التداخالت الض
ينسق الج
ت
الترددات الراديوية ممن أجل خدمات
ت
سين استعمال طيف
لمختلف االبلدان ،ولتحس
االتصاالت الراديوية وتحسين استععمال مدار اللسواتل المستققرة بالنسبة إللى
ت
ساتلية األخرى؛"
األرض ووالمدارات الس

على إدارة
 (ITU-Rھو الھھيئة المشرفة ع
التصاالت )R
صاالت الرادييوية التابع لالتتحاد الدولي لال
إن قطاع االتص
-51
المؤتمرات العالمية لالتتصاالت
ت
الل
التحاد الدولي ) (ITUمن خال
الترددات الراديوية ومدارات السوااتل .ويوزع اال
ت
طيف
ط
ت القائمة
من التداخالت لللنظم والتطبيقات
سليم الخالي ن
ن التشغيل الس
الترددات الراديوية اللالزمة لضمان
ت
(WRC
االراديوية )Cs
االتصاالت الراديوية )األرضية والففضائية( التي ُتستعمل ألغراض عديدة مننھا مراقبة
ت
الترددات الراديوية ولننظم
ت
على
ع
ويجري قطاع االتص
ي
المبكر بھا.
ر
طقس واستشععار الكوارث وواإلنذار
االمناخ والتنبؤ به والتنبؤ بالط
صاالت الراديويية باالتحاد
ت قطاع
شأن مسائل االتتصاالت الراديوية )توصيات
دراسات ويُقرّ المعاييير الدولية بش
ت
) (lTU-Rكذلك
(
االدولي لالتصااالت
.((lTU
 (lTUفي مفردات االتحاد )U
حاد الدولي لالتتصاالت )U-R
ااالتصاالت الرراديوية باالتح

ح الراديوية –
شكل  :6اللوائح
الشك
 2000صفحة.
2
مجللدات ~

4

صاالت الراديووية ،ولجنة لووائح الراديو
الفريق من خالل مؤتمرات عاالمية وإقليمية تتعلق باالتص
ق
ويعمل
-522
ب االتصاالت
التصاالت الرااديوية ومكتب
الدراسات المتعلقة باال
ت
جان
الراديوية ) ،(RAولج
ة
) ،(RRBوجممعيات االتصااالت
ت والمحطات
 .(BRويُن ّفذ مككتب
ظم والشبكات
االتصاالت الراديوية ) (BRإجراءءات التنسيق والتسجيل لل ُنظ
ت
االراديوية ) B
االفضائية واألررضية الالسلككية.
صوص لوائح
 ،(WRCكل  3أو  4سنواات عادة ،نص
العالمية لالتصاالت الراديوية )Cs
ة
وتنقح المؤتممرات
-533
ظم ومحطات الخدمات الراديوية لطيف
وتنظم استخدام نظ
م
)انظر الرسم  ،((2.6والمعاھدة الدولية التي تغطي
ر
االراديو
خدمات راديوية مووثوقة في كل
ت
ضمان توفر
ن
سي من لوائح الراديو
ومدارات السواتل .ووالھدف الرئيس
ت
االترددات الرادديوية
ولالطالع على المزيد
ع
صاالت راديووية عالية األداء.
الستفادة من اتص
سفر بأمان واال
ممكان وزمان ،تسمح للناس بالعيش والس
 ،(WMOيمكن مرراجعة الوثيقة
W
لالتصاالت ) (ITUوالممنظمة )
ت
طة التحاد الدوولي
الت بين أنشط
المعلومات بشأن الصال
ت
ممن
على الرابط:
أجل األرصاد الجوية" ،ع
 (WMOبشأن حماية التررددات الراديووية من ل
"استراتيجية المنظمة )O
.http:///wis.wmo.in
nt/file=1029
9
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ى
األولى
لمسودة
الم
إدارة الطيف التي
على أنشطة ة
ى حد كبير ى
بشكل تام من مواررد الطيف إلى
وتتوقف قدرة كل بلد على االستفادة ل
-544
لطيف الھياكل واإلجراءات
حد .وتشمل اإلدارة الوطنية للط
خفض التداخالت إلى أدنى .
الراديوية وتؤمن ض
ة
تتيسّر وضع اللنظم
ضمن اإلدارة اللفعالة للطيف
جغرافية .وتتض
خل حدودھا الج
ستخدام الطيف الراديوي داخ
وواللوائح التي تتعتمدھا إدارة ما للتحكم باس
ّ
على الرغم من
ذات الصلة .وعل
الطيف والعمليات ت
ستخدام ف
سية تحدد مسؤوولية السلطة الووطنية .وتنظم ھذه السلطة اس
تتوجيھات أساس
لكل النھج الوطنيةة.
عدم وجود إداررتين تنتھجان ننفس األسلوب في إدارة الطييف ،تبقى العملليات األساسية ضرورية ل
ع
إدارة الطيف إلى ھھيئة حكومية
ة
عادة سلطة وممسؤولية
الخاص باالتصاالت الراديوية ع
يوكل القانون الوطني ص
-555
التردد .وتنسيق الترردد ھو عملية التوصل إلى
د
أأو أكثر من ھييئة .ويضع الككثير من البلدان إجراءات ووطنية خاصة لتنسيق
لنزاع على الطيف ..وقد يخضع
ين يكون ھناك احتمال ع
محتمل للطيف ح ن
ل
الطيف الفعليين وممستخدم
ف
ستخدمي
تتوافق بين مس
ستوى الوطني
عتبارات فنية وإدارية وقانوونية وغيرھا .وتنسيق الترردد على المست
المستوى الوطني الع
ى
تتنسيق التردد على
شغل وكاالت
طاق التردد .ووعلى سبيل االمثال ،فقد ُتش
تخدمين عدة تتتقاسم نفس نط
ألن نظما ً راديويية تعود لمستخ
ضروري ن
ض
ُ
صالت أخرى،
أو محلية حامللة للتردد وص
جھات وطنية و
جات الدقيقة ،ببينما تشغل ج
حكومية مختلففة الوصالت العاملة بالموج
ح
ستخدم جميعھھا نفس توزيعاات التردد .و ُتنظم قوانين ووطنية مناسبة
شركات خاصة ،وتس
ت
ووبعض آخر ممن الوصالت تشغله
س ،أن ينظرووا في احتمال
جديد قيد الدرس
ظام راديوي ج
على جميع المستتخدمين المحتممل تأثرھم بنظ
ق .ويتعين ى
عملية التنسيق
ع
صيص.
حدوث تداخل مع ھذا التخص
ح
كيف يمكن مععرفة الوزارة/اللمنظمة/اللجنة االمعنية بلوائح االطيف؟ يمكن ذذلك من خالل االطالع على الدليل
-566
ُنشر ويُح ّدث على الرابط التالي:
 (lTUالذي ي ر
لالتحاد الدولي لالتصاالت )U
االعالمي التابع لال
 .http:///www.itu.int/een/membersship/Pages/ddefault.aspxxويتضممن الدليل العالممي المعلومات األساسية عن عضوية
 ،(lTUبما فيھا ممعلومات عن االھيئات التنظيممية الوطنية .وييتيح النقر على خانة أعضاء ااالتحاد
ااالتحاد الدولي لالتصاالت )U
شكل  7أدناه.
على قائمة أعضاء االتحاد ) ،((lTUكما يبين الشك
االدولي لالتصاالالت ) (lTUالوااردة في قوائم الدليل العالمي الحصول ى
(lTU
حاد الدولي لالتتصاالت ) l
خرج من قائمة أعضاء االتح
شكل  :7مستخ
الش
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ى
األولى
لمسودة
الم
شعبية .وتبين الشاشة التالية
على جمھورية بنغالديش الش
 -577ومن اللضروري بعد ذلك النقر عللى البلد المطلووب .فلننقر ع
معلومات عن السلطات التننظيمية ،كما يببين الشكل 8
ضو ،بما فيھا م
المفصلة المتعلقة بھذذه الدولة العض
لة
االمعلومات اإلدارية
أأدناه.
 - (lTUجمھوررية بنغالديش
التصاالت )U
االشكل  :8جززء من المعلوممات اإلدارية المتعلقة بدولة عضو في االتتحاد الدولي لال
االشعبية

حصول على
ظر أعاله( الح
 -588ويمكن بالنقر على ااالسم المدّون في السطر اللذي يتضمن ممؤشر الھيئة التنظيمية )انظ
الشبكية( ،كما يبين االرسم .9
ة
الھاتف وعناوين اللمواقع
ف
الزمة عن الھييئة التنظيمية الوطنية )العنووان ،رقم
االمعلومات الال
االرسم  :9معلوومات عن الھييئة التنظيمية ففي جمھورية بنغالديش الش
شعبية
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المسودة األولى
3ـ

دليل توجيھي للخطوات الواجب اتباعھا في التنسيق

 -59يرد في الشكل  10دليل توجيھي عن خطوات تنسيق الترددات الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ).(lTU
ويصف القسم  4أدناه كيفية إشراك مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSفي ھذه العملية .ومن الناحية
الرسمية ،ليست الخطوات من  8إلى  10من الشكل  10جزءاً من عملية التنسيق؛ لكنھا ضرورية لحماية
التخصيص/التخصيصات المنسّقة )نظام/محطة/تطبيق( من التداخل الضار الناجم عن نظم/محطات/تطبيقات مستقبلية.
الشكل  : 10دليل توجيھي لخطوات تنسيق الترددات الراديوية في االتحاد الدولي )(ITU
 -1تحديد مجموعات من الخصائص والبارامترات الفنية والتشغيلية )كالترددات ،وقوة اإلرسال ،ومواصفات الھوائي،
والموقع وساعات التشغيل ،الخ( للنظام/المحطة/التطبيق المناسبة لتنفيذ الوظيفة المطلوبة.
 -2التحقق من الخصائص /البارامترات الفنية /التشغيلية المتسقة مع اللوائح/القواعد الوطنية و/أو اللوائح/القواعد الدولية
)حين يكون االعتراف الدولي ضروريا ً( .انظر األقسام الفرعية 2.2و 2.3و.2.4
) -3اختياري( إجراء تحليل التوافق )إذا أمكن( باستخدام قواعد البيانات الوطنية والدولية )حين يكون االعتراف الدولي
ضروريا ً( بين تخصيصات التردد المسجّ لة والتخصصات األخرى التي س ُتنسّق معھا .اختيار الخصائص/البارامترات
التي تقلّص أنشطة التنسيق إلى أدنى حد.
 -4إعداد طلب تخصيص/تخصيصات تردد وفقا ً للشروط المطلوبة والنسق المعتمد على المستوى الوطني والدولي
)انظر عند االقتضاء التذييل  4للوائح الراديوية(
 -5تقديم طلب لتنسيق تخصيص/تخصيصات راديوية إلى الھيئة التنظيمية الوطنية ومن خاللھا إلى االتحاد الدولي
لالتصاالت )) (lTUحسب االقتضاء( .انظر القسم الفرعي .2.10
 -6الحصول على شروط التنسيق )من الھيئة التنظيمية الوطنية و/أو الدولية( وتحليلھا .تحديد الخصائص/البارامترات
الحاسمة التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات "أصحاب" التخصيصات "الممكن تأثرھا" والقيم الحاسمة
للخصائص/البارامترات التي تسمح رغم ذلك بتوفير الوظيفة المطلوبة.
 -7تنظيم مفاوضات مع "أصحاب" التخصيصات "الممكن تأثرھا" على المستويين الوطني والدولي .والمفاوضات
الدولية تنظمھا الھيئة التنظيمية الوطنية أو الوكالة/الشركة المخوّ لة بذلك .وقد يتطلب ذلك عدة جوالت من المفاوضات
حسب الحالة .وتشير المادة  9من لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUإلى أن إجراءات تنسيق شبكة ساتلية
قد يستغرق مدة تصل إلى سبع سنوات )وإذا تعدت السبع سنوات يُلغى طلب التنسيق( .انظر الرسم 1
 -8في حال اتمام التنسيق بنجاح ،إعداد طلب يتضمن الخصائص/البارامترات المنسّقة لتخصيصات التردد وفق
الشروط والنسق الوطني والدولي )انظر التذييل  ،4عند الضرورة( إلرساله إلى السلطات الوطنية والدولية )عند
اللزوم( المعنية.
 -9تقديم طلب تبليغ إلى الھيئة التنظيمية الوطنية ومن خاللھا إلى االتحاد الدولي لالتصاالت )) (lTUعند االقتضاء،
االطالع على المادة  11من لوائح الراديو(.
 -10البدء باستخدام التخصيص/التخصيصات وإبالغ الھيئة التنظيمية الوطنية واالتحاد الدولي لالتصاالت )) (lTUعند
االقتضاء(.
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المسودة األولى
كيفية إشراك مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSفي عملية إدارة التردد وتنسيقه
4ـ
الي يضطلع بھا االتحاد الدولي لالتصاالت )(lTU
إن الھدف األولي من ھذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية ) (NMHSsفي فھم العملية التي يتبعھا
-60
االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUلدعم تنسيق التردد الراديوي ،وفي معرفة ما يتعين فعله للمشاركة في التنسيق الوطني
واإلقليمي والعالمي .و ُتل ّخص الفقرات التالية العناصر المشتركة لل ُنھج التي اعتبرھا األعضاء نھجا ً ناجحة.
وللمشاركة في تنسيق التردد الراديوي ،ينبغي السعي إلى تحقيق ھدفين رفيعي المستوى .ويتمثل الھدف
-61
األولي في تأمين إمكانية التأثير بفعالية على أصحاب القرار في مجال إدارة التردد .والھدف الرفيع المستوى الثاني ھو
استخدام خبرة المنظمة ) (WMOاألوسع نطاقا ً لضمان قيام قرارات الھيئات التنظيمية للتردد المتعلقة بمتطلبات األرصاد
الجوية على أسس علمية وفنية متينة .وتتطلب طبيعة أنشطة تنسيق التردد الراديوي تقديم مساھمات في المنتديات
الوطنية واإلقليمية والعالمية.
واتبع بعض المرافق الوطنية ) (NMHSنھجا ً فعاالً لتحقيق الھدف األول تمثل في تحديد الوكاالت أو اإلدارات
-62
العاملة كھيئات تنظيمية للتردد وإقناع الھيئة التنظيمية والوزارة الوصية بأھمية األرصاد الجوية بالنسبة إلى األولويات
الوطنية .ويمھّد ذلك الطريق أمام التشديد على مدى اعتماد األرصاد الجوية على الترددات .ويُعتبر حفز التزام وزراء ،أو
على األقل رؤساء دوائر ،عنصراً بالغ األھمية سيضمن قيام عالقة مستدامة .وبعد تحقيق ذلك ،يكون الھدف المشاركة في
العمليات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،بما في ذلك تمثيل المرافق الوطنية ) (NMHSفي الوفود المعنية.
ويصف المرفق  1ما ورد أعاله بمزيد من التفصيل ويحدد بعض األدوات التي تساعد في تحقيق ھذه
-63
األھداف .وتجدر اإلشارة إلى أن الفريق التوجيھي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية )SR-
 (RFCوالفرق العاملة ذات الصلة التابعة لالتحادات اإلقليمية واألمانة مصادر دعم مھم ألنشطتكم .والمرافق الوطنية
) (NMHSمدعوة إلى المشاركة من خالل تسجيل جھات االتصال الوطنية أو خبراء لدى الفريق التوجيھي التابع للجنة
النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SR-RFCأو الفرق اإلقليمية وتشجيعھا على المشاركة.
5ـ

خالصة

إن الھدف األولي من ھذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية ) (NMHSفي فھم العملية التي يتبعھا
-64
االتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUلدعم تنسيق التردد الراديوي ،وفي معرفة ما يتعين فعله للمشاركة في التنسيق الوطني
واإلقليمي والعالمي.
وتنسيق تخصيصات التردد لنظم ومحطات وتطبيقات االتصاالت الراديوية األرضية والفضائية التابعة
-65
للخدمات الراديوية األرضية والفضائية ھي أھم الطرق التي تفتح الطرق أمام التشغيل الفعال لجميع النظم الراديوية
واالستخدام األمثل لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.
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ى
األولى
لمسودة
الم

طبيق إلزاميا ً بمموجب اللوائح والقواعد الوط
سيق نظام /أو محطة/أو تطب
 -666وليس تنس
طنية والدولية فحسب ،بل ھھو ضروري
على الحماية من التداخل الضار من
الوطني والدولي ،والحصول ننتيجة لذلك ع
ني
عتراف
أأيضا ً للحصوول على االع
حطات/النظم الققائمة والمستقببلية التي ستدع
جمة عن المح
تتخصيصات ترردد أخرى ناج
عم التشغيل الناناجح للنظام /أوو المحطة/أو
للرصد التابع للمنظممة ) (WIGOSبشكل عام )اننظر الشكل .(11
د
والنظام العالمي الممتكامل
االتطبيق ظ
طنية ) (NMHSوالمنظمات
حى من الضرووري ،نظراً إلى الموارد االمالية المحدوودة المتوفرة لللمرافق الوط
 -677وأضحى
الجوية التي يتعذر عليھا تحمل
ية
ألرصاد
جوية ،وللمنظممة العالمية لأل
طة في أنشطة األرصاد الج
طنية المنخرط
ااإلقليمية والوط
خدام طيف التررددات الراديووية ومدارات
إلقليمية والدوليلية بشأن استخ
لوائح الوطنية واالتفاقات اإل
غير المالئم للو
عبء التنفيذ غ
ع
االسواتل.
____
__________
_____

االمرفق األول
المرفق – خطة عمل محتملة

األھداف رفيعة المستتوى
ف

النھج

األدوات

في صنع القرار
)) (1التأثير ي
الحصولل على دعم من ووزير أو
))أ(
ررئيس دائرة :
من:
)(1

الھيئة الووصية على المررفق الوطني

)(2

والھيئة الوصية
ة
اإلدارة االتنظيمية

))ب(

المشارككة في العمليات التنظيمية

) (1استخدام اإلرشادات المتووفرة
الطالع الوزير اللمعني واإلدارة االمعنية
ال
سبة لخدمات
التردد الراديوي بالنس
د
على أھمي
ع
ألرصاد الجوية والخدمات المرتتبطة بھا
األ
الوطنية )مثل
ة
ألولويات
) (2تحديد األ
للطوارئ والتخفيف من آثار
ئ
اللتصدي
وتحديد مدى اعتمادھا على
د
اللكوارث(
خدمات المرافق الوطنية )(NMHS
خ

صص للمرافق اللوطنية
 دليل مخص
إدارة الطيف
ة
 (NMبشأن
)MHS
ف
 دليل عن "استخدام الطيف
الراديووي في األرصاد الجوية
س والماء
للمراقبة والتنبؤ :الطقس
بة
خ"
والمناخ
لسياسات الحكوممية التي
 وثائق الس
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المسودة األولى
األھداف رفيعة المستوى
)(1

الوطنية

)(2

اإلقليمية

) (3الھيئات التابعة لقطاع االتصاالت
الراديوية )/ (ITU-Rالمؤتمرات العالمية
لالتصاالت

النھج
) (3تحديد الھيئة التنظيمية للتردد
وترتيب لقاءات بين رؤساء اإلدارات.
) (4انتداب ممثل عن المرفق الوطني
) (NMHSلينضم إلى اللجنة التوجيھية
لوكالة إدارة التردد أو ما يعادلھا )أي
مشاركة على مستوى الھيئة اإلدارية(.
) (5السعي إلى ض ّم خبير من المرفق
الوطني ) (NMHSإلى الوفود المشاركة
في اجتماعات قطاع االتصاالت
الراديوية ) (ITU-Rاإلقليمية والعالمية ذات
الصلة

األدوات
تحدد األولويات الوطنية
 قائمة قطاع االتصاالت الراديوية
) (ITU-Rالمتعلقة بالوكاالت
15
التنظيمية
 فريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية )SG-
)/(RFCأمانة المنظمة )(WMO
للتعرف على الجھات التالية
o

الفرق اإلقليمية المعنية

o

الفرق العاملة واللجان
المعنية التابعة لالتحاد

)(lTU
 عضوية فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الراديوية
) (SG-RFCواختصاصاته

) (2تأمين مساھمة علمية وفنية سليمة إلدارة التردد

المستوى الوطني

المشاركة في أنشطة المنظمة )(1
)أ(
) (WMOالمتعلقة بتنسيق الترددات
تحديد جھة اتصال وطنية معنية بقضايا
الراديوية على المستويات
الترددات الراديوية .في أغلب الظن من بين
الموظفين المعنيين بالرصدات أو الھندسة.
) (1الوطنية
)(2

اإلقليمية

)(2

)(3

العالمية

في الحد األدنى ،تسجيل جھة
-1
اتصال وخبراء معنيين في الفرق العاملة
التابعة للنظام العالمي )(WIGOS

المستوى اإلقليمي

دعم مشاركة جھة االتصال
-2
والخبير في األنشطة اإلقليمية للنظام
العالمي ) (WIGOSفي مجال التردد

 15يُنشرالدليل العالمي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ) (lTUويُح ّدث على الموقع التالي:
http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx

 اإلبالغ بدورات االتحادات اإلقليمية
واالختصاصات التي توضع
الحقا ً للفرق والھيئات العاملة.
 فريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية
)SG-
)/(RFCأمانة المنظمة للتعرف
على الجھات التالية:
o

الفرق اإلقليمية المعنية

o

الفرق العاملة واللجان
المعنية التابعة لالتحاد
)(lTU
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المسودة األولى
النھج

األھداف رفيعة المستوى
الراديوي

)(3

المستوى العالمي

تسجيل جھة االتصال والخبراء
-1
كأعضاء منتسبين إلى فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الراديوية )( SG-RFC
 -2دعم مشاركة ممثل المرفق الوطني
) (NMHSفي الوفود الوطنية المشاركة في
االتصاالت
قطاع
اجتماعات
الراديوية )/(ITU-Rالمؤتمرات العالمية
لالتصاالت الراديوية اإلقليمية والعالمية
ذات الصلة

األدوات
 عضوية فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الراديوية
) (SG-RFCواختصاصاته
 قائمة اجتماعات لقطاع االتصاالت
الراديوية ) (ITU-Rوصفحات
التسجيل
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المسودة األولى

:التذييل جيم
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
(WIS)

معلومات أساسية مرتبطة بنظام معلومات المنظمة
:المراجع
إحصاءات المراقبة الكمية التابعة للمراقبة العالمية للطقس

-1

(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html)

 محطات الرصد-  المجلد ألف،9 مطبوع المنظمة رقم
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/volume-a/vola-home.htm)

-2

 فھرس نشرات األرصاد الجوية1- المجلد جيم،9 مطبوع المنظمة رقم
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html)

-3

 برامج البث- 2- المجلد جيم،9 مطبوع المنظمة رقم
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC2_en.html)

-4

فھارس توجيه النشرات
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/RtngCat_en.html)

-5

 معلومات الشحن البحري-  المجلد دال،9 مطبوع المنظمة رقم
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolD_en.html)

-6

(http://wis.wmo.int/WIScentresDb) (WIS) حالة مراكز نظام معلومات المنظمة

-7

ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
المراجع:
-1

القرار  – (Cg-XVI) 16المتطلبات من البيانات المناخية

-2

الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-3

الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-4

الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-5

الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-6

الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ،التقرير النھائي الموجز مع القرارات

-7

الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ) ،(CBS-Ext-2014التقرير النھائي الموجز مع القرارات
والتوصيات

-8

المؤتمر السابع عشر للمنظمة ،الوثيقة  – Cg-17/Doc.4.2.4نظام معلومات المنظمة

-9

المؤتمر السابع عشر للمنظمة ،الوثيقة ) – Cg-17/Doc.4.2.1(2النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )(WIGOS

)(WIS

نظم إدارة البيانات المناخية
يمكن االطالع على ملخص الستطالع لجنة علم المناخ عن حالة نظم إدارة البيانات المناخية في جميع
-1
أنحاء العالم ،من ھناhttp://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php :
المطبوع الخاص بمواصفات نظام إدارة البيانات المناخية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1131والذي
-2
أعدته فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بنظم إدارة البيانات المناخية ،يمكن االطالع عليه من ھنا:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

حظي تطوير نظم إدارة البيانات المناخية ومنشآتھا بدعم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ،بما في
-3
ذلك جزر المحيط الھادئ ) ،(CliDEوالبلدان األفريقية ) ،(CLIMSOFTوأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ) ،(MCHوھذا
ما تيسر بدرجة كبيرة بتمويل من أستراليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وغيرھا.

إنقاذ البيانات
يمكن االطالع على الورقة البيضاء الخاصة بالبوابة الدولية إلنقاذ البيانات ) ،(I-DAREوالتي وضعھا
-4
خبير تحت قيادة فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بإنقاذ البيانات ،من ھنا:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php

Cg-17/Doc. 4.2.3(2), REV. 1, DRAFT 1, p. 8

المسودة األولى
أبلغت جزر المحيط الھادئ ،وجنوب شرق آسيا )التقييم المناخي ومجموعات البيانات في جنوب شرق
-5
آسيا ) ،((SACA&Dوغرب أفريقيا )التقييم المناخي وإنقاذ البيانات في غرب أفريقيا ) ،((WACADAREوحوض المحيط
الھندي )إنقاذ بيانات المحيط الھندي ) ،((INDAREومنطقة البحر األبيض المتوسط )إنقاذ البيانات على نطاق البحر
األبيض المتوسط ) ،((MEDAREوأوزبكستان الخ ،بالعديد من األنشطة الھامة الخاصة بإنقاذ البيانات والمموّ لة بسخاء
وبدعم من أستراليا واليونان وكوريا وھولندا وإسبانيا وغيرھا.

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد
ّ
نظمت المنظمة ) (WMOاجتماع تحديد للنطاق بشأن إمكانية إنشاء آلية لالعتراف بمحطات الرصد
-6
المئوية 13-11 ،حزيران /يونيو  ،2014جنيف .وشارك في ھذا االجتماع خبراء من لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية ) (CBSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSويتاح تقرير ھذا
االجتماع على الرابط التاليhttp://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.php :

ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
نظام البيانات المناخية البحرية

)(MCDS

المراجع:
-1

التوصية

-2

بيان االمتثال المقدم من الصين

(JCOMM-4) 2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc/CMOC-ChinaSubmission.pdf
-3

تقرير تقييم المركز ) (CMOCبالصين

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/data_mgmt/mcds/cmoc/China-CMOCEvaluation-final-20140717_DMCG-clean.pdf

رسالة المنظمة ) ،8791-14/OBS/OSD/MAR/ETMC (WMOالمؤرخة  19كانون األول /ديسمبر
-4
والموجھة إلى الممثلين الدائمين للبلدان األعضاء في المنظمة والمشاركة في اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMبشأن
إنشاء مركز ) (CMOCفي الصين ،مع مشروع قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
2014

نظام البيانات المناخية البحرية

)(MCDS

طبقا ً للوائح المعتمدة من قبل حوكمة اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإلنشاء مراكز معنية ببيانات األرصاد الجوية
البحرية والبيانات المناخية الخاصة بالمحيطات ) ،(CMOCsحسبما ترد في التوصية  ،(JCOMM-4) 2والمادة  77من
الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOأقر رئيس اللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMالسيد جوھان ستاندر )جنوب أفريقيا(،
نيابة عن اللجنة ،االقتراح المقدم من لجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإلى المؤتمر السابع عشر
بإنشاء مركز ) ،(CMOCفي الصين ،دون تصويت بالمراسلة وطلب من األمانة أن تتشاور مع اللجنة كتابة بشأن القرار
الذي يتيح ألعضاء اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإمكانية رفض مشروع القرار الوارد في التذييل باء خالل تسعين
يوما ً .وعلى ذلك ،تم التشاور مع اللجنة كتابة ،ومع افتراض عدم تلقي أي اعتراض وقت تحرير ھذا التقرير من أعضاء
اللجنة ) (JCOMMفي غضون تسعين يوماً ،فإن المؤتمر مدعو إلى اعتماد مشروع القرار الوارد في التذييل باء بإنشاء
مركز ) (CMOCفي تيانيان ،الصين .واتساقا ً مع عمليات المنظمة ) ،(WMOس ُيعرض بالتوازي ھذا االقتراح الرامي إلى
إنشاء مركز ) (CMOCفي الصين على جمعية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بعلوم المحيطات ).(IOC
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير مرحلي عن البرنامج الفضائي
المراجع:
-1

االجتماعات التشاورية بشأن السياسة الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية ،الدورة الثانية عشرة،
جنيف 21 ،حزيران /يونيو 2014

-2

الرؤية الخاصة بالنظام العالمي للرصد في عام

-3

الخط األساسي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية بالنسبة للمساھمة التشغيلية للنظام العالمي
للرصد

-4

قائمة حالة السواتل:

-5

المبادئ التوجيھية للجنة النظم األساسية لكفالة استعداد المستخدِمين للجيل الجديد من السواتل
التقرير النھائي ،المرفق (1

-6

متصفح مدى استعداد مستخدمي السواتل

-7

القرار  - (EC-65) 11تفادي الثغرات في الرصدات األساسية فضائية القاعدة

-8

النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير )(GSICS

-9

مسائل خاصة بشأن توحيد معايير األدوات الساتلية ،معامالت معھد مھندسي الكھرباء واإللكترونيات
بشأن علم األرض واالستشعار عن بُعد ،العدد  ،3آذار /مارس 2013

-10

حلقة العمل المشتركة بين شبكة الھواء العلوي المرجعية  - GRUANالنظام الساتلي العالمي لتوحيد
المعايير  - GSICSالنظم الساتلية للمالحة العالمية المتعلقة باحتجاب الموجات الالسلكية  GNSSROالتابعة
للنظام العالمي المتكامل الرصد  WIGOSبشأن توحيد وتطبيق نظام رصد الھواء العلوي ،جنيف8-6 ،
أيار /مايو 2014

-11

القرار  - (Cg-XVI) 19وضع ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء

-12

استراتيجية إلنشاء ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء M Dowell ،وآخرون،

-13

إنشاء ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء من خالل دراسات حالة الخدمة المناخية )عنوان عملي(

2025

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php
)CBS-XV

)(SATURN

2013
WMO-No

X/EC-JRC No Y

-14

دراسة المنظمة ) (WMOاالستقصائية لعام  2012بشأن استخدام السواتل

-15

القرار  12الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين بشأن االحتياجات اإلقليمية المتعلقة
بالوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا

-16

المصادر المتعلقة بأفرقة التنسيق اإلقليمية المعنية بالوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا:
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المسودة األولى






فريق خبراء النشر في االتحاد اإلقليمي األول
مشروع النظام العالمي المتكامل الرصد في االتحاد اإلقليمي الثاني بشأن تطوير الدعم المقدم
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجاالت البيانات والنواتج
والتدريب الساتليين
فريق التنسيق المعني باالحتياجات من البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي
الرابع
فرقة عمل االتحاد اإلقليمي الخامس بشأن استخدام السواتل

-17

الخدمات اإلقليمية إلعادة البث باستعمال المسبار الرأسي الشغال المتطور (RARS) ATOVS

-18

النسق الفضائي ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد )(OSCAR
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دليل الوصول إلى النواتج

-20

المعالجة المنسقة المتواصلة لبيانات السواتل البيئية المتعلقة بمراقبة المناخ ) - SCOPEالتنبؤ اآلني(
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حلقة العمل المشتركة بين المنظمة  WMOوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
بشأن النواتج الساتلية باأللوان األحمر واألخضر واألزرق ،سيھايم )ألمانيا( 19-17 ،أيلول /سبتمبر 2012

-22

المعالجة المنسقة المتواصلة لبيانات السواتل البيئية المتعلقة بمراقبة المناخ )(SCOPE-CM

-23

استراتيجية المختبر االفتراضي المشترك بين المنظمة  WMOوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية  CGMSللفترة 2019-2015

-24

اإلجراءات الخاصة بإنشاء مراكز امتياز للمختبر االفتراضي من أجل التدريب على األرصاد الجوية
الساتلية )الفرعان  ،2.1و" :2.2توقعات"(
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تقرير المختبر االفتراضي عن أنشطة الفترة  2014-2013إلى الدورة  42لفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية

-26

النماذج المفاھيمية الخاصة بنصف الكرة األرضية الجنوبية

-27

طبعة  2014المؤقتة لدليل أدوات وطرق الرصد )الجزء الثالث :الرصدات الفضائية القاعدة(

مقدمة
ترد أدناه معلومات عن التقدم المحرز في أنشطة البرنامج الفضائي للمنظمة  WMOوالمتعلقة ببنود
-1
المناقشة التي تناولھا التذييل ألف) .مالحظة :أنشطة الطقس الفضائية يتم تناولھا في الوثيقة ).(Cg-17/Doc. 4.2.4(2
تنفيذ البرامج الساتلية
استجابة للرؤية الخاصة للنظام العالمي للرصد في ] 2025انظر المرجع  ،[2أدت المناقشات التي دارت
-2
داخل فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية إلى اعتماد أعضاء الفريق في تشرين األول /أكتوبر  2011للخط
األساسي للفريق  CGMSالخاص بالمساھمة التشغيلية في النظام العالمي للرصد ]انظر المرجع  ،[3الذي يشمل نوع
البعثات الساتلية التي يجمع أعضاء فريق تنسيق السواتل الخاص باألرصاد الجوية على مواصلتھا على أساس تشغيلي
أو مستمر من منظور متابعة طويل األمد .ويشمل ھذا الخط األساسي كوكبة من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض،
وكوكبة رئيسية لألرصاد الجوية مو ّزعة على ثالثة مستويات مدارية متزامنة مع الشمس ،وبعثات أخرى ُتن ّفذ في
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المسودة األولى
مدارات شتى .والنظام الذي تم وصفه في الخط األساسي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية مشار إليه في
الفصل الخاص بنظام الرصد الفضائي القاعدة الوارد في المرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل الرصد.
ُتتاح معلومات موجزة عن السواتل المزمع إطالقھا في مدار على الصفحات الخاصة بحالة السواتل
-3
على الشبكة العالمية )انظر المرجع  ،(4والتي تستمد معلوماتھا من قاعدة بيانات  /OSCARالفضاء ]انظر المرجع .[18
في  ،2013إذ أحيط المجلس التنفيذي علما ً من فرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية بالنظم الساتلية
-4
) ،(ET-SAT) (ET-SATفإنه اعتمد القرار ] (EC-65) 11انظر المرجع  [7الذي يستدعي فيه االھتمام إلى مخاطر
الثغرات في الرصدات من المدارات القطبية في مدار الصباح المبكر ،وفي مدار بعد الظھر لدى التحوّ ل من نظام
شراكة سوومي الوطنية القطبية المدار إلى نظام السواتل القطبية المشترك  ،GPSSوكذلك في تغطية أمريكا الجنوبية
للسواتل الثابتة بالنسبة لألرض بعد إنھاء عمل بعثة الساتل  GOESالخاصة بأمريكا الجنوبية .وقد تم تناول ھذه المسائل
الثالث على التوالي من قِبل الصين مع خطة لتشغيل سفينة فضاء  FY-3على مدار صباحي مب ّكر ،كما أن اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  NOAAتسعى لكفالة تحوّ ل مُحكم من بعثة شراكة سوومي الوطنية القطبية المدار
إلى نظام السواتل القطبية المشترك ،ومن خالل تعزيز فعالية أسلوب مسح السواتل البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة
لألرض لتحسين تغطية أمريكا الجنوبية .ويقع المحيط الھندي في نطاق تغطية الساتل  INSAT-3Dالذي تشغله الھند،
والساتل  Electro-Lالذي يشغله االتحاد الروسي ،والساتل  Meteosat-7الذي تشغله على أساس بديل المنظمة األوروبية
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية؛ وتظل تغطية المحيط الھندي مسألة مثارة نظراً ألن  Meteosat-7سوف
يُنھى عمله بحلول نھاية  2016بدون تأكيد إتاحة بيانات مثبتة الصالحية وعالية االستبانة قرب الوقت الفعلي سواء من
الساتل الھندي أو الساتل الروسي .ويضطلع فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية بتناول ھذه المسألة كأولوية
متقدمة بغية تقديم خطة من قِبل فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في دورته  43المقرر عقدھا في أيار/
مايو .2015
البعثات المقبلة وإعداد المستخدِمين
يجري استبدال جميع نظم سواتل األرصاد الجوية الثابتة المدار بالنسبة لألرض تقريبا ً بجيل جديد من
-5
السواتل في الفترة الزمنية  .2020-2014وسيحمل الجيل الجديد من السواتل أجھزة تصوير متقدمة توفر على األقل 16
قناة طيفية ) 14قناة فقط بالنسبة لسلسلة الساتل  ،FY-4لكن يستكملھا  913مسبار بقناة لقياس التداخل( وقدرات مسح
سريعة مرنة ،مع حمولة إضافية مبتكرة لبعض البرامج .ووفقا ً للمبادئ التوجيھية للجنة النظم األساسية ،من أجل كفالة
استعداد المستخدِمين للجيل الجديد من السواتل ]انظر المرجع  [5ويتسم بغاية األھمية لكال مستخدمي السواتل ومقدميھا،
أن توضع مشاريع إلعداد المستخدِمين .وبغية دعم تدفق المعلومات بين مقدمي السواتل ومستخدِميھا ،وتعزيز أفضل
الممارسات إلعداد المستخدِمين ،ن ّفذت األمانة متصفح استعداد مستخدِمي السواتل )] ،SATURNانظر المرجع  ((6وھو
مصدر إلكتروني يؤھله على نحو تعاوني ويحدّثه بصفة منتظمة مشغلو السواتل .ويتيح المتصفح  SATURNللمستخدِمين
وصوالً متعدد السُبل للمعلومات ذات الصلة بشأن النظم الجديدة من مثل سمات الحمولة ،والمعايرة ،وغيرھا من تفاصيل
القسم األرضي ،وأوصاف أنساق البيانات ،ومجموعات البيانات البديلة ،وعينات البيانات األولية.
النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير

GSICS

يو ّفر النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير ]انظر المرجع  [8تصويبات للمعايير قرب الوقت الفعلي
-6
ً
يمكن الوصول إليھا إلكترونيا من خالل كتالوج نواتج النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير ووحدات الخدمة
المخصصة لذلك .وكان مجال تركيزه األساسي ھو وضع  algorithmsونواتج لتوحيد المعايير من أجل القنوات تحت
الحمراء الخاصة بأجھزة التصوير في السواتل الثابتة المدار بالنسبة لألرض باستخدام جھاز استشعار زائد الطيفية في
مدار قطبي ) (METOP/IASIكمرجع .ويمتد النشاط إلى معايرة القنوات الشمسية التي توجد حاليا ً في مرحلة ظھور وفي
آخر المطاف إلى قنوات الموجات الدقيقة .وقد أنشأ الفريق العامل المعني بالبحوث التابع للنظام الساتلي العالمي لتوحيد
المعايير أفرقة فرعية تتناول بنشاط كل من ھذه الميادين الفرعية .ويطوّ ر فريق العمل المعني بإدارة البيانات التابع
للنظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير ،على سبيل المثال ،مواصفات تنفيذ األنساق ،والبيانات الشرحية وأدوات إدارة
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المسودة األولى
البيانات .ويدعّم مركز التنسيق التابع للنظام الساتلي  GSICSاالتصال بالمستخدِمين بما في ذلك عقد حلقة عمل سنوية
للمستخدِمين .وقد ُنشرت المسألة الخاصة بشأن توحيد معايير األدوات الساتلية ]انظر المرجع  [9بالتعاون بين النظام
الساتلي العالمي لتوحيد المعايير والفريق العامل المعني بالمعايرة/إقرار الصالحية التابع للجنة السواتل لرصد األرض
.CEOS
يرمي التعاون الناشئ بين النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير ،وشبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة
-7
للنظام العالمي لرصد المناخ ،واألوساط المعنية بالنظام الساتلي للمالحة العالمية بشأن احتجاب الموجات الالسلكية إلى
توفير رصدات مرجعية عالية الدقة للھواء العلوي ،من خالل تحسين تنسيق األنشطة ،وتنظيم التجارب ،والبحوث
المشتركة بين مصادر عدم اليقين .ويسھم ھذا النشاط في خطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل الرصد والغرض منه تعزيز
استخدام شتى قواعد البيانات في تنبؤ عدد التطبيقات المناخية ]انظر المرجع .[10
ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
استعرضت الدورة  12لالجتماعات التشاورية )] (CM-12انظر المرجع  [1األنشطة التي تتابعھا الوكاالت
-8
الفضائية استجابة للقرار  (Cg-XVI) 19بشأن وضع ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء ]انظر المرجع  .[11ومن خالل
عمل مشترك للمنظمة  WMOوالوكاالت الفضائية ،وُ ضع تقرير يبتكر استراتيجية إلنشاء ھيكل من الفضاء دعما ً لإلطار
العالمي للخدمات المناخية ورصداته وركيزة المراقبة .ونشرت وكالة الفضاء األوروبية التقرير في أوائل ] 2013انظر
المرجع  .[12وأنشئ في  2013فريق عامل معني بالمناخ مشترك بين لجنة السواتل لرصد األرض وفريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية بمشاركة من أمانة المنظمة  .WMOوركز الفريق العامل بداءة على إعداد قائمة
بسجالت البيانات المناخية ) (CDRالمستمدة من البيانات الساتلية .ونوقش مشروع القرار المتعلق بتبادل البيانات
والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية مع ممثلي وكاالت الفضاء في االجتماع التشاوري  12وفي الدورة
 9لفرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية و ُدعيت وكاالت الفضاء إلى التعليق على مشروع القرار من خالل الوفود في
المؤتمر.
من خالل شراكة مع مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية األوروبية ،جمّعت األمانة تقريراً يُظھر
-9
القيمة المباشرة أو غير المباشرة لسواتل رصد األرض من أجل الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولوية لإلطار
العالمي للخدمات المناخية وغيره من التطبيقات المناخية والمجاالت المتعلقة بالسياسة العامة ]انظر المرجع .[13
وحُددت االحتياجات من المعلومات المناخية باستخدام عيّنة تمثيلية لدراسات حالة على المستويات العالمية  -اإلقليمية -
المحلية وبالنسبة لمجموعة من التطبيقات .ولكل حالة ُدرست ،حدد التقرير مجموعات البيانات المعتمدة على السواتل
ونظم الرصد التي تستند إليھا الالزمة إلنتاج المعلومات المناخية المطلوبة باستخدام المنطق الذي يقترحه الھيكل .وش ّدد
التقرير على أھمية السواتل )سواء الخاصة باألرصاد الجوية أو بالبعثات المالئمة األخرى( للخدمات المناخية ،وأكد
على قيمة تحقيق تواصل فعال بين مستخدِمي البيانات ومقدميھا لتلبية احتياجات المستخدِمين ،وأشار إلى الطائفة
العريضة من الميادين الجيوفيزيائية والمواضيعية التي تتناولھا الخدمات المناخية ،وأكد قيمة الھيكل كإطار مشترك
لتعزيز دعم األوساط المعنية بالسواتل للخدمات المناخية.
الوصول إلى البيانات
في الدراسة االستقصائية التي أجرتھا المنظمة ) (WMOفي  2012بشأن استخدام السواتل ]انظر المرجع
-10
ً
ً
 ،[14فإن  80في المائة من الـ  227مجيبا من  95عضوا ذكروا أن استخدامھم اإلجمالي للبيانات الساتلية يتزايد؛ إال أن
 40في المائة منھم ذكروا أن الوصول للبيانات في قرب الوقت الفعلي يشكل تحديا ً .وحدد العدد ذاته تقريبا ً أن ھناك
نقصا ً في المعرفة بشأن البيانات ،وعدم كفاية إتاحة أدوات المعالجة والتحليل باعتبارھا عوامل تح ّد من استخدام البيانات
الساتلية .وھذه التحديات ينبغي مواجھتھا من خالل إذكاء الوعي بالبيانات الساتلية وتعزيز سبل تيسير الوصول إليھا.
وقد أُعدت استراتيجية نشر البيانات الساتلية  -وھي تحديث الستراتيجية الوصول إلى البيانات الخاصة
-11
بالخدمة العالمية المتكاملة لبث البيانات وقُدمت إلى فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية وإلى لجنة النظم
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المسودة األولى
األساسية للتعليق عليھا .وس ُتد ّقق الحقا ً من جانب فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية باستخدام السواتل
ونواتجھا ) (IPET-SUPوفرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية ) (ET-SATثم تقدم بعدئذ إلى لجنة النظم األساسية لتقديم
إرشادات إلى أعضاء المنظمة  WMOوالمستخدِمين ومشغلي السواتل.
-12

بعض اإلجراءات المحددة في االستراتيجية قد أحرزت بالفعل تقدما ً ھاما ً:

)أ(

أنشأت االتحادات اإلقليمية األول والثاني والثالث /والرابع والخامس رسميا ً أفرقة إقليمية تعمل كجھات
وصل بين مستخدمي ومقدمي البيانات الساتلية ومنحتھا اختصاص تحديد االحتياجات اإلقليمية بشأن
الوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا للمساعدة في إعداد المستخدِمين للجيل الجديد من السواتل ،ولتحديد
االحتياجات في مجال بناء القدرات ]انظر المرجعين  15و[16؛

)ب(

إن شبكة الخدمة اإلقليمية إلعادة البث باستعمال المسبار الرأسي الشغال المتطور  RARSآخذة في التوسع
]انظر المرجع  [17بمحطات جديدة من فرنسا والھند ُتعزز تغطية السبر الساتلي قرب الوقت الفعلي
للمحيطين الھادئ والھندي ،وعلى التوالي؛ وتعتزم الخدمة  RARSالتوسع صوب تجھيز مسابير متقدمة؛

)ج(

أُعدت مصادر على الخط أي إلكترونيا ً بما في ذلك قاعدة بيانات أداة تحديد واستعراض قدرات نظام
الرصد ] OSCARانظر المرجع  [18التي تخدم جمھوراً واسعا ً بزھاء  1000صفحة ُتزار يومياً ،وكذلك
دليل الوصول إلى النواتج ]انظر المرجع .[19

التطبيقات

التنبؤ اآلني
اس ُتھلت مبادرة التنبؤ اآلني ] SCOPEانظر المرجع  [20في  2013لتيسير استخدام البيانات الساتلية في
-13
تطبيقات التنبؤ اآلني .وھي تر ّكز على التنسيق المتعدد المؤسسات وتستجيب الحتياجات المستخدِمين من مشاريع
العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPومراكز اإلنذار بالرماد البركاني ) ،(VAACومنظمة الطيران
المدني الدولي ) ،(ICAOومستخدِمي النواتج المتعلقة بالرمال واألتربة ضمن نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية
وتقييمھا ) .(SDS-WASوتتابع مبادرة التنبؤ اآلني  SCOPEفي مرحلة عرضھا اإليضاحي خالل  2015أربعة مشاريع
تجريبية:
)أ(

التنبؤ اآلني األساسي في االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الخامس مع التركيز على االحتياجات
من برنامج العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،وإنتاج وإتاحة صور ساتلية متسقة ومكونة باأللوان
األحمر واألخضر واألزرق وفقا ً لمعايير المنظمة )] (WMOانظر المرجع  ،[21باستخدام أجھزة التصوير
الحالية والمقبلة؛

)ب(

تنبؤ آني متقدم بالرماد البركاني لتحديد االتساق في النواتج الخاصة بالرماد البركاني التي تعتمد على
السواتل من خالل نشاط لمقارنة استرجاعية للوغاريتمات الساتلية الخاصة بالرماد البركاني يُقره الفريق
العلمي االستشاري المعني بالرماد البركاني المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة
التطبيقية وعلم فيزياء األرض IUGG؛

)ج(

التنبؤ اآلني المتقدم بالھطول لتيسير الوصول إلى تقديرات كمية للھطول على النطاق العالمي ،تعتمد على
السواتل ،بما في ذلك لألقاليم التي يغطيھا مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي من أجل الحد
من المخاطر التي يسببھا سقوط األمطار الغزيرة؛
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المسودة األولى
)د(

نواتج لتكوين الغالف الجوي في الوقت الفعلي في االتحاد اإلقليمي الثاني لتنسيق محتوى ونسق النواتج
المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية من أجھزة التصوير الحالية والمقبلة ،وكذلك بيانات مالئمة إلقرار
الصالحية المستخدمة في االتحاد اإلقليمي الثاني وفي نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا.

وباالعتماد على خطة عمل التنبؤ اآلني  ،SCOPAمن المزمع إجراء استعراض لجميع المشاريع التجريبية في عام
 2015مع إمكانية التحول إلى مرحلة تشغيلية.

الحد من مخاطر الكوارث
أُظھرت أھمية السواتل لمراقبة األعاصير المدارية والتنبؤ بھا ،بوجه خاص في حاالت الھوريكين ساندي
-14
في  ،2012واإلعصاريين المداريين سيلين ) ،(2013وھايين )يوالندا( وھاجيبوت )روبي( في  .2014وا ُتفق على إجراء
مع مش ّغلي فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية الستعراض استخدام بيانات السواتل في ھذه الحاالت بما في
ذلك ضمن المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية التابعة للمنظمة ) (WMOوتقييم ما يمكن إجراؤه من
تعزيزات.

مراقبة المناخ
دخلت المعالجة المنسّقة المتواصلة لبيانات السواتل البيئية المتعلقة بمراقبة المناخ المرحلة  2في
-15
]انظر المرجع  ،[22بمشاريع تعتمد على الشراكات التي تحققت في المرحلة  .(2012-2008) 1وترمي المشاريع إلى
دفع قدرة اإلنتاج والوثائق واالستفادة من سجالت البيانات المناخية ) (CDRإلى مستوى نضوج أعلى يُقاس بمؤشر متفق
عليه .وانضمت المشاريع المجتمعية المعروفة جيداً إلى المعالجة المنسّقة المتواصلة لبيانات السواتل البيئية المتعلقة
بمراقبة المناخ من مثل إنتاج سجل بيانات مناخية للبياض السطحي من أجھزة التصوير الثابتة المدار بالنسبة لألرض،
والمشروع الدولي لدراسة مناخيات السُحب باستخدام السواتل ) .(ISSCPولھذه المشاريع تأثير مباشر على إعادة التحليل
العالمية للتنبؤ العددي بالطقس القائم على النماذج وتقييم النماذج المناخية .ويتزايد استخدام المعالجة المنسقة SCOPE-CM
ألساليب المعايرة التي يقدمھا النظام الساتلي العالمي لتوحيد المعايير .وباإلضافة إلى ذلكُ ،تظھر مشاريع المرحلة 2
مشاركة جيدة من جانب مؤسسات البحوث ومستخدِمي النواتج تتيح االبتكار طوال مدة المرحلة  .2وس ُتسھم المعالجة
المنسّقة  SCOPE-CMفي س ّد الثغرات في سجالت البيانات المناخية المستمدَّة من السواتل ألغراض مراقبة المناخ
التشغيلية.
2014

الغالف الجليدي
شرع مكتب البرنامج الفضائي بقوة في دعم تطوير العلم والتطبيقات الخاصة بالغالف الجليدي من خالل
-16
فريق العمل المعني بالفضاء القطبي ،كمساھمة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي )الوثيقة ).(Cg-17/Doc. 4.2.6(2

تكوين الغالف الجوي
بدأ فريق العمل التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي والمعني بالمتطلبات الرصدية والقياسات الساتلية
-17
لتكوين الغالف الجوي وما يتعلق بھا من بارامترات فيزيائية واستعراض المتطلبات المتعلقة برصد تكوين الغالف
الجوي وما يتصل بھا من بارامترات فيزيائية دعما ً للتطبيقات المتعلقة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي .ونظر أيضا َ في
قدرات البعثات الساتلية المقبلة المتعلقة بتكوين الغالف الجوي بغية س ّد ثغرة في التحليل وتقديم توصيات ممكنة للبعثات
المقبلة الفضائية القاعدة.
توعية وتدريب المستخدِمين
أظھرت الدراسة االستقصائية للمنظمة  2012 WMOبشأن استخدام البيانات الساتلية حاجة عامة قوية
-18
لتدريب وتوعية المستخدِمين في جميع أقاليم المنظمة  ،WMOال سيما في مجاالت استخدام النواتج وتفسيرھا ،واستخدام
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البرمجيات الجاھزة ،والتھيؤ للجيل الجديد من سواتل األرصاد الجوية ]انظر المرجع  .[14ويستخدم  45في المائة من
المجيبين أساليب التعلُّم اإللكتروني في التدريب ،و 50في المائة يستخدمون المختبر االفتراضي أو على عِ لم بأنشطته.
يتألف المختبر االفتراضي حاليا ً من  13مركز امتياز للتعليم والتدريب على األرصاد الجوية الساتلية )في
-19
األرجنتين وأستراليا وبربادوس والبرازيل والصين وكوستاريكا وكينيا والمغرب والنيجر وعُمان وجمھورية كوريا
واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا( يرعاھا ثمانية مش ّغلين للسواتل )ھيئة األرصاد الجوية الصينية ،ووكالة الفضاء
األرجنتينية ) ،(CONAEوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،والمعھد الوطني لبحوث
الفضاء )البرازيل( ) ،(INPEوالوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) ،(JMAوإدارة األرصاد الجوية الكورية )،(KMA
واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAودائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجية والرصد البيئي
) .(ROSHYDROMETوتتيح ھذه البنية األساسية التعاونية تنظيم لقاءات على الخط مباشرة في جميع أقاليم المنظمة
 WMOوبجميع اللغات الرسمية.
تبلّغ مراكز االمتياز بانتظام عن االفتقار إلى الموارد )من العاملين ،والموارد المالية ،والعينية( ،الالزمة
-20
لتلبية التوقعات المتفق عليھا ]انظر المرجع  [24وھذا الوضع يتفاقم نظراً لتزايد طلبات األعضاء على التدريب على
األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا وما يتصل بھا من تطبيقات بيئية.
قدّم أعضاء المختبر االفتراضي طائفة متنوعة من فرص التدريب وبناء القدرات ،على اإلنترنت اجتذبت
-21
اھتماما ً كبيراً بلغ نحو  600مشارك في لقاء واحد .وفي  2013وحده نظم المختبر االفتراضي أكثر من  50لقا ًء للتدريب
]انظر المرجع  ،[25ساعدت المستخدِمين على التأھب للجيل الجديد من سواتل األرصاد الجوية )بما في ذلك الساتل
ھيماواري  ،8 -وساتل المسح البيئي الثابت بالنسبة لألرض  ،(GOES-Rويسّر مشاريع من مثل وضع نماذج مفاھيمية
لنصف الكرة األرضية الجنوبي ]انظر المرجع  .[26وأظھر النجاح الكبير للمائدة المستديرة االفتراضية بشأن
االحتياجات من الكفاءات للعاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران والتي ُنظمت بخمس لغات رسمية للمنظمة WMO
قيمة البنية األساسية العالمية للمختبر االفتراضي في نقل المعارف في مجال يتجاوز األرصاد الجوية الساتلية.
منذ  ،2012أقام المختبر االفتراضي شراكة مع اللجنة الدولية المعنية ببحوث الفضاء ) (COSPARلرعاية
-22
اللقاءات الخاصة ببناء القدرات المتعلقة باالستشعار عن بعد الساتلي وبصفة أساسية في مجاالت األوقيانوغرافيا،
والمناخ ،والطقس الفضائي .وحتى تاريخه ُنظمت بشكل مشترك وبنجاح ثالثة لقاءات في الصين وتايلند واالتحاد
الروسي ومن المزمع عقد مزيد من اللقاءات.
ويمثل موظف الدعم الفني للمختبر االفتراضي مصدراً رئيسيا ً لجميع األنشطة المتعلقة بالمختبر ،بما في
-23
ذلك توفير بيئة تدريب إلكترونية ،ودعم لوجستي للقاءات ،وصيانة البرمجيات الجاھزة وموقع المختبر االفتراضي على
الشبكة العالمية .ويموَّ ل الموظف من الصندوق االستئماني للمختبر االفتراضي التابع للمنظمة  WMOالذي يرعاه بصفة
رئيسية مشغلو السواتل في فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ولكفالة دعم فني مستمر للمختبر االفتراضي
تلزم مساھمة إجمالية تبلغ قيمتھا  100 000من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية للصندوق االستئماني سنويا ً لكنھا
غير متاحة حاليا ً.
تشدد االستراتيجية الجديدة للمختبر االفتراضي للفترة ] 2019-2015انظر المرجع  [23على نھج أكثر
-24
ً
تماسكا في وضع وتقديم التدريب مع إيالء اھتمام خاص للمتطلبات الوطنية واإلقليمية المحددة .ولئن كان المختبر
االفتراضي يواصل تقديم تدريب على التنبؤ بالطقس ،فإنه سيعمل بقوة أكبر في مجاالت ‘1’ :مراقبة المناخ والتنبؤ به؛
’ ‘2مراقبة المحيطات والسواحل؛ ’ ‘3مراقبة التراب والرماد البركاني واألدخنة؛ و’ ‘4طقس الفضاء .ولكفالة جودة
الخدمات ،سيركز المختبر االفتراضي على تقييمات الجودة الداخلية بصفة مستمرة ،بما في ذلك كال التوقعات المتعلقة
بمراكز االمتياز وبمشغلي فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية.
والمؤتمرات اإلقليمية لمستخدمي السواتل ھامة إلذكاء وعي المستخدِمين بالنظم الساتلية وتطبيقاتھا .ومنذ
-25
المؤتمر األخير ،عُقدت مؤتمرات لسواتل األرصاد الجوية تابعة للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد
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الجوية في أوسلو ،النرويج ) ،(2011وسوبوت ،بولندا ) ،(2012وفيينا ،النمسا ) ،(2013وجنيف ،سويسرا )،(2014
وسيُعقد المؤتمر المقبل في تولوز ،فرنسا ) 25-21أيلول /سبتمبر (2015؛ وعقد منتدى للمستخدِمين في أفريقيا تابعا ً
للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في أديس أبابا ،إثيوبيا ) (2012وجوھانسبرغ ،جنوب
أفريقيا ) (2014وفي نفس اإلطار الزمني نظمت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي مؤتمرات لمستخدِمي ساتل
المسح البيئي الثابت بالنسبة لألرض  GOESفي بيرمينغھام ،ألباما ) ،(2011ومؤتمرات ساتلية في ،College Park
ماريالند ) (2013ومؤخراً في غرينبيلت ،ماريالند ) 27نيسان /أبريل  1 -أيار /مايو  .(2015واستضافت اليابان )(2011
مؤتمرات مستخدِمي سواتل األرصاد الجوية في آسيا وأوقيانيا ،وجمھورية كوريا ) ،(2012وأستراليا ) (2013والصين
) .(2014و ُنظمت لقاءات واجتماعات تدريب إقليمية خاصة بالمختبر االفتراضي ألفرقة التنسيق اإلقليمي للمستخدمين
]انظر المرجع  [16وينبغي االستمرار في تنظيمھا بشكل منتظم باالقتران مع ھذه المؤتمرات ،ويُشجع مشغلو السواتل
على تيسير مشاركة األعضاء فيھا.
تتضمن طبعة  2014من دليل أدوات وطرق الرصد )"دليل  ("CIMOجزءاً جديداً عن الرصدات الساتلية
-26
يشكل مصدراً رئيسيا ً لمستخدمي السواتل ]انظر المرجع .[27
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
معلومات أساسية عن أنشطة الطقس الفضائي التابعة للمنظمة WMO
المراجع:
-1

الدور المحتمل للمنظمة  WMOفي الطقس الفضائي ،المنظمة العالمية لألرصد الجوية ،الخطة
االستراتيجية  ،5الوثيقة الفنية .2008 ،1482

-2

المجلس التنفيذي ،الدورة الستون ،التقرير النھائي الموجز ،القسم

-3

فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي

9.2

)(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php

-4

وصف البرنامج الفضائي للمنظمة

-5

المؤتمر العالمي السادس عشر للمنظمة ) ،(WMOالتقرير النھائي الموجز ،مطبوع المنظمة رقم ،1077
الفقرة  3.7.11والمرفق الرابع

WMO

-6

المجلس التنفيذي ،الدورة السادسة والستين ،التقرير النھائي الموجز ،الفقرتان

-7

متطلبات رصد الطقس الفضائي:

-8

بيان التوجيه:

-9

خطة التنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد )(EGOS-IP

-10

بوابة الطقس الفضائي:

-11

انظر مشروع تقرير البند

 ،4.1.20و45.4.91

http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-SW.doc

http://www.wmo-sat.info/product-access-guide/theme/space-weather
2.2

من جدول األعمال للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران/

MET-14

-12

قاعدة مصطلحات األرصاد الجوية:

http://www.wmo.int/pages/prog/lsp/meteoterm_wmo_en.html

معلومات أساسية:
بُحث الدور المحتمل للمنظمة  WMOفي الطقس الفضائي في عام  2007استجابة لطلب من عدد من
-1
أعضاء المنظمة  WMOالمشاركين في المرفق الدولي للبيئة الفضائية ) .(ISESوقد تم تحليل الفوائد المحتملة لتنسيق
الخدمات التشغيلية للطقس الفضائي من جانب المنظمة  WMOفي التقرير المنشور عام ] 2008انظر المرجع [1
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وأقر المجلس التنفيذي في دورته الستين بأن الطقس الفضائي يؤثر على البنية التحتية األساسية لألرصاد
-2
الجوية مثل ،سواتل واتصاالت األرصاد الجوية؛ كما الحظ التآزر المحتمل الذي يمكن أن ينشأ من خالل تكامل
رصدات ،وبيانات ،ونواتج ،وخدمات الطقس الفضائي مع رصدات وبيانات ونواتج وخدمات األرصاد الجوية ذات
الصلة ]انظر المرجع [2
وأقرت لجنة النظم األساسية ) (CBSفي عام  2009اختصاصات الفريق ] ICTSWانظر المرفق  .[3وبدأ
-3
الفريق أنشطته في  2010برعاية كل من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ).(CAeM
وسلم المؤتمر السادس عشر للمنظمة  ،WMOفي عام  ،2011بأن تنسيق أنشطة الطقس الفضائي واحد من
-4
أنشطة البرنامج الفضائي للمنظمة ] WMOانظر المرجع  .[4وشجع المؤتمر السادس عشر األعضاء على توفير أموال
وموظفين من موارد من خارج الميزانية ،لدعم أنشطة تنسيق الطقس الفضائي ،نظراً للتأثير الشديد للطقس الفضائي
على البنية األساسية للرصد واالتصاالت ،وعلى سالمة الطيران ،وعلى التآزر المحتمل بين اإلنذارات بالطقس الفضائي
وتقديم خدمات األرصاد الجوية .والحظ المؤتمر السادس عشر الحاجة إلى جھود منسقة من جانب أعضاء المنظمة
لتلبية متطلبات الرصد والخدمة للحماية من المخاطر العالمية للطقس الفضائي .ودعا المؤتمر إلى وضع خطط عمل
قريبة األجل وأخرى بعيدة األجل ،بما في ذلك مجال التعليم والتدريب ،بغية تنفيذ استراتيجية منسقة للطقس الفضائي
]انظر المرجع [5
وأكد المؤتمر في دورته السادسة والستين ،في عام  ،2014على الدور الفعال الذي يؤديه الفريق
-5
بالتعاون مع المنظمة  ICAOوطالب الفريق باالستمرار في تقديم المشورة والتوصيات ذات الصلة بشأن إيجاد ھيكل
دولي مالئم لتوفير خدمات الطقس الفضائي التشغيلية .وفي ضوء الحاجة إلى وجود نھج منسق بين أعضاء المنظمة
) ،(WMOطلب المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ’’ من فريق العمليات ) (ICTSWأن يعد خطة تفصيلية
مدتھا 4سنوات لألنشطة ،مع مراعاة الطابع الخدمي المتطور لخدمات الطقس الفضائي تسترشد بھا المنظمة )(WMO
في عمليات التخطيط لتلبية احتياجات المستعملين وربط أنشطة مقدمي خدمات الطقس الفضائي بالمجاالت البرنامجية
القابلة للتطبيق التابعة للمنظمة ) ،(WMOوإذكاء وعي األعضاء في ھذا المجال ) .(...وطلب المجلس االضطالع بھذا
العمل بالتشاور والتنسيق مع لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوإبالغ الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPتحقيقا ً لالتساق بين الخطط واألنشطة وأفرقة الخبراء
الداعمة من جھة ،والجھود التي تبذلھا المنظمة) (WMOوالمنظمة) (ICAOبشكل عام ،من جھة أخرى‘‘ ]انظر المرجع
[6
ICTSW

االحتياجات واتجاھات التغير المجتمعية لخدمات الطقس الفضائي
ثمة زيادة في استخدام التكنولوجيات المعرضة لظواھر الطقس الفضائي .وأفضى االستخدام المتزايد
-6
لمسارات الخطوط الجوية القطبية المعرضة لإلشعاع وجيشان الجسيمات إلى حاجة المنظمة  ICAOإلى معلومات
الطقس الفضائي للمالحة الجوية .ويطلق أكثر من مائة ساتل كل عام ،وفيما يتعق بالتطبيقات العملية المدنية ،يدخل عدة
اآلف من السواتل في آن واحد في مرحلة التشغيل .ويتطلب توسيع استخدام المالحة الساتلية القاعدة وتوقيت اإلشارات
واالستفادة المثلى من االتصاالت الراديوية ،مراقبة االضطرابات األيونوسفيرية والتنبؤ بھا لكونھا تؤثر على انتشار
الموجات الراديوية .وتضر زيادة االعتماد على القدرة الكھربائية ،والطلب المتزايد على اإلمداد المستدام الموثوق به،
وضغوط السوق نحو تعظيم االستفادة من عمليات شبكة القدرة الكھربائية ،وزيادة التعرض لظواھر الطقس المناخي
التي تسبب تيارات ناشئة عن مغنطيسية أرضية غير مرغوب فيھا بالمحوالت الكھربائية؛ حيث أن شبكات توزيع القدرة
الكھربائية تكون مترابطة ،وقد يكون لھذه االخفاقات تأثيرات متالحقة مع عواقب كارثية محتملة.
الطقس ،والمناخ وتفاعالت الطقس الفضائي
ديناميات الطبقة السفلى من الغالف الجوي لھا تأثير على األيونوسفير من خالل المد والجزر في الغالف
-7
الجوي وموجات الكواكب والجاذبية .وعالوة على ذلك ،بمجرد أن ترتفع الحدود العليا لنماذج التنبؤ العددي بالطقس
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فوق طبقة الميزوسفير ،قد يصبح الفھم الجيد للظروف )الكثافة ،ودرجة الحرارة ،والرياح( في الطبقة الجوية الحرارية
أكثر مالءمة للتنبؤ العددي بالطقس في المستقبل .ونماذج الغالف الجوي كله تشمل نماذج الغالف الجوي باالقتران مع
األيونوسفير متاحة في المرحلة التجريبية ،وتشير النتائج األولية لھا إلى أن اتساع نطاق النماذج ليشمل الطبقة العليا من
الغالف الجوي الحراري )يصل إلى  600كم( سيكون مفيداً للتوقعات الطويلة المدى.
ويتأثر كل من الطقس الفضائي وطقس مناخ اليابسة بالقسر الشمسي ،رغم أنھا حساسة لسمات مختلفة من
-8
االنبعاثات الشمسية .ويكون لتزايد األشعة فوق البنفسجية أو الجسيمات النشطة الناجمة عن النشاط الشمسي المرتفع
تأثير على تركيز األوزون ،وھو أحد المتغيرات المناخية األساسية.
التكامل المحتمل للبنى التحتية
ھناك تقارب في المصالح في استخدام قدرات الرصد بين دوائر األرصاد الجوية من جھة والطقس
-9
الفضائي من جھة أخرى:
)أ(

يؤثر الطقس الفضائي على السواتل ،والتي ھي اليوم بمثابة العمود الفقري لرصد الطقس والمناخ؛

)ب(

معظم السواتل التشغيلية لألرصاد الجوية تحمل نبائط استشعار خاصة بالطقس الفضائي ،إما لرصد سالمة
السواتل أو لرصد الشمس ،أو بيئة اإلشعاع والجسيمات؛

)ج(

يضطلع بتنفيذ جمع بيانات المغنطيسية األرضية في الوقت شبه الحقيقي بواسطة نظام لجمع البيانات
تستخدم فيه سواتل األرصاد الجوية ذات المدارات الثابتة بالنسبة لألرض؛

)د(

يستخدم النظام العالمي للسواتل الفضائية القاعدة ألغراض المالحة والنظم الراديوية المختفية على نحو
متزايد في عمليات سبر لدرجة الحرارة والرطوبة في الغالف الجوي ،كما تستخدم على نطاق واسع
لقياس الكثافة اإللكترونية في األيونوسفير؛

)ھـ(

تستخدم أجھزة استقبال النظام العالمي للسواتل األرضية القاعدة ألغراض المالحة بواسطة دوائر مراقبة
األرصاد الجوية واأليونوسفير ،الستعادة المحتوى التكاملي لبخار الماء والمحتوى اإللكتروني الكلي ،على
التوالي؛

)و(

تستفيد الكثير من عمليات رصد الطقس الفضائي ،أو ستستفيد ،مستقبالً من وجودھا في نفس المكان مع
محطات األرصاد الجوية.

دائرة التنبؤ األيونوسفيري في مكتب األرصاد الجوية في أستراليا ھي مركز نظام معلومات المنظمة
-10
لتجميع بيانات أو نواتج الطقس الفضائي )(DCPC؛ ووافقت لجنة النظم األساسية في دورتھا االستثنائية المعقودة في
 2014على أن يكون المعھد الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليابان مركزاً لتجميع بيانات أو نواتج
الطقس الفضائي.
فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي )(ICTSW
بدأت الفرقة  ICTSWأنشطتھا في  2010برعاية لجنة النظم األساسية ولجنة األرصاد الجوية للطيران.
-11
ويعمل في الفرقة خبراء من  23عضواً من أعضاء المنظمة .ويشارك فيھا عدد إضافي من أعضاء المنظمة )أستراليا،
وجمھورية التشيك ،والدانمرك ،ولكسمبرغ ،ورومانيا( بشكل غير مباشر من خالل المشاركة في برنامج المعھد
األوروبي لبحوث الفضاء للتوعية باألحوال الفضائية التابع لوكالة الفضاء األوروبية ،وھي عضو في الفرقة .ICTSW
كما أن االتحاد األوروبي ،والمنظمة  ،ICAOوالمرفق  ،ISESواالتحاد الدولي لالتصاالت أعضاء أيضا ً.
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أوالً وقبل كل شيء ،أجرى الفريق  ICTSWتحليالً لمتطلبات الرصد للطقس الفضائي ]انظر المرجع [7
-12
ً
ً
وأصدر بيانا توجيھيا بشأن عمليات رصد الطقس الفضائي ]انظر المرجع  [8في سياق االستعراض المستمر لمتطلبات
المنظمة  .WMOوتحدد خطة التنفيذ من أجل تطور نظم الرصد العالمية ،التي وافقت عليھا الدورة الخامسة والستين
للمجلس التنفيذي ،اإلجراءات ذات األولوية التي تؤدي لشبكة شاملة لرصد الطقس الفضائي ،التي ينبغي أن تشمل
المراصد األرضية القاعدة والفضائية القاعدة ،والجمع بين االستشعار عن بعد والقياسات الموقعية ]انظر المرجع [9
وأنشئت بوابة نواتج الطقس الفضائي وتطورت لتصبح بوابة جديدة باسم ’’دليل الوصول إلى المنتجات‘‘
-13
]انظر المرجع  [10تدمج نواتج الطقس الفضائي واألرصاد الجوية.
-14

وأنجز الفريق  ICTSWأعماالً كبيرة لدعم المنظمة  ICAOمن أجل:

)أ(

استعراض مشروع مفھوم العمليات لخدمات الطقس الفضائي لحركة المالحة الجوية الدولية؛

)ب(

استعراض مشاريع المتطلبات ومشروع المعايير والممارسات الموصي بھا؛

)ج(

وضع الخطوط العريضة إلمكانية تنظيم خدمات الطقس الفضائي استناداً إلى المراكز العالمية واإلقليمية.

وقدمت المنظمة  WMOنتائج االستعراضات التي أجرتھا الفرقة  ICTSWإلى فريق عمليات الرصد البركاني للطرق
الجوية الدولية ) (IAVWالتابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ) ،(ICAOالمسؤول عن المسائل المتعلقة بالطقس
الفضائي ،وأقرتھا الدورة الخامسة عشرة لالجتماع المشترك بين لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوشعبة
األرصاد الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي تموز /يوليه ] 2014انظر المرجع  [11التي اتفقت على
ضرورة إجراء المزيد من التحاليل قبل أن تتمكن من تنفيذ الخدمة األولية.
المصطلحات
ثمة ارتباط منطقي بين كلمتي ’’الطقس‘‘ و’’األرصاد الجوية‘‘ في في قاعدة بيانات المنظمة ] WMOانظر
-16
المرجع  ،[12الذي يقتبس المفردات الدولية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،(182فالكلمة األولى تشير إلى حالة
الغالف الجوي ،في حين تتصل األخيرة بالتخصص ذي الصلة .وھذا االتساق غير قائم في التعاريف الحالية ’’للطقس
الفضائي‘‘ و’’األرصاد الجوية الفضائية‘‘ :فالتعريف الحالي ’’لألرصاد الجوية الفضائية‘‘ اليشير إلى ’’الطقس الفضائي‘‘
ُعرف الطقس المرصود من الفضاء باسم ’’األرصاد الجوية الساتلية‘‘ .وھذا
)الطقس الذي ينشأ في الفضاء( ،ولكن ي َ
التضارب مضلل والسيما في بعض اللغات حيث يتم التعبير عن ’’الطقس الفضائي‘‘ و’’األرصاد الجوية الفضائية‘‘
بنفس الكلمات تقريبا ً ،ولكن ينبغي أن يفھم بشكل مختلف جداً وفقا ً للمتيوتيرم.
____________
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي لرصد المناخ
المراجع:
-1

استعراض برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) - (GCOSالتقرير التجميعي ،جنيف ،سويسرا ،آذار/
مارس ) 2014متاح بكل اللغات الست(

-2

بشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره،

حلقة العمل التابعة للنظام
أوفنباخ ،ألمانيا 28-26 ،شباط /فبراير 2013

-3

تقرير حلقة العمل المشتركة التي نظمھا النظام العالمي لرصد المناخ ) /(GCOSالمراقبة العالمية
لديناميات الغطاء األرضي والغابات ) (GOFC-GOLDبشأن عمليات الرصد لتخفيف آثار تغير المناخ،
جنيف ،سويسرا 7-5 ،أيار /مايو 2014

-4

مشروع تقرير حلقة عمل النظام  ،GCOSبالتعاون مع الھيئة  IPCCواالتفاقية  ،UNFCCCلتعزيز
الرصدات لدعم التأھب والتكيف في ظل مناخ متغير -التعلم من تقرير التقييم الخامس للھيئة -10 ،IPCC
 12شباط /فبراير  ،2015أمانة االتفاقية  ،UNFCCCبون ،ألمانيا )وسيتاح التقرير النھائي على الرابط
الشبكي التالي(http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications :

-5

الموقع االلكتروني لكل تقارير النظام  GCOSالمنشورة:

)(GCOS

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications

مقدمة -مفھوم برنامج النظام

GCOS

أنشئ النظام  GCOSفي  ،1992كنتيجة لمؤتمر المناخ العالمي الثاني ،لضمان الحصول على الرصدات
والمعلومات الالزمة للتصدي للقضايا المتعلقة بالمناخ ،وتوفيرھا لجميع المستخدمين المحتملين .وھدف النظام GCOS
ھو أن تقدم نظم الرصد المساھمة معا ً معلومات شاملة عن النظام الكلي للمناخ ،بحيث تشارك فيه مجموعة متعددة
التخصصات من الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،والعمليات المتعلقة بالغالف الجوي والمحيطات
والھيدرولوجيا والغالف الجليدي واليابسة .والنظام  GCOSمشمول برعاية مشتركة من المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) ،(WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ) ،(IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ).(ICSU
والمتغيرات المناخية األساسية الـ  50الواردة في خطة تنفيذ النظام  GCOSليست الزمة لدعم عمل المنظمات
الراعية فحسب ،ولكن أيضا ً لدعم عمل االتفاقية  UNFCCCوالھيئة  .IPCCوالمتغيرات المناخية األساسية مجدية فنيا ً
واقتصاديا ً على حد سواء بالنسبة للرصد المنھجي .وھي من المتغيرات التي تتطلب التبادل الدولي كمسألة ذات أولوية
للرصدات الحالية والتاريخية على السواء.
وتشمل النظم المساھمة مكونات رصد المناخ للنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSبقيادة اللجنة الحكومية
الدولية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالنظام العالمي لرصد اليابسة ) (GTOSبقيادة منظمة األغذية والزراعة ،والنظام
العالمي للرصد التابع للمنظمة  ،WMOوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوھناك أيضا ً عدد من النظم البحثية
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والتشغيلية في مجاالت المحيطات ،والغالف الجوي ،واليابسة تقدم مساھمات للنظام  .GCOSوالرصدات نفسھا قد تكون
أرضية القاعدة ،أو من نظم فضائية أو ساتلية .والنظام  GCOSمدعوم من المجتمع العلمي الدولي ويدعمه على حد
سواء ،ويشارك البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي رعاية فرق الخبراء التي يشكلھا النظام GCOS
لمجاالت الغالف الجوي ،والمحيطات ،واليابسة )فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ،AOPC -
وفريق الخبراء المعني برصد اليابسة لألغراض المناخية ،TOPC -وفريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض
المناخية .OOPC -ويعمل نظام الرصد المركب الذي يطلق عليه اسم النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSبوصفه
مكون رصد المناخ في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS
وسلم المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي دورته السادسة والستين بأن النظام  GCOSالمعزز سيكون إسھاما ً
رئيسيا ً للتنفيذ الناجح لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSورصداته وركيزة للمراقبة التي يضطلع بھا.
تلبية الحاجة إلى متطلبات رصد التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره
في الفترة من  28-26شباط /فبراير  ،2013جمع النظام  GCOSبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة واللجنة
الدولية الحكومية ) (IOCالتابعة لليونسكو ووزارة الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة نحو  45مشاركا ً لحلقة عمل
بشأن تكيف الرصد مع تقلبية المناخ وتغيره عقدت بمقر مرفق األرصاد الجوية األلماني في أوفنباخ ،ألمانيا .وكان بين
المشاركين ممثلون عن مجتمع النظام  ،GCOSوعن القطاعات التي يكون فيھا التكيف مع تغير المناخ وتقلبيته أحد
الشواغل المھمة .وتمثلت أھداف حلقة العمل في إصدار بيانات بشأن مالءمة الرصدات ،وتحديد المتطلبات الالزمة
للرصدات لدعم الخدمات والبحوث المناخية ،وتقديم اإلرشادات االستراتيجية بشأن الخطوات التي ينبغي لبرنامج النظام
 GCOSاتخاذھا في السنوات القادمة لتلبية االحتياجات من عمليات الرصد من أجل التكيّف مع تقلبية المناخ وتغيّره.
ولتحقيق ھذه األھداف ،تم التركيز على المسائل المشتركة بين القطاعات ،بما في ذلك إدارة المخاطر ،ونظم اإلنذار
المبكر ،والبحوث ،والنمذجة والتقييم ،وإنقاذ البيانات .كما نظرت حلقة العمل في وجھات النظر من مختلف المجاالت
المتنوعة التي ستتأثر بشدة بالتكيف مع تغير المناخ ،بما في ذلك إدارة الموارد المائية ،وإدارة المناطق الساحلية،
وقطاعات الصحة ،والحراجة ،والزراعة ،والطاقة ،والنقل .ولما كانت معظم إجراءات التكيف ستجرى على المستويين
المحلي ودون الوطني ،فإن الحاجة للمعلومات المناخية المستخدمة لدعم وضع وتنفيذ ومراقبة مثل ھذه األنشطة ستكون
في نفس المستوى ،على الرغم ربما من اختالف المتطلبات لكل قطاع يشكل فيه التكيف مصدراً للقلق.
وفيما يتعلق بمالءمة الرصدات لدعم خدمات وبحوث التكيف مع المناخ ،أكد المشاركون في حلقة العمل أوالً
وقبل كل شيء على الحاجة لتقديم المعلومات الموجودة في أشكال مالئمة للمستخدمين ،مع إيالء عناية خاصة للنطاقات
المكانية والزمانية ذات الصلة .وينبغي أن يمضي تطوير المنتجات لدعم التخطيط للتكيف ،والبحوث المتصلة بالتكيف
مع المناخ قدما ً بالتشاور الوثيق مع الممارسين .وباإلضافة إلى ذلك ،أشار المشاركون إلى الحاجة إلى معلومات أفضل
بشأن توافر البيانات ،وجودتھا ،وعدم اليقين المرتبط بھا ،وحدود تطبيقھا ،وسلموا بالحاجة إلى إنشاء آليات لتوفير
إمكانية الوصول لكل من البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتويات البيانات وبتحسين تلك البيانات.
وأشار المشاركون في حلقة العمل أيضا ً إلى أن أيا من النماذج المناخية العالمية أو أنظمة الرصد الساتلية
القاعدة لم يصل بعد إلى الجودة الكافية لدعم القرارات المتخذة على المستوى المحلي في العديد من قطاعات إدارة البنية
التحتية ،وھناك حاجة لمزيد من االستثمارات لتحسين الشبكة األرضية القاعدة للرصدات الجوية الھيدرولوجية األولية.
وفيما يتعلق بمتطلبات الرصد لقطاعات معينة ،ظھر العديد من المواضيع المشتركة .وأشار المشاركون بصفة
عامة إلى أن الرصدات الالزمة لدعم تخطيط التكيف غالبا ً ما تكون بحاجة إلى استبانة مكانية وزمانية أعلى من
التطبيقات المناخية األخرى .كما أشار المشاركون في الحلقة إلى ضرورة تركيز الجھود في المناطق التي يحدث فيھا
التغير بوتيرة أسرع أو التي تكون فيھا التقلبية أكثر وضوحاً ،وكذلك المناطق التي يكون فيھا تأثير المناخ على قطاع ھو
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األكبر والھشاشة ھي األعلى .وأشار المشاركون إلى الحاجة إلى تغطية نطاقات زمنية ،تتراوح من أسابيع إلى عدة
قرون بحسب القطاع والغرض ،وأشار المشاركون أيضا ً إلى أن الحاجة تدعو إلى لتطوير البنية التحتية لدعم إنقاذ
البيانات .وأكد المشاركون أيضا ً على أھمية إيصال قيمة البيانات التاريخية بحسبانھا منفعة عامة وتعزيز إنقاذ البيانات
وإدارة البيانات بحسبانھا من المھام األساسية في مجال المناخ.
وأخيراً ،أشار المشاركون إلى ضرورة دعم المبادرات البحثية مثل برنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ
وبآثاره والتكيف معه  PROVIAالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوبرنامج مستقبل األرض التابع للمجلس
الدولي للعلوم ) ،(ICSUفضالً عن ضرورة دعم االستثمار في الرصدات التي يرجح أنھا ستلبي االحتياجات المستقبلية
للبيانات الطويلة المدى.
وفيما يتعلق بالتوجيه االستراتيجي للنظام  ،GCOSسلم المشاركون بأن الدور األساسي للنظام  GCOSھو تقييم
المتطلبات اإلجمالية وإبالغھا ،وتقديم المشورة بشأن التنفيذ واإلبالغ ،واستعراض وتعزيز التقدم لمصلحة دعم التنمية
االقتصادية والبحوث الوطنية من أجل تحسين الفھم ووضع النماذج ،والتنبؤ بالنظام المناخي .وأقر المشاركون أيضا ً
بتطور اإلطار  GFCSوبدوره الرائد في تحسين آليات التغذية المرتدة بين مقدمي البيانات ومستخدميھا من خالل منصة
واجھة المستخدم ،وبدور النظام  GCOSفي دعم ركيزة الرصد والمراقبة التابعة لإلطار  .GFCSوأشار عدد من
المشاركين إلى صعوبة العمل بفعالية داخل مجموعة معقدة من المنظمات الدولية التي يمكن أن تكون والياتھا غامضة
أو متداخلة .ومن ثم ،كان ھناك اعتراف بالحاجة إلى توضيح المسؤوليات ،وتحديد مراكز تنسيق لمواضيع محددة،
وإيجاد صور للتآزر ،وتعزيز التعاون بين برامج األمم المتحدة بصفة عامة ،والنظر في كيفية استخدام النظام GCOS
لنظم اإلبالغ الخاصة به من خالل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواالتفاقية  ،UNFCCCواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات وغيرھا ،للوصول إلى المجتمعات المختلفة.
وستستخدم نتائج حلقة العمل كمدخالت في تقرير الحالة لنظام  ،GCOSالمقرر نشره في عام  ،2015وخطة
التنفيذ المقبلة ،المقرر نشرھا في عام  .2016وستحدد خطة التنفيذ متطلبات معينة للمنتجات فضالً عن اإلجراءات التي
يمكن التحقق منھا وحساب تكلفتھا ،وسيتناول كلتا الوثيقتين مجموعة كاملة من متطلبات رصد المناخ ،بما في ذلك رصد
وتقييم ونمذجة نظام المناخ العالمي ،فضالً عن متطلبات التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره ،وتوفير الخدمات .وأخيراً،
اقترح المشاركون في حلقة العمل ،في العديد من الحاالت ،عقد حلقات عمل للمتابعة تركز على متطلبات قطاعات
محددة ھي الخطوة التالية المناسبة.
وعقد النظام  GCOSوالمراقبة العالمية لديناميات الغطاء الحرجي واألراضي الحرجية ) (GOFC-GOLDفي
مقر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  ،WMOجنيف ،سويسرا ،في الفترة من  7-5أيار /مايو  2014حلقة عمل مشتركة
عن عمليات الرصد الرامية لتخفيف آثار تغير المناخ .وساھمت ھذه الحلقة في تحقيق فھم أفضل لمتطلبات الرصدات
من أجل التخفيف واقترحت بعض التنقيحات للمتغيرات المناخية األساسية لخدمة احتياجات المبادئ التوجيھية لمخزون
الھيئة  .IPCCوتمثلت أھداف حلقة العمل فيما يلي (1) :إعداد بيان بشأن مدى مالءمة الرصدات التي ينسقھا النظام
 GCOSلدعم التخفيف من آثار تغير المناخ وتحديد مزيد من العمل الذي قد يلزم القيام به في إطار إعداد تقرير الحالة
المقبل للنظام  GCOSللنظم العالمية لرصد المناخ؛ ) (2تحديد المتطلبات الالزمة لعمليات الرصد واستخداماتھا في
عمليات المراقبة لدعم الخدمات المناخية التي تلبي احتياجات التخفيف )خصوصا ً فيما يتعلق بقطاع الزراعة ،والحراجة
واالستخدامات األخرى لألراضي(؛ ) (3مناقشة اإلرشادات االستراتيجية بشأن الخطوات التي ينبغي للنظام ،GCOS
والمراقبة العالمية لديناميات الغطاء الحرجي واألراضي الحرجية ) (GOFC-GOLDاتخاذھا؛ ) (4تقديم إرشادات
للمجتمعات التقنية ومنتجي البيانات ومستخدميھا.
وناقش الخبراء الحاجة إلى تحسين عمليات الرصد لدعم التخفيف ،وتوقعوا أن تؤدي زيادة توافر الرصدات
وتحسين استبانتھا في المستقبل إلى زيادة فوائدھا ألغراض التخفيف .وتناولت العروض والمناقشات الالحقة االحتياجات
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الرصدية من مختلف القطاعات ،والمنظورات اإلقليمية .وأبرز الخبراء قضايا التخفيف التالية التي يرجح أن تتطلب
عناية النظام  GOCSفي المستقبل:
)أ(

استعراض المتغيرات المناخية األساسية القائمة والنظر في المتغيرات الجديدة التي ترتبط بالتخفيف من آثار
تغير المناخ؛

)ب(

تحديد ثغرات الرصدات واحتياجات عمليات الرصد ومعالجتھا لدعم استخدامھا في المراقبة لدعم البحوث في
مجال التخفيف؛

)ج(

توفير التوجيه للمجتمعات الفنية إلسداء المشورة لمنتجي البيانات )وكاالت الفضاء ،وشبكات الرصد ،مثالً(
ومستخدمي البيانات )الجھات المعنية بالتخفيف ،واألوساط العلمية المناخية(.

ورأي االجتماع أنه ينبغي على النظام
االضطالع باإلجراءات التالية:

GCOS

والمراقبة العالمية لديناميات الغطاء الحرجي واألراضي الحرجية

اإلجراء  :1النظر في العالقة بين المتغيرات المناخية األساسية )) (ECVsوخاصة المتغيرات المتعلقة بالكتلة
الحيوية ،والغطاء األرضي ،والحرائق ،وكربون التربة( وتوجيه الزراعة ،والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي
لرصيد الھيئة  IPCCمن الغازات الحابسة للحرارة ،واقتراح أي تنقيح لقائمة المتغيرات المناخية األساسية في الوقت
المناسب لالستفادة منھا في وضع خطة التنفيذ المقبلة.
اإلجراء  :2النظر في الكيفية التي ترتبط بھا المتغيرات المناخية األساسية بقائمة منتجات االستشعار عن بعد
التي حددھا فريق تنسيق البيانات الفضائية لدعم مبادرة رصدات الغابات العالمية ) ،(GFOIوتقديم أي اقتراحات لتنقيح
قائمة المتغيرات المناخية األساسية.
اإلجراء  :3بحث إمكانية إعداد خريطة عالمية كاملة للتغيرات في استخدام األراضي ،وتتبع بيانات االنبعاثات
المبلغة للھيئة  IPCCفي إطار فئات استخدام أراضي .ويمكن أن تركز الخطوة األولى على أراضي الغابات والتغيرات
في أراضي الغابات.
اإلجراء  :4تحسين التنسيق مع المعلومات المھمة للتخفيف )غير المشمولة في إطار سياق المتغيرات المناخية
األساسية الحالي( على (i) :إدارة األراضي ضمن فئات الھيئة  IPCCالمتعلقة باستخدام األراضي ،وخاصة الغابات،
والزراعة ،والثروة الحيوانية؛ ) (iiدوافع وتداعيات التغير؛ ) (iiiالمؤشرات االقتصادية )البنية التحتية ،والمستوطنات،
والناتج المحلي اإلجمالي ،مثالً(.
عقد النظام  GCOSحلقة عمل ،بالتعاون مع الھيئة  IPCCواالتفاقية  ،UNFCCCعن تعزيز عمليات الرصد
لدعم التأھب والتكيف في مناخ متغير -التعلم من تقرير التقييم الخامس للھيئة  ،IPCCفي الفترة من  12-10شباط /فبراير
 ،2015أمانة االتفاقية  ،UNFCCCبون ،ألمانيا .وبنت حلقة العمل على نتائج تقرير الفريق العامل الثاني إلى تقرير
التقييم الخامس للھيئة  ،IPCCوعلى التوجيھات الفنية االستراتيجية المحددة التي أصدرتھا حلقة عمل النظام GCOS
بشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره .وتناولت الحلقة احتياجات الرصد في عدد من القطاعات
التي تركز حاليا ً على تطوير الخدمات المناخية ،وعلى تحليل االحتياجات للمياه ،والزراعة ،واألمن الغذائي ،والحد من
مخاطر الكوارث ،والصحة ،مثالً .وتمثل ھدف الحلقة في تعزيز عمليات الرصد المنھجية والقدرات ذات الصلة،
وخاصة في البلدان النامية ،في ضوء الكشف عن اآلثار الملحوظة والتعرض لتغير المناخ والقابلية للتأثر به ،ودعما ً
لتقييم مخاطر تغير المناخ وتخطيط التكيف .ومن ثم ،استھدفت الحلقة زيادة دعم العمل على البحث والرصد المنھجي في
إطار الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ،والتكيف في إطار االتفاقية  UNFCCCككل.
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آلية التعاون في النظام  -GCOSاألنشطة التي يضطلع بھا في أقاليم المنظمة

WMO

أنشئت آلية التعاون في النظام  GCOSلتحديد الموارد المتاحة لتحسين نظم رصد المناخ واستخدامھا بأكثر السبل فعالية
في البلدان النامية ،والسيما لتمكين تلك البلدان من جمع البيانات وتبادلھا واالستفادة منھا على أسس مستمرة .وفي
السنوات األخيرة ،وفر عدد من البلدان أمواالً وشارك في مجلس المانحين آللية التعاون في النظام  .GCOSوتسعى
الجھات الراعية للنظام  GCOSباستمرار إلى إشراك المزيد من البلدان الراغبة في المشاركة في تحقيق ھدف تحسين
شبكات رصد المناخ في البلدان النامية .ومنذ عام  ،2005تلقت آلية التعاون في النظام  GCOSأكثر من  3ماليين دوالر
ووزعتھا لدعم شبكات النظام  ،GCOSفي مجال الغالف الجوي أساسا ً من خالل شبكة الرصد السطحي ) (GSNوشبكة
رصد الھواء العلوي ) (GUANالتابعتين للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوغطى الدعم المقدم نطاقا ً عريضا ً شمل
جميع جوانب دورة حياة نظام الرصد .وتمثلت المشاريع التي اتسمت بأھمية خاصة فيما يلي:
)أ(

تسنى من خالل تمويل قدمته اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة توريد مسابير راديوية وبالونات )إلى دار
السالم ،تنزانيا؛ وجزيرة جان ،جزر ملديف؛ والخرطوم ،السودان؛ وراروتونغا ،جزر كوكس؛ وفاكواس،
موريشيوس؛ وإيفران ،أرمينيا(؛

)ب(

تسنى من خالل تمويل قدمته ھولندا تجديد المحطات المناخية السطحية في مدغشقر ،بما في ذلك تقديم تدريب
شامل للفنيين المحليين في دعم ھذه األنظمة وصيانتھا وتوفير معدات جديدة للشبكات السطحية للمناخ في أنغوال
وجمھورية الكونغو الديمقراطية؛

)ج(

تسنى من خالل تمويل قدمته ألمانيا ،والمملكة المتحدة إصالح مولد الھيدروجين وصيانته لدعم عمليات رصد
الھواء العلوي في جزيرة جان ،جزر ملديف ،وھراري ،زيمبابوي؛

)د(

تجديد نظام االتصاالت في جمھورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا؛

)ھـ(

توفير خبير استشاري ،مقيم في أفريقيا ،يعمل أساسا ً على تحسين توافر البيانات من محطات شبكة الرصد
السطحي ) ،(GSNوشبكة رصد الھواء العلوي ) (GUANفي اإلقليم ،ويعمل في مشاريع ذات أولوية عالية.

وتمثل اإلحصاءات التالية ملخصا ً سنويا ً لرسائل تقرير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة
أرضية ) (CLIMATفي أرشيف المناخ التابع للنظام ) GCOSالمركز الوطني للبيانات المناخية ) ،(NCDCاإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAالواليات المتحدة( .ووفقا ً لمتطلبات النظام  ،GCOSتكون شبكة الرصد
السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ /الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية التي تشمل  12تقريراً للمتوسطات
والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية تامة االمتثال .وتمثل القيم المكتوبة بحروف سميكة نسبة المحطات
الممتثلة وتلك الممتثلة جزئيا ً أو غير الممتثلة في عام  .2014وترد بين قوسين إحصاءات عام  ،2013و ،2012و،2011
على التوالي.
الشبكة السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ
اإلقليم
العدد عدد تقارير  CLIMATعدد تقارير CLIMAT
12
11-6
االتحاد
(39 ،36 ،33) %31
اإلقليمي (23 ،28،32) %34 156
األول
االتحاد
اإلقليمي (19 ،19 ،19) %18 (75 ،73 ،73) %73 258
الثاني
االتحاد
(28 ،13 ،6) %18
اإلقليمي (69 ،84 ،89) %78 94
الثالث
االتحاد
اإلقليمي (80 ،81 ،88) %89 178
(18 ،17 ،11) %8
الرابع
االتحاد
اإلقليمي (34 ،23 ،16) %15 (52 ،58 ،63) %68 151
الخامس
االتحاد
اإلقليمي (15 ،17 ،12) %10 (81 ،78 ،82) %82 138
السادس
المنطقة
القطبية (33 ،43 ،36) %15 (50 ،45 ،60) %83 42
الجنوبية
)(GSN

عدد

تقارير CLIMAT
5-1

(14 ،11 ،10) %10
(1 ،2 ،2) %3
(0 ،0 ،0) %0
(1 ،1 ،1) %2
(1 ،7 ،7) %5
(0 ،1 ،2) %4
(12 ،5 ،2) %2

عدد تقارير

CLIMAT

0

(24 ،25 ،25) %25
(5 ،6 ،6) %6
(3 ،3 ،5) %4
(1 ،1 ،0) %1
(11 ،12 ،14) %12
(4 ،4 ،4) %4
(5 ،7 ،2) %0
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المسودة األولى
الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) ،(RBCNتشمل الشبكة السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ أعاله
اإلقليم
العدد عدد تقارير  CLIMATعدد تقارير  CLIMATعدد تقارير  CLIMATعدد تقارير CLIMAT
0
12
5-1
11-6
االتحاد
(53 ،52 ،54) %53
(13 ،12 ،7) %9
اإلقليمي (22 ،23 ،20) %18 (12 ،13 ،19) %20 723
األول
االتحاد
(11 ،10 ،8) %7
(2 ،1 ،4) %4
اإلقليمي (30 ،22 ،15) %16 (57 ،67 ،73) %73 664
الثاني
االتحاد
(12 ،11 ،12) %12
(0 ،1 ،1) %1
(23 ،15 ،6) %12
اإلقليمي (65 ،73 ،81) %75 298
الثالث
االتحاد
(3 ،2 ،2) %3
اإلقليمي (18 ،18 ،18) %12 (66 ،67 ،72) %77 337
(13 ،13 ،8) %8
الرابع
االتحاد
(13 ،14 ،15) %14
(3 ،6 ،9) %3
اإلقليمي (34 ،24 ،17) %20 (50 ،56 ،59) %63 247
الخامس
االتحاد
(7 ،7 ،7) %7
(1 ،1 ،3) %2
(18 ،15 ،13) %9
اإلقليمي (74 ،77 ،77) %82 594
السادس
الجدول التالي ھو ملخص لرصد شبكة لرصدات الھواء العلوي ) (GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSلعام  2014في ضوء الحد األدنى لمتطلبات النظام  25) GCOSعملية سبر يومية على ارتفاع  30ھكتوبسكال
في الشھر( لكل إقليم ،وفقا ً لإلحصاءات الشھرية التي تقدمھا المراكز الوطنية للتنبؤات البيئية .وترد بين قوسين نفس
اإلحصاءات لعام  ،2013و ،2012و .2011وبالنسبة لعامي  2012و 2011تعتمد على التوافر فقط وفقا ً للمركز الوطني
للبيانات المناخية.
اإلقليم
االتحاد اإلقليمي
األول
االتحاد اإلقليمي
الثاني
االتحاد اإلقليمي
الثالث
االتحاد اإلقليمي
الرابع
االتحاد اإلقليمي
الخامس
االتحاد اإلقليمي
السادس
المنطقة القطبية
الجنوبية

عدد محطات شبكة
رصد الھواء
العلوي )(GUAN

النسبة المئوية لتلبية الحد األدنى لمتطلبات النظام GCOS
في ) 2014النسبة المئوية في  ،2013و ،2012و(2011

23

(%57 ،%48 ،%46) %39
(%87 ،%87 ،%87) %87
(%78 ،%89 ،%67) %72
(%87 ،%83 ،%75) %83
(%87 ،%84 ،%74) %76
(%87 ،%92 ،%83) %87
(%83 ،%83 ،%58) %58

32
18
24
38
24
12

ثالثة محطات لشبكة رصد الھواء العلوي )’ (%2) (GUANصامتة‘ )كانت الرصدات المبلغ عنھا في تقرير
الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية صفراً( خالل عام  ،2014والتي كانت
ھي نفسھا كما في عام  .2013وكانت ھناك أربع محطات ’صامتة‘ في  2012وخمس محطات في .2011
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
نظام رصد المنطقة القطبية الجنوبية
المراجع:
-1

القرار  - (Cg-XVI) 55شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

-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 ) (WMOفي المناطق القطبية

-5

القرار  - (Cg-XVI) 59مبادرة العقد القطبي الدولي

-6

القرار  - (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي

-7

اللوائح الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49الالئحة

-8

دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول ،الجزء الثالث ،الفقرتان  2.1.3و

-9

دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد الثاني ،المنطقة القطبية الجنوبية

)(AntON

)باء3.1.1.2 (1-
2.1.4

التقرير النھائي لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات الطبية
-10
) ،(EC-PORSويلينغتون ،نيوزيلندا 28-25 ،شباط/فبراير 2014
التقرير النھائي لفرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ) (ATTوالتابعة لفريق الخبراء التابع
-11
للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSويلينغتون ،نيوزيلندا 24 ،شباط/فبراير
2013

-12

التقرير النھائي المختصر مع المقررات للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

)(EC-66

-13

 .Cg-17/Doc. 10.1الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة

2019-2016

مقدمة
يتولى فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
-1
) ،(EC-PORSنيابة عن المجلس التنفيذي ) ،(ECاإلشراف على أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية ،بما
في ذلك تنسيق مسؤوليات ومرافق المنظمة ) (WMOبشأن المنطقة القطبية الجنوبية داخل ھذه المناطق .ويواصل فريق
الخبراء ) (EC-PORSجھوده لتعزيز عالقات العمل بشأن األنشطة في المنطقتين القطبيتين ومناطق الجبال العالية من
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المسودة األولى
قبيل القطب الثالث )الھيمااليا  -ھضبة التبت( بين الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوبرامجھا ومع المنظمات
الخارجية لضمان مواءمة األھداف وتحقيقا للفائدة واالعتراف المتبادلين .وتعزز ھذه العالقات رصدات المنظمة
) (WMOوبحثوھا وخدماتھا في المنطقتين القطبيتين ومناطق الجبال العالية التي ستعود الفائدة على جميع أعضاء
المنظمة ) ،(WMOوستشكل مساھمة ھامة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وقد عقد فريق الخبراء ) (EC-PORSدورته الرابعة في النزو ،الصين ،في الفترة من  13إلى  15آذار/
-2
مارس  .2013وكان الغرض الرئيسي لھذه الدورة ھو اكتساب رؤية أفضل للمؤسسات العاملة في مراقبة وبحوث
الغالف الجليدي في منطقة ھندو كوش بجبال الھيمااليا وھضبة التبت .وقد برزت مسألتان :األولى ھي بدء الحديث عن
جميع مناطق جبال األلب وليس مجرد القطب الثالث ،والثانية ،إدراج الدول المستقلة حديثا في أنشطة القطب الثالث
)مثالً ،منطقة بامير  -تيان شان( .ووافق فريق الخبراء ) ،(EC-PORSفي جملة أمور ،في دورته الخامسة التي عُقدت
في ويلنغتون ،نيوزيلندا ،في الفترة من  25إلى  28شباط/فبراير  ،2014على خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWبما في ذلك حوكمة تلك المراقبة وھيكل عملھا ،وإنشاء شبكة أساسية لتلك المراقبة تسمى  CryoNetوضرورة
تعميم مراعاة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكنشاط رئيسي من أنشطة المنظمة ) .(WMOوأعد فريق الخبراء
) (EC-PORSستة مشاريع قرارات بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية كي تنظر فيھا الدورة السادسة والستون
للمجلس التنفيذي ويعتمدھا الحقا ً المؤتمر السابع عشر ،وھي تتعلق بما يلي) :أ( أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي
الجبال العالية ،و )ب( شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية؛ )ج( تعديالت على دليل النظام العالمي للرصد )،(GOS
المجلد الثاني ،الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية؛ )د( المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛ )ھـ( النظام العالمي
المتكامل للتنبؤات القطبية؛ )و( مبادرة الشراكة القطبية الدولية.
وسلّط فريق الخبراء ) (EC-PORSفي دورته الخامسة في ويلنغتون ،نيوزيلندا ،الضوء على المسائل
-3
االستراتيجية المتعلقة بالمناخ )مثالً ،شبكات المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ) ،(PRCCوالمنتديات اإلقليمية القطبية
للتوقعات المناخية ،والتفاعل مع المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IPCSالتابع لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) .((GFCSوھذه المسائل االستراتيجية أُدمجت في عمل الفريق كمحور تركيز لفرقة العمل المعنية بالخدمات.
وقد أقر الفريق بأن ثمة حاجة إلى تحسين التواصل مع البرامج والھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOومع مكتب التنسيق
الدولي التابع للنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية  -الشراكة القطبية الدولية ) ،(PPPوفريق التوجيه الخاص
بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWللمساعدة على إعداد اقتراحات محددة ذات أھداف ملموسة ومحددة زمنيا ً.
ونظر فريق الخبراء ) (EC-PORSفي عالقته مع المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IPCSلتيسير التعاون
المستقبلي لفائدة أصحاب المصلحة المشتركين فيھما .وتقوم حاليا ً فرقة العمل التابعة لفريق الخبراء )(EC-PORS
والمعنية بالخدمات بوضع رؤية بشأن الكيفية التي ينظر بھا فريق الخبراء إلى مواءمة توفير الخدمات المناخية في
المنطقتين القطبيتين والقطب الثالث مع إطار المنظمة ) (WMOللمراكز المناخية اإلقليمية الذي يحدد الدور والوظائف
واالرتباطات مع المنظمة ) (WMOواألجھزة األخرى .وقد يكون أفضل سبيل إلدارة ذلك ھو إدارته في سياق الورقة
البيضاء بشأن الخدمات في النھوض بمفاھيم المراكز المناخية اإلقليمية القطبية /المنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات
المناخية ).(PRCC-PCOF
وقد واصل فريق الخبراء ) (EC-PORSجھوده لتحسين الخدمات في المناطق البعيدة عن خط االستواء
-4
وفي المناطق المرتفعة عن طريق تشجيع الرصدات )من خالل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكة رصد
المنطقة القطبية الجنوبية ) ((AntONوالقدرة التنبؤية )من خالل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ((GIPPSعلى
جميع النطاقات الزمنية ،مع كفالة اتباع نھج متكامل لفھم التأثير العالمي للتغيرات في ھذه المناطق بحيث يمكن تقديم
الخدمات الالزمة.
ويمثل فريق العمل المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين ) (PSTGالتابع للمنظمة ) (WMOفريقا ً ھاما ً للتنسيق
-5
بين جميع وكاالت الفضاء .ومن المھم التدليل على أن السواتل تكفل التكامل بين الرصدات عن بُعد والرصدات
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المسودة األولى
الموقعية في المنطقتين القطبيتين ومناطق الجبال العالية .وثمة حاجة إلى تعليقات من دوائر الرصد السطحي بشأن
استخدام البيانات الموقعية ألغراض معايرة البيانات المستمدة من السواتل وإقرار صالحيتھا .ويواصل فريق الخبراء
) (EC-PORSجھوده لتوفير الدعوة لمواصلة التحقق من الواقع على األرض السطحي القاعدة من أجل معايرة البيانات
والنواتج الساتلية وإقرار صالحيتھا .و ُتصمَّم شبكة  CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبحيث
تشمل مھامھا دعم المعايرة /إقرار الصالحية للبعثات الساتلية.
وفي أعقاب وضع خطة تفصيلية للحصول على بيانات جديدة للفترة  2016-2013يجري تسجيل منسّق
-6
للتصوير الساتلي للرادارات ذات الفتحات التركيبية ) (SARباستخدام أجھزة استشعار تابعة لوكاالت متعددة تغطي
المنطقة القطبية الجنوبية والمنطقة القطبية الشمالية .والھدف ھو تحقيق تغطية كاملة لمعظم ھذه المناطق لمدة ثالث
سنوات متتالية على األقل .والحصول على البيانات يشمل حاليا ً الوكاالت الفضائية في كندا ) (CSAوإيطاليا )(ASI
وألمانيا ) ،(DLRبدعم من الواليات المتحدة األمريكية ) (NASAوالنرويج ) ،(NSCبحيث من المتوقع أن يشمل أيضا
سواتل أوروبية ) (EC/ESAويابانية ) .(JAXAوستكون البيانات متاحة للجميع ومن المتوقع أن توفر تحسينا كبيرا في
مراقبة وفھم ديناميات الصفحات الجليدية وتوازن كتلتھا ،من قبيل صفحة الجليد في المنطقة القطبية الجنوبية الغربية،
والمساھمة في زيادة فھم تقلبية كتلة صفحات الجليد وتأثيرھا على مستوى سطح البحر.
ومنذ عام  ،2013يعمل فريق العمل المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين ) (PSTGمع الدوائر العلمية الدولية في
-7
مجاالت التربة الصقيعية ،والثلج المبلل ،والجليد العائم ،والتنبؤات القطبية )من خالل مشروع التنبؤات القطبية التابع
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،((WWRPبھدف تنسيق استجابة من جانب وكاالت الفضاء لالحتياجات إلى بيانات ساتلية
موحدة .وأعد فريق العمل ) (PSTGخطة استراتيجية للفترة  2018-2015من أجل تحسين إطار أنشطته واإلبالغ عنھا.
ويشكل التقلص السريع لصفحات الجليد المدارية قضية ھامة بالنسبة لفريق الخبراء .فالغطاء الثلجي
-8
الواسع أصبح ال يغطي إال ثالث مناطق جبلية مدارية عالية ،في كينيا وبيرو وإندونيسيا وفي نھرين جليديين صغيرين
في المكسيك .ويعمل فريق الخبراء ،من خالل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،مع المرفق العالمي لمراقبة األنھار
الجليدية ) (WGMSلمراقبة ھذه األنھار الجليدية باستخدام التكنولوجيات الموقعية والفضائية المالئمة .وستساھم البحوث
التي تجريھا إندونيسيا بشأن النھر الجليدي المداري المتبقي في بابوا إندونيسيا في أنشطة المراقبة العالمية للغالف
الجليدي وأنشطة الجبال العالية التي تقوم بھا المنظمة ).(WMO
أما فيما يتعلق بالقطب الثالث ،فسيتعاون فريق الخبراء ) (EC-PORSمع إدارة األرصاد الجوية الصينية
-9
ّ
) (CMAالتي ستنفذ التجربة العلمية الثالثة الخاصة بالغالف الجوي في ھضبة التبت ) (TIPEX-IIIخالل الفترة من عام
 2014إلى عام  .2023ومن ھذا المنظور ،ينبغي أن تكون تلك التجربة مكونا ً داعما ً ألنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية
وفي الجبال العالية وينبغي تشجيع تعاون برامج المنظمة ) (WMOذات الصلة مع تجربة  TIPEX-IIIومشاركة علميين
من أعضاء المنظمة في ذلك الصدد.
وقد اجتمعت فرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ) (ATTوالتابعة لفريق الخبراء في أوائل عام
-10
 2014لتحديث شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONالتابعة للمنظمة ) (WMOومناقشة المسائل من أجل اتخاذ
مزيد من اإلجراءات .وتشير الخبرة المكتسبة في التعامل مع الشبكة  AntONإلى أنه من المفيد إلى حد كبير وجود قائمة
شاملة بالمحطات لكن يلزم أيضا ً وجود مركز مراقبة مخصص )ھو حاليا ً نظام المسح البريطاني للمنطقة القطبية
الجنوبية (BAS ،لإلسراع بتحديد متى تعجز المحطات عن تقديم التقارير وتوفير تعليقات بشأن المسائل التي تنشأ.
ويمكن لنظام معلومات المنظمة ) /(WISالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSأن يساعدا من خالل مركز إقليمي
مالئم لالتصاالت ) (RTHفي مراقبة استقبال البيانات .وقد حدث انخفاض في عدد المحطات المُبلغة في المنطقة القطبية
الجنوبية ،بيد أن ھناك عدة أسباب محتملة لذلك )على سبيل المثال تغيّر آلية اإلرسال( .وقد قُدمت القائمة الجديدة
بالمحطات التي س ُتدرج في شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONإلى األعضاء ذوي الصلة للتعليق عليھا في

Cg-17/Doc. 4.2.6(1),DRAFT 1, p. 26

المسودة األولى
 7تشرين األول /أكتوبر  .2014ونظرت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي في مشروع قرار يقدَّم إلى المؤتمر
السابع عشر بشأن شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(AntONبدون قائمة المحطات.
وستواصل فرقة العمل المعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ) (ATTاالحتفاظ بقائمة المحطات الكائنة في
-11
الشبكة ،والعمل مع منظمات أخرى )على سبيل المثال اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،والرابطة
الدولية لمنظمي الرحالت في المنطقة القطبية الجنوبية( لزيادة إتاحة البيانات؛ كما تشجع الدول األعضاء على إيداع
بياناتھا الشرحية .وستعمل على تشجيع المزيد من السفن على اإلبالغ ،لتحسين االتصاالت التي ترسل المعلومات
وتأمين انتقال ناجح إلى النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية )صيغة الشفرة  (PUFRولتجعل اآلخرين
من خارج أوساط المنظمة ) (WMOيعلمون بذلك االنتقال ،والمساھمة في المواد التنظيمية للمنظمة ) (WMOضمن النظام
العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوقد بُذل جُھد مماثل في المنطقة القطبية الشمالية من خالل رابطة منظمي حملة
التطواف بالمنطقة القطبية الشمالية ) (AECOللحصول على رصدات إضافية للسفن في المنطقة القطبية الشمالية.
وشاركت المنظمة ) (WMOفي االجتماع االستشاري الخاص بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية
-12
) (ATCM XXXVIفي عام  2013وفي االجتماع االستشاري السابع والثالثين الخاص بتلك المعاھدة ) (ATCM XXXVIIفي
عام  .2014وقامت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع مجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية
) ،(COMNAPبتحديث سبع من ثماني توصيات قديمة تتعلق باألرصاد الجوية في المنطقة القطبية الجنوبية ،كانت قد
اع ُتمدت في االجتماع االستشاري السابع والثالثين الخاص بمعاھدة المنطقة القطبية الجنوبية.
ولزيادة تحسين تنسيق أنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية الجنوبية مع المنظمات األخرى ذات
-13
الصلة ،شاركت المنظمة ) (WMOفي االجتماع العام السنوي لمجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية
) ،(COMNAPوفي اجتماع مندوبي اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARوكالھما عُقدا في
نيوزيلندا في آب /أغسطس  .2014واالجتماع العام السنوي ) (COMNAPھو االجتماع الذي َّ
تمثل فيه األمم /الدول من
أجل التنفيذ العملي للسياسة الرفيعة المستوى لالجتماعات االستشارية ) ،(ATCMفي حين أن اللجنة العلمية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) (SCARھي المحفل الذي يجري فيه التعبير عن المسائل الرئيسية المتعلقة بالمنطقة
القطبية الجنوبية وتجري فيه معالجة تلك المسائل.
وواصل فريق الخبراء ) (EC-PORSالعمل مع الفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد
-14
وشارك في دورته الخامسة عشرة التي عُقدت في شيلي ،بونتا آريناس ،في تشرين األول /أكتوبر  .2014وإضافة إلى
تيسير نشر البيانات المتعلقة بالجليد من خالل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISتعزز دوائر البحوث والرصد التابعة
للفريق التفاعل مع اللجنة الدائمة للعلوم والبحوث التطبيقية التابعة للفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد
) (IICWGمع التركيز على التنبؤات الطويلة المدى )الفصلية( الخاصة بالجليد ونمذجتھا .وتتمثل المسائل الرئيسية في
نواتج المعلومات المتعلقة بالجليد من أجل ال ُنظم اإللكترونية لرسم خرائط المالحة ،وتوافر المعلومات عن الجليد في
المنطقة القطبية الجنوبية ،واالحتياجات من المعلومات عن الجليد الالزمة للمدونة القطبية اإللزامية التابعة للمنظمة
البحرية الدولية ) ،(IMOواإلنتاج المشترك لخرائط الجليد ،وقياس مدى سُمك الجليد البحري .ويلتمس فريق الخبراء
) (EC-PORSالدعم من األعضاء لتمويل وظيفة محلل إلنتاج بعض النواتج التجريبية للتنبؤات الخاصة بالجليد الفصلي
من أجل المساعدة في المناقشة مع المستخدمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ

)(IICWG
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التذييل جيم
تقرير مرحلي للعلم – وال يدرج في الملخص العام
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
المراجع:

-1

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية السادس عشر )مطبوع المنظمة
رقم  (1077الفقرات 11.9.15إلى ،11.9.17والمرفق الرابع عشر مع القرار  60الصادر عن المؤتمر
العالمي السادس عشر -المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

-2

التقرير النھائي للدورة األولى للفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي  ،GCWريكيافيك،
آيسلندا  24-23كانون الثاني /يناير 2014؛

-3

التقرير النھائي مع القرارات للدورة الخامسة لفريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية التابع للمجلس التنفيذي ) (EC-PORSويلنغتون ،نيوزيلندا 28 -25 ،شباط /فبراير 2014؛

-4

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )) (EC-66مطبوع
المنظمة رقم (1136؛

-5

التقرير النھائي للدورة الثانية للفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي -كوبنھاغن ،الدانمرك،
 23-21كانون الثاني /يناير 2015؛

-6

الوثيقة ) - Cg-17-Doc. 4.2.6(3خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

-7

الوثيقة ) - Cg-17-Doc. 4.2.2(2الالئحة الفنية -النظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS؛

-8

الوثيقة ) - Cg-17-Doc. 4.2.2(3المرجع الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS؛

-9

الوثيقة  - Cg-17-Doc. 10.1الخطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة 2019 –2016؛

-10

الموقع الشبكي لمعلومات المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

-11

بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي.

مقدمة
قرر المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية البدء فيإنشاءالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
-1
باعتبارھا إرثا للسنة القطبية الدولية بغرض تشغياللمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،وطلب من المجلس التنفيذي أن
ينشئ آلية لتوجيه ومراقبة النشاط ولتحقيق أوسع نطاق ممكن من المشاركة والتعاون .وتولى فريق الخبراء المعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSنيابة عن المجلس التنفيذي ،اإلشراف على أنشطة المنظمة
القطبية بما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي .وسيواصل المجلس التنفيذي،إلى أن يتم تعميم مراعاة المراقبة
العالمية  GCWفي برامج المنظمة  WMOبوصفھا نشاطا شامال ،واعتماد البرنامج الجديد للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي خالل المؤتمر الثامن عشر ،العمل بوصفه الھيئة الرئاسية المسؤولة عن مواصلة وضع المراقبة العالمية GCW
وتنفيذھا.
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المسودة األولى
واعترف بالمناطق القطبية والجبال العالية ،بما في ذلك تفعيل المراقبة العالمية  GCWباعتبارھا إحدى
-2
األولويات السبعة للمنظمة  WMOفي الخطة اإلستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة )2019 –2016انظر المرجع .(9
وقد تحقق وضع المراقبة العالمية  GCWمن خالل التعاون الواسع النطاق مع الشركاء في إطار دوائر
-3
الغالف الجليدي عن طريق سلسلة من حلقات العمل الخاصة بالتنفيذ وھي :االجتماع األول لتنفيذ المراقبة العالمية
)GCWجنيف 24-21تشرين الثاني/نوفمبر ،(2011وحلقة العمل األولى بشأن شبكة الغالف الجليدي )تشرين الثاني
2012نوفمبر ،فيينا ،النمسا( ،وحلقة العمل األولى لمراقبة الثلوج ،كندا 30 –20كانون الثاني /يناير  ،2013وحلقة العمل
األولى بشأن شبكة الغالف الجليدي آلسيا )كانون األول /ديسمبر 2013بيجين ،الصين( ،وحلقة العمل األولي بشأن شبكة
الغالف الجليدي ألمريكا الجنوبية )سانتياغو ،شيلي 29-27تشرين األول /أكتوبر .(2014
وتحققت إنجازات ملحوظة في فترة زمنية قصيرة نتيجة لعمل الخبراء في إطار فريق الرصدات والبحوث
-4
والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي  ،EC-PORSوالخبراء من ھيكل العمل الذيأنشئ بعد ذلك للمراقبة العالمية
 ،GCWومن خالل االجتماع التنسيقي لألفرقة العاملة للمراقبة العالمية وھي )أ( االجتماع األول للفريق التوجيھي للمراقبة
العالمية )ريكيافيك ،آيسلندا ،كانون الثاني /يناير ) ،2014ب( االجتماع المشترك لفرقة شبكة الغالف الجليدي وفرقة البوابة
والموقع الشبكي )دافوس /سويسرا ،حزيران /يونيو) ،(2014ج( االجتماع الثاني لفرقة شبكة الغالف الجليدي) ،كوبنھاجن،
الدنمارك كانون الثاني /يناير (2015واالجتماع الثاني للفريق التوجيھي للمراقبة العالمية )كوبنھاجن ،الدنمارك ،كانون
الثاني /يناير .(2015
ويجري وضع المراقبة العالمية للغالف الجليدي لالرتكاز على ما ھو موجود في الوقت الحاضر من
-5
خالل إشراك الدوائر األخرى وإضافة قيمة عن طريق نھج موحد )أفضل الممارسات( لمراقبة وعرض النواتج
"الموثوق بھا" على المستخدمين .وال تضطلع المراقبة العالمية  GCWباختصاصات اآلخرين.
وكما ُحدد في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCW-IPيجري وضع وتنفيذ المراقبة
-6
العالمية  GCWعلى أربع مراحل) :أ( مرحلة التحديد ) (2011 –2007التي تنتھي بقرار المؤتمر العالمي السادس عشر
بالشروع في إنشاءالمراقبة العالمية ) ،GCWب( مرحلة اإلعداد) (2015 -2012التي تنتھي بقرار المؤتمر العالمي
السابع عشر بالمضي في تنفيذ المراقبة العالمية وفقا لخطة التنفيذ )) ،(GCW-IPج( مرحلة التنفيذ ) (2019 –2016التي
تنتھي بقرار المؤتمر العالمي الثامن عشر باالنتھاء من جميع مھام التنفيذ ،وقرار بالدخول في مرحلة التشغيل،
و)د( مرحلة التشغيل ) 2020فصاعداً(.
ھيكل المراقبة العالمية للغالف الجليدي

GCW

اتبعت عملية الوضع األولية للمراقبة العالمية GCWإستراتيجية تنفيذ المراقبة العالمية التي وافق عليھا
-7
المؤتمر العالمي السادس عشر )انظر المرجع األول( ،والتي تطورت إلى خطة تنفيذ المراقبة العالمية )،GCW-IP
المرجع السادس( بفضل عملية تشاورية مع اللجان الفنية المعنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والمنظمات والمؤسسات الدولية
المعنية والشركاء .وقد نفذ ذلك تحت إشراف فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع
للمجلس التنفيذي) EC-PORSأنظر المرجع الثالث( ورفع تقريراًإلى المجلس التنفيذي على أساس سنوي.
وقام فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي EC-PORS
-8
بمواءمة اإلطار المفاھيمي لعمليات المراقبة العالمية  GCWالوارد في خطة تنفيذ المراقبة العالمية وفقا للتغذية المرتدة
التي تلقيت من جھات االتصال الخاصة باألعضاء ،ومختلف الشركاء ،واللجان الفنية .ووضع ضمن ھذا اإلطار ھيكل
العمل األولي للمراقبة العالمية  GCWالتخاذ الخطوات العاجلة المتعلقة بوضع المراقبة العالمية .GCW

وبعد عامين من العمل التحضيري بقيادة فرقة عمل الرصدات التابعة لفريق الخبراء المعني بالرصدات
-9
والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي  ،EC-PORSوبالتشاور مع الشركاء ودوائر المستخدمين ،شكل
الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية في أوائل عام )2014انظر المرجع الثاني( بغرض توفير اإلرشادات والتوجيه العام
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المسودة األولى
بشأن تنفيذ المراقبة العالمية فضال عن توفير اإلشراف واإلدارة بشأن األفرقة العاملة للمراقبة العالمية ) .(GCWوجرى
اختيار أعضاء الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية  GCWمن ثالث فئات) :أ( البلدان األعضاء في المنظمة  WMOالتي
لديھا برامج حسنة التطوير عن الغالف الجليدي) ،ب( اللجان الفنية للمنظمة واالتحادات اإلقليمية التي لديھا برامج
حسنة التطوير عن الغالف الجليدي ،و)ج( المنظمات الشريكة ،والتجمعات والكيانات العاملة في مجال الرصدات
والبحوث والخدمات ذات الصلة بالغالف الجليدي .واختير الدكتور آرنيسنوراسون )آيسلندا( ،والدكتور باري جوديسون
)كندا( رئيسا ونائبا للرئيس للفريق التوجيھي للمراقبة العالمية  GCWعلى التوالي.
وأنشئت ثالثة أفرقة عاملة للمراقبة العالمية ) ،GCWأ( الفريق العامل المعني بالرصدات) ،ب( الفريق
-10
العامل المعني بالنواتج المتكاملة) ،ج( الفريق العامل المعني بالمعلومات والخدمات ،وستنشىء األفرقة العاملة فرقا ً
حسب مقتضى الحال لمعالجة المھام ذات األولوية المحددة في خطط عمل األفرقة العاملة .فأوالً يضم الفريق العامل
المعني بالرصدات فرقة شبكة الغالف الجليدى  ،CryoNetوفرقة أفضل الممارسات ،وفرقة الھطول الصلب ويضم
الفريق العامل المعني بالنواتج المتكاملة فرقة مراقبة الثلوج .ويضم الفريق العامل المعني بالمعلومات والخدمات فرقة
البوابة ،وفرقة المصطلحات ،وفرقة المواقع الشبكية والتوعية .وسوف تيسر جميع أفرقة العمل والفرق التفاعل بين
الدوائر التشغيلية والدوائر البحثية.
وجرى االعتراف بشبكة الغالف الجليدي باعتبارھا مكونا من أربعة نظم للرصد في النظام العالمي
-11
المتكامل للرصد التابعللمنظمة ) .(WIGOSوأعدخبراء المراقبة العالمية  GCWممارسات ذات صلة بالمراقبة العالمية
لإلدراج في الالئحة الفنية للمنظمة ) WMOمطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد األول( ،والمرجع الخاص بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابعللمنظمة )WIGOSانظر المرجعين السابع والثامن( .وفي ھذا الصدد ،التزم الفريق التوجيھي
للمراقبة العامة بالتعاون بصورة وثيقة مع فريق التنسيق المشتركلفرق النظام العالمي المتكامل للرصد لدى المنظمة
) (ICG-WIGOSوخاصة في مجاالت أفضل الممارسات ذات الصلة بالرصد وجودة البيانات ،وجمع البيانات والبيانات
الشرحية وتوزيعھا ،ومراكز البيانات فضال عن ممارسات اإلدارة .وثمة اعترافبأن المراقبة العالمية GCWتشملنظم
الرصد لدى الشركاء ،وسينظر في مسألة كيفية وضعھم البيانات واسترجاعھا من خالل نظام معلومات المنظمة )(WIS
في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSلتوفير النجاح للمراقبة العالمية .GCW
شبكة الغالف الجليدي
تتمثل إحدى األولويات المباشرة خالل عملية وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي
-12
إنشاء شبكة أساسية موحدة لمواقع القياس المعتمدة على السطح للمراقبة العالمية  GCWتسمى شبكة الغالف الجليدي
) ،CryoNetانظر المرجع الثاني( .وتتألف شبكة الغالف الجليدي التي مازال يجري إنشاؤھا من مواقع بقدرات مختلفة.
وترتكز على البرامج الحالية لرصد الغالف الجليدي وتروج إلضافة رصدات الغالف الجليدي الموحدة إلى المرافق
الحالية للوصول إلى رصدات بيئية أكثر قوة .انظر  http://globalcryospherewatch.org/cryonet/للحصول على مزيد
من المعلومات.
واضطلعت فرقة شبكة الغالف الجليدي  CryoNetبرئاسة الدكتور وولفجانغ شينر )النمسا( بأنشطة رئيسية
-13
ً
ً
تھدف إلى إقامة شبكة الغالف الجليدي التشغيلية فضال عن الشبكة السطحية األوسع نطاقا للمراقبة العالمية .GCW
وتتألف ھذه األنشطة من وضع) :أ( المبادئ التوجيھية العامة للمراقبة العالمية  GCWأطلق عليھا اسم "دليل شبكة
الغالف الجليدي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،"CryoNetب( مفھوم أنواع ومحطات شبكة الغالف الجليدى
 CryoNetو)ج( استبيان للمواقع لتوفير معلومات مفصلة عن إمكانيات مواقع الشبكة السطحية للمراقبة العالمية ،GCW
ولتحديث المعلومات عن المواقع الحالية) ،د( حصر محطات الغالف الجليدي) ،ھ( معايير اختبار المواقع لشبكة الغالف
الجليدي  CryoNetو)و( حصر ممارسات رصد الغالف الجليدي التي يجري استخدامھا في الوقت الحاضر.
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المسودة األولى
ولن تنجح شبكة الغالف الجليدي إالّ بالتعاون الوثيق مع جميع المنظمات والوكاالت والتجمعات والكيانات
-14
العاملة في مجال مراقبة الغالف الجليدي من كل من الدوائر التشغيلية والعلمية .وتعتمد بشدة على المنظمة WMO
وخبراتھا في توحيد الممارسات إالّ أن الشراكة تعتبر عنصراً حاسما ً.
وشبكة  CryoNetھي الشبكة األساسية السطحية ،التي يتعين أن تصبح عالمية .وقد بدأ العمل فعال لتحديد
-15
المواقع المناسبة التي يمكن أن توفر التمثيل العالمي المالئم وقد اختيرت حاليا  36محطة لشبكة الغالف الجليدي لمرحلة
ما قبل التشغيل انظر  http://www.globalcryospherewatch.org/cryonet/sites.php?category=coreللحصول على
التفاصيل .وسيجري تقييم مواقع مرشحة وفقا ً للمعايير التي حددھا خبراء فرقة شبكة الغالف الجليدي ،وذلك بالدرجة
األولى من خالل استبيان المواقع الذي قدمه خبراء المواقع .انظر
 http://globalcryospherewatch.org/cryonet/questionnaire/وبمجرد أن تستكمل مرحلة اختبار ما قبل التشغيل ونظر
قائمة مواقع شبكة الغالف الجليدي بواسطة الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية وفريق الرصدات والبحوث والخدمات
القطبية التابع للمجلس التنفيذي  ،EC-PORSستقدم للمجلس التنفيذي لالعتماد .وسيشترك الممثلون الدائمون للبلدان
األعضاء لدى المنظمة  WMOفي ھذه العملية بما يماثل اعتماد شبكة رصد القطب الجنوبي ) .(AntONوستكون شبكة
الغالف الجليدى شبكة حيةإال أنه يتعين تقديم التزام لمدة أربع سنوات على األقل لكي يصبح أحدالمواقع جزءاً من شبكة
الغالف الجليدي.
واستناداً إلى التغذية المرتدة من األقاليم ،أشار الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية  GSGإلى أنه قد يتم
-16
إجراء ھيكلة إقليمية للشبكة  CryoNetمثل شبكة الغالف الجليدي آلسيا ،وشبكة الغالف الجليدي ألمريكا الالتينية .غير
أن ھذا التطور سوف تدفعه المجموعات اإلقليمية المعنية وفقا ألقاليم المنظمة  WMOحسب مقتضى الحال.
وال تتضمن شبكة الغالف الجليدي  CryoNetجميع مواقع وشبكات الرصد التي يمكن أن تسھم في المراقبة
-17
العالمية للغالف الجليدي  .GCWويسلم بأن الشبكات العديدة القائمة اآلن سوف تسھم في المراقبة العالمية للغالف
الجليدي  GCWمثل تلك الخاصة بالخدمة العالمية لمراقبة االنھار الجليدية ) ،(WGMSوالرابطة الدولية للصقيع الدائم
) .(IPAوھناك الكثير من أعضاء المنظمة  WMOيشكلون بالفعل جزءا من شبكة المراقبة العالمية للغالف الجليدي
األوسع نطاقا من خالل مواقعھا التي تتولى قياس مثال عمق الثلوج ،وسقوط الثلوج واألمطارالصلبة.
ومن المتوخي وجود نوعين من المواقع يستندان إلى عدد "المجاالت" التي تراقب )مثل الغالف الجوي،
-18
والغالف الحيوي ،والغالف الجليدى ،والغالف الھيدرولوجي وغير ذلك( وتراقب المواقع األساسية لشبكة الغالف
الجليدي ) (CryoNetمكونا أو أكثر من مكونات الغالف الجليدي )الجبال الثلجية ،والجرف الجليدي ،والصفائح الجليدية،
والثلوج ،والصقيع والجليد البحري ،وجليد األنھار /البحيرات ،والھطول الصلب( وترصد المتغيرات المتعددة لكل
مكون .وتقيس المواقع األساسية أيضا ً متغيرات األرصاد الجوية الثانوية ،وتمتثل ألفضل ممارسات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي  ،GCWوتجري القياسات بنشاط ،ولديھا التزام مالي طويل األجل ،وتوفر البيانات دون مقابل وتوفر
البيانات في الوقت الحقيقي )وقرب الوقت الحقيقي( حيثما يتسنى ذلك ،وتتولى المواقع المتكاملة لشبكة الغالف الجليدي
) ،(CryoNetباإلضافة إلى خواص المواقع األساسية ،برصد مجال آخر واحد على األقل ،ولديھا محور تركيز للبحوث
أشمل ،ولديھا موظفين معاونين ،ولديھا قدرات تدريبية .وتنطوي المواقع المتكاملة على أھمية خاصة لدراسة التأثير
التفاعلي ،والتفاعالت المعقدة فيما بين الغالف الجوي والغالف الجليدي والغالف الحيوي والمحيطات.
ممارسات القياس
في حين أجريت عملية حصر طرائق وممارسات القياس التي تستخدم في الوقت الحالي،تجدر المالحظة
-19
بأن وضع وتوثيق الممارسات المتفق عليھا للمراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWسوف يستغرق وقتا أطول .فھذه
المراقبة ترتكز على طرائق القياس القائمة قدر المستطاع وحيثما تم ،أو يمكن ،التوصل إلى توافق علمي في اآلراء،
ويمكن اإلطالع على حصر أولي على  http://globalcryospherewatch.org/cryonet/methods.htmlوسوف تقود فرقة
أفضل الممارسات عملية وضع ممارسات القياس للمراقبة العالمية  GCWبالتعاون مع الفريق العامل المعني بالرصدات
كما سيعالج الفريق العامل ممارسات القياس الخاصة بالشبكة السطحية األوسع نطاقا للمراقبة العالمية  GCWالتي
تتضمن شبكة الغالف الجليدي والمواقع المساھمة.
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المسودة األولى
متطلبات الرصد
تجري صياغة متطلبات الرصد للمراقبة العالمية  ،GCWوقد استخلصت من مجموعة مختلفة من
-20
احتياجات المستخدمين الحالية ،وسوف تفحصھا الدوائر العلمية .وسوف تصبح في نھاية المطاف جزءا من االستعراض
المستمر للمتطلبات ) (RRRوسيمكن الوصول إليھا عن طريق أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد )،(OSCAR
وھى المصدر الرسمي الحتياجات المنظمة  WMOالتي تنطوي على موضوع رئيسي بشأن الغالف الجليدي )انظر
.(http://globalcryospherewatch.org/reference/obs_requirements.php
وسوف يكفل الفريق العامل المعني بالرصدات التنسيق مع قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات
21
نظم الرصد ) (OSCARالتي ستكون جھة اإليداع الرسمية لالحتياجات لرصد المتغيرات الفيزيائية دعما للمنظمة WMO
وبرامج الرعاية المشتركة.
مراقبة الثلوج
حققت فرقة مراقبة الثلوج )التي يشترك في رئاستھا الدكتور كاري لووجس )فنلندا( وروس براون )كندا(
-22
إنجازات ھامة في عملھا تحت إشراف الفريق العامل المعني بالنواتج المتكاملة للمراقبة  .GCWوتعمل ھذه الفرقة في
تقييم ومقارنة النواتج الساتلية للثلوج وعلى بيانات الثلوج العالمية ،ونشاط اإلنقاذ ،وفى وضع "أدوات تتبع للشذوذ
الثلجي" في نصف الكرة الجنوبي لتحديد مدى الغطاء الثلجي ) (SCEوالمعادل من الماء الثلجي ) ،(SWEوعن إجراء
حصر مجموعات البيانات الحالية المعنية بالثلوج ،وعن توحيد المسميات المتعلقة بالثلوج ،وعن تحسين رصد عمق
الثلوج في الوقت القريب من الحقيقي على النظام العالمي لالتصاالت /نظام معلومات المنظمة ).(GTS/WIS
وتتوافر على الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWاألدوات الجديدة لتتبع الشذوذ الثلجي
-23
اليومي التي وضعھا معھد األرصاد الجوية الفنلندي ووكالة البيئة في كندا لرصد الشذوذ الثلجي في نصف الكرة
الجنوبي ) (SCEوالمعادل من الماء الثلجي ) (SWEفي الوقت القريب من الحقيقي على المستويين العالمي
والقاري http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html.وتسھم تحليالت التنبؤ العددي بالطقس التشغيلي
) (NWPفي وضع ھذه النواتج الثلجية .وسيجري عقد مقارنات لنواتج التتبع لكي تصبح "موثوقا ً بھا" من خالل التجارب
مثل مشروع عملية مقارنة وتقييم النواتج الثلجية الساتلية ) (SnowPEXالذي بدأته المراقبة العالمية  GCWوقادته وكالة
الفضاء األوروبية ).(ESA
عمليات المقارنة والتقييم للنواتج
يتعين إجراء المقارنات لتقييم جودة النواتج )عدم اليقين ،والتحيز وتصحيح األخطاء( وللفصل بين نقاط
-24
الضعف الناشئة عن الخوارزمات والمنھجيات وخاصة النواتج الساتلية بقياسات مرجعية خارجية مستقلة )في الموقع،
والمحمولة جوا وغير ذلك( .ولذا سوف تعمل المراقبة العالمية  GCWفي التحقق ،وتصنيف األخطاء ،وتقدير
االنحيازات المطلقة ،ومصادر عدم اليقين وغير ذلك لضمان جودة البيانات.
وللفريق المعني بالفضاء القطبي ) (PSTGالذي أنشئ تحت إشراف المنظمة  WMOوالفريق المعني
-25
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي ) ،(EC-PORSاختصاصا يتمثل في توفير التنسيق بين
وكاالت الفضاء لتيسير الحصول على مجموعات البيانات الساتلية األساسية وتوزيعھا ،والمساھمة أو دعم عملية وضع
النواتج النوعية لدعم البحوث العلمية للغالف الجليدي وتطبيقاتھا .وعلى ھذا األساس ،يتم التفاعل بين الفريق المعني
بالفضاء القطبي ) (PSTGوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي  GCWبالدرجة األولى من خالل الفريق العامل المعني
بالنواتج المتكاملة فى المراقبة العالمية ) .(GCWوفي ھذا الصدد ،سيجري إشراك بعض محطات خط األساس لشبكة
الغالف الجليدي في التحقق من النواتج الساتلية.
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بوابة البيانات والموقع الشبكي
تتوافر بيانات ومعلومات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWألعضاء المنظمة ،وشركائھا
-26
والمستخدمين من خالل مكونين .المكوّ ن األول ھو الموقع الشبكي للمراقبة العالمية  GCWالذي يوفر معلومات ورسوم
بيانية في الوقت القريب من الحقيقي تبين حالة الغالف الجليدي ،وعمليات التقييم العلمي ،وأخبار الغالف الجليدي،
ومتطلبات الرصد ،ومعايير القياس ،والوثائق )انظر المرجع العاشر( .وقد أنشئ الموقع الشبكي للمراقبة العالمية GCW
ونفذ،والغرض من ھذا الموقع الشبكي ھو توفير نقطة مركزية للنفاذ إلى المعلومات األساسية والتشغيلية ،واحتياجات
المستخدمين من الرصدات ،وحالة الغالف الجليدي ،واألخبار "والنقاط الساخنة" ،ومعلومات االجتماعات ،ووثائق
المراقبة العالمية ) (GCWومواد التوعية ،ووصف شبكات الرصد المساھمة وقدراتھا ،ومعلومات عن المعايير وأفضل
الممارسات وسياسات البيانات .كما ترتبطببوابة بيانات المراقبة العالمية.
ويتمثل المكون الثاني في بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي )انظر المرجع الحادي عشر(.
-27
واألغراض الرئيسية من ھذه البوابة ھي) :أ( توفير عرض عام لمجموعات البيانات ذات الصلة بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدى ) ،GCWب( توفير فرص الحصول على مجموعات البيانات ،حيثما يكون ممكنا )أي مسارات البيانات
في الوقت الحقيقي ،والوصول إلى األرشيف( و)ج( ربط المراقبة العالمية  GCWبنظام معلومات المنظمة )(WMO
ونظام المنظمة العالمي لالتصاالت ) (GTSعندما تطلب دوائر المراقبة العالمية  GCWتبادل بيانات الوقت الحقيقي.
ويتمثل الغرض في إنشاء بوابة بيانات المراقبة العالمية  GCWباعتبارھا مركز نظام معلومات المنظمة بشأن جمع
البيانات وإنتاجھا ) ،(DCPCولالعتماد على جھود نظام معلومات المنظمة  WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد
 WIGOSلتوحيد البيانات الشرحية التي قدمت للمنظمة  .WMOوتتبع إدارة بيانات المراقبة العالمية  GCWنھجا للبيانات
الشرحية حيث يرد وصف لمجموعات البيانات من خالل البيانات الشرحية المتبادلة بين مراكز البيانات الشرحية
وكتالوج المراقبة العالمية .GCW
وقد وضعت بوابة البيانات الشبكية للمراقبة العالمية  GCWبواسطة معھد األرصاد الجوية النرويجي
-28
) (METNOباالرتكاز على أداته المعتمدة على الويب للبحث عن البيانات .وأصبحت المراكز /البوابات المعنية ببيانات
السنة القطبية الدولية مثل معھد األرصاد الجوية النرويجي ) (METNOوشبكة معلومات الغالف الجليدي الكندية
) (CCINوالمسح البريطاني للمنطقة القطبية الجنوبية ) ،(BASوالمركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في الواليات
المتحدة ) (NSIDCفي حالة تشغيل مشترك .وسوف ييسر ھذا النھج المعتمد على البيانات الشرحية الوصول بصورة
شاملة إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )) (NMHSsالتي تستخدم نظام معلومات المنظمة WIS
بالدرجة األولى( ومراكز البيانات الخارجية التي تحتفظ ببيانات ومعلومات الغالف الجليدي على المستوى الوطني أو
العالمي.
التعاون والشراكات
قدم أكثر من 30عضوا من أعضاء المنظمة جھات اتصال لوضع المراقبة العالمية .GCWوقد عينت
-29
جھات االتصال بصورة رسمية من جانب الممثلين الدائمين للبلدان األعضاء لدى المنظمة  WMOوقد يكون ھناك أكثر
من واحد للبلد .وقد تكون جھات االتصال من داخل أو خارج المرافق الوطنية  NMHSللبلدان األعضاء ومن ثم مالحظة
أنه قد يكون للھيئات األخرى مسؤوليات تشغيلية و/أو بحثية بشأن الغالف الجليدي‘’ .
وتشترك المراقبة العالمية  GCWمع المنظمة  WMOوالبرامج الراعية المشتركة واللجان الفنية،
-30
واالتحادات اإلقليمية والھيئات الحكومية الدولية والھيئات العلمية التي لديھا اھتمامات ومسؤوليات بشأن الغالف
الجليدي.
وتسھم المنظمة  WMOوالشركاء ،فرديا أو جماعيا ،في مھمة وأھداف المراقبة العالمية  .GCW’sوتعتبر
-31
المشاركة والتعاون وااللتزام عناصر ضرورية لنجاح االضطالع بنشاطات المراقبة العالمية  GCWعلى المستويات
الدولية واإلقليمية والوطنية .ومنذ البداية األولى للمراقبة العالمية  ،GCWتقام الشراكات مع الوكاالت الحكومية وغيرھا
من المؤسسات التي تتولى قياس ومراقبة وأرشفة بيانات ومعلومات الغالف الجليدي من بحوث المواقع الطبيعية
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المسودة األولى
والساتلية والشبكات التشغيلية ،ومصادر النماذج ومع الھيئات والدوائر الدولية المشاركة في الرصدات والخدمات أو
البحوث الخاصة بالغالف الجليدي .ويشمل ذلك ،وإن لم يقتصر عليھا ،الرابطة الدولية للصقيع الدائم ) ،(IPAوالخدمة
العالمية لمراقبة األنھار الجليدية ) ،(WGMSودائرة تابعةللرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSواللجنة العلمية
لبحوث المنطقة القطبية الجنوبية ) ،(SCARوالمركز العالمي لعلم مناخ الھطول ) ،(GPCCوالفريق العامل الدولي
المعني برسم خرائط الجليد ) ،(IICWGوالمركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في الواليات المتحدة ) ،(NSIDCوعالوة
على ذلك ،يجري إشراك المنظمات الدولية مثل المجلس الدولي للعلم ) ،(ICSUواللجنة الحكومية الدولية للمحيطات
) ،(IOCوبرنامج الھيدرولوجيا الدولي ) (IHPالتابع لليونسكو ،والھيئات اإلقليمية مثل المركز الدولي للتنمية المتكاملة
للجبال ) ،(ICIMODفي وضع وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
وقد يسر الفريق العامل المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي
-32
) ،(EC-PORSإشراك المنظمات التي لديھا اھتمامات قطبية في وضع المراقبة العالمية  GCWوخاصة برنامج مراقبة
وتقييم القطب الشمالي ) ،(AMAPواللجنة الدولية لعلوم القطب الشمالي ) ،(IASCواللجنة العلمية لبحوث القطب الجنوبي
) ،(SCARوأقام لدى المراقبة العالمية  ،GCWمن خالل فرقة العمل المعنية بالقطب الجنوبي التابعة لفريق الرصدات
والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي ) ،(EC-PORSروابط مباشرة مع االجتماع التشاوري لمعاھدة
القطب الجنوبي ) .(ATCMورحب ھذا االجتماع خالل دورته السابعة والثالثين بوضع المراقبة العالمية للغالف الجليدي
 GCWوقدم فريق عمل الفضاء القطبي ) ،(PSTGالتابع للمنظمة  WMOوالذي يرفع تقاريره إلى فريق الرصدات
والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي ،مشاركة -مع لجنة السواتل لرصد األرض )  ،(CEOSومشغلي
السواتل الرئيسيين مثل like ASI, CNES, CMA, CSA, DLR, ESA, EUMETSAT, INPE, JAXA, NASA, NOAA, and
.USGS
وقد أسھمت البرامج مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات
-33
) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSفي وضع المراقبة العالمية  .GCWويوجه اآلن النظام العالمي
لرصد األرض ) ،(GTOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن خالل فريق الرصدات األرضية للمناخ
GTNsالعمل فى وضع الشبكات العالمية األرضية للمناخ وخاصة ألغراض الصقيع واألنھار الجليدية والھيدرولوجيا،
وجريان الماء ،والبحيرات ) GTN-L، GTN-R، GTN-H ،GTN-G،GTN-Pعلى التوالي( .وتعمل المراقبة العالمية GCW
مع أمانة النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوأفرقة ھذا النظام وھيئات التنفيذ .وتسھم اللجنة الفنية للمحيطات
واألرصاد الجوية ) (JCOMMالمشتركة بين  WMOواللجنة الدولية للمحيطات وخاصة فرقة الخبراء التابعة له المعنية
بالجليد البحري وفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ) (DBCPفي وضع مكون رصد الجليد
البحري في المراقبة العالمية  .GCWوسوف تأتي مساھمات إضافية بشأن قياسات الجليد البحري ونظم رصد المحيط
القطبي من المنظمات اإلقليمية مثل مجلس علوم المحيط القطبى ) (AOSBوالنظام األوروبي لرصد المحيطات
) ،(EuroGOOSوالتحالف اإلقليمي المنشأ حديثا بشأن نظام رصد محيطات القطب الشمالي والمجموعاتالمھنية مثل
الفريق العامل الدولي المعني برسم خرائط الجليد.
تطوير القدرات
ستضع المراقبة العالمية  GCWإستراتيجية فعالة لتطوير القدرات تستجيب لالحتياجات على المستويات
-34
الوطنية واإلقليمية على النحو الذي حدده األعضاء مما سيساعد جميع البلدان على تحسين وتدعيم رصد وتبادل بيانات
ومعلومات الغالف الجليدي .وسوف يضمن ذلك للبلدان النامية وأقل البلدان نموا الوصول إلى الرصدات والبيانات
والنواتج وما يتصل بذلك من تكنولوجيات ومعارف جديدة ،واستخدامھا بفعالية.
التمويل والدعم ومكتب المشروع
وافق المؤتمر العالمي السادس عشر على دعم أساسي بمبلغ  350الف فرنك سويسريمن الميزانية العادية
-35
للمنظمة ) (RBلوضع المراقبة العالمية  GCWللفترة  .2015 –2012وجرى تدعيم ذلك بأموال مقدمة من الجھات
المانحة للصندوق االستئماني لفريق الرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي فضال عن موارد
محدودة من الميزانية العادية إلدارة نظم الرصد والمعلومات ) .(OBSوعالوة على ذلك قدمت مساھمات عينية كبيرة
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المسودة األولى
لوضع بوابة البيانات للمراقبة العالمية من جانب النرويج ،ومن جانب الواليات المتحدة األمريكية لوضع وتشغيل الموقع
الشبكي للمراقبة العالمية .وقدمت مساھمات عينية أخرى من النمسا وكندا وشيلي ،والصين ،والدانمرك ،وآيسلندا
وسويسرا لتنظيم اجتماعات المراقبة العالمية  GCWوتوفير الدعم المالي لھا.
غير أن مواصلة الوضع والتنفيذ يتطلب تنسيقا ً واسع النطاق ألنشطة تنفيذ المراقبة العالمية .ووافق فريق
-36
الرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي ) ،(EC-PORSعلى إنشاء مكتب لمشروع المراقبة
العالمية في أمانة المنظمة  WMOلدعم جميع أنشطة المراقبة العالمية بما في ذلك التنسيق مع الشركاء ومراقبة التنفيذ،
وتقديم التقارير وإجراءات المتابعة .وسوف يقدم الدعم لنقاط االتصال واألنشطة الوطنية ،وسيتواصل مع المنظمة
 WMOوالبرامج واألفرقة الخارجية ويتولى المكتب تنسيق إدراج المراقبة العالمية  GCWفي أنشطة الرصد القائمة على
المستويات الدولية والوطنية ،ومواءمة عملياتھا مع أنشطتھا وأطرھا .وسيتابع المكتب أيضا الصالت النشطة مع برامج
المنظمة  WMOومع المنظمات الدولية المعنية.
وسيتعين خالل الفترة المالية السابعة عشرة ) (2019–2016توفير نحو  800ألف فرنك سويسري لتكاليف
-37
الموظفين )مسؤول المشروع أو الموظفين المؤقتين والخبراء االستشاريين( ونحو 600ألف فرنك سويسري لألنشطة،
وينبغي أن يأتي نحو نصف ھذا المبلغ من الميزانية العادية والنصف من الھبات المقدمة للصندوق االستئماني لفريق
الرصدات والبحوث والخدمات القطبية التابع للمجلس التنفيذي للمراقبة العالمية .GCW
وسوف تستخدم المراقبة العالمية أيضا ً فرص التمويل اإلقليمية لطلب أموال إضافية لألنشطة اإلقليمية
-38
والدولية مثل آفاق عام 2020في أوروبا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

Cg-17/Doc. 4.2.6(3), DRAFT 1, REV. 1, p. 45

المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
المراجع:
-1

القرار  – (Cg-XVI) 60المراقبة العالمية للغالف الجليدي

-2

التقرير النھائي للدورة األولى لفريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
ريكيافيك ،آيسلندا 24-23 ،كانون الثاني /يناير 2014

-3

التقرير النھائي للدورة الخامسة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSويلينغتون ،نيوزيلندا 28-25 ،شباط /فبراير 2014

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
(1136

مقدمة
طلب المؤتمر السادس عشر من المجلس التنفيذي إنشاء آلية لتوجيه ورصد نشاط المراقبة العالمية للغالف
-1
الجليدي ) (GCWوتقديم خطة تنفيذ مستوفاة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى المؤتمر السابع عشر .ولفريق الخبراء
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSنيابة عن المجلس التنفيذي،
سلطة اإلشراف على األنشطة القطبية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وقد وضع فريق التوجيه الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف
-2
الجليدي باالستناد إلى إستراتيجية التنفيذ التي نظر فيھا المؤتمر السادس عشر .ونظر فريق الخبراء ) (EC-PORSفي
وقت الحق في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي في دورته الخامسة في شباط /فبراير  2014وقام فريق
التوجيه بتمحيصھا وفقا ً لتوجيھات فريق الخبراء ).(EC-PORS
وتوفر خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي توجيھات للتنفيذ من قبيل مراحل التنفيذ ،واإلطار
-3
المفاھيمي ،وبنية عمل المراقبة العالمية ووالية أفرقتھا العاملة وفرق عملھا ،والتعاون مع الشركاء ،وتطوير القدرات،
واإلدارة واإلشراف ،والموارد ألغراض التنفيذ والعمليات .وتحدد الخطة أيضا ً المھام والمشاريع التي ستتناول على
سبيل األولوية إنشاء شبكة أساسية موحدة ،ووضع متطلبات الرصد ،وتحديد ممارسات القياس.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال يدرج في الملخص العام
البرنامج العالمي لبحوث الطقس
مقدمة
ُعقدت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16في أنطاليا ،تركيا ،من  20إلى  26تشرين الثاني/
نوفمبر  .2013واستعرضت الدورة ) (CAS-16التقدم المحرز في البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبما في
ذلك تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXوحددت أولويات البحوث الناشئة ،وقدمت
توجيھات شمولية بشأن أنشطة البرنامج العالمي  WWRPفي المستقبل .و ُنظمت حلقة دراسية أخيرة الستعراض نتائج
تجربة البحث  THORPEXفي نھاية تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف .وكان تنبؤ المجموعات الموضوع الرئيسي
لتجربة البحث  THORPEXمن خالل المجموعة العالمية التفاعلية العظمى ) (TIGGEالتابعة لتجربة البحث THORPEX
التي توفر تنبؤات المجموعات ألربعة مجاالت من المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPعن احتمالية
حدوث ظواھر الطقس القاسي ).(http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_SWFDP.html
وأنشأت لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASمن خالل البرنامج العالمي لبحوث الطقس) ،(WWRPوبالتعاون مع البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمشروع التنبؤ من دون الفصلية إلى الفصلية ) ،(S2Sومشروع التنبؤات القطبية
) (PPPفي  .2013وحقق البرنامج العالمي لبحوث الطقس  WWRPتقدما ً جيداً في  2014في إنشاء مشروع آخر يسمى
الطقس الشديد التأثير  HIWeatherيركز على تحسين التنبؤات بالطقس الشديد التأثير بھدف تزويد المستخدمين
بالمعلومات المعززة على مستوى القرار .وتمثل ھذه المشاريع الثالثة محور التركيز الرئيسي للبرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRPبعد اختتام تجربة البحث  THORPEXفي نھاية عام  .2014وثمة عنصر رئيسي في وضع مشروع
التنبؤات القطبية يتمثل في إنشاء مكتب دولي للتنسيق ) (ICOفي ألمانيا في حين أنشىء مكتب التنسيق الدولي لمشروع
التنبؤات من دون الفصلية إلى الفصلية ) (S2Sفي جمھورية كوريا.
وواصل البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPجھودھما التعاونية
لتحقيق قدرات التنبؤ المحكم على النحو الذي توخاه النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSبالنظر إلى
الصلة بين المناطق القطبية وتلك الواقعة في خطوط العرض المنخفضة .وتركز التعاون بصورة خاصة على مشروع
التنبؤات القطبية وعلى سنة التنبؤات القطبية المقررة والمتركزة على منتصف عام .2018
وقد نظم المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ) (OSCخالل آب /أغسطس  2014في مونت﷼ ،كندا .ويتمثل
الموضوع الجامع للمؤتمر في التنبؤات المحكمة لنظام األرض من التنبؤ اآلني مرورا بالمتوسط المدى إلى التنبؤات
الفصلية :وأسند تركيز قوي إلى التطبيقات في القطاعات الرئيسية ،والمشاركة الفعالة من جانب العلماء في بداية حياتھم
العملية وخاصة أولئك الذين ينتمون للبلدان النامية .وتتوافر أشرطة الفيديو والعروض بھذا الشأن على الموقع الشبكي
للبرنامج العالمي لبحوث الطقس.
أنشطة الفريق العامل

بحوث التنبؤ اآلني والمتوسط النطاق
استعرضت الحلقة الدراسية الدولية الثالثة للمنظمة ) (WMOبشأن التنبؤ اآلني والتنبؤ للنطاق الشديد القصر )(WSN12
التي عقدت في  2012في ريو دي جانيرو )البرازيل( قدرات ومتطلبات التنبؤات المحسنة خالل نطاق زمني من  1إلى
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 6ساعات مع التركيز على تنبؤات الطقس الشديد التأثير )األمطار الغزيرة والھباء ،والبرق ،والرياح العاتية والعواصف
الثلجية ،والعواصف الثلجية العنيفة وغير ذلك( .وقد شارك في الحلقة الدراسية  166عالما من  21بلدا.
وبعد أن الحظت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16تزايد االھتمامات واألنشطة العلمية
المشتركة بين الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ اآلني ) ،(WGNRوالفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ بالطقس
المتوسط النطاق ) (WGMWFRأوصت بدمجھما.

البحوث االجتماعية واالقتصادية وتطبيقھا )(SERA
عقدت حلقة العمل المعنية باإلبالغ عن المخاطر وعدم اليقين في ملبورن ،استراليا من  26إلى  30تموز /يوليو .2012
وسوف يذھب العمل المجمع من حلقة العمل التفاعلية ھذه صوب اإلسھام في إقامة مجتمعات تتصدى للمخاطر من
خالل فھم وتحسين استخدام معلومات الطقس في صنع القرار واإلبالغ عن عدم اليقين المحيط بالتنبؤ بالطقس.

األرصاد الجوية المدارية
ُنظمت حلقة العمل الدولية الخامسة المعنية بالرياح الموسمية ) ،(IWM-Vوحلقة العمل التدريبية عن الرياح الموسمية في
تشرين األول /أكتوبر ) 2013مكاو وھونغ كونغ ،الصين( بھدف توفير منتدى للباحثين والمتنبئين ولمناقشة ما تحقق من
تقدم مؤخرا والقضايا الراھنة التي تغطي جميع النطاقات الزمنية )المتوسطة والسينوبتيكية ،والممتدة النطاق وأثناء
الفصول ،والمناخ( والوثيقة الصلة بالتنبؤات الخاصة بالطقس الشديد التأثير في أقاليم الرياح الموسمية في كافة أنحاء
العالم .ونظمت حلقة العمل الدولية الثامنة عن األعاصير المدارية /وحلقة العمل الدولية الثالثة عن عمليات وصول
األعاصير المدارية إلى اليابسة في تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وتوفر حلقات العمل والمشاريع البحثية التي نظمت
بصورة مشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج األعاصير المدارية ) ،(TCPفرصا ممتازة
للتفاعل النشط بين المتنبئين التشغيليين والباحثين تركز على تيسير نقل البحوث وتطورات التكنولوجيا إلى العمليات.

الفريق العامل المعني ببحوث التحقق من التنبؤات
أجرت حلقة العمل المشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس والفريق العامل المعني بالتجريب العددي
) (WWRP/WGNEالمعنية ببحوث التحقق من التنبؤات ،تدريبا للمتنبئين على منھجيات التحقق الجديدة خالل حلقات
العمل الخاصة بھم التي تعقد كل سنتين والتي عقد آخرھا في ملبورن ،أستراليا في كانون األول /ديسمبر  .2011ونشر
المطبوع الجديد المعنون "التحقق من تنبؤات األعاصير المدارية" بما في ذلك عملية التحقق الحالية من التنبؤات القطعية
واالحتمالية والشھرية /الفصلية باألعاصير المدارية وطرائق التحقق التجريبية عن األعاصير المدارية ).(TC

تعديل الطقس
زاد فى العام الماضي عدد البلدان العاملة في أنشطة تعديل الطقس كما زاد عدد البرامج اإلفرادية في العديد من البلدان
مثل الواليات المتحدة األمريكية .ففي حين أن مجموع عدد البلدان العاملة في برامج تعديل الطقس بلغ  47بلدا في
 ،2013فإن ھذا العدد زاد إلى  52بلدا بعد إضافة سلطنة عمان ،واليمن ،وجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية،
وكازاخستان ،وطاجكستان .وخالل العام الماضي نظمت دورة تدريبية دولية عن تعديل الطقس في بيجين ،الصين،
وتولت رعايتھا إدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAفي آب /أغسطس  .2014وعالوة على ذلك ،دعى العديد من
أعضاء الفرقة إلى االجتماع في أبو ظبي لمناقشة برنامج المنح الجديد بشأن جھود تلقيح السحب لزيادة ھطول األمطار
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم.
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الفريق العامل المعني بتجربة البحث الخاصة بنظام الرصد وبإمكانية التنبؤ )(THORPEX
وضعت تجربة البحث  THORPEXخالل السنوات الماضية أنشطة بحوث ذات صلة عن التنبؤ الديناميكي ،وتنبؤات
المجموعات ،وتمثيل البيانات .وجرى تحويل إرث ھذه المواضيع البحثية الھامة في  2015إلى فريقين عاملين جديدين
تحت مظلة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) :(WWRPالتنبؤ والدينامية وتنبؤات المجموعات ) (PDEFوتمثيل البيانات
ونظم الرصدات ) (DAOSعلى النحو الوارد في المقرر .(EC-66) 11

مشاريع تطوير البحوث وإيضاح التنبؤ
المشروع اإليضاحي لبحوث الطيران )(AvRDP
تنطوي النسخة الجديدة من الخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GANPالتي ووفق عليھا في  2013على متطلبات متشددة
من معلومات األرصاد الجوية المحسنة من حيث الدقة واالستبانة مما يتطلب وضع نظم للتنبؤ اآلني والمتوسطة النطاق
لكل من منطقة المحطات الطرفية في المطارات ،وخالل الطيران .ويتمثل الھدف من ھذا المشروع ) (AvRDPفي بيان
وتطوير قدرة تقنيات التنبؤ اآلني والنمذجة المتوسطة النطاق لدعم نظم إدارة الحركة الجوية في الحاضر والمستقبل.
وعالوة على ذلك سيروج المشروع ) (AvRDPلتلك التكنولوجيات في البلدان األعضاء للمساعدة في بناء القدرات لتلبية
المتطلبات الخاصة بالخدمات المعززة الناشئة عن الخطة العالمية للمالحة الجوية ).(GANP
دراسة الحمل الحراري لمنطقة مترو طوكيو )(TOMACS
يتمثل محور تركيز  TOMACSعلى دراسة حاالت الطقس الشديدة التأثير )مثل العواصف الرعدية( في المنطقة
الحضرية وحولھا .وقد صمم مشروع ميداني للحصول على أفكار متعمقة جديدة عن آليات الطقس المتطرف ،ونشر
التكنولوجيات المتقدمة ،والرصدات الكثيقة .وجرى تطوير التنبؤ اآلني المتقدم وتمثيل البيانات عالية االستبانة والتنبؤ
اآلني .وصممت تجارب اجتماعية لتقييم ومواءمة نظم التنبؤ اآلني لتالئم تطبيقات المستخدمين النھائيين في إطار
البرنامج العالمي لبحوث الطقس  WWRPومشروع البحوث والتطوير للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،WWRP RDP
وقدمت البيانات للمشاركين الدوليين لتحليلھا .وانتھى برنامج الرصد المكثف  IOPللبرنامج الميداني في  ،2013وتتوافر
البيانات اآلن لتحليلھا )جھة االتصال ،Kazuo Saito :معھد بحوث األرصاد الجوية(.

التنبؤ اآلني المتكامل لوسط أوروبا

INCA-CE

التنبؤ اآلني المتكامل عبارة عن تنبؤ آني متكامل مع إدارة األزمات وتجنب المخاطر في إطار عبر وطني استكمله
المشروع اإليضاحي للتنبؤ ) .(FDPوھذا التنبؤ اآلني المتكامل  INCAعبارة عن نظام مفرد للتنبؤ اآلني يوفر الدعم لعدد
 24مؤسسة و 12من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsويركز على الحماية المدنية،
والھيدرولوجيا ،وسالمة الطرق .ونفذت عشرة عمليات .وزاد النظام من االستعدادات لمواجھة الفيضانات الخاطفة،
وإجراءات السالمة المثلى في جميع أحوال الطقس القاسي ،وتحسين حماية البيئة ألحوال الطرق .ومن المقرر إقامة
عمليات تعاون أخرى )جھة االتصال ،Yong Wang ZAMG:المعھد الوطني لألرصاد الجوية والديناميات األرضية(.

مشاريع التنبؤ والبحث والتطوير المعدة لدورة األلعاب األوليمبية الشتوية في سوتشي لعام (FROST-2014) 2014
اشترك سبعة مشاركين دوليين في ھذا المشروع .ونفذ ثمانية تنبؤات عددية قاطعة عالية االستبانة للطقس لمنطقة
األلعاب األولمبيه )أديرت خمسة نماذج بشبكة تصل إلى كيلومتر واحد أو أدق )إلى  250مترا( ،وأسھمت ستة نظم
للتنبؤ اآلني في المشروع وأدمجت بيانات الرادار من تركيا وأوكرانيا مع الرادار الروسي إلنتاج بيانات مركبة .ويقدم
 FROST-2014موارد معلومات قيمة لدراسات التنبؤ المتوسطة النطاق ،ووضع نظم التنبؤ في التضاريس المعقدة
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والتحقق منھا .ومن المتوخي أن يكون أرشيف معلومات  FROST-2014من الرصدات والتنبؤات جزءا من إرث
المشروع ألوساط البحوث الدولية )جھة االتصال ،Dmitry Kiktev :مرفق األرصاد الھيدرولوجية في االتحاد الروسي(.

الدورة الھيدرولوجية في تجربة البحر المتوسط ).(HYMEX
خصصت فترة الرصد الخاصة التي تشكل جزءا من حملة الدورة الھيدرولوجية في تجربة البحر المتوسط) ،تجارب
الدورة الھيدرولوجية في البحر المتوسط 5 ،أيلول /سبتمبر –  6تشرين الثاني /نوفمبر  (2012لظواھر الھطول الغزير
والفيضانات الخاطفة في غربي البحر المتوسط .ويتوافرالعديد من الوثائق والمعلومات على الموقع الشبكي للدورة
الھيدرولوجية.(http://www.hymex.org) HYMEX
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

)(GAW

ينسق برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالبحوث بشأن التغييرات في تركيب الغالف
-1
الجوي ،ومصادر ھذه التغييرات وعواقبھا على حد سواء .وتشمل مراكز التركيز الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWاألھباء الجوية وغازات االحتباس الحراري والغازات التفاعلية واألوزون وكيمياء الھطول )التي سيتم
توسيع نطاقھا لتشمل الترسب اإلجمالي في الغالف الجوي( واألشعة فوق البنفسجية .وساھمت متغيرات المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي تحسين فھم الروابط بين تركيب الغالف الجوي والطقس والمناخ .وينظم برنامج
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWاجتماعات فنية كما يصدر مطبوعات فنية بشأن البارامترات الواردة أعاله
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Previousmeetings.html

وتشمل شبكة الرصد لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWحاليا ً  30محطة عالمية
-2
ً
ً
محطة إقليمية يتم تشغيلھا تشغيال كامال و 188محطة تقوم بتشغيلھا الشبكات المساھمة .ومنذ المؤتمر السادس عشر،
انضمت  32محطة إقليمية إلى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWكما تم تحديث محطتين منھا إلى محطتين
عالميتين لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي وقت الحق .وقد ساھمت محطات عديدة للمراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWبدعم البرنامج بشكل مستمر خالل أكثر من  20عاما ً .وانضمت عدة شبكات بصورة رسمية إلى
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWخالل السنوات األربع األخيرة ،بما فيھا الشبكة اآلسيوية لرصد األھباء الجوية
واألتربة بالمسبار الضوئي ) (AD-Netوشبكة المسبار الضوئي ألمريكا الالتينية ) (ALINEوشبكة البحوث األوروبية في
األھباء الجوية ) (EARLINETومراقبة البيئات المرئية المحمية المشتركة بين الوكاالت – شبكة المراقبة البصرية
) (IMPROVE-Opticalوالبرنامج الوطني لترسبات الغالف الجوي في الواليات المتحدة ) .(NADPوتوفر الشبكات
المساھمة إسھاما ً منسقا ً داخليا ً في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوناقشت اللجنة التوجيھية العلمية
التابعة للفريق العامل المعني بالتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) (EPAC SSCإنشاء فئة جديدة من "المحطات
المحلية" .وسيتم تشكيل فرقة عمل لتطوير المتطلبات الخاصة بھذه الفئة من المحطات.
و 439

وتتعاون عدة برامج طيران مع المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوو ّفر مشروع دمج الرصدات
-3
الروتينية من على متن الطائرات في النظام العالمي للرصد ) ( IAGOSاإلسھام األطول مدة ،وقد احتفل بذكراه العشرين
في عام  .2014ويقوم دمج الرصدات الروتينية من على متن الطائرات في النظام العالمي للرصد ) ( IAGOSبنشر
أدوات التكنولوجيا الفائقة الجديدة بغية إجراء قياسات موقعية منتظمة ألنواع المواد الكيمائية في الغالف الجوي
)األوزون وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتريك وأكسيد النتروجين وبخار الماء( ،واألھباء الجوية
وجزيئات السحب .ويستند المشروع إلى إنجازات ) MOZAICقياس األوزون وبخار الماء في الطائرات من طراز
إيرباص العاملة في الخدمة( و ) CARIBICالطائرات المدنية للبحث المنتظم في الغالف الجوي القائم على حاوية
األجھزة( .وتم الحصول على بيانات ثاني أكسيد الكربون العالية التردد والواسعة النطاق باستخدام خطوط الطيران
التجارية بواسطة قياس المعدات بشكل مستمر في إطار مشروع شبكة الرصد الشاملة لتتبع الغازات من خالل الطائرات
) .(CONTRAIL, http://www.cger.nies.go.jp/contrail/ويساھم عدد من الحمالت على متن الطائرات الوطنية مثل
الطائرات التي تقوم بتشغيلھا اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAلصالح برنامج الكربون في أمريكا
الشمالية ،والحمالت التي تنظمھا الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAالتي تجري رصدات روتينية لغازات
االحتباس الحراري في التروبوسفير من الطائرات كل شھر في شمال غربي المحيط الھادئ ،وتلك التي تنظمھا البرازيل
أيضا ً ،في شبكة الرصد التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
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المسودة األولى
وتقوم ستة مراكز مواضيعية للبيانات ،تشغلھا اليابان والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وكندا
-4
واالتحاد الروسي وألمانيا ،بدعم المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوبلغ إجمالي عدد مجموعات البيانات السنوية
التي تم تخزينھا في مراكز البيانات ھذه أكثر من  20 000مجموعة .ويعرض نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWSISالذي تدعمه سويسرا ،كتالوجا ً شامالً من المحطات .وسيصبح النظام ) (GAWSISجزءاً من
قاعدة بيانات  ،OSCARمما سيعكس قدرة الرصد في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW
وإن العديد من أنشطة النمذجة أنشطة شاملة كما أنھا تغطي عدة مجاالت تركيز خاصة بالمراقبة العالمية
-5
للغالف الجوي ) .(GAWوسيقوم فريق الخبراء المعني بالنواتج المتكاملة لتكوين الغالف الجوي بتنسيق أنشطة النمذجة
المتعلقة بظاھرة وتطبيقات معينة من قبيل نوعية الھواء والترسب على المستويين اإلقليمي والعالمي ،والعواصف
الرملية والترابية وتقديرات االنبعاثات الناجمة عن حرق الكتلة األحيائية في الوقت شبه الحقيقي بھدف دعم نوعية الھواء
ونقل األھباء الجوية البيولوجية وتدفقات غازات االحتباس الحراري ،وكذلك التطبيقات المتعلقة بالطقس وحاالت
الطوارئ .وسيضمن فريق الخبراء أيضا ً تنسيقا ً أفضل للبحوث الشاملة مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ). (WCRP
وتوثر األنشطة الزراعية على تكوين الغالف الجوي بطرق عدة ،مثل استعمال األسمدة كإحدى األسباب
-6
لزيادة انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين .ويعتبر ثاني أكسيد النيتروجين من غازات االحتباس الحراري الھامة كما أنه
يشكل خطراً من المحتمل أن يھدد طبقة األوزون االستراتوسفيري .ومن انبعاثات غازات االحتباس الحراري األخرى
المتصلة بقطاع الزراعة انبعاثات الميثان الناجمة عن حقول األرز والمواشي .ويؤثر تركيب الغالف الجوي على
الزراعة على حد سواء .ويتم توثيق االنخفاض في إنتاج المحاصيل بسبب تع ّرض الطبقات المرتفعة عن سطح األرض
لألوزون بشكل جيد ).(http://www.pnas.org/content/early/2014/10/29/1317275111.abstract
ويعرض مطبوع "أطلس الصحة والمناخ" الذي شاركت في إصداره منظمة الصحة العالمية
-7
والمنظمة ) (WMOفي تشرين األول/أكتوبر  2012نتائج تحليل تأثير نوعية الھواء على صحة البشر .ويوضح ھذا
المطبوع إحدى التحديات الراھنة والمستجدة األكثر إلحاحا ً.

)(WHO

وتتم حاليا ً مراقبة خفض االنبعاثات من خالل عمليات الجرد التي تبلغ عنھا البلدان ،ولكنه بات من
-8
الواضح )على سبيل المثال ليفين وآخرون ،عام  (2010أن ھذه العمليات تتطلب القيام بتحقق مستقل .وحتى تكون
التحليالت المستقلة مفيدة للتحقق على مستوى السياسات ،فإن أفضل وسيلة للحصول على ھذه التحليالت ھي بواسطة
انعكاسات الغالف الجوي النموذجية .ونظراً إلى وجود خزانات كبيرة من الكربون في البيئة األرضية والمحيطات
تتفاعل مع الغالف الجوي ،يجب أن تكون عملية التحقق قادرة على فصل التأثيرات البشرية عن التأثيرات الطبيعية.
وسيتطلب األمر توفير نظام معلومات عالمي متكامل لغازات االحتباس الحراري ) (IG3ISعلى نطاق العالم ،وأيضا ً على
نطاق المناطق دون القارية التي تھم مقرري السياسات .ويتطلب وضع ھذا النظام زيادة كثافة رصدات غازات
االحتباس الحراري وتعقيدھا ،وتحسين استبانة نماذج االنتقال وتعزيز إتاحة المعلومات .وتشمل الجھود الجارية برنامج
الكربون في أمريكا الشمالية ) (NACPفي الواليات المتحدة وكندا والمكسيك ،والنظام المتكامل لرصد الكربون )(ICOS
في أوروبا ،وتوسيع نطاق مجموعات الرصد في البلدان النامية مثل الصين والبرازيل .وأنشأت كندا إحدى عشرة محطة
جديدة تقوم بقياسات مستمرة لغازات االحتباس الحراري ،كما تم إنشاء أربع محطات جديدة في المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وثالث محطات في أستراليا .وتتماشى ھذه الخطوات إلى حد كبير مع تنفيذ نظام
معلومات عالمي متكامل لغازات االحتباس الحراري ).(IG3IS
تؤثر األھباء الجوية على صحة البشر والنظام اإليكولوجي وعلى الطقس والمناخ ،كما تنقل مواد كيميائية
-9
محمٍضة ومثقلة بالمغذيات وسامة على مسافات طويلة قبل ترسبھا .ويكون الرابط بين الوفيات والمواد الجزئية مؤكداً
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المسودة األولى
وإن كان غير مفھوم بشكل جيد .وإن األھباء الجوية قصيرة األجل نسبيا ً ومعقدة التركيب ،مما يؤدي إلى تقلبيتھا مكانيا ً
وزمانيا ً إلى حد كبير .ويكون للقسر اإلشعاعي لألھباء الجوية أعلى درجة عدم يقين نسبي وفقا ً لتقرير التقييم الخامس
للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCولھذا السبب ،تعتبر مراقبة األھباء الجوية ونمذجتھا تحديا ً كبيراً
بما أنھا تستدعي وجود العديد من المحطات لقياس مجموعة واسعة من المتغيرات ،بما فيھا تحديد خصائص المواد
الكيميائية ونمذجة التطورات عبر النطاقات المكانية والزمنية ،من العالمية إلى المحلية .ويتطلب القيام بتوزيع ثالثي
األبعاد لألھباء الجوية وخصائصھا دمج رصدات األھباء الجوية على األرض ومن السواتل .وتلعب رصدات المسبار
الضوئي  Lidarدوراً ھاما ً في توفير المقاطع الرأسية لخصائص األھباء الجوية كما يمكن لمقياس ارتفاع السحب إسھام
معلومات في ھذا الصدد.
وأشار العمل على التقييم العالمي لكيمياء الھطول أن األمطار الحمضية تؤثر على أقاليم عديدة في العالم
-10
) .(http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/93/supp/Cويتطلب تحسين فھم الدورات الحيوية
الكيميائية الفيزيائية معرفة الترسب اإلجمالي في الغالف الجوي .ويعتبر اعتماد الترسب اإلجمالي في الغالف الجوي ھاما ً
فيما يتعلق بمشروع فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العملية لحماية البيئة البحرية ) (GESAMPالذي يعالج تراكم
المغذيات في المحيطات(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_203_web.pdf) .
واتخذت أمانة المنظمة ) (WMOالترتيبات الالزمة بالتعاون مع أمانة األوزون في برنامج األمم المتحدة
-11
للبيئة بھدف تنظيم االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون لألطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون في جنيف
في أيار /مايو  .2014واتفق مديرو األوزون على عدد من التوصيات المتعلقة باالحتياجات البحثية والرصدات المنھجية
وتطوير القدرات وأرشفة البيانات واإلشراف .وتم تمديد الصندوق االستئماني الخاص باتفاقية فيينا إلجراء البحوث
والرصدات المنھجية حتى نھاية عام  2020خالل مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا الذي عقد في باريس بفرنسا في
تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وتستخدم اإلسھامات في ھذا الصندوق االستئماني منذ ذلك الحين للحفاظ على الجودة
العالية لرصدات األوزون التي يتم إجراؤھا في محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWولتنظيم حلقات عمل
تدريبية لموظفي المحطات.
وتستعمل أوساط مختلفة من المستخدمين رصدات األشعة فوق البنفسجية ،بما فيھا األوساط البيولوجية
-12
والطبية .ويبرز ھذا األمر في اإلعالن المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية لشؤون االضاءة ) (CIEبعنوان
"ترشيد المصطلحات العلمية لجرعات األشعة فوق البنفسجية وتأثيراتھا على البشر" )تقرير المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWرقم  .(211وتم فحص نوعية رصدات األشعة فوق البنفسجية خالل مقارنة ألدوات األشعة فوق
البنفسجية األوروبية بواسطة أداة طيفية متنقلة خاصة بالمرصد الفيزيائي لألرصاد الجوية في دافوس والمركز العالمي
لقياس اإلشعاع ) ،(PMOD/WRCبدافوس سويسرا ،كجزء من مشروع كاسوميه المموّ ل من االتحاد األوروبي وبرنامج
.COST 726
وتؤدي المرافق المركزية العالمية دوراً ھاما ً في نظام ضمان الجودة للمراقبة العالمية للغالف الجوي
-13
) .(GAWويقوم أعضاء المنظمة ) (WMOباستضافة ھذه المرافق ودعمھا .ومنذ المؤتمر السادس عشر ،تم قبول عدة
مرافق مركزية جديدة في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) :(GAWمركز المعايرة العالمي ) (WCCلسداسي فلوريد
الكبريت  SF6في إدارة األرصاد الجوية الكورية ،جمھورية كوريا الجنوبية )في عام  ،(2012ومركز المعايرة العالمي
) (WCCلألشعة فوق البنفسجية في المرصد الفيزيائي لألرصاد الجوية في دافوس والمركز العالمي لقياس اإلشعاع
) ،(PMOD/WRCبدافوس سويسرا )في عام  ،(2013والمختبر المركزي لمعايرة التربينات األحادية ) (CCLفي معھد
الواليات المتحدة الوطني المعني بالمعايير والتكنولوجيا ) (NISTبالواليات المتحدة األمريكية )في عام  ،(2013ومركز
المعايرة العالمي ) (WCCألكاسيد النيتروجين ) NOو  (NO2في  FZ-Jülichبألمانيا في معھد الطاقة – والبحوث المناخية:
التروبوسفير ) (IEK-8في مركز بحوث  FZ-Jülichبألمانيا )في عام .(2014
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و يشمل مشروع نظم بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد المناخ ) ،(CATCOSالذي تموله الوكالة
-14
السويسرية للتنمية والتعاون ،تعزيز قياسات غازات االحتباس الحراري واألھباء الجوية في شيلي وإندونيسيا وكينيا
وفييت نام .ويتوافر مزيد من المعلومات بشأن األھباء الجوية على الموقع الشبكي التالي.http://www.psi.ch/catcos/ :
ومنذ المؤتمر السادس عشر ،تم نشر  17تقريراً عن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWبما فيھا
-15
وثائق تتعلق بإرشادات القياس ووقائع المؤتمر وتوصياته .وتتاح التقارير على الموقع الشبكي التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
األنشطة البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
-1

المبادرات المتعلقة بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالتجريب العددي

)(WGNE

كان التعاون بين البرامج  ،WCRPو ،WWRPو ،GAWأساسيا ً لتنظيم ‘الندوة الدولية بشأن النمذجة المتقارنة للكيمياء -
األرصاد الجوية /المناخ :الحالة والمالءمة للتنبؤ العددي بالطقس ،ونوعية الھواء وبحوث المناخ‘ التي ُنظمت في جنيف
في الفترة من  23إلى  25شباط /فبراير .2015
وأنشئت "جائزة دولية لوضع النماذج" مشتركة بين  WCRP/WWRPاعترافا ً بالدور األساسي الذي يؤديه وضع النماذج
في علوم الطقس والمناخ .وس ُتمنح الجائزة سنويا ً للمساھمة الممتازة في وضع النماذج من جانب أي باحث في مستھل
حياته المھنية أو في منتصفھا .وتتألف الجائزة من شھادة مو ّقعة من رئيس اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالمعنية
بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ،ورئيس لجنة التوجيه العلمي ) (SSCالمعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ،ومن
منحة السفر لمتلقي الجائزة لعرض نتائج بحثه على مؤتمر أو اجتماع رئيسي ذي صلة من اختياره.
-2

مشاريع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية والتنبؤات القطبية

تجدر بالذكر مبادرتان رئيسيتان أنشأھما البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج العالمي للبحوث المناخية يركزان
على التنبؤ بالمناخ دون الفصلي إلى الفصلي ،وتحسين التنبؤ بالطقس والمناخ فوق المنطقتين القطبيتين.
قدمت الدورة الثالثة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
) ،Sodankylaفنلندا 8-6 ،شباط /فبراير  (2012إرشادات بشأن تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوبعد
عرض متعمّق بشأن النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSأوصى فريق الخبراء بتشارك الفريق ،WWRP
والفريق  WCRPفي وضع خطة تنفيذ واحدة .وأشار المجلس إلى التقدم المحرز حتى تاريخه ،ال سيما فيما يتعلق
بمشروع التنبؤات القطبية ،وأعرب عن تأييده لسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPالمزمع تنظيمھا التي تتركز حول منتصف
 .2018وستقدم سنة التنبؤات القطبية مدخالت إلدماج خصائص الجليد البحري في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات
القطبية.
منذ  ،2013أنشئ مكتبان للتنسيق الدولي و ُنظمت عدة حلقات عمل وتدريب بالفعل :حلقة العمل المشتركة بين البرنامج
 - WWRPوالتجربة  THORPEXبشأن التنبؤات القطبية ،ريدينغ ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) 27-24 ،(ECMWFحزيران /يونيو 2013؛ وحلقة العمل العلمية
كجزء من االجتماع الرابع لفريق توجيه مشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPبولدر ،الواليات المتحدة األمريكية 2 ،تشرين
األول /أكتوبر 2013؛ والمؤتمر الدولي بشأن التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ،لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي  ،NOAAالواليات المتحدة األمريكية 13-10 ،شباط /فبراير 2014؛ وحلقة العمل التدريبية للمركز المناخي التابع
لمنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الھادئ  ،APCCجمھورية كوريا 23-16 ،تشرين األول /أكتوبر 2014
)(S2S؛ وحلقة العمل بشأن االرتباطات القطبية  -خطوط العرض السفلى 12-10 ،كانون األول /ديسمبر ،2014
برشلونة ،إسبانيا ).(PPP
-3

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا

أثناء السنوات الماضية أظھر الفريق العامل المعني بنظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا
) (SDS-WASتقدما ً جيداً .وأنشئت ثالث جھات وصل إقليمية للنظام  SDS-WASفي آسيا) ،واستضافتھا الصين(،
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وشمالي أفريقيا  -الشرق األوسط  -أوروبا )واستضافتھا إسبانيا( واألمريكتين )استضافتھا الواليات المتحدة األمريكية(،
مع احتمال إضافة جھات وصل إقليمية في غرب آسيا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة .وانطالقا ً من ذلك،
اقترحت الدورة  16للجنة علوم الغالف الجوي والدورة  66للمجلس التنفيذي أن تنسّق المنظمة  WMOالتعاون العالمي
لجھات االتصال اإلقليمية .وقد وافقت لجنة التوجيه العلمي  SSCالتابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس على الخطة
العلمية وخطة التنفيذ المحددة للنظام  2020-2015 :SDS-WASوذلك في تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وفي ھذا
الخصوص أشارت إلى أن فرقة العمل المشتركة بين لجنة النظم األساسية ولجنة علوم الغالف الجوي بشأن التنبؤات
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي تضطلع بإعداد دراسة بشأن تقييم نماذج التنبؤ باألتربة لتناول المسائل
التي أثارتھا الدورة  15للجنة النظم األساسية بشأن أداء النماذج الخاصة باألتربة .وباإلضافة إلى المكوّ ن البحثي للنظام
 ،SDS-WASوباالشتراك مع لجنة النظم األساسية ،تزداد األنشطة الخاصة بالخدمات التشغيلية المتعلقة بالعواصف
الرملية والترابية .وحصل المركز اإلقليمي لنظام  SDS-WASفي برشلونة ،إسبانيا ،باعتباره مركزاً إقليميا ً متخصصا ً
لألرصاد الجوية  RSMCوللتنبؤات بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (ASDFلشمالي أفريقيا )شمالي خط
االستواء( ،والشرق األوسط وأوروبا على المرتبة التشغيلية منذ آذار /مارس  ،2014كمركز للتنبؤ باألتربة في برشلونة.
وتحقق ھذا نتيجة للجھود التعاونية لھيئة األرصاد الجوية التابعة للدولة ) ،(AEMETومركز الحوسبة فائقة القوة في
برشلونة ،والمنظمة  .WMOوھناك أيضا ً مبادرات لتعيين مركز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية  -للتنبؤات
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي ) (ASDFللمنطقة التي تشمل آسيا والمنطقة الوسطى من المحيط الھادئ.
-4

مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية

)(GURME

كان مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية ) (GURMEحتى اآلن جزءاً من المراقبة العالمية
للغالف الجوي .وبسبب أھمية تفاعل ظواھر األرصاد الجوية مع تلوث الھواء ،فإن إقامة صلة أوثق بالبرنامج العالمي
لبحوث الطقس سيكون أمراً مفيداً .والتعاون الدولي ھام في ھذا المجال ،وقد استفاد المشروع  GURMEاستفادة كبيرة
على مدى سنوات من االنضمام إلى عدة إجراءات أوروبية لرابطة التعاون األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية
) (COSTومشاريع االتحاد األوروبي ،ال سيما مشروع  .MEGAPOLIوھذه األنشطة تستفيد بدورھا من السياق العالمي
الذي يوفره مشروع  GURMEلھا .وقد شملت ھذه األنشطة مدرسة صيفية في آفيرو ،البرتغال ،في .2014
وضمن المشاريع التجريبية لمشروع  ،GURMEأنشئ نظام التنبؤات والبحوث الخاصة بنوعية الھواء ) (SAFARفي
الھند في بوني كمتابعة لنيودلھي ،وسينفذ النظام أيضا ً في أربع مدن أخرى .وكان مشروع  GURMEنشطا ً للغاية أيضا ً
في آسيا ،بمشاريع تجريبية مستمرة في شنغھاي وللصين بأكملھا ،آخرھا المشروع المشترك بين ھيئة األرصاد الجوية
الصينية  CMAو GURMEبشأن تقديم بيانات التنبؤ بنوعية الھواء قرب الوقت الفعلي .واستفاد التنبؤ من أجل األلعاب
األولمبية للشباب التي جرت في آب /أغسطس  2014في نانجينغ ،الصين من مشورة الخبراء التي قُدمت من خالل
مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية  .GURMEوقُدم تدريب بشأن التنبؤ بنوعية الھواء لجنوب
شرق آسيا في ماليزيا في ربيع  .2014وتشمل األنشطة المنفذة في أمريكا الالتينية ،التدريب على التنبؤ بنوعية الھواء
الذي ُنفذ ألمريكا الوسطى في كوستاريكا ،تشرين األول /أكتوبر  ،2011وكذلك حلقة عمل من أجل نظام رصد متكامل
ألمريكا الجنوبية :نوعية الھواء والتنبؤ بنوعية الھواء في الحواضر الكبرى ،عُقدت في سانتياغو ،شيلي ،كانون الثاني/
يناير .2012
وكان مشروع  GURMEجزءاً من فرقة تنظيم سلسلة حلقات العمل المعنية ببحوث التنبؤ بنوعية الھواء ).(IWAQFR
وأثناء ھذه الفترة عُقدت ھذه الحلقات في واشنطن دي .سي ،.الواليات المتحدة األمريكية ،في كانون األول /ديسمبر
 ،2011وفي جنيف ،سويسرا ،في كانون األول /ديسمبر  ،2012وفي سانتياغو ،شيلي ،في تشرين األول /أكتوبر .2013
وباإلضافة إلى ذلك كانت ھناك مشاركة ،على سبيل المثال ،في حلقات العمل الخاصة بنوعية الھواء في المناطق
الحضرية وتغير المناخ )ھامبورغ ،ألمانيا ،آب /أغسطس  ،(2011وحلقة عمل فنية بشأن عوامل التأثير في المناخ
قصيرة العمر ) (SLCFsألمريكا الالتينية )مكسيكو سيتي ،أيلول /سبتمبر  ،(2011وحلقة العمل بشأن األرصاد الجوية
الحضرية والريفية )جيجو ،جمھورية كوريا ،آب /أغسطس  ،(2012والتنبؤ بنوعية الھواء والخدمات في العاصمة
وافتتاح نظام التنبؤات والبحوث الخاصة بنوعية الھواء ) ،Pune) (SAFARالھند ،نيسان /أبريل  (2013والمدرسة
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الصيفية لدراسة النمذجة والتنبؤ بتكوين الغالف الجوي في آماد مختلفة
.(2013

)(MACC-II

) ،Angletفرنسا ،آب /أغسطس

ُنشر التقرير المشترك بين المنظمة  WMOوالمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACبشأن
تأثيرات الحواضر الكبرى على تلوث الھواء والمناخ في  ،2012وحظى بتغطية إعالمية واسعة .وكان ذلك أول تقييم
على اإلطالق لھذه المسألة على النطاق العالمي .وھو متاح باعتباره تقرير  GAWرقم  205على العنوان التالي
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf

و ُنظمت حلقة عمل في شانغھاي ،الصين في كانون األول /ديسمبر
الحضر ،والتقرير متاح باعتباره تقرير  GAWرقم  208على العنوان التالي

2011

بشأن تصميم رصد األحوال الجوية في

http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_208_JUNE_2014.pdf
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ھندسة المناخ

)أ(

عقب الدورة  16للجنة علوم الغالف الجوي ،أنشأت إدارة البحوث بالمنظمة ) WMOالبرامج ،WCRP
و ،WWRPو (GAWفرقة صغيرة مخصصة من الخبراء إلسداء المشورة للمنظمة  WMOبشأن نھج أولي
مالئم التباعه فيما يتعلق بھندسة األرض .وحدد الخبراء مبادئ أوكسفورد وبيان الجمعية األمريكية لألرصاد
الجوية ) (AMSبشأن ھندسة األرض كأساس سليم تستند إليه المنظمة  WMOفي المزيد من البحث؛

)ب(

مبادئ أوكسفورد ھي مجموعة من خمسة مبادئ توجيھية بشأن ھندسة األرض اقترحھا أصالً في
 ،Raynerو Tim Krugerو Julian Savulescuمن برنامج أوكسفورد لھندسة األرض ،بالتعاون مع Catherine
 (University College London) Redgwellو) Nick Pidgeonجامعة كارديف( .وصادقت حكومة المملكة
المتحدة بعد ذلك على مبادئ أوكسفورد وجعلت منھا البيان الرسمي الوحيد للسياسة العامة على المستوى
الوطني بشأن الھندسة األرضية في العالم حتى تاريخه .وتتركز مبادئ أوكسفورد الخمسة على:
Steve 2009

‘‘1

تنظم الھندسة األرضية على أنھا مصلحة عامة،

‘‘2

المشاركة العامة في صنع القرار الخاص بالھندسة األرضية،

‘‘3

الكشف عن بحوث الھندسة األرضية والنشر المفتوح لنتائجھا،

‘‘4

إجراء تقييم مستقل للتأثيرات ،و

‘‘5

الحوكمة قبل النشر.
مزيد من المعلومات متاحة على العنوان التالي:

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/

و ُنشرت ھذه المبادئ في  2013وفي مؤلف استعراض النظراء تحت العنوان:
Rayner, S. et AI., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512

 Rayner, S.وآخرون :2013 ،مبادئ أوكسفورد .التغير المناخي،
)ج(

512-499 :121

أُسست الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية ) (AMSفي  1919ويبلغ عدد أعضاؤھا أكثر من  14 000من
المھنيين والطالب والمتحمسين للطقس .وتشجع الجمعية  AMSوضع ونشر المعلومات والتثقيف بشأن علوم
الغالف الجوي وما يرتبط بھا من علوم أوقيانية وھيدرولوجية ،والنھوض بتطبيقاتھم المھنية ،وتنشر أحد عشر
مجلة عن الغالف الجوي وما يرتبط به من مسائل أوقيانية وھيدرولوجية  -في النسق المطبوع واإللكتروني.
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وترعى أيضا ً أكثر من  12مؤتمراً سنوياً ،وتقدّم برامج وخدمات عديدة .وأصدرت الجمعية  AMSبيانا ً سياسيا ً
بشأن الھندسة األرضية للنظام المناخي ،وبعد استعراضه أعادت اعتماده من خالل مجلسھا في  6كانون الثاني/
يناير 2013؛
)د(

ويو ّفر بيان جمعية  AMSاستعراضا ً عاما ً للمقترحات الخاصة بالھندسة األرضية ويقارنھا من حيث ما يرتبط
بھا من تعقد وعدم يقين ومخاطر .وبيان الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية  AMSمتاح على العنوان التالي:
https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html

وتشمل مواد ذات صلة أخرى بھندسة المناخ:
)IOC/UNESCO. Ocean fertilization: a scientific summary of policy makers (2010

تخصيب المحيطات :ملخص علمي لصانعي السياسات

)(2010

unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf

اليونسكو  -اللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة ) - (SCOPEبرنامج األمم المتحدة للبيئة .ھندسة المناخ .المسائل البحثية
واآلثار السياساتية )(2011
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214496e.pdf

الجمعية الملكية .الھندسة األرضية للمناخ :العلم واإلدارة الرشيدة وعدم اليقين

)(2009

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
)C.H. Greene, D.J. Baker, D.H. Miller, "A very inconvenient truth", Oceanoqraphy 23. 1 (2010
http://www.tos.org/oceanography/archive/23-1_greene.pdf

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
خطة تنفيذ إستراتيجية تنمية القدرات
األھداف
اإلستراتيجية
الھدف :1
تحديد القدرات
المطلوبة
وتحديد أوجه
النقص

األنشطة ذات األولوية في

2015-2012

• غرس "ثقافة االمتثال"
-

تحديد وتوضيح المواصفات

-

إبالغ المواصفات المستكملة والمتطلبات
الفنية ومسؤولية المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsعن االمتثال

-

مساعدة األعضاء في اإلبالغ عن
امتثالھم )عمليات التقييم ووسائل اإلبالغ
وغير ذلك(

• تركيز المساعدات لمعالجة جوانب النقص في
المرافق الوطنية ) (NMHSsالضرورية
للمجاالت ذات األولوية – الطيران واإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالحد
من مخاطر الكوارث )) (DRRوخاصة ألقل
البلدان نمواً /الدول النامية الجزرية الصغيرة
)(LDCs/SIDS
-

مواصلة عملية مساعدة المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى استكمال مسار نظام
إدارة الجودة ) (QMSللحصول على
اعتماد المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) ،(ISOمع توصية بأن تصبح معتمدة
على نحو كامل من تلك المنظمة )(ISO

-

دعم تنفيذ عمليات تقييم الكفاءات من
خالل توفير اإلرشادات ،وتدريب
القائمين على التقييم ،وحيثما يقتضي
األمر دعم التنفيذ الموجه استناداً إلى
التوأمة ودعم األمانة

• مواصلة مساعدة المرافق الوطنية )(NMHSs
على بناء ثقة أصحاب المصلحة وعلى وضع
رؤية بشأن تقديم الخدمات

تقرير

2014-2012

• معالجة "ثقافة االمتثال" من جانب عدد من
دورات الھيئات التأسيسية واجتماعات رؤساء
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
• تتخذ خطوات لتحديث وتوضيح المعايير من
جانب اللجان الفنية ،الالئحة والمواد
اإلرشادية القائمة على نھج الھيكل الموحد
)مثل معايير البيانات الشرحية وممارسات
التوجيه المتعلقة بالنظام ) (WIGOSأو صيانة
البيانات الشرحية والمعايير المعتمدة في
النظام ) (WIGOSوالوصول إليھا ،وأفضل
الممارسات في عمليات الرصد وإدارة
البيانات للجنة الفنية المشتركة )((JCOMM
• تجرى دراسة آليات لإلبالغ عن االمتثال
• عقدت حلقات عمل عن الطيران ونظام إدارة
الجودة ) (QMSوالنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSوالحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSفي جميع األقاليم أو على
المستوى دون اإلقليمي مع تيسير المشروعات
والخطط اإلقليمية و/أو مساعدات التوأمة
الثنائية
• اع ُتمدت إستراتيجية لتقديم الخدمات ،وتجري
مناقشة تدابير التنفيذ في الفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي المعني بتنمية القدرات
)(ECWG-SD
• أُدرجت القدرات الوطنية بما في ذلك
الكفاءات في عمليات التقييم الوطنية
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الھدف :2
تعزيز إبراز
المكانة
والملكية
الوطنية

• تأكيد مسؤولية المرافق الوطنية )(NMHSs
عن االمتثال لمواصفات المنظمة )(WMO
ومتطلباتھا الفنية بشأن استخدام المواد
اإلرشادية للمنظمة لبناء الدعم الوطني



أدرج االمتثال لمعايير المنظمة ) (WMOفي
بنود المناقشات والمالحظات لدى زيارة أو
خالل عمليات التقييم



• استخدام المعلومات المجمعة من فئات خدمة
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوقاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBواالستبيانات
الرامية إلى طلب الدعم الوطني المعتمد على
االحتياجات

مساعدة المنظمة ) (WMOالمقدمة لوضع
خطط المرافق الوطنية )(NMHSs
اإلستراتيجية والعمل مع الوكاالت الوطنية
للتخطيط/المالية مع البنك الدولي وغيره من
الجھات



اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
يقود عملية إعداد اإلطار الوطني للخدمات
المناخية



دعا الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بتنمية القدرات ) (ECWG-CDإلى
إنشاء فرقة عمل بشأن فئات المرافق الوطنية
)) (NMHSsمن المقرر إنشاء الفريق العامل
في (2015



إرشادات النظام ) (WIGOSبشأن تحسين
الواليات والسياسات المؤسسية التي تم ّكن من
تنفيذ وتشغيل وإدارة نظم الرصد بصورة
فعالة؛



ساعد العديد من العمليات  /المشروعات
االستشارية في وضع األطر القانونية
والسياساتية المالئمة .وشملت مشروعات
التنمية وعمليات التقييم دراسة القوانين
الوطنية .وشملت أيضا ً الخدمات والحد من
مخاطر الكوارث والنواحي االجتماعية –
االقتصادية.



عُقدت ثالث حلقات عمل حول النواحي
االجتماعية  -االقتصادية في  ،2013ومن
المقرر عقد المزيد من حلقات العمل في
.2015



أنشطة األمانة وفرقة العمل التابعة للفريق
العامل التابع للمجلس التنفيذي )(ECWG-CD
والمعنية بتنمية القدرات قادت إلى القدرات
التشغيلية األولية لقاعدة بيانات المالمح
القطرية في www.wmo.int/cpdb - 2014



االستبيانات اإلقليمية المنسقة التي ُتجرى في
كل األقاليم

-

الھدف :3
تعزيز فعالية
إدارة المعارف
) (CDKMعلى
النحو األمثل

إدراج سد الثغرات في نظم الرصد
والقدرات المؤسسية والبشرية
واإلجرائية



مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية )الدعوة
وعمليات التقييم وإعداد المشروعات
والتخطيط اإلستراتيجي(



مواصلة تقديم المساعدات في وضع األطر
القانونية والسياساتية الوطنية المالئمة



مواصلة التركيز على الخدمات ،والتخفيف
من المخاطر والمنافع االجتماعية –
االقتصادية لبناء الدعم الوطني والدعم من
الشركاء



وضع آليات لجمع ومراقبة تطوير المرافق
الوطنية )) (NMHSsالفئات وقاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBواالستبيانات
وبعثات التقييم الوطنية(



تحسين األدوات المعتمدة على الويب لمساعدة
األعضاء في الحصول على المتطلبات
والمبادئ التوجيھية الخاصة بالمنظمة
) ،(WMOواإلبالغ عن التقدم المحرز
" مجموعة أدوات للخدمات المناخية )"(CST
ومراقبته
التي وضعھا الفريق العامل التابع لمشروع
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المسودة األولى
خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
) (CLIPSلكي تستخدمھا المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البلدان
النامية
 المبادئ التوجيھية اإللكترونية لعام
بشأن دور وعمليات ومراقبة المرافق
الوطنية )(NMHSs

2013

https://www.wmo.int/pages/prog/dra/egu

/ides/index.php/en
الھدف :4
تعزيز تعبئة
الموارد وإدارة
المشاريع

الھدف :5
تقوية اآلليات
العالمية
واإلقليمية
ودون اإلقليمية



إقامة نظام قوي لإلشراف على المشروعات
داخل األمانة )إنشاء وحدة تنسيق
المشروعات ) (PCUومجلس اإلشراف على
المشروعات(



مواصلة وزيادة تعبئة الموارد والشراكات من
خالل طائفة من األنشطة



استخدام الحاجة إلى أن تمتثل المرافق
الوطنية ) (NMHSsلمتطلبات المنظمة
) (WMOومواصفاتھا الفنية لتوجيه
المساعدات التي تقدمھا المنظمة ) (WMOفي
مجاالت الدعوة ،وتعبئة الموارد ،ونقل
التكنولوجيا ،والبحوث



توضيح أدوار ھيئات المنظمة )(WMO
والمراكز اإلقليمية في تنمية القدرات



مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية
المباشرة )الدعم وعمليات التقييم ،وإعداد
المشروعات والتخطيط اإلستراتيجي(



تدعيم المكاتب اإلقليمية :زيادة عدد الموظفين
في األقاليم مع التركيز على بناء الشراكات
مع التجمعات االقتصادية اإلقليمية
والمنظمات اإلقليمية



مواصلة المشاركة على المستوى اإلقليمي مع
الوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية
والخدمات المناخية



أنشئ مكتب وحدة تنسيق المشروعات
) (PCUومجلس إدارة المشروعات في 2013
مع التركيز المبكر على عملية اإلدارة



وُ ضعت إستراتيجية تعبئة الموارد )انظر

المرفق  8الستراتيجية تنمية القدرات )(CDS


أكثر من  30مليون فرنك سويسري استثمرت
في المشروعات الجديدة في كل عام في
 2012و 2013و2014



إدراج االمتثال كوسيلة لطلب التمويل لتطوير
ودعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
المشروعات



تتضمن المراجعة المقترحة للوائح المنظمة
) (WMOبشأن االتحادات اإلقليمية دورھا
في تنمية القدرات واستعراض المراكز
اإلقليمية



إجراء استعراض للمكاتب اإلقليمية وبدء
عملية لزيادة عدد الموظفين في اإلقليم
)الموظفون الوطنيون ،وموظفو
المشروعات ،مع إنشاء أفرقة مشتركة مع
المنظمات اإلقليمية وربما نقل موظفين إلى
اإلقليم(



تيسير نظام المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsكي توفر مدخالت معلومات
مناخية أكثر تركيزاً على فرادى األقاليم
آلليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSs



تشمل ھذه األنشطة إنشاء آليات للمراكز
المناخية اإلقليمية من أجل مساعدة األعضاء
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المسودة األولى
ولالضطالع بدور رائد في توجيه عملية
وضع إطار وطني للخدمات المناخية

الھدف :6
زيادة فرص
التعليم
والبحوث



توسيع فرص البلدان النامية في المشاركة في
البحوث وتقاسم النتائج الجديدة في االستخدام
التشغيلي



مواصلة وتوسيع فرص التعليم والبعثات
الدراسية وخاصة في المجاالت ذات األولوية
)مثل الخدمات المناخية والتنبؤات في مجال
الطيران والحد من مخاطر الكوارث(

ــــــــــــــــــــــــــــــ



عقد االجتماع الثاني للمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET
في  2012واالجتماع الثالث مع الدورة
السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول.
تحديد الفرص األخرى لالنعقاد على
المستوى الوزاري مثل المجلس الكاريبي
لألرصاد الجوية ،ومؤتمر المحيط الھادئ
للوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية
المزمع عقده ،وجامعة الدول العربية



تمويل مشاركة البلدان النامية في منتدى
العلوم المفتوح في 2014



التدريب والبعثات الدراسية الجديدة في
مجاالت الخدمات المناخية والنظام
) (WIGOSوكفاءات الطيران التي أُطلقت
بالتعاون مع األقاليم واللجان الفنية



إشراك الخبراء اإلقليميين في البحوث
المناخية وإعداد النماذج والتحليل؛ وتبادل
المعلومات العلمية؛ وتدريب المدربين؛ وعقد
مؤتمرات وحلقات عمل في مواضيع
متخصصة؛ ودورات تدريب صيفية،
وبرامج توجيه



إتاحة اطالع العلماء من البلدان النامية على
المجالت العلمية
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
برنامج التعليم والتدريب
المراجع:
تقرير اجتماع لجنة التنسيق التابعة للمؤتمر الدائم لرؤساء مؤسسات التدريب ) (COCOM/SCHOTIبشأن مقترح إلنشاء
المجمّع العالمي التابع للمنظمة ) ،(WMOجنيف ،سويسرا  1تشرين األول /أكتوبر 2014
)(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/SCHOTI_COCOMWMOGlobalCampusMeeting1to3October2014.pdf
تقرير اللجنة التوجيھية المعنية بالمجمع العالمي التابع للمنظمة ) (WMOالصادر في آذار /مارس

2015

_(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/WMO_Global_Campus_steering_committee_report_1

) .March_2015.pdf
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم  -ال يدرج في الملخص العام
التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
التعاون مع منظومة األمم المتحدة

مقترح مجموعة األمم المتحدة االنمائية ) (UNDGبشأن تقاسم التكاليف لدعم نظام المنسق المقيم

المرجع:
المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية ) :(Cg-XVIالتقرير النھائي الموجز مع القرارات متوافر على شبكة
االنترنت على العنوان التالي:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1026_en.pdf

أحاط المؤتمر علما ً بأن المنظمة ) (WMOقد أصبحت عضواً في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
9.1.11
عام  1997ووافق على وجوب مشاركة المنظمة ) (WMOبصورة أكثر فعالية في عملية التنسيق المتعددة األطراف
للتنمية التي تضطلع بھا األمم المتحدة من خالل وضع الترتيبات المناسبة التي تساعد على توفير أقصى درجات الدعم
الممكنة من جانب األمم المتحدة لإلجراءات التي تتخذھا المنظمة ) (WMOوالسياسات واالستراتيجيات اإلنمائية القطرية.
وفيما يتعلق بإنشاء مكاتب قطرية مشتركة لألمم المتحدة يرأسھا المنسقون المقيمون لألمم المتحدة والتي تتألف من
ممثلي الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وبرامجھا ،طلب المؤتمر من الممثلين الدائمين للدول األعضاء لدى المنظمة
) ،(WMOرھنا ً بموافقة حكومة كل منھم ،الحفاظ على االتصاالت القائمة مع المكاتب المشتركة لألمم المتحدة الموجودة
في بلدانھم فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بعمل المنظمة ) (WMOلتيسير ضمان إيالء االعتبار الواجب لالحتياجات ذات
األولوية للمنظمة ) (WMOفي البرامج القطرية لألمم المتحدة .ودعا المؤتمر األمين العام إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة
بھذا الخصوص.

)(UNDG

مقدمة
أطلقت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGنظام المنسق المقيم ) (RCعام  2006كتجربة كانت تمولھا الحكومات
في البداية .وكان ھذا النظام يسعى إلى إشراك جميع وكاالت منظومة األمم المتحدة في البلدان ،بما في ذلك الوكاالت
غير المقيمة من قبيل منظمة ، WMOعلى خالف ترتيبات العمل السابقة للمكاتب القطرية الخاصة ببرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .وبما أنّ نطاق ھذا النظام قد توسع اآلن وتجاوز المرحلة التجريبية وأصبح عامالً ،فقد تقرر على الصعيد
العالمي أنه ال بد لمنظمات األمم المتحدة المشاركة أن تتحمل تكاليفه .وفي ھذا الصدد ،أجرت مجموعة UNDG
استعراضا لطرق التمويل القائمة لدعم نظام المنسق المقيم ،بھدف تقديم توصيات لتحسين توفير الموارد والدعم لنظام
المنسق المقيم القائم على تقاسم التكاليف على نطاق المنظومة.
التطورات األخيرة
طالبت الدول األعضاء مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGفي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 2011/7
وقرار الجمعية العامة  67/226بأن تجري مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGاستعراضا ً في إطار االستعراض
الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية ) .(QCPRواستجابت
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المسودة األولى
التوصيات الناجمة عن االستعراض لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  2008/2بشأن التقدم المحرز في تنفيذ قرار
الجمعية العامة  ،62/208وكذلك لنظام اإلدارة والمساءلة التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ونظام المنسق المقيم.1
ومن المتوقع أن تشارك جميع المنظمات األعضاء في المجموعة ) ،(UNDGبما في ذلك المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ) ،(WMOفي تقاسم التكاليف القائمة على صيغة تراعي ما يلي:
)أ(

رسوم أساسية سنوية 2باعتبار نظام المنسق المقيم ملكا ً لجميع أعضاء منظومة األمم المتحدة اإلنمائية،
ويستفيد منه جميع األعضاء ،وإقراراً بأن كافة األعضاء تحمل عبئا على النظام وإن كان صغيرا:
’‘1

 175.000دوالر أمريكي بالنسبة للھيئات التي ال تتجاوز نفقاتھا  500مليون دوالر سنويا ً؛

’‘2

 350.000دوالر أمريكي بالنسبة للمنظمات األكبر؛

)ب(

عدد موظفي الوكالة والنفقات تجسيداً لمبدأ العدالة وضمان مساھمة الوكاالت وفقا لقدراتھا؛

)ج(

العبء الواقع على النظام ،اعترافا ً بأنّ مختلف الكيانات تح ِّمل النظام أعباء مختلفة وتكسب فوائد متفاوتة
النطاق تقاس بمساھمة الوكالة في أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ) (UNDAFsعلى الصعيد
القطري.

وسيٌعاد النظر في عتبات التمويل المشار إليھا بانتظام وس ٌتعدّل عند الضرورة.
وبلغت المساھمة المطلوبة من المنظمة ) (WMOبداية  175.000دوالر أمريكي سنويا لفترة السنتين  .2014-2015وقد
أبلغ األمين العام المشرف على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنه ال يمكن للمنظمة ) (WMOأن تلتزم بھذا المستوى من
اإلسھام دون موافقة أعضائھا .ووافق األمين العام في غضون ذلك على مساھمة مالية تبلغ  50.000دوالر أمريكي
سنويا ً.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014رأت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية أن اتفاق تقاسم التكاليف قد عانى نقص التمويل
بشكل كبير في فترة السنتين  ،2015-2014وفي ظل الخبرة المكتسبة ،ينبغي اقتراح صيغة جديدة لتقاسم التكاليف تتضمن
أربعة عناصر:
)أ(

رسم مقطوع بقيمة  100.000دوالر سنويا ً بالنسبة للكيانات الصغرى /غير التشغيلية التابعة لمجموعة
األمم المتحدة اإلنمائية ؛

)ب(

استبعاد النفقات االنسانية والموظفين العاملين في األنشطة اإلنسانية؛

)ج(

عدم منح خصومات أو استثناءات؛

)د(

مشاركة أعضاء مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية المحتملين.

1

انظرwww.undg.org/docs/9424/Management-and-Accountability-system.pdf :
2
احتسبت الخطوة " 1رسوم أساسية" والخطوة  " 2عدد الموظفين في الوكالة" من صيغة تقاسم التكاليف على أساس معدل نفقات كل وكالة في عامي  2010و 2011؛
واحصاءات الموظفين في الوكالة على أساس االحصاءات األخيرة التي قام بھا المجلس ) (CEBبشأن موظفي المنظمات المشتركة في نظام األمم المتحدة الموحد إلى جانب
التعيينات التي أجريت لفترة سنة واحدة أو أكثر في  31كانون األول /ديسمبر  .(CEB/2012/HLCM/ HR/16) 2011ال تشمل االحصاءات فئة الموظفين الفنيين الوطنيين .فيما
يخص الخطوة  " 3العبء الواقع على النظام"ُ ،حدثت االحصاءات الخاصة بمشاركة كل وكالة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على أساس إطار

 UNDAFsالذي تم توقيعه مؤخرا ،مما أدى إلى تغيرات ھامشية فيما يخص بضع وكاالت.
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

المراجع:
-1

القرار  – (Cg- XVI) 28الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

-2

 – IPCC-XXXV/INF. 2مذكرة تفاھم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمنظمة ) (WMOبشأن
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

-3

الھيئة ) :2012 ،(IPCCإدارة مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث لتعزيز التكيف مع تغير المناخ .تقرير
خاص للفريقين العاملين األول والثاني للھيئة )(IPCC

-4

تقرير التقييم الخامس للھيئة ):(IPCC
الفريق العامل األول للھيئة ) ،(IPCCتغير المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي
الفريق العامل الثاني للھيئة ) ،(IPCCتغير المناخ  :2014التأثيرات والتكيف ،وسرعة التأثر
الفريق العامل الثالث للھيئة ) ،(IPCCتغير المناخ  :2014التخفيف من آثار تغير المناخ
تغير المناخ  :2014التقرير التجميعي

-5

تقارير منھجية فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري
-

التقرير التكميلي لعام  2013للمبادئ التوجيھية لعام  2006بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات
االحتباس الحراري :األراضي الرطبة

-

الطرائق التكميلية المنقحة ودليل الممارسات الجيدة المنبثق عن بروتوكول كيوتو لعام

2013

المقدمة
تعد الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCتقارير تقييم شاملة بشأن تغيّر المناخ كل خمس إلى سبع
سنوات .وھي تصدر أيضاً ،ضمن إصدارتھا األخرى ،التقارير الخاصة وتقارير المنھجية والبرمجيات لمساعدة
األعضاء على اإلبالغ عن مخزوناتھم من غازات االحتباس الحراري.
وبإصدار التقرير التجميعي في كوبنھاغن في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014أكملت الھيئة ) (IPCCتقرير التقييم الخامس
) .(AR5والتقرير التجميعي ھو حجر الزاوية الذي يستند إليه تقرير التقييم ،كما أنه يستخلص استنتاجات مساھمات
األفرقة العاملة ويقوم بتجميعھا وإدماجھا في وثيقة مقتضبة ،يبلغ حجمھا حوالي  100صفحة.
تقرير التقييم الخامس )" (AR5تغير المناخ  ."2014/2013بإصدار التقرير التجميعي ،أكملت الھيئة
-1
ً
) (IPCCتقرير التقييم الخامس الخاص بھا ،وھو يشمل تقارير األفرقة العاملة الثالثة أيضا ،وذلك بعد مراجعة شاملة من
الحكومات والخبراء .ويعد ھذا التقييم أشمل تقييم لتغيّر المناخ جرى االضطالع به حتى اآلن .فقد اختير أكثر من 830
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المسودة األولى
علميا ً من أكثر من  80بلداً ليشكلوا فرق المؤلفين التي تعد التقرير .وقيِّم تقرير التقييم الخامس ) (AR5أكثر من
بحثا ً فنيا ً .وقد استكملت مساھمة الفريق العامل األول األساس العلمي الفيزيائي وصدرت في أيلول /سبتمبر .2013
واستكملت مساھمة الفريق العامل الثاني التأثيرات والتكيف ،وسرعة التأثر ،التي تتألف من الجزء ألف :الجوانب
العالمية والقطاعية والجزء باء :الجوانب اإلقليمية ،وصدرت في آذار /مارس  .2014واستكملت مساھمة الفريق العامل
الثالث التخفيف من آثار تغير المناخ وصدرت في نيسان /أبريل  .2014وستكمل كل ھذه التقارير بملخص لصانعي
السياسات تقرّ ه الحكومات بتوافق اآلراء سطراً بسطر .ويوضح التقرير بيقين ،أكبر من اليقين الذي أبداه في التقييمات
السابقة ،أن انبعاثات غازات االحتباس الحراري وغيرھا من العوامل الدافعة البشرية المنشأ ھي السبب الرئيسي في
االحترار الملحوظ منذ منتصف القرن العشرين .وتأثير اإلنسان على نظام المناخ واضح وآخذ في التزايد ،إذ ُتالحظ
آثاره في جميع القارات .وسيؤدي تغيّر المناخ ،إذا لم يتم وقفه ،إلى زيادة أرجحية حدوث آثار شديدة وواسعة االنتشار
وال رجعة فيھا بالنسبة للبشر ولل ُنظم اإليكولوجية .ومع ذلك فإن الخيارات متاحة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ وتنفيذ
أنشطة صارمة للتخفيف من وقعه ،مما يُوجد مستقبالً أكثر إشراقا ً وأكثر استدامة .وإضافة إلى االستناد إلى مساھمات
األفرقة العامة الثالثة ،استند التقرير التجميعي إلى استنتاجات التقريرين الخاصين الصادرين في عام  .2011وفي أيار/
مايو  ،2011د ّ
شن التقرير الخاص المعني بمصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من تغير المناخ ) (SRRENالذي أعده
الفريق العامل الثالث ،وفي تشرين الثاني /نوفمبر  2011صدر التقرير الخاص المتعلق بإدارة مخاطر الظواھر المتطرفة
والكوارث لتعزيز التكيف مع تغير المناخ ) (SREXالذي أعده الفريقان العامالن األول والثاني.
30 000

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،2012 (IPCCالتقرير الخاص المستكمل مؤخراً بشأن
-2
إدارة مخاطر الظواھر المتطرفة والكوارث لتعزيز التكيف مع تغير المناخ ) .(SREXتقرير خاص للفريقين العاملين
األول والثاني للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCالتقرير ) (SREXھو أول عمل عالمي يقوم به
أكثر من  220مؤلفا ً من  62بلداً لبحث الصالت التي تربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،وھو
يحتوي على مستوى غير مسبوق من التفاصيل عن التغييرات المرصودة والمتوقعة في ظواھر الطقس والمناخ
المتطرفة استناداً إلى تقييم شامل ألكثر من  1 000منشور .وتشير األدلة إلى أن تغير المناخ أدى إلى تغيير في ظواھر
المناخ المتطرفة مثل موجات الحرارة ،ودرجات الحرارة القياسية ،واألمطار الغزيرة في العديد من المناطق خالل
نصف القرن المنصرم .ويمكن لظواھر المناخ المتطرفة أو حتى لسلسلة من الظواھر غير المتطرفة ،باإلضافة إلى
ھشاشة األوضاع االجتماعية والتعرض للمخاطر ،أن تؤدي إلى حدوث كوارث تتعلق بالمناخ .ويمكن للسياسات الرامية
إلى تالفي مخاطر الكوارث والتأھب لھا والتصدي لھا والتعافي منھا أن تحد من أثر ھذه األحداث وتزيد من قدرة
الشعوب المعرضة لھذه الظواھر المتطرفة على الصمود .ويشير التقرير في الوقت ذاته إلى أن حدود القدرة على
الصمود تواجه عندما يتم تجاوز العتبات أو النقاط الفارقة المرتبطة بالنظم االجتماعية و /أو الطبيعية ،األمر الذي يضع
تحديات صعبة أمام التكيف.
تقارير المنھجية الصادرة عن فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري.
-3
بإصدار التقرير التكميلي لعام  2013للمبادئ التوجيھية لعام  2006بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس
الحراري :األراضي الرطبة والطرائق التكميلية المنقحة ودليل الممارسات الجيدة المنبثق عن بروتوكول كيوتو لعام
 ،2013أصدرت الھيئة ) (IPCCفي تشرين األول /أكتوبر  2013تقريري منھجية جديدين أعدتھما فرقة العمل التابعة لھا
والمعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،وھما أحدث إضافتين لسلسلة وثائق فرقة العمل ،ويمكنان
األعضاء األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوبروتكول كيوتو التابع لھا من
تقييم انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األنشطة البشرية وإزالة غازات االحتباس الحراري واإلبالغ
عنھا .وتعد ھذه المعلومات ضرورية بالنسبة للمفاوضات الدولية الرامية إلى مواجھة تغير المناخ .وتتولى فرقة العمل
المسؤولية عن تقييم وتطوير طرق وممارسات حصر غازات االحتباس الحراري السليمة من الناحية العملية ،والصالحة
لجميع البلدان.
برنامج الھيئة ) (IPCCللمنح الدراسية .بدأ البرنامج بأموال تلقاھا بمناسبة الفوز بجائزة نوبل للسالم .وقد
-4
أُعد البرنامج إلشراك الباحثين الشباب من البلدان النامية والبلدان األقل نمواً وتعزيز قدرتھم على المساھمة في علوم
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المسودة األولى
المناخ وبحوثه .ويستند البرنامج إلى تجربته في الجولتين األولى والثانية من الجوائز ) 2013-2011و ،(2015-2013وقد
أطلق البرنامج بقرار من المجلس العلمي )الذي يشمل رئيس الھيئة ) (IPCCونوابه الثالثة( في كانون الثاني /يناير 2015
ندا ًء لتقديم طلبات الترشيح للجولة الثالثة من الجوائز للفترة  .2017-2015وقدم طالب الدكتوراه مقترحاتھم البحثية في
مجاالت الدراسة التالية :المناخ والماء؛ المناخ والمحيطات؛ العلوم األساسية لتغير المناخ؛ النمذجة االجتماعية –
االقتصادية فيما يتعلق بتغير المناخ .ويتشرف برنامج المنح الدراسية في إطار الھيئة ) (IPCCبعالقة الشراكة مع
مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني ومؤسسة كيومو التي تتخذ من موناكو مقراً لھا أيضا ً .وقرر المجلس العلمي أيضا ً
إنشاء لجنة استشارية علمية تتولى تقييم طلبات المرشحين وتقديم التوصيات بشأنھا إلى المجلس العلمي.
27-24

عمل الھيئة ) (IPCCفي المستقبل .اتخذت الھيئة خالل دورتھا الحادية واألربعين )نيروبي ،كينيا،
-5
شباط /فبراير  ،(2015عقب استعراض عمل الھيئة ) (IPCCفي المستقبل الذي استھل في تشرين األول /أكتوبر ،2013
سلسلة من القرارات من أجل وضع إطار لتقرير التقييم السادس .وتمھد ھذه القرارات الطريق للھيئة ) (IPCCلتحضير
دورتھا المقبلة من التقارير ،التي ستستھل بانتخاب مكتب جديد ،ومكتب جديد لفرقة العمل ورئيس جديد لھا في الدورة
الثانية واألربعين التي ستعقد في تشرين األول /أكتوبر  .2015وقررت الھيئة زيادة تمثيل البلدان األفريقية واآلسيوية في
مكتب الھيئة ) (IPCCعن طريق زيادة عدد أعضائھا من  31إلى  34عضواً .وقررت أيضا ً مواصلة تقارير التقييم
الشاملة كل خمس إلى سبع سنوات ،وتغطي ھذه التقارير أيضا ً على الجوانب اإلقليمية لتغير المناخ ،مع مراعاة عمل
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعند تحديد تقاريرھا في المستقبل ووقت إصدارھا .وا ُتفق
على إصدار مختلف أجزاء التقييم خالل سنة تقريبا ً ،على أال يتجاوز ذلك  18شھراً ،مع إتاحة مھلة زمنية كبيرة بين
مساھمات األفرقة العاملة للسماح بإدراج المعلومات التي يقدمھا كل فريق عامل في مساھمات األفرقة العاملة األخرى
وفي التقرير التجميعي .وا ُتخذت قرارات أيضا ً لزيادة إتاحة أعمال الھيئة ) (IPCCومواصلة تيسير مشاركة البلدان
النامية في أنشطتھا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
معلومات أساسية – ال ُتدرج في الملخص العام
مبادرة الشراكة القطبية الدولية
أسفرت السنة القطبية الدولية ) 2008-2007 (IPYعن تقدم ملحوظ في وضع األساس العلمي لنظم رصد
-1
ً
المناطق القطبية والخدمات البيئية .وأدت أيضا إلى تحفيز التكامل بين العلوم الطبيعية واالجتماعية في المنطقة القطبية
الشمالية .وفي نيسان /أبريل  ،2011قامت المنظمة ) (WMOومرفق االتحاد الروسي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
ومراقبة البيئة ) (Roshydrometبتنظيم اجتماع في معھد بحوث المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية في
سانت بطرسبورغ ،االتحاد الروسي ،لمناقشة أفضل السبل لمواصلة الحفاظ على أھم عناصر تراث السنة القطبية
الدولية ) .(IPYوركزت االعتبارات األساسية على تطوير مفھوم عقد قطبي دولي .وعقب حلقة العمل والمناقشات التي
دارت بشأن نتائجھا خالل المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية في عام  ،2011أنشئ فريق توجيه مشترك
بين الوكاالت لتطوير مفھوم مبادرة قطبية تعاونية دولية طويلة األمد .وكان ھذا الفريق فريقا ً غير رسمي مؤلف من
الخبراء الذين عيّنتھم الوكاالت الدولية الرئيسية )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم
) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNEPواللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية )(SCAR
واللجنة العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية ) (IASCوبرنامج المراقبة والتقييم القطبي ) (AMAPوالمؤسسة
األوروبية للعلوم ) (ESFواالتحاد الدولي للعلوم االجتماعية للمناطق القطبية الشمالية ) ،(IASSAورابطة العلماء الشبان
للمناطق القطبية ) (APECSDوالوكالة األوروبية للبيئة ) (EEAواألمانة المعنية بقضايا الشعوب األصلية ) ((IPSالتي
تھتم باألنشطة القطبيةّ .
ومثل الدكتور  D. Grimesالمنظمة ) (WMOبصفته رئيسا ً مشاركا ً لفريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) .(EC-PORSوعمل الدكتور  V. Ryabininمن أمانة المنظمة
) (WMOأمينا ً لفريق التوجيه ونقطة االتصال الخاصة به .ويعمل فريق الخبراء ) (EC-PORSكمنتدى أساسي لمناقشة
كافة المسائل المتعلقة بالمنظمة ) (WMOوالمرتبطة بمبادرة قطبية محتملة.
واستعرض فريق التوجيه بالتفصيل وضع البحوث والرصدات القطبية بعد السنة القطبية الدولية ) (IPYكما
-2
ً
ً
ّ
الدولية
القطبية
السنة
تنظيم
لطبيعة
ا
ونظر
رئيسية.
مشكلة
د
د
ح
) (IPYمن القاعدة إلى القمة حقا ،وتركيزھا بشكل
حصري على العلوم ،بقيت مسألة كيفية تنفيذ اإلنجازات العلمية الخاصة بالسنة القطبية الدولية ) (IPYمفتوحة إلى حد
كبير .وبينما كان لكل مشروع يتعلق بالسنة القطبية الدولية ) (IPYتقريبا ً ھدف موجه نحو التطيبق العملي وخطة إلدارة
البيانات ،بقي تنفيذ النظم والخدمات التشغيلية خارج نطاق السنة القطبية الدولية ) .(IPYوكقاعدة عامة ،لم يكن ھناك
تقريبا ً أية ترتيبات تمويلية إلنشاء خدمات تشغيلية استناداً إلى نتائج السنة القطبية الدولية ) (IPYأو حتى لضمان
استدامتھا .وزادت صعوبة اإلبقاء على حوافز للقيام باستثمارات كبيرة في البحوث القطبية ،نظراً لعدم التحويل الحيوي
للنتائج البحثية إلى نواتج ملموسة معترف بھا وذات قيمة مجتمعية .وبما أن الرصدات القطبية تمول بشكل جزئي من
خالل تمويل البحوث ،كان من الصعب جداً أيضا ً إحراز تقدم بارز في نشر نظم لرصد المناطق القطبية على الرغم من
وجود عدة مبادرات بھذا الصدد .ويواجه مجال البيانات صعوبات مماثلة .وال توجد آلية تسمح بإتاحة البيانات
المرصودة خالل السنة القطبية الدولية ) (IPYأو تضمن عدم خسارة أغلبية البيانات الخاصة بالسنة القطبية الدولية )(IPY
في المستقبل.
وسلّم فريق التوجيه بوجود حاجة ماسة إلى التصدي لھذه المشكلة بما أن المنطقتين القطبيتين تشھدان
-3
تغيراً سريعا ً جداً ،كما تؤثر العمليات الجارية في ھاتين المنطقتين تأثيراً شديداً على الكرة األرضية كلھا .وفي نيسان/
أبريل  ،2012وضع فريق التوجيه مفھوما ً لمبادرة قطبية دولية ) .(IPIوإن الفكرة الرئيسية من المبادرة ) (IPIھي توفير
منصة باستخدام أصحاب المصلحة القطبيين القادرين على تحقيق مجموعة من األھداف التي تم االتفاق عليھا بشكل
متبادل ،والتي تكتسي أھمية على الصعيد المجتمعي ،على نحو فعال وناجع من حيث التكلفة استناداً إلى البحوث
والرصدات القطبية وتطوير الخدمات .وستكون كفاءة األنشطة ونجاعة الموارد نتيجة التنسيق المعزز للبرامج الخاصة
بالوكاالت والبرامج الوطنية والتقليل من االزدواجية.
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وتم تنظيم عمل فريق التوجيه خالل الفترة  2013-2011أساسا ً باستعمال المراسالت .وكان االستثناء
-4
الملحوظ لذلك المؤتمر النھائي للسنة القطبية الدولية تحت عنوان "من المعرفة إلى العمل" الذي عقد في مونت﷼ في
نيسان /أبريل  .2012وشارك أغلبية أعضاء الفريق كما اغتنموا فرصة مشاركتھم في المؤتمر لعقد اجتماع لفريق
التوجيه .وتمت مناقشة المبادرة ) (IPIخالل دورات عديدة في مؤتمر مونت﷼ ،وخالل دورة الخريف في قاعة االتحاد
الجيوفيزيائي األمريكي ) (AGUفي كانون األول /ديسمبر عام ) 2012في سان فرانسيسكو ،الواليات المتحدة
األمريكية( ،وخالل اجتماعات عقدتھا عدة منظمات وبرامج أخرى .ودعمت منظمات عديدة بشكل غير رسمي اقتراح
المبادرة ) (IPIكما بدأت المبادرة تكتسب زخما ً .وكان ھناك اھتمام عام في المبادرة ) (IPIبين مختلف أصحاب المصلحة
وفرق البحث.
وعرض الدكتور  Grimesالتقدم المحرز في تطوير المبادرة إلى الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
-5
التابع للمنظمة ) .(2013) (WMOوأقر المجلس أن الفكرة األساسية الخاصة بالعقد القطبي الدولي قد وُ ضعت من فريق
التوجيه على نحو مثمر كما أنھا تطورت إلى مفھوم المبادرة ) .(IPIكما أشار إلى وجود دعم غير رسمي للمبادرة
أعربت عنه عدة منظمات دولية ومنتديات علمية .واتفق المجلس على أنه ،بھدف تحديد استحقاق مشاركة المنظمة
) (WMOفي مبادرة قطبية دولية ) ،(IPIسيكون من الضروري أن يقوم فريق التوجيه بوضع الصيغة النھائية لمفھوم
المبادرة .وطلب المجلس من فريق خبراء المجلس التنفيذي المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS
مواصلة تمثيل المنظمة ) (WMOفي فريق التوجيه المشترك بين الوكاالت ،كما صرّح بأنه يمكن اعتبار مبادرات
المنظمة ) (WMOللمناطق القطبية والغالف الجليدي مثل النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوشبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONكمساھمات محتملة للمنظمة )(WMO
في المبادرة ) .(IPIكما طلب المجلس من فريق الخبراء التابع له ) (EC-PORSالتشاور على نطاق واسع مع المنظمات
الدولية ذات الصلة وتقديم توصيات بشأن المستوى األمثل وأساليب مشاركة المنظمة ) (WMOفي المبادرة ) (IPIلينظر
فيھا المجلس في دورته السادسة والستين.
وعقد فريق التوجيه المو ّسع المعني بمبادرة قطبية تعاونية دولية طويلة األمد اجتماعا ً في  10و 11شباط/
-6
فبراير  2014استضافته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) .(IOCوحضر االجتماع خبراء من المنظمات
التالية أو خبراء يضطلعون باألنشطة التالية :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالمكتب اإلعالمي ) GRID-Arendalنيابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) ،((UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج المراقبة والتقييم القطبي ) ،(AMAPواللجنة
العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية ) (IASCواالتحاد الدولي للعلوم االجتماعية للمناطق القطبية الشمالية
) (IASSAوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) ،(IHOوالمجلس الدولي للعلوم ) ( ICSUومبادرة مستقبل األرض ،والمجلس
األوروبي للمناطق القطبية ) (EPBوالصندوق االجتماعي األوروبي ) ،(ESFورابطة العلماء الشبان للمناطق القطبية
) (APECSومبادرة البحوث الجبلية وجامعة المنطقة القطبية الشمالية .واستعرض االجتماع المصالح واألھداف القطبية
للمنظمات المشاركة كما سعى إلى حد كبير إلى تحديد العناصر المشتركة بينھا .واستعرض االجتماع مفھوم المبادرة
القطبية الدولية ) (IPIكما اقترح تغيير عنوان المبادرة إلى مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIمن أجل إبراز دورھا
التعاوني المتعدد التخصصات .واقترح االجتماع أيضا ً سبيالً )خريطة طريق( لمواصلة المناقشة بشأن المبادرة المقترحة
واعتمادھا .و ُكرّ ست بقية عام  2014للحصول على تعليقات نھائية من المشاركين المحتملين في المبادرة )(IPPI
)الوكاالت والدول على حد سواء( .وفي نھاية عام  ،2014ستدرج التعليقات كافة في االقتراح النھائي للمبادرة )(IPPI
الذي سيُقدم إلى المنظمات الدولية والدول في عام  2015لكي تنظر فيه .وكان من المتوقع أن يقدم االقتراح إلى المؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية للنظر فيه ،وإلى الدورة الثامنة والعشرين لمجلس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) ،(IOCوالمؤتمر الدولي الثالث بشأن تخطيط البحوث المتعلقة بالمنطقة القطبية الشمالية ) (ICARP IIIوعدة
اجتماعات أخرى رفيعة المستوى.
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وأقر اجتماع باريس بالمزايا التالية الخاصة بالمبادرة ):(IPPI

)أ(

وجود مجموعة واسعة من المصالح واألھداف القطبية للعديد من المنظمات الدولية وعدد من الفجوات
الھامة في القدرات الحالية والمسائل التي لم تعالج بعد في المناطق القطبية يمكن التصدي لھا من خالل
المبادرة )(IPPI؛

)ب(

توافق المبادرة ) (IPPIمع عملية التخطيط التي تقوم بھا مجتمعات ومنظمات مختلفة مثل المؤتمر الدولي
الثالث بشأن تخطيط البحوث المتعلقة بالمنطقة القطبية الشمالية ) (ICARP IIIللجنة العلمية الدولية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية ) ،(IASCواستكشاف اآلفاق للجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
) (SCARوالتقرير الثاني للتطوير البشري في المنطقة القطبية الشمالية ،والقدرة الناجمة على تكييف أفكار
المجتمعات العلمية من القاعدة إلى القمة واعتبارات التنسيق األكثر تركيزاً التي تعتبر ضرورية لتحقيق
نتائج عملية؛

)ج(

الفرصة التي توفرھا لدعم التشغيل المشترك للبيانات بين مختلف أصحاب المصلحة؛

)د(

الفائدة من إشراك األنشطة في مناطق جبال األلب حيثما كان ذلك مالئما ً ،بغية التصدي لمسائل الغالف
الجليدي؛

)ھـ(

التركيز المفيد على "تنفيذ مزيد من المھام بموارد أقل" مما يؤدي إلى استخدام الموارد بكفاءة أكبر؛

)و(

وإمكانية تنفيذھا على نحو ناجع جداً من حيث التكلفة من خالل بذل الجھود المستمرة بين الوكاالت وتوفير
الدعم إلنشاء "أمانة مص ّغرة".

واستعرض فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
-8
) (EC-PORSخالل دورته التي عقدت في ويلينغتون ،نيوزيلندا ) 28-25شباط /فبراير  (2014النسخة التي كانت
متوافرة حينھا من مفھوم المبادرة ) ،(IPPIكما اقترح بعض التعليقات أدت إلى مواصلة تحديث المفھوم الذي قدم أيضا ً
إلى أسبوع القمة المعنية بعلوم المنطقة القطبية الشمالية المنظم بشكل سنوي ،وإلى اجتماعات فرقة العمل التابعة لمجلس
المنطقة القطبية الشمالية والمعني بالتعاون العلمي ،واجتماعات اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
) ،(SCARوالدورة السابعة واألربعين لمجلس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )) (IOCباريس 4-1 ،تموز /يوليو
 ،(2014والمؤتمر الحادي عشر للبرلمانيين في المنطقة القطبية الشمالية )  11-9أيلول /سبتمبر  ،2014وايتھورس ،كندا(.
وأخذ المجلس التنفيذي علما ً ،في دورته السادسة والستين ،بتطور المبادرة القطبية الدولية ) (IPIوتحولھا
-9
إلى مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIكما أقر بأن الوثيقة المفاھيمية المنقحة للمبادرة ) (IPPIقد استعرضھا فريق
الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية .وركز المجلس على أن المبادرة ) (IPPIينبغي أن تم ّكن
المنظمة ) (WMOمن إنجاز مسؤولياتھا على نحو أكثر فعالية وكفاءة في إطار موارد الميزانية القائمة ،وأوصى بأن
الوثيقة المفاھيمية تحتاج إلى المزيد من التوسع لـ) :أ( توضح بجالء األنشطة والنواتج الملموسة الفعالة من حيث التكلفة؛
)ب( تتناول أھداف المنظمة )(WMO؛ )ج( توضح الفوائد التي تعود على البرامج الوطنية .وأعرب المجلس عن إدراكه
ألوجه تآزر ومبادرات ممكنة مع المنظمات األخرى ،وسلم بضرورة اضطالع فريق التوجيه التابع لمبادرة الشراكة
القطبية الدولية ) (IPPIبمزيد من العمل قبل تقديم وثيقة إلى جميع األطراف للنظر فيھا .وأعاد المجلس تأكيد أن المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSال يزاالن مساھمتين ملموستين من
المنظمة ) (WMOفي المبادرة ) .(IPPIوطلب المجلس إلى فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والتنبؤات القطبية
أن يكفل تناول أية شواغل داخل المنظمة ) (WMOولدى األطراف الخارجية قبل تقديم مشروع قرار خاص بمبادرة
الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIإلى المؤتمر السابع عشر.
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وإن مفھوم مبادرة الشراكة القطبية الدولية )) (IPPIمرفق مشروع القرار  ((Cg-17) 1/6.5مفھوم مقتضب
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يقدم فقط احتياجات المبادرة ) (IPPIوفوائدھا كما يحدد األفكار والمبادئ الرئيسية الخاصة بھا .وال يمكن لمثل ھذه
الوثيقة المقتضبة أن تعرض األھداف واألنشطة الخاصة بجميع المشاركين المحتملين في المبادرة ) .(IPPIولذلك ،تقوم
سبل المضي قدما ً المقترحة على إعداد اتفاق إطاري بشأن المبادرة ) (IPPIاستناداً إلى مفھومھا الحالي والبدء بتطوير
خطة التنفيذ التابعة لھا .ويجوز أن تشارك الوكاالت المھتمة في القيام بأنشطة المشتركة في المناطق القطبية في ھذا
االتفاق اإلطاري .وإذا قام عدة مشاركين أساسيين بالتوقيع على االتفاق اإلطاري الخاص بالمبادرة ) (IPPIفي المستقبل،
قد يبدأون بتنفيذ األنشطة المقترحة في خطة التنفيذ األولية ،مما سيؤدي إلى بداية سلسة للمبادرة ) .(IPPIومن المتوقع أن
يحصل ذلك في الفترة  .2018-2017وفيما يتعلق بالمنظمة ) ،(WMOستوفر المبادرة ) (IPPIأساسا ً للتعاون العادل مع
العديد من الشركاء كما أنھا ستساعد على تعزيز إسھاماتھم في األنشطة القطبية الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوستي ّسر
المبادرة ) (IPPIأنشطة التوعية التي تنفذھا المنظمة ) (WMOمع الشبكات االجتماعية ذات األھمية في المناطق القطبية
والوصول إلى المستخدمين الجدد للخدمات البيئية التي تدعمھا المنظمة ) .(WMOوقد تكون المبادرة ) (IPPIبمثابة آلية
فعالة للمنظمة ) (WMOتساعدھا على المشاركة في األنشطة القطبية المشتركة مع الوكاالت األخرى وتجعل اتفاقات
تعاونية ثنائية عديدة أخرى زائدة عن الحاجة.
وسيدعى المؤتمر إلى استعراض مفھوم مبادرة الشراكة القطبية الدولية ) (IPPIوالبت فيما إذا كان يتع ّين
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على المنظمة ) (WMOأن تشارك في مواصلة تطوير مفھوم المبادرة ) (IPPIوإلى إعداد اتفاق إطاري للمبادرة )،(IPPI
وفي حال الرد باإليجاب ،سيتفق على األساليب الرئيسية لمثل ھذه المشاركة .وتم اقتراح مشروع قرار بشأن مشاركة
المنظمة ) (WMOفي مبادرة الشراكة القطبية الدولية ).(IPPI
ــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير لجنة المراجعة
المقدمة
واصلت لجنة المراجعة االضطالع بواليتھا ،في فترة ما بين الدورتين ،كما ورد في اختصاصاتھا المنقحة
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حسب ما أقر به المجلس التنفيذي )القرار - (EC-LXIII) 8اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات وعضويتھا( .وعقدت
اللجنة ثمانية اجتماعات برئاسة السيد .J. Hirst
وواصلت اللجنة في تركيز دورھا اإلشرافي واالستشاري على مراجعة البيانات المالية السنوية وتقارير
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ُمراجع الحسابات الخارجي ،و ُخطط العمل ،والتقارير المرحلية لمكتب الرقابة الداخلية ،ونتائج متابعة توصيات وحدة
التفتيش المشتركة ) ،(JIUوإدارة المخاطر المؤسسية ) ، (ERMوالمسائل المالية واإلدارية األخرى .كما قدمت توصيات
لألمين العام والمجلس التنفيذي حسب االقتضاء ،وقيّمت االجراءات اإلدارية إزاء مختلف التوصيات المتعلقة بالرقابة.
إحراز تقدم كبير
أحاطت لجنة المراجعة علما ً بالتحسينات المستمرة على البيانات المالية السنوية وتقارير مراجعي
-3
الحسابات الخارجيين والداخليين.
وراجعت اللجنة البيانات المالية السنوية وبيانات األمين العام المتعلقة بالضوابط الداخلية ،وقدمت له
-4
وللمجلس التنفيذي النصائح المناسبة .كما أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير اآلراء غير المتحفظة التي قدمھا ال ُمراجع
الخارجي NAO (2011)) ،والمكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات ) ((2014-2012بشأن حسابات األعوام
التالية  2013 ،2012 ،2011و .2014وقدمت اللجنة الشكر لألمين العام ،ومن خالله موظفي األمانة لما يبذلوه من جھود
في مباشرة عملھم الرقابي وتحسين الرقابة الداخلية واإلدارة المالية ككل خالل الفترة المالية الراھنة .وأشارت اللجنة
إلى أن رسالة التمثيل للعام  2014مقبولة.
وأعربت اللجنة عن ارتياحھا لعمل مكتب الرقابة الداخلية ) (IOOخالل فترة ما بين الدورتين واستعرضت
-5
التقارير المرحلية التي أصدرھا مكتب الرقابة الداخلية باإلضافة الى االجراءات اإلدارية المتخذة لتنفيذ توصياتھا .كما
أحاطت اللجنة علما ً بأن نسبة تنفيذ توصياتھا ظلت أعلى من المعدل المرجعي البالغ  % 75خالل فترة ما بين الدورتين
باستثناء الدورة األخيرة في نيسان /أبريل  2015إذ بلغت نسبة التنفيذ  .% 72.1لذلك ،بحثت اللجنة عن األسباب
واقترحت مجموعة من التدابير للتحسين.
وأشارت اللجنة إلى التقدم الملحوظ التي أحرزته األمانة العامة في إدارة المخاطر ،إذ أصبحت ھذه اإلدارة
-6
مدرجة في عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم .وتستند إدارة المخاطر ) (ERMإلى سياسة إدارة المخاطر الخاصة
بالمنظمة ) (WMOوالتي أقرھا المجلس التنفيذي ونقحھا أيضا ً )المادة ) ((EC-LXIII) 12و – (EC-66) 22تنفيذ إدارة
المخاطر( ،وعلى إطار إدارة المخاطر في المنظمة ) ،(WMOكما أنھا تحظى بدعم لجنة إدارة المخاطر المنشأة عام
 2010في األمانة .وبمعنى آخر ،فإن األمور عالية الخطورة بالنسبة إلى المنظمة موضع رقابة صارمة.
المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحسينات
بصرف النظر عن التقدم المحرز في تنفيذ إدارة المخاطر ،تم التشجيع على إدخال مزيد من التحسينات في
-7
ھذا المجال ،ال سيما فيما يتعلق بعرض المخاطر وتقارير الحالة وتوحيد النھج المستخدمة في مختلف إدارات األمانة.
وترى اللجنة دورھا المستقبلي في مواصلة تقديم النصائح بشأن ھذه المسألة من أجل مزيد من التحسينات.
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وعلى الرغم من التح ّسن البارز في الضوابط الداخلية ،فإن ھناك مجاالت التي تحتاج الى مزيد من
-8
االھتمام والتحسينات ،ال سيما تكنولوجيا المعلومات وتأمين المعلومات ،واالشتراء ،والسفر ،وادارة المشاريع.
وتدعم اللجنة اقتراح المراجعة المقترحة للمادة  15.1من الالئحة المالية إلضفاء الطابع الرسمي على مدة
-9
والية مُراجع الحسابات الخارجي .وبعد مراجعتھا ألدائه خالل فترة واليته األولى ،توصي اللجنة بتكليف المكتب
الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات بمھمة المراجع الخارجي مدة األربع سنوات القادمة.
_________
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير المساءلة السنوي
أنشطة الرقابة في الفترة المالية السادسة عشرة .واصل مكتب الرقابة الداخلية تقديم تقييم مالي وتنظيمي
-1
ً
مستقل ،وكذلك المخاطر التشغيلية والمراقبة الفعالة وصوال إلى إدارة المنظمة .وقدم مكتب الرقابة الداخلية الخبرة في
مجال المراقبة للحد من المخاطر وتحسين نوعية العملية ودعم الفعالية التشغيلية تعزيزاً لألھداف االستراتيجية للمنظمة.
وترد في المرفق قائمة األعمال التي قام بھا مكتب الرقابة الداخلية خالل الفترة  .2014-2011وتقارير
-2
الضمان النھائية التي يصدرھا مكتب الرقابة الداخلية متاحة عند الطلب ألعضاء المجلس التنفيذي وللممثلين المخوّ لين
من أعضاء المنظمة وفقا ً للقرار  23للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي.
خطة عمل  .2014أكمل مكتب الرقابة الداخلية جميع األعمال الواردة في خطة عمل  2014وأصدر
-3
ً
تقريرا كما ھو مبيّن أدناه:
الجدول  – 1التقارير الصادرة في
التقرير
01-2014

المشتريات

02-2014

انتھاء خدمة الموظف

03-2014

حشد الموارد

04-2014

المراجعة المالية للنظام العالمي لرصد
المحيطات
مراجعة مالية لفريق التعاون في مجال
المحطات العائمة لجمع البيانات
مراجعة مالية لبرنامج األعاصير المدارية

07-2014

مراجعة داخلية لصندوق األعاصير
المدارية
مراجعة مالية للصندوق المشترك للبحوث
المناخية
مشاريع المكسيك

10-2014

أمن تكنولوجيا المعلومات

11-2014

كشوف المرتبات

05-2014
06-2014

08-2014
09-2014

2014

الفئة
مراجعة داخلية
)الضوابط الداخلية
لإلبالغ المالي(
مراجعة داخلية
)الضوابط الداخلية
لإلبالغ المالي(
دائرة مراجعة التقييمات
واألداء
مراجعة داخلية

تاريخ اإلصدار
آذار /مارس-

أيار /مايو-

تموز /يوليو

14

14

14 -

أيلول /سبتمبر

14-

مراجعة مالية

أيلول/

سبتمبر14-

مراجعة مالية

أيلول/

سبتمبر14-

مراجعة داخلية

أيلول/

سبتمبر14-

مراجعة داخلية

أيلول/سبتمبر14-

مراجعة داخلية

تشرين األول/
أكتوبر14-
تشرين األول/
أكتوبر14-
تشرين الثاني/
نوفمبر14-

مراجعة داخلية
)تكنولوجيا المعلومات(
مراجعة داخلية
)الضوابط الداخلية
لإلبالغ المالي(
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خالل سنة  ،2014واصل مكتب الرقابة الداخلية تقديم الدعم لوحدة التفتيش المشتركة في إجراء عمليات
-4
ُ
االستعراض وتنسيق الردود على التقارير إلى وحدة التفتيش المشتركة ومجلس الرؤساء التنفيذيين .وأجريت متابعة
توصيات وحدة التفتيش المشتركة وقُدمت تقارير إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي .وتناول مدير مكتب
الرقابة الداخلية أيضا ً إدارة نظام اإلفصاح المالي في المنظمة ) (WMOفي إطار المھمة المكلف بھا.
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رأي مكتب الرقابة الداخلية في الضوابط الداخلية لعام

2014

أثناء  ،2014جرت أنشطة مكتب الرقابة الداخلية في استقاللية كاملة فيما يتعلق بالتخطيط وتحديد النطاق
-5
وإنجاز العمل الميداني واإلبالغ .ولم تكن ھناك ظروف تنال من موضوعية موظفي مكتب الرقابة الداخلية في أداء
االلتزامات .وتم لدى تنفيذ أنشطة مكتب الرقابة الداخلية تلقي تعاون اإلدارة التام على جميع المستويات .وأُنجز عمل
مراجعة الحسابات الداخلية في  2014وفقا ً إلطار الممارسات المھنية الدولية للمراجعة الداخلية لمعھد مراجعي الحسابات
الداخليين .وكانت األعمال المستكملة كافية في تقييمي لإلعراب عن رأي بشأن عمليات المراقبة الداخلية في األمانة
حسبما تقتضي ذلك الالئحة المالية والئحة مكتب الرقابة الداخلية.
وفقا ً لالئحة مكتب الرقابة الداخلية ،فإن مدير المكتب مطالب بتزويد من يضطلعون باإلدارة برأي عن
-6
مدى المالءمة والفعالية اإلجمالية إلدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOوعمليات المراقبة واإلدارة .ويشار إلى ھذه
األنشطة على نحو جماعي في ھذا الرأي على أنھا "نظام عمليات الرقابة الداخلية" .ويساھم ھذا الرأي في الضمانات
المتاحة لألمين العام لدعم بيان الرقابة الداخلية .وھذا الرأي ال يعني ضمنيا ً أن مكتب الرقابة الداخلية قد استعرض جميع
المخاطر والضمانات المتعلقة بالمنظمة ).(WMO
-7

يستند الرأي إلى االعتبارات التالية:

)أ(

نتائج أعمال الرقابة الداخلية المستكملة خالل السنة ،بما فيھا تقييم اإلطار والعمليات إلدارة المخاطر؛

)ب(

نتائج عملية إدارة المخاطر في المنشأة كما تضطلع بھا األمانة؛

)ج(

نتائج عمليات الرقابة الخارجية التي يقوم بھا مراجع الحسابات الخارجي ووحدة التفتيش المشتركة
وغيرھما؛

)د(

نتائج مراجعة الحسابات المسبقة واإلجراءات التصحيحية التي تتخذھا اإلدارة واإلبالغ عنھا؛

)ھـ(

نتائج المشاريع الخاصة وغيرھا من المشاريع التي تنجزھا اإلدارات ،كتقييم عملية السفر واالستعراض
التحضيري لتقييم الدعامات الخمسة من طرف اللجنة األوروبية.

الرأي
خالل السنة وبينما كان نظام الرقابة الداخلية مُرضيا ً في عدة مجاالت تشغيلية تم استعراضھا ،ظھر أن
-8
المخاطر تجاوزت المعايير المقبولة في المشتريات وخدمات السفر وأمن نظم المعلومات .وھذا يستحق من اإلدارة
اھتماما ً متواصالً.
االعتبارات الخاصة بالرأي
)أ(

من بين التقارير الخمسة للمراجعة الداخلية ) 11تقريراً في المجموع تشمل التقييم والمراجعة المالية(
الصادرة خالل سنة  ،2014أربعة )ُ (4
ص ِّنفت كتقارير "مرضية جزئيا ً"؛

)ب(

انخفض معدل تنفيذ التوصيات خالل سنة  .2014وقد بلغ حتى تاريخ  13شباط /فبراير  2015نسبة
 ،%72.1وھي نسبة دون المعدل المستھدف ،أي %75؛

)ج(

لم تنجز اللجنة األوروبية تقييما ً لالمتثال أثناء  2014وبدل ذلك أجرت مؤسسة ) (Ernst and Youngتقييما ً
لالستعداد في الربع األخير من السنة أبرز أوجه الخلل التي تحتاج إلى تصحيح .ومن الضروري إنھاء
تقييم االمتثال بنجاح لضمان عدم إعاقة قدرة المنظمة ) (WMOعلى استقبال األموال من اللجنة األوروبية؛
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)د(

يجري استعراض األطر والعمليات التنظيمية في المجاالت التشغيلية للمشتريات والسفر وتكنولوجيا
المعلومات وترشيدھا بمساعدة المستشارين .اھتمام اإلدارة ضروري لضمان عدم إضعاف الرقابة؛

)ھـ(

كان نظام الرقابة الداخلية متفاوتا ً في خدمات المشتريات والسفر خالل السنة .وبدت الرقابة المتعلقة
باإلشراف والرصد غير مالئمة مما أدى إلى مخاطر تجاوزت المعايير المقبولة .ثمة حاجة لوضع تدابير
لضمان امتثال إجراءات المشتريات للقواعد ومراعاة جانب االقتصاد؛

)و(

يبدو أن قدرة المنظمة ) (WMOعلى استخدام أموال من خارج الميزانية بفعالية وكفاءة تواجه قيوداً بسبب
انعدام إطار سليم إلدارة المشاريع وإطار الختيار وإدارة شركاء في التنفيذ؛

)ز(

تعمل إدارة أمن نظام المعلومات على أساس رد الفعل وال توفر سوى ضمان محدود بشأن االستعداد
التشغيلي لمنع المخاطر التي تھدد بياناتھا ونظمھا .وقد ظھر ھذا الضعف في ارتفاع عدد الحوادث
ومحاوالت الھجوم الناجحة بالخدع اإللكترونية وإغراق األجھزة بالرسائل اإللكترونية وغيرھا.

الغش وقرائن الغش
تقع المسؤولية األساسية عن منع وكشف الغش على عاتق إدارة المنظمة ) (WMOتحت رقابة المعنيين
-9
بإدارة المنظمة ) .(WMOولم يلحظ مكتب الرقابة الداخلية حاالت غش أو غش مفترض في .2014
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نتائج المھام
-10

يرد أدناه ملخص ونطاق ونتائج تقارير المھام الصادرة خالل  ،2014مع العالمات حيثما ينطبق ذلك:

رض جزئيا ً
التقرير  2014-01المراجعة الداخلية للمشتريات – ُم ٍ
أجرى مكتب الرقابة الداخلية مراجعة للضوابط ذات الصلة بالمشتريات في إطار خطة عمله المعتمدة.
-11
وأجريت المراجعة خالل الفترة تشرين الثاني -كانون األول  .2013وركزت المراجعة على عمل لجنة المشتريات
والعقود وعلى عناصر أخرى تتعلق بالرقابة.

الحظ مكتب الرقابة الداخلية بوجه عام أن ھناك حاجة إلى تعزيز الضوابط في المشتريات لضمان اتساق
-12
إجراءات الشراء مع القواعد والعمليات.
تمثل لجنة المشتريات والعقود ) ،(PCCبحكم تصميمھا ،درجة إضافية من الرقابة على إجراءات الشراء
-13
عالية المخاطر وتوفر ضمانا ً بامتثال إجراءات الشراء للقواعد .إال أنه في التطبيق وجد مكتب الرقابة الداخلية أن لجنة
المشتريات والعقود ُتستخدم أكثر لتنظيم االنحرافات عن الضوابط المحددة .وتعتبر اختصاصات لجنة المشتريات
والعقود قديمة وينبغي مراجعتھا بھدف تحديثھا لتتماشى مع آخر االتجاھات في منظومة األمم المتحدة .وأشار
االستعراض إلى أن التقارير المقدمة إلى لجنة المشتريات والعقود من إعداد قسم المشتريات والعامالت ) (PTSلم تشمل
دائما ً جميع المعلومات ذات الصلة التخاذ القرار.
-14

حتى تاريخ  13شباط /فبراير ُ 2015نفذت نسبة  %50من التوصيات.

التقرير  2014-02انتھاء خدمة الموظفين – ُم ٍرض جزئيا ً
أجرى مكتب الرقابة الداخلية مراجعة الحسابات المتعلقة بانتھاء خدمة الموظفين وفقا ً لخطة العمل المعتمدة
-15
لعام  ،2014خالل آذار /مارس  .2014وشملت المراجعة عملية انتھاء خدمة الموظفين بعقود محددة المدّة فقط ولم تشمل
الخبراء االستشاريين وفرادى المتعاقدين والموظفين لمدة محددة.
خلُصت مراجعة الحسابات بشكل عام إلى أنه ينبغي تحسين تصميم وأداء عمليات المراقبة فيما يخص
-16
عملية انتھاء خدمة الموظفين لضمان فعالية وكفاءة العمليات.
الئحة الموظفين المتعلقة بمدفوعات نھاية الخدمة ال تنص بشكل واضح على أن ھذه المدفوعات ليست
-17
مقبولة للموظفين الذين حصلوا على إقامة دائمة في آخر مقر للعمل .وفي ھذا الشأن الحظ مكتب الرقابة الداخلية أن
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2009دعا مجالس اإلدارة في المنظمات التابعة للمنظومة المشتركة إلى مواءمة
أحكامھا المتعلقة بالموظفين المؤھلين للحصول على منحة اإلعادة إلى الوطن مع األحكام المطبقة في األمم المتحدة.
-18

حتى تاريخ  13شباط /فبراير ُ 2015نفذت جميع التوصيات.

التقرير  2014-03تقييم حشد الموارد في المنظمة )) – (WMOالتصنيف غير متوافر(
أنشئ مكتب تعبئة الموارد ) (RMOفي  2007لدعم مستوى التمويل الطوعي المتاح لبرامج المنظمة
-19
) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوأجري تقييم للخطوات التي اتخذھا المكتب
لتحقيق أھدافه وفقا ً لخطة عمل مكتب الرقابة الداخلية لسنة  ،2013في الفترة ما بين تشرين الثاني /نوفمبر 2013
وحزيران /يونيو  .2014وصدر التقرير الختامي في تموز /يوليو .2014
-20

ترد أدناه أھم نتائج التقرير:
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المسودة األولى
)أ(

ھناك زيادة مھمة في الموارد الطوعية التي تمت تعبئتھا في السنتين األوليين من الفترة المالية
 2012بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة .إال أنه من غير المحتمل تحقيق ھدف الوصول إلى مبلغ 142
مليون فرنك سويسري الوارد في الميزانية التي اعتمدھا المؤتمر .وقد أعيد النظر في ھذا المبلغ لتخفيضه
إلى  120فرنك سويسري؛

)ب(

نجحت المنظمة ) (WMOجزئيا ً في جذب األموال على مستوى األولويات االستراتيجية والنتائج المتوقعة
مع جزء كبير من التمويل الطوعي الموجه إلى أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSومن
ناحية أخرى ،لم تنجح تجربة خالصة المشاريع الوافية لجذب التمويل الطوعي في جذب التمويل بشكل
مباشر للمشاريع كما وردت صياغتھا في وثيقة الميزانية .وتم تحديد األموال الطوعية المتأتية من خالصة
المشاريع الوافية وتقديمھا إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين؛

)ج(

ال توجد نظرة واضحة للدخل الطوعي الذي يعتبر أساسيا ً لتقييم وصياغة االستراتيجية .وقد يحدث أن
ترفع تقارير غير دقيقة بشأن أرقام الدخل الطوعي إلى مجالس اإلدارة.

-21

حتى تاريخ  13شباط /فبراير  2015لم تنفذ أي توصية من التوصيات الثالثة.

2015-

المراجعة المالية للصناديق االستئمانية التي ال ُتو ّحد في البيانات المالية للمنظمة )) (WMOالتقرير – (2014-04-08
ُمرضي
فيما يتعلق بلجنة المراجعة المالية ،أجرى مكتب الرقابة الداخلية مراجعات مالية للبيانات المالية الخاصة
-22
1
ُ
بالصناديق االستئمانية الخمسة التي ال توحد في البيانات المالية للمنظمة ) .(WMOوقد صدرت التقارير التالية نتيجة
لھذه المراجعات المالية:
)أ(

التقرير  2014-04بشأن المراجعة المالية  -لجنة األعاصير؛

)ب(

التقرير  2014-05بشأن المراجعة المالية – صندوق األعاصير المدارية؛

)ج(

التقرير  2014-06بشأن المراجعة المالية – التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات؛

)د(

التقرير  2014-07بشأن المراجعة المالية – الصندوق المشترك للبحوث المناخية )2(JCRF؛

)ھـ(

التقرير  2014-07بشأن المراجعة المالية – النظام العالمي لرصد المناخ ).3(GCOS

 1الصندوق المشترك للبحوث المناخية ) ،(410410-JCRFالمحطات العائمة لجمع البيانات ) ،(421309-DBCPلجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادي ،الفريق المعني باألعاصير المدارية ) (421313والنظام العالمي لرصد المناخ )(430300-GCOS
 2تأسس الصندوق المشترك للبحوث المناخية في  1993لدعم البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوالبرنامج مبادرة مشتركة للمنظمة ) (WMOولجنة
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي للعلوم ) .(ICSUوتتمثل مھمة البرنامج ) (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 .وتقدم لجنة علمية مشتركة
) (JSCالمشورة العلمية في جميع جوانب البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPكما يقدم الفريق المشترك للتخطيط المساعدة للجنة العلمية المشتركة
) .(JSCوتأتي المساھمات في الصندوق من المنظمات الراعية والموارد من خارج الميزانية .وتجري إدارة الصندوق وفقا ً ألحكام الالئحة المالية للمنظمة
).(WMO
 3النظام العالمي لرصد المناخ مبادرة مشتركة المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) .(ICSUويتمثل ھدفه في تقديم معلومات شاملة بشأن النظام الكلي للمناخ ،بحيث تشارك فيه طائفة متعددة التخصصات
من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،والعمليات في الغالف الجوي وفي المحيطات والھيدرولوجيا وعمليات الغالف الجليدي والغالف
األرضي .واللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSھي الھيئة العلمية والفنية الرئيسية لصياغة مفھوم النظام ) (GCOSونطاقه بوجه عام.
وتُموﱠل أنشطة النظام أساسا ً من طرف المنظمات الراعية والموارد خارج الميزانية .وتجري إدارة الصندوق وفقا ً ألحكام الالئحة المالية للمنظمة ).(WMO
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المسودة األولى
أشار مكتب الرقابة الداخلية إلى أنه في حالة الصندوق االستئماني لفريق التعاون في مجال المحطات
-23
ُ
العائمة لجمع البيانات ،أسندت النفقات التي بلغت  62,325دوالر أمريكي ) (%24,8عن طريق الخطأ إلى الصندوق
بينما يتحمّلھا صندوق آخر.
بغض النظر عن ذلك ،وفي حالة جميع الصناديق االستئمانية واستناداً إلى المراجعة المالية ،استنتج مكتب
-24
الرقابة الداخلية أن بيان اإليرادات والنفقات يعرض عمليات الصندوق على نحو نزيه من جميع الجوانب الجوھرية
للفترة  31كانون الثاني /يناير  2013وفقا ً للسياسات المحاسبية للمنظمة ) (WMOوأنه كان ‘1’ :متماشيا ً مع األھداف
المعتمدة للصندوق؛ ’ ‘2ممتثالً ألحكام المنظمة ) (WMOوقواعدھا وسياساتھا وإجراءاتھا ذات الصلة؛ ’ ‘3معززاً بالوثائق
الداعمة المعتمدة والسليمة.
-25

حتى تاريخ  13شباط /فبراير ُ 2015نفذت نسبة  %40من التوصيات.

التقرير  2014-09مراجعة مشاريع المكسيك – مرض جزئيا ً
) (PREMIAو)(MoMet

استعرض مكتب الرقابة الداخلية الدعم المقدم من المنظمة ) (WMOإلى مشروعي
-26
ً
في المكسيك وفقا لخطة العامل لعام  .2014وقد أجرت األمانة المراجعة المالية وتبعتھا زيارة ميدانية إلى المكسيك في
أيار /مايو .2014

الھدف من المراجعة ھو تقييم مدى مالءمة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة إلدارة
-27
المشروع .وامتدت الفترة التي شملتھا المراجعة من كانون الثاني /يناير  2012إلى كانون األول 2013؛ لكن تم تمديد
فترة اختبارات المراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
استنتجت المراجعة أن األنشطة التشغيلية للمشاريع جرت بشكل عام وفقا ً لقواعد المنظمة
-28
وأحكامھا ،واإلجراءات المتفق عليھا بشأن المشاريع .بيد أنه ال تزال ھناك فرص إلدخال تحسينات في المجاالت
الخاصة بصياغة خطة العمل ورصد المشاريع .ثمة حاجة أيضا ً لتوحيد وتكميل اإلرشادات الحالية بشأن إدارة المشاريع
في المنظمة ).(WMO
)(WMO

-29

تمثلت فرص التحسين المحددة في ما يلي:

)أ(

ال يوجد في المنظمة ) (WMOدليل شامل إلدارة المشاريع .ثمة حاجة لتوحيد اإلرشادات الحالية وتكميلھا
بشكل مالئم إلعداد دليل إلدارة المشاريع للمنظمة ) (WMOيناسب الھدف ويغطي الدورة الكاملة
للمشاريع؛

)ب(

ونظراً للنقص في التنفيذ ،راكم الصندوقان معا ً أرصدة بقيمة  2,89فرنك سويسري في نھاية  .2013وبما
أن ھذه األرصدة لن ُتستخدم في الفواتير ،فإن ھذه األرصدة ستستمر في الزيادة؛

)ج(

ال يوجد رصد الستكمال "خطة العمل السنوية" بصورة شاملة وفقا ً للمجاالت االستراتيجية واألنشطة غير
المتوقعة وما إلى ذلك .أظھر تحليل مكتب الرقابة الداخلية درجة كبيرة من عدم التكافؤ في استكمال
األنشطة ضمن المجاالت االستراتيجية؛

)د(

يتمثل أكبر نشاط أنجزته المنظمة ) (WMOفي إشراك خبراء استشاريين في تقديم المشورة االختصاصية.
وقد تم إعداد عملية يجري موظفو المنظمة ) (WMOعلى أساسھا تقييما ً للسير الذاتية لخبراء استشاريين
المقدمة من الھيئة الوطنية للمياه في المكسيك ) ،(CONAGUAثم يدرجون أسماء الخبراء االستشاريين في
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المسودة األولى
قائمة للخبراء .وعملية التماس إيداع السير الذاتية للتقييم من طرف المنظمة ) ،(WMOوالتي تقوم بھا
الھيئة الوطنية للمياه في المكسيك ) ،(CONAGUAتجري حسب اإلجراءات المتفق عليھا .وھذا يؤدي إلى
انعدام الشفافية على نحو ما في عملية الھيئة ) (CONAGUAالختيار خبراء استشاريين محتملين.
)ھـ(

ال يوجد تتبّع للوقت الذي ينفقه موظفو ) (WMOالخبراء وبالتالي ال يمكن تقييده في المشاريع رغم أن ھذا
النوع من الدعم مُدرج في بنود خطة العمل السنوية.

-30

حتى تاريخ  13شباط /فبراير ُ 2015نفذت نسبة  %13من التوصيات.

التقرير  2014-10أمن نظم المعلومات – مراجعة تكنولوجيا المعلومات – مرض جزئيا ً
أجرى مكتب الرقابة الداخلية مراجعة لـ "سياسات وممارسات إدارة أمن المعلومات" وفقا ً لخطة العمل
-31
ُ
المعتمدة لسنة  .2014وأجريت المراجعة من آب /أغسطس إلى أيلول /سبتمبر .2014
تبين بوجه عام أن إدارة أمن نظم المعلومات تعتمد ردود الفعل وال يمكن أن يقدم أكثر من مستوى محدود
-32
ُ
من األمن فيما يتعلق باالستعداد التنظيمي لمنع المخاطر التي تھدد بياناتھا ونظمھا .وخلصت المراجعة إلى أن مراقبة
إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى تحسين لكي تقدم مستوى معقوال من الضمان بشأن حماية أصول المعلومات.
-33

استناداً إلى ھذا االستعراض ،تندرج أسباب أوجه القصور لمراقبة أمن نظم المعلومات في المجاالت

التالية:
)أ(

المسؤوليات المتعلقة بمختلف جوانب إدارة األمن ال ُتسند بشكل واضح وعلى المستوى المالئم .إجراءات
الرقابة الداخلية ليست كافية لضمان أداء أصحاب النظام وغيرھم من األطراف المسؤولة الدور المتوقع
منھم في إدارة األمن؛

)ب(

ال توجد إدارة للمخاطر لمختلف مكوّ نات النظام يمكن أن تستند إليھا خطة أمن صحيحة؛

)ج(

اإلدارة والموظفون ال يستجيبون بشكل دائم للتعرض بسبب مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات؛

)د(

الرقابة والرصد ومعالجة حوادث األمن غير كافية لضمان اتخاذ التدابير التصحيحية المالئمة؛

-34

حتى تاريخ  13شباط /فبراير  2015لم تنفذ أي توصية من التوصيات الثالثة.

التقرير  – 2014-11كشوف المرتبات – مرضية
أجرى مكتب المراقبة الداخلية مراجعة لكشوف المر ّتبات وفقا ً لخطة العمل المعتمدة لعام  ،2014خالل
-35
أيلول /سبتمبر .2014
كان الھدف من ھذه المراجعة بشكل عام ھو تقييم مدى مالءمة وفعالية نظام المراقبة الداخلية المصمّمة
-36
إلدارة المخاطر المالية وغير المالية المتصلة بعملية كشف المر ّتبات والتخفيف من ھذه المخاطر .وشمل النطاق عملية
كشف مر ّتبات الموظفين بعقد محدد المدة وبعقد مؤقت والموظفين بعقد قصير المدة.
خلُصت المراجعة إلى نظام الرقابة الداخلية في عملية كشوف المر ّتبات يعطي ضمانة معقولة بأن العاملين
-37
يستلمون المبلغ الصحيح في الوقت المناسب.
-38

حتى تاريخ  13شباط /فبراير ُ 2015نفذت نسبة  %50من التوصيات.
التحريات
ّ

-39

لم يتم إجراء أي تحرّ يات خالل عام .2014
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المسودة األولى

طلب لجنة المراجعة – عمليات الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

)(ICFR

طلبت لجنة المراجعة تقديراً مواضيعيا ً للنتائج واإلجراءات اإلدارية في المجاالت التي جرت دراستھا
-40
تحت مظلة المھام الخاصة بالضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية ).(ICFR
ھذه االلتزامات تختبر "الضوابط األساسية" في المجاالت المنتقاة التي تم اختيارھا على أساس:
-41
)أ( األھمية النسبية المالية؛ )ب( اآلثار على البيانات المالية؛ )ج( تقدير المخاطر مع مراعاة الھدف العام المتمثل في
تقديم رأي معزز باألدلة لدعم البيان السنوي لألمين العام بشأن عمليات المراقبة الداخلية .وترد في الجدول التالي
المعلومات الموجزة في ھذا الشأن:
الجدول  – 2المجاالت والمواضيع التي تغطيھا عمليات المراقبة
بالضوابط الداخلية لإلبالغ المالي ) (ICFRمنذ 2010
المجال

المواضيع

التقارير

مجموع التوصيات
التوصيات المفتوحة

الشؤون المالية

كشوف المرتبات ،الحسابات المصرفية
وإدارة النقدية ،الصناديق االستئمانية

8

16

7

المشتريات

استعراض المعامالت ،ضوابط نظام
أوراكل ،عمل لجنة المشتريات والعقود

4

13

6

3

13

4

2

10

3

1

12

0

18

64

20

)(PCC

الموارد البشرية
السفر
الميزانية

إجازة زيارة الوطن ،انتھاء الخدمة،
الموظفون بعقد قصير المدة
السفر في درجة اقتصادية ،إدارة العقود
عملية التخصيص ،إدارة تكاليف
الموظفين

المجموع

-42

أدناه ملخص بحسب المواضيع:

)أ(

الحسابات المصرفية وإدارة النقدية .أبرزت عمليات المراجعة التعرض لمخاطر سعر الصرف في إدارة
النقدية وقدمت توصيات للتخفيف من المخاطر؛

)ب(

كشوف المر ّتبات .أبرزت عمليات المراجعة انعدام الفصل بين الواجبات وعدم مالءمة استعراض
المشرفين .وبيّنت المراجعة أيضا ً حاالت مدفوعات غير صحيحة وقدمت توصيات لتصحيح الخطأ
والحيلولة دون وقوعه من جديد؛

)ج(

المشتريات .أبرزت المراجعة جوانب عدم االتساق في اإلطار التنظيمي للمشتريات وفي لجنة العقود
والمشتريات ،باإلضافة إلى جوانب الضعف في إدارة بيانات المورّدين في نظام أوراكل .وأشارت
المراجعة أيضا ً إلى الحاالت الفردية لعدم االمتثال لإلجراءات الخاصة بالمشتريات؛
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المسودة األولى
)د(

الموارد البشرية .أبرزت المراجعة انعدام إجراءات و"استحقاق إجازة زيارة الوطن" والتزام الموظفين
بعقد قصير المدة وانتھاء خدمة الموظفين .أسفر عن اتخاذ خطوات تصحيحية عن وفورات ھامة فيما
يتعلق بإجازة زيارة الوطن؛

)ھـ(

السفر .أبرزت المراجعة الفرص التي تتيح وفورات ھامة في عملية السفر .تم أيضا ً تحديد جوانب عن
االتساق في اإلطار التنظيمي وأوجه الضعف في إدارة العقود؛

)و(

الميزانية .أبرزت المراجعة أوجه الضعف في متابعة الميزانية وإمكانية ترشيد عملية التخصيص.
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المسودة األولى

متابعة التوصيات
تستدعي معايير المحاسبة الدولية الخاصة بمراجعة الحسابات أن يقوم نشاط المراجعة الداخلية للحسابات
-43
بإنشاء عملية متابعة لمراقبة تنفيذ التوصيات التي يتم اعتمادھا وكفالة تنفيذ اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بھا بفعالية.
ويجري مكتب الرقابة الداخلية متابعة لتوصياته كل سنتين.
طلب المجلس التنفيذي إلى األمين العام

4

في دورته الحادية والستين" ،طلب المجلس التنفيذي إحالة التوصيات التي يقدمھا مكتب الرقابة الداخلية
-44
في المستقبل ويوافق عليھا األمين العام إلى جھة مسؤولة داخل أمانة المنظمة ) ،(WMOووضع جدول زمني رسمي
إلنجاز كل توصية .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي لألمين العام أن يواصل ،عند االقتضاء ،تزويد أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات بقائمة تشمل كافة التوصيات المقدمة خالل العام الحالي واألعوام السابقة ،مشفوعة بحالة تنفيذ كل توصية،
وتقديم مبررات قرار الرفض إذا كانت ھناك توصيات مرفوضة".
ويتضمن التقرير بشأن نشاط المشتريات توصية واحدة لم تحظ بالقبول بداية .لكن اإلدارة راجعت جوابھا
-45
بعد الدورة الرابعة والعشرين للجنة المراجعة واعتبرت التوصية مقبولة.
-46

ھناك  140توصية 5في قاعدة بيانات المتابعة )حتى تاريخ  13شباط /فبراير  .(2015واستناداً إلى نتائج
عملية المتابعة ،تم تنفيذ  101توصية .ويقدم الجدول الوارد أدناه وصفا ً للوضع الخاص بالتوصيات في
قاعدة بيانات المتابعة:
الجدول  – 3تنفيذ التوصيات
نُفذت

السنة
2014

15

37.5%

1

2.5%

24

60%

40

2013

30

81.1%

1

2.7%

6

16.2%

37

2012
2011

22
34

81.5%
94.4%

2
2

7.4%
5.6%

3
0

11.1%
0%

27
36

101

72.1%

6

4.3%

33

23.6%

140

المجموع

-47

نُفذت جزئياً

مفتوحة

المجموع

يبين الشكل التالي اتجاه معدل التنفيذ كما ُذكر في التقرير المقدم إلى لجنة المراجعة في دورتھا السابقة:

 5لغرض اإلحصاءات الواردة في ھذا التقرير ،واستناداً إلى الممارسة المتفق عليھا ،تم استبعاد  39توصية صدرت قبل ما يزيد على أربع سنوات )منذ
 .(2010وتم كذلك استبعاد ثمان توصيات عن المراجعة الداخلية من المراجعة الداخلية للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCمن
اإلحصائيات.
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المسودة األولى
100%
33

27

6

8

23
9

21
5

101

78

107

91

الدورة  24للجنة
المراجعة

الدورة  23للجنة
المراجعة

الدورة  22للجنة
المراجعة

الدورة  21للجنة
المراجعة

80%
60%
40%
20%
0%

مفتوحة

ُنفذت جزئيا ً

ُنفذت

الشكل  – 1اتجاه معدل تنفيذ توصيات مكتب الرقابة الداخلية
-48

يبين الشكل التالي تنفيذ التوصيات مصنفا ً حسب طبيعة االلتزام الناجم عن الرقابة.
100%

1
1
3

29

1

4

80%
60%

25

40%
68

8

20%
0%
دائرة مراجعة التقييمات واألداء الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي
مفتوحة

ُنفذت جزئيا ً

أنشطة دولية

ُنفذت

الشكل  – 2وضع التوصيات بحسب نوع المھمة الرقابية
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ى
األولى
لمسودة
الم
فبراير  ،2015بلغ المعدل العام لللتنفيذ  .%72.1ھناك  39تووصية مفتوحةةُ /نفذت
حتى تاريخ 133شباط /ير
-49
9
ً
ج
جزئيا ويبين اللجدول التالي التحليل العمرري للتوصيات:

أكثر من 12
شھراً14 ,

أأقل من  6أشھر,
20

بين  6أشھر و
شھراً5 ,
 12ش

التوصيات المفتوحة
ت
الشكل  – 3تتقادم
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المسودة األولى

أنشطة أخرى لمكتب الرقابة الداخلية
ضمان الجودة وبرنامج تحسينھا
االستعراض المستمر – تجري التقييمات المستمرة في مكتب الرقابة الداخلية من خالل اإلشراف على
-50
َّ
االلتزامات واالستعراض المنتظم والموثق خالل االلتزامات ،وإدماج وإعداد السياسات وإجراءات المراجعة لضمان
االمتثال للتخطيط المطبق والعمل في الميدان ومعايير اإلبالغ.
أعد مكتب الرقابة الداخلية دليالً بشأن المراجعة لتوثيق ھذه العمليات في آب /أغسطس  .2014وقد تم
-51
تحويله إلى شكل إلكتروني لتسھيل عمليات المراجعة والتحديث.
تم تسجيل األصداء الواردة من الزبائن عقب كل مشاركة من خالل نظام إدارة المراجعة .ويعرض الشكل
-52
ً
التالي مسحا للعالمات المقدمة من اإلدارات:

دراسة استقصائية للزبائن
100%

90%

80%

70%

الشكل  – 4ملخص دراسة استقصائية عن مدى رضاء العميل بحسب كل إدارة
-53

أجريت مقارنة لموارد التخطيط مع الموارد الحقيقية الموزعة لسنة  2014بأكملھا كما ھو مبيّن أدناه:
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المسودة األولى
400
300
200
100
0

الشكل  – 5الخطة مقابل الوضع الحقيقي في

2014

بشكل عام كانت الموارد المستخدمة ضمن النطاق المقبول لعملية التخطيط التي اعتمدت منھجية
-54
تخصيص الموارد.

تقييم خارجي للجودة من أجل مكتب الرقابة الداخلية
مكتب الرقابة الداخلية ملتزم 6بالوفاء بالمعايير المحددة في "المعايير الدولية للممارسة المھنية للمراجعة
-55
الداخلية" لمعھد مراجعي الحسابات الداخليين ) .(IIAو"برنامج ضمان وتحسين الجودة" الذي يتألف من عمليات تقييم
دورية داخلية وخارجية للجودة ،إلزامي بحكم معايير 7معھد مراجعي الحسابات الداخليين .والتقييم الخارجي ينبغي
8
إجراؤه مرة كل  5سنوات على األقل من قبل فريق مراجعة مؤھل ومستقل من خارج المنظمة.
أجري تقييم ضمان الجودة الخارجية لمكتب الرقابة الداخلية في األسبوع األول من شھر شباط /فبراير من
-56
ُ
طرف معھد مراجعي الحسابات الداخليين في سويسرا .وخلص تقييم الجودة إلى أن مكتب الرقابة الداخلية التابع للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية متفق بصورة عامة مع تعريف المراجعة الداخلية لمعھد مراجعي الحسابات الداخليين )،(IIA
ومدونة السلوك التي وضعھا المعھد والمعايير الدولية للممارسة المھنية للمراجعة الداخلية للمعھد.
وھذا يعتبر أعلى معدّل ممكن في تقييم خارجي للجودة وسيم ّكن المنظمة من أن توضح ألصحاب
-57
المصلحة والجھات المانحة التزامھا بتعزيز نظم عمليات الرقابة الداخلية.
وستعرض التوصيات الواردة في تقرير تقييم الجودة الخارجي واإلجراءات المقترحة على الدورة الخامسة
-58
والعشرين للجنة المراجعة.

 6التعليمات الدائمة ،الفصل  ،5الفقرة 1
 7المعيار  – 1300برنامج ضمان الجودة وتحسينھا
 8المعيار  – 1312التقييمات الخارجية

Cg-17/Doc. 7.1(2), REV. 1, DRAFT 1, p. 18

المسودة األولى
التنسيق مع المراجعين الخارجيين
أسھم مكتب الرقابة الداخلية في االتصال بالمراجعين الخارجيين للمنظمة ) WMOمكتب المراجعة
-59
السويسري االتحادي ) ((SFAOمن خالل تقاسم استراتيجية المراجعة ،وتقييمات المخاطر ،وخطط العمل ،وتقارير
المراجعة بغية تحقيق قدر أكبر من التآزر والضمان للمنظمة  .WMOوكما جرت مناقشة ذلك في الدورة الثالثة
والعشرين للجنة المراجعة ،سيتم إجراء تعديالت مناسبة في خطة العمل لعام  2015لمراعاة تغطية خدمات المشتريات
ومراجعة مشروع النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ).(HYCOS
الوصول إلى المعلومات
وافق المجلس التنفيذي في  2008على سياسة كشف تقارير المراجعة الداخلية للدول األعضاء .وحُدثت
-60
ھذه السياسة في  2012باالعتماد على الخبرة المكتسبة .ولم يتم في  2014استالم أي طلب لتقارير المراجعة الداخلية.
موارد الرقابة الداخلية
حتى تاريخ تقديم ھذا التقرير ،كان لدى مكتب الرقابة الداخلية  3موظفين يعملون طول الوقت ،جميعھم
-61
يحظون بتصديق رسمي أو اعتماد في مجال المراجعة الداخلية .والموظفون الثالثة الذين يعملون طول الوقت ھم من
الھند ومدغشقر وفرنسا ،وبالتالي يشكلون تمثيالً متنوعا ً .والموارد الكافية متوافرة لتوظيف موظفين بعقد قصير ،حسب
الضرورة.
-62

الموارد المتوافرة تعتبر كافية بشكل عام إلكمال خطة العمل لعام .2015
ــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى
مرفق
قائمة التقارير الصادرة خالل األربع سنوات األخيرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الخدمة
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
دائرة مراجعة
التقييمات واألداء
دائرة مراجعة
التقييمات
واألداء
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
دائرة مراجعة
التقييمات
واألداء
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي

تاريخ اإلصدار

رقم التقرير

الموضوع

01-2011

البطاقات االئتمانية

04/03/2011

02-2011

عمليات التسويات المصرفية

01/04/2011

03-2011

إدارة األداء

07/04/2011

04-2011

مراقبة المشتريات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

22/06/2011

05-2011

إدارة الموارد البشرية

19/07/2011

06-2011

كشوف المرتبات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

25/07/2011

07-2011

الرصد والمراقبة العالميين لألرض )المراجعة المالية(

25/08/2011

08-2011

عملية الميزانية )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

26/09/2011

09-2011

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

11/11/2011

10-2011

نماذج االجتماعات

16/12/2011

01-2012

خدمات تكنولوجيا المعلومات

31/01/2012

02-2012

نھاية فترة إدارة الميزانية

21/02/2012

03-2012

المشتريات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

31/05/2012
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المسودة األولى

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
دائرة مراجعة
التقييمات
واألداء
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي

04-2012

مكتب ساموا

10/07/2012

05-2012

مكتبا أسونثيون وسان خوسي

10/07/2012

06-2012

السفر )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

01/10/2012

07-2012

كشوف المرتبات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

26/10/2012

08-2012

الصناديق االستئمانية )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

27/11/2012

01-2013

المنشورات

08/02/2013

02-2013

إجازة العودة إلى الوطن

15/04/2013

03-2013

األرصاد الجوية البحرية

08/05/2013

04-2013

اجتماعات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

19/06/2013

05-2013

الموظفون بعقد قصير المدة

04/09/2013

06-2013

كشوف المرتبات

30/07/2013

07-2013

المنح الدراسية

01/11/2013

08-2013

إدارة المخاطر المؤسسية

16/12/2013
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المسودة األولى

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
دائرة مراجعة
التقييمات
واألداء
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
دائرة مراجعة
التقييمات
واألداء
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي
وحدة المراجعة
الداخلية
للحسابات
والتقصي

01-2014

المشتريات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

10/03/2014

02-2014

انتھاء خدمة الموظفين )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

07/05/2014

03-2014

تعبئة الموارد )التقييم(

01/07/2014

04-2014

اللجنة المعنية باألعاصير )المراجعة المالية(

02/09/2014

05-2014

صندوق األعاصير المدارية )المراجعة المالية(

04/09/2014

06-2014

فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات
)المراجعة المالية(

02/09/2014

07-2014

الصندوق المشترك للبحوث المناخية )المراجعة المالية(

04/09/2014

08-2014

النظام العالمي لرصد المناخ )المراجعة المالية(

02/09/2014

09-2014

مشاريع المكسيك

14/10/2014

10-2014

أمن تكنولوجيا المعلومات

24/10/2014

11-2014

كشوف المرتبات )الضوابط الداخلية لإلبالغ المالي(

14/11/2014
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة
المراجع:
-1

إجراءات المنظمة ) (WMOالخاصة بمتابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة – الفقرة  15.1.2من الملخص
العام ألعمال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس التنفيذي.

-2

القرار

(EC-LXIII) 8

وحدة التفتيش المشتركة ھي ھيئة الرقابة الخارجية والمستقلة التي تشرف على مؤسسات منظومة األمم
-1
ٌ
المتحدة .وقد أنشئت الوحدة ) (JIUبموجب قرار الجمعية العامة ) 2150 (XXIالمؤرخ  4تشرين الثاني /نوفمبر .1966
وتؤدي الوحدة ) (JIUوظائفھا فيما يتعلق بالجمعية العامة لألمم المتحدة واألجھزة التشريعية المختصة التابعة الوكاالت
المتخصصة والمنظمات الدولية األخرى ضمن منظومة األمم المتحدة ،وھي مسؤولة أمام الجمعية العامة.
ومكتب الرقابة الداخلية ھو جھة التنسيق بين المنظمة ) (WMOووحدة التفتيش المشتركة ،ويعمل على
-2
تيسير تنظيم عمليات االستعراضات التي تنفذھا الوحدة ) (JIUكما يتولى شؤون التعليقات على تقاريرھا ،ومراقبة تنفيذ
التوصيات التي قبلت بھا المنظمة ).(WMO
-3

و ُتتاح تقارير وحدة التفتيش المشتركة على الموقع الشبكي التالي.www.unjiu.org :

وقُدمت جميع التوصيات التي أصدرتھا وحدة التفتيش المشتركة منذ المؤتمر السادس عشر إلى لجنة
-4
مراجعة الحسابات ،إلى جانب اإلجراء الذي تقترحه اإلدارة على سبيل اإلرشاد .وعُرضت التوصيات الموجھة إلى
الھيئات التشريعية على المجلس التنفيذي ليقدم تعليقاته ،حسب االقتضاء .وترد ھذه التوصيات في الوثيقة
) Cg-17/INF. 7.1(3ل ُيحيط المؤتمر علما ً بھا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -ال يدرج في الملخص العام
المراقبة والتقييم
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي
استعرض المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية ) ،Cg-16حزيران /يونيو  (2011المرحلة التجريبية
-1
ً
لنظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم ،ووافق على ضرورة أن تبدأ مرحلة التنفيذ الشامل للنظام اعتبارا من عام
 .2012وطلب من المجلس التنفيذي واألمين العام مواصلة تطويره وتنفيذه )الفقرات  8.4.4 - 8.4.1من التقرير النھائي
الموجز(.
وأشارت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة ) ،EC-64) (WMOحزيران /يونيو (2012
-2
ُ
إلى تقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG/SOPواتخذت قرارات أدرجت في الفقرتين
 4.8.17 - 4.8.16من التقرير النھائي الموجز .وأوصت بإدراج األسئلة الخاصة بكل إقليم في االستبيان الخاص بتقييم
آثار النتائج المحققة على األعضاء ،وتحديد مجموعة أصغر من مؤشرات المراقبة ،وإعطاء األمين العام المرونة
ليعرض التقدم المحرز في بعض المؤشرات في استعراض منتصف المدة للمراقبة والتقييم.
وأخذت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ) ،EC-65حزيران /يونيو  (2013علما ً مع التقدير
-3
العامل
فريق
ال
بتقرير
) (WG/SOPوأيّدت تقييمه الذي مفاده أن عملية المراقبة والتقييم آخذة في النضج وتمضي في
االتجاه الصحيح .وقدمت سلسلة من التوصيات أ ُدرجت في الفقرتين  4.8.2.2 - 4.8.2.1من التقرير النھائي الموجز.
وأشارت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ) ،EC-66حزيران /يونيو  (2014مع التقدير إلى
-4
تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء الذي أعدّته األمانة لفترة السنتين األولى من الفترة المالية .ورحبت بإنشاء
فرقة عمل تابعة للفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WG/SOPالستعراض نظام المراقبة
والتقييم وأيّدت توصيات الفريق العامل ) (WG/SOPالمدرجة في الفقرتين  4.8.2.2- 4.8.2.1من التقرير النھائي الموجز.

التقدّم المحرز في تنفيذ نظام المراقبة والتقييم
-5

وفقا ً لقرارات المؤتمر السادس عشر ،بدأت مرحلة التنفيذ الشامل لنظام المراقبة والتقييم عام .2012

االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحققة على األعضاء
أ ُع ّد االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحققة على األعضاء بھدف جمع معلومات بشكل منتظم بشأن التقدم
-6
المحرز في تحقيق النتائج المتوقعة الثماني الواردة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوقد أجري االستقصاء
األول عام  2012واستخدم في وضع خطوط أساس وكذلك لتحديد أھداف لمؤشرات األداء الرئيسية ) .(KPIsويتاح
التقرير الكامل الستقصاء عام  2012على الرابط التالي:
.https://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_ImpactsofAchievedResultsonMembers_Oct12_FINALx.pdf
وأ ُجري االستقصاء الثاني عام  2013لتقييم األداء في فترة السنتين األولى من الفترة المالية .ويتاح التقرير الكامل
الستقصاء عام  2013على الرابط التالي:
 .http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdfوس ُيجرى استقصاء آخر في
أواخر عام  2015لقياس األداء في نھاية الفترة المالية .وكانت مستويات الرد على االستقصاءين كاآلتي:
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)أ(

استقصاء عام  : 2012رد على االستقصاء ما مجموعه  109أعضاء )أي  58في المائة من األعضاء(
وفيما يلي معدل الردود حسب اإلقليم :االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( –  42في المائة؛ االتحاد اإلقليمي
الثاني )آسيا( –  65في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( –  58في المائة؛ االتحاد اإلقليمي
الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( –  68في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب
غرب المحيط الھادئ( –  50في المائة؛ االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( –  67في المائة.

)ب(

استقصاء عام  :2013رد على االستقصاء ما مجموعه  97عضواً )أي  51في المائة من األعضاء( ،وفيما
يلي معدل الردود حسب االقليم :االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( –  42في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الثاني
)آسيا( –  44في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( –  50في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الرابع
)أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( –  77في المائة؛ االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب
المحيط الھادئ( –  33في المائة؛ االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( –  61في المائة.

ور ّد على استقصاء عام  2013عدد أقل من األعضاء وسجلت البلدان النامية والبلدان األقل نمواً أدنى
-7
ّ
مستويات الرد على االستقصاء .وكان من الصعب أن تقيِّم األمانة األداء بسبب تدني وتقلب مستويات الرد على
االستقصاء .وترد في الفقرتين  6 - 5من المرفق  1التحديات المطروحة أمام قياس األداء.

مؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsوخطوط األساس واألھداف
وضعت خطوط األساس وأھداف األداء لعامي  2013و 2015استناداً إلى استقصاء عام  2012وغير ذلك
-8
من المعلومات المتاحة .ويتوافر اإلطار الكامل للنتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية ) (KOsومؤشرات األداء الرئيسية
) (KPIsوخطوط األساس واألھداف ونتائج األداء الفعلي على الرابط التالي:
.https://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf
واستعرضت األمانة أيضا ً خالل الفترة المالية مجموعة النواتج الرئيسية ) (KOsومؤشرات األداء الرئيسية
-9
) (KPIsوأدخلت تعديالت ترمي إلى تعزيز جودة المؤشرات وقابليتھا للقياس لجعلھا تتماشى بشكل أفضل مع النواتج
الرئيسية ،وللتصدي للقيود الملحوظة في عملية جمع البيانات.

التقدم المحرز في اإلنجازات المتوخاة
كانت األمانة تتبع التقدم المحرز في اإلنجازات المتوخاة كل ستة أشھر .وأ ُدخلت عام  2013تحسينات على
-10
نسق إعداد التقارير تتطلب من اإلدارات اإلبالغ عن وضع وتكلفة ومالءمة توقيت تنفيذ األنشطة المخطط لھا في الخطة
التشغيلية ) (OPللمنظمة ) (WMOللفترة  .2015-2012وإضافة إلى اإلفادة بالتقدم المحرز إزاء المخرجات /النواتج ،تمثل
الغرض في ضمان تتبع تنفيذ الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوتحديد أي مخاطر ومسائل تستدعي اھتماما ً فورياً،
واتخاذ إجراءات تصويبية في الوقت المناسب .وتتاح كافة تقارير التقدم المحرز في اإلنجازات المتوخاة على الرابط
التالي.https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html :
وتم تجميع تقرير لمنتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء بالنسبة لفترة السنتين األولى من الفترة المالية
-11
)كانون الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر  ،(2013كما يرد في المرفق  ،1استناداً إلى البيانات الخاصة
باالستقصاءين ومن تقارير التقييمات الذاتية التي تجريھا األمانة بانتظام .ويعرض التقرير األداء على ضوء النتائج
المتوقعة الثماني ،بما في ذلك إشارة موجزة لتكلفة ومالءمة توقيت تنفيذ األنشطة المدرجة في الخطة التشغيلية للفترة
 ،2015-2012ويسلط الضوء على ما تحقق من مخرجات /إنجازات متوخاة والنواتج استناداً إلى االستقصاء الخاص
بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ومعلومات أخرى متوافرة في األمانة.

Cg-17/Doc. 7.2, DRAFT 1, p. 5

المسودة األولى

المواد التوجيھية وبناء القدرات
نشرت األمانة الوثائق التالية ووزعتھا على األعضاء ،كمتابعة للطلب الذي ق ّدمه المؤتمر السادس عشر
-12
لتوفير المعلومات الخاصة بأغراض نظام المراقبة والتقييم وعمليات تنفيذه ) ،Cg-16الفقرة :(8.4.4
)أ(

نظام المراقبة والتقييم للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1089متوافر بجميع لغات المنظمة
) .(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1089_en.pdf) (WMOتعرض الوثيقة ھيكل نظام المراقبة
والتقييم ،وتشمل وثائق عملية التخطيط االستراتيجي والوثائق ذات الصلة ،واألجھزة المشاركة في
الموافقة والتنفيذ ،وأدوات جمع بيانات المراقبة والتقييم ،وتقييم اآلثار من خالل االستقصاءات.

)ب(

دليل المراقبة والتقييم للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1088متوافر بجميع لغات
) .(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1088_en.pdfتسعى الوثيقة إلى تيسير تطبيق نظام المراقبة
والتقييم ،فتحدد عملية المراقبة والتقييم في المنظمة ) (WMOاستناداً إلى سلسلة النتائج
)الموارد ← األنشطة ← اإلنجازات المتوخاة ← النواتج الرئيسية ← النتائج المتوقعة(.

المنظمة )(WMO

وأُنشئت صفحة شبكية خاصة بنظام المراقبة والتقييم كمستودع للمعرفة وللوثائق الخاصة بالموضوع:
-13
.https://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html
وبناء على الطلب الخاص بتدريب الموظفين على منھجية نظام المراقبة والتقييم ) ،Cg-16الفقرة ،(8.4.3
-14
أجرت األمانة حلقتي عمل داخل المقر تم فيھما تدريب موظفي األمانة ،من بينھم المنسقون المعنيون بالمراقبة والتقييم
في كل إدارة .وركزت حلقتا العمل على مفھوم القيادة الموجھة نحو النتائج ،وعمليات نظام المراقبة والتقييم للمنظمة
) (WMOوالعمليات ذات الصلة من قبيل التخطيط االستراتيجي وصياغة مؤشرات األداء الرئيسية ،وتحديد األھداف
وخط األساس ،وجمع البيانات وتحليلھا ،وتقديم التقارير ،وما إلى ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

2
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المرفق
تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء
1

كانون الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر

2013

الجزء األول :المقدمة
خالل الفترة المالية السابقة ،رفع األمين العام إلى المجلس التنفيذي ،في دورته الحادية والستين ،أول
-1
ُ
تقرير لمنتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء ،بطلب من المؤتمر الخامس عشر ) ،Cg-15الفقرة  .(6.2.17كما قدم تقرير
محدَّث في الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي نحو تحقيق النتائج المتوقعة على أساس النواتج الواردة في الخطة
التشغيلية لألمانة للفترة .2012-2008
ويعرض التقرير الحالي تقرير منتصف المدة األول لمراقبة وتقييم األداء منذ انطالق التنفيذ الكامل لنظام
-2
المراقبة والتقييم الخاص بالمنظمة ) (WMOفي كانون الثاني /يناير  .2012ويغطي الفترة  2013-2012التي تعد أول
ثنائية من الفترة المالية .2015-2012
ويستند التقرير إلى بيانات للتقييم الذاتي يتم تجميعھا بانتظام على صعيد األمانة وإلى نتائج االستقصاء
-3
الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،إلى جانب البيانات ذات الصلة المتاحة على صعيد األمانة .ويستند ھيكله
إلى النتائج المتوقعة ) (ERsالثماني للمنظمة )) (WMOالمرفق "ألف"( ويتبع سلسلة النتائج ،كما يرد في نظام المراقبة
والتقييم الخاص بالمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  .(1089ويُستخدم مصطلح "المستجيبين لالستقصاء" في تحديد
الحصائل لإلشارة إلى األعضاء الذين أجابوا على االستبيان الخاص بآثار النتائج المحرزة.
ولذا ،فإن األداء يخضع للتقييم على مستويين ،أال وھما (1) :مستوى المخرجات/النواتج )أي تنفيذ الخطة
-4
2
1
التشغيلية للفترة  (2015-2012؛ و) (2مستوى النواتج الرئيسية )أي تقييم آثار النتائج المحرزة على األعضاء( .وفيما
يخص ھذا المستوى األخير ،فإن أغلبية البيانات مستمدة من االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء
الذي أُجري في عا َمي  2012و) 2013النتائج الكاملة متاحة على الرابط اآلتي:
 .(http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_ar.htmlوتتاح القائمة الكاملة لمؤشرات األداء األساسية
) ،(KPIsإلى جانب األھداف وخطوط األساس الخاصة بھا على الرابط اآلتي:
.http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf

الجزء الثاني :التقدم المحرز في األداء
التحديات المطروحة في قياس األداء
كان من الصعب قياس التقدم المحرز في األداء بسبب تدني مستوى االستجابة لالستقصاء الخاص بآثار
-5
النتائج المحرزة على األعضاء وتقلب عدد المجيبين .وفي بعض األقاليم )كاالتحاد اإلقليمي الخامس على سبيل المثال(،

1
المخرج/الناتج "عبارة عن نتيجة متوقعة من مستوى أدنى )خاصة باألمانة( يتم الوصول إليھا من خالل تراكم في األنشطة،
أي أنھا نتيجة ملموسة .وتساھم النواتج في تحقيق حصيلة رئيسية أو مجال برنامجي بارز )دليل المراقبة والتقييم الخاص
بالمنظمة ،مطبوع المنظمة رقم  ،1088الصفحة .(3
2
النواتج الرئيسية ھي "اآلثار المحتملة أو الفعلية في األجلين القصير والمتوسط للنواتج/المخرجات المنجزة فيما يتعلق
بمجاالت برنامجية تحدد البارامترات الخاصة بالمساھمة الفريدة للمنظمة ) (WMOفي إحراز التقدم لتحقيق النتائج المتوقعة[...] .
ولكل ناتج من النواتج ،ثمة مجموعة من مؤشرات األداء األساسية ) (KPIsلقياس مدى إحراز الناتج )دليل المراقبة والتقييم الخاص
بالمنظمة ،مطبوع المنظمة رقم  ،1088الصفحة .(4
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المسودة األولى
بلغ معدل اإلجابة نسبة مئوية منخفضة قدرھا  %33في عام  ،2013وھي نسبة ال يمكن أن تمثل الوضع بالنسبة ألعضاء
المنظمة ) (WMOفي ھذا اإلقليم .وقد يؤدي ارتفاع مستويات اإلجابة من جانب البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية
وأقل البلدان نمواً ،عالوة على ذلك ،إلى نتائج مضللة .وقد جعل تقلب مستويات اإلجابة أيضا ً من الصعب المقارنة مع
خطوط األساس إلبراز التقدم المحرز .وقد تكون ثمة حاجة إلى تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً إزاء عملية التخطيط االستراتيجي ،بھدف تحسين
مشاركتھا في االستقصاءات الخاصة بالمراقبة والتقييم.
وقام الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) ،(WG/SOPفي
-6
اجتماعه الذي عُقد في شباط /فبراير  ،2014بإنشاء فرقة عمل مشكلة من أعضاء الفريق ) (WG/SOPوجھات اتصال من
االتحادات اإلقليمية للنظر في سُبل تحسين نظام المراقبة والتقييم ،بما في ذلك قياسات األداء واألساليب البديلة لجمع
البيانات ،مع مراعاة البيانات المتاحة في األمانة على نحو ميسور.

النتيجة المتوقعة  :1تقديم الخدمات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
لقد تم تنفيذ أغلبية األنشطة ،المنتمية إلى النتيجة المتوقعة  ،1المخطط لھا في الخطة التشغيلية للفترة
-7
 2015-2012في الوقت المناسب ) (%82وفي حدود الميزانية ) (%89حتى كانون األول /ديسمبر ) 2013الشكالن 1
و  .(2وإشارة "ال ينطبق" تحيل إلى األنشطة المتكررة أو األنشطة التي لم تنطلق بعد عند إعداد التقرير.
الشكل  :1مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (1

الشكل  :2تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (1
)Figure 2: Cost of Im plem entation of Activities (ER 1
89%

)Figure 1: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 1
100%
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40%
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4%
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2%

2%

Behind
schedule

Ahead of
schedule

20%
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100%
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أبرز ما تحقق من إنجازات
تقديم الخدمات
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،بدأ تنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلنشر اإلنذارات
-8
ُ
واضطلع في خمسة بلدان من بلدان االتحاد اإلقليمي األول بتدريب قطري إلطالق بروتوكول التحذير الموحد ).(CAP
إضافة إلى ذلك ،انضم مزيد من األعضاء من جميع األقاليم إلى السجل الدولي لسلطات اإلنذار ،وعينوا محررين
قطريين ،وحرروا السجل .وثمة حاليا ً  130عضواً مشاركا ً.
وارتفع عدد األعضاء المشاركين في الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISليبلغ  161عضواً،
-9
ووصل عدد المدن المستفيدة من المعلومات والتنبؤات المناخية إلى  1.700مدينة .كما تم تطوير تطبي َقي Android
و iPhoneالخاصين بالطقس للخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) (WWISوإطالقھما ،وبوشر تحديث الموقع اإللكتروني
للخدمة العالمية لمعلومات الطقس ).(WWIS
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المسودة األولى
ُ
اضطلع بتدريب خاص ببروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي إطار حلقات عمل
ومن حيث بناء القدرات،
-10
بشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPواستفاد منه  22بلداً في االتحاد اإلقليمي األول .وعُقدت
ثالث حلقات دراسية بشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية وتقديم الخدمات في االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي
الرابع ،واالتحاد اإلقليمي الخامس .كما أُتي َح تدريب في مجال تقديم نشرات الطقس التلفزيونية ،واستفاد نحو  20عضواً
من االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتحاد اإلقليمي الرابع ،واالتحاد اإلقليمي الخامس ،من تدريب
في مجال تقديم خدمات اإلنذار باألعاصير/األعاصير المدارية.
وأُعدت المبادئ التوجيھية األربعة التالية (1) :المبادئ التوجيھية بشأن استراتيجيات استخدام وسائط
-11
التواصل االجتماعي من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛ ) (2والمبادئ التوجيھية
بشأن مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الخدمة العالمية لمعلومات الطقس
) (WWISالتابعة للمنظمة )(WMO؛ ) (3والمبادئ التوجيھية إلنشاء مذكرة تفاھم وإجراء تشغيلي قياسي بين مرفق وطني
لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية ووكالة شريكة؛ ) (4والمبادئ التوجيھية لتنفيذ بروتوكول التحذير
الموحد ) (CAPلتمكين إنذارات الطوارئ.
-12

وتم إعداد استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا ووضعت اللمسات األخيرة عليھما.

التصدي للطوارئ
-13

لقد أُع َّد مطبوع بشأن "تحليالت األرصاد الجوية بخصوص حادث محطة التلوث النووية فوكوشيما دايتشي".

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

قُدم مطبوع بعنوان ” “Climate Exchangeيتضمن دراسات حالة مستمدة من مختلف أنحاء العالم في إطار
-14
"حوار بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المناخية :نحو تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) "(GFCSعُقد في تشرين
األول /أكتوبر  2012قبل انعقاد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) .(Cg-Extكما أُطلق بمناسبة انعقاد
ھذه الدورة "أطلس بشأن الصحة والمناخ" ،وھو مطبوع مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية )(WHO
يقدم معلومات علمية عن النطاق الجغرافي واآلثار المترتبة على المشاكل الصحية الناجمة عن المناخ .وأُطلقت مشاريع
تجريبية في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد خالل الفترة  2013-2012الستخالص الدروس بشأن العناصر
الجوھرية إلنشاء أُطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني .وحُددت احتياجات وأولويات جوھرية لتنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي منطقة البحر الكاريبي ،وذلك في إطار حلقة عمل إقليمية بشأن الخدمات المناخية
على الصعيد الوطني عُقدت في أيار /مايو  2013في ترينيداد وتوباغو.
وفي تشرين األول /أكتوبر  ،2013أُطلق برنامج من أجل التكيف في أفريقيا تابع لإلطار العالمي للخدمات
-15
المناخية ) .(GFCSويھدف البرنامج إلى المشاركة في تصميم وتوليد المعلومات والمعارف لدعم اتخاذ القرارات في مجاالت
األمن الغذائي والتغذية ،والصحة والحد من مخاطر الكوارث ،وانصب التركيز على بلدين ،أال وھما :مالوي وتنزانيا.
النواتج
الحصول على نواتج وخدمات محكمة للطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من نواتج وخدمات
لقد أشارت االستقصاءات الخاصة بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،التي أجريت في عا َمي 2012
-16
و ،2013أن الحصول على النواتج التي تقدمھا المراكز العالمية واإلقليمية التابعة للمنظمة )" (WMOموثوق غالبا ً" إلى
"موثوق بدرجة كبيرة" .أما من حيث االستخدام ،فإن نواتج وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
ً
عامة وسلطات إدارة الطوارئ ،ثم قطاع الطيران والزراعة والصناعة
) (NMHSsغالبا ً ما ُتستخدم من جانب الجمھور
البحرية .وتشمل القطاعات األخرى التي اس ُتخدمت فيھا تلك الخدمات الطاقة ،والماء ،والصحة ،والنقل ،والسياحة،
والتخطيط الحضري ،والسكن ،والصناعة ،ال سيما صناعة البناء.
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ى
األولى
لمسودة
الم
ت
الخدمات
تتقديم
المستخدمين درجة مرتفععة إزاء إتاحة وموثوقية وتننوع ومالءمة
ن
ضا
استناداً إلى نتتائج االستقصااء ،سجل رض
-177
خاذ القرارات.
النواتج والخدمات ،إإلى جانب مسااھمتھا في اتخ
ج
تتوقيت
ننظام اإلدارة الجيدة

)(QMS

نسبة لخدمات األرصاد الجووية للطيران
نظام اإلدارة الجيددة ) (QMSبالنس
من الشكل  ،1ففإن تنفيذ م
كما يتضح ن
-188
ُ
ضاء في
بعد معظم األعض
حتى نيسان /أبرريل  .2014وللم يستكمله د
ظم األقاليم ،ح
إلجراء في معظ
كمل أو أنه قيد اإل
إإما قد است ل
الثالث ،واالتحاد اإلققليمي الرابع ،واالتحاد اإلقليليمي الثاني.
،
إلقليمي
وبعض األعضاء في االتحاد اإل
ااالتحاد اإلقليممي األول ض
س ،واالتحاد
ي ،واالتحاد اإلقليمي الخامس
بعض األعضاء بعد في االتحااد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني
وولم يشرع ض
).(QMS
(
ااإلقليمي السادس ،في تنفيذ نظام اإلدارة االجيدة
إلدارة الجيدة )) (QMSحتى نيسان /أبريل
حالة تنفيذ نظام اإل
الالشكل  :3ة

2014

االنتيجة المتووقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث
االمخرجات/الننواتج

األنشطة وتكلفته
طة
توقيت تنفيذ
ممالءمة ت
ظم األنشطة الممنتمية إلى النتتيجة المتوقعة  2قد تم تنفيذھھا في الوقت
الشكل  ،4فإن معظ
ل
على النحو الممبين في
19
9
إما في حدود المميزانية أو
نفيذھا كافة ا
ألول /ديسمبر  .2013وتم تنف
حتى كانون األ
حدد ) (%96ح
االمناسب أو قببل الموعد المح
صصة لھا )الشككل .(5
ضمن غالف لم يتجاوز المييزانية المخص
ض
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المسودة األولى
الشكل  :4مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (2

الشكل  :5تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (2
)Figure 5: Cost of Im plem entation of Activities (ER 2
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)Figure 4: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 2
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أبرز ما تحقق من إنجازات
أُعدت مجموعة من التوصيات واألولويات للعمل بالنسبة للفترة المقبلة المتراوحة بين عامين و 8أعوام
-20
ً
نتيجة لحلقة العمل التقنية األولى بشأن معايير مراقبة األخطار ،وقواعد البيانات ،والبيانات الشرحية ،وتقنيات التحليل،
لدعم تقييم المخاطر )حزيران /يونيو  (2013من أجل إتاحة معايير ومبادئ توجيھية لتعريف المخاطر ومراقبتھا
وكشفھا ،وقواعد بيانات وبيانات شرحية وأدوات لتحليل األخطار والتنبؤ بھا بالنسبة ألخطار الطقس والمناخ واألخطار
المتصلة بالھيدرولوجيا.
وأوضح مشروع كوستاريكا لنظم اإلنذار المبكر بأخطار األرصاد الجوية الھيدرولوجية الفوائد المحصلة
-21
من تعاون المرفق الوطني لألرصاد الجوية مع الوكالة المعنية بإدارة مخاطر الكوارث ،والمرفق الوطني للھيدرولوجيا
والسلطات والجھات صاحبة المصلحة في المجتمعات المحلية لتطوير نظم اإلنذار المبكر .وشملت المخرجات المحددة
تحليل التھديدات ،والھشاشة إزاء الظواھر الجوية الھيدرولوجية ورسم خرائطھا في حوض نھر سارابيكي؛ والنمذجة
الھيدرولوجية والھيدروليكية للحوض وتصميم بروتوكول قائم على عتبات التساقطات والتدفقات؛ وتمرين للمحاكاة
المجتمعية.
وصُممت نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة لصالح ثمانية بلدان مستفيدة من جنوب شرقي أوروبا،
-22
إلى جانب إطار للتعاون اإلقليمي.
وأُع َّد مقترح مشترك بين اللجان بشأن "خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ للحد من الخسائر
-23
البشرية واالقتصادية وتحقيق فرص وفوائد اقتصادية من خالل تعزيز عملية تقييم المخاطر و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة بالنسبة لألخطار المتصلة بالطقس والماء والمناخ والسواحل" في جنوب شرق آسيا ،بما في ذلك
كمبوديا ،والو ،وتايلند ،وفييت نام ،والفلبين.
ومن حيث المواد والمطبوعات ،أُعدت مسودة جديدة "لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ"،
-24
وانطلق إعداد كتاب عن "الخدمات المناخية لتمويل وتأمين مخاطر الكوارث" ،ويوثق أكثر من  15تجربة من تجارب
األعضاء.
وأُعِ َّدت خطط لتنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي كل من الجنوب األفريقي،
-25
وجنوب المحيط الھادئ ،وشرقي أفريقيا.
ومن بين المستفيدين من لقاءات بناء القدرات 42 :متنبئا ً بأعاصير الھاريكين من أعضاء لجنة أعاصير
-26
الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع؛ ومتنبئ باألعاصير المدارية من كل عضو من أعضاء لجنة األعاصير
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المسودة األولى
المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي الخامس؛ و 42متنبئا ً من مختلف األقاليم تم تدريبھم في مجال خدمات التنبؤ واإلنذار
بالطقس القاسي.
النواتج
ُنظم اإلنذار المبكر
أشار جميع المجيبين على االستقصاء تقريبا ً إلى أن مرافقھم الوطنية الخاصة لألرصاد الجوية
-27
والھيدرولوجيا تساھم في تنفيذ نظام لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في بلدانھم وتشارك في منصات الحد من مخاطر
الكوارث .وفي عام  ،2013أصدر اثنان وعشرون مرفقا ً ومركزاً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية إنذارات مبكرة بالجفاف ،مقارنة بعشرين مرفقا ً ومركزاً في عام .2012
إدارة الفيضانات
حظي معظم المجيبين على االستقصاء بخطة قائمة أو قيد اإلعداد إلدارة الفيضانات حتى عام .2013

-28

النتيجة المتوقعة  :3معالجة البيانات والتنبؤ
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة ثمانية وسبعين في المائة من األنشطة التابعة للنتيجة المتوقعة  3في الوقت المناسب حتى
-29
كانون األول /ديسمبر  ،2013على النحو المبين في الشكل  .6أما من حيث النفقات ،فقد تم تنفيذ نسبة  %93من األنشطة
إما في حدود الميزانية المخصصة لھا أو ضمن غالف لم يتجاوز الميزانية المخصصة لھا )الشكل .(7
الشكل  :6مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (3

الشكل  :7تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (3
)Figure 7: Cost of Im plem entation of Activities (ER 3

)Figure 6: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 3
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أبرز ما تحقق من إنجازات
صدر "بيان المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي في عام  "2012في أيار /مايو  .2013وصدر
-30
تحديثان بشأن النينيو/النينيا في حزيران /يونيو وتشرين األول /أكتوبر  .2013إضافة إلى ذلكُ ،نشرت خالل الفترة
المشمولة بالتقرير إرشادات عن المعلومات المناخية إلدارة مخاطر المناخ والتكيف معھا.
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المسودة األولى
وأُعدت مجموعة برمجيات  ،Climpactووثيقة توجيھية ،وحلقة عمل مفاھيمية ،بما في ذلك دورات
-31
تدريبية .كما عُقدت حلقة عمل بشأن التنبؤات التشغيلية الطويلة المدى للمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات )،(GPCs
والمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوالمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتم وضع توصيات .وعُقدت عدة حلقات عمل بشأن المؤشرات المناخية ،تستھدف
على وجه التحديد المشاركين من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
وھناك حاليا ً نحو  18منتدى من المنتديات اإلقليمية النشطة للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي مختلف أنحاء
-32
َ
العالم .و َعق َد معظمھا دورة واحدة على األقل إلى جانب حلقة عمل تدريبية ،رغم أن بضعة منتديات تتيح دورتين إلى
ثالث دورات في السنة ،بما فيھا الدورات اإللكترونية.
وال يزال نموذج التحديث الموسمي للمناخ العالمي قيد اإلعداد التجريبي من جانب فرقة العمل التابعة
-33
ً
للجنة علم المناخ ) .(CCIويتم تطويره آنيا مرة كل ثالثة أشھر ليستعرضه الخبراء ويقدموا اقتراحات من أجل تحسينه.
-34

وقد أُنشِ ئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوأُعدت خطة عمله للفترة -2013

.2016
النواتج
درجة رضا األعضاء عن المعلومات والنواتج التي تقدمھا المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة

)(WMO

باالستناد إلى نتائج استقصاء عام  ،2013شكلت نواتج مراقبة المناخ اإلقليمي أكثر أنواع النواتج التي
-35
ً
ُ
تقدمھا المراكز ) (RCCsقيمة .وتلتھا البيانات اإلقليمية والمواد اإلرشادية بشأن النواتج اإلقليمية .واعتبرت التنبؤات
الطويلة المدى قيِّمة بيد أنھا تستدعي التحسين.
النواتج على النطا َقين اإلقليمي والوطني
أشار معظم المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يصدرون تنبؤات موسمية على المستويين اإلقليمي
-36
والوطني إلى جانب تنبؤات شھرية ونشرات للمراقبة المناخية .ولم يشر سوى بضعة مجيبين إلى إصدار تنبؤات طويلة
األجل .وفي إطار االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،تم تقييم نشرات المراقبة المناخية باعتبارھا
ً
مالءمة من حيث
رفيعة الجودة ،وجاءت متبوعة بالتنبؤات الموسمية .وكانت التنبؤات الشھرية والموسمية أكثر النواتج
توقيت تقديمھا.
النواتج والمعلومات المناخية
أشار أغلبية المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يساھمون في التقييمات المناخية المحلية الوطنية ويقدمون
-37
نواتج قائمة على المناخ مستمدة من البيانات المناخية الوطنية .كما أن أغلبھم يقدمون تشخيصات مناخية وتحليالت
مناخية ويُحللون قيمة األخطار والظواھر المتطرفة .ووفقا ً لنتائج االستقصاء ،فإن معظم المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )ُ (NMHSsتصدر أيضا ً تنبؤات مناخية شھرية وطويلة األجل ،بما فيھا توقعات مناخية موسمية،
ونواتج مناخية متخصصة ،وتقارير ونشرات وطنية لمراقبة المناخ .ويقل عن ذلك بصورة ملحوظة عدد المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تنتج معلومات ونواتج مناخية موجھة نحو التكيف والسياسات
العامة ،أو تنجز توقعات مناخية طويلة األجل قائمة على تقليص النطاقات ،أو تصدر نواتج مناخية نموذجية على النطاق
اإلقليمي .وقرابة نصف األعضاء ،ممن أجابوا على االستقصاء ،يولّدون نواتج تتعلق بتحديد المخاطر وتقييم المخاطر.
ويطوِّ ر بعضھم نواتج قائمة على نماذج متعددة التخصصات .وال تقدم سوى نسبة ضئيلة جداً منھم نواتج مناخية
نموذجية على نطاق العالم.
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المسودة األولى
ومن حيث جودة المعلومات والنواتج المناخية الوطنية ،اع ُتبر ناتجان/خدمتان رفيعا الجودة ،أال وھما(1) :
-38
النواتج المناخية األساسية المشتقة من البيانات المناخية الوطنية؛ ) (2ومساھمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي التقييمات المناخية الوطنية والمحلية .وجاءت متبوعة بالتشخيصات/التحليالت المناخية؛
وتحليل قيمة األخطار والظواھر المتطرفة؛ والتنبؤات المناخية الشھرية والطويلة األجل ،بما فيھا التوقعات المناخية
الموسمية اإلحصائية والنموذجية .وفي المتوسط ،اع ُتبرت نوعية النواتج المناخية المتخصصة والتقارير/النشرات
الوطنية لمراقبة المناخ بدورھا مُرضية.
ً
عامة ھو القطاع الذي يزوده جميع المجيبين على االستقصاء تقريبا ً بمعلومات ونواتج
ويعد الجمھور
-39
وخدمات مناخية مستھدفة/مالئمة له .كما أن األغلبية الساحقة تقدم تلك النواتج والخدمات أيضا ً إلى قطاع الزراعة
واألمن الغذائي ،بما في ذلك مصائد األسماك والثروة الحيوانية ،وإدارة الموارد المائية ،وإدارة حاالت الطوارئ،
والطاقة ،والنقل )براً وجواً وبحراً( ،والوكاالت الحكومية ،والمنظمات غير الحكومية .ويقدم العديد من المجيبين على
االستقصاء خدمات إلى قطاعات السياحة ،والصحة العمومية ،والصناعة ،إلى جانب تصميم المناطق الحضرية
وإدراتھا.

النتيجة المتوقعة  :4إدارة الرصدات والبيانات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
على النحو المبين في الشكلين  8و ،9فإنه قد تم تنفيذ أكثر من ثالثة أرباع األنشطة في الوقت المناسب
-40
وفي حدود الميزانية حتى كانون األول /ديسمبر  .2013وتخلفت نسبة ثالثة عشر في المائة عن الموعد المحدد ،ولذا ،فقد
امتصت نسبة من الموارد تقل عن الحصة المخصصة لھا .وتتعلق ھذه األنشطة في معظمھا بتنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSبينما ترتبط بضعة أنشطة منھا ببرنامج السواتل التابع للمنظمة ).(WMO
الشكل  :8مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (4

الشكل  :9تكلفة تنفيذ األنشطة

)Figure 8: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 4

Figure 9: Cost of Im plem entation of Activities
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أبرز ما تحقق من إنجازات
أدوات وطرق الرصد
اع ُتمد عشرون موقعا ً للمشاركة في تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتي تنظمھا
-41
ُ
ُ
المنظمة ) ،(WMOواختيرت األدوات ثم أسندت إلى المواقع .إضافة إلى ذلك ،أنشِ ئت مواقع إلكترونية للمراكز اإلقليمية
لألدوات ) (RICsخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،ووُ ضعت اللمسات األخيرة على الفصول المحدَّثة من دليل لجنة أدوات
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المسودة األولى
وطرق الرصد ) ،(CIMOوتم تنسيق مقارنات المراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsواس ُتكمل استقصاء بخصوص األدوات
البالية والخطرة.
وأُعِ َّدت لفائدة األعضاء إرشادات عن التكنولوجيات الجديدة لالستشعار عن بُعد وتمت إتاحتھا .ووُ ضعت
-42
آخر اللمسات على اإلسھامات في تحديث دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوإنه حاليا ً جاھز ليقوم األعضاء
باستعراضه .كما أُعدت مجموعة من التوصيات لتحديث األطلس الدولي للسحب.
إتاحة البيانات والنواتج الساتلية واستخدامھا
تم نشر تقرير المنظمة ) (WMOلعام  2012بشأن استخدام السواتل ،وصيغت أدلة لتنسيق الترددات
-43
الراديوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsكما صدرت ورقة موقف للمنظمة ) (WMOبشأن
بنود جدول األعمال الخاص بالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  .(WRC-15) 2015وحفزت اجتماعات
 SATCOMالمضي قدما ً في تطوير أسلوب للتعاون بالنسبة لمنصات جمع البيانات .ومن حيث بناء القدرات ،عُقدت
دورة تدريبية لفائدة االتحاد اإلقليمي الثالث/االتحاد اإلقليمي الرابع في كولدج بارك ،الواليات المتحدة األمريكية ،ولفائدة
االتحاد اإلقليمي الخامس في ملبورن ،أستراليا ،مما أفضى إلى تحسين قدرات األفرقة اإلقليمية المعنية بمتطلبات
مستخدمي السواتل.
وبصفة عامة ،سُجل تحسن في مدى إتاحة بيانات السبر الساتلي لمراكز التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
-44
كما استحدثت فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية القابلة للتوسيع ) (XMLللطيران لغة ترميزية جديدة قابلة للتوسيع
) (XMLللطيران ليتم استعراضھا في الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ).(2014) (CBS-Ext.
-45

ويُسجَّ ل أكثر من  150زيارة في اليوم للصفحات الخاصة بأداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

).(OSCAR
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

لقد تم إعداد مواد تنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوسيتم إدراجھا في
-46
المرجع واألدلة الخاصة بالنظام ).(WIGOS
-47

وتمت صياغة المبادئ األساسية لتصميم شبكة نظام الرصد ) ،(OSNDوھي موجودة قيد االستعراض.

نظام معلومات المنظمة

)(WIS

حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013تمت مراجعة ثالثة عشر مركزاً من أصل المراكز العالمية لنظام
-48
ً
ً
المعلومات ) (GISCsالبالغ عددھا  15مركزا ) (%87ودخلت حيز التشغيل ،إلى جانب  54مركزا من مراكز تجميع
البيانات أو النواتج ) (DCPCsالبالغ عددھا  123مركزاً ).(%47
وتم نشر الصيغة  1.3للبيانات الشرحية الكشفية ،ووُ ضعت أدلة تخصصية وتعلمية لنظام معلومات
-49
المنظمة ) .(WISوشملت أھم التحديثات والمطبوعات األخرى ما يلي :تحديث مطبوع المنظمة رقم  49ليشمل نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ ونشر دليل لنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1061ومرجع خاص
بنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  (1060وتم الحقا ً توسيع نطاقه بشكل كبير ليشمل مواد تتعلق
بالبيانات الشرحية الكشفية؛ إلى جانب تحديثات رئيسية للمرجع الخاص بالنظام العالمي لالتصاالت )) (GTSمطبوع
المنظمة رقم  ،(386فضالً عن الدليلين المتعلقين بأمن النظام ) (GTSواستخدام اإلنترنت )مطبوعا المنظمة رقم 1115
ورقم .(1116

Cg-17/Do
oc. 7.2, DRAF
FT 1, p. 15

ى
األولى
لمسودة
الم
االنواتج
صدات
 (WIGOSوزياادة توافر الرص
المتكامل للرصد التاببع للمنظمة )S
ل
تتنفيذ النظام الععالمي
ي إطار خطة
تم تحقيق نسببة ثالثين في المائة من المھھام والمعالم واإلنجازات الررئيسية للتنفيذ التي تندرج في
-500
وبالتالي فقد فاقت الھددف األولي الممتمثل في
ي
تتنفيذ النظام الععالمي ) (WIP) (WIGOSحتتى كانون األوول /ديسمبر ،20133
ببلوغ نسبة .%20
في مدى توافر الرصدات
 2013إلى زيادة ي
2
خاصة بعامي  20122و
ستقصاءات الخ
وأشارت االس
-51
محطات الطقس المؤتتمتة .وأشار اللعديد من
ت
طحية المستمددة من
لللمستخدِمين/فئئات المستخدِممين ،ال سيما الرصدات السط
االمجيبين على االستقصاء إللى أنھم قد زاددوا من الرصددات التي ينجززونھا عبر الررادارات والسوواتل.
 ،10إذ تتراوح ننسبة توافرھا
الل الشكل 1
سطحية من خال
في مدى توافر الرصدات الس
سن المسجل ي
ويتضح التحس
-522
السطحية المتاحة في ببعض
ة
صدات
من حيث الرص
ففي معظم األقااليم بين  %45و .%100وللوحظت تغيرات يعتد بھا ن
خامس
حاد اإلقليمي الخ
حاد اإلقليمي اللثالث ،واالتح
اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقليمي الثاني ،واالتح
ي
التحاد
االمناطق من اال
صدات السطحيية بين  %90و %100في ممعظم مناطق ااالتحاد اإلقليممي السادس
))الشكل  .(11ووترواحت نسببة توافر الرص
.
الثالث.
إلقليمي
ي ،واالتحاد اإل
االتحاد اإلقليمي األوول ،واالتحاد ااإلقليمي الثاني
د
ووبعض األجزاء من
ت السلكية
لمي لالتصاالت
الل النظام العالم
إلقليمية من خال
يكية األساسية اإل
شبكات السينوبتيك
اللشكل  :10التقاارير السطحية االمتلقاة من الشب
20
طقس ) (WWWفي كانون الثااني /يناير 014
ووالالسلكية ) (GTTSأثناء المراقاقبة العالمية للط
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ى
األولى
لمسودة
الم

يناير  2014مقاارن ًة بكانون الثلثاني /يناير
سبة الرصدات االواردة في كانانون الثاني /ينا
الالشكل  :11التغغيرات في نسب

2012

طق االتحاد اإلققليمي الرابع ،واالتحاد
في معظم مناط
مدى توافر رصدات الھواء العللوي مرتفعا ً ي
وقد كان ى
-533
ً
ً
ل ،واالتحاد
عموما في االتحاد اإلقليمي األول
م
ااإلقليمي الخاممس ،واالتحاد اإلقليمي الساددس )الشكل  (122لكنه كان ممنخفضا
في بعض األجززاء من االتحادد اإلقليمي
أي محطات للھوواء العلوي ي
الثالث .وال توجد ي
.
إلقليمي
ي ،واالتحاد اإل
ااإلقليمي الثاني
صدات الھواء
ظت تغيرات ييعتد بھا في مددى توافر رص
واالتحاد اإلقليمي الثاللث .وقد لوحظ
د
حاد اإلقليمي الثثاني،
ااألول ،واالتح
شكل .(13
بعض األجزاء ممن االتحاد اإلقليمي األول ،واالتحاد اإلقلليمي الثاني ،وواالتحاد اإلقليممي الثالث )الش
االعلوي في ض
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ى
األولى
لمسودة
الم
صاالت السلكية
من خالل النظام االعالمي لالتصا
سية اإلقليمية ن
من الشبكات السينينوبتيكية األساس
اللشكل  :12تقاررير الھواء العلووي الواردة ن
20
طقس ) (WWWفي كانون الثااني /يناير 014
ووالالسلكية ) (GTTSأثناء المراقاقبة العالمية للط

يناير  2014مقاارن ًة بكانون الثلثاني /يناير
سبة الرصدات االواردة في كانانون الثاني /ينا
الالشكل  :13التغغيرات في نسب

2012
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المسودة األولى
نظام معلومات المنظمة

)(WIS

حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013اع ُتمدت نسبة  %49من المراكز المسجلة التابعة لنظام معلومات
-54
المنظمة ) (WISباعتبارھا متماشية مع النظام ).(WIS
وأشار معظم المجيبين على االستقصاء إلى أنھم قد نفذوا بعض الوظائف الخاصة بنظام معلومات المنظمة
-55
) (WISعلى النحو المحدد في المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع المنظمة رقم  ،(1060على مدى
العا َمين المنصرمين .وتشمل تلك الوظائف ما يلي:


البيانات )إدارة البيانات الشرحية؛ والحصول على البيانات واستعادتھا؛ ونشر البيانات اإلحصائية
والخرائط والبحوث؛ وتحديث نسق البيانات ليتماشى مع نسق نماذج الشفرات الجدولية )(TDCF؛ واستخدام
بيانات نظام معلومات المنظمة ) (WISبالنسبة للنموذج الطيفي العالمي ،وما إلى ذلك(؛



المراكز العالمية لنظام المعلومات )(GISCs؛



المراكز الوطنية )(NCs؛



نواتج التنبؤ؛



مراكز تجميع البيانات أو النواتج ).(DCPCs

تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

خالل الثنائية المنصرمة ،أُحرز تقدم في إنجاز المھام المتعلقة بخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ
-56
) (GCOSكاآلتي :اس ُتكملت نسبة  %63من المھام في مجال الغالف الجوي؛ ونسبة  %44في مجال المحيطات؛ ونسبة
 %49في مجال األرض؛ ونسبة  %29في المجال الشامل.
ُنظم إنقاذ البيانات وإدارة البيانات
استفاد نحو ُخم َُسي المجيبين على االستقصاء من مشروع إلنقاذ البيانات من تنسيق المنظمة ).(WMO
-57
ويحظى العديد منھم بنظم لمراقبة و/أو رصد المناخ مستخدمة في بلدانھم ،وتم تقييمھا تقييما ً إيجابيا ً جداً.

النتيجة المتوقعة  :5البحوث
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
يجسد الشكالن  14و 15مدى مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته فيما يتعلق بالميزانية المخطط لھا .وقد
-58
تم تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالنتيجة المتوقعة  5في الوقت المناسب .وتم تنفيذ نسبة  %83منھا في حدود الميزانية
المخصصة لھا أو ضمن غالف لم يتجاوز تلك الميزانية ،بينما فاقت نسبة  %17منھا الميزانية األولية.
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المسودة األولى
الشكل  :14مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (5

الشكل  :15تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (5

)Figure 14: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 5

)Figure 15: Cost of Im plem entation (ER 5
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أبرز ما تحقق من إنجازات
استناداً إلى دعم أكثر من  150اجتماعا ً في عا َمي  2012و  ،2013مضت البحوث الفعالة قدما ً في إطار
-59
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPومشاريعه الرئيسية بشأن إمكانية التنبؤ بالمناخ من النطاق دون الموسمي
إلى النطاق الموسمي ،وإمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي ،والمناخ اإلقليمي ،وإعادة التحليل ،ونمذجة ورصدات المناخ
ونظام األرض ،وتجميع البيانات الخاصة بالمحيطات ،والموسميات ،وديناميات الغالف الجوي ،والكيمياء ،والمناخ ،وما
إلى ذلك .إضافة إلى ذلك ،فإن التخطيط لرفع التحديات الستة الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
بالنسبة للعلوم المناخية بدأ يركز على المناخ اإلقليمي ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،والظواھر المتطرفة ،وتوافر
المياه ،والحساسية المناخية ،والغالف الجليدي .واس ُتكمل أيضا ً إعداد المرفق الخاص بالبحث والنمذجة والتنبؤ التابع
لخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أُنشئت محفوظات للتنبؤات والتوقعات النموذجية انطالقا ً من ثالث
-60
تجارب رئيسية للتنبؤات والتوقعات المناخية في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية )) (WCRPمشروع المقارنة
بين النماذج المتقارنة  ،(CMIP5) 5على نطاقات زمنية عقدية ومئوية؛ ومشروع التنبؤات التاريخية بالنظام المناخي
بشأن التنبؤات الموسمية؛ والتجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) (CORDEXبشأن تقليص النموذج
المناخي اإلقليمي( ،مما يتيح الوصول بشكل مفتوح إلى بيتا بايت عديدة من البيانات المناخية لجميع العلماء في العالم.
إضافة إلى ذلك ،فإنه بناء على محفوظات مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة  (CMIP5) 5للبيانات المناخية ،صدرت
 364مقالة علمية تشمل مساھمات من  26مركزاً من مراكز النمذجة .واس ُتخدمت تلك المقاالت باعتبارھا مصدراً رئيسيا ً
للتنبؤات والتوقعات المناخية بالنسبة لتقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCالذي
جاء تحت عنوان" :تغير المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي".
وق َّدمت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsدعمھا إلى المشاركين في المناطق
-61
المدارية بشأن تنسيق الرصدات العالمية من أجل التنبؤ بالغالف الجوي وتحليله.
وتشمل التقارير الصادرة ما يلي" :التقييم العالمي لكيمياء الھطول والترسب"؛ وتقرير تقنيُ ،نشر بالتعاون
-62
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPبشأن إنشاء جھة وصل إقليمية لغرب آسيا تابعة لنظام المشورة والتقييم
الخاص بالمنظمة ) (WMOلإلنذار بالعواصف الرملية والترابية؛ وتقرير مرحلي عن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بأماكن
حدوث أعاصير التيفون على البر؛ ووقائع الندوة الدولية الثالثة لعام  2012بشأن التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير
جداً ،وحلقة العمل الدولية الخامسة لعام  2013بشأن الموسميات.
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المسودة األولى
النواتج
البحوث المناخية ودعم العلماء في بداية مسارھم الوظيفي
في عام  ،2013تم في إطار البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPرعاية واحد وستين عالما ً وباحثا ً
-63
من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،في بداية مسارھم الوظيفي ،ليشاركوا في أنشطة للبحوث المناخية .ولم تقتصر
المساعدة على منحھم فرصة للمشاركة في فعاليات فردية فحسب ،بل أتيحت أيضا ً مجموعة من األنشطة المنتظمة لبناء
القدرات ،بما يستھدف تطوير قوة عاملة في المستقبل تساھم في أولويات المنظمة ) (WMOفي مجال المناخ.
وخالل الثنائية المنصرمة ،أُطلقت سبعة أنشطة جديدة من أنشطة البحوث ترمي إلى االرتقاء بالقدرات في
-64
مجال البحوث المناخية على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،ال سيما لفائدة العلماء في بداية مسارھم الوظيفي والعلماء من
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وانطلقت أربعة أنشطة منھا في عام :2013
)أ(

مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوھي مساھمة
للبرنامج ) (WCRPفي النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ،تبحث إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي على
نطاقات زمنية تمتد من الفصول إلى العقود ،إلى جانب اآلليات الكامنة وراء ذلك .وتوقيت المبادرة مالئم
للغاية ،نظراً لسرعة تغير المناخ في المناطق القطبية ،وبدء تأثيره على نحو أشد في مناطق خطوط
العرض المتوسطة.

)ب(

مجاالت جديدة في التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) :(CORDEXانصب تركيز
ً
بداية على أفريقيا ،وأُنشئت الحقا ً مجاالت مبدئية للتجربة ) (CORDEXفي جميع
التجربة )(CORDEX
القارات .ويقوم البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPحاليا ً بتوسيع نطاق مجموعة المجاالت ليشمل
مزيداً من المناطق .وبالتحديد فإن التجربة ) (CORDEXتتخذ التوقعات المناخية طويلة األجل ،التي يتم
إنجازھا عاد ًة باستخدام نماذج يستند تشغيلھا إلى استبانة غير دقيقة ،وتستخدمھا كأحوال حدودية لتشغيل
نماذج مناخية عالية االستبانة .ونظراً لحصيلة الجوانب التي لم يتم تسويتھا مسبقاً ،ال سيما على السطح،
فإن المخرجات المناخية عالية االستبانة تصير أكثر تأقلما ً مع الظروف المحلية وتصبح نتيجة تلك النماذج
أكثر فائدة لتحليل المناخ المحلي في المستقبل؛

)ج(

المبادرة الخاصة بالنمذجة المناخية-الكيميائية عبارة عن نشاط مشترك بين مشروع العمليات
الستراتوسفيرية – التروبوسفيرية ودورھا في المناخ ) ،(SPARCالتابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPوالمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACالتابع للبرنامج الدولي
للغالف األرضي والغالف الحيوي ) .(IGBPوتضم المبادرة بحوثا ً تتناول جميع الجوانب المتعلقة بكيمياء
الغالف الجوي والتنبؤ بالمناخ ،مراعية أوجه الترابط الموجودة بينھما .ويشمل ذلك جميع العوامل التي
تساھم في االحترار العالمي ،والعوامل المؤثرة في تطور طبقة األوزون الستراتوسفيرية ،إلى جانب
العوامل التي تتدخل في نوعية الھواء ،بما يفضي على األرجح إلى جيل جديد من نماذج النظم األرضية؛

)د(

السحب والدوران وحساسية المناخ عبارة عن مبادرة بحثية جديدة ترمي إلى تنفيذ أحد التحديات العلمية
الكبرى للبرنامج ) .(WCRPوتھدف المبادرة إلى تحقيق فھم أفضل لما يلي) :أ( كيف تؤثر جميع جوانب
الدورة الھيدرولوجية ،كالسحب والتغيرات في الھطول اإلقليمي ،على دوران الغالف الجوي على نطاق
واسع ،وكيف تتأثر به؛ )ب( وكيف ُتجسَّد تلك التفاعالت في مختلف النماذج المناخية المستخدمة إلسقاط
ً
استجابة الرتفاع في تركزات غازات الدفيئة.
تغير المناخ
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المسودة األولى
البحوث في مجال التنبؤ بالطقس الشديد التأثير
أشار المجيبون على استقصاء عام  2013إلى أن نواتجھم وخدماتھم التشغيلية قد شھدت تحسنات بفضل
-65
مشاريع البحوث الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوأُحرز أكبر قدر من التقدم في مجال الخدمات التشغيلية للتنبؤ اآلني،
وجاءت متبوعة بتحسن في الوصول إلى نتائج النظم التشغيلية لنماذج المجموعات واستخدامھا .كما أُحرز تقدم في
تصميم نظم التنبؤ متوسطة النطاق وتشغيلھا ،وإن كان بدرجة أقل .وشملت أوجه التحسن األخرى التي أشار إليھا
المجيبون التنبؤ الموسمي إلى جانب التصميم واالستخدام التجريبي لنماذج التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي.
واعتبر المجيبون على االستقصاء المنتمون إلى البلدان النامية أو أقل البلدان نمواً أن مشاركتھم كانت
-66
مفيدة ،ممن شاركوا في مبادرات إقليمية أو دولية للبحوث بشأن المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس الشديد التأثير أو
الطقس القاسي.
وبحلول نھاية الثنائية ،كانت ثمة سبعة مشاريع للبحوث المتعلقة بالنواتج والخدمات التشغيلية .وأُطلقت
-67
أربعة مشاريع منھا في عام :2013
)أ(

تجربة التنبؤ بسقوط األمطار الموسمية في جنوبي الصين ترمي إلى تحسين رصد عمليات ھطول األمطار
باستخدام نظم لالستشعار الموقعي واالستشعار عن بُعد من الجيل الجديد يتم تشغيلھا من األرض وعلى
متن الطائرات والسواتل ،إلى جانب مرافق متطورة للنمذجة عالية االستبانة قادرة على حل وتمثيل
الديناميكا الحرارية للرياح الموسمية .ويسعى المشروع إلى تحسين المھارات الخاصة بالتنبؤ باألمطار
الغزيرة التي ال زالت تشكل تھديداً خطيراً ألرواح األشخاص وممتلكاتھم ،ال سيما في جنوب شرق آسيا؛

)ب(

مشروع التنبؤ القطبي يرمي إلى تحسين التنبؤات الجوية والبيئية على نطاقات زمنية من بضع ساعات إلى
مواسم قصد تلبية الطلب المتزايد على التنبؤات المحكمة والموثوقة في المناطق القطبية وما يتجاوز
حدودھا؛

)ج(

يسعى المشروع دون الموسمي إلى الموسمي إلى تحسين مھارة التنبؤ واإللمام بالنطاقات الزمنية دون
الموسمية إلى الموسمية مع إيالء اھتمام خاص لخطر الظواھر الجوية المتطرفة .و َي ِع ُد تحسين التنبؤات
بالطقس وصوالً إلى التنبؤات المناخية بقيمة اجتماعية واقتصادية يعتد بھا ،ال سيما نظراً ألنه يندرج ضمن
ھذا اإلطار العديد من القرارات اإلدارية في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي ،والمياه ،والحد من مخاطر
الكوارث ،والصحة؛

)د(

مشروع حوض البالتا ھو عبارة عن مشروع يوضح جدوى إتاحة التنبؤ الديناميكي بحاالت الطقس
المتطرف المحلي باستخدام بيانات رصد مكثفة ونماذج عددية من شأنھا أن تساھم في التقليل من آثارھا
إلى أدنى حد .وما يحفز المشروع أساسا ً ھو الفھم غير الكامل للعمليات التي تحدد ظواھر الطقس القاسي،
ال سيما المرتبطة منھا بغزارة األمطار في في حوض البالتا الذي يشكل مستجمع مياه يغطي خمسة بلدان
)األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وبوليفيا وباراغواي( مع مجموع سكان يتجاوز  200مليون نسمة.

مدى رضا األعضاء عن المھارات الخاصة بالتنبؤات المناخية
اعتبر العديد من المجيبين على االستقصاء أن مستوى المھارات الخاصة بالتنبؤات المناخية يتراوح بين
-68
المتوسط إلى فوق المتوسط.
مدى رضا األعضاء عن رصدات وتقييمات كيمياء الغالف الجوي
اعتبر معظم المجيبين على االستقصاء النشرات بشأن كيمياء الغالف الجوي العالمي مفيدة ومالئمة من
-69
حيث التوقيت ،رغم تشجيعھم إلدخال بعض التحسينات عليھا .كما أقر معظم المجيبين بفائدة التقارير والمبادئ التوجيھية

Cg-17/Doc. 7.2, DRAFT 1, p. 22

المسودة األولى
الخاصة بقياس المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالنواتج الخاصة بالعواصف الرملية والترابية ،واألنشطة
الجوية الكيميائية التابعة ).(GURME

النتيجة المتوقعة  :6تنمية القدرات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة واحد وستين في المائة من األنشطة المخطط لھا في إطار النتيجة المتوقعة  6في الوقت
-70
المناسب ،على النحو المبين في الشكل  .16ولم تتأخر سوى أربعة أنشطة ،نسبتھا  %5من المجموع ،عن الموعد المحدد
لتنفيذھا حتى كانون األول /ديسمبر  .2013وعلى النحو المبين في الشكل  ،17فإن اإلنفاق كان بدوره على المسار السليم،
إذ تم تنفيذ نسبة  %89من األنشطة في حدود الميزانية المخصصة لھا .وإشارة "ال ينطبق" تحيل إلى األنشطة المتكررة
أو األنشطة التي لم تنطلق بعد.
الشكل  :16مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (6

الشكل  :17تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (6

)Figure 16: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 6

)Figure 17: Cost of Im plem entation of Activities (ER 6
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أبرز ما تحقق من إنجازات
المنح الدراسية
إجماالً ،تم تلقي  368طلبا ً للحصول على منح دراسية خالل الثنائية المنصرمة ،وارتفع عدد الطلبات
-71
ارتفاعا ً ملحوظا ً لينتقل من  164طلبا ً في عام  2012إلى  204طلبات في عام  .2013وبلغ العدد اإلجمالي للمنح الدراسية
المقدمة  207منح ،قُدمت  76منحة منھا عام  2012و 131منحة عام  .2013وتشير ھذه األرقام إلى أن نسبة تلبية الطلبات
قد بلغت  %46عام  ،2012و %64عام  .2013وقد عادت نسبة  %100من الممنوحين المتخرجين إلى بلدانھم )93
متخرجا ً ممنوحا ً عام  2012و 106متخرجين عام .(2013
واس ُتثمر مبلغ إجمالي قدره  1 211 640فرنكا ً سويسريا ً في المنح الدراسية في عام  ،2012واس ُتمد مبلغ
-72
ً
ً
 1 029 227من ھذا المبلغ اإلجمالي من الميزانية العادية .وارتفع المبلغ ليصل إلى  1 461 170فرنكا سويسريا عام
 ،2013واس ُتمد مبلغ  1 148 485فرنكا ً سويسريا ً منه من الميزانية العادية .وبالتالي ،فإن نسبة  %15من مجموع
االستثمار في المنح الدراسية عام  2012ونسبة  %21عام  2013تم استمدادھما من مصادر من خارج الميزانية ،وكانت
النرويج أكبر جھة مساھمة.
وعلى غرار فترة السنتين المنصرمة ،استضافت الصين عدداً من الممنوحين طويلي األجل أكثر من أي
-73
بلد آخر ،إذ توافد عليھا في المتوسط  20ممنوحا ً جديداً سنويا ً .ويدرس حاليا ً في الصين  45ممنوحا ً من  35بلداً )معظمھم
من االتحاد اإلقليمي األول ولكن أيضا ً من االتحادين اإلقليميين الثاني والثالث( .وشملت أبرز وجھات الممنوحين طويلي
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األجل كالً من الجزائر وبربادوس وكينيا والفلبين وروسيا .وأُرسِ َل عدد محدود من الممنوحين إلى أستراليا وألمانيا
والھند ونيجيريا ليقوموا فيھا بدراسات طويلة األجل .كما استضافت الواليات المتحدة األمريكية )من خالل اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي(  18ثم  22طالبا ً ممنوحا ً في عامي  2012و ،2013على التوالي .وكانت الوجھة
الرئيسية للمنح الدراسية قصيرة األجل ،إذ بلغ متوسط فترتھا  4أشھر.
وبدعم من النرويج ،استضاف معھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية التابع إلدارة األرصاد
-74
ً
ً
ً
ً
الجوية في كينيا  24طالبا ممنوحا من  22بلدا أفريقيا ليستفيدوا من دورة تدريبية متخصصة قصيرة األجل بشأن معايرة
وصيانة أدوات األرصاد الجوية في عام .2013
وخالل الثنائية ،أُبرمت اتفاقات للتعاون مع  4جھات شريكة إضافية ،أال وھي :جامعة  ،Ewhaكوريا؛
-75
وجامعة  Nanjingلعلوم المعلومات والتكنولوجيا ،الصين؛ ودائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة؛ والمعھد الدولي
لھندسة البنى األساسية والھيدرولوجيات والبيئة التابع لليونسكو ) ،(UNESCO-IHEھولندا.
التدريب
انطالقا ً من الميزانية العادية ،تم دعم حلقات عمل تدريبية في مجاالت الخدمات الجوية العامة ،والطقس
-76
القاسي والتنبؤ اآلني ،والتنبؤات الھيدرولوجية ،والرصدات الجوية واالتصاالت ،والخدمات المناخية ،والتنبؤ باألعاصير
المدارية ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي ،والتنبؤات باألحوال الجوية للطيران ،واستخدام التنبؤ العددي بالطقس،
واألرصاد الجوية الزراعية ،واألرصاد الجوية المدارية ،وعمليات الغالف الجليدي وغيرھا ،إلى جانب حلقات دراسية
للمدرِّ بين ،فضالً عن تقديمھا لدعم مالي إلى أكثر من  218مشاركا ً .وأفادت مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsإجماالً
بأنھا قدمت خدماتھا لـ  3 200مشارك أجنبي و 7 500مشارك محلي خالل الفترة .2013-2012
وأدار مركزا التدريب اإلقليمي ) (RTCsفي نيروبي ،كينيا ،وبون ،الھند ،عدة دورات دراسية إلكترونية
-77
في إقليميھما بشأن الھيدرولوجيا األساسية باستخدام نماذج تابعة للبرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
الجوية التطبيقية ) ،(COMETبما يالئم الجمھور الدولي وبتوجيه من األمانة ،مما أثبت أن ھذا الشكل من التعلم يصير
مجديا ً أكثر .وتم كذلك تنفيذ دورات دراسية إلكترونية إضافية في مجال التنبؤ باألحوال الجوية للطيران ومراقبتھا ،إلى
جانب العديد من الندوات الدراسية بالويب .وفي عام  ،2013قدمت مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsلوحدھا خدماتھا لما
يقارب  300طالب بواسطة التعلم عن بُعد.
وفي أيار /مايو  ،2013أقر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين مشروع الكفاءات الخاصة
-78
بموظفي التدريب ووافق على إرسالھا إلى األعضاء العتمادھا في إطار الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOباعتبارھا من
الممارسات الموصى بھا .وقد انتھت عملية االستعراض وس ُتدرج تلك الكفاءات في إطار تحديث لالئحة الفنية للمنظمة
) .(WMOويواصل مكتب األمانة المعني بالتعليم والتدريب عمله الوثيق مع اإلدارات الفنية إلنشاء الكفاءات في
المجاالت التقنية الرئيسية .ويتم إعداد مشروع الكفاءات لفائدة الموظفين في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالخدمات
الجوية العامة ،والخدمات المناخية ،واألعاصير المدارية ،واألرصاد الجوية البحرية.
وتم إصدار مواد تدريبية بلغات مختلفة إلطار إدارة الجودة بالنسبة للھيدرولوجيا وتم تدريب معلمين
-79
ناطقين باإلسبانية بشأن قياس المجاري المائية.
وفي أيار /مايو ُ ،2013نظمت في عمان ،األردن ،حلقة عمل إقليمية بشأن رصد المناخ وتنفيذ نظم مراقبة
-80
المناخ ) .(CWSوشارك في ھذا الحدث أحد عشر بلداً ،مما أفضى إلى وضع خطة لتنفيذ نظم مراقبة المناخ )(CWS
بالنسبة للبلدان العربية الواقعة في منطقة غرب آسيا .كما أُتيحت حلقات دراسية جوالة فائدة المزارعين في كل من بيرو
ومولدوفا وإكوادور ورومانيا.
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المكاتب اإلقليمية
عُقد اجتماعان تنسيقيان ألقل البلدان نمواً تم خاللھما إيضاح الكيفية التي يمكن بھا للمرافق الوطنية
-81
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تساھم في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية من خالل تطوير معلومات
ونواتج مناخية .ونتيجة لحلقات العمل الوطنية المعقودة ،أُعدت خطط للتنمية االستراتيجية لفائدة بلدَين.
وخالل مؤتمر فني إقليمي لالتحاد اإلقليمي السادس ،قُدمت المساعدة لفائدة األعضاء ليقوموا على الصعيد
-82
الوطني بتقييم ذاتي لمدى استعدادھم لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوبموجب
االختصاصات ،تم كذلك تقديم مساعدة فنية ومواد إرشادية لمختلف األفرقة العاملة ودعم الرئيس وفريق اإلدارة.
النواتج
مكانة وأھمية المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الخطط الوطنية واإلقليمية
الحظ المجيبون على استقصاء عام  2013أوجه تحسن يعتد بھا في مكانة وأھمية المرافق الوطنية
-83
) (NMHSsفي الخطط اإلنمائية الوطنية ،إضافة إلى مدى حصول المستخدِمين على تنبؤات وإنذارات دقيقة ومالئمة من
حيث التوقيت .ويجسد الشكل  18نتائج االستقصاء في ھذا الصدد ،بما في ذلك عوامل ھامة أخرى ،كوعي المستخدِمين
بأنواع الخدمات التي تستطيع المرافق الوطنية ) (NMHSsتقديمھا ومساھمتھا في وضع السياسات.
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الشكل  :18التغير في مكانة وأھمية المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الخطط اإلنمائية الوطنية
وسُجلت تحسينات أقل من حيث مكانة وأھمية الخدمات اإلقليمية التي تقدمھا المرافق الوطنية
-84
في الخطط اإلنمائية اإلقليمية ،على النحو المبين في الشكل  .19وبينما أبلغ العديد من المجيبين عن إحراز تقدم نتيجة
ارتفاع المساھمة في وضع السياسات اإلقليمية ،فإن نسبة مماثلة قد أشارت إلى عدم تسجيل أي تغير في ھذا الصدد.

)(NMHSs

Cg-17/Doc. 7.2, DRAFT 1, p. 25

المسودة األولى
100%

60%
46%

22%
5%

41%

25%

22%

41%

25%

3%

1% 2%

1% 1%

24%

11%

9%

Accuracy of forecasts
and w arnings delivered
from RCs

36%

23%

21%

38%
35%

5%

1%

40%

28%
20%
7%
0%

Aw areness by regional
User accessibility to
Timeliness of forecasts
users on types of
forecasts and w arnings and w arnings delivered
services that can be
delivered from RCs
from RCs
provided by RCs

3%

20%

Percentage of respondents

80%

2% 2%

0%
Contribution to regional
policy setting

)Rating (1=significant decrease; 3= no change; 5=significant increase
N/A

5

4

3

2

1

الشكل  :19التغير في مكانة وأھمية الخدمات اإلقليمية التي تقدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الخطط اإلنمائية
اإلقليمية
الھياكل األساسية والمرافق التشغيلية
وفقا ً لنتائج االستقصاء ،فإن الھياكل األساسية والمرافق التشغيلية التي حرص األعضاء على تحسينھا قد
-85
شملت شبكة المراقبة السطحية ،ومرافق معالجة البيانات/التنبؤ ،والمعدات الخاصة ببيانات األرصاد الجوية والبيانات
البيئية والساتلية .وشھدت شبكات مراقبة الھواء العلوي قدراً أقل من التحسن .وارتبطت أوجه التحسن األخرى التي
تحققت بتقديم الخدمات عن طريق الويب والھواتف المحمولة ،واستخدام وسائط التواصل االجتماعي ،واتساع نطاق
التغطية بالرادار ،إلى جانب إدخال إصالحات على نظم الرادار والسواتل ،والتحديث إلى ُنظم  ،Coroborوتعزيز
تكنولوجيا افتراضية وحدة الخدمة والتخزين ،وزيادة مراقبة الجودة والمعايرة ،واكتساب البيانات الساتلية ،والتنبؤ
العددي بالطقس السائد في المنطقة المحلية ،واستخدام مؤشرات األرصاد الجوية الحيوية ،والقيام بتقييمات لإلنذار المبكر
والمخاطر فيما يتعلق باألرصاد الجوية الھيدرولوجية.
التعليم والتدريب دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

ق َّدم خمسة عشر مركزاً من مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsدعما ً تعليميا ً وتدريبيا ً لألنشطة المرتبطة
-86
باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSخالل العامين المنصرمين ،وكانت الصين وتركيا وإسرائيل وبربادوس
والنيجر أنشط البلدان في ھذا الصدد .ومن أمثلة الدورات القصيرة المقدمة ما يلي:
"أساليب التنبؤ بالمناخ على المدى القصير" ،نيسان /أبريل  2012و ،2013في كل من نانجينغ وبيجين ،الصين؛

الدورة التدريبية الدولية بشأن "التنبؤ بالمناخ اإلقليمي ومراقبة الجفاف واالحترار" ،أيلول /سبتمبر ،2012

بيجين ،الصين؛
الدورة التدريبية الدولية بشأن "االستخدام التطبيقي لسواتل األرصاد الجوية في التخفيف من الكوارث،

والدراسات البيئية" ،تشرين األول /أكتوبر  ،2012بيجين ،الصين؛
حلقة العمل التدريبية بشأن "تغير المناخ والزراعة" في مركز التدريب اإلقليمي ببيت داغان ،إسرائيل،

حزيران /يونيو 2013؛
الدورة التدريبية الدولية بشأن التنبؤ بالمناخ اإلقليمي ومراقبة الجفاف ،في بيجين ،الصين ،تشرين األول/

أكتوبر .2013

Cg-17/Doc. 7.2, DRAFT 1, p. 26

المسودة األولى
وقد ساعدت جھات شريكة إضافية ،من غير مراكز التدريب اإلقليمي ) ،(RTCsبدورھا األعضاء على
-87
تلبية احتياجاتھم من حيث التدريب في المجاالت المرتبطة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوكانت دائرة
األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceإحدى أھم تلك الجھات ،إذ أتاحت دورة تدريبية تحت عنوان" :علم المناخ،
خطوة نحو الخدمات المناخية" في عام  ،2012وتحت عنوان" :علم المناخ ،أساس الخدمة المناخية" في عام .2013
درجة رضا األعضاء عن مراكز التدريب اإلقليمي
وفقا ً لنتائج االستقصاء ،بلغ عدد الموظفين المدرَّ بين في مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsالتابعة للمنظمة
-88
) (WMOفي كل إقليم خالل عامي  2012و 2013األرقام التالية:
)(RTCs
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3

6

االتحاد اإلقليمي الرابع

17

16
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8
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36

25
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وأشار المجيبون إلى أنھم راضون بدرجة عالية عن التدريب في إطار مراكز التدريب اإلقليمي )،(RTCs
-89
باستثناء المراكز ) (RTCsالواقعة في االتحاد اإلقليمي الثالث )الشكل .(20
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المسودة األولى

النتيجة المتوقعة  :7الشراكات
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013تم تنفيذ نسبة  %88من األنشطة المخطط لھا في إطار النتيجة المتوقعة
-90
 7في الوقت المناسب ،ونسبة  %83منھا في حدود الميزانية ،على النحو المبين في الشكلين  21و.22
الشكل  :21مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (7

الشكل  :22تكلفة تنفيذ األنشطة
Figure 22: Cost of Im plem entation of Activities
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)Figure 21: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 7
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أبرز ما تحقق من إنجازات
بما يقرب من مليوني زائر للموقع اإللكتروني للمنظمة ) (WMOسنوياً ،و 26 000إشارة إليھا في الصحافة
-91
سنوياً ،وتزايد حضورھا على وسائط التواصل االجتماعي ،فإن األنشطة التواصلية للمنظمة ) (WMOقد عززت سمعة
المنظمة كمركز للخبرة العلمية والتطبيقية في مجاالت تغير المناخ ،والجفاف ،والحد من مخاطر الكوارث ،والخدمات
المناخية ،وغيرھا من المواضيع البارزة .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تمثل أنجح جھد مبذول في سبيل التوعية في
التقرير الذي جاء تحت عنوان" :المناخ العالمي  :2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة" .و ُنشرت أربعة
إصدارات منتظمة إلى جانب عدد خاص باإلطار العالمي ) (GFCSمن نشرة المنظمة ) ،(WMOكما حققت تقارير
وأنشطة المنظمة ) (WMOتغطية صحفية مستفيضة.
وتحظى المنظمة ) (WMOبمكانة جيدة في إطار أنشطة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
-92
وتتمتع ببروز متزايد لقدراتھا .كما م ّكن تحسين العالقات مع اليونسكو من تعزيز اإلرشادات لفائدة المرافق الوطنية
) (NMHSsبشأن المسائل ذات الصلة بالمياه.

)(UN-Water

وفي مجال تغير المناخ ،تعزز الدور الريادي للمنظمة ) (WMOبفضل دور مساعد األمين العام بصفته
-93
رئيسا ً للفريق العامل المعني بتغير المناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) .(HLCPكما صدر دليل
للممارسات المناخية بلغات األمم المتحدة.
وتشمل النتائج األخرى الجديرة بالذكر مساھمات نقدية وعينية في الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
-94
المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية )،(UN-Water
ومتابعة مؤتمر ريو  ،20+وجدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015ومشاركة مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق ) /(CEBاللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ) /(HLCPاللجنة الرفيعة المستوى المعنية
باإلدارة ) ،(HLCMومؤتمر األطراف ) ،(COPsوالمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ،في جملة أمور أخرى.
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المسودة األولى
النواتج
المساھمة في منظومة األمم المتحدة
قامت المنظمة ) (WMOبمساھمات ھامة في اتفاقيات األمم المتحدة وغيرھا من االتفاقيات الدولية ،إذ قدمت
-95
ما يصل مجموعه إلى  180تقريراً خالل الثنائية المنصرمة .وقدمت  10تقارير من أصل تلك التقارير في عام :2013
ستة في عمل الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAوالھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ) (SBIالتابعتين
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCال سيما في مجاالت التكيف ،وبناء القدرات ،والبحوث،
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
والمراقبة المنتظمة ،إلى جانب خطط وطنية للتكيف .واعتبر مؤتمر األطراف 19
َ
) (GFCSمبادرة لتشجيع النھج القائم على العلوم من أجل التكيف ،وبناء القدرة على التعايش مع المناخ ،والحد من
الخسائر االقتصادية واالجتماعية ،والتخفيف من األضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ .وشملت مساھمات المنظمة
) (WMOفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDنظم اإلنذار المبكر بالجفاف وبرنامج اإلدارة المتكاملة
للجفاف ) .(IDMPولم تكن ثمة مساھمة مباشرة بشأن مسألة محددة إزاء االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) (CBDفي
عام  ،2013بيد أنه عُقدت حلقة عمل إقليمية بشأن الجفاف اشتركت في تنظيمھا كل من المنظمة ) ،(WMOواتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDواالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ).(CBD
الشراكات
حتى كانون األول /ديسمبر  ،2013كان للمنظمة  51اتفاقاً ،و 48ترتيبا ً من ترتيبات العمل ،و 85مذكرة من
-96
ً
مذكرات التفاھم ) ،(MoUsو 20ترتيبا للتمتع بصفة استشارية .ولتعزيز التعاون ودعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSأُبرمت في عام  2013ثالث مذكرات من مذكرات التفاھم ) ،(MoUsوقد شملت االتحاد العالمي لحفظ
الطبيعة ) ،(IUCNواالتحاد العالمي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواللجنة الدولية للري والصرف
) .(ICIDوتراوحت المجاالت األخرى التي تم فيھا التوقيع على مذكرات للتفاھم ) (MoUsبين التعاون في مجال
االتصاالت البحرية من أجل السالمة والفعالية في المالحة البحرية ،والتعاون في مجال أنشطة المنح الدراسية والمنح
البحثية .كما تم التوقيع على ثالث رسائل من رسائل االتفاق تقديراً لكيانات محددة باعتبارھا شبكات مساھِمة و/أو
مراكز معايرة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالتابع للمنظمة ) .(WMOويُعد اتفاق العمل الموقع بين
اليونسكو والمنظمة ) (WMOفي مجال الھيدرولوجيا والموارد المائية نسخة مح ّدثة تحل محل االتفاق الموقع عام .1973
وقد أظھرت نتائج االستقصاء أن أعضاء المنظمة ) (WMOكانوا أيضا ً حريصين على تنفيذ مجموعة
-97
متنوعة من المشاريع أو األنشطة بشراكة مع المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية على
مدى العامين المنصرمين .وتم تنفيذ معظمھا من خالل التعاون مع جھات شريكة متعددة األطراف ،بما فيھا منظمات
األمم المتحدة والبنك الدولي .وتم تنفيذ عدد كبير من األنشطة بشراكة مع المنظمات اإلقليمية ،بينما لم يكن سوى عدد
قليل منھا بتعاون مباشر مع الجامعات ومؤسسات البحث.
االتصاالت
أشارت بارامترات االتصاالت الخارجية التي تتبعتھا األمانة إلى أن المنظمة ) (WMOتحتل مكانة جيدة في
-98
وسائل اإلعالم التقليدية ووسائط التواصل االجتماعي على حد سواء ،وقد تزايدت أھمية تلك الوسائط خالل السنوات
القليلة الماضية .ومن عام  2012إلى عام  ،2013تضاعف عدد المتتبعين على "تويتر" ،إذ انتقل من  4 690متتبعا ً ليصل
إلى  8 913متتبع .وتزايد عدد المحبين على "فيسبوك" من حوالي  8 000في عام  2012ليصل إلى  14 574في عام
 .2013كما تضاعف تقريبا ً عدد زوار موقع المنظمة ) 1 930 177) (WMOزائراً في عام  ،(2013مما يعكس توسع
نطاق الوعي الذي تحقق منذ بداية الفترة المالية .واقترن تعزز مكانة المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت وعبر وسائط
أشير
التواصل االجتماعي بحضور مستدام لھا في الصحافة التقليدية ،إذ سُجل ارتفاع بنسبة  %5في عدد المرات التي
َ
فيھا إلى المنظمة ) 26 446) (WMOفي عام  2013مقابل  25 260في عام .(2012
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المسودة األولى
وسُجل أيضا ً ارتفاع في مستوى استخدام مخرجات المعلومات العامة غير التقنية للمنظمة ) (WMOفي
-99
صفوف األعضاء ،كالموقع اإللكتروني ،والبيانات الصحفية ،والمواد الخاصة باليوم العالمي لألرصاد الجوية ،وفي
وسائل اإلعالم ،وعلى "فيسبوك" ،و"تويتر" ،وما إلى ذلك .وأشار معظم المجيبين على االستقصاء إلى أنھم يستخدمون
ھذه النواتج التواصلية استخداما ً متواتراً أو على أساس منتظم.

النتيجة المتوقعة  :8تعزيز اإلدارة الرشيدة للمنظمة )(WMO
المخرجات/النواتج

مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة وتكلفته
تم تنفيذ نسبة تسعة وثمانين في المائة من مجموع األنشطة التابعة للنتيجة المتوقعة  8في الوقت المناسب،
-100
ونسبة  %79منھا في حدود الميزانية ،على النحو المبين في الشكلين  23و .24وتحيل إشارة "ال ينطبق" إلى األنشطة
المقبلة أو األنشطة ذات الطابع المتكرر.
الشكل  :23مالءمة توقيت تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (8

الشكل  :24تكلفة تنفيذ األنشطة )النتيجة المتوقعة (8
)Figure 24: Cost of Im plem entation of Activities (ER 8

)Figure 23: Tim eliness of Im plem entation of Activities (ER 8
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أبرز ما تحقق من إنجازات
قُدمت خدمات المؤتمرات والترجمة الفورية لفائدة  304اجتماعات رئيسية للمجلس التنفيذي ،والھيئات
-101
الفرعية ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSخالل الفترة الممتدة من كانون الثاني /يناير  2012إلى كانون األول /ديسمبر  ،2013بما
في ذلك  18دورة للجنة االستشارية للشؤون المالية ) ،(FINACومكتب المنظمة ) (WMOومجلسھا التنفيذي ،واجتماعات
رؤساء االتحادات اإلقليمية ) (RAsومراكز التدريب )(TCs؛ إلى جانب  286دورة للھيئات الفرعية ،ولجنة مراجعة
الحسابات ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية )،(WCRP
والنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وصدر ثالثة وستون مطبوعا ً مرقما ً بما مجموعه  198نسخة لغوية ،و 78نشرة/كتيبا ً/ملفا ً بما مجموعه
-102
ً
ً
 188نسخة لغوية .وتم توزيع ما مجموعه  18مطبوعا بصيغة إلكترونية حصريا على الموقع اإللكتروني لمكتبة المنظمة
) .(WMOإضافة إلى ذلك ،تم في عام  2012توزيع ما مجموعه  19 746نسخة )بصيغة مطبوعة وعلى أقراص
مضغوطة( لثمانية كتب مختلفة من كتب المنظمة ) (WMOبالمجان .وفي عام  ،2013بلغ ھذا العدد  18 918نسخة من 6
كتب مختلفة .ومن حيث المبيعات ،بيع في عام  2012ما مجموعه  2 316نسخة ورقية )بصيغة مطبوعة و/أو على
أقراص مضغوطة( من  135كتابا ً مختلفا ً من كتب المنظمة ) .(WMOوفي عام  ،2013بيعت  790نسخة ورقية من 84
كتابا ً باإلنكليزية والصينية واإلسبانية و/أو الفرنسية ،وكذلك بنسخ متعددة اللغات.
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المسودة األولى
وتم تحرير واستعراض الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016من جانب الفريق العامل
-103
المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي التابع للمجلس التنفيذي ،والمجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين .وتم
تحديد األولويات االستراتيجية للفترة المالية المقبلة وغيرھا من المجاالت الھامة .ومن حيث المراقبة والتقييم ،وُ ضعت
خطوط أساس باستخدام البيانات المستقاة من استقصاء عام  2012بشأن أثر النتائج المحرزة على األعضاء وغيرھا من
المعلومات المتاحة على صعيد األمانة .واس ُتخدمت بدورھا لوضع أھداف األداء لعامي  2013و.2015
وفي نيسان /أبريل  ،2013صدر إطار المنظمة ) (WMOإلدارة المخاطر ،وتم على أساس منتظم استعراض
-104
المخاطر الشديدة الرئيسية للمنظمة ) (WMOقصد تحديد الوضع واإلجراءات الالزم اتخاذھا للتخفيف من حدتھا.
النواتج
خالل عامي  2012و 2013على حد سواء ،قدم مراجع الحسابات الخارجي رأيا ً ال تحفظ فيه على
-105
الكشوفات المالية للمنظمة ) ،(WMOوشھد بأنھا تمثل بأمانة األوضاع المالية للمنظمة ) ،(WMOإلى جانب أدائھا المالي
وتدفقاتھا النقدية ،تماشيا ً مع المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام والالئحة المالية للمنظمة ).(WMO
وفي عام  ،2013تم تنفيذ نسبة ثمانية وسبعين في المائة من توصيات اإلشراف المقبولة لمكتب الرقابة
-106
الداخلية التابع للمنظمة ) .(WMOوكان معدل التنفيذ مماثال في عام  .(%75) 2012وبلغ معدل تنفيذ التوصيات المقبولة
لوحدة التفتيش المشتركة نسبة  %86.2في عام  .2012والبيانات الخاصة بعام  2013ليست متاحة بعد.
ومن حيث تحقيق كفاءة أفضل للعمليات ،بلغت تكلفة عقد الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي في
-107
ً
ً
ً
أيار /مايو  2013مبلغ  559 049فرنكا سويسريا ،مما يمثل انخفاضا بنسبة  %7.5مقارنة بتكلفة عقد الدورة الرابعة
والستين للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو  ،(2012التي كلفت  604 129فرنكا ً سويسريا ً .ويعود ھذا االنخفاض إلى حد
كبير إلى فعالية تخطيط الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي وإدارتھا ،مما حقق وفورات يعتد بھا في مجالين
رئيسيين ،أال وھما:
)أ(

الترجمة الفورية – كانت الحاجة إلى عدد أقل من المترجمين الفوريين نظراً لتحسين الجدولة الزمنية
للمترجمين الفوريين والتمسك أكثر بالجدول الزمني الجتماعات المجلس التنفيذي؛

)ب(

الترجمة التحريرية والمراجعة – تم تبسيط عملية مراجعة مسودات الوثائق أثناء الدورة ،مما ساھم في
تقليص الحاجة إلى موارد الترجمة.

-108
التنفيذي.

وباإلضافة إلى ذلك ،تم االستغناء تقريبا ً عن استخدام الورق في عقد الدورة الخامسة والستين للمجلس

وكانت نتائج استقصاءات التقييم التي أُجريت عقب اجتماعات الھيئات التأسيسية إيجابية إلى حد كبير.
-109
فعلى سبيل المثال ،قيمت نسبة  %73من المجيبين على االستقصاء الخاص بالدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
المحتوى التقني للوثائق باعتباره من المتوسط إلى فوق المتوسط؛ وقدمت نسبة  %16منھم ھذا التقييم للجودة اللغوية
للوثائق ،ونسبة  %16لنوعية الترجمة الفورية .وعلى غرار ذلك ،قيمت نسبة  %16من المجيبين على االستمارات
المتعلقة بالدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-16واجتماعات الدورة  16لالتحاد اإلقليمي السادس
المحتوى التقني لوثائق الھيئات التأسيسية باعتباره من المتوسط إلى فوق المتوسط؛ وقدمت نسبة  %93منھم ھذا التقييم
إزاء الجودة اللغوية للوثائق ونوعية الترجمة الفورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المرفق

2

قائمة النتائج المتوقعة
النتيجة المتوقعة :1

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

النتيجة المتوقعة :2

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

النتيجة المتوقعة :3

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

النتيجة المتوقعة :4

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

النتيجة المتوقعة :5

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

النتيجة المتوقعة :6

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلالضطالع بوالياتھا،
ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

النتيجة المتوقعة :7

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي
إطار منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

النتيجة المتوقعة :8

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
إدارة المخاطر
ترد قرارات الدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو  (2011في الفقرات
-1
وفي القرار  – (EC-LXIII) 12تنفيذ إدارة المخاطر ،من التقرير النھائي الموجز للدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي
مع القرارات .وقد أشار المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين إلى قرارات الدورتين الخامسة عشرة والسادسة
عشرة للمؤتمر العتماد الخطتين اإلستراتيجيتين والميزانيتين القائمتين على النتائج للمنظمة ) (WMOللفترتين
 2011-2008و 2015-2012على التوالي.
5.7.4-5.7.1

وعقب المؤتمر الخامس عشر ،واصل األمين العام تنفيذ إدارة المخاطر باعتبارھا جزءاً ال يتجزأ من نظم
-2
المراقبة الداخلية واإلدارة القائمة على النتائج ) .(RBMوقد اس ُتكملت المرحلتان األولى والثانية من مشروع إدارة
المخاطر المؤسسية ) (ERMللمنظمة ) (WMOفي عام  .2008وأنشأ األمين العام "لجنة إدارة المخاطر" في األمانة
لمواصلة تنفيذ إدارة المخاطر.
وواصلت لجنة المراجعة رصد التقدم في تنفيذ إدارة المخاطر في األمانة ،لبحث مالءمة إدارة المخاطر
-3
وتعميمھا في المنظمة وإبالغ المجلس التنفيذي بذلك.
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة إدارة المخاطر في المنظمة )القرار  ((EC-LXIII) 12وعدَّل السياسة من
-4
خالل القرار  (EC-66) 22لتضمين إدارة المخاطر عنصر دراسة الفرص السانحة .وأعرب المجلس التنفيذي عن تقديره
للتقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ إدارة المخاطر ونضوج النظام وھو األمر الذي أشارت إليه لجنة المراجعة .وأشار
المجلس إلى أن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من نظم الرقابة الداخلية ،وأنھا في طريقھا إلى أن تصبح عنصراً عضويا ً
ومتكامالً يُدمج في عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم.
ويتوافر إطار عمل إدارة المخاطر في المنظمة ) (WMOالصادر في عام  2013بجميع لغات المنظمة
-5
) (WMOعلى العناوين التالية:
العربية:
الصينية:
اإلنكليزية:
الفرنسية:
اإلسبانية:
الروسية:

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14943
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15265
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14740
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14942
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15133
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14865

ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
دعم تكنولوجيا المعلومات
-1

الملخص التنفيذي

على مر السنين ،ركزت شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) ،(ITCSDالتي تشمل اآلن تكنولوجيا
المعلومات وخدمات مرافق المباني على حد سواء في إطار أمانة المنظمة ) ،(WMOعلى بضع مبادرات محددة للغاية
توفر تكنولوجيا المعلومات المؤسسية وخدمات المباني ،بما فيھا:
)أ(

تنفيذ المنظمة ) (WMOلمجموعة أوراكل لألعمال اإللكترونية؛

)ب(

نظام  PUB5اإلنترنتي لنسخة متوافرة على اإلنترنت من "المطبوع التاريخي رقم "5؛

)ج(

بريد سحابي متاح للعموم وتطبيقات مؤسسية؛

)د(

خدمات البنية األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لموظفي المنظمة ) ،(WMOوھي تقاسم
الملفات وتصفّح اإلنترنت واستخدام الھاتف إلخ؛

) ھ(

األنشطة المتعلقة بالمباني والخدمات العامة.

ومع أن ھذه الخدمات قد أسفرت عن زيادة اإلنتاجية إلى حد كبير على صعيد المنظمة ،فإن البنية األساسية والمشھد
العام اللذين تقوم عليھما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واللذين تعتمد عليھما ھذه الخدمات ال يتميزان باالستدامة
وال يتناسبان مع مواصلة أنشطة المنظمة ) .(WMOوعالوة على ذلك ،وضع موظفو المنظمة ) (WMOفي الواقع عدداً
من الحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات وقاموا بنشرھا من أجل تلبية االحتياجات المحددة المتعلقة بالتكنولوجيا ،في
غياب عملية نشر منسقة على نطاق المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات .ويطرح مشھد تكنولوجيا المعلومات
المبعثر واآلخذ في التقادم مسائل تشغيلية أمام المنظمة ) (WMOكما أن لديه قابلية للتكيف مع المتطلبات المستقبلية
واألھداف التنظيمية محدودة للغاية.
-2

المضي قدما ً للتصدي لھذه المثالب

على المستوى االستراتيجي ،تلبي متطلبات المنظمة ) (WMOفي مجال تكنولوجيا المعلومات احتياجات ثالث مجموعات
من المستخدمين:
)أ(

أوساط المنظمة )) (WMOبما فيھا الدول األعضاء واألقاليم األعضاء واألوساط األكاديمية ومنظمات األمم
المتحدة والمنظمات الدولية /الوطنية إلخ(؛

)ب(

الجمھور بشكل عام؛

)ج(

موظفو أمانة المنظمة ).(WMO

وتدير المنظمة ) (WMOعدداً كبيراً من البرامج ذات األھمية على النطاق العالمي وتقوم بالتركيز عليھا .ويتمثل دور
شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDفي دعم ھذه األنشطة من خالل توفير حلول مستدامة في
مجال التكنولوجيا تساعد على دعم أمانة المنظمة ) (WMOفي تحقيق مھمتھا.
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وينبغي أن تتميز ھذه الحلول بالخصائص الرئيسية التالية:
)أ(

المالءمة للغرض :ينبغي أن تدعم الحلول األمانة في تحقيق أھدافھا التشغيلية؛

)ب(

المساھمة في تعزيز كفاءة األنشطة في األمانة؛

)ج(

اتباع أفضل الممارسات :ھناك عدد من الممارسات المقبولة دوليا ً لتخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وينبغي أن تلتزم الحلول التي تستثمر فيھا المنظمة ) (WMOبھذه المبادئ؛

)د(

االستخدام عبر القطاعات :من المزمع وضع الحلول على نحو يسمح باستخدامھا لتحقيق أھداف متعددة ويوفر
عائداً على االستثمار بشكل مبكر وسليم؛

) ھ(

قابلة للتكيّف والتو ّسع :ينبغي أن تكون حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلة للتك ّيف مع المتطلبات
المتغ ّيرة للمنظمة .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تكون المنظمة ) (WMOقادرة على توسيع نطاق استخدام أي حل
من الحلول التي تستثمر فيھا من أجل تحقيق أقصى حد من المكاسب نتيجة االستثمار الذي قامت به .وعليه،
ينبغي أن تكون الحلول قابلة للتوسع؛

)و(

دعم المعايير المفتوحة والدولية؛

)ز(

االلتزام بمبادئ لتحقيق ’تكنولوجيا معلومات خضراء‘ وتوفير الكفاءة اإليكولوجية.

ويأخذ مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص بالمنظمة ) (WMOھذه المبادئ في االعتبار ويركز على
مجموعات المستخدمين الثالث المذكورة أعاله ليشدد خالل الفترة المالية المقبلة على عدد من المبادرات ،ال سيما تلك
الواردة أدناه:
)أ(

أوساط المنظمة )(WMO
للمنظمة
الخارجية
لشبكة
ا
)أو
منصة متكاملة
•
) ( (WMOتخدم أوساط المنظمة )(WMO؛

)ب(

الجمھور بشكل عام
موقع شبكي عام جديد )متاح للجميع على شبكة اإلنترنت العامة(؛
•

)ج(

موظفو أمانة المنظمة
تحقيق استقرار البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومكتب الخدمات التابعين للمنظمة
•
) (WMOودعمھما وضمان أمنھما؛
•
إجراء تحسينات مستمرة لعملية تنفيذ مجموعة  Oracle eBusiness Suiteالخاصة بالمنظمة )(WMO
والتي ستتطلب تحديثا ً قبل عام  2019واستثماراً ال يجري تمويله في الوقت الحاضر؛
•
تحسين الشبكة الداخلية للمنظمة ) (WMOوالبيئة التعاونية؛

)د(

النظم المشتركة بين األوساط
•
إدارة المحتوى المؤسسي بما فيه نظام المعلومات الجغرافية ) (GISونظام إدارة الوثائق اإللكترونية
) (EDMSوإدارة محتوى شبكة اإلنترنت )(WCM؛
اإلدارة المتكاملة لھوية المستخدمين
•

)(WMO

وتعترف شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDباحتمال وجود متطلبات أخرى من األعضاء بھدف
الحصول على صورة أفضل عن األنشطة المختلفة التي تضطلع بھا األمانة وكذلك استخدام الخدمات التي تقدمھا
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المنظمة ) (WMOإلى أقصى حد .وستركز شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDأيضا ً على ھذه
المتطلبات مع نضوجھا بمرور الزمن ،مع مواصلة التزامھا بالخصائص الرئيسية المذكورة آنفا ً ألي حل من حلول
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
-3

الخدمات الداخلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للمنظمة

)(WMO

تتطلب أمانة المنظمة ) (WMOمساحة عمل مرنة في مجال تكنولوجيا المعلومات تسمح للموظفين بالعمل بطريقة فعالة
وموحدة داخل مكاتب المنظمة ) (WMOوعن بعد على حد سواء .وھذا أمر غير ممكن في الوقت الحاضر بسبب النظام
الھجين الحالي الذي يقوم على تنفيذ معقد للخدمات السحابية التي تعتمد بدورھا على أجھزة وخدمات غير مستقرة في
مجال تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة ) .(WMOويؤدي ھذا الوضع ،وغياب الدعم الفعال في مجال تكنولوجيا
المعلومات والقدرة على مواصلة العمل واإلنعاش من الكوارث على حد سواء ،إلى مستوى خدمة غير مرض إلى حد
بعيد كما يعرّض المنظمة ) (WMOلخطر كبير .وتعتمد أمانة المنظمة ) (WMOبشكل رئيسي على الموظفين المتعاقدين
الذين يعملون في مبنى مقر المنظمة ) (WMOخالل ساعات العمل بھدف دعم المستخدمين.
وتعمل شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDحاليا ً على تحقيق المستوى األمثل لھذه العملية من
خالل المبادرتين التاليتين:

مكتب الخدمات
تتطلب المنظمة ) (WMOإنشاء مكتب خدمات متعدد اللغات )اإلنكليزية والفرنسية( يمكنه أن يدعم الموظفين بصورة
مستمرة .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يكون مكتب الخدمات التابع للمنظمة ) (WMOقادراً على توفير "دعم مكتبي داخل
البلدان" ،حسب االقتضاء ،وھو إمكانية مساعدة المستخدم على حل المسائل المتعلقة بمعدات /برمجيات الحواسيب داخل
مكتب جنيف وخارجه على حد سواء .ويكتسي ھذا األمر أھمية خاصة في دعم االجتماعات /األحداث الرئيسية التي
تعقد خارج مكتب المنظمة ) (WMOفي جنيف ،وفي مختلف أنحاء العالم .ون ّقحت شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات
المشتركة ) (ITCSDنطاق العقد الحالي لمكتب الخدمات بھدف معالجة ھذه المسألة ،بما في ذلك تغيير المورّد على نحو
يفي بالمتطلبات المذكورة أعاله .وسيقدم المورّ د الحد األدنى من الخدمات في الموقع وسيقوم الموظفون في جنيف بتلبية
احتياجات األمانة كما سيتم زيادة قدراتھم حسب االقتضاء .وسيكون مكتب الخدمات مسؤوالً أيضا ً عن إدارة الحوادث
فيما يتعلق بعمليات المبنى والمرافق.

تحقيق استقرار البنية األساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعمھا وضمان أمنھا
ُ
صمّم ھيكل البنية األساسية الحالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بھدف استخدام "الخدمات السحابية" .ولكن ُنشرت
ھذه الخدمات مع االعتماد الشديد على الحلول الداخلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي ال تناظر الحلول التي
تستخدمھا غالبية المنظمات في إطار النظام اإليكولوجي لألمم المتحدة وغيرھا من المنظمات .وقد طرح ھذا التنفيذ
الھجين ،الذي اقترن بخدمات داخلية دون المستوى األمثل ،تحديات رئيسية أمام شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات
المشتركة ) (ITCSDفيما يتعلق بتوفير الخدمات األساسية للغاية للموظفين واألمانة .وتستھدف ھذه المبادرة تثبيت
التكامل مع "الخدمات السحابية" من خالل ھيكل يتوافق مع المبادئ التي درجت العادة على اتباعھا في ھذا القطاع.
وستعمل ھذه المبادئ أيضا ً على االستعاضة عن المنتجات المستخدمة حاليا ً لتقديم خدمات داخلية أخرى بمنتجات أكثر
شيوعا ً إليجاد بيئة مستدامة وأكثر أمنا ً.
-4

اإلدارة المتكاملة والوصول إلى المبنى

بالنظر إلى مجموعة الخدمات التي يرد وصفھا في ھذه الورقة ،ستكون أحد المتطلبات الرئيسية وضع ھذه الخدمات
وتقديمھا بطريقة مأمونة من الجانبين المنطقي والمادي .وبھدف ضمان امتثال ھذه الخدمات للممارسات المقبولة دوليا ً
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من قبيل المعيار  ،ISO 27001من المھم أن تحدد ھوية المستخدمين والنظم التي تتيح الوصول إلى ھذه الخدمات
واستخدامھا.
وتعتبر الحلول المتعلقة بإدارة ھوية المستخدمين والوصول إلى الخدمات ) (IAMحجز الزاوية لضمان تمكين جميع
الحلول المذكورة آنفا ً.
وھناك أيضا ً حاجة إلى تحقيق تقارب بين األمن المادي واألمن المنطقي .وينطبق ذلك على مبنى أمانة المنظمة
بوجه خاص بما أن المبنى ال يستخدم من موظفي المنظمة ) (WMOفحسب ،إنما من المستأجرين اآلخرين على حد
سواء ،كما أنه يستضيف عدداً من المؤتمرات واألحداث واالجتماعات.

)(WMO

وستسعى شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDإلى تقديم حلول تتعلق بإدارة الھوية والوصول
) (IAMتستخدم حاليا ً في المنظمات والوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة ،آخذة في االعتبار ھذه العناصر المختلفة.
واستناداً إلى نتيجة لمراجعة األمن المادي في مبنى المنظمة ) (WMOفي جنيف )جارية حاليا ً( ،ستعمل شعبة تكنولوجيا
المعلومات والخدمات المشتركة ) (ITCSDمع مقدمي الخدمات المتخصصين لوضع إجراءات مراقبة مالئمة لدخول
المبنى ،بما فيھا األبواب الدوّ ارة ،والتكنولوجيا األخرى التي توفر األمن ومراقبة الدخول على مدى  24ساعة طيلة أيام
األسبوع ،بھدف التصدي ألوجه القصور الراھنة على صعيد األمن المادي .وسترتبط إجراءات المراقبة ھذه بالحل
المتعلق بإدارة الھوية والوصول ) (IAMمن أجل تمكين مصدر واحد لھوية األشخاص ،فيما يتعلق بالموظفين داخل
المنظمة ) (WMOوالوفود التي تزور أمانة المنظمة ) (WMOعلى حد سواء .
-5

المبادرات الرئيسية األخرى الخاصة بمبنى )مرافق( المنظمة

)(WMO

)أ(

استبدال الواجھات الزجاجية ،بما فيھا خيارات استخدام ألواح ضوئية متكاملة في المبنى ) ،(BIPVترد في
عرض منفصل؛

)ب(

تجميع العقود المتعددة المتعلقة بإدارة المرافق ) (25مع مقدم خدمة واحد؛

)ج(

مقدم خدمة أمنية جديد يسمح بتوفير األمن على مدى  24ساعة طيلة أيام األسبوع )انتقاالً من الخدمة األمنية
خالل ساعات العمل(؛

)د(

دمج إجراءات أمن المبنى ومراقبة الدخول في مشروع إدارة الھوية الخاص بتكنولوجيا المعلومات ،المبين
أعاله؛

) ھ(

استبدال نظم المراقبة الكھربائية والنظم الشبكية الخاصة بالمبنى.
________
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
التحسين المتواصل لعمليات وممارسات المنظمة )(WMO
التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي اتخذھا المؤتمر في دورته السادسة عشرة )(Cg-16
القرار
) 7.4.4أ( وضع وثائق مبسطة لدورات
الھيئات التأسيسية لتحسين عملية صنع القرار
)بھدف إجراء تجربة عليھا خالل الدورة
الرابعة والستين للمجلس التنفيذي(.

حالة التنفيذ
تحسنت إدارة الدورات بشكل عام تحسنا ً كبيراً نظراً الستخدام
تكنولوجيا جديدة وتحسين التخطيط.
ابتداء من الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي ) (2012عقدت
جميع دورات الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوكذلك الدورة
االستثنائية للمؤتمر ) (2012استناداً إلى تكنولوجيا غير ورقية )أول
وكالة في منظومة األمم المتحدة( .وتنطوي ھذه التكنولوجيا التي
طورتھا األمانة على إدارة الدورات إلكترونيا ً من خالل مواقع غوغل،
وباستخدام وثائق مبسطة ومحسّنة البنية ومكيفة لالستخدام في نسق
إلكتروني ،وبمراقبة توافر الوثائق على اإلنترنت باللغات المستخدمة
في الدورة ،ووفقا ً لجدول زمني إلكتروني وغير ذلك من السمات .وقد
أسفر ھذا التحسين عن تحقيق وفورات كبيرة فيما يخصص للدورات
من موارد ووقت .وبالرغم من تقلص حجم الوثائق عموما ً وتوجھھا
أكثر فأكثر نحو اتخاذ القرارات ،فمن الممكن مواصلة تحسين
محتوياتھا وأسلوب صياغة اإلجراءات والقرارات فيھا.
اعتمد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ) (2013بأثر فوري
الشروط واإلجراءات التي يمكن بموجبھا النظر في وثائق الدورة
والتعامل معھا باعتبارھا وثائق "غير خالفية" )دورة المجلس التنفيذي
الخامسة والستون ،المرفق التاسع( من أجل بدء تنفيذ ھذا النھج في
الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي وفي الدورات الالحقة
للھيئات التأسيسية والھيئات األخرى التابعة للمنظمة ) .(WMOومع ذلك
لم يتحول ھذا النھج إلى ممارسة شائعة؛ وحبذت غالبية الھيئات
التأسيسية مناقشة جميع الوثائق.
طورت تكنولوجيا "المشاركة عن بُعد" في الدورات وطبقت في  5من
أصل  6دورات لالتحادات اإلقليمية .وقد أتاح ذلك للمديرين المسؤولين
ومديري البرامج عرض الوثائق ومتابعة المناقشات من جنيف ،ما قلل
من عدد موظفي األمانة الحاضرين في الدورات.
ُحدّث مركز مؤتمرات المنظمة ) ،(WMOكما ُحدّثت خدمات
المؤتمرات.
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) 7.4.4ب( إنشاء آلية لتيسير التنفيذ المشترك
للمشاريع واألنشطة ذات األھمية المشتركة
لضمان إدراج األولويات التي تقدمھا
االتحادات اإلقليمية في برامج عمل اللجان
الفنية .وحيثما يكون ممكنا ً ،ضم األعضاء
المتمرسين من مختلف اللجان الفنية الذين
يعملون بنشاط أيضا ً في أعمال االتحادات
اإلقليمية إلى ھذه المشاريع واألنشطة
المشتركة.

ُنظمت اجتماعات مشتركة بين رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية باعتبارھا منتديات لتبادل اآلراء ومناقشة مسائل موضع اھتمام
متبادل ،منھا آليات تحسين التنسيق والتعاون والتواصل والتنفيذ
المشترك للمشاريع واألنشطة .وعكفت االتحادات اإلقليمية مع اللجان
الفنية على تنظيم خطط وأنشطة إقليمية بشأن نظام معلومات المنظمة
) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوجماعة مستخدمي
السواتل واألرصاد الجوية للطيران والمناخ )إنشاء شبكة المراكز
المناخية اإلقليمية ) (RCCوعقد المنتديات اإلقليمية للتوقّعات المناخية(
وغير ذلك من المجاالت .وعيّنت اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية
منسقين وجھات اتصال في ھذا الصدد.
وبادرت لجنة النظم األساسية ) (CBSھي واالتحاد اإلقليمي الثالث بعقد
دورات مشتركة )أيلول /سبتمبر  ،2014أسونثيون ،باراغواي(ّ ،
ونظما
مؤتمراً فنيا ً يركز على المجاالت اإلقليمية ذات األولوية .وكانت مدة
الدورتين أقصر من المعتاد وشارك مزيد من خبراء االتحاد اإلقليمي
الثالث في اللجنة ).(CBS

أعدت اختصاصات االتحادات اإلقليمية التي تحدد بوضوح أدوار
) 7.4.5أ( استعراض الھيئات التأسيسية
ومسؤوليات ھذه االتحادات ،واعتمدھا المجلس التنفيذي وعُرضت على
للمنظمة وتوافقھا اإلستراتيجي والعمليات
والممارسات التي تتبعھا من أجل التحسين
المؤتمر للموافقة على إدراجھا في المرفق الثالث بالالئحة العامة
المستمر بغرض تحسين إنجاز أولويات الخطة للمنظمة )) (WMOالوثيقة ) .(Cg-17/Doc. 13.3(3واستعرضت اللجان
اإلستراتيجية ،وبخاصة تلك المتعلقة بتطوير
الفنية اختصاصاتھا؛ وعرضت التعديالت الالزمة على المؤتمر.
القدرات.
انظر أيضا ً البند ) 7.4.5ب(.
) 7.4.5ب( تحديد األولويات وقوائم
شارك رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في التخطيط
اإلجراءات اإلقليمية لالتحادات اإلقليمية ومدى اإلستراتيجي ،وكلفت كل المجموعات اإلدارية بمتابعة العملية عن كثب
وتقديم إسھامات في جميع المراحل لضمان استمرار التخطيط المتكامل.
اتساقھا مع أنشطة اللجان الفنية .وينبغي أن
تكون ھذه األولويات ھي القوة الدافعة ألنشطة ويسرت االتحادات اإلقليمية توعية األعضاء ،وأجرت استفتاءات
ووحدت االحتياجات واألولويات اإلقليمية ،وھو ما قد ُذكر في مشروع
اللجان الفنية.
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وعليه،
قدمت اللجان الفنية المشورة بشأن ما يلزم من تطورات في البحوث
والتكنولوجيا واألسلوب والنظام .وتتناول االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية أولويات المنظمة في خططھا التشغيلية للفترة المالية المقبلة.
وأدمجت أنشطة تطوير القدرات في خطة تنفذ إستراتيجية تطوير
القدرات.

Cg-17/Doc. 7.7(1), DRAFT 1, p. 5

المسودة األولى
) 7.4.5ج( دور المنظمة ) (WMOكعامل حفاز
في حشد الموارد بجھود التطوير من خالل
الشركاء المحتملين ،من قبيل البنك الدولي
والمصرف األفريقي للتنمية وغيرھما من
بنوك التنمية اإلقليمية والمفوضية األوروبية
وصندوق التكيف مع المناخ وغيرھا من
وكاالت التمويل الدولية والوطنية.

تشمل إستراتيجيات المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات وحشد الموارد
أحكاما ً إلقامة شراكات أقوى مع شركاء التنمية .ويرد في إطار البند
 5.5التقدم المحرز في ھذا المجال ودور المنظمة ) (WMOفي جدول
أعمال التنمية ونھجھا اإلستراتيجي لحشد الموارد وتطوير الشراكات
)الوثيقة .(Cg-17/Doc. 5.5

) 7.4.5د( الجھود الرامية إلى زيادة االعتراف تطوير وتحسين النواتج اإلعالمية المرجعية للمنظمة ) ،(WMOمثل
البيانات المناخية السنوية والعقدية ونشرات غازات االحتباس الحراري
بالمنظمة ) (WMOباعتبارھا ھيئة رائدة ،إلى
جانب أعضائھا ،ذات خبرة في مجال الطقس ونشرات األوزون والمعلومات المحدّثة عن ظاھرة النينيو وغير ذلك
من المنتجات وموارد المعلومات؛ وتواصل المنظمة ) (WMOعبر
والماء والمناخ.
موقعھا اإللكتروني والصحافة ووسائل اإلعالم االجتماعية وغير ذلك
من سبل توعية الجمھور؛ ودور المنظمة ) (WMOالرائد في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمؤتمر الوزاري األفريقي
المعني باألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETوموقفھا الفعال في اللقاءات
والفعاليات الدولية الكبرى مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) (UNFCCCومؤتمر األمم المتحدة العالمي المعني بالحد من
مخاطر الكوارث ) (WCDRRومؤتمر القمة بشأن المناخ وخطة التنمية
لما بعد عام 2015؛ ومؤتمرات المنظمة ) (WMOالرئيسية )المؤتمر
الخاص بالمسائل الجنسانية واالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات
الوطنية للجفاف ) ((HMNDPوالشراكات ،كلھا أمور ساھمت في زيادة
االعتراف بالمنظمة ) .(WMOوترد ھذه اإلنجازات في إطار البنود 4.1
و 4.3و 6.1و 7.8و 8و 12من جدول األعمال.
) 7.4.5ھـ( اإلمكانيات العملية لتقليص الجزء قلصت مدة غالبية دورات الھيئات التأسيسية ) 14من أصل  17ھيئة
الحكومي الدولي في دورات الھيئات التأسيسية تأسيسية( بيوم واحد وقلصت مدة  4دورات يومين لتبلغ مدتھا  6أيام
)عقدت دورة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMعلى مدى
وإعادة توجيه الوفورات نحو زيادة األنشطة
يومين بالتزامن مع االجتماع المشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة
الفنية.
الطيران المدني الدولي )(ICAO؛ وكانت الدورة الرابعة للجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
البحرية ) (JCOMM-IVأقصر بأربعة أيام ودورة اللجنة )(CBS
الخامسة عشرة أقصر بثالثة أيام(؛ وعقدت  11دورة في غضون  7أيام
تقويمية )فيما عدا المجلس التنفيذي واالتحاد اإلقليمي الرابع ولجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة علوم الغالف الجوي ) .((CASواعتمدت
كل الدورات أساليب العمل نفسھا التي اعتمدھا المجلس التنفيذي
)دورات بدون أوراق ،وجميع االجتماعات في جلسات عامة(.
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) 7.4.5و( إمكانية خفض عدد االجتماعات،
مع زيادة التركيز على إعداد خطط العمل
ومتابعة اإلجراءات التي سبق اتخاذھا.

ُع ّدلت مدة االجتماعات ومناط تركيزھا .وعقد المزيد من االجتماعات
االفتراضية )عبر الفيديو وعبر الھاتف وبنظام الويبيكس )((WebEx؛
وتستخدم فرق الخبراء وفرق اإلدارة وسائل التواصل عن بُعد استخداما ً
واسعاً؛ وقد أنجز الكثير من العمل بالمراسلة.

) 7.4.5ز( زيادة تحسين الجداول الزمنية
بالنظر إلى تواتر اجتماعات االتحادات الفنية واإلقليمية وقلة التداخل
الجتماعات اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية .بينھا /محتواھا ،فقد انصب التركيز على زيادة كفاءة وفعالية الدورات
نفسھا من خالل الحد من التقارير المعدة والتركيز على الخطط
واألنشطة المستقبلية.
انظر أيضا ً البندين ) 7.4.4ب( و) 7.4.5ب(.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
نحو منظمة عالمية لألرصاد الجوية محايدة مناخيا ً
-1

الملخص

في رسالة موجھة لكافة أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ،بتاريخ  16من أيلول /سبتمبر  ،2014دعا
األمين العام لألمم المتحدة منظومة األمم المتحدة لتصبح محايدة مناخيا ً بحلول عام  2020على أقصى تقدير ودعا جميع
األطراف إلى النظر في تكثيف ھذه الجھود بغية تحقيق الحياد المناخي بحلول نھاية عام .2015
ومن الجلي أن ھذا الھدف يكتسي أھمية خاصة للمنظمة ) ،(WMOنظراً للدور الذي تقوم به في إطار منظومة األمم
المتحدة بوصفھا الصوت المرجعي فيما يخص حالة وسلوك الغالف الجوي لألرض وتفاعله مع المحيطات ،والمناخ
الذي يولده ھذا التفاعل وتوزيع موارد المياه الناتج عن ھذا التفاعل.
ورداً على دعوة األمين العام لألمم المتحدة ،تقدم ھذه الوثيقة لمحة عن الوضع الحالي للمنظمة ) (WMOفيما يخص ھذا
الھدف وتقترح طرقا ً للمضي قدما ً في تحقيق ھذا الھدف.
وختاماً ،تبين ھذه الوثيقة إجماالً المبادرات التي ُتعتبر ضرورية لتحقيق ھدف الحياد المناخي بحلول عام  ،2015وتدعو
المؤتمر إلى ما يلي:
)أ(

اإلحاطة علما ً باإلجراءات التي نفذتھا األمانة العامة بالفعل واإلجراءات التي تعتزم األمانة تنفيذھا لتحقيق
ھدف الحياد المناخي؛

)ب(

دعم مبادرة إنشاء صندوق استئماني مخصص لتمويل مشروع يفضي إلى تركيب ألواح ضوئية لتوليد
الكھرباء في مبنى مقر المنظمة ) ،(WMOودعوة األعضاء إلى المساھمة فيه.

)ج(

دعم المقترح المتعلق بتعويض انبعاثات الكربون المتبقية الصادرة عن المنظمة ) (WMOمن خالل شراء
شھادات إثبات خفض االنبعاثات ).(CERs

-2

المتطلبات االستراتيجية من أجل جعل األمم المتحدة محايدة مناخيا ً

من أجل تحقيق ھدف الحياد المناخي ،كلف مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق )(CEB
في عام  ،2007أمانة األمم المتحدة ووكاالتھا وصناديقھا وبرامجھا بااللتزام باستراتيجية ترمي إلى االستجابة لدعوة
األمين العام لألمم المتحدة ،وتتضمن الخطوات التالية:
اإلبالغ عن غازات االحتباس الحراري وفقا ً للمنھجية العامة؛
)أ(
)ب(

الخفض من انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛

)ج(

تعويض االنبعاثات المتبقية.

وتم ،منذ ذلك الحين ،تنسيق العمل من خالل فريق اإلدارة البيئية ) ،(EMGبدعم من مرفق "األمم المتحدة المستدامة"
) (SUNفي إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
وباختصار ،يدعو فريق اإلدارة البيئية ) (EMGجميع كيانات األمم المتحدة أن تقوم بداية بعملية جرد لتقييم مستويات
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في كل منھا ،بتحديد أفضل الممارسات وتقاسمھا داخل منظومة األمم المتحدة وخارجھا.
ثم تتواصل االستراتيجية بعد ذلك في جھود لتحديد وتنفيذ تدابير رامية إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بالقدر الذي يتماشى مع القيود التشغيلية واإللزامية.
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ى
األولى
لمسودة
الم
النبعاثات التي لم يكن من المممكن
ألمم المتحدة إللى تعويض اال
 (Eمنظمات األ
اإلدارة البيئية )EMG
ة
يدعو فريق
ووأخيراً ،و
ً
إطار التحسين الممتواصل ،لتحدديد وتنفيذ المززيد من
صل ،في ر
يكون مفھوما أن الجھود ستتواص
عليھا ،على أن ن
،
االقضاء
جية المقبلة.
التنظيمية أو التكنولوج
ة
االحتباس الحراري ،ككنتيجة للتطوررات
س
ففرص الحد ن
من انبعاثات غاازات
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غازات االحتباس اللحراري – الووضع الحالي لللمنظمة
ت
اإلبالغ عن اننبعاثات

)(WMO

حراري الصادرة عن المنظممة
غازات االحتباس الح
ت
تقييم أولي النبععاثات
عاله ،أُجري تق
تتماشيا ً مع النھھج المذكور أع
سية النبعاثات غ
ففي عام  .2009وصُنفت الممصادر الرئيسي
غازات االحتبااس الحراري إلى صنفين:
)أ(

عمليات تشغيلھھا؛
مباني المنظممة ) (WMOوع

)ب(

االجتماعات.
ت
من المشاركين ففي
 (Wوغيرھم ن
منظمة )WMO
الرسمي لموظفي الم
ي
السفر

)(WMO

ووفيما يلي أھم األرقام المحص
صل عليھا في إطار عملية االجرد:
إجمالي االنبعااثات

 3330طنا ً من مكاافئ ثاني اكسييد الكربون

سفر جوا
صادرة عن الس
ااالنبعاثات الص

 2750طنا ً من مكاافئ ثاني أكسييد الكربون

إجمالي االنبعاثات
ي
جواً إلى
ننسبة السفر و

 83ففي المائة

إلى إجمالي االنبععاثات
عن المباني ى
ت الصادرة ع
ننسبة االنبعاثات

 17ففي المائة

 (WMOبنسبة  833في المائة ،أما نسبة
الحراري للمنظمة )O
ي
انبعاثات غازات االحتتباس
ت
صادر
الجوي ھو أكبر مص
ي
ووالسفر
تنجم في معظمھا عن احتراق اللغاز الطبيعي.1
ففي المائة المتببقية فھي م

سب المصدر
لعام  2009حس
غازات االحتباس الحراري م
ت
انبععاثات
المرافق
ق
17%

السفر الجووي
83%

السفر الجوي
االحتراق الثابت
ق
ء
الكھرباء

غازات االحتباس الحرراري
ت
صر انبعاثات
قياسية تستخدم في حص
ة
 1يُصنف في فئة "االحتراق الثابت" ،وھي فئة
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المسودة األولى
ومن ثم ،أصبحت المنظمة ) (WMOفي عام  2014أول وكالة في األمم المتحدة تجري استعراض نظراء بيئيا ً بتنسيق من
فريق اإلدارة البيئية ).(EMG
أما فيما يخص مباني مقر المنظمة ) (WMOوتشغيلھا ،يؤكد التقرير أن المنظمة ) (WMOتبلي بالفعل بال ًء حسنا ً مقارنة
بغيرھا من كيانات األمم المتحدة ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى مقرھا الذي يتسم بالمعاصرة والكفاءة من حيث
استخدام الطاقة .وبالتالي فإن امكانية إجراء المزيد من التحسينات محدودة.
والتدبير األساسي للتحسين الوارد في التقرير )االستعاضة عن المحطة الحالية لتوليد الحرارة والطاقة معا ً والتي تعمل
بالغاز بمضخة حرارة( حل له وجاھته على المدى المتوسط .أما على المدى القصير ،فبما أن المنظمة ) (WMOقد
استثمرت بالفعل في تجديد النظام الحالي لتوليد الطاقة قبل سنتين فقط ،فمن األجدى اقتصاديا ً تأجيل تنفيذ ھذا التدبير إلى
أن يصل النظام الحالي إلى حالة من القدم الفني ،والنظر في حلول تكميلية أخرى مثل توليد الطاقة الشمسية.
وكما تجلى في التقرير أيضاً ،تتجاوز المنظمة ) (WMOنسبيا ً المتوسط السائد في األمم المتحدة فيما يخص االنبعاثات
المتعلقة بالسفر نظراً لطبيعة أنشطتھا التي تقتضي عدداً أكبر من األسفار.
-4

نحو الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  -التدابير المزمعة بالفعل

باالنتقال إلى الخطوة الثانية من استراتيجية "استراتيجية األمم المتحدة للحياد المناخي" – الحد من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري  -حددت المنظمة ) (WMOونفذت عدداً من تدابير الحد الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي .وفيما يلي
المبادرات المزمع اتخاذھا والمدرج لھا اعتمادات في الميزانية فيما يخص مباني المنظمة ) (WMOوتشغيلھا:
)أ(

رفعت المنظمة في عام  2014رسوم وقوف السيارات التي تتسبب في نسب عالية من التلوث في المرأب
بھدف التشجيع على استخدام السيارات صديقة للبيئة؛

)ب(

ستستخدم المنظمة ) (WMOالوفورات المحققة في المناقصة األخيرة الخاصة بتزويد الكھرباء لتشتري
نسبة أكبر من "الطاقة الخضراء"؛

)ج(

مواصلة عملية االستغناء عن االستخدام الورقي في العمل والتي بدأت بمبادرة "اجتماعات دون ورق"،
وتسريع وتيرة ھذه العملية .وتنطوي ھذه الجھود على مبادرات إضافية ،مثل ما حدث مؤخراً من تنفيذ
الشراء االلكتروني وتوسيع نطاق استخدام قدرات نظام ) (Oracle ERPلالستعاضة عن مباشرة العمل في
شكل ورقي )مثل الموافقة على الفواتير وتسديدھا( .وتستند أھم الجھود في ھذا الصدد إلى تنفيذ نظام
إلكتروني إلدارة الوثائق وھو نظام تم إطالقه ويُتوقع استكماله بحلول عام  .2016وسيفضي ھذا النظام إلى
االستعاضة تدريجيا ً عن العمليات الورقية في مجال إصدار الوثائق والموافقة عليھا وأرشفتھا من أجل
خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة والفعالية؛

)د(

باإلضافة إلى ذلك ،س ُتدخل تحسينات على البنى األساسية الحالية لعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو
ولغيرھا من النظم لدعم االجتماعات واالستفادة من التطور التكنولوجي السريع الذي يشھده ھذا المجال
ولتحسين تجربة المستخدمين وفعالية قناة االتصال ھذه وكفاءة االجتماعات بشكل عام؛

)ھـ(

سيولى اھتمام خاص ،في إطار تحسين البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،إلمكانية إسناد أجزاء معينة
من البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات للشركاء المستضيفين ،مما يمكن أن يفضي إلى تحسين األداء
فيما يخص فعالية الطاقة والتوافق البيئي؛

)و(

وختاماً ،فيما يخص السفر الرسمي ،يُتوقع أن تسفر سياسة السفر المعتمدة مؤخراً والتي ستقلل من عدد
الرحالت في درجة رجال األعمال وباستخدام أقصر الطرق )تقليل عدد التوقف في المحطات( عن

Cg-17/Doc. 7.7(2), DRAFT 1, p. 6

المسودة األولى
تحسينات .عالوة على ذلك ،باتت االحصاءات عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة بالسفر
الرسمي متاحة بانتظام كل ثالثة أشھر .وتستخدم ھذه المعلومات إلذكاء الوعي داخل إدارات المنظمة
) (WMOلآلثار البيئية للسفر الجوي الجاري والمزمع ،وكذا كأداة لتحديد أھداف خفض االنبعاثات داخلياً.
ومن ھذا المنظور ،يُرتقب إجراء المزيد من التحسينات من خالل استخدام أدوات أكثر فعالية لتكنولوجيا
معلومات بما في ذلك عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو عوضا ً عن االجتماعات الشخصية.
-5

المضي قدما ً نحو خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري – تنفيذ حل األلواح الضوئية لتوليد
الكھرباء

بينما ستساھم التدابير اإلضافية المشار إليھا أعاله في مواصلة الحد من غازات االحتباس الحراري الصادرة عن
المنظمة ) ،(WMOفمن الجلي أنھا لن تسمح بتحقيق ھدف الحياد المناخي .ولذا يلزم اتخاذ تدابير إضافية لتمكين المنظمة
) (WMOمن االمتثال لھدف الحياد المناخي الذي حدده األمين العام لألمم المتحدة ابتدا ًء من عام .2015
ويتمثل أھم ھذه التدابير في تنفيذ حل األلواح الضوئية لتوليد الكھرباء من خالل استخدام الواجھة الجنوبية لمبنى مقر
المنظمة ) (WMOوغيرھا من المساحات المناسبة ،مثل سقف المبنى وقاعات المؤتمرات.
ولعل فرصة تنفيذ ھذا الحل مواتية بسبب ضرورة استبدال زجاج الواجھة الجنوبية الخارجية للمقر الذي يعاني قصوراً.
وتوفر الواجھة الخارجية ممراً للسير بين الجدار الساتر األول وتوفر ظالالً داخل المبنى من خالل مجموعة من
الفتحات الضيقة التي تعمل بطريقة آلية .وقد أصبح العديد من ھذه الفتحات الزجاجية المزدوجة غامقة بسبب امتصاص
الرطوبة ،مما أثر سلبا ً على جمال ھذا المبنى البارز .كما أن النظام الميكانيكي الذي يرفع األلواح الزجاجية وينزلھا
يعاني الخلل كذلك على مستوى المحركات و /أو البكرات .وال يعمل منھا حاليا ً إال الثلث.
وبالتالي يجب استبدال الواجھة الخارجية ألغراض جمالية وتشغيلية.
وعلى ضوء ما تقدم ،تدرس األمانة الخيارات المتاحة لترميم واجھة مبنى المقر ،مع مراعاة الجانب الجمالي وكفاءة
الطاقة والفاعلية من حيث التكلفة لمختلف تكنولوجيات زجاج النوافذ.
وأخذاً في االعتبار أن مبنى مقر المنظمة ) (WMOيحظى بموقع مثالي من حيث تعرضه ألشعة الشمس ،يُتوقع أن تؤكد
نتائج ھذه الدراسة أن استخدام تكنولوجيا تدمج ألواحا ً ضوئية في زجاج الواجھة الجنوبية ليس فقط ممكنا ً ،إنما مفيداً
أيضا ً من الناحية البيئية واالقتصادية ،نظراً لضرورة استبدال زجاج الواجھة.
ويمكن بالتالي استخدام الكھرباء المولدة من خالل ھذا الحل في أغراض متنوعة ،مثل تزويد البنى األساسية لمقر
المنظمة ) (WMOبالطاقة ،وتعزيز استخدام وتوفير الطاقة النظيفة للمركبات الرسمية للمنظمة ) (WMOالتي تعمل
بالكھرباء وكذا مركبات الموظفين ،وبيع الطاقة الزائدة لمنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة في جنيف أو للشبكة
الكھربائية المحلية السويسرية ،مما يحقق مكاسب مالية وانخفاضات كبيرة في انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الصادرة عن المنظمة ).(WMO
ولكن في حين أن تمويل االستبدال البسيط للزجاج المعيوب وما يتصل به من بنى أساسية سيُغطى ضمن الميزانية
المتاحة للمنظمة ) ،(WMOال توجد مخصصات لتغطية االستثمار اإلضافي في األلواح الضوئية على النحو الوارد في
ھذه الوثيقة.
ولذا ،يُقترح تلبية الحاجة لتمويل ھذا الجزء من المشروع من خالل إنشاء صندوق استئماني مخصص ُتجمع فيه
تبرعات األعضاء والمنظمات األخرى ممن يھمه األمر.
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المسودة األولى
وتتوقع المنظمة أن يولي األعضاء االھتمام لتمويل ھذا المشروع ،ليس فقط ألن ذلك سيكون دفعة ھامة لتحقيق ھدف
الحياد المناخي ،إنما كذلك ألن ھذا المشروع سيُمثل واجھة تجارية ھامة – نظراً ألھمية مبنى المنظمة ) (WMOومكانه
البارز للعديد من الشركاء الصناعيين النشطين في قطاعات األلواح الضوئية وربما السيارات التي تعمل بالطاقة الكھربائية.
وقد قُدرت المساھمة المستھدفة الالزمة لھذا المشروع وفقا ً للقيم المرتفعة التالية.
وفيما يلي المساحات األربع الممكنة لتوليد الطاقة الشمسية في مبنى مقر المنظمة ):(WMO
-1

الواجھة الجنوبية

-2

سطح مركز المؤتمرات

-3

التظليلة التي تطوق السقفية )الطابق األخير(

-4

سقف المبنى األساسي

و ُتقدر تكاليف استبدال زجاج الواجھة الجنوبية بمبلغ  2.1مليون فرنك سويسري باستخدام الزجاج التقليدي )غير
الضوئي( .أما التكلفة اإلضافية لالستعاضة عن الزجاج باأللواح الضوئية المدمجة في المبنى فتقدر بحوالي 800,000
فرنك سويسري ،شامالً التوصيالت الكھربائية .ويُرتقب أن يولد ھذا الجزء من المبنى  225,000كيلو واط/سنة باستخدام
مزيج من تكنولوجيات السيليكون الالبلوري والسيليكون البلوري .ومن شأن األجزاء األخرى من المبنى )األسقف( أن
تولد  185,000كيلو واط إضافية في السنة ،باستثمار إضافي بقيمة  900,000فرنك سويسري .وبالتالي فإن أجمالي
التكاليف لتزويد المبنى بأكمله بالطاقة الشمسية ھو  1.7مليون فرنك سويسري وقد تولد  410 ,000كيلو واط/سنة .ورھنا ً
ببعض التفاصيل والتكاليف العامة للكھرباء ،ينطوي ذلك على استرداد للتكاليف اإلضافية على مدار  20سنة تقريبا ً.
وإجماالً:
تكاليف لتغيير الواجھة بالزجاج التقليدي
التكاليف اإلضافية لالستعاضة عن الزجاج باأللواح
الضوئية المدمجة في المبنى
تكاليف تركيب الطاقة الشمسية على الواجھات
األخرى
الطاقة التي يمكن توليدھا

 2.1مليون فرنك سويسري
 0.8مليون فرنك سويسري
 0.9مليون فرنك سويسري
 410,000كيلو واط/سنة

ويقدر استھالك المنظمة ) (WMOللكھرباء بمقدار  600,000كيلو واط/سنة .وتبين الدراسات الجارية أنه يمكن تخفيض
استھالك الكھرباء بنسبة  40في المائة من خالل تحقيق مزيج من الكفاءات ،ال سيما االستعاضة عن اإلضاءة
بالفلوروسنت بالمصابيح الموفرة للطاقة ) .(LEDومن شأن ھذا أن يفضي إلى توليد  100في المائة من الكھرباء التي
تستھلكھا المنظمة ) (WMOمن الطاقة الشمسية ،مما يم ِّكن المنظمة من أن تصبح منتجة للطاقة ويحد بشكل كبير من
األثر الكربوني للمبنى .ويمكن أن ُتوجه ھذه الطاقة كذلك الستخدام سيارات الموظفين والسيارات الرسمية للمنظمة
) ،(WMOمع تحقيق مكاسب إضافية ھامة في أثر الكربون وملوثات االحتراق الداخلي.
-6

التعويض عن انبعاثات الكربون

لئن كانت التدابير الحالية والمزمعة ستسھم في الحد من المستويات الحالية النبعاثات غازات االحتباس الحراري
الصادرة عن المنظمة ) ،(WMOفإنھا لن تسمح ،على المدى القصير على األقل ،بتحقيق ھدف الحياد المناخي كما يتوقع
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األمين العام لألمم المتحدة .وھذا يعود في األساس لكون نسبة كبيرة ) 83في المائة( من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الصادرة عن المنظمة ) (WMOمتصلة بالسفر الجوي .وعلى الرغم من الجھود التي سبق التخطيط لھا ،ال يُتوقع أن
ينخفض ھذا المستوى من خالل ھذه التدابير ليصبح تحقيق الحياد الكربوني أمراً ممكنا ً دون أن يكون لذلك أثر سلبي
كبير على األنشطة المنوط بالمنظمة ) (WMOاالضطالع بھا.
وبالتالي ،وتماشيا ً مع االستراتيجية التي وضعھا مجلس الرؤساء التنفيذيين ) ،(CEBيلزم في ھذه المرحلة تعويض جزء
على األقل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة ) (WMOلتحقيق الحياد المناخي.
ويُقترح اتباع ھذا النھج مع مواصلة بذل الجھود الرامية إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،بغية الحد
تدريجيا من قيمة التعويض مع مرور الزمن ،نظراً إلى تنفيذ التدابير اإلضافية .ومن ھذا المنظورُ ،تستخدم قيمة
التعويض كمؤشر لتقدم المنظمة ) (WMOفي طريق تحقيق الحياد المناخي الحقيقي.
إن التكلفة المقترنة بالتعويض ضئيلة نسبيا ً .فتكلفة شھادات إثبات خفض االنبعاثات ) ، (CERالتي تحكمھا آلية العرض
والطلب ،كانت متقلبة في الماضي ما بين  25يورو )في  ( 2008و 0.10يورو ،مع بقاء األسعار أقل من  2 1,00يورو منذ
تشرين األول /أكتوبر  .2012وقُدر متوسط سعر شھادات إثبات خفض االنبعاثات لفترة االثني عشر شھراً الممتدة من
أيلول /سبتمبر  2014-2013بقيمة  0.40دوالر أمريكي لكل طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون .ونظراً إلى العرض المفرط
لشھادات إثبات خفض االنبعاثات ،يُتوقع بشكل كبير أن تظل األسعار منخفضة )أقل من  3.00يورو( في السنوات
المقبلة.
ونظراً لظروف السوق المواتية ،فإن تعويض انبعاثات غازات االحتباس الحراري سيكون له أثر مالي طفيف نسبيا ً على
المنظمة ) .(WMOوستكون كلفة تعويض مجمل االنبعاثات الصادرة عن المنظمة ) (WMOالمقدرة في عام  2009حوالي
 1400دوالر أمريكي ،إذا افترضنا أن السعر ھو  0.40للوحدة الواحدة.
وقد ترغب المنظمة ) (WMOأيضاً ،على حسب طموحھا ،في اختيار وحدات تشتريھا من صندوق التكيف ،وھذا سيدعم
عمل التخفيف والتكيف ،أو الوحدات التي ُتشترى من مشاريع محددة حصلت على شھادة إضافية في التنمية المستدامة
من خالل "المعيار الذھبي" .ويمكن شراء وحدات صندوق التكيف من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير
المناخ ) (UNFCCCبالسعر الحالي وھو  0.12يورو للوحـدة الواحدة )زائد  5فـي المائة مـن تكاليف دعم المشروع
) .( (PSCأما الوحدات المتصلة بمشاريع معينة فالسعر يحدده البائع.
وختاماً ،ونظراً ألھمية أن تتصدر المنظمة ) (WMOقائمة المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،والتي حققت ھدف الحياد
المناخي ،ونظراً للتكاليف البسيطة نسبيا ً المتعلقة بشراء شھادات تعويض الكربون ،تنوي األمانة شراء عدد كا ٍ
ف من
الوحدات لتعويض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة ) (WMOابتدا ًء من عام .2015
-7

الخطوات المقبلة

لتحقيق ھدف الحياد المناخي قبل نھاية عام  2015بصورة مستدامة ،تم التخطيط للخطوات التالية ،مع افتراض قرار
إيجابي من جانب المؤتمر بشأن المسائل المتناولة في ھذه الوثيقة:
)أ(

إنجاز تقييم جديد للوضع الحالي النبعاثات غازات االحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة )(WMO
بحلول خريف عام  .2015ومن المزمع إجراء ھذا التقييم بالتعاون مع فريق اإلدارة البيئية ) (EMGلضمان
االتساق مع منھجية األمم المتحدة وقابلية المقارنة مع النتائج المحققة في عام 2009؛

 2يشير ھذا السعر لشھادات إثبات خفض االنبعاثات المتداولة في أسواق الكربون عموما ً .ويمكن أن تكون أسعار شھادات إثبات خفض االنبعاثات في
مشاريع معينة أعلى بكثير.
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)ب(

المضي قدما ً في تنفيذ المبادرات المبينة في ھذه الوثيقة ،والتي يُتوقع أن تفضي إلى مواصلة تخفيض
انبعاثات غازات االحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة ) (WMOبشكل أكبر؛

)ج(

شراء شھادات إثبات خفض االنبعاثات في عام  2015وفي األعوام التالية بقدر يكفي لتعويض انبعاثات
غازات االحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة ) .(WMOويُرتقب أن ينخفض مستوى الوحدات الالزمة
للحفاظ على الحياد المناخي مع تحقيق فوائد المبادرة المخطط لھا؛

)د(

النظر في تنفيذ نظام معترف به إلدارة المسائل البيئية ،مثل معيار الجودة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
رقم  2004 :14001بغية االستفادة من تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة المعترف بھا ووضع عملية
مستدامة للتحسين المتواصل.

-8

االستنتاجات والتوصيات

بعد دراسة الھدف الذي حدده األمين العام لألمم المتحدة لمنظومة األمم المتحدة لكي تصبح محايدة مناخيا ً في أجل أقصاه
عام  ،2020وإن أمكن بحلول نھاية عام  ،2015ونظراً ألھمية أن تكون المنظمة ) (WMOفي صدارة الھيئات األممية
التي تحقق ھذا الھدف ،وضعت األمانة خطة بغية تحقيق ھذا الھدف.
ولذلك يُرجى من المؤتمر أن:
)ا(

يحيط علما ً بالوضع الحالي للمنظمة ) (WMOفيما يخص ھدف الحياد المناخي ،وأن يعرب عن دعمه
لألسلوب المقترح لتنفيذ ھذا الھدف؛

)ب(

يدعم المبادرة الخاصة بإنشاء صندوق استئماني مخصص لتمويل مشروع يؤدى الى تركيب ألواح
ضوئية لتوليد الكھرباء في مبنى مقر المنظمة ) ،(WMOوأن يدعو األعضاء للمشاركة فيه؛

)ج(

يدعم المقترح الذي يقضي بتعويض انبعاثات الكربون المتبقية الصادرة عن المنظمة ) (WMOمن خالل
شراء شھادات إثبات خفض االنبعاثات ).(CERs
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير مرحلي عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ
عُقد مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ في جنيف ،سويسرا ،في الفترة  7-5تشرين الثاني/
-1
نوفمبر  .2014وتحت شعار "إتاحة الفرصة للجميع – تمكين المرأة" ،أذكى المؤتمر الوعي وعرض الممارسات الجيدة
حول كيفية تمكين المرأة والرجل من بناء مجتمعات أكثر امنا ً وقوة وأكثر قدرة على المواجھة عبر تقديم خدمات للطقس
والمناخ تراعي االعتبارات الجنسانية.
وحضر المؤتمر  280مشاركا ً من النساء والرجال من  93بلداً و 31منظمة دولية ،بمن فيھم خبراء من
-2
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛ وممثلون عن منظمات األمم المتحدة والمؤسسات
األكاديمية والمجتمع المدني؛ وعاملون في الھيئات الوطنية وعلى المستوى القطري؛ ومدافعون عن حقوق المرأة على
المستويين الوطني والدولي؛ وممثلون عن القطاع الخاص.
ومن أبرز نتائج المؤتمر صياغة أنشطة وآليات تجعل خدمات الطقس والمناخ أكثر مراعاة للمنظور
-3
الجنساني ،بما يتيح للنساء والرجال اتخاذ قرارات مستنيرة في المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي )(GFCS
وھي :األمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والصحة العامة .وبحثت جلسة خاصة بالمرأة
والمسارات المھنية في الطقس والمناخ والماء كيفية اجتذاب مزيد من العلميين من النساء وتشجيعھن على ذلك ،ال سيما
أخصائيات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ.
وتعھدت الحكومات ومنظمات األمم المتحدة التي تشاركت معا ً في تنظيم المؤتمر بعرض نتائج المؤتمر
-4
في المنتديات والعمليات الدولية الھامة ،بما في ذلك اإلطار العالمي ) (GFCSوإطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام  ،2015وجدول أعمال التنمية لما بعد  ،2015ومنھاج بيجينغ  20+الخاص بالمساواة بين الجنسين ،واألنشطة
المناخية المستقبلية.
ويتضمن مرفق ھذا التذييل بيان المؤتمر ،بصيغته التي وافق عليھا الشركاء والمشاركون في المؤتمر في
-5
الجلسة الختامية .وترد التوصيات الخاصة بكل قطاع في مرفق البيان .وصيغ تقرير المؤتمر ليكون أداة مرجعية وھو
يشمل توصيات متعددة وممارسات جيدة ووقائع وأمثلة تبيّن كيف يرتبط البعد الجنساني بتقديم خدمات الطقس والمناخ
واستخدامھا .ويتاح التقرير على الرابط التاليhttp://www.wmo.int/gender/content/conference-gender- :
.dimensions-weather-and-climate-services-0
مراقبة تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
تتوخى سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني مراقبة سنوية لتنفيذ سياستھا من
-6
ً
خالل إنشاء آلية مالئمة )الفقرة  3.7من النص الخاص بالسياسة( .وتحقيقا لھذه الغاية ،وضعت أمانة المنظمة )(WMO
بالتشاور مع فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني مجموعة من
مؤشرات المراقبة للمجاالت األربعة الرئيسية من السياسة ،وھي :اإلدارة والتعمالة وتعزيز تقديم الخدمات والمراقبة
والتقييم.
ويقيّم التقرير المرحلي األول عن تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
-7
) (Cg-17/INF. 7.8تنفيذ السياسة بواسطة مؤشرات المراقبة ھذه .ويعرض التقرير المعلومات المجمعة من المصدرين
التاليين ويحللھا:

Cg-17/Doc. 7.8, DRAFT 1, p. 13

المسودة األولى
)أ(

قاعدة البيانات الجنسانية التابعة للمنظمة ) :(WMOأنشأت المنظمة في الفترة  2014-2013قاعدة بيانات
جنسانية شاملة توفر معلومات مص ّنفة حسب نوع الجنس عن التركيبة الجنسانية لھيئات المنظمة )(WMO
والتوازن الجنساني في جميع اجتماعات الھيئات التأسيسية .وسعيا ً إلى رصد التوجھات التاريخية وتقييم
التقدمُ ،دمجت البيانات المتوفرة للفترات المالية الثالث الماضية ،التي تغطي الفترة  ،2014-2003بما يتيح
المقارنة مع البيانات التي جمعت في وقت سابق؛

)ب(

االستقصاء العالمي بشأن تعميم مراعاة المسائل الجنسانية في المنظمة ) : (WMOجمع االستقصاء الذي
أجري في عام  2013معلومات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس من األعضاء ودرس الجوانب
المختلفة من تنفيذ السياسة .ور ّد على الدراسة االستقصائية ما مجموعه  82عضواً )أو  ٪ 43من األعضاء(
بمعدل االستجابة التالية مرتبة حسب األقاليم :االتحاد اإلقليمي األول ) ،(٪ 34االتحاد اإلقليمي الثاني
) ،(٪ 35االتحاد اإلقليمي الثالث ) ،(٪ 50االتحاد اإلقليمي الرابع ) ،(٪ 68االتحاد اإلقليمي الخامس
) ،(٪ 19االتحاد اإلقليمي السادس ) .(٪ 55ويتاح تقرير االستقصاء على الرابط التالي:

.http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/Report_Gender%20Survey%202013_FINAL.pdf
المشاركة في خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ) (UN-SWAPبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
تجري أمانة المنظمة ) (WMOتقييما ً ذاتيا ً وتقدم تقارير سنوية إلى جھاز األمم المتحدة المعني بشؤون
-8
المرأة عن  15مؤشراً ألداء خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تتعلق
بتعميم مراعاة ھذا المنظور .ومقارنة بكيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة ،فإن أداء المنظمة ) (WMOجيد من حيث
إدماج المسائل الجنسانية في التخطيط اإلستراتيجي ،والمراقبة والتقييم ،ومراجعة الحسابات التي تراعي البعد الجنساني،
وإنتاج المعرفة ،ووجود ثقافة تنظيمية داعمة .وتشمل مجاالت التحسين تقييم القدرات وتطويرھا ،وإدماج المنظور
الجنساني في جميع أنشطة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبرمجة ،وتخصيص الموارد ،وتحقيق التساوي بين الجنسين.
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني
عُقد اجتماع لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة البعد الجنساني في  8تشرين
-9
الثاني /نوفمبر  2014على ھامش مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ .واستعرض االجتماع البيانات
اإلحصائية المجمّعة من قاعدة البيانات الجنسانية للمنظمة ) (WMOواالستقصاء العالمي لعام 2013؛ وقدّم توجيھات
بشأن التحديث المقترح لسياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم المنظور الجنساني؛ وناقش نتائج المؤتمر.
تأمين الموظفين والمنسقون المعنيون بالمسائل الجنسانية
-10

تولى موظف األمانة المعني بالمراقبة والتقييم مسؤولية المسائل الجنسانية بدوام جزئي.

وتمشيا ً مع سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة ھذا المنظور ،طلبت األمانة من األعضاء تعيين/
-11
تحديث مسؤولي تنسيق وطنيين بشأن المنظور الجنساني .وقد عيّن  58مرفقا ً من مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
منسقا ً معنيا ً بالمسائل الجنسانية.
انتاج المعارف واالتصاالت
أنشئ الموقع االلكتروني للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) (/http://www.wmo.int/genderليكون
-12
ً
ً
مستودعا لمعلومات المنظمة ) (WMOوالموارد الخارجية بشأن تعميم المنظور الجنساني ،وأرشيفا لنتائج مؤتمر األبعاد
الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ .ويعرض الموقع جزءاً خاصا ً بالنساء اللواتي لھن مكانة قيادية بارزة في أوساط
المنظمة ) (WMOفي مجاالت الطقس والماء والمناخ.
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وأٌعدّت مجموعة أدوات تحضيراً لمؤتمر المساواة بين الجنسين ،تتضمن خطوات عملية وقابلة للتطبيق
-13
يمكن ألعضاء المنظمة ) (WMOوالشركاء اتخاذھا لضمان مراعاة خدمات الطقس والمناخ للبعد الجنساني
http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/WMO%20outcomes%20toolkit%20final%203%20Nov.pdf

برنامج تعزيز دور المرأة القيادي
ضمّت المنظمة ) (WMOقواھا إلى قوى معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARوھيئة األمم
-14
المتحدة للمرأة وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCإلطالق برنامج لتعزيز دور المرأة
القيادي .ويق ّر البرنامج بدور المرأة الحاسم في معالجة قضايا تغير المناخ ويسعى إلى بناء مھارات قيادة تضمن المساواة
بين الجنسين في سياقي الطقس والمناخ بالغي األھمية .وستعقد حلقة العمل األولى خالل المؤتمر السابع عشر لألرصاد
الجوية وسيكون الھدف منھا تعزيز مھارات وقدرات القيادة لدى مجموعة صغيرة من المندوبات.
تحديث سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم المنظور الجنساني
طلب المجلس التنفيذي إلى فريق الخبراء االستشاري التابع له والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني،
-15
ومن األمانة العمل على إعداد خطة تنفيذ والنظر في إدخال أية تحديثات ضرورية على سياسة المنظمة ) (WMOبشأن
تعميم مراعاة المنظور الجنساني ) .(EC-66, 4.8.6.1والھدف مواجھة الثغرات وأوجه القصور التي حددھا التقرير
المرحلي بشأن تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني )(Cg-17/INF. 7.8؛ وإدراج نتائج
األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛ وتشغيل السياسة من خالل إعداد خطة عمل ،فضالً عن تطبيق الممارسات
الجيدة المستمدة من ھيئة األمم المتحدة للمرأة والكيانات األخرى في األمم المتحدة.
يتضمن مرفق مشروع القرار  (Cg-17) 7.8/1من السياسة المح ّدثة للمنظمة ) (WMOالخاصة بتعميم
-16
المنظور الجنساني لينظر فيھا المؤتمر السابع العشر .وتبقى الفقرات من  1.1إلى  2.1من الوثيقة )الغرض ،التعاريف،
الرؤية والھدف( على حالھا ،باستثناء تعديالت تحريرية طفيفة .ويبقى مضمون الفقرات من  4.2إلى  4.4.1نفسه تقريباً،
وإن استعيض في صياغته عن النقاط بفقرات و ُعدّلت التسمية من "إطار العمل" إلى "النتائج المتوقعة" لنقل الطابع
الطموح للبيانات .وال يطرأ أي تغيير على اإلشارة إلى تقديم موارد مالئمة لكنھا وردت في الفقرة  7فقط .وتشمل
التعديالت المقترحة األخرى ،ما يلي:
)أ(

تغيير العنوان من "تعميم المنظور الجنساني" )الوسائل( إلى "المساواة بين الجنسين" )النتيجة المنشودة(
والنص على أن العنوان السابق سيكون األداة الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين )الفقرة (3.1.2؛

)ب(

االستعاضة عن أھداف المنظمة ) (WMOالعامة من السياسية الحالية بأھداف محددة تتعلق بالبعد الجنساني
)(2.2.1؛

)ج(

اإلشارة إلى رؤية المنظمة ) (WMOكما وردت في الخطة االستراتيجية ) 2019-2016الفقرة (1.3.1
والتشجيع على أخذ البعد الجنساني في الحسبان في التخطيط والبرمجة االستراتيجيين )الفقرة (4.1؛

)د(

إدراج نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ )الفقرات  4.4.2 ،4.4.1و) 2.2.1د((؛

)ھـ(

التشديد على الحاجة إلى بناء القدرات لتنفيذ السياسة وإلى فھم آثار الطقس والمناخ على كل من الجنسين
)الفقرتان  5.1و(5.2؛

)و(

التشجيع على تنفيذ السياسة من خالل تحسين االتصاالت )الفقرتان  6.1و (6.2؛
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)ز(

تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة ألمانة المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية ولألعضاء )الفقرات – 8.1
(8.4؛

)ح(

توسيع المراقبة وتقديم التقارير لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،لكن تقليص وتيرتھا من تقارير سنوية
إلى تقارير تقدّم كل أربع سنوات )الفقرتان  9.1و(9.2؛

)ط(

إعداد خطة عمل تكفل تنفيذ السياسة )الفقرة .(10
__________

عدد المرفقات:

1
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
البيان
مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ
 7-5تشرين الثاني /نوفمبر

2014

جنيف ،سويسرا

إننا ،نحن المشاركين في مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
إذ نجتمع في جنيف ،سويسرا ،بنا ًء على دعوة من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوشركائھا 3على أساس
والياتنا ومسؤولياتنا المختلفة كأطراف معنية ،للتصدي لمبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجموعة واسعة
من المجاالت منھا األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وتغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة العامة ،وإدارة
موارد المياه ،والزراعة ،واألمن الغذائي؛
وإذ نسعى إلى اإلسھام في تحقيق أھداف أوسع نطاقا ً تتمثل في المساواة في حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف ،والسلم
واألمن ،وفاعلية األنشطة المناخية ،وإدارة فعالة للحد من الكوارث وزيادة القدرة على مواجھتھا ،والزراعة المستدامة
واألمن الغذائي ،وتحسين الصحة والرفاه ،والقضاء على شأفة الفقر ،وزيادة الرخاء وتقاسمه ،والعدالة البيئية ،والمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة ،مما يحدث تغييراً في حياة النساء والرجال والفتيات والفتيان؛
وإذ نشير إلى نتائج وتوصيات االجتماع األول ) (1977للمنظمة ) (WMOبشأن مشاركة المرأة في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،المعقود في بانكوك ،ومؤتمر المنظمة ) (WMOالثاني ) (2003بشأن دور المرأة في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،المعقود في جنيف؛
وإذ نالحظ التعھد المقطوع في إعالن ومنھاج عمل بيجينغ بتمكين جميع النساء من أجل تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة باعتبار ذلك شرطا ً أساسيا ً وجوھريا ً لتحقيق السالم والتنمية المستدامة التي تتخذ اإلنسان محوراً لھا؛
وإذ ندرك قرارات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCبشأن وضع سياسة
مناخية تراعي البعد الجنساني للدفع قدما ً بالمساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في المفاوضات وفي الھيئات
الفنية المنشأة لمناقشة األنشطة المرتبطة بالمناخ؛
وإذ نشير إلى التعھد المقطوع في إطار عمل ھيوغو بإدراج المنظور الجنساني في كافة سياسات وخطط وعمليات اتخاذ
القرار الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث؛

 3منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ،(IUCNوھيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،وإستراتيجية األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRومنظمة
الصحة العالمية ) ،(WHOوالبنك الدولي.
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وإذ نشير أيضا ً إلى التعھد الذي قطعه األمين العام لألمم المتحدة "تحدي القضاء على الجوع" ،والذي يسعى إلى القضاء
على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في كافة أنحاء العالم؛
وإذ نستھدف أيضا ً اإلسھام في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد  ،2015وإطار العمل للحد من مخاطر الكوارث
لما بعد  ،2015واتفاق األمم المتحدة بشأن تغير المناخ لما بعد  ،2015وغير ذلك من األنشطة المناخية المستقبلية ،وفي
التنفيذ السريع إلعالن ومنھاج عمل بيجينغ؛
وإذ نؤكد أن خدمات الطقس والمناخ تقدم دعما ً ھاما ً للقطاعات االجتماعية واالقتصادية التي تتأثر بالمناخ ،ال سيما
قطاعات الصحة العامة والزراعة واألمن الغذائي واألمن المائي ،والنقل والطاقة والحد من مخاطر الكوارث وإدارة
الموارد الطبيعية وحماية البيئة؛
وإذ نأخذ في االعتبار اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالذي ترمي رؤيته إلى التمكين من 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 واإلقليمي والوطني؛
وإذ ندرك االستنتاجات التي خلص إليھا منتدى االعتبارات الجنسانية والمناخ التابع لمؤتمر المناخ العالمي الثالث
) (WCC-3بأن آثار الطقس والمناخ ليست محايدة من الناحية الجنسانية ،ونقر بأن المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ
يجري الحصول عليھا واستخدامھا بشكل متفاوت طبقا ً للعوامل االجتماعية ،من قبيل االعتبارات الجنسانية ،والعمر،
واالنتماءات العرقية ،والثقافة ،والدخل ،والحصول على خدمات االتصاالت ،والعجز ،والمكان؛
وإذ نشير إلى أن النساء ،بمن فيھن النساء من المجتمعات األصلية ،لديھن معارف ثمينة عن الطقس والمناخ ،تعد مورداً
ھاما ً لزيادة القدرة الوطنية وقدرة المجتمعات المحلية على مواجھة تغير المناخ ،ولذا فإن تمكينھن وتمثيلھن بشكل
متوازن في عمليات إعداد واتخاذ القرار يمكن أن يحسنا من فاعلية خدمات الطقس والمناخ؛
وإذ يساورنا القلق ألن المرأة في البلدان النامية تحتاج بشكل خاص إلى تطوير قدراتھا للحصول على خدمات الطقس
والمناخ واستخدامھا؛ وأن السكان األصليين وال سيما النساء من بينھم ،تواجه في أغلب األحيان حاالت متعددة وغير
متناسبة من ھشاشة األوضاع إزاء تغير المناخ وضعف فرص الوصول إلى خدمات المناخ والطقس؛ وكذلك لضرورة
حصول النساء والرجال على قدم المساواة في كل خلفية اجتماعية على خدمات معلومات الطقس والمناخ المتاحة،
والسيطرة عليھا؛
وإذ نسعى إلى تعزيز تحليل البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ من أجل التمكن من تقديم منتجات معدة خصيصا ً
من شأنھا أن تيسر قرارات االستثمار الفعلي ،وتحليل المخاطر ،وجھود التخطيط ،واإلعداد الفعال للبرامج والمشاريع
والسياسات ،وتساعد بذلك على الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمع بكافة شرائحه؛
وإذ نقترح من ثم توصيات محددة لتيسير دمج االعتبارات الجنسانية وخدمات الطقس والمناخ في أنشطة وكاالت األمم
المتحدة والمجتمع المدني والھيئات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،بما في ذلك إدارة الكوارث ،والقطاع الخاص ،ونھدف
إلى مواصلة تطوير ھذه التوصيات في أنشطتنا الجارية.
نھيب ،نحن ،المشاركين في المؤتمر ،بجميع المشاركين على كل من المستوى الدولي واإلقليمي والوطني وعلى
المستويات المحلية أن يتخذوا الخطوات الالزمة من أجل ما يلي:
-1

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 ،من خالل
زيادة البحوث والتوعية والتدريب ،بما في ذلك من خالل الجمع المنھجي للبيانات المصنفة حسب نوع
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الجنس والعمر ،واستخدامھا ،ومن خالل إجراء تحليالت لالعتبارات الجنسانية  ،فضالً عن إعداد
واستخدام مؤشرات تراعي البعد الجنساني لمراقبة الوصول إلى الخدمات واستخدامھا؛
-2

استخدام استراتيجيات وھياكل لزيادة مشاركة المرأة وكذلك الرجل في إعداد وتقديم خدمات للطقس
والھيدرولوجيا والمناخ تراعي البعد الجنساني ،بما في ذلك تعزيز معارف المرأة ومھاراتھا؛

-3

إعداد وتقديم خدمات للطقس والمناخ تراعي البعد الجنساني ،وتكفل مشاركة مقدمي الخدمات والھيئات
المختصة ،فضالً عن اإلناث والذكور من األطراف المعنية في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،مشاركة
فعالة ،على نطاق وبشكل وبلغة مفھومة وعملية للمستخدمين من الرجال والنساء ،ال سيما في نظم اإلنذار
المبكر ،وبالعمل بشكل وثيق مع القطاعات التي تتأثر بالطقس والمناخ ،وتقديم خدمات للطقس والمناخ
موجھة للنساء ،عند االقتضاء؛

-4

تعزيز قدرة النساء ،وكذلك الرجال في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،مثل مقدمي الخدمات والھيئات
المختصة والمستخدمين النھائيين ،لإلسھام في اإلنتاج الفعلي لخدمات الطقس والمناخ ،والحصول عليھا
واستخدامھا ،من خالل التعليم والتدريب في المجال الفني ومجال االتصاالت ،ومن خالل التطوير
الوظيفي ،بما في ذلك التدريب في مجال االعتبارات الجنسانية؛

-5

زيادة االستثمار في خدمات الطقس والمناخ القائمة على االعتبارات الجنسانية للحد من الفجوات بين
الجنسين في ھذا المجال ،وتقديم خدمات تراعي بشكل أفضل االعتبارات الجنسانية ،ودعم إعالء صوت
المرأة وتنظيمھا في ھذه الخدمات؛

-6

زيادة مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات ) ،(STEMال سيما في األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ،من خالل إعداد وتنفيذ إستراتيجيات التحقيق بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات
التعليمية وفي تعيين المرأة واستبقائھا وترقيتھا في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوفي المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية والشركاء واألطراف المعنية األخرى؛

-7

زيادة التعاون وتكامل البرامج والمبادرات بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات الرئيسية التابعة لألمم المتحدة
واألطراف الفاعلة اإلقليمية والوطنية )مع قيام المرافق الوطنية بدور رئيسي( والمحلية للتمكين من دمج
معلومات الطقس والمناخ التي تراعي االعتبارات الجنسانية دمجا ً منھجيا ً في أنشطة وشبكات وبرامج
وخطط األطراف المعنية والحكومات المحلية والوطنية واللجان اإلقليمية ،وأيضا ً في المنظمات
والمؤتمرات الدولية؛

اتفقنا على توصيات محددة في مجاالت الحد من مخاطر الكوارث ،والصحة العامة ،وإدارة موارد المياه ،والزراعة،
واألمن الغذائي والنساء والمسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والعلوم؛ وترد ھذه التوصيات في المرفق الذي
يلي البيان؛
ولذا ،فإننا ،نحن المشاركين في المؤتمر:
نلزم أنفسنا بتنفيذ ھذه التوصيات في مؤسساتنا وشبكاتنا؛
ندعو منظمة الفاو واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) (IUCNوھيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونسكو وإستراتيجية
األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) ،(WMOوالشركاء ،وكذلك وكاالت وبرامج األمم المتحدة األخرى ،إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ ھذه التوصيات؛ وتنفيذ
أنشطة تشمل إعداد األھداف المحددة وكذلك السياسات والتوجيھات العملية والمراقبة والتقييم ،عند االقتضاء ،حتى يمكن
تحقيق التقدم في تنفيذ ھذه التوصيات وقياس ھذا التقدم؛
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ندعو الممثل الخاص لألمين العام المعني بالحد من مخاطر الكوارث إلى توجيه انتباه المؤتمر العالمي الثالث لألمم
المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،الذي سيعقد في سينداي ،اليابان ،ال سيما خالل اجتماع المائدة المستديرة
الوزاري بشأن الحشد لريادة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث ،إلى بيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس
والمناخ؛
ندعو المديرة التنفيذية لھيئة األمم المتحدة للمرأة أن توجه انتباه الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة إلى بيان
مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
ندعو األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCإلى أن يوجه انتباه اجتماع األطراف العشرين في
ليما ،بيرو ،إلى بيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
ندعو األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOأن يقدم تقرير وبيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات
الطقس والمناخ إلى الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوالمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والمؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية ،وكذلك لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات االخرى.
__________

عدد المرفقات:

1
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مرفق البيان
توصيات محددة خاصة بكل قطاع صدرت عن مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ 7-5 ،تشرين الثاني/
نوفمبر 2014

1

الحد من مخاطر الكوارث

)أ(

االستثمار في المرافق الوطنية ) ((NMHSsمقدمي الخدمات( لتقديم خدمات محسنة تراعي البعد الجنساني
وزيادة الممارسات الجيدة.

)ب(

وضع تدابير إيجابية الجتذاب العاملين من النساء ،واستبقائھن ،في مجال العلوم األرضية )المناھج
واألھداف وما إلى ذلك(.

)ج(

تعزيز قدرة قطاعات تقديم الخدمات على استخدام معلومات الطقس والمناخ المعدة خصيصا ً لھا من أجل
اتخاذ قرارات مستنيرة على كافة المستويات )بدءاً من صانعي السياسات ووصوالً إلى األفراد في
المجتمعات المحلية(.

)د(

دعم الشراكات ،من خالل برامج األطراف المعنية ،مع األجھزة المعنية بالبعد الجنساني والمنظمات
النسائية في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث على كافة المستويات )التوعية ،واستخدام األبطال
الرياضيين ،وتغير المناخ بعد عام  ،2015وأطر الحد من مخاطر الكوارث وأھداف التنمية المستدامة ،في
جملة أمور(.

)ھـ(

توثيق وتوزيع دراسات الحالة بشأن المعارف األصلية التي تستخدمھا النساء لمواجھة الكوارث.

)و(

تعزيز جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والخاصة بالحد من مخاطر الكوارث
لالسترشاد بھا في إعداد التدخالت الموجھة.

2

الصحة العامة

)أ(

دعم وتشجيع البحوث المشتركة بين التخصصات التي تربط بين تغير المناخ والصحة واالعتبارات
الجنسانية من أجل إعداد معلومات وافية لالستنارة بھا على النحو المالئم في تقرير السياسات.

)ب(

‘’1

ينبغي أن يكون إعداد السياسات قائما ً على الحقائق الواضحة.

‘’2

توفر القليل من البحوث التي تربط بين تغير المناخ والصحة واالعتبارات الجنسانية من جھة،
وإعداد السياسات من جھة أخرى.

‘’3

عدم توفر بيانات ،في أغلب األحيان ،على مستوى المجتمعات تكون مصّنفة حسب نوع الجنس.

المشاركة في بحوث العلوم االجتماعية وعلوم السلوكيات للمساعدة على تحسين اآلليات الخاصة
بالمعلومات واالتصاالت ،مما يسفر في نھاية األمر عن تحسين اتخاذ القرارات.
‘’1

فھم كيفية استخدام معلومات الطقس والمناخ.
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)ج(

)د(

)ھـ(

)و(

‘’2

تحسين إدراك كيفية تقييم الناس للمخاطر.

‘’3

األدوار الھامة للتنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار ،واإلبالغ بسلوكيات محددة الھدف منھا
حماية الصحة الشخصية واألسرية.

‘’4

مسألة معقدة ھي أن االعتبارات الجنسانية وتنوعھا مجرد قطعتين في لغز كبير.

استنباط استراتيجيات لالتصاالت تدرك ما يمكن أن تشكله االعتبارات الجنسانية من عقبات ،سواء أكانت
تكنولوجية أم ثقافية ،للحصول على معلومات الطقس والمناخ.
‘’1

غالبا ً ما يتأثر الوصول إلى تكنولوجيات االتصاالت باعتبارات كثيرة منھا االعتبارات الجنسانية.

‘’2

التركيز على مسارات التواصل التي تستخدمھا المرأة والمألوفة لھا.

تعزيز الوعي بأن التحول إلى اقتصاد ومجتمع منخفضي الكربون سيكون له آثار على تحسين الصحة
العامة ،ال سيما صحة النساء واألطفال.
‘’1

روابط قوية بين تغير المناخ وزيادة المخاطر ،مثل األمراض المنقولة.

‘’2

تلوث الھواء في األماكن المغلقة والمفتوحة.

‘’3

عدم استدامة نظم النقل.

‘’4

سوء التغذية.

تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى مشاركة الدوائر الصحية في جمع الخبراء المعنيين بالصحة
والطقس والمناخ إلجراء دورات تدريبية مشتركة وإقامة شراكات عملية واتخاذ مبادرات مشتركة أخرى.
‘’1

تدريب العاملين في مجال الصحة على استخدام البيانات المناخية.

‘’2

تدريب خبراء المناخ في مجال احتياجات الدوائر الصحية.

‘’3

اختيار أماكن مشتركة لمحطات رصد المناخ ومواقع الرقابة الصحية.

‘’4

تعيين عاملين صحيين من النساء.

‘’5

العمل من خالل منظومة الصحة سيضفي بشكل تلقائي بعداً جنسانيا ً على عملية نقل المعلومات.

‘’6

التشارك أيضا ً مع خبراء الصحة البيطرية ،عند الحاجة.

تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى إعداد برامج تعليمية وتوعوية ،مع التركيز بشكل خاص على
التعليم العلمي للفتيات والنساء.
‘’1

تحسين فھم العلوم في المجتمعات المحلية.

‘’2

إعداد برامج بالتعاون مع المدارس ،ال سيما مدارس البنات.
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‘’3

كفالة أن تصل البرامج التدريبية إلى المجتمعات الريفية واال تقتصر على المدن.

3

إدارة موارد المياه

)أ(

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

)ب(

تمكين الذين يتقلدون المناصب الرفيعة من التأثير من خالل توعية أفضل بالبعد الجنساني.

)ج(

تجميع مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس ،على غرار ما يقوم به برنامج تقييم موارد المياه في العالم
) (WWAPالتابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ).(UN Water

)د(

استھداف المعرضين للخطر بأكبر درجة – وھم الفقراء والمھمشون – وفھم تطلعاتھم واحتياجاتھم.

)ھـ(

إقامة شراكات وتحسين التنسيق بين مختلف األطراف المعنية والمشاريع المختلفة )ال سيما الموجودة
بالفعل(.

)و(

نشر المعلومات من خالل أنسب وسائل االتصاالت )االجتماعات ،والتلفاز والمذياع ،والمعلومات
المصورة وما إلى ذلك( ،مع الحرص على أن تكون الرسائل الموجھة موجزة وبسيطة.

)ز(

ضمان إعداد معلومات القياس )باللغات المحلية( – وأن تكون ھذه المعلومات الزمة ومتوفرة.

)ح(

دمج المعارف المحلية بالفھم العلمي – بناء الثقة.

)ط(

توفير استفادة المدارس فعليا ً من مرافق المياه والطقس ،مثل محطات الطقس ،والزيارات ،وحوارات حول
المسار الوظيفي.

)ي(

التركيز على القيمة المجتمعية للمسارات الوظيفية العلمية.

) ك(

إنشاء شبكات من الفتيات في المھن المتعلقة بالماء.

)ل(

التمييز اإليجابي في تعيين وترقية المرشحين المتساوي الكفاءات ،كنقطة بداية فقط.

)م(

منح عطالت أسرية لكل من األمھات واآلباء.

)ن(

فحص كافة السياسات والبرامج من منظور جنساني.

4

الزراعة واألمن الغذائي

)أ(

التعرف على األنشطة المحددة التي تضطلع بھا النساء في كل إقليم.

)ب(

االستماع آلراء المزارعين وتحديد مواقع توفر المعلومات ودعم الشبكات القائمة )االستماع ،تحديد الموقع
والدعم(.

)ج(

تعزيز البحوث ذات المنحى التنفيذي )بحوث عملية(.

)د(

مراعاة احتياجات المستخدمين النھائيين الخاصة عند إبالغھم بمعلومات الطقس والمناخ ،وضمان حصول
جميع المزارعين على النوع المناسب من المعلومات.
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)ھـ(

تقديم منتجات ومعلومات بسيطة يحتاجھا جميع المزارعين )الرجال والنساء وأكثر الفئات ضعفا ً( التخاذ
القرارات التي تجمع المعلومات من المصدر مثل نماذج المحاصيل ،ومسائل الماء والصحة.

)و(

ضمان الحصول على تعليقات المستخدمين عن نوعية معلومات المناخ والطقس وخصائصھا ،ال سيما
بشأن التكييف مع تغيّر المناخ.

)ز(

إعداد وتنفيذ خطط محددة لسد الثغرات في خطط التعليم والوصول إلى التكنولوجيا ،واتخاذ القرارات من
أجل المرأة في السياقات الريفية.

)ح(

تحسين استخدام الشبكات كالتعاونيات ،وخدمات اإلرشاد الزراعي ،والمجتمعات المحلية ،والمزارعين
الرواد لنشر معلومات الطقس والمناخ.

)ط(

إدراج منظور جنساني في خطط خدمات الطقس والمناخ وجعل االعتبارات الجنسانية أولوية عالية
المستوى.

5

المرأة والمسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والمناخ

)أ(

تحقيق تكامل بين المساعي الوطنية والدولية لتعزيز ودعم دور المرأة في العلوم على كافة المستويات في
مسارھا الوظيفي.

)ب(

تعزيز وتوسيع نطاق األنشطة واألھداف الرامية إلى تعميم مراعاة البعد الجنساني ،في المنظمة )(WMO
وھيئاتھا التأسيسية وأعضائھا ،والمنظمات األخرى المسؤولة عن تخطيط ھذا المؤتمر وإدارته.

)ج(

تطابق األقوال مع األفعال.

)د(

زيادة إبراز محاسن وجاذبية المسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والمناخ للمرأة والرجل .التركيز
على تنوع المسارات الوظيفية في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ ،وضرورة تحسين الرواتب
وظروف العمل في كثير من البلدان.

)ھـ(

تعزيز التوعية باالعتبارات الجنسانية في تعليم المدرسين ،ال سيما مدرسي العلوم.

)و(

جعل خدمات الطقس والمناخ تراعي االعتبارات الجنسانية .وينبغي أن يبدأ ھذا من اآلن ،إذ أننا ال نملك
ترف االنتظار إلى حين أن تدخل المرأة عالم العلوم.

)ز(

تعزيز وتوسيع نطاق نظم التوجيه والتدريب والمنح الحالية المتاحة للنساء على كل من الصعيد الوطني
والدولي.

)ح(

إعداد برامج تدريب تركز على السياق لدعم الخدمات التي تراعي االعتبارات الجنسانية وتنفيذھا كي تلبي
احتياجات المرأة في أدوارھا المختلفة )بدءاً بدورھا كمستخدم ووصوالً إلى دورھا كمعد( في المناطق
والثقافات والحاالت االجتماعية االقتصادية المختلفة.

)ط(

البحث عن أدوار نموذجية ،وتعزيزھا ،لتحسين إبراز محاسن وجاذبية المسارات الوظيفية في مجاالت
الطقس والماء والمناخ.

)ي(

نشر وقائع المؤتمر ،والترويج لھا ،واستخدام ھذه المادة عند استعراض المطبوعات الموجودة ،وربما
يجري إعداد عدد من نشرة المنظمة ) (WMO Bulletinيركز على المسائل الجنسانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31 -29 ،تشرين األول /أكتوبر ) (2012مطبوع المنظمة رقم (1102
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/english/pdf/1102_Part1_en.pdf - paragraphs/Resolutions related to IBCS Chair report

-2

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

)الفقرتان  3.1و 3.2من القرار ((EC-65)1
-3

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 5-1 ،تموز/
يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) 1124

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم (1149
(http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Meeting%20of%20the%20IBCS%20%
)28IBCS-2%29//wmo_1149_en.pdf

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
جنيف 14 ،تشرين الثاني /نوفمبر ) ،2014مطبوع المنظمة رقم (1154
http://gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Second%20Session%20of%20the%20Manageme
nt%20Committee%20of%20IBCS//wmo_1154_en.pdf

-6

الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs-climate.org
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المسودة األولى
معلومات أساسية
إن ُنظم الطاقة ھي قاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويتأثر توليد الطاقة وتخطيط العمليات المتعلقة
-1
بھا تأثراً ملحوظا ً بالظواھر الجوية ويتزايد تعرّض ُنظم الطاقة لتقلبات الطقس والمناخ مما يؤثر على كل من توافر
الطاقة والطلب عليھا .ومع مراعاة معلومات الطقس والمناخ ،يمكن أن تحسن ُنظم الطاقة تحسينا ً كبيراً قدرتھا على
الصمود في مواجھة تطرفات الطقس ،وتقلبية المناخ وتغيره ،وكذلك سلسلة عملياتھا الكاملة خالل دورة عمرھا بأكملھا.
فالطاقة أساسية لعمل المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمع
-2
كون كفاءة الطاقة وتوليد طاقة متجددة حساسين للطقس والمناخ والماء:
)أ(

ففي مجال الزراعة وإنتاج األغذية ،مثالًُ ،تعزى جزئيا ً الزيادات في اإلنتاجية التي تحققت في الماضي إلى
االستخدام الكبير للوقود األحفوري .ومع النمو السكاني وتزايد االحتياجات إلى إنتاج األغذية ،ستتطلب
الزراعة الذكية من الناحية المناخية ) ،(CSAالتي تشجع نظم اإلنتاج التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية زيادة
مستدامة وتحسّن صمود )تكيّف( النظم الزراعية وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة )التخفيف( وتعزز تحقيق
األمن الغذائي الوطني واألھداف اإلنمائية ،استخدام مصادر طاقة متجددة ومستدامة .وتتطلب العمليات على
مستوى المزرعة الطاقة الالزمة ألغراض ضخ المياه ،وتربية الحيوانات ،وزرع وحصاد المحاصيل ،وتدفئة
المحاصيل المحمية ،والتجفيف ،والتخزين .وبعد الحصادُ ،تستخدم الطاقة في عمليات التصنيع ،والتعبئة،
والتخزين ،والنقل ،واالستھالك .ومن ثم ،حيثما كانت توجد موارد جيدة للطاقة الشمسية أو الريحية أو المائية
أو الحرارية األرضية أو طاقة الكتلة األحيائية فإنھا من الممكن أن ُتستخدم كبديل عن الوقود األحفوري وأن
تساعد على تحسين الحصول على الطاقة على امتداد سلسلة األغذية بأكملھا .وحيثما يُستخدم الوقود
األحفوري يمكن تحسين كفاءة الطاقة باستخدام معلومات وخدمات الطقس والمناخ؛

)ب(

وفي مجال الصحةُ ،تعتبر الطاقة أساسية لتوفير الصحة والتنمية وسُبل العيش المالئمة  -سواء اس ُتخدمت
داخل المنزل ،ألغراض الطھي والتدفئة ،أو في مدننا وبلداتنا ،ألغراض النقل واألنشطة اإلنتاجية ،بما في
ذلك تقديم الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة من قبيل توفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.
وتعتمد مرافق الرعاية الصحية على وجود كھرباء يمكن التعويل عليھا كي تعمل ليالً ،من أجل تشغيل معدات
التشخيص ،وضخ المياه ،وتخزين اللقاحات ،وإدارة النفايات الخطرة .وفي بعض البلدان النامية ،ال توجد لدى
أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية كھرباء أو تفتقر إلى كھرباء يمكن التعويل عليھا .وفي الوقت ذاته،
يعتمد ما يقرب من  3مليارات من األشخاص على نطاق العالم اعتماداً أساسيا ً على استخدام الوقود الصلب
بطريقة تفتقر إلى الكفاءة )مثال ،األخشاب ،والفحم النباتي ،والروث ،ونفايات المحاصيل ،والفحم( ألغراض
الطھي ،مما تنتج عنه مستويات عالية من تلوث الھواء في المنزل وحوله .ووفقا ً لما تذكره منظمة الصحة
العالمية ) ،(WHOيلقى  4.3ماليين شخص سنويا ً حتفھم من جراء تعرضھم لتلوث الھواء المنزلي .ومن ثم،
فإن تحسين إمكانية حصول األسر المعيشية على كھرباء نظيفة يمكن أن يُسفر عن تحقيق فوائد مصاحبة
كبيرة بشأن الصحة والمناخ؛

)ج(

وفي مجال الحد من مخاطر الكوارث ،تتطلب البنية التحتية البالغة األھمية التي تلزم للتصدي للكوارث ،من
قبيل المستشفيات ،وشبكات اإلمداد بالمياه ،و ُنظم االتصاالت ،إلخ ،وجود إمداد بالكھرباء يمكن التعويل عليه.
وفي الوقت ذاته ،وال سيما في أوقات اشتداد الطلب على الطاقة مثالً أثناء موجات البرودة والحرارة ،يتعين
أن تكون نظم الطاقة قادرة على الصمود بدرجة تكفي لضمان توفير الخدمات .وقد يؤدي االتجاه الحالي الذي
يتسم بتزايد وتيرة وكثافة الظواھر الخطرة الجوية والھيدرولوجية  -التي تفضي إلى مزيد من الكوارث  -إلى
تزايد المخاطر بالنسبة لنظم الطاقة .ومن ثم ،فإن الحد من المخاطر المرتبطة باألخطار الجوية
والھيدرولوجية التي تتعرض لھا نظم الطاقة من شأنه أن يتطلب زيادة فعالية استخدام نواتج وخدمات مُحكمة
خاصة بالطقس والمناخ؛
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المسودة األولى
)د(

أما مجال المياه ذو األولوية فھو يحتاج إلى الطاقة ويمكن أن ينتج الطاقة .فالطاقة تلزم ،بين أغراض أخرى،
لضخ المياه ،ومعالجة المياه ،وإزالة ملوحة المياه ،وتشغيل نظم توزيع المياه .ومن الممكن توليد الطاقة المائية
وطاقة األمواج بواسطة المياه ،وتؤدي المياه دوراً رئيسيا ً في عمل محطات الطاقة الحرارية بكفاءة ألغراض
التبريد .وكالھما يحتاج إلى توصيف المناخ الماضي والتنبؤات الخاصة بالمستقبل.

ومن خالل إقامة الشراكات ومشاركة الجھات المعنية في الوقت نفسه ،قد يتيح تطبيق المعلومات الجوية
-3
ً
ً
والمناخية دعما مفيدا في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة ووضع السياسات ذات الصلة لتحقيق التوازن األمثل بين
العرض والطلب وكذلك للدفع إلى تغييرات سلوكية في مجال االقتصاد في استخدام الطاقة.
وإضافة إلى ذلك ،ھناك في الوقت الراھن تحرك من أجل إنشاء أھداف التنمية المستدامة ) ،(SDGsالتي
-4
ً
ً
ً
تشمل في ھذه المرحلة ھدفا عالميا محددا بشأن الطاقة؛ وإنشاء مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ) (SE4ALLفي
عام  2011من ِق َبل األمين العام لألمم المتحدة بان كي  -مون ،التي تمثل اآلن شراكة قوية تضم أكثر من  100بلد )من
بينھا  85بلداً ناميا ً(؛ وإن الطاقة محور اھتمام األعضاء والمنظمات الشريكة لتعزيز أنشطتھم.
وفي إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخُ ،تدعى األطراف إلى وضع التزامات وطنية
-5
ً
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام  2020وأيضا في سياق االتفاق الذي لم يجر التفاوض عليه حتى اآلن ،ومن
المتوقع أن تؤدي إلى حدوث زيادة ھائلة في حصة مصادر الطاقة المتجددة الحساسة للمناخ من قبيل الطاقة الشمسية
وطاقة الريح .ولذا قد ترغب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي النظر في الكيفية التي
ستؤثر بھا ھذه التطورات على الطلب على الخدمات المناخية بھدف التشجيع على التحوّ ل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وإضافة إلى ذلك ،فإن الصندوق األخضر للمناخ ،الذي يكاد يصبح عامالً ،قد حصل على رأسمال متعھد به أولي
يتجاوز  10مليارات دوالر أمريكي ،كما أنه سيدعم االنتقال إلى مسارات التنمية المستدامة ذات االنبعاثات المنخفضة.
وفي سبيل ذلك ،قد يتيح الصندوق فرصا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللمشاركة في تنفيذ
مشاريع ذات صلة بالطاقة .وتسعى المنظمة ) (WMOإلى اعتماد الصندوق األخضر للمناخ في إطار آلية المسار السريع
لتنفيذ المشاريع .وبالنظر إلى ھذه التطورات والتطورات المستقبلية وإلى الحاجة إلى الخدمات المناخية من أجل قطاع
الطاقة ،ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تؤدي دوراً ھاما ً ورياديا ً في تيسير الخدمات المناخية من أجل الطاقة.
واستجابة لما ورد آنفاً ،عقدت األمانة اجتماعا ً لفريق خبراء مخصص في  13حزيران /يونيو  2014من
-6
أجل وضع نموذج مثالي للطاقة .وإضافة إلى ذلك ،عقدت المنظمة ) (WMOمنتدى للشراكة مع القطاع الخاص بشأن
الطاقة في  24-23آذار /مارس  2015في جنيف ساھم في توفير عناصر إضافية لتطوير المثال النموذجي للطاقة .ويفسر
المثال النموذجي كيفية استفادة قطاع الطاقة من تحسين الخدمات المناخية ويقدم رؤية بشأن كيفية إعداد وتطبيق نواتج
وخدمات مناخية موجھة من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتساعد على تحسين الكفاءة وتقلل المخاطر
المصاحِبة ألخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية المتعلقة بنظم الطاقة .ومن خالل ھذا المثال النموذجي ،سيوفر اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSآلية تنسيق تتيح لألطراف المعنية بقطاع الطاقة الحصول ،على نطاق أوسع ،على
الخبرات والمعلومات واألدوات والسياسات المناخية ذات الصلة ،بما يتجاوز ما يمكن الحصول عليه.
وبينما يجيد بعض األطراف المعنية بالطاقة استخدام المعلومات المناخية ،فإن الغالبية العظمى منھا تعجز
-7
ً
ماليا عن ضم متخصصين في مجالي الطقس والمناخ ليعملوا معھا .كذلك ،فإن إشراك األطراف المعنية بقطاع الطاقة
سيم ِّكن متخصصي المناخ من تحسين فھم احتياجات قطاع الطاقة وتلبيتھا .ومن شأن المثال النموذجي للطاقة أن ييسر
على األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأن تسھم بخدماتھا وأدواتھا في النظام وتدعم تحديد
أساليب محسّنة لتبادل المعلومات وتحسين الوصول إلى خدمات بعينھا.
ـــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي لل ِع ْلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
المراجع:
-1

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

-2

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى لإلطار العالمي للخدمات المناخية:

-3

التقرير النھائي الموجز مع القرارات للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،الجزء األول )جنيف،
 31-29تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102والقرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية( ،والقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية(:

http://gfcs.wmo.int/HLT

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/arab
ic/pdf/1102_Part1_ar.pdf

-4

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

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 5-1 ،تموز /يوليو
 ،2013مطبوع المنظمة رقم (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) 1124

-6

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف،
 15و 17حزيران /يونيو  ،2014مطبوع المنظمة رقم ،1144
http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//wmo_1144_en

(%20MC1.pdf
-7

أعمال الدورة األولى للجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACروما 28-27 ،تشرين األول /أكتوبر
)(http://www.gfcs-climate.org/node/599

-8

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 13-10 ،تشرين الثاني/
نوفمبر (http://ibcs-2.wmo.int/) 2014

-9

أعمال الدورة الثانية للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف 14 ،تشرين الثاني/
نوفمبر (http://www.gfcs-climate.org/node/627) 2014

 -10الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs.wmo.int/

2014
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المسودة األولى
معلومات أساسية
قرر باإلجماع مؤتمر المناخ العالمي الثالث في عام  ،(WCC-3) 2009الذي حضره  13من رؤساء الدول أو
-1
الحكومات ،و 81وزيراً ،وأكثر من  2500من العلميين والممارسين ،إنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وھو مبادرة متخذة على نطاق األمم المتحدة وتتصدرھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلتوجيه عملية إعداد
معلومات وخدمات مناخية على أساس علمي وتطبيقھا لدعم عملية اتخاذ القرار في القطاعات الحساسة للمناخ .وفي عام
 ،2010تم تشكيل فرقة عمل رفيعة المستوى ) (HLTلتقترح عناصر لإلطار .وقد أعدت فرقة العمل ھذه التقرير المعنون
" "Climate Knowledge for Action: A Global Framework for Climate Servicesباعتباره األساس لإلطار العالمي
للخدمات المناخية .وفي عام  ،2011أنشأ المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفرقة عمل لوضع مشروع خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية والقتراح ھيكل حوكمته .وأثناء العام نفسه ،أنشئ مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSداخل أمانة المنظمة ) .(WMOوفي عام  ،2012أنشأت الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSواعتمدت مشروع خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSكي ينظر فيه المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالحقا ً .وعقد ذلك المجلس دورته األولى في
جنيف في تموز /يوليو  2013ودورته الثانية في جنيف في تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وتتمثل رؤية اإلطار العالمي
للخدمات المناخية في تمكين المجتمع من تحسين إدارته للمخاطر والفرص الناشئة من تقلبية المناخ وتغيره ،ال سيما
بالنسبة لمن ھم األشد تأثراً باألخطار المرتبطة بالمناخ .وسوف يتحقق ھذا من خالل إعداد معلومات وتنبؤات مناخية
مستندة إلى العلم وإدراجھا في التخطيط والسياسة والممارسة.
-2
التالية:

وقد عُقدت الدورة األولى ) (IBCS-1في الفترة من  1إلى  5تموز /يوليو  2013في جنيف واتخذت القرارات

)أ(

اعتمدت خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوخالصة وافية للمشاريع األولية لذلك اإلطار
لتنفيذھا فوراً؛

)ب(

أنشأت اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACبوصفھا آلية لمشاركة أصحاب المصلحة؛

)ج(

انتخبت الدكتور  Anton Eliassenرئيسا ً لھا؛ والدكتورة  Linda Makuleniوالدكتور
نائبين مشاركين للرئيس .وانتخبت أيضا ً األعضاء الذين يشكلون لجنة اإلدارة التابعة للمجلس.

Laxman Singh Rathore

 -3أما الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCS-2التي عُقدت في الفترة من  10إلى
تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف ،فقد اتخذت عدداً من القرارات الھامة لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSعلى النحو التالي:

14

)أ(

انتخبت الدكتور  Jens Sundeرئيسا ً للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوأعادت انتخاب
الدكتورة  Linda Makuleniوالدكتور  Laxman Singh Rathoreنائبين مشاركين للرئيس وأبقت على عضوية
وتكوين لجنة اإلدارة التابعة لذلك المجلس على النحو الذي اعتمدته دورته األولى؛

)ب(

وافقت على عقد اجتماعات عامة عادية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمرة واحدة فقط
في فترة ما بين دورتي المؤتمر قبيل انعقاد دورات مؤتمر المنظمة ) (WMOوعلى أن تعقد لجنة اإلدارة
اجتماعا ً مرة كل عام إلسداء المشورة وتوفير اإلشراف على تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
وإدارته في الفترة الفاصلة بين الدورتين؛

)ج(

اعتمدت االختصاصات المنقحة للجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) ،(IBCSالتي تحدد وظائف تلك اللجنة االستشارية ) (PACومسؤولياتھا وعضويتھا وأسلوب عملھا
وتمويلھا؛
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)د(

وافقت على الوسائل التي يمكن من خاللھا لشركاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوأصحاب
المصلحة ذوي القدرات الفنية أن يؤدوا دوراً في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما من
خالل المشاركة في لجان فنية ُتنشأ ألغراض محددة ،حسب االقتضاء ،وبما يتفق مع ممارسات اللجان الفنية
التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

وافقت على التفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوالھيئات التأسيسية التابعة
للمنظمة )(WMO؛

)و(

اعتمدت االختصاصات المنقحة للجنة اإلدارة لتعزيز التواصل والروابط مع اللجنة االستشارية للشركاء
)(PAC؛

)ز(

وافقت على إدراج األنشطة الحضرية المرتبطة بالمناخ كمجال خاص مشترك بين المجاالت ذات األولوية
لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ح(

وافقت على مواصلة تطور المثال النموذجي للطاقة وعلى تقديم اقتراح إلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية للنظر في إضافة مسألة الطاقة كقطاع ذي أولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛

)ط(

وافقت على إنشاء فرقة عمل مخصصة معنية بالمراقبة والتقييم أو إنشاء فريق عامل معني بالمراقبة والتقييم؛

)ي(

وافقت على إنشاء فرقة عمل مخصصة أو فريق عامل لالنتھاء من وضع خطة تشغيل وموارد اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللفترة 2018-2015؛

)ك(

سلّمت بضرورة توفير موارد لدعم تنفيذ المشاريع واألنشطة ،وھيكل حوكمة اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSومكتب ذلك اإلطار؛

)ل(

طلبت من لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSإدراج التوصية المتعلقة
بالبُعد الجنساني في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

وقد عقدت اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACاجتماعھا األول في روما في الفترة من  27إلى  28تشرين
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األول /أكتوبر  2014في مقر برنامج األغذية العالمي ) (WFPواستضاف برنامج األغذية العالمي باالشتراك مع منظمة
األغذية والزراعة ذلك االجتماع .وحضر االجتماع ممثلون لألعضاء التالي ذكرھم في اللجنة االستشارية للشركاء:
المفوضية األوروبية ) ،(ECومنظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل
األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومعھد األمم المتحدة للتدريب
والبحث ) ،(UNITARوالمجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOوحضر أيضا شركاء لم ينضموا بعد إلى اللجنة االستشارية
للشركاء ) ،(PACھم المجلس الدولي للعلوم ) /(ICSUمستقبل األرض ،ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
) ،(UNISDRومنظمة الصحة العالمية ) .(WHOوانضمت الشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPمنذ اجتماعھا األخير ،إلى
اللجنة االستشارية للشركاء ).(PAC
وقبل تفعيل اللجنة االستشارية للشركاء ،أنشأ األمين العام للمنظمة ) (WMOعلى الصعيد الفني مجلسا ً لمراقبة
-5
المشاريع ) (POBكھيكل غير رسمي .وكان الغرض منه ھو المساھمة في تفعيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات التابعة
لمنظومة األمم المتحدة والوكاالت الدولية الرئيسية التي تشارك مباشرة في تخطيط وتنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبما يتماشى مع والياتھا وأولوياتھا ،مما يُسفر عن تعزيز تطبيق الخدمات المناخية
في المجاالت األربعة األولى ذات األولوية .وضم المجلس ) (POBاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل
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األحمر ) (IFRCومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
) ،(UNISDRوالبنك الدولي ) ،(WBومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
وساھم المجلس ) (POBمساھمة كبيرة في تخطيط وتطوير أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما
وضع خطة تنفيذ اإلطار ) (GFCSالتي اعتمدتھا الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في تشرين األول/
أكتوبر عام  ،2012ووافقت عليھا بعد ذلك الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSفي تموز/
يوليو عام  .2013وساھم أيضا ً في تنفيذ أنشطة محددة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمثل تخطيط
المشاورات الوطنية واإلقليمية لإلطار والمشاركة فيھا ،وإعداد خطط عمل لمعالجة األولويات التي حُددت من خالل
المشاورات ،وتصميم وتنفيذ األنشطة الرئيسية في بوركينا فاسو وبليز ودومينيكا والنيجر والسنغال وتنزانيا ومالوي.
واجتمع المجلس ) (POBشھريا ً بانتظام ،فش ّكل بذلك منصة لتبادل المعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوالتحديثات بشأن الوضع العام لتنفيذ اإلطار ) .(GFCSوتناوب أعضاء المجلس )(POB
رئاسته إذ رأس المجلس كل من المنظمة ) (WMOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية )،(WHO
كما شغل كل من مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOمنصبي نائبي
الرئيس .وقد تو ّقف وجود المجلس ) (POBبتفعيل اللجنة االستشارية للشركاء ).(PAC
وعلى المستوى اإلداري ،يُعتبر فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت ) (ICGالذي أنشأه األمين العام للمنظمة
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العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOھو اآللية غير الرسمية التي يستخدمھا األمين العام إلشراك شركاء األمم المتحدة
الرئيسيين المساھمين في مبادرة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوال يضم ذلك الفريق سوى وكاالت األمم
المتحدة )منظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )،(UNISDR
والبنك الدولي ) ،(WBومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).((WMO
وقد حصل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى مساھمات من أعضاء شتى ،بلغ إجماليھا ما يلي:
-7
ً
ً
استراليا ) 484,000فرنك سويسري( ،وبنغالديش ) 3,706فرنكا سويسريا( ،وكندا ) 5,796,000فرنك سويسري(،
والصين ) 400,000فرنك سويسري( ،وفنلندا ) 52,320فرنكا ً سويسريا ً( ،وفرنسا ) 62,000فرنك سويسري( ،وألمانيا
) 60,130فرنكا ً سويسريا ً( ،وھونغ كونغ ،الصين ) 9,520فرنكا ً سويسريا ً( ،والھند ) 118,000فرنك سويسري( ،وإيران
) 9,030فرنكا ً سويسريا ً( ،وأيرلندا ) 488,400فرنك سويسري( ،والمكسيك ) 23,843فرنكا ً سويسريا ً( ،والنرويج
) 19,135,000فرنك سويسري( ،وقطر ) 135,100فرنك سويسري( ،وجمھورية كوريا ) 258,000فرنك سويسري(،
وسويسرا ) 1,250,000فرنك سويسري( ،وجنوب أفريقيا ) 20,000فرنك سويسري( ،والمملكة المتحدة ) 350,000فرنك
سويسري( .وقُدمت تعھدات من فنلندا ) 400,000فرنك سويسري( ،وإندونيسيا ) 650,000فرنك سويسري( .وأعارت
الصين وجمھورية كوريا خبراء لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSباشروا مھامھم في نھاية أيلول /سبتمبر
.2014
-8
عدة بلدان.

وإضافة إلى ذلك ،يساھم أعضاء شتى في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبدعم أنشطة في

برنامج التك ّيف في أفريقيا التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

ھذا البرنامج ھو المبادرة المشتركة بين الوكاالت األولى من نوعھا المنفذة في إطار اإلطار العالمي للخدمات
-9
المناخية ) (GFCSبتمويل من النرويج ) 10ماليين دوالر أمريكي( وھدفھا ھو التصميم واإلنتاج المشتركين للخدمات
المناخية دعما ً للزراعة واألمن الغذائي والصحة والحد من مخاطر الكوارث وتضم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOوالوكاالت الشريكة .وال َب َل َدان اللذان يمثالن محور تركيز ذلك البرنامج ھما جمھورية تنزانيا المتحدة ومالوي.
وللبرنامج آلية حوكمة عاملة بفرق لتنفيذ المشاريع داخل البلد تجتمع شھريا من أجل تنسيق ورصد التنفيذ .وعلى الصعيد
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العالمي ،تعقد لجنة توجيه البرنامج مؤتمرات شھرية عن بُعد منذ كانون األول /ديسمبر  2013وتجتمع مرتين في السنة
كل نيسان /أبريل وتشرين األول /أكتوبر .وقد أُعدت خطة أنشطة مفصلة ،وإطار للرصد والتقييم ،واستراتيجية لالتصال
بصورة مشتركة من ِق َبل جميع الشركاء تحت قيادة المنظمة ) .(WMOوحُددت أيضا ً المناطق المستھدفة في كال البلدين.
وقد جرت مشاورات وطنية إلنشاء إطار للخدمات المناخية في جمھورية تنزانيا المتحدة في أيار /مايو وفي
-10
مالوي في حزيران /يونيو .وفي جمھورية تنزانيا المتحدة ،اتفق االجتماع على مجموعة من التوصيات ،منھا ما ھو
متعلق باللجنة التنفيذية التنزانية المعنية باإلغاثة من الكوارث ) (TANDRECلتقوم بدور لجنة التوجيه للخدمات المناخية،
ومنھا ما يتعلق بالمنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتقوم أيضا ً بدور منصة الخدمات المناخية .واعتمدت اللجنة
التنفيذية ) (TANDRECھذه التوصيات في  14آب /أغسطس .وفي مالوي ا ُتفق على إحياء اللجنة الوطنية لألرصاد
الجوية ) (NMCمن أجل القيام بدور لجنة التوجيه للخدمات المناخية في مالوي ،بحيث تكون مسؤولة أمام لجنة التوجيه
الوطنية لتغير المناخ .وستتولى إدارة شؤون تغير المناخ وخدمات األرصاد الجوية في مالوي عملية إحياء اللجنة
الوطنية لألرصاد الجوية ).(http://www.gfcs-climate.org/Norway_2) (NMC

التعاون مع مجموعة البنك الدولي
ُتزيد مجموعة البنك الدولي ) (WBاستثماراتھا في تعزيز خدمات المناخ والطقس والھيدرولوجيا في البلدان
-11
ً
ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط ،بحيث تبلغ الحافظة العالمية حاليا ما يزيد على  500مليون دوالر أمريكي
في مشاريع التحديث في ھذا الصدد .ويستثمر البنك الدولي من خالل مجموعة من اآلليات منھا البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير ) ،IBRDبالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط( ،والرابطة الدولية للتنمية ) ،IDAبالنسبة للبلدان ذات الدخل
المنخفض( ،وصناديق االستثمار في مجال المناخ )ال سيما البرنامج التجريبي للصمود في مواجھة المناخ ،(PPCR -
ومرفق البيئة العالمية ) ،(GEFوالصناديق االستئمانية من قبيل المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ).(GFDRR
ومن خالل ھذه االستثمارات ،تجري في عدد من البلدان تنمية القدرات في مجالي الحد من مخاطر الكوارث و ُنظم
اإلنذار المبكر )انظر المشاريع ذات الصلة بالبنك الدولي المبلغ عنھا في االجتماع المتعلق بتنسيق تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSالمتاح على العنوان التالي.(http://www.gfcs-climate.org/node/573 :

التعاون مع منظمة الصحة العالمية
تؤدي منظمة الصحة العالمية ،بوصفھا سلطة التوجيه والتنسيق للصحة داخل منظومة األمم المتحدة ،وظيفة
-12
مركزية في مجال القيادة الدولية والحوكمة في ما يخص الصحة العالمية .وھي تمثل المصدر الخارجي الرئيسي
للسياسة الصحية والدعم الفني بالنسبة للدول األعضاء فيھا .ومن ثم ،تؤدي منظمة الصحة العالمية دوراً سياسيا ً وفنيا ً
ومعياريا ً بالغ األھمية في ما يتعلق بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي ما يخص قطاع الصحة ذي
األولوية .ومن بين أكبر نقاط قوة منظمة الصحة العالمية صلتھا الوثيقة بالجھات الفاعلة الوطنية في مجال الصحة من
خالل مكاتبھا القطرية في معظم البلدان ،ومن خالل مكاتبھا اإلقليمية الستة .وتشكل المكاتب القطرية لمنظمة الصحة
العالمية جھة اتصال مباشر ومستدام مع الوزارات الوطنية للصحة وغيرھا من الجھات الفاعلة المحلية في مجال
الصحة ،ومن ثم فھي تشكل أحد أھم الطرق الفعالة التي يمكن من خاللھا للمبادرات الدولية من قبيل اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSالتواصل مع المرافق التشغيلية للصحة على الصعيد الوطني ،مع التنسيق أيضا ً مع
القطاعات األخرى.
ويجري تنفيذ مھام الحوكمة في مجال الصحة ،والدعم السياساتي والفني ،في ما يخص تحديات تغير المناخ
-13
وتقلبه .فأثناء الدورة الحادية والستين لجمعية الصحة العالمية ،أبرزت الدول األعضاء أھمية تغير المناخ بالنسبة للصحة
العامة ،وحثت البلدان على اتخاذ إجراءات ،وطلبت الدعم من أمانة منظمة الصحة العالمية .واستجابة لذلك ،تن ّفذ منظمة
الصحة العالمية خطة عمل مر ّكزة للتوعية باآلثار الصحية المترتبة على تغير المناخ ،وتقوية األدلة ،وتعزيز الشراكات،
ودعم التنفيذ الوطني للتقييمات والمشاريع ،وكفالة زيادة مراعاة الصحة في إطار العمليات الدولية المتعلقة بالمناخ
والتنمية المستدامة .وفي آب /أغسطس  ،2014استضافت منظمة الصحة العالمية أول قمة دولية بشأن المناخ والصحة
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على اإلطالق ،شارك فيھا ما يزيد على  650مشاركاً ،منھم  22وزيراً ووفود حكومية كبيرة من جميع أنحاء العالم.
واھتدى بنتائج ھذا المنتدى التجديد المقترح لخطة عمل منظمة الصحة العالمية للمناخ والصحة ،التي ھي قيد نظر
جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.
والبرامج الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية في مجاالت إدارة مخاطر الطوارئ ،ومراقبة األمراض ،والصحة
-14
ً
ُ
البيئية ،وتعزيز النظم الصحية تنفذ جميعھا نھُجا بالغة األھمية لإلقالل إلى أدنى حد من الطائفة الكاملة من المخاطر
الصحية ،بدءاً من المخاطر التي تشكلھا ظواھر الطقس المتطرفة ووصوال إلى أوبئة األمراض المعدية وسوء نوعية
الھواء التي تتأثر بالطقس والمناخ .وجدير بالمالحظة أن منظمة الصحة العالمية تعمل حاليا ً بنشاط لدعم الدول األعضاء
كي تضع خططا ً وطنية للتكيف خاصة بالصحة ،تشمل تدابير لحماية الصحة ” ال تفضي إلى الندم“ من أجل تحسين
إدارة المخاطر المناخية ،مما سيحسّن أيضا ً القدرة على الصمود في مواجھة تغير المناخ في المستقبل .وقد اتفق المجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSعلى أن ھذه األنشطة قد تستفيد من تحسين التنسيق مع الشركاء في مجال
األرصاد الجوية والمناخ.
وتعمل منظمة الصحة العالمية بنشاط أيضا ً مع شركاء آخرين في مجال الصحة ،ومع المنظمة العالمية
-15
لألرصاد الجوية ) ،(WMOلتعجيل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن أجل الصحة .وتولت قيادة
مشاورات متعددة لتحديد الكيفية التي يمكن بھا أن تساھم الدوائر الصحية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
وأن تستفيد منه؛ وساعدت على إعداد المثال النموذجي للصحة ،الذي يمثل ترجمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSإلى الصحة ،ويوفر إرشاداً لتحديد االحتياجات المتعلقة بالمعلومات المناخية لقطاع الصحة وتلبيتھا بدءاً من
المستوى العالمي إلى المستوى المحلي .واق ُترح إنشاء فريق خبراء من أجل مواصلة توجيه منظمة الصحة العالمية
) (WHOفي مشاركتھا في عملية تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وفي أيار /مايو  2014أنشأت منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
-16
مكتبا ً مشتركا ً بينھما لشؤون المناخ والصحة لضمان التنفيذ الناجح ألنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
داخل قطاع الصحة .ويتولى ھذا المكتب قيادة عملية تنسيق التنفيذ المتعلق بالصحة في إطار اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSويقدم الدعم الفني لمنظمة الصحة العالمية في برامجھا وأبحاثھا المتصلة بالمناخ ،ويعمل كمنصة
للتواصل مع المستخدمين لتعجيل الطلب على الخدمات المناخية للصحة واستخدامھا.
)(WMO

وقد حسّن المكتب المشترك التنسيق بين منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
-17
) ،(WMOوعزز مشاركة قطاع الصحة في المشاورات اإلقليمية والوطنية بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية .وھذه المناسبات تحفز اھتمام وزارات الصحة وتتيح فرصا ً رئيسية
للجھات الفاعلة في مجال الصحة للمشاركة مع نظرائھا المعنيين باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوفي
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSوفي آب /أغسطس  ،2014جرت في دومينيكا مشاورة
وطنية بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاستضافتھا وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية
) /PAHOمنظمة الصحة العالمية ) ،((WHOوكانت ھذه ھي أول مشاورة متعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSيقودھا قطاع مستخدم ھو قطاع الصحة في ھذه الحالة .وقد حدّد ھذا الحوار ضرورة إجراء دراسة أساسية
بشأن آثار الطقس والمناخ على قطاع الصحة ،وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ،كأساس لألنشطة البرنامجية والسياساتية
المستقبلية .ومن المقترح تمويل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل كندا لدعم ھذا النشاط ،مع
مساھمات مستقلة من وزارة الصحة الكندية ومنظمة الصحة العالمية /منظمة الصحة للبلدان األمريكية ).(WHO/PAHO
ويضمن إنشاء المكتب المشترك مشاركة أھم الجھات الفاعلة في مجال الصحة ،ويضمن اآلن وجود متابعة تفضي إلى
التنفيذ المشترك ألنشطة.
ويتولى المكتب المشترك أيضا دوراً قياديا ً لتحديد وتطوير ودعم تنفيذ المشاريع الجديدة لإلطار العالمي
-18
للخدمات المناخية ) .(GFCSوجدير بالمالحظة أن منظمة الصحة العالمية ) (WHOشريك تنفيذي نشط في برنامج
التكيف ألفريقيا ،الممول من حكومة النرويج .وينسق المكتب المشترك ويدعم المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية
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) (WHOللعمل إلى جانب وزارتي الصحة في جمھورية تنزانيا المتحدة ومالوي لبناء القدرات ،وإدراج الخدمات
المناخية في السياسة الصحية ،واالختبار التجريبي للخدمات المناخية التي تتنبأ باألمراض المعدية وظواھر الطقس
المتطرفة .وحُددت طائفة من المبادرات الجديدة ،سيُقترح تطويرھا في المستقبل لتلبية احتياجات قطاعات الصحة.
ويمثل إذكاء الوعي جانبا ً ھاما ً من جوانب مبادرة منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
-19
وسوف يركز المكتب المشترك على إنشاء منتدى للتواصل النشط مع المستخدمين بإطالق بوابة فنية قائمة على شبكة
الويب ،وإنتاج أدوات فنية وسياساتية ،والتواصل بصفة منتظمة مع الشركاء ووسائط اإلعالم .وھذه األدوات تكمّل نھج
منظمة الصحة العالمية للتكيف في مجال الصحة وإدارة مخاطر الطوارئ وسيؤدي إلى إذكاء الوعي ،وزيادة الطلب،
وبناء قدرة الشركاء المحليين واإلقليميين على االستفادة من الخدمات المناخية .وستضم البوابة الشبكية ھذه الموارد ذات
الصلة بشأن الصحة ،ودراسات حاالت إفرادية ،وأطلسا ً تفاعليا ً للمناخ والصحة ،وأدوات أخرى لدعم القرار .ومن بين
المطبوعات الفنية التعاونية الجديدة المقرر إصدارھا في عام  2015مجموعة من دراسات الحاالت اإلفرادية العالمية
للخدمات المناخية من أجل الصحة؛ وإرشادات بشأن ُنظم اإلنذار المبكر بالصحة المرتبطة بالحرارة )باالشتراك مع
لجنة علم المناخ(؛ ومبادئ وممارسات نظم اإلنذار المبكر بشأن الصحة ،وصحائف وقائع فنية.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية  -برنامج التكيف والحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا
إن ”اإلطار العالمي للخدمات المناخية  -برنامج التكيف والحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا“ ھو برنامج
-20
ممول من النرويج ) 10ماليين دوالر أمريكي( بدأ في عام  2011وھو اآلن في آخر سنة من سنوات تنفيذه
) .(http://www.gfcs-climate.org/CSA_Africaوينقسم البرنامج إلى وحدتين مستقلتين ولكنھما مترابطتان وتشمالن عدة
قطاعات وھما (1) :وضع االستراتيجية  -دعم أمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية والمؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ) (AMCOMETو ) (2بناء القدرات من أجل تحسين خدمات الطقس والمناخ ،الذي يرمي إلى زيادة
القدرات البشرية والفنية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم خدمات في الوقت
المناسب وبدقة .أما الوحدة الثانية فھي تشمل ما يلي:
)أ(

المشروع التشغيلي لألرصاد الجوية الزراعية الذي يتيح تنظيم حوالي  200ندوة دراسية متجولة بشأن الطقس
والمناخ للمزارعين في  17بلداً بمختلف أنحاء غرب أفريقيا ،وشمل ذلك سيراليون في أيار /مايو  .2014وقد
تم تدريب نحو  7,000من المزارعين وموظفي اإلرشاد الزراعي وسوف يقومون بتدريب مزارعين وصيادين
آخرين في عام  .2015وجرى توزيع حوالي  4,000من األجھزة البالستيكية لقياس األمطار .وھذا البرنامج
المبتكر الفعال بالنسبة للتكلفة يزوّ د المزارعين بما يلزم من معرفة ووسائل لقياس سقوط األمطار وتخطيط
فترات الزرع والحصاد الخاصة بھم وفقا ً لذلك لزيادة غالتھم إلى أقصى حد وللتكيف مع تقلبية المناخ.
ويتضمن المشروع أيضا ً عنصراً بشأن تنمية قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي مجالي االستشعار عن بُعد وأدوات نمذجة المحاصيل لتقديم خدمات أفضل بشأن الطقس
والمناخ من أجل الزراعة؛

)ب(

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي الذي يعزز قدرة مرافق األرصاد الجوية على التنبؤ بالطقس
الخطر في جنوب وشرق أفريقيا .وقد حسّن المشروع الفترات الالزمة إلعداد التحذيرات بشأن الظواھر
الشديدة التأثير من قبيل األمطار الغزيرة والرياح الشديدة واألمواج العالية كما حسّن موثوقية تلك التحذيرات،
مما يساعد على إنقاذ األرواح والممتلكات ويدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة وصيد األسماك .وھو يعمل
على أساس مبدأ ”التسلسل“ من خالل تقاسم الخبرة ونواتج التنبؤ والتدريب الخاصة بأعلى المراكز العالمية
مع المرافق الوطنية للخدمات العامة في مجال الطقس في البلدان النامية المشاركة في البرنامج.
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البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات

)(APFM

توجد مجموعة من المشاريع التجريبية قيد التنفيذ إلى جانب الشراكتين اإلقليمية والقطرية للمياه التابعتين
-21
للشراكة العالمية للمياه ) (GWPمن أجل اختبار وتوضيح قابلية مبادئ اإلدارة المتكاملة للفيضانات للتطبيق .وس ُتستخدم
الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة في إعداد خطط مفصّلة للمشاريع اإلقليمية.
ال ُنھج المجتمعية إلدارة الفيضانات  -بنا ًء على نجاح تنفيذ البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات في السابق
-22
جرى توسيع نطاق المشاريع التجريبية في بنغالديش ونيبال والھند لتشمل منطقة جنوب شرق آسيا .ويجري التنفيذ في
تايلند وفي جمھورية الو الديمقراطية الشعبية بتعاون وثيق مع المركز اآلسيوي للتأھب للكوارث ) .(ADPCوالھدف من
ھذا المشروع التجريبي ھو زيادة قدرة المجتمعات المعرضة للفيضانات في مناطق ضعيفة مختارة ،تشكل فيھا
الفيضانات النھرية والفيضانات الخاطفة خطراً وشيكا ً ،على الصمود في مواجھة الكوارث .وعمالً بمفھوم اإلدارة
المتكاملة للفيضانات ،يسعى ھذا المشروع إلى تحسين قدرات المساعدة الذاتية من أجل الحد من اآلثار السلبية للفيضانات،
مع االستفادة من اآلثار اإليجابية للفيضانات .وقد بدأ ھذا المشروع في عام  2013وسيُنجز على مدى  30شھراً.
اإلدارة المتكاملة للفيضانات الساحلية  -يُنظر إلى إدارة الفيضانات الساحلية في سياق الفيضانات التي يتسبب
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فيھا عرام العواصف وتشمل اإلنذار المبكر وكذلك اإلدارة الطويلة األجل والتأھب للفيضانات .ويجري تنفيذ مشروع
تجريبي في إطار المشروع اإليضاحي للغمر الساحلي ) (CIFDPالقائم ،وھو مبادرة مشتركة للجنة الفنية المشتركة لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة
) .(WMOوفي الوقت ذاته ،يشارك البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات ) (APFMفي مشروع بحث ممول من المجلس
األوروبي عنوانه ”التأھب للظواھر المتطرفة والنادرة في المناطق الساحلية“ ) ،(PEARLكجزء من اتحاد يقوده المعھد
الدولي لھندسة البنى األساسية والھيدرولويات والبيئة التابع لليونسكو وتشارك فيه جامعات متنوعة.
إدارة الفيضانات العابرة للحدود  -في سياق اإلدارة المتكاملة لألحواض النھرية في األحواض العابرة للحدود،
-24
يرمي النھج العابر للحدود إلدارة الفيضانات إلى توحيد األنشطة في األحواض النھرية من أجل الموازنة بين المخاطر
والمزايا الناجمة عن الفيضانات في الحوض .وفي ھذا الصدد يجري التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
) (UNECEوشبكة  .Zoïوال يزال اختيار مناطق التنفيذ قيد المناقشة.
التأثر بالفيضانات الخاطفة  -ر ّكز ھذا المشروع ،الذي ُنفذ في سبعة بلدان في وسط وشرق أوروبا ،على
-25
اآلثار وعمليات التصدي لمختلف ظواھر الفيضانات مع التركيز على الفيضانات الخاطفة .وأثناء مرحلة أولية ،جرت
دراسة  12ظاھرة من البلدان السبعة المشاركة وجُمعت في تقرير موجز .وأثناء المرحلة التالية ،جرت معالجة الثغرات
التي كانت قد حُددت في المرحلة السابقة ،مما يُزيد قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم مع آثار الفيضانات الخاطفة ،مع
إيالء مراعاة خاصة لمختلف جوانب الفيضانات الخاطفة بما في ذلك ُنظم اإلنذار المبكر وفعاليتھا.
وضع االستراتيجيات الوطنية إلدارة الفيضانات  -وُ ضعت استراتيجيات وطنية إلدارة الفيضانات بنھج
-26
متكامل من أجل دعم حكومات كل من كينيا وزامبيا وتايلند وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية.

البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف

)(IDMP

تشكل المبادئ التوجيھية للسياسات الوطنية إلدارة الجفاف نموذجا ً إجرائيا ً يمكن للبلدان استخدامه في وضع
-27
سياسة وطنية إلدارة الجفاف وخطط للتأھب للجفاف /التخفيف من حدة الجفاف .وتتشكل العملية من  10خطوات يمكن
للبلدان تكييفھا لتجسّد سياقھا الخاص في ما يتعلق بمؤسساتھا ،وھياكلھا األساسية ،وسياقھا القانوني واالجتماعي
االقتصادي والبيئي .ووُ ضعت مبادئ توجيھية للسياسات الوطنية إلدارة الجفاف  -نموذج إجرائي )(2014 ،D.A. Wilhite
وسلسلة األدوات والمبادئ التوجيھية رقم  ،1المنظمة ) ،(WMOجنيف ،سويسرا والشراكة العالمية للمياه )،(GWP
استكھولم ،السويد.
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المسودة األولى
وكان لھذا النھج تأثير في وضع سياسات الجفاف في البرازيل والمكسيك والمغرب والواليات المتحدة
-28
ُ
األمريكية ،التي أدرجت دراسات حاالتھا اإلفرادية في المبادئ التوجيھية .وسيجري تحديث المبادئ التوجيھية باستمرار
استناداً إلى الخبرات المكتسبة في مجال تطبيق المبادئ التوجيھية .وتستجيب المبادئ التوجيھية للحاجة إلى سياسات
عملية المنحى في إطار مكافحة الجفاف ،وھو ما أعربت عنه الحكومات في االجتماع الرفيع المستوى المعني
بالسياسات الوطنية لمكافحة الجفاف .وتوجد المبادئ التوجيھية على العنوان التالي:
.http://www.droughtmanagement.info/guidelines/
ويقدم البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في وسط وشرق أوروبا  -الموجود في مكاتب الشراكة العالمية للمياه
-29
لوسط وشرق أوروبا  -المشورة العلمية بشأن كيفية إدارة حاالت الجفاف بھدف زيادة قدرة وأھلية البلدان في وسط
وشرق أوروبا على التكيف مع تقلبية المناخ وتغيّره من خالل تحسين القدرة على الصمود في مواجھة الجفاف .ومن
النواتج المقترحة ما يلي:
)أ(

المبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة الجفاف ضمن خطط إدارة األحواض النھرية وفقا ً للتوجيه اإلطاري
لالتحاد األوروبي الخاص بالماء؛

)ب(

حوارات التشاور الوطني لمناقشة وضع خطط إدارة الجفاف؛

)ج(

الخالصة الوافية للممارسات الجيدة؛

)د(

منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالجفاف؛

)ھـ(

مشاريع إيضاحية الختبار الحلول االبتكارية لتحسين القدرة على الصمود في مواجھة الجفاف؛

)و(

عمليات تدريب وحلقات عمل لبناء القدرات على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

ويوجد مزيد من المعلومات على الموقع التالي.http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_cee/ :
واألعمال التحضيرية جارية لتنفيذ برنامجين إقليميين تابعين للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ھما :برنامج
-30
في منطقة القرن األفريقي وآخر في غرب أفريقيا ،وكالھما يوجد في المكتب اإلقليمي للشراكة العالمية للمياه في أوغندا
)الشراكة العالمية للمياه لشرق أفريقيا( وفي بوركينا فاسو )الشراكة العالمية للمياه لغرب أفريقيا( .ويرمي كال
البرنامجين إلى سد الثغرة والمساھمة في المبادرات الحالية إلدارة الجفاف في ھاتين المنطقتين .وستؤدي المراكز
المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوالشراكات القطرية للمياه التابعة للشراكة العالمية للمياه دوراً حاسما ً في جمع
الجھات الفاعلة الرئيسية ال من األوساط المعنية بالمياه والمناخ فحسب بل من األوساط المعنية بالزراعة والطاقة أيضا ً.
ويركز البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في منطقة القرن األفريقي على إثيوبيا وإريتريا وأوغندا والسودان
-31
وكينيا .كما ستتناول بعض عناصر البرنامج جنوب السودان وجيبوتي والصومال .ويوجد مزيد من المعلومات على
العنوان التالي.http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_hoa/ :
وسيركز البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في غرب أفريقيا أعماله أوالً في محليات مستھدفة في غرب
-32
أفريقيا ،ويجري اآلن تحديد البلدان ثم سيجري تبادل الدروس المستفادة مع بلدان مجاورة أخرى من خالل الشراكات
القطرية للمياه والمركز المناخي اإلقليمي وغير ذلك من أصحاب المصلحة المھتمين .ويوجد مزيد من المعلومات على
العنوان التالي.http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/idmp_waf/ :
وفي جنوب آسيا يتعاون البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف مع المعھد الدولي إلدارة المياه والشراكة العالمية
-33
للمياه في جنوب آسيا في وضع نظام رصد الجفاف في جنوب آسيا ) ،(SA DMSمن أجل رصد الجفاف في باكستان
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المسودة األولى
وبنغالديش وبوتان وسري النكا ونيبال والھند .ويوجد مزيد من المعلومات على العنوان التالي:
.http://www.droughtmanagement.info/idmp-activities/south_asia/

برنامج تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية على المستويين اإلقليمي والوطني
-34

تشمل اإلنجازات والنتائج التي تحققت حتى اآلن في إطار ھذا البرنامج ما يلي:

)أ(

إنشاء ھيكل فعّال لإلدارة وإعداد التقارير والتقييم واستقدام ما يرتبط بذلك من موظفين لتنفيذ البرنامج؛

)ب(

إنشاء عمليات للتفاعل والتبادل لتقديم الخدمات المناخية اإلقليمية ،من قبيل ما يلي:

)ج(

’‘1

إنشاء وتشغيل فريق الخدمات المناخية في جزر المحيط الھادئ )فريق  ،PICSجزر كوك 3 ،نيسان/
أبريل (2014؛ )االجتماع األول للفريق  PICSيومي  15و 16آب /أغسطس  ،2014في نادي ،فيجي(؛

’‘2

إطالق وبدء مبادرة المحيط الھندي إلنقاذ البيانات )) (INDAREنيسان /أبريل  ،2014في مابوتو،
موزامبيق(؛ )اجتماع اللجنة التوجيھية في  29أيلول /سبتمبر  1 -تشرين األول /أكتوبر  ،2014جنيف(؛

’‘3

توقيع مذكرة تفاھم مع لجنة المحيط الھندي ) 4أيلول /سبتمبر  ،2014في آبيا ساموا(

’‘4

دعم فرقة العمل المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي االتحاد اإلقليمي الرابع؛

’‘5

المنتديان اإلقليميان للتوقعات المناخية ) (RCOFاللذان عُقدا في الھند وجامايكا وعززا التفاعل بين
اإلقليمين وأوساط المستخدمين؛

بدء اآلليات الوطنية للتواصل مع المستخدمين والتفاعالت التجريبية مع المستخدمين ،بما يشمل ما يلي:
’‘1

المنتدى الوطني للتوقعات المناخية ) (NCOFفي بليز )حزيران /يونيو (2014؛

’‘2

تقييم القابلية للتعرض لألمراض الحساسة للمناخ في دومينيكا باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية
)أواخر عام (2014؛

’‘3

المنتدى الوطني للتوقعات المناخية في ملديف )(2015؛

’‘4

المنتدى الوطني للتوقعات المناخية في بابوا غينيا الجديدة وتونغا وكيريباس )أوائل عام (2015؛

’‘5

المنتدى الوطني للتوقعات المناخية في سورينام وغيانا )أوائل عام (2015؛

)د(

تنسيق المسائل القطبية من خالل عمليات المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

)ھـ(

بدأ البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف عمله وھو متاح اآلن على شبكة الويب؛

)و(

دعم مھن العلميين الشباب من خالل مشاركتھم في المؤتمر العلمي العالمي المفتوح للطقس في مونت﷼،
كندا؛

)ز(

تعزيز قدرات خبراء األرصاد الجوية من خالل عمليات تدريبية ومنح دراسية شتى.
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المسودة األولى
وقد أظھر العام الماضي أن التخصيب المتبادل للعمليات بين األقاليم أمر حاسم األھمية .ولذا ،فإن إرسال
-35
اثنين من خبراء المناخ من المحيط الھادئ لحضور أعمال منتدى التوقعات المناخية الكاريبي ) (CariCOFفي جامايكا
أقنع إقليم غرب المحيط الھادئ بضرورة استضافة منتدى إقليمي للتوقعات المناخية ) (RCOFفعليا ً في اإلقليم في أواخر
عام  ،2015ألول مرة .كذلك ،فإننا نتوقع من البلدان المطلة على المحيط الھندي أن تستغل الدروس المستفادة من
زمالئھا من الدول الجزرية الصغيرة النامية ) .(SIDSورئي أن استخدام المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية للتفاعل على
نطاق واسع مع أوساط المستخدمين أمر مفيد بشكل خاص في الدورة الماضية للمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية في
الجنوب األفريقي ) ،(SASCOFحيث عُقدت ندوة بشأن المياه بعد منتدى التوقعات المناخية الفعلي مباشرة .ونتوقع انعقاد
منتدى مماثل في منتدى التوقعات المناخية المقرر عقده في جنوب غرب المحيط الھادئ ونود من مناطق أخرى محاكاة
ھذه التجربة.

حالة تنفيذ المراكز المناخية اإلقليمية
توجد حاليا ً ثالثة مراكز مناخية إقليمية مسمّاه رسميا ً في االتحاد اإلقليمي الثاني )المركز المناخي في بيجين،
-36
ً
والمركز المناخي في طوكيو ،والمركز المناخي ألوراسيا الشمالية( وشبكة مراكز مناخية إقليمية مسمّاة رسميا في
االتحاد اإلقليمي السادس )مع جھات وصل تستضيفھا ألمانيا وفرنسا وروسيا وھولندا ،وتساعدھا اتحادات مكونة من
عدة شركاء آخرين( .وأوصي بأن يسمى رسميا ً مركزان إضافيان من خالل آلية البنية األساسية المشتركة للمنظومة
العالمية لنظم رصد األرض /لجنة النظم األساسية كمركزين مناخيين إقليميين ،ھما المركز المناخي اإلقليمي ألفريقيا
الذي يستضيفه المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADفي االتحاد اإلقليمي األول
والمركز المناخي اإلقليمي للساحل الغربي ألمريكا الجنوبية ) (RCC WCSAالذي يستضيفه المركز الدولي لبحوث
ظاھرة النينيو ) (CIIFENفي االتحاد اإلقليمي الثالث.
وثمة عدة مراكز مناخية إقليمية /شبكات مراكز مناخية إقليمية أخرى في مرحلة إيضاحية سعيا ً إلى تسميتھا
-37
رسميا ً .وھذه ھي المركز المناخي اإلقليمي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (RCC IGADالذي يستضيفه مركز
التنبؤات والتطبيقات المناخية ) (ICPACوشبكة المراكز المناخية اإلقليمية لشمال أفريقيا في االتحاد اإلقليمي األول،
والمركز المناخي اإلقليمي لإلدارة الھندية لألرصاد الجوية ) (IMD RCCفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،وشبكة المراكز
المناخية اإلقليمية  SSAفي االتحاد اإلقليمي الثالث ،ومعھد األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHفي االتحاد اإلقليمي
الرابع .وإضافة إلى ذلك ،يجري بذل جھود متضافرة إلقامة مراكز مناخية إقليمية في الجنوب األفريقي ،ووسط أفريقيا،
وغرب أفريقيا )االتحاد اإلقليمي األول ،وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) NSAاالتحاد اإلقليمي الثالث( ،وشبكات
مراكز مناخية إقليمية ألمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية )االتحاد اإلقليمي الرابع( ،وشبكات مراكز مناخية إقليمية
لجنوب آسيا وجزر المحيط الھادئ )االتحاد اإلقليمي الخامس(.

اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة

)(HQ-GDMFC

أُبلغ المؤتمر بقرار المنظمة ) (WMOبشأن متطلبات البيانات المناخية )القرار  (Cg-XVI ،16الذي اعترف
-38
باالحتياجات المتزايدة للحصول على بيانات مناخية عالية الجودة ومناسبة ومتيسرة لرصد المناخ ،والبحوث والتطبيقات،
والتكيف مع تغير المناخ .واتفق المؤتمر على أن وضع معايير البيانات المناخية ينبغي أن يراعي المتطلبات الجديدة
والمتطورة للمنتجات والخدمات المناخية عالية الجودة .وأعرب عن تقديره ألولويات البيانات المناخية التي حددتھا
المنظمة ،بما في ذلك بين أمور أخرى تسريع عمليات إنقاذ ورقمنة السجالت المناخية وتعزيز المبادرات العالمية
واإلقليمية للتعاون بشأن إنقاذ البيانات وإنتاج وإتاحة مجموعات بيانات مناخية عالمية عالية الجودة ،وتحديث إدارة
البيانات المناخية والخدمات ذات الصلة.
والحظ المؤتمر كذلك مع التقدير الخطوات التي اتخذتھا المنظمة تحت قيادة لجنة علم المناخ إلنشاء إطار
-39
إلدارة البيانات المناخية العالمية العالية الجودة ) (HQ-GDMFCاستجابة لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية في
معالجة قضايا البيانات المناخية من باب األولوية.
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المسودة األولى
وأيّد المؤتمر مبادرة المنظمة إلنشاء إطار البيانات المناخية  HQ-GDMFCباعتباره عنصراً ھاما ً من عناصر
-40
ركيزة المراقبة والرصد من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ مع توفير وظائف إلدارة البيانات
بطريقة منسقة ومحسّنة على كل من الصعيد الوطني والصعيد اإلقليمي والصعيد العالمي .وأكد المؤتمر كذلك أن ھذا
اإلطار المدعوم من نظام معلومات المنظمة ضروري لترسيخ توليد وتبادل البيانات والخدمات المناخية على نحو
ما يقتضيه نظام معلومات الخدمات المناخية ).(CSIS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالطاقة
إن ُنظم الطاقة ھي قاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويتأثر توليد الطاقة وتخطيط العمليات المتعلقة بھا
-41
ً
ً
ُ
تأثرا ملحوظا بالظواھر الجوية ويتزايد تعرّ ض نظم الطاقة لتقلبات الطقس والمناخ مما يؤثر على كل من توافر الطاقة
والطلب عليھا .ومع مراعاة معلومات الطقس والمناخ ،يمكن أن تحسن ُنظم الطاقة تحسينا ً كبيراً قدرتھا على الصمود
في مواجھة تطرفات الطقس ،وتقلبية المناخ وتغيره ،وكذلك سلسلة عملياتھا الكاملة خالل دورة عمرھا بأكملھا.
ويرتبط الطلب على الطاقة ،ال سيما في المناطق الحضرية المأھولة بكثافة ،ارتباطا ً وثيقا ً بالطقس والمناخ.
-42
ً
ً
ومن خالل إقامة الشراكات ومشاركة الجھات المعنية ،قد يتيح تطبيق المعلومات الجوية والمناخية دعما مفيدا في اتخاذ
القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة ووضع السياسات ذات الصلة لتحقيق التوازن األمثل بين العرض والطلب وكذلك للدفع
إلى تغييرات سلوكية في مجال االقتصاد في استخدام الطاقة.
وقد أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع أن العقد  2024-2014ھو عقد توفير الطاقة المستدامة
-43
للجميع ) ،(http://www.se4all.org/ ،SE4ALLمؤكدة أھمية قضايا الطاقة للتنمية المستدامة وإلعداد خطة التنمية لما بعد
عام  .2015وتتيح الطاقة المستدامة والموثوقة فرصا ً جديدة للنمو.
-44

والطاقة حاسمة األھمية للمجاالت األربعة ذات األولوية بطرائق كثيرة:

)أ(

ففي مجال الزراعة وإنتاج األغذية ،مثالًُ ،تعزى جزئيا ً الزيادات في اإلنتاجية التي تحققت في الماضي إلى
االستخدام الكبير للوقود األحفوري .ومع النمو السكاني وتزايد االحتياجات إلى إنتاج األغذية ،ستتطلب
الزراعة الذكية من الناحية المناخية ) ،(CSAالتي تشجع نظم اإلنتاج التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية زيادة
مستدامة وتحسّن صمود )تكيّف( النظم الزراعية وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة )التخفيف( وتعزز تحقيق
األمن الغذائي الوطني واألھداف اإلنمائية ،استخدام مصادر طاقة متجددة ومستدامة .وتتطلب العمليات على
مستوى المزرعة الطاقة الالزمة ألغراض ضخ المياه ،وتربية الحيوانات ،وزرع وحصاد المحاصيل ،وتدفئة
المحاصيل المحمية ،والتجفيف ،والتخزين .وبعد الحصادُ ،تستخدم الطاقة في عمليات التصنيع ،والتعبئة،
والتخزين ،والنقل ،واالستھالك .ومن ثم ،حيثما كانت توجد موارد جيدة للطاقة الشمسية أو الريحية أو المائية
أو الحرارية األرضية أو طاقة الكتلة األحيائية فإنھا من الممكن أن ُتستخدم كبديل عن الوقود األحفوري وأن
تساعد على تحسين الحصول على الطاقة على امتداد سلسلة األغذية بأكملھا .وحيثما يُستخدم الوقود
األحفوري يمكن تحسين كفاءة الطاقة باستخدام معلومات وخدمات الطقس والمناخ؛

)ب(

وفي مجال الصحةُ ،تعتبر الطاقة أساسية لتوفير الصحة والتنمية وسُبل العيش المالئمة  -سواء اس ُتخدمت
داخل المنزل ،ألغراض الطھي والتدفئة ،أو في مدننا وبلداتنا ،ألغراض النقل واألنشطة اإلنتاجية ،بما في
ذلك تقديم الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة من قبيل توفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.
وتعتمد مرافق الرعاية الصحية على وجود كھرباء يمكن التعويل عليھا كي تعمل ليالً ،من أجل تشغيل معدات
التشخيص ،وضخ المياه ،وتخزين اللقاحات ،وإدارة النفايات الخطرة .وفي بعض البلدان النامية ،ال توجد لدى
أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية كھرباء أو تفتقر إلى كھرباء يمكن التعويل عليھا .وفي الوقت ذاته،
يعتمد ما يقرب من  3مليارات من األشخاص على نطاق العالم اعتماداً أساسيا ً على استخدام الوقود الصلب
بطريقة تفتقر إلى الكفاءة )مثال ،األخشاب ،والفحم النباتي ،والروث ،ونفايات المحاصيل ،والفحم( ألغراض
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المسودة األولى
الطھي ،مما تنتج عنه مستويات عالية من تلوث الھواء في المنزل وحوله .ووفقا ً لما تذكره منظمة الصحة
العالمية ) ،(WHOيلقى  4.3ماليين شخص سنويا ً حتفھم من جراء تعرضھم لتلوث الھواء المنزلي .ومن ثم،
فإن تحسين إمكانية حصول األسر المعيشية على كھرباء نظيفة يمكن أن يُسفر عن تحقيق فوائد مصاحبة
كبيرة بشأن الصحة والمناخ؛
)ج(

وفي مجال الحد من مخاطر الكوارث ،تتطلب البنية التحتية البالغة األھمية التي تلزم للتصدي للكوارث ،من
قبيل المستشفيات ،وشبكات اإلمداد بالمياه ،و ُنظم االتصاالت ،إلخ ،وجود إمداد بالكھرباء يمكن التعويل عليه.
وفي الوقت ذاته ،وال سيما في أوقات اشتداد الطلب على الطاقة مثالً أثناء موجات البرودة والحرارة ،يتعين
أن تكون نظم الطاقة قادرة على الصمود بدرجة تكفي لضمان توفير الخدمات .وقد يؤدي االتجاه الحالي الذي
يتسم بتزايد وتيرة وكثافة الظواھر الخطرة الجوية والھيدرولوجية  -التي تفضي إلى مزيد من الكوارث  -إلى
تزايد المخاطر بالنسبة لنظم الطاقة .ومن ثم ،فإن الحد من المخاطر المرتبطة باألخطار الجوية
والھيدرولوجية التي تتعرض لھا نظم الطاقة من شأنه أن يتطلب زيادة فعالية استخدام نواتج وخدمات مُحكمة
خاصة بالطقس والمناخ؛

)د(

أما مجال المياه ذو األولوية فھو يحتاج إلى الطاقة ويمكن أن ينتج الطاقة .فالطاقة تلزم ،بين أغراض أخرى،
لضخ المياه ،ومعالجة المياه ،وإزالة ملوحة المياه ،وتشغيل نظم توزيع المياه .ومن الممكن توليد الطاقة المائية
وطاقة األمواج بواسطة المياه ،وتؤدي المياه دوراً رئيسيا ً في عمل محطات الطاقة الحرارية بكفاءة ألغراض
التبريد .وكالھما يحتاج إلى توصيف المناخ الماضي والتنبؤات الخاصة بالمستقبل.

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

الحظ المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوفقا ً للقرار - (EC-64) 10
-45
خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIPواعترف المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS
بأن فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد قد حدّث خطة تنفيذ إطار النظام ،وعدّل
مواعيد تحقيق األھداف من أجل إتمام المھام .والحظ أيضا ً أن تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد يقترب من
نقطة نضج بحيث أصبح النظام حاليا ً قادراً على وضع ونشر مكوناته .والنظام جاھز في المرحلة الراھنة من تطوره
لتقديم الدعم وللمساھمة بشكل كامل في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSومع ذلك ،لوحظ أن ھناك
حاجة إلى وجود فھم أفضل ومواصفات ملموسة بدرجة أكبر لدى األوساط المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
لدور النظام العالمي المتكامل للرصد في ركيزة المراقبة والرصد ،ووجود حاجة إلى مساھمة من الفريق المشترك بين
اللجان ) (ICG-WIGOSفي ھذا الصدد.
وأبرز المؤتمر أھمية توفير رصدات طرف ثالث )غير المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا(
-46
لألعضاء لتوفير خدمات معززة وأشار إلى أن إدماج النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلھذه البيانات يشكل
مساھمة بالغة األھمية للمنظمة ) (WMOوأعضائھا ،ولمجاالت تطبيق النظام .وأقر المؤتمر بأن إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSيشكل حاليا ً آلية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوشركائھا
الوطنيين لتبادل الرصدات ،مع االعتراف بأن السياسات المتعلقة بھذه البيانات تندرج عاد ًة خارج نطاق المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
وإدراكا ً من المؤتمر ألھمية التبادل الحر وغير المقيّد للبيانات والنواتج ،الضروري للتنفيذ الفعال للنظام
-47
العالمي المتكامل للرصد ،وللحاجة إلى إدماج الرصدات التي تدعم طائفة واسعة من مجاالت التطبيق والمتأتية من
طائفة واسعة وغير متجانسة من المصادر المملوكة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغير
المملوكة لھا ،في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ،أحاط المؤتمر علما ً بأن المجلس التنفيذي طلب من فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد تقصّي ما إذا كانت السياسات والبروتوكوالت
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المسودة األولى
القائمة في ما يتعلق بالبيانات الخاصة ب ُنظم الرصد المكوِّ نة للنظام العالمي المتكامل للرصد 11تغطي على نحو مالئم
متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد ،وأن يقدم الفريق تقريراً إلى المؤتمر السابع عشر بشأن ھذه المسألة.
وطبقا ً للقرار الذي اتخذه المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ويقضي بالشروع في تنفيذ
-48
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSأعد فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (ICG-WIGOSمشروعي الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم ،(49
المجلد األول ،الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )يُرفق بالمجلد األول الحقا ً( ،وقد أصبحا اآلن رھن استعراض أعضاء المنظمة
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WRM.htmlوتمثل ھذه المرحلة محطة ھامة للغاية في إنشاء إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
والحظ المؤتمر مع التقدير وضع معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوأن لجنة النظم األساسية طلبت إلى
-49
فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بالبيانات الشرحية وتطوير تمثيل البيانات ،التابعة للفريق المفتوح العضوية
في لجنة النظم األساسية والخاص بنظم وخدمات المعلومات ) ،(CBS OPAG-ISSأن تعمل على الجوانب الفنية لتنفيذ
معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSلتبادل البيانات الشرحية ،بالتعاون الوثيق مع الفريق المشترك بين اللجان
 ICG-WIGOSوفرقة الخبراء المعنية بنظم إدارة قواعد البيانات المناخية التابعة للجنة علم المناخ.
وسيتيح التحديث المذكور أعاله لالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبما في ذلك معيار البيانات الشرحية للنظام
-50
العالمي المتكامل للرصد  WIGOSالتزام البيانات ذات الصلة بالمناخ والبيانات الشرحية بمعايير المنظمة من أجل تسھيل
التقييم الذاتي للجودة من ِق َبل منتجي البيانات؛ وضمان الشفافية في توليد مجموعات البيانات والنواتج المناخية؛ وتمكين
المستخدمين من الحكم على الجودة والمالءمة لغرض وضع مجموعات البيانات والنواتج المناخية حسب الحاجة لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ -

GCOS

سيشكل تعزيز النظام العالمي لرصد المناخ مساھمة أساسية في نجاح تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-51
) ،(GFCSوذلك ألن عمليات الرصد والمراقبة تشكل إحدى ركائزه األساسية .ويقوم النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSبدور في تطوير الخدمات المناخية بوصفه األساس الرئيسي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن
حيث توفير المعلومات عن حالة النظام المناخي .ويؤيد المؤتمر الدعوة التي وُ جھت في الدورتين الرابعة والستين
والخامسة والستين للمجلس التنفيذي لمساعدة المنظمات الدولية والوطنية في تنفيذ النظم العالمية لمراقبة المناخ.
وأُبلغ المؤتمر بشأن عملية التخطيط لتقرير حالة النظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوسيُعد خالل عام
-52
 2014وأوائل عام  2015تقرير مرحلي لتقديمه إلى المنظمات الراعية للنظام ،وھي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس
الدولي للعلوم ) ،(ICSUواألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCوسيوثق التقرير
كيف جرى أو يجري تناول اإلجراءات في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوذلك في إطار استعراض
الوضع العام لكل متغير من المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVوتحديد الثغرات .وسيشمل تقرير الحالة ھذا تقييما ً
لمدى مالءمة النظم العالمية للرصد الخاص بالمناخ .وسيعقب ذلك إعداد خطة تنفيذ جديدة تستفيد من التقرير المرحلي
ومن تقييم المالءمة .ويقتضي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSاآلخذ في التطور أن تراعي خطة التنفيذ
الجديدة التطورات والنظم واألطر الجديدة ،مثل المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالنظام العالمي
1

تتألف نظم الرصد المكوِّ نة للنظام العالمي المتكامل للرصد مما يلي :النظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWونظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOSومكوِّ ن الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبما
في ذلك مكوناه السطحي القاعدة والفضائي القاعدة.
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المسودة األولى
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونتائج تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) ،(IPCCومستقبل األرض ،والكوكب األزرق ،وبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه
) .(PROVIAوستتاح مسودة الخطة لالستعراض العام في تشرين األول /أكتوبر عام  ،2015كي توضع في صيغتھا
النھائية في صيف عام  2016للوفاء بالنطاق الزمني الذي كانت قد أشارت إليه الھيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجيا ) (SBSTAالتابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
وأشار المؤتمر إلى الدور اإليجابي للخطط اإلقليمية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي تحسين النطاق
-53
التشغيلي للنظام  GCOSوكذلك في تحديد ثغرات الرصد.
وأقر المؤتمر بأن آلية التعاون الرامية إلى تحسين شبكات الرصد المناخي تكتسب أھمية خاصة ال سيما بالنسبة
-54
للبلدان النامية .وعُقد اجتماع مجلس إدارة الجھات المانحة آللية التعاون العالمي للنظام ) (GCOSيوم  3حزيران /يونيو
 ،2014في بون ،ألمانيا ،وناقش تحديداً اإلقليم األول )أفريقيا( ،إذ من الواضح أن أداء الشبكة في ھذا اإلقليم ھو األسوأ،
من حيث جميع جوانب المتطلبات ،األمر الذي يعزز ضرورة قيام النظام ) (GCOSبتركيز دعمه في ھذا اإلقليم .وأكد
المؤتمر أن تعزيز شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة
لنفس النظام ) (GUANھو مطلب مھم لتحقيق فعالية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبإجراء التنسيق الوطني
بين الوكاالت المسؤولة عن مراقبة المناخ لتأمين التمويل آللية التعاون التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
وأُبلغ المؤتمر بأن أفرقة خبراء النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمعنية باألراضي والغالف الجوي
-55
والمحيطات تراجع حاليا ً المتغيرات المناخية األساسية المحددة لكل مجال من المجاالت الفيزيائية والمواضيع الجامعة.
وستنظر الدورات القادمة لألفرقة التابعة للنظام  GCOSفي عام  2015في مسودة التقرير المرحلي قبل صدوره
ً
لالستعراض العام ،وستنظر أيضا ً في نتائج حلقات العمل المخصصة ،المقرر عقدھا في أوائل عام  2015استعدادا لخطة
التنفيذ الجديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
أنشأت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMO) (EC-64فرقة عمل لمعالجة
مسائل السياسة المتعلقة بالبيانات لدعم إسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وطلب المجلس
التنفيذي في دورته الرابعة والستين من فرقة العمل ،آخذاً في االعتبار نتائج المؤتمر االستثنائي للمنظمة )Cg-
 (Ext.(2012الذي عُقد في تشرين األول /أكتوبر  2012والتطورات الجديدة داخل المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتبادل
البيانات والنواتج ،من قبيل النظم العالمي المتكاملة للرصد /نظام معلومات المنظمة ) ،(WIGOS/WISأن تضطلع بما
يلي:
)أ(

أن تدرس اآلثار واالحتماالت لتطبيق مبدأ التبادل المجاني وغير المقيّد للبيانات والنواتج ،مع احترام
السياسات الوطنية ،لتوفير الخدمات المناخية ،بما في ذلك تحديد نماذج للبيانات والنواتج المناخية المتاحة؛

)ب(

استناداً إلى تحليل تنفيذ القرارين  (Cg-XII) 40و  ،(Cg-XIII) 25أن تقدم التوجيه والمشورة بشأن أفضل
الوسائل لتطبيق القرار  (Cg-XII) 40و (Cg-XIII) 25لتعزيز سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتبادل البيانات
والنواتج من أجل توفير الخدمات المناخية؛

)ج(

أن تنظر في كيفية تعاون سائر وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية مع المنظمة ) (WMOفي تبادل
البيانات والنواتج المناخية من أجل توفير الخدمات المناخية؛

)د(

أن ُتعد تقريراً للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي.

وفيما يتعلق بتبادل البيانات المناخية والبيانات ذات الصلة ،أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر السادس عشر قد قرر تكليف
المجلس التنفيذي باستعراض المرفق األول  -البيانات والنواتج التي يجب تبادلھا مجانا ً وبدون شروط على استخدامھا،
للقرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوممارستھا بشأن تبادل بيانات ونواتج األرصاد
الجوية والبيانات والنواتج ذات الصلة بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية
التجارية ،بغية كفالة تضمين المرفق البيانات والنواتج المناخية الالزمة للخدمات المناخية المقدمة في اإلطار العالمي
) .(GFCSوأُحيط المؤتمر علما ً في دورته االستثنائية ) (Cg-Ext. 2012بأن المجلس التنفيذي قد استجاب لھذا الطلب في
دورته الرابعة والستين واعتمد القرار  ،(EC-64) 4فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،مع
االختصاصات المحددة في مرفق القرار .وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي قد طلب من فرقة العمل المذكورة أن
تقدم تقريراً إليه في دورته الخامسة والستين ،ورأى المؤتمر أن مخرجات عمل ھذه الفرقة ستش ّكل مساھمة قيّمة ونقطة
بداية للمداوالت الخاصة بمتطلبات وسياسات البيانات لتنفيذ المجلس الحكومي الدولي لإلطار العالمي للخدمات المناخية.
و ُ
طلب إلى فرقة العمل أن تعد مزيداً من الوثائق من أجل الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )في عام (2014
واق ُترح أن تقدم مشروع قرار في ھذا الشأن على المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17في عام
 .2015وأع ّدت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي المجلس التنفيذي ،استناداً إلى الوثائق التي قدمتھا فرقة العمل
االقتراح الخاص بإبراز القيمة كما يرد في المرفق التالي وطلب رفع مشروع القرار إلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية ).(Cg-17
ـــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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مرفق
االقتراح الخاص بإبراز قيمة التبادل الدولي للبيانات والنواتج
لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
واآلن أصبح 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؛

)(3

تعزيز البحوث الوطنية والدولية بشأن المناخ وفھم نظام المناخ ،مما يفضي إلى تحسُّن صنع القرار لصالح
المجتمع؛

Cg-17/Doc. 8.1(2), REV. 2, DRAFT 1, p. 13

المسودة األولى
)(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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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف من  1إلى
تموز /يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم (http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) 1124

-2

التقرير المؤقت للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،جنيف من  10إلى  13تشرين
الثاني /نوفمبر (http://ibcs-2.wmo.int/) 2014

-3

التقارير النھائية الموجزة لدورات اللجان الفنية

5

)(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=50#.VQrVoY7F_A0

التقارير النھائية الموجزة لدورات االتحادات اإلقليمية

-4

)(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=49#.VQrHlo7F_A0

التقرير المؤقت لدورة كل من االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الثاني في عام
) rai-16.wmo.intو(rav-16.wmo.int

-5

2014

معلومات أساسية
حصل مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنذ أن أنشأته أمانة المنظمة ) (WMOعلى الدعم
-1
من المنظمة من خالل مساھمات من الميزانية العادية من أجل) :أ( تغطية رواتب الموظفين )مدير ومساعد إداري
واحد(؛ )ب( تسيير المكتب .وبالنسبة إلى تسيير المكتب ،فقد غطت المساھمات من الميزانية العادية للمنظمة )(WMO
تكاليف األنشطة المتعلقة بما يلي) :أ( االضطالع بأعمال التنسيق؛ )ب( تقديم الدعم لألعضاء والشركاء في تنفيذ
األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل إقامة الشراكات ،والتوعية بالحاجة إلى الخدمات المناخية؛
)ج( تعزيز الدعم لعمل المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSوھياكله الفرعية بما في ذلك لجنة اإلدارة التابعة للمجلس
الحكومي الدولي ) ،(IBCSواللجنة االستشارية للشركاء )الجدول (1
الجدول  1المساھمات من الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOفي مكتب اإلطار العالمي )) (GFCSبالفرنك السويسري(
السنة
تكاليف الموظفين
تكاليف خالف الموظفين
المساھمات من الميزانية العادية للمنظمة

2012

2011
‐
‐
‐

2013

455,225.0
106,156.0

455,225.0
106,155.0

561,381.0

561,380.0

2014
496,600.0
875,000.0

2015
466,800
125,000

591,800.0 1,371,600.0

وتسلط الوثيقة ) Cg-17/Doc. 8.1(1الضوء على أنشطة معينة تنفذھا المنظمة ) (WMOلإلسھام في تنفيذ
-2
اإلطار العالمي ) .(GFCSوتحتوي التقارير الموجزة لدورات اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية على اإلسھامات
اإلضافية واألنشطة المزمعة.
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ويضاف إلى دعم اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار ) (GFCSالدعم اإلضافي الذي تقدمه
-3
البرامج الممولة من المصادر العادية والمصادر الخارجة عن الميزانية .وتشمل ھذه البرامج ،على سبيل المثال ال
الحصر ،برنامج المناخ العالمي وبرنامج المراقبة العالمية للطقس والبرنامج العالمي لبحوث الطقس وبرنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وبرنامج األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج
األعاصير المدارية وبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات وبرنامج التعليم والتدريب وبرنامج المنظمة
) (WMOألقل البلدان نمواً والبرنامج اإلقليمي وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث.
وسعيا ً إلى تحسين مواءمة الخطط التشغيلية للجان الفنية مع أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSوإبالغ
-4
المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSفي المقابل ،باألنشطة ذات الصلة باللجان الفنية والتي تدعم اإلطار العالمي )،(GFCS
التمس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي دورته الثانية من اللجان الفنية للمنظمة وبرامجھا تحديد نقاط االتصال
الخاصة باإلطار العالمي ) .(GFCSولجنة علم المناخ ) (CCIھي أول لجنة تعين مستشاراً رفيع المستوى معنيا ً باإلطار
العالمي ) (GFCSكجزء من ھيكل عملھا ،الذي وضعته في دورتھا السادسة عشرة المنعقدة في تموز /يوليو  :2014وھو
السيد ) M.N. Rajeevanالھند ،االتحاد اإلقليمي الثاني( .وتشمل مسؤوليات ھذا المستشار ما يلي:
)أ(

إبقاء التطورات الجارية في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSقيد االستعراض ،مع إيالء
اھتمام خاص لقرارات المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSوإسداء المشورة لرئيس
اللجنة ) (CClبشأن جميع المسائل ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ب(

تمثيل لجنة علم المناخ ) (CCIفي االجتماعات ذات الصلة المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSبالتشاور الوثيق مع الرئيس؛

)ج(

استعراض تقارير ووثائق االجتماعات ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوكذلك
النتائج ذات الصلة ألنشطة لجنة علم المناخ ) ،(CCIلضمان أن تكون المشورة المقدمة مستندة إلى آخر
وأحدث المعلومات المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوكذلك إلى المساھمات المستمرة
من جانب لجنة علم المناخ.

و ُعقد اجتماع عن تنسيق تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي الفترة من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين
-5
األول/أكتوبر  2014في أمانة المنظمة ) .(WMOوحضر ھذا االجتماع حوالي  100من مديري البرامج من منظومة األمم
المتحدة والوكاالت الدولية ،وجھات االتصال المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوممثلون من الھياكل
الفنية المعنية للوكاالت الشريكة التي تقود /تدعم مجاالت األولوية األربعة )الزراعة واألمن الغذائي ،والماء ،والصحة،
والحد من مخاطر الكوارث( .واستعرض االجتماع أكثر من  100مشروع قيد التنفيذ في  16بلداً تدعم مكوناتھا بشكل
مباشر ركائز اإلطار العالمي )برنامج التواصل مع المستخدِمين؛ ونظام معلومات الخدمات المناخية؛ والرصد
والمراقبة؛ والبحوث والنمذجة والتنبؤ؛ وتطوير القدرات( والمجاالت ذات األولوية ،بميزانية إجمالية تفوق  700مليون
دوالر أمريكي .وسلّط ھذا االستعراض للبرامج القطرية الضوء على عدد من االحتياجات الواضحة:
)أ(

الحاجة إلى التنسيق الفعال ،والربط بين أنشطة مختلف الوكاالت التي تدعم المبادرات المتعلقة بالخدمات
المناخية على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني؛

)ب(

الحاجة إلى آلية مخصصة يمكن من خاللھا للشركاء ،بمن فيھم أعضاء اللجنة االستشارية للشركاء
) ،(PACتنسيق الخدمات الفنية والعلمية واالستشارية ،وتخطيط الدعم لتصميم الخدمات المناخية وتنفيذھا
على الصعيد الوطني بقدر أكبر من المنھجية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
شراكات اإلطار العالمي للخدمات المناخية

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
) ،(IBCSجنيف 15 ،و 17حزيران /يونيو  ،2014مطبوع المنظمة رقم ،1144
http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/Management%20Committee%20Meeting//wmo_114
)4_en%20MC1.pdf

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) 5-1 ،(IBCSتموز/
يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم  1124موجود على العنوان التالي(http://gfcs.wmo.int/ibcs_1) :

-3

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

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31-29 ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102القرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ((GFCSوالقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية(:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/arabic/pdf/1102_Part1_ar.pdf

-5

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

-6

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ):(HLT-GFCS
http://gfcs.wmo.int/HLT

-7

الموقع اإللكتروني:

http://gfcs-climate.org

معلومات أساسية
اعتمد المجلس الحكومي الدولي ،في دورته األولى ) 5-1تموز /يوليو  ،(2013القرار – (IBCS-1) 7
-1
إنشاء آلية إشراك األطراف المعنية ومشاركة األطراف في اإلطار العالمي ) (GFCSفي أعمال المجلس الحكومي

Cg-17/Doc.8.2, REV. 1 , DRAFT 1, p. 6

المسودة األولى
الدولي للخدمات المناخية ،وھو ما يضفي طابعا ً رسميا ً على إنشاء اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي ھذا الصدد.
كما اعتمد المجلس الحكومي الدولي ،في دورته الثانية ) 14-10تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2014االختصاصات المنقحة
للجنة ) ،(PACوالتي تحدد وظائفھا وعضويتھا وأسلوب عملھا وتمويلھا )القرار  .((IBCS-2) 1/5.1وتنص
االختصاصات المنقحة على مشاركة أوسع نطاقا ً من جانب الشركاء في تخطيط اإلطار العالمي ) (GFCSوتنفيذه.
وقد قدم الشركاء التالية أسماؤھم طلبات انضمام إلى عضوية اللجنة ) :(PACالمفوضية األوروبية )،(EC
-2
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ) ،(FAOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARوالمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية
المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ).(IFRC
وعقدت اللجنة ) (PACاجتماعھا األول في روما في يومي  27و 28تشرين األول /أكتوبر 2014في مقر
-3
برنامج األغذية العالمي ) .(WFPوشارك في استضافة االجتماع كل من برنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) .(FAOوحضر االجتماع ممثلون عن أعضاء اللجنة التالي ذكرھم :المفوضية
األوروبية ) ،(ECوالفاو ) ،(FAOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي
لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARومجلس
األعمال العالمي للتنمية المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) .(WMOكما حضر االجتماع الشركاء الذين لم ينضموا بعد إلى اللجنة ) ،(PACوھم المجلس الدولي للعلوم )/(ICSU
مستقبل األرض ،وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRومنظمة الصحة العالمية ).(WHO
كذلك فإن الشركاء على غرار منظمة الصحة العالمية ) (WHOالذين لم يضفوا الطابع الرسمي بعد على عضويتھم في
اللجنة ) (PACھم أيضا ً شركاء فاعلون في اإلطار العالمي ).(GFCS
وخالل اجتماع اللجنة ) (PACتم تعيين معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNlTARرئيسا ً للجنة
-4
ً
) (PACوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPنائبا للرئيس لمدة سنة واحدة .وكما ورد في الملحق  1بالقرار ،(IBCS-1) 7
يكون كل من الرئيس ونائب الرئيس متحدثين رسميين باسم اللجنة ) (PACأمام المجلس الحكومي الدولي ).(IBCS
-5

استناداً إلى المناقشات التي دارت في اللجنة ) ،(PACقدمت اللجنة التوصيات التالية:

)أ(

ھناك حاجة إلى آلية لربط اللجنة ) (PACبلجنة اإلدارة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوذلك لضمان أن
تستطيع اللجنة ) (PACتوفير مدخالت في عمل لجنة اإلدارة وأن تستفيد من توجيھات لجنة اإلدارة؛

)ب(

ينبغي توسيع عضوية اللجنة ) (PACلتشمل أولئك الذين يجب إشراكھم في المناقشات من حيث صلتھم
بإنتاج وتطبيق الخدمات المناخية؛

)ج(

ينبغي تنظيم اجتماع لموظفي االتصال /المنسقين لمعالجة جوانب االتصال الخاصة باإلطار )(GFCS
بطريقة أكثر اتساقا ً.

وفي إطار إبرام الشراكات ،وُ قعت مذكرات تفاھم بين كل من المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات
-6
الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) (UNECAواالتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة ) ،(IUCNومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARومجلس الالجئين النرويجي ) ،(NRCومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) .(FAOوتسعى مذكرات التفاھم ھذه إلى تعزيز التعاون في المشاريع ذات األھمية
المشتركة لدعم تنفيذ وتشغيل اإلطار العالمي ) (GFCSبفعالية.
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وفي أيلول /سبتمبر  ،2014أطلقت شراكة ترمي إلى تعزيز خدمات الطقس والمناخ في الدول الجزرية
-7
الصغيرة النامية ،في منطقة البحر الكاريبي ،وجنوب المحيط الھادئ ،والمحيط الھندي ومناطق أخرى في إطار المؤتمر
الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية .وتھدف ھذه الشراكة إلى تعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة
النامية على على التغلب على األحداث الشديدة المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه ،من خالل تعزيز القدرة على التأھب
ونظم اإلنذار المبكر المتعددة المخاطر ،وتحسين سبل الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات تتعلق بالطقس والمناخ
تكون سھلة المتناول .ومن خالل دمج معلومات الطقس والمناخ في عملية اتخاذ القرار ،ستساھم ھذه الشراكة أيضا ً في
التنمية المستدامة والتكيف مع المناخ .وستسعى المشاركة إلى ذلك بطريقة منھجية ،بدالً من تنفيذ سلسلة من المشاريع
المستقلة .وتركز الشراكة على الزراعة واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،وعلى الصحة ،وإدارة موارد
المياه .ومن النتائج المتوقعة ما يلي:
)أ(

تحسين تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ لدعم أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي؛

)ب(

تحسين القدرات البشرية والفنية في مراكز المناخ اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)ج(

زيادة طائفة المنتجات والخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة؛

)د(

توسيع الھياكل األساسية الضرورية لألبحاث والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

ويزيد البنك الدولي استثماراته في تعزيز خدمات المناخ والطقس والھيدرولوجيا في البلدان ذات الدخل
-8
المنخفض والدخل المتوسط ،حيث تبلغ الحافظة العالمية حاليا ً ما يزيد على  500مليون دوالر أمريكي في مشاريع
التحديث في ھذا الصدد .ويستثمر البنك الدولي عبر مجموعة من اآلليات منھا البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )بالنسبة
للبلدان ذات الدخل المتوسط( ،والرابطة الدولية للتنمية )بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض( ،وصناديق االستثمار في
مجال المناخ )السيما البرنامج التجريبي للتكيف مع تغير المناخ( ومرفق البيئة العالمية ) (GEFوالصناديق االستئمانية
من قبيل المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ) .(GFDRRويقوم المرفق العالمي للحد من الكوارث بدور مركز
عالمي للخدمات من أجل دعم أغلبية ھذه المشاريع ،ويعد أيضا ً جھة االتصال لمجموعة البنك الدولي من أجل التعاون
مع اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمة ) .(WMOومن خالل ھذه االستثمارات ،يجري في عدد من البلدان تطوير
القدرات على الحد من مخاطر الكوارث ونظم اإلنذار المبكر )انظر المشاريع ذات الصلة بالبنك الدولي المبلغ عنھا في
االجتماع المتعلق بتنفيذ تنسيق اإلطار العالمي ) (GFCSمتاح على العنوان التالي.(http://gfcs.wmo.int/node/573 :
وعُقد في الفترة من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر  2014اجتماع بشأن تنسيق تنفيذ اإلطار
-9
العالمي ) (GFCSفي أمانة المنظمة ) .(WMOوشارك في االجتماع نحو  100من مديري البرامج في وكاالت األمم
المتحدة والوكاالت الدولية إلى جانب جھات االتصال المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوممثلين من
الھياكل الفنية المعنية للوكاالت الشريكة التي تقود /تدعم مجاالت األولوية األربعة )الزراعة واألمن الغذائي؛ الماء؛
الصحة؛ الحد من مخاطر الكوارث( ،بمن فيھم ممثلون من البرامج الفنية للمنظمة ) ،(WMOواللجان الفنية للمنظمة
) ،(WMOواالتحادات اإلقليمية ،وھيئات المجلس التنفيذي .وأبرز االجتماع عدداً من االحتياجات الجلية:
)أ(

الحاجة إلى التنسيق الفعال ،والربط بين أنشطة مختلف الجھات الفاعلة التي تدعم المبادرات المتعلقة
بالخدمات المناخية من المستوى العالمي إلى المستويات الوطنية بحيث تسفر ھذه األنشطة عن إقامة
خدمات مناخية معززة بالنظر إلى أنه مازالت ھناك ،عبر المشروعات التي ُتنفذ في الكثير من األقاليم
والبلدان ،حاجة إلى المعالجة الناجعة للثغرات ،والحد من االزدواجية ،وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى
الدعم الفني /العلمي والتخطيط والتنسيق؛
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)ب(

الحاجة إلى إيجاد سبل فعالة للجھود التنسيقية لدعم ركائز ومجاالت األولوية في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالمشروعات الجارية على المستوى الوطني؛

)ج(

الحاجة إلى آلية مخصصة يمكن من خاللھا للشركاء ،بما في ذلك أيضا ً األعضاء في اللجنة االستشارية
للشركاء ) ،(PACتنسيق الخدمات الفنية والعلمية واالستشارية ،ودعم التخطيط لتصميم وتنفيذ الخدمات
المناخية على الصعيد الوطني بقدر أكبر من االنتظام .ويمكن توجيه الخدمات االستشارية التي تقدمھا
اللجان والبرامج الفنية للمنظمة ) (WMOصوب دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى
الوطني.
ــــــــــــــــــــــــ

Cg-17/Doc. 8.2(2), DRAFT 1, p. 11

المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
أنشأت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMO) (EC-64فرقة عمل لمعالجة
مسائل السياسة المتعلقة بالبيانات لدعم إسھام المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وطلب المجلس
التنفيذي في دورته الرابعة والستين من فرقة العمل ،آخذاً في االعتبار نتائج المؤتمر االستثنائي للمنظمة )Cg-
 (Ext.(2012الذي عُقد في تشرين األول /أكتوبر  2012والتطورات الجديدة داخل المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتبادل
البيانات والنواتج ،من قبيل النظم العالمي المتكاملة للرصد /نظام معلومات المنظمة ) ،(WIGOS/WISأن تضطلع بما
يلي:
)أ(

أن تدرس اآلثار واالحتماالت لتطبيق مبدأ التبادل المجاني وغير المقيّد للبيانات والنواتج ،مع احترام
السياسات الوطنية ،لتوفير الخدمات المناخية ،بما في ذلك تحديد نماذج للبيانات والنواتج المناخية المتاحة؛

)ب(

استناداً إلى تحليل تنفيذ القرارين  (Cg-XII) 40و  ،(Cg-XIII) 25أن تقدم التوجيه والمشورة بشأن أفضل
الوسائل لتطبيق القرار  (Cg-XII) 40و (Cg-XIII) 25لتعزيز سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتبادل البيانات
والنواتج من أجل توفير الخدمات المناخية؛

)ج(

أن تنظر في كيفية تعاون سائر وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية مع المنظمة ) (WMOفي تبادل
البيانات والنواتج المناخية من أجل توفير الخدمات المناخية؛

)د(

أن ُتعد تقريراً للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي.

وفيما يتعلق بتبادل البيانات المناخية والبيانات ذات الصلة ،أشار المؤتمر إلى أن المؤتمر السادس عشر قد قرر تكليف
المجلس التنفيذي باستعراض المرفق األول  -البيانات والنواتج التي يجب تبادلھا مجانا ً وبدون شروط على استخدامھا،
للقرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوممارستھا بشأن تبادل بيانات ونواتج األرصاد
الجوية والبيانات والنواتج ذات الصلة بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية
التجارية ،بغية كفالة تضمين المرفق البيانات والنواتج المناخية الالزمة للخدمات المناخية المقدمة في اإلطار العالمي
) .(GFCSوأُحيط المؤتمر علما ً في دورته االستثنائية ) (Cg-Ext. 2012بأن المجلس التنفيذي قد استجاب لھذا الطلب في
دورته الرابعة والستين واعتمد القرار  ،(EC-64) 4فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،مع
االختصاصات المحددة في مرفق القرار .وأشار المؤتمر إلى أن المجلس التنفيذي قد طلب من فرقة العمل المذكورة أن
تقدم تقريراً إليه في دورته الخامسة والستين ،ورأى المؤتمر أن مخرجات عمل ھذه الفرقة ستش ّكل مساھمة قيّمة ونقطة
بداية للمداوالت الخاصة بمتطلبات وسياسات البيانات لتنفيذ المجلس الحكومي الدولي لإلطار العالمي للخدمات المناخية.
و ُ
طلب إلى فرقة العمل أن تعد مزيداً من الوثائق من أجل الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )في عام (2014
واق ُترح أن تقدم مشروع قرار في ھذا الشأن على المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-17في عام
 .2015وأع ّدت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي المجلس التنفيذي ،استناداً إلى الوثائق التي قدمتھا فرقة العمل
االقتراح الخاص بإبراز القيمة كما يرد في المرفق التالي وطلب رفع مشروع القرار إلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية ).(Cg-17
ـــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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مرفق
االقتراح الخاص بإبراز قيمة التبادل الدولي للبيانات والنواتج
لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
واآلن أصبح 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؛

)(3

تعزيز البحوث الوطنية والدولية بشأن المناخ وفھم نظام المناخ ،مما يفضي إلى تحسُّن صنع القرار لصالح
المجتمع؛
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)(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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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
شراكات اإلطار العالمي للخدمات المناخية

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
) ،(IBCSجنيف 15 ،و 17حزيران /يونيو  ،2014مطبوع المنظمة رقم ،1144
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/First%20Session%20of%20the%20Partner%20Advi
)sory%20Committee%20%28PAC%29//wmo_1144_en%20MC1.pdf

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) 5-1 ،(IBCSتموز/
يوليو  ،2013مطبوع المنظمة رقم  1124موجود على العنوان التالي:
(http://gfcs.wmo.int/sites/default/files/events/First%20Session%20of%20the%20Partner%20Advi
)sory%20Committee%20%28PAC%29//wmo_1124_ar.pdf

-3

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

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31-29 ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102القرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ((GFCSوالقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية(:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/english/pdf/1102_Part1_ar.pdf

-5

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

-6

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

-7

الموقع اإللكتروني:

http://gfcs-climate.org
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معلومات أساسية
اعتمد المجلس الحكومي الدولي ،في دورته األولى ) 5-1تموز /يوليو  ،(2013القرار – (IBCS-1) 7
-1
إنشاء آلية إشراك األطراف المعنية ومشاركة األطراف في اإلطار العالمي ) (GFCSفي أعمال المجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ،وھو ما يضفي طابعا ً رسميا ً على إنشاء اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي ھذا الصدد.
كما اعتمد المجلس الحكومي الدولي ،في دورته الثانية ) 14-10تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2014االختصاصات المنقحة
للجنة ) ،(PACوالتي تحدد وظائفھا وعضويتھا وأسلوب عملھا وتمويلھا )القرار  .((IBCS-2) 1/5.1وتنص
االختصاصات المنقحة على مشاركة أوسع نطاقا ً من جانب الشركاء في تخطيط اإلطار العالمي ) (GFCSوتنفيذه.
وقد قدم الشركاء التالية أسماؤھم طلبات انضمام إلى عضوية اللجنة ) :(PACالمفوضية األوروبية )،(EC
-2
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ) ،(FAOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARوالمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية
المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ).(IFRC
وعقدت اللجنة ) (PACاجتماعھا األول في روما في يومي  27و 28تشرين األول /أكتوبر 2014في مقر
-3
برنامج األغذية العالمي ) .(WFPوشارك في استضافة االجتماع كل من برنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) .(FAOوحضر االجتماع ممثلون عن أعضاء اللجنة التالي ذكرھم :المفوضية
األوروبية ) ،(ECوالفاو ) ،(FAOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي
لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARومجلس
األعمال العالمي للتنمية المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) .(WMOكما حضر االجتماع الشركاء الذين لم ينضموا بعد إلى اللجنة ) ،(PACوھم المجلس الدولي للعلوم )/(ICSU
مستقبل األرض ،وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRومنظمة الصحة العالمية ).(WHO
كذلك فإن الشركاء على غرار منظمة الصحة العالمية ) (WHOالذين لم يضفوا الطابع الرسمي بعد على عضويتھم في
اللجنة ) (PACھم أيضا ً شركاء فاعلون في اإلطار العالمي ).(GFCS
وخالل اجتماع اللجنة ) (PACتم تعيين معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNlTARرئيسا ً للجنة
-4
ً
) (PACوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPنائبا للرئيس لمدة سنة واحدة .وكما ورد في الملحق  1بالقرار ،(IBCS-1) 7
يكون كل من الرئيس ونائب الرئيس متحدثين رسميين باسم اللجنة ) (PACأمام المجلس الحكومي الدولي ).(IBCS
-5

استناداً إلى المناقشات التي دارت في اللجنة ) ،(PACقدمت اللجنة التوصيات التالية:

)أ(

ھناك حاجة إلى آلية لربط اللجنة ) (PACبلجنة اإلدارة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوذلك لضمان أن
تستطيع اللجنة ) (PACتوفير مدخالت في عمل لجنة اإلدارة وأن تستفيد من توجيھات لجنة اإلدارة؛

)ب(

ينبغي توسيع عضوية اللجنة ) (PACلتشمل أولئك الذين يجب إشراكھم في المناقشات من حيث صلتھم
بإنتاج وتطبيق الخدمات المناخية؛

)ج(

ينبغي تنظيم اجتماع لموظفي االتصال /المنسقين لمعالجة جوانب االتصال الخاصة باإلطار )(GFCS
بطريقة أكثر اتساقا ً.
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المسودة األولى
وفي إطار إبرام الشراكات ،وُ قعت مذكرات تفاھم بين كل من المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لجمعيات
-6
الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) (UNECAواالتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة ) ،(IUCNومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARومجلس الالجئين النرويجي ) ،(NRCومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) .(FAOوتسعى مذكرات التفاھم ھذه إلى تعزيز التعاون في المشاريع ذات األھمية
المشتركة لدعم تنفيذ وتشغيل اإلطار العالمي ) (GFCSبفعالية.
وعُقد في الفترة من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر  2014اجتماع بشأن تنسيق تنفيذ اإلطار
-7
العالمي ) (GFCSفي أمانة المنظمة ) .(WMOوشارك في االجتماع نحو  100من مديري البرامج في وكاالت األمم
المتحدة والوكاالت الدولية إلى جانب جھات االتصال المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوممثلين من
الھياكل الفنية المعنية للوكاالت الشريكة التي تقود /تدعم مجاالت األولوية األربعة )الزراعة واألمن الغذائي؛ الماء؛
الصحة؛ الحد من مخاطر الكوارث( ،بمن فيھم ممثلون من البرامج الفنية للمنظمة ) ،(WMOواللجان الفنية للمنظمة
) ،(WMOواالتحادات اإلقليمية ،وھيئات المجلس التنفيذي .وأبرز االجتماع عدداً من االحتياجات الجلية:
)أ(

الحاجة إلى التنسيق الفعال ،والربط بين أنشطة مختلف الجھات الفاعلة التي تدعم المبادرات المتعلقة
بالخدمات المناخية من المستوى العالمي إلى المستويات الوطنية بحيث تسفر ھذه األنشطة عن إقامة
خدمات مناخية معززة بالنظر إلى أنه مازالت ھناك ،عبر المشروعات التي ُتنفذ في الكثير من األقاليم
والبلدان ،حاجة إلى المعالجة الناجعة للثغرات ،والحد من االزدواجية ،وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى
الدعم الفني /العلمي والتخطيط والتنسيق؛

)ب(

الحاجة إلى إيجاد سبل فعالة للجھود التنسيقية لدعم ركائز ومجاالت األولوية في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالمشروعات الجارية على المستوى الوطني؛

)ج(

الحاجة إلى آلية مخصصة يمكن من خاللھا للشركاء ،بما في ذلك أيضا ً األعضاء في اللجنة االستشارية
للشركاء ) ،(PACتنسيق الخدمات الفنية والعلمية واالستشارية ،ودعم التخطيط لتصميم وتنفيذ الخدمات
المناخية على الصعيد الوطني بقدر أكبر من االنتظام .ويمكن توجيه الخدمات االستشارية التي تقدمھا
اللجان والبرامج الفنية للمنظمة ) (WMOصوب دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى
الوطني.
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
زيادة إتاحة مجموعات البيانات غير التقليدية :حالة البيانات الكبيرة والمصادر الحاشدة للبيانات
المراجع:
-1

الموقع الشبكي http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data؛

-2

الموقع الشبكي .http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

المقدمة
يسمح توسيع نطاق استخدام الھواتف المحمولة واألجھزة النقالة األخرى ،إلى جانب تزايد القدرة
.1
الحاسوبية ،والزيادة الھائلة في استخدام اإلنترنت ،بتوليد بيانات رقمية في الوقت الحقيقي بكميات تتزايد باستمرار.
ويؤدي ذلك إلى مصادر بيانات ومجموعات بيانات جديدة غير تقليدية لألرصاد الجوية التشغيلية يحتمل أن تزيد نوع
البيانات ذات الصلة وكميتھا لألغراض المختلفة.
ومع زيادة جودة أنواع البيانات ومجموعات البيانات ھذه وكمياتھا ،ھناك حاجة إلى إيجاد وسائل مالئمة
-2
يمكن أن تعود بفوائد على األوساط المعنية باألرصاد الجوية مع المحافظة على المعايير الدنيا المتعلقة بحسن التوقيت
والجودة والشفافية.
البيانات الكبيرة
-3

ھناك مبادرات مختلفة اليوم تعالج البيانات الكبيرة من قبيل:

مبادرة النبض العالمي لألمم المتحدة ،وھي مبادرة ابتكارية أطلقھا األمين العام الستكشاف كيف يمكن أن
’‘1
تساعد مصادر البيانات الرقمية الجديدة والتكنولوجيات التحليلية في الوقت الحقيقي ،صانعي السياسات على تحسين
فھمھم للتغيرات في رفاه البشر والقضايا الناشئة المتعلقة بسرعة الـتأثر.
 .http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/GP%20Backgrounder-General2013_Sept2013.pdfواألساس المنطقي
للمبادرة ھو أن اإلحصائيات التقليدية واالستقصاءات المنزلية وبيانات تعداد السكان قد أثبتت فعاليتھا في تتبع االتجاھات
اإلنمائية المتوسطة إلى الطويلة األجل ،ولكنھا قد تكون غير فعالة لرسم الصورة في الوقت الحقيقي والتي تعتبر
ضرورية التخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب بھدف حماية الفئات الضعيفة من السكان في عالم سريع التغير .وتطوير
مجموعة جديدة من أدوات التكنولوجيا والشراكات والقدرات – المصممة الستكمال األساليب القائمة لجمع البيانات
وتحليلھا – سيساھم في تحسين النتائج اإلنمائية العالمية بثالث طرق:


تعزيز اإلنذار المبكر :الكشف عن االتجاھات واألنماط الشاذة لألحداث التي تم ّكن من اإلنذار المبكر باألزمات
المستجدة واالستجابة المبكرة للوقاية من الضرر في األجل الطويل؛



إذكاء الوعي في الوقت الحقيقي :صورة محدثة عن االتجاھات والنقاط الساخنة والتغيرات الدينامية في سلوك
السكان من شأنھا أن تعزز التخطيط للبرامج ومراقبة تنفيذھا؛



التقييم السريع لآلثار :يسمح تقديم التعليقات بسرعة أكبر عن أثر البرامج والسياسات بتعديل المسار وتصحيحه
وبتحقيق النتائج بشكل أسرع.
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المسودة األولى
وإضافة إلى الجوانب الفنية ،تشمل االستراتيجية إقامة الشراكات مع الشركات والمنظمات والمؤسسات البحثية
واألكاديمية التي تتوافر لديھا البيانات والتكنولوجيا والخبرة التحليلية الضرورية للتعامل مع البيانات الكبيرة إلعداد
المشاريع اإلنمائية وحشد التأييد .وتشمل الصورة الراھنة للمشاريع الحديثة والحالية ما يلي:


استخدام تقنيات التحليل الخاصة بتويتر لتحديد المواضيع ذات األولوية التي تتعلق بخطة التنمية لما بعد عام
2015؛



استخدام المحتوى العام على شبكة اإلنترنت كمؤشرات غير مباشرة لعوامل اإلصابة باألمراض غير المعدية؛



استخدام تقنيات التحليل الخاصة بوسائل اإلعالم االجتماعية لفھم المواقف حيال التحصين؛



تحليل البيانات الخاصة بالھواتف المحمولة مع إغفال البيانات الشخصية بھدف مراقبة اتجاھات التنقل السكاني
قبل حدوث الكوارث الطبيعية وخاللھا وبعدھا؛



تحليل بيانات الھواتف المحمولة بغية تقدير المستويات االجتماعية – االقتصادية ورسم خرائط لمؤشرات ھشاشة
األوضاع؛



استخدام تقنيات التنقيب الخاصة بوسائل اإلعالم االجتماعية إلثراء إحصائيات البطالة؛



مقارنة أسعار األغذية باألسعار المحددة على شبكة اإلنترنت بھدف قياس التضخم في الوقت الحقيقي .وللحصول
على معلومات بشأن أھداف البحث ونتائجه ،يرجى االطالع على الموقع الشبكي التالي:
.http://www.unglobalpulse.com

األمم المتحدة وثورة البيانات .في آب/أغسطس  ،2014طلب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون من
’‘ 2
فريق خبراء استشاري مستقل إعداد توصيات ملموسة بشأن إحداث ثورة في البيانات في مجال التنمية المستدامة
) .(http://www.undatarevolution.org/report/ويشير التقرير إلى أن البيانات القائمة تظل غالبا ً غير مستخدمة ألنھا
تنشر في وقت متأخر للغاية أو ال تنشر على اإلطالق ،أو ال يتم توثيقھا بشكل مناسب وتنسيقھا ،أو ال تتاح بشكل مفصل
يتيح اتخاذ القرارات .وقد يؤدي توافر بيانات أكثر تنوعا ً وتكامالً ومالءمة من حيث التوقيت وموثوقية إلى اتخاذ
قرارات أفضل والحصول على تعليقات في الوقت الحقيقي من المواطنين .وتشمل التوصيات :التوصل إلى توافق آراء
عالميا ً بشأن المبادئ والمعايير؛ وضع عملية لألمم المتحدة ينشىء في إطارھا أصحاب المصلحة الرئيسيون "توافق آراء
عالمي بشأن البيانات"؛ تبادل التكنولوجيا واالبتكارات لتحقيق الصالح العام استناداً إلى اآلليات التي يمكن من خاللھا
تبادل التكنولوجيا واالبتكار واستخدامھما لتحقيق الصالح العام.
ستتطلب ھذه المبادرات وغيرھا من المبادرات التي تسلط الضوء على مسألة البيانات الكبيرة اھتماما ً
-4
خاصا ً من األوساط المعنية باألرصاد الجوية.
بيانات المصادر الحاشدة
يمكن استخدام بيانات المصادر الحاشدة ألغراض المعايرة في الحاالت التي يُبلغ فيھا عن آثار التنبؤ.
-5
فيمكن مثالً استخدام صور ال َبرد أو الفيضانات لمعايرة جودة التنبؤات وآثارھا أو التحقق منھا .وتقدم المصادر الحاشدة
أيضا نظاما ً حديثا ً للمواطن للمساھمة في إنقاذ السجالت المناخية القديمة من خالل وصالت بينية سھلة االستعمال
وتعاونية عبر اإلنترنت .وھذا ھو الحال مثالً الستعادة الرصدات من على متن السفن المنجزة في القطب الشمالي وجميع
أنحاء العالم .وھذه السجالت المناخية مفيدة في محاكاة النماذج والتوقعات المناخية ،وسوف تحسن فھم الظروف المناخية
والبيئية السابقة .ومن أمثلة ھذه المبادرة الموقع الشبكي  .www.oldweather.orgوتعتبر لجنة علم المناخ ) (CCIأن
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المسودة األولى
المصادر الحاشدة ُتقدم إمكانيات جديدة لإلسھام في خطتھا بشأن اإلنقاذ السريع للبيانات في جميع أنحاء العالم.
.https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/ET-DARE-1-2.php
وإضافة إلى ذلك فالمنظمة ) (WMOمطالبة بأن تساھم في مبادرات األمم المتحدة والمبادرات الدولية من
-6
قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ) (SDDRواألھداف اإلنمائية
لأللفية ،التي تتطلب أنواعا ً أخرى من البيانات ،مثل البيانات االجتماعية االقتصادية والبيئية ،لتكمّل مجموعات بيانات
المنظمة ) (WMOالخاصة حالة نظام األرض في الماضي والحاضر والمستقبل .ويمكن أن يتوافر بعض من ھذه البيانات
من خالل المصادر الحاشدة ،رھنا بوجود البروتوكوالت المناسبة.
الحاجة إلى معالجة مجموعات البيانات غير التقليدية
تعالج المنظمة ) (WMOعدداً متزايداً من البيانات من خالل اإلجراءات والمعايير المعروفة التي تؤثر على
-7
توليد البيانات ،بدءاً من جمعھا ومروراً بمعالجتھا وتوليد النواتج .ويلزم اتباع نھج موحد لتوليد النواتج النھائية
وما يتطلبه ذلك من حُسن توقيتھا وجودتھا وسھولة الوصول إليھا التخاذ إجراءات مثل التحليالت والتنبؤات واإلنذارات
والتنبؤ الفصلي ومن سنة ألخرى ،والتوقعات المناخية لألجل الطويل .ومن ھذا المنظور ،تتناول المنظمة )(WMO
الحجم المتزايد من احتياجاتھا ومتطلباتھا للبيانات ،بالتوازي مع تطور التكنولوجيا ،وبسرعة كافية إليجاد حلول سريعة
للتصدي للتعقيدات والتحديات األساسية المتعلقة بمعالجة البيانات والبحث عنھا وإدارتھا وتوزيعھا وأمنھا.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته المنظمة ) (WMOفي توحيد عمليات البيانات واستخدام أحدث تكنولوجيات
-8
ً
ُ
المراقبة والحوسبة واالتصال ،ثمة حاجة اليوم إلى أن تدرج المنظمة ) (WMOأنواعا أخرى من البيانات التي ال تنتج
بواسطة العمليات الخاصة بھا .وھذا ھو الحال بالنسبة الستخدام بيانات المصادر الحاشدة التي ُتولد بواسطة أجھزة يدوية
بسيطة أو أجھزة أوتوماتية للحصول على البيانات األساسية بشأن درجات الحرارة وسقوط األمطار ،أو باستعمال نھج
مبتكرة جديدة مثل تلك التي ترتكز على إشارات الموجات الصُغرية للھواتف المحمولة لتسجيل معلومات عن تساقط
األمطار على أساس اضطراب تردداتھا خالل الفترات المطيرة ،وباستعمال كابالت االتصاالت البحرية الغاطسة
لتركيب أجھزة استشعار البيانات البحرية دون السطحية.
بيد أن التحديات األساسية المتعلقة بالبيانات الكبيرة وبيانات المصادر الحاشدة ترتبط بمراقبة الجودة
-9
وضمانھا ،والتنبؤ بإمكانية توافر البيانات وإمكانية استخدامھا ،وأمنھا وتحليلھا ،والتكنولوجيات الالزمة لمعالجة كمية
كبيرة من البيانات بكفاء خالل فترات زمنية معقولة ،وتسجيل البيانات وتخزينھا ،والبحث عنھا ،ونقلھا ،ومشاھدتھا،
وانتھاكات الخصوصية.
المتطلبات
نظراً إلى أنه يمكن للبيانات الكبيرة وبيانات المصادر الحاشدة أن توفر بيانات إضافية قد تكون مفيدة
-10
للعمليات واألبحاث ،فقد حان الوقت لكي تنظر المنظمة ) (WMOوقطاع الصناعة في اإلمكانيات التي تتيحھا مصادر
البيانات ھذه ووضع متطلبات تشغيلية قابلة للتطبيق في خدمات الطقس والمناخ ،مع وجود حد أدنى من التوحيد القياسي.
وھذا من شأنه أن يوفر موثوقية لالستخدام األمثل للمعلومات.
ويمكن االضطالع بھذه العملية بالتعاون مع األعضاء ،والشركاء المعنيين ،وبمشاركة كافة برامج المنظمة
-11
) (WMOوبرامجھا المشمولة برعاية مشتركة ولجانھا المختصة.
_____________
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
اجتماع شعبة األرصاد الجوية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي )(MET DIV 2014) (ICAO
قائمة التوصيات

المتابعة

المتابعة

المنظمة
المنظمة )/(ICAO) (ICAOالمنظمة
)(WMO

الرقم

العنوان

1/1

تحديث منھجية خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية
) (GANPوحزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUلتبيان
الترابط بين نموذج االرصاد الجوية في حزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) (ASBUوالنماذج األخرى

X

1/2

إدراج نموذج خاص باألرصاد الجوية يتعلق بالمجموعة  2من منھجية
حزمة التحسينات في منظومة الطيران )(ASBU

X

1/3

تطور تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران

2/1

تطوير النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSدعما ً لمنھجية
حزمة التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUحتى عام 2018

X

2/2

تشغيل ومواصلة تطوير نظام توزيع سواتل الخدمة الثابتة للطيران
) (SADISوالخدمات القائمة على اإلنترنت ذات الصلة

X

2/3

سحب خدمة نظام التوزيع بالسواتل للمعلومات المتعلقة بالمالحة
الجوية ) (SADlS 2Gواالختبار الرسمي لتبادل معلومات األرصاد
الجوية التطبيقية العالمية وتنبؤات النظام العالمي للتنبؤات المساحية
) (WAFSفي نظام التعامل مع رسائل الطيران )(AHMS

X

2/4

استعراض إطار تقديم خدمات األرصاد الجوية بحيث يعكس أھداف
خطة المنظمة ) (ICAOللمالحة الجوية العالمية )(GANP

X

2/5

تعزيز تطوير النظام العالمي للتنبؤات المساحية )(WAFS

X

2/6

تعزيز تطوير رصد البراكين على الطرق الجوية الدولية )(lAVW

X

2/7

صياغة أحكام بشأن المعلومات عن الطقس الفضائي

X

X
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2/8

تعزيز صياغة أحكام بشأن المعلومات عن إطالق المواد المشعة في
الغالف الجوي

X

2/9

وضع نظام استشاري إقليمي النتقاء الظروف الجوية الخطرة في
طريق جوي

X

2/10

تطوير خدمات أرصاد جوية في مناطق المطارات

X

2/11

التقدم في التخطيط الخاص بمكوّ ن حزمة التحسينات في منظومة
الطيران ) (ASBUالمتعلق باألرصاد الجوية للطيران

X

2/12

تطوير النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSدعما ً لحزمة
التحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUلما بعد عام 2028

2/13

صياغة أحكام خاصة بخدمات معلومات األرصاد الجوية للطيران في
سياق اتخاذ القرارات بشكل تعاوني ) (CDMوالتوعية المشتركة
بالوضع

X

2/14

أخذ العنصر البشري في الحسبان لتطوير طرق تقديم خدمات األرصاد
الجوية للطيران

X

3/1

معلومات األرصاد الجوية للطيران لدعم العمليات القائمة على المسار

X

3/2

دمج معلومات األرصاد الجوية للطيران في البيئة التمكينية المستقبلية
إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة )(SWIM

X

3/3

تعزيز تطوير مفھوم إدارة المعلومات على نطاق المنظومة )(SWIM
في مجال األرصاد الجوية

X

4/1

استعراض ترتيبات العمل بين منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
والمنظمة )(WMO

X

4/2

تعريف ھيئة األرصاد الجوية

X

4/3

االشراف على تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران

4/4

إرشادات/مبادئ توجيھية بشأن استرداد تكاليف تقديم خدمات األرصاد
الجوية للطيران

X

4/5

تطوير كفاءة الموظفين العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران

X

4/6

كفاءة الموظفين العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران في اللغة
اإلنكليزية

X

4/7

توفير معلومات األرصاد الجوية للطيران ألغراض الطيران فقط

X

X

X
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5/1

التعديل  77المدخل على المرفق /3الالئحة الفنية ]جيم [3.1-
والتعديالت التي ستنتج عنھا على المرفق  ،11إجراءات خدمات
المالحة الجوية – مختصرات ورموز منظمة الطيران المدني الدول
) ،(PANS-ABCوإجراءات خدمات المالحة الجوية – إدارة الحركة
الجوية )(PANS-ATM

X

5/2

إعادة تنظيم األحكام المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران

X

ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015
المراجع:
-1

األھداف اإلنمائية لأللفية ،وجدول أعمال التنمية لما بعد
)(http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml

-2

جدول أعمال التنمية لما بعد (http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml) 2015

-3

الوثيقة الختامية لالجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لعام  2010والمعني باألھداف اإلنمائية لأللفية
)(http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/outcome_documentN1051260.pdf

-4

مؤتمر ريو  20+بشأن التنمية المستدامة )(http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html

-5

الفرقة العاملة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بجدول أعمال التنمية لما بعد عام
)(http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml

-6

"شراكة عالمية جديدة :استئصال الفقر وتغيير االقتصادات من خالل التنمية المستدامة"
)http://www.post2015hlp.org/featured/high-level-panel-releases-recommendations-for-worlds-next-
(/development-agenda

-7

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو (http://www.uncsd2012.org/about.html) (+20

-8

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتنمية :الوثيقة الختامية 19 ،تموز /يوليو )(2014

2015

2015

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518SDGs_FINAL_Proposal%20of%20O

(WG_19%20July%20at%201320hrsver3.pdf
-9

تقرير مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية )(http://www.worldwewant2015.org/dialogues2015) (UNDG

-10

تقرير "مليون صوت" )(http://www.worldwewant2015.org/millionvoices

-11

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم (1118
)(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15859#.VQLizfmUdKI

-12

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم (1136
)(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_en.pdf

-13

منتدى األمم المتحدة لمعارف التنمية المستدامة )(http://sustainabledevelopment.un.org/post2015.htm
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مقدمة
يشير جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015إلى عملية تقودھا األمم المتحدة بھدف المساعدة في تحديد إطار
-1
التنمية العالمي المستقبلي الذي سيعقب أھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية ) ،(MDGsوھي مجموعة تتألف من ثمانية
أھداف إنمائية عالمية تنتھي في عام  .2015ويتضمن المرفق رسما ً يوضح ھذه العملية المعقدة والمكثفة )من:
(/http://www.triopolicy.com/updated-post-2015-timeline
معلومات أساسية
طلبت الوثيقة الختامية لالجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لعام  2010المعني باألھداف اإلنمائية
-2
لأللفية ) (MDGsمن األمين العام لألمم المتحدة البدء في التفكير في جدول أعمال إنمائي لما بعد عام  2015وإدراج
توصيات في تقريره السنوي بشأن جھود اإلسراع بإحراز التقدم في تحقيق تلك األھداف ) .(MDGsوتمخضت نتيجة
مؤتمر ريو  20+بشأن التنمية المستدامة عن البدء في عملية شاملة مشتركة بين الحكومات إلعداد مجموعة من أھداف
التنمية المستدامة ).(SDGs
وأنشأ األمين العام لألمم المتحدة فرقة العمل التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بجدول أعمال األمم المتحدة
-3
اإلنمائي لما بعد عام  .2015وتحت رئاسة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تحشد
الفرقة العاملة جھود ما يربو على  60وكالة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية ،باإلضافة إلى البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي .وفي حزيران /يونيو  ،2012نشرت الفرقة تقريراً بعنوان "تحقيق المستقبل الذي ننشده للجميع".
في  31تموز /يوليو عام  ،2012عيّن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  27من قادة المجتمع المدني
-4
والقطاع الخاص والحكومات من كافة أنحاء العالم في فريق رفيع المستوى للشخصيات البارزة لتقديم المشورة إليه بشأن
جدول أعمال التنمية لما بعد عام  .2015وفي  30أيار /مايو عام  ،2013نشر الفريق رفيع المستوى المعني بجدول أعمال
التنمية لما بعد عام  2015تقريراً بعنوان "شراكة عالمية جديدة :استئصال الفقر وتغيير االقتصادات من خالل التنمية
المستدامة" وھو تقرير يحدد جدول أعمال عالمي للقضاء على الفقر المدقع من على وجه األرض بحلول عام 2030
والوفاء بالوعد بتحقيق التنمية المستدامة للجميع .ويدعو التقرير العالم برمته لاللتفاف حول شراكة عالمية جديدة تمنح
األمل لكل إنسان وتحدد له دوراً يؤديه في العالم.
في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ) (Rio+20الذي عُقد في ريو دي جانيرو في حزيران /يونيو ،2011
-5
ً
دولة عضواً في األمم المتحدة على إنشاء فريق عامل مشترك بين الحكومات لتحديد أھداف التنمية المستدامة
اتفقت 192
) (SDGsالتي ستخلف األھداف اإلنمائية لأللفية ) .(MDGsوقدم الفريق العامل ’وثيقة ختامية‘ في  19تموز /يوليو 2014
تحتوي على  17ھدفا ً و 169غ ً
اية )الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتنمية :الوثيقة الختامية 19 ،تموز /يوليو
).((2014
في  25أيلول /سبتمبر ،أصدر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والسيدة  ،Helen Clarkمديرة برنامج
-6
األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPورئيسة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) (UNDGخالل فعالية جانبية على ھامش
الجمعية العامة في نيويورك ،تقريراً للمجموعة ) .(UNDGبدأ ھذا التقرير من حيث انتھى تقرير آخر بعنوان "مليون
صوت" بإلقاء نظرة معمّقة على العوامل التي من شأنھا أن تدعم التنفيذ أو تعوقه داخل بلد بعينه .وجاءت نتائج ھذا
التقرير مشتقة من الحوارات الستة التي تكشف النقاب عن عدة مبادئ رئيسية ،بھدف دعم التنفيذ الناجح لجدول أعمال
التنمية الجديد :المشاركة ،واإلدماج ،والحاجة إلى تعزيز القدرات والشراكات.

تأمالت المجلس التنفيذي
الدورة الخامسة والستون
سلّم المجلس باألھمية البالغة لمشاركة المنظمة ) (WMOفي المشاورات بشأن إعداد جدول أعمال التنمية لما
-7
بعد عام  2015وتنفيذ نتائج مؤتمر  .Rio+20وشارك األمين العام للمنظمة ) (WMOفي النقاشات التي دارت بشأن
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التعجيل بتحقيق تقدم في تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية ) (MDGsالقائمة وكذلك فيما يتعلق بجدول أعمال التنمية لما بعد
عام  ،2015وصياغة أھداف التنمية المستدامة .وشاركت المنظمة ) (WMOبنشاط في فريق العمل المشترك بين
الوكاالت والتابع لألمم المتحدة بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015بما في ذلك في المناقشات المبكرة بشأن
إنشاء منتدى سياسي رفيع المستوى ليحل محل لجنة التنمية المستدامة.
ِّ
المعزز الذي تؤديه المنظمة ) ،(WMOمن خالل رئاسة أمينھا العام للجنة األمم
وأحاط المجلس علما ً بالدور
-8
المتحدة المعنية بالموارد المائية ) ،(UN-Waterفي تحديد اللجنة ) (UN-Waterلجدول أعمال األمم المتحدة اإلنمائي لما بعد
عام  ،2015والسيما من خالل تيسير المشاورات المواضيعية لألمم المتحدة بشأن المياه ،والمساھمة في وضع ھدف ضمن
أھداف التنمية المستدامة بشأن المياه ،يمكن تحقيقه ويشمل أھدافا ً ومؤشرات طموحة لكن قابلة للقياس ومنصفة .والحظ
المجلس أيضا ً أن المنظمة ) (WMOشاركت بنشاط في االجتماعين األول والثاني للمشاورات المواضيعية لشبكة األمم
المتحدة المعنية بالطاقة ) (UN Energyبشأن فترة ما بعد عام  ،2015وأبلغت موقفھا بشأن المسائل المتعلقة بالمناخ  -الطاقة.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن المنظمة ) (WMOأسھمت في ورقة مفاھيمية تدمج المسائل المتعلقة بالطاقة في اإلطار
اإلنمائي لما بعد عام  ،2015تحت رعاية شبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة.

الدورة السادسة والستون
أحاط المجلس علما ً بأن المنظمة ) (WMOشاركت في الفرقة العاملة والفريق العامل المفتوح العضوية المعني
-9
ً
بأھداف التنمية المستدامة المرتبطة بجدول أعمال التنمية لما بعد عام  .2015وسلم المجلس أيضا باألھمية البالغة
لمشاركة المنظمة ) (WMOفي المشاورات التي جرت في األفرقة العاملة المفتوحة العضوية ) (OWGsبشأن وضع
جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015والحظ أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في رئاسة جلسة اإلحاطة المواضيعية
بشأن المناخ والكوارث الطبيعية مع إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRوشركاء األمم
المتحدة اآلخرين .ورحب المجلس أيضا ً بالدور الذي تضطلع به أمانة المنظمة ) (WMOفي اإلسھام في جلسات اإلحاطة
بشأن القضايا األخرى ،بما في ذلك في مجاالت استئصال الفقر؛ والتصحر؛ وتدھور األراضي والجفاف؛ والزراعة
المستدامة؛ والصحة والتنمية المستدامة؛ والحراك السكاني؛ والحماية االجتماعية؛ والطاقة؛ وسبل التنفيذ؛ والعلم؛
والتكنولوجيا واالبتكار؛ وتبادل المعارف ،وبناء القدرات؛ والمدن المستدامة؛ والمستوطنات البشرية؛ والنقل المستدام؛
والتنوع البيولوجي؛ والغابات؛ والمساواة بين الجنسين؛ وتمكين النساء؛ والمحيطات والبحار.

الحالة في نھاية كانون األول /ديسمبر

2014

في  25أيلول /سبتمبر  ،2013استضاف رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة فعالية خاصة بشأن األھداف
-10
اإلنمائية لأللفية لمتابعة الجھود المبذولة صوب تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية .وفي الوثيقة الختامية التي اعتمدتھا
الدول األعضاء من خالل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،68/6جدد زعماء العالم التزامھم ببلوغ األھداف
اإلنمائية لأللفية واتفقوا على عقد قمة رفيعة المستوى في أيلول /سبتمبر  2015العتماد مجموعة جديدة من األھداف.
وفي  17تشرين األول /أكتوبر  ،2014عيّن رئيس الجمعية العامة كالً من سعادة السيد ،David Donoghue
-11
الممثل الدائم أليرلندا ،وسعادة السيد  ،Macharia Kamauالممثل الدائم لكينيا كمنسقين مشاركين لرئاسة المشاورات بشأن
جدول أعمال التنمية لما بعد عام  ،2015بما في ذلك تنظيم المفاوضات المشتركة بين الحكومات وأساليبھا والمسائل
المتبقية المتعلقة بالقمة العتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام  .2015كما طلب القرار رقم  68/8من األمين العام لألمم
المتحدة إعداد تقرير ليكون من بين مدخالت ھذه المفاوضات بين الحكومات ،على أن يلخص ھذا التقرير المجموعة
الكاملة للمساھمات المتاحة.
وعالوة على األھداف ،من المنتظر أن يلبي جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015الحاجة إلى إطار عمل
-12
للمراقبة والمساءلة ،إلى جانب إعادة طرح فكرة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة .كذلك فإن عملية التوصل إلى
جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015تقودھا الدول األعضاء بمشاركة واسعة النطاق من جانب األطراف المعنية
الخارجية ،مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع األعمال والدوائر األكاديمية والعلميين .وتؤدي األمم
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المسودة األولى
المتحدة دوراً تنسيقيا ً في الحوار العالمي ،وتضطلع بمسؤولية دعم الدول األعضاء عن طريق توفير مدخالت مستندة
إلى أدلة ،والتفكير التحليلي ،والخبرة الميدانية .وسيواصل األمين العام لألمم المتحدة توفير القيادة الشاملة للعملية بدعم
من نائب األمين العام لألمم المتحدة والمستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالتخطيط للتنمية لما بعد عام
.2015
في  4كانون األول /ديسمبر  ،2014أصدر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون نسخة أولية للتقرير
-13
التجميعي حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015بعنوان "الطريق إلى الكرامة بحلول عام  :2030إنھاء الفقر
وتغيير حياة جميع البشر وحماية كوكبنا ".وفي ھذا التقرير ،يعرض األمين العام لألمم المتحدة مجموعة متكاملة مكونة
من ستة عناصر رئيسية وھي :الكرامة ،البشر ،الرخاء ،الكوكب ،العدالة ،الشراكة .وعلى وجه التحديد ،يشير ھذا
التقرير إلى أن "الخبراء الفنيين في منظومة األمم المتحدة على استعداد لمراجعة األھداف ،بما في ذلك سبل التنفيذ،
ومقارنة مستوى الطموح الذي يمثله كل منھا مع ذاك المستوى الذي تشكله األھداف وااللتزامات والمعايير واالتفاقات
الدولية القائمة".
في أعقاب قرار اتخذته الجمعية العامة ،يأتي تنظيم قمة األمم المتحدة العتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام
-14
 2015على النحو التالي )فيما يلي مقتطفات من مسودة القرار المعني(:

تقرر أن يعقد مؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد عام  2015في الفترة من  25إلى  27أيلول /سبتمبر
 ،2015في نيويورك ،وأن يأخذ شكل اجتماع عام رفيع المستوى للجمعية العامة؛
تقرر كذلك أن تبدأ المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتھا السبعين يوم  28أيلول /سبتمبر  ،2015على أن يكون
مفھوما ً أن ھذه الترتيبات ال تنشئ بأي حال من األحوال سابقة للمناقشة العامة في الدورات المقبلة؛
تدعو صناديق األمم المتحدة وبرامجھا والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة ،وكذلك مؤسسات بريتون
وودز ،بما فيھا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية ،ومصارف التنمية اإلقليمية
واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة ،وسائر أصحاب المصلحة ،بما يشمل البرلمانيين واألوساط األكاديمية والمنظمات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الرئيسية والقطاع الخاص ،إلى المشاركة في مؤتمر القمة ،وكذلك في
جلسات التحاور والعملية التحضيرية ،وفقا ً للطرائق المحددة في مرفقات ھذا القرار ،وتشجع ھذه الجھات ،وأيضا ً الدول
األعضاء والمراقبين ،على النظر في تنفيذ مبادرات وأنشطة أثناء عملية اإلعداد والتحضير لمؤتمر القمة؛
تنظيم جلسات التحاور في مؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد عام

2015

يعقد مؤتمر القمة ست جلسات تحاور ،على النحو التالي:
 25أيلول /سبتمبر  ،2015من الساعة  10/00إلى الساعة  13/00ومن الساعة  15/00إلى الساعة

18/00

 26أيلول /سبتمبر  ،2015من الساعة  10/00إلى الساعة  13/00ومن الساعة  15/00إلى الساعة

18/00

 27أيلول /سبتمبر  ،2015من الساعة  10/00إلى الساعة  13/00ومن الساعة  14/00إلى الساعة

17/00

ويشارك في رئاسة جلسات التحاور الست رئيسان من رؤساء الدول أو الحكومات.
وتحدد مواضيع جلسات التحاور عن طريق عملية التفاوض الحكومية الدولية لمؤتمر القمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

1
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المسودة األولى
المرفق
جدول أعمال التنمية لما بعد  2015والجدول الزمني لعمليات أھداف التنمية المستدامة

تشرين الثاني /نوفمبر
2012
• اجتماع الفريق الرفيع
المستوى في لندن

أيلول /سبتمبر 2012

تموز /يوليو 2012

حزيران /يونيو 2012

• اجتماع الفريق الرفيع
المستوى في نيويورك

• إنشاء الفريق الرفيع
المستوى المؤلف من
شخصيات بارزة

• مؤتمر ريو  20+بشأن التنمية
المستدامة
• تقرير فرقة العمل التابعة
لمنظومة األمم المتحدة بعنوان
"تحقيق المستقبل الذي ننشده
للجميع"
• مشاورات وطنية حول البدء في
جدول أعمال التنمية لما بعد عام
2015

أيار /مايو - 2012
نيسان /أبريل 2013
• مجموعة األمم المتحدة
اإلنمائية تبدأ المشاورات
المواضيعية العالمية

أيلول /سبتمبر 2011

أيلول /سبتمبر 2010

• إنشاء فرقة العمل التابعة
لمنظومة األمم المتحدة

• قمة األمم المتحدة بشأن
األھداف اإلنمائية لأللفية

أيلول /سبتمبر 2013
• قمة الجمعية العامة لألمم
المتحدة لمراجعة األھداف
اإلنمائية لأللفية
• لقاء خاص نظمه رئيس
الجمعية العامة لألمم المتحدة
لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ
األھداف اإلنمائية لأللفية
واستطالع جدول أعمال ما بعد
2015

آذار /مارس 2014
• االجتماع الثالث للجنة تمويل التنمية
المستدامة
• الجمعية العامة لألمم المتحدة تقدم
اقتراحا ً لقمة ما بعد عام 2015
• الدورة التاسعة للفريق العامل
المفتوح العضوية )بدء المفاوضات
حول التقرير(
لقاء رفيع المستوى للجمعية العامة
لألمم المتحدة حول دور المرأة
والمجتمع المدني والشباب في جدول
أعمال ما بعد عام 2015

آب /أغسطس 2013
• االجتماع األول للجنة
تمويل التنمية المستدامة

فبراير /شباط 2014
• الدورة الثامنة للفريق
العامل المفتوح العضوية
• المناقشة المواضيعية
للجمعية العامة لألمم
المتحدة حول المياه
والصرف الصحي
والطاقة المستدامة

حزيران /يونيو 2013
• الدورة الرابعة للفريق العامل
المفتوح العضوية
• إنشاء لجنة الخبراء الحكومية
الدولية المعنية بتمويل التنمية
المستدامة

أيار /مايو 2013

نيسان /أبريل 2013

• نشر تقرير الفريق
الرفيع المستوى

• الدورة الثانية للفريق
العامل المفتوح العضوية

• الدورة الثالثة للفريق
العامل المفتوح العضوية

• عملية المفاوضات الحكومية الدولية التي
تنظمھا الجمعية العامة لألمم المتحدة مع
عقد اجتماعات ما بين الدورات

لمنظومة األمم المتحدة
"شراكة عالمية متجددة من
أجل التنمية"
الدورة األولى للفريق العامل
المفتوح العضوية

كانون الثاني /يناير
2014

كانون األول /ديسمبر
2013

تشرين الثاني /نوفمبر
2013

أيلول /سبتمبر -2013
2014

• الدورة السابعة للفريق
العامل المفتوح العضوية

• الدورة السادس للفريق
العامل المفتوح العضوية
• االجتماع الثاني للجنة
التنمية المستدامة

• الدورة الخامسة للفريق
العامل المفتوح العضوية

• اجتماعات رفيعة
المستوى نظمھا رئيس
الجمعية العامة لألمم
المتحدة
• المناقشة المواضيعية
الثالثة التي نظمھا رئيس
الجمعية العامة لألمم
المتحدة

• إنشاء الفريق العامل
المفتوح العضوية المعني
بأھداف التنمية المستدامة
التابع للجمعية العامة
• اجتماع الفريق الرفيع
المستوى في مونروفيا

أيلول /سبتمبر 2013
• الجلسة األولى للمنتدى
السياسي الرفيع المستوى
• النتائج األولية للفريق
العامل المفتوح العضوية
المزمع تقديمھا إلى
الجمعية العامة لألمم
المتحدة

أيار /مايو 2014

أيلول /سبتمبر 2014
أيلول /سبتمبر  - 2014أيلول/
سبتمبر 2015

آذار /مارس 2013
• اجتماع الفريق الرفيع المستوى
في بالي
• تقرير فرقة العمل التابعة

كانون الثاني /يناير
2013

• النتائج النھائية للفريق العامل المفتوح
العضوية ولجنة تمويل التنمية المستدامة
المزمع تقديمھا إلى الجمعية العامة لألمم
المتحدة
• لقاء رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم
المتحدة "للحصر والجرد"

آب /أغسطس

•2014

االجتماع الخامس للجنة
تمويل التنمية
المستدامة

تموز /يوليو 2014
• الدورة الثانية للمنتدى السياسي
الرفيع المستوى
• الدورة الثالثة عشرة للفريق
العامل المفتوح العضوية

أيلول /سبتمبر 2015
قمة رؤساء الدول والجمعية العامة لألمم المتحدة العتماد جدول أعمال إنمائي عالمي واحد لما بعد عام
 2015على أن تكون التنمية المستدامة ھي محوره

حزيران /يونيو 2014
• لقاء رفيع المستوى للجمعية
العامة لألمم المتحدة بشأن حقوق
اإلنسان وسيادة القانون وما بعد
عام 2015

• الدورة الثانية عشرة
للفريق العامل المفتوح العضوية

• االجتماع الرابع للجنة تمويل
التنمية المستدامة
• الدورة الحادية عشرة للفريق
العامل المفتوح العضوية
• لقاء رفيع المستوى للجمعية
العامة لألمم المتحدة حول
التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي ،ومساھمات
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في جدول أعمال ما
بعد عام 2015

أيلول /سبتمبر 2015

تموز /يوليو 2015

• قمة الجمعية العامة لألمم
المتحدة لمراجعة جدول
أعمال التنمية لما بعد عام
 2015واألھداف اإلنمائية
لأللفية

• الجلسة الثالثة للمنتدى
السياسي الرفيع المستوى

نيسان /إبريل 2014
• المناقشة المواضيعية للجمعية العامة
لألمم المتحدة حول دور الشراكات في
جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015
• الدورة العاشرة للفريق العامل
المفتوح العضوية
• المناقشة المواضيعية للجمعية العامة
لألمم المتحدة حول ضمان االستقرار
والسالم للمجتمعات في إطار ما بعد
عام 2015

الربع األخير من عام
2014
• األمين العام لألمم المتحدة
يقدم تقريراً تجميعيا ً لجميع
المدخالت المتاحة
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المسودة األولى
:تواريخ أخرى ذات صلة
2015 استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي حول جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام



2013  سبتمبر/أيلول
 مع عقد االجتماع التمھيدي،2015 إنشاء اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي والمعنية بجدول أعمال ما بعد عام


األول

 نوفمبر/تشرين الثاني
2013
(االجتماع الموضوعي األول للجنة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي )أديس أبابا



2013  ديسمبر/كانون األول
(االجتماع الموضوعي الثاني للجنة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي )تشاد
استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي حول تمويل التنمية المستدامة




2014  يناير/كانون الثاني
2015 االتحاد األفريقي يعلن موقفا ً مشتركا ً بشأن جدول أعمال ما بعد عام
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
بناء شركات جديدة
مقدمة
يستعرض ھذا التقرير ترتيبات الشراكة الحالية للمنظمة  WMOويُحدد أشكال الشراكات الجديدة التي تتزايد أھمي ة داخ ل
منظوم ة األم م المتح دة .وتش مل ھ ذه "الش راكات الجدي دة" الت ي تتزاي د أھميتھ ا التحالف ات ،واالئتالف ات ،والمب ادرات،
والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ،والش راكات م ع المجتم ع الم دني .وق د ترغ ب المنظم ة  WMOف ي بح ث
زيادة نشاطھا في أشكال الشراكات الجديدة المتنوعة ھذه ،وأن تع ّزز أوجه التآزر التي تنشئھا.
وإذا رغب أعضاء المنظمة  WMOفي التركيز على أشكال الش راكات الجدي دة ھ ذه ،فق د يك ون م ن الض روري للمنظم ة
توس يع دور ونط اق النت ائج المتوخ اة للش راكات عل ى النح و المح دد ف ي الخط ة االس تراتيجية للمنظم ة  WMOوخطتھ ا
التشغيلية من خالل النتيجة المتوقعة " 7الشراكات المع ّززة".
سياق حوكمة المنظمة  WMOوخلفيتھا

ُتعرّ ف المنظمة ‘ WMOالشراكة‘ بأنھا العمل مع الوكاالت الدولية ،والمنظمات األخرى ،واألوس اط األكاديمي ة ،ووس ائط
اإلعالم والقطاع الخاص لتحسين نطاق وجودة المعلومات والخدمات البيئية ذات األھمية البالغة.
وتص ف وث ائق التخط يط والبرمج ة األخي رة للمنظم ة  WMOدور الش راكات ووس ائل تعزي ز ش راكات المنظم ة
وأنشطتھا التعاونية؛ وتلخص الوثيقة  Cg-17/INF.9.5معالجة الشراكات في ھ ذه الوث ائق )المرج ع :الخط ة االس تراتيجية
للمنظم ة  ،2015-2012 WMOالمح ور االس تراتيجي  :4بن اء وتعزي ز الش راكات والتع اون؛ والخط ة التش غيلية للمنظم ة
 ،2015-2012 WMOالناتج الرئيسي  :7.1تحسّن ريادة المنظم ة  WMOومس اھمتھا ف ي المب ادرات والب رامج ذات الص لة
لمنظومة األمم المتحدة والشركاء الدوليين اآلخرين؛ والن اتج الرئيس ي  :7.2تزاي د وع ي ص انعي الق رارات وغي رھم م ن
أص حاب المص لحة بالقض ايا الرئيس ية للمنظم ة  WMOوالمراف ق الوطني ة لألرص اد الجوي ة والھي درولوجيا ،NMHSs
وبأنشطتھا وأولوياتھا من خالل تعزيز االتصال(.
WMO

ملخص سمات شراكات المنظمة  WMOالحالية
تتسق شراكات المنظمة  WMOالحالية ،وبعضھا أقيم منذ عقود مضت ،مع دور الشراكات على النحو المحدد في الخط ة
االستراتيجية ،وتدعم ھذه الشراكات إنجاز النتائج الرئيسية المتوخاة في الخطة التشغيلية للمنظمة .WMO
شركاء المنظمة  WMOالحاليون
تعمل المنظمة  WMOحاليا ً مع أنواع كثيرة من الشركاء بما في ذلك ما يلي:
)أ(

الھيئات الكائنة في منظومة األمم المتحدة:
o
o

أمانة األمم المتحدة )(UN؛
الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة )بما في ذلك منظمة األم م المتح دة لألغذي ة والزراع ة
 ،FAOومنظم ة الطي ران الم دني ال دولي  ،ICAOوالوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة  ،IAEAومنظم ة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ،UNESCOومنظمة الصحة العالمية (WHO؛
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o
o

o
o

ب رامج وص ناديق األم م المتح دة )تش مل برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي  ،UNDPبرن امج األم م
المتحدة للبيئة  ،UNEPبرنامج األغذية العالمي (WFP؛
اللج ان اإلقليمي ة التابع ة لألم م المتح دة )اللجن ة االقتص ادية ألفريقي ا  ،ECAواللجن ة االقتص ادية
ألوروب ا  ،ECEواللجن ة االقتص ادية ألمريك ا الالتيني ة ومنطق ة البح ر الك اريبي  ،ECLACواللجن ة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ  ،ESCAPواللجنة االقتصادية واالجتماعي ة لغرب ي
آسيا (ESCWA؛
اللجان الفنية التابعة لألمم المتحدة )تشمل اللجان المعنية بالتنمية المستدامة ،ومركز المرأة(؛
كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة )بما في ذلك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS؛

)ب(

مؤسسات التمويل الدولية ) (IFIsبما في ذلك البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية؛

)ج(

المنظمات الحكومية الدولية غير التابعة لألمم المتحدة )بما في ذل ك منظم ات التكام ل االقتص ادي اإلقليم ي
] [REIOsمن مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي؛ والمنظمة العالمية لصحة الحيوان(؛

)د(

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  NMHSsوغيرھا من الھيئات الحكومية الوطنية؛

)ھـ(

وكاالت التعاون الثنائي /الوكاالت المانحة الثنائية؛

)و(

المنظم ات غي ر الحكومي ة الدولي ة )بم ا ف ي ذل ك المرك ز ال دولي لعل م ال زالزل ] [ISCوالمجل س ال دولي
لدراسات البحوث واالبتكار في البناء والتشييد ]([CIBI؛

)ز(

المنظمات الوطنية وغير الحكومية؛

)ح(

معاھد البحوث )من مثل المعھد الدولي للتنمية المستدامة(؛

)ط(

الجھات األكاديمية )من مثل معھد األرض ،جامعة كولومبيا(؛

)ي(

المؤسسات الخيرية؛

)ك(

منظمات القطاع الخاص )من مثل المجلس العالمي لألعم ال التجاري ة م ن أج ل التنمي ة المس تدامة ورابط ة
صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية (HMEI؛

)ل(

المجتمع المدني؛

)م(

وسائط اإلعالم.

يسرد الشكل  1أدناه السمات الرئيسية لشراكات المنظمة  WMOالحالية بما في ذلك:
)أ(

أنواع شراكات المنظمة WMO؛

)ب(

أغراض شراكات المنظمة WMO؛

)ج(

دور المنظمة  WMOفي الشراكات؛

)د(

أمثلة لشراكات المنظمة  WMOالحالية؛

)ھـ(

العالقات مع الشريك )الشركاء( اآلخر )اآلخرين( /المركز تجاه الشريك )الشركاء( اآلخر )اآلخرين(؛
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)و(

عناصر الشراكات األخرى؛

)ز(

االلتزام ات القانوني ة للمنظم ة  :WMOالم وارد )عل ى س بيل المث ال ،المالي ة ،والبش رية ،والفني ة ،وحي ز
المكاتب( ،والمشاركة في ھيكل إدارة الشراكة؛

)ح(

المخاطر المؤسسية المرتبطة بالشراكات.

إن الجمع بين سمات الشراكات المبيّنة في شتى األعمدة الواردة في الشكل ُ 1تظھر التنوع الواس ع ف ي عالق ات الش راكة
التي تقيمھا المنظمة  WMOوالتي تتراوح بين:
)أ(

عمل المنظمة  WMOم ع الھيئ ات األخ رى التابع ة لألم م المتح دة م ن أج ل "توحي د األداء" لتحقي ق أھ داف
التنمية المستدامة؛

)ب(

عمل المنظمة  WMOكوكالة من ّفذة لمشروع مموّ ل من جھة مانحة؛

)ج(

عم ل المنظم ة  WMOكمستش ار فن ي بش أن مش روع ينف ذه مرف ق وطن ي لألرص اد الجوي ة والھي درولوجيا
NMHS؛

)د(

مشاركة المنظمة  WMOكعضو كامل العضوية في ائتالف؛

)ھـ(

عمل المنظمة كمراقب في مبادرة.
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الشكل

1

سمات الشراكات التي تشترك فيھا المنظمة

WMO

مالحظات (1 :ال يُقصد من المعلومات الواردة أدناه أن ُتقرأ من اليمين إلى اليسار؛ فالبنود الواردة في كل عم ود أدن اه يمك ن أن تخ تلط وتتواف ق عب ر األعم دة المختلف ة؛  (2إن البن ود
الواردة في كل عمود ال تستبعد بعضھا بعضا ً بالضرورة؛  (3بعض الشراكات يمكن أن يندرج ضمن أكثر من فئة واحدة في عمود

نوع الشراكات التي تشترك
فيھا المنظمة WMO

أغراض
الشراكات

أمثلة لشركاء المنظمة
الحاليين

WMO

المنظمة WMO

أدوار
في الشراكات

عالقات المنظمة  WMOمع
الشريك اآلخر )الشركاء
اآلخرين( /ومركز المنظمة
 WMOتجاه الشريك اآلخر
)الشركاء اآلخرين(

جوانب أخرى
للشراكات

االلتزامات القانونية الممكنة للمنظمة
 :WMOالموارد )على سبيل المثال،
المالية ،والبشرية ،والفنية ،وحيز
المكاتب( ،والمشاركة في اإلدارة

المخاطر المؤسسية
المرتبطة بالشراكات

التع اون م ع منظوم ة األم م
المتحدة )عل ى س بيل المث ال
أداء األمم المتحدة الموحد(

تنفي ذ مش اريع
محددة

الھيئات التابعة لألمم المتحدة

الريادة

جھة مانحة

ة
اإلرادة المتبادل
لمتابعة ھدف مشترك

المساھمة المالية في أمانة الشراكة

المالية

الش راكة ب ين ھيئ ة تابع ة
لألم م المتح دة والحكوم ة
)الحكومات الوطنية(

التع اون بش أن
البرامج

مؤسس ات التموي ل الدولي ة
) (IFIsبما في ذلك البنك الدولي
ومصارف التنمية اإلقليمية

المش اركة )العض وية
الكاملة في الشراكة(

متلقية

االرتباط الطوعي

المس اھمة المالي ة ل دعم برن امج عم ل
الشراكة

المساءلة

التحالف ات )بم ا ف ي ذل ك
تحالف الزراع ة الذكي ة ف ي
ظروف المناخ(

التع اون بش أن
البحوث

المنظم ات الحكومي ة الدولي ة
غير التابعة لألم م المتح دة )بم ا
ف ي ذل ك منظم ات التكام ل
االقتص ادي اإلقليم ي -
المنظمات اإلقليمية الدولي ة م ن
مثل االتحاد األوروبي واالتحاد
األفريقي(

مراقبة

وكال ة منف ذة /وكال ة تنفي ذ
مشتركة

الحاج ة إل ى تقاس م
المخاطر معا ً

المساھمة المالية ف ي األنش طة المخصص ة
الخاصة بالشراكة

حياد

االئتالف ات )بم ا ف ي ذل ك
االئ تالف الخ اص بالمن اخ
ف،
واء النظي
والھ
واالئتالفات األخرى متعددة
أصحاب المصلحة(

التع اون بش أن
التوعية

المراف ق الوطني ة لألرص اد
الجوي ة والھي درولوجيا
 NMHSsوالھيئ ات الحكومي ة
الوطنية األخرى

مستشارة

متعاونة

التقي د بالوق ت أو ع دم
التقيد به

مشاركة موظفي المنظمة  WMOفي تنفي ذ
أنشطة الشراكة

التكلفة المفرطة في مقابل
المنفعة
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نوع الشراكات التي تشترك
فيھا المنظمة WMO

أغراض
الشراكات

أمثلة لشركاء المنظمة
الحاليين

المب ادرات )بم ا ف ي ذل ك
مبادرة مستقبل األرض(

التع اون بش أن
الدعوة

الوكاالت المانحة الثنائية

WMO

الشراكات بين القطاع الع ام
والخاص

المنظمات غير الحكومية

الش راكات م ع المجتم ع
المدني

مؤسسة البحوث

المنظمة WMO

أدوار
في الشراكات
مي َّسرة

عالقات المنظمة  WMOمع
الشريك اآلخر )الشركاء
اآلخرين( /ومركز المنظمة
 WMOتجاه الشريك اآلخر
)الشركاء اآلخرين(

جوانب أخرى
للشراكات

االلتزامات القانونية الممكنة للمنظمة
 :WMOالموارد )على سبيل المثال،
المالية ،والبشرية ،والفنية ،وحيز
المكاتب( ،والمشاركة في اإلدارة

مستشارة فنية

العم ل المش ترك أو
المنسق تحقيقا ً لغرض
مشترك

تق ديم إرش ادات فني ة م ن قِب ل م وظفي
المنظمة ) WMOفي المس ائل العلمي ة و/أو
اإلدارية(

الشفافية

دور استشاري آخر

الش راكة الرأس ية =
إل ى أعل ى )البح وث(
وإلى أدنى )التوعية(

مش اركة م وظفي المنظم ة  WMOف ي
ھياكل إدارة الشراكة

تنازع المصالح

الش راكة األفقي ة =
الوسائل المكمّلة بش أن
المسائل المشتركة بين
التخصصات

مش اركة م وظفي المنظم ة ف ي اجتماع ات
الشراكة

تضرر السمعة

األوساط األكاديمية

ت وفير المنظم ة  WMOللحي ز المكتب ي
الالزم للشراكة

المؤسسات الخيرية

استض افة المنظم ة  WMOالجتماع ات/
جلسات الھيئات القيادية للشراكة

منظمات القطاع الخاص

المساءلة المرتبطة بالشراكات المالية ،على
س بيل المث ال اس تخدام أم وال المنظم ة
 WMOو/أو أموال الشريك(

المجتمع المدني

متطلب ات تق ديم التق ارير المرتبط ة
بالش راكات )عل ى س بيل المث ال التق ارير
المالية ،وتقرير األداء ،والمراقبة والتقييم(

وسائط اإلعالم

المخاطر المؤسسية
المرتبطة بالشراكات
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سمات األنواع المختلفة من "الشراكات الجديدة"
تتن امى ف ي اآلون ة األخي رة ،اس تجابة لالحتياج ات المجتمعي ة ،أش كال جدي دة ش تى م ن الش راكات داخ ل منظوم ة األم م
المتحدة .وتشمل "الشراكات الجديدة" األنواع التالية :التح الف ،االئ تالف ،المب ادرة ،الش راكة ب ين القط اع الع ام والقط اع
الخاص ،والشراكة مع المجتمع المدني .ويمكن لھذه الفئات من الشراكات أن تتداخل؛ على سبيل المثال ،يمكن أن يندرج
"ائتالف" في إطار فئة الشراكة بين "القطاع العام والقطاع الخاص" ،أو يمكن لتحالف أن يتخذ زمام "مبادرة".
تكثر التعاريف بشأن كل نوع من الشراكات ،كما أن استخدام كل تعريف يحدده بالطبع دور وخبرة المم ارس ال ذي يق دم
التعريف .وترد أدناه تعاريف مختصرة ألنواع الشراكات الجديدة .1حسبما ُتستخدم في ھذا التقرير.
وتق دم الوثيق ة  Cg-17/INF.9.5أمثل ة مح ددة ل بعض ھ ذه الش راكات الجدي دة )المرج ع :الش كل  (1وتع رض االلتزام ات
القانونية المحتملة المرتبطة بكل نوع من أنواع الشراكات.
التحالف
يمكن لتحالف أن يش مل مجموع ة واس عة م ن أص حاب المص لحة تت راوح ب ين المنظم ات الحكومي ة الدولي ة والحكوم ات
الوطنية إلى األوساط األكاديمية وأعضاء المجتمع المدني .وير ّكز التحالف عادة على ھدف محدد وق د ال يتطل ب التزام ا ً
طويل األمد من األعضاء.
يمكن لفئة الشراكة المتمثلة ف ي "التح الف" أن تن درج ف ي إط ار فئ ة "االئ تالف" )انظ ر أدن اه( ويتمث ل االخ تالف ف ي أن
التح الف يمك ن أن يف رض التزام ات أق ل عل ى األعض اء نظ راً ألن أھداف ه أكث ر محدودي ة م ن حي ث جانبھ ا الزمن ي،
ونطاقھا.
االئتالف
يمكن تعريف االئتالف بأنه مجموعة من الناس /المنظمات الذين يعملون معا ً لمتابعة تحقيق ھدف واحد .وغالبا ً ما يك ون
لالئتالفات ھياكل إدارة رسمية وأن يقطع أعضاؤھا التزامات طويلة األمد لتقاسم المسؤوليات والموارد.
وتتقصى منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك المنظمة  WMOحاليا ً أفضل كيفية لتعزيز اإلمكاني ات الت ي تتيحھ ا ائتالف ات
أصحاب مصلحة متعددين قائمة على المسائل لدعم تنفيذ أھداف التنمية المستدامة .ويمك ن الئتالف ات أص حاب المص لحة
المتع ددين القائم ة عل ى المس ائل ھ ذه أن تجم ع مع ا ً طائف ة متنوع ة م ن الجھ ات الفاعل ة بم ا ف ي ذل ك المنظم ات التابع ة
لمنظومة األمم المتحدة ،والحكومات الوطنية ،والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وأن تتيح ألصحاب المصلحة من غي ر
األمم المتحدة االندماج في العمل التشغيلي وفي صنع القرار.
المبادرة
تشمل المصادر الخاصة بالتعريفhttps://networksguide.wikispaces.com; www.impactalliance.org/ Networks and :
;Coalitions.qxd - Impact Alliance; http://www.vocabulary.com/dictionary/coalition
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01000289: Policy making and collective action: Defining coalitions within the
advocacy coalition framework ; http://www.international-climate-initiative.com/en/about-the-iki/iki-fundinginstrument/http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships,
http://uli.org/wp-content/uploads/2005/01/TP_Partnerships.pdf, http://www.fao.org/tc/private/faq_en.asp,
http://www.fao.org/docrep/018/i3444e/i3444e.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+
facebook https://www.unglobalcompact.org/, http://www.undp.ro/download/UNDP_Successful%20PPP.pdf,
https://www.google.ch/search?hl=&q=civil+society+partnership+itu&gws_rd=ssl,
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/,
http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3667.php#participatingeffectively,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2014/Sixth_session_of_TOS_PPP/ECE_CECI_PPP_2014_2_report_f
or_website.pdf
1
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المب ادرة ھ ي برن امج تع اوني مح دد زمني ا ً تض طلع ب ه ع ادة منظم ة "أم" يمك ن أن تك ون ض من أن واع أخ رى ،منظم ة
حكومية دولية ،أو وزارة وطنية ،أو منظمة غير حكومية ،أو شراكة من مثل تحالف .وت نظم المب ادرة منظمتھ ا األم وإذا
كانت المنظمة األم شريكة ،يكون أعضاء المبادرة عادة مماثلين ألعضاء المنظمة األم.
وتش مل األمثل ة عل ى المب ادرات مب ادرة المن اخ الدولي ة )الھيئ ة األم  -وزارة البيئ ة االتحادي ة األلماني ة ،ص ون الطبيع ة،
السالمة األمنية والسالمة النووي ة(؛ ومب ادرة بح وث مس تقبل األرض )الھيئ ة األم  -تح الف العل م والتكنولوجي ا م ن أج ل
االستدامة العالمية(؛ والمبادرة اإلقليمية لغازات الدفيئة )المنظمة األم  -منظمة حكومية دولية تت ألف م ن والي ات مخت ارة
في شمال شرقي الواليات المتحدة(.
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ألغراض ھذه الممارس ة ،يش مل "القط اع الخ اص" الجھ ات الفاعل ة التالي ة :المؤسس ات الخاص ة بم ا ف ي ذل ك الش ركات
متع ددة الجنس يات ،ومؤسس ات التموي ل الخاص ة ،والرابط ات الص ناعية ،وغيرھ ا م ن المنظم ات التمثيلي ة لألعم ال
التجارية ،والمؤسسات الخيرية.
يمك ن تعري ف الش راكة ب ين القط اع الع ام والقط اع الخ اص ف ي س ياق منظوم ة األم م المتح دة عل ى أنھ ا "جُھ د من ّس ق
ومتضافر بين جھات فاعلة حكومية وغير حكومية ،بما ف ي ذل ك الش ركات ]خاص ة[ والمجتم ع الم دنيُ ،تع ّزز الم وارد،
الخب رة ،أو الجھ ود الس وقية لتحقي ق ت أثير أكب ر واس تدامة ف ي النت ائج اإلنمائي ة 2".وباإلض افة إل ى ذل ك يمك ن أن تك ون
الش راكات ب ين القط اع الع ام والقط اع الخاص ة مالئم ة أيض ا ً ف ي وض ع المع ايير وغيرھ ا م ن األنش طة المعياري ة الت ي
تشارك فيھا األمم المتحدة.
وفي بيئة األمم المتحدة ،من المھم عدم الخلط بين التوريدات من القطاع الخاص مع الش راكة م ع القط اع الخ اص ،وھ ي
حالة يُسھم فيھا القطاع الخاص بالخبرة الفنية والموارد في جھد تعاوني.
ورھنا ً بعضويتھا ،يمكن للتحالفات واالئتالفات أن تندرج أيضا ً تحت فئة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الشراكات مع المجتمع المدني
يُعرَّ ف "المجتمع المدني" ألغراض ھذه الوثيق ة بأن ه الجھ ات الفاعل ة غي ر الدول ة الت ي تش مل المنظم ات غي ر الحكومي ة
 ،NGOsوالمنظمات القائمة على المجتمع المحلي ،والمنظمات المھنية ،ووسائط اإلعالم .وال تندرج األوساط األكاديمية،
ومؤسس ات البح وث ،والمنظم ات الخيري ة ،واألح زاب السياس ية ،وش ركات القط اع الخ اص ف ي ھ ذا التعري ف الح الي
للمجتمع المدني.
ويشغل المجتمع المدني مجاالً اجتماعيا ً مستقالً عن الدولة والسوق ،عل ى ح د س واء .ويش ير مص طلح منظم ات المجتم ع
المدني ) (CSOsإلى مجموعة واسعة من المنظمات الطوعية غير التابعة للدول ة أو الت ي ال تس تھدف ال ربح بم ا ف ي ذل ك
"الشبكات أو الرابطات أو المجموع ات أو الحرك ات المس تقلة ع ن الحكوم ة والت ي تتج ّم ع مع ا ً أحيان ا ً للنھ وض بمص الح
3
مشتركة من خالل أعمال جماعية".
وتنطوي الشراكات مع المجتمع المدني على فائدة إتاحة الفرصة ألصحاب المصلحة إلبداء رأيھم على نحو أكثر اكتم االً
كما أن ھذه الشراكات تم ّكن من زيادة المشاركة ،والشفافية ،والشمول والتعددية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
3

http://csis.org/publication/future-public-private-partnerships-strengthening-powerful-instrument-global-development
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
النھج المتكامل ألنشطة المنظمة ) (WMOالحضرية
المراجع:
-1

إنشاء الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات تتعلق بالبيئة للمدن الكبرى
والمجمّعات الحضرية الكبرى – الدليل األولي
(http://www.gfcs-climate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Megacity_IM
)P_Plan.pdf

-2

التقرير رقم  208بشأن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWحلقة عمل بحوث األرصاد الجوية في
بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GURMEالتابعة للمنظمة )(WMO
بشأن تصميم رصدات األرصاد الجوية الحضرية ،شنغھاي ،الصين 14-11 ،كانون األول /ديسمبر 2011
)(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_208.pdf

-3

الرصد في المناطق الحضرية ،الفصل  ،11دليل لجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/Ed2008Up2010/Part)II/WMO8_Ed2008_PartII_Ch11_Up2010_en.pdf

-4

التقرير رقم  205بشأن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWالتقرير المشترك بين المنظمة )(WMO
والبرنامج الدولي ) (IGACبشأن آثار المدن الكبيرة على جودة الھواء والمناخ )المؤلفون الرئيسيون :تونغ
تشو ،ميغان ل .ميالميد ،ديفيد باريش ،مايكل غاوس ،لورا غاالردو كلينر ،مارك لورنس ،عبد الرحمن
كوناري ،وكاثي ليوس( ،ISBN: 978-0-9882867-0-2 ،ص  309أيلول /سبتمبر 2012
)(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205.pdf

-5

روابط إلى إدارة الفيضانات الحضرية
مواد تدريبية على إدارة الفيضانات الحضرية
)(http://www.apfm.info/?page_id=894

أدوات بشأن مسائل إدارة الفيضانات الحضرية
)(http://www.apfm.info/?page_id=677
)(http://www.apfm.info/?page_id=778

ُنظم التوجيه بشأن الفيضانات المفاجئة )(FFG
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFI/Flash_Flood_Guidance_Systems_Backgr
)ound_Information.pdf

-6

عمليات مراقبة المناخ
)(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php
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تقرير لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMرقم  – 90أيار/مايو  .2003جوانب األرصاد الجوية
الزراعية للزراعة العضوية والزراعة في األماكن الحضرية واألماكن المغلقة والزراعة الدقيقة ،كتبه إن
إم ھولدن وإم سي أوتيز .الوثيقة الفنية رقم  ،1158ص.101 .
)(http://www.wamis.org/agm/pubs/CAGMRep/CAGM90.pdf

-8

البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف )(IDMP
)(http://www.droughtmanagement.info/

-9

موجز أنشطة رسم خرائط األماكن الحضرية داخل برامج المنظمة ) (WMOوأقسامھا
)(https://www.wmo.int/cas

مقدمة
يشتغل العديد من األعضاء في المنظمة ) (WMOبالمسائل الحضرية ،لكن المنظمة ) (WMOلم تتناول
-1
بصفتھا ھذه المسائل بطريقة موحدة .وكخطوة أولى ،قام فريق خبراء بإعداد منشور بعنوان "توفير الخدمات المتكاملة
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات تتعلق بالبيئة للمدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى –
إرشادات أولية ".كما أجرت األمانة عملية استطالع لألنشطة ذات الصلة بالمناطق الحضرية داخل األمانة ،ويتوافر
موجز ھذا االستطالع على الموقع الشبكي للجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS
نظرة عامة
طلب المؤتمر العالمي السادس عشر في  2011إلى المنظمة ) (WMOالنظر في التحديات التي تواجھھا
-2
المدن الكبرى بھدف توفير خدمات أفضل ،مع التسليم بأن ذلك سيستلزم بذل جھود منسقة في مجموعة واسعة النطاق
من األنشطة ،من البحوث إلى تقديم الخدمات ،دعما ً لطائفة عريضة من فئات المستخدمين) .الفقرات 3.2.22
و .(4.1.37- 4.1.32وشملت الدورة السادسة عشر للجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASالتي عُقدت في تشرين الثاني/
نوفمبر " :2013التوسع الحضري :البحوث والخدمات المقدمة للمدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى" من بين
التحديات والفرصة الست المستجدة في العقد المقبل )الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالفقرات
 .(9.5.5-9.5.1وقد أُحيلت المسألة إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )) (EC-66الفقرات 4.1.64 ،4.1.39
)ج( و .(4.5.45-4.5.43ووافق المجلس التنفيذي على أن المدن الكبرى تحتاج إلى خدمات الطقس والمناخ والبيئة لكي
تصمد في مواجھة األخطار البيئية على جميع النطاقات الزمنية .كما طلب أن ينصب التركيز على تقديم الخدمات للمدن
الكبرى إلى جانب أنشطة البحث .وأشار المجلس إلى أن ھذه الخدمات الجديدة ستوفر فرصا ً من خالل التنبؤات المتصلة
بالطقس والمناخ والبيئة لتحسين أداء البيئة الحضرية ،على سبيل المثال ،من حيث الطاقة والنقل.
وستحتاج المناطق الحضرية إلى خدمات مناخية ُمك ّيفة حسب احتياجاتھا .وعقد المجلس الحكومي الدولي
-3
للخدمات المناخية ) ،(IBCSالتابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSاجتماعه في الفترة من  14-10تشرين
الثاني/نوفمبر في جنيف وأدرج األنشطة الحضرية في أنشطته )الوثيقة ) 6.1(1المعتمدة ،الفقرات .(6.1(1).60-6.1(1).57
ووافق المجلس ) (IBCSعلى إدراج األنشطة الحضرية ذات الصلة بالمناخ في المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي
) :(GFCSالزراعة واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة ،والماء ،ومجال الطاقة المقترح.
ويُعقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث( في عام
-4
ً
 .(http://unhabitat.org/habitat-iii/) 2016أما المؤتمرات السابقة فعُقدت في عامي  1976و ،1996ويجري حاليا وضع
خطة حضرية جديدة على صعيد األمم المتحدة.
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وخالل الفترة الرابعة عشر ما بين الدورتين ) ،(2010-2005كانت للجنة علم المناخ فرقة خبراء معنية
-5
بمناخيات المناطق الحضرية والمباني وقد قامت بتقديم اإلرشاد والدعم لعملية صياغة الوثائق والمراجع والتدريب في
ھذا المجال.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي البيئة الحضرية ،فإن الجانب األكثر أھمية ھو
-6
توفير اإلنذارات بأحوال الطقس القاسي التي يمكن ،كما ھو معروف ،أن تتسبب في إغالق المدينة بأكملھا بسبب ھطول
األمطار المفرط ،على سبيل المثال .ويتطلب توفير الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفھما ً واضحا ً لمتطلبات
المستخدم ،وينبغي تقديمھا من خالل أنظمة اتصاالت ف ّعالة ومتعددة القنوات؛ كما ينبغي أن تكون محددة الموقع ،وحسنة
التوقيت ،وأن تركز على اآلثار ،وذلك لضمان وصولھا إلى السكان المعرضين للخطر ،أينما كانوا وفي أي وقت من
اليوم .ويمكن للمعلومات المحددة الموقع أن تساعد سلطات المدينة على إدارة حركة السكان والمركبات بسالسة نسبيا ً
من خالل التخطيط المسبق واتخاذ تدابير للطوارئ .ويعمل برنامج الخدمات العامة ) (PWSعلى تلبية ھذه االحتياجات،
على سبيل المثال من خالل نشر المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة
على أساس اآلثار.
وقام البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMبوضع أدلة تدريبية إلدارة الفيضانات في
-7
ُ
المناطق الحضرية ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات في المناطق الحضرية ،وأداة لإلدارة المتكاملة للفيضانات تعنى
باإلدارة المتكاملة للفيضانات في المناطق الحضرية ،بحيث ُتطبق تلك األخيرة في سياق تغ ّير المناخ .كما قدم البرنامج
المشترك ) (APFMالمساعدة في مجال تنمية القدرات بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات ،إذ تضمن ذلك حلقات العمل
التدريبية التي عُقدت في آب /أغسطس  2009وفي تشرين الثاني /نوفمبر  .2013كما أسھم البرنامج المشترك )(APFM
في مطبوعة أصدرھا البنك الدولي بعنوان" :المدن والفيضانات :دليل اإلدارة المتكاملة للفيضانات في المناطق الحضرية
للقرن الحادي والعشرين".
ــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللفترة ) 2019-2016البند  10.1من جدول األعمال(
ترد القرارات المتعلقة بالمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) ،Cg-XVIأيار /مايو – حزيران/
-1
يونيو  (2011بشأن إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016في الفقرات  8.5.1إلى  8.5.5من
التقرير النھائي الموجز والقرار  – (Cg-XVI) 38إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة  .2019-2016وھي تشمل ما يلي:
)أ(

االحتياجات المجتمعية العالمية التي تشكل أساس الخطة اإلستراتيجية للفترة  ،2015-2012إلى جانب
المحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة ،يجب أن تشكل أساس الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO
للفترة 2019-2016؛

)ب(

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للفترة  2019-2016يجب أن يتبع بنية الخطة اإلستراتيجية للفترة -2012
) 2015االحتياجات المجتمعية العالمية والمحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة( وعملية التخطيط إجماالً،
مع مراعاة تطور االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لألعضاء ،والمبادرات الدولية ذات الصلة،
وتحديات تقلب المناخ وتغيره؛ واالستناد إلى الخبرات المكتسبة من المرحلتين ) 2011-2008و-2012
(2015؛ وزيادة تعزيز الروابط بين الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية والميزانية القائمة على النتائج
لتيسير تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وتحسين مؤشرات األداء الرئيسية.

ونظر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين )حزيران /يونيو – تموز /يوليو  (2012في توصيات
-2
فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(WG/SOPوأقر بارامترات إعداد الخطتين
اإلستراتيجية والتشغيلية الجديدتين .واتفق المجلس أيضا ً على إعداد الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية المقبلتين باالستناد
إلى نتائج التخطيط واإلستراتيجي والتخطيط التشغيلي ،والعملية المقترحة والتوقيت المناسب )الدورة الرابعة والستون
للمجلس التنفيذي ،الفقرات من  4.8.13إلى .(4.8.15
ونظر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين )أيار /مايو  (2013في المشروع األول للخطة
-3
اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وطلب من فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
) (WG/SOPاستعراض المشروع مع مراعاة توصياته .ونظر المجلس أيضا ً في األولويات اإلستراتيجية المقبلة وحدد
درجة عالية من األولوية للنظام العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSالذي يدعمه نظام معلومات المنظمة )،((WIS
وتطوير القدرات ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRمع التسليم في نفس
الوقت بأھمية توفير الخدمات )والسيما خدمات الطيران والخدمات البحرية( والبحث )الدورة الخامسة والستون للمجلس
التنفيذي ،الفقرات من  4.8.1.1إلى .(4.8.1.5
ونظر المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين )حزيران /يونيو  (2014في مشروع الخطة
-4
اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وأوصى المؤتمر باعتماده مع إدخال فريقه العامل المعني بالتخطيط
اإلستراتيجي والتشغيلي لمزيد من التحسينات .كما أعاد المجلس تركيز األولويات للفترة المالية المقبلة )الدورة السادسة
والستون للمجلس التنفيذي ،الفقرات من  4.8.1.2إلى .(4.8.1.3
وشارك كل من األعضاء ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية في إعداد الخطة اإلستراتيجية
-5
للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وتوصيات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية فيما يتعلق باألولويات اإلستراتيجية
على صعيد المنظمة مدونة في تقارير دورات كل منھا.
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-6

يكمن الوصول إلى التقارير الخاصة باألولويات اإلقليمية التي أقرتھا االتحادات اإلقليمية عبر الروابط

التالية:
الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،برايا ،كابو فيردي 9-3 ،شباط /فبراير ،2015
الوثيقة  ،RA I-16/Doc 5.2, APPROVEDالفقرات  ،5.2.6 – 5.2.3متاح باللغتين اإلنكليزية والفرنسية فقط:
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-english
https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/documents-en-francais

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( ،الدوحة 19-13 ،كانون
األول /ديسمبر  ،2012مطبوع المنظمة رقم  ،1106الملخص العام ،الفقرتان  ،5.1.36 – 5.1.35متاح
بالعربية والصينية واإلنكليزية والروسية فقط:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ar.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_zh.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_en.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1106_ru.pdf

الدروة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( ،أسنثيون ،باراغواي،
سبتمبر ) 2014التقرير النھائي لم يتح بعد(.

15

-

20

أيلول/

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
ومنطقة الكاريبي( مع القرارات 19 – 12 ،Curacao ، Willemstad ،نيسان /أبريل  ،2013مطبوع المنظمة
رقم  ،1117الملخص العام ،الفقرات ) ،5.2.9 (a)-(c) – 5.2.8 (a)-(fمتاح باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية
فقط:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUUDkwdHU3Y05oNTg/edit
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1117_es.pdf

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( مع
القرارات ،جاكرتا ،إندونيسيا 8 - 2 ،أيار /مايو  ،2014مطبوع المنظمة رقم  ،1135الملخص العام ،الفقرة
) ،5.1.6 (a)-(bمتاح باللغتين اإلنكليزية والفرنسية فقط:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1135_fr.pdf

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( مع القرارات
والتوصيات ،ھلسنكي ،فنلندا 17 - 11 ،أيلول /سبتمبر  ،2013مطبوع المنظمة رقم  ،1125الملخص العام،
الفقرات ) 7.2.5 – 7.2.2متاح بالعربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية فقط(:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0BwdvoC9AeWjUMXZmOVk0OUM2c1U/edit
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_en.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_fr.pdf
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwdvo
C9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1125_ru.pdf
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التذييل باء:
للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
مشروع
الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

بيان المحتويات
الملخص التنفيذي
أوالً -

مقدمة

ثانيا ً -

األنشطة البرنامجية المخطط تنفيذھا والممولة في الفترة

ثالثا ً -

الخطط التشغيلية للجان الفنية

رابعا ً -

2019-2016

ثالثا1-
ثالثا2-

الخطة التشغيلية للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyللفترة

ثالثا3-

الخطة التشغيلية للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASللفترة

الخطط التشغيلية لالتحادات اإلقليمية
االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا(

مناط تركيز البرامج لتحقيق النتائج المتوقعة

قائمة األسماء المختصرة والمختصرات

20
55

الخطة التشغيلية للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOللفترة

رابعا ً1-

المرفق:

5

2019-2016

2019-2016
2019-2016

55
57
64
67
67
80
97

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 4

المسودة األولى

ملخص تنفيذي
أُعدت الخطة التشغيلية ) (OPللمنظمة  WMOللفترة  2019-2016باستخدام نھج قائم على النتائج في تخطيط أنشطة
البرامج ومشاريعھا من أجل تحقيق النتائج المتوقعة وفقا ً لقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي .وھي تستند إلى مشروع
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وتضم أنشطة البرامج والمشاريع المحددة زمنيا ً والمخطط أن
تنفذھا اللجان الفنية ) ،(TCsواالتحادات اإلقليمية ) ،(RAsواألمانة من أجل تحقيق رؤية المنظمة ومھمتھا .وھي تش ّكل
األساس لميزانية المنظمة ) (WMOللفترة المالية السابعة عشرة ،ولنظام المراقبة والتقييم ) (M&Eفي المنظمة ).(WMO
وقد ُنظمت الخطة التشغيلية حسب النتائج المتوقعة وتر ّكز على األولويات المحددة في مشروع الخطة االستراتيجية.
وھي تتألف من األنشطة والمشاريع البرنامجية المزمعة لتحقيق النتائج المتوقعة .وھي تقدم أيضا ً الجداول الزمنية،
والموارد المخصصة ،ومؤشرات األداء الرئيسية ،وغير ذلك من التفاصيل عن كل نشاط .ويتضمن المرفق مجاالت
التركيز في تخطيط األنشطة والمشاريع البرنامجية.
والخطة التشغيلية ھي وثيقة حيّة وستحدَّث بصفة منتظمة لتضمينھا أي تعديالت تقتضيھا الحاجة.
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أوالً  -مقدمة
غرض الخطة التشغيلية للمنظمة  WMOوارتباطھا بالخطة االستراتيجية وبالميزانية القائمة على النتائج
ّ
تمثل أي خطة تشغيلية مرحلة أفعال في عملية التخطيط االستراتيجي والتنفيذ .وتش ّكل الخطة التشغيلية ) (OPللمنظمة
 WMOأحد مكونات عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة  WMOوإطار اإلدارة القائمة على النتائج ) (RBMفيھا
)الشكل  (1وتوجّه تنفيذ أنشطة البرامج الرامية إلى تحقيق رؤية المنظمة ومھمتھا على النحو المبيّن في الخطة
االستراتيجية ) (SPللمنظمة  WMOللفترة  .2019-2016وتعرض الخطة التشغيلية األنشطة والمشاريع المحددة زمنيا ً التي
يجب تنفيذھا لتحقيق النتائج المتوقعة وما يرتبط بھا من نواتج رئيسية وإنجازات متوخاة .وتوفر الخطة التشغيلية األساس
لميزانية المنظمة  WMOالقائمة على النتائج ) ،(RBBالتي تح ِّدد الموارد العادية لتنفيذ األنشطة والمشاريع البرنامجية
الواردة في الخطة التشغيلية ،وكذلك الموارد الطوعية لمبادرات المشاريع التي تسھم في تحقيق النتائج المتوقعة.
وتشكل الخطة التشغيلية أيضا ً عنصراً أساسيا ً في تنفيذ نظام المراقبة والتقييم ) (M&Eفي المنظمة  ،WMOالذي يشكل
المكوِّ ن اآلخر لعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة  WMOوإلطار اإلدارة القائمة على النتائج ) (RBMفيھا.

SP

OP
KOn1
1
Budget
Budget

Act
Act

Budget

Act

Budget

Act

De
De
De

KOn1

ERn1

2

KOn1
3

RBB
M&E
 :SPالخطة االستراتيجية
 :OPالخطة التشغيلية
 :GSNاالحتياجات المجتمعية العالمية
 :prioritiesاألولويات
 :ERn1النتيجة المتوقعة 1
 :KOn11الناتج الرئيسي11
 :KOn12الناتج الرئيسي12
 :KOn13الناتج الرئيسي 13
 :Delاإلنجازات المتوخاة

Priorities

GSN
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 :Actاألنشطة
 :Budgetالميزانية
 :RBBالميزانية القائمة على النتائج
 :M&Eالمراقبة والتقييم
الشكل :1

عرض تخطيطي لعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة  WMOوأطر اإلدارة القائمة على النتائج فيھا
ُيظھر االرتباط بين مكوناتھا )وھي الخطة االستراتيجية ،والخطة التشغيلية ،والميزانية القائمة على
النتائج ،والمراقبة والتقييم(.
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الجدول  :1عرض تخطيطي لھيكل ونطاق الخطة االستراتيجية للمنظمة WMO
االحتياجات المجتمعية
العالمية

النتائج المتوقعة

األولويات

تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات
1

تحسين حماية األرواح
والممتلكات

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

الحد من مخاطر الكوارث
2

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

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

تحسين الرصد وتبادل البيانات
3

إنھاء الفقر ،وضمان سُبل
عيش مستدامة وقادرة على
الصمود ،واألمن الغذائي،
والحصول المستدام على
المياه والطاقة ،والحياة
الصحية ،والمساواة بين
الجنسين ،والنمو
االقتصادي ،ومكافحة تغيّر
المناخ

النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة
WMO

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة 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 وضعتھا المنظمة )(WMO
تعزيز الشراكات

4

خدمات األرصاد الجوية
للطيران

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات
والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم
المتحدة والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية
ذات الصلة بھا
النھوض بالبحوث المحددة األھداف

5

المناطق القطبية ومناطق
الجبال المرتفعة :المراقبة
والتنبؤ والخدمات

تعزيز تنمية القدرات
6

تنمية القدرات
االستخدام المستدام للموارد
الطبيعية وتحسين الجودة
البيئية

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في
مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات
الصلة ،واالستفادة منھا
تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsوال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،على االضطالع بوالياتھا
تعزيز الشراكات

7

الحوكمة في المنظمة

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات
والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم
المتحدة والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية
ذات الصلة بھا
تحسين الكفاءة والفعالية

8

تعزيز نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي أمانة المنظمة ) (WMOمن أجل استخدام
الموارد بكفاءة وفعالية
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وتتمثل العناصر المميَّزة في الخطة التشغيلية في ما يلي:
•

النتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية المرتبطة لھا ومؤشرات األداء الرئيسية لقياس التقدم المحرز في
تحقيق النتائج المتوقعة )الجدول (2؛

•

أنشطة البرامج المخططة للتنفيذ واإلنجازات المتوخاة والتكاليف المرتبطة بھا.

وتوفر الخطة االستراتيجية ) (SPوالخطة التشغيلية ) (OPاألساس لالستخدام الفعال للموارد .وھما نتاج عملية تقوم فيھا
األمانة ،باالشتراك مع أعضائھا واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،بتحديد أنشطة ومبادرات محددة للغاية يتعين تنفيذھا
لتحقيق النتائج المتوقعة ،وبتحديد الموارد الالزمة للوفاء بھا .والمرحلة النھائية ھي ميزانية قائمة على النتائج مدتھا أربع
سنوات مرتبطة بالخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوتكفل عملية التخطيط الترابط بين مكونات عملية التخطيط
االستراتيجي واإلدارة القائمة على النتائج ) ،(RBMوھي الخطة االستراتيجية ) (SPوالخطة التشغيلية ) (OPوالميزانية
القائمة على النتائج ) (RBBوالمراقبة والتقييم )) (M&Eالشكل  (1لكفالة التنفيذ الناجع والفعال للخطة االستراتيجية من
أجل تحقيق النتائج المتوقعة .وترد في الجدول  3المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق النتائج المتوقعة واإلجراءات
الالزمة للتخفيف منھا.
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الجدول  :2النتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية
النتيجة المتوقعة  ) :1تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات
وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس والمناخ والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع
القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات
الناتج الرئيسي

1.1

تحسين سُبل الحصول على
نواتج وخدمات مُحكمة بشأن
الطقس والمناخ والماء وما
يتصل بھا من نواتج وخدمات
تتعلق بالبيئة )مثل اإلنذارات
والتنبؤات والمعلومات الداعمة(

مؤشر األداء
الرئيسي

1.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

1.1.2

الناتج الرئيسي  1.2تحسين تقديم النواتج والخدمات مؤشر األداء
الخاصة بالطقس والمناخ والماء الرئيسي
وما يتصل بھا من نواتج
وخدمات تتعلق بالبيئة إلى
جماعات المستخدمين

1.2.1

عدد األعضاء الذين يقدمون قياسات كمية للفوائد االجتماعية
االقتصادية الناجمة عن نواتجھم وخدماتھم

النسبة المئوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تصل بشكل منتظم إلى
النواتج التي توفرھا المراكز العالمية واإلقليمية
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي ُتعرب عن ارتياح المستخدمين لما يلي:
)أ( توافر و )ب( موثوقية و )ج( طائفة النواتج
و )د( الواردة في الوقت المحدد و )ھـ( التي تمثل إسھاما ً
جوھريا ً في صنع القرار

النتيجة المتوقعة  ) :2الحد من مخاطر الكوارث(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ
والماء والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
الناتج الرئيسي

2.1

تنفيذ ُنظم اإلنذار المبكر
بالمخاطر المتعددة

مؤشر األداء
الرئيسي 2.1.1

الناتج الرئيسي

2.2

وضع خطط وطنية
متكاملة إلدارة التصدي
للفيضانات

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

2.3

تحسين ُنظم اإلنذار المبكر
بالجفاف

2.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

2.2.2

مؤشر األداء
الرئيسي

2.3.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالمساھِمة في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر بالمخاطر
المتعددة
عدد أعضاء المنظمة الذين يضعون خططا ً إلدارة التصدي
للفيضانات )وليست جميع مرافق األرصاد الجوية مسؤولة
عن الھيدرولوجيا؛ ولكن يتحقق ذلك في إطار والية المنظمة
) (WMOومسؤوليات الممثلين الدائمين(
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
المشاركة في نظم التنبؤ الھيدرولوجي اإلقليمية
)(NMHSs
ِ
من أجل أحواض األنھار عابرة الحدود
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية التي تصدر إنذارات مبكرة
بالجفاف
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :3تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات
أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص
الناتج الرئيسي  3.1تح ُّسن مراقبة المناخ،
والتنبؤات والتوقعات
المناخية الطويلة األجل

مؤشر األداء
الرئيسي

3.1.1

عدد أعضاء المنظمة الذين يصدرون) :أ( تنبؤات شھرية؛
و )ب( تنبؤات موسمية؛ و )ج( نشرات مراقبة مناخية؛
و )د( توقعات طويلة األجل

3.1.2

الجودة المتوخاة لما يلي) :أ( التنبؤات الشھرية؛
و )ب( التنبؤات الموسمية؛ و )ج( نشرات المراقبة المناخية؛
و )د( التوقعات الطويلة األجل

3.1.3

دقة التوقيت المتوخاة ليما يلي) :أ( التنبؤات الشھرية؛
و )ب( التنبؤات الموسمية؛ و )ج( نشرات المراقبة المناخية؛
و )د( التوقعات الطويلة األجل

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي
الناتج الرئيسي  3.2تحسُّن نواتج المعلومات
والتنبؤات المناخية ألغراض
التكيف مع المناخ وإدارة
التصدي للمخاطر

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.2

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.3

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.4

الناتج الرئيسي  3.3تحسّن المعلومات والنواتج
الھيدرولوجية ،بما في ذلك
المتعلقة بموارد المياه

عدد أعضاء المنظمة الذين يعدّون وينشرون على المستوى
التشغيلي نواتج ومعلومات مناخية لتلبية االحتياجات الوطنية
على كل من المستوى األساسي والمستوى الوسيط والمستوى
المتقدم
الجودة الملحوظة للمعلومات والنواتج المناخية الوطنية المتاحة
في البلدان األعضاء
عدد أعضاء المنظمة الذين يقدمون معلومات ونواتج وخدمات
مناخية ھادفة مصمّمة خصيصا ً من خالل آليات رسمية بما في
ذلك المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية من أجل دعم
احتياجات المستخدمين في بلدانھم إلدارة التكيف مع المناخ
ومخاطر المناخ في القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
الرئيسية

3.3.1

عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون إطاراً إلدارة الجودة
الخاصة بالھيدرولوجيا يعتمد على المواد اإلرشادية الحالية

3.3.2

عدد قواعد البيانات الھيدرولوجية اإلقليمية التي أنشئت في
أحواض األنھار العابرة للحدود

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
الرئيسي
الناتج الرئيسي  3.4تحسُّن المعلومات والتنبؤات
الخاصة بالجفاف من أجل
إدارة التصدي للمخاطر

الجودة المتوخاة لنواتج المراكز المناخية اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمُستخدمة على الصعيد الوطني

مؤشر األداء
الرئيسي

3.4.1

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
والمراكز اإلقليمية التي تصدر معلومات وتنبؤات خاصة
بالجفاف

)(NMHSs
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :4تحسين تبادل الرصدات والبيانات(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة 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 وضعتھا المنظمة )(WMO

الناتج الرئيسي  4.1إتمام مرحلة تنفيذ النظام
العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )(WMO

مؤشر األداء
الرئيسي

4.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

النسبة المئوية للتقدم المحرز في إنجاز مھام التنفيذ الرئيسية،
والمعالم البارزة ،واإلنجازات المتوخاة المحددة في خطة تنفيذ
النظام (WIP) WIGOS
زيادة توافر الرصدات للمستخدمين )مقيسة بنسب متعددة(

4.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

4.1.3

الناتج الرئيسي  4.2تطوير وتنفيذ نظام معلومات
المنظمة )(WIS

مؤشر األداء
الرئيسي

4.2.1

عدد المنظمات الشريكة الضالعة في تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد )(WIGOS
التقدم المحرز في تنفيذ المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsلنظام معلومات المنظمة والذي
يقاس بما يلي) :أ( النسبة المئوية لمراكز النظام  WISالمسجلة
التي اع ُتمدت على أساس امتثالھا لمتطلبات نظام معلومات
المنظمة؛ و )ب( عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي توجد لديھا بيانات ونواتج
رصد محسّنة نتيجة لتنفيذ وظائف نظام معلومات المنظمة
)(WIS

مؤشر األداء
الرئيسي

4.2.2

الناتج الرئيسي  4.3التقدم المُحرز في تنفيذ
النظام العالمي لرصد المناخ

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي  4.4تحسُّن ُنظم إنقاذ البيانات
وإدارة البيانات

مؤشر األداء
الرئيسي

4.3.1

4.4.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي عُززت قدراتھا على معالجة البيانات وإدارتھا
نتيجة لتنفيذ وظائف نظام معلومات المنظمة )(WIS
النسبة المئوية للتقدم المحرز في تحقيق خطة تنفيذ النظام
العالمي لرصد المناخ )(GCOS
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تضطلع بإنقاذ البيانات أو تشارك في تنفيذ
مبادرات إقليمية تعاونية إلنقاذ البيانات من قبيل مبادرة إنقاذ
البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط
)(MEDARE

مؤشر األداء
الرئيسي

4.4.2

عدد أعضاء المنظمة الذين ينفذون ُنظما ً حديثة إلدارة البيانات
و /أو ُنظما ً حديثة لمراقبة المناخ
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :5النھوض بالبحوث الھادفة(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم
وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا

الناتج الرئيسي

5.1

تعزيز البحوث في مجال التنبؤ/
اإلسقاط المناخي لتحسين
المھارات الخاصة بالنطاقات
الزمنية الفصلية والعقدية
واألطول أجالً

الناتج الرئيسي

5.2

تعزيز البحوث في مجال التنبؤ
بظواھر الطقس شديدة التأثير
على نطاقات زمنية تتراوح من
الساعات إلى الفصول

الناتج الرئيسي

5.3

تلبية رصدات وتقييمات كيمياء
الغالف الجوي الحتياجات
االتفاقيات البيئية ،وتقييمات
السياسة العامة

الناتج الرئيسي

5.4

إعداد تنبؤات مُحكمة بالطقس
والمناخ والماء والبيئة على
نطاقات زمنية تتراوح من أيام
إلى فصول دعما ً لإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

مؤشر األداء
الرئيسي

5.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

5.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة الجديدة التي تنھض بالقدرة البحثية المتعلقة
بالمناخ على المستويين العالمي واإلقليمي ،ال سيما بالنسبة
للعلميين الذين في مستھل حياتھم العلمية والعلميين من
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
عدد العلميين الذين في مستھل حياتھم العلمية والعلميين من
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً الذين يمولھم البرنامج
العالمي للبحوث المناخية للمشاركة في أنشطة ترمي إلى
النھوض بالبحوث المتعلقة بالمناخ

5.1.3

درجة رضاء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعن مھارة التنبؤات المناخية

5.2.1

عدد المشاريع البحثية اإلجمالية )الجديدة ،والمستديمة،
والمستكملة( بشأن النواتج والخدمات التشغيلية

5.2.2

عدد أعضاء المنظمة الذين تحسّنت نواتجھم وخدماتھم
التشغيلية نتيجة للمشاريع البحثية الخاصة بالمنظمة

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

5.2.3

مؤشر األداء
الرئيسي

5.3.1

مؤشر األداء
الرئيسي

5.3.2

)(WMO

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
المشاركة في
ِ
المبادرات البحثية اإلقليمية والدولية بشأن المشاريع
اإليضاحية للتنبؤ بظواھر الطقس شديدة التأثير أو الطقس
القاسي
درجة رضاء أعضاء المنظمة عن) :أ( فائدة؛ و )ب( مناسبة
توقيت النشرات الخاصة بكيمياء الغالف الجوي العالمي

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن فائدة) :أ( المبادئ
التوجيھية والتقارير الخاصة بقياسات المراقبة العالمية
للغالف الجوي )(GAW؛ و )ب( التنبؤ بالعواصف الرملية
والترابية؛ و)ج( األنشطة الكيميائية للطقس في مشروع
بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية
)(GURME

مؤشر األداء
الرئيسي

5.4.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
المشاركة في إدماج الرصدات والبحوث
)(NMHSs
ِ
والنمذجة والتحليل الذي يؤدي إلى تحسين اإلسقاطات
والتنبؤات الخاصة بالطقس /المناخ على النطاقين دون
الفصل إلى الفصلي
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :6تعزيز تنمية القدرات(  -تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،على االضطالع بوالياتھا

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

6.1

تحسُّن بروز وأھمية المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
جداول أعمال التنمية الوطنية و
اإلقليمية ،ال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.2

تحسُّن البنية األساسية
والتسھيالت التشغيلية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs
والمراكز اإلقليمية ،ال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.3

مؤشر األداء
تحسُّن مرافق تطوير التعليم
والتدريب على المستويين الوطني الرئيسي
واإلقليمي ،ال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.4

6.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

6.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي) :أ( زادت مساھمتھا في وضع السياسة
اإلقليمية؛ و)ب( تحسَّن وعي المستخدمين اإلقليميين بأنواع
الخدمات التي يمكن للمركز التابعة له تقديمھا؛ و)ج( تحسّنت
إمكانية وصول المستخدمين اإلقليميين إلى تنبؤاتھا
وإنذاراتھا؛ و)د( تحسَّنت مناسبة توقيت التنبؤات واإلنذارات
المقدمة من المركز اإلقليمي التابعة له؛ و)ھـ( زادت دقة
التنبؤات واإلنذارات المقدمة من المركز اإلقليمي التابعة له

6.2.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تحسَّنت بنيتھا األساسية ومرافقھا التشغيلية

6.3.1

عدد المؤسسات التي تقدم دعما ً بالتعليم والتدريب لألنشطة
المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

6.3.2

الدرجة التي يحقق بھا أعضاء المنظمة قيمة مقابل النقود من
برنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة )(WMO

6.3.3

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن مراكز التدريب اإلقليمية
) (RTCsالمستخدمة

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي
تعزيز قدرات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsمن خالل التعاون
والشراكات مع المنظمات
الوطنية واإلقليمية األخرى

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي) :أ( زادت مساھمتھا في وضع السياسة
الوطنية؛ و)ب( تحسَّن وعي المستخدمين بشأن أنواع
الخدمات التي تستطيع تلك المرافق تقديمھا؛ و)ج( تحسّنت
مناسبة توقيت تنبؤاتھا وإنذاراتھا؛ و)د( زادت دقة تنبؤاتھا
وإنذاراتھا

مؤشر األداء
الرئيسي

6.4.1

وضع مشاريع وتنفيذ أنشطة ممولة من المساھمات الطوعية
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :7تعزيز الشراكات(  -إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

7.1

تحسُّن الدور الريادي للمنظمة
) (WMOومساھمتھا في
المبادرات والبرامج ذات الصلة
التابعة لمنظومة األمم المتحدة
والشركاء الدوليين اآلخرين

الناتج الرئيسي

7.2

تزايد إدراك الجمھور ،وصانعي مؤشر األداء
القرارات ،وغيرھم من أصحاب الرئيسي
المصلحة للمسائل واألنشطة
واألولويات الرئيسية الخاصة
بالمنظمة ) (WMOوالمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن
خالل تعزيز االتصال

7.1.1

عدد تقارير المنظمة ) (WMOوبرامجھا التي تحظى برعاية
مشتركة ،والمقدَّمة إلى األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية
األخرى ،ال سيما اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) ،(UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) ،(UNCCDواتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع األحيائي
)(UNCBD

مؤشر األداء
الرئيسي

7.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

7.1.3

7.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

7.2.2

عدد العقود /اتفاقات التعاون التي تتعامل فيھا المنظمة
) (WMOمع الشركاء
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تن ّفذ مشاريع باالشتراك مع األمم المتحدة
ومنظمات دولية و /أو إقليمية أخرى
استيعاب نواتج المعلومات العامة التي تنتجھا المنظمة
) (WMOحسبما يُقاس بـ) :أ( عدد الزوار البارزين لموقع
المنظمة ) (WMOعلى الويب؛ و)ب( عدد المرات التي
ُذكرت فيھا المنظمة ) (WMOفي المقاالت الصحفية
و )ج( عدد ھواة الفيس بوك؛ و)د( عدد متتبّعي تويتر

درجة استخدام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsلنواتج اإلعالم العام للمنظمة
)(WMO

مؤشر األداء
الرئيسي

7.2.3

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي قدمت تدريبا ً إلى مديرين كبار و/أو موظفي
اتصال بشأن العالقات مع وسائط اإلعالم ،أو وسائل
التواصل االجتماعي ،أو غيرھا من جوانب االتصال
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  ) :8تحسين الكفاءة والفعالية(  -تعزيز نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي
أمانة المنظمة ) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

8.1

قيام المؤتمر والمجلس التنفيذي
بعملھما بفعالية وكفاءة

الناتج الرئيسي

8.2

قيام المنظمة بعملھا بفعالية
وكفاءة

الناتج الرئيسي

8.3

قيام الھيئات التأسيسية )االتحادات مؤشر األداء
الرئيسي
اإلقليمية واللجان الفنية( بعملھا
بفعالية وكفاءة

الناتج الرئيسي

8.4

8.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

8.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

8.1.3

مؤشر األداء
الرئيسي

8.2.1

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن الوثائق الصادرة من
المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،وأفرقته العاملة
درجة رضاء أعضاء المنظمة عن خدمات الدعم المقدمة
للمؤتمر والمجلس التنفيذي )الترجمة الشفوية ،وأنشطة
وتسھيالت المؤتمرات(
التناقص في التكلفة اإلجمالية للدورات التي ُتعقد في ظروف
مماثلة
النسبة المئوية للتوصيات المن َّفذة المقبولة الخاصة باإلشراف
من أجل تحسين فعالية أداء العمل في المواعيد النھائية
المتفق عليھا

8.2.2

عدم وجود تح ّفظ في رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن
الفترة المالية

8.2.3

الزيادة في الكفاءة المتعلقة بالوفاء بمتطلبات الخدمات اللغوية
وخدمات النشر

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

إصدار بيانات عن المراقبة الداخلية خالل الفترة المالية

8.2.4

8.3.1

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن الوثائق التي تنتجھا
الھيئات التأسيسية

8.3.2

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن خدمات دعم الھيئات
التأسيسية )الترجمة الشفوية ،خدمات وتسھيالت المؤتمرات(

8.3.3

التناقص في العدد اإلجمالي لجلسات الھيئات التأسيسية التي
ُتعقد في ظروف مماثلة

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

تحقيق المساواة بين الجنسين على مؤشر األداء
الرئيسي
نطاق المنظمة )(WMO

نسبة الرجال /النساء في الھيئات التأسيسية للمنظمة

)(WMO

8.4.1

مؤشر األداء
الرئيسي

8.4.2

عدد الرجال /النساء الذين حصلوا على منح دراسية من
المنظمة ) (WMOإلى العدد اإلجمالي للمرشحين

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 16

المسودة األولى
الجدول  :3المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق النتائج المتوقعة واإلجراءات الالزمة للتخفيف منھا
النتائج المتوقعة

المخاطرة
عدم تحسُّن إتاحة الرصدات السطحية القاعدة
أو الفضائية القاعدة ،و ُنظم اإلنتاج والنشر
األساسية لتقديم الخدمات

التخفيف
مبادرة النظام العالمي لرصد الدورة
الھيدرولوجية ) (WHYCOSومكونات نظام
رصد الدورة الھيدرولوجية ).(HYCOS
الربط مع النظام العالمي لرصد المناخ
) .(GCOSالحوار المستمر مع العاملين في
ُنظم الرصد الفضائية القاعدة من منظور

مناخي وھيدرولوجي .اتباع نھج إطار إدارة
الجودة في تطوير الخدمات وتقديمھا من خالل
عدم امتثال أعضاء المنظمة ل ُنظم إدارة الجودة لجنة علم المناخ ،ولجنة األرصاد الجوية
الخاصة بالمنظمة ) (WMOومنظمة الطيران الزراعية ،ولجنة الھيدرولوجيا .المساھمة في
اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
المدني الدولي ) (ICAOولمعايير الكفاءات
الخاصة بھما ،ال سيما تلك المتعلقة بإدارة
الجودة ،من شأنه أن ينال من جودة الخدمات اإلجراءات المحددة في الخطة التشغيلية؛
النتيجة المتوقعة  :1تعزيز قدرات أعضاء
والمتطلبات المجسّدة في اإلنجازات المتوخاة
ومن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات
والنواتج المتوقعة؛ والمراقبة والتنسيق.
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsاألمر الذي يحد
وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس
من مصداقية المنظمة ) (WMOوالمرافق
والمناخ والماء وتحسين سُبل الحصول عليھا
النھوض بثقافة االمتثال .تحديد أوجه القصور
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع
) (NMHSsوالموجودة لدى أعضائھا مما ينتج وتداركھا .القيام استباقيا ً بوضع معايير
القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في
وممارسات موصى بھا لتقديم الخدمات
عنه عدم قدرة تلك المرافق على خدمة
اتخاذ القرارات
األخرى .وضع توجيھات وافية بشأن التنفيذ.
الطيران المدني ،ومنافسة مقدمي الخدمات
اآلخرين ،والحصول على إيرادات من خالل النھوض بالتعاون الثنائي من خالل ”التوأمة“
أو ”التوجيه“ .النھوض بتبادل الخبرات فيما
استرداد التكاليف
النتيجة المتوقعة  ) :2الحد من مخاطر
بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
الكوارث(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsتركيز التدريب
على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس
على تقديم الخدمات .إنشاء مشاريع نموذجية
والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات الصلة،
للتنمية المستدامة.
وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
التعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني
ستؤدي تحديثات حزمة التحسينات في
الدولي ) (ICAOللمساھمة في تطوير النظم
منظومة الطيران ) (ASBUالخاصة بمنظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOمن أجل
والخدمات واألطر التنظيمية الجديدة.
المشاركة في استحداث آليات مالئمة السترداد
إدارة الحركة الجوية ) (ATMإلى تغييرات
وتأثيرات ھامة في األجلين المتوسط والطويل التكاليف من نماذج تقديم الخدمات المتعددة
الجنسيات .االضطالع بتدابير منھجية لضمان
في طريقة تقديم خدمات األرصاد الجوية
قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
للطيران على نطاق زمني يمتد حتى عام
 2028وبعده وتطرح متطلبات شديدة بالنسبة والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى المنافسة
ألعضاء المنظمة للتكيف مع النماذج الجديدة كمقدمة خدمات الطيران .تيسير االستيعاب
السريع إلنجازات العلم والتكنولوجيا في
لتقديم الخدمات واالمتثال للوائح الجديدة
الممارسة التشغيلية من أجل االستجابة
والترتيبات المؤسسية مما ينتج عنه اشتداد
لمطالب المستخدمين.
المنافسة بين مقدمي الخدمات )بما في ذلك
الكيانات الخاصة( مع ما يترتب على ذلك من
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المسودة األولى
النتائج المتوقعة

المخاطرة
تأثير محتمل على دور المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
في خدمة المالحة الجوية الدولية وما يترتب
على ذلك من آثار سلبية على والية تلك
المرافق بوجه عام ومسؤوليتھا عن استرداد
تكاليف خدمات األرصاد الجوية للطيران.
الضعف في تخطيط التعاقب ،وقوى العمل
الشائخة ،وخسارة العاملين المھرة بسبب
التناقص الطبيعي لھم نتيجة للتقاعد ،إضافة
إلى عدم كفاية الموارد الالزمة لتعزيز
القدرات البشرية والبنية األساسية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
)(NMHSs

النتيجة المتوقعة  ) :3تحسين معالجة البيانات
والنمذجة والتنبؤ(  -تعزيز قدرات أعضاء
المنظمة على إعداد معلومات وتنبؤات
وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ
والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية
ذات صلة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات
التكيف معھا على وجه الخصوص
النتيجة المتوقعة  ) :4تحسين تبادل
الرصدات والبيانات(  -تعزيز قدرات أعضاء
المنظمة 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 وضعتھا
المنظمة )(WMO

التخفيف
إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ،والمنتديات
اإلقليمية للتوقعات المناخية ،ومراكز التدريب
اإلقليمية )في مجال المناخ( .مبادرات
التدريب الخاصة بلجنة علم المناخ ولجنة
األرصاد الجوية الزراعية .إنشاء البرنامج
التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
الجوية التطبيقية  -دورات الھيدرولوجيا على
اإلنترنت .تقديم المساعدة إلى مراكز التدريب
اإلقليمية )في مجال الھيدرولوجيا( في دورات
تدريبية .استراتيجية التدريب الخاصة
بالھيدرولوجيا وموارد المياه .مكونات
التدريب في المشاريع الممولة من خارج
الميزانية .تنفيذ نھج متكامل ،بما في ذلك
التحديث ،والتطوير التشغيلي ،والتدريب أثناء
العمل ،إلخ ،يشمل جميع المستويات )المستوى
الدولي ،والمستوى اإلقليمي ،والمستوى
الوطني( ،وجميع التخصصات )الطقس،
والمناخ ،والماء ،والعناصر البيئية المتصلة
بھا( ،وجميع األوساط الرئيسية )عامة
الجمھور ،والنقل ،والصحة ،والزراعة،
واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث،
والطاقة ،واالستدامة الحضرية ،إلخ(.
مواءمة الجھود البحثية العالمية مع
االحتياجات الرئيسية ألعضاء المنظمة.
إظھار فوائد االستثمارات في البحوث العالمية
وشبكات الرصد الموجّھة نحو الخدمات
المتكاملة والمعززة والجديدة.

عدم كفاية الموارد لتحديث نظم الرصد
العالمية وتعزيز فعاليتھا والمحافظة عليھا،
ومعالجة البيانات األساسية ،وإدارة البيانات،
والقدرة الحاسوبية عالية األداء.

التدريب لتنمية الموارد البشرية القادرة على
تحسين طرق وكفاءة الرصد ،والمعالجة،
والحوسبة.
يُنشئ النظام العالمي المتكامل للرصد إطاراً
سيم ِّكن األعضاء من تحقيق أوجه تآزر مع
منظمات أخرى لتحسين نظم الرصد وتحسين
تغطيتھا على كل من المستوى الوطني
واإلقليمي والعالمي .ويم ِّكن نظام معلومات
المنظمة من تحسين الوصول إلى البيانات
والنواتج وتبادلھا بين جميع البرامج.
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المسودة األولى
النتائج المتوقعة

المخاطرة

التخفيف

النتيجة المتوقعة  ) :5النھوض بالبحوث
الھادفة(  -تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
على المساھمة في البحوث العالمية في مجال
تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ
والماء وعلوم البيئة ذات الصلة،
واالستفادة منھا
تقديم المساعدة من المنظمة ) (WMOكما ھي
محددة في استراتيجية تنمية القدرات الخاصة
بالمنظمة ).(WMO

عدم كفاية المخصصات في الميزانية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلتنفيذ وبناء القدرة على تشغيل
البنية األساسية الضرورية وتقديم الخدمات.

اتباع نھج إطار إدارة الجودة وتوفير اإلرشاد
بشأن إدارة الخدمات المناخية والھيدرولوجية.
مكونات نظام رصد الدورة الھيدرولوجية.
اإلسھام في اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
بناء شراكة ھادفة )بما في ذلك عملية
متسلسلة( من البلدان المتقدمة وأقل البلدان
نموا من خالل جھود متكاملة فعالة من جانب
برامج المنظمة  WMOومشاريعھا وأنشطتھا
من أجل تنمية القدرات.

النتيجة المتوقعة  ) :6تعزيز تنمية القدرات(
 تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصادالجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوال سيما
في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،على االضطالع
بوالياتھا

تقديم المساعدة من المنظمة ) (WMOعلى
النحو المحدد في استراتيجية المنظمة لتنمية
القدرات ال سيما حشد الموارد .العمل عن
كثب مع الجھات المانحة وإنجاز المشاريع
الممولة .إعداد مقترحات مشاريع ومدخالت
من البلدان األعضاء.
قدرة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
التابعة ألعضائھا على حشد الموارد من
وكاالت التمويل لالستثمار في البنية األساسية
للطقس والماء والمناخ وفي الموارد البشرية
ذات الصلة.

يوفر كل من النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS
كفاءات محددة بوضوح وأدلة للتعلّم تتيح
ألعضاء المنظمة كفالة توافر المھارات
المطلوبة لدى موظفيھم ومساعدة األنشطة
التدريبية للمنظمة ) (WMOعلى كفالة تطوير
الكفاءات الضرورية لدى الموظفين .ويتناول
إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ونظام
معلومات المنظمة أيضا ً المسائل المتعلقة
بالميزانية وحشد الموارد بما في ذلك توفير
معايير وممارسات واضحة يمكن استخدامھا
في تحديد مشاريع بناء القدرات.

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 19

المسودة األولى
النتائج المتوقعة

المخاطرة

التخفيف
مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى وضع خطط
للعمل تتسق مع اللوائح الفنية للمنظمة
) (WMOوالمتطلبات الوطنية.

النتيجة المتوقعة  ) :7تعزيز الشراكات( -
إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة
وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
في تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات
المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم
المتحدة والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات
الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات
الصلة بھا

ستنجم عن إضاعة فرص إشراك الشركاء
بصورة فعالة أوجه قصور في إقامة الروابط
المؤسسية الالزمة لتنفيذ األنشطة المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث ،واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ،والنظام العالمي المتكامل
للرصد ،والبحوث ،وكذلك الحصول على
تمويل إضافي لدعم المبادرات المشتركة
والقدرة على إشراك المستخدمين إليجاد
واستخدام خدمات موجھة نحو المستخدمين.

تحديد الشراكات الرئيسية التي تجب إقامتھا.
حضور اجتماعات مختارة لألوساط البحثية/
األكاديمية .اإلبقاء على اتصال مع أعضاء
اللجان الفنية وأعضاء فريق اإلدارة لتحديد
أوجه التقدم الجديدة.
المساھمة في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية.
المراقبة المنتظمة النشطة لالتفاقات القائمة
والمستقبلية .التنفيذ التام الستراتيجية
االتصاالت
تحقيق االستفادة القصوى من الفرص .حشد
التمويل المتاح.
ينبغي وضع مؤشرات أداء خاصة تحت كل
مجال من المجاالت ذات األولوية لمراقبة
األداء في إقامة شراكات لكل برنامج من
البرامج الفنية وكل لجنة من اللجان الفنية وكل
اتحاد من االتحادات اإلقليمية ،ولألمانة.

النتيجة المتوقعة  ) :8تحسين الكفاءة
والفعالية(  -تعزيز نظم إدارة الجودة في
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي أمانة المنظمة
) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة
وفعالية

أوجه الضعف في نظام الرقابة الداخلية التي
يمكن أن تنال من سمعة المنظمة.

استعراضات منتظمة لنظام الرقابة الداخلية،
بما في ذلك عند الضرورة مشاركة أطراف
خارجية.

تعطيل العمليات في األمانة والمكاتب
الميدانية.

اإلجراءات المحددة في خطة استمرارية
العمل.

الموارد الالزمة لمواصلة خدمات المؤتمرات
والنشر المتعددة اللغات.

اإلجراءات المذكورة في سجل المخاطر
وإدخال ممارسات جديدة موجھة نحو الكفاءة
في إدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر؛
وتعديالت دائمة محدّثة )الفصالن  2و (3؛
واحترام الجدول الزمني لدورات الھيئات
التأسيسية كما اعتمده المؤتمر.
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المسودة األولى
ثانيا ً  -األنشطة البرنامجية المخطط تنفيذھا والممولة في الفترة 2019-2016

)بالفرنكات السويسرية(
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

أنشطة فرق خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ،فرق العمل المعنية
بالخدمات

159,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

أنشطة فرق خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ،فرق العمل المعنية بالعلم
والتكنولوجيا

159,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

دورة لجنة األرصاد الجوية الزراعية

332,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

تقديم الدعم للمؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية الزراعية الذي يسبق الدورة
السابعة عشرة للجنة

140,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

تقديم الدعم لرئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية

40,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

تقديم الدعم ألنشطة االتحادات اإلقليمية ذات الصلة باألرصاد الجوية
الزراعية

88,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

مصروفات التشغيل الخاصة ببرنامج األرصاد الجوية الزراعية

20,000

1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

مطبوعات وتقارير شعبة األرصاد الجوية الزراعية

150,000

1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

استعراض وتحديثات دليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية )مطبوع
المنظمة رقم (134

20,000

1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

اجتماعان لفرقة تنسيق التنفيذ ) (ICTالتابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

100,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

أنشطة فرق الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ،فرق العمل
المعنية بالكوارث ،وتغيّر المناخ ،والزراعة

159,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

أنشطة فرق الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ،فرق العمل
المعنية بتنمية القدرات

159,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

2

2.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
لجنة الھيدرولوجيا

النشاط
وضع /تنفيذ مشاريع تجريبية وطنية في إطار مبادرة المنظمة )(WMO

للتنبؤ بالفيضانات

2019-2016
400,000

2

2.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تنفيذ استراتيجية وخطة عمل مبادرة المنظمة ) (WMOللتنبؤ بالفيضانات

60,000

2

2.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم خدمات مكتب المساعدة ونقل التكنولوجيا في مجال إدارة التصدي
للفيضانات )(JPO

100,000

2

2.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

إرشادات بشأن مبادرة التنبؤ بالفيضانات ومراقبة تلك المبادرة من خالل
الفريق االستشاري الدولي )(FFI-AG

80,000

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في مجال التنبؤ الھيدرولوجي

45,000

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

اجتماعات فريق إدارة لجنة األرصاد الجوية الزراعية

165,000

البرنامج العالمي للخدمات المناخية /برنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه

ال يوجد

مشاركة إدارة المناخ والمياه في اجتماعات االتحادات اإلقليمية

36,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تطبيق المعلومات المناخية من أجل مديري شؤون المياه

50,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

مصروفات تشغيل فرع الھيدرولوجيا وموارد المياه )(HWR

2,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

مصروفات تشغيل فرع الھيدرولوجيا وموارد المياه )(HWR

146,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

2
3

3.2

3

تطوير اللوائح الفنية والمراجع األخرى طبقا ً لتوصية لجنة الھيدرولوجيا
)(CHy

160,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقييم أداء األدوات والتقنيات الھيدرولوجية

56,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا  -العامة

60,000

3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في إطار مراقبة الجودة في مجال الھيدرولوجيا

100,000

3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في مجال تشغيل البيانات وإدارتھا

50,000

3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا في مجال تقييم موارد المياه

50,000

3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة لجنة الھيدرولوجيا بشأن إدارة الماء والمناخ والمخاطر

50,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

استحداث عناصر جديدة للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
) (WHYCOSوتقديم الدعم لعناصره القائمة

120,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تشجع ودعم التنسيق بين مختلف مكونات النظام العالمي لرصد الدورة

32,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

لجنة الھيدرولوجيا

النشاط

2019-2016

الھيدرولوجية )(WHYCOS

وضع إرشادات بشأن النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
) (WHYCOSومراقبته من خالل الفريق االستشاري الدولي )(WIAG

74,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

نشر أدلة مرجعية وفقا ً إلطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ،بما في
ذلك النشر اإللكتروني

296,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

اجتماعات الفريق العامل االستشاري )(2015 ،2014 ،2013) (AWG

148,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تحديث مواقع برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ولجنة الھيدرولوجيا على
الشبكة العالمية وتقديم الدعم إلى خدمة اإلعالم بالبيانات الھيدرولوجية

40,000

)(INFOHYDRO
3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم الدعم ألنشطة االتحادات اإلقليمية في برنامج الھيدرولوجيا وموارد
المياه )(HWR

100,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم الدعم ألنشطة تبادل البيانات وإدارة البيانات الھيدرولوجية بما في ذلك
إنقاذ البيانات

36,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم الدعم لألنشطة العالمية في برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه )(HWR

40,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم الدعم لرئيس لجنة الھيدرولوجيا

60,000

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

المشاركة في األفرقة العاملة اإلقليمية في مجال الھيدرولوجيا وتقديم الدعم لھا

156,000

3

3.3

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

دورة لجنة الھيدرولوجيا )(CHy

250,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

إعداد إرشادات وبيان أفضل الممارسات بشأن استخدام النواتج المناخية
العالمية /اإلقليمية

201,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية

165,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

أنشطة لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية الداعمة لنظام معلومات
الخدمات المناخية

146,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

استحداث أدوات ووضع توجيھات من أجل النواتج والمؤشرات المناخية
الموجھة إلى المستخدمين

97,150

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ

332,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

أنشطة لجنة علم المناخ )(CCI

301,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

اجتماعات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمسائل المتصلة

128,700

3
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

بالطقس والماء والبيئة
3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

مصروفات تشغيل فرع التنبؤ بالمناخ والتكيف )(CLPA

100,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

إعداد التحديث الموسمي للمناخ العالمي )) (GSCUالقائم على توافق اآلراء(

90,000

3

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

مطبوعات وتقارير شعبة أنشطة التنسيق المناخية

20,000

3

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

استعراض وتحديثات مرجع الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة
رقم (100

20,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم لجوانب الخدمات المناخية المتعلقة بالمستخدمين من خالل حلقات
العمل اإلقليمية والمنتديات الوطنية واإلقليمية للتوقعات المناخية

130,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

مطبوعات وتقارير شعبة التطبيقات والخدمات المناخية العالمية

80,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

توحيد طريقة عرض ونشر نواتج المراكز المناخية اإلقليمية )(RCCs

120,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم للمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsوالمنتديات
الوطنية للتوقعات المناخية

320,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم لرئيس لجنة علم المناخ

100,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم لألنشطة المشتركة للجنة علم المناخ والبرنامج العالمي للبحوث
المناخية بشأن التنبؤات واإلسقاطات المناخية اإلقليمية

75,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

اجتماعات فريق إدارة لجنة علم المناخ

165,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم للمؤتمر الفني للجنة علم المناخ الذي يسبق دورة اللجنة

140,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

اجتماعات فرقة تنسيق التنفيذ التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بنظام
معلومات الخدمات المناخية )(CSIS

165,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تقديم الدعم ألنشطة االتحادات اإلقليمية المتصلة بالتطبيقات والخدمات
المناخية

110,000

3

3.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

عقد حلقات عمل إقليمية بشأن تقديم الخدمات المناخية لقطاعات المستخدمين

110,000

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

أنشطة التنسيق المناخية بما في ذلك شراكات برنامج المناخ العالمي )(WCP

80,000

6

6.2

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

عقد حلقات دراسية متجولة للمزارعين

60,000

6

6.2

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية

عقد حلقات دراسية تدريبية بشأن خدمات األرصاد الجوية الزراعية

30,000

3
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

النشاط

الھيئة التأسيسية

2019-2016

الزراعية
6

6.2

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

تقديم المساعدة لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي مجال
األرصاد الجوية الزراعية

20,000

6

6.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

عقد حلقات دراسية /حلقات عمل إقليمية /وطنية بشأن أدلة إطار إدارة الجودة
في مجال الھيدرولوجيا بما في ذلك وضع مواد ترويجية

180,000

6

6.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

وضع مقترحات تدريبية وفقا ً الستراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب
) (E&Tفي مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه

50,000

6

6.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

أنشطة تدريبية وفقا ً الستراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب )(E&T

في مجال الھيدرولوجيا وموارد

350,000

6

6.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

المياه تقديم الدعم للمشاركين في حلقات العمل الدراسية ،والمؤتمرات الفنية،
والدورات الدراسية في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه

32,000

6

6.2

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم المساعدة لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOفي مجال
الھيدرولوجيا وموارد المياه

40,000

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم المساعدة الفنية في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه

80,000

6

6.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

عقد حلقة عمل بشأن التنبؤ المناخي التشغيلي

100,000

6

6.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

إعداد وحدات تدريبية نموذجية للمناھج المناخية الستخدامھا في مراكز
التدريب اإلقليمية ) (RTCsوبرامج التدريب الوطنية

70,000

6

6.2

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

أنشطة تدريبية بشأن إعداد نواتج نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS

278,100

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد دورات دراسية للتعلم عن بُعد وفقا ً الستراتيجية التعليم والتدريب )(E&T

6

لبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

60,000

6

6.2

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقات دراسية متجولة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين

40,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم الدعم لدورات تعليمية مختلطة وفقا ً الستراتيجية التعليم والتدريب
) (E&Tلبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

53,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد دورة تدريبية بشأن األرصاد الجوية الزراعية

80,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي

عقد دورة تدريبية بشأن التنبؤ بالمناخ والتحقق من صحة البيانات

80,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.3

البرنامج الرئيسي

النشاط

الھيئة التأسيسية

2019-2016

المعني بالتعليم والتدريب
برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

ال يوجد

تقديم الدعم لمشاركة رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية في أنشطة
وكاالت األمم المتحدة

7

7.1

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

لجنة األرصاد الجوية
الزراعية

المشاركة واإلسھام في اجتماعات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
)(UNCCDواتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع األحيائي )(CBD

80,000

7

7.3

البرنامج العالمي للخدمات المناخية /برنامج
الھيدرولوجيا وموارد المياه

ال يوجد

تكاليف شعبة الخدمات المشتركة بالنسبة إلدارة المناخ والماء

620,000

7

7.1

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

تقديم الدعم ألنشطة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN-
)Water

32,000

7

7.1

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

المشاركة في اجتماعات ھيئات األمم المتحدة بشأن الھيدرولوجيا وموارد
المياه

24,000

7

7.1

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

لجنة االتصال المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو والمعنية
بالھيدرولوجيا

16,000

7

7.1

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

لجنة الھيدرولوجيا

7

7.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

7

عقد دورة تدريبية بشأن تطبيق وإنتاج نواتج التنبؤ بالمناخ

100,000
20,000

الرعاية المشتركة لألنشطة في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه )(HWR

التي تنظمھا المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية
إعداد وثائق وأدلة توجيھية من أجل عمليات نظام معلومات الخدمات المناخية
)(CSIS

80,000
75,000

7

7.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

المشاركة في االجتماعات المتعلقة بالمناخ التي تنظمھا ھيئات األمم المتحدة
األخرى والوكاالت الدولية

100,000

7

7.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

المشاركة والمساھمة في اجتماعات ومؤتمرات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ )(UNFCCC

200,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل مكتب تنسيق األنشطة اإلقليمية

43,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم خدمات استشارية لتطوير القوى العاملة في المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs

40,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تنسيق المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب مع المؤسسات التابعة لمنظومة
األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية

28,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تنسيق المنح الدراسية مع األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية

28,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تنظيم ندوة عن التعليم والتدريب )(E&T

170,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم منح دراسية لالجئين

200,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم منح دراسية طويلة األجل

2,000,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم منح دراسية قصيرة األجل

1,400,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

اجتماع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب
)(E&T

334,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

مصروفات تشغيل مكتب التعليم والتدريب

122,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

إعداد مطبوعات عن التدريب وتوزيعھا على أعضاء المنظمة ومراكز
التدريب اإلقليمية )(RTCs

260,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

إنتاج مواد تدريبية وتبادلھا

120,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تعزيز ودعم التعلم عن بُعد والتعلم اإللكتروني

120,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تعزيز التعليم المدرسي والشعبي

20,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم خدمات إرشادية وتدريبية إلى معاھد التدريب

160,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقات تدريبية إقليمية للمدربين الوطنيين

320,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقات تدريبية إقليمية بشأن تنمية القدرات

53,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقة دراسية تدريبية بشأن إعداد المناھج لدعم المجاالت ذات األولوية
العالية

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقة دراسية تدريبية بشأن التخطيط لتنمية الموارد البشرية

106,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

اجتماع تنسيقي مع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsومعاھد التدريب

100,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم الدعم للمختبر االفتراضي التابع للمنظمة )(WMO

80,000

6

6.2

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

مصروفات تشغيل برنامج أقل البلدان نمواً

90,000

6

6.4

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد حلقات عمل إقليمية لتعبئة الموارد

80,000

6

6.2

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد حلقة عمل إقليمية آلسيا

20,000

6

6.2

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد حلقة عمل إقليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية

20,000

6

6.2

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد حلقة عمل إقليمية لجنوب غرب المحيط الھادئ

20,000

6

6.1

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد ثالث حلقات وطنية بشأن الخطة االستراتيجية

60,000

6

6.1

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد اجتماعين تنسيقيين ألقل البلدان نمواً

40,000

6

6.2

برنامج أقل البلدان نمواً

ال يوجد

عقد حلقتي عمل إقليميتين ألفريقيا

40,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

39,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

39,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

39,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

28,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

40,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

20,000

النشاط

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

تقديم الدعم للطلبات المخصصة المقدمة من أقل البلدان نمواً لحضور
مناسبات تدريبية

60,000

إجراء دراسة استقصائية عن احتياجات أعضاء المنظمة في مجال التدريب
وتحديد تلك االحتياجات

30,000
53,000

2019-2016
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

45,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

37,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

39,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

40,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

إيفاد بعثات دعوية ألعضاء المنظمة والتنسيق اإلقليمي

40,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي األول

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي الخامس

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة رئيس االتحاد اإلقليمي السادس

8,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي األول

4,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي السادس

4,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي الخامس

4,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي الثاني

4,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي الرابع

4,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مساعدة المستشارين الھيدرولوجيين اإلقليميين في االتحاد اإلقليمي الثالث

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

التكاليف العامة ألنشطة الحد من الكوارث بالنسبة للخدمات المدارة مركزيا ً

680,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

تقاسم تكاليف دعم الموظفين الفنيين مع برنامج النھوض بالطاقة المتجددة في
البلدان المنخفضة الدخل )(SREP

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOلشرق وجنوب أفريقيا ،نيروبي

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOألمريكا الشمالية والوسطى ،سان
خوسيه ،كوستاريكا

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOألمريكا الجنوبية ،أسانسيون ،باراغواي

100,000

4,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOلجنوب غرب المحيط الھادئ

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOلغرب أفريقيا  -أبوجا

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOلغرب آسيا

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

التكاليف الثابتة لمكتب المنظمة ) (WMOفي أبوجا ،نيجيريا

520,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

التكاليف الثابتة لمكتب المنظمة ) (WMOفي نيروبي ،كينيا

132,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

التكاليف الثابتة لمكتب المنظمة ) (WMOفي سان خوسيه ،كوستاريكا

72,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول

33,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني

33,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثالث

33,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الرابع

33,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الخامس

33,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس

36,000

6

6.2

البرنامج اإلقليمي

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

اجتماعات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتنمية القدرات

50,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل إدارة الحد من مخاطر الكوارث

68,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل المكتب اإلقليمي ألفريقيا )(RAF

112,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل المكتب اإلقليمي آلسيا وجنوب غرب المحيط الھادئ
)(RAP

112,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل المكتب اإلقليمي ألوروبا )(EUR

112,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

مصروفات تشغيل المكتب اإلقليمي لألمريكتين )(RAM

112,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي األول

165,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي الثاني

293,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي الثالث

95,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي الرابع

129,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي الخامس

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي السادس

258,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي األول

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي الثاني

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي الثالث

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي الرابع

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي الخامس

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد حلقة دراسية إقليمية في االتحاد اإلقليمي السادس

35,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي األول

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الثاني

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الثالث

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الرابع

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الخامس

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

عقد مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي السادس

74,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

دعم اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية

20,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

نظام إدارة األمن في الميدان الذي تتبعه األمم المتحدة

160,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

الفريق العامل المعني باألعاصير المدارية التابع لالتحاد اإلقليمي األول

50,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي األول

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثاني

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الثالث

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي الخامس

100,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

األفرقة العاملة المعنية بأعاصير الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع

58,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.4

برنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل
التنمية

6

6.2

برنامج حشد الموارد وإقامة الشراكات من أجل
التنمية

ال يوجد

6

6.4

برنامج مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات
من أجل التنمية

ال يوجد

6

6.4

برنامج مكتب حشد الموارد وإقامة الشراكات
من أجل التنمية

ال يوجد

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
ال يوجد

النشاط

2019-2016

إدارة وتشغيل برنامج التعاون الطوعي )(VCB

40,000

إعداد المشاريع :المفاوضات مع الجھات المانحة ،وإعداد اتفاقات المساھمة؛
وإدارة المشاريع الممولة من المساھمات الطوعية

134,000

عقد ندوات إقليمية بشأن التعاون اإلنمائي وإذكاء وعي الجھات المانحة

80,000

إيفاد بعثات لحشد الموارد

80,000

6

6.4

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

دعم قاعدة بيانات المالمح القطرية

24,000

7

7.1

البرنامج اإلقليمي

ال يوجد

المشاركة في اجتماعات للتنسيق اإلقليمي

20,000

7

7.1

التنسيق العام

ال يوجد

تقديم مساھمة المنظمة ) (WMOفي منظومة األمم المتحدة

680,000

7

7.1

التنسيق العام

ال يوجد

مصروفات مكتب المنظمة ) (WMOلالتصال في نيويورك

360,000

7

7.1

التنسيق العام

ال يوجد

المكتب المشترك للمنظمة ) (WMOوشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
في بروكسل  -الصندوق االستئماني لمساھمة المنظمة )(WMO

200,000

ال يوجد
7

7.2

التنسيق العام

إعداد نشرات المنظمة )) (WMOعددين سنويا ً باللغات اإلسبانية واالنكليزية
والروسية والفرنسية  +عالم األرصاد الجوية( ) 4أعداد باللغتين االنكليزية
والفرنسية(

400,000

7

7.2

التنسيق العام

ال يوجد

االحتفال باليوم العالمي لألرصاد الجوية )(WMD

100,000

7

7.2

التنسيق العام

ال يوجد

تنظيم مؤتمرات صحفية ،ومناسبات ترويجية ،ومعارض ،وأسواق ،ودورات
تدريبية

240,000

ال يوجد

إعداد ونشر مواد صحفية ،وكراسات ،ومجموعات مواد إعالمية ،ومواد
سمعية  -بصرية

319,996

ال يوجد

عقد اجتماعين لفريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بتعميم مراعاة المنظور الجنساني

134,000

ال يوجد

تدريب مدربيْن اثنين على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

10,000

ال يوجد

عقد أربع دورات تدريبية لموظفي األمانة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة

15,000

7

التنسيق العام

8

التنسيق العام

8

التنسيق العام

8

التنسيق العام
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

8

التنسيق العام

ال يوجد

إعداد مواد تدريبية وأدوات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

15,000

7

التنسيق العام

ال يوجد

المؤتمر العالمي للمناخ 2019

200,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

المؤتمر

1,600,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد ثالث دورات كاملة للمجلس التنفيذي

1,860,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد دورة قصيرة واحدة للمجلس التنفيذي

160,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد أربع دورات للجنة االستشارية للشؤون المالية

40,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد أربع دورات كاملة لمكتب المنظمة

200,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد أربع دورات قصيرة لمكتب المنظمة

20,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

مساعدة رئيس المنظمة )(WMO

120,000

8

8.2

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

ال يوجد

عقد أربعة اجتماعات للجنة مراجعة الحسابات

208,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

انتخاب أعضاء المكتب بالتراسل  -جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

80,000

8

8.1

برنامج موظفي األرصاد الجوية بالموانئ

االتحاد اإلقليمي

عقد أربعة اجتماعات لرؤساء اللجان الفنية ،وعقد أربعة اجتماعات لرؤساء
االتحادات اإلقليمية

40,000

8

8.1

التنسيق العام

ال يوجد

منع جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

48,000

8

8.2

اإلدارة التنفيذية

ال يوجد

التوجيه التنفيذي ألعمال األمانة

520,000

ال يوجد
8

8.2

اإلدارة التنفيذية

مصروفات تشغيل مكتب األمين العام ،ومكتب نائب األمين العام ،ومكتب
األمين العام المساعد ،ومكتب األمين العام والعالقات الخارجية )التكاليف
المتعلقة بالحجم وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(

660,000

4

4.3

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

مساھمة المنظمة ) (WMOفي النظام العالمي لرصد المناخ

630,100

4

4.3

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة للنظام العالمي لرصد
المناخ على إدارة نظم الرصد والمعلومات

100,000

التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة لعمل المكتب

60,000

تكاليف الطباعة المرتبطة بمواد اإلطار العالمي للخدمات المناخية

60,000

إيفاد بعثات من الموظفين ومن أعضاء لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي

50,000

1
1
1

اإلطار العالمي
للخدمات المناخية 5 -

اإلطار العالمي
للخدمات المناخية 1-

اإلطار العالمي

اإلطار العالمي للخدمات المناخية
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
اإلطار العالمي للخدمات المناخية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

للخدمات المناخية 1-

6

للخدمات المناخية للدعوة لإلطار العالمي للخدمات المناخية في االجتماعات
والمناسبات الھامة
اإلطار العالمي للخدمات المناخية

6

اإلطار العالمي
للخدمات المناخية 1-

اإلطار العالمي

النشاط

2019-2016

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

ال يوجد

إعداد مواد سمعية  -بصرية ومطبوعات

300,000

عقد حلقات عمل لدعم الركائز والمجاالت ذات األولوية

1,609,000

عقد حلقات عمل لدعم الركائز والمجاالت ذات األولوية

41,000

8

8.2

الرقابة الداخلية

ال يوجد

أتعاب المراجعة الخارجية للحسابات

746,000

8

8.2

الرقابة الداخلية

ال يوجد

مساھمة المنظمة ) (WMOفي تمويل أنشطة وحدة التفتيش المشتركة

162,000

8

8.2

الرقابة الداخلية

ال يوجد

رسوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

100,000

8

8.2

الرقابة الداخلية

ال يوجد

مصروفات تشغيل مكتب الرقابة الداخلية

168,000

7

7.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

مساھمة المنظمة ) (WMOفي الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

175,400

7

7.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة علم المناخ

رسوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشعبة الخدمات العامة

300,000

ال يوجد
8

8.1

خدمات المؤتمرات

خدمات المؤتمرات الخاصة باجتماعات الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،والبرنامج العالمي للبحوث المناخية والنظام العالمي لرصد المناخ
والبرامج األخرى الممولة من خارج الميزانية

44,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

إدارة اإلدارة المختصة بخدمات اللغات والمؤتمرات والمطبوعات

2,219,200

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

خدمات الوثائق والترجمة التحريرية

1,170,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

مطبوعات المنظمة )(WMO

858,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

مطبوعات المنظمة )(WMO

40,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

استخدام عالمات مميِّزة موحدة للمنظمة ) (WMOوتصميمات جذابة

282,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

إدارة ورشة الطباعة

700,000

6
8

للخدمات المناخية 1-

اإلطار العالمي
للخدمات المناخية 1-

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

ال يوجد

إيفاد بعثات من الموظفين ومن أعضاء لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية للدعوة لإلطار العالمي للخدمات المناخية في االجتماعات
والمناسبات الھامة

250,000

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

ال يوجد
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

8

8.2

خدمات المؤتمرات

ال يوجد

تقديم خدمات المؤتمرات للعمالء الخارجيين

28,000

8

8.2

خدمات المؤتمرات

ال يوجد

إدارة وصيانة مركز المؤتمرات التابع للمنظمة )(WMO

142,000

8

8.2

خدمات اللغات والمطبوعات

ال يوجد

المطبوعات  -توزيع وإدارة المخزون

198,000

خدمات المؤتمرات

ال يوجد

تقديم خدمات المؤتمرات الجتماعات المنظمة )(WMO

260,000

3

3.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة ال ُنظم األساسية

رصد المناخ ومراقبة المناخ

406,000

3

3.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة ال ُنظم األساسية

إدارة البيانات المناخية وإنقاذ البيانات

400,000

3

3.1

البرنامج العالمي للخدمات المناخية

لجنة ال ُنظم األساسية

توفير البيانات واالستعراضات المتعلقة بالمناخ التي تقدمھا المنظمة )(WMO

130,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

تنسيق وإدماج أنشطة الطقس الفضائي

80,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

التنسيق الشامل مع مشغلي السواتل والھيئات الدولية

100,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

االستعراض المستمر لالحتياجات إلى المكوّ ن الفضائي القاعدة من مكونات
النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS

30,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

المعايرة باستخدام السواتل )النظام الفضائي العالمي لتوحيد المعايير( من أجل
التطبيقات

45,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

االحتياجات إلى البيانات والنواتج الساتلية من أجل الخدمات المناخية

40,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

الرؤية الخاصة بنظام الرصد الفضائي القاعدة وتحقيق وضعه األمثل
وإدماجه

60,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم التقارير إلى الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOواالجتماعات
االستشارية بشأن المسائل الساتلية

50,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

دعم تبادل البيانات األقاليمي من خالل اجتماعات تبادل بيانات أمريكا
الشمالية وأوروبا ) (NAEDEXواجتماعات تبادل واستخدام البيانات الساتلية
في آسيا والمحيط الھادئ )(APSDEU

24,000

6

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

برنامج التدريب الخاص بالمختبر االفتراضي ومناسبات التدريب ذات
التركيز

60,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

تحليالت الثغرات ودراسات التأثيرات الخاصة بھيكل مراقبة المناخ

30,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

تنفيذ استراتيجية جديدة لنشر البيانات باستخدام الفرص التي تتيحھا تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت المتقدمة

40,000

8
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

4

4.1

برنامج السواتل

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

مرجع ودليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) :(WIGOSإعداد المكون
الفضائي )مسودة انكليزية(

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

دعم وتعزيز أنشطة فرقة الخبراء المعنية باستخدام السواتل ونواتجھا (ET-
)SUP

100,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

تقييم الفوائد االجتماعية  -االقتصادية لبرامج السواتل والدعوة لتلك البرامج

40,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

مصروفات التشغيل )اللوازم ،والطباعة ،والترجمة التحريرية(

12,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية )(2014

80,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تنظيم الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية

230,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات إدارة لجنة النظم األساسية

200,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مساعدة رئيس لجنة النظم األساسية

140,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تكاليف االتصاالت الخاصة بإدارة نظم الرصد والمعلومات

120,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الخدمات االستشارية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) ،(WISوالمطبوعات

300,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مصروفات تشغيل مكتب مدير إدارة نظم الرصد والمعلومات

177,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مصروفات تشغيل مكتب مدير إدارة نظم الرصد والمعلومات

23,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

المعدات المكتبية الخاصة بإدارة نظم الرصد والمعلومات

210,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تكاليف تكنولوجيا المعلومات )البريد اإللكتروني ،وتخزين البيانات ،والنفاذ
إلى اإلنترنت ،إلخ(  -إدارة نظم الرصد والمعلومات

760,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة علم المناخ

دعم تعاون لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة طرق وأدوات الرصد )(CIMO
ولجنة النظم األساسية ) (CBSواألنشطة التعاونية ذات الصلة التي تقوم بھا
أفرقة إدارتھا

120,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مشاركة رؤساء األفرقة العاملة لالتحادات اإلقليمية في دورتين للجنة النظم
األساسية

80,000

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

لجنة ال ُنظم األساسية

المضي قُدُما ً بجھود اللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة ) (SCOPEمن أجل
التنبؤ اآلني والنواتج المناخية والھيدرولوجية

80,000

تعزيز عمليات تطوير التطبيقات والنواتج من خالل األفرقة العلمية الدولية

40,000
10,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تنظيم دورة لجنة النظم األساسية

460,000

4

4.1

المراقبة العالمية للطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

المؤتمر الفني للجنة النظم األساسية

100,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

تنسيق أنشطة التنفيذ المشترك للنظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات
المنظمة بإشراك اللجان الفنية ذات الصلة

160,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

تنسيق تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى الصعيد
اإلقليمي

260,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  -المستوى العالمي

366,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

ال يوجد

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  -المستوى اإلقليمي

123,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  -المستوى الوطني

4

4.1

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

لجنة ال ُنظم األساسية

إعداد وتنفيذ مكوّ ن الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي

4

4.1

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

لجنة ال ُنظم األساسية

4

4.1

النظام العالمي للرصد

االتحاد اإلقليمي

ال يوجد

)(GCW-CryloNety

111,000
100,000

إنشاء مكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي

200,000

دعم الفريق التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
القطبية )فيما يتعلق بالرصدات(

80,000

4

النظام العالمي للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

تنسيق لجنة النظم األساسية لتنفيذ وإدماج نظم الرصد

510,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

اللجنة الفنية المشتركة

مساھمة اللجنة الفنية المشتركة في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد

80,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

دعم تطوير برنامج أدوات وطرق الرصد في تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد

200,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

اجتماع إدارة لجنة أدوات وطرق الرصد

100,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

دعم مقارنات لجنة أدوات وطرق الرصد

80,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

عقد اجتماعين للجان التنظيمية الدولية ) (IOCsإلجراء المقارنات

145,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

تحديث دليل ومرجع لجنة وأدوات طرق الرصد )المسودة االنكليزية فقط،
بدون تحرير وترجمة تحريرية(

140,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

عقد اجتماعات بشأن األنشطة ذات األولوية العالية للجنة أدوات وطرق
الرصد دعما ً للنظام العالمي المتكامل للرصد

115,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

عقد اجتماعات لفرق الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة

100,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

أدوات وطرق الرصد والمعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتوحيد
والمقارنات
4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

عقد اجتماعات لفرق الخبراء التابع للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة
أدوات وطرق الرصد والمعني بالمجال البرنامجي الخاص باالستشعار عن
بُعد والتكنولوجيا الجديدة

60,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

عقد اجتماعات لفرق الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة
أدوات وطرق الرصد والمعني بالمجال البرنامجي الخاص ببناء القدرات

65,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

المؤتمر الفني المعني بأدوات وطرق الرصد )(TECO

60,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

362,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

المؤتمر الفني ألدوات وطرق الرصد

65,000

4

4.1

وحدة أدوات وطرق الرصد

لجنة أدوات وطرق الرصد

دعم رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد

40,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

دعم نظم وخدمات المعلومات التي تقدمھا للجنة النظم األساسية

60,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

مواصلة عمليات تمثيل البيانات

180,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

توسيع نطاق عمليات تمثيل البيانات وإنشاء عمليات من ھذا القبيل لدعم
األنشطة ذات األولوية للمنظمة )(WMO

176,800

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

تطوير نظام معلومات المنظمة دعما ً للحد من مخاطر الكوارث

25,600

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

دعم مكتب نظام معلومات المنظمة

160,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

تنمية قدرات نظام معلومات المنظمة

120,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

إقامة وتنفيذ مراكز تابعة لنظام معلومات المنظمة

321,600

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

إقامة وتنفيذ شبكات تابعة لنظام معلومات المنظمة

180,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

تطوير نظام معلومات المنظمة دعما ً ألنشطة المنظمة ) (WMOذات األولوية

120,000

4

4.2

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

إعداد وتعھّد اللوائح الفنية لنظام معلومات المنظمة

94,000

4

4.2

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

تنسيق الترددات الراديوية

350,600

4

4.2

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

مواصلة تمثيل البيانات الشرحية األساسية للنظام العالمي المتكامل للرصد

120,000

4

4.1

برنامج السواتل

لجنة ال ُنظم األساسية

وصول المجموعات اإلقليمية إلى البيانات الساتلية

100,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

4

4.2

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

نظام معلومات المنظمة

لجنة ال ُنظم األساسية

4

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

لجنة علم المناخ

النشاط

2019-2016

تنفيذ ُنظم المراقبة الخاصة بنظام معلومات المنظمة

180,000

علم المناخ البحري

24,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

دعم تشغيل موارد معلومات ) (WIRالنظام العالمي المتكامل للرصد

120,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

إعداد المواد التنظيمية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد  -المرحلة
األولى

100,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

ترجمة المواد التنظيمية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد  -المرحلة
الثانية

200,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

إعداد دليل النظام العالمي المتكامل للرصد )أفضل الممارسات بشأن النظام
العالمي المتكامل للرصد(

80,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

تنظيم فرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية )(ET-SAT

100,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

دعم نظام معلومات المنظمة إلدارة وسياسة البيانات الخاصة بالنظام العالمي
المتكامل للرصد

70,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

تقديم خدمات استشارية بشأن تنسيق النظام العالمي المتكامل للرصد واإلبالغ
بشأنه

60,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

تقديم خدمات استشارية بشأن حماية الترددات الراديوية

50,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن الرصدات والشبكات األوقيانوغرافية

40,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن ُنظم رصد ومراقبة المناخ

80,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

حلقة دراسية تدريبية بشأن األدوات

80,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

إدارة الموارد ودعمھا

80,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

إيفاد بعثات وتقديم التدريب  -مكتب الميزانية

20,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

عمليات السفر والتدريب العامة التي تقوم بھا شعبة تكنولوجيا المعلومات

20,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

إيفاد بعثات وتقديم التدريب  -قسم المشتريات والمعامالت

20,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

0

إدارة الموارد

ال يوجد

إيفاد بعثات وتقديم التدريب  -شعبة الشؤون المالية

20,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

إيفاد بعثات وتقديم التدريب  -شعبة الموارد البشرية

20,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التكاليف المشتركة )باستثناء وحدة التفتيش المشتركة واألمن الميداني(

600,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

النفقات األخرى )صندوق تعويضات الموظفين(

286,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

مبنى المقر )سداد القرض(

5,909,200

0

إدارة الموارد

ال يوجد

صيانة المبنى وتأمين المبنى

400,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

تقديم التدريب لموظفي إدارة شؤون إدارة الموارد

40,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

الدعم المكتبي  -مكتب الميزانية

35,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

الدعم المكتبي FIN, MAMMUT, Fitch Ratings -

60,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التعويض القصير األجل الخاص برئيس اتحاد الموظفين

360,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

صيانة برمجيات الوصول إلى شبكة المشاريع

20,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التأمين )(Willis

293,600

0

إدارة الموارد

ال يوجد

موظفو اإلدارة )استشاري في التصنيف(

6,400

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التأمين )األفعال الكيدية(

14,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

خدمات الوساطة

40,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

مخصص مالي من أجل الجزاءات االكتوارية غير المتوقعة )صندوق
المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة(

200,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التدريب العام في المنظمة )(WMO

351,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

التدريب العام في المنظمة )(WMO

49,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

السفر وعمليات الشراء في المنظمة )السفر ،الموظفون المؤقتون(

25,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

مبنى شعبة الخدمات العامة وتأمين RC

948,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

أمن مبنى شعبة الخدمات العامة

0

إدارة الموارد

ال يوجد

صيانة وتأمين مركبات شعبة الخدمات العامة

60,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

النفقات الجارية المتنوعة لمبنى شعبة الخدمات العامة

163,200

2,088,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

0

إدارة الموارد

ال يوجد

الصيانة العادية لمبنى شعبة الخدمات العامة

3,564,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

تكاليف الطاقة الخاصة بمبنى شعبة الخدمات العامة

2,400,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

خدمات تنظيف مبنى شعبة الخدمات العامة

602,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

خدمات تنظيف مبنى شعبة الخدمات العامة

938,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

خدمات تنظيف مبنى شعبة الخدمات العامة

260,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

الصيانة غير العادية لمبنى شعبة الخدمات العامة )بما في ذلك تكاليف
التخطيط(

ال يوجد

إدارة وصيانة مركز المؤتمرات التابع للمنظمة )(WMO

ال يوجد

الصيانة والعمليات والتحسينات التي تقوم بھا شعبة تكنولوجيا المعلومات -

8

8.2

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

0

إدارة الموارد

Oracle EBS

2,406,632
850,000
2,060,000

ال يوجد

الصيانة والعمليات والتحسينات التي تقوم بھا شعبة تكنولوجيا المعلومات -
التطبيقات والخدمات المعيارية

1,600,000

ال يوجد

الصيانة والعمليات والتحسينات التي تقوم بھا شعبة تكنولوجيا المعلومات -
التطبيقات والخدمات المعيارية

160,000

ال يوجد

العمليات التي يقوم بھا مكتب المساعدة التابع لشعبة تكنولوجيا المعلومات
والدعم المقدم منه

1,040,000

ال يوجد

االتصاالت والربط الشبكي الخاص بشعبة تكنولوجيا المعلومات

1,200,000

ال يوجد

الصيانة والعمليات والتحسينات التي تقوم بھا شعبة تكنولوجيا المعلومات -
البنية األساسية العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1,120,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

أمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص بشعبة تكنولوجيا المعلومات

400,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

خدمات دعم مكتبة شعبة تكنولوجيا المعلومات

10,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

مشاريع شعبة تكنولوجيا المعلومات التي ترعاھا إدارة شؤون إدارة الموارد

400,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

صيانة /أعمال الصيانة وتحسين المستوى غير العادية التي تقوم بھا شعبة
تكنولوجيا المعلومات

100,000

0

إدارة الموارد

ال يوجد

تكاليف شعبة الخدمات العامة  +شعبة تكنولوجيا المعلومات

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة

لجنة علوم الغالف الجوي

5

5.2

مصروفات تشغيل فرع بحوث الغالف الجوي والبيئة )(ARE

1,780,000
76,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

العالمية للغالف الجوي
5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بفرع بحوث الغالف
الجوي والبيئة

280,000

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

األنشطة الدولية لفرع بحوث الغالف الجوي والبيئة

100,000

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

دورة لجنة علوم الغالف الجوي )(CAS

196,558

لجنة علوم الغالف الجوي

المؤتمر الفني للجنة علوم الغالف الجوي

70,000

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

فريق اإلدارة التابع للجنة علوم الغالف الجوي

126,317

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

مساعدة رئيس لجنة علوم الغالف الجوي

65,000

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

دعم حضور ممثلي لجنة علوم الغالف الجوي اجتماعات أفرقة الخبراء
األخرى التابعة للمنظمة )(WMO

34,400

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

الجوائز البحثية المقدمة من المنظمة )(WMO

6,880

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

تنسيق أنشطة الطقس  -المناخ من خالل حلقة العمل السنوية المشتركة بين
البرنامج العالمي لبحوث الطقس /البرنامج العالمي للبحوث المناخية والفريق
العامل المعني بالتجريب العددي)(WGNE

80,000

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس /المراقبة
العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

تطوير مساھمة المنظمة ) (WMOودورھا بشأن الھندسة األرضية من خالل
التعاون بين لجنة علوم المناخ والبرنامج العالمي للبحوث المناخية

68,800

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

5

االجتماعات السنوية للجنة التوجيھية العلمية التابعة للجنة علوم الغالف
الجوي والمعنية بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(SSC WWRP
الستعراض التقدم المحرز في البرنامج ،وبدء مشاريع جديدة ،وتوجيه الجھود
الحالية والمستقبلية
الفريق العامل المعني ّ
بتمثل البيانات واستراتيجية الرصد ،واالجتماعات
المتعلقة بالمشاريع وغيرھا من االجتماعات الفنية والمطبوعات ذات الصلة
الندوة الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن ّ
تمثل البيانات ) (2017وأعمال الندوة

137,600

92,600
34,400

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 42

المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

الفريق العامل المعني بالتطبيقات المجتمعية واالقتصادية ،واالجتماعات
المتعلقة بالمشاريع وغيرھا من االجتماعات الفنية بما في ذلك التعاون مع
اللجنة التوجيھية المشتركة المعنية بالتطبيقات والخدمات الخاصة بالتنبؤ اآلني
وشعبة الخدمات العامة في مجال الطقس والمطبوعات ذات الصلة

92,600

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقات عمل مشتركة بشأن تطبيق البحوث االجتماعية واالقتصادية /البحوث
المتكاملة بشأن مخاطر الكوارث ُتعقد كل سنتين )(2019/2017

51,600

5

5.5

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

اجتماع الفريق العامل المعني ببرنامج بحوث األرصاد الجوية المدارية،
والفريق العامل المعني باألعاصير والموسميات ،واالجتماعات المتعلقة
بالمشاريع واالجتماعات الفنية والمطبوعات ذات الصلة

92,600

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقات العمل الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن األعاصير المدارية
) (2018ونشر أعمال حلقات العمل

34,400

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقة العمل الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن االنھيارات األرضية
الناجمة عن األعاصير المدارية ) (2017ونشر أعمال حلقة العمل

25,800

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

النشاط

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
لجنة علوم الغالف الجوي

الفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ وتنبؤ المجموعات ،واالجتماعات
المتعلقة بالمشاريع وغيرھا من االجتماعات الفنية والمطبوعات ذات الصلة

92,600

حلقات عمل ُتعقد كل سنتين بشأن إمكانية التنبؤ وتنبؤ المجموعات
)(2018/2016

51,600

حلقة العمل الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن الموسميات )(2017

ونشر أعمال حلقة العمل

2019-2016

34,400

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقات عمل فنية ُتعقد كل سنتين بشأن األعاصير المدارية والموسميات
)باالشتراك مع برنامج التعليم والتدريب وبرنامج األعاصير المدارية(
)(2018/2016

34,400

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

اجتماع الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من صحة التنبؤات،
واالجتماعات المتعلقة بالمشاريع وغيرھا من االجتماعات الفنية والمطبوعات
ذات الصلة

92,600

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقة العمل الدولية بشأن التحقق من صحة البيانات مع دورة تعليمية بشأن
التحقق من صحة البيانات ) (2017باالشتراك مع برنامج التعليم والتدريب

34,400

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

دروس تعليمية متجولة بشأن طرق التحقق من صحة البيانات )باالشتراك
مثالً مع برنامج التعليم والتدريب(

12,900
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

5

5.2

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

5

5.4

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

دعم التنسيق الدولي لثالثة أفرقة توجيھية إقليمية )آسيا /شمال أفريقيا -
الشرق األوسط  -أوروبا /أمريكا( تابعة لنظام اإلنذار بالعواصف الرملية
والترابية وتقييمھا والمطبوعات ذات الصلة

5

5.4

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

انتقال البحوث إلى العمليات من خالل تقديم الدعم للمشاريع اإليضاحية
لتنبؤات البرنامج العالمي لبحوث الطقس ولمشاريعه المتعلقة بالبحث
والتطوير

68,800

5

5.4

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم الغالف الجوي

تحسين التعاون مع األنشطة والھيئات البحثية األخرى ذات الصلة

51,600

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

اجتماعات اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للجنة علوم الغالف الجوي
والمعنية بتلوث البيئة وكيمياء الغالف الجوي ) (EPACونشر التقرير

100,000

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

اجتماعات األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء

292,400

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

الندوة التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (2017والذكرى السنوية الثالثون للمراقبة العالمية للغالف الجوي )(2019

61,920

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

أنشطة خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي) : (2023-2016منتصف
المدة ،واالجتماعات ،وإعداد إضافة ونشر تقرير

9,460

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

األوزون واألشعة فوق البنفسجية )أنشطة ضمان الجودة /مراقبة الجودة،
واالجتماعات الفنية ،والمطبوعات وتقديم الخدمات(

79,120

5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

الندوة التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن األوزون

11,180

5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقات العمل التي تعقد كل سنتين بشأن شبكة برور )(Brewer

22,360

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

البحوث بشأن الھباء الجوي )أنشطة ضمان الجودة /مراقبة الجودة،
واالجتماعات الفنية ،والمطبوعات وتقديم الخدمات(

80,000

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

غازات الدفيئة )أنشطة ضمان الجودة /مراقبة الجودة ،واالجتماعات الفنية،

80,000

5

النشاط

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
لجنة علوم الغالف الجوي

الفريق العامل المعني ببحوث التنبؤ اآلني والتنبؤ بالطقس على المدى
المتوسط ،واالجتماعات المتعلقة بالمشاريع وغيرھا من االجتماعات الفنية
والمطبوعات ذات الصلة

92,600

الندوة الدولية التي تعقد كل أربع سنوات بشأن التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى
القصير جدا مع حلقة تدريبية ) (2016ونشر أعمال الندوة

34,400

68,800

2019-2016
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

والمطبوعات وتقديم الخدمات(
5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

االجتماعات المشتركة التي ُتعقد كل سنتين بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقنيات قياس ثاني أكسيد الكربون
وغيره من غازات الدفيئة

30,960

5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

دعم مقارنات قياس اإلشعاع األرضي التي تجريھا المنظمة )(WMO

10,000

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

الغازات المتفاعلة وكيمياء الھطول )أنشطة ضمان الجودة /مراقبة الجودة،
واالجتماعات الفنية ،والمطبوعات وتقديم الخدمات(

120,000

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

اجتماع الخبراء في مجال المر ّكبات العضوية المتطايرة

15,000

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

تقديم الدعم إلدارة البيانات ،وتبادل البيانات ،وتقديم نواتج مضافة تتعلق
بتكوين الغالف الجوي )تقديم الدعم لمراكز البيانات ،وأنشطة تقديم البيانات
قرب الوقت الحقيقي وضمان جودة البيانات /مراقبة جودتھا(

79,120

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

االجتماعات الفنية ،وتنمية القدرات ،والمشاريع ،والتقييمات والمطبوعات
المتعلقة بالمدن الضخمة والمجمعات الحضرية

60,000

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

حلقة العمل الدولية بشأن التنبؤ بنوعية الھواء )(IWAQFR

41,280

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

تقديم الدعم للبحوث المشتركة بين التخصصات والمتعلقة بتكوين الغالف
الجوي )حرائق الغابات ،والتدفقات البيولوجية األصل ،وتلوث الھواء( من
خالل تنسيق عمليات الرصد ،والتطوير ،وتقديم الدعم لنظم التنبؤ،
واالجتماعات الفنية والنواتج المتكاملة وتقديم الخدمات

108,720

5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

االجتماعات المشتركة مع البرنامج الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي
العالمي )المؤتمر العلمي المفتوح لبرنامج دراسة كيمياء الغالف الجوي
العالمي ،والفريق العامل ،والمبادرة المشتركة بين التخصصات بشأن حرق
الكتلة األحيائية(

60,000

5

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

دعم أنشطة فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العملية لحماية البيئة
البحرية )(GESAMP

40,000

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

دعم البحوث الدولية واالتفاقيات الدولية )اتفاقية فيينا ،وبروتوكول مونت﷼،
واتفاقية تلوث الھواء البعيد المدى عبر الحدود ،ومركز التنسيق الكيميائي،
وتقييم األوزون الذي تجريه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ،إلخ( ودعم المؤتمرات الدولية

34,400

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

االجتماعات السنوية لفرقة العمل المعنية بالقياسات والنمذجة

40,000

5

5.3

5

5

5

5

5

5.3

5.3
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

5

5.3

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

لجنة علوم الغالف الجوي

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

حلقات عمل بشأن قياسات المراقبة العالمية للغالف الجوي وضمان الجودة

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

حلقة العمل المعنية بالبحوث التطبيقية للموسميات ومسائل التنبؤ

20,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

مصروفات تشغيل مكتب التخطيط االستراتيجي )(SPO

4,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

تكاليف تكنولوجيا المعلومات )البريد اإللكتروني ،وتخزين البيانات،
والوصول إلى اإلنترنت ،إلخ( مكتب التخطيط االستراتيجي

80,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

استعراض وتحديث الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوالخطة
التشغيلية ،والمراقبة والتقييم ،وإدارة المخاطر المؤسسية

4,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

إعداد /نشر الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO

26,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

إعداد /نشر الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO

32,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

أنشطة التخطيط االستراتيجي المستمرة بما في ذلك تقديم الدعم لألمانة
والھيئات التأسيسية للمنظمة )الخدمات االستشارية(

3,000

ال يوجد
8

8.2

التنسيق العام

ثالثة اجتماعات للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط
االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WMOواجتماعان لفرقة العمل المعنية
بالتحسين المستمر لعمليات وممارسات المنظمة )(WMO

ال يوجد
8

8.2

التنسيق العام

إعداد وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم ) (M&Eبما في ذلك إعداد تقارير مرحلية
كل ستة أشھر ،وإجراء استقصاءات ،واستعراض المطبوعات عن نظام
ودليل المراقبة والتقييم

4,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

تدريب الموظفين على التخطيط االستراتيجي والمراقبة والتقييم

12,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMبما في ذلك تدريب موظفي األمانة
واستعراض سياسة وإطار إدارة المخاطر

8,000

النشاط

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
لجنة علوم الغالف الجوي

أنشطة التدريب وتنمية القدرات ) 4سنويا( المتعلقة بتكوين الغالف الجوي
)أنشطة مركز التدريب والتعليم الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجوي
وغير ذلك من أنشطة التدريب( )باالشتراك مع برنامج التعليم والتدريب(

92,400

أنشطة التدريب وتنمية القدرات ) 4سنويا( المتعلقة بتكوين الغالف الجوي
)أنشطة مركز التدريب والتعليم الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجوي
وغير ذلك من أنشطة التدريب( )باالشتراك مع برنامج التعليم والتدريب(

68,000

40,000

2019-2016

196,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

8

8.2

التنسيق العام

البرنامج الرئيسي

النشاط

الھيئة التأسيسية

2019-2016

ال يوجد

تقديم الدعم ألعضاء المنظمة من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بشأن
التخطيط االستراتيجي بما في ذلك إعداد أدلة توجيھية بشأن التخطيط
االستراتيجي

10,000

8

8.2

التنسيق العام

ال يوجد

الدعم المكتبي ،اإلدارة التنفيذية

3,000

5

5.1

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

ال يوجد

مساھمة المنظمة ) (WMOفي الصندوق المشترك للبحوث المناخية

3

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

2

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية

ال يوجد

3

2.1

3

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية
ال يوجد

2

2.1

برنامج الحد من مخاطر الكوارث

1,200,000

مطبوعات )لوائح فنية /أدلة بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ،
ومواد توجيھية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ(

160,000

أنشطة تخطيط وتنسيق ،بما في ذلك اإلدماج وتقديم المساعدة الخاصة بحاالت
الطوارئ للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،في مجال خدمات
الطقس والحد من مخاطر الكوارث

200,000

مواصلة تنفيذ المشاريع اإلقليمية القائمة الخمسة الخاصة بالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي وبدء تنفيذ  4مشاريع إقليمية جديدة خاصة
بذلك المشروع

200,000

إدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في العمليات المستدامة
بتعزيز /دعم المراكز التشغيلية لتعزيز وزيادة قدرة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم الخدمات ذات الصلة
لمختلف قطاعات المستخدمين
إعداد نواتج معرفية بشأن إدارة مخاطر الكوارث )مثالً ،مبادئ توجيھية،
ومعايير ،ووحدات تدريبية( من أجل تنمية قدرات أعضاء المنظمة )(WMO
بشأن تقييم مخاطر األخطار ،ونظم اإلنذار المبكر ،وتمويل مخاطر األخطار
مع التركيز على المواءمة مع إطار ما بعد عام  2015بشأن إدارة مخاطر
الكوارث

120,000

350,442

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

تنسيق اللجنة الفنية المشتركة لتحسين خدمات األرصاد الجوية للمحيطات من
أجل عمليات التصدي للطوارئ البيئية البحرية

70,000

1

6.2

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

حلقات عمل بشأن تغير المناخ والطيران

60,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن التنبؤ بأعاصير الھاريكين

160,000

2

2.1

برنامج الحد من مخاطر الكوارث

ال يوجد

التنفيذ الوطني واإلقليمي لمشاريع إيضاحية شاملة لتنمية القدرات في مجال

214,159

2
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

1

1.1

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

الحد من مخاطر الكوارث والتكيف في المجاالت المواضيعية الخاصة بتقييم
مخاطر األخطار ،ونظم اإلنذار المبكر ،وتمويل مخاطر األخطار ،مع
التركيز على المواءمة مع إطار ما بعد عام  2015بشأن الحد من مخاطر
الكوارث
مصروفات التشغيل وتقديم الخدمات االستشارية في إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

123,000

ال يوجد

1

1.2

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

دعم وضع متطلبات الكفاءات في مجال التنبؤات البحرية ،وإعداد مواد
توجيھية للخدمات والتدريب بشأن األرصاد الجوية البحرية

110,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

عقد تسعة اجتماعات لفرق الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة بشأن
القضايا الناشئة

285,000

2

2.1

برنامج الحد من مخاطر الكوارث

التنسيق مع منظومة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الشريكة وتقديم
الخدمات لھا بشأن جوانب الحد من مخاطر الكوارث

175,221

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

االتحاد اإلقليمي

الدورات السنوية للجنة أعاصير الھاريكين التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع من
أجل تنسيقھا التشغيلي وبرنامج عملھا

280,000

3

2.1

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات الفريق التوجيھي المشترك بين البرامج للمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي

70,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM

260,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران والمؤتمر الفني ) 3أيام
للدورة و  3أيام للمؤتمر الفني(

250,000

3

3.1

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

حلقات عمل بشأن التنبؤ التشغيلي دون الفصلي إلى الفصلي في سياق اإلطار
العالمي للخدمات المناخية /نظام معلومات الخدمات المناخية

40,000

1

1.1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مشاريع إيضاحية /تجريبية بشأن تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
الخدمات

100,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس

100,000

1

1.1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مشاريع إيضاحية /تجريبية بشأن تطبيق منھجيات تقييم الفوائد االجتماعية -
االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية

90,000

ال يوجد
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

6

6.3

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن األرصاد الجوية للطيران

80,000

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

دورة تدريبية بشأن األرصاد الجوية البحرية

80,000

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

حلقات عمل بشأن استخدام وتفسير نواتج المراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية للتصدي للطوارئ البيئية )(EER

50,000

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

حلقات تدريبية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

70,000

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

حلقات عمل بشأن استخدام وتفسير نواتج المراكز اإلقليمية المتخصصة
لألرصاد الجوية للتصدي للطوارئ البيئية )(EER

60,000

ال يوجد

مصروفات التشغيل والخدمات االستشارية في إدارة خدمات الطقس والحد
من مخاطر الكوارث

83,000

ال يوجد

مشروع تجريبي )مشاريع تجريبية( بشأن التنبؤات القائمة على اآلثار
واإلنذارات القائمة على المخاطر لتقديم تنبؤات وإنذارات ذات وجھة عملية

116,814

ال يوجد

مشروع تجريبي بشأن تقديم خدمة متكاملة في مجال الطقس والمناخ )استناداً
إلى نتائج عمل البرنامج العالمي لبحوث الطقس(

116,814

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

منتدى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن اآلثار االجتماعية  -االقتصادية
للخدمات

50,000

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

ال يوجد

اجتماعات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقديم الخدمات

97,345

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تصميم وتنفيذ نظم استجابة تشغيلية لتقديم الخدمات )ھياكل فنية ،وبناء
الكفاءات ،ومعايير فنية ،وإنذارات قائمة على التأثر ،وإجراءات تشغيل
موحدة ،إلخ(

55,000

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

إعداد توجيھات بشأن خدمات األرصاد الجوية من أجل أنواع أخرى من
وسائل النقل

20,000

إعداد مطبوعات )مرجع ودليل بشأن خدمات األرصاد الجوية البحرية(

20,000

إعداد مطبوعات وإدخال تحسينات شبكية

20,000

3
6

6.3

3
1

1.1

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

2

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

1

1

1.1

1.1

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

1
1

6.2

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

2

2.1

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

ال يوجد

عقد حلقة عمل لالتحاد اإلقليمي الرابع بشأن التنبؤ بأعاصير الھاريكين
والخدمات العامة في مجال الطقس )مثالً مع برنامج الخدمات العامة في
مجال الطقس وبرنامج التعليم والتدريب(

155,000

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

المبادرة العالمية للمنظمة ) (WMOبشأن التنبؤ باألعاصير المدارية

150,000

6

6.2

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

مناسبات تدريبية مشمولة برعاية مشتركة مع المركز األوروبي للتنبؤات
الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمعھد الھولندي لألرصاد الجوية
) (DWDومركز التنبؤ بالطقس والمناخ التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي )(NOAA/NCWCP

140,000

6

6.2

برنامج األعاصير المدارية

حلقة عمل لالتحاد اإلقليمي األول بشأن التنبؤ باألعاصير المدارية والخدمات
العامة في مجال الطقس )باالشتراك مع برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس(

135,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

عقد اجتماعات لتكوين أفرقة خبراء وفرق عمل ،واجتماعات لإلبالغ
واإلنتاج ،وعدة مؤتمرات عن بُعد

130,000

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

االتحاد اإلقليمي

الدورات التي ُتعقد كل سنتين للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد
اإلقليمي األول من أجل تنسيقھا التشغيلي وبرامج عملھا

120,000

6

6.2

برنامج التعليم والتدريب

ال يوجد

تدريب أثناء العمل للمتنبئين باألعاصير المدارية

120,000

2

2.1

برنامج الحد من مخاطر الكوارث

ال يوجد

عقد مؤتمرات رئيسية وندوات بشأن الفوائد االجتماعية  -االقتصادية ،والحد
من مخاطر الكوارث ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

200,000

1

1.1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات فرق الخبراء المشتركة بين لجنة النظم األساسية وبرنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس

114,000

6

6.3

برنامج التعليم والتدريب

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

عقد حلقات عمل تدريبية بشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

40,000

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

حلقة عمل لالتحاد اإلقليمي الخامس بشأن التنبؤ باألعاصير المدارية
والخدمات العامة في مجال الطقس )باالشتراك مع برنامج الخدمات العامة في
مجال الطقس(

105,000

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

االتحاد اإلقليمي

دورات ُتعقد كل سنتين للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي
الخامس من أجل تنسيقھا التشغيلي وبرنامج عملھا

100,000

1

1.2

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

عقد اجتماعات وحلقات عمل لتنفيذ المبادئ التوجيھية بشأن تقديم الخدمات في
المدن الضخمة

30,000

2

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

ال يوجد
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

6

6.2

برنامج األرصاد الجوية للطيران

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية
لجنة األرصاد الجوية
للطيران

النشاط

2019-2016

عقد حلقات عمل تدريبية بشأن دعم نظام حركة المالحة الجوية

95,000

ال يوجد

تقديم دعم تنفيذي للمخططات اإلقليمية لمراقبة عرام العواصف )باالشتراك
مع اللجنة الفنية المشتركة من خالل برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات(

90,000

4

النظام العالمي المتكامل للرصد

لجنة ال ُنظم األساسية

إجراء تحليل للثغرات ،وتحديد المتطلبات وإجراءات المراقبة لتحسين النظم
األساسية لتقديم خدمات إنذار تتسم بالكفاءة

20,000

2

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

مشاريع تجريبية بشأن توفير نواتج التنبؤ لمساعدة الوكاالت اإلنسانية
)التخطيط ،والتأھب ،والتصدي(

20,000

6

6.1

البرنامج اإلقليمي

فريق المجلس التنفيذي
المعني بالتعليم والتدريب

الفريق العامل المعني باألعاصير المدارية التابع لالتحاد اإلقليمي الخامس

50,000

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

الدورات السنوية للفريق المعني باألعاصير المدارية لتنفيذ خطته الفنية
المنسقة

80,000

تقديم الدعم للتنسيق اإلقليمي للجان المعنية باألعاصير المدارية

80,000
76,000

ال يوجد

برنامج األعاصير المدارية

االتحاد اإلقليمي

6

6.2

برنامج التعليم والتدريب

اللجنة الفنية المشتركة

حلقتان تدريبيتان بشأن تحديد كفاءات المتنبئين ومھارات تقديم الخدمات

3

1.1

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات فرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية بالتنبؤات
التشغيلية بدءاً من النطاق دون الفصلي ووصوالً إلى النطاق الزمني األطول
أجالً ،دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام معلومات الخدمات
المناخية

70,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

لجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة

69,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

إعداد معايير وإجراءات مشتركة مع منظمة الطيران المدني الدولي

60,000

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

صياغة اتفاق للتعاون دون اإلقليمي ،ومبادئ السترداد التكاليف ،والتفاعل مع
المستخدمين ،وأنشطة مشتركة في مجال التطوير والتدريب

60,000

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

تقديم الدعم للرؤساء المشاركين للجنة الفنية المشتركة

60,000

2

1
1

1.1
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

3

1.1

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

2

1.1

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

تقديم الدعم التنفيذي للمجاالت البرنامجية الخاصة بالمنظمة )(WMO

6

7.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

حلقات عمل بشأن التعاون واالمتثال واسترداد التكاليف

60,000

7

1.2

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

التفاعل مع الجھات المعنية البحرية والمنظمات الشريكة من أجل تلبية
احتياجات المستخدمين

60,000

2

1.1

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات

اللجنة الفنية المشتركة

1

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات فرق الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية بشأن عملية التنبؤ
التشغيلي بالطقس وتقديم خدمات الدعم للقطاعات /التطبيقات العامة
واالجتماعية  -االقتصادية )برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،ولجنة
األرصاد الجوية الزراعية ،ولجنة األرصاد الجوية للطيران ،وشعبة األرصاد
الجوية البحرية وعلوم المحيطات ،وبرنامج األعاصير المدارية(

60,000

اجتماعات فريق الخبراء التابع للجنة ال ُنظم األساسية والمعني بأنشطة
التصدي للطوارئ )(ERA

60,000

الدورات السنوية للجنة أعاصير التيفون لتنفيذ خطتھا االستراتيجية

60,000
60,000

تقديم الدعم للفريق التوجيھي للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي
)(CIFDP

58,000

1

1.2

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

حلقات دراسية فنية بشأن تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات

50,000

2

1.1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات وحلقات عمل لتنفيذ خدمات لدعم القرارات قائمة على األثر

50,000

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

حلقة العمل الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن األعاصير المدارية
)باالشتراك مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس(

50,000

2

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

تقديم الدعم الفني للتنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية مع فرقة التنفيذ

50,000

3

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية باإلجراءات
التشغيلية ألنشطة التصدي للطوارئ النووية

50,000

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

مناسبات مشتركة لتنمية القدرات باالشتراك مع برنامج األعاصير المدارية
في مجال تقديم الخدمات المتعلقة باألعاصير المدارية

45,000

1

1.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

اجتماع فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران

40,000

3

2.1

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

إعارة خبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتعزيز

40,000
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

2

1.1

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

2

2.1

برنامج األعاصير المدارية

N

3

3.1

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

لجنة ال ُنظم األساسية

النشاط

2019-2016

المراكز التشغيلية )للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ( ،ال سيما المراكز
اإلقليمية
اجتماعات فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية بوضع
اإلجراءات التشغيلية ألنشطة التصدي للطوارئ غير النووية

40,000

حلقة العمل الدولية التي ُتعقد كل أربع سنوات بشأن األعاصير المدارية
وعمليات االنھيارات األرضية )باالشتراك مع البرنامج العالمي لبحوث
الطقس(

40,000

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماعات ومشاريع لتنفيذ التحقق من التنبؤات السطحية

40,000

3

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

إعداد مبادئ توجيھية وتنفيذ مشاريع بشأن استخدام ونشر نظام التنبؤ العددي
بالطقسُ /نظم تنبؤ المجموعات في التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWوإدارة
مخاطر األخطار

40,000

6

برنامج التعليم والتدريب

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الدعم للمناسبات التدريبية ألغراض التعليم والتدريب بشأن النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

40,000

1

7.1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

تقديم الدعم للفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني

40,000

1

1.1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

اجتماع فرقة تنسيق التنفيذ التابعة للجنة ال ُنظم األساسية

34,000

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

تشغيل مكتب المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP

32,000

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

تقديم الدعم لرئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران

30,000

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

تقديم الدعم لتنفيذ متطلبات الكفاءة

30,000

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

تقديم دعم تنفيذي ھادف بناء على الطلب ،وإجراء تحليالت للثغرات

28,000

1

برنامج األرصاد الجوية للطيران

لجنة األرصاد الجوية
للطيران

تقديم دعم تنفيذي ألعضاء المنظمة الذين يقدمون الدعم إلدارة حركة المالحة
الجوية ويعدّون نواتج قائمة على النموذج WXXM

25,000

1

برنامج التعليم والتدريب

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الدعم من برنامج التعليم والتدريب للمناسبات التدريبية بشأن الخدمات
العامة في مجال الطقس

24,000

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الدعم للمناسبات اإلقليمية ،واألفرقة العاملة ،وفرق العمل التابعة

20,000

3
1

1.1

6
1

1.1
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

البرنامج الرئيسي

الھيئة التأسيسية

النشاط

2019-2016

لالتحادات اإلقليمية
1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

عنصر الخدمات العامة في مجال الطقس في مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة
اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي وبدء المشاريع اإلقليمية الجديدة للتنبؤ
بالطقس القاسي

20,000

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

نشر مواد توجيھية ،واألعمال ،والتقارير )الخدمات العامة في مجال الطقس(

20,000

برنامج أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

إعداد مبادئ توجيھية بشأن استخدام وتفسير نواتج المراكز اإلقليمية

2

1.1

المتخصصة لألرصاد الجوية من أجل التصدي للطوارئ البيئية )(EER

20,000

6

البرنامج اإلقليمي

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الدعم لألفرقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية واألفرقة المعنية
باألرصاد الجوية في إطار الھيئات االقتصادية اإلقليمية

20,000

6

برنامج التعليم والتدريب

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الدعم للمناسبات التدريبية للتعليم والتدريب في مجال أنشطة التصدي
للطوارئ

20,000

6

برنامج األعاصير المدارية

ال يوجد

حلقات عمل فنية ُتعقد كل سنتين بشأن األعاصير المدارية /الموسميات
)باالشتراك مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس وبرنامج التعليم والتدريب(

20,000

1

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

إيفاد بعثات لتنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CABمن خالل مبادرة
إطالق البروتوكول )(CAB

15,000

2

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

لجنة ال ُنظم األساسية

توفير توجيھات بشأن تقديم المساعدة باألرصاد الجوية للوكاالت اإلنسانية من
أجل تفسير نواتج التنبؤات

10,000

3

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

وضع ترتيبات تشغيلية مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSبشأن تنفيذ ُنظم مُحكمة لمراقبة الطقس والمناخ

10,000

3

نظام معالجة البيانات والتنبؤ

لجنة ال ُنظم األساسية

وضع مبادئ توجيھية وتنفيذ مشاريع بشأن استخدام وتفسير مزج بيانات
االستشعار عن بُعد ونواتج التنبؤ العددي بالطقس ألغراض التنبؤ القصير
المدى جدا ،بما في ذلك التنبؤ اآلني ،دعما ً لبرنامج األرصاد الجوية للطيران
ول ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(EWS

10,000

7

أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرھا من المنظمات الدولية ذات
الصلة )مثالً ،منظمة الطيران المدني الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية( بشأن
جوانب أنشطة التصدي للطوارئ

34,912

أنشطة التصدي للطوارئ

لجنة ال ُنظم األساسية

تقديم الخدمات االستشارية بشأن المسائل المستجدة المتعلقة بأنشطة التصدي
للطوارئ

17,456

1

1.1
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة

الناتج الرئيسي

2015

2015

1

1.1

البرنامج الرئيسي
برنامج تطبيقات األرصاد الجوية

الھيئة التأسيسية
ال يوجد

النشاط
تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بإدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث

2019-2016
488,763

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 55

المسودة األولى

ثالثا  -الخطط التشغيلية للجان الفنية
وفقا ً للقرار  ،(Cg-XVI) 38مطلوب من اللجان الفنية أن تضع الخطط التشغيلية الخاصة بھا دعما ً لتنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وطلب المجلس
التنفيذي من اللجان الفنية أن تنتھي من وضع خططھا التشغيلية بحلول كانون الثاني /يناير  .2016والخطط التشغيلية للجان الفنية التي وردت مدرجة في ما يلي.

النتيجة
المتوقعة

الناتج
الرئيسي

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

4

4.1

اإلنجاز المتوخى
تقرير مقارنة تجربة المقارنة الخاصة
بھطول المواد الصلبة
تقرير المقارنة الدولية الثانية عشرة لمقاييس
األشعة الشمسية  -إمكانية تتبُّع أجھزة قياس
اإلشعاع المرجعية
تقرير مقارنة أدوات قياس األشعة تحت
الحمراء
خطة مفصّلة للمقارنة
تقارير بشأن تجارب األدوات المنجزة
تقارير عن االختبارات المنجزة بشأن
األدوات
تقارير عن أدوات وطرق الرصد
مؤتمر بشأن أدوات وطرق الرصد
معرض األدوات )مثالً معرض أدوات
ومعدات وخدمات األرصاد الجوية لعام
(2016
مؤتمر بشأن أدوات وطرق الرصد
معرض األدوات )مثالً معرض أدوات
ومعدات وخدمات األرصاد الجوية لعام
(2018
حلقة عمل بشأن األدوات )التحديات التي
تواجه في المحطات الجبلية أو بشأن
َ
األطلس الدولي للسُحب(

البرنامج

النشاط

اللجنة الفنية

سنة سنة سنة سنة
 2019 2018 2017 2016المجموع

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد مقارنة تجربة المقارنة الخاصة
بھطول المواد الصلبة

X

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد المقارنة الدولية الثانية عشرة
لمقاييس األشعة الشمسية

X

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد مقارنة أجھزة قياس األشعة تحت
الحمراء
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد دراسة جدوى بشأن المقارنة
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد المقارنة
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد االختبارات
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد بناء القدرات
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد المؤتمر الفني لعام ) 2016بناء
القدرات(

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد معرض أدوات ومعدات وخدمات
األرصاد الجوية لعام 2016
برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد

X

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد معرض أدوات ومعدات وخدمات
األرصاد الجوية لعام 2016

X

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد

حلقة عمل )بناء القدرات(

X

X
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المسودة األولى
النتيجة
المتوقعة

الناتج
الرئيسي

4

4.1

اإلنجاز المتوخى
طبعة جديدة على الويب من األطلس الدولي
للسُحب

البرنامج

اللجنة الفنية

النشاط

برنامج أدوات وطرق الرصد لجنة أدوات وطرق الرصد تحديث لألطلس الدولي للسُحب

ً
تكملة لألنشطة المذكورة أصالً في الخطة التشغيلية الخاصة باألمانة بشأن لجنة أدوات وطرق الرصد.
مالحظة :تم ّثل ھذه الخطة التشغيلية

سنة

سنة

2017 2016
X

سنة
2018

سنة المجموع

2019
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المسودة األولى
ثالثا2-

الخطة التشغيلية للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyللفترة 2019-2016
النتيجة المتوقعة

1

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

سبل الحصول على نواتج وخدمات ُمحكمة بشأن الطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من نواتج
تحسين ُ
وخدمات تتعلق بالبيئة )مثل اإلنذارات والتنبؤات والمعلومات الداعمة(

1.1

مؤشرات األداء الرئيسية
األنشطة
تحديث التوجيھات المتعلقة باستخدام قدرات التنبؤ
المُحكمة لتقديم نواتج ذات صلة بالمياه )مثالً التنبؤات
إلنذارات(

مصدر التمويل

• تحليالت تبيِّن الفوائد االجتماعية واالقتصادية لتحسين الخدمات
إمكانية حصول المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على النواتج التي تقدمھا المراكز
•
العالمية واإلقليمية
اإلنجازات المتوخاة
دليل ومراجع ّ
تمثل أحدث ما وصل إليه
العلم

استعراض وتقييم أوجه التقدم في التنبؤ العددي بالطقس تحسُّن خدمات التنبؤ واإلنذار بالفيضانات
) (NWPفي ما يتعلق بتحسين خدمات التنبؤ واإلنذار
بالفيضانات )مثالً من خالل دراسات حالة(

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
لمجاالت مستھدفة
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة 2

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

تنفيذ ُنظم اإلنذار باألخطار المتعددة

2.1

مؤشرات األداء الرئيسية

•
•

•
األنشطة

مصدر التمويل

زيادة عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي توجد لديھا ُنظم لإلنذار باألخطار المتعددة
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا المدمجة في النظم الوطنية إلدارة الطوارئ
أعضاء المنظمة من البلدان النامية الذين يوفرون نواتج وخدمات للحد من مخاطر الكوارث
اإلنجازات المتوخاة

اتخاذ قرارات مستنيرة مرتبطة بأنشطة
إسداء المشورة وتقديم الدعم للمشاريع المتعلقة
لجنة الھيدرولوجيا المتعلقة بالفيضانات
بنظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة
) (FFGSوالشبكة المھنية للخبراء األيبروأمريكيين )نظام اإلرشاد الخاص بالفيضانات الخاطفة
) (FFGSوالشبكة المھنية للخبراء
في مجال التنبؤ الھيدرولوجي )(PROHIMET
األيبروأمريكيين )((PROHIMET
تراعي المبادرات األخرى في ھذا المجال

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
للمجاالت المستھدفة

استعراض وتقييم التطورات المرتبطة بالنظام
العالمي لإلنذار بالفيضانات

اتخاذ قرارات مستنيرة مرتبطة بأنشطة
لجنة الھيدرولوجيا المتعلقة بالفيضانات
)النظام العالمي لإلنذار بالفيضانات

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

توفير توجيھات ومشورة بشأن استخدام النماذج
الھيدرولوجية بالتعاون مع عمليات التصدي
لألخطار األخرى ذات الصلة ،من قبيل عرام
العواصف ،واألعاصير ،إلخ.

تحسين قدرات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا في مجال اإلنذار
باألخطار المتعددة

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
لمجاالت مستھدفة

استعراض وتنقيح استراتيجية وخطة العمل
المتعلقتين بمبادرة التنبؤ بالفيضانات تماشيا ً مع
توصيات الفريق االستشاري لتلك المبادرة وتطور
احتياجات أعضاء المنظمة

تنقيح وتحسين االستراتيجية وخطة العمل
المتعلقتين بالتنبؤ بالفيضانات

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

المياه والمناخ وإدارة المخاطر

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

تقرير فني وحلقات عمل  -زيادة القدرات
إعداد مواد إرشادية بشأن تطبيق واستخدام
التوقعات الفصلية لألخطار المتعلقة بالمياه من أجل في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا
التنبؤ والتكھن بھا

مساھمات نوعية ودعم
من األمانة
مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
لمجاالت مستھدفة
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المسودة األولى

الناتج الرئيسي

إعداد خطط وطنية لإلدارة المتكاملة للفيضانات

2.2

مؤشرات األداء الرئيسية

• عدد أعضاء المنظمة الذين يضعون خططا ً إلدارة الفيضانات
عدد ُنظم التنبؤ الھيدرولوجي اإلقليمية المنشأة في األحواض العابرة للحدود
•

األنشطة

اإلنجازات المتوخاة

استعراض وتحديث المواد اإلرشادية بشأن اإلدارة
المتكاملة للفيضانات المقدمة من خالل البرنامج
المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMبما في ذلك
االستجابة للطلبات الجديدة والمستجدة.

مواد إرشادية فنية ،وحلقات عمل ،وموقع
شبكي إلدارة المعرفة

الناتج الرئيسي

مصدر التمويل

البرنامج
التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

اللجنة الفنية

2016

لجنة
الھيدرولوجيا

X

2018 2017
X

X

2019
X

تحسين ُنظم اإلنذار المبكر بالجفاف

2.3

مؤشرات األداء الرئيسية
األنشطة
إعداد مبادئ توجيھية لتطوير إنذارات مبكرة بالجفاف
ذات أھمية لعملية صنع القرار في قطاع المياه

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
للمجاالت المستھدفة

مصدر التمويل

• إصدار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمراكز اإلقليمية إنذارات مبكرة بالفيضانات
• الرضا عن اإلنذارات المبكرة بالجفاف التي تصدرھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية
اإلنجازات المتوخاة
إرشادات فنية وحلقات عمل  -زيادة
قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا

البرنامج
المياه والمناخ وإدارة المخاطر

اللجنة الفنية

2016

لجنة
الھيدرولوجيا

X

2018 2017
X

X

2019
X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة
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المسودة األولى

النتيجة المتوقعة 3

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات
المناخ واستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص
الناتج الرئيسي

تحسين نواتج المعلومات والتنبؤات المناخية ألغراض التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر

3.2



مؤشرات األداء الرئيسية




األنشطة

مصدر التمويل

عدد المراكز المناخية اإلقليمية التشغيلية التي تقدم مدخالت للمراكز المناخية الوطنية
عدد أعضاء المنظمة الذين توجد لديھم مراكز وطنية رسمية للمناخ تصل إلى النواتج العالمية واإلقليمية
وتستخدم المواد اإلرشادية وتنقل النواتج المناخية لتلبية االحتياجات الوطنية
عدد أعضاء المنظمة الذين يتفاعلون مع المستخدمين في تقديم الخدمات المناخية من خالل آليات رسمية ،بما
في ذلك منتديات التوقعات المناخية الوطنية ،لدعم التكيف مع المناخ وإدارة مخاطر المناخ في القطاعات
االجتماعية واالقتصادية الرئيسية
عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون أفضل ممارسات التكيف مع المناخ وإدارة مخاطر المناخ في
القطاعات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية
اإلنجازات المتوخاة

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

تقديم المشورة واإلرشاد بشأن المسائل المتعلقة
بإدارة المخاطر الھيدرولوجية ذات الصلة بتقلبية
المناخ وتغيّره

اتخاذ قرارات مستنيرة مرتبطة بالمسائل
المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة بلجنة
الھيدرولوجيا )الفيضانات وحاالت الجفاف(

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

مواصلة القيام ،بالتعاون الوثيق مع لجنة األرصاد
الجوية الزراعية ولجنة علم المناخ ،باستحداث
أنشطة لدعم قدرات التنبؤ بالجفاف الھيدرولوجي

مرجع بشأن التنبؤ بالجفاف الھيدرولوجي

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
لمجاالت مستھدفة

إقامة شبكة محطات ھيدرولوجية ُتظھر آثار تقلبية
المناخ وتغيّره في البيانات

بيانات من المحطات الھيدرولوجية
الحساسة للمناخ المتوافرة والتي يمكن
الوصول إليھا

المياه والمناخ وإدارة المخاطر

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

توفير مكوِّ ن من برنامج التواصل مع المستخدمين تحسين الخدمات المناخية المقدمة التي تلبي المياه والمناخ وإدارة المخاطر
الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية من أجل احتياجات مستخدمي معلومات موارد المياه
قطاع المياه

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات نوعية ودعم
من األمانة
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المسودة األولى

الناتج الرئيسي

سن المعلومات والنواتج الھيدرولوجية ،بما في ذلك تقييمات موارد المياه
تح ُّ

3.3



مؤشرات األداء الرئيسية


األنشطة

مصدر التمويل

عدد أعضاء المنظمة الذين أنشأوا أُطراً إلدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا باستخدام المواد اإلرشادية
الحالية إلدارة الھيدرولوجيا وموارد المياه
عدد قواعد البيانات الھيدرولوجية اإلقليمية التي وُ ضعت في مناطق أحواض األنھار العابرة للحدود
اإلنجازات المتوخاة

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

استخدام المواد اإلرشادية بشأن تحديد وتنفيذ نظام
إلدارة الجودة ) (QMSللمرافق الھيدرولوجية الوطنية

تحسُّن قدرات أعضاء المنظمة من خالل
المواد اإلرشادية وحلقات العمل

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

استعراض مواد الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة
رقم (49

طبعات منقحة من الالئحة الفنية

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

نشر نتائج تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق على
ضوء معايير المنظمة ) (WMOوباالستناد إلى مقترح
المشروع الذي أُعد أثناء فترة ما بين الدورتين السابقة

تحسُّن قدرات أعضاء المنظمة من خالل
المواد اإلرشادية وحلقات العمل

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

تحقيق القبول الدولي لمعايير وأنساق وبروتوكوالت
نقل البيانات

المساعدة في تنفيذ معايير دولية متفق
عليھا لنقل البيانات

العمليات المتعلقة بالبيانات وإدارتھا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

تنظيم تدريب وحلقات عمل باستخدام مرجع تقييم
موارد المياه

تحسُّن قدرات أعضاء المنظمة في مجال
تقييم موارد المياه

تقييم موارد المياه

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

مراقبة استحداث تقدير مساحي للبخر والنتح ورطوبة
التربة وإعداد تقرير عن ذلك

تقرير حديث بشأن ُنھُج تقييم الخصائص
األساسية لنظام التربة )البخر ،ورطوبة
التربة(

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

مراقبة الحالة الراھنة لتصميم الشبكات وتعزيز فعاليتھا ُنظم للمراقبة تتسم بالكفاءة والفعالية -
مرتبطة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
بما في ذلك استخدام النمذجة ،وإعداد تقرير ومواد
إرشادية بشأن ذلك

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

تحسُّن قدرات أعضاء المنظمة من خالل
رصد أوجه التقدم ،والمساعدة في استحداث
تكنولوجيات جديدة لمراقبة ورصد قياس كثافة السوائل المواد اإلرشادية وحلقات العمل

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 62

المسودة األولى
إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

الترويج للمذكرة اإلعالمية بشأن متطلبات التدفقات
اإليكولوجية والتقييم اإليكولوجي مع مراعاة أنشطة
األفرقة األخرى ،وتوزيع تلك المذكرة

تقرير يتضمن مقترحات بشأن إيضاح
تحديد التدفق اإليكولوجي ،والتأثيرات
السلبية على األجسام المائية ،واألثر
المسموح به األقصى على األجسام المائية
وعمليات السحب من السيح .دراسات حالة

تحسُّن قدرات أعضاء المنظمة من خالل
تعزيز بناء القدرات في مجال استخدام مراجع لجنة
الھيدرولوجيا ،مثالً مرجع التدفقات المنخفضة ،ومرجع المواد اإلرشادية وحلقات العمل باستخدام
المواد التي تعدھا لجنة الھيدرولوجيا
التنبؤ بالفيضانات ،إلخ

التنبؤ والتكھن الھيدرولوجي

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
للمجاالت المستھدفة

إعداد مواد إرشادية بشأن االستخدام المحتمل للقدرات وثيقة عن القدرات الحالية في مجال
الحالية في مجال النمذجة المناخية اإلقليمية ) (RCMمن النمذجة المناخية اإلقليمية ) (RCMمن أجل
تقييم موارد المياه وإدارتھا
أجل تقييم وإدارة موارد المياه

الماء والمناخ وإدارة المخاطر

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

تعزيز أنشطة إنقاذ البيانات

توافر إرشادات بشأن إنقاذ البيانات تتعلق
بالبيانات الھيدرولوجية

عمليات البيانات وإدارتھا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

الترويج لتطبيق القرار  (Cg-XIII) 25من جانب
أعضاء المنظمة وبوجه خاص في المشاريع المتعلقة
بنظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(HYCOSومراقبة
ذلك التطبيق وإسداء المشورة بشأنه

تقييم نتائج االستقصاء السابق.
وإعداد توصيات وإرشادات

إطار إدارة الجودة في مجال
الھيدرولوجيا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

مراقبة أنشطة مراكز البيانات الدولية وتقديم تقرير
عنھا وإسداء المشورة بشأنھا وتلبية االحتياجات من
البيانات الدولية

إجراء مسح لمراكز البيانات الدولية
القائمة .وتح ُّسن تشغيل مراكز البيانات
الدولية

عمليات البيانات وإدارتھا

لجنة
الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة 4

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة 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 وضعتھا المنظمة )(WMO
الناتج الرئيسي

سن نواتج المعلومات والتنبؤات المناخية ألغراض التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر
تح ُّ

3.2



مؤشرات األداء الرئيسية




األنشطة

مصدر التمويل

عدد المراكز المناخية اإلقليمية التشغيلية التي تقدم مدخالت للمراكز المناخية الوطنية
عدد أعضاء المنظمة الذين توجد لديھم مراكز مناخية وطنية تصل إلى النواتج العالمية واإلقليمية وتستخدم
المواد اإلرشادية وتنقل النواتج المناخية لتلبية االحتياجات الوطنية
عدد أعضاء المنظمة الذين يتفاعلون مع المستخدمين في تقديم الخدمات المناخية من خالل آليات رسمية ،بما
في ذلك منتديات التوقعات المناخية الوطنية ،لدعم التكيف مع المناخ وإدارة مخاطر المناخ في القطاعات
االجتماعية واالقتصادية الرئيسية
عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون أفضل ممارسات التكيف مع المناخ وإدارة مخاطر المناخ في
القطاعات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية
اإلنجازات المتوخاة

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

تقديم المشورة واإلرشاد بشأن المسائل المتعلقة
بإدارة المخاطر الھيدرولوجية ذات الصلة بتقلبية
المناخ وتغيّره

اتخاذ قرارات مستنيرة مرتبطة بالمسائل
المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة بلجنة
الھيدرولوجيا )الفيضانات وحاالت الجفاف(

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

مواصلة القيام ،بالتعاون الوثيق مع لجنة األرصاد
الجوية للطيران ولجنة علم المناخ ،باستحداث
أنشطة لدعم قدرات التنبؤ بالجفاف الھيدرولوجي

مرجع بشأن التنبؤ بالجفاف الھيدرولوجي

التنبؤ والتك ُّھن الھيدرولوجي

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة وأموال من
خارج الميزانية
لمجاالت مستھدفة

إقامة شبكة محطات ھيدرولوجية ُتظھر آثار تقلبية
المناخ وتغيّره في البيانات

بيانات من المحطات الھيدرولوجية
الحساسة للمناخ المتوافرة والتي يمكن
الوصول إليھا

المياه والمناخ وإدارة المخاطر

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات عينية ودعم
من األمانة

توفير مكوِّ ن من برنامج التواصل مع المستخدمين تحسين الخدمات المناخية المقدمة التي تلبي المياه والمناخ وإدارة المخاطر
الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية من أجل احتياجات مستخدمي معلومات موارد المياه
قطاع المياه

لجنة الھيدرولوجيا

X

X

X

X

مساھمات نوعية ودعم
من األمانة
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المسودة األولى
ثالثا3-

الخطة التشغيلية للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASللفترة 2019-2016
النتيجة المتوقعة

5

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا
الناتج الرئيسي

تعزيز البحوث في مجال التنبؤ بالطقس شديد التأثير على نطاقات زمنية يتراوح مداھا من الساعات إلى الفصول

5.2

مؤشرات األداء الرئيسية

األنشطة
مشروع بحوث التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية
) (S2Sمن قبيل البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) (WWRPومبادرة البرنامج العالمي لبحوث المناخ
) .(WCRPمدة المشروع 5 :سنوات  5 +سنوات
استناداً إلى تقييم التقدم المُحرز ،بدءاً من عام 2014

مصدر التمويل

• زيادة البحوث بشأن النواتج والخدمات التشغيلية
تحسُّن عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمنسقة دوليا ً في البلدان
•
النامية وأقل البلدان نمواً والتي تسھم في المبادرات البحثية واإلقليمية والدولية ذات الصلة ،و/أو
مبادرات بحوث الطقس و/أو استكمال مشاريع العرض اإليضاحي للتنبؤات
اإلنجازات المتوخاة

البرنامج

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

تحسُّن مھارة التنبؤ على النطاقات الزمنية البرنامج العالمي لبحوث الطقس
التي يتراوح مداھا من دون الفصلية إلى ) ،(WWRPباالشتراك مع
البرنامج العالمي للبحوث
الفصلية استناداً إلى تحسُّن فھم عمليات
المناخية )(WCRP
نظام األرض التي تسھم في ھذه المھارة.
تقديم مساھمة أساسية في اإلطار العالمي
للخدمات المناخية.
اإلسھام في الحد من مخاطر الكوارث،
وتقديم الخدمات ،وتنمية القدرات

لجنة علوم
الغالف الجوي

X

X

X

X

مشروع بحوث التنبؤات القطبية ) (PPPمن قبيل
مساھمة البحوث على النطاقات الزمنية التي يتراوح
مداھا من الساعات إلى الفصول في النظام العالمي
المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSوالتي تجري
بالتعاون الوثيق مع مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ
القطبي التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) .(WCRPمدة المشروع  10سنوات تبدأ من سنة 2014

تحسُّن مھارة التنبؤ في المنطقة القطبية
وتحسّن فھم الصالت بين الطقس القطبي
والطقس غير القطبي.
المساھمة في الحد من مخاطر الكوارث،
واإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوتقديم الخدمات ،وتنمية
القدرات

البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPبالتعاون مع البرنامج
العالمي للبحوث المناخية

لجنة علوم
الغالف الجوي

X

X

X

X

الصندوق االستئماني
لمشروع التنبؤات
القطبية ) (PPPإلى
جانب الدعم المقدم من
األمانة ومكتب التنسيق
الدولي

مشروع بحوث الطقس شديد التأثير )(HIWeather
للتنبؤات التي يغطي مداھا ساعات إلى أيام والنھوض

تحسُّن مھارة التنبؤ بظواھر الطقس شديد
التأثير بدرجات استبانة مكانية وزمنية

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم

X

X

X

X

الصندوق االستئماني
للطقس شديد التأثير إلى

الصندوق االستئماني
للتنبؤات دون الفصلية
إلى الفصلية إلى جانب
الدعم المقدم من األمانة
ومكتب التنسيق الدولي
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المسودة األولى
بالتطبيقات االجتماعية  -االقتصادية لھذه التنبؤات في
القطاعات الرئيسية .مدة المشروع 5 :سنوات تبدأ من
سنة 2015

عالية مع التركيز على التطبيقات ذات
األولوية بما في ذلك البيئة الحضرية،
والظواھر الھيدرولوجية.
المساھمة في الحد من مخاطر الكوارث،
وتقديم الخدمات ،وتنمية القدرات

تحسين فھم ونمذجة العمليات ذات الصلة بالمياه في
الغالف الجوي وأثرھا على الھيدرولوجيا كعنصر
رئيسي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الموارد.
مستمر.

تحسُّن التركيز على العمليات ذات الصلة
بالمياه وآثارھا في مشاريع وأنشطة
البرنامج العالمي لبحوث الطقس .مشاريع
إيضاحية إلعداد البحوث والتنبؤ
) (RDPs/FDPsمع التركيز على ظواھر
الطقس ذات الصلة بالمياه.

الغالف الجوي

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

لجنة علوم
الغالف الجوي
بالتعاون مع لجنة
الھيدرولوجيا
ولجنة النظم
األساسية

جانب الدعم المقدم من
األمانة ومكتب التنسيق
الدولي

X

X

X

X

الميزانية العادية لضمان
التنسيق مع المنظمة
)(WMO
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المسودة األولى
الناتج الرئيسي

5.3

مؤشرات األداء الرئيسية
األنشطة

الھدف

تلبية رصدات وتقييمات كيمياء الغالف الجوي الحتياجات االتفاقيات البيئية وتقييمات السياسة العامة
• تزويد االتفاقيات البيئية بنشرات منتظمة عن كيمياء الغالف الجوي العالمي وتقييمات السياسة العامة
عدد التقارير الفنية ،والمبادئ التوجيھية للقياسات ،والتحليالت العلمية التي تربط كيمياء الغالف الجوي
•
بالطقس والمناخ والماء والبيئة
اإلنجازات المتوخاة

البرنامج

ُّ
المراقبة العالمية للغالف الجوي
وتمثل البيانات،
تحسُّن الرصدات الحضرية،
بحوث لدعم الخدمات المقدمة للمدن
) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث
وتكييف مھارة التنبؤ من أجل البيئة الحضرية
الضخمة والمجمعات الحضرية الكبيرة
الطقس ) ،(WWRPبالتعاون مع
تربط بين الطقس والمناخ والماء وما يتصل ودعما ً لتخطيط السياسات العامة ،واتخاذ
برنامج الخدمات العامة في مجال
القرارات الروتينية ،وإدارة المخاطر.
بھا من ظواھر بيئية .مبادرة شاملة .مدة
المشروع 10 :سنوات تبدأ من سنة  2014اإلسھام في الحد من مخاطر الكوارث ،واإلطار الطقس ) ،(WPSوالحد من مخاطر
الكوارث ،والبرنامج العالمي للبحوث
العالمي للخدمات المناخية ،والنظام العالمي
المناخية ) ،(WCRPواإلطار العالمي
المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة
) ،(WIGOS/WISوتقديم الخدمات ،وتنمية القدرات للخدمات المناخية )(GFCS
ُّ
تحسُّن رصدات غازات الدفيئة،
وتمثل البيانات ،المراقبة العالمية للغالف الجوي
نظام المعلومات المتكامل لغازات الدفيئة
ونمذجة دورة الكربون كمُدخل مستقل وقائم على )(GAW
لدعم السياسات العامة وتقديم معلومات
الع ِْلم لدعم السياسة والقرارات التشغيلية المتعلقة
مالئمة إقليميا ً عن المصادر والمصارف
)البالوعات( .مدة المشروع 10 :سنوات تبدأ باستراتيجيات التخفيف من غازات الدفيئة
وفعاليتھا.
من سنة 2015
اإلسھام في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد /نظام
معلومات المنظمة ) ،(WIGOS/WISوتقديم
الخدمات ،وتنمية القدرات
المراقبة العالمية للغالف الجوي
بحوث لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وإسداء دور مستنير للمنظمة ) (WMOبشأن الھندسة
) ،(GAWوالبرنامج العالمي لبحوث
مشورة بشأن السياسات المتعلقة بالھندسة األرضية ،وموقف وإطار على نطاق األمم
المتحدة ،وسد الثغرات المعرفية من خالل البحوث الطقس ) ،(WWRPوالبرنامج
األرضية .المدة 5 :سنوات تبدأ من سنة
العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
2014
ُّ
إنشاء نظام متكامل لرصد األھباء الجوية تحسُّن رصد األھباء الجوية وعملية تمثل البيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWبالتعاون مع البرنامج
المتعلقة باألھباء الجوية دعما ً لتحسُّن التنبؤات
دعما ً لتطبيقات الطقس والمناخ ونوعية
بالطقس والمناخ ونوعية الھواء وكذلك التطبيقات العالمي لبحوث الطقس )،(WWRP
الھواء والصحة
والفريق العامل المعني بالتجريب
الصحية
المدة 10 :سنوات تبدأ من سنة 2016
العددي )(WGNE

اللجنة الفنية

2016

2018 2017

2019

لجنة علوم
الغالف الجوي
) (CASبالتعاون
مع لجنة النظم
األساسية )(CBS

X

X

X

X

لجنة علوم
الغالف الجوي

X

X

X

X

الصندوق االستئماني
للمدن الضخمة إلى
جانب الدعم والتنسيق
من األمانة

)(CAS

لجنة علوم
الغالف الجوي

X

X

الميزانية العادية لضمان
التنسيق داخل المنظمة
) (WMOومع الشركاء

X

)(CAS

لجنة علوم
الغالف الجوي
)(CAS

X

X

X

الميزانية العادية لضمان
التنسيق داخل المنظمة
) (WMOومع الشركاء

X

الميزانية العادية لبدء
وتنسيق مبادرات
أعضاء المنظمة وتقديم
اإلرشاد لھم بشأن
رصدات األھباء الجوية
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المسودة األولى

رابعا ً  -الخطط التشغيلية لالتحادات اإلقليمية
وفقا ً للقرار  ،(Cg-XVI) 38مطلوب من االتحادات اإلقليمية أن تضع الخطط التشغيلية الخاصة بھا دعما ً لتنفيذ الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016وطلب المجلس التنفيذي من االتحادات اإلقليمية أن تنتھي من
وضع خططھا التشغيلية بحلول كانون الثاني /يناير  .2016والخطط التشغيلية لالتحادات اإلقليمية التي وردت مدرجة
في ما يلي.
رابعا ً1-

االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا(

النتائج المتوقعة ،والنواتج الرئيسية ،ومؤشرات األداء الرئيسية
النتيجة المتوقعة  :1تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس والمناخ
والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في
اتخاذ القرارات
الناتج الرئيسي

1.1

الناتج الرئيسي

1.2

تحسين سُبل الحصول على نواتج مؤشر األداء
الرئيسي
وخدمات مُحكمة بشأن الطقس
والمناخ والماء وما يتصل بھا من
نواتج وخدمات تتعلق بالبيئة
)مثل اإلنذارات والتنبؤات
والمعلومات الداعمة(

1.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

1.1.2

تحسين تقديم النواتج والخدمات
الخاصة بالطقس والمناخ والماء
وما يتصل بھا من نواتج
وخدمات تتعلق بالبيئة إلى
جماعات المستخدمين

مؤشر األداء
الرئيسي

1.2.1

عدد األعضاء الذين يقدمون قياسات كمية للفوائد
االجتماعية االقتصادية الناجمة عن نواتجھم وخدماتھم

النسبة المئوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تصل بشكل منتظم إلى
النواتج التي توفرھا المراكز العالمية واإلقليمية
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي ُتعرب عن ارتياح المستخدمين لما يلي:
)أ( توافر و)ب( موثوقية و)ج( طائفة النواتج و)د( الواردة
في الوقت المحدد و )ھـ( التي تمثل إسھاما ً جوھريا ً في
صنع القرار

اإلنجازات المتوخاة /األنشطة المتوقعة  /المضافة في الخطة التشغيلية ألمانة المنظمة الخاصة باالتحاد
اإلقليمي الثاني للفترة 2019-2016
-1

تشجيع وتعزيز مبدأ التبادل الدول الحر وغير المقيّد للبيانات والنواتج بين أعضاء المنظمة ،وخصوصا ً
في تلبية متطلبات البرامج اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة بالمراكز المناخية اإلقليمية واإلطار
العالمي للخدمات المناخية /اإلطار العالمي للخدمات المناخية ومراكز جمع البيانات أو إنتاجھا

-2

تحسين توفير خدمات األرصاد الجوية الزراعية لجماعات المستعملين بتشجيع التطبيقات العملية لجوانب
التقدم التكنولوجي في مجال األرصاد الجوية الزراعية
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :2تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات
الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
الناتج الرئيسي

2.1

تنفيذ ُنظم اإلنذار المبكر
بالمخاطر المتعددة

مؤشر األداء
الرئيسي 2.1.1

الناتج الرئيسي

2.2

وضع خطط وطنية متكاملة
إلدارة الفيضانات

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

2.3

تحسين ُنظم اإلنذار المبكر
بالجفاف

2.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالمساھِمة في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر
بالمخاطر المتعددة
عدد أعضاء المنظمة الذين يضعون خططا ً إلدارة التصدي
للفيضانات

2.2.2

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
المشاركة في نظم التنبؤ الھيدرولوجي اإلقليمية
)(NMHSs
ِ
من أجل أحواض األنھار عابرة الحدود

2.3.1

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية التي تصدر إنذارات مبكرة
بالجفاف

مؤشر األداء
الرئيسي

اإلنجازات المتوخاة /األنشطة المتوقعة /المضافة في الخطة التشغيلية ألمانة المنظمة الخاصة باالتحاد اإلقليمي الثاني
للفترة 2019-2016
-1

تعزيز مناطق المسؤولية الخاصة باألرصاد الجوية ) (METAREAsفي االتحاد اإلقليمي الثاني ضمن
إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار ) (GMDSSSالمشترك بين المنظمة )(WMO
واللجنة الفنية المشتركة ).(JCOMM

-2

تنمية /تعزيز القدرة على توفير مستويات متسقة من المعلومات الخاصة باألرصاد الجوية والمحيطات
والمعلومات المتعلقة باالنجراف في حالة وقوع عدد من الحوادث في البيئة البحرية ومنھا ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

حاالت تسرُّ ب النفط والمواد الضارة األخرى؛
الحوادث المتصلة باألجسام؛
حاالت تصريف المواد المشعة في المناطق البحرية والساحلية؛
أخطار البيئة البحرية األخرى مثل انتشار الطحالب الضارة.

-3

تعزيز الصالت مع مديري التصدي للكوارث.

-4

قياس التغيرات في التدفق في األنھار الجليدية واألنھار التي تأتيھا المياه من ذوبان الجليد لتقييم تأثير تغيّر
المناخ وتقلبية المناخ.

-5

إصدار إنذارات بالفيضانات والفيضانات المفاجئة والفيضانات الحضرية ،واإلنذارات الخاصة باالنھيارات
األرضية واألنقاض ،وتحسينھا باستمرار.
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :3تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء
ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا
على وجه الخصوص
تحسين مراقبة المناخ ،والتنبؤات مؤشر األداء
الرئيسي
والتوقعات المناخية الطويلة
األجل

الناتج الرئيسي

3.1

الناتج الرئيسي

3.2

تحسين نواتج المعلومات
والتنبؤات المناخية ألغراض
التكيف مع المناخ وإدارة
المخاطر

الناتج الرئيسي

3.3

تحسّن المعلومات والنواتج
الھيدرولوجية ،بما في ذلك
المتعلقة بموارد المياه

الناتج الرئيسي

3.4

تحسُّن المعلومات والتنبؤات
الخاصة بالجفاف من أجل إدارة
التصدي للمخاطر

3.1.1

عدد أعضاء المنظمة الذين يصدرون) :أ( تنبؤات شھرية؛
و )ب( تنبؤات موسمية؛ و)ج( نشرات مراقبة مناخية؛
و)د( توقعات طويلة األجل

3.1.2

الجودة المتوخاة لما يلي) :أ( التنبؤات الشھرية؛
و )ب( التنبؤات الموسمية؛ و)ج( نشرات المراقبة المناخية؛
و )د( التوقعات الطويلة األجل

3.1.3

دقة التوقيت المتوخاة ليما يلي) :أ( التنبؤات الشھرية؛
و)ب( التنبؤات الموسمية؛ و)ج( نشرات المراقبة المناخية؛
و)د( التوقعات الطويلة األجل

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.2

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.3

مؤشر األداء
الرئيسي

3.2.4

الجودة المتوخاة لنواتج المراكز المناخية اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمُستخدمة على الصعيد الوطني

عدد أعضاء المنظمة الذين يعدّون وينشرون على المستوى
التشغيلي نواتج ومعلومات مناخية لتلبية االحتياجات الوطنية
على كل من المستوى األساسي والمستوى الوسيط والمستوى
المتقدم
الجودة الملحوظة للمعلومات والنواتج المناخية الوطنية
المتاحة في البلدان األعضاء
عدد أعضاء المنظمة الذين يقدمون معلومات ونواتج
وخدمات مناخية ھادفة مصمّمة خصيصا ً من خالل آليات
رسمية بما في ذلك المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية من
أجل دعم احتياجات المستخدمين في بلدانھم إلدارة التكيف
مع المناخ ومخاطر المناخ في القطاعات االجتماعية -
االقتصادية الرئيسية

3.3.1

عدد أعضاء المنظمة الذين يستخدمون إطاراً إلدارة الجودة
الخاصة بالھيدرولوجيا يعتمد على المواد اإلرشادية الحالية

3.3.2

عدد قواعد البيانات الھيدرولوجية اإلقليمية التي أنشئت في
أحواض األنھار العابرة للحدود

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

3.4.1

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
والمراكز اإلقليمية التي تصدر معلومات وتنبؤات خاصة
بالجفاف

توفير تنبؤات مناخية شھرية وفصلية) :ناتج رئيسي(

)(NMHSs


 تحسين المعلومات والنواتج الھيدرولوجية ،بما في ذلك تقييمات موارد المياه في االتحاد اإلقليمي

الثاني )ناتج رئيسي(
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المسودة األولى

اإلنجازات المتوخاة /األنشطة المتوقعة /المضافة في الخطة التشغيلية ألمانة المنظمة الخاصة باالتحاد اإلقليمي الثاني
للفترة 2019-2016
-1

رصد األحوال البحرية وتوفير بيانات لدعم الدراسات المناخية العالمية واإلقليمية ،بما في ذلك المشاركة
في النظام العالمي لرصد منسوب البحار من أجل مراقبة التغيرات الطويلة األجل في منسوب البحار
وعالقة ذلك بظاھرة االحترار العالمية

-2

تعزيز القدرة في مجال رصد المناخ.

-3

النسبة المئوية لمقدمي خدمات األرصاد الجوية البحرية الذين يقومون برصدات بحرية ويوفرون بيانات
لدعم النماذج المناخية العالمية واإلقليمية.

-4

إنشاء منتديات دون إقليمية للتوقعات المناخية في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب وغرب آسيا.

-5

اتباع استراتيجيات مناخية زراعية مبتكرة في مواجھة تقلبية المناخ وتغيره.
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :4تعزيز قدرات أعضاء المنظمة 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 وضعتھا المنظمة )(WMO
إتمام مرحلة تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة

الناتج الرئيسي

4.1

الناتج الرئيسي

4.2

تطوير وتنفيذ نظام معلومات
المنظمة )(WIS

مؤشر األداء
الرئيسي

4.1.1

)(WMO

مؤشر األداء
الرئيسي

النسبة المئوية للتقدم المحرز في إنجاز مھام التنفيذ الرئيسية،
والمعالم البارزة ،واإلنجازات المتوخاة المحددة في خطة
تنفيذ النظام (WIP) WIGOS
زيادة توافر الرصدات للمستخدمين )مقيسة بنسب متعددة(

4.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

4.2.1

التقدم المحرز في تنفيذ المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsلنظام معلومات المنظمة )(WIS
والذي يقاس بما يلي) :أ( النسبة المئوية لمراكز النظام WIS
المسجلة التي اع ُتمدت باعتبارھا ملتزمة بالنظام )(WIS؛

)ب( عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي توجد لديھا بيانات ونواتج رصد محسّنة
نتيجة لتنفيذ وظائف نظام معلومات المنظمة )(WIS
مؤشر األداء
الرئيسي

4.2.2

الناتج الرئيسي

4.3

)(GCOS

التقدم المُحرز في تنفيذ النظام
العالمي لرصد المناخ

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

4.4

تحسُّن ُنظم إنقاذ البيانات وإدارة
البيانات

مؤشر األداء
الرئيسي

4.3.1

4.4.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي عُززت قدراتھا على معالجة البيانات
وإدارتھا نتيجة لتنفيذ وظائف نظام معلومات المنظمة )(WIS
النسبة المئوية للتقدم المحرز في تحقيق خطة تنفيذ النظام
العالمي لرصد المناخ )(GCOS
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تضطلع بإنقاذ البيانات أو تشارك في تنفيذ
مبادرات إقليمية تعاونية إلنقاذ البيانات ،من قبيل مبادرة
إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط
)(MEDARE

مؤشر األداء
الرئيسي

4.4.2

عدد أعضاء المنظمة الذين ينفذون ُنظما ً حديثة إلدارة
البيانات و /أو ُنظما ً حديثة لمراقبة المناخ

إنشاء واحد أو اثنين من المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsالمزودة على األقل بقدرات أساسية لتغطية مشاريع النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي غرب آسيا وجنوب غرب آسيا على غرار شرق آسيا وجنوب شرق آسيا
-1

إدماج الرصد السطحي القاعدة بواسطة االستشعار عن بُعد في جنوب /جنوب غرب آسيا وجنوب شرق
آسيا وربما مشروعين أقاليميين في غرب آسيا مع اإلقليم السادس ومشروع دون إقليمي في بلدان توجد
فيھا مراكز عالمية لجمع البيانات ).(GCCs

-2

بناء القدرات في مجال التقنيات الرادارية في جنوب /جنوب غرب آسيا )على غرار المذكور أعاله(.

-3

زيادة تحسين القدرة على استخدام البيانات /النواتج الساتلية وتيسير استخدام مجموعات البيانات وصناديق
األدوات المستخدمة في التدريب.

-4

تنفيذ مراكز لجمع البيانات أو النواتج في المجاالت البحرية ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي
ونظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ).(AMDAR

)(GAW
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المسودة األولى

-5

تعزيز قدرة دوائر الشبكة اإلقليمية لالتصاالت في مجال األرصاد الجوية ) (RMTNبواسطة عرض
النطاقات الالزم الستقبال ونشر النواتج الساتلية ونواتج التنبؤ العددي بالطقس.
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ى
األولى
لمسودة
الم
مية لالتصاالت
تحليل لحالة تنفييذ الشبكة اإلقليمي
 (RMيبيِّن أن أكثثر من %90
صاد الجوية )MTN
ففي مجال األرص
من  64كيلوبايت ففي الثانية .ومن
ل بسرعة أقل ن
ممن الدوائر تعمل
ُ
أأجل تنفيذ نظام المعلومات  WISبفعالية أوصي ففي اجتماع
ظمة )(WMO
االفريق العامل التتابع لالتحاد اإلقلقليمي الثاني للمنظ
والمعني بنظام اللرصد المتكامل التابع للمنظمة ) (WMOونظام
ممعلومات المنظممة ) ،(WG-IOS/WISالذي عُقد ففي سول،
ي/نوفمبر إلى
جمھورية كورياا ،في الفترة من  30تشرين الثاني
ج
ستوى الشبكات
 7كانون األول /ديسمبر  2011ببإمكانية رفع مست
جود مساھمة كبييرة من
كيلوبايت في الثانية لوج
ت
إإلى 512
ممجموعات جديددة من البيانات ،ممن قبيل النواتج الساتلية ونواتج
ون 512
شغيلية ھامة وكو
طقس ألنشطة تش
االتنبؤ العددي بالط
ككيلوبايت في الثاانية من شأنه أن يساعد على توففير مجموعات
للمستخدمين النھائيين في
ين
البيانات في الوقت المنااسب
ت
شتى من
غضون مدة زمننية دنيا.
غ
الحاضر بسرعة  512كيلوبايت في اللثانية ولذا ثمة حاجة إلى
ر
غير أن  %26من مجموع الددوائر تعمل في الوقت
لألرصاد الجوية والھيددرولوجيا لتحسيين مستوى الدووائر.
د
ددفع المرافق الووطنية

حة منذ عام (2011
سبتمبر ) 2012الفئات المنقح
سرعة في أيلول /س
ة
عند كل
عدد الدوائر ع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

الثاني )آسيا(
ي
الجوية لإلقليم
ة
لالتصاالت في مجال األألرصاد
ت
الشبكة اإلقليممية
ً
سح السنوي الذي أعده فريق الخبراء التابعع لالتحاد
ستنادا إلى المس
الراھنة في  27تشريين األول/أكتوببر ) 2014اس
ة
االحالة
(RA-II-EG
(
W
)WIS
الثاني والمعني بنظ
ااإلقليمي ي
ظام معلومات المنظمة
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المسودة األولى
وعالوة على ذلك ،فإن بعض دوائر الشبكة اإلقليمية لالتصاالت في مجال األرصاد الجوية ) (RMTNمن
قبيل شبكة كراتشي  -طشقند وشبكة كابول  -طشقند ليست شبكات منطقية وليس من المحتمل أن يحدث إحياء لھا عما
قريب.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

المركز اإلقليمي لالتصاالت في اإلقليم الثاني
المركز الوطني لألرصاد الجوية في اإلقليم الثاني
المركز في إقليم آخر
دائرة الشبكة الرئيسية لالتصاالت
الدائرة اإلقليمية
الدائرة األقاليمية
الدائرة اإلضافية
 NIعدم التنفيذ
عدم وجود رابط مع بروتوكول اإلنترنت
وجود رابط مع بروتوكول اإلنترنت
إرسال البريد اإللكتروني بواسطة اإلنترنت

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 75

المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :5تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا
الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا
الناتج الرئيسي

5.1

تعزيز البحوث في مجال التنبؤ/
اإلسقاط المناخي لتحسين
المھارات الخاصة بالنطاقات
الزمنية الفصلية ،والعقدية،
واألطول أجالً

الناتج الرئيسي

5.2

تعزيز البحوث في مجال التنبؤ
بظواھر الطقس شديدة التأثير
على نطاقات زمنية تتراوح من
الساعات إلى الفصول

الناتج الرئيسي

5.3

تلبية رصدات وتقييمات كيمياء
الغالف الجوي الحتياجات
االتفاقيات البيئية ،وتقييمات
السياسة العامة

الناتج الرئيسي

5.4

إعداد تنبؤات مُحكمة بالطقس
والمناخ والماء والبيئة على
نطاقات زمنية تتراوح من أيام
إلى فصول دعما ً لإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

مؤشر األداء
الرئيسي

5.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

5.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة الجديدة التي تنھض بالقدرة البحثية المتعلقة
بالمناخ على المستويين العالمي واإلقليمي ،ال سيما بالنسبة
للعلميين الذين يكونون في مستھل حياتھم العلمية والعلميين
من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
عدد العلميين الذين يكونون في مستھل حياتھم العلمية
والعلميين من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً الذين يمولھم
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPللمشاركة في
أنشطة ترمي إلى النھوض بالبحوث المتعلقة بالمناخ

5.1.3

درجة رضاء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعن مھارة التنبؤات المناخية

5.2.1

عدد المشاريع البحثية اإلجمالية )الجديدة ،والمستديمة،
والمستكملة( بشأن النواتج والخدمات التشغيلية

5.2.2

عدد أعضاء المنظمة الذين تحسّنت نواتجھم وخدماتھم
التشغيلية نتيجة للمشاريع البحثية الخاصة بالمنظمة

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

5.2.3

مؤشر األداء
الرئيسي

5.3.1

مؤشر األداء
الرئيسي

5.3.2

)(WMO

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
المشاركة في
ِ
المبادرات البحثية اإلقليمية والدولية بشأن المشاريع
اإليضاحية للتنبؤ بظواھر الطقس شديدة التأثير أو الطقس
القاسي
درجة رضاء أعضاء المنظمة عن) :أ( فائدة؛ و )ب( مناسبة
توقيت النشرات الخاصة بكيمياء الغالف الجوي العالمي

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن فائدة) :أ( المبادئ
التوجيھية والتقارير الخاصة بقياسات المراقبة العالمية
للغالف الجوي )(GAW؛ و )ب( التنبؤ بالعواصف الرملية
والترابية؛ و)ج( األنشطة الكيميائية للطقس في مشروع
بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية
)(GURME

مؤشر األداء
الرئيسي

5.4.1

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
المشاركة في إدماج الرصدات والبحوث
)(NMHSs
ِ
والنمذجة والتحليل الذي يؤدي إلى تحسين اإلسقاطات
والتنبؤات الخاصة بالطقس /المناخ على النطاقين دون
الفصل إلى الفصلي

1.

تلبية رصدات وتقييمات كيمياء الغالف الجوي لالتفاقيات البيئية وتقييمات السياسة العامة.

2.

صيانة /تعزيز محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي اإلقليم.
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المسودة األولى
النتيجة المتوقعة  :6تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،على االضطالع بوالياتھا
مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي

6.1

تحسُّن مكانة وأھمية المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
جداول أعمال التنمية الوطنية
واإلقليمية ،ال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.2

تحسُّن البنية األساسية
والتسھيالت التشغيلية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs
والمراكز اإلقليمية ،ال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.3

مؤشر األداء
تحسُّن مرافق تطوير التعليم
والتدريب على المستويين الوطني الرئيسي
واإلقليمي ،ال سيما في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً

الناتج الرئيسي

6.4

6.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

6.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

6.2.1

6.3.1

عدد المؤسسات التي تقدم دعما ً بالتعليم والتدريب لألنشطة
المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

6.3.2

الدرجة التي يحقق بھا أعضاء المنظمة قيمة مقابل النقود من
برنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة )(WMO

6.3.3

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن مراكز التدريب اإلقليمية
) (RTCsالمستخدمة

مؤشر األداء
الرئيسي

الناتج الرئيسي
-1

6.2

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي) :أ( زادت مساھمتھا في وضع السياسة
اإلقليمية؛ و )ب( حسُّنت وعي المستخدمين اإلقليميين بأنواع
الخدمات التي يمكن للمركز تقديمھا؛ و )ج( حسّنت إمكانية
وصول المستخدمين اإلقليميين إلى التنبؤات واإلنذارات؛
و )د( حسَّنت مناسبة توقيت التنبؤات واإلنذارات المقدمة من
المركز اإلقليمي؛ و )ھـ( زادت دقة التنبؤات واإلنذارات
المقدمة من المركز اإلقليمي
عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي تحسَّنت بنيتھا األساسية ومرافقھا التشغيلية

مؤشر األداء
الرئيسي

تعزيز قدرات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsمن خالل التعاون
والشراكات مع المنظمات
الوطنية واإلقليمية األخرى

عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsالتي) :أ( زادت مساھمتھا في وضع السياسة
الوطنية؛ و)ب( حسَّنت وعي المستخدمين بشأن أنواع
الخدمات التي يمكن لتلك المرافق تقديمھا؛ و )ج( حسّنت
إمكانية وصول المستخدمين إلى التنبؤات واإلنذارات؛
و )د( حسّنت مناسبة توقيت التنبؤات واإلنذارات؛
)ھـ( زادت دقة التنبؤات واإلنذارات

مؤشر األداء
الرئيسي

وضع مشاريع وتنفيذ أنشطة ممولة من المساھمات الطوعية

6.4.1

تحسُّن البنية األساسية والتسھيالت التشغيلية للمرافق  NMHSsوالمراكز اإلقليمية ،ال سيما
في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

تحسُّن توافر البيانات ونوعية الرصد في االتحاد اإلقليمي الثاني ال سيما في غرب /جنوب غرب آسيا
وجنوب وجنوب شرق آسيا.

وقد كان من بين التطورات التنظيمية التي حدثت مؤخراً في ميدان عمليات إدارة حركة المرور الجوي واألنظمة
المتعلقة بھا في بعض األقاليم طرح االقتراح المثير للجدل والذي يدعو إلى جعل خدمة األرصاد الجوية للطيران مفتوحة
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المسودة األولى

أمام المنافسة .وفي حالة تنفيذ ذلك االقتراح من جانب تلك المرافق ،ستحدث تأثيرات متعاقبة في إقليمنا .ولھذا السبب،
وإضافة إلى االشتراط الجديد الخاص بنظام إدارة الجودة ،والكفاءات ،إلخ ،بدافع من منظمة الطيران المدني الدولي
) ،(ICAOينبغي أن تتوافر في المركز الذي يقدم خدمات الطيران أو الخدمات البحرية بعض الشروط المسبقة .وينبغي
للجنة الفنية أن تضع بعض المبادئ التوجيھية على غرار الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RSBNوالشبكة
المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNمن أجل مراكز الطيران والمراكز البحرية أيضا ً.
وعلى سبيل المثال :في ما يتعلق بمركز للطيران:
•
•
•
•

ينبغي أن يكون المركز ممتثالً لنظام معلومات المنظمة ).(WIS
مزوّ داً برادار تشغيلي للطقس.
لديه قدرة على استقبال البيانات الساتلية كل  15دقيقة.
ً
ينبغي أن يستوفي الشرط المحدد للتنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة والتنبؤ اآلني وفقا لقاعدة
بيانات أداة تحليل واستعراض قدرة ُنظم الرصد ).(OSCAR
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النتيجة المتوقعة  :7إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا
الناتج الرئيسي

7.1

الناتج الرئيسي

7.2

مؤشر األداء
تعزيز ريادة المنظمة )(WMO
وإسھامھا في المبادرات والبرامج الرئيسي
ذات الصلة التي تقوم بھا منظومة
األمم المتحدة والشركاء الدوليون
اآلخرون

7.1.1

عدد تقارير المنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة
في رعايتھا ،والمقدمة إلى األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية
األخرى ،ال سيما اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) ،(UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) ،(UNCCDواتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع األحيائي
)(UNCBD

مؤشر األداء
الرئيسي

7.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

7.1.3

تزايد وعي الجمھور وصانعي
القرارات وغيرھم من أصحاب
المصلحة بالمسائل واألنشطة
واألولويات الرئيسية للمنظمة
) (WMOوالمرافق الوطنية
) ،(NMHSsمن خالل تعزيز
االتصال

مؤشر األداء
الرئيسي

7.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

7.2.2

مؤشر األداء
الرئيسي

7.2.3

عدد االتفاقات التعاقدية /التعاونية التي تعمل المنظمة
) (WMOفي إطارھا مع الشركاء
عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تن ّفذ مشاريع مع
منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى و /أو
المنظمات اإلقليمية
استيعاب المخرجات اإلعالمية للمنظمة ) (WMOمقيسا ً
بما يلي) :أ( عدد زوار موقع المنظمة )(WMO؛ )ب( عدد
المرات التي أُشير فيھا للمنظمة ) (WMOفي المقاالت
الصحفية؛ )ج( عدد المعجبين على الفيس بوك؛ )د( عدد
المتابعين على تويتر

مدى استخدام المرافق الوطنية ) (NMHSsللمخرجات
اإلعالمية للمنظمة )(WMO
عدد المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي و ّفرت التدريب لكبار
المديرين و/أو موظفي االتصال العاملين في العالقات مع
وسائط اإلعالم أو مواقع التواصل االجتماعي أو في
الجوانب األخرى المتعلقة باالتصاالت
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النتيجة المتوقعة  :8تعزيز نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي أمانة المنظمة
من أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية
الناتج الرئيسي

8.1

مؤتمر ومجلس تنفيذي للمنظمة
 WMOيتسمان بالفعالية والكفاءة

الناتج الرئيسي

8.2

منظمة فعالة وكفؤة

الناتج الرئيسي

8.3

ھيئات تأسيسية فعالة وكفؤة
)االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية(

الناتج الرئيسي

8.4

تحقيق المساواة بين الجنسين على مؤشر األداء
الرئيسي
نطاق المنظمة )(WMO

مؤشر األداء
الرئيسي

8.1.1

مؤشر األداء
الرئيسي

8.1.2

مؤشر األداء
الرئيسي

8.1.3

مؤشر األداء
الرئيسي

8.2.1

مؤشر األداء
الرئيسي

)(WMO

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن الوثائق الصادرة من
المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،وأفرقته العاملة
درجة رضاء أعضاء المنظمة عن خدمات الدعم المقدمة
للمؤتمر والمجلس التنفيذي )الترجمة الشفوية ،وأنشطة
وتسھيالت المؤتمرات(
التناقص في التكلفة اإلجمالية للدورات التي ُتعقد في ظروف
مماثلة
النسبة المئوية للتوصيات المن َّفذة المقبولة الخاصة باإلشراف
من أجل تحسين فعالية العمل وتنفيذه في المواعيد النھائية
المتفق عليھا

8.2.2

رأي غير متحفظ لمراجع الحسابات الخارجي بشأن الفترة
المالية

8.2.3

حدوث زيادة في الكفاءة المتعلقة بالوفاء بمتطلبات الخدمات
اللغوية وخدمات النشر

مؤشر األداء
الرئيسي
مؤشر األداء
الرئيسي

إصدار بيانات عن المراقبة الداخلية خالل الفترة المالية

8.2.4

مؤشر األداء
الرئيسي

8.3.1

مؤشر األداء
الرئيسي

8.3.2

مؤشر األداء
الرئيسي

8.3.3

درجة رضاء أعضاء المنظمة عن الوثائق التي تنتجھا
الھيئات التأسيسية
درجة رضاء أعضاء المنظمة عن خدمات الدعم التي تقدمھا
الھيئات التأسيسية )الترجمة الشفوية ،وخدمات وتسھيالت
المؤتمرات(
التناقص في العدد اإلجمالي لجلسات الھيئات التأسيسية التي
ُتعقد في ظروف مماثلة
نسبة الرجال /النساء في الھيئات التأسيسية للمنظمة

)(WMO

8.4.1

مؤشر األداء
الرئيسي

8.4.2

عدد الرجال /النساء الذين حصلوا على منح دراسية من
المنظمة ) (WMOإلى العدد اإلجمالي للمرشحين

حدوث زيادة في المقاعد المخصصة لالتحاد اإلقليمي الثاني في المجلس التنفيذي أمر جوھري في ما يتعلق بتحقيق
النتائج المتوقعة
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المرفق
مناط تركيز البرامج لتحقيق النتائج المتوقعة
1.

معلومات أساسية

يرد في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالقرارات ذات الصلة وتوجيھات المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد
الجوية )جنيف 25 ،أيار /مايو  12 -حزيران /يونيو  (2015تحديد األولويات الرئيسية والتركيز على تحقيق النتائج
المتوقعة .وترد في الجدول  1قائمة أولويات مجاالت عمل المنظمة.
وتضطلع المنظمة ) (WMOبأعمالھا من خالل برامج علمية وفنية :ھي المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوالبرنامج
العالمي للمناخ ) ،(WCPوبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRPوبرنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRPوبرنامج
التعاون الطوعي ) ،(VCPوالبرنامج اإلقليمي ) ،(RPوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوالبرنامج الفضائي
للمنظمة ) ،(WMOSPوبرنامج األرصاد الجوية للطيران ) ،(AeMPوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية )،(AgMP
وبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) ،(MMOPوبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس )،(PWS
وبرنامج األعاصير المدارية ) ،(TCPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوإطار إدارة الجودة في المنظمة ) ،(WMOوبرنامج
اإلعالم والشؤون العامة ،وبرنامج المنظمة ) (WMOلصالح أقل البلدان نمواً .وھذه البرامج العلمية والفنية مصمّمة
لمساعدة جميع أعضاء المنظمة في توفير طائفة واسعة من خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا واالستفادة منھا،
ومواجھة التحديات الراھنة والناشئة المرتبطة بأحوال الطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من أحوال بيئية.
وتستند البرامج إلى المفھوم والخبرة الفنية اللذين مؤداھما جني فوائد متبادلة من االستخدام التعاوني لمجموعة المعارف
التي كانت وال تزال تتحقق من التبادل العالمي النطاق لمعلومات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وما يتصل بھا من
معلومات في ما بين أعضاء المنظمة .وتيسّر برامج المنظمة ) (WMOتقديم الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء
وما يتصل بھا من خدمات بيئية إلى جميع األعضاء على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية بالقياس إلى التكاليف .وإضافة إلى
البرامج العلمية والفنية ھناك اإلدارة التنفيذية ،وإدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر ) (LCPالتي تكفل تنفيذ
البرامج بكفاءة .وتبيَّن البرامج والھيئات التأسيسية واإلدارات التي تساھم في تحقيق كل نتيجة متوقعة مقابل كل نشاط.
2.1

النتيجة المتوقعة  :(ER 1) 1تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن
الطقس والمناخ والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع
القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات.
سيتحقق تحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات من خالل القيام على نطاق المنظمة بتنفيذ خطة تنفيذ
2.1.1
االستراتيجية الخاصة بتقديم الخدمات التي تطبّق على عدد من القطاعات .ويش ّكل النقل الجوي والنقل البحري عاملي
تمكين بالغي األھمية للتجارة العالمية والتنمية االقتصادية .ويتطلب تزايد كثافة النقل الجوي والبحري مع تقليل ھامش
الخطأ إجراء تحسينات مستمرة .وستواصل المنظمة ) (WMOإبراز ضرورة كفالة االمتثال للمعايير الدولية وتعزيز
إصدار إنذارات متسقة ومُحكمة ودقيقة بظواھر الطقس الخطرة بالتعاون مع المنظمات الوطنية ذات الصلة )على سبيل
المثال الھيئات المعنية بالطيران المدني( والمنظمات الدولية )أي منظمة الطيران المدني الدولي  ICAO -والمنظمة
البحرية الدولية  .(IMO -وسيعيد برنامج األرصاد الجوية الزراعية تحديد محور تركيز أنشطته القائمة لتلبية المطالب
المتزايدة للمستخدمين بشأن الحصول على خدمات تتعلق بالطقس والمناخ تكون ھادفة بدرجة أكبر.
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وتسھم المنظمة  WMOفي تعزيز قدرات األعضاء على تقديم معلومات وخدمات عالية الجودة بطرق كثيرة مع التركيز
على فئات العمالء الرئيسية التالية:
)أ(

عامة الجمھور )من خالل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس(؛

)ب(

قطاع إدارة التصدي للطوارئ )من خالل برنامج الحد من مخاطر الكوارث(؛

)ج(

صناعة الطيران )من خالل برنامج األرصاد الجوية للطيران(؛

)د(

القطاع البحري )من خالل برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات(؛

)ھـ(

قطاع المياه )من خالل برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه(؛

)و(

قطاع الزراعة )من خالل برنامج األرصاد الجوية الزراعية(.

2.1.2

وسينصب التركيز خالل الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تلبية شروط منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOعن طريق (i) :تعجيل تنفيذ معايير الكفاءة المشتركة بين منظمة الطيران
المدني الدولي والمنظمة ) (WMOونظم إدارة الجودة؛ ) (iiمعالجة االحتياجات والتحديات الناشئة المرتبطة
بخطة المالحة الجوية العالمية؛ ) (iiiتعزيز أطر استرداد التكاليف؛

)ب(

تنفيذ الخدمات المناخية ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSال سيما لصالح البلدان التي تفتقر
إليھا بواسطة (i) :إنشاء مراكز مناخية إقليمية؛ ) (iiتحديد متطلبات المستخدمين المتعلقة بالنواتج المناخية؛
) (iiiتطوير نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS؛

)ج(

تيسير تبادل التقنيات واإلجراءات الداعمة لقطاعات الحماية المدنية ،ووسائط اإلعالم ،والقطاعات
االقتصادية الحساسة للطقس؛

)د(

إرشاد أعضاء المنظمة ومساعدتھم في المحافظة على نظمھم الخاصة بإدارة الجودة ) ،(QMSوضمان
كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران من خالل تعزيز تقييم المنھجيات الحالي ،وزيادة إتاحة
نماذج التدريب على اإلنترنت المدرجة في متطلبات الكفاءة والتقييمات السليمة للعاملين في التوثيق؛

)ھـ(

تحسين المراقبة وإصدار إنذارات بشأن عرام العواصف ،وحاالت الجفاف ،والفيضانات ،والغمر
الساحلي؛

)و(

القيام استباقيا ً بإعداد األساس التنظيمي وتقديم الدعم المنھجي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي إنشاء نظم إدارة الجودة وتوفير الكفاءات الالزمة للعاملين الذين يخدمون
النقل البحري تحسبا ً لطلب رسمي بذلك من المنظمة البحرية الدولية )(IMO؛

)ز(

النھوض بتطبيق علوم األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا وما يتعلق بھا من تكنولوجيا لتحسين
النواتج والخدمات من خالل المشاركة في مشاريع إيضاحية وغيرھا من األنشطة التعاونية؛

)ح(

تعزيز قدرة أعضاء المنظمة على تقديم الخدمات من خالل تعزيز عنصر البحوث ودعمه في اآلثار
االجتماعية واالقتصادية للخدمات المناخية؛

)ط(

التعاون مع أعضاء المنظمة إلعداد األساس التنظيمي وتقديم الدعم المنھجي للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل إنشاء نظام إلدارة الجودة وتوفير الكفاءات الالزمة للعاملين
الذين يخدمون المؤسسات الھيدرولوجية؛
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)ي(

تدريب الموظفين ،ال سيما من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً ،لتلبية متطلبات الكفاءة الخاصة بالموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات؛

)ك(

تعزيز التعاون دون اإلقليمي في األرصاد الجوية للطيران؛

)ل(

القيام بصفة منتظمة باستعراض وتحديث اللوائح الفنية واإلرشادات المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية
البحرية؛

)م(

مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقييم وإيضاح خدمات األرصاد
الجوية الھيدرولوجية؛

)ن(

القيام على نطاق المنظمة بتنفيذ خطة تنفيذ االستراتيجية الخاصة بتقديم الخدمات.
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2.2

النتيجة المتوقعة  :(ER 2) 2الحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر
البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
يشكل الحد من مخاطر الكوارث أولوية رئيسية لجميع الحكومات .وتشكل المرافق الوطنية لألرصاد
2.2.1
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمكوّ نا ً ال يتجزأ من مكونات نظم إدارة التصدي للطوارئ الوطنية ذات األخطار
المتعددة والعمل مع القطاعات ذات الصلة إلعداد نواتج ومعلومات لدعم صنع القرار المتعلق بالمخاطر البيئية .وتلتزم
المنظمة ) (WMOبتقديم إرشاد لألعضاء بشأن توفير معلومات وتحذيرات موثوقة بخصوص األحوال الجوية
والھيدرولوجية ،من خالل بروتوكول التحذير الموحد وسجل سلطات التحذير.
وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:
)أ(

تحسين فعالية التنبؤات القائمة على األثر وعالية الجودة واإلنذارات المبكرة باألخطار المتعددة ذات التأثير
الشديد في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا واألخطار البيئية ذات الصلة ،بما يساھم في الجھود
الدولية المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وفي مجالي القدرة على التصدي والوقاية؛

)ب(

تعزيز القدرات المؤسسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوشبكات المراكز
المتخصصة ،من قبيل المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية
اإلقليمية ) ،(Rccsالرامية إلى التخفيف من خطر الكوارث الطبيعية؛

)ج(

تيسير تحليل المخاطر الناجمة عن الكوارث ووضع ُنظم وطنية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من
خالل شراكات مؤسسية لكفالة استخدامھا على نحو فعال بالقياس إلى التكلفة وبطريقة منھجية ومستدامة؛

)د(

تحسين التنبؤات واإلنذارات باستخدام أفضل العلوم والتكنولوجيا المتاحة؛

)ھـ(

تحسين الوصول إلى النواتج والخدمات التي توفرھا المراكز العالمية الرائدة في التنبؤ العددي بالطقس،
وكذلك الوصول إلى تدريب الراصدين على استخدامھا وعلى التحقق من فعاليتھا من خالل مشاريع من
قبيل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP؛

)و(

كفالة توافر التنبؤات واإلنذارات لكل من يحتاجھا ،وكذلك كفالة فھمھا من جانب كل من يحتاج إلى
استخدامھا في اتخاذ القرار؛

)ز(

زيادة قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم خدمات إنذار فعالة؛

)ح(

التركيز على ضرورة فعالية النظام بشكل عام ،بما في ذلك جمع بيانات األرصاد الجوية ذات الصلة
وتحليلھا وإعداد تنبؤات وإنذارات دقيقة ،وتقديم معلومات مواتية من حيث التوقيت لكافة صانعي القرارات
المعنيين ولمؤسسات خدمات الطوارئ؛

)ط(

تعزيز استيعاب ال ُنھج المتكاملة إلدارة التصدي للفيضانات وحاالت الجفاف على الصعيد الوطني؛

)ي(

العمل مع صناعة التأمين إلعداد نواتج جديدة من شأنھا مساعدة المجتمعات المحلية المعرضة بدرجة
كبيرة لظواھر الطقس المتطرفة للتأمين عليھا فيما يتعلق باآلثار المالية المحتملة؛

)ك(

تحليل الظواھر المناخية المتطرفة ،إلى جانب سيناريوھات تغير المناخ واألوضاع المحلية ،لتحديد أفضل
استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث عن طريق إشراك األطراف المعنية ،مثل خبراء الحد من مخاطر
الكوارث ومديري خدمات الطوارئ والعلميين المعنيين بتغير المناخ وصانعي القرارات الحكوميين على
المستوى الوطني والمستوى المحلي ،وأصحاب األراضي واالقتصاديين؛
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)ل(

تحسين البنية التحتية وقدرات العاملين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية من خالل إقامة شراكات مع األمم المتحدة والمؤسسات الدولية األخرى
من قبيل البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP؛

)م(

تعزيز الروابط بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوأوساط العاملين في
مجال إدارة الكوارث بوجه أعم ،بما يشمل شركاء األمم المتحدة والھيئات غير الحكومية والقطاع
الخاص.
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2.3

النتيجة المتوقعة  :(ER 3) 3تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ
والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث
وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص
يشدد تحسين معالجة البيانات والتنبؤ على الحاجة إلى التحويل الفعال للمنافع المستمدة من البحوث إلى
2.3.1
نواتج وخدمات عملية من أجل تحقيق احتياجات جملة مجاالت من بينھا الزراعة والمياه والصحة والحد من مخاطر
ُّ
وتمثل البيانات أن تتيح الحصول على تنبؤات أكثر دقة
الكوارث .ومن شأن االستثمارات في الحوسبة عالية األداء
وفعالية ومناسبة من حيث توقيتھا من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز المتخصصة
القائمة.
2.3.2

وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(

إدخال تحسينات متواصلة في مجال التنبؤ بالطقس باستخدام النماذج المحسّنة للتنبؤ العددي بالطقس ،بما
في ذلك ُنظم تنبؤ المجموعات ،التي تؤدي إلى زيادة دقة التنبؤات واإلنذارات بظواھر الطقس شديدة
التأثير مثل العواصف المدارية ،وظواھر الھطول الغزير أو الرياح الشديدة؛

)ب(

مواصلة دعم المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي كوسيلة فعالة بالقياس إلى التكلفة الختبار النماذج
عالية االستبانة ،وكنھج عملي لتعزيز القدرات من خالل نقل التكنولوجيا؛

)ج(

تحسين اإلسقاطات المناخية من خالل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSال سيما نظام
معلومات الخدمات المناخية وبرنامج التواصل مع المستخدمين؛

)د(

تصميم نواتج وخدمات تعزز دقة ومناسبة توقيت وفعالية المعلومات عن المناخ )الماضي والحاضر
والمستقبلي( لفائدة صنع القرار المع َّقد عبر طائفة واسعة من األنشطة والمشاريع الحساسة للمناخ ال سيما
في ما يتعلق بمجاالت األولوية األربعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وھي الحد من مخاطر
الكوارث ،والمياه ،والصحة ،والزراعة؛

)ھـ(

تعزيز المراكز التشغيلية التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSال سيما المراكز
اإلقليمية؛

)و(

التنفيذ التشغيلي لإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام معلومات الخدمات المناخية )(GFCS/CSIS؛

)ز(

تحسين خدمات المياه لدعم التحسينات في إدارة موارد المياه ،من خالل تعزيز النفاذ المفتوح إلى البيانات
الھيدرولوجية عالية الجودة ،وإذكاء الوعي بمجموعة التقنيات الھيدرولوجية المتاحة من جانب
الممارسين ،وتعزيز نشر أدوات فعالة ومحسّنة في الموقع ،وقدرات االستشعار عن بُعد ،مثل المنشآت
الرادارية والسواتل؛

)ح(

كفالة أن تتوافر لدى األعضاء أعداد كافية من الموارد البشرية الكفؤة والقادرة والماھرة لالضطالع
بالعمل الالزم في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه في المستقبل؛

)ط(

مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم خدمات أرصاد جوية
زراعية أفضل لألوساط الزراعية؛

)ي(

العمل مع األعضاء لوضع مزيد من بيانات ونواتج األرصاد الجوية الزراعية على نظام معلومات
المنظمة )(WIS؛
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)ك(

تنمية القدرات من خالل الحلقات الدراسية المتجولة ومراكز التدريب اإلقليمية والتفاعالت مع المبادرات
األخرى للمنظمة ) (WMOومبادرات بناء القدرات القائمة على الشركاء؛

)ل(

مساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsعلى تطوير وصيانة ما يلزم من بنية تحتية ومن
موارد بشرية لتوفير بيانات ونواتج مع التركيز على تنفيذ نھج إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا
)(QMF-H؛

)م(

النھوض باالستخدام الفعال للبيانات والمعلومات الھيدرولوجية دعما ً للتنمية االجتماعية  -االقتصادية
المستدامة من خالل إقامة روابط مع متطلبات الرصد الخاصة بالنظام العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛

)ن(

النھوض بمشروع النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSمع التركيز على استخدام
البيانات الھيدرولوجية التي ُتجمع لتحقيق أغراض محددة وتطوير النواتج والخدمات الھيدرولوجية ذات
الصلة؛

)س(

تيسير تطوير المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsوتشغيلھا الرشيدين ،بما في ذلك تعليم موظفيھا
وتدريبھم ،وزيادة وعي الجمھور بأھمية األنشطة الھيدرولوجية ،وتوفير الدعم عن طريق أنشطة
التعاون الفني؛

)ع(

إعداد مواد إرشادية لمساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي تنفيذ تحسينات مؤسسية ،وبناء
قدرتھا على تقييم المنافع االقتصادية واالجتماعية للخدمات.
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2.4

النتيجة المتوقعة  :(ER 4) 4تحسين الرصدات وتبادل البيانات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة 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 وضعتھا المنظمة )(WMO
يتناول تحسين الرصدات وتبادل البيانات عملية تطوير وإدخال تحسينات في ثالثة ُنظم ھي :النظام
2.4.1
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة ،ومساھمة المنظمة في النظام العالمي لرصد
المناخ .وتدعم ھذه البرامج االحتياجات من الرصدات الالزمة لجميع برامج المنظمة ) ،(WMOواإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) ،(IPCCوالتزامات األعضاء بموجب عدد من االتفاقيات الدولية من بينھا على سبيل المثال اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،واتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون.
2.4.2

وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(

إتمام تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة لتلبية احتياجات الرصد الخاصة
بجميع برامج المنظمة ) (WMOوشركائھا؛

)ب(

مساعدة األعضاء في التصميم المتكامل والتشغيل الموحد لنظم رصد وطنية وإقليمية تدعم أھداف تقديم
الخدمات؛

)ج(

وصول األعضاء إلى إرشادات وأدوات عملية لتصميم وتخطيط وتشغيل نظم وشبكات رصد متكاملة تفي
بالمعايير العالمية وتدعم االحتياجات الوطنية إلى خدمات ومعلومات بشأن الطقس والمناخ والمياه؛

)د(

النھوض باإلدارة الرشيدة للبيانات والبيانات الشرحية كعملية أساسية لتحويل بيانات الرصدات إلى نواتج
وخدمات مفيدة؛

)ھـ(

زيادة تطوير خدمات اكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا بالنسبة لجميع البيانات المتعلقة
بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من بيانات تنتجھا المراكز وينتجھا األعضاء؛

)و(

تنفيذ مشاريع تجريبية إليضاح قيمة زيادة التعاون والحوار بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsلتعزيز القدرات في مجال التنبؤ الھيدرولوجي؛

)ز(

تحسين مكتب المساعدة لإلدارة المتكاملة للفيضانات )(IFMHelpDesk؛

)ح(

تحسين كفاءة وفعالية نظم البيانات والمعلومات؛

)ط(

استطالع الفرص لزيادة التكامل بين نظم الرصد التي تضم مجاالت )مثل المحيطات والغالف الجوي
والبر( وفروع الع ِْلم ،والتي تجمع بين الرصد الموقعي واالستشعار عن بُعد؛

)ي(

معالجة مسائل التوحيد القياسي لقياسات األدوات وطرق الرصد وضمان جودة النواتج النھائية؛

)ك(

تعزيز جمع وتوافر البيانات البالغة األھمية الالزمة لمراقبة جوانب البيئة والتنبؤ بھا ،بما في ذلك
األخطار؛

)ل(

تحسين جودة الرصدات وإمكانية تتبعھا واتساقھا ،مما يفضي إلى تحسين النواتج والخدمات؛

)م(

تيسير التصميم األمثل لشبكات الرصد ومرونتھا لدمج نظم الرصد الجديدة؛

)(NMSs
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)ن(

تحسين قيام أعضاء المنظمة ) (WMOبتحسين التنسيق والتوحيد القياسي والتقييم لشبكات الرصد في كل
منھم؛

)س(

تحسين الرصدات المناخية في ثالثة مجاالت ھي الغالف الجوي والمحيطات والبر من خالل النظام
 GCOSالمشمول برعاية مشتركة.
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2.5

النتيجة المتوقعة  :(ER 5) 5تعزيز البحوث الھادفة

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا
الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا
تدعم البحوث إجراء تحسينات في التنبؤ بظروف الطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من ظروف بيئية
2.5.1
من خالل تعزيز فھمنا للتغيرات في الطقس والمناخ والدورة الھيدرولوجية ،والتكوين الكيميائي للتروبوسفير
والستراتوسفير .وسيتواصل السعي لتحقيق ھذه النتيجة المتوقعة من خالل إقامة شراكات مع المؤسسات العلمية الوطنية
والمنظمات الدولية مثل المجلس الدولي للعلوم واليونسكو ،ضمن مؤسسات أخرى .وستشكل اإلنجازات مساھمة كبيرة
في تطوير خدمات مالئمة للمستخدمين ويسيرة االستخدام بالنسبة لھم لفائدة الجمھور ،وإدارة التصدي للكوارث،
واالقتصاد )النقل البحري ،والطيران( كما تدعم الركيزة الخاصة بالبحث والنمذجة والتنبؤ من ركائز اإلطار العالمي
للخدمات المناخية.
2.5.2

وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(

إجراء بحوث بشأن الطقس شديد التأثير على نطاقات زمنية تتراوح من ساعات إلى أسابيع مع إيالء
اھتمام خاص لأليام القليلة األولى؛

)ب(

تحسين التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية الموجھة نحو المستخدمين لزيادة مھارة التنبؤ على النطاقات
الزمنية التي تتراوح من دون الفصلية إلى الفصلية لتستنير بھا القرارات اإلدارية ،ال سيما في مجاالت
الزراعة واألمن الغذائي ،والمياه ،والحد من مخاطر الكوارث ،والطاقة ،والصحة؛

)ج(

المضي قُ ُدما ً بمشروع التنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي )(S2S؛

)د(

تحسين خدمات الرصد والتنبؤ التشغيلية في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في المنطقتين
القطبيتين ومناطق الجبال المرتفعة وخارجھا من خالل ما يلي (i) :إعمال المراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW؛ ) (iiتحسين فھم آثار التغيرات في ھذه المناطق على أنماط الطقس والمناخ العالمية؛
) (iiiالنھوض بالتنبؤ القطبي في إطار النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛

)ھـ(

النھوض بالخدمات المقدمة للمدن الضخمة وللمجمعات الحضرية الكبيرة لمساعدة المجتمعات في المناطق
الحضرية على تحسين نوعية حياتھا ،واستخدامھا الفعال للموارد ،والحد من أوجه الھشاشة في مواجھة
آثار الظواھر شديدة التأثير؛

)و(

تحسين التنبؤات بالفيضانات والجفاف لزيادة مھارة التنبؤ على نطاقات مكانية وزمنية مختلفة لدعم صنع
القرار في قطاعات الزراعة واألمن الغذائي ،وإدارة موارد المياه ،والحد من مخاطر الكوارث ،والطاقة،
والصحة؛

)ز(

تحسين االكتشاف واإلنذار المبكرين باألعاصير المدارية ،والفيضانات ،وحاالت الجفاف ،والغمر
الساحلي ،وموجات الحرارة ،وحاالت تفشي األمراض ،وسوء نوعية الھواء ،بما في ذلك شدة وضعف
ھطول الموسميات؛

)ح(

عقد مؤتمرات ،وحلقات عمل ،و/أو ندوات إلشراك األعضاء وتعزيز وعيھم بشأن الفوائد المحتملة ألوجه
التقدم في العِلم؛

)ط(

تحديد ودعم االتجاھات الجديدة في بحوث الطقس والمناخ وكيمياء الغالف الجوي لدعم الخدمات
والتقييمات المناخية ،ولتلبية احتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
وغيرھا من مستخدمي المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والبيئة؛
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)ي(

التعجيل بإجراء تحسينات في مھارة التنبؤ بظواھر الطقس الشديدة التأثير وفي استخدام النواتج المتعلقة
بالطقس للتصدي لھذه الظواھر؛

) ك(

تقديم تدريب متخصص بشأن المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWلتعزيز قدرة مشغلي المحطات على
إجراء رصدات عالية الجودة في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي؛

)ل(

تقييم طرق الرصد في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي ألھباء الغالف الجوي ،وإنشاء نظام مالئم
لضمان الجودة ،وإجراء دراسات مستندة إلى العمليات ،ضمن سياق النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)م(

استحداث تقنيات تحقق جديدة تركز على احتياجات المستخدمين على النطاقات الزمنية والمكانية المنطبقة
على كل من أوساط العاملين بشأن الطقس والمناخ؛

)ن(

تعزيز التعاون بين لجنة علم المناخ ) (CCIوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي العمل من
أجل التحسين المستمر للنواتج والخدمات المناخية ،ال سيما في مجال التنبؤ بالمناخ على نطاقات تتراوح
من الفصلية إلى العقدية ،وكذلك التنبؤ بتغير المناخ وتصغير النطاق.
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2.6

النتيجة المتوقعة  :(ER 6) 6تعزيز تنمية القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوال سيما في البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،على االضطالع بوالياتھا
تركز تنمية القدرات على الحاجة إلى تحسين البنية التحتية التي تشغلّھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
2.6.1
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوإلى تنمية قدرتھا المؤسسية وقدرة مواردھا البشرية .وبتحقيق ھذه النتيجة ،تصبح المنظمة
) (WMOقادرة على تعزيز القدرات الخاصة بتوفير خدمات محسّنة بخصوص الطقس والماء والمناخ من أجل الحد من
مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والزراعة المستدامة ،وتحسين النتائج الصحية .وسيكون ھناك تركيز بصفة
رئيسية على إنشاء الخدمات المناخية في البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى الخدمات المناخية األساسية.
2.6.2

وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(

تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى القيام بمھمتھا عن طريق
المساعدة في تنمية الموارد البشرية والقدرات الفنية والمؤسسية وتحسين البنية التحتية ،وال سيما في
البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً ،وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

)ب(

تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن تنمية القدرات لتمكين المؤسسات التابعة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومساعدتھا في إقامة اتصاالت فعالة مع الحكومات ،وصانعي
السياسات ومتخذي القرارات ،والشركاء اإلنمائيين لزيادة عدد الشراكات االستراتيجية؛

)ج(

توفير التدريب العلمي والفني والتدريب على إدارة المشاريع للعمل على إيجاد ثقافة االمتثال للمعايير
والممارسات الدولية الموصى بھا؛

)د(

توفير التدريب في مجال األرصاد الجوية الزراعية وتنظيم حلقات دراسية متجولة لفائدة المزارعين
وموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتطوير المعلومات والنواتج
والخدمات المناخية؛

)ھـ(

توفير التدريب وتقديم منح دراسية بشأن الرصد ونظام المعلومات؛

)و(

توفير التدريب وتقديم منح دراسية بشأن المناخ والھيدرولوجيا؛

)ز(

تنمية القدرات في مجال األرصاد الجوية للطيران ) ،(AeMوأنشطة التصدي للطوارئ ) ،(ERAوالنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )،(SWFDP
والتنبؤ واإلنذارات باألعاصير المدارية؛

)ح(

استعراض وتنفيذ اللوائح والممارسات الفنية؛

)ط(

تعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية والتنبؤ القائم على اآلثار؛

)ي(

زيادة قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية ،ال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،على إعداد وتطبيق المعلومات والنواتج المتصلة بالطقس والمناخ والماء
لدعم التكيف مع تغيّر المناخ في بلدانھا؛

)ك(

تقديم الدعم لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ل(

تقييم وتلبية احتياجات األعضاء إلى التدريب ،بما في ذلك التدريب المھني وتطويره ،والتدريب الفني،
والتدريب على تطوير المشاريع وإدارتھا؛

)م(

زيادة المساعدة للتدريب من خالل برنامج المنظمة ) (WMOللمنح الدراسية وغير ذلك من اآلليات؛
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)ن(

تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية في إعداد وتطبيق مناھجھا وخبرتھا العلمية والتكنولوجية؛

)س(

القيام ،حسب االقتضاء ،بتعزيز التعاون واإلطار المؤسسي على كل من المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي
والوطني من أجل تحسين البنية التحتية والتسھيالت التشغيلية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً؛

)ع(

تعزيز حشد الموارد لدعم تنمية القدرات؛

)ف(

زيادة القدرات من خالل تنمية الموارد البشرية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدعم التكيف مع تغير المناخ في بلدانھا من خالل توفير آليات تدريب أكثر استدامة؛

)ص(

تعزيز تطبيق المعلومات المناخية ،مثل التوقعات الفصلية ،من أجل التكيف مع تغير المناخ وتقلبيته؛

)ق(

تشجيع تنمية القدرات من خالل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
) (RCOFsوما يرتبط بھا من منتديات المستخدمين؛

)ر(

إعداد ونشر مجموعة أدوات لدعم أنشطة التدريب في مجال الخدمات المناخية؛

)ش(

مواصلة تنفيذ المشاريع اإليضاحية للتنبؤ بالطقس القاسي ).(SWFDPs

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 93

المسودة األولى
2.7

النتيجة المتوقعة  :(ER 7) 7تعزيز الشراكات

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار
منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا
ستركز الشراكات على فرص التعاون بشأن األولويات المبينة في الخطة بدون النيل من العالقات التي
2.7.1
تدعم المنظمة  .WMOوستدعم المنظمة  WMOتعزيز شراكاتھا مع شركائھا في رعاية البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
لتحقيق المصالح المشتركة .وستحسِّن المنظمة  WMOأداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
في تقديم الخدمات باعتبارھا المصادر الموثوقة بشأن خدمات الطقس والماء والمناخ وستوضح قيمة مساھمتھا في جدول
أعمال األمم المتحدة األعم ،ال سيما بالنسبة للتنمية المستدامة ،والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،وتحقيق
المساواة بين الجنسين ،وحقوق اإلنسان ،وسيادة القانون.
2.7.2

وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:

)أ(
)ب(

مراقبة الشراكات لترسيخ أھميتھا وفعاليتھا المستمرتين؛
استكشاف سُبل ملموسة لزيادة التعاون مع القطاع االقتصادي من خالل االتفاق العالمي لألمم المتحدة،
والمنتدى االقتصادي العالمي ،ومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة؛
توطيد العالقات مع شركائھا باستخدام آليات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمثل فريق
التنسيق المشترك بين الوكاالت ) (ICGواللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية )(IPCS؛
اإلسھام في عمليات تنفيذ ومتابعة برامج العمل الدولية الرئيسية )مثالً ،بشأن الحد من مخاطر الكوارث،
وبشأن التكيف ،وبشأن أقل البلدان نمواً ،وبشأن تنمية القدرات ،وبشأن المرأة(؛
مراقبة البرامج أو الھيئات المشمولة برعاية مشتركة ،مثل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSمن خالل
اتفاقات محددة مع الشركاء المعنيين )مثل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لمنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) (UNESCOوالمجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة )((UNEP؛
تنمية أنشطة التوعية ،ال سيما على اإلنترنت ،باستخدام المنتديات التعاونية وكذلك وسائل التواصل
االجتماعي لتعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في منظور مدفوع بالمطالب وموجه
من المستخدمين؛
تعزيز مساھمة الھيدرولوجيا التطبيقية والخدمات المناخية ذات الصلة بالمياه في اإلدارة المتكاملة لموارد
المياه على نطاق أحواض األنھار /مستجمعات األمطار في مختلف أنحاء العالم؛
تنفيذ البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMواإلدارة المتكاملة للجفاف بالتعاون مع الشراكة
العالمية للمياه ) ،(GWPواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDومنظمة األغذية والزراعة
)(FAO؛
ً
مساعدة البلدان على وضع وتنفيذ سياسات وطنية بشأن الجفاف ،استنادا إلى فھم وتوجيه علميين سليمين؛
دعم البلدان لتطبيق مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات وتقديم التوجيه والمشورة بشأن إجراءات إدارة
السھول الفيضانية؛
استحداث وتنفيذ معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بشأن ضمان الجودة من أجل إدارة كل من
العمليات الجوية والبحرية؛

)ج(

)د(
)ھـ(

)و(

)ز(
)ح(

)ط(
)ي(
)ك(
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)ل(

)م(
)ن(

)س(
)ع(
)ف(
)ص(
)ق(

إقامة وصيانة شراكات استراتيجية مع وكاالت األمم المتحدة من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) ،(UNDPومكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث ) ،(UNISDRومبادرة التمويل التابعة لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEP-FIوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالوكاالت والمصارف اإلنمائية
الدولية واإلقليمية ،والتجمعات االجتماعية  -االقتصادية اإلقليمية ،والوكاالت اإلنسانية ،ورابطات القطاع
الخاص التي تساعد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تحسين القيام
بأدوارھا الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛
مساعدة البلدان النامية على بناء قدرتھا على الحد من مخاطر الكوارث؛
مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى إقامة شراكات مع وكاالت إدارة
مخاطر الكوارث ،ومختلف القطاعات االجتماعية  -االقتصادية المتضررة باألخطار الطبيعية من قبيل
الزراعة والطاقة وإدارة موارد المياه والتمويل والتخطيط ،فضالً عن المكاتب اإلحصائية التي تقوم بجمع
بيانات عن الخسائر واألضرار ،وذلك للتمكين من توثيق العالقات بين ھذه المنظمات والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛
تقديم الدعم لمسار عمل الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOواإلسھام في تنفيذ المنظومة
العالمية ل ُنظم رصد األرض ) (GEOSSإلى أقصى حد ممكن في إطار والية المنظمة )(WMO؛
إصدار نشرة المنظمة ) (WMOمرتين سنويا ً باللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية والفرنسية؛
تنفيذ استراتيجية اإلعالم والشؤون العامة )(IPA؛
تنفيذ أنشطة تعميم المنظور الجنساني؛
مواصلة تقديم الدعم للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
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2.8

النتيجة المتوقعة  :(ER 8) 8تحسين الكفاءة والفعالية

تعزيز نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوفي أمانة
المنظمة ) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية
تسعى منظمة محسّنة الفعالية والكفاءة إلى كفالة إشراف قوي على البرامج واإلدارة المالية للمنظمة
2.8.1
ومساءلة أمام أعضائھا .ويتضمن ھذا وضع خطة استراتيجية متسقة ،وخطة تشغيلية ،وميزانية قائمة على النتائج،
ونظام للمراقبة والتقييم يدمج أنشطة جميع أجزاء المنظمة ،بما في ذلك الھيئات الرئاسية والتأسيسية ،واألمانة .وستقدَّم
إلى أعضاء المنظمة ) (WMOخدمات لغوية وخدمات مؤتمرات ونشر عالية الجودة من خالل إنتاج مطبوعات وتوفير
خدمات المؤتمرات بعدد مالئم من لغات العمل حسبما حدد ذلك المؤتمر لتيسير صنع القرار .وستواصل المنظمة
) (WMOأيضا ً تنفيذ إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ من نظامھا للرقابة الداخلية واإلدارة القائمة على النتائج ،وستعزز
نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوداخل أمانة المنظمة ) (WMOمن
أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.
وسينصب التركيز أثناء الفترة  2019-2016على ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
)ك(
)ل(

)م(
)ن(

)س(
)ع(

إجراء استعراض استراتيجي لھياكل المنظمة ) (WMOوترتيباتھا التشغيلية ،وممارساتھا ذات الصلة
بالميزانية مع التركيز على فعالية أنشطة الھيئات التأسيسية وترتيبات األمانة؛
تحسين كفاءة وفعالية الھيئات الرئاسية والتأسيسية؛
تعزيز العمليات المفتوحة والشفافة الخاصة بأعمال المنظمة ،واالستخدام الكفؤ والفعال للموارد ،والمعاملة
المنصفة لجميع األطراف؛
تعزيز كفاءة أمانة المنظمة ) (WMOوتعزيز العمليات المراعية للمناخ؛
كفالة سالمة نظم إدارة المنظمة )(WMO؛
تحسين االرتباط بين األولويات والمبادرات االستراتيجية للمنظمة ،وبرامجھا وميزانيتھا ،من خالل نظام
وممارسات اإلدارة القائمة على النتائج؛
إجراء استعراض شامل للھياكل والبرامج واألولويات ،وتنفيذ النتائج ذات الصلة التي يتم التوصل إليھا؛
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظمة؛
تشجيع ثقافة االمتثال للوائح المنظمة ) (WMOومعاييرھا ،وتعزيز سيادة القانون؛
تحسين خدمات الدعم ،وھي عامل رئيسي في أداء الھيئات التأسيسية لوظائفھا بكفاءة ،من خالل توفير
الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية وأداء وظائف التخطيط؛
تحسين كفاء وفعالية وشفافية اإلدارة البرنامجية والمالية للمنظمة إلتاحة تحقيق مستوى مالئم من الرقابة
اإلدارية والمالية؛
مواصلة تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية ) ،(ERMواإلدارة القائمة على النتائج ) (RPMفي المنظمة
) ،(WMOباالستناد إلى الخطة االستراتيجية ) ،(SPوالخطة التشغيلية ) (OPللمنظمة ) ،(WMOوالميزانية
القائمة على النتائج ) ،(RPPونظام المراقبة والتقييم ) (M&Eالتابع للمنظمة ) (WMOلزيادة ثقة األعضاء
والتزامھم بدعم المنظمة؛
تقديم التوجيه للبلدان النامية وأقل البلدان نموا؛ً
المشاركة في مبادرات األمم المتحدة التي يعززھا مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
المعني بالتنسيق ) (CEBمن أجل إعالء مستوى معاييرھا في ميادين مثل جعل المنظمة موئالً لصون
البيئة ،وإرساء ضمانات الجودة؛
زيادة المشاركة في الرقابة الداخلية )إما ذات طابع ضمان الجودة أو ذات الطابع التشاوري( في مجال
الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والمراقبة؛
توفير خدمات عالية الجودة وميسورة التكلفة في مجال اللغات والمؤتمرات والنشر؛
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)ف(
)ص(

)ق(

تحسين الخدمات اللغوية وخدمات المطبوعات؛
توفير خدمات عالية الجودة للمؤتمرات وفي مجاالت الشراء والسفر والخدمات العامة؛ وتنفيذ سياسة
المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدماج الجوانب الجنسانية في البرامج واألنشطة
ذات الصلة؛
دعم تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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قائمة األسماء المختصرة والمختصرات
ADM
AEM
AeMP
AG
AgM
AgMP
AMDAR
AMMA
APSDEU
ASG
BIPM
BSH
CAeM
CAgM
CAS
CBH
CBS
CCA
CCl
CDMS
CEOP
CEOS
CER
Cg
CGMS
CHy
CIMO
CLIPS
CLW
CLIVAR
COP
COPUOS
CWI
DRA
DRR

طرائق البث المتقدمة
شعبة األرصاد الجوية للطيران
برنامج األرصاد الجوية للطيران
فريق استشاري
شعبة األرصاد الجوية الزراعية
برنامج األرصاد الجوية الزراعية
نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
التحليل المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية
اجتماع تبادل واستخدام البيانات الساتلية في آسيا والمحيط الھادئ
األمين العام المساعد )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
المكتب الدولي للموازين والمقاييس
برنامج النظم األساسية في مجال الھيدرولوجيا
لجنة األرصاد الجوية للطيران
لجنة األرصاد الجوية الزراعية
لجنة علوم الغالف الجوي
بناء القدرات في مجال الھيدرولوجيا
لجنة النظم األساسية
أنشطة التنسيق المناخية
لجنة علم المناخ
نظام إدارة قواعد البيانات المناخية
فترة الرصد المنسق المعزز
لجنة السواتل لرصد األرض
إدارة مكتب األمين العام والعالقات الخارجية )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
مؤتمر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
لجنة الھيدرولوجيا
لجنة أدوات وطرق الرصد
خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
إدارة المناخ والمياه )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
دراسة تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به )البرنامج العالمي للبحوث المناخية(
مؤتمر األطراف
لجنة األمم المتحدة المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
برنامج التعاون في القضايا المتعلقة بالمياه
إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
برنامج الحد من مخاطر الكوارث
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DSG
EC
EPAC
ERA
ESCAP
ET
ETRP
FAH
FAO
GAW
GCN
GCOS
GDPS
GEO
GEOSS
GEWEX
GMDSS
GOOS
GOS
GSICS
GTN-H
GTOS
GTS
GUAN
HFA
HFW
HNRC
HOMS
HYCOS
HWRP
IACRNA
IAEA
IASC
ICAO
ICSU
ICT

نائب األمين العام
المجلس التنفيذي )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
التلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي
أنشطة التصدي للطوارئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ )األمم المتحدة(
فرقة خبراء
برنامج التعليم والتدريب
برنامج التنبؤ والتطبيقات في مجال الھيدرولوجيا
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
المراقبة العالمية للغالف الجوي
الشبكة األساسية للنظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر
النظام العالمي لرصد المناخ
النظام العالمي لمعالجة البيانات
الفريق المعني برصدات األرض
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء )في البرنامج العالمي للبحوث المناخية(
النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار
النظام العالمي لرصد المحيطات
النظام العالمي للرصد
النظام الفضائي العالمي لتوحيد المعايير
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالھيدرولوجيا
النظام العالمي لرصد األرض
النظام العالمي لالتصاالت
شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
إطار عمل ھيوغو
التنبؤ الھيدرولوجي من أجل إدارة الموارد المائية
النظام المتعدد األغراض للھيدرولوجيا التطبيقية
النظام الھيدرولوجي التشغيلي المتعدد األغراض
نظام رصد الدورة الھيدرولوجية )مكون من مكونات النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية(
برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
اللجنة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالتصدي للحوادث النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اللجنة الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية
منظمة الطيران المدني الدولي
المجلس الدولي للعلوم
فرقة تنفيذ /تنسيق
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IFRC
IGACO
IGDDS
IGOS
IGWCO
IMOP
IOC
IOO
IPCC
IPM
IPWG
IPY
IRI
IROWG
ISCU
ISDR
ISO
ISS
ITWG
IWRM
JCOMM
JSC
LC
LDC
LCP
MDG
MG
MMOP
MPERSS
NAEDEX
NGO
NHS
NMC
NMHS

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
)استراتيجية( الرصدات المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي العالمي
الخدمة العالمية المتكاملة لبث البيانات
االستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد
الرصدات المتكاملة لدورة المياه العالمية
برنامج أدوات وطرق الرصد
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(
مكتب الرقابة الداخلية
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(
اجتماع غير رسمي للتخطيط
الفريق العامل الدولي المعني بالھطول
السنة القطبية الدولية
المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع
الفريق العامل الدولي المعني بالحجب الراديوي
المجلس الدولي للعلوم
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
نظم وخدمات المعلومات
الفريق العامل الدولي المعني بالمسابير الرأسية الشغالة الخاصة بالساتل للرصد التليفزيوني
باألشعة تحت الحمراء
اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
اللجنة العلمية المشتركة )البرنامج العالمي للبحوث المناخية(
مستشار قانوني
بلد من أقل البلدان نمواً
إدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
ھدف من األھداف اإلنمائية لأللفية
فريق اإلدارة
برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
نظام دعم التصدي لطوارئ التلوث البحري
اجتماع تبادل واستخدام البيانات الساتلية في أمريكا الشمالية وأوروبا
منظمة غير حكومية
مرفق وطني للھيدرولوجيا
مركز وطني لألرصاد الجوية
مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
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NMS
NWP
OBS
OC
OCHA
OPAG
PMO
PPR
PR
PWS
PWSP
QMF
RA
R&D
REM
RIC
RMDP
RP
RRC
RSMC
RTC
SBSTA
SCHOTI
SFCG
SG
SIDS
SOP
SP
SSA
TC
TCP
TCOP
TECO
TF
TFSP
THORPEX

مرفق وطني لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية
التنبؤ العددي بالطقس
إدارة نظم الرصد والمعلومات )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
التنسيق العام للبرامج العلمية والفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
فريق مفتوح العضوية معني بمجال برنامجي
أجھزة رسم السياسات
تقرير أداء البرنامج
ممثل دائم
شعبة الخدمات العامة في مجال الطقس
برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
إطار إدارة الجودة
اتحاد إقليمي
البحث والتطوير
إدارة شؤون إدارة الموارد )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
مركز إقليمي لألدوات
تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية
برنامج إقليمي
مركز إقليمي لقياس اإلشعاع
مركز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية
مركز إقليمي للتدريب
الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(
المؤتمر الدائم لرؤساء مؤسسات التدريب في مجال األرصاد الجوية
فريق تنسيق الترددات الفضائية
األمين العام
دولة جزرية صغيرة نامية
الخطة التشغيلية ألمانة المنظمة
الخطة االستراتيجية
أنشطة دعم المراقبة العالمية للطقس
لجنة فنية
برنامج األعاصير المدارية
برنامج التعاون الفني
المؤتمر الفني بشأن أدوات وطرق رصد األحوال الجوية والبيئة
صندوق استئماني
فرقة العمل المعنية بالتنبؤات الفصلية
تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

Cg-17/Doc. 10.1(2), DRAFT 1, p. 101

المسودة األولى
TMT
TOR
UN
UNCBD
UNCCD
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFCCC
UNOOSA
UNICEF
UNOSAT
UNWTO
VACS
VCP
VL
WAFS
WAMIS
WB
WCAC
WCASP
WCDMP
WCP
WCRIP
WCRP
WDM
WG
WGNE
WG-PIW
WHYCOS
WIGOS
WIS
WMC
WMO
WMOSP

فرقة إدارة التدريب
اختصاصات
األمم المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع األحيائي
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة للبيئة
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
منظمة األمم المتحدة للطفولة
البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية التابع لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث
منظمة األمم المتحدة للتجارة العالمية
تقلبية النظم المناخية األفريقية
برنامج التعاون الطوعي
المختبر االفتراضي
النظام العالمي للتنبؤات المساحية
المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
البنك الدولي
ش عبة التطبيق ات المناخي ة العالمي ة وخ دمات المعلوم ات والتنب ؤات المناخي ة )المنظم ة العالمي ة
لألرصاد الجوية(
البرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات المناخية
البرنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبة المناخ
برنامج المناخ العالمي
البرنامج العالمي المعني بتقدير تأثيرات المناخ وباستراتيجيات االستجابة
البرنامج العالمي للبحوث المناخية
إدارة بيانات المراقبة العالمية للطقس
فريق عامل
الفريق العامل المعني بالتجريب العددي
الفريق العامل المعني بتخطيط وتنفيذ المراقبة العالمية للطقس
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WMO
نظام معلومات المنظمة )(WMO
مركز أرصاد جوية عالمي
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
البرنامج الفضائي للمنظمة )(WMO
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المسودة األولى
WOAP
WFP
WRC
WRI
WSSD
WWRP
WWW

ُّ
وتمثل البيانات التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
فريق الخبراء المعني بالرصدات
برنامج األغذية العالمي
مركز عالمي لقياس اإلشعاع
برنامج بشأن القضايا المتعلقة بالمياه
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
البرنامج العالمي لبحوث الطقس
المراقبة العالمية للطقس
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى
التذييل جيم:
ال يدرج في الملخص العام

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

المؤتمر السابع عشر
جنيف2015 ،

الميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة
)(2019-2016
مقترحات األمين العام
)(Cg-17/Doc. 10.2

أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  -جنيف  -سويسرا
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المسودة األولى

المحتويات
الصفحات
أوال -

عرض عام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثانيا ً  -تدابير تحقيق وفورات وتدابير

7

االستثمار 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثالثا ً  -األنشطة البرنامجية المقترحة للفترة  2019-2016حسب النتائج المتوقعة

68 . . . . . . . . . . . . . . .

النتيجة المتوقعة  :1تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس
والمناخ والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية المعنية من
استعمالھا في اتخاذ القرارات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

والماء والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا . . . . . . .

75

النتيجة المتوقعة  :4تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الوصول إلى نظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية القاعدة
وفضائية القاعدة ،وتطوير تلك النظم وتنفيذھا واستعمالھا ،إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك
الرصدات البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير الدولية التي وضعتھا المنظمة ). . . . (WMO

80

والمناخ والماء والبيئة واالستفادة منھا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

النتيجة المتوقعة  :7إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات وإيضاح قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة
والمنظمات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

النتيجة المتوقعة  :8النھوض بنظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوداخل أمانة
المنظمة ) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

البرنامج الشامل لعدة قطاعات :اإلطار العالمي للخدمات المناخية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

النتيجة المتوقعة  :2تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية
النتيجة المتوقعة  :3تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ

النتيجة المتوقعة  :5تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس
النتيجة المتوقعة  :6تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،وال

رابعا ً  -تقديرات اإليرادات للفترة

2019-2016

110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرفقات
ألف

ميزانيات الدعم الموزعة على النتائج المتوقعة )إدارة الموارد ،والخدمات العامة ،وخدمات الشراء والسفر ،واألصول
الرأسمالية ،والتكاليف المشتركة( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

باء

حساب تسوية التضخم ومسرد مصطلحات الميزانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

جيم

الھيكل التنظيمي ألمانة المنظمة ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (WMO

120

دال

توجيھات الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بشأن إعداد الميزانية المقترحة للفترة

. . . . . .

122

2019-2016
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المسودة األولى

أوالً  -عرض عام
عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على النتائج
تشكل الميزنة القائمة على النتائج جزءاً ال يتجزأ من عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOالتي
-1
تشمل التخطيط االستراتيجي ،والتخطيطي التشغيلي ،والميزنة القائمة على النتائج ،والمراقبة والتقييم .وتحدد الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOألربع سنوات االتجاھات واألولويات لتوجيه أنشطة جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة
) (WMOلتمكين جميع أعضاء المنظمة من تحسين معلوماتھم ونواتجھم وخدماتھم األساسية ،والحفاظ على البنى التحتية
الضرورية ،واالستفادة مباشر ًة من أوجه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا من خالل تنفيذ مجموعة من المحاور
االستراتيجية .وھذه تفضي جميعھا إلى تقديم دعم متواصل للحد من مخاطر الكوارث ،فضالً عن إتاحتھا تعظيم الفوائد
االقتصادية والمجتمعية المحتملة ،من خالل الخدمات المستدامة.
وتعرض الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOأنشطة ومشاريع برنامجية محددة زمنيا ً ومرتبطة بأولويات
-2
تلبية االحتياجات المجتمعية العالمية وتحقيق النتائج المتوقعة .وھي تتضمن مقاييس لألداء لتقييم التقدم المحرز لتحقيق
النتائج المتوقعة وتشكل أساس تخصيص الموارد ،والمراقبة والتقييم .وتح ِّدد ميزانية المنظمة ) (WMOالقائمة على
النتائج الموارد العادية والطوعية الالزمة لتنفيذ األنشطة والمشاريع البرنامجية الواردة في الخطة التشغيلية للمنظمة
) ،(WMOوتتضمن العناصر التالية ‘1’ :إطار منطقي لتحديد الموارد الالزمة؛ ’ ‘2تبرير الموارد الالزمة للمساعدة على
تحقيق أمثل استخدام لھا؛ ’ ‘3مقاييس لألداء لقياس التقدم المحرز في تحقيق أھداف األداء الرئيسية على ضوء الموارد
المخصصة.
وتماشيا ً مع الخطة االستراتيجية ذات الصلة وبھدف استخدام الموارد المحدودة استخداما ً فعاالً ،يجري
-3
تبرير الموارد العادية وتنظيمھا على أساس النتائج المتوقعة الثماني ،مع المراعاة التامة للمجاالت الخمسة ذات األولوية
التي يجب تركيز الجھود المشتركة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة ألعضاء المنظمة )(WMO
وشركائھا عليھا لتحقيق فوائد قصوى ألعضاء المنظمة .وترد في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOتفاصيل النتائج
المتوقعة والمجاالت ذات األولوية.
وتقدم ھذه الوثيقة عرضا ً عاما ً لألنشطة التي تجري وفقا ً لما يستنسبه األمين العام للمنظمة ) (WMOبشأن
-4
اإلدارة اليومية للمنظمة ،تحت توجيھات المجلس التنفيذي .وتشمل ھذه األنشطة ‘1’ :الميزانية العادية ،التي تضم
األنشطة التي يُقصد أن يمولھا أعضاء المنظمة من خالل االشتراكات المقررة؛ و ’ ‘2األنشطة األخرى ،التي من
المتوقع تمويلھا من الموارد العادية األخرى .وتتعلق الموافقة الملتمسة من المؤتمر بالمستوى المقترح لالشتراكات
المقررة .و ُتعرض في الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016تفاصيل إضافية على مستوى كل نشاط على
حدة ،بما في ذلك تكاليف األنشطة .و ُتعرض األموال المقدمة إلى المنظمة ) (WMOمن أجل نطاق محدد )أي لألنشطة
ذات التمويل المشترك واألنشطة ذات األولوية في التمويل( كجزء من وثيقة مكرّ سة لھذا الغرض.
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المسودة األولى
الجدول  :1ملخص الموارد العادية المقترحة للفترة  2019-2016حسب مصدر التمويل
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الفترة المالية

الموارد المقترحة للفترة

2019-2016

الموارد المعتمدة
للفترة -2012
2015

مصدر التمويل

الفرق

المبلغ

)(%

الميزانية العادية

280 350.0

7.4

261 000.0

األنشطة الممولة من الموارد العادية األخرى

12 200.0

)(18.7

15 000.0

الموارد العادية األخرى

)(12 200.0

)(18.7

)(15 000.0

االشتراكات المقررة

280 350.0

7.4

261 000.0

االحتياجات اإلجمالية من الموارد
تشمل الموارد العادية المقترحة للفترة  2019-2016الميزانية العادية البالغة قيمتھا  292.55مليون فرنك
-5
سويسري الممولة من اشتراكات مقررة تبلغ قيمتھا  280.35مليون فرنك سويسري وموارد عادية تبلغ قيمتھا 12.2
مليون فرنك سويسري ممولة من مصادر أخرى لإليرادات )الجدول  (1من قبيل إيرادات اإليجار ،وإيرادات تكاليف
دعم البرامج ،والفائدة .وتقابل الموارد العادية المقترحة االحتياجات التي تتيح لألمانة تنفيذ األنشطة الموكولة إليھا التي
تجسّد قرارات مؤتمر المنظمة ).(WMO
وتمثل موارد الميزانية العادية للفترة  2019-2016زيادة قيمتھا  19.35مليون فرنك سويسري أو  7.4في
-6
ً
ُ
المائة للفترة المالية الرباعية السنوات  2019-2016مقارنة بالفترة  .2015-2012وتعتبر ھذه الزيادة ضرورية لتوفير
مستوى كا ٍ
ف من التمويل ألنشطة برامج المنظمة ) (WMOاألساسية ،بعد عقدين أُبقي فيھما على مستوى الموارد العادية
عند درجة النمو اإلسمي الصفري ،على النحو المبين في الجدول  3أدناه .وتشكل موارد الميزانية العادية الممولة من
االشتراكات المقررة الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة.
وقد انخفض مستوى الموارد العادية األخرى البالغة قيمتھا  12.2مليون فرنك سويسري )الفائدة ،وإيرادات
-7
ً
اإليجار ،وإيرادات دعم البرامج( بما قيمته  2.8مليون فرنك سويسري أو  18.7في المائة مقارنة بالفترة ،2015-2012
أخذاً في االعتبار الخبرة السابقة .وعلى االختالف من ميزانية الفترة المالية الحالية ،ال ُتعتبر ھذه الموارد جزءاً من الحد
األقصى لإلنفاق الذي سيوافق عليه المؤتمر.
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المسودة األولى
الجدول  :2الموارد العادية :التكاليف المباشرة والموزعة حسب النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الميزانية العادية والموارد العادية األخرى للفترة
2019-2016
النتيجة المتوقعة

التكاليف
المباشرة
ألف

التكاليف
الموزعة
باء

المجموع

%

جيم = ألف  +باء

تحسين نوعية الخدمات وتقديم الخدمات :تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن
 -1الطقس والمناخ والماء والبيئة وتحسين ُسبُل الحصول عليھا تلبية
الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية المعنية
من استعمالھا في اتخاذ القرارات

20 825.9

5 579.6

26 405.5

90.

الحد من مخاطر الكوارث :تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من
 -2المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات
الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة

8 219.2

2 202.1

10 421.3

3.6

تحسين معالجة البيانات والنمذجة التنبؤ :تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
على توفير معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس
-3
والمناخ والماء والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا

20 281.6

5 433.8

25 715.4

8.8

تحسين الرصدات وتبادل البيانات :تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على
الوصول إلى ُنظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية
القاعدة وفضائية القاعدة ،وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا ،إلجراء
-4
رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات
البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على
المعايير الدولية التي وضعتھا المنظمة )(WMO

33 163.6

8 885.1

42 048.7

14.4

تعزيز البحوث الھادفة :تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة
 -5في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس
والمناخ والماء والبيئة واالستفادة منھا

21 329.2

5 714.5

27 043.7

9.2

تعزيز تنمية القدرات :تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOعلى
 -6االضطالع بوالياتھا ،وال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية

13 187.6 49 222.4

تعزيز الشراكات :إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا
لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
 (NMHSs) -7في تقديم الخدمات وإيضاح قيمة مساھمات المنظمة
) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا
تحسين الكفاءة والفعالية :النھوض بنظم إدارة الجودة في المرافق
 -8الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوداخل أمانة
المنظمة ) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية
المجموع

18 466.2

62 410.0

21.3

4 947.4

23 413.6

8.0

15 867.4 59 224.4

75 091.8

25.7

61 817.5 230 732.5

292 550.0

100.0
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تخصيص الموارد حسب النتيجة المتوقعة واألنشطة البارزة
يبيّن الجدول  2تخصيص الموارد العادية اإلجمالية البالغة قيمتھا  292.55مليون فرنك سويسري حسب
-8
النتيجة المتوقعة للفترة  2019-2016مع زيادة تفصيلھا حسب التكاليف المباشرة والتكاليف الموزعة ويح ِّدد التكاليف
المباشرة للبرامج والتكاليف الموزعة )تكاليف إدارة الموارد ،واألصول الرأسمالية ،وأنشطة التنسيق بين وكاالت
منظومة األمم المتحدة(.
ويُخصَّص أعلى مستوى من الموارد ) 25.7في المائة من الموارد اإلجمالية( للنتيجة المتوقعة  8التي
-9
تتضمن مخصصات في الميزانية ألجھزة صنع السياسات )المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجنة االستشارية المالية
) ،((FINACولإلدارة التنفيذية ،واإلشراف الداخلي ،والتخطيط االستراتيجي ،وتعميم مراعاة المنظور الجنساني،
وخدمات اللغات والمؤتمرات والنشر .أما ثاني وثالث أعلى مستويين للموارد فھما مخصصان للنتيجة المتوقعة  - 6تنمية
القدرات ) 21.3في المائة( وللنتيجة المتوقعة  - 4إدارة الرصدات والبيانات ) 14.4في المائة( ،اللتين تمثالن كلتاھما
أعلى األولويات البرنامجية.
-10
كما يلي:

و ُتعرض ميزانية مفصلة في القسم الثالث من ھذه الوثيقة وفقا ً للنتائج المتوقعة الثماني .وأبرز األنشطة ھي

)أ(

المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية الذي يُعقد في عام 2019؛ وأربع دورات
للمجلس التنفيذي؛ وأربع دورات للجنة االستشارية المالية )(FINAC؛ وثماني دورات للمكتب
وثماني دورات للجنة المراجعة؛ وجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )(IMO؛ واإلدارة
التنفيذية ألمانة المنظمة )(WMO؛ واإلشراف الداخلي؛ والتخطيط االستراتيجي؛ وخدمات
اللغات والمؤتمرات والنشر ،وكذلك أنشطة االتصاالت ،بما في ذلك تطوير الموقع الشبكي
وتعھدّه )على النحو المبين في النتيجة المتوقعة (8؛

)ب(

أنشطة تنمية القدرات وإدارة الرصدات والبيانات )على النحو المبين في النتيجتين
المتوقعتين  6و (4؛

)ج(

تسعة اجتماعات للجان الفنية ،وھي لجنة النظم األساسية ) ،CBSاجتماعان( ،ولجنة أدوات
وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة علوم الغالف الجوي )،(CAS
ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMولجنة األرصاد الجوية الزراعية )،(CAgM
واللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) ،(JCOMMولجنة علم المناخ )(CCI؛ وزھاء  30اجتماعا ً لھيئاتھا الفرعية )على النحو
المبيّن في النتائج المتوقعة ذات الصلة(؛

)د(

أنشطة دعم اللجان الفنية ،من قبيل االجتماعات والمطبوعات )على النحو المبيّن في النتائج
المتوقعة ذات الصلة(؛

)ھـ(

ستة اجتماعات لالتحادات اإلقليمية ،وستة مؤتمرات فنية إقليمية ،وست حلقات دراسية
إقليمية ،وغيرھا من األنشطة اإلقليمية )على النحو المبين في النتيجة المتوقعة .(6

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 11

المسودة األولى

األولويات
تجسّد الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016األولويات الست التالية المبينة في الخطة االستراتيجية
-11
للمنظمة ) (WMOللفترة :2019-2016
األولوية األولى-

تقديم خدمات شديدة األثر للحد من مخاطر الكوارث :تحسين فعالية التنبؤات العالية الجودة والقائمة
على األثر واإلنذارات المبكرة باألخطار المتعددة المتعلقة بأخطار األحوال الجوية والھيدرولوجية
واألخطار البيئية ذات الصلة بھا الشديدة األثر ،مما يساھم في الجھود الدولية المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث ،وتحقيق القدرة على الصمود في مواجھتھا ،والوقاية منھا؛

األولوية الثانية -

اإلطار العالمي للخدمات المناخية :تنفيذ خدمات مناخية ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSال سيما من أجل البلدان التي تفتقر إلى تلك الخدمات) :أ( إقامة مراكز مناخية إقليمية؛
)ب( تحديد احتياجات المستخدمين إلى نواتج مناخية؛ )ج( إنشاء نظام معلومات للخدمات المناخية
)(CSIS؛ )د( تعزيز مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية )(S2S؛

األولوية الثالثة -

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WIGOSاستكمال تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد /نظام معلومات المنظمة ) (WIGOS/WISمع التركيز على تنفيذ جميع لبنات بناء قابلية
اإلطار للتشغيل المتبادل ودعم قبولھا على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

األولوية الرابعة  -خدمات األرصاد الجوية للطيران :تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsعلى تلبية متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبواسطة) :أ( تسريع وتيرة
تنفيذ معايير الكفاءات المشتركة بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOونظم إدارة الجودة )(QMS؛ )ب( معالجة االحتياجات والتحديات الناشئة
المرتبطة بخطة المالحة الجوية العالمية؛ )ج( تعزيز أطر استرداد التكاليف؛
األولوية الخامسة  -المنطقتان القطبيتان والمناطق المرتفعة من جبال األلب :تحسين خدمات المراقبة والتنبؤ الجوية
والھيدرولوجية التشغيلية في المنطقتين القطبيتين والمناطق المرتفعة من جبال األلب وما يتجاوزھا
بواسطة) :أ( إعمال المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛ )ب( تحسين فھم تداعيات التغيرات
الحاصلة في ھذه المناطق على أنماط الطقس والمناخ العالمية؛ )ج( تعزيز التنبؤ القطبي في إطار
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛
األولوية السادسة  -تنمية القدرات :تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى أداء
مھمتھا من خالل المساعدة في تنمية الموارد البشرية ،والقدرات الفنية والمؤسسية ،وتحسين البنية
التحتية ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
األولوية السابعة  -حوكمة المنظمة ) :(WMOمواصلة إجراء استعراض استراتيجي لھياكل المنظمة
والترتيبات التشغيلية وممارسات الميزنة المتبعة فيھا ،مع التركيز على فعالية أنشطة الھيئات
التأسيسية وترتيبات األمانة.
)(WMO
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التركيز على تنمية القدرات
تركز الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016تركيزاً واضحا ً على تنمية القدرات استجابة لمتطلبات أعضاء
-12
المنظمة ) .(WMOلتعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى أداء مھمتھا من خالل
المساعدة في تنمية الموارد البشرية ،والقدرات الفنية والمؤسسية ،وتحسين البنية التحتية ،ال سيما في البلدان النامية وأقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية .وأنشطة ومكونات تنمية القدرات ال ترد في برنامج التعليم والتدريب وفي
النتيجة المتوقعة  6فحسب ،بل ترد أيضا ً في البرامج العلمية والفنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOوتدعم النتائج
المتوقعة األخرى.

تدابير تحقيق الكفاءة
إن السعي المتواصل إلى تحسين الكفاءة يسھم في تحقيق عائدات مالية يمكن أن تساعد على استيعاب
-13
أنشطة جديدة وزيادات التكلفة في إطار الموارد المعتمدة .وقد بُذلت أثناء الفترة المالية السادسة عشرة جھود متواصلة
لتحقيق زيادات في الكفاءة تركز على اإلجراءات التالية ومن المتوقع بذل جھود مماثلة في الفترة :2019-2016
)أ(

زيادة االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات وتحديث تلك التكنولوجيا ،بما يشمل االستخدام
الفعال والواسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )مثالً في خدمات بث الرسائل ،والتداول
بالفيديو /الويب /الوسائل السمعية ،وفي إعداد الوثائق ،وعقد اجتماعات دون ورق ،وفي إدارة الوثائق(؛

)ب(

تبسيط العمليات التي ترمي إلى زيادة سرعة ومناسبة توقيت الخدمات اإلدارية وتنفيذ البرامج؛

)ج(

زيادة تحسين عمليات السفر والشراء؛

)د(

زيادة خفض مدة وحجم وثائق اجتماعات الھيئات التأسيسية؛

)ھـ(

خفض تكاليف اجتماعات الھيئات التأسيسية من خالل التخطيط الديناميكي واالستباقي للدورات واختيار
أماكن عقد االجتماعات بعناية صارمة؛

)و(

اتباع ُنھج مشتركة بين اإلدارات ومصفوفية لزيادة فعالية تنفيذ البرامج وزيادة كفاءتھا بالنسبة للتكاليف.

اتجاه الموارد في الفترة

2019-1996

إن اتجاھات الموارد خالل الفترات المالية الخمس الممتدة من عام  1996إلى عام  2015والموارد
-14
المقترحة للفترة  2019-2016مبينة في الجدول  4بالقيمة اإلسمية والقيمة الحقيقية )بأسعار  .(1995وترد تفاصيل إضافية
عن تقديرات اإليرادات للفترة  2019-2016في القسم الرابع  -تقديرات اإليرادات .وتشمل الموارد العادية االشتراكات
المقررة ،التي أُبقي عليھا عند مستوى النمو اإلسمي الصفري من عام  1996إلى عام  ،2011والموارد األخرى مثل
إيرادات اإليجار وإيرادات تكاليف دعم البرامج .وتبلغ قيمة المساھمات الطوعية زھاء  30في المائة من موارد المنظمة
) (WMOوتشير عموما ً إلى اتجاه تصاعدي طفيف أثناء الفترات المالية الممتدة من سنة  2008إلى سنة .2013
ومع ذلك ،استطاعت المنظمة ) (WMOأن تتأقلم ،في سياق الميزانية العادية ،مع ھذا االتجاه السلبي
-15
للموارد خالل السنوات العشرين األخيرة وذلك من خالل زيادة الكفاءة ،وأتاح ذلك استيعاب مبادرات جديدة ،مثل
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المسودة األولى
برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) ،(DDRوبرنامج أقل البلدان نمواً ،وتعزيز وظيفة اإلشراف بمكتب اإلشراف الداخلي
الجديد وبلجنة المراجعة ،والتوسع في استخدام اللغتين الصينية والعربية كلغتين رسميتين ولغتي عمل للمنظمة ).(WMO
وقُدمت أيضا ً للمنظمة فوائض الميزانية في نھاية كل فترة مالية لتنفيذ األنشطة ذات األولوية ،مع توفير المجلس التنفيذي
اإلشراف ،ولكن مستوى الفوائض انخفض بمرور الوقت .ومن المتوقع اتباع نفس النھج في ما يتعلق بالفائض الناشئ
عن الفترة المالية الخامسة عشرة والسادسة عشرة .وإيجازاً ،أسفر ھذا االتجاه عن انخفاض في القوة الشرائية للميزانية
أثناء الفترة  2019-1996يقدّر بنسبة  17.1في المائة .وھذا االنخفاض في القوة الشرائية كان له تأثير سلبي كبير على
البرامج.
والميزانية المعتمدة للفترة المالية السادسة عشرة ) ،(2015-2012بما تنطوي عليه من زيادة متواضعة،
-16
أوقفت إلى حد ما االتجاه الھبوطي في القوة الشرائية للميزانية وعكست جزئيا ً اتجاه التدھور في الموارد الذي حدث
خالل الفترات المالية السابقة األربع على األقل بدون أن تتدارك تداركا ً كامالً خسارة القوة الشرائية لميزانية المنظمة
) .(WMOومن شأن الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016أن تسترد الخسارة المتراكمة في القوة الشرائية كي تتمكن
المنظمة ) (WMOمن أن تحقق أولوياتھا تماما ً وتؤدي واليتھا .وفي إطار ھذا المنظور ،تھدف الموارد العادية للفترة
 2019-2016إلى استعادة مستوى موارد كا ٍ
ف من أجل أنشطة برامج المنظمة ) (WMOاألساسية ،مثل البرنامج العالمي
ً
المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة ،وتوفير أموال بدئية للمبادرات الجديدة .والمقصود أيضا أن تغطي تكاليف
البنية التحتية ،ال سيما تلك المرتبطة بصيانة المبنى الشائخ والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وتتمثل نتائج استمرار تدھور الموارد بالنسبة ألعضاء المنظمة في زيادة انخفاض أو ضعف المساھمة في
-17
التنمية االجتماعية  -االقتصادية الوطنية بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث في مواجھة الظواھر المتطرفة المتعلقة
بالمناخ والطقس والماء .وسوف يستمر اتساع الفجوة في القدرة والكفاءة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالموجودة في أقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية والبلدان النامية
وتلك الموجودة في البلدان المتقدمة النمو ،ال سيما من حيث الكفاءات التي تشترطھا المنظمة ) (WMOوالبالغة األھمية
بشأن تقديم الخدمات المدعومة برصدات وبحوث وتنبؤات وتوقعات .وقد تحدث تأثيرات سلبية أيضا ً على المستوى
الوطني في مخصصات الميزانية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواالستثمارات .وھذا
سيعّرض للخطر االستثمارات التي جرى توظيفھا حتى اآلن في بناء القدرة على الصمود وتعظيم مساھمة أعضاء
المنظمة في جھود التنمية الوطنية واإلقليمية والعالمية في وقت تلزم فيه جھود عالمية لكفالة دور قوي للمنظمة )(WMO
في تحقيق التنمية المستدامة وفي اإلسھام بعلم رشيد من أجل صنع القرارات المتعلقة بالسياسات.
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الجدول  :3الموارد السنوية للفترة  2015-1996والموارد المقترحة للفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الموارد العادية

2019-2016

الموارد الفعلية

السنة
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

الميزانية
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المقترحة
2016

2017

2018

2019

اإلسمية

64.8

64.8

65.2

65.2

67.6

68.6

67.1

66.6
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69.6
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73.1

73.1
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64.0
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السنة
الموارد العادية

المساھمات الفعلية
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

الميزانية
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المقترحة
2016

2017

2018

2019

اإلسمية

20.0

20.1

31.5

32.6

35.7

43.0

35.6

35.1

20.2

27.2

21.7

22.4

30.7

29.2

25.1

42.6

30.7

36.7

44.7

44.7

30.0

30.9

30.2

30.0

الحقيقية )بأسعار *(1995

19.9

19.8

31.0

31.5

34.1

40.7

33.3

32.6

18.5

24.6

19.5

19.8

26.9

26.4

21.8

36.9

26.7

27.6

38.4

38.1

25.7

26.4

25.8

25.6

للفترة  :2019-2016المساھمات الطوعية ذات التمويل المشترك والمساھمات الطوعية المتوقعة.
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يبيّن الجدول  4الوارد أدناه النتائج المتوقعة الثماني للفترة  2019-2016ومقارنة للموارد العادية بين الفترة
-18
ً
 2015-2012والفترة  2019-2016حسب النتائج المتوقعة ويعرض تخصيصا للموارد العادية للفترة  2019-2016حسب
النتيجة المتوقعة.
الجدول  :4الموارد العادية :المقارنة بين الفترة  2015-2012والفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
*2015-2012
النتائج المتوقعة

المبلغ

2019-2016

2019-2016

النسبة
المئوية

المبلغ

التغيير

النسبة
المئوية

المبلغ

النسبة
المئوية

1

تحسين نوعية الخدمات وتقديم
الخدمات

25 011.1

9.1

26 405.5

9.0

1 394.4

)(0.0

2

الحد من مخاطر الكوارث

10 845.8

3.9

10 421.3

3.6

)(424.5

)(0.4

24 431.0

8.9

25 715.4

8.8

1 284.4

)(0.1

36 194.5

13.1

42 048.7

14.4

5 854.2

1.3

5

تعزيز البحوث الھادفة

23 136.0

8.4

27 043.7

9.2

3 907.7

0.9

6

تعزيز تنمية القدرات

59 264.6

21.5

62 410.0

21.3

3 145.4

)(0.1

7

تعزيز الشراكات

22 291.0

8.1

23 413.3

8.0

1 122.6

)(0.1

8

تحسين الكفاءة والفعالية

74 826.0

27.1

75 091.8

25.7

265.8

)(1.4

276 000.0

100.0

292 550.0

100.0

16 550.0

-

3
4

تحس ين معالج ة البيان ات
والنمذجة والتنبؤ
تحس ين الرص دات وتب ادل
البيانات

المجموع
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ثانيا  -تدابير تحقيق وفورات وتدابير االستثمار
أشار المجلس التنفيذي على وجه الخصوص في دورته السادسة والستين إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء
-19
المنظمة يواجھون ضغوطا ً في التمويل ولذا طلبوا اقتراحات مفصّلة في الميزانية تتعلق باألولويات التي حددتھا الخطة
االستراتيجية المنقحة لدعم أي مطالبة لزيادة الميزانية في الفترة المالية المقبلة انطالقا ً من الميزانية األساسية المرتبطة
بمستويات اإلنفاق القائمة.
-20

وأوصى المجلس أيضا ً بما يلي:

)أ(

أن يقترن مقترح الميزانية المنقحة بسلسلة من التدابير المقترحة (i) :الزيادات في التكاليف التي ال يمكن
التحكم فيھا؛ و ) (iiتدابير تحقيق وفورات؛ و ) (iiiتدابير االستثمار؛

)ب(

أن ُتعرض باختصار األنشطة المكوِّ نة لكل تدبير ،وتكلفتھا ومبرراتھا وخطر تنفيذ التدبير أو عدم تنفيذه؛

)ج(

أن تحدد الميزانية المنقحة المقترحة التدابير الممكنة لتحقيق وفورات ،ومقدار ھذه الوفورات ،حتى تتسنى
إعادة تخصيص الموارد المناظرة لألنشطة ذات األولوية قبل النظر في توجيه طلبات لتقديم تمويل
إضافي؛

)د(

أن تتحقق وفورات إما بتحقيق أوجه كفاءة في العمليات الداخلية وإما من التخفيضات المقترحة في برامج
العمل.

ووفقا ً لھذه التوجيھات من الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ،يتضمن ھذا القسم (i) :التدابير
-21
المقترحة لتحقيق وفورات؛ و ) (iiتدابير االستثمار .ويرد تلخيص لآلثار المالية لھذه التدابير في الجدول  5أدناه.
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المسودة األولى
الجدول  :5ملخص تدابير تحقيق وفورات وتدابير االستثمار
)بآالف الفرنكات السويسرية(
اآلثار المالية لتدابير تحقيق وفورات وتدابير االستثمار للفترة

2019-2016

الفرق عن النمو
اإلسمي الصفري

المبلغ

)(%

الموارد المعتمدة للفترة ) 2015-2012أساس النمو اإلسمي الصفري(

261 000.0

الوفورات

)(3 045.7

)(1.2

تدابير االستثمار
النتيجة المتوقعة  1تحسين نوعية الخدمات وتقديم الخدمات

835.0

0.3

النتيجة المتوقعة  2انخفاض مخاطر الكوارث

558.8

0.2

النتيجة المتوقعة  3تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

2 026.6

0.8

النتيجة المتوقعة  4تحسين الرصدات وتبادل البيانات

3 410.5

1.3

النتيجة المتوقعة  5تعزيز البحوث الھادفة

1 516.8

0.6

النتيجة المتوقعة  6تعزيز تنمية القدرات

5 535.2

2.1

النتيجة المتوقعة  7تعزيز الشراكات

1 042.7

0.4

النتيجة المتوقعة  8تحسين الكفاءة والفعالية

1 547.5

0.6

ميزانيات الدعم الموزعة على النتائج المتوقعة

5 922.6

2.3

المجموع الفرعي لتدابير االستثمار

22 395.7

8.6

الموارد المقترحة )للفترة (2019-2016

280 350.0

7.4
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تدابير تحقيق وفورات
الوفورات الناشئة عن السياسة والترتيبات الجديدة بشأن

السفر750,000:

فرنك سويسري

طلب المجلس التنفيذي ،في دورته السادسة والستين ،إلى األمين العام أن يقدم تقريراً عن حالة استعراض
-22
سياسة السفر المتبعة في المنظمة ) (WMOوسياسة منقحة ،حسب االقتضاء ،إلى الدورة السابعة والستين للمجلس
التنفيذي .وسوف تتضمن سياسة السفر الجديدة تدابير تسفر عن وفورات كبيرة في تكاليف السفر أساسا ً من خالل
التوسع في استخدام الدرجة السياحية لسفر الموظفين.
وتقدَّم خدمة السفر من خالل المنصة الداخلية الموقعية الموجودة في مبنى المنظمة العالمية لألرصاد
-23
الجوية ) .(WMOويجري وضع ترتيب جديد للسفر سوف يُعتمد بحلول عام  .2016ويتألف الترتيب الجديد من مزيج
متوازن من (i) :ترتيب لتقديم الخدمة من خالل المنصة الداخلية القائمة؛ و ) (iiترتيب لتقديم الخدمة من خالل منصة
خارجية؛ و ) (iiiأداة إلدارة الحجز للسفر على اإلنترنت .وترتيب تقديم الخدمة الخارجية وأداة الحجز من خالل
اإلنترنت سيمكنان المستعملين من الترتيب لسفرھم على نطاق العالم ،وسيتاح لھم بذلك الحصول على أفضل أجور
السفر المتاحة ،بما في ذلك أجور السفر في السوق المحلية واألجور المتفاوض عليھا من األمم المتحدة ،بأتعاب حجز
ً
مقارنة بالخدمات الداخلية.
مخ ّفضة
ومن المتوقع أن يسفر تنفيذ سياسة السفر الجديدة وترتيبات السفر الجديدة عن تحقيق وفورات تقدّر بمبلغ
-24
 750,000فرنك سويسري للفترة .2019-2016

انخفاض تكاليف الموظفين الناجم عن انخفاض تكاليف الموظفين المعيارية للفترة

2,295,700 :2019-2016

نتيجة الرتفاع معدل دوران الموظفين مؤخراً فإن تكاليف الموظفين المعيارية المستخدمة ألغراض
-25
التخطيط قد انخفضت ،ال سيما التكاليف المتعلقة بالموظفين من الفئة الفنية وبالمديرين .وعاد ًة ،يتقاعد موظفو المنظمة
) (WMOوھم يشغلون درجات شديدة االختالف في رتب الفئة الفنية وفئة المديرين ،ويبدأ عاد ًة الموظفون المعينون حديثا ً
على الدرجة  1من كل رتبة من الرتب المعنية .وإضافة إلى ذلك ،تشير التكاليف العامة للموظفين )أي تكاليف
االستحقاقات الشخصية لموظفي المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إجازة زيارة الوطن ومنحة التعليم( إلى حدوث نقصان
طفيف في التكاليف التاريخية منذ عامين .وأخيراً ،فإن معدل التضخم المقدّر للفترة  2019-2016قد ُنقح في اتجاه
ھبوطي .وسوف يترتب على تكاليف الموظفين المعيارية المنقحة لعام  2016نقصان في االحتياجات المق ّدرة لتكاليف
الموظفين قدره  2.3مليون فرنك سويسري تقريبا ً.

تدابير االستثمار
يقابل كل تدبير من تدابير االستثمار ،في الجداول الواردة أدناه ،األولوية األوثق صلة به المأخوذة من
-26
األولويات السبع الواردة في الخطة االستراتيجية للفترة  2019-2016المشار إليھا في الفقرة .11
تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة  :1تحسين نوعية الخدمات وتقديم الخدمات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة بشأن الطقس والمناخ
والماء والبيئة وتحسين سُبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع القطاعات المجتمعية المعنية
من استعمالھا في اتخاذ القرارات
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الجدول  :6ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

1

خدمات األرصاد الجوية الداعمة للزراعة
الخدمات العامة في مجال الطقس ،بما في ذلك تقديم الدعم ألنشطة الفريق المفتوح
العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني بالمجال البرنامجي الخاص بالخدمات
العامة في مجال الطقس ) ،(CBS OPAG on PWSولألنشطة اإلقليمية لبرنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSولتقييم وإيضاح المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية
أنشطة دعم للجنة األرصاد الجوية للطيران وتعزيز التعاون دون اإلقليمي في جوانب
األرصاد الجوية للطيران

1

األولوية
الثانية

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(
319,000

الثانية

81,000

الرابعة

99,200

األولى

85,700

دعم استعراض وتنفيذ الالئحة الفنية والممارسات المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية
البحرية

األولى

60,200

دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات

األولى

123,600

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

الثانية

66,300

أنشطة دعم للجنة الفنية المشتركة

JCOMM

المجموع

835,000

خدمات األرصاد الجوية الداعمة للزراعة 319,000 :فرنك سويسري
إن التغيرات في األنشطة المتعلقة ببرنامج األرصاد الجوية الزراعية ھي في المقام األول إعادة تحديد
-27
محور تركيز األنشطة القائمة لتلبية مطالبات المستعملين المتزايدة بتقديم خدمات ھادفة بدرجة أكبر بشأن الطقس
والمناخ )انظر النتيجة المتوقعة  .(3وھذه التغيرات من شأنھا أن تفضي إلى تحسينات في تطوير وتطبيق خدمات
الطقس والمناخ في مجاالت ذات أھمية مباشرة للمنظمة ) ،(WMOال سيما تحسين أساس تقديم خدمات الطقس والمناخ
الزراعية على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي .وسوف يُبذل ھذا الجھد من خالل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMواالتحادات اإلقليمية وكذلك باعتباره مساھمة رئيسية في أنشطة تقديم الخدمات وفي اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )) (GFCSانظر النتيجة المتوقعة .(3

الخدمات العامة في مجال الطقس ،بما في ذلك تقديم الدعم ألنشطة الفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم
األساسية والمعني بالمجال البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(CBS OPAG on PWSولألنشطة
اإلقليمية لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ،ولتقييم وإيضاح المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsللفوائد االجتماعية  -االقتصادية الناجمة عن خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية 81,000 :فرنك
سويسري
يتطلب مجال ”متطلبات الكفاءة للموظفين العاملين في تقديم الخدمات“ الجديد تدريب أكبر عدد ممكن من
-28
موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً،
بالنظر إلى أن الكفاءات س ُتدرج في الالئحة الفنية باعتبارھا ممارسات موصى بھا .وھذه الكفاءات قد وافقت عليھا لجنة
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النظم األساسية ) ،(CBSوسوف تحال إلى المؤتمر السابع عشر من أجل اعتمادھا .وبالنظر إلى المجاالت الناشئة التي
سيساعد برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية على تنفيذھا ،فإن ھناك
زيادة في الحاجة إلى نشر المبادئ التوجيھية وكذلك ترجمتھا إلى اللغات األخرى.
وفرق الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعني بالخدمات
-29
العامة في مجال الطقس ) (PWSوفرقة تنسيق التنفيذ ) (ICTالتابعة له ھي الھياكل الداعمة الرئيسية لتقديم خدمات جميع
مجاالت برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ألعضاء المنظمة ،من خالل توفير الخبرة والتوجيه والمشورة
ال سيما في ما يتعلق بتقديم الخدمات من قبيل التنبؤ باألثر ،والفوائد االجتماعية  -االقتصادية ) (SEBلخدمات األرصاد
الجوية الھيدرولوجية ،وقنوات االتصال القائمة على التكنولوجيا المتنقلة .وھذه المجاالت الناشئة والجديدة لتقديم
الخدمات العامة في مجال الطقس ألعضاء المنظمة تتطلب موارد إضافية للتمكين من الحصول على خبرة تمثل
تخصصات مختلفة من قبيل علم االجتماع وعلم االقتصاد وأحدث تكنولوجيات االتصال ،إضافة إلى مجاالت الخبرة
التقليدية المتعلقة بالخدمات العامة في مجال الطقس.
وثمة مطالبات متزايدة بتعزيز مشاركة برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSعلى الصعيد
-30
اإلقليمي ،ال سيما في مجاالت من قبيل تعزيز قدرات المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsفي دعم
خدمات اإلنذار التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالفوائد االجتماعية -
االقتصادية ) ،(SEBوتنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ).(SSD
ويطالب عدد متزايد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبمساعدة في مجال
-31
تقييم وإيضاح فوائد خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية كأداة لتبرير االستثمار المستمر أو المعزز في أنشطتھا من
جانب حكوماتھا وشركائھا .وقد أعدت المنظمة ) ،(WMOمن خالل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS
وبالتعاون مع البنك الدولي ،مطبوعا ً في شكل كتاب يتضمن مبادئ توجيھية ومنھجيات ذات حجية لمساعدة المرافق
) (NMHSsفي ھذا المجال .وسوف تساعد المنظمة ) (WMOأعضاءھا في تنفيذ الطرق التي يتضمنھا الكتاب .وينبغي
مالحظة أن ھذا مجال جديد من مجاالت النشاط ولذا فھو يتطلب موارد إضافية.

أنشطة دعم للجنة األرصاد الجوية للطيران وتعزيز التعاون دون اإلقليمي في جوانب األرصاد الجوية للطيران:
 99,200فرنك سويسري
ينبغي تنفيذ األنشطة البرنامجية للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMومنھا مثالً دورات اللجنة
-32
ومؤتمراتھا الفنية ،ال سيما تلبية متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ).(ICAO
ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوفريق إدارتھا وفرق خبرائھا ھي الھياكل الداعمة الرئيسية
-33
لتقديم األرصاد الجوية للطيران ألعضاء المنظمة ،من خالل توفير الخبرة والتوجيه والمشورة ال سيما في ما يتعلق
بتقديم الخدمات لقطاع الطيران ،بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوتتطلب ھذه المسائل الناشئة
والمجاالت الجديدة لتقديم األرصاد الجوية للطيران ألعضاء المنظمة موارد إضافية للتمكين من الحصول على ما يلزم
من خبرة وللتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOلوضع معايير وإجراءات مشتركة ،وتوجيھات بشأن
خدمات األرصاد الجوية ألنواع أخرى من وسائل النقل .وسوف ُتستخدم االستثمارات في زيادة الموارد لألنشطة التالية:
) (iاجتماعات تشكيل الفرق التي تعقدھا فرق الخبراء وفرق العمل ،واالجتماعات المتعلقة باإلبالغ واإلنتاج ،ومؤتمرات
عن بُعد عديدة؛ و ) (iiوضع معايير وإجراءات مشتركة مع منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO؛ و ) (iiiدعم رئيس
لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM؛ و ) (ivاجتماع فريق إدارة لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM؛
و ) (vتقديم دعم تنفيذي ھادف بناء على الطلب ،وإجراء تحليالت للثغرات؛ و ) (viوضع توجيھات بشأن خدمات
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األرصاد الجوية من أجل أنواع أخرى من وسائل النقل؛ و ) (viiتقديم دعم تنفيذي ألعضاء المنظمة في دعم إدارة
الحركة الجوية ) (ATMونواتج قائمة على نموذج تبادل معلومات الطقس ).(WXXM
وتقديم الدعم لتعزيز التعاون دون اإلقليمي في جوانب األرصاد الجوية للطيران ھو نشاط جديد يتسق مع
-34
متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوتلزم أموال إضافية لتنفيذ أنشطة جديدة من أجل تعزيز التعاون دون
اإلقليمي في جوانب األرصاد الجوية للطيران.

أنشطة دعم للجنة الفنية المشتركة  85,700 :JCOMMفرنك سويسري
ينبغي تنفيذ األنشطة البرنامجية للجنة الفنية المشتركة  ،JCOMMومنھا مثالً دورات تلك اللجنة ،وال سيما
-35
االستجابة لألولويات االستراتيجية للخدمات ،والحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوتنمية القدرات ) ،(CDوالشراكات.
ويلزم استثمار ،بالنظر إلى المسؤولية المؤسسية للجنة الفنية المشتركة  JCOMMواألمانة ،ال سيما من أجل تنظيم مؤتمر
علمي وفني.
ويُستخدم االستثمار أيضا ً لزيادة الدعم المقدم للرئيسين المشاركيْن للجنة الفنية المشتركة
-36
وللخبراء الذين يمثلون تلك اللجنة والمنظمة ) (WMOلمواجھة االحتياجات المتزايدة .فبدون ھذا االستثمار سيكون من
الضروري أن يحدد الرئيسان المشاركان للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوخبراؤھا موارد وطنية من أجل األنشطة
المطلوبة وأن ينسقوا مع اللجان والبرامج األخرى لتوحيد األنشطة ذات األغراض واألھداف المتماثلة.
JCOMM

دعم استعراض وتنفيذ الالئحة الفنية والممارسات المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية البحرية 60,200 :فرنك سويسري
سيلزم تنفيذ أنشطة جديدة بناء على القرارات المتخذة في المؤتمر )المؤتمر السادس عشر( والمجلس
-37
التنفيذي )الدورات  64إلى  (66بخصوص تنفيذ إطار الكفاءات المعيارية ،وكذلك أنشطة لالستعراض والتحديث
النظاميين لالئحة الفنية والتوجيھات المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية البحرية كجزء من الواجبات األساسية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوھذه األنشطة تحقق مباشر ًة جميع األولويات االستراتيجية للمنظمة
) ،(WMOبإضفاء طابع مادي على العمل األساسي الذي تقوم به المنظمة ) .(WMOويلزم االستثمار من أجل مجموعة
جديدة من األنشطة ،للمساعدة في كل من مجال توفير توجيھات خبراء عالميين ومجال التطبيقات الوطنية .وقد أوقفت
بضعة أنشطة لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات ) (MMOPمن الفترة المالية السابقة ) (2015-2012من
أجل دعم ھذه األنشطة الجديدة )ومنھا مثالً تقديم الدعم لفريق التنسيق التابع للجنة الفنية المشتركة  JCOMMوالمعني
ب ُنظم خدمات التنبؤ ،وتقديم الدعم للنظام العالمي للرصد( ولكن ثمة حاجة إلى تحديد مصدر قدر كبير من الموارد المالية
والعينية لتلبية االحتياجات على الصعيدين اإلقليمي والوطني.
وكان الدليل )مطبوع المنظمة رقم  (558والمرجع )مطبوع المنظمة رقم  ،(471ال سيما المنشوريْن بجميع
-38
اللغات الرسمية ،قد صدرا قبل عقدين تقريباً ،وثمة حاجة ماسة إلى أن تكون المطبوعات مراعية ألحدث تطور ،بنا ًء
على القرار  (Cg-XVI) 45والقرار  .(EC-64) 26ويلزم االستثمار إلصدار المطبوعات على ھذا النحو .وسوف تتوافر
المطبوعات إلكترونيا ً فقط ،كتدبير من تدابير الكفاءة في مواجھة محدودية الموارد المتاحة ،وباتباع اإلجراء المقرر.

دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات 123,600 :فرنك سويسري
إن دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ھو مجال جديد من مجاالت النشاط .وقد
-39
صدرت خطة التنفيذ الستراتيجية المنظمة لتقديم الخدمات ) (SSDفي عام ) 2014واعتمدھا المجلس التنفيذي في دورته
الخامسة والستين( .وھذا سوف يتطلب موارد إضافية من أجل أنشطة جديدة تماما ً على النحو المبين لمساعدة أعضاء
المنظمة على تنفيذ االستراتيجية وتعزيز األنشطة الجارية في مجال تقديم الخدمات العامة في مجال الطقس ألعضاء
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المنظمة ،ومن ذلك مثالً مكوِّ ن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPمن مكونات برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ).(PWS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية 66,300 :فرنك سويسري
لقد أبرز التنفيذ األولي لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالحاجة إلى تقديم دعم إضافي ألعضاء
-40
المنظمة وللشركاء من حيث المبادئ التوجيھية والمساعدة في إنشاء أطر فعالة للخدمات المناخية على الصعيد الوطني.
وتشمل األنشطة آليات التنسيق التي تكفل إقامة حوار فعال في ما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الضالعين في جميع
مراحل إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية .وآليات التنسيق ھذه بالغة األھمية لضمان معالجة الثغرات واألولويات بطريقة
ً
مشاركة كاملة.
منھجية مع مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية ذات
الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة
الجدول  :7ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

2

األولوية

2

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

الكوارث ذات الصلة بالمياه )الفيضانات وحاالت الجفاف(

األولى

87,100

دعم تنفيذ أنشطة البرنامج الشامل للحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك دعم
مؤسسات منظومة األمم المتحدة وأنشطة التصدي للطوارئ )(ERA

األولى

68,000

دعم استعراض وتنفيذ الالئحة الفنية والممارسات البحرية ،ودعم تعزيز خدمات
األرصاد الجوية البحرية والتنبؤ القائم على اآلثار

األولى

77,400

تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsودعم تنفيذ خطة مراقبة عرام
العواصف ،وتعزيز موقعين شبكيين جديدين لبرنامج األعاصير المدارية )(TCP

األولى

62,300

دعم التنسيق والتوحيد العالميين للتنبؤ باألعاصير المدارية ،ودعم التنسيق اإلقليمي
بين اللجان المعنية باألعاصير المدارية باتباع نھج متكامل ،ودعم تنفيذ نظام منسّق
إقليميا ً للتنبؤ واإلنذار المبكر باألعاصير المدارية من خالل الخطة التشغيلية التي
وضعھا الفريق والدليل التشغيلي للھيئات اإلقليمية لبرنامج األعاصير المدارية

األولى

110,700

األولى

153,300

دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وإطار ما بعد عام
بشأن الحد من مخاطر الكوارث )(DRR

2015

المجموع

558,800

الكوارث المتعلقة بالمياه )الفيضانات وحاالت الجفاف 87,100 :فرنك سويسري
إن الكوارث المتعلقة بالمياه )الفيضانات ،وحاالت الجفاف ،والعواصف( مسؤولة عن أكثر من  90في
-41
المائة من حاالت تضرر البشر بالكوارث منذ عام  ،1990وھي تؤثر تأثيراً غير متناسب على السكان ذوي األوضاع
الھشة .وسوف يشھد عام  2015اعتماد إطار ھيوغو الثاني الذي سيعزز القدرة على الصمود في مواجھة الكوارث
المتعلقة بالمياه ،وسوف تكون نتيجة اإلجراءات المتخذة ھي تحسين الطريقة التي ندير بھا المياه .واإلدارة المتكاملة
لموارد المياه ھي وسيلة أساسية لتحقيق فعالية الجھود التي يبذلھا العالم في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
تقلبية المناخ وتغيره .ولھذا السبب ،فإن التكيف مع تغير المناخ ،وإدارة موارد المياه ،والحد من مخاطر الكوارث ينبغي
معالجتھا بطريقة أشمل وأكثر تكامالً بدالً من اعتبارھا مواضيع منفصلة عن بعضھا البعض .وسوف ُتستخدم موارد
إضافية لزيادة االستفادة من ال ُنھج المتكاملة إلدارة الفيضانات وحاالت الجفاف على الصعيد الوطني .ومرة أخرى،
سيكون معنى عدم القيام بذلك ھو تباطؤ االستفادة من ھذه ال ُنھج ومن ثم ضياع فرص .وعلى وجه الخصوص ،في
األحواض العابرة للحدود ،يساعد التعاون في مجال إدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث على تحسين اإلنذار المبكر،
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ولكنه يساعد أيضا ً على زيادة فعالية الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منھا باتخاذ تدابير حيثما يكون لھا التأثير
األمثل.

دعم تنفيذ أنشطة البرنامج الشامل للحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك دعم مؤسسات منظومة األمم المتحدة
وأنشطة التصدي للطوارئ 68,000 :فرنك سويسري
إن دعم تنفيذ أنشطة البرنامج الشامل للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRھو مجال جديد من مجاالت
-42
النشاط .وتلزم موارد إضافية للقيام بأنشطة جديدة لمساعدة أعضاء المنظمة في زيادة إدماج أنشطة الحد من مخاطر
الكوارث في مختلف تطبيقات تقديم الخدمات )من قبيل خدمات الطيران ،والخدمات البحرية ،والخدمات العامة في مجال
الطقس( ودعم نظم معالجة البيانات والتنبؤ؛ وفي زيادة تطوير وتوسيع نطاق قدرة أعضاء المنظمة على التصدي
للطوارئ لمواجھة األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة.
وستلزم موارد إضافية لھذا النشاط لكفالة التنسيق الوثيق مع منظومة األمم المتحدة من أجل تنفيذ إطار
-43
الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015وھذا يتضمن خدمة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي في مجاالت من قبيل
الخسائر واألضرار ،وتقرير تقييم المخاطر العالمية ) ،(GARوالتوسع في أطلس المنظمة ) ،(WMOوتوفير توجيھات
بشأن نظم اإلنذار المبكر وخدمة المنتدى العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،وتعزيز دور وإعمال مساھمة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الحد من مخاطر الكوارث ضمن إطار ما بعد عام
.2015
)(UN-ISDR

وفي أعقاب حادث محطة الطاقة النووية في فوكوشيما )في عام  ،(2011سلّمت المراكز اإلقليمية
-44
المتخصصة لألرصاد الجوية المعينة ذات التخصص في أنشطة التصدي للطوارئ البيئية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
) (IAEAبالحاجة إلى إعداد نواتج وخدمات جديدة تستند إلى احتياجات المستعملين من أعضاء المنظمة )،(WMO
والمنظمات الدولية من قبيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAومنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية
) ،(CTBTOومنظمة الصحة العالمية ) .(WMOوعالوة على ذلك ،فإن الدروس المستفادة من حادث محطة الطاقة
النووية في فوكوشيما ُتظھر الحاجة إلى إجراء استعراض بصفة منتظمة لألنشطة والقيام بتمارين ،من أجل الحفاظ على
مستوى االستعداد والتأھب تشغيليا ً لتوفير نواتج نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي من أجل التصدي للطوارئ
البيئية النووية و/أو تتبّعھا العكسي .وإضافة إلى ذلك ،من الالزم إعداد وتنفيذ إجراءات معيارية )بما يشمل نواتج
وخدمات( لتلبية الحاجة إلى التصدي للطوارئ البيئية غير النووية.

دعم استعراض وتنفيذ الالئحة الفنية والممارسات البحرية ،ودعم تعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية والتنبؤ
القائم على اآلثار 77,400 :فرنك سويسري
سيتيح االستثمار للمنظمة ) (WMOتوفير أدنى مستوى من المساعدة التنظيمية لإلجراء الرسمي
-45
الستعراض وتنقيح اللوائح الفنية ذات الصلة بتنسيق اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMمن أجل تحسين خدمات األرصاد
الجوية للمحيطات من أجل عمليات التصدي للطوارئ البيئية البحرية .وبالنظر إلى محدودية توافر الموارد ،سيظل
أعضاء المنظمة ويظل الخبراء بحاجة إلى تقديم مساھمات من خالل الموارد الوطنية.
وأنشطة الدعم لتعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية والتنبؤ القائم على اآلثار ھي مزيج من أنشطة
-46
قائمة سلفا ً وأنشطة جديدة .وھذه األنشطة سوف يجري تنفيذھا بنا ًء على القرارات المتخذة في المؤتمر )المؤتمر السادس
عشر( والمجلس التنفيذي )الدورات  64إلى  ،(66التي تتناول األولوية الناشئة لتقديم الخدمات وتعزيز التنبؤ /اإلنذار
القائم على اآلثار .وتتناول األنشطة مباشرة ،على وجه الخصوص ،األولويات االستراتيجية المتمثلة في الخدمات ،والحد
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من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوتنمية القدرات ) .(CDوتلزم موارد إضافية على وجه الخصوص لمجموعة جديدة من
األنشطة .وبالنظر إلى قيود الميزانية في الفترة  ،2015-2012فقد توقفت بضعة أنشطة لبرنامج األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ) (MMOPفي المجال المذكور أعاله .ولكن من الالزم إعادة ھذه األنشطة لتلبية االحتياجات المتزايدة.
ومع ذلك ،من أجل إنجاز األنشطة على المستوى المطلوب ،سيكون من الضروري توافر موارد من خارج الميزانية
لدعم التنسيق والتوجيه العالميين لتنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) .(CIFDPوھذا المشروع قيد
استعراض دقيق لتوسيع نطاق أنشطته الشاملة لعدة قطاعات بالتنسيق مع البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات التابع
لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI/APFMوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوالبرامج األخرى
ذات الصلة.

تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار بالعواصف المدارية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsودعم تنفيذ خطة مراقبة عرام العواصف ،وتعزيز موقعين شبكيين جديدين لبرنامج األعاصير المدارية
) 62,300 :(TCPفرنك سويسري
إن أنشطة تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار بالعواصف المدارية في المرافق الوطنية لألرصاد
-47
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsسوف تركز بصفة رئيسية على تنمية قدرات تلك المرافق بشأن التنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية .والمتنبؤون الذين يعملون في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية من بلدان لديھا تكنولوجيا
أقل تقدما ً ستتاح لھم فرص للتدريب بشأن التكنولوجيا والكفاءات التشغيلية للتنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية .وسوف
يُستخدم االستثمار لھذا الغرض.
واألنشطة الرامية إلى دعم تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في المرافق
-48
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتركز بصفة رئيسية على تحويل نتائج البحوث المتعلقة باألعاصير
المدارية إلى تطبيقات تشغيلية .وسوف تتاح للمتنبئين باألعاصير المدارية من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية فرص لالطالع على أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجال األعاصير المدارية.
ويلزم االستثمار لھذا الغرض.
وقد قررت الدورة الستون للمجلس التنفيذي إنشاء خطة لمراقبة عرام العواصف ) (SSWSفي جميع
-49
الھيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية استجابة لعمليات الدمار الشديد التي حدثت بعد إعصار نرجس الذي
ضرب ميانمار في عام  .2008وحتى اآلن ،وضعت لجنة أعاصير التيفون والفريق المعني باألعاصير المدارية خطة
مراقبة عرام العواصف ) ،(SSWSواستفاد أعضاء الھيئتين استفادة جمّة من تلك الخطة .أما لجنة أعاصير الھاريكين
التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع ،ولجنتا األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الخامس،
فھي ما زالت في طور تنفيذ خطة مراقبة عرام العواصف.
وسيجري توطيد الدعم الفني للتنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية من خالل تعزيز الموقعين الشبكيين
-50
الجديدين لبرنامج األعاصير المدارية ،وھما الموقع الشبكي للمتنبئين باألعاصير المدارية ) (TCFWالتابع للمنظمة
) (WMOوالموقع الشبكي للدليل العالمي للتنبؤ باألعاصير المدارية التابع للمنظمة ) (WMOاللذان تستضيفھما ھونغ كونغ
)الصين( ،واستراليا ،على الترتيب .وسوف يتحقق التكامل المتبادل بين الموقعين من خالل إقامة صالت وثيقة بينھما
بھدف تعظيم تأثيراتھما المتآزرة .وسيجري أيضا ً العمل على زيادة فائدة ھذين الموقعين الشبكيين للتدريب.
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دعم التنسيق والتوحيد العالميين للتنبؤ باألعاصير المدارية ،ودعم التنسيق اإلقليمي بين اللجان المعنية باألعاصير
المدارية باتباع نھج متكامل ،ودعم تنفيذ نظام منسق إقليميا للتنبؤ واإلنذار المبكر باألعاصير المدارية من خالل
الخطة التشغيلية التي وضعھا الفريق والدليل التشغيلي للھيئات اإلقليمية لبرنامج األعاصير المدارية 110,700 :فرنك
سويسري
سيجري تعزيز الجھود الرامية إلى التنسيق والتوحيد العالميين للتنبؤ باألعاصير المدارية ،وھو ما سعى
-51
إليه اجتماع التنسيق الفني ) (TCMبين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار
باألعاصير المدارية ) ،(TCWCsمن خالل المشروع الجديد لبرنامج األعاصير المدارية المسمى مؤقتا ً المبادرة العالمية
للتنبؤ باألعاصير المدارية التابعة للمنظمة ) .(WMO-GIFTوسوف يوجه ھذه المبادرة فريق توجيھي مكون من المراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsومراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (TCWCsكأعضاء أساسيين
والوكاالت والخبراء ذوي الصلة كمراقبين .وسوف تركز المبادرة على (i) :تحقيق تجانس  /تنسيق خدمات اإلنذار
اإلقليمية باألعاصير المدارية؛ ) (iiإقامة صلة مع أصحاب المصلحة؛ و ) (iiiزيادة الوعي العام بشأن النظام العالمي
لإلنذار باألعاصير المدارية التابع للمنظمة ) .(WMOوتحقيقا ً لھذه الغاية ،سوف ُتضفي المبادرة طابعا ً ماديا ً على التوحيد
في مختلف اإلجراءات التشغيلية بما في ذلك تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPوستحسِّن االتصال والتنسيق مع
المستعملين ،من خالل (i) :عقد دورة كل سنتين؛ و ) (iiعقد حلقات عمل فنية كل أربع سنوات؛ و ) (iiiالنشر عن
اإلنذارات باألعاصير المدارية.
والفريق المعني باألعاصير المدارية ھو إحدى الھيئات اإلقليمية الھامة الخمس التابعة لبرنامج األعاصير
-52
المدارية .أما المنظمة ) (WMOفھي الھيئة الراعية الرئيسية ،وعليھا مسؤولية المشاركة في أنشطة الفريق كي تكون ممتثلة
للخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOأما الھيئة اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية في كل من االتحاد اإلقليمي األول
واالتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس ،على الترتيب ،فھي من األفرقة العاملة الھامة في تلك االتحادات
اإلقليمية ،وعلى المنظمة ) (WMOمسؤولية المشاركة في أنشطة الھيئات اإلقليمية كي تكون ممتثلة للخطة االستراتيجية
للمنظمة ).(WMO
والتنسيق اإلقليمي ضروري للحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن األعاصير المدارية .وھو يقتضي
-53
وجود تكامل بين قطاعات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والحد من مخاطر الكوارث من أجل التعامل مع أخطار
األعاصير المدارية .وسوف يساعد دعم التنسيق اإلقليمي بين اللجان المعنية باألعاصير المدارية على تحسين التنبؤ
واإلنذار باألعاصير المدارية.

دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وإطار ما بعد عام  2015بشأن الحد من مخاطر الكوارث:
 153,300فرنك سويسري
إن دعم تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وإطار ما بعد عام  2015بشأن الحد من مخاطر
-54
الكوارث ھو مجال من مجاالت النشاط أعيدت صياغته .وتلزم موارد إضافية لتعزيز إعداد ھذه النواتج المعرفية بشأن
الحد من مخاطر الكوارث لضمان مواءمتھا مع إطار ما بعد عام  .2015وسوف يقتضي ھذا النشاط االستعانة بأفرقة
الخبراء االستشارية في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل (i) :إعداد مجموعة شاملة من نماذج التعليم والتدريب
في مجاالت تحليل المخاطر ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وتمويل المخاطر المتعلقة باألخطار ،والتخطيط
واالستجابة اإلنسانيين ،و ) (iiإنشاء وتوفير مكاتب للمساعدة على الويب توفر مجموعة شاملة من المبادئ التوجيھية،
والممارسات الموصى بھا ،والمعايير .وتلزم موارد إضافية أيضا ً لدعم أعضاء المنظمة ) (WMOكي يكونوا متوائمين
مع إطار ما بعد عام  2015من خالل تنفيذ النواتج المعرفية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث عن طريق مشاريع
إيضاحية شاملة ومتكاملة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف معھا تتضمن مكونات لتنمية القدرات الوطنية
وللتعاون اإلقليمي.
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :3
تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على توفير معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس والمناخ والماء
والبيئة ،خاصة لدعم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا
الجدول  :8ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

3

3

األولوية

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

المطبوعات الفنية المتعلقة بأنشطة التصدي للطوارئ ) (ERAوالنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS

األولى

دعم أنشطة الفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني بأنشطة
نظم معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(DPFSبما في ذلك تنمية القدرات في مجال أنشطة
التصدي للطوارئ ) ،(ERAودعم تعزيز مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSالتشغيلية ،ودعم التنفيذ التشغيلي لإلطار العالمي للخدمات
المناخية /نظام معلومات الخدمات المناخية )(GFCS/CSIS

الثانية

121,100

األولى

219,500

دعم أنشطة اللجان الفنية

الثانية

898,800

دعم األنشطة اإلقليمية

الثانية

449,300

إدارة البيانات المناخية

الثالثة

168,000

دعم تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

)(SWFDP

المجموع

المطبوعات الفنية في مجال أنشطة التصدي للطوارئ والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
فرنك سويسري

169,900

2,026,600

)169,900 :(GDPFS

أثناء الفترة المالية السادسة عشرة ،جرى استعراض مذكرة المنظمة ) (WMOالفنية رقم ،(TN170) 170
-55
المعنونة ”الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتحديد مواقع منشآت الطاقة النووية وعملياتھا“ )المجلدان
األول والثاني( ،وسوف تصدر مذكرة فنية جديدة أثناء الفترة المالية السابعة عشرة .وتلزم موارد إضافية إلصدار
المذكرة الفنية الجديدة  .TN170وجرى أيضا ً استعراض دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
)مطبوع المنظمة رقم  (485أثناء الفترة المالية نفسھا ،باتباع مبادئ إدارة الجودة ،وسوف يصدر دليل جديد أثناء الفترة
المالية السابعة عشرة .وتلزم موارد إضافية إلصدار الدليل الجديد باللغات الرسمية األربع للمطبوعات الفنية .ويلزم
استثمار لتغطية تكاليف المطبوعات بالكامل.
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دعم أنشطة الفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني بأنشطة نظم معالجة البيانات والتنبؤ ،بما
في ذلك تنمية القدرات في مجال أنشطة التصدي للطوارئ ،ودعم تعزيز مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSالتشغيلية ،ودعم التنفيذ التشغيلي لإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام معلومات الخدمات المناخية:
 121,100فرنك سويسري
إن فرق الخبراء وفرقة تنسيق التنفيذ ) (ICTالتابعة للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية
-56
والمعني بنظم معالجة البيانات والتنبؤ ھي الھياكل الداعمة الرئيسية لتوفير جميع مجاالت نظم معالجة البيانات والتنبؤ
)بما في ذلك النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوأنشطة التصدي للطوارئ ) ((ERAألعضاء المنظمة،
من خالل توفير الخبرة والتوجيھات والمشورة وبخاصة في ما يتعلق بزيادة تطوير نظم معالجة البيانات والتنبؤ
) (DPFSالخاصة بأعضاء المنظمة ) (WMOوتوسيع نطاقھا عالمياً ،بحيث تشمل جميع النطاقات الزمنية بدءاً من التنبؤ
على المدى القصير جداً إلى الفصلي ،بطريقة مُحكمة ،دعما ً للتخطيط للطوارئ والتأھب لھا والتصدي لھا ،بما في ذلك
بشأن أنشطة التصدي للطوارئ النووية وغير النووية؛ وتكييف النواتج والخدمات لمختلف تطبيقات تقديم الخدمات/
القطاعات االقتصادية )من قبيل عامة الجمھور ،والزراعة ،والطيران ،والنقل البحري ،إلخ(؛ وبشأن انتقال نتائج بحوث
ما بعد تجربة  THORPEXوغيرھا من النتائج البحثية )وھي التنبؤ القطبي ،والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والطقس
شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( ،إلى العمليات .وھذه المجاالت الناشئة والجديدة لتوفير نظم معالجة البيانات
والتنبؤ ألعضاء المنظمة تتطلب موارد إضافية للتمكين من الحصول على خبرة من مختلف التخصصات ،إضافة إلى
مجاالت الخبرة التقليدية المتعلقة بنظم معالجة البيانات والتنبؤ .وفي حالة عدم توافر موارد إضافية ،قد يقل النشاط إلى
حد كبير أثناء الفترة المالية .2019-2016
وسوف تساھم تنمية القدرات في مجال أنشطة التصدي للطوارئ التابعة للمراقبة العالمية للطقس
-57
) (WWW / ERAفي تعزيز المھارات والكفاءات األساسية لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي مجال تقديم الخدمات في حالة حدوث طوارئ نووية .وسوف ُتعقد حلقات عمل بشأن استخدام وتفسير
النواتج من المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsللتصدي للطوارئ البيئية ) (EERبمستوى مناسب
من المشاركة من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية ،ولكن أيضا ً من البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج
فيھا إلى خبرة ومشورة .وتلزم موارد إضافية لھذه األنشطة .وفي حالة عدم توافر موارد إضافية ،قد ال يجري ھذا
النشاط أثناء الفترة المالية .2019-2016
ودعم تعزيز المراكز التشغيلية للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSال سيما المراكز
-58
ً
اإلقليمية ،ھو نشاط أعيدت صياغته .ومن شأن الدليل الجديد لذلك النظام ) ،(GDPFSالذي يجري إعداده وفقا لمبادئ
إدارة الجودة ،تيسير استعراض امتثال المراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ على ضوء معايير تعيين
تلك المراكز .وقد ُتبلغ بعض مراكز النظام ) (GDPFSعن عدم امتثالھا مؤقتا ً في ما يتعلق ببعض المتطلبات ،ال سيما
بسبب قيود الموارد أثناء وضع النظام أو تكييفه ،ولذا ستكون ھناك فترة انتقالية )من عام  2016إلى عام  (2019لتنفيذ
الدليل الجديد )الذي سيحل محل النسخة الحالية( إلدارة التغييرات الفنية والتعيين األولي لمراكز النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSعلى النحو المحدد في الدليل الجديد ،بما في ذلك مراكز األرصاد الجوية العالمية )(WMCs
والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) .(RSMCsوھذا سوف يتطلب موارد إضافية لمساعدة أعضاء المنظمة
الذين يستضيفون مراكز النظام ) ،(GDPFSوال سيما المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCعلى
تحديث نظمھا.
وفرقة الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية ) (OPAGوالمعني بنظم
-59
معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات دون فصلية إلى نطاقات أطول أمداً ھي
الھيكل الداعم الرئيسي لتوفير تنبؤات تشغيلية طويلة المدى ألعضاء المنظمة ،من خالل توفير الخبرة والتوجيھات
والمشورة في مجال التنبؤات التشغيلية على نطاقات دون فصلية إلى نطاقات أطول أمداً ،وتحويل نتيجة المشاريع
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البحثية في ھذه المجاالت إلى عمليات .وھذه المجاالت الناشئة والجديدة تتطلب موارد إضافية للتمكين من الحصول على
الخبرات الالزمة ،إضافة إلى مجاالت الخبرات التقليدية بشأن نظم معالجة البيانات والتنبؤ.

دعم تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) 219,500 :(SWFDPفرنك سويسري
إن دعم تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPھو نشاط جديد .وتلزم موارد إضافية
-60
لزيادة مجاالت ذلك المشروع من  5إلى ) 9أي التوسع في الخدمة بحيث تصبح التغطية عالمية( .وستشھد المراكز
العالمية للنواتج والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية زيادة في حجم عملھا وضغطا ً على مواردھا .ومن
الضروري مساعدتھا بتوفير التدريب واستحداث أدوات جديدة ،ال سيما األتمتة ،لمساعدتھا على أن تقدم المساعدة
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالموجودة في منطقتھا الجغرافية .وإضافة إلى ذلك ،تلزم
موارد لضمان استمرار العمليات بعد فترة االستحداث واإليضاح األولية للمشاريع اإلقليمية التابعة للمشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي ،وإلدارة وتنسيق عمل مرافق إقليمية كثيرة بما يشمل تع ّھد قاعدة بيانات.

دعم أنشطة اللجان الفنية 898,800 :فرنك سويسري
يشمل تقديم الخدمات في سياق إدارة موارد المياه المجموعة الكاملة من المسؤوليات المواضيعية للمنظمة
-61
)(WMO؛ وخدمات الطقس ،وخدمات المناخ ،والخدمات الھيدرولوجية .وتعتمد اإلدارة الفعالة لموارد المياه اعتماداً
شديداً على وجود بيانات ونواتج مستفيضة ومتاحة على نطاق واسع من جميع القطاعات الثالثة .وثمة حاجة متزايدة
أيضا ً إلى معلومات من قبيل التقييمات الشاملة لموارد المياه وما يتصل بھا من تقييمات ،وإحصاءات الھطول وحاالت
الفيضان والجفاف ،وكذلك تقييمات مجدية لالتجاھات المكانية و/أو الزمنية المتعلقة بكمية المياه السطحية ونوعيتھا.
وبالنظر إلى االحتياجات المحددة إلدارة موارد المياه ،ينبغي أن تضمن المرافق المعنية بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا
فھم أوجه عدم اليقين المتأصلة في بياناتھا وتنبؤاتھا وأن تحدد مقدارھا .وسوف تركز موارد إضافية على توفير
الخدمات بطريقة وبمحتوى يم ّكنان من تحسين عملية صنع القرارات في مجال إدارة موارد المياه .واألموال اإلضافية
الالزمة موزعة بين مجاالت نتائج متوقعة أخرى .وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تباطؤ تنفيذ تقديم الخدمات ومن ثم إلى
ضياع فرص.
وسوف تركز أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال المناخ والماء على تحقيق نتائج وفقا ً للمجاالت ذات
-62
األولوية التي حددتھا الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ،والتي تشمل ،بين مجاالت أخرى ،دعم تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث المرتبطة
بالطقس والماء وظواھر المناخ المتطرفة .وترتبط زيادة التكاليف )االستثمار( ألغراض الدعم في ھذه المجاالت
بما يلي (i) :زيادة مشاركة اللجان الفنية والبرامج دعما ً لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبما في ذلك
على الصعيد القطري في بلدان مختارة؛ و ) (iiزيادة التنسيق بين اللجان الفنية والبرامج وتحقيق أوجه تآزر بينھا
للتوصل إلى نتائج أعلى مستوى في مجاالت األولوية المحددة؛ و ) (iiiتصعيد الدعم لجدول أعمال السياسات لما بعد عام
 2015في مجاالت تحقيق األھداف اإلنمائية التي تشمل القطاعات الحساسة للمناخ ،والتخفيف من تغير المناخ والتكيف
معه ،والحد من مخاطر الكوارث.
وعلى وجه التحديد ،فإن األموال اإلضافية الملتمسة ستتيح للمنظمة ) (WMOتقديم دعم أكثر استھدافا ً
-63
للجان الفنية للمنظمة ) (WMOفي االضطالع ببرامج علمھا في المجاالت ذات األولوية المحددة ،ال سيما تلك التي تركز
على مواجھة تحديات مناخ متغير )زيادة تواتر تطرفات الفيضانات وحاالت الجفاف( .وھذا يتضمن تحسين نظم إدارة
البيانات )النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،((WIGOSوتحسين تقديم الخدمات المناخية )نظام معلومات الخدمات
المناخية ) ،(CSISواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،((GFCSوتطبيق الخدمات المناخية في مجالي الزراعة والمياه
)برنامج التواصل مع مستخدمي اإلطار العالمي للخدمات المناخية( وبناء القدرة المجتمعية على الصمود في مواجھة
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التطرفات المناخية من أجل التكيف والحد من مخاطر الكوارث .وھذه العمليات تمثل ،بصفة رئيسية ،توسعا ً في األنشطة
الحالية لتلبية االحتياجات المتزايدة لدى اللجان الفنية للدعم في االضطالع بأنشطتھا .وھي من شأنھا أن تفضي إلى
تحسينات في تطوير وتطبيق الخدمات المناخية في الميادين ذات األھمية المباشرة للمنظمة ) ،(WMOوھي الزراعة
والمياه ،فضالً عن تحسين أساس تقديم الخدمات المناخية على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي .ومن الممكن
تقسيم الدعم للجان الفنية إلى (i) :الحوكمة؛ و ) (iiنظام إدارة البيانات )(WIS/WIGOS؛ و ) (iiiأنشطة الخدمات المناخية
)(GFCS؛ و ) (ivأنشطة التطبيقات )الزراعة والمياه ).((GFCS
وتشمل الفوائد المتوقعة للموارد اإلضافية ضمان قدرة المنظمة ) (WMOعلى إدراج مجموعة أوسع من
-64
المدخالت في أنشطتھا بحيث يمكن أن تساھم جميع مستويات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تحقيق اإلنجازات المتوخاة .وھذا سيضمن معالجة التوجيھات المتعلقة بالنواتج والخدمات التي ُتنتج من
خالل أعضاء المنظمة ) (WMOلقدرات ومتطلبات جميع فئات مقدمي الخدمات ومستخدميھا .ومن المتوقع اآلن أن تسھم
اللجان الفنية في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوتحقيق أھداف
التنمية المستدامة ) ،(SDGsوجدول أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وعدم تحقيق ھذه التوقعات
المتزايدة قد يسفر عن فقدان الثقة من جانب أعضاء المنظمة وكذلك من جانب األوساط األوسع نطاقا ً المعنية بالتطوير
ووضع السياسات .واللجان الفنية ھامة ألنھا تدير نوعية الخدمات التي تستحدثھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة من ثم من الالزم دعم مصداقيتھا ودعم وضعھا من خالل توفير
تمويل كامل ألنشطتھا .فمصداقية المنظمة ونواتجھا على المحك.

دعم األنشطة اإلقليمية 449,300 :فرنك سويسري
إن األموال اإلضافية الملتمسة ستتيح للمنظمة ) (WMOتقديم الدعم لالتحادات اإلقليمية في تنمية القدرات
-65
اإلقليمية ،بنا ًء على الطلبات من األقاليم ،دعما ً لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع
المستخدمين التابعين للنظام العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوھذا سيركز ،على وجه الخصوص ،على تحسين
عمليات المراكز المناخية اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية .ومرة أخرى ،سيكون ھذا ،بصفة رئيسية،
توسعا ً في أنشطة قائمة يعوقھا حاليا ً االفتقار إلى الموارد .فالمطالبات من الشبكة المتنامية من المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCSومن المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsتتجاوز كثيراً الموارد المتاحة ،وتساعد ھذه الموارد ،مع
أنھا تمثل بصفة رئيسية تمويالً بدئياً ،على إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCSوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات
المناخية ) (RCOFsوتحقيق استقرارھا ،مما يم ّكنھا من إيجاد نموذج تمويلي أكثر اعتماداً على الذات بمرور الوقت ومن
ثم فھي تمثل استثماراً في العمليات المستقبلية .وتتعلق األنشطة اإلضافية بزيادة أنشطة التواصل مع المستخدمين على
الصعيدين اإلقليمي والمحلي في مجالي الزراعة والمياه.
وتضطلع المنظمة ) ،(WMOكما ھو مبيّن أعاله ،بأنشطتھا لتلبية احتياجات جميع أعضائھا .وتوجد
-66
اختالفات إقليمية ومن الضروري إيجاد سبيل للتمكين من حل ھذه االختالفات اإلقليمية .فعدم القيام بذلك قد يُبعد بعض
أعضاء المنظمة ،ولكنه يسفر أيضا ً عن عدم تحقيق المنظمة أھدافھا وغاياتھا من حيث مجاالتھا ذات األولوية من قبيل
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRعلى الصعيد اإلقليمي.
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إدارة البيانات المناخية 168,000 :فرنك سويسري
سيلزم استثمار لتوفير الدعم الجتماعات الخبراء اإلضافية في االضطالع بالمھام الجديدة التي قررتھا
-67
الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ  -ومن بين ھذه االجتماعات اجتماع بشأن استخدام البيانات الساتلية للمراقبة
التشغيلية للمناخ واجتماع بشأن تحليل البيانات ومواءمتھا  -وفي إعداد توجيھات فنية مشتركة بين لجنة علم المناخ
) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSإلعداد نواتج للمراقبة الوطنية للمناخ وعمليات مراقبة المناخ ،تساعد على تعزيز
قدرة أعضاء المنظمة على توفير نواتج الخدمات المناخية األساسية .وستلزم أيضا ً موارد إضافية لتنظيم حلقة عمل
دولية بشأن إطار عالمي عالي الجودة إلدارة البيانات من أجل المناخ دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
مع مراعاة مفاھيم تكامل بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSمما سيساعد أعضاء المنظمة على إنشاء
نظم معيارية إلدارة البيانات المناخية ،وخفض التكاليف المتكررة لتعھُّد ھذه النظم.
وستلزم أموال إضافية لالنتھاء من إعداد تقرير خماسي السنوات عن المناخ .وينبغي االنتھاء من إعداد
-68
ھذا المطبوع في  2017-2016وسوف يتناول التقييمات المناخية خالل الفترة  .2015-2011وتساعد التقارير الرسمية
للتقييمات المناخية التي تصدر عن المنظمة ) (WMOعلى زيادة بروز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوعلى تعزيز دور المنظمة ) (WMOباعتبارھا صوت منظومة األمم المتحدة ذا الحجية في ما يخص حالة
وسلوك الغالف الجوي لألرض وتفاعله مع المحيطات والمناخ الذي يولّده ھذا التفاعل وتوزيع موارد المياه الناتج عن
ھذا التفاعل وتوزيع موارد المياه الناتج عن ھذا التفاعل.
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :4
تحسين الرصدات وتبادل البيانات

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الوصول إلى نظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل أرضية القاعدة وفضائية
القاعدة ،وتطوير تلك النظم وتنفيذھا واستعمالھا ،إلجراء رصدات الطقس والمناخ والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك
الرصدات البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة ،باالعتماد على المعايير الدولية التي وضعتھا المنظمة )(WMO
الجدول  :9ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

4

تقديم الدعم للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد

األولوية

4

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

الثالثة

899,800

الثالثة

780,000

الخامسة

163,000

الخامسة

261,600

الثالثة

257,700

الثالثة

148,700

الثالثة

483,300

تعھُّد البيانات الشرحية األساسية للنظام  WIGOSواستحداث نظم مراقبة لنظام
معلومات المنظمة )(WIS

الثالثة

128,500

تقديم الدعم لمراقبة الجودة ومعالجة البيانات بالتنسيق مع النظام العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS

الثالثة

11,300

الثالثة

276,600

)(CIMO

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) - (WIGOSالمنظور العالمي
تقديم الدعم لألنشطة اإلقليمية
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
برنامج أدوات وطرق الرصد
البرنامج الفضائي للمنظمة
نظام معلومات المنظمة

)(IMOP

)(WMO

)(WIS

النظام العالمي لرصد المناخ

المجموع

)(GCW

)(GCOS

3,410,500

تقديم الدعم للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) 899,800 :(CIMOفرنك سويسري
لقد كان نطاق أنشطة لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOيتركز على
-69
برنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوقد امتد اآلن في ما يتجاوز ذلك بسبب االحتياجات ،ويجب النظر في
االحتياجات إلى مزيد من التطبيقات من برامج شتى ،وتتزايد أكثر فأكثر ضرورة بذل جھود مشتركة مع اللجان الفنية
األخرى .ولذا ،من الالزم استمرار وجود آليات للتعاون مع اللجان الفنية األخرى تتسم بالفعالية والكفاءة ،ومنھا مثالً آلية
التنسيق المشتركة بين اللجان والمعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،ICG-WIGOSالتي يتولى نائب
رئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSمنصب رئيسھا ويتولى رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمنصب رئيسھا
المشارك( وفرق العمل التابعة لھا .وسيجري تنظيم أنشطة لجان مشتركة فعالة إضافية ،منھا مثالً األنشطة المشتركة
ِ

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 33

المسودة األولى
بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) ،(CCIواألنشطة المشتركة بين لجنة أدوات وطرق الرصد
ولجنة علم المناخ ) ،(CCIواألنشطة المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSواللجنة الفنية المشتركة ،JCOMM
والمزيد من أنشطة فرق الخبراء المشتركة بين البرامج ) ،(IPETمن قبيل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتنفيذ النظام  ،(IPET-WIFI) WIGOSواالستخدامات الساتلية لفرق الخبراء المشتركة بين البرامج ) ،(IPET-SUPإلخ
لكي تجسّد التآزرات على مستوى العمل بين اللجان الفنية .وھذا النوع من االجتماعات المشتركة من شأنه أن يفضي إلى
زيادة جدوى تكلفة تنفيذ األنشطة العالمية للمرحلة الثانية من النظام  WIGOSوزيادة الشراكة المتعلقة بذلك التنفيذ.
)(CIMO

ومن المتوقع أن تزيد أحجام المشاركة في لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد
-70
) (CIMOنتيجة لالھتمام المحتمل من جانب أعضاء المنظمة باالستراتيجيات وعمليات التنفيذ الجديدة للجنتين؛ والنظام
 ،WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISومقارنة األدوات ،وإدارة الجودة ،على وجه الخصوص .واللجنتان كلتاھما
تقومان بأداء أدوار ھامة في المجاالت ذات األولوية للمنظمة ) (WMOوستواصالن أداء تلك األدوار ،مع قيامھما بأدوار
قيادية في بعض المجاالت واألنشطة .وفي حالة عدم تخصيص أموال إضافية فإننا قد نواجه عجزاً في موازنة التكاليف
من شأنه أن يؤدي إلى تغطية تلك التكاليف من خالل أنشطة أخرى .وقد تم الجمع بين أنشطة مستقلة ،تشمل توفير
موظفين مؤقتين لدعم التحضير للدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد وعقد تلك الدورة.
ومن الالزم عقد اجتماعات ومؤتمرات وحلقات عمل إضافية تتضمن خبرة تشمل الحدود الداخلية بين
-71
اللجان الفنية والحدود بين المنظمة ) (WMOوشركائھا الخارجيين وذلك للمساعدة على تنفيذ العناصر الھامة في النظام
 WIGOSعلى الصعيد العالمي .ومن ھذه المبادرات النظام الجديد لمراقبة توافر بيانات وجودة بيانات النظام WIGOS
الذي سيفضي ،عند تنفيذه ،إلى تحسّن نواتج التوجيھات المتعلقة بالتنبؤ ،وسيم ّكن أوساط المنظمة ) (WMOككل من
االستفادة من استثمارھا في نظام الرصد استفادة أفضل عن طريق اتباع إجراءات سريعة للتخفيف من األخطاء ،وھو
ما يشمل عقد اجتماعات وحلقات عمل مشتركة لخبراء اللجان ،وكذلك تقديم الدعم لالجتماعات المشتركة مع شركاء
النظام .WIGOS
وسوف يزيد دور لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOفي الفترة المالية
-72
المقبلة بما يشمل أنشطة إضافية لرئيسھا وفريق إدارتھا في التعامل مع مجاالت شاملة لعدة قطاعات من قبيل تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة /نظام معلومات
المنظمة ) (WIGOS/WISعلى النطاق العالمي ،والتنسيق مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية من خالل
اجتماعات رؤساء اللجان الفنية ورؤساء االتحادات اإلقليمية ).(PTC/PRA

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  -المنظور العالمي 780,000 :فرنك سويسري
سوف يركز إعداد المواد التنظيمية للنظام  WIGOSعلى الممارسات المعيارية والفضلى للمنظمة
-73
بشأن ضمان جودة جميع مكونات الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSبما في ذلك النظم المشمولة برعاية مشتركة  .وسوف
تضم عملية اإلعداد جميع اللجان الفنية ذات الصلة ،واألفرقة العاملة وفرق الخبراء ،وسيجري تصميم بعض المشاريع
النموذجية الالزمة الختبار ھذه الممارسات الجديدة قبل أن يقبلھا أعضاء المنظمة .وسوف يساھم ھذا النشاط في
”تحسين جودة الرصدات“ ،وھو أمر ذو أھمية بالغة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOللتزايد المستمر في المتطلبات المتعلقة
بھم بشأن دقة الخدمات.
)(WMO

وترجمة المواد التنظيمية للمرحلة الثانية من النظام  WIGOSترجمة كاملة إلى جميع اللغات الرسمية
-74
للمنظمة ) (WMOھي الشرط اإللزامي .وسوف يستفيد أعضاء المنظمة من المواد التنظيمية الجديدة التي ُتعد بلغات
متعددة ،وذلك من خالل فھمھم فھما ً تاما ً للممارسات المعيارية وقدرتھم بالتالي على تنفيذھا بسھولة.

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 34

المسودة األولى
وإضافة إلى الممارسات اإللزامية ،من الالزم أن يطوّ ر النظام  WIGOSبعض أفضل الممارسات
-75
كتوجيھات ومواد مرجعية ومطبوعات للنظام  WIGOSمن أجل بعض تكنولوجيات الرصد الجديدة قبل أن تبلغ درجة
كافية من النضج تؤھلھا ألن تصبح ممارسات إلزامية تماما ً .ومن الواضح أن ھذا النشاط يجسد الطابع المتطور للتطوير
التكنولوجي بشأن الرصدات .وسيتحول بعض ھذه النظم الجديدة بشكل طبيعي في المستقبل إلى قدرات تشغيلية جديدة
ألعضاء المنظمة .وھذا سيم ّكن أعضاء المنظمة من تنفيذ مبادرات ھامة بشأن النظام  WIGOSمن قبيل الھويات الجديدة
للمحطات ،ونظم ضمان الجودة ،وتسجيل جميع أصول الرصدات في قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرة نظم
الرصد ) (OSCARالتابعة للنظام  ،WIGOSوھذا سيم ّكن بدوره أعضاء المنظمة من أن يستغلوا الرصدات اإلضافية التي
تتاح في النظام  WIGOSعن طريق الشراكات الوطنية استغالالً كامالً.
أما موارد معلومات النظام  WIGOSالتشغيلية ) (WIRفھو منصة وأداة شبكيتان مصممتان لتزويد أصحاب
-76
المصلحة في النظام  WIGOSبجميع المعلومات ذات الصلة بشأن الحالة التشغيلية وتطور النظام  WIGOSونظم الرصد
المكوّ نة له ،والمتطلبات التشغيلية للنظام  ،WIGOSبما في ذلك الممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بھا
المستخدمة في إطار النظام  ،WIGOSوقدراتھا على تلبية متطلبات المستخدمين في مجال الرصد في ما يتعلق بجميع
مجاالت تطبيقات المنظمة ) .(WMOوسوف تكون الفترة المالية  2019-2016ھي مرحلة التطوير الكامل الرئيسية ،بما
يشمل تحقيق التكامل الفضائي والسطحي ألداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) ،(OSCARبھدف جعل النظام
عامالً تماما ً بحلول عام  .2019وسوف يشمل ھذا النشاط أيضا ً توحيد معلومات نظم الرصد من أعضاء المنظمة،
وجميع اللجان الفنية ،والمدخالت من المنظمات الشريكة .وستوفر موارد معلومات النظام  WIGOSمصدراً وحيداً
لمعلومات النظام فيما يتعلق بجميع مكونات الرصد التي يتألف منھا النظام ،وتحليل ثغرات الرصد ،فضالً عن أفضل
المعايير المستخدمة على نطاق واسع ،وسوف يستفيد جميع أعضاء المنظمة ) (WMOمن ھذا التطوير الكامل والعمليات
الكاملة حوالي عام .2019
ومن المتوقع أن تزيد الخدمات االستشارية ودعم األمانة ،وبخاصة بسبب زيادة مسؤولية إدارة قاعدة
-77
بيانات نظم الرصد ،ومراقبة توافر البيانات وجودة جميع مكونات النظام  ،WIGOSوالتنسيق مع األعضاء لتحديث
معلوماتھم والمساھمة في موارد معلومات النظام  .WIGOSومن المتوقع أيضا ً أن تزيد بالتوازي مع ذلك تكاليف
المعدات وغيرھا من التكاليف المكتبية .وبدون توافر أموال إضافية ،قد يواجه الدعم اإلضافي لتنفيذ النظام WIGOS
تأخيراً وقد يتأثر بذلك تأثراً بالغا ً التعاون المشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية )(CBS
ولجنة علم المناخ ) (CCIولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواللجنة الفنية المشتركة .JCOMM
ومن الالزم أن يمر تطوير المكون الفضائي للنظام  WIGOSبالعملية الجديدة الستعراض المتطلبات
-78
ً
الجديدة للمنظمة ) ،(WMOوأن يستعرض أيضا تخطيط وتطوير الوكاالت الفضائية لتحديد الثغرات والتوجيھات البالغة
األھمية لوضع البرامج والمشاريع المتعلقة بالوكاالت الفضائية في المستقبل .وسيكون عقد اجتماعات منتظمة أمراً بالغ
األھمية إلدماج المتطلبات الجديدة لإلطار العالمي للخدمات المناخية وللمراقبة البيئية .وسوف يستفيد أعضاء المنظمة
من تطوير المكون الفضائي للنظام  WIGOSالذي يتسم بقدرات معززة ومتكاملة لرصد متغيرات الطقس والماء والمناخ
والبيئة من السواتل.
وقد طلبت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي من لجنة علم المناخ ) (CCIأن تنشئ إطاراً عالميا ً
-79
عالي الجودة إلدارة البيانات المناخية ) ،(HQ-GDMFCووافقت اللجنة على أن ثمة حاجة إلى توجيھات عملية ومنسقة
وموحدة من أجل أعضاء المنظمة بشأن إدارة البيانات لدعم تنفيذ النظام WIGOS؛ ويحتاج ھذا التطوير الجديد لمجال
إدارة البيانات إلى التوسع في نظام معلومات المنظمة ) (WISالقائم ليعالج تكنولوجيات إدارة البيانات الواسعة النطاق،
والممارسات المعيارية والفضلى ،إلخ .وھذا يمثل مساھمة رئيسية واضحة من نظام معلومات المنظمة ) (WISفي النظام
 WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوأولويات المنظمة ) (WMOوأعضائھا بوجه عام.
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أما اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMفھي تساھم مساھمة كبيرة ومتزايدة في تنفيذ النظام  WIGOSمن
-80
ً
خالل جميع مجاالت النشاط الرئيسية )مثال ،تنفيذ وتطوير نظم الرصد ،والبيانات الشرحية ،والمساھمة في أداة تحليل
واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARالتابعة للنظام  ،(WIGOSوتبادل البيانات وتقاسمھا ،وإدماج الرصدات
الموقعية والساتلية ،وتنمية القدرات ،إلخ .ويلزم تعزيز التنسيق والتمويل من أجل تمكين المنظمات الشريكة المساھمة
في رصدات المحيطات من أن تمتثل طوعا ً لمتطلبات النظام  WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS
وحماية الترددات الراديوية لألرصاد الجوية وعلم المناخ ضرورية ،وتزداد أكثر فأكثر خطورة التحديات
-81
عن ذي قبل .ويجب القيام بتقديم الخدمات االستشارية بشأن حماية الترددات الراديوية والعمل مع االتحاد الدولي
لالتصاالت ) (ITUوالھيئات المعنية بالترددات الراديوية من أجل تج ّنب التدخالت الراديوية في األرصاد الجوية
واالتصاالت ،أو للتقليل منھا إلى أدنى حد .وسوف يستفيد أعضاء المنظمة من إيجاد حلول عالمية لتدخالت الترددات
الراديوية ،وسوف تساعد التوصيات أعضاء المنظمة على التنسيق مع ھيئاتھا الوطنية المعنية بالترددات الراديوية.

تقديم الدعم لألنشطة اإلقليمية 163,000 :فرنك سويسري
إن تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني مع التركيز على أقل البلدان نمواً والدول
-82
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية سوف يتطلب أيضا موارد إضافية .ومقدار الدعم ألنشطة التنفيذ اإلقليمية
والوطنية التي يطلبھا أعضاء المنظمة من األمانة يتزايد ومن المتوقع أن يزداد تزايده .وتطلب جميع األقاليم توجيھات
وتدريبا ً في مجاالت إقامة شراكات وطنية ،وتصميم شبكات متكاملة ألقل البلدان نمواً ،ودورة عمر شبكات محطات
األرصاد الجوية األوتوماتية ) ،(AWSوإقامة شبكات الكتشاف البرق ،وتقاسم البيانات على الصعيد اإلقليمي ،والمعايرة
إلخ ،وسيستلزم ھذا تحسين تصميم شبكات الرصد التي يمكن استغاللھا بمزيد من الفعالية من جانب أعضاء المنظمة
وجيران كل منھم في األقاليم.
ويلزم وجود مجموعة عناصر كاملة لتنفيذ النظام ) WIGOSمجموعة أدوات النظام  WIGOSالتي
-83
تتضمن ،بين جملة أمور أخرى ،أمثلة للفوائد االجتماعية  -االقتصادية للنظام  WIGOSومواد داعمة أخرى لتنفيذ النظام
على الصعيدين اإلقليمي والوطني( ،تكون مصحوبة بأمثلة /إيضاح لقصص النجاح ،ودراسات حالة ،وغير ذلك من
االتصاالت ،ومواد التوعية ومواد تنمية القدرات من أجل بذل جھد فعال في مجال االتصاالت والتوعية .وھذا سييسر
إلى حد كبير فھم أعضاء المنظمة لفوائد النظام  WIGOSوتعقيداته من أجل تحديد أولويات التنفيذ.
وثمة حاجة إلى تغطية جميع أقاليم المنظمة ) (WMOمن خالل عقد اجتماعات تنسيق إقليمية إضافية
-84
للمساعدة على تسريع وتيرة تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني .وھذه الفترة المالية ھي مرحلة
ما قبل تشغيل النظام  ،WIGOSومن الالزم أن تتخذ جميع أقاليم المنظمة ) (WMOإجراءات وتنفذ مشاريع النظام
اإلقليمية المحددة في جميع خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام ،مع تقديم دعم تنسيقي من خبراء اللجان الفنية وموظفي األمانة.
ومن المتوقع عقد مزيد من االجتماعات المشتركة بين األفرقة العاملة وفرق الخبراء اإلقليمية من اللجان الفنية ذات
الصلة ،وھي اجتماعات ستفضي إلى تحسين تقديم الدعم والتوجيه ألنشطة تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيدين اإلقليمي
والوطني.
ويلزم بذل جھد كبير لتنسيق شبكات الرصد اإلقليمية )النظام العالمي للرصد ،المراقبة العالمية للغالف
-85
الجوي ،ونظم الرصد الھيدرولوجي ،وشبكة الغالف الجليدي( التي أقيمت تحت رعاية لجان فنية ولجان توجيھية مختلفة
)لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOواللجنة الفنية
المشتركة  ،JCOMMوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوكذلك في إطار البرامج المختلفة )شبكة الرصد
األساسية اإلقليمية ) ،(RBONوشبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GRUANوشبكات
الرادارات وراسمات الرياح ،إلخ( كي يتسنى ألعضاء المنظمة ) (WMOاالستفادة منھا استفادة كاملة من حيث استخدام
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بيانات متوافقة وقابلة للتشغيل المتبادل .ويلزم تصميم جديد لشبكات الرصد األساسية اإلقليمية ) (RBONsلمساعدة
األقاليم في تنفيذھا.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) 261,600 :(GCWفرنك سويسري
لقد اتخذ المؤتمر السادس عشر قراراً بشأن استحداث مراقبة عالمية للغالف الجليدي ) (GCWبھدف أن
-86
تصبح تلك المراقبة تشغيلية .وسوف توفر تلك المراقبة ،مباشر ًة أو بطريقة غير مباشرة ،بيانات ومعلومات ونواتج
وتحليالت ستساعد أعضاء المنظمة والشركاء على توفير الخدمات الالزمة ألوساط المستخدمين األوسع نطاقا ً .وسوف
تساعدنا على فھم تقلبية المناخ وتغيّره وتقييمھما والتنبؤ بھما والتخفيف منھما والتكيف معھما وعلى تحسين التنبؤ
بالطقس واإلنذار باألخطار ،مما يساعد على الحد من مخاطر فقدان األرواح والممتلكات نتيجة للكوارث الطبيعية
والكوارث التي ھي من صنع اإلنسان .وسوف تساھم في تحسين إدارة موارد الطاقة والمياه ،بما في ذلك التنبؤ
بالفيضانات وإنتاج الطاقة الھيدرولية ،والمساعدة على دعم الزراعة المستدامة ،وتحسين قدرتنا على مراقبة التنوع
األحيائي والحفاظ عليه .وتلزم معلومات عن الغالف الجليدي من أجل تصميم البنى التحتية في المناخات الباردة،
وتحسين إدارة ووقاية النظم اإليكولوجية األرضية والساحلية والبحرية ،وتحسين فھم العوامل البيئية التي تؤثر على
صحة اإلنسان ورفاھه .فالغالف الجليدي يؤثر على جميع األمم وعلى شعوبھا واقتصاداتھا .ويتطلب تنفيذ المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GCWبذل جھود كبيرة واستثمار موارد إضافية في بناء شبكة الرصد للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ونظام المعلومات المرتبط بھا.
والمقصود من مكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ھو دعم جميع األنشطة المتعلقة بتلك
-87
المراقبة ،بما في ذلك التنسيق مع الشركاء ،ومراقبة إجراءات التنفيذ واإلبالغ والمتابعة .وھو سيقدم الدعم لجھات
التنسيق ولألنشطة الوطنية وسيتواصل مع برامج وأفرقة المنظمة ) (WMOومع البرامج واألفرقة الخارجية .وينبغي أن
تنسق األمانة إدراج المراقبة العالمية للغالف الجليدي في أنشطة الرصد القائمة على الصعيدين الدولي والوطني
ومواءمة عملياتھا مع األنشطة واألطر الدولية والوطنية .وينبغي أيضا ً أن تسعى األمانة إلى إقامة صالت فاعلة مع
برامج المنظمة ) (WMOومع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقد اتخذ المؤتمر السادس عشر قراراً بخصوص استحداث نظام عالمي متكامل للتنبؤات القطبية
-88
) (GIPPSينبغي أن يكون قادراً على توفير معلومات لتلبي احتياجات المستخدمين من أجل اتخاذ القرارات على نطاقات
زمنية تتراوح من ساعات إلى قرون .ويمثل وجود شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONوشبكة رصد معيارية
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (CryoNetشرطين مسبقين للنجاح في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
) (GIPPSمن حيث التمكين من تقديم الخدمات ووضع استراتيجيات للرصد في المنطقتين القطبيتين ،ومعالجة أوجه عدم
اليقين الرئيسية في ما يتعلق بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من تقلبية البيئة وتغيرھا ،مما يحسّن التنبؤات
العالمية .ومن شأن ھذه المبادرة اإلسھام في تحقيق جميع األولويات العليا للمنظمة ) ،(WMOال سيما الحد من مخاطر
الكوارث ،والنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

برنامج أدوات وطرق الرصد ) 257,700 :(IMOPفرنك سويسري
يتوقع النظام  WIGOSأن يتناول برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPالمسائل المتعلقة بنوعية البيانات
-89
ُ
وتوافق نظم األدوات .وھذا يقتضي اتباع نھج جديدة بشأن كيفية التحكم في جودة البيانات ،ويفضَّل حدوث ذلك من
خالل مراكز عالمية أو إقليمية تابعة للنظام  WIGOSومكرّ سة لھذا الغرض ،على غرار المراكز اإلقليمية لألدوات
) (RICsوالمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsالتابعة للمنظمة ) ،(WMOالتي سيجري التوسع فيھا وإعادة تحديد
نطاقھا أثناء ھذه الفترة المالية والتي تتطلب موارد إضافية .وسيؤدي ھذا إلى تحسين نوعية البيانات ،وتحسين تكامل
البيانات ،ويم ّكن من تحقيق وفورات على الصعيد الوطني بفضل توافر مرافق إقليمية .وسيلزم استثمار أيضا ً نتيجة
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لتزايد مطالبات اللجان الفنية بأن تجري لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمقارنات بين األدوات ،مما يؤدي إلى توافر
معلومات عن أداء األدوات الجديدة ،بما في ذلك من أجل اكتشاف األھباء الجوية /الرماد البركاني وتمكين أعضاء
المنظمة من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحديث نظم الرصد التابعة لھا وتطويرھا.
ونتيجة لتزايد الحاجة إلى إجراء تحديثات متكررة وإعداد فصول جديدة في دليل لجنة أدوات وطرق
-90
الرصد ) ،(CIMOفعلى سبيل المثال ستلزم فصول جديدة بشأن تكنولوجيات ونظم الرصد الجديدة ،وفصل جديد لتناول
األدوات والرصدات في البيئات الصعبة ،سيلزم إجراء تحديث كبير لدليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOوستلزم
موارد إضافية ألغراض التحرير والترجمة .وسيلزم استثمار لتنظيم اجتماعات إضافية مباشرة للتنسيق بين لجنة أدوات
وطرق الرصد وفريق اإلدارة إضافة إلى االجتماعات المتعددة من خالل برنامج  .WebExوستتيح التوجيھات الناتجة
عن ذلك ألعضاء المنظمة تعظيم استثمارھم في الرصدات.
وستستلزم زيادة الجھود الرامية إلى تحقيق التوحيد القياسي موارد إضافية أيضاً ،بما يشمل وضع معايير
-91
مشتركة مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOوأنشطة تنسيق لدعم فرق خبراء وفرق عمل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOمن أجل دعم تطوير /تنفيذ النظام  ،WIGOSال سيما لتوفير توجيھات ألعضاء المنظمة تتعلق بأدوات
االستشعار عن بُعد ،والتكيف مع اللوائح الدولية الجديدة التي تؤثر على أعضاء المنظمة ،من قبيل اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق .وھذا سيضمن تلبية نظم الرصد الحديثة لالحتياجات الناشئة لدى أعضاء المنظمة )مثالً ،في سياق توليد الطاقة
المتجددة ،وسالمة الطيران ،ومراقبة المناخ والبيئة ،إلخ( وسيضمن حصولھا على ما يلزم من توجيھات الختيار
وتشغيل أدوات مناسبة لتطبيقاتھا.
وستلزم موارد إضافية لتمويل المؤتمر الفني بشأن أدوات وطرق الرصد ) (TECOالذي سيكون أكبر
-92
حدث لتنمية القدرات يقيمه برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPويؤثر على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي ما يتعلق ببناء نظم وشبكات األدوات التابعة لھا ،وللتمكين من دعم المشاركين من أقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية التي ستحضر اجتماعات ذلك المؤتمر وتستفيد منه .وبدون
متلق وطني مؤھل للمساعدة على توجيه مشاريع تطوير نظم الرصد الممولة من الجھات
ھذه الموارد ،لن يكون ھناك
ٍ
المانحة ،على سبيل المثال .وسوف يستفيد أعضاء المنظمة ) (WMOمن خالل تنفيذ خطط إقليمية ووطنية للنظام
 WIGOSوممارسات لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمن أجل اتباع نھج أكثر جدوى بالنسبة للتكلفة في ما يتعلق
بإقامة نظم الرصد التابعة لھا وصيانتھا وتحقيق تكاملھا من خالل بناء أوجه تآزر في ما بين مكونات الرصد ھذه في
نظام قوي متكامل وجيد للرصد يدعم جميع متطلبات المرافق بشأن الرصد )الطقس ،والمناخ ،والماء ،والبيئة(.

البرنامج الفضائي للمنظمة ) 148,700 :(WMOفرنك سويسري
ستلزم أموال إضافية لتيسير وصول أعضاء المنظمة ) (WMOإلى الجيل الجديد من سواتل األرصاد
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الجوية واستخدامھا لتلك السواتل ،أي الحصول على بيانات سواتل األرصاد الجوية ومعالجتھا واستخدامھا ،بما يشمل
أنشطة التدريب وحلقات العمل الترويجية لذلك الغرض على كل من الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي .وعالوة
على ذلك ،سيكون من الضروري إيضاح الفوائد االجتماعية  -االقتصادية للبرامج الساتلية باستخدام دراسات حالة شاملة
للمستخدمين ألعضاء المنظمة ) .(WMOوأنجع سبيل لتنسيق الوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا ھو القيام بذلك من
جانب اإلقليم ،ولذا يحتاج وجود مجموعات مستخدمين في اإلقليم لتحديد المتطلبات دعما ً.
وفي ما يتعلق باالحتياجات إلى البيانات والنواتج الساتلية من أجل الخدمات المناخية ،تلزم موارد إضافية
-94
لضمان التعبير األفضل عن متطلبات الرصد التي تدعم الخدمات المناخية .ومن أجل دعم تبادل البيانات األقاليمي من
خالل اجتماعات تبادل واستخدام البيانات الساتلية في أمريكا الشمالية وأوروبا ) (NAEDEXواجتماعات تبادل واستخدام
البيانات الساتلية في آسيا والمحيط الھادئ ) (APSDEUيجب تنظيم الحصول على البيانات الساتلية وتبادلھا بالنسبة
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لمستخدميھا من الخبراء العالميين على نحو أقاليمي .ولتوفير الدعم ألنشطة فرقة الخبراء المعنية باستخدام السواتل
ونواتجھا ) ،(ET-SUPمن الالزم توفير تمويل كامل للتنسيق العالمي للمسائل المتعلقة باستخدام السواتل من خالل فرقة
الخبراء تلك ،ال سيما في مواجھة الجيل الجديد من سواتل األرصاد الجوية )مثالً ،إعداد أدوات برمجيات مجتمعية؛
واستراتيجية عالمية لنشر البيانات( .ويلزم ،من أجل المضي قُدما ً بجھود مبادرة المعالجة المنسقة المستمرة لبيانات
السواتل البيئية ) (SCOPEللتنبؤ اآلني ومراقبة المناخ ) ،(SCOPE-CMمزيد من الدعم لتنسيق إعداد نواتج معيارية
بشأن تطبيقات المناخ والھيدرولوجيا والتنبؤ اآلني .ولضمان تشجيع التطورات المتعلقة بالتطبيقات والنواتج من خالل
أفرقة علمية دولية ،ينبغي أن تكون األفرقة العلمية الدولية )البالغ عددھا حاليا ً  5والتي تدعمھا المنظمة ) ((WMOھي
القوى المحركة لدفع عملية تحسين البيانات والنواتج الساتلية وتوحيدھا قياسياً ،وھي تحتاج إلى دعم ألنشطتھا ،مما
يتطلب تمويالً إضافيا ً .ويتطلب التنسيق الشامل مع مشغلي السواتل والھيئات الدولية تحسين التكامل وإمكانية التشغيل
المتبادل ،ووجود نظام أشمل للرصد من أجل مراقبة المناخ.
وفي ما يتعلق برؤية نظم الرصد الفضائية القاعدة وتعظيمھا وتحقيق تكاملھا ،سيكون من الالزم أن
-95
تضمن المنظمة ) ((WMOالبعثات الفضائية المستقبلية وتلبية متطلبات جميع مكونات النظام ) WIGOSالنظام العالمي
للرصد ) (GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنظام العالمي
لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSلتلبية احتياجات أعضاء المنظمة وإفادتھم في ما يتعلق بخدمات الطقس والماء
والمناخ والبيئة ،والحد من مخاطر الكوارث ) .(DRRويمثل الطقس الفضائي مطلبا ً جديداً من منظمة الطيران المدني
الدولي ) (ICAOيجب تمويله من الموارد اإلضافية .وھذا النشاط الزم من أجل تنفيذ النظام  ،WIGOSودعم الطيران،
والحد من مخاطر الكوارث .وسيكون توفير موارد إضافية ضروريا ً أيضا ً لتحسين التكامل وإمكانية التشغيل المتبادل،
وجعل نظام الرصد أشمل من أجل مراقبة المناخ ،وھو ما يستلزمه تنفيذ النظام  WIGOSواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS

نظام معلومات المنظمة ) 483,300 :(WISفرنك سويسري
تتألف فرقة تنسيق تنفيذ نظم وخدمات المعلومات التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBS-ISSمن رؤساء
-96
ً
فرق الخبراء ،ويلزم تمويل إضافي لضمان تمثيل كل إقليم في فرقة التنسيق .وستلزم أيضا موارد إضافية لضمان:
) (iزيادة حجم فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بصيانة ومراقبة تمثيل البيانات ) (IPET-DRMMوتقديم
الدعم لفرقتي خبراء تابعتين للجنة الفنية المشتركة  .JCOMMوستلزم تلبية مزيد من المتطلبات من البرامج واللجان
الفنية األخرى من أجل تمثيل البيانات؛ و ) (iiزيادة حجم العمل لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
واألرصاد الجوية للطيران .ولتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSسيلزم أن يكون مزيد من بيانات النظام
المناخي موحدة قياسياً ،وھو أمر جوھري لتقديم خدمات مناخية تشغيلية؛ و ) (iiiتمثيل نظام معلومات المنظمة ) (WISفي
اجتماعات األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUذات الصلة ،والمشاركة في أنشطة إدارة البيانات على نطاق
منظومة األمم المتحدة ،وفي أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUذات الصلة بتطوير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في البلدان النامية واقل البلدان نمواً؛ و ) (ivإعداد وحدة تدريبية بشأن نظام معلومات المنظمة )(WIS؛
و ) (vزيادة التنسيق في ما بين المراكز العالمية لنظم المعلومات ،وبين تلك المراكز وما يرتبط بھا من مراكز جمع
البيانات أو إنتاجھا ،والمراكز الوطنية؛ ومراجعة المراكز بشأن االمتثال لمعايير نظام معلومات المنظمة )(WIS؛ وتقديم
دعم من متعاقدين لإلدارة التشغيلية لمراكز نظام معلومات المنظمة )(WIS؛ و ) (viتقديم دعم من متعاقدين لمراكز نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ و ) (viiزيادة الدعم المقدم الجتماعات منتدى مستخدمي االتصاالت الساتلية )،(SATCOM
ودعم المتعاقدين؛ و ) (viiiوجود استشاري لصيانة وتطوير الموقع الشبكي وقاعدة البيانات لخدمات المعلومات التشغيلية؛
و ) (ixزيادة وتيرة إجراء تحديثات لألدلة مع تزايد التوحيد القياسي للبيانات ودخول نظام معلومات المنظمة )(WIS
مرحلة التشغيل؛ و ) (xزيادة االستعانة بالخدمات االستشارية لتنسيق الترددات الراديوية .وحماية نطاقات الترددات
الراديوية الستخدامھا في األرصاد الجوية تتطلب مشاركة متواصلة في اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد
الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rوالمؤتمرات التي ُتعقد على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 39

المسودة األولى

تع ُّھد البيانات الشرحية األساسية للنظام  WIGOSواستحداث نظم مراقبة لنظام معلومات المنظمة
فرنك سويسري

)128,500 :(WIS

لتعھُّد تمثيل البيانات الشرحية األساسية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSستلزم موارد إضافية
-97
لدعم فرق خبراء تمثيل البيانات الشرحية األساسية لذلك النظام .ولتنفيذ نظم مراقبة لنظام معلومات المنظمة )،(WIS
سيلزم عقد اجتماعات لفرق الخبراء وتقديم دعم متخصص من أجل تحديد وتقييم تطبيقات مراقبة نظام معلومات
المنظمة ) .(WISففي حالة عدم وجود نظم فعالة لمراقبة األداء ،سينخفض مستوى أداء مراكز نظام معلومات المنظمة
) ،(WISوسيجد أعضاء المنظمة صعوبة في االستفادة من ذلك النظام.
وتضطلع اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMحاليا ً بعملية تحديث لبرنامج الملخصات المناخية البحرية
-98
) (MCSSمن خالل تطوير نظام البيانات المناخية البحرية ) ،(MCDSمع مراعاة توافر أنواع جديدة من نظم الرصد
البحري ،وتقنيات جديدة إلدارة البيانات ومراقبة جودتھا ،وإنقاذ البيانات ،والقدرات الحالية ألعضاء المنظمة ،وھي
أمور غير منسقة في الوقت الحاضر .والھدف ھو التمكين من تعزيز تدفق البيانات المناخية البحرية العالية الجودة في
الوقت غير الحقيقي إلى المستخدمين النھائيين من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSويلزم مزيد من
التمويل لمعالجة استراتيجية اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي ما يتعلق بنظام البيانات المناخية البحرية ).(MCDS

تقديم الدعم لمراقبة الجودة ومعالجة البيانات بالتنسيق مع النظام  11,300 :WIGOSفرنك سويسري
يرد وصف اإلجراءات والممارسات المرتبطة بمراقبة جودة بيانات الرصد للتنبؤ العددي بالطقس )(NWP
-99
في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  (485في ما يتعلق ببيانات سبر الھواء
العلوي وبارامتر سطحي أساسي واحد )ھو الضغط السطحي( .ويجب أن تكون مراكز الريادة لمراقبة نوعية بيانات
الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPممتثلة لإلجراءات المعيارية المحددة ،وھي إجراءات عتيقة )كان ھذا
ھو وضعھا في الفترة المالية السادسة عشرة( .وتلزم موارد إضافية لتحديث إجراءات مراقبة بيانات الرصد وزيادة
تطوير المتطلبات وإجراء تحليل للثغرات من أجل تحسين النظم األساسية لتعزيز خدمات اإلنذار ،ضمن سياق
االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRوبالتنسيق مع النظام  .WIGOSوفي حالة عدم توافر موارد إضافية ،قد ال
يجري االضطالع بالنشاط أثناء الفترة المالية .2019-2016

النظام العالمي لرصد المناخ ) 276,600 :(GCOSفرنك سويسري
ستحتاج األنشطة ذات األھمية الخاصة ألعضاء المنظمة ) (WMOإلى مزيد من االستثمارات في السنوات
-100
 2016إلى  ،2019ومن قبيل ھذه األنشطة (i) :مساھمة النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي ركيزة الرصد
والمراقبة من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ و ) (iiإعداد النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
خطة جديدة ،تن ّفذ في الفترة 2019-2016؛ و ) (iiiتعاون النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمع أنشطة النظام العالمي
المتكامل للرصد )(WIGOS؛ و ) (ivتنسيق ومتابعة خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛
و ) (vالتعاون مع المنظمة ) (WMOبشأن متطلبات المعايرة التبادلية والشبكات المرجعية.
وقد شدد مجلس المنظمة ) ،(WMOفي الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ،على دور النظام العالمي
-101
لرصد المناخ ) (GCOSفي تطوير الخدمات المناخية باعتبار ذلك األساس الرئيسي لحصول اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSعلى معلومات عن حالة النظام المناخي .ويتطلب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (FGCSالمتطور
أن تراعي خطة التنفيذ الجديدة للنظام العالمي لرصد المناخ التطورات والنظم واألطر الجديدة ،من قبيل المنظومة
العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )،(WMO
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واستنتاجات تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوبرنامج مستقبل األرض،
ومبادرة الكوكب األزرق ،وبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAوسيجري
االنتھاء من وضع خطة التنفيذ الجديدة في صيف عام  ،2016وسوف تصدر في نھاية ذلك العام .وطلب مجلس المنظمة
أيضا ً أن تواصل أفرقة النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتقديم المشورة بشأن عناصر رصد المناخ من عناصر
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOوضمان تعاون النظام العالمي لرصد المناخ تعاونا ً
كامالً مع النظام  WIGOSونظام معلومات المنظمة ) .(WISوأشار المجلس أيضا ً إلى الدور اإليجابي للخطط اإلقليمية
للنظام العالمي لرصد المناخ في تحسين أداء ذلك النظام وكذلك في تحديد ثغرات الرصد .وشجع المجلس على مواصلة
العمل بشأن متطلبات المعايرة التبادلية وأعرب عن تأييده إلجراء مناقشات في المستقبل بشأن شبكة مرجعية للرصدات
السطحية.
وستلزم مراقبة تنفيذ الخطة واألنشطة ذات الصلة بالنظام  WIGOSوتنفيذه على الصعيد اإلقليمي طيلة
-102
ً
ً
دورة الميزانية المقبلة ،وسيتعين تنسيق األنشطة تنسيقا وثيقا في إطار لجان وبرامج المنظمة ) (WMOذات الصلة.
وسيحتاج برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSموارد كافية ويمكن التعويل عليھا لدعم األنشطة التي ستحتاج
إلى موظفين أعلى مرتبة من حيث الخبرة والمؤھالت الفنية ،وھذا ھو السبب الذي سيجعل ھناك حاجة إلى موارد
إضافية من الموظفين.
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :5
تعزيز البحوث الھادفة

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا الطقس والمناخ
والماء والبيئة واالستفادة منھا
الجدول  :10ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

5

5

األولوية

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

تعزيز البحوث /العلوم

جميع األولويات

387,900

األنشطة الشاملة لعدة قطاعات والبحوث المشتركة

جميع األولويات

198,500

تحسين عمليات الحوكمة واإلشراف والتقييم العلمية

جميع األولويات

268,500

التبادل العلمي وتنمية القدرات ،والجوائز

جميع األولويات

326,900

انتقال البحوث إلى التطبيقات والخدمات

جميع األولويات

182,300

جميع األولويات

152,700

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

المجموع

1,516,800

تعزيز البحوث /العلوم 387,900 :فرنك سويسري
لقد عانت النتيجة المتوقعة  5من قصور التمويل ،الذي ّأثر على قدرة المنظمة ) (WMOعلى تلبية متطلبات
-103
ً
ً
األعضاء البحثية على نحو سليم .وتركز الخطة االستراتيجية للفترة  2019-2016تركيزا قويا على البحوث العلمية.

فاالستثمار في البحوث ضروري الستحداث الخدمات الجديدة والمحسّنة الالزمة لعدد متزايد من السكان الذين يواجھون
أوجه ھشاشة متزايدة بسبب قيود الموارد ،والطقس القاسي ،وتغيّر المناخ .وتجسّد االستثمارات الجديدة ) (1األھمية
المعطاة للنھوض بالعلوم األساسية من خالل الجھود العالمية في مجال البحوث والرصد التي يبذلھا برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP؛ و ) (2تنمية القدرات؛ و ) (3اتباع نھج
متوازن بين المسائل المتعلقة باإلشراف ،واألنشطة الشاملة لعدة القطاعات ،وانتقال البحوث الناضجة إلى العمليات؛
و ) (4موارد الميزانية العادية الالزمة إلدارة ودعم عدد متزايد من أنشطة البحوث الممولة من الموارد الطوعية.

المراقبة العالمية للغالف الجوي
إن مجاالت تركيز المراقبة العالمية للغالف الجوي ھي األھباء الجوية ،وغازات الدفيئة ،وغازات تفاعلية
-104
مختارة ،واألوزون ،واألشعة فوق البنفسجية ،وكيمياء الھطول )أو الترسب في الغالف الجوي( .ويدعم برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع له ) (GURMEويتعاون مع
فريق الخبراء المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية ) .(GESAMPوقد أشار المؤتمر والمجلس التنفيذي إلى أنه
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على الرغم من استحداث شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي ما زالت توجد ثغرات كبيرة في نظام الرصد تتعين
معالجتھا .فتلك الثغرات تحول دون تحسين فھم أعضاء المنظمة الالزم اآلن للعمليات التي تحكم التغيرات في تكوين
الغالف الجوي وبخاصة على المستوى اإلقليمي.
وتحقيق تكامل المراقبة العالمية للغالف الجوي مع المكونات األخرى لنظام الرصد يستلزم بذل جھود
-105
إضافية ،مثالً لمواءمة تلك المراقبة مع النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمن حيث تنسيق المتطلبات ،وإدارة
الشبكات ،واستخدام البيانات الشرحية وتقاسمھا إلخ .وھذا يقتضي مشاركة مكثفة من خبراء المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWوتفاعالت أكثر انتظاما ً في ما بينھم .ويتطلب النجاح في تنفيذ النظام  WIGOSاستثمارات أساسية في
المراقبة العالمية للغالف الجوي ألنھا تشكل أحد المكونات األساسية للنظام .WIGOS
وتدعم رصدات وتحليالت المراقبة العالمية للغالف الجوي اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
-106
والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSويوجد احتياج متزايد إلى ضمان جودة الرصدات )على النحو الذي أوصى به
المؤتمر السادس عشر ،القرار  .(26فأعداد كبيرة من أعضاء المنظمة الذين يساھمون في تلك المراقبة يواجھون
صعوبات في تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  (1100ويلزم تمويل إضافي من أجل
حمالت المقارنات وعمليات مقاييس اإلشعاع األرضي.
ويحدث تطور تقنيات الرصد في مجاالت تركيز مختلفة بوتيرة سريعة ويلزم بذل مزيد من الجھود لتقييم
-107
تقنيات القياس الجديدة وتحليل إمكانية انطباقھا على رصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي )مثالً على النحو المبيّن
في الفقرة  9.6من الوثيقة  9للدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي( .وسيتطلب عقد اجتماعات مواضيعية
تتناول تقنيات القياس وتشمل المزيد من أعضاء المنظمة ،ال سيما من البلدان التي تشرع في إجراء رصدات لتكوين
الغالف الجوي ،تمويالً إضافيا ً.
ويُعترف بأن غازات الدفيئة ) (GHGھي العوامل الرئيسية المحرّكة لتغير المناخ وتؤدي المراقبة العالمية
-108
ً
للغالف الجوي ) (GAWدورا حاسم األھمية في توفير معلومات عالية الجودة ومستندة إلى العلم بشأن التغيرات التي
تحدث في غازات الدفيئة الموجودة في الغالف الجوي كي تستنير بھا عملية وضع السياسات ويستنير بھا الجمھور.
ونظام الرصد الحالي للمراقبة العالمية للغالف الجوي مناسب فحسب لتحليل االتجاھات الطويلة األجل وتقدير القسر
اإلشعاعي العالمي .وكما ذكرت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي )الفقرة  9.3من الوثيقة  9للدورة
السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي( ،يحتاج اتخاذ القرارات اإلقليمية معلومات عملية بدرجة أكبر عن التدفقات
اإلقليمية وعزوھا .وھذا يتطلب استحداث نظام عالمي متكامل لغازات الدفيئة ) .(IG3ISوقد أوضحت لجنة علوم الغالف
الجوي أن نظام المعلومات ذلك يحتاج إلى خطة تنفيذ واضحة ومشاركة من األوساط األوسع نطاقاً ،وھو أمر سيستلزم
استثماراً أساسيا ً.
وتؤثر األھباء الجوية الموجودة في الغالف الجوي على صحة اإلنسان وتؤثر على المناخ والطقس .ولكن
-109
ً
المعلومات الموجودة حاليا عن تأثيرات األھباء الجوية الموجودة في الغالف الجوي محدودة بسبب محدودية شبكات
الرصد وفي بعض الحاالت بسبب استخدام تقنيات عتيقة للقياس .أما تقنيات الرصد الجديدة فھي تتيح تلبية أفضل
الحتياجات رصد األھباء الجوية من األوساط المعنية بالطقس والمناخ والصحة .وقد أوصت الدورة السادسة عشرة
للجنة علوم الغالف الجوي بتخطيط وتنفيذ نظام عالمي متكامل لرصد األھباء الجوية .وھذا سيحتاج إلى مزيد من
االستثمار في تقييم طرق الرصد ،وإقامة نظام مناسب لضمان الجودة ،وإجراء دراسات مستندة إلى أداء العمليات ،في
سياق النظام  WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS
وبالنظر إلى تزايد الحاجة إلى بيانات عن تكوين الغالف الجوي ،فإن عمل األفرقة االستشارية العلمية
-110
ً
ً
للمراقبة العالمية للغالف الجوي تتطلب استعراضا مستمرا) ،على النحو الذي طلبه فريق إدارة لجنة علوم الغالف
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الجوي في عام  ،(2014ومشاركة طائفة أوسع نطاقا ً من الخبراء إلسداء المشورة بشأن كيفية تعزيز بحوث المراقبة
العالمية للغالف الجوي .وھذا سيتطلب تمويالً إضافيا ً.

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

)(WWRP

لقد قررت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي إنشاء الفريق العامل المعني ّ
بتمثل البيانات ونظم
-111
الرصد ،والفريق العامل المعني بإمكانية التنبؤ والديناميات وتنبؤ المجموعات في إطار البرنامج العالمي لبحوث الطقس
) ،(WWRPبدعم من الميزانية العادية )القرار .((EC-66) 11
واألنشطة المتعلقة باستراتيجية ّ
تمثل البيانات والرصد وبشأن تحسين فھم مصادر وتزايد األخطاء في
-112
ّ
ّ
التحليالت والتنبؤات ،واستحداث وتنفيذ طرق جديدة للتمثل )أي نظم التمثل المتقارنة( ،وزيادة القدرة على استخدام
الرصدات الجديدة )التقليدية وغير التقليدية( تحتاج إلى بذل جھود إضافية قوية ومزيد من التمويل .وھذه األنشطة تدعم
قدرة أعضاء المنظمة على معالجة البيانات والتنبؤ.
وقد أدى استحداث نظام تنبؤ المجموعات دوراً جوھريا ً في تحسين فھم إمكانية التنبؤ بالغالف الجوي.
-113
وتحسين وزيادة استغالل تقنيات المجموعات ،والبحوث المتعلقة بالديناميات وإمكانية التنبؤ بالغالف الجوي )المتقارن(
ستؤدي إلى زيادة مھارة التنبؤ من النطاق العالمي إلى النطاق المحلي ،ومن النطاقات الزمنية القصيرة إلى دون الفصلية
والفصلية .ولذا فإنھا توفر دعما ً فريداً لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالستحداث نواتج موجھة إلى
ف أمراً جوھريا ً
المستخدمين إضافة إلى تحسين النطاقات الزمنية للطقس .ويُعتبر توافر استثمار إضافي بمستوى كا ٍ
لضمان حدوث ھذا التطور.
والتنبؤ اآلني واألرصاد الجوية المتوسطة النطاق ھما لبنتان من لبنات البحوث من أجل تحسين فھم
-114
العمليات التي تحدث على النطاق الموضعي إلى النطاق المتوسط ومن أجل النھوض بتطبيقات رئيسية متعددة )ھي،
األرصاد الجوية للطيران ،وظواھر الطقس الشديد التأثير ،واألرصاد الجوية الحضرية( .وھذه النطاقات الموضعية ھي
النطاقات التي يشعر فيھا البشر بتأثير ظواھر الطقس ،وأيضا ً في سياق تغيّر المناخ .ويدعم ھذا الفريق العامل تحقيق
تكامل العديد من مشاريع البحث والتطوير ) (RDPsوالمشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPsالجارية والمقترحة
)وھي مشروع مستجمعات مياه بحيرة فيكتوريا ،والمشروع اإليضاحي بشأن الطيران( التي ترمي إلى تلبية االحتياجات
إلى بحوث معينة ذات صلة بالطقس حددھا أعضاء المنظمة .ويلزم تمويل إضافي إلشراك مزيد من أعضاء المنظمة
وتحقيق تكامل المھام المختلفة على نحو أفضل.
ّ
والتمثل
وللتحقق من التنبؤات دور رئيسي في توفير توجيھات لتحسين المعرفة بشأن أخطاء نظام النمذجة
-115
) (CAS-16/Doc. 8.1ولتحسين نظام التنبؤ من الضروري تقييم أداء التنبؤات من أجل تحديد المجاالت التي يمكن فيھا
التحسين .ويمثل تزايد تعقيد نماذج التنبؤ العددي بالطقس واحتياجات اتباع نھج في التحقق موجه نحو المستخدمين
عنصرين ھامين في ما يتعلق بالتوجھات المستقبلية .ويلزم تمويل إضافي الستحداث تقنيات تحقق جديدة تركز على
احتياجات المستخدمين عبر النطاقات الزمنية والنطاقات المكانية القابلة لالنطباق على كل من األوساط المعنية بالطقس
والمناخ )ھذا الفريق العامل يمثل مبادرة مشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالفريق العامل
المعني بالتجريب العددي ).((WGNE

األنشطة الشاملة لعدة قطاعات والبحوث المشتركة 198,500 :فرنك سويسري
يتزايد عدد األنشطة المشتركة مع لجان وبرامج وأنشطة أخرى وكذلك مع ھيئات ومؤسسات خارجية.
-116
وبالنظر إلى أن أوساط بحوث الغالف الجوي تتجاوز نطاق المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
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) ،(NMHSsيلزم تمويل إضافي كي تتمكن المنظمة ) (WMOمن التفاعل مع مؤسسات البحوث ،ومن البروز في الھيئات
ذات الصلة )مثالً ،مركز النشاط العلمي التابع للمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى باعتباره الممثل
الرسمي للمنظمة ) ،(WMOوالمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) ،(IGACواالتحاد األوروبي
للجيوفيزياء ) ،EGUإلخ( ولتيسير مشاركة خبراء في المناسبات الھامة استراتيجيا ً التي ستروج لعمل لجنة علوم الغالف
الجوي ) (CASوالمنظمة ) .(WMOويحتاج العديد من المبادرات اإلقليمية )من قبيل مبادرة  (PISACإلى تنسيق مركزي
لضمان نشر واستخدام أفضل الممارسات التي تتطور في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى النحو الصحيح.
والفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEھام في دوره المتمثل في تحقيق التواصل بين
-117
األوساط المعنية بوضع نماذج الطقس والمناخ واألوساط البحثية ،من خالل معالجة عدد متزايد من التحديات
الشائعة ،ومن خالل الترويج لتطوير النماذج لتحسين تنبؤات الطقس والمناخ والتنبؤات الھيدرولوجية والبيئية.
) .(http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/ resdept_wgne.htmlوھو يتطلب استثماراً لمواصلة أنشطة
ھذا الفريق ،والمكافأة على التفوق في تطوير النماذج ،والبناء على نجاحه صوب إيجاد تنبؤ مُحكم على النطاقات الزمنية
للطقس والمناخ .وقد أشارت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي إلى أن لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASوافقت
على المساھمة في إجراء تقييم شامل لحالة المعرفة والقدرة العلمية وفھم ثغرات المعلومات ذات الصلة بالھندسة
المناخية ولتحديد البحوث المالئمة لمعالجة ھذه الثغرات .وتلزم موارد لتحريك ذلك قُ ُدما ً.
وتحتاج أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن تقييم حرق الكتلة األحيائية إلى مزيد من االستثمار لتحسين التعاون
-118
مع األوساط المعنية بتحليل الغالف الحيوي وقوائم جرد االنبعاثات والجوانب الصحية /االجتماعية  -االقتصادية .كذلك،
تحتاج نوعية الھواء السيئة ،وھي مشكلة متعددة األوجه ،إلى تعاون أفضل بين األوساط العاملة في مجال األرصاد
الجوية وجرد االنبعاثات والتخطيط الحضري والصحة .وعالوة على ذلك ،اعتبرت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم
الغالف الجوي الزحف الحضري إحدى األولويات البحثية ،ومن شأن إيجاد خدمات حضرية سليمة تراعي احتياجات
غالبية سكان العالم أن يستلزم استثمارات كبيرة من جانب المنظمة ).(WMO
وتؤدي التغيرات في تكوين الغالف الجوي إلى تغيرات في المر ّكبات التي تترسّب في المحيطات وأيضا ً
-119
إلى تغيرات في كيمياء المحيطات .وينبغي إقامة صالت مع األوساط العاملة في مجال المحيطات بشأن استيعاب
المحيطات لثاني أكسيد الكربون من أجل تحسين فھم العواقب الكاملة لتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغالف
الجوي وإليجاد مراجع مشتركة للرصدات .ويتطلب كال النشاطين تحسين التعاون على مستوى البحوث وعلى مستوى
فني بدرجة أكبر في إطار فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية ) (GESAMPمع لجنة
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (UNESCO IOCوغيرھا من المنظمات ذات الصلة .وسوف يكرّس جھد
محدد لدعم البحوث للخدمات والتطبيقات ذات الصلة بالمستخدمين ،مع تناول المدن الضخمة ،والتنبؤات الفصلية إلى
دون الفصلية ،وتنبؤات الطقس والمناخ القطبية كمواضيع رئيسية .ومن ھذا المنظور ،حددت لجنة علوم الغالف الجوي
التحديات والفرص الناشئة وأطلقت بالفعل مشاريع دولية )مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية ) ،(S2Sومشروع
التنبؤات القطبية ) ((PPPبالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبمفردھا )الطقس شديد التأثير(.
ومع ذلك ،فإن ھذه المشاريع تدعمھا صناديق استئمانية ،ويتعين على شعبة البحوث العالمية للطقس ) (WWRوھياكلھا
ذات الصلة اإلشراف على تنفيذھا .وتتطلب ھذه المشاريع مدخالت علمية من مختلف األفرقة العاملة التابعة للبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ،كما يلزمھا موارد إضافية.

تحسين عمليات الحوكمة واإلشراف والتقييم العلمية 268,500 :فرنك سويسري
لتنفيذ الحوكمة العلمية واإلشراف والتقييم تنفيذاً أمثل أثناء فترات ما بين الدورات ،أنشئ فريق إدارة لجنة
-120
علوم الغالف الجوي .وفي الفترة  ،2019-2016سيتولى ذلك الفريق المسؤولية اإلضافية عن اإلشراف والتقييم ،نيابة عن
المساھمين في الصناديق االستئمانية ،واستناداً إلى مدخالت من اللجان التوجيھية العلمية ) (SSCللبرنامج العالمي
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لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالمشاريع الرئيسية الثالثة لذلك البرنامج ،وھي مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية
) ،(S2Sومشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPومشروع الطقس شديد التأثير ).(HIWeather
ورئيس لجنة علوم الغالف الجوي يحضر ويشارك في المؤتمر والمجلس التنفيذي وفرق عمل وأفرقة
-121
مختارة تابعة للمجلس التنفيذي وفي المھام المخصصة عندما يُطلب إليه تمثيل المنظمة )) (WMOمثالً ،المبادرة الجديدة
المتعلقة بحماية الغالف الجوي من جانب مركز التعلم المتكامل( .ويلزم تمويل كا ٍ
ف لضمان أداء ھذا الدور.
ولكل من البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
-122
لجنة توجيھية علمية ،ولدى كل منھما فريق من الخبراء المستقلين مكلّف بمھمة توجيه العلم والبحوث في كل من
البرنامجين .وقد جرى تعزيز ھاتين اللجنتين التوجيھيتين العلميتين أثناء الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف
الجوي لتشجيع التفوق في العلم والبحوث .وتزايد احتياجات المستخدمين ،وسرعة تطور البيئة العلمية ،والتزايد في عدد
األنشطة العلمية والبحثية المشتركة ،واالحتياج إلى ضمان مسار واضح من البحوث إلى التطبيقات ھي أمور تتطلب
تمويالً إضافيا ً لدعم ھذه الوظيفة الھامة.
)(GAW

التبادل العلمي وتنمية القدرات ،والجوائز 326,900 :فرنك سويسري
يمثل المؤتمر الفني للجنة علوم الغالف الجوي ) (TECOنشاطا ً أساسيا ً يتعلق بالتبادل العلمي وتنمية
-123
القدرات ويُعقد باالقتران مع دورة اللجنة .ويمھّد المؤتمر لعقد دورة فعالة وكفؤة للجنة ويتيح ألعضاء اللجنة الفرصة
لتبادل الخبرة والمعرفة عن أحدث ما وصلت إليه علوم الغالف الجوي .وسوف يُستخدم التمويل اإلضافي لضمان
المشاركة الفاعلة من جانب البلدان النامية بما يشمل أقل البلدان نمواً.
و ُتعتبر تنمية القدرات في مجال البحوث جوھرية للحد من الثغرة الموجود بين األعضاء من حيث القدرة
-124
ً
البحثية ،وتنمية القدرات ھذه تتخذ أشكاال كثيرة .ويتخذ برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPترتيبات ويقدمان الدعم لمشاركة واطالع العلميين ذوي اإلمكانيات المالية المحدودة
وال سيما العلميين من الشباب في االجتماعات والندوات وحلقات العمل الدولية ذات الصلة التي يجري تنظيمھا وفقا ً
لمجاالت البحوث المواضيعية الخاصة بالبرنامج العالمي لبحوث الطقس وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي.
وسوف تكون الذكرى السنوية الثالثون لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي التي ستحل في عام  2019حدثا ً نموذجيا ً
من ھذا الطراز للتشجيع على زيادة الدعم والتعاون الدوليين في البرنامج.
ولضمان نقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلق بالرصدات ،يدعم برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
-125
دورات تدريبية في مركز التدريب والتعليم التابع له ) (GAWTECفي ألمانيا .وقد تلقى أكثر من  280شخصا ً من  58بلداً
تدريبا ً في ذلك المركز خالل الفترة التي انقضت منذ إنشائه )في عام  (2001حتى عام  .2014ويلزم مزيد من التمويل
لتدريب مزيد من مشغلي المحطات في ظل توسّع شبكات المراقبة العالمية للغالف الجوي وزيادة تعقيدھا.
وتشارك المنظمة ) (WMOمشاركة قوية في إقامة شبكات علمية إقليمية تدعم أنشطة البحوث ال سيما في
-126
ُ
البلدان النامية ،وفي تشجيع نقل المعرفة من البحوث إلى العمليات .وفي ھذا السياق ،اعترف بأن التعاون والتنسيق بين
البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوالفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني بالمجال
البرنامجي الخاص بنظم معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(CBS/OPAG-DPFSوأنشطة الحد من مخاطر الكوارث )،(DRR
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPھي أمور ھامة لنقل نتائج البحوث الناضجة إلى العمليات.
ويلزم تمويل إضافي لضمان دعم ھذا النقل من خالل حلقات العمل والندوات اإلقليمية.
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وتدير المنظمة ) (WMOعدة جوائز بحثية من بينھا جائزة بحوث المنظمة للعلميين من الشباب ،وھي
-127
جائزة سنوية ،تتضمن جائزة نقدية قدرھا  1,000دوالر أمريكي ،يُبت فيھا أثناء دورات المجلس التنفيذي ،وجائزة جديدة
مشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبشأن تطوير
النماذج .وفي بعض األحيان ،يُدعى موظف كبير من األمانة لتمثيل األمين العام في االحتفال بمنح الجائزة في بلد الفائز
بھا .وسيلزم مزيد من التمويل لتشجيع األنشطة البحثية التي يضطلع بھا العلميون من الشباب ولالعتراف بالتفوق في
مجال البحوث.

انتقال البحوث إلى التطبيقات والخدمات 182,300 :فرنك سويسري
إن تبادل البيانات بفعالية ھو أحد الجوانب الرئيسية للخدمات التي يمكن التعويل عليھا .ومتطلبات استيعاب
-128
البيانات الكيميائية في نماذج الطقس والمناخ والتحقق من العمليات بواسطة الرصدات ضرورية لتحسين التنبؤات .ويلزم
مزيد من العمل إلعادة تنظيم /تعديل مراكز بيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي ،تماشيا ً مع نظام معلومات المنظمة
) ،(WISلتوفير نواتج بيانات مفيدة.
ويدعم البرنامج العالمي لبحوث الطقس وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي األنشطة المتعلقة
-129
ً
بالعواصف الرملية والترابية ويشرف أيضا البرنامج العالمي لبحوث الطقس على العديد من المشاريع اإليضاحية في
مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsالتي اعترفت لجنة علوم الغالف الجوي بأنھا تمثل إطاراً
ممتازاً لنقل المعرفة والمھارات إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تلبية االحتياجات
اإلقليمية ) .(CAS-16/Doc. 8.2ويضمن الدعم المقدم ألنشطة التنسيق ولحلقات العمل والمناسبات التدريبية إدماج ھذا
النقل التكنولوجي.
والصلة بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية ) (CBSذات أھمية بوجه خاص
-130
لتحويل نتائج البحوث الناضجة إلى عمليات بفعالية .ومن حيث خدمات ونواتج الطقس فإن شعبة البحوث العالمية
للطقس ) (WWRمن الالزم لھذا الغرض أن تعمل عن كثب مع الفروع وال ُ
شعب الموجودة في إدارة خدمات الطقس
والحد من مخاطر الكوارث )مثالً ،شعبة الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSوشعبة الحد من مخاطر الكوارث
) ،(DRRوشعبة معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSوفرع تطبيقات األرصاد الجوية ) ،(MAPوبرنامج األعاصير المدارية
) .(TCPوعالوة على ذلك ،يدير البرنامج العالمي لبحوث الطقس فريق تطبيق البحوث المجتمعية واالقتصادية )(SERA
في تقييم الفوائد االجتماعية  -االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية .وقد أوصت الدورة السادسة
عشرة للجنة علوم الغالف الجوي بنقل فريق تطبيق البحوث المجتمعية واالقتصادية ) (SERAإلى سياق أوسع يتناول
معظم أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ،إدراكا ً ألھمية ھذه األنشطة في تقييم الفوائد االجتماعية  -االقتصادية
لخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية وإدراكا ً لقيمة مساھمة البحوث في ھذا الصدد.

البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) 152,700 :(WCRPفرنك سويسري
مع تزايد حجم عمل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،انخفض التمويل الخارجي غير المقيد .ولتلبية
-131
توقعات ومتطلبات األوساط المعنية بالبحوث المناخية ،يطلب البرنامج زيادة تمويل مساھمة المنظمة ) (WMOبمقدار
 152,700فرنك سويسري.
وقد أسس البرنامج العالمي للبحوث المناخية  6أنشطة خاصة بتحديات كبرى إضافة إلى المشاريع
-132
األساسية واألفرقة العاملة القائمة .وقد طلبت اللجنة العلمية المشتركة التابعة للبرنامج أن يدير ويدعم الفريق المشترك
للتخطيط التابع للبرنامج ) (WCRP JPSاألنشطة الخاصة بالتحديات الكبرى .وأضاف البرنامج مكتب مشاريع دولية
جديداً لتنسيق األنشطة الدولية المضطلع بھا في تقليص النطاقات المناخية اإلقليمية .وبنا ًء على مشورة اللجنة العلمية
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المشتركة ) (JCSواستجابة لمطالبات عاجلة من مشاريع خارجية ،سيتولى البرنامج ) (WCRPشراكتين علميتين
رسميتين جديدتين ،مع األوساط الدولية المعنية بالمناخ القديم وكيمياء الغالف الجوي .وفي الوقت ذاته ،ولألسباب
المتعلقة بالميزانية والوارد ذكرھا بالتفصيل أدناه ،يدير البرنامج عدداً متزايداً من االتفاقات الثنائية لمرة واحدة مع
شركاء متعددين.
وقد انخفض التمويل الخارجي غير المقيد للبرنامج .فقد أنھت بلدان متعددة مساھماتھا السنوية استناداً إلى
-133
ً
ّ
ھبوط تمويل ميزانياتھا الوطنية .بل إن إحدى تلك البلدان خفضت مخصصھا السنوي الذي كان كبيرا في السابق بمقدار
النصف .وفي الوقت ذاته ،زاد البرنامج من مقدار تمويله المستند إلى المناسبة :أي المساھمات التي تتراوح من  5آالف
فرنك سويسري إلى  50ألف فرنك سويسري الموجھة إلى مؤتمرات أو حلقات عمل أو مدارس تدريب صيفية محددة
والتي تجري مراقبتھا .وتتطلب كل مساھمة من ھذه المساھمات القاصرة على مناسبة محددة جھداً إداريا ً كبيراً.
ومن الالزم أن يُزيد البرنامج ويعزز إلى حد كبير أنشطة االتصال والتوعية التي يقوم بھا ،ال سيما من
-134
خالل المواقع الشبكية ووسائط التواصل االجتماعي ،كمطلب معتاد للتواصل العلمي ولتعزيز ھوية البرنامج والبرامج
التابعة له كجزء من أنشطة الجھات الراعية له.
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :6
تعزيز تنمية القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،وال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
الجدول  :11ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

6

األولوية

6

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

توفير التدريب والمنح الدراسية بشأن نظم الرصد والمعلومات

السادسة

85,400

توفير التدريب والمنح الدراسية بشأن المناخ والھيدرولوجيا

السادسة

538,800

تنمية القدرات في مجال األرصاد الجوية للطيران ) (AeMوتقديم الدعم ألنشطة
لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM

السادسة

131,200

تنمية القدرات في مجاالت أنشطة التصدي للطوارئ ) (ERAوالنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) ،(SWFDPوتقديم الدعم ألنشطة النظم اإلقليمية لمعالجة البيانات والتنبؤ )(DPFS

السادسة

68,200

تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs

السادسة

101,000

تنمية القدرات بشأن الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSوتقديم الدعم
لتعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية والتنبؤ القائم على اآلثار والستعراض
وتنفيذ اللوائح الفنية والممارسات

السادسة

67,500

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

السادسة

1,228,600

استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات  -الھدف  :1تحديد القدرات المطلوبة
وتحديد أوجه القصور؛ والھدف  :2زيادة البروز والملكية الوطنية؛ والھدف :3
تعظيم إدارة المعرفة؛ وتعزيز تعبئة الموارد وإدارة المشاريع

السادسة

236,000

استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات  -الھدف  :5تعزيز اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون اإلقليمية

السادسة

742,000

استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات  -الھدف  :6زيادة فرص التعليم
وإجراء البحوث

السادسة

2,336,500

المجموع

5,535,200

توفير التدريب والمنح الدراسية بشأن نظم الرصد والمعلومات 85,400 :فرنك سويسري
ينبغي توفير مناسبات تدريبية ودعم فني للمختبر االفتراضي ) ،(Vlabلتمكين أوساط المستخدمين بنطاقھا
-135
الواسع من االستفادة من البيانات الساتلية .وتشجع اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالشراكة من أجل التطبيقات الجديدة
للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (PANGEAالتي يتمثل ھدفھا في إقامة شراكة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان
النامية لتحقيق الفوائد االجتماعية  -االقتصادية لنظم رصد المحيطات على النطاقين العالمي واإلقليمي .وسيجري تنظيم
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سلسلة من الدورات الدراسية في ھذا الصدد لتوفير تدريب بشأن ) (iاستخدام بيانات المحيطات ،و ) (iiتنفيذ نظم رصد
المحيطات ،الذي سيتطلب تمويالً إضافيا ً .وستلزم أموال إضافية أيضا ً للتدريب الموقعي القطري للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى رصد المناخ وعمليات مراقبة المناخ .وسوف تستفيد  10بلدان مختارة
من أقل البلدان نمواً في أفريقيا وآسيا من ھذا التدريب.
ولتمكين أعضاء المنظمة من تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني ،من
-136
الالزم إعداد مواد تدريبية وإقامة مناسبات تدريبية وتقديم الدعم الفني ،بما في ذلك التدريب على تنفيذ اللوائح الفنية
الجديدة للمنظمة ) ،(WMOوأدلة ومراجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوإدارة جودة النظام  ،WIGOSإلخ.
وستكون مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOمدعومة بمكتب مشروع النظام  WIGOSوالمراكز اإلقليمية
التابعة له ،ھي الجھة الفاعلة الرئيسية الستضافة ھذه المناسبات ودعمھا.

توفير التدريب والمنح الدراسية بشأن المناخ والھيدرولوجيا 538,800 :فرنك سويسري
إن األموال اإلضافية الملتمسة ستتيح للمنظمة ) (WMOتنفيذ أنشطة تنمية القدرات من خالل توفير
-137
التدريب والمنح الدراسية على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،وتوفير الدعم لمراكز التدريب اإلقليمية
ولبرامج ودورات التعلم عن بُعد التي تدعم جميع أنشطة إدارة المناخ والماء ) (CLWونظام معلومات الخدمات المناخية
التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCS CSISبما في ذلك إطار إدارة الجودة للھيدرولوجيا .وستحقق المنظمة
) (WMOالتوأمة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمن أجل تنمية القدرات على المدى
الطويل وتعزيز خدمات األرصاد الجوية الزراعية بما في ذلك تقديم الدعم للحلقات الدراسية المتجولة .وھذا سيستند إلى
األنشطة والمبادرات القائمة ،ولكنه سينطوي على تحوّ ل لتلبية المتطلبات المعينة ألعضاء المنظمة المحددة من خالل
استراتيجية المنظمة ) (WMOللتعليم والتدريب من حيث عالقتھا بالمناخ ،واألرصاد الجوية الزراعية ،والھيدرولوجيا.
وعلى وجه الخصوص ،تھدف األنشطة إلى تلبية متطلبات عنصر تنمية القدرات من عناصر اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمن خالل التدريب الھادف بشأن استخدام النواتج المناخية في مجاالت التطبيقات ذات الصلة.
وباستطاعة المنظمة ) ،(WMOمن خالل لجانھا الفنية واتحاداتھا اإلقليمية ،إعداد مواد توجيھية ووثائق
-138
فنية وأدلة ،ولكن استيعاب ھذه المواد على الصعيدين اإلقليمي والوطني سيكون في نھاية األمر ھو االختبار الحقيقي
لتحقيق مھمة المنظمة .ولذا ينبغي استثمار موارد كافية في تنمية قدرات أعضاء المنظمة في المجاالت ذات األولوية
المتعلقة بتقديم الخدمات المناخية واستخدامھا )اإلطار العالمي للخدمات المناخية( واستعمال الخدمات لتحسين القدرة
على الصمود في مواجھة الكوارث .فعدم القيام بذلك سيكون معناه افتقار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة للقدرة على تنفيذ الممارسات واإلجراءات واألدوات الالزمة
للتصرف في ظل تقلبية المناخ وتغيره والالزمة للحد من مخاطر الكوارث.

تنمية القدرات في مجال األرصاد الجوية للطيران ) (AeMوتقديم الدعم ألنشطة لجنة األرصاد الجوية للطيران
) 131,200 :(CAeMفرنك سويسري
إن متطلبات الكفاءة للموظفين العاملين في تقديم الخدمات للطيران تتطلب تدريب موظفي أكبر عدد ممكن
-139
ً
من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا ،بالنظر
إلى أن الكفاءات مدرجة في اللوائح الفنية وتتبع معايير منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوتتطلب ھذه األنشطة
موارد إضافية.
ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوفريق إدارتھا وفرق الخبراء التابعة لھا ھي الھياكل الداعمة
-140
الرئيسية لتوفير األرصاد الجوية للطيران ألعضاء المنظمة ،من خالل تقديم الخبرة والتوجيھات والمشورة ال سيما في
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ما يتعلق بتقديم الخدمات لقطاع الطيران ،بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوھذه القضايا الناشئة
والمجاالت الجديدة لألرصاد الجوية للطيران بالنسبة ألعضاء المنظمة تتطلب موارد إضافية للتمكين من الحصول على
ما يلزم من خبرة وللتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOلوضع معايير وإجراءات مشتركة ،وتوجيھات
بشأن خدمات األرصاد الجوية لألنواع األخرى من وسائل النقل.

تنمية القدرات في مجاالت أنشطة التصدي للطوارئ ) ،(ERAوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوتقديم الدعم ألنشطة النظم اإلقليمية لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) 68,200 :(DPFSفرنك سويسري
لقد اع ُترف ،في أعقاب حادث محطة الطاقة النووية في فوكوشيما )في عام  ،(2011بتزايد تعقيد نماذج
-141
االنتقال في الغالف الجوي المستخدمة في المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوبأھمية وجود
تفسير كامل وصحيح لھذه المعلومات من جانب المتنبئين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsومن ثم طلبت لجنة النظم األساسية ) (CBSوطلبت بعدھا االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والسادس تنفيذ
أنشطة لتنمية القدرات ،من بينھا دورات تدريبية ،بشأن استخدام وتفسير توجيھات ونواتج أنشطة التصدي للطوارئ في
إطار المراقبة العالمية للطقس .وستساھم تنمية القدرات في مجال أنشطة التصدي للطوارئ في إطار المراقبة العالمية
للطقس ) (WWW/ERAفي تعزيز المھارات والكفاءات األساسية الموجودة لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات في حالة حدوث طوارئ نووية .وسيجري عقد دورات تدريبية في مختلف
االتحادات اإلقليمية ،بالتعاون مع مكتب التعليم والتدريب ) .(ETRوھذه الدورات لن تركز على أقل البلدان نمواً والبلدان
النامية فحسب ،بل ستركز أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج فيھا إلى خبرة ومشورة .وتلزم
أموال إضافية من أجل ھذه األنشطة.
وأنشطة تنمية القدرات في ما يتعلق بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوالمشروع
-142
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPتركز بصفة رئيسية على انتقال نتائج البحوث بشأن معالجة البيانات والتنبؤ
إلى التطبيقات التشغيلية .وستتعلق مجاالت التدريب الجديدة باستخدام وتفسير النواتج المتقدمة من المراكز التشغيلية
للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبما في ذلك نشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات
) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) ،(HIWوإدارة مخاطر األخطار .ويجب أن تتاح للمتنبئين من البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية فرص لالطالع على أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا
في مجال معالجة البيانات والتنبؤ ،مع التركيز بوجه خاص على الطقس القاسي.
ويمثل تقديم الدعم ألنشطة نظم ومعالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSنشاطا ً جديداً .إذ توجد مطالبات متزايدة
-143
بتعزيز مشاركة برنامج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي المبادرات دون اإلقليمية ،ال سيما في
مجاالت من قبيل تعزيز قدرات المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsفي دعم نظم التنبؤ التابعة
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs

تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) 101,000 :(NMHSsفرنك سويسري
تشمل أنشطة تنمية القدرات في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في المرافق الوطنية لألرصاد
-144
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتنمية قدرات تلك المرافق في مجال التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية ،فضالً عن
نقل نتائج البحوث المتعلقة باألعاصير المدارية إلى التطبيقات التشغيلية .ويجب أن تتاح للمتنبئين الذين يعملون في مجال
التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية من البلدان التي توجد لديھا تكنولوجيا أقل تقدما ً )أي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
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والدول الجزرية الصغيرة النامية( فرص للتدريب على تكنولوجيا وكفاءات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية،
واالطالع على أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا بشأن األعاصير المدارية.

تنمية القدرات بشأن الخدمات العامة في مجال الطقس ) ،(PWSوتقديم الدعم لتعزيز خدمات األرصاد الجوية البحرية
والتنبؤ القائم على اآلثار والستعراض وتنفيذ اللوائح الفنية والممارسات 67,500 :فرنك سويسري
يتطلب المجال الجديد ”متطلبات الكفاءة للموظفين العاملين في تقديم الخدمات“ تدريب موظفي أكبر عدد
-145
ممكن من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما من البلدان النامية واقل البلدان نمواً،
بالنظر إلى أن الكفاءات سوف ُتدرج في اللوائح الفنية باعتبارھا ممارسات موصى بھا .وقد وافقت لجنة النظم األساسية
) (CBSعلى ھذه الكفاءات ،وستحال إلى المؤتمر السابع من أجل اعتمادھا .وتتطلب ھذه األنشطة موارد إضافية.
وسيساعد التدريب بشأن األرصاد الجوية البحرية أعضاء المنظمة ) (WMOالذين يحتاجون إلى استيعاب
-146
مھارات التنبؤ الخاص باألرصاد الجوية البحرية ،وذلك بدعم من أنشطة في إطار ”دعم استعراض وتنفيذ اللوائح الفنية
والممارسات“ .وتتزايد طلبات توفير فرص تدريبية ألعضاء المنظمة بشأن التنبؤ الخاص باألرصاد الجوية البحرية،
ال سيما بشأن اإلنذار وتقديم الخدمات للمستخدمين النھائيين .وفي ما يتعلق بتدابير ضمان كفاءة وفعالية استخدام
الموارد ،سيجري تنسيق األنشطة تنسيقا ً وثيقا ً مع المراكز اإلقليمية للتدريب على األرصاد الجوية ) (RMTCsومع
األنشطة التدريبية ذات الصلة للشركاء.
والستعراض وتنفيذ اللوائح الفنية والممارسات ،وكتدابير لتحقيق الكفاءة في مواجھة محدودية الموارد،
--147
ً
تشجع المنظمة أعضاءھا والخبراء تشجيعا شديدا على تقديم مساھمات من خالل الموارد الوطنية ،بينما ستدعم توفير
الحد األدنى من مساعدة المنظمة لإلجراء الرسمي الخاص باستعراض وتنقيح اللوائح الفنية ذات الصلة .وفي حالة عدم
توافر موارد إضافية ،قد ال يجري االضطالع بھذا النشاط أثناء الفترة المالية .2019-2016

اإلطار العالمي للخدمات المناخية 1,228,600 :فرنك سويسري
يحتاج أعضاء المنظمة والشركاء إلى دعم فني لبدء وتنفيذ األنشطة المحددة الواردة في خطة تنفيذ اإلطار
-148
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية .وستم ّكن الموارد
اإلضافية ،الموجھة إلى عقد حلقات عمل إقليمية ووطنية وما يرتبط بھا من مواد توجيھية ،مكتب اإلطار من أن يلبي،
بطريقة أكثر استباقاً ،احتياجات نسبة أكبر من البلدان السبعين التي حددت فرقة العمل الرفيعة المستوى أنھا تحتاج إلى
مساعدة في إنشاء وتطوير الخدمات المناخية على الصعيد الوطني ،وكذلك توفير الدعم الفني الذي تشتد الحاجة إليه من
أجل بدء وتنفيذ أنشطة محددة واردة في خطة تنفيذ اإلطار ،ال سيما في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
النامية.
ومن شأن الموارد اإلضافية أيضا ً أن تكون عامالً يحفز على التمكين من بدء األنشطة الواردة في خطة
-149
التنفيذ ،التي سينتج عنھا ”إثبات المفھوم“ الذي سيبرر الحاجة إلى الخدمات المناخية ومزيد من االستثمارات من أجل
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات 236,000 :فرنك سويسري لألھداف  1و  2و  3و 4؛ و  742,000فرنك
سويسري للھدف 5؛ و  2,236,500فرنك سويسري للھدف 6
تحدد استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات ستة أھداف رئيسية ،ھي (i) :تحديد القدرات المطلوبة
-150
وتحديد أوجه القصور؛ و ) (iiزيادة البروز والملكية الوطنية؛ و ) (iiiتعظيم إدارة المعرفة؛ و ) (ivتعزيز تعبئة الموارد
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وإدارة المشاريع؛ و ) (vتعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ و ) (viزيادة فرص التعليم وإجراء البحوث.
وھذه األھداف ُتستخدم لوصف الميزانية غير المتعلقة بالوظائف المقترحة للفترة المالية  .2019-2016وبالنظر إلى أن
البشر ھم العنصر الرئيسي في تنفيذ إجراءات تنمية القدرات ،من المتوقع وجود مالك وظائف كامل في إدارة التنمية
واألنشطة اإلقليمية في إطار جميع سيناريوھات الميزانية.
وكما ھو مذكور في القسم الثالث ،فإن الموارد المطلوبة في إطـار النتيجـة المتوقعة  6للفترة المالية
-151
 2019-2016تتعلق باألنشطة العامة لتنمية القدرات التي يجب أن تضطلع بھا إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية مع بعض
اإلجراءات المعينة لتنمية القدرات المحددة في النتائج المتوقعة األخرى .والبرامج الرئيسية الستراتيجية المنظمة
) (WMOلتنمية القدرات المرتبطة بذلك ھي (i) :برنامج التعاون الفني )(TCOP؛ و ) (iiالبرنامج اإلقليمي؛ و ) (iiiبرنامج
أقل البلدان نمواً؛ و ) (ivبرنامج التعليم والتدريب.

الھدف  :1تحديد القدرات المطلوبة وتحديد أوجه القصور
يتناول ھذا الھدف البرنامج اإلقليمي .واإلجراءات التي تعمل على تحقيق ھذا الھدف مشتركة على نطاق
-152
المنظمة ) .(WMOوعملية تحديد المعايير )أو تحديد القدرات الدنيا( تضطلع بھا عادة اللجان الفنية التابعة للمنظمة بدعم
من المجلس التنفيذي أو المؤتمر .وقاعدة بيانات المالمح القطرية المتناولة في إطار ھدف الحق ھي آلية لتسجيل
االمتثال لھذه المتطلبات وقدرات أعضاء المنظمة المبلغ عنھا .أما تحديد أوجه القصور فيجري االضطالع به على
مستويات متعددة ،مثالً من خالل االستقصاءات المنتظمة ألعضاء المنظمة التي تقوم بھا أمانة المنظمة واألفرقة العاملة
التابعة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ومن خالل مبادرات أكثر تحديداً على الصعيد دون اإلقليمي أو الصعيد القطري
إما تكون مرتبطة بالتعافي من الكوارث أو بمشاريع .وإجراءات الدعم لھذه المبادرة ھي في المقام األول شغل وظائف
للتنسيق والعمل مع األعضاء على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني .وسيتيح االستثمار المطلوب الزائد
عن النمو اإلسمي الصفري إمكانية تحسين المعدل الحالي لإلبالغ من خالل البعثات ،وإدخال تحسينات في تجميع مواد
االستقصاءات والتفاعل مع أعضاء المنظمة.

الھدف  :2زيادة البروز والملكية الوطنية
يتناول ھذا الھدف البرنامج اإلقليمي .ويؤدي البرنامج اإلقليمي وشبكة المكتب اإلقليمي دوراً رئيسيا ً في
-153
معالجة اإلجراءات في إطار ھذا الھدف .ويش ّكل تزويد المكاتب الميدانية بالموظفين والتحرك إلعادة المكاتب اإلقليمية
إلى األقاليم جزءاً من اإلجراءات الرامية إلى مساعدة أعضاء المنظمة على تحقيق ھذا الھدف .وتشمل األنشطة
المقترحة للتمويل الذي يمثل نمواً إسميا ً صفريا ً في الفترة  2019-2016تقديم دعم محدود من مكتب جنيف ومن المكاتب
الميدانية لفرادى البلدان إلى جانب تقديم بعض الدعم ألعضاء المنظمة ،ال سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،لحضور االجتماعات والمؤتمرات والمناسبات التدريبية الرامية إلى زيادة البروز والملكية الوطنية .أما
االستثمار المطلوب الزائد عن النمو اإلسمي الصفري فھو سيتيح المرونة لزيادة الدعم المقدم للبعثات التي توفد إلى
فرادى البلدان األعضاء أو الدعم المقدم ألعضاء المنظمة من أجل المشاركة في حلقات العمل واالجتماعات المتعلقة
بتنمية القدرات.

الھدف  :3تعظيم إدارة المعرفة
يتناول ھذا الھدف البرنامج اإلقليمي .وقاعدة بيانات المالمح القطرية التابعة للمنظمة ) (WMOھي مثال
-154
للبنية التحتية الالزمة لتزويد المنظمة وأعضائھا باألدوات الالزمة إلدارة المعرفة الخاصة بقدرات األعضاء .وبدون
وجود أدوات من ھذا الطراز من الصعب للغاية جمع معلومات وبيانات واستخدامھا وتوفيرھا ألعضاء المنظمة
وللھيئات التأسيسية وألمانة المنظمة .وھذه البيانات والمعلومات ھي مصادر رئيسية للتخطيط والتقييم واإلبالغ .ولضمن
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توافر ھذه البيانات للمنظمة وألعضائھا في الفترة المالية  2019-2016أنشئت وظيفة لموظف يعمل بنسبة قدرھا
داخل إدارة التنمية والمشاريع اإلقليمية في الفترة المالية الحالية لتعھُّد وتحسين قاعدة بيانات المالمح القطرية .وتستمر
ھذه الوظيفة في الفترة المالية  .2019-2016ومن المتوقع أن تصبح بمرور الوقت البيانات والمعلومات المحتفظ بھا في
نظم من قبيل قاعدة بيانات المالمح القطرية ،والنسخة التفاعلية الجديدة من مطبوع المنظمة رقم  ،5وموارد معلومات
) (WIRالنظام  ،WIGOSوالمعلومات التي يجمعھا مكتب التخطيط االستراتيجي بالمنظمة ) (WMOوتجمعھا فرادى
إدارات المنظمة ،أكثر تكامالً مع تزايد إمكانية التشغيل المتبادل للنظم التي ُتستخدم لجمع البيانات وحفظھا .وسيوفر
االستثمار المطلوب الزائد عن النمو اإلسمي الصفري المرونة الالزمة لزيادة قدرات قاعدة بيانات المالمح القطرية
وإمكانية تشغيلھا المتبادل مع النظم األخرى داخل أمانة المنظمة ).(WMO
%50

الھدف  :4تعزيز تعبئة الموارد وإدارة المشاريع
يتناول ھذا الھدف برنامج المساھمات الطوعية والبرنامج اإلقليمي )بما في ذلك تعبئة الموارد وأنشطة
-155
الشركاء اإلنمائية( .وبالنظر إلى أن التمويل المتاح لتنمية قدرات فرادى أعضاء المنظمة في إطار الميزانية العادية
محدود للغاية ،فقد أنشئ مكتب لتعبئة الموارد ِّ
وزود بالموظفين في عام  2007وأعيدت تسميته في عام  2013بحيث
أصبح اسمه ھو مكتب تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية .ونتيجة لنجاح المكتب في تحديد أموال وآليات تمويل يمكن
للمنظمة ) (WMOوألعضائھا الوصول إليھا ،كان من الضروري االستعانة بموظفين من أجل وحدة تنسيق للمشاريع
جديدة أثناء الفترة  .2015-2012وھذا المستوى من دعم الموظفين سيجري الحفاظ عليه خالل الفترة المالية .2019-2016
فوحدة تنسيق المشاريع ضرورية لإلشراف على تنفيذ المشاريع ،ويجري االضطالع بعمليات اإلدارة واإلبالغ حسب
معايير الجھات المانحة .وتشكل وحدة تنسيق المشاريع جزءاً من إجراءات إدارة المخاطر لضمان عدم تعريض سمعة
المنظمة ) (WMOللخطر بسبب سوء أداء المشاريع أو اإلھمال فيھا في نظر الجھات المانحة.
وسوف يدعم االستثمار المطلوب الذي يزيد عن النمو اإلسمي الصفري زيادة التفاعالت مع الجھات
-156
المانحة وزيادة وضع مقترحات مشاريع .وعندما تتم الموافقة على أي مشروع فإن تكاليف دعم المشاريع تغطي أنشطة
إدارة المشروع وتنفيذه من خالل تدابير االستعانة بموظفين مؤقتين.

الھدف  :5تعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية
يتناول ھذا الھدف البرنامج اإلقليمي وبرنامج التعليم والتدريب .ويوجّه جانب كبير من حجم العمل
-157
األساسي للموظفين في إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية نحو اتخاذ إجراءات تحقق ھذا الھدف .وتوفير الدعم والموارد
لدورات االتحادات اإلقليمية والمؤتمرات الفنية والحلقات الدراسية واألفرقة العاملة ومؤسسات التدريب اإلقليمية
يستھدف على وجه اإلجمال حوكمة وتخطيط ومراقبة اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والمدخالت اإلقليمية ودون
اإلقليمية في اآلليات العالمية .والستيعاب نطاق أنشطة تنمية القدرات في إطار نمو إسمي صفري سيكون من الضروري
زيادة تقليص مدة دورات الھيئات التأسيسية وخفض عدد األعضاء الذين تدعمھم المنظمة ) (WMOلكي يحضروا
المؤتمرات اإلقليمية ،والحلقات الدراسية ،وحلقات العمل ،واألفرقة العاملة .وھذا الخفض للقدرة على دعم أعضاء
المنظمة يأتي في وقت تتزايد فيه االحتياجات إلى التنسيق والتعاون على نطاق المنظمة ) (WMOوأعضائھا على كل من
الصعيد العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي وبين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،مما يفرض مزيداً من الضغط على
أعضاء المنظمة كي يستخدموا أمواالً وطنية لدعم مشاركة خبرائھم في ھذه االجتماعات .ومن دواعي األسف أن ھذا
يحدث في وقت يواجه فيه جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما أقل البلدان نمواً ،صعوبات في القدرة على تمويل
مشاركة موظفيھم من خالل الميزانيات المؤسسية والوطنية.
واالستثمار المطلوب الذي يزيد عن النمو اإلسمي الصفري من شأنه أن يم ّكن من تقديم مزيد من الدعم
-158
ألعضاء المنظمة للمشاركة في أنشطة من قبيل المؤتمرات اإلقليمية والحلقات الدراسية وحلقات العمل واألفرقة العاملة.
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ومن المتوقع أن تتيح زيادة المشاركة في ھذه المناسبات تقليص مدة دورات الھيئات التأسيسية وزيادة فعاليتھا وتحسين
التنسيق في ما بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.
وتب ّ
شر اآلليات التي بادرت المنظمة ) (WMOإلى إنشائھا ،من قبيل المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد
-159
الجوية ) ،(AMCOMETبتحسين المؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية وبتحسين برامجھا .والمبادرات التي أقيمت في إطار
عملية المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ،وال سيما من خالل تنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة بشأن
األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( ،ينبغي تمويلھا من خالل مساھمات من الدول األعضاء في المؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية وشركاء التنمية .ودعم المنظمة ) (WMOلھذه اآلليات من خالل الميزانية العادية محدود
للغاية ،ال سيما إذا اتبعت أقاليم أخرى مثال المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية .وبينما قد تكون المنظمة قادرة
على أداء دور صغير في إطار نمو اسمي صفري في المبادرة إلى إنشاء آليات من ھذا القبيل فإن تطوير تلك اآلليات
ودعمھا المستمرين يجب أن يتحققا من خالل مصادر خارجة عن الميزانية.

الھدف  :6زيادة فرص التعليم وإجراء البحوث
يتناول ھذا الھدف برنامج التعليم والتدريب .وقد جرى تفصيل إجراءات تنمية القدرات للفترة
-160
ً
ً
لزيادة فرص إجراء البحوث تفصيال مستفيضا في النتيجة المتوقعة  .5واإلجراءات الرامية إلى دعم تنمية القدرات من
خالل التعليم والتدريب تدور في المقام األول حول :توفير المنح الدراسية؛ وتقديم الدعم لمؤسسات التدريب ،وال سيما
مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة )(WMO؛ واإلشراف والحوكمة؛ وتقديم الدعم إلتاحة فرص للتدريب المباشر
وعلى اإلنترنت ،ال سيما في المجاالت ذات األولوية العالية للمنظمة .والتمويل المتاح لتوفير المنح الدراسية ودعم
الفرص التدريبية محدود إلى حد كبير في إطار النمو اإلسمي الصفري .وسوف يوجَّ ه االستثمار المطلوب الذي يزيد عن
النمو االسمي الصفري نحو توفير المنح الدراسية وزيادة عدد المشاركين ونوع وعدد دورات التدريب .وتبلغ تكلفة
المنح الدراسية حوالي  20,000فرنك سويسري ،أما تكاليف الدورات التدريبية فھي تبلغ  3,000فرنك سويسري تقريبا ً
لكل مشارك .ومن شأنه التمويل في إطار النمو اإلسمي الصفري أن يتيح توفير  104تقريبا ً من المنح الدراسية وإتاحة
التدريب لـ  180متدربا ً خالل الفترة المالية  ،2019-2016مما يمثل نقصانا ً حقيقيا ً في الدعم الحالي .وتعتمد أعداد كبيرة
من أعضاء المنظمة ) (WMOعلى المنح الدراسية والفرص التدريبية التي توفرھا المنظمة لتعليم موظفيھا وإلبقائھم
مسايرين ألحدث ما وصل إليه العلم .وإجراء تخفيضات في المنح الدراسية والفرص التدريبية ھو أمر له آثار كبيرة
طويلة وقصيرة األجل على قدرة المنظمة ) (WMOعلى تلبية احتياجات المجتمع العالمي إلى خدمات الطقس والماء
والمناخ.
2019-2016
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :7
تعزيز الشراكات

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تقديم الخدمات وإيضاح قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والمنظمات
اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا
الجدول  :12ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

7

برنامج االتصاالت والشؤون العامة

األولوية

7

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

السابعة

134,800

الثانية

200,000

التعاون والتنسيق مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

السابعة

491,200

تقديم الدعم لتعزيز أنشطة اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة األرصاد
الجوية للطيران )(CAeM

الرابعة

20,400

الثانية

22,300

مؤتمر مدريد بعد عشر سنوات لعام

2017

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

المجموع

868,700

برنامج االتصاالت والشؤون العامة 134,800 :فرنك سويسري
إن نشرة المنظمة ) (WMOھي أحد المطبوعات اإلعالمية العامة التي يوافق عليھا المؤتمر )مرفق
-161
القرار  (Cg0XVI) 35وينبغي أن تصدر مرتين في السنة باللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية والفرنسية .أما عالم
األرصاد الجوية ) (MeteoWorldفھو مطبوع من المتوقع أن يصدر فصليا ً باللغتين االنكليزية والفرنسية .ونتيجة لتزايد
تكاليف اإلنتاج ،يلزم استثمار من أجل االستعانة بمصادر خارجية لترجمة نشرة المنظمة ) (WMOباللغتين اإلسبانية
والروسية .ومن المزمع أن يصدر مطبوع عالم األرصاد الجوية ) (MeteoWorldفي الفترة  2019-2016أربع مرات في
السنة بحيث يكون عدد صفحات عدد واحد منه على األقل ثماني صفحات بدالً من أربع صفحات ،وھو ما يستلزم أيضا ً
استثمارات إضافية .وسيتوقف أيضا ً صدور عدد من مطبوعات المنظمة أو تقليص حجمھا ،وال يمكن أن تصدر
المطبوعات المتبقية إال في عدد محدود من اللغات الرسمية للمنظمة.
ويطب القرار  (Cg-XVI) 35االحتفال باليوم العالمي لألرصاد الجوية ) ،(WMDبينما لم تو َّفر موارد كافية
-162
ً
ً
لھذا الغرض في الميزانية .وللتأقلم مع قيود الميزانية ،شھدت الفترة المالية السادسة عشرة نقصانا كبيرا في المصروفات
الفعلية المتعلقة بالمطبوعات المرتبطة باليوم العالمي لألرصاد الجوية ،وذلك نتيجة إللغاء كراسة طويلة الصفحات
ولالستعانة بالتوزيع اإللكتروني والوصول اإللكتروني لمعلومات ھادفة ومفيدة بدرجة أكبر .ومن الناحية األخرى ،ق َّدر
أعضاء المنظمة الترويج لموضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية على مدار السنة .وسوف يُستخدم االستثمار لتوفير
تمويل كا ٍ
ف لالحتفال بذلك اليوم وللمناسبات األخرى ،وكذلك للمساھمة في الفرص المتاحة على نطاق منظومة األمم
المتحدة للترويج لمواضيع المنظمة ).(WMO
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وتنفيذ استراتيجية اإلعالم والشؤون العامة ) (IPAالتي وافق عليھا قرار المؤتمر  (Cg-XVI) 27يقتضي
-163
تنظيم مؤتمرات صحفية ،ومناسبات دعائية ،ومعارض ،وأسواق ،ودورات تدريبية وكذلك إنتاج ونشر مواد صحفية
وكراسات وملفات معلومات ومواد سمعية  -بصرية .والھدف من ھذه األنشطة ھو ضمان استمرار ارتفاع درجة بروز
صورة المنظمة ) ،(WMOال سيما في ما يتعلق بالمناخ .وينبغي توظيف استثمار لتعزيز التوعية باستخدام الوسائط
التقليدية والوسائط الرقمية ،ومتابعة أنشطة التوعية المبتكرة ،وتقديم دعم مباشر لعمل أعضاء المنظمة في مجال
االتصاالت.
وتزايد األھمية العلمية والسياساتية للمنظمة ) (WMOوبرامجھا بشأن الطقس والمناخ والماء يفرض مزيداً
-164
ً
ف
برتبة
إضافي
موظف
وسيلزم
بالمنظمة.
الخاصة
التوعية
أنشطة
على
المطالب
من
 3لكي يستغل استغالال أوفى
فرص اإلبالغ عن الفوائد التي تحققھا أوساط المنظمة ) (WMOللمجتمع ،وأيضا ً للتأقلم مع الزيادة الكبيرة في أنشطة
االتصال والشؤون العامة من خالل الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOووسائط التواصل االجتماعي .واستناداً إلى قياس
حجم أنشطة برنامج االتصال مقابل عدد الموظفين في المنظمة ) (WMOمقارنة بالمؤسسات األخرى في منظومة األمم
المتحدة ،تلزم موارد إضافية من الموظفين لمواجھة الزيادة في الحاجة إلى أنشطة االتصال والشؤون العامة.

مؤتمر مدريد بعد مرور  10سنوات لعام  200,000 :2017فرنك سويسري
من المتوقع أن يكون مؤتمر مدريد بعد مرور  10سنوات ،المزمع مؤقتا ً عقده في عام  ،2017حدثا ً دوليا ً
-165
رئيسيا ً تنظمه المنظمة ) .(WMOومن المخطط أن يكون متابعة لـ ”مؤتمر مدريد المعني بالفوائد االجتماعية واالقتصادية
للمعلومات والخدمات المتصلة بالطقس والمناخ والماء )مدريد ،إسبانيا 22-19 ،آذار /مارس  .“(2007ويلزم استثمار
لتنظيم ھذا المؤتمر .وقد وافقت الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي ) 27-18 ،EC-66حزيران /يونيو  (2014على
أن يركز مؤتمر مدريد بعد مرور  10سنوات على :القيمة االقتصادية للخدمات المناخية؛ وإتاحة فرصة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإليضاح فوائد خدماتھا؛ ومنھجيات تحليل الفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛
والحصول على الخدمات لدعم التنمية؛ والتقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بالفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛ وفوائد
االستثمار الحكومي في البنية التحتية والموارد البشرية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
ووجود ميزانية عادية ال تخصص أي اعتمادات لمؤتمر مدريد بعد مرور  10سنوات من شأنه أن يسفر عن مخاطرة
بالنسبة ألوساط المنظمة ) (WMOتتمثل في إضعاف الزخم وراء مساھمات المنظمة ) (WMOفي قدرات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقييم الخدمات التي تقدمھا لحكوماتھا ومستخدميھا اآلخرين وعلى
إيضاح قيمة تلك الخدمات ،وھو أمر من شأنه أن يجعل تلك المرافق تفقد فرصة زيادة حصولھا على دعم مالي
ومؤسسي وطني.

التعاون والتنسيق مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى 491,200 :فرنك سويسري
إن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة وتضم  191من الدول
-166
واألقاليم األعضاء ،وھي صوت منظومة األمم المتحدة ذو الحجية في ما يخص حالة وسلوك الغالف الجوي لألرض
وتفاعله مع المحيطات والمناخ الذي يولّده ھذا التفاعل وتوزيع موارد المياه الناتج عن ھذا التفاعل .وسيجري،
باستخدام االستثمار المطلوب ،الحفاظ على مشاركة المنظمة ) (WMOفي األنشطة المضطلع بھا على نطاق منظومة
األمم المتحدة عند مستوى مالئم .وقد شاركت المنظمة دوما ً في مبادرات على نطاق منظومة األمم المتحدة من قبيل
مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ) (CEBوھيئاته الفرعية؛ ولجنة األمم المتحدة المعنية
بالموارد المائية ) ،(UN-Waterوشبكة األمم المتحدة المعنية بالمحيطات ) ،(UN-Oceansوشبكة األمم المتحدة المعنية
بالطاقة ) ،(UN-Energyمع التقيد بالمبدأ العام المتمثل في أن كل وكالة تتحمل تكاليفھا .وھذا يصدق بالذات على
المشاركة في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) ،(UNDGالتي ّ
تنظم نشر منسقي األمم المتحدة اإلقليميين والوطنيين
المسؤولين عن ضمان ”توحيد أداء األمم المتحدة “ .وقد طلب مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني
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بالتنسيق ) (CEBزيادة المساھمة المقدمة من المنظمة ) (WMOبحيث تصبح  100,000فرنك سويسري سنويا ً .ويجب
أيضا أن تكون المنظمة قادرة على اتخاذ مبادرات ،وتولي دورھا الصحيح في التنسيق مع منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة ) (UNESCOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) (IFADوغيرھا من المنظمات
المعنية بالھيدرولوجيا وموارد المياه ،والمناخ ،واألرصاد الجوية الزراعية .ومن الالزم مواصلة مشاركة المنظمة
) (WMOومساھمتھا في اجتماعات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية التنوع البيولوجي
)) .((CBDومن الالزم أيضا ً أن تكون المنظمة قادرة على المشاركة في أنشطة التنسيق اإلقليمية الرئيسية .وينبغي إتاحة
مشاركة المنظمة ) (WMOمشاركة فاعلة في مبادرات من قبيل مبادرة مستقبل األرض وربما في المنتدى الحكومي
الدولي لعلم وسياسة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ).(IPBES
وقد أظھرت السنوات األخيرة أن المنظمة ) (WMOاستطاعت ،من خالل تحسين وضعھا داخل منظومة
-167
األمم المتحدة ،أن تحقق زيادة في إمكانية الحصول على الموارد وأن تحقق من خالل شراكات مع وكاالت أخرى زيادة
في بروز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي طائفة واسعة من المجاالت تتراوح من الحد
من الكوارث إلى األمن الغذائي وإدارة موارد المياه وإدارة آثار تقلبية المناخ وتغيره .ولكن الحفاظ على ھذا الوجود له
تكلفته وإذا كان المراد للمنظمة ) (WMOأن تبقي على بروزھا وأن تستفيد من خالل ھذه العالقات فإنھا يجب أن تكون
قادرة على إقامة الصالت وتقديم مساھماتھا .فعدم القيام بذلك سيكون ضياعا ً لفرص ومن المحتمل أن يكون ضياعا ً
ألھمية المنظمة في إطار منظومة األمم المتحدة وفي برنامج السياسات لما بعد عام  2015الذي تدعمه منظومة األمم
المتحدة ،األمر الذي قد يؤثر على وضع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى الصعيدين
الوطني واإلقليمي.
واألموال اإلضافية الملتمسة ستتيح للمنظمة ) (WMOأن يكون لھا وضعھا في إطار األمم المتحدة األوسع
-168
بعد عام  2015مع انتقالنا من األھداف اإلنمائية لأللفية إلى أھداف التنمية المستدامة ،واإلطار الذي يخلف إطار عمل
ھيوغو ،والعمليات الجارية المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوھو أمر ينطوي
على زيادة المشاركة من خالل إقامة وتنمية الشراكات مع كيانات األمم المتحدة ذات الصلة وما يتجاوزھا عن طريق
آليات مثل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterوشبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة )(UN-Energy
وشبكة األمم المتحدة المعنية بالمحيطات ) (UN-Oceansوإقامة شراكات استراتيجية مع الكيانات الراعية لبرامج
المنظمة ) (WMOبصفة مشتركة وشركاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوباستطاعة المنظمة ) (WMOمن
خالل إقامة وصيانة ھذه الشراكات وإقامة مبادرات مشتركة أن تحسّن إمكانية الحصول على موارد إضافية تعود
بالفائدة مباشرة على أعضائھا في تلبية أھدافھم وغاياتھم ،ومن بينھا الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRواإلطار العالمي
للخدمات المناخية ).(GFCS
وقد أصبح وجود المنظمة ) (WMOفي مقر األمم المتحدة أھم من ذي قبل بتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام
-169
 2015ومشاركة المنظمة ) (WMOفي استراتيجيات المناخ والمياه ذات الصلة واألعمال الدبلوماسية للدول األعضاء على
الصعيد العالمي .وتلزم زيادة االستثمار لتحقيق االتساق بين مكتب االتصال التابع للمنظمة ) (WMOفي مقر األمم
المتحدة بنيويورك وتزايد المسؤوليات التمثيلية الرفيعة المستوى بخصوص أنشطة العالقات الخارجية للمنظمة )،(WMO
وإقامة شراكات مع المنظمات الحكومية الدولية في أمريكا الشمالية ،وتكاليف اللوجستيات /اإليجار الخاصة بالمكتب
الكائن في نيويورك.
ويلزم مزيد من الموارد المالية للحفاظ على األقل على حصة المنظمة ) (WMOفي المكتب المشترك الذي
-170
ً
تشارك المنظمة في تمويله والكائن في بروكسل وذلك نتيجة لتزايد التكاليف اللوجستية ،تماشيا مع أحكام االتفاق الموقّع
مع شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETوالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ).(EUMETSAT
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تقديم الدعم لتعزيز أنشطة اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة األرصاد الجوية للطيران ) 20,400 :(CAeMفرنك
سويسري
لقد أعيد تحديد نطاق األنشطة وتوسيعھا لتشمل التعاون مع المنظمات التي تمثل مستخدمي خدمات
-171
األرصاد الجوية البحرية )بما في ذلك وكاالت تابعة لألمم المتحدة من قبيل المنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة
الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالوكالة الدولية للطاقة الذرية )(IAEA؛ وكذلك األوساط العلمية والفنية(  -ومن ثم فإن ھذا
يتناول أيضا ً المجال المحدد ”التنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة“ .وتشجع المنظمة ) (WMOأعضاءھا والخبراء
تشجيعا شديداً على تقديم مساھمات من خالل الموارد الوطنية باعتبار ذلك من تدابير تحقيق الكفاءة في مواجھة
محدودية الموارد ،بينما ستدعم الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOالمخصصة لھذا الغرض تقديم المنظمة الحد األدنى
من المساعدة لإلجراء الرسمي الخاص باستعراض وتنقيح اللوائح الفنية ذات الصلة.
ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوفريق إدارتھا وفرق الخبراء التابعة لھا ھي الھياكل الداعمة
-172
الرئيسية لتوفير األرصاد الجوية للطيران ألعضاء المنظمة ،من خالل تقديم الخبرة والتوجيھات والمشورة وال سيما في
ما يتعلق بتقديم الخدمات لقطاع الطيران ،بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوھذه المسائل الناشئة
والمجاالت الجديدة لألرصاد الجوية للطيران بالنسبة ألعضاء المنظمة تتطلب موارد إضافية للتمكين من الحصول على
ما يلزم من خبرة وتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOمن أجل إعداد المعايير واإلجراءات المشتركة،
وتوجيھات بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية ألنواع أخرى من وسائل النقل.

الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) 22,300 :(IPCCفرنك سويسري
يمثل إطالق التقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في نھاية
-173
تشرين األول/أكتوبر  2014تتويجا ً لسبع سنوات من العمل المكثف من جانب األوساط العالمية المعنية بعلم المناخ.
ويؤكد ھذا التقرير المرجعي بوضوح أكبر من ذي قبل مسؤولية البشرية عن التغير المستمر في مناخ كوكب األرض،
ويحلل األساس العلمي الفيزيائي لتغير المناخ ،ويتناول أيضا ً بدرجة تفصيل أكبر من ذي قبل المسائل الرئيسية المتعلقة
باآلثار والتكيف مع تغير المناخ وھشاشة األوضاع إزائه وكذلك التخفيف منه .وقد كان الدعم الكامل المقدم من المنظمة
) (WMOفعاالً في ما يتعلق بإعداد تقرير التقييم الخامس ،بدءاً من استضافة أمانة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) (IPCCوانتھا ًء بالمساھمة في عملياتھا .وفي مقابل ذلك تستفيد المنظمة ) (WMOأيضا ً من المعلومات التي تتولد
عن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي تشكيل الكثير من برامجھا .ولكن مھمة السنة السابقة لن
تكتمل إال عندما تصل المعلومات التي جمعتھا الھيئة الحكومية الدولية ) (IPCCإلى الجماھير الخارجية الرئيسية على
النحو المناسب ،بما في ذلك على وجه الخصوص المؤتمر الحادي والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCولذا من الالزم أن تبذل الھيئة جھداً ھاما ً للغاية بشأن االتصاالت والتوعية
أثناء عام  .2015وعالوة على ذلك وفي الوقت ذاته من الالزم أن تتأمل الھيئة الدروس المستفادة وأن تخطط الحتياجات
التقييم المقبل .و ُتعتبر الفترة  2019-2016حاسمة األھمية ألن من الضروري أن يساھم عمل الھيئة الحكومية الدولية
) (IPCCفي متابعة االتفاقات التي تعقدھا الحكومات في المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCالذي يُعقد بحلول نھاية عام  2015في باريس .ومن الضروري توفير مزيد من
الدعم من المنظمة ) (WMOمن أجل )أ( المساعدة بشأن مبادرات االتصال والتوعية وبخاصة أثناء عام  ،2015و
)ب( التخطيط للعمل المقبل للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCأثناء عام  ،2015و )ج( المساھمة أثناء
الفترة  2019-2016في متابعة االتفاقات التي سيجري التوصل إليھا في المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .وعالوة على ذلك ،فإن من شأن زيادة الدعم المقدم من المنظمة ) (WMOأن
يبعث برسالة واضحة بشأن ضرورة تصعيد التزامنا بالتصدي لتغير المناخ.
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تدابير االستثمار :النتيجة المتوقعة :8
تحسين الكفاءة والفعالية

تعزيز نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
من أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية

)(NMHSs

وداخل أمانة المنظمة

الجدول  :13ملخص تدابير االستثمار في إطار النتيجة المتوقعة
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -النتيجة المتوقعة

8

األولوية

8

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(

أجھزة صنع السياسات

السابعة

737,600

اإلدارة التنفيذية لألمانة

السابعة

101,100

السابعة

128,000

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

السابعة

174,000

التخطيط االستراتيجي ،والمراقبة والتقييم ،وإدارة المخاطر

السابعة

105,500

مكتب الرقابة الداخلية

السابعة

128,200

خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر

السابعة

347,100

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

المجموع

)(WMO

1,721,500

أجھزة صنع السياسات 737,600 :فرنك سويسري
على الرغم من تدابير االقتصاد في التكاليف التي ُ
طبقت ،من قبيل تقليص مدة الدورات )مما ينتج عنه
-174
انخفاض تكلفة الترجمة الشفوية( ،واستخدام اإلدارة والتوزيع اإللكترونيين للوثائق مما ينتج عنه عقد دورات بدون
ورق ،وكذلك التداول بالفيديو عندما يكون ذلك مالئما ً وممكناً ،فإن التكاليف اإلجمالية لدورات المؤتمر والمجلس
التنفيذي واللجنة االستشارية للشؤون المالية والمكتب ولجنة المراجعة واجتماعات رؤساء اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية قد زادت ،ومن المتوقع أن يستمر ھذا االتجاه .وقد يلزم مزيد من الموارد لتعزيز االعتراف بالمنظمة )(WMO
وأھميتھا على الساحة الدولية .ومن ثم ما زالت تلزم موارد مستمرة من الميزانية.
وجدير بالذكر أن زيادة تدابير خفض التكاليف من شأنھا أن تعوق بشدة أداء أجھزة صنع السياسات التابعة
-175
ً
ً
للمنظمة ) (WMOلعملھا على نحو جيد ومن شأنھا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على عملية صنع القرارات في تلك األجھزة .وقد
بلغت تدابير خفض التكاليف المنفذة حتى اآلن أقصى حد يمكنھا تحقيقه .وفي حالة تنفيذ مزيد من التدابير لخفض
التكاليف ،سيتعين على أعضاء المنظمة ) (WMOالنظر في خفض العضوية في المجلس التنفيذي ،وعدد األقاليم ،ومدة
االجتماعات ،واستخدام الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وغير ذلك من خدمات المؤتمرات .وسيتعين أيضا ً خفض
عدد من مطبوعات المنظمة ) (WMOأو تقليص حجمھا ،ولن يكون من الممكن إصدار المطبوعات المتبقية إال في عدد
محدود من اللغات الرسمية للمنظمة ).(WMO
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وقد استحدثت المنظمة ) (WMOسُبالً نموذجية إلجراء االنتخابات أثناء الدورات وكذلك من خالل
-176
المراسالت على نحو يتسم بكفاءة التكاليف .وھذا يتيح للمنظمة الحد من مدة دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي والحد
أيضا ً من دورات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وتحقيق وفورات في البريد في حالة إجراء االنتخابات بواسطة
المراسالت ،وضمان توافر النصاب القانوني الالزم .وسيتطلب الحفاظ على ھذه الممارسات تمويالً مستمراً من أجل
تقديم الخدمات األساسية لذلك.

اإلدارة التنفيذية لألمانة 101,100 :فرنك سويسري
مع تزايد االعتراف بالمنظمة ) (WMOوبقيمتھا ،بما في ذلك الدور القيادي الذي تضطلع به في تنفيذ
-177
أنشطة برنامجھا العلمي والفني ،من الالزم أن ُتزيد اإلدارة التنفيذية من دعمھا لالجتماعات الدعائية ولتمثيل المنظمة
) (WMOعلى مستوى رفيع في عدد أكبر بكثير من المنتديات .وھذه الزيادة تتسق مع طلب المجلس التنفيذي.

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) 128,000 :(IMOفرنك سويسري
على الرغم من التدابير المتخذة لخفض تكاليف كل احتفال متعاقب من االحتفاالت بمنح جائزة المنظمة
-178
الدولية لألرصاد الجوية ومن قبيل ھذه التدابير جعل الحاصل على الجائزة يلقي محاضرته العلمية في المجلس التنفيذي
و/أو المؤتمر ،فإن الصندوق االستئماني لتلك الجائزة ستنضب موارده في  .2017/2016وقد أوصى المجلس التنفيذي
ال باإلبقاء على الجائزة فحسب بل أيضا على مستوى مكانتھا )الجائزة النقدية ،والميدالية الذھبية ،والشھادة الورقية(،
وطلب المجلس تمويل جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOمن الميزانية العادية عندما تنضب موارد
الصندوق االستئماني .ولذا يلزم استثمار لضمان استمرار الجائزة .وجدير بالذكر أن الجائزة ھي السبيل الرئيسي
العتراف المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبأھم المساھمات على مدى العمر التي يقدمھا أفراد في ميادين
األرصاد الجوية ،وعلم المناخ ،والھيدرولوجيا ،وما يتصل بذلك من علوم .وال تقدم أي منظمة أخرى في العالم جائزة
عالية القيمة كھذه في ما يتعلق بھذه الميادين .ومن شأن وقف الجائزة أن يقلل من بروز ومكانة المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOوأعضائھا ،وقضايا الطقس والمناخ والماء.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني 174,000 :فرنك سويسري
يلزم استثمار لتنفيذ األنشطة التالية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني دعما ً للسياسة الجنسانية
-179
للمنظمة ) (i) :(WMOتنظيم اجتماعين مباشرين لفريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم
مراعاة المنظور الجنساني؛ و ) (iiتدريب مدربيْن على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدعم تنفيذ السياسة الجنسانية
للمنظمة )(WMO؛ و ) (iiiعقد أربع دورات تدريبية لموظفي األمانة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
و ) (ivإعداد مواد وأدوات تدريبية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -وھي أمور لم يكن من المتوقع في
ميزانية النمو اإلسمي الصفري أي منھا  -وذلك بناء على توصيات مؤتمر تعميم مراعاة المنظور الجنسي الذي عُقد عام
 .2014ومن خالل ھذا االستثمار ،ستتمكن المنظمة ) (WMOمن المشاركة في أنشطة رئيسية للدعوة والتنسيق بشأن
تنمية القدرات الجنسانية ذات الصلة بالطقس والمناخ والماء داخل منظومة األمم المتحدة وستتمكن من الحفاظ على ھذا
الزخم من خالل زيادة بروزھا .وسوف تنتج أيضا ً عن المشاركة الفاعلة من جانب المنظمة ) (WMOفي األنشطة
الرئيسية زيادة قدرتھا الجاذبة في ما يتعلق بتعبئة الموارد.
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التخطيط االستراتيجي ،والمراقبة والتقييم ،وإدارة المخاطر 105,500 :فرنك سويسري
تلزم موارد كافية لتيسير اجتماعات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي
-180
والتشغيلي ) (EC WG/SOPولدعم عمليات مكتب التخطيط االستراتيجي .ففي ميزانية الفترة  2015-2012القائمة على
النتائج جرى توفير موارد من أجل اجتماعين فقط لذلك الفريق ،وھو ما تبين أنه غير كا ٍ
ف واضطر الفريق إلى عقد
ما مجموعه ثالثة اجتماعات .وقد م ّكنت االجتماعات الثالثة الفريق من إجراء مناقشات وافية بشأن األعمال التحضيرية
للخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  .2019-2016ويُعتبر عقد ثالثة اجتماعات كافيا ً الضطالع
الفريق بمسؤوليته وضمان قيامه بإعداد خطة استراتيجية وخطة تشغيلية متبصّرتين جيداً بالمعلومات الالزمة وتجسدان
الرؤية الجماعية لكل الجھات التي تستھدفھا المنظمة ) ،(WMOومساعدته في تركيز تعبئة الموارد على األولويات لفائدة
المنظمة.
وتتطلب الخطة التشغيلية ونظام المراقبة والتقييم الخاصان بالمنظمة ) (WMOاستعراضا ً منتظما ً ليجسدا
-181
أحدث الحاالت وال ُنھج الراھنة ،ويحسّنا أھميتھما بالنسبة لمصالح المنظمة .والمقصود بزيادة االستثمار ھو تمويل ھذه
االستعراضات لضمان تجسيد الوثائق ذات الصلة ألحدث الحاالت وال ُنھج الراھنة من أجل زيادة التحسين ،ال سيما في
ما يتعلق بنظام المراقبة والتقييم .وسوف تدعم أيضا ً زيادة االستثمار إدخال تحسينات في مقاييس أداء المراقبة والتقييم
لضمان تجميع بيانات مفيدة وذات صلة لتستنير بھا عملية صنع القرارات بشأن اإلجراءات الالزمة لتحسين نوعية
الخدمات ولتحسين تقديم الخدمات.
وقد طلب المؤتمر السادس عشر إلى األمين العام أن يضمن حصول جميع الموظفين على تدريب جيد
-182
بشأن منھجية المراقبة والتقييم وعلى أن يملكوا زمام نظام المراقبة والتقييم .ولم يتسن تدريب جميع الموظفين ذوي
الصلة على المراقبة والتقييم أثناء الفترة المالية الحالية بسبب محدودية الموارد .والمقصود بتوفير المزيد من االستثمار
ھو استخدامه لتدريب مزيد من الموظفين لتمكينھم من المساھمة بفعالية في تنفيذ نظام المراقبة والتقييم وإحساسھم
بامتالك زمام األمور .وسوف تحسّن المساھمة الفعالة من جانب الموظفين في المراقبة والتقييم أھمية ونوعية بيانات
المراقبة والتقييم لدعم عملية صنع القرارات من جانب اإلدارة والھيئات التأسيسية من أجل زيادة تحسين األداء.
وقد تحقق قدر كبير من التقدم لتنفيذ عملية إدارة المخاطر المؤسسية ) (ERMفي األمانة .وتتطلب سياسة
-183
إدارة المخاطر وإطار إدارة المخاطر استعراضا ً بصفة منتظمة ليجسدا أحدث الحاالت وال ُنھج الراھنة ،وتحسين
أھميتھما بالنسبة لمصالح المنظمة .وقد ُ
طلب من األمانة تعزيز قدرة الموظفين في مجال إدارة المخاطر لتمكينھم من
المساھمة مساھمة وافية في إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المنظمة .والمقصود بالزيادة الطفيفة المطلوبة ھو دعم
استعراضات الوثائق وعقد حلقات عمل بشأن تنمية القدرات في مجال إدارة المخاطر المؤسسية ) .(ERMوسوف يساعد
تعزيز القدرة في مجال إدارة المخاطر على زيادة ترسيخ عملية إدارة المخاطر المؤسسية في عمليات اإلدارة لتحسين
الفعالية في تقديم الخدمات ونظم الرقابة الداخلية.
وغالبية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة للبلدان النامية وأقل البلدان
-184
نمواً قدرتھا محدودة في مجال التخطيط االستراتيجي .وھذه المحدودية تؤثر على مساھمتھا في عمليات وضع وتنفيذ
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوتؤثر أيضا ً على إعداد احتياجات محددة بوضوح ومحددة التكاليف لجذب
االستثمارات في البنى التحتية األساسية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وزيادة االستثمار سوف ُتستخدم في تعزيز
الدعم المقدم لتيسير تنمية قدرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في مجال التخطيط االستراتيجي.

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 62

المسودة األولى

اإلشراف الداخلي 128,200 :فرنك سويسري
لقد أنشئ مكتب الرقابة الداخلية في عام  2006مزوداً بخمسة موظفين وكان مسؤوالً عن خدمات المراجعة
-185
ً
الداخلية ،والتحقيق ،والتقييمات ،ومراجعة األداء .وتدريجيا انخفض عدد موظفي المكتب بحيث أصبح ثالثة وظلت
”دائرة التقييم ومراجعة األداء“ غير مزودة بموظفين لمدة تجاوزت أربع سنوات .ومع اضطالع المنظمة ) (WMOبعدد
من المشاريع الجديدة ،ثمة حاجة إلى تعزيز التقييم ومراجعة األداء من أجل توفير مزيد من الضمان ألعضاء المنظمة
بشأن تحقيق النتائج ومن أجل إحداث تحول عن الممارسة االعتيادية للعمل واإلشراف القائم على االمتثال .واإليرادات
الطوعية للمنظمة ) (WMOتتزايد و ُتستخدم في تمويل مشاريع واستكمال موارد الميزانية العادية في المجاالت ذات
األولوية .وتحتاج الجھات المانحة وأصحاب المصلحة إلى ضمان لكفاية الحوكمة والضوابط وعمليات إدارة المخاطر
في إدارة الموارد الطوعية ،وضمان تحقيق النتائج المنشودة .ومن المتوقع أيضا ً في الفترة المالية السابعة عشرة أن يقدم
مكتب الرقابة الداخلية ضمانات منتظمة بشأن إطار المراقبة والتقييم في المنظمة ) .(WMOوحالياً ،يتولى عمليات إدارة
التقييمات وعمليات مراجعة األداء استشاريون متعاقدون في حالة عدم وجود موظفين مك ّرسين لھذا الغرض.

خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر 347,100 :فرنك سويسري
تلزم موارد إضافية لتلبية االحتياجات الناجمة عن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSفأنشطته
-186
الناشئة تتولد عنھا احتياجات جديدة من حيث خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر ،تترتب عليھا عواقب بالنسبة لبرامج
المنظمة ) (WMOاألخرى ومن ثم بالنسبة أيضا ً إلدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر ) .(LCPواالحتياجات الجديدة
لدعم الھيئات التأسيسية بل وأيضا ً الھيئات الفرعية ،المقرونة بالتحول نحو زيادة االعتماد على االستعانة بالخدمات
الخارجية ،تؤدي حتميا ً إلى الحاجة إلى تعزيز أنشطة األعمال األساسية الخاصة بتلك اإلدارة ) .(LCPوالى جانب ذلك،
ومع بدء تطبيق نظام إدارة الجودة في جميع أنشطة إدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر ،فإن فرقھا الداخلية
ستواصل التركيز على التأكد من جودة العمل الذي يقوم به المتعاونون الخارجيون .وھذا سيحسّن تحسينا ً إضافيا ً جودة
الخدمات التي تقدمھا إدارة خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر ) (LCPبوجه عام ،بينما ستيسر في الوقت ذاته عمليات
االستعراض وصنع القرارات التي تقوم بھا الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
واالنتقال إلى الموقع الشبكي الجديد للمنظمة ) (WMOسوف يترتب عليه نشوء حاجة إضافية ھائلة لترجمة
-187
جميع الصفحات إلى اللغات الست .وسيكون ھذا نشاطا ً متكرراً ألمانة المنظمة ) ،(WMOألن الموقع الشبكي الجديد
ينبغي أن يكون ديناميكياً ،مما يولد بصفة منتظمة كميات كبيرة من النصوص التي يجب ترجمتھا ونشرھا عليه فوراً.
وبدون توافر تمويل إضافي ،لن يجري تحديث الموقع الشبكي للمنظمة إال باللغة االنكليزية فقط ،مما يترك عدداً كبيراً
من أعضاء المنظمة ) (WMOوالجماھير الخارجية بدون إمكانية االطالع على المعلومات ذات الصلة باللغات الرسمية
الخمس األخرى للمنظمة .وقد يؤدي ھذا إلى جعل القراء يتجھون إلى مواقع شبكية أخرى ليست ذات حجية.
وسيتطلب إعداد مطبوعات جديدة إضافية المزيد من المساعدة المؤقتة ألغراض التحرير والتوضيب
-188
ْ
بجميع اللغات الست ،وذلك بسبب صغر حجم الف َِرق الداخلية المختصة بذلك في أمانة المنظمة ) (WMOوالحاجة إلى
العمل على إعداد مطبوعات متعددة في آن واحد .وبالنظر إلى السياسة المعتمدة إلعداد مطبوعات إلكترونية ،سيتعين
على المنظمة ) (WMOأن تستثمر موارد إضافية في تطوير تلك السياسة وتنفيذھا بحيث تكتسب المنظمة خبرة وأدوات
جديدة .وھذا سيم ّكن المنظمة من توفير أنواع جديدة من المطبوعات ذات المحتوى التفاعلي والديناميكي ،ال سيما تلك
التي تلقى تقديراً في ما يتعلق بأنشطة التعليم والتدريب.
وتستلزم عقود إيجار معدات ورشة الطباعة والمواد االستھالكية استثماراً إضافيا ً لمسايرة االتجاھات في
-189
تطوير التكنولوجيا .فھذه االتجاھات تسفر عن زيادة تيسير إعداد مطبوعات ومواد أخرى بناء على الطلب .ومن الالزم
أن تموَّ ل من خالل االستثمار الرسوم السنوية الخاصة بالدفع اإللكتروني لثمن المطبوعات المشتراة .وقد أصبحت ھذه
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الرسوم أداة عمل ضرورية على اإلنترنت في اإلنتاج بلغات متعددة .ومن الالزم استحداث قاعدة بيانات جديدة إلدارة
المبيعات واالشتراكات ألن قاعدة البيانات القديمة أصبحت عتيقة وغير صالحة لالستخدام بعد االنتقال إلى Windows 7
و  .MSWord 2013وسوف تسفر االستعانة بمصادر خارجية للقيام بعمليات تصميم وتوضيب عدد متزايد من
المطبوعات البارزة عن تحقيق وفورات يمكن استخدامھا في تعزيز األنشطة األساسية المتعلقة بترجمة وتحرير
المطبوعات .وسيكون من الضروري اقتناء برمجيات نشر سحابية من أجل إعداد المطبوعات بجميع اللغات بكفاءة وفي
جميع األشكال المطلوبة .وھذا سيم ّكن أعضاء المنظمة من الوصول بسھولة إلى المطبوعات بأشكال مختلفة ،من قبيل
لغة  HTMLعلى الويب ،أو المطبوعات اإللكترونية ،أو في شكل مطبوع.
ويلزم استثمار إضافي من أجل خدمات المؤتمرات الخارجية من قبيل البث التدفقي الشبكي بلغات مختلفة
-190
من أجل زيادة كفاءة إدارة اجتماعات المنظمة ) (WMOومن أجل إدارة مركز المؤتمرات التابع للمنظمة إدارة صحيحة.
وھذا سيم ّكن أعضاء المنظمة من متابعة األحداث في الوقت الحقيقي على الموقع الشبكي للمنظمة ) ،(WMOحتى عندما
ال يكون باستطاعتھم حضورھا فعليا ً .وسوف تضمن أيضا ً األموال اإلضافية لصيانة المعدات التي جرى تركيبھا حديثا ً
وجود إدارة مستدامة لمركز المؤتمرات التابع للمنظمة من خالل زيادة دورة ُعمر المرافق مع مسايرة التطور
التكنولوجي.
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تدابير االستثمار :ميزانيات الدعم الموزعة على النتائج المتوقعة ) 5,922,600فرنك سويسري(
الجدول  :14ملخص تدابير االستثمار :ميزانيات الدعم
)بآالف الفرنكات السويسرية(
تدابير االستثمار  -ميزانيات الدعم
الجزاءات االكتوارية غير المتوقعة المفروضة من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
األمم المتحدة
صيانة مبنى مقر المنظمة

)(WMO

االستثمارات
)بالفرنك السويسري(
200,000
4,173,000

مشاريع تكنولوجيا المعلومات

886,100

الوساطة وتدريب الموظفين

342,500

تكاليف التعاون على نطاق منظومة األمم المتحدة وغير من ذلك من التكاليف اإلدارية

321,000

المجموع

5,922,600

الجزاءات االكتوارية غير المتوقعة المفروضة من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة:
 200,000فرنك سويسري
أجرى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) (UNJSPFمشاورات مع لجان
-191
المعاشات التقاعدية لموظفي ) (SPCالمنظمات األعضاء فيه ومع أمانات تلك اللجان بھدف تحديث اختصاصات تلك
اللجان .وطلبت أمانة الصندوق إلى مجلس المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة الموافقة على االختصاصات
المنقحة ،التي س ُتعلن باعتبارھا جزءاً من النظام الداخلي للصندوق .وناقش المجلس ھذا الموضوع باستفاضة ،وعلى
وجه الخصوص ما يساور أمانات لجان المعاشات التقاعدية للموظفين من قلق واسع النطاق .وطلبت تلك األمانات إلى
أمانة الصندوق تنقيح الفقرة  7من االختصاصات والمادة باء  3 -اإلدارية من النظام الداخلي للصندوق ،التي من شأنھا
أن تعرِّ ض بصيغتھا الحالية منظماتھا لجزاءات اكتوارية إلى حد كبير .ونقح المجلس الفقرة  7من االختصاصات على
النحو الذي طلبته أمانات لجان المعاشات التقاعدية للموظفين ووافق على االختصاصات المنقحة للجان المعاشات
التقاعدية للموظفين وأمانات تلك اللجان.
وتنص الفقرة  7من االختصاصات على ما يلي :بقدر ما قد تشكل أي مشاركة بأثر رجعي ،واالعتراف
-192
بخدمة مدفوع عنھا اشتراك في الصندوق ،أو أي تغيير في البيانات المبلغ عنھا في ما يتعلق بمشترك أو معاليه ،التزاما ً
ماليا ً إضافيا ً بالنسبة لصندوق المعاشات التقاعدية ،تكون ھناك تكلفة إضافية بالنسبة للصندوق؛ وعالوة على ذلك ،حيثما
كان ھناك تقصير )إغفال أو خطأ( في اإلبالغ عن بيانات صحيحة يُعزى إلى المنظمة العضو وحيثما كانت المسؤولية
عن ذلك يمكن التعرف عليھا ومحددة وقابلة للحساب اكتوارياً ،فإنھا يجب أن ُتدفع للصندوق ،قبل أن يتسنى التصديق
على دفع تكلفة إدخال أي تغيير تبعي يتصل بذلك في استحقاق من استحقاقات الصندوق.
وتجنبا ً لتعريض المنظمة ) (WMOلمحنة مالية غير متوقعة محتملة أُدرجت في الميزانية اعتمادات بمبلغ
-193
قدره  200,000فرنك سويسري من أجل الجزاءات االكتوارية غير المتوقعة.
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صيانة مبنى مقر المنظمة ) 4,173,000 :(WMOفرنك سويسري
توصي معايير صيانة المباني ذات الصلة )مثالً ،المعيار  (ISO/DIS 15686-5بأن يُستثمر سنويا ً مبلغ يمثل
-194
نسبة قدرھا  1.9في المائة من قيمة إحالل مبنى جديد محل المبنى القائم في صيانة ذلك المبنى .وفي حالة المنظمة
) ،(WMOيقتضي تطبيق ھذا المعيار استثماراً سنويا ً لمبلغ قدره مليونان تقريبا ً من الفرنكات السويسرية .ولكن نتيجة
لقيود الميزانية استثمرت المنظمة حتى اآلن مبلغا ً بلغ في المتوسط أقل من مليون فرنك سويسري سنويا ً منذ أن انتھى
تشييد مبناھا ،مما أدى إلى تراكم عجز في الصيانة في حدود  15مليون فرنك سويسري .والزيادة المقترحة البالغة مليون
فرنك سويسري تقريبا ً سنويا ً ستتيح االمتثال لمعيار الصيانة المستشھد به ،بدون معالجة النقص المتراكم .وفي الممارسة
العملية ،لن يتيح االستثمار المقترح للمنظمة ) (WMOالقيام بالحد األدنى الصارم للصيانة العادية لمبنى المقر الحالي
والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فحسب ،بل سيتيح لھا أيضا ً معالجة قِدم دورة عمر البنية التحتية للمبنى ومسايرة
التطورات التكنولوجية المستقبلية في مرافق البنية التحتية ،من قبيل استبدال المصاعد ونظم التدفئة /التبريد والكھرباء(.
وھذه االستثمارات الزمة للمنظمة ) (WMOلتجنب حدوث تدھور في المبنى وما يتصل بذلك من أثر سلبي على موازنة
المنظمة .ويلزم أيضا ً استثمار جديد إضافي لتلبية االحتياجات األمنية المعززة )مراقبة الدخول ،واألسوار ،والمراقبة
اإللكترونية( .والقيام بأعمال التجديد في الوقت المناسب سيتيح أيضا ً للمنظمة إبقاء تكاليف الصيانة عند مستوى أمثل
بطريقة تتسم بكفاءة التكلفة .وسييسر وجود بنية تحتية للمنظمة تتسم بالكفاءة وعصرية تنفيذ البرامج ،مما ينتج عنه
تحسّن الكفاءة.

مشاريع تكنولوجيا المعلومات 886,100 :فرنك سويسري
يلزم االستثمار المقترح للتصدي ألوجه القصور والمخاطر المتعلقة باألداء واألمن وغيرھا من المخاطر
-195
المتأصلة في البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوإضافة إلى تحقيق استقرار بيئة
تكنولوجيا المعلومات المؤسسية سيكون الھدف ھنا ھو أيضا ً تحسين االتصال والتركيز والخدمات المقدمة ألوساط
أعضاء المنظمة .وستشمل المبادرات الرئيسية إدماج مواقع الشبكة الداخلية /الشبكة الخارجية للمنظمة )،(WMO
وتحسين تشغيلھا وحوكمتھا ،وتوفير حلول إدارة المحتوى المؤسسي ) (ECMعلى نطاق المنظمة .وسييسر وجود بنية
تحتية لتكنولوجيا المعلومات في المنظمة تتسم بالكفاءة وعصرية تنفيذ البرامج ،مما ينتج عنه تحسين الكفاءة .وستلبى
االحتياجات جزئيا ً من خالل زيادة مصروفات التشغيل المبينة أدناه.

الوساطة وتدريب الموظفين 342,500 :فرنك سويسري
يغطي االستثمار المقترح خدمات الوساطة وتدريب الموظفين التي لم تكن ُترصد لھا ميزانية صحيحة
-196
سابقاً ،وذلك بھدف تعزيز تنمية القدرات ووجود حوكمة رشيدة من أجل تحسين نوعية وتقديم خدمات األمانة .وترمي
خدمة الوساطة إلى التخفيف من النزاعات في ما بين موظفي األمانة وسيشجع تدريب الموظفين على زيادة إنتاجية
األمانة.

تكاليف التعاون على نطاق منظومة األمم المتحدة وغير ذلك من التكاليف اإلدارية 321,000 :فرنك سويسري
يلزم وجود تنسيق وتعاون على نطاق منظومة األمم المتحدة لتحديث الممارسات واألساليب اإلدارية التي
-197
تتبعھا أمانة المنظمة ) (WMOبحيث تكون ممتثلة للمعايير الدولية وذلك من خالل التفاعل مع مؤسسات منظومة األمم
المتحدة األخرى والمشاركة في االجتماعات التي ينظمھا مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ) .(CEBوھذا
التنسيق والتعاون سيتيحان إلدارة المنظمة ) (WMOتحسين اقتصادھا وكفاءتھا وفعاليتھا في مجاالت خدمات الدعم ،من
قبيل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوكانت االعتمادات المخصصة للتنسيق والتعاون قد ُخفضت
بشكل تعسفي في ميزانية الفترة .2015-2012
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ويغطي االستثمار المقترح المجاالت التي تتطلب إدخال تعديالت حسب سعر السوق واألخرى التي
-198
تتطلب رصد اعتمادات كافية في الميزانية لتحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات .ونتيجة لخفض اعتمادات الميزانية
للفترة  ،2015-2012ال ُتدرج موارد كافية لتغطية تأمين شركة  Willisوالتأمين ضد األعمال الكيدية ،ورسوم الدفع
اإللكتروني ،وصيانة برمجيات إدارة الموارد البشرية ،ومن أجل خدمات وكالة  Fitchللتصنيفات االئتمانية .ومن
المتوقع أن تزيد أقساط التأمين .وستلزم اعتمادات أخرى لتلبية احتياجات تعويض الموظفين بالكامل في حالة تعرضھم
إلصابات أو للوفاة ،وتقديم الدعم التحاد الموظفين والخدمات االستشارية لتصنيف مراكز العمل ،والدعم المكتبي.
وسوف ُتستخدم الموارد اإلضافية إلعادة االعتمادات لھذه االحتياجات إلى مستوى مالئم.
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ثالثا  -األنشطة البرنامجية المقترحة للفترة  2019-2016حسب النتائج المتوقعة
النتيجة المتوقعة  :1تحسين نوعية الخدمات وتقديم الخدمات

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

تطبيقات برنامج األرصاد الجوية
ستعزز المنظمة ) (WMOاألنشطة المشتركة بين البرامج والمشتركة بين اللجان لتحديد تلك ذات األولويات
-199
واألھداف المشتركة ،وكذلك األھداف المشتركة لخدمات األرصاد الجوية /مستخدمي خدمات األرصاد الجوية لمختلف
القطاعات .وستكون النتائج المنبثقة من تحليالت صارمة بشأن األنشطة المشتركة ھي أساس إنشاء آليات عمل جديدة
لتعظيم أوجه التآزر ولتج ّنب أوجه االزدواجية فيما بين مختلف األنشطة البرنامجية .وللمساعدة على تحقيق ھذا ،ستبدأ
المنظمة ) (WMOمشاورات بصفة منتظمة فيما بين البرامج واللجان الفنية ،لمناقشة متطلبات المستخدمين المشتركة
وما يرتبط بھا من خطط عمل وكذلك لوضع استراتيجيات مستقبلية وأنشطة مستقبلية مشتركة بين القطاعات .وسيجري
التوسع في الجھود الرامية إلى دعم أعضاء المنظمة في إنشاء ُنظم شاملة لتقديم الخدمات و ُنظم لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة لتغطية خدمات األرصاد الجوية )الطقس والمناخ( في نھج مُحكم .وإضافة إلى ذلك ،ستقيِّم تطبيقات تقديم
الخدمات )من قبيل خدمات الطقس للطيران وخدمات الطقس البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس( المتطلبات،
بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز النظم األساسية ،ومعالجة النقل الجوي والبحري والبري .وستوجّه مبادئ إدارة الجودة
تنفيذ جميع مجاالت تقديم الخدمات .وسينصب تركيز جديد على "التكامل" و"توسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة
الخاصة بالطوارئ ليشمال المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،"(NMHSsو"تقديم الخدمات المُحكم".

برنامج األرصاد الجوية للطيران ،إطار إدارة الجودة
سيواصل برنامج األرصاد الجوية للطيران تقديم الدعم التنفيذي ألعضاء المنظمة من أجل إنشاء وصيانة
-200
ُنظم إدارة الجودة وتقييم كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران ) .(2017-2016) (AMPوسيسري تنفيذ
معيار المنظمة ) (WMOالجديد بشأن المؤھالت الالزمة للعاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران في كانون األول/
ديسمبر  2016وسيلزم تقديم توجيھات ألعضاء المنظمة بشأن تنفيذ ذلك المعيار .وسيجري تعزيز سُبل الوصول إلى
مواد تدريبية على الويب لمساعدة أعضاء المنظمة على استيفاء معايير الكفاءة والمؤھالت الخاصة بالعاملين في مجال
األرصاد الجوية للطيران وعلى إعداد مشروع دليل تنفيذي ليكون مك ّمالً لألحكام الواردة في الالئحة الفنية للمنظمة
)مطبوع المنظمة رقم  .(49وستؤدي المنظمة ) (WMOدوراً ھاما ً في تحديثات مجموعة ُنظم الطيران )(ASBU
المخططة من قِ َبل منظمة الطيران المدني الدولي )) (ICAOحتى عام  2028وما بعده( من خالل تطوير دعم األرصاد
الجوية لنظم إدارة الحركة الجوية وتنفيذه التشغيلي على مراحل ،مع التركيز على الجوانب العلمية والفنية .وستجري
التعزيزات المخططة لخدمات األرصاد الجوية للطيران أثناء المرحلة األولى من تحديثات مجموعات ُنظم الطيران في
الفترة من اآلن إلى عام  .2018وستدعم المنظمة ) (WMOاالرتحال إلى نماذج تبادل معلومات الطقس الجديدة على
 XML/GMLبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOومساعدة أعضاء المنظمة في ھذه العملية من خالل
عملية تعاونية بين لجنة األرصاد الجوية للطيران ولجنة ال ُنظم األساسية .وستكون األنشطة البرنامجية في مرحلة تنفيذ
رئيسية ،ولذا من المتوقع تلقي طلبات للحصول على توجيھات ودعم تنفيذي من أعضاء كثيرين في المنظمة ،بما يشمل
المناسبات اإلقليمية الخاصة بالتوعية.
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وستواصل المنظمة ) (WMOالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOواالتحاد الدولي لعلم
-201
المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGلتحسين المراقبة البركانية للطرق الجوية الدولية من خالل تحقيق
تجانس أفضل الممارسات ،ووضع نماذج إقليمية للخدمات ،وتنسيق شبكات الرصد .وس ُتعد مواد توجيھية ستوفر
مساعدة ھادفة ألعضاء المنظمة الذين يساھمون في النظم اإلقليمية لتقديم الخدمات مع التركيز على جوانب الحوكمة
واسترداد التكاليف .وسيجري تكثيف أنشطة البرنامج لتعزيز خدمات نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة )،(SIGMET
والخدمات الداعمة إلدارة الحركة الجوية .وستكون ھناك حاجة إلى تعاون وثيق مع ھياكل منظمة الطيران المدني
الدولي ) (ICAOلتحقيق إعادة الھيكلة المخططة للمواد التنظيمية )المعايير ،والممارسات الموصى بھا ،واإلجراءات(
الخاصة بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران المدني .وستجري المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع منظمة الطيران
المدني الدولي ) ،(ICAOاستعراضا ً لترتيبات العمل بين المنظمتين ،المدرجة في مطبوع المنظمة رقم .60
وسيلزم تقديم دعم ھادف للمجاالت البرنامجية للمنظمة ) (WMOفي إنشاء نظام إدارة الجودة ،وتوجيه
-202
التنفيذ وتوثيقه .وسيجري تنفيذ أنشطة جديدة دعما ً لمنسقي نظام إدارة الجودة داخل اللجان الفنية واألفرقة العاملة /فرق
الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية .وستلزم إعادة إنشاء ھيئة فرعية مشتركة بين
القطاعات ومعنية بتنفيذ نظام إدارة الجودة تكون ذات نطاق ومسؤولية واسعين ،استناداً إلى التعاون مع المنسقين
المحددين ،وسيلزم تنفيذ نشاط جديد دعما ً للتركيز على الجودة على نطاق المنظمة.

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
سوف ُتعتمد أولويات اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMواستراتيجيتھا وخطتھا التشغيلية وخطة عملھا بين
-203
الدورتين من خالل الدورة العادية ) .(JCOMM-5وسيجري تدريب بشأن التنبؤ البحري .وسيجري تنظيم دورات عادية
للجنة الفنية المشتركة  JCOMMواجتماعات لجنة اإلدارة التابعة لھا ،وتسعة اجتماعات لفرق الخبراء التابعة لھا بشأن
المسائل ذات األولوية .وستنظم المنظمة ) (WMOأربعة اجتماعات لتنسيق تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر
الساحلي (CIFDP) ،وأربعة اجتماعات مشتركة بين البرامج بشأن الخدمات المشتركة بين القطاعات ،واجتماعين بشأن
متطلبات الكفاءة في تقديم الخدمات البحرية ،وما يتصل بھا من إنتاج /تطوير ،وحلقتي عمل تدريبيتين بشأن التنبؤ
البحري .وسيقدَّم دعم للرئيسين المشاركين للجنة الفنية المشتركة  .JCOMMونتيجة لذلك ،زادت الميزانية المطلوبة لھذا
الباب لتنفيذ مبادرات جديدة .وفي الوقت ذاته ،ستدار الميزانية اإلجمالية بكفاءة من خالل ضغط األنشطة المكررة داخل
اإلدارة وفيما بين البرامج.
وستقدَّم خدمات استشارية للتنفيذ الوطني لخطة متطلبات المستخدمين ) (URPالخاصة بالمشروع
-204
اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوسيجري التدريب على متطلبات الكفاءة فيما يتعلق بالخدمات
البحرية .وسوف ُتعد استراتيجية جديدة بشأن تحسين التنسيق العالمي لخدمات األرصاد الجوية للمحيطات من أجل
عمليات التصدي للطوارئ البيئية البحرية.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستركز المنظمة ) (WMOعلى تنفيذ استراتيجية تقديم الخدمات على نطاق المنظمة ) (WMOالتي تمثل
-205
ً
أساسا لتحسين الخدمات المقدمة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء
المنظمة .وباستخدام ھذه األداة ،ستجري مساعدة أعضاء المنظمة في تقديم خدمات أرصاد جوية شاملة وما يتصل بھا
من خدمات بيئية ،مع التركيز بوجه خاص على السالمة العامة والرفاه العام.
وسوف تتحقق أھداف ھذه المجاالت الرئيسية من خالل عمل فرق خبراء لجنة النظم األساسية ).(CBS
-206
وستتمثل النواتج المتوقعة في تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتحقيق
األغراض التالية ‘1’ :تحسُّن مھاراتھا في مجاالت اإلعالم واالتصال والتوعية العامة؛ ’ ‘2مسايرة االبتكارات
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والتحسينات في تقنيات وتكنولوجيات تقديم الخدمات؛ وإنشاء منصات تشغيلية للفوائد االجتماعية  -االقتصادية؛ ’ ‘3تقديم
إنذارات للمناطق النائية والريفية .وسيكون ھناك تشديد أيضا ً على تنظيم تدريب بشأن دور المتنبئ في المستقبل في
تفسير اإلنذارات وخدمات التنبؤ وإبالغھا وتقديمھا .وسيكون تقديم إنذارات ’الميل األخير‘ للمستخدمين النھائيين من
خالل تنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPعلى نطاق واسع ،الذي تتيحه مبادرة البدء السريع لتنفيذ بروتوكول
التحذير الموحد ،وإيفاد بعثات على المستوى القطري لدعم تنفيذ األنشطة ،ھما العنصران العامان لتنفيذ برنامج شعبة
الخدمات العامة في مجال الطقس.
وسينصب التركيز على التوسع في المشاريع التجريبية واإليضاحية القائمة ،وعلى األنشطة الجديدة مثل
-207
تنفيذ مشاريع إيضاحية وإقامة حلقات دراسية تدريبية لمساعدة أعضاء المنظمة في تحقيق النتائج المتوقعة القصيرة
والمتوسطة والطويلة األجل الموصوفة في خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات .وسيجري تنفيذ
أنشطة مماثلة لمساعدة أعضاء المنظمة في تطبيق منھجيات تقييمات الفوائد االجتماعية  -االقتصادية .وسيتمثل نشاط
جديد رئيسي في استحداث أدوات لدعم القرارات القائمة على اآلثار ونقل ھذه المعرفة إلى المرافق الوطنية لألرصدة
الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs

برنامج األعاصير المدارية
ستؤدي اللجان اإلقليمية المعنية باألعاصير المدارية الدور الرئيسي في الترتيبات المؤسسية لتحسين
-208
ً
ُ
ُ
وإنشاء نظم التنبؤ /اإلنذار الوطنية والمنسقة إقليميا باتباع نھج األخطار المتعددة .وتعمل الدورات التي تعقدھا البلدان كل
سنة أو كل سنتين كسُبل لمراقبة وتبادل المعلومات عن نواتج مشاريع المنظمة ) (WMOالمشتركة بين القطاعات وذات
العالقة باألعاصير المدارية بوجه خاص .وسيجري ترشيد الدورات من خالل تحديد أولويات جدول األعمال واألفرقة
العاملة ذات الصلة التابعة لالتحادات اإلقليمية المعنية.
ومن منظورات عالمية ،كان اجتماع التنسيق الفني ) (TCMللمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
-209
الجوية /مراكز اإلنذار باألعاصير المدارية ) (RSMCs/TCWCsيسعى إلى تنسيق التنبؤ باألعاصير المدارية وتوحيده.
وھذا التنسيق والتوحيد ستوجھھما في المقام األول المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ومراكز اإلنذار
باألعاصير المدارية ،وسيركزان على ‘1’ :تحقيق تجانس /تنسيق خدمات اإلنذار اإلقليمية باألعاصير المدارية؛
’ ‘2إقامة ربط مع أصحاب المصلحة؛ ’ ‘3زيادة الوعي العام بنظام اإلنذار العالمي باألعاصير المدارية التابع للمنظمة
) .(WMOوينبغي أن تتمثل النواتج الرئيسية في تحقيق التوحيد في مختلف اإلجراءات التشغيلية ،وإقامة اتصال وتنسيق
أفضل مع المستخدمين ،على وجه الخصوص.
وسيجري توطيد الدعم الفني المقدم للتنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية من خالل ‘1’ :تعزيز الموقعين
-210
الشبكيين الجديدين لبرنامج األعاصير المدارية ،وھما الموقع الشبكي للمتنبئين باألعاصير المدارية ) (TCFWالتابع
للمنظمة ) (WMOوالموقع الشبكي للدليل العالمي للتنبؤ باألعاصير المدارية التابع للمنظمة )(WMO؛ ’ ‘2التعاون بين
المتنبئين التشغيليين والباحثين بشأن األعاصير المدارية لتيسير زيادة فعالية أنشطة البحث والتطوير وتطبيق نواتجھا في
الوقت المناسب على التنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية؛ ’ ‘3قيام لجان األعاصير المدارية اإلقليمية بتحديد الكفاءات
المتعلقة باألعاصير المدارية لتحسين الخدمات المقدمة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs
وتحقيق أفضل استخدام لموارد التعليم والتدريب المحدودة.
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األرصاد الجوية الزراعية
سيركز برنامج األرصاد الجوية الزراعية على مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-211
ً
) (NMHSsفي تقديم خدمات أرصاد جوية زراعية أفضل للعاملين في قطاع الزراعة .وستكون ھناك أيضا تفاعالت
أكبر مع وكاالت األمم المتحدة الشريكة فيما يتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوبرنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف ) .(IDMPوسيجري تحديث المواد التوجيھية وسيجري إعداد مواد توجيھية جديدة بشأن العمليات
واإلجراءات الموصى بھا من أجل تفاعالت المستخدمين وإعداد نواتج األرصاد الجوية الزراعية واستخدامھا التشغيلي
ونشرھا .وسيكون الجيل التالي من مشروع االتفاق العالمي لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية ) (WAMISجاريا ً
وسيكون ھناك تركيز على العمل مع أعضاء المنظمة لنشر مزيد من بيانات ونواتج األرصاد الجوية الزراعية على
موقع نظام معلومات المنظمة ) .(WISوستشھد الفترة المالية السابعة عشرة تغيّراً في ھيكل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMاستناداً إلى قرارات الدورة السادسة عشرة لتلك اللجنة التي عُقدت في نيسان/أبريل  .2014وتوجد 4
مجاالت تركيز رئيسية )ألفرقة خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية المفتوحة العضوية( ‘1’ :األرصاد الجوية
الزراعية التشغيلية؛ ’ ‘2علم وتكنولوجيا األرصاد الجوية الزراعية؛ ’ ‘3األخطار الطبيعية وتغيّر المناخ وتقلبيته في
الزراعة؛ ’ ‘4تنمية القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية .وخارج نطاق خطة عمل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ،لن تكون ھناك تغيّرات رئيسية باستثناء زيادة التشديد على تنمية القدرات بما يشمل توفير مزيد من األموال
من أجل الحلقات الدراسية المتنقلة ،وتقديم الدعم للمشاركين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي الدورات التدريبية ،ال سيما في مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالتفاعل مع المبادرات األخرى التابعة
للمنظمة ) (WMOوالمستندة إلى الشركاء لتنمية القدرات.
وسيتمثل التغيّر الرئيسي في إعادة ھيكلة لجنة األرصاد الجوية الزراعية بإضافة مجال تركيز جديد لھا
-212
يتعلق بتنمية القدرات ،مع تيسير زيادة التشديد على ھذا المطلب الرئيسي.
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النتيجة المتوقعة  :2الحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على الحد من مخاطر األخطار الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر البيئية
ذات الصلة ،والحد من تأثيراتھا المحتملة

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
سينصب تركيز استراتيجي إلدارة خدمات الطقس والحـد من أخطار الكوارث ) (WDSفي الفترة -2016
-213
 2019على زيادة إدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في مختلف تطبيقات تقديم الخدمات )من قبيل خدمات الطيران
والخدمات البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس( ودعم برامج من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) .(GDPFSوستركز اإلدارة أيضا ً على زيادة تنمية وتوسيع القدرة على التصدي للطوارئ لمعالجة ‘1’ :األخطار
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة دعما ً ألعضاء المنظمة ) ،(WMOوالمنظمات الدولية األخرى ،والوكاالت
اإلنسانية؛ ’ ‘2التنبؤ بالطقس القاسي وشديد التأثير لتلبية متطلبات اإلنذارات المستندة إلى المخاطر و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة )التكامل والنھج المُحكم(؛ ’ ‘3خدمات الطقس والمناخ الحضرية المتكاملة )التكامل والنھج المُحكم(.
وسينصب تركيز جديد على ”التكامل“ ،و”توسيع نطاق برنامج الطوارئ للمساعدة الخاصة بالطوارئ“ ليشمال المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsو ”تقديم الخدمات المُحكم“.

برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة

)(WMO

ستستكمل المنظمة ) (WMOإعداد وتوفير مجموعة شاملة من المبادئ التوجيھية والممارسات الموصى بھا
-214
والمعايير بشأن خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية والمناخية من أجل ‘1’ :تحديد األخطار ومراقبتھا
واكتشافھا وقواعد البيانات الخاصة بھا ورسم خرائطھا وتقنيات تحليلھا؛ ’ ‘2الحوكمة ،والجوانب المؤسسية والتشغيلية
ل ُنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وتقديم الدعم قبل الحوادث وأثناءھا وبعدھا؛ ’ ‘3متطلبات دعم أسواق التمويل
والتأمين المتعلقين بمخاطر الكوارث .وھذا العمل ،الذي بدأ في عام  ،2013سيُنجز في الفترة  2019-2016وسيراعي
األنشطة المشتركة بين القطاعات التي ستمثل مساھمة في مواصلة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وستنفذ المنظمة ) (WMOمشاريع متكاملة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف تتضمن عنصر تنمية
-215
القدرات الوطنية وعنصر التعاون اإلقليمي .وستركز ھذه المشاريع المتكاملة على الجوانب المتعلقة بالسياسات
والمؤسسات ،وستنشئ أوجه تآزر مع مبادرات المنظمة ) (WMOومشاريعھا وأنشطتھا األخرى ذات الصلة.
وستواصل المنظمة ) (WMOتعزيز تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمع
-216
أوساط العاملين في مجال الحد من مخاطر الكوارث )ال سيما التفاعل مع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية في
مجاالت القطاعين العام والخاص على حد سواء( على المستويين الوطني واإلقليمي ،من خالل تيسير المنتديات الوطنية
بشأن السياسات ،وحلقات العمل اإلقليمية ،إلخ .وھذا العمل ينطوي على تعاون وثيق مع االتحادات اإلقليمية وأعضاء
المنظمة .وھذا يتضمن إيفاد بعثات وتيسير عقد منتديات وحلقات عمل وطنية وإقليمية بشأن سياسات الحد من مخاطر
الكوارث و/أو المشاركة في تلك المنتديات وفي حلقات العمل تلك.
وستخدم المنظمة ) (WMOاالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ) (UN-ISDRواتفاقية األمم
-217
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعلى المستويين العالمي واإلقليمي في مجاالت من قبيل الخسائر
واألضرار ،وتقرير تقييم المخاطر العالمية ،والتوسع في األطلس المشترك بين المنظمة ) (WMOومركز بحوث علم
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أوبئة الكوارث ) (CREDبشأن أطلس الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن ظواھر الطقس والمناخ والماء
المتطرفة ،وخدمة المنتدى العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث ،وما بعد إطار عمل ھيوغو  ،2واآلليات األخرى
ذات الصلة .ويمثل ھذا جانبا ً بالغ األھمية من جوانب مشاركة المنظمة ) (WMOفي النظام الدولي الستراتيجية األمم
المتحدة للحد من الكوارث.

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
لقد أظھر المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي الكيفية التي يمكن بھا للمرافق الوطنية لألرصاد
-218
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبدعم من اللجان الفنية ،ال سيما لجنة الھيدرولوجيا واللجنة الفنية المشتركة ،JCOMM
تحسين التنبؤ واإلنذار المتكاملين بالغمر الساحلي وتنسيقھما بفعالية .وسيجري تنفيذ خمسة مشاريع فرعية وطنية تابعة
للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوستقدم ھذه المشاريع الفرعية التدريب للمتنبئين والمشغلّين على
المستوى الوطني في خمسة بلدان تنفذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFDPبشأن التنبؤ التشغيلي
المتكامل بالغمر الساحلي .وسيجري التوسع في المشاريع اإليضاحية الناجحة وإدخالھا في أجزاء مختلفة من العالم.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستتمثل النواتج المتوقعة في تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-219
تحقيقا ً لألغراض التالية ‘1’ :إعداد تنبؤات وإنذارات باألخطار الجوية والھيدرولوجية قائمة على اآلثار؛ ’ ‘2توفير
خدمات في المناطق الحضرية والمدن الضخمة؛ ’ ‘3توفير المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية لعمل الوكاالت اإلنسانية
وسيتطلب ھذا ترجمة معلومات المناخ والطقس إلى لغة يسھل على المستخدمين فھمھا ،ويسھل على تلك الوكاالت
فھمھا .وھذا مجال جديد لعمل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي الفترة .2019-2016
)(NMHSs

برنامج األعاصير المدارية
منذ أن أوصت الدورة الستون للمجلس التنفيذي بوضع خطة لمراقبة عرام العواصف ) ،(SSWSبدأت
-220
لجان األعاصير المدارية في وضع ترتيب استشاري إقليمي لعرام العواصف ،بدعم مشترك من برنامج األعاصير
المدارية ) (TCPواللجنة الفنية المشتركة  .JCOMMوستنظم المنظمة ) (WMOحلقات عمل وعمليات تدريب بشأن عرام
العواصف بھدف إنشاء وزيادة تعزيز خطط إقليمية لمراقبة عرام العواصف في جميع لجان األعاصير المدارية الخمس
حسبما طلبت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي .وسيجري تعزيز الربط مع مشاريع التنبؤ بالغمر الساحلي
) (CIFDPمن حيث زيادة فعالية تنفيذ خطة مراقبة عرام العواصف ) (SSWSوكذلك دعمھا للمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي ).(CIFDP
ومن أجل تقديم مساھمة في تنفيذ النظم اإلقليمية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،ستعزز المنظمة
-221
) (WMOالعالقة التعاونية بين لجان األعاصير المدارية اإلقليمية واألفرقة العاملة المختصة التابعة للجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو والمعنية باألمواج السنامية بما في ذلك تلك التابعة ألفرقة التنسيق
المشتركة بين الوكاالت من أجل أقاليم جنوب غرب المحيط الھادئ ،والكاريبي ،وغرب المحيط األطلسي ،والمحيط
الھندي ،وذلك كجزء من دعم المنظمة ) (WMOللتنسيق اإلقليمي بين لجان األعاصير المدارية.
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برنامج المراقبة العالمية للطقس /أنشطة التصدي للطوارئ
سينصب تركيز استراتيجي لبرنامج أنشطة التصدي للطوارئ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس،
-222
بالتنسيق مع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،في الفترة  2019-2016على زيادة تنمية وتوسيع نطاق القدرة على
التصدي للطوارئ لمعالجة األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئة دعما ً ألعضاء المنظمة )،(WMO
والمنظمات الدولية األخرى ،والوكاالت اإلنسانية .أما المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية المحددة ذات
التخصص في أنشطة التصدي للطوارئ البيئية فستجري صيانتھا وستكون متأھبة تشغيليا ً لتوفير نواتج نمذجة االنتقال
والتشتت في الغالف الجوي للتصدي للطوارئ البيئية النووية و/أو التتبُّع العكسي ،وستستحدث نواتج وخدمات جديدة
استناداً إلى متطلبات المستخدمين .وستوضع إجراءات موحدة )بما في ذلك بشأن النواتج والخدمات( لتوفير استجابة
للطوارئ البيئية غير النووية وستن َّفذ تلك اإلجراءات.
وسيجري إعداد و/أو زيادة تطوير الترتيبات العالمية واإلقليمية والوطنية الداعمة لمجموعة واسعة النطاق
-223
ً
ً
من الطوارئ دعما ألعضاء المنظمة ) (WMOوالوكاالت العاملة في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية ،وستكون جزءا من
اإلجراءات الموحدة في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  .(485وسوف تتحقق
مجاالت النشاط الرئيسية ھذه من خالل عمل فرق الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظام معالجة البيانات والتنبؤ )بعضھا باالشتراك مع اللجان والبرامج الفنية األخرى التابعة للمنظمة( .وھذا
مجال عمل جديد ألنشطة التصدي للطوارئ التابعة لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/ERAوالنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSفي الفترة .2019-2016

التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه )برنامج التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه( ،برنامج الحد من مخاطر
الكوارث التابع للمنظمة )(WMO
أثناء الفترة  2019-2016سينصب التركيز على التنفيذ المتواصل لمشاريع تجريبية لتوضيح إمكانية تعزيز
-224
القدرات في مجال التنبؤ الھيدرولوجي  -الذي يتراوح من التنبؤات القصيرة األجل إلى وضع توقعات ھيدرولوجية على
نطاقات زمنية فصلية إلى ما بين سنوية  -تعزيزاً كبيراً من خالل زيادة التعاون والحوار بين المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) .(NHSsوسيجري تحسين مكتب المساعدة لإلدارة المتكاملة
للفيضانات ) ،(IFM HelpDeskوھو مرفق يقدم التوجيه بشأن سياسة إدارة الفيضانات واستراتيجيتھا والتنمية المؤسسية
ذات الصلة بمسائل الفيضانات للبلدان التي ترغب في األخذ بمفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات ) ،(IFMتماشيا ً مع
متطلبات األعضاء ،وبتوجيه من لجنة إدارة البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) .(APFMوأيضاً ،سيوفر الفريق
االستشاري لمبادرات التنبؤ بالفيضانات المنشأ حديثا ً ) (FFI-AGالتوجيه والمشورة بشأن اتجاھات ھذه المبادرات في
المستقبل .وقد وُ ضع نھج متكامل مماثل لمعالجة جوانب األرصاد الجوية والجوانب الھيدرولوجية والزراعية لحاالت
الجفاف ،على نحو مشترك من جانب برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) ،(AgMPوبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
) ،(HWRPوالبرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات المناخية ) ،(WCASPوسوف يساعد المنظمة ) (WMOفي إنجاز
نتائج االجتماع الرفيع المستوى المعني بالسياسات الوطنية بشأن الجفاف.
ومن منظور التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا ،سيكون التغيّر عن الفترة  2015-2012محدوداً ولكن الموارد
-225
المخصصة للمشاريع لمساعدة البلدان في تنفيذ نظم تشغيلية محسّنة للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بھا ستزيد.
وسيتعلق تغيّر رئيسي بتحديد نطاقات زمنية فصلية إلى ما بين سنوية ،موجھة إلى تلبية احتياجات أعضاء المنظمة.
وسيستنير إنشاء برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف بنجاحات البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMفي إنشاء
مكتب للمساعدة وتوفير أدوات دعما ً لإلدارة المتكاملة للجفاف .وسيجري مزيد من االستعراض والتقييم لقدرات التنبؤ
على النطاق العالمي المحسّنة واعتمادھا في توفير الخدمات الھيدرولوجية ذات الصلة بالفيضانات.
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النتيجة المتوقعة  :3تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

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

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
يتمثل تركيز استراتيجي للفترة  2019-2016في تحسين وتعزيز قدرة المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة
-226
) (WMOفي مجال نظمھا التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ ،الالزمة لتقديم الدعم الفني الضروري لتلبية المتطلبات
المستمرة والمستجدة من برامج تطبيقات الخدمات )أي برنامج تطبيقات األرصاد الجوية( ،من قبيل خدمات الطيران
والخدمات البحرية والزراعة والصحة والخدمات العامة في مجال الطقس؛ فضالً عن متطلبات مجموعة واسعة من
الطوارئ ذات الصلة باألرصاد الجوية ،أو متطلبات تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من الكوارث )في نھج مُحكم( .ولتحقيق
ھذه النتائج ،س ُتبذل جھود و ُتستخدم موارد لتعزيز نظام التنبؤ ،والعمل األساسي للمنظمة ) ،(WMOولجعله أكثر خفّة
وقابلية للتكيف لتلبية االحتياجات الناشئة ،بما يشمل التنبؤات المتعلقة بالبيئة .وسوف يتناول البرنامج أيضا ً استخدام
ونشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) (HIWوإدارة
مخاطر األخطار ،وانتقال نتائج تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXونتائج غيرھا من
البحوث )وھي التنبؤ القطبي ،والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية(
إلى العمليات )وھذا يرتبط بالنتيجة المتوقعة .(5

برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
ستصدر المنظمة ) ،(WMOكجھود مشتركة من جانب اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMولجنة األرصاد
-227
الجوية الزراعية ،تقريراً تجميعيا عن أثر/أھمية المعلومات المناخية وحالة األرصدة السمكية ،وفھرسا ً على اإلنترنت
بشأن معلومات والمناخ والطقس ومصايد األسماك )جديداً( ،ومادة توجيھية لتقديم الخدمات المتكاملة بشأن التنبؤ
واإلنذار بالغمر الساحلي.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
سينصب تركيز استراتيجي للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس
-228
) (WWW/GDPFSفي الفترة  2019-2016على زيادة تطوير نظم معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSالخاصة بأعضاء
ً
المنظمة ) (WMOوتوسيع نطاقھا عالمياً ،بحيث تشمل جميع النطاقات الزمنية بدءاً من التنبؤ على المدى القصير جدا إلى
الفصلي ،بطريقة محكمة ،دعما ً للتخطيط للطوارئ والتأھب لھا والتصدي لھا؛ وتكييف النواتج والخدمات المتعلقة
بمختلف تطبيقات تقديم الخدمات /القطاعات االقتصادية )من قبيل عامة الجمھور ،والزراعة ،والطيران ،والنقل
البحري ،إلخ(؛ وعلى انتقال نتائج بحوث ما بعد تجربة  THORPEXوغيرھا من النتائج البحثية )وھي التنبؤ القطبي،
والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ،والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( ،إلى العمليات )وھذا يرتبط
بالنتيجة المتوقعة .(5
وتشمل األھداف المحددة ‘1’ :دعم وتعزيز جودة وموثوقية الخدمات التشغيلية القائمة بواسطة أحدث
-229
التطورات والنتائج )أفضل العلوم والتكنولوجيا المتاحة(؛ ’ ‘2جعل المجموعة األساسية من نواتج التنبؤ العددي بالطقس
ذات الجودة العالية )بما في ذلك نظام تنبؤ المجموعات( من الميسور وصول جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsإليھا؛ ’ ‘3إدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي الدعم المستدام
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العالمي الذي تقدمه المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة )(WMO؛ ’ ‘4زيادة استخدام نظم التنبؤ العددي بالطقس في
تطبيقات األرصاد الجوية )مثل الفيضانات الخاطفة ،والطيران في حالة الفيضان الساحلي ،والطيران ،والمجال البحري،
والزراعة ،والصحة( بما في ذلك استخدامھا من جانب المنظمات الشريكة والوكاالت اإلنسانية؛ ’ ‘5جعل النواتج دون
الفصلية )الشھرية( والفصلية الديناميكية مفھومة جيداً من جانب أعضاء المنظمة ) (WMOومدمجة في نظم اإلنتاج
والخدمات الخاصة بھا ،وبحيث يستنير بھا التكيف مع تقلبية المناخ وتغيّره وتستنير بھا القرارات المتعلقة بالماء
والصحة والزراعة واألمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث؛ ’ ‘6مساعدة أعضاء المنظمة ) (WMOفي تنفيذ
إجراءات /تقنيات للتنبؤ القائم على اآلثار وإنذارات قائمة على المخاطر ،بالتعاون مع برنامج الخدمات العامة في مجال
الطقس )(PWS؛ ’ ‘7استخدام وتفسير مزج بيانات االستشعار عن بُعد ونواتج برنامج التنبؤ العددي بالطقس ألغراض
التنبؤ القصير المدى جداً ،بما في ذلك التنبؤ اآلني ،دعما ً لبرنامج األرصاد لجوية للطيران و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة )(EWS؛ ’ ‘8استخدام ونشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات ) (NWP/EPSفي
التنبؤ بالطقس الشديد التأثير ) ،(HIWبما في ذلك التنبؤ باألعاصير المدارية ،وإدارة مخاطر األخطار؛ ’ ‘9إنشاء إطار
إلدارة الجودة من أجل صيانة واستدامة النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس
)) (WWW/GDPFSوھذا يرتبط بالنتيجة المتوقعة  1والنتيجة المتوقعة .(2
ومجاالت النشاط الرئيسية ھذه ستتحقق من خالل عمل فرق الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية
-230
التابع للجنة النظم األساسية والمعني بنظم معالجة البيانات والتنبؤ )) (CBS OPAG on DPFSبعضھا باالشتراك مع
اللجان والبرامج الفنية األخرى( ،التي أُعيد تنظيمھا مؤخراً لزيادة معالجة المتطلبات المتطورة التي يُعرب عنھا أعضاء
المنظمة ) (WMOمن أجل توسيع نطاق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة .وستشمل
األنشطة في ھذه المجاالت جميع اللجان الفنية ،وستساھم في األولويات االستراتيجية األربع .وسينصب التركيز على
األنشطة الجديدة لتوسيع نطاق التطبيق الھادف للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية
للطقس ) ،(WWW/GDPFSبما في ذلك المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPكي تمتد المنافع إلى
قطاعات مستخدمين أخرى في المجتمع ،وإدماج المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في العمليات المستدامة
العالمية )أي تعزيز /إدامة المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة على نطاق العالم( .وسوف يتحقق ھذا من خالل وضع
مبادئ توجيھية ،ومشاريع إيضاحية ،والتدريب لمساعدة أعضاء المنظمة في استخدام أفضل العلوم والتكنولوجيا المتاحة
في عمليات صنع القرارات الخاصة بھم .وھذا يعني أن من الالزم أن يتبنى نظام التنبؤ نھجا ً مُحكما ً لمعالجة البيانات
والتنبؤ إضافة إلى قدرته على استيعاب نتائج العلم الجديدة ،بما في ذلك التنبؤات ذات الصلة بالبيئة ،من أجل االستجابة
بكفاءة لالحتياجات المستجدة وتحسين نوعية الخدمة )وھذا يرتبط بالنتيجة المتوقعة .(1

ال ُنظم األساسية في مجال الھيدرولوجيا )برنامج الن ُظم األساسية في مجال الھيدرولوجيا(
ستركز المنظمة ) (WMOعلى مساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي تطوير ومواصلة
-231
أنشطتھا لتوفير البيانات والنواتج مع التشديد على اتباع نھج إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ).(QMF-H
وسيجري النھوض باالستخدام الفعال للبيانات والمعلومات الھيدرولوجية دعما ً للتنمية االجتماعية  -االقتصادية المستدامة
من خالل إقامة روابط مع متطلبات الرصد الخاصة بالنظام العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوسيستمر النھوض
بمشروع النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSمع التركيز على استخدام البيانات الھيدرولوجية التي
ُتجمع لتحقيق أغراض محددة وتطوير النواتج والخدمات الھيدرولوجية ذات الصلة .وسوف تشھد الفترة المالية السابعة
عشرة زيادة في التشديد على تطبيق تقنيات تحليل أوجه عدم اليقين في تقييم قياس تدفق المجرى /التصريف .واستناداً
إلى المواد التوجيھية وغيرھا من المعلومات المعدّة أثناء الفترة  ،2015-2012سيتاح للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) (NHSsما يلزم من أدوات وقدرات إلنشاء وتوفير نظم معلومات ھيدرولوجية محسّنة ،بما في ذلك قدرات محسّنة
لتبادل البيانات.
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وبما أن إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (QMF-Hقد أصبح اآلن راسخا ً ومقبوالً ،ستعزز
-232
المنظمة ) (WMOالتوجيھات واألدوات الالزمة لتحسين نظم ضمان الجودة في المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ).(NHSs
وسينتقل التشديد من تحديد إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (QMF-Hإلى التنفيذ الفعلي من خالل دراسات
حالة ومواد توجيھية .وسوف يُستكمل اعتماد  WaterML2كمعيار دولي ،رھنا ً بموافقة ودعم المرافق الوطنية
للھيدرولوجيا ) .(NHSsوستكون لمشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSإنجازات متوخاة أكثر استھدافاً،
استناداً إلى احتياجات ومتطلبات األقاليم أو أحواض األنھار ذات الصلة بشأن البيانات.

تنمية القدرات في مجال الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه )برنامج تنمية القدرات في مجال الھيدرولوجيا وإدارة
موارد المياه(
ستواصل المنظمة ) (WMOتيسير تطوير وتشغيل المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsبما في ذلك
-233
تعليم الموظفين وتدريبھم ،وزيادة الوعي العام بأھمية األنشطة الھيدرولوجية ،وتقديم الدعم من خالل أنشطة التعاون
الفني .وسيستمر تطوير المواد التوجيھية لمساعدة المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي تنفيذ تحسينات مؤسسية،
لبناء قدرتھا على تقييم الفوائد االقتصادية واالجتماعية للخدمات التي تقدمھا وتخطيط وتنظيم وتشغيل أنشطتھا ،وذلك
تماشيا ً مع إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا ) (QMF-Hولتلبية احتياجات برنامج النظم األساسية في مجال
الھيدرولوجيا ) (BSHوبرنامج التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه ) .(HFWRMوسوف ُتستخدم أيضا ً إقامة
مناسبات تدريبية من جانب المكونات اإلقليمية المختلفة للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )(WHYCOS
لتحسين مھارات موظفي المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsوتعزيز التعاون فيما بين البلدان في ميدان
الھيدرولوجيا التطبيقية .وسيزيد استخدام تسھيالت التعلّم اإللكتروني وسيجري تعزيز العالقة مع مقدمي تلك القدرات
الرئيسيين .وسيجري السعي إلى إقامة أوساط ممارسين كي تتاح للعاملين في مجال الھيدرولوجيا في المنظمة )(WMO
إمكانية تقاسم الموارد والخبرات في المجاالت التي تمثل ركائز عملھم األساسية.

برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه /برنامج التنبؤ الھيدرولوجي وإدارة موارد المياه ،اإلطار العالمي
للخدمات المناخية
سيظل برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRيمثل قناة لقطاعي الھيدرولوجيا التطبيقية والمياه لتنفيذ
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اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوعلى وجه الخصوص ،سيكون مجاال اإلدارة المتكاملة للفيضانات واإلدارة
المتكاملة للجفاف محور تركيز رئيسيا ً خالل الفترة  2019-2016مع بدء تنفيذ البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف من خالل قدرات مكتبي المساعدة التابعين لھما .وستصبح أيضا ً تأثيرات تغير المناخ
على قطاع المياه متزايدة األھمية على مستوى اإلقليم ومستوى حوض النھر.
وقد أقيمت عالقة أوثق مع األفرقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية والمعنية بالمناخ والمياه في أنشطة
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برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRلكفالة إمكانية فھم التحسينات في النمذجة اإلقليمية والتنبؤ وسيناريوھات
تغيّر المناخ فھما ً أوفى على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى حوض النھر.
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برنامج المناخ العالمي /البرنامج العالمي للخدمات المناخية
ستكون األنشطة المشمولة ھي الجوانب ذات الصلة في البرنامج العالمي للخدمات المناخية )،(WCSP
-236
وبرنامج فرعي جديد في الھيكل المنقح لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPاعتمدته الدورة السادسة عشرة للمؤتمر ،وبعض
األنشطة المشتركة مع برنامج األرصاد الجوية الزراعية وبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه .وھذه األنشطة ستوجھھا
قرارات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر والعناصر ذات الصلة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وأيضا ً ھيكل العمل
الجديد للجنة علم المناخ ) (CCIالذي اعتمدته الدورة السادسة عشرة لتلك اللجنة ) (2014لتحسين دعم دور المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية وخطة تنفيذه .وسيجري تعزيز األنشطة المشتركة بين اللجان ،ال سيما
بين لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية ولجنة الھيدرولوجيا ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ،ووضع وتنفيذ آليات
رسمية للجوانب التطبيقية للخدمات المناخية .وسيجري تعزيز العالقات مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
بشأن التنبؤ واإلسقاط المناخيين ،ال سيما في سياق أقلمة المعلومات المناخية .ويتألف ھيكل جديد للجنة علم المناخ اع ُتمد
في عام  2014من خمسة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء لجنة علم المناخ ) ،(OPACEsتتناول المساھمات الرئيسية
للمنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية تناوالً أشمل.
وكجزء من التنسيق العام لمختلف مكونات الھيكل المنقح لبرنامج المناخ العالمي ) ،(WCPسيجري السعي
-237
إلى التفاعل مع برنامج البحوث بشأن التأثر بتغيّر المناخ وتأثيراته والتكيف معه ) ،(PROVIAالذي يقوم برنامج األمم
المتحدة للبيئة ) (UNEPبتنفيذه والمدرج كمكوّ ن جديد من مكونات برنامج المناخ العالمي ) .(WCPوسيق َّدم الدعم
لألعمال التحضيرية لمشاركة المنظمة ) (WMOفي الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) ،(SBSTAوالھيئة
الفرعية للتنفيذ ) ،(SBIواجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
وس ُتدعم مساھمات المنظمة ) (WMOلتلبية متطلبات وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية بشأن علم المناخ،
والتكيف ،وتقديم الخدمات ،حسب االقتضاء .وسيواصل برنامج المناخ العالمي أيضا ً المساھمة في منبر األمم المتحدة
للتعلم في مجال تغيّر المناخ ) ،(UN CC:Learnالذي يعمل كقاعدة معرفية متسقة لمنظومة األمم المتحدة ألغراض
التعليم والتدريب بشأن علم تغيّر المناخ .وسيجري صراحة تنسيق مختلف مكونات برنامج المناخ العالمي ،بما في ذلك
من خالل الشركاء الخارجيين .وستدعم المنظمة ) (WMOأيضا ً وتحسّن دورھا في األنشطة المتعلقة بالمناخ في منظومة
األمم المتحدة.

البرنامج العالمي للخدمات المناخية /اإلطار العالمي للخدمات المناخية
س ُتدمج مشاريع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSالسابقة في أنشطة تنفيذ اإلطار العالمي
-238
للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما فيما يتعلق بالركائز المتمثلة في نظام معلومات الخدمات المناخية )،(CSIS
وبرنامج التواصل مع المستخدمين ) ،(UIPوتنمية القدرات .وسيجري السعي إلى توثيق التفاعل مع المستخدمين في
قطاعي المياه والزراعة من خالل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من كيانات نظام
معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين ) ،(UIPمع زيادة التركيز على إعداد نواتج
موجھة إلى المستخدمين من أجل إدارة مخاطر المناخ ) (CRMوالتكيف معه .أما التواصل مع القطاعات اإلنمائية
األخرى فسيجري االضطالع به إلى حد كبير بالتعاون مع شركاء خارجيين )مثالً مع منظمة الصحة العالمية بشأن
الجوانب المناخية والصحية ،ومع لجنة األمم المتحدة المعنية بالطاقة ) (UN-Energyوالوكالة الدولية للطاقة المتجددة
) (IRENAبشأن الخدمات المناخية للعاملين في مجال الطاقة المتجددة ،إلخ( .وستساعد األنشطة على توفير توجيه وأدلة
ومجموعات أدوات لتيسير تدفق المعلومات المناخية بصورة منتظمة وفعالة من النطاق العالمي إلى النطاق الوطني ،من
خالل ھيكل المركز العالمي للمعالجة والمراكز المناخية اإلقليمية والمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (GPC-RCC-RCOF-NMHSالمحوري بالنسبة لركيزة اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSالمتمثلة في نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوھذا الھيكل ،وبعض أجزائه موجود حالياً،
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سيجري تعزيزه وتوسيع نطاقه وتحسينه على نطاق العالم .وسيُعالج من خالل تقييمات الخبراء التطوير التشغيلي لنواتج
توافقية عالمية بشأن مراقبة المناخ والتنبؤ به .وسيُستكمل ھذا بتحسين القدرة على الصعيد الوطني على إعداد ونشر ھذه
النواتج الموجھة إلى احتياجات المستخدمين مثالً من خالل المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsومنتديات
التوقعات القطاعية ،إلخ.
وستوضع مواد توجيھية بشأن أفضل الممارسات في استخدام المعلومات المناخية من أجل إدارة المخاطر
-239
المناخية والتكيف معھا ،بما في ذلك من خالل استحداث نواتج موجھة إلى المستخدمين .وسيوضع تشديد خاص على
التمكين من اكتساب فھم أفضل لتأثيرات تقلبية المناخ وتغيّره على الزراعة وموارد المياه داخل البلدان ،من خالل
تحسين القدرة على الصعيد الوطني على إعداد ونشر نواتج موجھة إلى احتياجات المستخدمين تدعم إدارة المخاطر
المناخية والتكيف معھا .وستستمر الجھود الرامية إلى توفير مبادئ توجيھية لتدابير التخفيف واستراتيجيات التكيف كي
تتأقلم الزراعة والحراجة ومصايد األسماك مع تغير المناخ في األقاليم المختلفة .وقد وُ ضعت مؤشرات خاصة بكل قطاع
من القطاعات على حدة وأدوات لحساب تلك المؤشرات ،ولكن من الالزم السعي إلى تطبيقھا على نطاق أوسع في جميع
األقاليم وبالتعاون مع أوساط المستخدمين.
والمساھمة األساسية للمنظمة ) (WMOفي تحسين قدرات أعضائھا على إنتاج معلومات وتنبؤات وإنذارات
-240
أفضل ھي تنسيق النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوالھدف الذي يعلو على ما عداه من أھداف ذلك
اإلطار ھو إعداد تحليالت أرصاد جوية ونواتج تنبؤ وإتاحتھا ألعضاء المنظمة بأكثر الطرق فعالية بالنسبة للتكلفة.
والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSتتعھده إلى حد كبير لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولكن جوانبه
المتعلقة بالمناخ ،ال سيما بشأن تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISتتشارك في تنفيذھا لجنة علم المناخ
ولجنة النظم األساسية في إطار البرنامج العالمي للخدمات المناخية ) (WCSPوسيجري تحديد وتوحيد اآلليات الرسمية
لنظام معلومات الخدمات المناخية باستخدام نھج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSإلى جانب إعداد
دليل مرجعي فني لذلك النظام ،واالستفادة من خبرة التعامل مع المراكز المناخية اإلقليمية المكتسبة في الفترة المالية
السادسة عشرة.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية
يتمثل التغير الرئيسي فيما يتعلق بالفترة  2019-2016في إنشاء برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
-241
في عام  .2013وھذا البرنامج ھو برنامج مشترك بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) .(GWPوسيكون
مكتب المساعدة بشأن الجفاف قد أنشئ في عام  2014وعام  2015وستكون ھناك حاجة إلى زيادة تحسينه أثناء الفترة
 .2019-2016وبينما سيتأتى معظم التمويل لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPمن موارد خارجة عن الميزانية ،
ّ
وستنظم المنظمة ) (WMOأيضا ً
ستكون ھناك حاجة إلى دعم المنظمة ) (WMOلسفر الموظفين وإنتاج المطبوعات.
اجتماعات بشأن مؤشرات الجفاف وغيرھا من الجوانب الفنية للجفاف التي من شأنھا أن تساھم في عمل برنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف ) .(IDMPولكون ذلك البرنامج قد أنشئ حديثاً ،سيلزم بذل جھود لزيادة تحسينه.
)(IDMP
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النتيجة المتوقعة  :4تحسين الرصدات وتبادل البيانات

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

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) /(WMOبرنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي للرصد
في الفترة  ،2019-2016ستكفل المنظمة ) (WMOتحسين جودة الرصدات السطحية القاعدة على نطاق
-242
العالم ،وتغطيتھا واستدامتھا وقابليتھا للتشغيل المتبادل وممارساتھا ،بما في ذلك أدوات وطرق الرصد .وسوف يتحقق
ھذا من خالل األنشطة الرئيسية التالية) :أ( إدارة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSبما في ذلك إعداد
مواد تنظيمية لذلك النظام) ،ب( التعاون مع نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية مشتركة ومع
ِّ
المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد وتخطيطھا
المنظمات والبرامج الشريكة الدولية) ،ج( تصميم نظم الرصد
وتحقيق تطورھا األمثل) ،د( تشغيل نظم الرصد وصيانتھا) ،ھـ( إدارة الجودة) ،و( التوحيد القياسي ،وقابلية النظم
للتشغيل المتبادل ،وتوافق البيانات) ،ز( موارد المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
)ح( اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا ،بما في ذلك البيانات الشرحية) ،ط( تنمية القدرات) ،ي( االتصال والتوعية.
وسيجري تنفيذ ھذه األنشطة من خالل آليات العمل المنشأة من جانب اللجان الفنية المعنية ،ال سيما من خالل فرق
الخبراء المختلفة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواللجنة الفنية المشتركة
.JCOMM

نظام معلومات المنظمة ) /(WMOبرنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لالتصاالت
تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WMOوتشغيله وتحسينه :يشمل نظام معلومات المنظمة النظام العالمي
-243
لالتصاالت ) (GTSويمتد إلى جميع برامج المنظمة ) (WMOبإدخال طرق أكثر مرونة لتبادل المعلومات وتحسين
قابليتھا لالستخدام من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من األوساط .ويضيف
نظام معلومات المنظمة ) ،(WISمع استمراره في دعم الجوانب البالغة األھمية من حيث الوقت والتشغيل الخاصة
ببرنامج المراقبة العالمية للطقس وغيره من برامج المنظمة ) ،(WMOوظيفة جديدة بالغة األھمية لتحقيق أھداف أنشطة
المنظمة ذات األولوية العالية المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ،فضال عن كونه مجال تركيز رئيسيا ً في تنمية القدرات المتعلقة بالجوانب
التشغيلية والتطويرية لجميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوبينما ر ّكزت الفترات المالية
األخيرة على تطوير مفھوم نظام معلومات المنظمة ) (WISوتنفيذه ،ستركز الفترة المالية السابعة عشرة على تنمية
القدرات والدعم التشغيلي لذلك النظام وصيانته ،وتوطيد تنفيذه في جميع البلدان األعضاء في المنظمة ،لكي يتسنى لھا
تحقيق الفوائد التي يتيحھا ذلك النظام ،وتوسيع نطاق النظام وقدراته ،بحيث يوفر االحتياجات المتطورة لجميع المجاالت
ذات األولوية لدى المنظمة ).(WMO
الشبكات :سيستمر تطور النظام العالمي لالتصاالت باعتباره الشبكة األساسية لنظام معلومات المنظمة
-244
ً
ً
) (WISوباعتباره شبكة مكرّ سة وموثوقة للغاية للحصول على المعلومات البالغة األھمية زمنيا وتشغيليا التي تدعم
الوظائف األساسية وذات األولوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsومن الالزم استكشاف
التكنولوجيات الجديدة من قبيل أحدث بروتوكول لإلنترنت ) (IPv6واستحداث ما يرتبط بذلك من ممارسات وإجراءات
إلى جانب توفير التوجيھات المناسبة لألعضاء .ومن الالزم العمل على زيادة التوسع في استخدام اإلنترنت والبنية
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التحتية المتقدمة لالتصاالت الدولية للھواتف النقالة ) ،(IMTبما في ذلك تحسين إدماجھا مع نظم االتصال المربوطة
بالمستخدمين وداخل الشبكات الوطنية على نحو يكفل وجود بنية تحتية طويلة األجل ومستدامة ومأمونة وفعالة بالنسبة
للتكاليف تربط أعضاء المنظمة ).(WMO
قدرات المراكز :يتمثل نشاط ذو أولوية لنظام معلومات المنظمة ) (WISفي الفترة  2019-2016في كفالة
-245
تنفيذ وظيفة ذلك النظام بكفاءة وفعالية في المراكز القائمة ،بما في ذلك كفالة تزويد جميع المراكز الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا بالكفاءات المالئمة كي تكون قادرة على المساھمة في نظام معلومات المنظمة ) (WISواالستفادة
منه .وسيتمثل نشاط إضافي في مساعدة إدماج برامج الھيدرولوجيا والمناخ لمراكز البيانات الوطنية واإلقليمية
والمواضيعية في النظام ) (WISوتيسير تنفيذ تلك البرامج لوظيفة النظام .وسيتمثل نشاط رئيسي في مواصلة تحسين
الممارسات واإلجراءات المتعلقة بوظائف النظام القائمة إلى جانب تحسين التوثيق فضالً عن استكشاف الوظائف
المرتبطة باألوساط المشاركة الجديدة والتكنولوجيات المتغيرة.
تحسين تقاسم المعلومات :تتغير باستمرار احتياجات تقاسم المعلومات .ويكفل ھذا النشاط تطور عمليات
-246
تمثيل البيانات الشرحية والبيانات الخاصة بالمنظمة ) (WMOلتلبية ھذه المتطلبات .وقد شھدت الفترة المالية السابقة
انتھاء وضع الشفرات األبجدية الرقمية التقليدية ،وتوطيد نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFوإدخال نھج ”نموذج
ُ
منطقي“ في استحداث عمليات تمثيل جديدة للبيانات مستند إلى معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوطبّق في
البداية لدعم منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوستجري زيادة تطوير نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFلتلبية
االحتياجات إلى تبادل ھياكل بيانات أكثر تعقيداً مما كان يحدث في الماضي ولكفالة إمكانية تحويل المعلومات بين نماذج
الشفرات الجدولية ) (TDCFوعمليات التمثيل المستندة إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOوسيجري دعم
استحداث عمليات تمثيل إضافية استناداً إلى معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي استجابة الحتياجات أنشطة المنظمة
) (WMOذات األولوية.
مراقبة فعالية نظام معلومات المنظمة ) :(WISيتطلب دليل نظام معلومات المنظمة وجود مراكز لمراقبة
-247
ُ
ذلك النظام .وقد تم تحديد متطلبات ذلك ،ولكنھا نفذت في مراكز منفردة إلى حد كبير .وستجري مراقبة نظام معلومات
المنظمة ) (WISككل حتى يتسنى اتخاذ قرارات منسقة بشأن اإلدارة التشغيلية للنظام وتطوره االستراتيجي .وسيجري
توسيع نطاق المراقبة الستيعاب كل مركز في مراقبة موجزة للنظام نفسه .وإضافة إلى ذلك ،ستق ّدم المساعدة ألنشطة
المنظمة ) (WMOذات األولوية من أجل مساعدتھا على فھم تدفقات بياناتھا.

اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) /(JCOMMبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم
المحيطات
للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمنظمة ) (WMOمتطلبات وثيقة الترابط ولكنھا مختلفة إلدارة
-248
المعلومات وتبادلھا .وينسق ھذا النشاط األنشطة في مجال إدارة البيانات بين المنظمة ) (WMOواللجنة الفنية المشتركة
 JCOMMمن أجل كفالة اتساق إدارة البيانات بين المنظمة ) (WMOواللجنة الفنية المشتركة  .JCOMMوقد انتقلت
المسؤولية داخل األمانة إلى فريق نظام معلومات المنظمة ) (WISلتيسير توثيق التعاون بينھما.
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برنامج المناخ العالمي /البرنامج العالمي للخدمات المناخية
سيكون إعداد مجموعات بيانات مناخية عالية الجودة وإدارتھا وتحسين توفير وتبادل نواتج البيانات
-249
لمراقبة تغيّر المناخ وما يرتبط به من ظواھر الطقس المتطرفة أحد محاور التركيز في المساھمة في تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية .وس ُتعد مراجع فنية جديدة لتوجه أعضاء المنظمة بشأن اإلطار العالمي لتبادل البيانات
المناخية العالية الجودة ) (HQ-GDMFCالمقترح من لجنة علم المناخ ) (CCIلدعم األنشطة التشغيلية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية /النظام العالمي للمعلومات المناخية .وسيزيد تحسين بناء القدرات بشأن تحليل البيانات لتقييم التغيرات
المناخية وما يتصل بھا من ظواھر متطرفة وذلك لدعم الجھود التي تبذلھا البلدان النامية لتحقيق االستفادة الكاملة من
اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة ) .(HQ-GDMFCوستركز األنشطة المتعلقة بالبيانات المناخية
في الفترة  2019-2016على بناء الجوانب الفنية لمتطلبات البيانات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية /نظام
معلومات الخدمات المناخية ،استنادا ّ إلى مفھوم جديد وحديث إلدارة البيانات المناخية أدخلته لجنة علم المناخ في
عام .2010

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WMO

تنسيق الترددات الراديوية :ستشھد الفترة المالية السابعة عشرة الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي لالتصاالت
-250
الراديوية ) (WRC-18مع بعض األنشطة المستمرة من الدورة الخامسة عشرة لذلك المؤتمر ) (WRC-15وتحديات
جديدة .وسيواصل عمل فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCاستخدام الخبرة والممارسات التي
تناولت بنجاح ما دعا إليه المؤتمر العالمي الثاني عشر لالتصاالت الراديوية ) .(WRC-12وستشمل األنشطة تطبيق
استراتيجية تنسيق الترددات الراديوية التي عُرضت على الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،وبخاصة بناء قدرة
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى المشاركة في األنشطة الوطنية واإلقليمية لتنسيق
الترددات الراديوية.
تنمية القدرات :مع أن االھتمام الدقيق بالتھديدات المستمرة للطيف األساسي ألنشطة المنظمة
-251
ضروري ،سينصب تركيز رئيسي للفترة المالية السابعة عشرة على تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) (NMHSsعلى المشاركة في نشاط تنسيق الترددات الراديوية .وسيجري إعداد أدلة مح ّدثة وإتاحة فرص تدريبية،
بالعمل على نحو وثيق مع قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU-Rوقطاع تطوير
االتصاالت في االتحاد ذاته ) (ITU-Dفي أنشطة تنمية القدرات المشتركة ،ال سيما في أقل البلدان واألقاليم نمواً،
ومواصلة تشجيع أعضاء المنظمة على المشاركة النشطة وعلى حماية الترددات الراديوية البالغة األھمية لمھمة المنظمة
) ،(WMOبدءاً من المستوى الوطني.
)(WMO

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
تشكل مراقبة جودة بيانات الرصد عنصراً ال يتجزأ من عناصر النظم التشغيلية للتنبؤ العددي بالطقس،
-252
التي ينسقھا النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) .(WWW/GDPFSوتعتمد
المھارة في مجال وضع النماذج العددية اعتماداً شديداً على جودة بيانات الرصد .وسيقوم النظام ) (WWW/GDPFSفي
الفترة المالية السابعة عشرة بتحديث وتحسين اإلجراءات والممارسات المرتبطة بمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة
بالتنبؤ العددي بالطقس ،مما يساھم في اتباع نھج متكامل في إدارة الجودة في جميع الشبكات التي يتكون منھا النظام
العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSوھو ما يمثل إحدى األولويات االستراتيجية األربع( .وھذا يستخدم كال من مراقبة
ّ
التمثل ومعلومات مقارنة التخمين األولى ألغراض مراقبة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس .وتشمل
جودة
األھداف المحددة ما يلي ‘1’ :التوسع في مراقبة النظم السطحية القاعدة لتشمل البارامترات األساسية الخمسة؛
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’ ‘2الضغط السطحي ،ودرجة حرارة الھواء ،والرياح ،والرطوبة ،والھطول؛ ’ ‘3تحديد وتنفيذ وظيفة مراقبة للجودة
)قرب( الوقت الحقيقي للبارامترات السطحية.
وفي سياق االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRسيواصل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
-253
التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSتحديد واستعراض متطلبات الرصدات ،وسيقيّم الثغرات بين
متطلبات المستخدمين وقدرات نظم الرصد ،من أجل أربعة مجاالت للتطبيقات ‘1’ :التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي؛ ’ ‘2التنبؤ العددي بالطقس ذو االستبانة العالية؛ ’ ‘3التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جداً؛ ’ ‘4التنبؤات
الفصلية إلى ما بين السنوية .ويساھم ھذا النشاط أيضا ً في تحسين النظم األساسية لتعزيز برامج اإلنذار .وتبيَّن
اإلجراءات والممارسات المرتبطة بمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس في دليل النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  (485فيما يتعلق ببيانات سبر الھواء العلوي وبارامتر سطحي
أساسي واحد )ھو الضغط السطحي( .وستكون المراكز الرئيسية لمراقبة جودة بيانات الرصد الخاصة بالتنبؤ العددي
للطقس ممتثلة لإلجراءات المعيارية المحددة ،التي أصبحت عتيقة )الحالة في الفترة المالية السادسة عشرة( .وتشمل
األھداف المحددة للفترة  2019-2016ما يلي :تحديث إجراءات مراقبة بيانات الرصد وزيادة تطوير المتطلبات وتحليل
الثغرات لتحسين النظم األساسية من أجل تعزيز برامج اإلنذار ،في سياق االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR

البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

يسعى البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOإلى تحقيق ھدف تحسين وإدماج نظام الرصد الفضائي القاعدة،
-254
وتيسير الوصول إلى بيانات ونواتج ساتلية واستخدامھا ،وتوفير المعلومات والتدريب لمستخدمي البيانات الساتلية،
والمساھمة في تنسيق أنشطة الطقس الفضائي وتحقيق تكاملھا لفائدة أعضاء المنظمة ).(WMO
وستتمثل األھداف الرئيسية للبرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016في تطوير العنصر
-255
الفضائي القاعدة من عناصر النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوتوسيع نطاق قدرته على تلبية متطلبات
مستخدمي السواتل المستجدين ،بما في ذلك تقديم الدعم لعنصر الرصد والمراقبة من عناصر اإلطار العالمي للخدمات
المناخية والتطبيقات المناخية العامة )من خالل ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء( ،وتكوين الغالف الجوي )بما في ذلك
نوعية الھواء( ،بحيث تشمل تلك القدرة التطبيقات المتعلقة بالغالف الجليدي والتطبيقات الھيدرولوجية وتطبيقات الطقس
الفضائي ،مع مواصلة دعمه المحسّن للتنبؤ العددي بالطقس ،والتنبؤ بالطقس القاسي ،والتنبؤ البحري؛ مع تمديد أفق
رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالفضائية القاعدة إلى عام  2040أخذاً في االعتبار أوجه التقدم الرئيسية
التي تحققت منذ اعتماد الرؤية الحالية لعام  2025واالحتياجات والمسائل المستجدة ،ومراقبة تنفيذھا ودعم بلوغھا الحد
األمثل من خالل األنشطة ذات الصلة؛ ومن الضروري تقييم الفوائد االجتماعية  -االقتصادية واإلبالغ عنھا لتبرير
االستثمارات الكبيرة الطويلة األجل في النظم الساتلية في سياق القيود المالية.
وھذه األنشطة تدعمھا ثالثة فرق خبراء تعمل مع األوساط ذات الصلة ‘1’ :فريق الخبراء المعني بال ُنظم
-256
الساتلية )الوكاالت الساتلية( ودعم البرنامج الفضائي لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSولجنة
سواتل رصد األرض ) (CEOSلتعزيز دور المنظمة ) (WMOفي تنسيق وإدماج الخطط واألنشطة الساتلية لدعم جميع
برامج المنظمة )(WMO؛ ’ ‘2فريق الخبراء المعني باستخدام السواتل والنواتج الساتلية )المستخدمين( الذي يعمل مع
األفرقة الدولية المعنية بالعلوم والتطبيقات ومع النشاط التدريبي الذي يقوم به المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم في
مجال األرصاد الجوية الساتلية التابع لفريق التنسيق لسواتل األرصاد الجوية التابعة للمنظمة )(WMO-CGMS VLab
لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات والنواتج الساتلية من الجيل الثاني ،وجودتھا واستخدامھا ،بالنسبة لجميع أعضاء
المنظمة ) (WMOوبرامجھا؛ ’ ‘3فريق التنسيق المشترك بين البرامج والمعني بالطقس الفضائي )مراكز الخبرة في
الطقس الفضائي( .ويدير أيضا ً البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOالمختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabويدعم فريق العمل المعني باألرصاد الجوية القطبية ) (PSTGالتابع لبرنامج المراقبة
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العالمية للغالف الجوي التابع للمنظمة ) .(WMOوسيعمل البرنامج الفضائي ،مع نظام معلومات المنظمة ) ،(WISعلى
زيادة تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات الساتلية في تنفيذ استراتيجية عالمية لنشر البيانات ) (IGDDSمتكاملة ومحدّثة
مع االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة ،واالستجابة لمتطلبات المستخدمين على المستويين العالمي
واإلقليمي التي تعرب عنھا الفرق اإلقليمية المعنية بمتطلبات مستخدمي السواتل والتي تبدو من الدراسات االستقصائية
للمستخدمين.

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
س ُتجري إدارة خدمات الطقس والحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMO/WDSوتطبيقات تقديم
-257
الخدمات الخاصة بھا )من قبيل خدمات أرصاد الطيران واألرصاد البحرية والخدمات العامة في مجال الطقس(
وبرامجھا الداعمة )من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ( تقييما ً في الفترة  2019-2016لمتطلبات تعزيز
ال ُنظم األساسية )بما في ذلك نظم الرصد والمعلومات( من أجل دعم أعضاء المنظمة في إنشاء ُنظم شاملة لتقديم
الخدمات و ُنظم لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،التي سيجري توسيع نطاقھا لتشمل خدمات األرصاد الجوية )الطقس
والمناخ( في نھج ُمحكم .وستركز اإلدارة أيضا ً عملھا على تطبيق مبادئ اإلدارة الجيدة ،التي ستوجه تنفيذ جميع
مجاالت نظام تقديم الخدمات والتنبؤ .وسينصب تركيز جديد على ”إدماج“” ،وتوسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة
الخاصة بالطوارئ ليشمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا“ ،و ”تقديم الخدمات المُحكم“.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ّ
يمثل تقديم إنذارات ’الميل األخير‘ للمستخدمين النھائيين وظيفة أساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
-258
والھيدرولوجيا ) (NMHSوسوف تتمثل آلية ھامة لتحقيق ھذا في زيادة تنفيذ شبكات نشر اإلنذارات بجميع األخطار
وبجميع الوسائط من قبيل معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPفي جميع البلدان .ومبادرة سرعة إطالق بروتوكول
التحذير الموحد الموجھة من برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSقد م ّكنت عدداً من البلدان من تنفيذ
استخدام بروتوكول التحذير الموحد كجزء من خدماتھا في مجال اإلنذار وسيجري تحسين ھذه المبادرة في الفترة
.2019-2016

النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

سيواصل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتقديم إفادة للجھات الراعية له والتفاقية األمم المتحدة
-259
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعن كفاية الرصدات العالمية للمناخ .وسيقدم النظام خطة تنفيذ جديدة إلى
مؤتمر األطراف وھيئته الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAفي مؤتمر األطراف الذي يُعقد في باريس،
فرنسا ،في عام  .2016وسيضع برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSاستناداً إلى تلك الخطة ،متطلبات
للرصدات الالزمة للخدمات المناخية .ومن ثم ،سيوسع النظام نطاق خبرته وسيضم ،بالتآزر مع اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSخبراء ألغراض التكيف والتخفيف ،ال سيما فيما يتعلق بتأثيرات المناخ على قطاعات
الصحة والطاقة والحد من الكوارث واألغذية.
تنفيذ مفھوم المتغيرات المناخية األساسية ) :(ECVنجح النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي وضع
-260
وتنفيذ مفھوم المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVوسيواصل إجراء استعراضات بصفة منتظمة لتلك المتغيرات من
أجل مجموعة متنوعة من نظم الرصد الموقعية والمحمولة جواً والخاصة باالستشعار عن بُعد في الفترة .2019-2016
ويم ِّكن النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن تنفيذ رصدات مناخية على نطاق وطني /إقليمي.
-261
وسيعزز ذلك النظام العمل على وضع خطة استراتيجية بشأن أفضل سبيل يبدأ من خالله مرة أخرى برنامجه الخاص

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 84

المسودة األولى
بعقد حلقات عمل إقليمية للتمكين من تنفيذ رصدات مناخية على نطاق وطني /إقليمي من خالل آلية التعاون التابعة له،
اتباعا ً لقرارات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوبالتعاون الوثيق مع آلية التنفيذ ذات
الصلة من أجل استعانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية) (GFCSبمنسقين وطنيين /إقليميين.
وسيحسّن النظام  GCOSتنفيذ نواتج استعراضه ومذكرات التفاھم المنقحة الخاصة به لتعزيز مساھمة
-262
شركاء النظام والمشتركين في رعايته ،بما في ذلك حصتھم في المساھمات بالموارد في برنامج  .GCOSوسيعمل
البرنامج على زيادة تشديده على التوعية والبروز؛ وسيضع استراتيجية اتصال بھدف زيادة التوعية الخاصة بالبرنامج
وإبراز مكانته.
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النتيجة المتوقعة  :5تعزيز البحوث الھادفة

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

بحوث الطقس والمناخ والماء
تتولى المنظمة ) (WMOالمسؤولية عن ضمان استفادة جميع أعضائھا من أوجه التقدم في مجاالت العلم
-263
والبحوث وتقنيات القياس المتطورة ومن الفھم المتعلق بتكوين الغالف الجوي .ويتسم عقد حلقات العمل والمؤتمرات
وإتاحة الفرصة للعلميين للمشاركة في المناسبات الرئيسية بأھمية أساسية لضمان حدوث ھذا التبادل لنتائج العلم
والبحوث .ويساھم البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمساھمة
كبيرة في تنمية قدرات أعضاء المنظمة من خالل ھذه األنشطة.
ولقد حدثت تغيرات ھامة في السنوات األخيرة ،بما يشمل دور برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
-264
) (GAWفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISواالنتھاء من تجربة
 THORPEXفي نھاية عام  2014وإطالق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوتشكل البحوث أساسا ً بالغ
األھمية للمنظمة وأولوياتھا ،وخاصة إذا أخذنا في االعتبار التغيرات االجتماعية  -االقتصادية والبيئية السريعة الحالية.
وقد حدثت زيادة كبيرة في متطلبات االستجابة الحتياجات المستخدمين وضمان تقاسم أعضاء المنظمة ) (WMOلنتائج
البحوث واالستفادة منھا في خدماتھم التشغيلية.
وفي الفترة  ،2019-2016سيستمر التركيز على البحوث كعامل تمكين لألولويات االستراتيجية )اإلطار
-265
العالمي للخدمات المناخية )((GFCS؛ والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمقرونا ً بنظام معلومات
المنظمة ) (WISالتشغيلي؛ والحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ وتنمية القدرات .وتتناول النتيجة المتوقعة  5إدخال
تحسينات في التنبؤ بالطقس والمناخ وما يتصل بھما من ظواھر بيئية ،واستخدام ھذه التنبؤات ورصدات وتقييمات
تكوين الغالف الجوي والبارامترات ذات الصلة لتستنير بھا المسائل التي تھم أعضاء المنظمة ) (WMOوالمتعلقة
بالسياسات وعلم الغالف الجوي الناشئ .ولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASھي اللجنة الفنية التي تساھم في تحقيق
النتيجة المتوقعة  5بإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بعلوم الغالف الجوي ومن خالل أنشطة البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالبحوث التعاونية مع البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPالممول تمويالً مشتركا ً.
ومن المخطط عقد الدورة السابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CAS-17في النصف الثاني من عام
-266
 .2017وستقيِّم ھذه الدورة التقدم المحرز وتح ِّدد أفضل السُبل لالستجابة الحتياجات أعضاء المنظمة وتحديد الكيفية التي
ستش ِّكل بھا التكنولوجيات الجديدة والمسائل المستجدة عمل اللجنة في المستقبل .وتتعلق مسألة مستجدة من ھذا القبيل
باالحتياجات إلى خدمات محسّنة بشأن الطقس والمناخ وما يتصل بھما من خدمات بيئية في المدن الضخمة والمجمعات
الحضرية الكبيرة .فأكثر من نصف سكان العالم يقيمون اآلن في مناطق حضرية وسيستمر تزايد عدد من يقيمون في
تلك المناطق .وتتعلق مسألة مستجدة أخرى بالھندسة األرضية وإعداد مساھمة المنظمة ) (WMOودورھا في ھذا الصدد
بالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوالقدرة على التفاعل مع الھيئات والمؤسسات البحثية الدولية
واإلقليمية األخرى تتسم بأھمية بالغة لعمل اللجنة .وأثناء فترة ما بين الدورتين يو ّجه فريق إدارة لجنة علوم الغالف
الجوي ،الذي يجتمع على أساس سنوي ،تنفيذ األنشطة المتفق عليھا المتعلقة بعلوم الغالف الجوي ويكفل قدرة ھياكل
اللجنة على االضطالع باألنشطة بكفاءة.

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 86

المسودة األولى
ويعزز الفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) ،(WGNEالمشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي
-267
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ،التعاون بين العاملين في مجال نمذجة الطقس والمناخ بشأن تطوير النماذج ،معالجا ً
األخطاء ال ُنظمية ،والتحقق من التنبؤات ،ومقارناتھا .وعمل ھذا الفريق العامل أساسي للنمذجة العالمية التي تدعم كالً
من خدمات الطقس والمناخ ويؤدي دوراً استراتيجيا ً في بناء نظم مُحكمة للنمذجة على جميع النطاقات الزمنية لنظام
األرض.
وتقدير االمتياز في البحوث ومنح جوائز اعترافا ً به ،بما في ذلك للعلميين من الشبابُ ،يدعمان من خالل
-268
إدارة عدد من جوائز البحوث .وسيجري تنفيذ عدد متزايد من األنشطة البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث
الطقس ) (WWRPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
دعما ً للخدمات المُحكمة الجديدة والمحسّنة المتوائمة مع األولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي الفترة 2019-2016
وستقوى الروابط مع برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSلكفالة أن يكون لنتائج البحوث الناضجة مسار
َّ
فعال نحو االستخدام التطبيقي .وسيبدأ االضطالع بأنشطة جديدة بشأن الھندسة األرضية.

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

)(WWRP

يستند البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPإلى الزخم البحثي المتعلق بعلم الطقس الذي تحقق من
-269
ً
ً
ُ
خالل تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXويواصل تركيزا خاصا على الظواھر
المتطرفة والطقس شديد التأثير ،والتنبؤ بھما ،واستخدام ھذه التنبؤات .ومن أجل معالجة احتياجات المستخدمين
المتطورة ،سينصب مزيد من التشديد على ُنظم التنبؤ الخاصة بنظام األرض والمدعومة برصدات جديدة ،وتقنيات
جديدة ّ
لتمثل البيانات ،ونماذج وتقنيات تحقق جديدة .وسيجري توسيع نطاق التعاون مع برنامج المراقبة العالمية للغالف
الجوي ) (GAWوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمن أجل إقامة ُنظم محكمة للتنبؤ دعما ً لخدمات الطقس
والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات بيئية على جميع النطاقات الزمنية والنطاقات المكانية وفي جميع التطبيقات
حسبما يقتضي ذلك أيضا ً اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(WGsويجري تدبير الخبرة الالزمة ألوجه التقدم ھذه من
خالل األفرقة العاملة وفرق الخبراء التابعة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPوتطبّق على عدد من المشاريع
البحثية الدولية المتوائمة مع احتياجات أعضاء المنظمة .وإضافة إلى ذلك ،سيدعم البرنامج العالمي لبحوث الطقس عقد
حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات جديدة ترمي إلى زيادة مشاركة أعضاء المنظمة في البحوث العالمية واتجاھھم
نحو تقاسم أفضل الممارسات.
وتضم أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالمجاالت الرئيسية األربعة التالية التي أبرزتھا
-270
ُّ
لجنة علوم الغالف الجوي ) (i) :(CAS-16/Doc. 4.2تمثل البيانات ونظم الرصد؛ ) (iiالتنبؤ اآلني وبحوث األرصاد
الجوية على النطاق المتوسط؛ ) (iiiبحوث التحقق من التنبؤات وإمكانية التنبؤ؛ ) (ivالديناميات وتنبؤ المجموعات.
وعالوة على ذلك ،استعرضت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي التقدم المحرز في البرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) ،(WWRPبما في ذلك تجربة  ،THORPEXوحددت األولويات البحثية الناشئة ،ومن بينھا المشاريع
واألنشطة الالحقة لتركة تجربة  .THORPEXوھذه األنشطة البحثية أساسية لتحسين نظم التنبؤ من النطاق الكبير إلى
النطاق المحلي ولدعم تطوير الخدمات الالحقة .وللبرنامج ) (WWRPدور أساسي عليه أن يقوم به في تنسيق البحوث
العالمية وھو يضمن بذلك استفادة أعضاء المنظمة من أوجه التقدم العالمية في علم الطقس.
وسيركز البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPعلى ثالثة مشاريع رئيسية )التنبؤ دون الفصلي إلى
-271
الفصلي )بالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،((WCRPوالتنبؤ بالمناخ القطبي ،والطقس شديد التأثير(
ُتدعم من خالل المساھمات الطوعية ،وعلى عدد من مشاريع البحث والتطوير اإلقليمية ) (RDPsاألصغر والمشاريع
اإليضاحية للتنبؤ ) (FDPsالتي تعالج احتياجات بحثية محددة وإيضاح القدرات الجديدة في سياق مناسبات إقليمية .وقد
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حُدد أن االحتياجات المستجدة إلى الخدمات من جانب المناطق الحضرية وتحسين التنبؤ بالدورة المائية ھما تحديان
مستجدان وسيستمر وجود تركيز على التحديات في أنشطة البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) .(WWRPوسيجري العمل
على تقوية الروابط مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPوبرنامج األعاصير المدارية )(TCP
وبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRلكفالة أن يكون لنتائج
البحوث الناضجة مسار فعال نحو االستخدام التطبيقي بمساعدة تفاعل أقوى بين الباحثين والمتنبئين والمستخدمين.

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

)(GAW

إن األساس المنطقي لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWھو فھم تزايد تأثير النشاط البشري
-272
ً
على الغالف الجوي العالمي ،استنادا إلى رصدات جيدة النوعية .وتشمل والية البرنامج المسائل المتعلقة بالنتائج
االجتماعية  -االقتصادية العامة .والتحديات الرئيسية ھي استنزاف أوزون االستراتوسفير وزيادة األشعة فوق
البنفسجية؛ وتغير الطقس والمناخ من جرَّ اء غازات الدفيئة واألوزون واألھباء الجوية؛ وتأثيرات تلوث الھواء على
الصحة البشرية والنظم اإليكولوجية ،والتغيرات البشرية المنشأ في نوعية المياه ،وإنتاج األغذية .ويقتضي دور البرنامج
) (GAWأن تتحقق وحدة العلم قبل انتقال المعرفة إلى الخدمات أو العمليات.
ومھمة البرنامج ) (GAWھي الحد من المخاطر البيئية ودعم االتفاقيات البيئية؛ وتعزيز التنبؤ بالمناخ
-273
والطقس ونوعية الھواء؛ والمساھمة في التقييمات العلمية الداعمة للسياسة البيئية من خالل رصدات عالمية طويلة
األجل لتكوين الغالف الجوي ،مع كفالة ضمان الجودة الكافية ومراقبة الجودة وتوفير نواتج وخدمات موجھة من
المستخدمين.
وسيوفر البرنامج )” (GAWالعلم الموجّه إلى الخدمات“ بتعزيز تركيزه على الحد من مخاطر الكوارث،
-274
والمساھمة في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛
ومعالجة الصحة البيئية في المدن الضخمة؛ ودعم تعزيز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSحيث يستطيع
برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWاقترانا ً مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتوفير المعلومات
الالزمة لتنفيذ تدابير فعالة بالنسبة للتكلفة للتخفيف من غازات الدفيئة ومن األھباء الجوية؛ والمساھمة في النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن خالل شبكة الرصد التابعة لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWوتشجيع مراكز البيانات العالمية التابعة للبرنامج على التكيف مع معايير نظام معلومات المنظمة )(WIS
وھياكله فضال النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وسيعمل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى زيادة استحداث نواتج موجھة من
-275
المستخدمين بشأن نوعية الھواء ،والترسّب ،واألشعة فوق البنفسجية ،والغبار بما في ذلك الرماد البركاني ،والمناخ،
والتنبؤ العددي بالطقس بما في ذلك التنبؤات الفصلية بالطقس والمدخالت البحرية؛ وسيسعى إلى إيجاد ”سلسلة واحدة“
من خالل رصدات موجھة من البحوث وتطبيقھا ،ووضع النماذج وتطبيقھا ،والخدمات؛ وتشجيع النشاط األساسي
للبرنامج وھو القيام برصدات جيدة؛ وتيسير اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لتحسين نوعية الھواء ومعالجة انتقال
تلوث الھواء عبر الحدود الطويل المدى؛ وتوفير الدعم الفني للتخفيف من تغير المناخ من خالل التحالفات العالمية
واإلقليمية القائمة والجديدة .وتصبح آليات التخزين والبحث واالسترجاع الخاصة بالرصدات ،والتي تحكمھا البيانات
الشرحية باتباع المعايير الدولية ،عنصراً أساسيا ً في الحصول على مردود كا ٍ
ف من االستثمارات في نظم الرصد .كذلك
فإن البحوث ،والبنى التحتية الالزمة ،والتعليم ،وبناء المؤسسات ھي عناصر أساسية ،مع وجود توزيع عادل للمھام
والمسؤوليات من الناحية الجغرافية ومن حيث التوازن بين الجنسين.
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البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP
2019-2016

إن مساھمة البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPفي النتيجة المتوقعة  5في الفترة
-276
ستكون في المجاالت الرئيسية األربعة التالية ‘1’ :تحسين المعلومات المناخية اإلقليمية؛ ’ ‘2معالجة األولويات البحثية
العالية والمستجدة في علم المناخ ذات األھمية المجتمعية العالية دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛
’ ‘3أھمية وجود القدرة البحثية المقابلة؛ ’ ‘4االضطالع بأنشطة مشتركة مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
وغيره من برامج المنظمة ) .(WMOوسينسّق البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPتنفيذ ملحق البحوث والنمذجة
والتنبؤ بخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية في الفترة  .2019-2016وسيتوسع البرنامج أيضا ً في البحوث
لتشمل استحداث تطبيقات عملية في جميع المجاالت األولية األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
وسيعزز التحقق من صحة النواتج التي تنجم عن ذلك في شراكة مع أصحاب المصلحة والمستخدمين من خالل ركيزتي
التواصل مع المستخدمين والمعلومات المناخية الخاصتين باإلطار.
وسيواصل البرنامج ،من خالل اتحاد مشروع التقسيم الشبكي لسطح األرض ،التمكين من الوصول بدرجة
-277
ً
ُ
أكبر كثيرا إلى نواتج النماذج ونواتج الرصد بالنسبة لجميع العلميين في العالم .وستيسر مواصلة تنسيق النھج المستخدمة
في تطوير النمذجة وعمليات الرصد التحقق من صحة النماذج على ضوء مجموعات بيانات وسيعجّ ل بإدخال تحسينات
في جودة ومھارة التنبؤات واإلسقاطات المناخية .وستساعد التحسينات المعززة ذات الصلة في ُّ
تمثل البيانات على إنتاج
تحليالت أكثر تمثيالً وشموالً تصف حالة نظام مناخ األرض .ومن المؤكد أن تحسين مھارة التنبؤ وتقييمات النواتج
المناخية سيستفيد أيضا ً استفادة كبيرة من زيادة التعاون مع العاملين في مجال التنبؤ العددي بالطقس .وسيواصل
البرنامج مع البرنامج العالمي لبحوث الطقس تطوير ُنظم التنبؤ المُحكم ،إلى حد كبير بمساعدة الفريق العامل المعني
بالتجريب العددي ومشاريع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية والتنبؤات القطبية ).(PPP
وسيركز البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعلى تيسير إعداد الجيل المقبل من التنبؤات
-278
واإلسقاطات النموذجية التجريبية للمرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة )،(CMIP6
مستفيداً من نجاح التجربة النموذجية للمرحلة الخامسة من المشروع .وسيجري الفريقان العامالن المعنيان بالنماذج
المتقارنة ) (WGCMوالتنبؤ الفصلي إلى ما بين السنوي ) (WGSIPجيالً جديداً من التجارب على مدى نطاقات زمنية
تتراوح من أسابيع إلى سنوات ومن عقود إلى قرون ،بما يشمل تجارب مستندة إلى نماذج المرحلة السادسة .وسيدعم
الفريق العامل المعني بالمناخ اإلقليمي ) (WGRCومشروع التجربة المنسقة لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية
) (CORDEXالبحوث المناخية اإلقليمية ذات األھمية الرئيسية للخدمات المناخية وسيزيد إلى حد كبير عدد أقاليم العالم
المشمولة بنماذج مناخية إقليمية محسّنة ونواتج مشتقة مستندة إلى تقليص النطاقات المناخية اإلقليمية.
وسينفذ البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبرنامجا ً مستفيضا ً لتنمية القدرات اإلقليمية ،استناداً
-279
إلى شبكات البحوث اإلقليمية الحالية والمخططة ،بما في ذلك تلك المنتسبة إلى التجربة المنسقة لتقليص النطاقات
المناخية اإلقليمية ) (CORDEXوالفريق العامل المعني بالعلوم والمعلومات المناخية اإلقليمية ) (WGRCوالبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ) .(WCRPوسيتضمن ذلك تدريب باحثين من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وغيرھا من
األقاليم ،وإشراك علميين في مستھل حياتھم المھنية وطلبة دراسات عليا .وسيتمثل ھدفه النھائي في إعداد الجيل المقبل
من العلميين والمتخصصين في مجال المناخ في مختلف أنحاء العالم دعما ً لعلم وخدمات المناخ.
ولن تتسنى أوجه التقدم المذكورة أعاله إال إذا حدث تقدم في الجوانب البالغة األھمية من علم المناخ .فقد
-280
ً
عبّر البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعن أكثر أولويات البحوث المناخية إلحاحا في التحديات العالمية
الكبرى ) (GCsالخاصة به .وستنسّق مشاريعه األساسية األربعة ،وھي مشروع المناخ والغالف الجليدي )(CliC
ومشروع تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ ) (CLIVARوالتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXوالعمليات
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الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ) ،(SPARCوسينسق أيضا ً الفريق العامل اإلقليمي المعني بالمسائل المناخية
) ،(WGCMاألنشطة البحثية المقابلة أثناء الفترة  .2019-2015وسيتناول التحدي العلمي الكبير ” المعلومات المناخية
اإلقليمية“ المسائل العلمية المتعلقة بإنتاج معلومات مناخية مفيدة من أجل اتخاذ قرارات معتمدة على المناخ وسيكون
بمثابة حجر زاوية في تطوير الخدمات المناخية اإلقليمية .أما التحدي العلمي الكبير ” السُحب والدوران وحساسية
المناخ“ فسوف يحسّن فھم حساسية المناخ لحدوث زيادة في تركيزات غازات الدفيئة ،وھو أمر أساسي لتعزيز توافق
اآلراء بشأن الحاجة الملحة إلى نظام دولي فعال يحكم تغيّر المناخ .وسوف يوفر التحدي الكبير ” الغالف الجليدي في
المناخ المتغير“ التحسينات الالزمة على وجه االستعجال في قدرتنا على رصد التغيرات في نظام المناخ ذات الصلة
بالغالف الجليدي ونمذجتھا والتنبؤ بھا وسيعالج المسائل العلمية البالغة األھمية في المنطقتين القطبيتين .أما التحدي
الكبير ” عزو الظواھر المناخية المتطرفة والتنبؤ بھا“ فسوف يعزز األساس النظري والرصدي لتوصيف الظواھر
المناخية المتطرفة واستخدام المعارف والمعلومات الناتجة في أغراض الحد من مخاطر الكوارث .وسوف يساعد
التحدي الكبير ” توافر الماء“ على تحسين فھم الھطول وتوافر الماء والتنبؤ بھما دعما ً إلدارة موارد المياه .أما التحدي
الكبير ” المستوى اإلقليمي لسطح البحر“ فسوف يضم دراسات عن كل من المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر
وتبايناته اإلقليمية ،مما يم ّكن من إجراء تقييمات لمستوى سطح البحر في المستقبل ومن حماية المناطق الساحلية
وإدارتھا.
وسيُضطلع بأنشطة جديدة دعما ً لما يلي ‘1’ :تنسيق أنشطة البحث والنمذجة والتنبؤ من أجل اإلطار
-281
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبالتعاون مع مكتب ذلك اإلطار وإدارة المناخ والماء )(CLW؛ ’ ‘2تنمية القدرة
البحثية المقابلة ،ال سيما على المستويين اإلقليمي والوطني ،بالتعاون مع إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRAمع
التركيز على العمليين في مستھل حياتھم المھنية؛ ’ ‘3تنسيق المبادرات البحثية في شراكة مع فرع بحوث الغالف الجوي
والبيئة ) (AREواألنشطة المشتركة مع إدارة نظم الرصد والمعلومات ) (OBSوإدارة خدمات الطقس والحد من أخطار
الكوارث )(WDS؛ ’ ‘4معالجة التحديات العلمية الكبرى المحددة مؤخراً.

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية /برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
سينصب تركيز استراتيجي إلدارة خدمات الطقس والحد من أخطار الكوارث ) (WDSوبرنامجھا بشأن
-282
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSفي الفترة 2019-2016
على تحديد متطلبات النظم التطبيقية )أي ما يصلح للتطبيق عمليا ً( من أجل ما بعد تجربة البحث الخاصة ب ُنظم الرصد
وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXوغيرھا من النتائج البحثية )وھي التنبؤ القطبي ،والتنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي،
والطقس شديد التأثير ،والعواصف الرملية والترابية( وانتقالھا إلى العمليات .وسوف تتحقق مجاالت النشاط ھذه من
خالل مشاركة خبراء الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني ب ُنظم معالجة البيانات والتنبؤ
في مشاريع ما بعد تجربة  THORPEXوغيرھا من المشاريع البحثية ،ومن خالل فرق العمل المشتركة بين لجنة النظم
األساسية ولجنة علوم الغالف الجوي.
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النتيجة المتوقعة  :6تعزيز تنمية القدرات

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى االضطالع بوالياتھا ،وال سيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
إن البرامج الرئيسية المرتبطة بالنتيجة المتوقعة  6ھي ما يلي (i) :برنامج التعاون الفني )(TCOP؛
-283
) (iiالبرنامج اإلقليمي؛ ) (iiiبرنامج أقل البلدان نمواً؛ ) (ivبرنامج التعليم والتدريب .وسوف ينظر المؤتمر السابع عشر
في ما إذا كان ينبغي إعادة تسمية برنامج التعاون الفني بحيث يصبح اسمه برنامج تنمية القدرات ليكون شامالً أو حاويا ً
للبرنامج اإلقليمي ،وبرنامج أقل البلدان نمواً ،وبرنامج التعليم والتدريب ،وبرنامج المساھمات الطوعية )بما يشمل
أنشطة تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية(.
وقد أُدرجت تنمية القدرات في إطار األنشطة ذات األولوية العالية للفترة المالية  .2019-2016وأنشطة
-284
تنمية القدرات في إطار أوساط المنظمة ) (WMOتوجھھا استراتيجية تنمية القدرات الخاصة بالمنظمة )) (WMOالتي
وافقت عليھا الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي( وخطة تنفيذھا )التي وافقت عليھا الدورة الخامسة والستون
للمجلس التنفيذي( .وينطوي عدد كبير من األنشطة التي تضطلع بھا المنظمة في إطار تمويل الميزانية العادية والتمويل
من خارج الميزانية على جوانب تتعلق بتنمية القدرات .وتتعلق الموارد المطلوبة في إطار النتيجة المتوقعة  6للفترة
المالية  2019-2016باألنشطة العامة لتنمية القدرات مع بعض اإلجراءات المعينة لتنمية القدرات المحددة في النتائج
المتوقعة األخرى.
وتحدد استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات ستة أھداف رئيسية ،ھي (i) :تحديد القدرات المطلوبة
-285
وتحديد أوجه القصور؛ ) (iiزيادة البروز والملكية الوطنية؛ ) (iiiتعظيم إدارة المعرفة؛ ) (ivتعزيز تعبئة الموارد وإدارة
المشاريع؛ ) (vتعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ ) (viزيادة فرص التعليم وإجراء البحوث.

برنامج أقل البلدان نمواً
يرمي برنامج أقل البلدان نمواً إلى تحسين قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-286
) (NMHSsالتابعة ألقل البلدان نمواً بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية .وستلقى أقل البلدان نمواً دعما ً من
خالل مزيج من أنشطة توظيف وأنشطة محددة .ويتضمن كل سيناريو من سيناريوھات الميزانية لبرنامج أقل البلدان
نمواً وظيفة مخصصة فضالً عن تعميم أنشطة أقل البلدان نمواً داخل األمانة ومكاتب المنظمة ) (WMOالموجودة في
الميدان .وإضافة إلى الدعم في مجال التوظيف توجد مستويات متزايدة من الدعم التمويلي ألغراض الدعوة والتنسيق
والمشاركة في الفرص اإلنمائية اإلقليمية وغيرھا في إطار ثالثة سيناريوھات للميزانية .فعدا عن األموال المخصصة
بصورة محددة لألنشطة المتعلقة بأقل البلدان نمواً /الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار ھذا البرنامج يتأتى مزيد
من الدعم ألقل البلدان نمواً من خالل برامج أخرى ،ال سيما برنامج التعليم والتدريب .وسيدعم برنامج المنظمة )(WMO
ألقل البلدان نمواً نتائج برنامج عمل اسطنبول التابع لألمم المتحدة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد  2020-2011ونتائج
المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي يعقد في ساموا في أيلول/سبتمبر  .2014وستساعد
األنشطة المضطلع بھا في إطار برنامج أقل البلدان نمواً المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
التابعة ألقل البلدان نمواً على االستفادة من كل مجال من المجاالت ذات األولوية العالية للمنظمة ) (WMOوستساھم في
كل منھا.
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برنامج التعليم والتدريب
ستكون أنشطة برنامج التعليم والتدريب ) (ETRالرئيسية للفترة  2019-2016مماثلة لألنشطة في الفترة
-287
المالية الحالية ولكن سيكون ھناك تركيز أكبر فيھا على دعم المجاالت ذات األولوية العالية في إطار ‘1’ :المنح
الدراسية؛ ’ ‘2دعم األنشطة التدريبية التي تقوم بھا اإلدارات الفنية؛ ’ ‘3دعم مؤسسات التدريب والمدربين؛ ’ ‘4دعم
أنشطة التدريب على تنمية الموارد البشرية وإدارتھا لصالح الدول األعضاء.
وسيجري تحسين التنسيق العالمي لتقديم التدريب بزيادة التشديد على توفير التدريب األساسي لمجموعة
-288
أوسع من المشاركين باستخدام طرق التعلم عن بُعد .وفي كثير من الحاالت ،سيستعين التدريب الشخصي في المجاالت
المتقدمة بعمليات التعلم عن بُعد كشرط مسبق .وستستند أنشطة التدريب إلى متطلبات المعرفة والمھارات في أطر
الكفاءات التي يجري وضعھا في إطار اللجان الفنية ،وستدعم تلك المتطلبات .وسيتمثل تركيز رئيسي في تحسين
التنسيق والتعاون بين معاھد التدريب ،بما في ذلك مراكز التدريب اإلقليمية ،لزيادة نطاق ونوع خيارات التدريب
المتاحة ألعضاء المنظمة .وستشمل ھذه األنشطة أيضا ً إقامة بوابة عالمية لدورات وموارد التعليم والتدريب المتمحورة
على األرجح حول قدرات نظام معلومات المنظمة ) .(WISوسيستمر السعي إلى إتاحة خيارات لمساعدة وتحسين اعتماد
معاھد التدريب وإصدار الشھادات للمدربين كجزء من مساھمة برنامج التعليم والتدريب في البرامج التي تقتضي
االمتثال لنظام إدارة الجودة .وفي مجال المنح الدراسية ،سيكون ھناك سعي إلى إقامة مزيد من الشراكات لتكملة
العروض القائمة ،وتمكين الميزانية المحدودة من توفير مزيد من الفرص من خالل زيادة تقاسم التكاليف.
وتساھم مجموعة واسعة النطاق من أعضاء المنظمة ) (WMOومن اإلدارات الفنية التابعة للمنظمة في
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برنامج التعليم والتدريب .وتساھم أنشطة التعليم والتدريب في كل مجال من المجاالت ذات األولوية العالية للمنظمة
) .(WMOوخالل الفترة المالية الحالية بدأ عدد من اللجان الفنية تطوير كفاءات الموظفين .وستصبح ھذه الكفاءات أكثر
نضجا ً في الفترة  2019-2016ومن ثم سيكون من الالزم أن تتناول مناسبات وأنشطة التدريب المعارف والمھارات
األساسية المحددة في الكفاءات .وفي مجال األرصاد الجوية للطيران ،سيعني ھذا أن مؤسسات التدريب سيكون عليھا أن
تأخذ بنھج إجراء تقييم لدوراتھا التدريبية .وسيلزم وجود دورات تدريبية تتناول تقديم الخدمات المناخية في جميع األقاليم
وبجميع اللغات في الفترة .2019-2016
ويجري حاليا ً استعراض لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) .(WMOوسوف ُتنفذ في الفترة
-290
 2019-2016التوصيات التي تنبثق من ھذا االستعراض .وقد جرى تنقيح عدد من أنشطة التدريب الجارية إلتاحة إمكانية
التوصل إلى نتائج من االستعراض.
ومن المزمع عقد حلقتين دراسيتين بشأن تنمية الموارد البشرية ،للمديرين من المستوى المتوسط
-291
والمستوى األعلى في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي الفترة المالية 2019-2016
بتمويل من الميزانية العادية .وستساعد ھاتان الحلقتان إلى جانب مجموعة من الدورات الشخصية وعلى اإلنترنت أو
الجوالت الدراسية من جانب أعضاء المنظمة ) (WMOعلى تلبية بعض طلبات المساعدة في اكتساب مھارات جديدة من
جانب المديرين الجدد والحاليين .ويقوم فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بصياغة إطار
للقدرات في مجال اإلدارة يستند إلى الممارسات الجيدة في عدد من البلدان األعضاء في المنظمة ) .(WMOوسيساعد
مشروع إطار القدرات ھذا على توجيه دورات تنمية الموارد البشرية.
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البرنامج اإلقليمي
إن البرنامج اإلقليمي ھو برنامج رئيسي من برامج المنظمة ) (WMOألنه يتفاعل بصفة يومية مع جميع
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أعضاء المنظمة .ويمثل البرنامج اإلقليمي حجر الزاوية في خطة تنفيذ تنمية القدرات الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوقد
أُدرج في ھذه الميزانية تمويل صريح ألنشطة الدعوة وبعثات التنسيق اإلقليمي للتعبير عن احتياجات أعضاء المنظمة
) (WMOإلى المشورة والدعوة والمساعدة .ويجري تنسيق الكثير من مشاريع تنمية القدرات باستخدام أموال خارجة عن
الميزانية عن طريق المكاتب اإلقليمية المختلفة .ولتوفير دعم أقوى ألعضاء المنظمة ) (WMOأُبقي على مالك الوظائف
الكامل للمكاتب اإلقليمية .ويدرس عدد من االتحادات اإلقليمية خيارات نقل المكاتب اإلقليمية إلى األقاليم التي يمكن أن
تفرج عن مزيد من األموال لألنشطة اإلقليمية .وسينظر المؤتمر السابع عشر في تنقيح اختصاصات االتحادات اإلقليمية
الذي سيساعد في توضيح مختلف أدوار ومسؤوليات تلك االتحادات ،ال سيما تفاعالتھا مع اللجان الفنية .ھذا ويلتھم
الدعم المقدم لدورات االتحادات اإلقليمية وأفرقتھا العاملة غالبية األموال في البرنامج اإلقليمي.

برنامج تنمية القدرات
يتضمن برنامج تنمية القدرات ) (CDPاألنشطة التي كانت سابقا ً ضمن برنامج التعاون الفني ويغطي طيفا ً
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ً
واسعا من الدعم اإلنمائي ،بما في ذلك تقدير وتقييم حالة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وتحديد
متطلبات تحسين القدرات ،وتقديم الدعم للتنمية المؤسسية ،وتحديثات البنية التحتية ،وتعزيز الشبكات اإلقليمية ،وإعداد
الخطط الوطنية لتطوير األرصاد الجوية ،وصياغة مقترحات المشاريع ،فضالً عن تعبئة الموارد ذات الصلة .والجھات
المستفيدة الرئيسية من برنامج تنمية القدرات ھي أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية .وداخل المنظمة
) (WMOيتولى مكتب تعبئة الموارد والشراكات اإلنمائية التابع إلدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية ) (DRA/RMDPالدور
القيادي فيما يتعلق بتعبئة الموارد وإقامة الشراكات .ويدعم تمويل الميزانية العادية لبرنامج تنمية القدرات أنشطة تعبئة
الموارد وإقامة الشراكات التي تفضي إلى إدرار أموال خارجة عن الميزانية .وقد ُخصصت أموال من الميزانية العادية
لتقديم قدر من الدعم ألنشطة قاعدة بيانات المالمح القطرية ولكن ستلزم أموال إضافية من خارج الميزانية كي تؤدي
قاعدة البيانات تلك وظيفتھا بالكامل .وقد كان من بين اإلضافات الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات في الفترة المالية 2015-
 2012إنشاء وحدة تنسيق المشاريع ) (PCUداخل أمانة المنظمة ) .(WMOوتعمل ھذه الوحدة كھيئة تنسيق للمشاريع
الجديدة والقائمة المتعددة الشركاء ،مما يكفل تحسين التنسيق وتقديم التقارير للجھات المانحة ،وأعضاء المنظمة،
واألمين العام.

برنامج تطبيقات األرصاد الجوية
ستواصل إدارة خدمات الطقس والحد من أخطار الكوارث التابعة للمنظمة ) (WMOوتطبيقاتھا في مجال
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تقديم الخدمات )من قبيل الحد من مخاطر الكوارث ،وخدمات األرصاد الجوية للطيران واألرصاد الجوية البحرية
والخدمات العامة في مجال الطقس( والبرامج الداعمة )من قبيل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ( في الفترة
 2019-2016معالجة أنشطة تنمية القدرات ،ولكن بتركيز مختلف اختالفا ً طفيفا ً لكفالة ”التكامل“ ومعالجة المتطلبات
المستجدة ،ودعم أعضاء المنظمة ) (WMOبذلك في إنشاء نظم شاملة لتقديم الخدمات ،ونظم لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ،والتصدي للطوارئ .وسينصب تركيز جديد على ”التكامل“ ،و ”توسيع نطاق برنامج الطوارئ والمساعدة
الخاصة بالطوارئ ليشمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) “(NMHSsو ”تقديم الخدمات المُحكم“.
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برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
ستنظم المنظمة ) (WMOاجتماعين إلعداد دورتين تدريبيتين بشأن متطلبات الكفاءة البحرية ،وحلقتي عمل
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إقليميتين بشأن نظام إدارة الجودة )نشاط جديد( ،وأربع حلقات عمل مرتبطة بذلك بشأن األنشطة ذات الصلة بالشؤون
البحرية.

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
ستساھم تنمية القدرات في برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSفي تعزيز المھارات
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والكفاءات األساسية للعاملين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في مجال تقديم الخدمات بھدف
إدماجھا في التخطيط ووضع السياسات والبرامج واالستراتيجيات على الصعيد الوطني لتلبية االحتياجات الوطنية
المحددة تلبية أكثر فعالية .وسيجري تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق ھذا الھدف من خالل المشاريع الخاصة التالية لبناء
وتحسين خدمات وأدوات نشر نواتج دعم القرار واإلبالغ بھا ال سيما من خالل عنصر المشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) (SWFDPمن عناصر برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ‘1’ :مشاريع إيضاحية وتجريبية بشأن
منھجيات الفوائد االجتماعية  -االقتصادية ،وبشأن تقديم إنذارات للمناطق النائية والريفية؛ ومواد توجيھية بشأن أدوات
دعم القرار؛ ’ ‘2توفير الخدمات في المناطق الحضرية والمدن الضخمة؛ ’ ‘3تطبيق أحدث تكنولوجيات النشر؛
’ ‘4التدريب بشأن دور المتنبئ المستقبلي في تفسير اإلنذارات وخدمات التنبؤات واإلبالغ بھا وتقديمھا .وبالتعاون مع
برنامج األعاصير المدارية ) (TCPومكتب التعليم والتدريب ) ،(ETRسيُقدَّم تدريب بشأن األعاصير المدارية لالتحاد
اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس .وفي الفترة  ،2019-2016ستحصل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى مساعدة لتنفيذ مجموعة الكفاءات في مجال برنامج الخدمات العامة في
مجال الطقس التي وافقت عليھا لجنة النظم األساسية ) (CBSكجزء من تحسين تقديمھا للخدمات .ولن تركز تنمية
القدرات على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فقط بل أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج فيھا
إلى خبرة ومشورة .وستكون ھناك مجاالت تدريب جديدة في تقديم الخدمات لمساعدة األعضاء في تنفيذ استراتيجية
المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لھا على النحو
التالي ‘1’ :إجراء تقييمات للفوائد االجتماعية  -االقتصادية لخدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية؛ ’ ‘2أدوات
لدعم القرار مستندة إلى التأثير؛ وتطبيق الكفاءات في مجال الخدمات العامة في مجال الطقس في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.

برنامج األعاصير المدارية
إن غالبية أعضاء المنظمة ) (WMOالمعرضين لكوارث األعاصير المدارية ھم البلدان النامية وأقل البلدان
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نمواً في المناطق المدارية بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية .ومن ثم ،فإن تنمية القدرات ھي في طليعة
أولويات برنامج األعاصير المدارية .وسيكون التدريب المقدم للجان األعاصير المدارية اإلقليمية في االتحادات اإلقليمية
األول والرابع والخامس أداة رئيسية في ھذا الصدد .وسيجري تنفيذ برنامج التدريب بالتعاون مع برنامج الخدمات
العامة في مجال الطقس ) (PWSومكتب التعليم والتدريب ) (ETRوسيكون متمحوراً حول تطور معايير الكفاءات في
مجال األعاصير المدارية لتغطية مجموع الخدمات التطبيقية المتعلقة باألعاصير المدارية بدءاً من مراقبة األعاصير
المدارية والتنبؤ بھا إلى تقديم إنذارات للمستخدمين النھائيين بھدف تحسين المھارات وتقديم الخدمات بوجه عام.
وسيجري تحقيق االستغالل األمثل ألدوات تكنولوجيا المعلومات ،من قبيل التعلم عن بُعد والمواقع الشبكية المعنية
باألعاصير المدارية .وسيجري استخدام معايير الكفاءات المتعلقة باألعاصير المدارية من أجل زيادة تركيز تنفيذ
التدريب.
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المدارية والتنبؤ بھا .وفي ظل الظروف التشغيلية النظامية في مراكز اإلنذار اإلقليمية ،تساعد ھذه الطريقة التدريبية
الموظفين الجاھزين للعمل في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً على تعزيز صالتھم التشغيلية مع المراكز اإلقليمية.
وسوف تضاف مراكز إقليمية متخصصة أخرى لألرصاد الجوية ومراكز إنذار باألعاصير المدارية كجھات مضيفة
إضافة إلى مركزي طوكيو ونيودلھي اإلقليميين المتخصصين لألرصاد الجوية اللذين يستضيفان حاليا ً التدريب أثناء
العمل.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /أنشطة االستجابة للطوارئ
في أعقاب حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية )في عام  ،(2011واالعتراف بتزايد تعقيد نماذج االنتقال
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في الغالف الجوي المستخدمة في المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوأھمية التفسير الكامل
والصحيح لھذه المعلومات من جانب المتنبئين في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsطلبت
لجنة النظم األساسية ) (CBSوالحقا ً االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والسادس أنشطة لتنمية القدرات ،بما في ذلك
دورات تدريبية ،على استخدام وتفسير توجيھات ونواتج أنشطة التصدي للطوارئ الخاصة ببرنامج المراقبة العالمية
للطقس .وستساھم تنمية القدرات في ھذه األنشطة في تعزيز المھارات والكفاءات األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم الخدمات في حالة الطوارئ النووية .وبالتعاون مع مكتب التعليم
َّ
ستنظم دورات تدريبية في مختلف االتحادات اإلقليمية .ولن تركز ھذه الدورات على أقل البلدان نمواً
والتدريب )،(ETR
ً
والبلدان النامية فقط بل أيضا على البلدان المتقدمة النمو في المجاالت التي قد تحتاج فيھا إلى خبرة ومشورة.

برنامج المراقبة العالمية للطقس /النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
ستساھم تنمية القدرات في مجال جوانب النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ التابع لبرنامج المراقبة
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العالمية للطقس ) (WWW/GDPFSوبشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPفي تعزيز المھارات
والكفاءات األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار
بھدف إدماجھا في عمليات التنبؤ لتلبية المتطلبات المحددة للمستخدمين على الصعيد الوطني تلبية أكثر فعالية .وستشمل
األنشطة الرامية إلى تحقيق ھذا الھدف التدريب على استخدام وتفسير نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظام تنبؤ
المجموعات ) (NWP/EPSللتنبؤ التطبيقي دعما ً لمختلف خدمات التطبيقات ،من قبيل خدمات الطيران والخدمات
البحرية والزراعية والخدمات العامة في مجال الطقس؛ وكذلك بشأن التنبؤ بالطقس القاسي دعما ً لنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة وإدارة مخاطر األخطار .وبالتعاون مع برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSوبرنامج
األعاصير المدارية ) (TCPوشعبة األرصاد الجوية البحرية وشؤون المحيطات ) (MMOوبرنامج األرصاد الجوية
للطيران ) (AeMوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMوبرنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRسيقدَّم التدريب على
طرق وتطبيقات التنبؤ المستندة إلى معايير الكفاءات ذات الصلة .ولن تركز أنشطة تنمية القدرات بشأن النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSعلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فحسب ،بل أيضا ً على البلدان المتقدمة النمو
في المجاالت التي قد تحتاج فيھا إلى خبرة ومشورة ،بينما ستدعم أساسا ً أنشطة تنمية القدرات بشأن المشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPأقل البلدان نمواً والبلدان النامية ،بما في ذلك الدول النامية الجزرية
الصغيرة .أما مجاالت التدريب الجديدة فستكون بشأن استخدام وتفسير النواتج المتقدمة من المراكز التشغيلية للنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبما في ذلك نشر نواتج التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات
) (NWP/EPSفي التنبؤ بالطقس شديد التأثير ) ،(HIWبما في ذلك التنبؤ باألعاصير المدارية ،وإدارة التصدي لمخاطر
األخطار.
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البرنامج العالمي للخدمات المناخية
ستستمر الجھود النتقال محور التركيز التدريبي الخاص بمشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
-301
) (CLIPSإلى إنشاء آليات أكثر استدامة ،من قبيل مراكز التدريب اإلقليمية ووضع وحدات تدريبية مناخية شاملة تستند
إلى معايير الكفاءات من أجل استخدامھا في مراكز التدريب اإلقليمية وبرامج التدريب الوطنية .وسيجري االضطالع
أيضا ً بأنشطة تدريبية بشأن إنتاج نواتج مناخية موجھة إلى المستخدمين في القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
الرئيسية .وأخذاً في االعتبار الحاجة إلى زيادة وعي المستخدمين وتوفير وجود فھم أفضل للنواتج والخدمات المناخية
من جانب قطاعات المستخدمين ،سيجري االضطالع بأنشطة للتشجيع على تطبيق المعلومات المناخية من قبيل
التوقعات الفصلية من أجل التكيف مع تغير المناخ وتقلبيته .وسوف ُتعد و ُتعمّم مجموعة أدوات بشأن الخدمات المناخية،
ستشكل أيضا ً أساس األنشطة التدريبية .وسيجري التشجيع أيضا ً على بناء القدرات من خالل المراكز المناخية اإلقليمية
) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsومنتديات المستخدمين المرتبطة بھما .وقد أنشأت لجنة علم
المناخ ) (CCIفريق خبراء مفتوح العضوية مكرسا ً لتنمية القدرات ،لمعالجة مختلف أوجھھا بما في ذلك البنية األساسية،
والموارد البشرية ،وإدارة الجودة ،إلخ .وسيجري توطيد وتنسيق تنمية القدرات على نطاق جميع مجاالت البرنامج
العالمي للخدمات المناخية /لجنة علم المناخ ) (WCSP/CClلكفالة مساھمة أكثر فعالية في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية
ستتواصل الجھود لزيادة الدعم المقدم لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-302
) (NMHSsلحضور الدورات التدريبية .وإضافة إلى ذلك ،ستزيد الجھود المبذولة للعمل على نحو أوثق مع مراكز
التدريبي اإلقليمية ) (RTCsفي وضع معايير للكفاءات ومواد تدريبية داعمة من أجل األرصاد الجوية الزراعية .وقد
أنشأت لجنة األرصاد الجوية الزراعية فريقا ً مفتوح العضوية من خبرائھا معنيا ً بتنمية القدرات مما سيتيح تحسين تنسيق
األنشطة التدريبية في مجال األرصاد الجوية الزراعية.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية ،وبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه )برنامج بناء القدرات في مجال
الھيدرولوجيا وإدارة موارد المياه( ،وبرنامج التعليم والتدريب
ستواصل شعبة األرصاد الجوية الزراعية ) (AGMوكذلك برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه
-303
التركيز على زيادة القدرة من خالل تنمية الموارد البشرية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدعم التكيف مع تغير المناخ في بلدانھا؛ وأيضا ً لتلبية المتطلبات المحددة كما يقررھا استعراض الكفاءات
الذي سيجري االضطالع به في الفترة  .2015-2014وسيستمر القيام بذلك من خالل توفير آليات تدريبية أكثر استدامة.
وينصب التشديد اآلن على األنشطة ذات المدة القصيرة والتكلفة المنخفضة واألثر المحتمل الكبير فيما يتعلق بعدد
المستفيدين ،مع السعي أساسا ً إلى اتباع ُنھج من قبيل تدريب المدربين ،والحلقات الدراسية المتنقلة ،والتعلم عن بُعد
والمختلط ،ومع عدم اللجوء إلى الدورات الشخصية اإلقليمية أو العالمية إال إذا ثبت أنھا أفضل حل عملي أو أنھا الحل
الوحيد .وسيمثل توثيق التعاون مع برنامج التعليم والتدريب ) ،(ETRوزيادة مشاركة مراكز التدريب اإلقليمية )(RTCs
في بناء القدرات فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمناخ وأنشطة بناء القدرات المشتركة مع لجنة الھيدرولوجيا ولجنة
األرصاد الجوية الزراعية والشركاء الخارجيين جزءاً ال يتجزأ من ھذه االستراتيجية.

)(CBHWR

وسيوفر الجمع ما بين إنشاء الكفاءات األساسية للمھنيين والفنيين العاملين في مجال الھيدرولوجيا ومطلب
-304
استيفاء شروط إطار إدارة الجودة في مجال الھيدرولوجيا منھاجا ً لتحسين تقديم دورات تعليمية وتدريبية مناسبة تھدف
إلى معالجة الكفاءات .وسيجري تحديث استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب في مجال الھيدرولوجيا
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وموارد المياه وفقا ً لذلك وستوفر توجيھا ً للمنظمة بشأن أفضل ال ُسبُل لتلبية احتياجات المرافق الوطنية للھيدرولوجيا
) .(NHSsوسيجري االستناد فيھا إلى الدروس المستفادة من برنامج الحلقات الدراسية المتنقلة ومبادرات التعلم
اإللكتروني.

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة

)(WIS

من المزمع القيام بأنشطة لتنمية القدرات ذات الصلة بالنظامين  WIGOSو  WISفي الفترة  2019-2016مع
-305
اعتماد نطاق األنشطة على سيناريو الميزانية النھائي .وفي إطار النظام  WISس ُتستخدم معايير الكفاءات الجديدة الخاصة
به لدعم التدريب العالمي المرتبط بالمراكز العالمية لنظام المعلومات ) .(GISCsوفي إطار النظام  WIGOSس ُتستخدم
المواد التنظيمية الجديدة وأي معايير الحقة بشأن الكفاءات إلعداد الموارد والدورات التعليمية والتدريبية.
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النتيجة المتوقعة  :7تعزيز الشراكات

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي تقديم الخدمات وإيضاح قيمة مساھمات المنظمة ) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة والمنظمات
اإلقليمية واالتفاقيات الدولية واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بھا

اإلدارة التنفيذية ،البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،برنامج المراقبة العالمية للطقس ،برنامج المناخ العالمي
سوف تستغل المنظمة ) (WMOمشاركتھا داخل منظومة األمم المتحدة في منتديات شتى ،من قبيل مجلس
-306
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة ) (CEBوھيئاته الفرعية وأفرقة العمل المنتسبة إليه حسب االقتضاء .وعلى
وجه الخصوص ،ستساھم المنظمة ) (WMOفي عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،التي تخدم تنفيذ برامج ومبادرات
المنظمة ) (WMOعلى الصعيد القطري .وستواصل المنظمة ) (WMOتوفير المعلومات التفاقيات األمم المتحدة )أي
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
واتفاقية األمم المتحدة للتنوع األحيائي ) ((UNCBDال سيما من خالل دورات مؤتمر األطراف الخاصة بھا وھيئتھا
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAوھيئتھا الفرعية للتنفيذ ) (SBIومن خالل المساھمة في البرامج ذات
الصلة بشأن التكيف والتكنولوجيا التي يجري القيام بھا في إطار ھذه الھيئات ،وكذلك اآلليات المشتركة بين الوكاالت
التابعة لمنظومة األمم المتحدة ،من قبيل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterوشبكة األمم المتحدة
المعنية بالطاقة ) (UN-Energyومنبر األمم المتحدة للتعلّم في مجال المناخ ) (UNCC:Learnوشبكة األمم المتحدة المعنية
بالمحيطات )ستؤ َّكد فيما بعد( وفريق األمم المتحدة لالتصاالت .وعالوة على ذلك ،ستستكشف المنظمة ) (WMOسُبالً
ملموسة لزيادة التعاون مع القطاع االقتصادي من خالل االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،والمنتدى االقتصادي العالمي،
ومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ،وستوطد عالقتھا مع شركائھا باستخدام آليات اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،مثل فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت ) (ICGواللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوإضافة إلى ذلك ،ستواصل المنظمة المساھمة في عمليات تنفيذ ومتابعة
برامج العمل الدولية الرئيسية ومن بينھا خطة التنمية لما بعد عام  2015وأھداف التنمية المستدامة المرتبطة بھا ،بشأن
الحد من مخاطر الكوارث ،وبشأن التكيف ،وبشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية )مسار ساموا( ،وبشأن تنمية
القدرات ،وبشأن المرأة.
وقد عززت رئاسة األمين العام للمنظمة ) (WMOللجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
-307
) ،(UN-Waterورئاسة األمين العام المساعد للفريق العامل المعني بالمناخ التابع للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج
) ،(HCLPومشاركة المنظمة ) (WMOالنشطة في الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للجنة ذاتھا،
وقيادة المنظمة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSتعزيزاً كبيراً تقدير أنشطة المنظمة ) (WMOفي منظومة
األمم المتحدة وخارجھا ،مثالً من جانب المنظمات الدولية األخرى )المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير
الحكومية( .وسيتعين تخصيص مزيد من الموارد لمراقبة الشراكات لضمان استمرار أھميتھا وفعاليتھا.
وستواصل المنظمة ) (WMOوتعزز رعايتھا المشتركة لبرامج من قبيل الھيئة الحكومية الدولية المعنية
-308
بتغيّر المناخ ) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن خالل
اتفاقات محددة مع الشركاء ذوي الصلة )أي اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،والمجلس
الدولي للعلوم ) ،(ICSUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة( .وھذه االتفاقات سوف ُتستعرض حسب الضرورة لكفالة
االستدامة الطويلة األجل لتلك المبادرات ،مع تقسيم عادل وواضح للمسؤوليات والمساھمات .وقد شاركت المنظمة
) (WMOفي دعم جھود تعاونية ،بوصفھا شريكا ً استراتيجياً ،بشأن األھداف اإلنمائية لأللفية ،ال سيما مع منظمة األغذية
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والزراعة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPبشأن األمن الغذائي ،ومع منظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة
الصحة العالمية ) (WHOمن أجل الحماية االجتماعية والصحية ،ومع برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPمن أجل
االقتصاد األخضر .وسيتعين تكييف ھذه الجھود حسب سياق خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وإطار
ھيوغو لما بعد عام  ،2015والقرارات المتعلقة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام .2015

برنامج المراقبة العالمية للطقس ،اإلطار العالمي للخدمات المناخية
في الفترة  ،2019-2016ستواصل المنظمة ) (WMOاالتصال عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-309
) (IAEAواللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ) (CTBTOمن أجل توفير القدرة على التصدي
للطوارئ النووية من خالل برنامج أنشطتھا للتصدي للطوارئ.
وستواصل المنظمة ) (WMOدعم عملية الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOوالمساھمة في تنفيذ
-310
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSإلى أقصى حد ممكن في إطار واليتھا .والنظام العالمي المتكامل
لرصد األرض ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوكذلك نظم الرصد التابعة للمنظمة والمشمولة برعاية
مشتركة من قبيل النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GEOSSتمثل المساھمات الرئيسية في المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ) .(GEOSSوالمقصود بالتفاعالت من خالل الترتيبات القابلة للتشغيل المتبادل الخاصة بالمنظومة  GEOSSأن
تلبي احتياجات المجتمع العالمي .وسيتاح ألعضاء المنظمة ) ،(WMOفي ذلك ،الوصول إلى بيانات ونواتج أخرى
خاصة بالفريق المعني برصدات األرض ) .(GEOوعالوة على ذلك ،ستعزز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفي مشاركتھا في إطار آليات التنسيق الوطنية التابعة للفريق المعني برصدات األرض،
دورھا في فھم االحتياجات على الصعيد الوطني إلى المعلومات والخدمات ،وفي تقديم ھذه الخدمات في مجاالت الطقس
والمناخ والماء والحد من مخاطر الكوارث.
وفي عام  ،2015سيكون الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOقد اتخذ قراراً بشأن استراتيجيته
-311
وأھدافه لفترة ما بعد عام  2015آخذاً في االعتبار مواقف المنظمة ) .(WMOوھذا السياق الجديد نوعا ً ما سيشكل إطار
دور المنظمة ) (WMOفي الفريق .وأيضاً ،سيكون المؤتمر قد اعتمد قراراً بشأن مبادئ تبادل البيانات والنواتج المناخية
لخدمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالتي ستؤثر على مساھمة المنظمة ) (WMOفي الفريق .GEO
وسيواصل المجلس التنفيذي للمنظمة إجراء استعراض عام ألنشطة الفريق ومشاركة المنظمة ،وسيرمي إلى زيادة
االعتراف بمساھمات المنظمة باعتبارھا المكونات الرئيسية للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSوسيكون
ھناك سعي إلى التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين الوكاالت مع وكاالت األمم المتحدة األخرى المشاركة في الفريق
المعني برصدات األرض بشأن المسائل المتعلقة بالمنظومة العالمية  ،GEOSSال سيما فيما يتعلق ببرامج المنظمة
) (WMOونظم الرصد العالمية التابعة لھا والمشمولة برعاية مشتركة .وستواصل المنظمة تقديم دعم نوعي للفريق
المعني برصدات األرض )حيز للمكاتب( ودعم إداري بشروط مواتية .وستشجع المنظمة تحسين الشراكات على كل من
الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني التي تسھم في تحقيق مھمتھا.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،برنامج المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ،برنامج المناخ العالمي
إن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsھي ،داخل معظم الحكومات الوطنية ،الوكاالت الموثوقة
-312
بشأن الجوانب الفنية والعلمية لمعلومات الطقس والمناخ وتقدم التنبؤات واإلنذارات الرسمية للحكومات وللسكان عن
ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،في شراكة غالبا ً مع الوكاالت الوطنية للحماية المدنية والتصدي لألخطار .وتكون
مسؤولة أيضا ً في كثير من البلدان عن الخدمات المتعلقة بالھيدرولوجيا وموارد المياه .وكثيراً ما تقدم خدمات للقطاعات
االجتماعية  -االقتصادية الجوھرية من قبيل الزراعة والطاقة والنقل .وسيوفر تعزيز برنامج التواصل مع المستخدمين
الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني الھيكل الالزم لتحديد
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وتقديم أفضل الممارسات داخل الدول األعضاء في المنظمة بشأن آليات التعاون الكفؤة دعما ً لألولويات الوطنية ،بما في
ذلك سالمة األرواح والسلع والتنمية المستدامة .وبفضل السياق التحفيزي الذي أوجده اإلطار ،اتخذت بلدان كثيرة
مبادرات لوضع إطار وطني للخدمات المناخية ،مع تعزيزھا وإنشائھا في بعض األحيان اآلليات المطلوبة إلقامة حوار
ب ّناء بين مستخدمي ومقدمي المعلومات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ .وسيتعين التوسع في ذلك.
وسيكون تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأداة للمنظمة ) (WMOلتولي دور قيادي في
-313
مبادرة توحيد أداء األمم المتحدة فيما يتعلق بالمعرفة المناخية )مع اليونسكو( وسينطوي على تعاون واسع النطاق مع
جميع وكاالت األمم المتحدة وبرامجھا تقريباً ،والحكومات الوطنية والمحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،فضالً عن الجامعات ومؤسسات البحوث في مختلف أنحاء العالم .وستكفل المنظمة ،من خالل
ترتيبات العمل السليمة ،التعبير بشكل سليم عن النواتج والخدمات التي تخدم تلك الجھود .ومن خالل قرارات المؤتمر
والمجلس التنفيذي ،اع ُتمد ھيكل جديد لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPيتألف من النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوبرنامج عالمي للخدمات المناخية ) (WCSPجديد وبرنامج البحوث في
مجال التأثر بتغير المناخ وأثره والتكيف معه ) (PROVIAالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) .(UNEPوستقوم لجنة علم
المناخ ،باعتبارھا الھيئة االستشارية الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOفي البرنامج العالمي للخدمات المناخية )،(WCSP
وفي إطار دورھا المحدد في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،بتقديم مزيد من التوجيه بشأن تحسين اللوائح
واألدلة والمعايير فضالً عن تنمية القدرات لتحسين تزويد أعضاء المنظمة بما يلزم ألغراض مراقبة تقلبية المناخ
وتغيّره والتنبؤ بھما وإسقاطھما .وعلى وجه الخصوص ،ستعزز اللجنة تنفيذ ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISمن ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،التي ّ
تمثل مساھمة رئيسية من المنظمة ) (WMOفي اإلطار
ستشمل أيضا شراكات مع طائفة من الكيانات التشغيلية .وقد حسّن الھيكل الجديد للجنة علم المناخ التفاعل مع اللجان
الفنية األخرى للمنظمة ) (WMOال سيما لجنة النظم األساسية ) ،(CBSفضالً عن البرامج والھيئات ذات الصلة بالمناخ
المشمولة برعاية مشتركة ،من قبيل النظام العالمي للبحوث المناخية ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوبرنامج البحوث في مجال التأثر بتغ ّير المناخ وأثره
والتكيف معه ).(PROVIA

برنامج اإلعالم والشؤون العامة التابع للمنظمة ) ،(WMOبرنامج المناخ العالمي
ستواصل المنظمة ) (WMOتنمية أنشطة التوعية التي تقوم بھا ،ال سيما على اإلنترنت باستخدام المنتديات
-314
التعاونية وكذلك وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في منظور مدفوع
بالمطالب وموجه من المستخدمين .وستؤدي المنظمة دوراً رئيسيا ً بشأن معارف األمم المتحدة المناخية إلى جانب
ِّ
وستنظم اجتماعات
اليونسكو لتعزيز دور العلم في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ )،(UNFCCC
للتنسيق فيما بين الوكاالت ،وستنشئ بوابة على الويب لقاعدة المعارف المناخية دعما ً للتكيفات مع تغير المناخ في
مختلف القطاعات .وستساھم المنظمة أيضا ً في مبادرة منبر األمم المتحدة للتعلم بشأن تغيّر المناخ فيما يتعلق بإعداد
مجموعات استھاللية ومتقدمة متسقة للتعلم بشأن علم تغير المناخ كي يستخدمھا الجمھور العام ويستخدمھا الخبراء.
وسيلزم وجود التزام متواصل من المنظمة بدعم تنفيذ االتفاقات المناخية والبيئية المتعددة األطراف من قبيل اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ) (UNFCCCواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية األمم
المتحدة بشأن التنوع البيولوجي ) (UNCBDفضالً عن األھداف المتفق عليھا دوليا ً .وسوف ُتعد المعلومات المناسبة
َّ
وتعمَّم،
وستنظم مناسبات جانبية ،خاصة فيما يتعلق بدورات مؤتمر األطراف ،كي تكون للمنظمة ) (WMOمكانة
استراتيجية في الساحة الدولية .وستشمل المواد األخرى كراسات معلومات ،وملصقات ،ومواد دعائية أخرى.
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الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير المناخ ،برنامج المناخ العالمي
لقد أنشأت المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPمعا ً الھيئة الحكومية الدولية المعنية
-315
بتغيّر المناخ ) (IPCCفي عام  1988على أساس القرار  9بشأن التغير العالمي للمناخ الصادر عن المؤتمر العالمي
العاشر لألرصاد الجوية والقرار  GC 14/20الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للبيئة .وتتمثل أھداف الھيئة ) (IPCCفيما يلي ‘1’ :تقييم المعلومات العلمية المتاحة عن تغيّر المناخ؛ ’ ‘2تقييم التأثيرات
البيئية واالجتماعية  -االقتصادية لتغيّر المناخ؛ ’ ‘3صياغة استراتيجية استجابة لمواجھة تحديات تغيّر المناخ.
وستواصل المنظمة ) (WMOإسھامھا الكبير بالمعلومات والبحوث في عمليات التقييم التي تضطلع بھا الھيئة )،(IPCC
وذلك فضالً عن رعايتھا المالية للھيئة ) (IPCCوتقديم الدعم اإلداري ودعم الخدمات ألمانتھا .وفي أعقاب صدور تقرير
التقييم الخامس للھيئة ،واستناداً إلى القرارات التي س ُتتخذ في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCستوجه المنظمة ) (WMOوتدعم احتياجات تطوير الھيئة لتخدم
مصالح أعضائھا على نحو أفضل ،ومن ذلك مثالً إصدار تقارير خاصة ،وتعزيز أنشطة االتصال والتوعية ،وإحداث
تحوّ ل في إعداد وتقديم تقرير التقييم .وبعد االستعراض الذي أجراه المجلس المشترك بين األكاديميات ) (IACلعمليات
الھيئة  IPCCوإجراءاتھا ،قررت المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPاتخاذ إجراءات لتحديث إدارة
وحوكمة الھيئة .IPCC
واستناداً إلى مذكرة التفاھم الموقعة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي
-316
أيار/مايو  ،1989وافقت المنظمة ) (WMOعلى أن تدعم ماليا ً أمانة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )،(IPCC
وأن توفر حيّزاً مكتبيا ً ودعما ً إداريا ً لھا .وتساعد مساھمة المنظمة ) (WMOفي الھيئة ) (IPCCعلى تقديم الدعم لدورات
األجھزة الرئاسية لتلك الھيئة )الجلسات العامة والمكتب( ،وأفرقتھا العاملة ،وعلى نشر تقارير التقييم والمنھجية
والتقارير الخاصة ،بما في ذلك أنشطة النشر المتعلقة بأعمال الھيئة .IPCC

البرنامج العالمي للبحوث المناخية ،البرنامج العالمي للخدمات المناخية ،النظام العالمي لرصد المناخ
لقد قُدمت التقارير الخاصة وتقرير التقييم الخامس الصادرة أثناء الفترة  2015-2012وفقا ً للمواعيد
-317
المحددة .ومن المتوقع أن يكون لتقرير التقييم الخامس أثر كبير على صانعي القرارات وعلى عملية التفاوض المفضية
إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف بعد انعقاد الدورة العشرين لذلك المؤتمر في بيرو.

برنامج األرصاد الجوية للطيران ،برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
ستواصل المنظمة ) (WMOتعزيز الشراكات والتعاون مع الوكاالت ذات الصلة كآلية لزيادة قدرة المرافق
-318
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبوجه عام .وفي ھذا الصدد ،يعمل برنامج األرصاد الجوية للطيران
عن كثب شديد مع منظمة الطيران المدني الدولي ،بينما تنسّق شعبة األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية )(NMO
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو فضالً عن وجود صالت وثيقة لھا بالمنظمة البحرية الدولية
) .(IMOوستشھد الفترة  2019-2016وضع وتنفيذ معايير ضمان الجودة الخاصة بمنظمة التوحيد القياسي من أجل إدارة
كل من العمليات الجوية والبحرية .وسوف تساعد المنظمة ) ،(WMOال سيما من خالل لجانھا الفنية لألرصاد الجوية
وعلم المحيطات ولألرصاد الجوية البحرية ،وستساعد أعضاءھا على مسايرة تلك المعايير.
وستتطلب حاجة المستخدمين الشديدة إلى خدمات أرصاد جوية متسقة ومنسقة إقليميا ً للطيران مشاركة
-319
وثيقة من جانب مشاريع التعاون اإلقليمية من قبيل نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة
) ،(SESARوالمنظمة األوروبية لسالمة المياه الجوية ) ،(Eurocontrolوالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )(SADC
والجماعة اإلنمائية لشرق أفريقيا ) (EADCوالجماعة الكاريبية ) (CARICOMوالبرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط
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الھادئ ) (SPREPمن أجل تيسير أقلمة نماذج الحوكمة والتمويل وھذه الخدمات .وعلى وجه الخصوص ،تتطلب الطرق
الجديدة لدعم نظم إدارة الحركة الجوية ونماذج تبادل الطقس تعاونا ً وثيقا ً للغاية موجھا ً بواسطة اتفاقات.
وستنسق المنظمة ) (WMOمع المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOمن
-320
أجل المساھمة في تنفيذ االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ) .(SOLASوستنتھي المنظمة من عملية تحديد
متطلبات المستخدمين وإصدار الشھادات لھم ألغراض خدمات معلومات األرصاد الجوية .وستقدم المنظمة الدعم آللية
التنسيق بين الوكاالت المتعلقة بالمحيطات )شبكة المحيطات والمناطق الساحلية التابعة لألمم المتحدة( وغيرھا من
ً
األنشطة البحرية ذات الصلة .وبوجه عام ،لن يكون ھناك تغيير رئيسي في الميزانية
مقارنة بالفترة .2015-2012

برنامج األعاصير المدارية ،برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة

)(WMO

ستعزز المنظمة ) (WMOعالقتھا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك من خالل آليات مجموعة
-321
األمم المتحدة اإلنمائية لكفالة تزويد البلدان النامية ،في إطار مشاريعھا ،بخدمات الخبراء والمستشارين ،والمعدات،
والمنح الدراسية ،والتدريب الجماعي ،التي ستساھم مباشر ًة في دورھا في تحسين نظم اإلنذار .وقد تلقت المنظمة دعما ً
ال يقدّر بثمن من جانب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل المشاريع المشتركة بين البلدان النامية بما في ذلك
مشاريع لجنة أعاصير التيفون ،والفريق المعني باألعاصير المدارية ،ولجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي
الخامس.
وفي الفترة  ،2019-2016ستواصل المنظمة ) (WMOإقامة وصيانة مجموعة من الشراكات االستراتيجية
-322
داخل وكاالت األمم المتحدة من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وبرنامج األغذية العالمي ،والوكاالت والمصارف اإلنمائية الدولية واإلقليمية ،والتجمعات
االجتماعية  -االقتصادية اإلقليمية ودون اإلقليمية ،والوكاالت اإلنسانية ،ورابطات القطاع الخاص التي تساعد المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تحسين القيام بأدوارھا الوطنية في مجال الحد من مخاطر
الكوارث ومساعدة البلدان النامية على بناء قدرتھا على الحد من المخاطر .وعلى الصعيد الوطني ستساعد المنظمة
المرافق  NMHSفي إقامة شراكات مع وكاالت إدارة مخاطر الكوارث ،ومختلف القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
المتضررة باألخطار الطبيعية من قبيل الزراعة والطاقة وإدارة موارد المياه والتمويل والتخطيط ،فضالً عن المكاتب
اإلحصائية التي تقوم بجمع بيانات عن الخسائر واألضرار ،وذلك للتمكين من توثيق العالقات بين ھذه المنظمات
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وقد أقامت المنظمة ) (WMOشراكات بالغة األھمية من خالل إنشاء أربعة أفرقة استشارية من خبراء
-323
برنامج التواصل مع المستخدمين في مجال الحد من مخاطر الكوارث تدعم األنشطة التي تقوم بھا المنظمة مع تعاون
اللجان الفنية لوضع وتنفيذ مبادئ توجيھية ومعايير في مجاالت تحليل األخطار /المخاطر ،و ُنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ،والتمويل والتأمين المتعلقين بمخاطر الكوارث ،والتأھب اإلنساني .وأسفرت ھذه الشراكات عن
صدور مطبوعات مشتركة ،وتنفيذ مشاريع وطنية منسقة باستخدام إطار تعاون إقليمي ،وتحسين فھم متطلبات
المستخدمين بشأن خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية في مجال الحد من مخاطر الكوارث .وإضافة إلى
ذلك ،ومن خالل شراكة قوية مع أمانة مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارثُ ،تعتبر المنظمة ) (WMOمساھما ً
بالغ األھمية في أنشطة عالمية من قبيل إعداد التقارير العالمية لتقييم المخاطر التي يصدرھا مكتب األمم المتحدة الدولي
للحد من الكوارث ،كالتخطيط للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث .وأدى التعاون الدولي للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ) ،(IAEAالذي تمثل فيه المنظمة ) (WMOشريكا ً رئيسياً ،إلى تنشيط شبكة أنشطة التصدي للطوارئ دعما ً
للزلزال /األمواج السنامية /الحادث النووي في اليابان في عام  ،2011حيث أثبتت تلك الشبكة أنھا شبكة تشغيلية بالغة
القيمة في دعم المجتمع الدولي وأعضاء المنظمة.
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برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ،اإلطار العالمي للخدمات المناخية
أثناء الفترة المالية السابعة عشرة ،ستواصل المنظمة ) (WMOمشاركتھا النشطة في لجنة األمم المتحدة
-324
المعنية بالموارد المائية ) ،(UN-Waterوھي آلية منظومة األمم المتحدة التي تكفل التنسيق فيما بين وكاالت األمم المتحدة
المعنية بالمسائل المائية ،من أجل دعم البلدان في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه للقضاء على الفقر ،وتحسين الصحة
العامة ،والتمكين من تحقيق نمو اقتصادي منصف ،وإدامة البيئة .وستستفيد المنظمة من مشاركتھا في لجنة األمم
المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterلمواصلة تعزيز المساھمة التي تقدمھا الھيدرولوجيا التطبيقية والخدمات
المناخية ذات الصلة بالمياه في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على نطاق أحواض األنھار /مستجمعات األمطار في
مختلف أنحاء العالم .وتوفر لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية آلية للربط بين أنشطة المنظمة ) (WMOذات
الصلة بالمياه وأنشطة شركائنا في منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا ً وسوف تكون عنصراً رئيسيا ً من عناصر برنامج
التواصل مع المستخدمين الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوقد أنشأت اللجنة المذكورة عدداً من
فرق العمل التي أعدت مدخالت /تقارير ھامة لتستنير بھا المناقشات والعمليات المتعلقة بالسياسات وتزايد تشكيلھا
استباقيا ً جداول األعمال المتعلقة بالمياه بھدف تحسين اإلجراءات الميدانية التي تتخذھا منظومة األمم المتحدة .ويجب
استغالل ھذا الزخم ،ال سيما من حيث تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولكفالة حدوث ذلك .وقد ع ّينت
لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterمنسقا ً محدداً للتفاعالت مع اإلطار .وستكون اللجنة أيضا ً جھة
فاعلة رئيسية في تنفيذ أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه وقياس ومراقبة الغايات المرتبطة بذلك.
وستشھد الفترة  2019-2016استمرار اتباع نھج استباقي بدرجة أكبر استجابة الحتياجات البلدان األعضاء،
-325
ال سيما في مجاالت اھتمامھا ،من قبيل المياه وتغير المناخ ،وتقييم موارد المياه ،واإلدارة المتكاملة للجفاف ،والتنبؤ
والتوقع الھيدرولوجي ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات .وستواصل المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه
) (GWPواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOتنفيذ البرنامج المشترك
بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) ،(IDMPبحيث تقدم مواد توجيھية وتتيح فرصا ً
تدريبية ومشاريع تجريبية متى أمكن ذلك وفي حدود الموارد المتاحة .وبالنظر إلى أن تقلبية المناخ وتغيّره محركان
رئيسيان لظواھر المناخ المتطرفة ذات الصلة بالمياه )الفيضانات وحاالت الجفاف( ،ستكون ھذه البرامج معا ً مساھمة
أساسية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وانطالقا ً من االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للمناخ
) ،(HMNDPستق َّدم المساعدة للبلدان في إنشاء وتنفيذ سياسات وطنية بشأن الجفاف ،استناداً إلى فھم وتوجيه علميين
سليمين وسيواصل مكتب المساعدة الخاص بالبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMدعم البلدان في تطبيق
مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات وتقديم التوجيه والمشورة بشأن إجراءات إدارة السھول الفيضانية.
وسوف تتزايد أھمية الرصدات الھيدرولوجية بالنسبة إلدراك آثار تغير المناخ ومن ثم ستكون
-326
مساھمة رئيسية في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSال سيما من خالل المثال النموذجي لقطاع المياه
) .(Water Exemplarومن المتوقع أن تشھد الفترة  2019-2016زيادة االھتمام بإنشاء مبادرات النظام العالمي لرصد
الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSالرامية إلى توفير المعلومات للتصدي لآلثار المترتبة على تغيّر المناخ فيما يتعلق
بإدارة موارد المياه.
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النتيجة المتوقعة  :8تحسين الكفاءة والفعالية

النھوض بنظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (WMOمن أجل استخدام الموارد بكفاءة وفعالية

)(NMHSs

وداخل أمانة المنظمة

الھيئات التأسيسية واإلدارة التنفيذية
ستواصل المنظمة ) (WMOتحسين الحوكمة واإلدارة ،بما في ذلك ‘1’ :تحسين كفاءة وفعالية الھيئات
-327
الرئاسية والتأسيسية واألمانة؛ ’ ‘2النھوض بوجود عمليات مفتوحة وشفافة لممارسة العمل؛ ’ ‘3استخدام الموارد بفعالية
وكفاءة وزيادة المساءلة عن استخدام الموارد وتحقيق النتائج المتوقعة؛ ’ ‘4كفالة سالمة نظم اإلدارة؛ ’ ‘5تحسين نظم
وممارسات اإلدارة القائمة على النتائج .وفي الفترة  ،2019-2016ستركز المنظمة ) (WMOعلى المجاالت التالية:
’ ‘1تجديد التزام األعضاء بإشراك خبرائھم في حوكمة المنظمة ،ال سيما من خالل اللجان الفنية؛ ’ ‘2زيادة استخدام
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات المستندة إلى تطبيقات نظام إدارة العالقات مع العمالء ) (CRMونظام إدارة
المحتوى ) (CMSوغوغل ،وغيرھا من التطبيقات المعيارية لنظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISإلخ.؛ ’ ‘3استخدام
الموارد المالية والبشرية في البرامج على مستوى أكثر تفصيالً ،وربط البرامج بالنتائج المتوقعة ربطا ً أكثر شموال؛ً
’ ‘4إدارة المخاطر ،وأمن تكنولوجيا المعلومات ،واستمرارية العمل.
وسوف تزيد فعالية االستعانة بالمكتب ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ) ،(PRAsورؤساء اللجان الفنية
-328
ُ
) (PTCsواالجتماعات المشتركة بينھم )التي يمكن أن تعقد باستخدام الوسائل االفتراضية( لدفع الممارسات غير الضارة
بالبيئة والمسؤولة إيكولوجيا ً قُدماً ،مع االستفادة من آلية استعراض األقران الخاصة بفريق اإلدارة البيئية ).(EMG

اإلشراف الداخلي
سيواصل مكتب اإلشراف الداخلي مساعدة المنظمة ) (WMOفي تحقيق أھدافھا ودعم األمين العام ولجنة
-329
المراجعة في أداء مسؤولياتھما في مجاالت الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة .وسترمي دائرة المراجعة الداخلية إلى
كفالة تصميم ضوابط داخلية وعمل تلك الضوابط على نحو يكفل أن تحقق المنظمة أھدافھا وتواصل أداءھا وتحسّنه.
وستوفر أنشطة التقييم ومراجعة األداء دليالً محايداً لإلدارة وألصحاب المصلحة مستنداً إلى تقييمات النواتج والنتائج
المتعلقة ببرامج /أنشطة /مشاريع مختارة إلخ .وسيقدم المكتب خدمات استشارية لإلدارة في مجاالت خبرته للنھوض
باقتصاد العمليات وكفاءتھا .وسيحتفظ المكتب بمجموعة من الموظفين المؤھلين وسيتقيد بمعايير الجودة المھنية لكفالة
استمرار أصحاب المصلحة في االعتماد على ما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات .وسيمثل المكتب المنظمة )(WMO
في الشبكات المھنية للمراجعة الداخلية ،وشبكات التقييم والتحقيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة .وسيزيد تركيز أنشطة
المراجعة الداخلية على اإلنفاق من الموارد الطوعية ،تماشيا ً مع االتجاه المتزايد إلى ذلك .وستشجّع دائرة المراجعة
الداخلية على إعداد خطط ضمان لتعزيز عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة ) .(WMOوستشجع أيضا ً على
اتباع خطوط النھج الدفاعي الثالثة للحد من المخاطر المتعلقة باالمتثال .وستوفر دائرة التقييم التحقق المستقل من صحة
تقارير أداء المنظمة مع تجذر نظام المراقبة والتقييم.
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التخطيط االستراتيجي
إن وضع وتنفيذ خطة استراتيجية وخطة تشغيلية ھما عملية متواصلة .وتحدَّد األولويات االستراتيجية
-330
للمنظمة ،التي تمثل مجاالت التركيز لتنفيذ المحاور االستراتيجية ،باستخدام المعلومات الواردة من األعضاء من خالل
استقصاءات المراقبة والتقييم ودورات الھيئات التأسيسية .ويتحسن بمرور السنوات تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على
النتائج ) (RBMباالستفادة من الدروس المستخلصة في عملية التنفيذ .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على:
’ ‘1االنتھاء من وضع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة للفترة  2019-2016ونشرھما؛ ’ ‘2إعداد الخطة
االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة للفترة 2023-2020؛ ’ ‘3إعداد دليل بشأن التخطيط االستراتيجي ،وتحسين قدرة
الموظفين في مجالي التخطيط والتنفيذ االستراتيجيين؛ ’ ‘4التحسين المتواصل لعمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا.
وقد بدأ التنفيذ الكامل لنظام المراقبة والتقييم ) (M&Eفي عام  2012حسبما اتفق عليه المؤتمر السادس
-331
عشر .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على زيادة تحسين نظام ودليل المراقبة والتقييم ،وكفالة تدريب جميع
الموظفين على منھجية المراقبة والتقييم وامتالكھم زمام ذلك النظام حسبما طلب المؤتمر السادس عشر .وستجري
المنظمة استقصاءات وتعد تقارير بشأن آثار النتائج المتوقعة على األعضاء ،وستعد تقارير كل ستة أشھر بصفة منتظمة
عن التقدم المحرز في اإلنجازات المتوخاة.
وتشكل إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من نظام المنظمة ) (WMOللرقابة الداخلية واإلدارة القائمة على
-332
ً
النتائج .وينصب تركيز تنفيذ إدارة المخاطر على تحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على المنظمة ،ومراقبة تلك المخاطر
والتصدي لھا .وللمنظمة سياسة وإطار إلدارة المخاطر يوجھان تنفيذ عمليات إدارة المخاطر .وتستعرض لجنة إدارة
المخاطر بانتظام المخاطر التي تتعرض لھا المنظمة .وسينصب التركيز في الفترة  2019-2016على تحسين قدرة
الموظفين في األمانة في مجال إدارة المخاطر وعلى استعراض سياسة وإطار إدارة المخاطر الخاصين بالمنظمة حسب
االقتضاء استناداً إلى إدارة المخاطر.
وبالنظر إلى ما ھو مذكور أعاله ،سوف تركز المنظمة ) (WMOعلى تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج
-333
ً
استنادا إلى الخطة االستراتيجية للمنظمة والخطة التشغيلية للمنظمة والميزانية القائمة على النتائج ) (RBBونظام المنظمة
للمراقبة والتقييم .وسينصب التركيز في الفترة على ما يلي ‘1’ :االنتھاء من وضع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016ونشرھما ،وإعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة
 ،2023-2020وإعداد دليل بشأن التخطيط االستراتيجي ،وتحسين قدرة الموظفين في مجالي التخطيط والتنفيذ
االستراتيجيين ،والتحسين المتواصل لعمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا؛ ’ ‘2زيادة تحسين نظام ودليل المراقبة
والتقييم ،وكفالة تلقي جميع الموظفين تدريبا ً جيداً على منھجية المراقبة والتقييم وامتالكھم زمام نظام المراقبة والتقييم
حسبما طلب المؤتمر السادس عشر؛ ’ ‘3تحسين قدرة الموظفين في األمانة في مجال إدارة المخاطر واستعراض سياسة
وإطار إدارة المخاطر الخاصين بالمنظمة ) (WMOحسب االقتضاء استناداً إلى أي ُنھج جديدة بشأن إدارة المخاطر؛
’ ‘4استكشاف سُبل توفير توجيه بشأن التخطيط والتنفيذ االستراتيجيين للبلدان النامية وألقل البلدان نمواً لمساعدتھا في
إدماج التوجه االستراتيجي للمنظمة في عملياتھا الوطنية لتنمية البنية األساسية والقدرات البشرية .ومحاور التركيز ھذه
أساسية لنجاح تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل الخطة التشغيلية ويدعمھا تنفيذ نظام المراقبة والتقييم .ومن شأن
تحسين قدرة الموظفين في مجال إدارة المخاطر أن يساھم في تحسين نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنظمة ).(WMO
وتلزم موارد إضافية لتنفيذ مجاالت التركيز ھذه.
ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ نھج التقييم والمراقبة المتجدد فضالً عن التطوير التشغيلي لقاعدة بيانات
-334
المالمح القطرية أثناء فترة السنتين  2015-2014أساسا ً سليما ً للفترة  .2019-2016وھذا سيخدم البلدان ذات خدمات
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الطقس والخدمات المناخية األساسية األقل تطوراً بتحسين قدراتھا على تنفيذ الخطة االستراتيجية ،وخطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوإدخال تحسينات في الخدمات العامة في مجال الطقس والمناخ والماء.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني
لقد كانت سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني تتمثل في تعزيز وتشجيع
-335
وتيسير العدل بين الجنسين على نطاق المنظمة .وسينصب التركيز في الفترة المالية المقبلة على زيادة تنفيذ سياسة
المنظمة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وعلى تنفيذ نتائج المؤتمر المعني بالبُعد الجنساني لتشجيع ودعم زيادة
إدماج الجوانب الجنسانية في جميع البرامج واألنشطة .وسيجري تحسين أنشطة المراقبة ،مثالً من خالل جمع بيانات
مفصلة حسب كل جنس .وإضافة إلى ذلك ،ست ُنفذ المنظمة ) (WMOمتطلبات خطة العمل على نطاق منظومة األمم
المتحدة بشأن الشؤون الجنسانية ) (UN-SWAPالتي تنطبق على جميع كيانات وإدارات ومكاتب منظومة األمم المتحدة.
وستنظم المنظمة ) (WMOأنشطة لتنمية القدرات لتلبية احتياجات األمانة وأعضاء المنظمة ،بما في ذلك إعداد أدوات
ومواد تدريبية من أجل شبكة منسقي الشؤون الجنسانية.

خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر
في الفترة المالية السابعة عشرة ستظل تعددية خدمات اللغات والمؤتمرات والنشر وامتياز تلك الخدمات
-336
يمثالن األولوية العليا للمنظمة ) .(WMOوسوف توجَّ ه الجھود إلى تحقيق االستغالل األمثل لتكلفة دورات الھيئات
التأسيسية والفرعية من خالل ما يلي) :أ( تعزيز التطبيقات الشبكية لتكنولوجيا المعلومات التي تيسر استخدام وتجھيز
وثائق الدورات بجميع اللغات الرسمية؛ )ب( تحسين التجھيز الشبكي للوثائق والمراسالت والمواد المطبوعة؛ )ج( زيادة
استخدام التداول بالفيديو للحد من تكلفة االجتماعات وللتمكين من توسيع نطاق المشاركة في االجتماعات وحلقات العمل،
مع خفض األثر الكربوني للمنظمة؛ )د( تحقيق التوازن بين استخدام الموارد من الموظفين والموارد من غير الموظفين،
مما سيؤدي إلى زيادة المرونة أثناء فترات بلوغ حجم العمل ذروته ويحقق ترشيد تقديم الخدمات .وستقوم إدارة خدمات
اللغات والمؤتمرات والنشر ) (LCPبتوسيع قائمتھا الخاصة بخبراء اللغات المؤھلين )من مترجمين تحريريين،
ومحررين ،ومترجمين شفھيين( الذين يمكنھم ضمان معايير الجودة المھنية المطلوبة التي يتوقعھا أعضاء المنظمة.
ّ
وستمثل اإلدارة ) (LCPالمنظمة ) (WMOفي الشبكات المھنية ذات الصلة التابعة للمنظمات الدولية ومنظومة األمم
المتحدة.
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البرنامج الشامل لعدة قطاعات

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
ستركز المنظمة ) (WMOعلى تيسير سُبل الوصول إلى خدمات مناخية محسّنة على نطاق العالم في
-337
المجاالت األولية ذات األولوية )الزراعة واألمن الغذائي؛ المياه؛ الصحة والحد من مخاطر الكوارث( وبدء وضع مثال
نموذجي للطاقة وإدماج الزحف الحضري /المدن الضخمة .في المجاالت ذات األولوية الحالية على نحو شامل لعدة
قطاعات .وفي ما يتعلق بقطاع الزراعة واألمن الغذائي ،ستشمل الفوائد المباشرة زيادة استخدام خدمات مناخية محسّنة
ومنسّقة تنسيقا ً أفضل ،بما في ذلك التنبؤات الفصلية ،مما يؤدي إلى زيادة إنتاج األغذية ويحد من الحساسية لألخطار
المناخية .وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ،ستتحسن حماية األصول ويتحسن تخطيط عمليات التصدي للكوارث
ذات الصلة بالمناخ .أما في قطاع الصحة ،فسوف يزيد فھم الروابط بين األمراض والعوامل المناخية ،مما ينتج عنه
تحسُّن تخطيط مكافحة األمراض .وسوف تستفيد إدارة موارد المياه من تحسين التخطيط للبنية التحتية وتخصيص
الموارد المائية على نحو أفضل .وبالنظر إلى تباين الحالة تباينا ً واسعا ً على نطاق العالم ،فإنه يلزم عمل ما ھو أكثر
بكثير ،ال سيما في البلدان النامية التي تعاني من أوجه قصور في مجال القدرات.

برامج التواصل مع المستخدمين
يتطلب تركيز اإلطار الموجه من المستخدمين وجود مستوى أعلى بكثير من مشاركة المستخدمين في
-338
جميع جوانب إنتاج الخدمات المناخية وتقديمھا واستخدامھا .وھذا المجال ليس متطوراً بالقدر الكافي في ميدان الخدمات
المناخية ولكن ھناك أمثلة جيدة من تخصصات أخرى يمكن أن توفر دروسا ً مفيدة.
وستدعم المنظمة ) (WMOوتعزز التعاون الفعال )أ( على الصعيد العالمي بشأن اإلطار مع التركيز على
-339
تحديد األھداف واالحتياجات واألنشطة الواسعة النطاق العالمية ،الالزمة للنجاح في تنفيذ اإلطار) ،ب( على الصعيد
اإلقليمي مع التركيز على التعاون مع الجھود المتعددة األطراف لتلبية االحتياجات اإلقليمية ،مثالً من خالل تبادل
المعرفة والبيانات ،وتطوير البنية التحتية ،والبحث والتدريب وبتقديم الخدمات على الصعيد اإلقليمي لتلبية االحتياجات،
)ج( على الصعيد الوطني لوضع اإلطار وتنسيقه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان مراعاة احتياجاتھم
ومتطلباتھم من حيث الخدمات المناخية مراعاة كافية.
وستقامُ /ت َّ
عزز شراكات تشمل أصحاب المصلحة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني من
-340
خالل مشاركة وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى ،والبرامج القائمة ذات الصلة بالخدمات المناخية،
ومستخدمي تلك الخدمات ،ومقدميھا ،والجھات المانحة ،والحكومات ،ومنظمات القطاع الخاص ،والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.

الرصدات والمراقبة
سينصب التركيز في إطار ركيزة الرصدات والمراقبة على معالجة االحتياجات والثغرات المحددة في
-341
نظم رصد المناخ ،بما في ذلك ما يرتبط بھا من بنى أساسية إلدارة البيانات ولتبادل البيانات ،واستحداث آليات للوصول
إلى البيانات االجتماعية  -االقتصادية والبيولوجية والبيئية وتبادلھا في إعداد وتقديم خدمات مناخية فعالة .وعالوة على
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ذلك ،سيولى اھتمام للعالقة المتبادلة بين ركيزة الرصدات والمراقبة والركائز األخرى ،ال سيما برنامج التواصل مع
المستخدمين وركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ .وسينصب تشديد بوجه خاص على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وسيكون من األمور البالغة األھمية للنجاح اإلشراك الكامل للشركاء على كل من الصعيد العالمي
-342
واإلقليمي والوطني العاملين في مجال الرصد .وعلى الصعيد العالمي ،يشمل ھؤالء عدداً من وكاالت األمم المتحدة مثل
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ) (UNESCOولجنتھا الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOومنظمة
األغذية والزراعة ) (FAOومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوكذلك النظم التي ترعاھا ھذه المنظمات بصورة مشتركة
مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض
) .(GTOSويشمل الشركاء أيضا ً المبادرات التي تعزز إدماج مختلف نظم الرصد مثل النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) .(WIGOSومن المھم بنفس القدر على الصعيدين الوطني واإلقليمي المساھمات التي تقدمھا المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية ،والوكاالت الوطنية المعنية
بالبيئة والموارد الطبيعية وعلم المحيطات .وسيزيد االھتمام بالمساھمات الھامة في مجال الرصد التي تقدمھا المنظمات
غير الحكومية والجامعات ،وكذلك إمكانية زيادة مشاركة شبكات الرصد غير الحكومية والتابعة للقطاع الخاص.

نظام معلومات الخدمات المناخية
سيتطلب تقديم نواتج وخدمات معلومات مناخية بفعالية وجود آليات مؤسسية تشغيلية مناسبة إلنتاج
-343
المعلومات وتبادلھا ونشرھا على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي .وسوف يتحقق ھذا من خالل تنفيذ
استراتيجية تقوم على ھيكل من ثالثة مستويات للمؤسسات المتعاونة )’كيانات ‘11نظام معلومات الخدمات المناخية( يكفل
إنتاج المعلومات والنواتج المناخية وتبادلھا ونشرھا :أ( على الصعيد العالمي من خالل مجموعة من المراكز المتقدمة؛
ب( على الصعيد اإلقليمي من خالل شبكة من الكيانات ذات المسؤوليات اإلقليمية؛ ج( على الصعيدين الوطني والمحلي
من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل ترتيبات مؤسسية وطنية مع الشركاء.
وستشمل اإلجراءات ذات األولوية دعم المؤسسات والتنفيذ والبحوث فضالً عن الجوانب المتعلقة بالتدريب ،وتنمية
القدرات ،والحوكمة .وسينصب التركيز بوجه خاص على إقامة مراكز مناخية إقليمية فعلياً؛ والقيام بصفة منتظمة
باستعراض وتحديث متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بالبيانات والنواتج والمعلومات المناخية ،وكذلك استخدام
المعلومات المناخية في سياقات العالم الحقيقي؛ وإعداد دليل مرجعي فني رسمي يعبّر عن معايير ومواصفات معينة
متفق عليھا عالميا ً إلعداد النواتج والخدمات على جميع المستويات الجغرافية.

البحوث والنمذجة والتطبيقات
سينصب التركيز على تقديم المعلومات المناخية لدعم صنع القرارات ،بما يشمل ،في جملة أمور ،عمالً
-344
تجريبيا ً ونظريا ً يرمي إلى تحسين نوعية مجموعات البيانات والمواد التوجيھية؛ وتمديد المُھل الزمنية و/أو مدى
التنبؤات المناخية دون الفصلية إلى الفصلية؛ واستكشاف إمكانية إعداد تنبؤات عقدية عملية مع تحسين اإلسقاطات
ُّ
ولتمثل البيانات ،وعزو الظواھر المتطرفة
األطول أجالً؛ وزيادة تعزيز النماذج المناخية؛ واستحداث تقنيات للرصدات
والتنبؤ بھا وتقييم إحصاءاتھا؛ وإجراء تقييمات لآلثار المناخية على الصحة البشرية وحمايتھا؛ واألمن الغذائي ،والحد
من مخاطر الكوارث ،وإدارة المياه.

1

الكيان التابع لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISھو أي مؤسسة تقوم بواحدة أو أكثر من وظائف ذلك النظام.

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 108

المسودة األولى

تنمية القدرات
ستركز أنشطة تنمية القدرات على دعم إنشاء خدمات مناخية في البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى الخدمات
-345
المناخية األساسية ودعم االحتياجات التعليمية والتدريبية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
البلدان التي توجد فيھا أوجه قصور في ھذا الصدد من قبيل البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
النامية وذلك بھدف معالجة مسائل محددة مثل تأھيل المتنبئ لإلطار العالمي للخدمات المناخية .وستشمل أنشطة تنمية
القدرات تنمية القدرات المؤسسية والخاصة بالبنية التحتية والقدرات اإلجرائية والبشرية.
وفي المرحلة األولية ،كان التركيز ينصب على تحديد ‘1’ :متطلبات تنمية القدرات فيما يتعلق بركائز
-346
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبوجه خاص و ’ ‘2المتطلبات األساسية األعم )السياسات /التشريعات
والمؤسسات والبنية التحتية واألفراد على الصعيد الوطني( للتمكين من حدوث أي أنشطة تتعلق باإلطار.
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رابعا ً  -تقديرات اإليرادات للفترة

2019-2016

تشمل اإليرادات فئتين رئيسيتين لإليرادات ،ھما االشتراكات المقررة والموارد العادية األخرى )إيجار
-347
المرافق ،وتكاليف الدعم ،وبيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة /اإليرادات المتنوعة( .ويق َّدر مجموع حجم الموارد
العادية للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016بمبلغ  292.55ماليين فرنك سويسري مما يمثل زيادة قدرھا 16.55
ً
مليون فرنك سويسري
مقارنة بالفترة  ،2015-2012على النحو المبين في الجدول  15أدناه .وقد حُدد مستوى الموارد
العادية األخرى على أساس التقديرات الواقعية.

الجدول  :15تقديرات اإليرادات للفترة
)بآالف الفرنكات السويسرية(

2019-2016

الفترات المالية والسنوات

الموارد
المعتمدة
-2012

مصادر التمويل

الموارد
المقترحة
2016

2017

2018

2019
2019-2016

2015

1.

الميزانية العادية

2.

إيجار المرافق

7 500.0

3.

تكاليف دعم البرامج

6 900.0

1 100.0

4.

بيع المطبوعات

400.0

10.0

10.0

200.0

65.0

65.0

65.0

15 000.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

276 000.0

73 137.5

73 137.5

73 137.5

73 137.5

5.
6.

7.

الفوائد المكتسبة /اإليرادات
المتنوعة
مجموع الموارد العادية
األخرى )(5 + 4 + 3 + 2
مجموع
)(6+1

الموارد

العادية

الفرق بين
الفترة
2015-2012
والفترة
2019-2016

261 000.0

70 087.5

70 087.5

70 087.5

70 087.5

280 350.0

19 350.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

7 500.0

-

1 100.0

1 100.0

1 100.0

4 400.0

)(2 500.0

10.0

10.0

40.0

)( 360.0

65.0

260.0

60.0

12 200.0

)(2 800.0

292 550.0

16 550.0

الميزانية العادية
يقدم أعضاء المنظمة ) (WMOاشتراكاتھم المقررة وفقا ً لجدول األنصبة الذي يحدده المؤتمر والمجلس
-348
التنفيذي .وتستند الميزانية المقترحة إلى اشتراكات مقررة بمبلغ  280.35مليون فرنك سويسري ،وھو ما يمثل زيادة
قدرھا  19.35مليون فرنك سويسري أو بنسبة قدرھا  7.4في المائة للفترة المالية.
الموارد العادية األخرى
تبلغ الموارد العادية األخرى  12.2مليون فرنك سويسري للفترة  2019-2016مما يمثل نقصانا ً قدره
-349
ً
مليون فرنك سويسري مقارنة بالفترة  ،2015-2012استناداً إلى تقديرات أكثر واقعية لإليرادات .وتشمل الموارد العادية
األخرى اإليرادات المتأتية من إيجار المرافق ،وتكاليف دعم البرامج ،وبيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة /اإليرادات
المتنوعة .وتكمّل الموارد العادية األخرى الميزانية العادية الممولة من االشتراكات المقررة.
2.8
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إيجار المرافق
من المتوقع أن تبلغ اإليرادات التي يدرّھا إيجار المرافق أثناء الفترة المالية السابعة عشرة  7.5ماليين
-350
ً
فرنك سويسري ،وھو ما يظل على نفس المستوى مقارنة بالفترة المالية السادسة عشرة .ويد ّر إيجار مرافق المنظمة
)) (WMOحيّز المكاتب ومرافق المؤتمرات( نوعين من الدخل ‘1’ :اإليرادات المتأتية من تأجير حيّز المكاتب
لمستأجرين خارجيين وتأجير أماكن وقوف السيارات لموظفي األمم المتحدة ولمستأجريھا الخارجيين؛ ’ ‘2اإليرادات
المتأتية من خدمات المؤتمرات التي يقدمھا مركز المنظمة ) (WMOللمؤتمرات باالستعانة بمصادر داخلية .وحالياً،
يشغل المستأجرون الذين يدفعون قيمة إيجارية الطابق الثاني ،والطابق الثالث ،وجزءاً من الطابق الخامس؛ وتستند
الزيادة في قيمة اإليجارات إلى تكلفة المعيشة في جنيف .أما اإليرادات المتأتية من إيجار حيز المكاتب وأماكن وقوف
السيارات فمن المتوقع أن تبلغ  6.65ماليين فرنك سويسري في الفترة  .2019-2016ومن المتوقع أن تظل اإليرادات
المتأتية من خدمات المؤتمرات التي يُستعان فيھا بالمصادر الداخلية مستقرة على مستوى  0.85مليون فرنك سويسري
في الفترة  ،2019-2016نتيجة لبيئة العمل الكفؤة والمريحة التي توفرھا مرافق المؤتمرات التابعة للمنظمة.
تكاليف دعم البرامج
يق ّدر أن مجموع إيرادات تكاليف الدعم للفترة المالية السابعة عشرة يبلغ  4.4ماليين فرنك سويسري،
-351
تتأتى من تنفيذ األنشطة الممولة من الموارد الطوعية .وتحدد سياسة تكاليف دعم البرامج الخاصة بالمنظمة )(WMO
والمعتمدة بموجب القرار  (EC-64) 20تكاليف دعم البرامج.
بيع المطبوعات
تقدّر اإليرادات التي يدرّ ھا بيع مطبوعات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك اإليرادات المتأتية من
-352
ً
اإلعالنات ،بمبلغ  40,000فرنك سويسري للفترة المالية السابعة عشرة ،وھو ما يمثل نقصانا ً مقارنة بالفترة المالية
السادسة عشرة قدره  360,000فرنك سويسري .واالنخفاض يرجع أساسا ً إلى توزيع مطبوعات المنظمة مجانا ً الذي أدى
إلى زيادة الجماھير المستھدفة زيادة كبيرة.
الفوائد المكتسبة /اإليرادات المتنوعة
تق ّدر اإليرادات المكتسبة واإليرادات المتنوعة بمبلغ  260,000فرنك سويسري للفترة المالية السابعة
-353
ً
عشرة ،وھو ما يمثل زيادة قدرھا  60,000فرنك سويسري .والنقدية غير الالزمة لالستخدام فورا تودع في مصارف
لتدرّ فائدة .ومن المتوقع أن تظل معدالت الفائدة منخفضة جداً في المستقبل القريب بحيث ال يُتوقع حدوث أي تغيّر في
الفترة المالية السابعة عشرة .وقد تشمل اإليرادات المتنوعة حصائل بيع النفايات الورقية والتذكارات ،وعوائد الملكية،
واالئتمانات غير المطالب بھا ،وأنواعا ً أخرى مختلفة من اإليرادات.
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التغيير المقترح في منھجية التعامل مع الموارد العادية األخرى
لقد أُعدت الميزانية المقترحة للفترة  2019-2016على أساس افتراض أن الموارد العادية األخرى تح َّدد
-354
خارج نطاق عملية تخصيص اعتمادات الميزانية العادية وأنھا ستكمّل موارد الميزانية العادية الممولة من االشتراكات
المقررة .ويُفترض وقف إدماج موارد الميزانية العادية األخرى.
ونتيجة لذلك ،يجب تنقيح المادة  10.1من الالئحة المالية للسماح بتحديد الموارد العادية األخرى خارج
-355
نطاق عملية تخصيص اعتمادات الميزانية .ويجب عدم تصنيف اإليرادات المتأتية من إيجار المكاتب ومرافق
المؤتمرات في مبنى مقر المنظمة ) (WMOواإليرادات المتأتية من تكاليف دعم البرامج على أنھا إيرادات متنوعة تقيَّد
على حساب الصندوق العام ،بل سيُحتفظ بھا على حدة في حسابات خاصة خارج نطاق عملية تخصيص اعتمادات
الميزانية وستظل متاحة لالستخدام ألغراض محددة ،أي صيانة المبنى بما في ذلك مرافق مطعم الخدمة الذاتية
)الكافيتريا( ،وصيانة مركز المؤتمرات التابع للمنظمة ،وتقديم الدعم البرنامجي واإلداري للمشاريع الخارجة عن
الميزانية الممولة من المساھمات الطوعية .وسيشكل أي رصيد غير منفق من اإليرادات احتياطيا ً لھذه األغراض
المحددة .وسيُعرض تنقيح الالئحة المالية على الدورة السابعة عشرة للمؤتمر كي تناقشه وتعتمده في إطار البند  13.5من
جدول األعمال.
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المرفق ألف
ميزانيات الدعم الموزعة على النتائج المتوقعة )إدارة الموارد ،والخدمات العامة ،والشراء
وخدمات السفر ،واألصول الرأسمالية ،والتكاليف المشتركة(
َّ
توزع ميزانيات الدعم الممولة من الموارد العادية على النتائج المتوقعة .ويق َّدم الدعم على نطاق الخطوط
-1
َّ
التنظيمية لتنفيذ أنشطة البرامج .وتوزع الموارد على النتائج المتوقعة على أساس التكاليف المباشرة )التكاليف المتعلقة
بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين( الخاصة بكل نتيجة من النتائج المتوقعة.

مكتب الميزانية
إن مكتب الميزانية ‘1’ :ييسر المداوالت واتخاذ القرارات من جانب األجھزة الرئاسية بشأن المسائل
-2
المتصلة بالبرمجة والميزنة؛ ’ ‘2يدعم اإلدارة العليا في القضايا المتعلقة بإدارة الموارد؛ ’ ‘3يضمن سالمة اإلدارة المالية
وفقا ً للوائح والقواعد المالية للمنظمة .وسوف يركز مكتب الميزانية في الفترة المالية  2019-2016على زيادة صقل
الميزنة القائمة على النتائج واإلدارة القائمة على النتائج.
-3

وسوف يقدم مكتب الميزانية أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :1.1خدمة أجھزة صنع السياسات :ما يقرب من  35اجتماعا ً تشمل المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجنة
االستشارية للشؤون المالية واألجھزة المتفرعة عنھا ،بما في ذلك اللجنة الفرعية لشؤون البرامج والميزانية.
مجال الدعم  :1.2إعداد الوثائق :ما يقرب من  10تقارير من بينھا الخطوط العامة للميزانية المقترحة للفترة
 ،2019-2016والميزانية المقترحة للفترة 2019-2016؛ والميزانية المقترحة لفترة السنتين 2019-2018؛ والبيانات المالية
السنوية للسنوات  2011و  2012و  2013و .2014
مجال الدعم  :1.3إعداد  60تقريراً عن حالة الميزانية والوضع المالي ،بما في ذلك التقارير التي ستقدَّم إلى اإلدارة
التنفيذية لألمانة.
مجال الدعم  :1.4إعداد إشعارات تخصيص الموارد واإلذن بمالك الوظائف )(240؛ واعتماد طلبات الصرف من
الميزانية )(4,000؛ واستعراض وتحليل خطط التكاليف والمقترحات األخرى المتصلة بالتمويل من خارج
الميزانية ).(200
مجال الدعم  :1.5متابعة المصروفات؛ وتحديد التكاليف المعيارية المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بالموظفين؛
والتواصل مع الجھات المانحة بشأن التصرف في األرصدة المتبقية في الصناديق االستئمانية.
مجال الدعم  :1.6جدول المرتبات :حساب مدفوعات المرتبات والمدفوعات ذات الصلة المستحقة لموظفي المنظمة
العاملين بالمقر الرئيسي في جنيف وفي مراكز العمل الميدانية ،والعاملين في المشاريع ،وموظفي خدمة المؤتمرات
وغيرھم من الموظفين العاملين بعقود قصيرة المدة.
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مجال الدعم  :1.7الحسابات المالية :اعتماد واستعراض طلبات الشراء وأوامر الشراء؛ ووضع السياسات والممارسات
واإلجراءات بشأن سير العمل فيما يتعلق بإعداد طلبات الشراء وأوامر الشراء واعتمادھا واستعراضھا.
مجال الدعم  :1.8دعم النظام :تعھُّد األدلة المحاسبية وغيرھا من الجداول المرجعية المتصلة بالمحاسبة في نظام أوراكل
لتخطيط موارد المؤسسة )(ERP؛ واستحداث تطبيقات مخصصة لعمليات معينة.
جعْ الخارجي للحسابات،
مجال الدعم  :1.9دعم اإلشراف :الرد على طلبات واستفسارات لجنة مراجعة الحسابات ،والمرا ِ
واإلدارة التنفيذية ،ومديري اإلدارات في األمانة ،والمراجعين الداخليين للحسابات.

ُ
شعبة الشؤون المالية
تقوم شعبة المالية بما يلي ‘1’ :تيسر المداوالت واتخاذ القرارات من جانب األجھزة الرئاسية بشأن مسائل
-4
ً
اإلدارة المالية؛ ’ ‘2تدعم اإلدارة العليا في القضايا المتعلقة بإدارة الموارد؛ ’ ‘3تضمن اإلدارة المالية السليمة وفقا لالئحة
والقواعد المالية للمنظمة )(WMO؛ ’ ‘4تبرر استخدام الموارد المالية للمنظمة ) .(WMOوسوف تركز شعبة الشؤون
المالية أثناء الفترة المالية السابعة عشرة  2019-2016على تحسين اإلدارة المالية من خالل استعراض وتحسين الضوابط
المحاسبية الداخلية ،وتحسين إدارة الخزانة ،وإدماج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
-5

وستقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :2.1خدمة أجھزة صنع السياسات :ما يقرب من  35اجتماعا ً بما في ذلك المؤتمر ،والمجلس التنفيذي،
واللجنة االستشارية المالية والھيئات المتفرعة عنھا.
مجال الدعم  :2.2إعداد الوثائق :ما يقرب من  18تقريراً بما في ذلك النظر في البيانات المالية للسنوات  2015و
و  2017و 2018؛ وتقارير عن جدول األنصبة المقررة وعن حالة االشتراكات.

2016

مجال الدعم  :2.3إعداد  16تقريراً عن الحالة المالية ،بما في ذلك التقارير الفصلية التي يجب تقديمھا إلى لجنة
استعراض الموارد المالية والبشرية في األمانة.
مجال الدعم  :2.4كشف المرتبات :حساب مدفوعات المرتبات والمدفوعات المتصلة بھا لموظفي المنظمة
العاديين في مقر المنظمة في جنيف ومراكز العمل الميدانية ،وموظفي المشاريع ،وموظفي المؤتمرات والموظفين
اآلخرين الذين يعملون بعقود قصيرة المدة؛ وإعداد مدفوعات الخبراء واالستشاريين المعارين؛ وإعداد المدفوعات
المنتظمة المتعلقة باشتراكات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNJSPFوأقساط التأمين
الصحي والتأمين الجماعي على الحياة؛ وحفظ ومراقبة سجالت المحاسبة المالية المتصلة بكشف المرتبات.
)(WMO

مجال الدعم  :2.5الحسابات المالية :استعراض وتجھيز جميع اإليصاالت ،والمدفوعات ،وااللتزامات؛ وتحليل وتسوية
الحسابات ،بما في ذلك جميع الحسابات المستحقة القبض ،والمبالغ المستحقة الدفع ،والحسابات المكتبية المشتركة
والحسابات المصرفية؛ وإسداء المشورة بشأن المسائل المحاسبية؛ وإعداد السياسات والممارسات واإلجراءات
المحاسبية.
مجال الدعم  :2.6الدفع والصرف :دفع المرتبات والبدالت المتصلة بھا واالستحقاقات األخرى؛ وتجھيز المدفوعات
للبائعين والمتعاقدين اآلخرين؛ وتجھيز المطالبات المتعلقة بالسفر؛ وإعداد التقارير والبيانات المالية.
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مجال الدعم  :2.7دعم النظام :تعھُّد أدلة الحسابات والجداول المرجعية األخرى المتصلة بالمحاسبة في نظام أوراكل
لتخطيط موارد المؤسسة )(ERP؛ وإعداد تطبيقات مخصصة ألغراض معينة.
مجال الدعم  :2.8خدمات الخزانة :إدارة الحسابات المصرفية؛ وتسوية األرصدة النقدية؛ والعمليات المحاسبية لالستثمار
المتعدد العمالت؛ وإدارة النقدية؛ وحساب حالة النقدية والتنبؤ بھا.
مجال الدعم  :2.9تحديد قيمة االشتراكات وتجھيزھا.
مجال الدعم  :2.10اإلبالغ المالي :إعداد التقارير المالية لإلدارة والھيئات الرئاسية والجھات المانحة.
جعْ الخارجي
مجال الدعم  :2.11دعم اإلشراف :الرد على طلبات واستفسارات لجنة مراجعة الحسابات ،والمُرا ِ
للحسابات ،والمراجعين الداخليين للحسابات ،ووحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة.

شعبة الموارد البشرية
توجّ ه شعبة الموارد البشرية وضع وتنفيذ استراتيجية للموارد البشرية بھدف تحسين أداء المنظمة من
-6
خالل إدارة رأس مالھا البشري على نحو يتسم بالكفاءة .وسوف تركز الشعبة على تعزيز التزام المنظمة بتحسين أداء
موظفيھا ،وإدماج التغيرات المستحدثة حتى اآلن وإضفاء الطابع المؤسسي عليھا ،وتنفيذ مزيد من التحسينات بھدف
كفالة أن تكون سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمة متسقة تماما ً مع االحتياجات البرامجية.
-7

وسوف تقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :3.1التزويد بالموظفين وتعيين الموظفين :التنسيق مع اإلدارات لتحديد الوظائف الشاغرة؛ واستعراض
معايير التقييم؛ وإصدار اإلشعارات بالوظائف الشاغرة لشغلھا؛ وتنظيم المقابالت والمشاركة فيھا؛ ووضع اإلعالنات
عن الشواغر؛ وفحص ما بين  1,800و  2,000طلب كل سنة وإدارة االمتحانات واالختبارات لتعيين موظفي المنظمة
) 15امتحانا ً كل سنة(؛ وخدمة الھيئات االستعراضية في األمانة ) 25اجتماعا ً كل سنة(؛ وتنسيق وترقية نحو  25موظفا ً
سنوياً؛ وتعيين موظفين بعقود قصيرة المدة )ما يقرب من  400عقد كل سنة(؛ واإلشراف على معالجة اإلدارات
والمكاتب لنحو  200اتفاق خدمة خاصة كل سنة لالستشاريين والمتعاقدين بصفة فردية؛ وإدارة برنامج التدريب الداخلي
) 20متدربا ً كل سنة( وبرنامج موظفي الفئة الفنية المبتدئين ) 4-3موظف كل سنة(.
مجال الدعم  :3.2إدارة االستحقاقات االجتماعية :إدارة تنفيذ اللوائح والقواعد اإلدارية للصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة داخل المنظمة )(WMO؛ واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بحقوق المعاشات التقاعدية،
كالمشاركة ،والتصديق ،واستعادة الحق في االشتراك ،والخدمة غير المستمرة ،وإنھاء الخدمة؛ واالتصال بأمانة صندوق
المعاشات التقاعدية والرد عليھا فيما يتعلق بكل المسائل ذات الصلة؛ وتحليل ورصد االحتياجات ونطاق التأمين فيما
يتعلق بتعويض الموظفين ،والتأمين الجماعي على الحياة ،والتأمين الصحي للموظفين العاملين والمتقاعدين؛ ومعالجة
مطالبات التعويض الخاصة بالموظفين داخل المنظمة أو مع شركات التأمين وضمان تسوية ھذه المطالبات.
مجال الدعم  :3.3إسداء المشورة لإلدارة وللموظفين بشأن جميع جوانب سياسات إدارة الموارد البشرية وإدارة
الموظفين؛ ورصد حاالت تمديد التعيين ) 120حالة كل سنة في المتوسط(؛ واستعراض الحالة التعاقدية للموظفين في فئة
الخدمات العامة والفئة الفنية ) 30موظفا ً كل سنة في المتوسط( لتحويل تعييناتھم إلى تعيينات دائمة )عقود دائمة(؛
واستعراض طلبات التصنيف في وظائف الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة ) 30طلبا ً كل سنة في المتوسط(؛ وإسداء
المشورة بشأن مشاكل الموظفين واالمتثال للشروط التي تحكم مركز الموظفين وحقوقھم األساسية وواجباتھم؛ واإلبالغ
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عن الموظفين المتقاعدين بالتنسيق مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة )(UNJSPF؛
وتنظيم وتقديم خدمات الوساطة لكل من الموظفين والمديرين.
مجال الدعم  :3.4تنمية قدرات الموظفين وتدريبھم :برامج ھادفة لبناء الكفاءات األساسية واإلدارية ودعم المديرين في
تنفيذ مبادئ إدارة األداء بطريقة فعالة ،بما في ذلك إدارة التغيير ،ومدونة قواعد السلوك في المنظمة ) ،(WMOومحاربة
التزوير ،والمساءلة ،ووضع مؤشرات األداء ،والتوجيه وتوفير تعليقات من أجل تحسين األداء ،وتقدير األداء الجيد،
والعمل بروح الفريق ،وحل المشاكل واتخاذ القرارات لنحو  150مشاركا ً كل سنة؛ وتقديم برامج للتدريب على
تكنولوجيا المعلومات وعلى المھارات األخرى لالرتقاء بمستوى مھارات موظفي األمانة ) 150مشاركا ً كل سنة في
المتوسط(؛ وتنظيم دورات لغوية وامتحانات الكفاءة اللغوية؛ وإسداء المشورة للموظفين بشأن مجموعة واسعة النطاق
من الشواغل الشخصية واألسرية والمتعلقة بالعمل.
مجال الدعم  :3.5إعداد الوثائق للمؤتمر وللمجلس التنفيذي فيما يتعلق بمسائل سياسات إدارة الموارد البشرية ،حسب
الحاجة ،بما في ذلك تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي للموظفين والسياسات والممارسات المتعلقة بھم.
مجال الدعم  :3.6الطعون والمسائل التأديبية :إسداء المشورة لمديري البرامج وللمديرين التنفيذيين بشأن تنفيذ سياسات
الموارد البشرية المتعلقة بإدارة نظام العدل الداخلي ،بما في ذلك المسائل المتصلة بتحسين نظام العدل الداخلي؛ ومعالجة
طلبات االستعراض اإلداري ،والطعون ،والمسائل التأديبية ،بما في ذلك تمثيل األمين العام في مجلس الطعون المشترك
واللجنة التأديبية المشتركة؛ وإدخال إطار تنظيمي منقح للسياسات من أجل المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة
توفر شعبة تكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة مجموعة متكاملة من خدمات الدعم في مجال
-8
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة المرافق تستوفي المتطلبات التنظيمية على نحو يتسم بفعالية التكاليف .وھي
مسؤولة ،في مجال إدارة المرافق ،عن عمليات تشغيل المرافق المادية في أماكن عمل المنظمة ،وصيانتھا وزيادة
تطويرھا ،بما في ذلك تھيئة بيئة آمنة ومضمونة وغير ضارة بالمناخ ومريحة وتوفير الخدمات ذات الصلة لشاغلي
مبنى المنظمة ) ،(WMOونقل وتوزيع البريد الداخلي والحقيبة؛ وحفظ وخدمة السجالت واألنشطة فيما يتعلق بنواتج
المنظمة ) (WMOالتذكارية .وفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ستكفل الشعبة توفير خدمات تلك التكنولوجيا
بكفاءة بواسطة تشغيل بنية تحتية فنية قوية وصيانتھا وزيادة تطويرھا ،واإلشراف على ترابط نظم تلك التكنولوجيا
وتوفير تطبيقات آمنة ويُعتمد عليھا وفعالة بالنسبة للتكلفة.
-9

وعلى وجه الخصوص ،سوف تقدم الشعبة خدمات الدعم التالية:

مجال الدعم  :4.1الشبكة والبنية التحتية :تشغيل وزيادة تطوير بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المنظمـة ) (WMOلتمكين الموظفيـن ،بصـرف النظر عن مواقعھم ،من النفـاذ اآلمن إلى خدمات المعلومات واالتصاالت
والتطبيقات الخاصة بالمنظمة؛ وتنفيذ العمليات واآلليات المتعلقة باألمن  -إجراء تقييمات دورية للمخاطر األمنية في
ھياكل وعمليات البنية التحتية ،وتأمين الشبكة وال ُنظم من خالل استخدام الحلول الفنية؛ وتقديم الدعم الفني والتشغيلي
للخواديم ،والحواسيب الشخصية ،واألجھزة المحمولة المربوطة بشبكة المنظمة؛ ودعم أدوات األتمتة المكتبية ،وخدمات
التخزين ،والحفظ ،والبريد اإللكتروني ،وخدمات اإلنترنت.
مجال الدعم  :4.2التطبيق وال ُنظم :تشغيل وتطوير النظم على مستوى المنظمة ،كمجموعة األعمال اإللكترونية لنظام
أوراكل وبوابة ذلك النظام ،بھدف تبسيط وتوحيد وتوطيد النظم؛ وكفالة تكامل النظم والخدمات لتيسير النفاذ للمستخدمين
من خالل استخدام تكنولوجيا البوابات ،على نحو يكفل توفير التقارير القياسية لكل من اإلدارات التنظيمية والفنية وفقا ً
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الحتياجاتھا؛ وفيما يتعلق بدعم المستخدمين ،كفالة اتباع النفاذ إلى النظم )أدوار الموظفين ومسؤولياتھم وامتيازاتھم(
والبنية األمنية ذات الصلة لسياسات المنظمة وكفالة اتفاق إجراءات سير العمل وآليات االعتماد مع مسؤوليات اإلدارة.
مجال الدعم  :4.3إدارة المعلومات :إنشاء إطار متماسك لعمليات ونظم إدارة سجالت المنظمة ومعلوماتھا ووثائقھا
وبياناتھا ،بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيھية التي تشمل دورات عمرھا ،ومسؤولياتھا التنظيمية ومساءلتھا؛
ومساعدة اإلدارات في تخزين الوثائق والبيانات والمعلومات اإللكترونية وحفظ ملفاتھا واسترجاعھا باستخدام نظم
المنظمة وخدماتھا لتحسين القدرة على استخدامھا ،وتيسير اقتسام وحماية حقوق الملكية الفكرية للمنظمة بما يتفق مع
اإلطار؛ ومساعدة اإلدارات في تنفيذ وتطوير الحلول اإللكترونية الخاصة بسير العمل ،باستخدام تطبيقات المنظمة
ونظمھا بطريقة مثلى لتعزيز اإلنتاجية.
مجال الدعم  :4.4إدارة المبنى) :خدمة  550شاغالً /شخصا ً في حيز مكاتب يبلغ  18,500متر مربع( ،بما في ذلك:
المنافع؛ وخدمات ومواد التنظيف؛ وإدارة حيز المكاتب؛ واألثاث المكتبي؛ وإدارة النفايات؛ وخدمات تصميم المناظر؛
وأعمال الصيانة الوقائية؛ وصيانة نظم التدفئة وتكييف الھواء والتھوية؛ وصيانة المصاعد وتصليحھا؛ وخدمات النقل؛
والمعدات .وستكفل الشعبة أداء مجلس حصر الممتلكات لوظيفته.
مجال الدعم  :4.5إدارة االمتيازات الخارجية )اللوازم المكتبية ،وخدمات تقديم الطعام ،واألمن(.
مجال الدعم  :4.6خدمات البريد الداخلي والخارجي وخدمات حقيبة األمم المتحدة وشارات الھوية الخاصة بمبنى
المنظمة ).(WMO

شعبة خدمات الشراء والسفر
-10
المتوقعة.

تشمل اإلدارة المختصة بإدارة الموارد شعبة خدمات الشراء والسفر التي ّ
توزع ميزانيتھا على النتائج

وتوفر شعبة خدمات الشراء والسفر خدمات السفر وتنفذ إجراءات للشراء تتسم بالشفافية ،وتعزز عدم
-11
اإلضرار بالمناخ ،وتعطي قيمة مقابل النقود ،وتلبي االحتياجات وفقا ً لالئحة المالية والقواعد المالية للمنظمة )تطرح
مناقصات متعلقة بالسلع والخدمات ،وتقوم بإعداد وتوقيع جميع أوامر وعقود الشراء(.
-12

وسوف تقدم الشعبة أشكال الدعم التالية:

مجال الدعم  :5.1خدمات الشراء :القيام بعمليات البحث عن المورّدين ،وإسداء المشورة فيما يتعلق بإجراءات التوريد،
والتحقق من االلتزام بالتعليمات الدائمة والقواعد المالية للمنظمة؛ وإصدار نحو  500أمر شراء قيمتھا اإلجمالية  9ماليين
فرنك سويسري سنوياً؛ وعقد نحو  10اجتماعات للجنة الشراء والعقود كل سنة.
مجال الدعم  :5.2تقديم خدمات السفر في المنظمة لنحو  5,000بعثة سنويا ً للموظفين والمشاركين في االجتماعات ،بما
في ذلك إسداء المشورة بشأن إجراءات السفر؛ وتوفير تذاكر السفر بأقل األسعار المتاحة؛ والتحقق من االلتزام
بالتعليمات الدائمة والقواعد المالية للمنظمة؛ وإصدار تراخيص السفر؛ وترتيب مدفوعات سُلف وبدالت السفر في جنيف
والخارج؛ واإلشراف على العقد المبرم مع وكالء السفر؛ واالتصاالت اليومية مع وكالء السفر؛ وتسوية المطالبات
المتعلقة بالسفر.
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المرفق باء
حساب تسوية التضخم ومسرد مصطلحات الميزانية
-1

حساب تسوية التضخم

يق ّدر متوسط المعدل السنوي للتضخم في الفترة المالية السابعة عشرة  2019-2016بنسبة  0.4في المائة
سنويا ً .وقد حُسبت تسوية التضخم استناداً إلى البيانات المقدمة من مكتب اإلحصاءات التابع لكانتون جنيف .واألساس
المرجعي لحساب تسويات التضخم للفترة  2019-2016ھو الميزانية المعتمدة للفترة المالية الخامسة عشرة .2015-2012
وھذا المبلغ يبلغ  276.0مليون فرنك سويسري .ويمكن أن يعاد حساب تسوية التضخم قبل وضع الصيغة النھائية
للميزانية التي ُتعرض على دورة المؤتمر السابع عشر في عام  2015كي تعكس أحدث البيانات المتاحة عن التضخم.

-2

مسرد مصطلحات الميزانية

التكاليف الموزعة :يرمي توزيع تكاليف خدمات الدعم إلى تحديد التكاليف الكاملة للنتائج المتوقعة التي تشمل الموارد
المباشرة وموارد الدعم .وتكاليف خدمات الدعم توزع على النتائج المتوقعة على أساس التكاليف المباشرة )التكاليف
المتعلقة بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين( الخاصة بكل نتيجة من النتائج المتوقعة.
االشتراكات المقررة :المبالغ التي يجب أن يدفعھا أعضاء المنظمة ) (WMOلتغطية نفقات المنظمة على مدى فترة
ميزانية ،وفقا ً لجدول يحدده المؤتمر والمجلس التنفيذي.
الموارد المباشرةِّ :
تمول الموارد المباشرة األنشطة المقدمة في إطار كيان تنظيمي والمرتبطة ارتباطا ً مباشراً بتنفيذ
اإلنجازات المتوخاة .و ُتدرج ميزانية الموارد المباشرة حسب النتائج المتوقعة )انظر أيضا ً موارد الدعم(.
النتائج المتوقعة :تصف النتائج المتوقعة منفعة يحصل عليھا المستخدم النھائي .وثمة ارتباط سببي واضح بين
اإلنجازات المتوخاة والنتائج المتوقعة المتحققة .وعلى الرغم من االعتراف بأثر العوامل الخارجية المھمة ،فإن تحقيق
النتيجة يخضع لرقابة المنظمة.
االستثمار :الموارد من ميزانية المنظمة ) (WMOومن خارجھا التي ُتنفق بھدف تحقيق الفوائد الواجب تحقيقھا ألعضاء
المنظمة في الفترة المالية السابعة عشرة ).(2019-2016
الموارد الطوعية ذات التمويل المشترك :الموارد المقدمة من منظمات شريكة إلى الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ ) (IPCCوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالنظام العالمي للبحوث المناخية ) ،(GCOSإضافة إلى
التمويل العادي للمنظمة ).(WMO
التكاليف غير المتعلقة بالموظفين :جميع الموارد األخرى غير الموارد المتعلقة بالموظفين .والموارد غير المتعلقة
بالموظفين ھي تكاليف التمويل ،مثالً للسفر ،أو المعدات ،أو العقود المؤسسية ،أو المساعدة المؤقتة ،أو الخدمات
االستشارية.
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الموارد العادية األخرى :اإليرادات األخرى للمنظمة بما فيھا اإليرادات المتأتية من التأجير ،وإيرادات دعم البرامج،
وعائدات بيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة ،واإليرادات المتنوعة .وال ُتدرج االشتراكات المقررة في الموارد العادية
األخرى.
الموارد العادية :تشمل الموارد العادية االشتراكات المقررة والموارد العادية األخرى كإيرادات اإليجار ،وإيرادات دعم
البرامج ،وعائدات بيع المطبوعات ،والفوائد المكتسبة ،واإليرادات المتنوعة ،والفائض النقدي.
الموارد المتعلقة بالموظفين :تكاليف صندوق الموارد المرتبطة بعقود الموظفين المحددة المدة والدائمة ،بما فيھا تكاليف
التعيين وانتھاء الخدمة ،والمرتبات ،والتكاليف العامة الموظفين.
التكاليف المعيارية :المبالغ المستخدمة في إعداد الميزانية وفي أغراض مراقبة الميزانية .وتمثل ھذه المبالغ متوسط
تكاليف الوحدة المستھدفة أو المقدرة.
الفائض :يمثل الزيادة التراكمية في اإليرادات عن المصروفات.
الموارد الطوعية :جميع الموارد الطوعية ذات التمويل المشترك ،والموارد الطوعية المتوقعة ،واالحتياجات الطوعية
اإلضافية.
النمو اإلسمي الصفري :يصف النمو اإلسمي الصفري اإلبقاء على الميزانية على نفس المستوى من فترة مالية إلى فترة
مالية أخرى.
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المرفق جيم
الھيكل التنظيمي

إدارة خدمات اللغات
والمؤتمرات والنشر

فرع خدمات اللغات
والنشر

Cg-17/Doc. 10.2, DRAFT 1, p. 120

المسودة األولى

المرفق دال
توجيھات الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بشأن إعداد الميزانية المقترحة للفترة

2019-2016

)مختصرة من التقرير النھائي للدورة ) (EC-66مع القرارات(

الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

نظر المجلس في مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016وقرر أن يقدم توصية
4.8.1.2
بشأنھا مع إدخال التحسينات التالية:
)أ(

تبسيط ھيكل الوثيقة بما يجعل األولويات في صدارة الوثيقة ويكفل ارتباط األولويات بالمطالب المالية
الواردة في الميزانية المنقحة المقترحة ارتباطا ً صريحاً؛

)ب(

إدراج ما يلي باعتباره أولويات:
-1

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsعلى تلبية متطلبات منظمة الطيران
المدني الدولي ) (ICAOمع التركيز على التعجيل بتنفيذ معايير الكفاءة ونظام إدارة الجودة
من أجل) :أ( تلبية االحتياجات الناشئة في الخطة العالمية للمالحة الجوية؛ )ب( تلبية
االحتياجات الناشئة في أقاليم المنظمة )(WMO؛ )ج( تعزيز أطر استرداد التكاليف؛

-2

تنفيذ الخدمات المناخية في إطار خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
وبخاصة للبلدان التي تفتقر إلى تلك الخدمات مع التركيز على دعم إنشاء مراكز مناخية
إقليمية؛ وتحديد متطلبات المستخدمين من النواتج المناخية؛ وتطوير نظام معلومات
الخدمات المناخية )(CSIS؛

-3

استكمال تنفيذ نظام معلومات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOS/WISمع التركيز
على تنفيذ كافة لبنات بناء اإلطار ودعم استيعاب اإلطار على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

-4

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

-5

تعزيز تنمية قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللوفاء
بمھمتھا عن طريق مساعدتھا على تعزيز مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية وبنيتھا التحتية،
وبخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

-6

تحسين الخبرات في مجال تقديم تنبؤات مبكرة عالية الجودة قائمة على اآلثار ،وعلى وجه
الخصوص إنذارات مبكرة بظواھر الطقس والمناخ والماء الشديدة التأثير ،واإلسھام بذلك
في الجھود الدولية بشأن الحد من الكوارث والوقاية منھا؛

)(GFCS
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)ج(

إجراء استعراض استراتيجي لھياكل المنظمة ) (WMOوترتيباتھا التشغيلية وممارساتھا
بشأن وضع الميزانية مع التركيز على فعالية أنشطة الھياكل التأسيسية وترتيبات األمانة.

تقليص حجم الخطة االستراتيجية وتبسيطھا ،واستخدام لغة عملية المنحى فيھا وحذف التذييالت منھا.

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

الميزانية
نظر المجلس التنفيذي في الميزانية المقترحة للفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016المقدمة من
4.8.1.4
األمين العام والمع ّدة طبقا ً للقرار  .(EC-65) 20وأشار المجلس إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المنظمة يواجھون ضغوطا ً
في التمويل ولذا طلبوا اقتراحات مفصلة في الميزانية تتعلق باألولويات كما ھي محددة في الخطة االستراتيجية المنقحة
لدعم أي مطالبة بزيادة تكميلية للميزانية في الفترة المالية المقبلة بدءاً من ميزانية أساسية لمستويات اإلنفاق الحالية.
4.8.1.5

وأوصى المجلس بما يلي:

)أ(

أن تكون الميزانية المنقحة المقترحة مشفوعة بمجموعة مقترحة من (i) :زيادات التكاليف التي ال يمكن
التحكم فيھا؛ ) (iiتدابير تحقيق وفورات؛ ) (iiiتدابير االستثمار؛

)ب(

أن ُتعرض باختصار األنشطة المكوِّ نة لكل تدبير وتكلفته ومبرراته وخطر تنفيذه أو عدم تنفيذه؛

)ج(

أن تحدد الميزانية المنقحة المقترحة التدابير الممكنة لتحقيق وفورات ،ومقدار ھذه الوفورات حتى تتسنى
إعادة تخصيص الموارد المناظرة لألنشطة ذات األولوية قبل النظر في توجيه طلبات للحصول على
تمويل إضافي؛

)د(

أن تتحقق الوفورات إما بتحقيق كفاءة في العمليات الداخلية وإما من التخفيضات المقترحة في برامج
العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
التقرير المالي المقدم من األمين العام عن الفترة المالية السادسة عشرة )(2015-2012
مقدمة
يتناول ھذا التقرير الحالة المالية للفترة المالية السادسة عشرة ) (2015-2012وھو مق َّدم وفقا ً للمادة
-1
) (11من الالئحة العامة.

136

نظرة عامة
في قراره  - (Cg-XVI) 37الحد األقصى للنفقات في الفترة المالية السادسة عشرة ) ،(2015-2012أقر
-2
ً
المؤتمر حدا أقصى للنفقات يبلغ  276مليون فرنك سويسري للميزانية العادية للمنظمة خالل الفترة المالية السادسة
عشرة ،على أن يأتي  261مليون فرنك سويسري منھا من االشتراكات المقررة ،أما الرصيد المتبقي والبالغ  15مليون
فرنك سويسري فيأتي من الموارد العادية األخرى )مثل إيرادات تأجير المرافق ،وإيرادات تكاليف الدعم ،والفائدة
المستحقة وغير ذلك من اإليرادات(.
وفي القرار ذاته ،أجاز المؤتمر أيضا ً صرف النفقات من الميزانية الممولة من الموارد الطوعية التي ُتقدر
-3
بنحو  175مليون فرنك سويسري ،والتي تشمل األولويات الممولة من الموارد الطوعية وقيمتھا  142مليون فرنك
سويسري ،والبرامج الممولة بصورة مشتركة من الموارد الطوعية بمبلغ  33مليون فرنك سويسري.
وتصنف المنظمة ) (WMOجميع العمليات والمشاريع وأنشطة الصناديق في ثالثة قطاعات :الصندوق
-4
العام ،والصناديق االستئمانية للتعاون الفني ،والصناديق االستئمانية المعيارية .والقطاع ھو نشاط متميز أو مجموعة
متميزة من األنشطة يُبلغ عن المعلومات المالية بشأنھا بشكل مستقل .وفي البيانات المالية المراجعة حسابياًُ ،تبلغ المنظمة
) (WMOعن المعامالت بالنسبة لكل قطاع أثناء الفترة المالية ،وعن األرصدة المتبقية في نھاية الفترة.

قطاع الصندوق العام
يشمل قطاع الصندوق العام) :أ( الكيان المحاسبي المنشأ وفقا ً للمادة  9.1من الالئحة المالية للمنظمة
-5
) (WMOلغرض تقييد مساھمات وسُلف األعضاء والنفقات المرخص بھا بنا ًء عليھا؛ )ب( مستردات تكاليف الدعم غير
المباشرة؛ )ج( مبيعات المطبوعات والتذكارات؛ )د( تأجير المكاتب ،ومرافق المؤتمرات ،ومواقف السيارات؛
)ھـ( اإليرادات المتنوعة؛ )و( صندوق رأس المال العامل المنشأ وفقا ً للمواد  9.3إلى  9.6من الالئحة المالية؛
)ز( االشتراكات المستلمة غير المخصصة لفئة محددة من البرامج أو لمشروع محدد؛ )ح( احتياطي استحقاقات
التوظيف وإنھاء الخدمة واحتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد .وفي إطار الصندوق العام ،تقدم المنظمة ) (WMOخدمات
لدعم األعضاء .و ُتمول ھذه األنشطة من االشتراكات المقررة وغير ذلك من المصادر العادية.

االشتراكات المقررة واالشتراكات غير المدفوعة )الصندوق العام(
يبلغ إجمالي االشتراكات األنصبة المقررة للفترة المالية السادسة عشرة ) 261 (2015-2012مليون فرنك
-6
سويسري .وبلغت االشتراكات المستحقة عن الفترات المالية السابقة  22.2مليون فرنك سويسري في بداية الفترة المالية
السادسة عشرة .أما مقدار ما دفعه األعضاء حتى  28شباط /فبراير  2015فقد بلغ  226.3مليون فرنك سويسري والمبلغ
المقدَّر سداده بين  1آذار /مارس و 31كانون األول /ديسمبر  2015فيبلغ  42.4مليون فرنك سويسري .ويبين المرفق 1
االشتراكات المستحقة القبض حتى  28شباط /فبراير  ،2015ويرد موجز لھا في الجدول .1
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الجدول
الصندوق العام
االشتراكات المقررة أثناء الفترة المالية السادسة عشرة واالشتراكات المتأخرة
المبالغ بماليين الفرانكات السويسرية
1

االشتراكات المستحقة
)حتى  31كانون األول/
ديسمبر (2011

المبلغ
المستحق

المبلغ
المسدد
بحلول 28
شباط/فبراير
(*) 2015

22.2

17.9

المبلغ غير
المدفوع
بحلول 28
شباط/فبراير

المبلغ المقدَّر
سداده فيما
بين 1
آذار/مارس
و 31كانون
األول/ديسمبر

المبلغ المقدَّر
غير المدفوع
حتى  31كانون
األول /ديسمبر

2015

2015

2015

4.3

0.5

3.8

الفترة المالية السادسة
عشرة
االشتراكات المقررة في 2012

65.3

64.8

0.5

0.1

0.4

االشتراكات المقررة في

2013

65.3

64.7

0.6

0.1

0.5

االشتراكات المقررة في

2014

65.2

57.2

8.0

7.5

0.5

االشتراكات المقررة في

2015

65.2

21.7

43.5

34.2

9.3

مجموع الفترة المالية السادسة
عشرة

261.0

208.4

52.6

41.9

10.7

المجموع

283.2

226.3

56.9

42.4

14.5

* المدفوعات المستلمة تقيّد أوالً في صندوق رأس المال العامل ،ثم تخصم بالترتيب الزمني من االشتراكات المستحقة عليه طبقا ً
لجدول تقدير االشتراكات) .المادة  8.7من الالئحة المالية(.

وحتى  1كانون الثاني /يناير  ،2015كان  32عضواً من األعضاء تسري عليھم أحكام القرار (Cg-XI) 37
-7
– تعليق عضوية األعضاء بسبب التقصير في الوفاء بااللتزامات المالية .وبحلول  28شباط/فبراير  ،2015استوفى
عضوان اثنان من ھؤالء األعضاء شروط إلغاء تطبيق أحكام القرار  (Cg-XI) 37وذلك باالمتثال التفاق التسديد فيما
يتعلق بتسوية متأخرات اشتراكاتھم.
وفي نھاية الفترة المالية الخامسة عشرة ) ،(2011-2008كان ھناك مبلغ وقدره  22.2مليون فرنك
-8
سويسري من االشتراكات المقررة غير مسدد من قبل بعض األعضاء .وواصل األمين العام بذل جھوده لتشجيع
األعضاء المقصرين في الوفاء بالتزاماتھم المالية للمنظمة وذلك بتوجيه نداءات للدفع ،واتخاذ ترتيب قبول العملة
المحلية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وإبالغ األعضاء بالترتيبات التي وافق عليھا المؤتمر من أجل دفع
متأخراتھم بالتقسيط .وحتى  31كانون األول /ديسمبر  ،2015تقدَّر االشتراكات غير المسددة بمبلغ إجمالي قدره 14.5
مليون فرنك سويسري ،وھو ما يبين تحسنا ً كبيراً في الوضع العام منذ نھاية الفترة المالية األخيرة ،إذا ما تحققت
عمليات التسديد المتوقعة.

اعتمادات الميزانية )الصندوق العام(
أقر المؤتمر ،في دورته الخامسة عشرة المعقودة في أيار /مايو  ،2007اعتماد المنظمة ) (WMOللمعايير
-9
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASاعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  .2010ووفقا ً لذلكُ ،تحتسب اإليرادات
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والنفقات منذ ذلك التاريخ على أساس االستحقاق الكامل .عالوة على ذلك ،وبمقتضى ھذه المعايير ،ال تحتسب النفقات
إال بعد تسليم السلع والخدمات التي تشتريھا المنظمة ) (WMOبالفعل .وقد أُعدت ميزانية الفترة المالية السادسة عشرة
على أساس نقدي مع ّدل ،بحيث يُحتسب الدخل بعد استالم النقد و ُتحتسب النفقات بعد سداد االلتزام ،بغض النظر عن
توقيت استالم السلع والخدمات المشتراة.
يلخص الجدول  2حالة ميزانية الصندوق العام للفترة المالية السادسة عشرة  .2015-2012و ُتحتسب
-10
ُ
النفقات على أساس نقدي معدّل كي يمكن مقارنته باألساس الذي تعد الميزانية عليه.
ويُقدر أن إجمالي اعتماد الميزانية العادية البالغ  276مليون فرنك سويسري للفترة المالية السادسة عشرة
-11
سيُستخدم بالكامل بنھاية الفترة ،كما يتضح من المرفق  2في ھذا التقرير.

فائض )عجز( الصندوق العام
بدأ الصندوق العام الفترة المالية السادسة عشرة ) (2015-2012بعجز نقدي قيمته  7.4مليون فرنك
-12
سويسري .ويُنتظر أن تبلغ مدفوعات االشتراكات المقررة  268.7مليون فرنك سويسري .كما يُتوقع أن يصل الدخل
النقدي من المصادر العادية األخرى إلى  14.8مليون فرنك سويسري .ويُرتقب أيضا ً أن ُتنفق كافة االعتمادات ال ُمق ّرة
بحلول  31كانون األول/ديسمبر  .2015لذا فمن المنتظر أن يختتم الصندوق العام الفترة المالية السادسة عشرة بفائض
قدره  0.1مليون ،كما يوضح الجدول .2
الجدول

2

الصندوق العام
بيان الفائض أو العجز النقدي
أثناء الفترة المالية السادسة عشرة ) 2012إلى (2015
القيم وفق المبالغ النقدية المستلمة والمنفقة
المبالغ بالفرنكات السويسرية
2012
-1

الفائض )العجز( النقدي في بداية الفترة

-2

اإليرادات:
 2.1االشتراكات
المقررة:
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

االشتراكات غير
المدفوعة في بداية
الفترة
االشتراكات المقررة
اشتراكات غير مدفوعة
أقل بنھاية الفترة
االشتراكات المقررة
المستلمة

)(7,358,584

2013
7,551,106

2014
6,763,912

2015
)المقدّرة(
10,048,910

المجموع
)(7,358,584

22,235,747

11,398,770

15,752,381

13,640,273

22,235,747

65,254,255

65,276,100

65,250,000

65,250,000

261,030,355

)(11,398,770
76,091,232

)(15,752,381
60,922,489

)(13,640,273
67,362,108

)(14,520,543
64,369,730

)(14,520,543
268,745,559

الموارد
العادية
األخرى
2.2.1
2.2.2

األنشطة المدرة للدخل
اإليرادات مقابل
الخدمات المقدمة

1,693,000
1,288,058

1,663,000
1,582,217

1,745,000
1,821,090

1,800,000
1,900,000

6,901,000
6,591,365
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-3
-4

-5

2.2.3
تسويات ناشئة عن
الفائدة وأسعار الصرف
2.2.4
مصادر أخرى
2.2.5
إجمالي المبالغ النقدية
المستلمة من المصادر
العادية األخرى
 2.3مجموع اإليرادات المستلمة خالل
الفترة
مجموع الموارد المتاحة لالعتمادات:

)(366,000

)(241,000

580,000

300,000

273,000

611,000

121,000

155,000

150,000

1,037,000

3,226,058

3,125,217

4,301,090

4,150,000

14,802,365

79,317,290

64,047,706

71,663,198

68,519,730

283,547,924

71,958,706

71,598,812

78,427,110

78,568,640

276,189,340

النفقات:
 4.1النفقات )بما في ذلك االلتزامات(
 4.2التزامات ملغاة أقل بعد *2015
 4.3النفقات باستثناء االلتزامات )نقداً(

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

64,407,600

64,834,900

68,378,200

78,379,300

276,000,000

الفائض )العجز( النقدي في نھاية الفترة

7,551,106

6,763,912

10,048,910

189,340

189,340

276,000,000
0

ً
إيجابية مما كان متوقعا ً له.
* بعد انقضاء اثني عشر شھراً على نھاية الفترة الماليةُ ،تلغى جميع االلتزامات المتبقية ،وھو ما قد يثمر عن فائض نقدي أكثر

صندوق رأس المال العامل
قرّر المؤتمر ،في قراره  ،(Cg-XV) 42ما يلي) :أ( ح ّدد رأس مال صندوق رأس المال العامل بقيمة
-13
 7.5مليون فرنك سويسري) ،ب( جمّد سُلف األعضاء وقتھا عند المستوى الذي كانت عليه في الفترة المالية الرابعة
عشرة) ،ج( قرر تمويل رأس المال غير الممول وقدره  2.5مليون فرنك سويسري في ذاك الوقت من الوفورات المحققة
نتيجة دمج الصناديق الخارجة عن الميزانية في الميزانية العادية اعتباراً من  1كانون الثاني/يناير  .2008وقد تمخض
الدمج عن وفورات بلغت قيمتھا  1,326,000فرنك سويسري ،وبذلك انخفض العجز إلى  1,174,000فرنك سويسري.
وفي القرار  ،(EC-LXI) 15أوصى المجلس التنفيذي بأن يتم تمويل العجز البالغ  1,174,000فرنك سويسري من إيرادات
فوائد صندوق رأس المال العامل ابتدا ًء من الفترة المالية الخامسة عشرة واالستمرار إلى الفترة المالية السادسة عشرة.
]ويرد تحديث آخر حول ھذا الموضوع في الوثيقة .[Cg-17/Doc. 11.2
ومنذ  1كانون الثاني/يناير  ،2008أي في بداية الفترة المالية الخامسة عشرة ،بلغت الفائدة التي كسبتھا
-14
استثمارات رأس المال الممول لصندوق رأس المال العامل  278,000فرنك سويسري بحلول  31كانون األول/ديسمبر
 ،2014وھو ما رفع رأس مال الصندوق إلى ] .6,604,000لذا فمن الموصى به بموجب البند  11.2أن يمدّد المؤتمر

قرار تمويل العجز المتبقي في رأس المال ) 896,000فرنك سويسري( من الفائدة المحققة من استثمارات رأس المال
الممول خالل الفترة المالية السابعة عشرة[.
-15

ولم تظھر إلى اآلن الحاجة إلى استخدام صندوق رأس المال العامل خالل الفترة المالية السادسة عشرة.

-16
فبراير .2015

وبلغت السُلف غير المسددة لھذا الصندوق والمستحقة على األعضاء  601فرنك سويسري في  28شباط/

قطاع الصناديق االستئمانية للتعاون الفني
الصناديق االستئمانية للتعاون الفني ھي عمليات ثنائية ممولة من الموارد الطوعية فيما يتعلق باألنشطة
-17
المحددة المعھود بھا إلى المنظمة .ويُنشئ األمين العام ھذه الصناديق بموجب المادة  9.7من الالئحة المالية من أجل
احتساب االشتراكات التي يكون قد ا ُتفق على الغرض منھا ونطاقھا وإجراءات اإلبالغ الخاصة بھا مع الجھة المانحة
بموجب اتفاقات صناديق استئمانية محددة .وفي إطار الصناديق االستئمانية للتعاون الفني ،تقدم المنظمة )(WMO
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المسودة األولى
تمول أساسا ً من خالل
لألعضاء خدمات التعاون الفني وخدمات التخطيط والتنفيذ الخارجة عن الميزانية .وھذه األنشطة َّ
االشتراكات الطوعية.
وفي بداية الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت المنظمة ) (WMOتدير صناديق استئمانية للتعاون الفني
-18
برصيد مجمّع قيمته  38.8مليون فرنك سويسري .وخالل ھذه الفترة ،من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات إلى 32
مليون فرنك سويسري ،وأن تصل النفقات إلى  42مليون ،بحيث يكون الرصيد المتوقع للصناديق بنھاية الفترة ھو 28.8
مليون ،كما يوضح الجدول .3
ويتم اإلبالغ عن الدخل والنفقات على أساس االستحقاق الكامل ،وذلك وفقا ً المعايير المحاسبية الدولية
-19
للقطاع العام ).(IPSAS
الجدول

3

الصناديق االستئمانية للتعاون الفني
بيان باإليرادات والنفقات
أثناء الفترة المالية السادسة عشرة ) 2012إلى (2015
القيم وفق المعايير المحاسبية الدولية )(IPSAS
المبالغ بالفرنك السويسري
2015

المجموع

2012

2013

2014

)المقدّرة(

38,795,000

32,935,000

39,046,000

34,102,000

38,795,000

4,328,000

8,148,000

6,007,000

6,161,000

24,644,000

853,000

5,321,000

610,000

600,000

7,384,000

13,469,000

6,617,000

6,761,000

32,028,000

45,663,000

40,863,000

70,823,000

12,000,000

41,960,000

28,863,000

28,863,000

-1

الرصيد في بداية الفترة

-2

اإليرادات:
 2.1التبرعات المدفوعة
 2.2التبرعات غير المدفوعة
 2.3مجموع اإليرادات

5,181,000

-3

مجموع الموارد المتاحة لالعتمادات:

43,976,000

46,404,000

-4

النفقات*:

11,041,000

7,358,000

11,561,000

-5

الرصيد في نھاية الفترة

32,935,000

39,046,000

34,102,000

* تشمل االلتزامات في نھاية السنة ،وكذلك الحصة في المشاريع المشتركة

قطاع الصناديق المعيارية
الصناديق االستئمانية المعيارية ھي حسابات خاصة يقوم المجلس التنفيذي بإنشائھا من أجل االشتراكات
-20
المخصصة للبرامج األساسية الممولة من الموارد الطوعية ،ويجوز ترحيل أرصدتھا إلى فترات محاسبية مقبلة .في
إطار الصناديق المعيارية )الصناديق االستئمانية( ،تقدم المنظمة ) (WMOلألعضاء خدمات التعاون الفني وخدمات
التخطيط والتنفيذ الخارجة عن الميزانية لدعم األنشطة ذات األولوية والبرامج الرئيسية والمؤتمرات الكبرى.
في بداية الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت المنظمة ) (WMOتدير صناديق معيارية برصيد مجمّع قيمته
-21
 12.5مليون فرنك سويسري .وخالل ھذه الفترة ،من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات إلى  50.9مليون فرنك
سويسري ،وأن تصل النفقات إلى  39.4مليون ،بحيث يكون الرصيد المتوقع للصناديق بنھاية الفترة ھو  24مليون ،كما
يوضح الجدول .4
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المسودة األولى
الجدول

4

الصناديق المعيارية
بيان باإليرادات والنفقات
أثناء الفترة المالية السادسة عشرة ) 2012إلى (2015
القيم وفق المعايير المحاسبية الدولية )(IPSAS
المبالغ بالفرنك السويسري

-1

الرصيد في بداية الفترة

-2

2012

2013

2014

2015
)المقدّرة(

المجموع

12,520,000

27,458,000

34,024,000

27,491,000

12,520,000

5,951,000

9,665,000

3,242,000

6,286,000

25,144,000

اإليرادات:
 2.1التبرعات المدفوعة
 2.2التبرعات غير المدفوعة
 2.3الحصة في المشاريع المشتركة
 2.4مصادر أخرى
 2.5مجموع اإليرادات

2,257,000

0

0

0

2,257,000

21,012,000

15,786,000

5,521,000

8,571,000

50,890,000

-3

مجموع الموارد المتاحة لالعتمادات:

33,532,000

43,244,000

39,545,000

36,062,000

63,410,000

-4

النفقات*

6,074,000

9,220,000

12,054,000

12,100,000

39,448,000

-5

الرصيد في نھاية الفترة

27,458,000

34,024,000

27,491,000

23,962,000

23,962,000

10,767,000

4,192,000

285,000

300,000

15,544,000

2,037,000

1,929,000

1,994,000

1,985,000

7,945,000

* تشمل االلتزامات في نھاية السنة ،وكذلك الحصة في المشاريع المشتركة

األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً
األموال المحتفظ بھا استئمانيا ً تتعلق بكيانات تقدم لھا المنظمة ) (WMOدعما ً محاسبيا ً وغيره من أشكال
-22
ُ
الدعم اإلداري ،دون أن يكون للمنظمة قدرة على مراقبتھا .كما أن البيانات المالية لھذه الكيانات ال تدرج في البيانات
المالية للمنظمة ) .(WMOوخالل الفترة المالية السادسة عشرة ،احتفظت المنظمة ) (WMOاستئمانيا ً بأموال لكل من
الفريق الحكومي الدولي المعني برصدات األرض ) (GEOوفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات
) (DBCPولجنة األعاصير التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ) ،(ESCAPوالفريق المعني
باألعاصير المدارية ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
وترتبط المنظمة ) (WMOبعالقات عمل بكل من الفريق الحكومي الدولي المعني برصدات األرض
-23
) (GEOوفريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ) (DBCPولجنة األعاصير ،والفريق المعني
باألعاصير المدارية .وتقدم المنظمة ) (WMOمكاتب وقاعات ،وتوفر إدارة شؤون الموظفين واإلدارة المالية
والمشتريات وغير ذلك من خدمات الدعم اإلداري لكل من ھذه الكيانات التي توفر في المقابل الجھود الفنية والبرنامجية
في المجاالت التي تساعد المنظمة ) (WMOعلى تنفيذ والياتھا .وتر ّد كل جھة للمنظمة ) (WMOكلفة الخدمات التي
قدمتھا لھا على أساس الرسوم المئوية بموجب شروط االتفاقات التي تم التفاوض بشأنھا.
وتوفر المنظمة ) (WMOأيضا ً مجانا ً المكاتب والقاعات ،بما في ذلك مرافق االجتماعات ،وخدمات الدعم
-24
اإلداري للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالتي اُنشئت بالتعاون بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .كذلك توفر المنظمة ) (WMOالدعم المالي للھيئة ) (IPCCوالتي تشمل تمويل راتب أمين الھيئة ).(IPCC
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المسودة األولى
وفي بداية الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت المنظمة ) (WMOتحتفظ استئمانيا ً بأموال برصيد مجمّع
-25
قيمته  15.6مليون فرنك سويسري .وخالل ھذه الفترة ،من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات إلى  36.9مليون فرنك
سويسري ،وأن تصل النفقات إلى  42.6مليون ،بحيث يكون الرصيد المتوقع للصناديق بنھاية الفترة ھو  10ماليين فرنك
سويسري.

المشاريع المشتركة
إن المشاريع المشتركة كيانات محاسبية ُتنشأ بصورة مشتركة من جانب المنظمة ) (WMOومنظمات
-26
القطاع العام الدولية األخرى سعيا ً إلى تحقيق أھداف فيھا مصلحة متبادلة بموجب ترتيبات تحدد حصة الملكية في كل
مشروع .وتحستب المنظمة ) (WMOحصتھا في ملكية صافي أصول كل مشروع مشترك أصوالً إن كانت موجب ًة أو
خصوما ً إن كانت سالب ًة ،على أساس نسبة المنظمة ) (WMOمن االشتراكات السنوية التي تدفعھا جميع الكيانات المالكة.
وخالل الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت للمنظمة مصالح واھتمامات في السنة القطبية الدولية المشتركة بين المنظمة
) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم )(ICSU؛ وفي صندوق البحوث المناخية المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمجلس
الدولي للعلوم ) (ICSUواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛ وكذلك في النظام العالمي لرصد المناخ
المشترك بين المنظمـة ) (WMOوالمجلس الدولـي للعلوم ) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ).(IOC
وفي بداية الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت المنظمة ) (WMOتشارك في إدارة برامج ذات رصيد
-27
مجمّع قيمته  4.2مليون فرنك سويسري .وخالل ھذه الفترة ،من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات إلى  13.3مليون
فرنك سويسري ،وأن تصل النفقات إلى  14مليون ،بحيث يكون الرصيد المتوقع للصناديق بنھاية الفترة ھو  3.4مليون
فرنك سويسري.

االحتياطيات
االحتياطيات ينشئھا المجلس التنفيذي كتسھيالت لتمويل صناديق و /أو تمويل أنشطة محددة في إطار
-28
ظروف محددة .وخالل الفترة المالية السادسة عشرة ،كانت ھناك ثالثة احتياطيات فاعلة :احتياطي استحقاقات التوظيف
ونھاية الخدمة ،واستحقاقات ما بعد التقاعد ،واحتياطي استحقاقات الموظفين.
وقد أنشئ احتياطي استحقاقات التوظيف ونھاية الخدمة بالقرار  (EC-XXVII) 20للوفاء بتكاليف نھاية العقد
-29
و التوظيف ،التي ال تعتبر مرصودة بالتحديد في الميزانية.
ويمول االحتياطي من الرسوم بنسبة  4في المائة على تكاليف
َّ
األجور وفقا ً للقرار .(EC-LXI) 14
وأنشئ احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد بموجب القرار  (EC-LII) 7لتغطية استحقاقات التأمين الصحي
-30
ً
بعد انتھاء الخدمة لموظفي المنظمة ) (WMOعلى أساس نظام دفع االستحقاقات أوال بأول .وھو ممول من رسم بنسبة
 3في المائة على تكاليف األجور ،على أن يسري ابتدا ًء من  1كانون الثاني /يناير  ،2009وفقا ً للقرار .(EC-LXI) 14
ويمثل احتياطي استحقاقات الموظفين صافي األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن التقييم االكتواري
-31
الستحقاقات الموظفين التي حددھا اكتواري مھني في نھاية كل عام.
يوجز الجدول  5الوضع المالي لھذه االحتياطيات أثناء الفترة المالية السادسة عشرة .وبلغ الرصيد في
-32
بداية الفترة  22مليون فرنك سويسري ،ومن المتوقع أن يشھد الرصيد انخفاضا ً إلى  8.8مليون بنھاية الفترة المالية
السادسة عشرة ،وذلك في المقام األول كنتيجة للخسائر الناشئة عن التقييم االكتواري في األعوام  2012و 2014و2015
)المقدّرة( نظراً لالنخفاض في أسعار الفائدة المستخدمة في خصم االلتزامات الطويلة األجل الستحقاقات الموظفين،
ال سيما التأمين الصحي بعد انتھاء مدة الخدمة.

Cg-17/Doc. 11.1(1), DRAFT 1, p. 10

المسودة األولى
الجدول

5

االحتياطيات
التحركات خالل الفترة المالية السادسة عشرة )(2015-2012
المبالغ بالفرنك السويسري
2012

2014

2013

2015
)المقدّرة(

المجموع

-1

الرصيد في بداية الفترة

22,015,000

16,782,121

20,565,054

12,613,280

22,015,000

-2

اإلضافات

2,935,078

6,748,844

6,444,529

4,098,817

20,227,268

-3

التطبيقات

)(8,167,957

)(2,965,911

)(14,396,303

)(7,946,724

)(33,476,895

-4

الرصيد في نھاية الفترة

16,782,121

20,565,054

12,613,280

8,765,373

8,765,373

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة )(UNJSPF
المنظمة ) (WMOمنظمة عضو تشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
-33
) ،(UNJSPFالذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من
استحقاقات .وھذا الصندوق ھو خطة استحقاقات ممولة يحددھا أرباب عمل متعددون .وكما تنص المادة ) 3ب( من
النظام األساسي للصندوق ،تكون العضوية في الصندوق مفتوحة أمام الوكاالت المتخصصة وأي منظمات حكومية دولية
أخرى تشترك في النظام الموحد للمرتبات والبدالت وشروط الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
ويتألف االلتزام المالي للمنظمة ) (WMOإزاء الصندوق ) (UNJSPFمن مساھمتھا المقررة ،بالمعدل الذي
-34
ً
تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة )والبالغ حاليا  %7.9للمشتركين و %15.8للمنظمات األعضاء( إلى جانب أي حصة
من أي مدفوعات سد عجز اكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية .ومدفوعات سد
العجز ھذه ال تصبح مستحقة القبض إال إذا ومتى استشھدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بحكم المادة  ،26في أعقاب
تحديدھا وجود حاجة إلى مدفوعات لسد العجز تستند إلى تقييم للكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية اعتباراً
من تاريخ التقييم .ويجب على كل منظمة عضو أن تساھم في سد ھذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي
دفعتھا كل منظمة منھا أثناء السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.
وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق ،خلص االكتواري االستشاري إلى عدم وجود حاجة ،في
-35
 31كانون األول /ديسمبر  ،2013إلى مدفوعات لسد العجز بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق وذلك ألن
القيمة االكتوارية لألصول كانت تتجاوز القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق .وإضافة إلى
ذلك ،تجاوزت أيضا ً القيمة السوقية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم .ووقت إعداد
ھذا التقرير ،لم تكن الجمعية العامة قد استشھدت بحكم المادة .26
وفي كانون األول /ديسمبر  2012ونيسان/أبريل  ،2013أذنت الجمعية العامة برفع سن التقاعد المعتاد
-36
ً
وسن انتھاء الخدمة اإللزامي للمشتركين الجدد في الصندوق إلى  65عاما ،على أن يسري ذلك في موعد ال يتجاوز
 1كانون الثاني /يناير  .2014وقد أقرت الجمعية العامة في كانون األول /ديسمبر  2013التغيير ذا الصلة في النظام
األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية .وينعكس رفع السن المعتاد للتقاعد في التقييم االكتواري للصندوق اعتباراً من
 31كانون األول/ديسمبر .2013
خالل األعوام  2012و 2013و ،2014بلغت قيمة اشتراكات المنظمة ) (WMOفي الصندوق )(UNJSPF
-37
 28.8مليون فرنك سويسري .ومن المنتظر أن تقترب االشتراكات في عام  2015من  10.5مليون ،لذا فمن المتوقع أن
تبلغ االشتراكات في الفترة المالية  39.2 2015-2012مليون فرنك سويسري.
ـــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات2 :
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المسودة األولى
1

المرفق

GENERAL FUND
STATEMENT SHOWING STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 28 February 2015
(Amounts expressed in Swiss Francs)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Afghanistan

2012

27,703.73

13,050.00

-

-

-

2012

27,703.73

13,050.00

40,753.73

-

Albania

2012

26,115.00

13,050.00

-

-

-

2012

26,115.00

13,050.00

39,165.00

-

Algeria

-

-

91,350.00

-

-

-

2015

-

91,350.00

91,350.00

-

Angola

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Antigua and Barbuda

2013

21,407.67

13,050.00

-

-

-

2013

21,407.67

13,050.00

34,457.67

-

Argentina

-

2014

280,574.18

280,575.00

-

-

-

2014

280,574.18

280,575.00

561,149.18

Armenia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Australia

-

-

1,331,100.00

-

1,331,100.00

1,331,100.00

-

-

-

-

-

Austria

-

-

515,475.00

-

515,475.00

515,475.00

-

-

-

-

-

Azerbaijan

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

Bahrain

Bahamas

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Bangladesh

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Barbados

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Belarus

-

-

39,150.00

-

-

-

2015

-

39,150.00

39,150.00

-

Belgium

-

-

639,450.00

-

54,297.93

54,297.93

2015

-

585,152.07

585,152.07

Belize

-

-

13,050.00

-

277.02

277.02

2015

-

12,772.98

12,772.98

-

Benin

2006

113,711.99

13,050.00

-

-

-

2006

113,711.99

13,050.00

126,761.99

-

Bhutan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Bolivia

1982

485,808.00

13,050.00

-

-

-

1982

485,808.00

13,050.00

498,858.00

-

Bosnia and Herzegovina

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Botswana

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

2014

1,885,725.00

1,885,725.00

-

-

-

2014

1,885,725.00

1,885,725.00

3,771,450.00

-

Brazil
British Carribean Territories

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Brunei Darussalam

-

-

19,575.00

-

19,575.00

19,575.00

-

-

-

-

-

Bulgaria

-

-

32,625.00

-

-

-

2015

-

32,625.00

32,625.00

-

Burkina Faso

2013

16,581.94

13,050.00

-

-

-

2013

16,581.94

13,050.00

29,631.94

-

Burundi

2012

36,147.18

13,050.00

-

-

-

2012

36,147.18

13,050.00

49,197.18

-
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المسودة األولى
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Cambodia

2014

12,458.74

13,050.00

-

-

-

2014

12,458.74

13,050.00

25,508.74

Cameroon

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Canada

-

-

1,918,350.00

-

1,918,350.00

1,918,350.00

-

-

-

-

-

Cape Verde

2010

58,972.96

13,050.00

-

-

-

2010

58,972.96

13,050.00

72,022.96

-

Central African Republic

1983

358,546.71

13,050.00

-

-

-

1983

358,546.71

13,050.00

371,596.71

-

Chad

2007

100,427.00

13,050.00

-

-

-

2007

100,427.00

13,050.00

113,477.00

-

Chile

-

-

215,325.00

-

3.79

3.79

2015

-

215,321.21

215,321.21

-

-

-

3,308,175.00

-

-

-

2015

-

3,308,175.00

3,308,175.00

Colombia

China

2014

56,549.89

169,650.00

-

-

-

2014

56,549.89

169,650.00

226,199.89

-

Comoros

1991

293,702.12

13,050.00

-

-

-

1991

293,702.12

13,050.00

306,752.12

-

Congo

2013

13,207.93

13,050.00

-

-

-

2013

13,207.93

13,050.00

26,257.93

-

Cook Islands

2014

14.00

13,050.00

-

-

-

2014

14.00

13,050.00

13,064.00

-

Costa Rica

2014

24,971.86

26,100.00

4,318.26

-

4,318.26

2014

20,653.60

26,100.00

46,753.60

-

Côte d'Ivoire

-

-

13,050.00

-

12,735.37

12,735.37

2015

-

314.63

314.63

-

Croatia

-

-

78,300.00

-

78,300.00

78,300.00

-

-

-

-

-

Cuba

-

-

45,675.00

-

9,430.93

9,430.93

2015

-

36,244.07

36,244.07

-

2013

13,410.59

13,050.00

-

-

-

2013

13,410.59

13,050.00

26,460.59

Cyprus

-

-

32,625.00

-

32,625.00

32,625.00

-

-

-

-

-

Czech Republic

-

-

247,950.00

-

247,950.00

247,950.00

-

-

-

-

-

Curacao & Sint Maarten

Democratic People's Republic of Korea

2012

30,407.43

13,050.00

-

-

-

2012

30,407.43

13,050.00

43,457.43

-

Democratic Republic of The Congo

1988

320,877.50

13,050.00

-

-

-

1988

320,877.50

13,050.00

333,927.50

-

-

-

437,175.00

-

-

-

2015

-

437,175.00

437,175.00

Djibouti

Denmark

2014

13,050.00

13,050.00

13,050.00

-

13,050.00

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Dominica

2006

114,090.00

13,050.00

-

-

-

2006

114,090.00

13,050.00

127,140.00

-

Dominican Republic

2014

19,081.56

26,100.00

-

-

-

2014

19,081.56

26,100.00

45,181.56

-

Ecuador

-

-

26,100.00

-

1,824.32

1,824.32

2015

-

24,275.68

24,275.68

-

Egypt

-

-

84,825.00

-

84,825.00

84,825.00

-

-

-

-

-

El Salvador

2003

151,424.63

13,050.00

-

-

-

2003

151,424.63

13,050.00

164,474.63

-

Eritrea

-

2011

51,640.00

13,050.00

-

-

-

2011

51,640.00

13,050.00

64,690.00

Estonia

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Ethiopia

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Fiji

-

-

13,050.00

-

12,311.84

12,311.84

2015

-

738.16

738.16

-

Finland

-

-

332,775.00

-

332,775.00

332,775.00

-

-

-

-

-

France

-

-

3,595,275.00

-

3,595,275.00

3,595,275.00

-

-

-

-

-
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المسودة األولى
Due at 1 January
Member
French Polynesia

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Gabon

2005

119,502.87

13,050.00

-

-

-

2005

119,502.87

13,050.00

132,552.87

-

Gambia

2013

14,409.60

13,050.00

-

-

-

2013

14,409.60

13,050.00

27,459.60

-

Georgia

1999

252,353.01

13,050.00

97,011.00

-

97,011.00

2002

155,342.01

13,050.00

168,392.01

-

Germany

-

-

4,593,600.00

-

-

-

2015

-

4,593,600.00

4,593,600.00

-

2014

13,049.84

13,050.00

-

-

-

2014

13,049.84

13,050.00

26,099.84

-

Greece

-

-

411,075.00

-

411,075.00

411,075.00

-

-

-

-

-

Guatemala

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

Ghana

Guinea

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Guinea-Bissau

1997

226,061.20

13,050.00

-

-

-

1997

226,061.20

13,050.00

239,111.20

-

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Haiti

Guyana

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Honduras

-

2014

890.58

13,050.00

-

-

-

2014

890.58

13,050.00

13,940.58

Hong Kong, China

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Hungary

-

-

169,650.00

-

169,636.00

169,636.00

2015

-

14.00

14.00

-

Iceland

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

India

-

-

430,650.00

-

186,450.00

186,450.00

2015

-

244,200.00

244,200.00

-

-

-

221,850.00

-

-

-

2015

-

221,850.00

221,850.00

-

Iran, Islamic Republic of

Indonesia

2013

288,636.21

228,375.00

-

-

-

2013

288,636.21

228,375.00

517,011.21

-

Iraq

1998

293,277.95

26,100.00

-

-

-

2001

293,277.95

26,100.00

319,377.95

-

Ireland

-

-

267,525.00

-

267,525.00

267,525.00

-

-

-

-

-

Israel

-

-

254,475.00

-

254,475.00

254,475.00

-

-

-

-

Italy

-

-

2,857,950.00

-

2,857,950.00

2,857,950.00

-

-

-

-

Jamaica

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Japan

-

-

6,968,700.00

-

-

-

2015

-

6,968,700.00

6,968,700.00

-

-

Jordan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Kazakhstan

-

-

78,300.00

-

78,300.00

78,300.00

-

-

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

-

-

176,175.00

-

176,175.00

176,175.00

-

-

-

-

-

1996

277,726.45

13,050.00

-

-

-

1996

277,726.45

13,050.00

290,776.45

-

Kenya
Kuwait
Kyrgyz Republic
Lao People's Democratic Republic

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

Latvia

-

-

32,625.00

-

32,625.00

32,625.00

-

-

-

-

-

Lebanon

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Lesotho

2014

560.00

13,050.00

560.00

11,961.20

12,521.20

2015

-

1,088.80

1,088.80

-
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GENERAL FUND
STATEMENT SHOWING STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 28 February 2015
(Amounts expressed in Swiss Francs)
Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Liberia

1980

392,131.00

13,050.00

-

-

-

1980

392,131.00

13,050.00

405,181.00

300.50

Libya

2012

229,079.85

91,350.00

-

-

-

2012

229,079.85

91,350.00

320,429.85

-

Lithuania

-

-

45,675.00

-

45,675.00

45,675.00

-

-

-

-

-

Luxembourg

-

-

52,200.00

-

52,200.00

52,200.00

-

-

-

-

-

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Madagascar

Macao, China

2013

24,211.17

13,050.00

-

-

-

2013

24,211.17

13,050.00

37,261.17

-

Malawi

-

2008

87,375.07

13,050.00

-

-

-

2008

87,375.07

13,050.00

100,425.07

Malaysia

-

-

182,700.00

-

182,700.00

182,700.00

-

-

-

-

-

Maldives

-

-

13,050.00

-

771.26

771.26

2015

-

12,278.74

12,278.74

-

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Malta

Mali

2012

39,150.00

13,050.00

-

-

-

2012

39,150.00

13,050.00

52,200.00

-

Mauritania

-

2005

117,019.76

13,050.00

-

-

-

2005

117,019.76

13,050.00

130,069.76

Mauritius

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Mexico

-

-

1,181,025.00

-

1,181,025.00

1,181,025.00

-

-

-

-

-

2006

113,140.00

13,050.00

-

-

-

2006

113,140.00

13,050.00

126,190.00

-

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Mongolia

2014

537.84

13,050.00

-

-

-

2014

537.84

13,050.00

13,587.84

-

Montenegro

2014

5,943.52

13,050.00

5,943.52

3,000.00

8,943.52

2015

-

10,050.00

10,050.00

-

Morocco

2012

117,450.00

39,150.00

117,450.00

-

117,450.00

2015

-

39,150.00

39,150.00

-

Micronesia, Federated States of
Monaco

Mozambique

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Myanmar

-

-

13,050.00

-

313.07

313.07

2015

-

12,736.93

12,736.93

-

Namibia
Nepal

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

2014

21.17

13,050.00

-

-

-

2014

21.17

13,050.00

13,071.17

-

Netherlands

-

-

1,063,575.00

-

-

-

2015

-

1,063,575.00

1,063,575.00

-

New Caledonia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

New Zealand

-

-

163,125.00

-

163,125.00

163,125.00

-

-

-

-

-

Nicaragua

2003

149,695.18

13,050.00

-

-

-

2003

149,695.18

13,050.00

162,745.18

-

Niger

2010

53,389.34

13,050.00

-

-

-

2010

53,389.34

13,050.00

66,439.34

-

-

-

58,725.00

-

58,725.00

58,725.00

-

-

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Nigeria
Niue
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Norway

-

-

548,100.00

-

548,100.00

548,100.00

-

-

-

-

-

Oman

-

-

65,250.00

-

65,250.00

65,250.00

-

-

-

-

-

Pakistan

2014

48,148.08

52,200.00

48,148.08

2,080.66

50,228.74

2015

-

50,119.34

50,119.34

-

Panama

-

-

19,575.00

-

5,834.97

5,834.97

2015

-

13,740.03

13,740.03

-

2013

16,946.73

13,050.00

-

-

-

2013

16,946.73

13,050.00

29,996.73

-

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Papua New Guinea
Paraguay
Peru

-

-

78,300.00

-

70,769.34

70,769.34

2015

-

7,530.66

7,530.66

-

Philippines

-

-

97,875.00

-

-

-

2015

-

97,875.00

97,875.00

-

Poland

-

-

593,775.00

-

593,775.00

593,775.00

-

-

-

-

-

Portugal

-

-

306,675.00

-

-

-

2015

-

306,675.00

306,675.00

-

Qatar
Republic of Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova

-

-

137,025.00

-

-

-

2015

-

137,025.00

137,025.00

2014

12,861.12

13,050.00

-

-

-

2014

12,861.12

13,050.00

25,911.12

-

-

-

1,278,900.00

-

-

-

2015

-

1,278,900.00

1,278,900.00

-

2011

40,168.75

13,050.00

-

-

-

2011

40,168.75

13,050.00

53,218.75

Republic of Yemen

-

-

13,050.00

-

12,905.05

12,905.05

2015

-

144.95

144.95

-

Romania

-

-

143,550.00

-

-

-

2015

-

143,550.00

143,550.00

-

-

-

1,566,000.00

-

109,300.00

109,300.00

2015

-

1,456,700.00

1,456,700.00

-

2014

13,049.56

13,050.00

-

-

-

2014

13,049.56

13,050.00

26,099.56

-

Saint Lucia

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Samoa

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

1992

279,442.39

13,050.00

-

-

-

1992

279,442.39

13,050.00

292,492.39

-

-

-

554,625.00

-

-

-

2015

-

554,625.00

554,625.00

-

Russian Federation
Rwanda

Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal

2012

38,475.68

13,050.00

-

-

-

2012

38,475.68

13,050.00

51,525.68

Serbia

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Seychelles

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

Sierra Leone

1993

273,097.38

13,050.00

-

-

-

1993

273,097.38

13,050.00

286,147.38

Singapore

-

-

247,950.00

-

247,950.00

247,950.00

-

-

-

-

-

Slovakia

-

-

110,925.00

-

110,925.00

110,925.00

-

-

-

-

-

-

-

65,250.00

-

65,250.00

65,250.00

-

-

-

-

-

Solomon Islands

Slovenia

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Somalia

1984

356,147.00

13,050.00

-

-

-

1984

356,147.00

13,050.00

369,197.00

300.50

-

-

241,425.00

-

-

-

2015

-

241,425.00

241,425.00

-

2014

156.81

13,050.00

-

-

-

2014

156.81

13,050.00

13,206.81

-

-

-

1,911,825.00

-

-

-

2015

-

1,911,825.00

1,911,825.00

-

South Africa
South Sudan
Spain
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Due at 1 January
Member

Oldest
Year

Past Years

Contributions paid
2015

Past Years

2015

Due to
Working
Capital
Fund

Current Arrears
Oldest
Year

Total

Past Years

2015

Total

Sri Lanka

-

-

19,575.00

-

-

-

2015

-

19,575.00

19,575.00

-

Sudan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Suriname

2014

13,050.00

13,050.00

-

-

-

2014

13,050.00

13,050.00

26,100.00

-

Swaziland

2014

1,174.50

13,050.00

-

-

-

2014

1,174.50

13,050.00

14,224.50

-

Sweden

-

-

619,875.00

-

619,875.00

619,875.00

-

-

-

-

-

Switzerland

-

-

672,075.00

-

672,075.00

672,075.00

-

-

-

-

-

Syrian Arab Republic

2011

65,985.00

26,100.00

-

-

-

2011

65,985.00

26,100.00

92,085.00

-

Tajikistan

2014

899.80

13,050.00

-

-

-

2014

899.80

13,050.00

13,949.80

-

-

-

156,600.00

-

156,600.00

156,600.00

-

-

-

-

-

2012

38,590.00

13,050.00

-

-

-

2012

38,590.00

13,050.00

51,640.00

-

Thailand
The Former Yugoslav Republic of Macedonia*
Timor-Leste

2014

13,043.50

13,050.00

-

-

-

2014

13,043.50

13,050.00

26,093.50

-

Togo

1998

203,485.06

13,050.00

-

-

-

1998

203,485.06

13,050.00

216,535.06

-

Tonga

2014

13,030.00

13,050.00

13,030.00

13,050.00

26,080.00

-

-

-

-

-

Trinidad and Tobago

-

-

26,100.00

-

26,100.00

26,100.00

-

-

-

-

-

Tunisia

-

-

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Turkey

-

-

796,050.00

-

-

-

2015

-

796,050.00

796,050.00

-

Turkmenistan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Tuvalu

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Uganda

-

-

13,050.00

-

487.38

487.38

2015

-

12,562.62

12,562.62

-

Ukraine

2014

65,250.00

65,250.00

-

-

-

2014

65,250.00

65,250.00

130,500.00

-

United Arab Emirates

-

-

384,975.00

-

384,961.00

384,961.00

2015

-

14.00

14.00

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

-

-

3,327,750.00

-

3,327,750.00

3,327,750.00

-

-

-

-

-

United Republic of Tanzania

-

-

13,050.00

-

13,050.00

13,050.00

-

-

-

-

-

2014

4,243,860.00

14,146,200.00

-

-

-

2014

4,243,860.00

14,146,200.00

18,390,060.00

-

Uruguay

United States of America

-

-

32,625.00

-

19,577.10

19,577.10

2015

-

13,047.90

13,047.90

-

Uzbekistan

-

-

13,050.00

-

-

-

2015

-

13,050.00

13,050.00

-

Vanuatu

2010

54,446.71

13,050.00

-

-

-

2010

54,446.71

13,050.00

67,496.71

-

Venezuela

2013

409,258.96

404,550.00

-

-

-

2013

409,258.96

404,550.00

813,808.96

-

-

0.00

26,100.00

-

-

-

2015

-

26,100.00

26,100.00

-

Zambia

2014

229.45

13,050.00

-

-

-

2014

229.45

13,050.00

13,279.45

-

Zimbabwe

2013

18,957.00

13,050.00

-

-

-

2013

18,957.00

13,050.00

32,007.00

-

13,640,272.70

65,250,000.00

299,510.86

21,733,603.23

22,033,114.09

13,340,761.84

43,516,396.77

56,857,158.61

601.00

Viet Nam

TOTAL

*
Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the state is being provisionally referred to for all practical purposes within the Organization as "The Former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement
of difference that has arisen over its name.
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المرفق

2

بيان المقارنة بين الميزانية والنفقات المقدرة
للفترة المالية السادسة عشرة 2015-2012
)بآالف الفرنكات السويسرية(
الفروق:
الميزانية
والفعلي

%
للنفقات
من
الميزانية
المعتمدة

24,666.7

20,400.0

6,045.8

26,445.8

)(1,779.1

107.2

10,807.2

6,571.6

4,050.8

10,622.5

184.7

98.3

2015-2012

الميزانية
المعتمدة

1

2

3

4

5

النتيجة المتوقعة
تعزيز قدرات أعضاء المنظمة على تقديم تنبؤات ومعلومات وخدمات عالية الجودة
تتعلق بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات
عن البيئة وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين جميع
عناصر المجتمع المعنية من استعمالھا في اتخاذ القرارات.
تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء
والعناصر البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة.
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 واستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص.
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
تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم
وتكنولوجيا الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة واالستفادة منھا.

24,440.6

-2012
2014

النفقات

15,881.5

2015

النفقات
المتوقعة

8,140.1

-2012
2015

النفقات
المتوقعة

24,021.7

418.9

98.3

36,245.2

26,309.9

9,602.4

35,912.3

332.9

99.1

23,142.7

17,855.0

5,731.3

23,586.3

)(443.6

101.9
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6

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالسيما في
البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،على االضطالع بوالياتھا.

59,200.7

7

إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة
) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية والمسائل اإلستراتيجية
الوطنية ذات الصلة بھا.

8

قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة.
مجموع النفقات

39,402.5

18,955.2

58,357.6

843.1

98.6

22,469.6

16,522.6

5,823.8

22,346.4

123.2

99.5

75,027.3

54,677.6

20,029.8

74,707.4

319.9

99.6

276,000.0

197,620.7

78,379.3

276,000.0

-

100.0

* بما يشمل النفقات الفعلية وااللتزامات وفقا ً للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة
)(UNSAS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
مقترح لتمويل االلتزام الطويل األجل الستحقاقات التأمين الصحي
بعد انتھاء الخدمة للموظفين
مقدمة
على المنظمة ) (WMOالتزام تعاقدي بتمويل الرعاية الطبية بواسطة إعانة أقساط التأمين الطبي للموظفين
-1
العاملين والمتقاعدين من خالل دعم أقساط التأمين الصحي للعاملين المتقاعدين ،وفقا ً للمادة  2-6من الئحة الموظفين.
التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة عبارة عن خطة تتيح للمتقاعدين المستوفين للشروط وألفراد أسرھم
-2
مواصلة االشتراك في جمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ) (UNSMISبعد انتھاء خدمتھم الفعلية .وبوسع
الموظف الذي استكمل عشر سنوات من االشتراك في جمعية التأمين التعاوني ) ،(UNSMISوبلغ سن التقاعد األدنى
البالغ  55عاما ً أن يواصل االستفادة من خطة التأمين الصحي بعد التقاعد.
ويتمثل التزام المنظمة ) (WMOبموجب خطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة في توفير االستحقاقات
-3
الطبية المحددة في إطار القواعد واللوائح المعمول بھا حاليا ً لجميع أولئك الذين تسري عليھم معايير األھلية .وعلى ذلك،
فإن أي احتماالت زيادة تكاليف االستحقاقات المدفوعة عن االشتراكات المتلقاة تقع على عاتق المنظمة ).(WMO
وتحسب التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة بواسطة مكتب إكتواري مھني ،وتعكس التكاليف
-4
الكلية المقبلة المرتبطة بتوفير استحقاقات التأمين الصحي للمتقاعدين الحاليين والموظفين الحاليين عند تقاعدھم .ويسرى
الحق في التأمين الصحي على الموظفين خالل عملھم الفعلي في المنظمة ) .(WMOوعقب تطبيق المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASأصبحت التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة تحسب على أساس طريقة تقدير
المبالغ المستحقة حسب الوحدة المتوقعة .وعقب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASأصبحت
التزامات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة تحسب على أساس طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة المتوقعة.
وتعتبر ھذه الطريقة أن كل فترة خدمة تسفر عن وحدة استحقاقات إضافية وتقيس كل وحدة بصورة منفصلة لتحقيق
االلتزام النھائي .ويخصم االلتزام باالستحقاقات بعد ذلك إلى أن يصل إلى القيمة الحالية.
وبالنسبة للرعاية الصحية بعد انتھاء الخدمة مثل خطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ،فإن القيمة
-5
الحالية لاللتزامات الطويلة األجل المقبلة تحسب على أساس خصم الفرق بين التدفقات النقدية الخارجة لسداد
االستحقاقات والتدفقات النقدية الواردة من المشاركين ،والمساھمات المقدمة من موظفي المنظمة ) .(WMOويحدد التغير
في االلتزامات من عام آلخر على أساس ما يلي:
)أ(

تكاليف الخدمة الحالية :وتعرف ھذه التكاليف في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
بأنھا الزيادة في القيمة الحالية اللتزام االستحقاقات المحدد الناشئ عن خدمات العاملين في الفترة الراھنة.
وينشأ االلتزام عندما يقدم العاملون خدماتھم مقابل التغطية بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة)  (ASHIالتي
يتوقع أن تسددھا المنظمة ) (WMOفي فترات اإلبالغ التالية؛

)ب(

تكاليف الفوائد :وتعرف بأنھا الزيادة في القيمة الحالية خالل فترة االلتزام المحددة لالستحقاقات والناشئة
حيث تكون االستحقاقات في فترة قريبة من التسوية؛

)ج(

المكاسب والخسائر اإلكتوارية :تنشأ المكاسب والخسائر اإلكتوارية عندما يختلف التقييم اإلكتواري عن
التوقعات الطويلة األجل ذات الصلة بااللتزامات ،التي تنشأ عن التسويات الممارسة )الفروق فيما بين

)(IPSAS
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االفتراضات اإلكتوارية السابقة وما حدث بالفعل( ،وتأثيرات التغيير في االفتراضات اإلكتوارية .ويشمل
ذلك بعض العوامل مثل معدالت الوفيات ،ومعدالت الخصم واالتجاھات المتوقعة في الرعاية الصحية
الطبية وغير ذلك؛
)د(

االستحقاقات المسددة :ويمثل ذلك الفرق بين المطالبات الفعلية المسددة للمتقاعدين خالل العام
واشتراكاتھم في ذلك العام.

الحالة الراھنة اللتزامات المنظمة ) (WMOبشأن التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

)(ASHI

بلغ مجموع التزامات المنظمة ) (WMOفي  31كانون األول /ديسمبر  2014مقدار  53.0مليون فرنك
-6
سويسري أي بزيادة بقيمة  15.7مليون فرنك سويسري ) أي بنسبة  42%في المائة( خالل السنوات األربع من  2011إلى
 .2014ونتجت ھذه الزيادة في المقام األول عن انخفاض في سعر الخصم ،والتغيير في السن العادي للتقاعد من  62إلى
 65سنة للموظفين الذين التحقوا بالمنظمة في  1كانون الثاني /يناير  2014أو بعد ھذا التاريخ ،والتغيير في العضوية.
ويبين الجدول رقم  1أن األعداد العاملة )الموظفون الحاليون( التي تدعم عادة خطة المتقاعدين لم تزد إال بنسبة %6
خالل فترة السنوات األربع المنتھية في  31كانون األول /ديسمبر  ،2014من  287في  31كانون األول /ديسمبر 2011
إلى  304في  31كانون األول /ديسمبر  .2014ومن ناحية أخرى فإن عدد المتقاعدين زاد بنسبة  %11من  272إلى 301
خالل نفس الفترة ،وھو تقريبا ً ضعف معدل زيادة الموظفين العاملين.
الجدول  :1االلتزامات للتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة

) المبالغ بآالف الفرنكات

2014-2011

السويسرية(

2014

2013

2011

2012

الرصيد في  1كانون الثاني /يناير

41,538

42,861

37,920

58,751

تكاليف الخدمة

1,109

1,081

953

1,074

تكاليف الفوائد

990

908

1,074

3,346

االستحقاقات المسددة

)(1,273

)(1,447

)(1,101

)(1,276

)المكاسب( أو الخسائر اإلكتوارية

10,525

)(1,864

4,645

)(25,235

Adjustment

153

-

-

-

الرصيد في  31كانون األول /ديسمبر

53,042

41,538

42,861

37,290

األعداد:
 -الموظفون العاملون

304

286

281

287

 -المتقاعدون

301

312

289

272

 -المجموع

605

598

570

559

وأدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي عام  2010إلى الخروج بقضية التأمين
-7
الصحي بعد انتھاء الخدمة إلى الضوء بالنظر لما لھا من تأثير كبير على البيانات المالية للمنظمة.
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وأنشئ احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد بمقتضى القرار  (EC-LII) 7لتحقيق استحقاقات التأمين الصحي بعد
-8
انتھاء الخدمة ) (ASHIلموظفي المنظمة ) (WMOعلى أساس السداد اآلني الفعلي .وتمول من فرض رسم قدره  3في
المائة على تكاليف المرتبات اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  2009وفقا ً للقرار  .(EC-LXI) 14ويبين الجدول 2
حركات احتياطي االستحقاقات بعد انتھاء الخدمة ) (PRBRخالل السنوات األربع المنتھية في  31كانون الثاني /يناير
.2014
الجدول  :2ملخص السنوات األربع لحركات احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد

) المبالغ بآالف الفرنكات

السويسرية(

2014

2013

2012

2011

الرصيد في  1كانون الثاني /يناير

)(1,013

)(1,063

)(1,126

)(1,426

التمويل من التحميل بنسبة  %3على تكاليف

1,166

1,128

1,408

1,249

المرتبات
سداد األقساط

)(1,214

)(1,078

)(1,345

)(949

التسويات األخرى*

3,463

-

-

-

الرصيد في  31كانون األول /ديسمبر

2,402

)(1,013

)(1,063

)(1,126

* تسوية معاملة في  ،2010عندما استقطعت خسارة إكتوارية من احتياطي استحقاقات ما بعد التقاعد بدل نفقات العام الماضي ،مما أدى إلى عجز في
االحتياطي .وتحقق ھذه التسوية التوازن اإليجابي في االحتياطي.

أوصت لجنة المراجعة في الوثيقة ) EC-65/Doc. 4.8.6(2بأن يطلب المجلس إلى األمين العام اقتراح خطة
-9
لتمويل التزامات المنظمة بشأن استحقاقات العاملين .وأوصت اللجنة االستشارية المالية في الوثيقة  EC-65/Doc. 2.3بأن
يقبل المجلس ھذه التوصية.
وأوصى المراجع الخارجي في تقريره عن البيانات المالية لعام  2010بأن "تستعرض المنظمة
-10
السياسة الحالية الخاصة بالمساھمة بنسبة  3في المائة من تكاليف المرتبات لتغطية استحقاقات ما بعد التعيين لتحديد
ما إذا كان ھذا سوف يغطي االلتزامات في السنوات المقبلة".

)(WMO

وفي الوثيقة ) ،EC-66/Doc.5.1(4قام األمين العام بما يلي) :أ( إبالغ المجلس التنفيذي أن ليس للمنظمة
-11
) (WMOخطة لتمويل مسؤولياتھا المتعلقة باستحقاقات الموظفين المقدرة بـ  41.5مليون فرنك سويسري في  31كانون
األول /ديسمبر 2013؛ )ب( اقتراح ثالثة خيارات لحل المشكلة .ونظر المجلس التنفيذي في الوثيقة وطلب إلى األمين
العام أن يعيد تقديم المقترح للمؤتمر 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( النظـر في إمكانية اعتماد تدابير لزيادة فعالية تكاليف نظام التأميـن الصحي .ويقدم األمين العام في الوثيقة
) Cg-17/Doc.11.1(2مقترحات منقحة باالستناد إلى التوجيھات التي قدمھا المجلس التنفيذي.
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حالة العمليات على نطاق منظومة األمم المتحدة
طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا الثامنة والستين ) (2013إلى األمين العام لألمم المتحدة
-12
ما يلي ‘1’ :دراسة خيار توسيع نطاق اختصاص الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
) ،(UNJSPFاستناداً إلى مدخالت من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNJSPFليشمل
اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة والفعالة والمستدامة الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) ،(ASHIمع األخذ
بعين االعتبار مزايا ھذا الخيار وعيوبه ،بما في ذلك اآلثار المالية والقانونية ،دون إلحاق الضرر بنتيجة ھذه الدراسة
ومن ثمة رفع التقرير إلى الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ) ‘2’ ،(2015إجراء دراسة استقصائية عن
الخطط الحالية للرعاية الصحية الخاصة بالموظفين العاملين والمتقاعدين داخل منظومة األمم المتحدة بغية دراسة جميع
الخيارات المتاحة لزيادة الفعالية واحتواء التكاليف وتقديم تقرير عن ذلك للدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة
)القرار  – A/RES/68/244إدارة التزامات التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة(.
وأنشأت شبكة المالية والميزانية ) (FBNالتابعة للجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة ) (HLCMفي
-13
منظومة األمم المتحدة فريق عمل يدرس نھجا ً على نطاق المنظومة لتمويل وإدارة استحقاقات التأمين الصحي بعد انتھاء
الخدمة ) ،(ASHIومن المتوقع أن يوسع فريق العمل ھذا اختصاصه إلدراج قرار الجمعية العامة .والمنظمة )(WMO
عضو في شبكة المالية والميزانية ) .(FBNوفي وقت تحضير ھذه الوثيقة ،لم ُتستكمل إال بعض األعمال المبدئية.
كما أعربت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا الثامنة والستين ) (2013عن بالغ القلق فيما يخص
-14
االستدامة طويلة األمد لخطة التأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIفي إطار منظومة األمم المتحدة ،ودعت في ھذا
الصدد لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCإلى إعادة النظر في تقاسم أقساط التأمين الصحي بين منظمات األمم المتحدة
والمشاركين في خطط التأمين في الواليات المتحدة وفي خارج الواليات المتحدة )القرار  - A/RES/68/253النظام
الموحد لألمم المتحدة :تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية( .ووافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا التاسعة
والستين على توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية ) (ICSCبشأن التقاسم الحالي ألقساط التأمين الصحي بين المنظمة
والموظفين العاملين والمتقاعدين في الواليات المتحدة ويتم اإلبقاء على خطط التأمين الصحي خارج الواليات المتحدة
بالنسب الحالية.
كما طلب المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين أن يعكس خيار التمويل المقترح "إمكانية استخدام
-15
ً
ً
ً
الفوائض المحتملة في نھاية الفترات المالية المقبلة – كليا أو جزئيا – لتغطية ھذا االلتزام ،بدءا بالفترة المالية السابعة
عشرة" .ويقدر الفائض المتوقع في نھاية الفترة المالية السادسة عشرة ) (2015-2012بـ  189 340فرنك سويسري ،كما
يرد في الوثيقة ) - Cg-17/Doc.11.1(1التقرير المالي المقدم من األمين العام عن الفترة المالية السادسة عشرة
) .(2015-2012ويعتبر ھذا المبلغ غير كاف للحد بشكل كبير من االلتزامات التي تقدر بـ  53.0مليون فرنك سويسري في
نھاية عام .2014
أسلوب العمل المقترح على المنظمة

)(WMO

في انتظار نتيجة الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتھاء الخدمة ) (ASHIعلى نطاق منظومة األمم
-16
ً
المتحدة الحقا في عام  ،2015يوصى تعليق القرار الصادر بھذا الشأن إلى حين انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة
).(2015
استناداً إلى نتيجة الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ) ،(2015يقدم األمين العام تحديثات إضافية
-17
على مطالب المجلس التنفيذي المفصلة في الفقرة رقم .1
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وفي غضون ذلك ،تواصل المنظمة تمويل التزامات ) (ASHIعلى أساس شھري للنسبة المئوية للتحميل
-18
على تكاليف الرواتب ،بما أن رصيد الصندوق الذي كان يقدر بـ  2.4مليون فرنك سويسرا في  31كانون األول /ديسمبر
 2014كان كافيا ً لتغطية األقساط السنوية لسنتين على األقل.
____________
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير األمين العام عن الفوائد المحققة بعد اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

معلومات أساسية
إن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASسلسلة من  32معياراً لإلبالغ المالي والمحاسبة
-1
صادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASBالذي يمثل أكثر من  160ھيئة عضو في
 120بلداً.
ووافق المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية في دورته التي عُقدت في أيار /مايو  2007على
-2
اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ) (IPSASالتقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر
لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1026الملخص العام ،الفقرتان  10.1.7و .(10.1.8وقد حلّت
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASمحل المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة ) ،(UNSASوھو ما
يمثل في األساس انتقاالً من نظام المحاسبة على األساس النقدي المع ّدل إلى المحاسبة على أساس االستحقاق الكامل.
واعتبر المؤتمر أن اعتماد المعايير ) (IPSASمن شأنه تحسين جودة اإلبالغ المالي للمنظمة ) (WMOوھو ما سيعود
بالنفع على الحوكمة والمساءلة والشفافية فيھا.
واعتمدت المنظمة ) (WMOالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي األول من كانون الثاني/
-3
يناير  ،2010وكانت من بين المجموعة األولى من وكاالت األمم المتحدة التي بادرت إلى ذلك .وق ّدم منذ ذلك الوقت
مراجع الحسابات الخارجي آراء ال تتضمن أي تح ّفظ بشأن الكشوف المالية.
وأحاط المؤتمر السادس عشر )أيار /مايو – حزيران /يونيو  (2011علما ً بالفوائد المحققة بفضل المعايير
-4
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASبما في ذلك زيادة الشفافية وزيادة فعالية المعلومات المالية واالتساق في
معالجة المقارنات من سنة ألخرى ،وطلب إلى األمين العام االستفادة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
) (IPSASاستفادة تامة بغية مواصلة تحسين كفاءة اإلدارة المالية للمنظمة ) (WMOوفعاليتھا ،ورفع تقرير إلى المؤتمر
السابع عشر يتناول الفوائد التي تحققت بفضل ھذه المعايير .وتعرض ھذه الوثيقة الفوائد التي تحققت حتى اآلن ،فضالً
عن التحديات التي واجھتھا المنظمة ) (WMOفي ھذا الشأن.
الفوائد المحققة
يرتبط معظم الفوائد التي تحققت أو التي تتحقق بالتوصل إلى مزيد من المساءلة والشفافية في استخدام
-5
الموارد وفي وضع األصول والخصوم ،وذلك بفضل اعتماد متطلبات أكثر شموالً للكشف عن البيانات وفق المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوإذ نضجت المنظمة ) (WMOفي تنفيذھا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام ) (IPSASمن خالل إجراء عمليات استعراض إدارية أكثر تفصيالً من ذي قبل ،وتحسين التفتيش ،وتحسين
سياسات إدارة الموارد ،فال ب ّد أن تعزز عملية صنع القرار والمساءلة اإلدارية.
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استخدام أفضل ممارسات المحاسبة لضمان المقارنة واالتساق
سمحت مواءمة المحاسبة في المنظمة ) (WMOمع أفضل الممارسات المحاسبية ،من خالل تطبيق معايير
-6
محاسبية موثوقة ومستقلة على أساس االستحقاق الكامل ،بتحسين ھائل إلمكانية المقارنة بين الكشوف المالية ،ليس فقط
بين فترات اإلبالغ داخل المنظمة ) ،(WMOبل كذلك مع منظمات أخرى في منظومة األمم المتحدة.
تحسين صنع القرار في اإلدارة العليا
عقب اتباع المنظمة ) (WMOلمعايير محاسبية خضعت الستعراض صارم من قبل جھات مستقلة ،أضحت
-7
كشوفھا المالية تحظى بمزيد من الثقة داخل المجتمع الدولي .وفي الوقت عينه ،ساعد اعتماد المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام ) (IPSASفي تحسين التقارير المالية وسمح للمنظمة ) (WMOبتقديم معلومات مفيدة إلدارتھا وألعضائھا.
زيادة الشفافية والرقابة الداخلية
زادت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASمن الشفافية ألنھا سمحت باالعتراف بالمزيد من
-8
المعامالت المالية أو إدراجھا إما في الكشوف المالية )كعمليات الجرد ،واألصول غير الملموسة ،والممتلكات والمنشآت
والمعدات ،وحسابات الدفع ،ومستحقات الموظفين الواجب دفعھا( أو في المالحظات المرفقة بالكشوف المالية.
-9

وتع ّزز المعلومات المالية والتشغيلية الموثوقة ثقة األعضاء والمانحين.

وش ّكل تعزيز آليات الرقابة الداخلية جزءاً ال يتجزأ من تجربة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
-10
العام ) (IPSASألن ھذه المعايير فرضت رقابة تشغيلية ومالية إضافية على المنظمة ) ،(WMOتضمن تلبية المتطلبات
المحاسبية الجديدة .وعلى سبيل المثال ،تعيّن على المنظمة ) (WMOوفق متطلب إدراج بنود الممتلكات والمنشآت
والمعدات في كشوفھا المالية ،أن تكفل وجود آليات مالئمة للتع ّقب والتسجيل ترصد البيانات الدقيقة وتضمن إدارة
األصول واھالكھا طوال مدة عمرھا اإلنتاجي ،وفقا ً للمعايير المتعارف عليھا.
ّ
وعززت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASكذلك دور اإلدارة المالية ومكانتھا بشكل عام،
-11
ودائرة الشؤون المالية بشكل خاص ،ألنھا زادت من الوعي بحسن أداء المنظمة ) (WMOالمالي ،ما أدى إلى تحسين
المساءلة وصنع القرار.
تعزيز اإلشراف على األموال والموارد
تفرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASعلى المنظمة ) (WMOأن تحتفظ بسجل شامل
-12
ّ
ّ
وموثق عن أصولھا وخصومھا وإيراداتھا في كشوفھا المالية ،مما يؤدي إلى تعزيز مراقبة األموال والموارد .وتلخص
الفقرات التالية التغييرات في أصول المنظمة ) (WMOوخصومھا وإيراداتھا المبيّنة بفضل اعتماد المعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ).(IPSAS
األصول

تحسين إدارة المبالغ المستحقة القبض
تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASعلى أن المبلغ المستحق ُيقيّد عند توقيع اتفاق
-13
ملزم .ويتسنى للمنظمة ) (WMOباحتساب المبالغ المستحقة القبض أن تدير عملية جمع ھذه المبالغ على نحو أفضل وفي
الوقت المناسب.
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وعمالً بالمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة ،كانت المنظمة ) (WMOتو ّفر اعتمادات كاملة
-14
ُ
للتعويض عن المبالغ المستحقة القبض المشكوك في تحصيلھا لكل المساھمات المرصودة التي لم تدفع بحلول نھاية
العام .واستناداً إلى تجربة الدفع المكتسبة منذ زمن بعيد وإلى التوجيھات التي حصلت عليھا المنظمة ) (WMOبموجب
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASراجعت المنظمة ) (WMOمنھجية توفير االعتمادات بحيث ال تطبّق
إال في حالة المبالغ المشكوك فعالً في إمكانية تحصيلھا.

تحسين إدارة المخزون
كانت المنظمة ) ،(WMOبموجب المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة ) ،(UNSASال تقيّد المخزون
-15
)من قبيل المطبوعات والتذكارات( في كشوفاتھا المالية .ويمكن للمنظمة ) (WMOمن خالل بيان المخزون أن تحصل
على معلومات أدق عن حجم المخزون ،ما يؤدي إلى تحسين اإلشراف وإدارة اللوجستيات.
ويؤدي قيد المبالغ المستحقة للقبض والمخزون إلى تعزيز إدارة األصول ،وھو ما يساعد في تحسين
-16
قرارات تخصيص الموارد.

تحسين إدارة الممتلكات والمنشآت والمعدات
تفرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASعلى المنظمة ) (WMOأن تقيّد األصول المتعلقة
-17
بالممتلكات والمنشآت والمعدات .ونظراً إلى أن المنظمة ) (WMOلم تكن تقيّد األصول المتعلقة بالممتلكات والمنشآت
والمعدات )باستثناء مبنى مقرھا( في السابق في كشوفھا المالية ،فلم يتو ّفر سجل رئيسي يتضمن جميع المعلومات
المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات.
وبما أن الممتلكات والمنشآت والمعدات أضحت ُتح ّدد و ُتقيّد اآلن في الكشوف المالية للمنظمة )،(WMO
-18
فقد تسنى تكوين فھم أفضل من ذي قبل لما يلي:
)أ(

الممتلكات والمنشآت والمعدات الموجودة لدى المنظمة ) (WMOفي المقر وفي المكاتب اإلقليمية ودون
اإلقليمية؛

)ب(

أي عناصر من الممتلكات والمنشآت والمعدات يشملھا اتفاق تمويل أو اتفاق إيجار تشغيلي؛

)ج(

القيود على استخدام الممتلكات والمنشآت والمعدات؛

)د(

التكاليف المقدرة لصيانة البنى التحتية من خالل كلفة إھالك سنوية للممتلكات والمنشآت والمعدات.

ويم ّكن تو ّفر معلومات كاملة عن األصول التي تمتلكھا المنظمة ) (WMOوالعمر اإلنتاجي المتبقي لھذه
-19
األصول ،المنظمة ) (WMOمن إعداد خطة جيدة للمتطلبات من األصول الرأسمالية المقبلة.

تعزيز المعرفة باألصول غير الملموسة
لم تكن المنظمة ) (WMOتقيّد األصول غير الملموسة قبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
-20
) .(IPSASو ُتقيّد ھذه األصول بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي حال توفرت معايير محددة.
وحين تعي المنظمة ) (WMOعلى نحو أفضل أية أصول تطابق تعريف األصل غير الملموس ،يصبح باستطاعتھا أن
تتعقب ھذه األصول وتراقبھا بشكل سليم ،وال سيما األصول غير المادية كتراخيص البرمجيات والبرمجيات التي ُتع ّد
داخل المنظمة ).(WMO
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وتستطيع المنظمة ) (WMOمن خالل تحديد الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
-21
ً
وقيدھا ،أن تضع خططا الستخدام ھذه األصول والمتطلبات من رأس المال المستقبلي ،وإداراتھا.

تعزيز الكشف عن الصكوك المالية
تفرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASعلى المنظمة ) (WMOأن تعرّف
-22
باالستراتيجيات التي تتبعھا للحد من المخاطر وأوجه عدم اليقين ،وتنشرھا ،بما في ذلك استخدامھا للصكوك المالية،
والكشف عن بيانات العمالت األجنبية ،وأية مخاطر مرتبطة باالستثمار .وحين تكشف المنظمة ) (WMOفي بياناتھا
المالية عن ھذه الصكوك وتقيّدھا ،إلى جانب اإلقرار باستراتيجيتھا إلدارة المخاطر ،يتسنى لمستخدمي خدمات المنظمة
) (WMOأن يفھموا بوضوح المخاطر وأوجه انعدام اليقين الكامنة في عملياتھا.
الخصوم

تحسين الرؤية بشأن الخصوم
أضحى للمنظمة ) (WMOمعرفة أكثر شموالً من ذي قبل بخصومھا الفعلية وخصومھا المحتملة ،بفضل
-23
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASوعلى سبيل المثال ،تقيّد المنظمة ) (WMOاآلن الخصوم المستقبلية
المرتبطة بالموظفين التي بلغت في  31كانون األول /ديسمبر  62.0 ،2014مليون فرنك سويسري.
وتدعم معرفة أفضل بالخصوم الموجودة إدارة موارد المنظمة ) (WMOعلى نحو أفضل ،وھو ما يسھم
-24
في تحسين الميزنة وجمع األموال لضمان تلبية االلتزامات.

الكيانات التي تستضيفھا المنظمة )(WMO
سمحت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASكذلك للمنظمة ) (WMOبأن تميّز بمزيد من
-25
الدقة بين األصول والخصوم الواقعة تحت مسؤوليتھا المباشرة وتلك التي تديرھا الكيانات التي تستضيفھا ،كالھيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوصار بعض ھذه الكيانات حاليا ً يُصدر بدوره كشوفا ً مالية تمتثل بشكل
تام للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASوتخضع لمراجعة خارجية مستقلة للحسابات.
اإليرادات

اإلقرار باإليرادات في الوقت المناسب
مع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )ُ ،(IPSASتقيّد اإليرادات أو اإليرادات المؤجلة حين
-26
ً
ً
تو ّقع الجھة المانحة اتفاقا ملزما .وتكون المنظمة ) (WMOبفضل قيد اإليرادات بھذه الطريقة ،وليس على أساس القبض
النقدي كما في السابق ،مھيّئة أكثر من ذي قبل لفھم تدفقات اإليرادات ،ما من شأنه أن يعزز إدارة التدفق النقدي والتنبؤ
به ،وفھم وضع األرصدة المرحّلة من فترة معيّنة إلى الفترة الالحقة.
النفقات

تحسين إدارة النفقات
تفرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASقيد النفقات على أساس "مبدأ التسليم" .وبموجب
-27
ھذا المبدأ ،تقيّد النفقات عند استالم السلع والخدمات ،ال عندما تصدر أوامر الشراء .وبنا ًء على ذلك ،تقيّد المنظمة
) (WMOالنفقات حين ُتصرف وتتلقى المنظمة ) (WMOالمنفعة المتوخاة منھا ،ال حين تطلب شراء السلع أو الخدمات.
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ويتيح ذلك للمنظمة ) (WMOأن تفھم على نحو أفضل كلفة التشغيل في فترة مالية محددة ،وقت تنفيذ النشاط ،وھو ما
يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد.
ومن خالل تعزيز فھم أصولھا وخصومھا وإيراداتھا ونفقاتھاُ ،تصبح المنظمة ) (WMOأكثر قدرة من ذي
-28
قبل على مراقبة وإدارة متطلباتھا الحالية والمستقبلية من الموارد ،والمخاطر وأوجه انعدام اليقين.
تحسين المھارات المھنية
إن تجديد التدريب وتحديث الوثائق المرتبطة بالسياسات واإلجراءات استناداً إلى المعايير المحاسبية
-29
ً
ً
المتعارف عليھا دوليا يتطلب تحسين المھارات المھنية وتحسين فھم العمليات المتبّعة ،فيؤدي حكما إلى ذلك.
التحديات

تنفيذ المساھمات الطوعية :تقارير للمانحين
تتطلب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASقيد البنود غير المحققة ،كالمساھمات الطوعية
-30
المقطوعة ،وإھالك األصول ،واألرباح والخسائر االكتوارية ،والخسائر واألرباح األخرى من قيم األصول غير
المحصّلة أو الخصوم غير المس ّددة ،الخ ،واإلبالغ بھا والكشف عنھا .وجرى تعديل نظام المحاسبة التابع للمنظمة
) (WMOوالمعتمد على الحاسوب بنا ًء على ذلك بحيث يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) .(IPSASأما
التقارير المقدّمة إلى المانحين فھي تقوم على األساس النقدي المعدّل .ولھذا السبب ،استدعى تقديم بيانات مالية للمانحين
على األساس النقدي حتى اآلن إجراء تعديالت يدوية مھمة على البيانات المستندة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام ) (IPSASالمستخرجة من نظام المحاسبة .ويتمثل التحدي إما في تكييف نظام المحاسبة ليُصدر كشوفا ً مالية خاصة
بالمانحين و/أو التفاوض مع المانحين على اتفاقات تسمح بتزويدھم بكشوفات مالية طبق المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام ).(IPSAS

ضغط على الموارد
بلغ تحقيق االمتثال بواسطة االحتفاظ بسجالت أكثر تفصيالً من ذي قبل ووفق متطلبات إبالغ واسعة
-31
ً
ً
النطاق فرضتھا المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASحدا من الصرامة وضع ضغوطا على نھج المحاسبة
واإلدارة المالية القائمة ،ما أوجب زيادة االستثمار في الموارد من موظفين وأتمتة للنظم.

تنفيذ المساھمات الطوعية
تشير ميزانية المنظمة ) (WMOإلى الميزانية العادية التي اعتمدھا المجلس التنفيذي لسنة مالية مح ّددة
-32
إضافة إلى الميزانية التي يعيد المجلس التنفيذي توزيعھا من فترة السنتين السابقة )إن وجدت( .وتشير الميزانية إلى
الصندوق العام فقط )المساھمات المقدّرة( وال تشمل برنامج التعاون الفني والمشروع التطوعي وصناديق االستئمان
األخرى .ويُحسب فائض الميزانية )أو العجز( وفق األساس النقدي المعدّل .ونظراً إلى أن الميزانيات ُتع ّد وفق األساس
النقدي المعدّل ،فإن إدارة الميزانية تجري أيضا ً وفق األساس النقدي المعدّل .ويرى المديرون التنفيذيون أن أثر المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASير ّكز فقط على واجب قيد التواريخ التي ُتسلّم فيھا السلع والخدمات .ويتمثل
التحدي بالتالي في مؤامة األساس المعتمد لميزانية المنظمة )) (WMOالقائم حاليا ً على األساس النقدي المع ّدل( مع
األساس المحاسبي المستمد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASوھو تح ٍد تواجھه جميع المنظمات
التابعة لمنظومة األمم المتحدة.
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المساھمات والنفقات العينية
تش ّكل االجتماعات المح ّرك الرئيسي لنفقات المنظمة ) .(WMOفالمنظمة ) (WMOتعقد أكثر من
-33
اجتماع في العام ،يستضيف األعضاء أغلبيتھا ويقدمون المرافق مجانا ً في أغلب األحيان .باإلضافة إلى ذلك ،ثمة
مبادرات طوعية كثيرة للتعاون تتولى تنسيقھا المنظمة ) (WMOويوفر لھا األعضاء مدخالت مجانية .ونظراً إلى أن
المعلومات المتعلقة بھذه المساھمات العينية غالبا ً ما تصل متأخرة أو ال تتوفر أبداً ،تكمن المشكلة في أن تحديد قيمة ھذه
المساھمات يبقى تقديرياً ،أو يصعب التحقق منه ،وھو ما يؤدي إلى استبعاد ھذا المكوّ ن المھم من موارد المنظمة
) (WMOمن كشوفھا المالية .و ُتقرّ الكشوفات المالية باستالم ھذه الخدمات العينية المھمة من قبل األعضاء من دون أن
يتسنى تحديد قيمتھا من الناحية الكمية.
300

خالصة
يسير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي المنظمة ) (WMOفي الطريق السليم.
-34
وعلى الرغم من تحقيق بعض الفوائد األولية من المعايير ) (IPSASتتعلق بتدوين أكثر دقة للبيانات ،ومزيد من الشفافية،
وتحسين للعمليات ،فال تزال الحاجة قائمة لبذل المزيد من الجھود لتحقيق كامل لفوائد المعايير ) (IPSASالمرتبطة
بتعزيز المساءلة وعمليات صنع القرار على المدى الطويل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير األمين العام عن فائض أو عجز الفترة المالية الخامسة عشرة

)(2011 – 2008

المقدمة
يشير التقرير إلى الحالة المالية للفترة المالية الخامسة عشرة ) (2011 - 2008وھو مقدَّم وفقا ً للمادة
-1
من الالئحة العامة.

(11) 136

الوضع العام
أذن المؤتمر في القرار  - (Cg-XV) 35الحد األقصى لمصروفات الفترة المالية الخامسة عشرة ،للملجس
-2
التنفيذي بأن يكون حجم مصروفاته العادية من الميزانية  269.8مليون فرنك سويسري خالل الفترة المالية الخامسة
عشرة ) ،(2011 - 2008تشمل مبلغ  249.8مليون فرنك سويسري من االشتراكات المقررة ،على أن يكون
الرصيد المتبقي البالغ  20.0مليون فرنك سويسري من موارد عادية أخرى )إيرادات اإليجار وإيرادات تكاليف
الدعم والفائدة وغيرھا من اإليرادات(.
وأذن المؤتمر أيضا ً للمجلس التنفيذي في القرار ذاته بأن ينفق مصروفات إضافية زائدة على الميزانية
-3
باستخدام أي فائض ناتج عن الفترة المالية الرابعة عشرة ) (2007 – 2004بمقدار أقصاه  12.0مليون فرنك سويسري
وألن المنظمة ) (WMOكانت تنتقل من تطبيق المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة ) (UNSASإلى
-4
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASفي سنة  2010ومعظم سنة  ،2011فلم يكن من الممكن عرض
تقدير معقول للحالة النقدية في نھاية عام  2011على المؤتمر السادس عشر )أيار /مايو  .(2011وقد استكملت اآلن،
خالل الفترة المالية السادسة عشرة ،عملية تصفية و/أو شطب االستحقاقات المفتوحة في نھاية الفترة المالية الخامسة
عشرة ،مما يتيح إعداد بيان ختامي فعلي بالفائض أو العجز النقدي في نھاية الفترة المالية الخامسة عشرة.

فائض )عجز( الصندوق العام
اختتم الصندوق العام الفترة المالية الرابعة عشرة بفائض نقدي قدره  9.2مليون فرنك سويسري ورُحِّ ل إلى
-5
ً
ميزانية الفترة المالية الخامسة عشرة ،عمال بالقرار  .(Cg-XV) 35وخالل الفترة المالية الخامسة عشرة ،تسلمت المنظمة
) (WMOمبالغ االشتراكات المقررة من األعضاء وقدرھا  243.4مليون فرنك سويسري .وتسلمت المنظمة أيضا ً سائر
اإليرادات العادية وقدرھا  16.0مليون فرنك سويسري .وعقب تصفية وإلغاء االستحقاقات المفتوحة في  31كانون
األول /ديسمبر  ،2011خالل الفترة المالية السادسة عشرة ) ،(2015 – 2012بلغت المصروفات النقدية من الميزانية
العادية  275.9مليون فرنك سويسري ،ولم يتجاوز ھذا المبلغ الحد األقصى الذي أذن به المؤتمر في القرار (Cg- 35
) ،XVIوقدره  279.0مليون فرنك سويسري ،مُوِّ ل منه مبلغ  269.8مليون فرنك سويسري من االشتراكات المقررة
وغيرھا من المصادر العادية ،ومبلغ  9.2مليون فرنك سويسري من الفائض المحقق في الفترة المالية الرابعة عشرة،
مما تسبب في عجز نقدي قدره  7.3مليون فرنك سويسري في نھاية الفترة ،على النحو المبين في الجدول .1

الجدول
الصندوق العام
بيان الفائض أو العجز النقدي
خالل الفترة المالية الخامسة عشرة )من  2008إلى (2011
تستند القيم إلى األموال المحصلة والمصروفة
المبالغ بالفرنك السويسري
1

2008

2009

2010

2011

اإلجمالي

 -1الفائض )العجز( النقدي في بداية الفترة
 -2اإليرادات:
 2.1االشتراكات المقررة
 2.1.1االشتراكات غير المسددة في بداية الفترة
15,842,012
17,100,435
13,916,589
15,282,669
15,842,012
 2.1.2التقديرات
249,812,490
62,450,000
62,462,490
62,450,000
62,450,000
 2.1.3ناقص االشتراكات غير المسددة في نھاية الفترة
)(22,235,747) (22,235,747) (17,100,435) (13,916,589) (15,282,669
 2.1.4االشتراكات المقررة المحصلة
243,418,755
57,314,688
59,278,644
63,816,080
63,009,343
 2.2الموارد العادية األخرى
لإليرادات
 2.2.1األنشطة المدرة
6,847,000
1,673,000
1,663,000
1,721,000
1,790,000
 2.2.2اإليرادات المحصلة لقاء الخدمات المقدمة
4,460,796
879,796
1,591,000
998,000
992,000
 2.2.3الفائدة وتسويات أسعار صرف العمالت
1,346,000
722,000
1,599,000
)(271,000
)(704,000
 2.2.4مصادر أخرى
3,301,000
696,000
1,802,000
442,000
361,000
 2.2.5اإلجمالي النقدي المحصل من المصادر األخرى
15,954,796
3,970,796
6,655,000
2,890,000
2,439,000
259,373,551
61,285,484
65,933,644
66,706,080
65,448,343
 2.3إجمالي اإليرادات المحصلة خالل الفترة
268,524,551
64,509,551
73,151,067
75,144,423
74,599,343
 -3إجمالي الموارد المتاحة للتخصيص
 -4المصروفات:
 4.1المصروفات )بما فيھا االستحقاقات(*
277,294,000
73,279,000
69,927,000
67,927,000
66,161,000
 4.2ناقص االستحقاقات المشطوبة بعد عام 2011
)(1,410,865
)(1,410,865
275,883,135
71,868,135
69,927,000
67,927,000
66,161,000
 4.3المصروفات خالف االستحقاقات )النقدية(
)(7,358,584
)(7,358,584
3,224,067
7,217,423
8,438,343
 -5الفائض )العجز( النقدي في نھاية الفترة
أ* تشمل مصروفات قدرھا  2.8مليون فرنك سويسري ممولة من مساھمات ضئيلة خارجة عن الميزانية مخصصة مباشرة من الميزانية العادية .ويشمل البند
 2.2.4إيرادات بالقدر ذاته.
9,151,000

-6

8,438,343

7,217,423

3,224,067

ُنقل العجز النقدي البالغ  7.4مليون فرنك سويسري إلى الفترة المالية السادسة عشرة على النحو المبين في الوثيقة ).Cg-17/Doc. 11.1(1
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
شؤون الموظفين
المراجع:
-1

البند  5من جدول أعمال الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_rep
orts/arabic/pdf/1092_ar.pdf

-2

البند  5.5من جدول أعمال الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_rep
orts/arabic/pdf/1118_ar.pdf

-3

البند  5.2من جدول أعمال الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhk
NTdXRXUzOEU/wmo_1136_ar.pdf

-4

البند  9.2من جدول أعمال المؤتمر السادس عشر
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/arab
ic/pdf/1077_ar.pdf

مقدمة
تدخل لجنة الموظفين بانتظام مع اإلدارة ،عبر اللجنة ) ،(JCCفي مناقشة طائفة عريضة من المواضيع المتعلقة بشروط
خدمة الموظفين ورفاھھم .وتضطلع لجنة الموظفين بدور فعال في توجيه انتباه اإلدارة إلى مسائل مھمة .ومن أھم
المواضيع التي ناقشتھا اللجنة ) (JCCفي الفترة المالية السادسة عشرة ما يلي:
•

•

•

•

الرضا عن العمل
○
متابعة الدراسة االستقصائية للموظفين لعام 2012
○ النظر في تقرير تقييم األداء ومبادئه التوجيھية
سياسات السفر
○ المبالغ المقطوعة للسفر لزيارة الوطن
○ منح النقل
○ سياسات السفر في مھمات
شؤون العقود
○ تعيين المتعاقدين بصفة فردية )المشتركون في اتفاق الخدمات الخاصة(
○ اإلعالن داخليا ً /خارجيا ً عن الوظائف من فئة الخدمات العامة  6و.7
○ السن اإللزامية إلنھاء الخدمة
الشؤون المتعلقة بمبنى المنظمة ) (WMOوالتوازن بين العمل والحياة الخاصة
○ ترتيبات العمل المرنة وساعات العمل األساسية ونظام تسجيل الحضور واالنصراف
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•

○ عطلة األمومة
○ اإلسعافات األولية
○ دخول األشخاص من الخارج إلى مبنى المنظمة )(WMO
○ تغيير مكان غرفة األلعاب الرياضية واألنشطة داخل مبنى المنظمة )(WMO
○ وضع تعريفات جديدة لوقوف السيارات في المرأب ترتبط بانبعاثات غازات االحتباس
الحراري
مسائل أخرى
○ االعتراف باالرتباط المدني بين األشخاص
○ حماية ممثلي الموظفين من أعمال االنتقام

ومن المھم خاصة في ھذه الفترة أن قامت لجنة الموظفين بالتشجيع على مواصلة المناقشات حول الدراسة االستقصائية
للموظفين التي أجريت في عام  2012بناء على طلب من المؤتمر ،ودعم إدارة المنظمة ) (WMOفي التصدي لمسائل
انعدام الحافز على العمل ومستويات اإلجھاد في بيئة عملنا.
وعينت لجنة الموظفين فريقا ً استشاريا ً غير رسمي لتقديم مدخالت إلى ممثل الموظفين عن الفريق العامل المعني بمتابعة
الدراسة االستقصائية للموظفين الذي عينته اللجنة ) .(JCCوأوصى الفريق االستشاري غير الرسمي باعتماد نھج من
شقين مبدئيا ً لخفض مستويات اإلجھاد المتعلق بالعمل:
)(1

التدريب على المھام اإلِشرافية :أيدت اللجنة تقديم تدريب إلى جميع المشرفين ،ومتابعة ھذا التدريب،
واعتماد تقييم سنوي من الموظفين ألساليب العمل في وحداتھم ونھوج مديريھم اإلشرافية؛

)(2

زيادة فرص تطوير قدرات الموظفين :التدريب وتطوير المھارات والتعلم أمور مھمة لجميع الموظفين
أيا ً كانت رتبتھم .وبالتالي أيدت لجنة الموظفين زيادة فرص التدريب للمشرفين ،بل وأيضا ً لجميع
الموظفين.

وعالوة على توصيات الفريق االستشاري غير الرسمي ،اقترحت لجنة الموظفين تحسين استخدام المشرفين وأعضاء
الفريق لتقرير تقييم األداء من أجل تعزيز الحوافز على العمل وزيادة تمكين الموظفين .وأيدت لجنة الموظفين
االستخدام الواسع ألدوات االتصال في االتجاھين ،مثل تقرير تقييم األداء ،وتحسين سائر سبل االتصال داخل اإلدارات
وفيما بينھا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
االتصاالت والشؤون العامة
المرجع :القرار (Cg-XVI) 27
خالل الفترة المالية السادسة عشر ،عملت المنظمة ) (WMOعلى تقوية قدرة مكتب االتصاالت والشؤون
-1
العامة على رفع درجة الوعي بقيمة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوالفوائد التي يقدمھا كل منھما.
وركز المكتب ) (CPAعلى اإلعداد لتحديث الموقع الشبكي للمنظمة ) ،(WMOوزيادة إبراز مكانة المنظمة ) (WMOفي
الصحافة ،والوجود على وسائط اإلعالم المجتمعية ،ودعم األعضاء من خالل شبكة منسقي اإلعالم والشؤون العامة
) ،(IPAوالتعاون بدرجة أكبر مع أقسام المنظمة ) (WMOوبرامجھا ،وتحسين المطبوعات ،وتنفيذ المشروعات الخاصة.
ويوافي المكتب ) (CPAمنسقي اإلعالم والشؤون العامة ) (IPAبانتظام بتقارير يومية بعنوان "في وسائط
-2
اإلعالم" ) (In the Mediaإلبالغ المرافق الوطنية ) (NMHSsبالتغطية الصحفية التي تحظى بھا المنظمة )(WMO
و قضايا المنظمة ) .(WMOكما يتفاعل المكتب ) (CPAبانتظام مع المنسقين بشأن القضايا ذات األھمية المشتركة وينشر
المعلومات التي يتلقاھا منھم على الموقع الشبكي للمنظمة ) .(WMOكذلك ّ
نظم المكتب ) (CPAثالث حلقات عمل
للتواصل الشبكي من أجل التمويل الذاتي للمنسقين في االتحاد اإلقليمي السادس وال يزال يبحث عن الفرص لتنظيم
حلقات عمل مماثلة في األقاليم األخرى ،ويُرجى من األعضاء المھتمة تقديم الدعم.
يتحمل المكتب ) (CPAمسؤولية تنسيق الموقع الشبكي للمنظمة ) .(WMOواعتباراً من نھاية عام ،2014
-3
أ ُوشك على البدء في تحديث الموقع الشبكي من خالل تنفيذ نظام إدارة المحتوى ) .(CMSوخالل العام المقبل أو العامين
المقبلين ،يھدف المكتب ) (CPAإلى العمل مع مقدمي الخدمات لتطوير نظام إدارة المحتوى إلى جانب وضع ھيكل
وتصميم جديدين على شبكة الويب .وس ُيضاف كذلك محتوى جديد ونظام جديد لإلدارة الداخلية.
وال تزال أنشطة التوعية اإلعالمية التي ّ
تنفذھا المنظمة ) (WMOتحظى بقدر كبير من التغطية اإلعالمية.
-4
وأفادت خدمة المراقبة الصحفية بالمنظمة ) (WMOأن اسم المنظمة ) (WMOقد ُذكر  26,663مرة بلغات األمم المتحدة
الست ،خالل السنة التقويمية  ،2013و 25,600مرة خالل العشرة أشھر األولى من عام  .2014ومن بين أكثر األنشطة
نجاحا ً خالل السنوات الماضية نشرة غازات االحتباس الحراري التي أصدرتھا المنظمة ) (WMOوبيان حالة المناخ لعام
 2013وتحديث المعلومات المتعلقة بظاھرة النينيو .وشھد عام  2014اھتماما ً كبيراً من جانب اإلعالم بالتقييم العلمي
لألوزون الذي أجرته كل من المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ).(UNEP
واصلت أنشطة وسائط اإلعالم المجتمعية للمنظمة ) (WMOإحراز تقدم عاما ً بعد عام .فاعتباراً من تشرين
-5
الثاني /نوفمبر  ،2014بلغ عدد المعجبين بصفحة المنظمة ) (WMOعلى الفيس بوك  23,500معجب ،في حين وصل
عدد متابعي  WMOnewsعلى تويتر  .13,700كما ّ
كثف المكتب ) (CPAاستخدامه لموقع "تويتر" لنشر أنشطة المنظمة
) (WMOوأنشطة أعضائھا .ومن خالل وسائل اإلعالم المجتمعية ،يتعاون المكتب ) (CPAتعاونا ً وثيقا ً مع عدد متزايد
من األعضاء وينشر بانتظام تغريدات تحمل أخبارھم بشأن الظواھر المتطرفة .كما استخدم شركاء األمم المتحدة
وشركاء غير حكوميين موقع "تويتر" لنشر المعلومات بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOوالوصول إلى جمھور جديد
قوامه مئات اآلالف من األشخاص.
وينشر المكتب ) (CPAسنويا ً ما ال يقل عن عددين من مطبوع المنظمة ) (WMOالرئيسي ،وھو نشرة
-6
المنظمة ) ،(WMOوأربعة أعداد من نشرة عالم األرصاد الجوية ) .(MeteoWorldكما يتعاون مع أقسام المنظمة
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) (WMOإلعداد وتحرير العديد من نشرات المعلومات والملصقات وال ُكتيبات والتقارير الموجھة شرائح أكبر من
المجتمع.
و ُتنتج المعلومات والمواد المخصصة لالحتفال باليوم العالمي لإلرصاد الجوية و ُتوزع كل عام بست
-7
لغات .ويعزز المكتب ) (CPAاألنشطة والمواد االحتفالية التي يعدھا األعضاء ،كما ينظم احتفاالً سنويا ً في مقر المنظمة
) (CPAفي جنيف.
باإلضافة إلى الصحافة ووسائط اإلعالم المجتمعية ،نظم المكتب ) (CPAمعارض في العديد من الفعاليات
-8
الكبرى ،بما في ذلك المؤتمرات السنوية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوأول دورتين
للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSوفعاليات التوعية المحلية مثل معرض "الخريف" لتوعية الجماھير
في جنيف ،واالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف وما إلى ذلك.
وفي إطار جھود رفع الوعي بعلوم تغ ّير المناخ ،دعم المكتب ) (CPAاإلطالق اإلعالمي لألجزاء األربعة
-9
من تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ .كما حرر المكتب )" (CPAالمناخ العالمي 2010-
 :2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة" ،باإلضافة إلى البيانات السنوية ،وروّ ج لھا من خالل الصحافة ووسائط
اإلعالم المجتمعية .كما لجأ إلى الصحافة واعتمد على وسائط اإلعالم المجتمعية لدعم البرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsولجنة
علم المناخ ) (CCIوغير ذلك من الھيئات والتقارير واالجتماعات المتعلقة بالمناخ.
وبدعم من حكومة الدنمارك ومؤسسة األمم المتحدة ،والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ
-10
) (IPCCوشركاء آخرين ،أطلق المكتب ) (CPAفي عام  2013أنشطة إلشراك مذيعي النشرات الجوية كمسؤولين عن
اإلبالغ بالمناخ وتغير أحواله .وبالتعاون مع جمعية األحوال الجوية والمناخ ) ،(Météo et Climatنظم المكتب )(CPA
حلقة عمل شارك فيھا  80من مقدمي النشرات الجوية في باريس في عام  .2014كمت دعا المكتب ) (CPAمذيعي
النشرات الجوية إلى المساھمة بتقديم نحو  20مقطع فيديو حول "تقارير الطقس في عام  "2050وساعد مجموعة من
المذيعين في تغطية مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ الذي عُقد في نيويوركّ ،
ونظم حلقة عمل مشتركة مع
المركزية للمناخ .وبفضل استمرار دعم المانحين ،من المزمع التوسع في ھذه األنشطة في عام .2015
ودعم المكتب ) (CPAمكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل صياغة خطة اتصاالت
-11
ُ
ّ
وتنفيذھا .كما حرر مجموعة متنوعة من المقاالت والكتيبات ونصوص التوعية األخرى ،ووفر الدعم للموقع الشبكي
ّ
وعزز التغطية اإلعالمية للدورة
لإلطار العالمي ) ،(GFCSوقدّم توجيھات لمستشاري اإلطار العالمي )،(GFCS
االستثنائية للمؤتمر ،واجتماعي المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSولبرنامج الخدمات المناخية من
أجل التكيف في أفريقيا ،والفعاليات واألنشطة األخرى .كذلك أشرف المكتب ) (CPAعلى إنتاج مقاطع فيديو للمكتب
وقدم عروضا ً في حلقات العمل بشأن االتصاالت المتعلقة باإلطار العالمي ) .(GFCSوسيظل تقديم الدعم لإلطار العالمي
) (GFCSوالخدمات المناخية فيما يتعلق باالتصاالت ،أولوية بالنسبة للمكتب ).(CPA
قدم المكتب )ّ (CPA
ونظم عدداً متزايداً من العروض حول المنظمة ) (WMOلصالح الطالب وغيرھم من
-12
ً
ً
مجموعات الزوار ،التي بلغ عددھما  40مجموعة في عام  .2014كذلك تعاون تعاونا وثيقا مع مكتب األمم المتحدة في
جنيف ومع جماعات نموذج األمم المتحدة بغرض الوصول إلى الشباب.
وعمل المكتب ) (CPAمع شريك من القطاع الخاص إلشراك جھات راعية كل عام بھدف إنتاج تقويم
-13
حائط سنوي أنيق للمنظمة ) (WMOدون أن تتحمل المنظمة ) (WMOأي كلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل:
تقرير مرحلي للعلم -ال يدرج في الملخص العام
عدد المقاعد في المجلس التنفيذي
تمثيل االتحاد اإلقليمي األول في المجلس التنفيذي
التقرير المؤقت للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،الوثيقة ) ،RA I-16/Doc. 5.3(2الفقرات
5.3(2).4 -5.3(2).1
http://rai-16.wmo.int/documents-english

أشار المؤتمر إلى أن الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي )جنيف ،حزيران /يونيو  (2010قد نظرت
5.3(2).1
في المقترح الذي ق ّدمه رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني لزيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي من  37إلى  38لتمكين االتحاد
اإلقليمي الثاني من الحصول على مقعد إضافي في المجلس التنفيذي )من  6إلى  7مقاعد( ،وأقر المؤتمر السادس عشر
) (2011المقترحات التي قدمھا رؤساء االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( واالتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا
الوسطى ومنطقة الكاريبي( واالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( لزيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي
لتمكين ھذه األقاليم من الحصول على مقعد إضافي بما يتماشى مع توزيع المقاعد المعتمد بموجب القرار (Cg-XVI) 44
لينظر فيھا المؤتمر السابع عشر ،بما يتفق مع اإلجراءات المبينة في اتفاقية المنظمة ).(WMO
والحظ االتحاد أن المجلس التنفيذي قد طلب في دورته الخامسة والستين من األمين العام مساعدة رؤساء
5.3(2).2
االتحادات اإلقليمية في التحضير لتقديم مقترح لينظر فيه الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط
االستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPفي موعد أقصاه أيلول /سبتمبر  ،2013وكلّف المجلس الفريق العامل (EC
) WG/SOPبإعداد المقترح الذي يشمل التغييرات المعتزم إدخالھا على اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتھا العامة حسب
االقتضاء ،لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين.
وأشار االتحاد كذلك إلى أن اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية الذي عُقد في كانون الثاني /يناير  2014قد
5.3(2).3
توصل إلى فھم مشترك مفاده أنّ إضافة مقعد واحد لصالح االتحاد اإلقليمي الثاني خيار مقبول ،وإلى أن االجتماع الثالث
للفريق العامل )) (EC WG/SOPجنيف ،شباط /فبراير  (2014قد نظر ،استناداً إلى ھذا المقترح ،في مدى إمكانية زيادة
المقاعد في المجلس التنفيذي قدم مقترحا ً إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي لتنظر فيه وھو يتضمن التعديالت
المحتمل إدخالھا على المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOوالمادة  17من الئحتھا العامة بشأن توزيع المقاعد في
المجلس التنفيذي.
ونظر االتحاد في المادة المتعلقة بتمثيل االتحاد اإلقليمي األول في المجلس التنفيذي في ضوء توزيع
5.3(2).4
المقاعد المعتمد بموجب القرار  ،(Cg-XVI) 44واتفق على تقديم طلب للمؤتمر للنظر في زيادة عدد المقاعد لصالح
االتحاد اإلقليمي األول من  9إلى  10استناداً إلى عدد األعضاء.
__________

The Republic of South Sudan
Statement at the

thi
17

session of the World Meteorological Congress (Cg-17)

Mr. President,
Secretary General,
Distinguished Delegates,
On behalf of the Government and people of the Republic of South Sudan, my delegation and I
would like to take this opportunity to congratulate the World Meteorological Organization
(WMO) for convening the Cg17th Session of Congress.
South Sudan became Independent on 9 July, 2011, and joined the WMO in 2012. My country is
pleased to join the world of nations at the WMO, and appreciates Mr. Michel Jarrud, Secretary
General, for his leadership in WMO over the years and thanks him for the official welcoming
accorded to South Sudan. South Sudan would like to also congratulate and welcome Dr. Petteri
Taalas, for his appointment as the new Secretary General of WMO, and wishes him every
success in undertaking his responsibilities. Congratulatory messages are also extended to the
President and three Vice Presidents of the WMO for their elections in the Executive Council, as
well as all other elected Council Members.
As a new country faced with various challenges of our state and nation building efforts, South
Sudan needs to strengthen its capacity in meteorology (weather and climate), hydrology and
geophysical services, and other related sectors.
In the effort to contribute to South Sudan’s institutional building, technical assistance and
capacity building are of great importance for my country. Therefore, South Sudan looks forward
to continued engagement and strengthening of relations with WMO, member states and all
stakeholders.
I thank you for your kind attention.

Statement read by: Amb. Akech Chol Ahou Ayok, Deputy Permanent Representative
(Alternate Delegate)
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
توزيع المقاعد داخل المجلس التنفيذي
المراجع:
-1

الوثائق األساسية رقم ) 1طبعة ) (2012مطبوع المنظمة رقم (15
)(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_en.pdf

-2

الوثيقة (Cg-17.wmo.int/documents-[language]) Cg-17/Doc. 13.1

ھوية أعضاء المجلس التنفيذي وأدوارھم
-1

تحدد المادة  6من اتفاقية المنظمة ) (WMOھوية أعضاء المجلس التنفيذي وأدوارھم ،ونصھا كما يلي:
أعضاء الجھاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي
المادة

6

)أ( ال يجوز أن ينتخب لمناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة ولمنصبي رئيس ونائب رئيس االتحادات
اإلقليمية وكذلك ،مع مراعاة أحكام المادة ) 13ج( ) (2من االتفاقية ،لعضوية المجلس التنفيذي ،سوى األشخاص الذين
يعينھم أعضاء المنظمة ألغراض ھذه االتفاقية مديرين لمرافقھم المختصة باألرصاد الجوية أو باألرصاد الجوية
الھيدرولوجية ،وذلك على الوجه المبين في الالئحة؛
)ب( يعمل جميع أعضاء الجھاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ،بصدد أداء واجباتھم ،ممثلين
للمنظمة ال ممثلين ألعضاء بعينھم في المنظمة.
العملية التنظيمية بشأن احتمال إدخال تغيير على الالئحة العامة من خالل تعديل
-2

تحدد المادة  17من الالئحة العامة توزيع مقاعد المجلس التنفيذي  ،ونصھا كما يلي:
أعضاء المجلس التنفيذي
المادة

17

توضح المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تحدد تشكيل المجلس التنفيذي ،وتحدد توزيع المقاعد داخل المجلس
التنفيذي على النحو التالي :اإلقليم األول )أفريقيا( 9 :مقاعد ،اإلقليم الثاني )آسيا( 6 :مقاعد ،اإلقليم الثالث )أمريكا
الجنوبية( 4 :مقاعد ،اإلقليم الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( 5 :مقاعد ،اإلقليم الخامس )جنوب
غرب المحيط الھادئ( 4 :مقاعد ،اإلقليم السادس )أوروبا( 9 :مقاعد.
ولتغيير توزيع مقاعد المجلس التنفيذي كتعديل على الالئحة العامة ،ينبغي الرجوع إلى المادة ) 2ز( )من الالئحة
العامة( ،التي تنص على ما يلي:

Cg-17/Doc.13.3(1) , DRAFT 1, p. 4

المسودة األولى
أوالً  -عموميات
مقدمة
المادة

2

)ز( يجب موافاة جميع أعضاء المنظمة بأي تعديالت يقترح أعضاء المنظمة أو الھيئات التأسيسية إدخالھا على
ھذه الالئحة )عدا تلك التي تنشأ عن تعديالت االتفاقية( قبل تقديمھا إلى المؤتمر بثالثة شھور على األقل.
معلومات أساسية
يبيّن الجدول التالي تطور عضوية المنظمة ) (WMOوكذلك عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعھا لكل
.3
إقليم منذ المؤتمر التاسع ).(1983

المؤتمر
التاسع
1983

مقاعد
المجلس
التنفيذي

االتحاد
اإلقليمي
األول

االتحاد
اإلقليمي
الثاني

االتحاد
اإلقليمي
الثالث

االتحاد
اإلقليمي
الرابع

االتحاد
اإلقليمي
الخامس

االتحاد
اإلقليمي
السادس

المجموع

9

6

4

5

3

9

36

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

المؤتمر
العاشر
1987

نائب
الرئيس
الثاني

نائب
الرئيس
الثالث

الرئيس

نائب
الرئيس
األول

أعضاء
المنظمة

50

27

12

21

13

33

156

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

4

4

9

36

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

المؤتمر
الحادي
عشر

الرئيس

نائب
الرئيس
الثاني

أعضاء
المنظمة

51

27

12

22

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

نائب
الرئيس
األول

نائب
الرئيس
الثالث

13

33

158

3

9

36
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1991

المؤتمر
الثاني
عشر
1995

المؤتمر
الثالث
عشر
1999

المؤتمر
الرابع
عشر
2003

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

الرئيس

نائب
الرئيس
الثاني

أعضاء
المنظمة

52

32

12

22

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

3

نائب
الرئيس
األول

الرئيس

نائب
الرئيس
الثالث

أعضاء
المنظمة

52

33

12

22

18

47

184

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

3

9

36

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

نائب
الرئيس
الثالث

نائب
الرئيس
الثاني

نائب
الرئيس
الثالث

الرئيس

نائب
الرئيس
األول

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

نائب
الرئيس
الثاني

نائب
الرئيس
األول

نائب
الرئيس
الثالث

13

46

177

9

36

(2001)2002

أعضاء
المنظمة

52

34

12

22

19

48

187

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

4

9

37

نائب
الرئيس
األول

نائب
الرئيس
الثالث

نائب
الرئيس
الثاني

34

12

22

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي
أعضاء
المنظمة

52

الرئيس

19

49

188
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المؤتمر
الخامس
عشر
2007

المؤتمر
السادس
عشر
2011

مقاعد
المجلس
التنفيذي

8

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

7

4

5

نائب
الرئيس
األول

نائب
الرئيس
الثالث

نائب
الرئيس
الثاني

4

9

37

الرئيس

أعضاء
المنظمة

52

34

12

22

20

49

189

مقاعد
المجلس
التنفيذي

9

6

4

5

4

9

37

أعضاء
الجھاز
الرئاسي
للمجلس
التنفيذي

نائب
الرئيس
الثالث

نائب
الرئيس
األول

الرئيس

أعضاء
المنظمة

52

12

22

34

نائب
الرئيس
الثاني

20

49

189

ومنذ المؤتمر التاسع تقرر أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل إقليم ثالثة مقاعد كحد أدنى و تسعة مقاعد كحد أقصى.
ومنذ المؤتمر الرابع عشر ،تقرر أن يكون الحد األدنى ھو أربعة مقاعد.
خيارات توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي
لقد أظھرت الخبرة واالعتبارات السابقة عدم وجود صيغة شاملة/مثالية يمكن استخدامھا لتحديد إجمالي
-4
عدد المقاعد وتحديد التوزيع األمثل للمقاعد بين األقاليم .وقد نظر المجلس في المعايير التي يمكن أن تتضمن ،في جملة
أمور ،فيما يتعلق بكل إقليم :عدد األعضاء ،وعدد السكان ،والمساحة ،والناتج المحلي اإلجمالي ،والتعرّض لألخطار
الطبيعية والتأثر بھا ،والخصائص الجغرافية /االقتصادية لكل إقليم  -من قبيل عدد البلدان األقل نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية  -وشبكات المنظمة ) (WMOومراكزھا ومرافقھا.
ويُعزى تغير توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي بصفة رئيسية إلى زيادة عدد أعضاء المنظمة )(WMO
-5
ً
والرغبة في تحسين تمثيل األقاليم المختلفة ،وتحديدا لمراعاة الحاجة إلى وجود ممثل لجزر المحيط الھادئ الصغيرة
التابعة لإلقليم الخامس في المجلس التنفيذي .ولكن من الجدير بالمالحظة أنه نظراً إلى أن توزيع المقاعد بين األقاليم لم
يكن محدداً في مادة ،حتى المؤتمر السادس عشر ،بل كان مجرد مسألة “اتفاق ودي” ،فقد قرر المؤتمر الرابع عشر
زيادة الحد األدنى للمقاعد المخصصة لكل إقليم إلى أربعة مقاعد لكفالة استمرار حصول االتحاد اإلقليمي الخامس على
أربعة مقاعد ،ثم حدد المؤتمر السادس عشر عدداً ثابتا ً من المقاعد لكل إقليم.
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-6

وسيتعين على المؤتمر النظر في أحد السيناريوھات التالية بحسب قراره لتعديل المادة  13من اتفاقية
المنظمة ).(WMO

)أ(

اإلبقاء على الوضع الراھن؛

)ب(

ال تغيير في المادة  13من االتفاقية ،أي ال تغيير في عدد المقاعد وال تغيير في الحد األدنى ) (4والحد
األقصى ) (9لعدد المقاعد لكل إقليم :فالتغيير في التوزيع سينطوي على فقدان إقليم واحد على األقل لمقعد
وحصول إقليم آخر على مقعد في نطاق الحدين األدنى واألقصى؛

)ج(

تغيير في المادة  13من االتفاقية ،أي تغيير عدد المقاعد دون تغيير الحد األدنى ) (4واألقصى ) (9لعدد
المقاعد لكل إقليم :سيكون المؤتمر قد حدد في إطار مناقشة عدد المقاعد اإلقليم )األقاليم( الذي يخسر أو
يكسب مقعداً )مقاعد(؛

)د(

تغيير في المادة  13من االتفاقية ،أي ال تغيير في عدد المقاعد مع تغيير الحد األدنى ) (4والحد األقصى
) (9لعدد المقاعد لكل إقليم ،أو اتخاذ قرار بعدم النص على حد أدنى أو حد أقصى نظراً إلى أن عدد
المقاعد لكل إقليم سيحدد في مادة في الالئحة العامة :سيكون المؤتمر قد حدد في إطار مناقشة عدد المقاعد
اإلقليم )األقاليم( الذي يخسر أو يكسب مقعداً )مقاعد(؛

)ھـ(

تغيير في المادة  13من االتفاقية ،أي تغيير عدد المقاعد مع تغيير الحد األدنى ) (4والحد األقصى )(9
لعدد المقاعد لكل إقليم ،أو اتخاذ قرار بعدم النص على حد أدنى أو حد أقصى نظراً إلى أن عدد المقاعد
لكل إقليم سيحدد في مادة في الالئحة العامة :سيكون المؤتمر قد حدد في إطار مناقشة عدد المقاعد اإلقليم
)األقاليم( الذي يخسر أو يكسب مقعداً )مقاعد(؛
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
عدد واليات األمين العام
المراجع:
-1

التقرير  - JIU/REP/2009/8اختيار الرؤساء التنفيذيين في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وشروط
خدمتھم ،الفقرة  75من التقرير
https://www.unjiu.org/en/reportsnotes/archive/Selection%20and%20conditions%20of%20service%20of%20Executive%20Heads%
20in%20the%20United%20Nations%20system%20organizations.pdf

-2

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول) ،مطبوع
المنظمة رقم  ،(1077الفقرة  9.3.7من الملخص العام
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1077_en.pdf

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي – جنيف 25 ،حزيران /يونيو  3 -تموز/
يوليو  ،2013الجزء األول )مطبوع المنظمة رقم  ،(1118الفقرة 7.2
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1118_en.pdf

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،جنيف 27-18 ،حزيران/
يونيو  ،2014الجزء األول) ،مطبوع المنظمة رقم  ،(1136الفقرة  ،7.3الفقرات  7.3.1إلى 7.3.5
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1136_en.pdf

معلومات أساسية
ناقش المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين مسألة واليات األمن العام وأحاط علما ً بالتوصية رقم
-1
الواردة في تقرير لجنة التفتيش المشتركة )انظر المرجع  (1بشأن "اختيار الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
وشروط خدمتھم" .وتنص ھذه التوصية على أن "تقوم الھيئات التشريعية للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
باعتماد أحكام بھدف تحديد فترات رئاسة الرؤساء التنفيذيين لتكون فترتين متعاقبتين ال تزيد مدة كل منھما عن خمس
سنوات ،وذلك إذا لم تكن ھذه األحكام قد اع ُتمدت بعد" .ورأى المؤتمر أن المنظمة ) ،(WMOباعتبارھا منظمة تحظى
باإلعجاب في االوساط المتعددة األطراف لريادتھا في إجراء تعديالت تنظيمية تتسق مع أفضل الممارسات في منظومة
األمم المتحدة ،فھي في وضع يسمح لھا بإجراء مزيد من اإلصالحات ،من قبيل تحديث عدد فترات رئاسة الرؤساء
التنفيذيين بحيث يتماشى مع الممارسة الراسخة في منظومة األمم المتحدة .كما رأى المؤتمر من المالئم االنتقال إلى
واليتين كحد أقصى لمنصب األمين العام ،اعتباراً من الفترة المالية السابعة عشرة ،وطلب من المجلس التنفيذي أن
يواصل دراسة األمر وأن يقدم اقتراحا ً إلى المؤتمر السابع عشر بأي تعديالت يلزم إدخالھا على الالئحة العامة ،حسب
االقتضاء.

6

وناقش المجلس التنفيذي ،حسبما يرد في الفقرة  7.2.2من التقرير النھائي الموجز لدورته الخامسة والستين،
-2
خيارات مختلفة وأشار إلى أن أي تغيير في مدة والية األمين العام )من  4سنوات إلى  5سنوات لكل والية( يتطلب
تغييراً في االتفاقية وأن خياراً كھذا سيكون له آثار كبيرة على مدة والية أعضاء المكتب اآلخرين المنتخبين في ھيئاته
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المسودة األولى
التأسيسية وعلى مدة الفترات المالية وسيتطلب كذلك إدخال تغييرات على اللوائح المختلفة .لذا قرر المجلس أن يركز
على الخيارين التاليين فقط:
)أ(

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

)ب(

خفض عدد واليات األمين العام المنصوص عليه حاليا ً في المادة  198إلى اثنتين )مدة كل منھما أربع
سنوات(.

-3
)أ(

ونظر المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين في العناصر التالية:
الطابع الفريد الذي تتسم به المنظمة )(WMO
ينبع ھذا الطابع الفريد للمنظمة ) (WMOمن االتفاقية والالئحة العامة والنظام األساسي للموظفين والالئحة
المالية المرتبطة بھا والتي نجحت في السماح ألعضاء المنظمة ) (WMOبتحقيق رؤية المنظمة واستراتيجيتھا
بفضل التعاون بفعالية وكفاءة فيما بين أعضائھا وبين أعضائھا وأمانتھا ،حتى إنه يمكن الزعم بأن ھذا النجاح
يرجع إلى التعاون الملحوظ بين الممثلين الدائمين والخبراء بدوائر المنظمة ) (WMOوموظفي األمانة طوال
عمر المنظمة ) (WMOالذي يزيد على  60عاما ً.
وسادت روح التعاون الدولي الب ّناء باستمرار ،مما ساعد على الحفاظ على تركيز برامج المنظمة )(WMO
وأنشطتھا على الطابع العلمي والفني الذي يميزھا ،وضمان حصول جميع أعضائھا على عوائد عادلة مقابل
استثماراتھم في البنية التحتية الوطنية واإلقليمية والعالمية المطلوبة لترجمة بحوث وعمليات المجتمع برمته
إلى تقدم ملموس ال لبس فيه لصالح المجتمع واالقتصاد والبيئة على نطاق العالم.

)ب(

دور األعضاء
إن النجاحات التي حققتھا المنظمة ) (WMOإنما ھي نجاحات أعضائھا ،الذين تساعدھم األمانة في تنفيذ
القرارات ذات الصلة ،وال سيما فيما يتعلق بقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية .كما أن آليات اإلدارة التي حددتھا االتفاقية واللوائح لطالما تطورت إلعطاء األعضاء تأكيداً متزايداً
لجودة أنشطة الھيئات التأسيسية واألمانة ،مع منح األمين العام السلطة الالزمة وھامش التحرك الالزم بغية
الوفاء بالمھام المنصوص عليھا في المادة  201من الالئحة العامة.
ويمكن توضيح ھذا التطور من خالل جملة أمور منھا تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية ،وزيادة إمكانية
الوصول إلى الوثائق وسھولة قراءتھا ،وتحسين كفاءة االجتماعات وعمليات صنع القرار ،وأخيراً وليس
آخراً ،مواءمة االتفاقية والالئحة التنفيذية مع عالمنا المتطور ،بما في ذلك اقتراح المادة  198للحد من عدد
واليات األمين العام إلى ثالث واليات مدة كل منھا أربعة سنوات.

)ج(

القيمة المنشودة للخيارين
) (1اإلبقاء على ثالث واليات:
جاءت المادة  198في شكلھا الحالي كثمرة مناقشة مستفيضة بين أعضاء المنظمة ) ،(WMOونظر فيھا
المؤتمر في عام  1999في دورته الثالثة عشرة باعتبارھا أفضل حل وسط لصالح المنظمة.
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المسودة األولى
وكان األمين العام الحالي ھو الرئيس التنفيذي األول والوحيد للمنظمة ) (WMOالذي تولى المنصب عقب
قرار المؤتمر .وقد أُعيد تعيين السيد جارو من قبل المؤتمر في عام  2007بوصفه المرشح الوحيد وفي
عام  2011بأغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة األولى في منافسة مع مرشحين اثنين آخرين.
وتميزت الوالية األولى لألمين العام الحالي بالحاجة إلى قدر كبير من اإلصالح في إدارة األمانة وكذلك
استعادة ثقة كل من األعضاء ومنظومة األمم المتحدة .وعلى الرغم من أن ھذه الظروف المعاكسة ال
يُرجح أن تتكرر ،وال أن تتالزم ،فإنه يمكن القول إن سمعة األمين العام الجديد ستستغرق بعض الوقت
كي تصبح وطيدة راسخة ،السيما على الساحة السياسية الرفيعة المستوى في األعضاء ولدى الرؤساء
التنفيذيين اآلخرين في منظومة األمم المتحدة .وفي ھذا الصدد ،يمكن القول إن تولي األمين العام للمنظمة
) (WMOلرئاسة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ،التي جُددت مؤخراً ،أمر قد عزز مكانة
منظمة ) (WMOبشكل كبير على الساحة الدولية ،وما كان ليتحقق في فترة زمنية مدتھا  8سنوات.
) (2االنتقال إلى واليتين:
بقدر ما ُتعد المادة  198الحالية حالً وسطا ً من منظور يركز على المنظمة ) ،(WMOفإن االنتقال إلى
واليتين ينطوي على تبعات سياسية خارجية جسيمة.
فإلى جانب مواءمة ممارسات المنظمة ) (WMOمع عدد من المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم
المتحدة ،رغم أنھا ليست األغلبية أو األھم أو األكثر تشابھاً ،فإن مثل ھذا القرار السياسي يظھر قدرة
المنظمة ) (WMOعلى التطور والتكيّف مع عالم سريع التغير.
كما أن َحمْل األعضاء على تجديد قيادة المنظمة مرة واحدة على األقل كل ثماني سنوات ربما يثمر عن
توسيع مجموعة المرشحين لمنصب األمين العام ممن ھم على أعلى درجات االستعداد.
كذلك يتيح ھذا االنتقال أن تكون مدة والية ھذا المنصب البارز مماثلة لتلك المعتمدة لمسؤولي المنظمة
) ،(WMOمثل الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،علما ً بأنه ال يوجد مثل
ھذا الحد ألعضاء المجلس التنفيذي وال لغيرھم من موظفي األمانة ممن يمكنھم مد يد العون والمساعدة
إلى األمين العام الجديد ،وخصوصا ً عندما يتعلق األمر بتنفيذ قرارات تتطلب مھلة إعداد طويلة مثل
المؤتمرات الدولية الرئيسية أو البرامج المشتركة مع شركاء آخرين.
وأ ّكد المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين موقفه السابق الذي اعتبر فيه أنه يتعين دعوة المؤتمر إلى أن يكتفي
بالنظر في الخيارين اللذين ناقشتھما الدورة الخامسة والستون.

وباإلشارة إلى أن المادة  198الحالية تنص على أنه ":يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب بحد أقصى
-4
ً
ثالث واليات فترة كل منھا أربع سنوات .وتسري ھذه المادة اعتبارا من المؤتمر الرابع عشر وتطبق على أي مرشح
سبق له شغل ھذا المنصب" .وإذا اختار المؤتمر تعديل الالئحة ،فسيتعين عليه االختيار بين الصيغتين البديلتين التاليتين:
)أ(

يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب لواليتين كحد أقصى فترة كل منھما أربع سنوات .وتسري ھذه المادة
اعتباراً من المؤتمر السابع عشر وتطبق على أي مرشح سبق له شغل ھذا المنصب؛

)ب(

يجوز لألمين العام أن يشغل ھذا المنصب لواليتين متعاقبتين كحد أقصى فترة كل منھما أربع سنوات .وتسري
ھذه المادة اعتباراً من ]المؤتمر يحدد الحقا ً[.
ـــــــــــــــــــــــــــ

Cg-17/Doc 13.4, DRAFT 1, p. 6

المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تعديالت الالئحة الفنية – تقرير موحد
المراجع
-1

القرار  – (Cg-16) 45الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛

-2

القرار  – (EC-64) 26تعديالت الالئحة الفنية؛

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1092المرفق الثامن؛

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1118البند 7.5؛

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1136البند 7.7؛

-6

مبادئ توجيھية إلعداد وإصدار الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة
رقم.( 1127

تعديالت الالئحة الفنية التي اعتمدھا المجلس التنفيذي منذ المؤتمر السادس عشر
-1

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بھا
لألرصاد الجوية )طبعة ُ 2011حدثت في  ،(2012القرار  ،(EC-64) 26مراجعة المجلد األول بأكمله
لضمان االتساق التحريري؛

-2

مرجع النظم العالمية لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485التقرير  (EC-65) 5وفقا ً
لتوصية لجنة لنظم األساسية )(CBS؛

-3

المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060القرار
 (EC-65) 13وفقا ً لتوصية اللجنة )(CBS؛

-4

مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306القرار (EC-65) 15وفقا ً لتوصية اللجنة )(CBS؛

-5

مرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  ،(386المجلد األول ،الجزء األول والجزء الثاني،
القرار  (EC-65) 15وفقا لتوصية اللجنة )(CBS؛

-6

الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني – خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية ،ودليل نظام إدارة الجودة لتقديم خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية )مطبوع
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المسودة األولى
المنظمة رقم  ،(1001القرار ،(EC-66) 6لضمان االتساق مع التعديل  76على المرفق  3لمنظمة الطيران
المدني الدولي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي عدداً من التعديالت على أدلة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تنقيح الالئحة المالية للمنظمة

)(WMO

منذ قيام المنظمة ) (WMOباعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASاعتباراً من  1كانون الثاني /يناير
 ،2010أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASمعايير جديدة ونقح بعض المعايير .ودعما ً لتلك
المعايير وتوخيا ً لمزيد من الوضوح في التوجيھات المالية والمحاسبية القائمة للمنظمة ) ،(WMOاس ُتعرضت الالئحة
المالية للمنظمة ) ،(WMOوترد النتيجة في مرفق مشروع القرار في التذييل باء.
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