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تصدير
اعتمد املؤمتر العاملي اخلامس عشر لألرصاد اجلوية (جنيف ،أيار/مايو  )2007اخلطة
االستراتيجية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،التي ستحل محل اخلطة الطويلة األجل السادسة
للمنظمة ( )2011-2004اعتباراً من كانون الثاني/يناير .2008
وهذه اخلطة االستراتيجية هي ثمرة عملية تخطيط موجهة نحو تلبية االحتياجات واألولويات
التي حددها أعضاء املنظمة ( .)WMOواخلطة االستراتيجية وثيقة حية التزال تتطور ،في إطار
عملية تخطيط مستمرة ،من خالل املراحل الدورية للتخطيط والتنفيذ والتقييم والتحديث.

الغرض من اخلطة االست راتيجية
إن زهاء ثلث الناجت احمللي اإلجمالي ألي بلد متقدم يتأثر بأوضاع الطقس واملناخ واملاء ،بل تزداد هذه النسبة فيما يتعلق
باالقتصادات النامية .واستخدام خدمات املعلومات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء واخلدمات ذات الصلة يساعد على حتسني أمن
ورفاه الشعوب ،وعلى احلد من الفقر ،وزيادة الرخاء ،وحماية البيئة من أجل األجيال املقبلة .واألنشطة التي تضطلع بها املنظمة
( )WMOهي إسهامات ال غنى عنها لتحقيق أهداف استراتيجيات املجتمع الدولي ،من قبيل األهداف اإلمنائية لأللفية لألمم
املتحدة ،وخطة تنفيذ جوهانسبورغ للمؤمتر العاملي لعام  2002بشأن التنمية املستدامة ،واتفاقيات البيئة واملناخ ذات الصلة.
ولعل استخدام املعلومات واخلدمات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء ،في إطار سياسات التنمية املستدامة واستراتيجيات الشراكة
العاملية من أجل التنمية لصالح أقل البلدان منواً ،وفي سياق إطار عمل هيوغو  :2015-2005بناء قدرة األمم واملجتمعات على
مواجهة الكوارث ،يعمل على احلد من هشاشة أوضاع املجتمعات في كل مكان.
والهدف العام للخطة االستراتيجية هو حتديد أهداف واستراتيجيات رفيعة املستوى وطويلة األجل للمنظمة ()WMO
توخي ًا للفاعلية في إعداد وتنسيق تنفيذ خطط وبرامج متكِّ ن أعضاء املنظمة ( )WMOالبالغ عددهم  188من أداء أنشطتهم
الرئيسية بشكل جماعي ،أال وهي رصد وتقييم جودة الهواء واملناخ وأوضاع احمليطات ،والدورة العاملية للمياه ،واملخاطر
الهيدرولوجية اجلوية ،والتنبؤ بها ،وذلك أساس ًا من خالل مرافقهم الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( .)NMHSsوتوفر
اخلطة االستراتيجية التوجيه والتوجه لكفالة تركيز وتنسيق النهج املختلفة للمنظمة (.)WMO
كما يتوقع أن توفر اخلطة االستراتيجية احلافز والتوجيه والتنسيق ألنشطة األعضاء ،وذلك من خالل مرافقهم الوطنية ()NMHSs
واملجلس التنفيذي واالحتادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة .ويتوقف جناح اخلطة االستراتيجية على الشراكة بني األمم لصون
وحتسني شبكات الرصد ونظم التنبؤ ،ولتقاسم التكنولوجيا واخلبرات .وستساعد اخلطة االستراتيجية األعضاء على تعزيز
قدراتهم على تلبية احتياجات املجتمع فيما يتعلق باملعلومات واخلدمات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء والبيئة إلدارة املخاطر
الطبيعية وحتسني التنمية االجتماعية واالقتصادية.

نطاق اخلطة االست راتيجية
سيسهم االستخدام السليم للخطة االستراتيجية في حتقيق النتائج املجتمعية املنشودة التالية:
ß
ß



تعزيز حماية احلياة وسبل العيش واملمتلكات؛
حتسني صحة ورفاه املواطنني؛

ß
ß
ß
ß

زيادة األمن البري والبحري واجلوي؛
استدامة النمو االقتصادي في كل من البلدان املتقدمة والنامية؛
حماية املصادر الطبيعية األخرى وحتسني جودة البيئة؛
تخفيف حدة الكوارث الطبيعية.

ويجري العمل على حتقيق النتائج املجتمعية املنشودة من خالل ثالثة أهداف عليا تتمثل في حتسني عملية التنبؤ ،وحتسني
اخلدمات وتقدميها ،ومواصلة قيام املنظمة ( )WMOبدور دولي حاسم األهمية باعتبارها اجلهة العلمية املرجعية .وتتحقق
هذه األهداف الطويلة األجل من خالل اتخاذ سلسلة مبادرات تركز على احملاور االستراتيجية اخلمسة التالية :تطوير العلوم
والتكنولوجيا وتنفيذها؛ تقدمي اخلدمات؛ بناء القدرات؛ الشراكات؛ كفاءة اإلدارة واإلدارة الرشيدة .وحتدد التوقعات املرتبطة
بكل من هذه املبادرات مجموعة مؤلفة من إحدى عشرة نتيجة متوقعة يرتبط بها مؤشرات أداء ،وهو ما يشكل األساس إلعداد
اخلطة التشغيلية للمنظمة ( )WMOوميزانية املنظمة ( )WMOالقائمة على النتائج ،وتدابير مراقبة األداء وتقييمه.
وبناء على توجيهات املؤمتر واملجلس التنفيذي ،اعتمدت املنظمة ( )WMOمفهوم اإلدارة القائمة على النتائج وجعلت منه
األساس الذي تقوم عليه عملية التخطيط االستراتيجي .كما يسترشد مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج في إدارة تنفيذ البرامج
في األمانة .وإننا على ثقة من أن هذه النهج اجلديدة إزاء تخطيط البرامج وامليزانية وإدارتهما ستمكِّ ن املنظمة ( )WMOمن
حتقيق أهدافها بشكل أفضل ،ومساعدة أعضائها مبزيد من الفاعلية في حتقيق خططهم املستدامة.

						
م .جارو
					
األمني العام
			
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

A. I. Bedritsky
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املوجز
تتمثل رؤية املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ( )WMOفي االضطالع بدور قيادي ع املي النطاق
في مجال اخلب رات والتعاون الدولي املتعلقني بالطقس ،واملناخ ،والهيدرولوجيا ،وم وارد املياه،
وما يتصل بذلك من قضايا بيئية ،واملساهمة من خالل كل ذلك في سالمة الناس وعافيتهم
في كل أرجاء العالم وفي املنافع االجتماعية واالقتصادية جلميع الشعوب.
فالتأثي رات التي تتعرض لها البيئة جسيمة وتتفاقم باط راد .والك وارث الطبيعية ال تسبب
خسائر فورية في األرواح فحسب بل أيض ًا آثاراً اقتصادية الحقة على املجتمع .ويؤثر الطقس
السائد من يوم آلخر والهيدرولوجيا واملناخ جميعها على كل جانب من ج وانب حياة اإلنسان
تقريب اً .وتنتشر املعلومات واخلدمات البيئية ،عندما يتم استيعابها ودمجها ،في كل جزء
تقريب ًا من االقتصادات الوطنية واإلقليمية والع املية.
وتشكل اخلطة االستراتيجية للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية نتيجة عملية استراتيجية
وتشغيلية وعملية ميزنة على نطاق املنظمة كلها ترمي إلى وضع مخطط أولي في تص رّف
الـ  188بل داً وإقليم ًا األعضاء في املنظمة بهدف تلبية االحتياجات املتغيرة ملجتمعاتهم من
املعلومات عن الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من معلومات بيئية.
وسوف يساهم النجاح في اتباع هذه اخلطة في بلوغ النتائج االجتماعية املرجوة التالية:
ß
ß
ß
ß
ß
ß



حتسني حماية األنفس وأسباب العيش واملمتلكات؛
حتسني صحة امل واطنني وعافيتهم؛
تعزيز السالمة في البر والبحر واجلو؛
النمو االقتصادي املست دام في البل دان املتقدمة والنامية كليهما؛
حماية امل وارد الطبيعية األخرى وحتسني نوعية البيئة؛
التخفيف من آثار الك وارث الطبيعية.

ويتم تناول النتائج االجتماعية املرج وّة من خالل حتقيق ثالثة أغ راض رفيعة املستوى لتحسني
التنب ؤات ،والنهوض باخلدمات وطريقة تق دميها وم واصلة االضطالع بدور املنظمة ()WMO
الدولي البالغ األهمية بصفتها الصوت العلمي املوثوق في ه ذا املضمار .وميكن حتقيق الغايات
الطويلة األجل عن طريق سلسلة من املبادرات التي تركز على خمسة محاور است راتيجية
هي :بناء القدرات؛ وتقدمي اخلدمات؛ وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتطبيقهما؛ والش راكات
واإلدارة الفعالة والرشيدة .وحتدد التوقعات املرتبطة بكل واحدة من هذه املبادرات مجموعة من
إحدى عشرة «نتيجة متوقعة» وقياسات األداء امل واكبة لها ،التي تشكل األساس لوضع اخلطط
التشغيلية للمنظمة ( )WMOوميزانيتها.
وتؤسس اخلطة االست راتيجية ال راهنة على عملية تخطيط طويل األجل ساعد املنظمة ()WMO
على االستجابة لالحتياجات املتغيرة ألعضائها واملجتمع على وجه العموم .وهي خطة استش رافية
على األمدين املتوسط والطويل ،تستبق االحتياجات اجلديدة وكذلك اإلجنازات التكنولوجية
املنتظرة .وتوجز «اخلطة» استناداً إلى توليفة تضم جميع الع وامل ذات الصلة واحلقائق املالية،
ال للتطبيق رباعي السن وات يركز على الفترة  .2011-2008وتشكل
برنامج ًا عملي ًا وقاب ً
اخلطة االست راتيجية وثيقة متجددة سيت واصل استع راضها وحتديثها من جانب امل ؤمتر الع املي
لألرصاد اجلوية كل أربع سن وات.
ويتوقف جناحها على قيام ش راكة بني الشعوب إلدامة وحتسني شبكات الرصد ونظم التنبؤ،
وتقاسم التكنولوجيا ،واخلب رات واملعارف .وسيساعد ذلك جميع أعضاء املنظمة على تعزيز
قدراتهم في تلبية املتطلبات املجتمعية من املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء واملعلومات
واخلدمات البيئية ذات الصلة بها بغية تدبر مخاطر الطبيعة والنهوض بالتنمية االجتماعية
واالقتصادية.



املقدمة
ميكن أن تشكل أمور تتراوح بني الطقس الروتيني ،الذي يترك أثره على سبل كسب
الرزق والقرارات االقتصادية في كل يوم من األيام ،وبني العواصف والفيضانات وحاالت
اجلفاف ،العامل احلاسم حتى في بقاء املاليني من الناس على قيد احلياة ،فقضايا الطقس
واملناخ واملاء والقضايا البيئية ذات الصلة بها تؤثر على الناس وعلى االقتصاد العاملي.
ويعمد كل من صانعي السياسات واملهنيون واجلماهير على حد سواء إلى استخدام
التنبؤات والتقديرات البيئية واالستفادة منها .ومع ذلك فقد القى في الفترة ما بني عامي
 1980و 2000ما يزيد عن  1,2مليون نسمة حتفهم ،وتعني إنفاق ما يزيد عن  900مليار
دوالر أمريكي للتغلب على ظواهر الطقس واملناخ والهيدرولوجيا .وكان من اليسير
تفادي هذا التأثير بقيام احلكومات والشعوب باتخاذ مبادرات استباقية .فاحلرمان من
سبل العيش والتكاليف املالية يتزايدان باطراد مع ازدياد التعرض للمخاطر البيئية .وفي
الوقت ذاته ،توفر اإلجنازات العلمية والتكنولوجية األدوات والفرص الالزمة التخاذ املزيد
من اإلجراءات الفعالة في هذا املضمار.
وتقتضي بلورة هذه الفرص توفر الرؤية الثاقبة والتخطيط املناسب وااللتزام التنظيمي
الراسخ .وتبني هذه اخلطة االستراتيجية معالم الرؤية وخريطة الطريق اللتان متكّ نان
أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من التأسيس على إجنازاتهم وحتديد التزامهم بصورة
جماعية بتعزيز جهودهم الرامية إلى معاجلة االحتياجات االجتماعية واإلمنائية احلاسمة
األهمية اليوم وفي املستقبل.

أغ راض اخلطة االست راتيجية للمنظمة ()WMO
توجز اخلطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOاملبادرات االستراتيجية التي سيلجأ إليها أعضاء
املنظمة ( )WMOلتقدمي املعلومات واخلدمات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء والبيئة (مبا
في ذلك املتعلق منها باحمليطات ونوعية الهواء) على نحو أكثر فائدة وأنسب توقيت ًا وأكثر
فعالية بالنسبة لتكاليفه بغية تلبية االحتياجات الوطنية والعاملية .وهي تركز على املبادرات
االستراتيجية التي تزيد من الفائدة والفعالية والكفاءة في حتديد وتقدمي اخلدمات املتصلة
بالطقس واملناخ والهيدرولوجيا والبيئة .وسيساهم النجاح في استخدام هذه «اخلطة» في بلوغ
النتائج االجتماعية املرجوة التالية:
ß
ß
ß
ß
ß
ß



توفير املزيد من احلماية ألرواح الناس وأرزاقهم وممتلكاتهم؛
حتسني صحة املواطنني وعافيتهم؛
تأمني املزيد من السالمة في البر والبحر واجلو؛
النمو االقتصادي املستدام في البلدان املتقدمة والنامية سواء بسواء؛
حماية املوارد الطبيعية األخرى وحتسني نوعية البيئة؛
التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

دواعي اتخاذ اإلج راءات
التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الطقس واملناخ واملاء والظروف البيئية كبيرة
جداً  -وهي في تزايد مطرد .وثمة  30في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي ألي بلد متقدم تتأثر
اليوم بالطقس واملناخ واملاء ،بل إن النسبة املوازية بالنسبة لالقتصادات النامية أكبر من ذلك.
وتتوفر في الوقت ذاته فرص جديدة لتطبيق املعلومات عن الطقس واملاء ملساعدة احلكومات
على تعزيز سالمة وعافية شعوبها ،واحلد من الفقر وزيادة االزدهار وحتسني الصحة العمومية
واألمن .كما تتوفر فرص جديدة الستخدام هذه املعلومات في اتخاذ القرارات وحماية البيئة
لصالح األجيال املقبلة.
وتؤثر املعلومات عن الطقس واملناخ واملاء على اتخاذ القرارات كل يوم حيث إنها تساهم
بصورة روتينية في توليد الكهرباء بكفاءة ،وسالمة النقل اجلوي والبري والبحري؛ وإدارة
اإلنتاج الزراعي وموارد املياه ،والتخطيط اإلمنائي .وتؤثر في حاالتها القصوى األحداث املتصلة
بالطقس واملناخ واملاء تأثيراً شديداً على أرواح الناس وسبل كسب معيشتهم ،وتتهدد األمن
الغذائي باخلطر ،وحتد من توفر املياه العذبة غير امللوثة ،وتزيد من انتشار األمراض وتقوض
دعائم التنمية .ويفاقم التحضر املتزايد وتوسع املجتمعات إلى مناطق لم تكن مأهولة من
قبل ،مثل املناطق اجلافة والسهول املعرضة لالنغمار مبياه الفيضانات ،من شدة هذه املخاطر
بتعريض السكان لألمراض املنقولة بالهواء واملاء ،واإلجهاد الناجم عن شدة احلر ،واجلفاف
وتلوث الهواء ،واالنهيارات األرضية ،والفيضانات ،وعرام العواصف ،وأمواج السنامي وغيرها
ال بسبب سوء التخطيط اإلمنائي
من املخاطر البيئية .بل إن العديد من الكوارث حتصل أص ً
ومنهجياته ،وزيادة التأثر بظروف الطقس واملناخ واملاء املتطرفة.

إن العديد من الك وارث
ال بسبب
حتصل أص ً
سوء التخطيط اإلمنائي
ومنهجياته ،وزيادة التأثر
بظروف الطقس واملناخ واملاء
املتطرفة

والتزال احلكومات والشعوب في كل مكان بحاجة ملساعدة اخلبراء على فهم وتقييم كل من
اآلثار املترتبة على الطقس والظروف املناخية واملائية السائدة من يوم آلخر وتأثير األحداث
املتطرفة على مجتمعاتها والستغالل املعلومات عن الطقس واملناخ واملاء على نحو أكثر فعالية
بغية جني أكبر الفوائد املجتمعية املمكنة منها.
وسوف يتم احلد من شدة تعرض املجتمعات للتأثر في كل مكان بإدراج املعلومات املوثوقة
والسليمة علمي ًا في سياسات التنمية املستدامة واستراتيجيات الشراكات العاملية من أجل
التنمية ،وخصوص ًا فيما يتعلق بأقل البلدان منواً .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على وجه
اخلصوص ملتزمة بتنفيذ «إطار عمل هيوغو  :2015-2005بناء قدرة األمم واملجتمعات» .فإطار
العمل املشار إليه ينقل عملية إدارة مخاطر الكوارث من االستجابة واإلنعاش الالحقني للطوارئ
إلى أسلوب يركز على الوقاية والتأهب والتخطيط ملواجهة الطوارئ .وستساعد أنشطة املنظمة
( )WMOمن خالل توفير نظم اإلنذار املبكر ودعم اتخاذ القرارات العملية؛ وإدراج تقييم
املخاطر املتصلة باملياه واألحوال اجلوية في صلب إدارة مخاطر الكوارث والتخطيط اإلمنائي.
ويشكل رصد وتقييم ظروف الطقس ونوعية الهواء واملناخ واحمليطات والدورة املائية العاملية
واملخاطر املتصلة باملياه واألحوال اجلوية والتنبؤ بها عناصر هامة من التزام املنظمة ()WMO



باستراتيجية املجتمع الدولي لبلوغ املرامي املتضمنة في أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية
( .)MDGsوستساعد أنشطة املنظمة على حتقيق النتائج التالية:
ß

ß

ß

ß

التخفيف من األثر املترتب على اجلفاف واألحوال اجلوية واملائية واملناخية املتطرفة،
وما يرتبط بها من آفات وأمراض بالنسبة لإلنتاج واألنشطة الزراعية الضرورية لألمن
الغذائي ،واإلنتاج الصناعي ،واملساهمة بهذه الطريقة في القضاء على الفقر املدقع
واجلوع (الهدف اإلمنائي )1؛
التخفيف من أثر األوبئة املتأثرة بالطقس واملناخ ،وبالتالي املساعدة على خفض معدل
وفيات األطفال (الهدف  )4وحتسني صحة األمهات (الهدف  ،)5ومكافحة املالريا
واألمراض األخرى (الهدف )6؛
مراقبة البيئة لتقييم أثر تغير املناخ والتخفيف منه ومساعدة البلدان ،سيما البلدان
النامية واألقل منواً ،على التكيف معه ،وبالتالي كفالة االستدامة البيئية (الهدف )7؛
تعزيز مشاركة املرأة في امليادين العلمية واالعتراف باالحتياجات اخلاصة للمرأة الريفية
والنساء الالتي يشاركن في إدارة املياه واالستجابة للكوارث على تطبيق املعلومات
اخلاصة بالطقس واملاء واملناخ تطبيق ًا فعا ًال ودعم هذه االحتياجات ،واملساهمة بذلك
في تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (الهدف .)3

ما هي املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ()WMO؟

رؤية املنظمة
هي تبوّء موقع القيادة العاملية في مجال اخلبرات والتعاون
الدولي املتعلقني بالطقس واملناخ والهيدرولوجيا واملوارد
املائية ،والقضايا البيئية ذات الصلة واملساهمة بذلك في
سالمة الناس وعافيتهم في كل أرجاء العالم وفي املنفعة
االقتصادية جلميع الشعوب.

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية منظمة حكومية دولية
ال
تتألف عضويتها من  188دولة وإقليماً .وقد ورثت أص ً
املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية التي تأسست في عام .1873
وأصبحت املنظمة ( )WMOالتي تأسست عام ،1950
إحدى الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة في عام .1951
ويرد وصف أوفى للمنظمة ( )WMOفي التذييل األول.

وتسهل املنظمة ( )WMOالتعاون في مجال شبكات
الرصد على النطاق العاملي ،وتشجع إنشاء وصيانة نظم
لتبادل املعلومات بسرعة ،وتدعم تطبيق املعلومات املتصلة
بالطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من معلومات بيئية على
الزراعة والتنمية ،والنقل ،وموارد املياه والصحة والعديد
من األنشطة البشرية األخرى ،وتنهض باألنشطة التي تعزز
التعاون الوثيق بني مرافق األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا؛ وتدعم التعاون بني مقدمي هذه
اخلدمات واملستفيدين منها ،وتشجع وتنسق اجلوانب الدولية من البحوث والتدريب.
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وقد آلت جهود املنظمة ( )WMOالتعاونية والتعاضدية منذ إنشائها إلى تطوير املؤسسات،
وتدريب آالف املتنبئني اجلويني واختصاصيي املناخ واختصاصيي الهيدرولوجيا ،واختصاصيي
كيمياء الغالف اجلوي ،وساهمت في وضع االتفاقيات اإلطارية لألمم املتحدة؛ وأوجدت نظام
الرصد العاملي األرضي القاعدة والرصد بواسطة السواتل؛ ونفذت نظام ًا لالتصاالت العاملية
لتقاسم املعلومات احلاسمة األهمية بسرعة وكفاءة؛ ووضعت نظام ًا عاملي ًا ملعاجلة البيانات
والتنبؤ بغية مراقبة وتقييم الطقس واملناخ واملاء واألحوال البيئية األخرى التي تؤثر على
املجتمع والتنبؤ بها .وقد أفسحت هذه القدرات مع بعضها املجال لشعوب العالم لالستفادة
من اإلجنازات العلمية بهدف حتسني اإلنذارات املتعلقة باألحوال اجلوية القاسية ،ودقّة التنبؤات
اليومية ،وعمليات تقييم املناخ والهيدرولوجيا .وتركز املنظمة ( )WMOاهتمامها على اتخاذ
اخلطوات األساسية األخرى لتناول االحتياجات البيئية واإلمنائية املاسة للمجتمع.
اخلطة االست راتيجية للمنظمة ( )WMOوسياقها
تشكل هذه اخلطة النتيجة النهائية لعملية تخطيط تستند إلى االحتياجات واألولويات التي
مت حتديدها من جانب أعضاء املنظمة الـ  .188ويرد وصف لعملية التخطيط االستراتيجي
للمنظمة ( )WMOفي التذييل الثاني .وتوجز اخلطة األغراض الرفيعة املستوى للمنظمة
وتوفر اإلرشاد والتوجيه الالزمني لضمان اتباع أساليب مركزة ومنسقة في كامل أرجاء املنظمة
( .)WMOوتشكل األساس الذي تقوم عليه اخلطة التشغيلية للمنظمة وتدعم عملية امليزنة
القائمة على األداء وحتقيق النتائج لصالح األمانة واألعضاء ،حسبما يكون مناسباً.
وبالنظر إلى طول اآلجال الزمنية الالزمة الستحداث بعض القدرات ،فإن اخلطة متتد إلى املستقبل
بشكل مفاهيمي لتناول القضايا االجتماعية والتكنولوجية التي قد تؤثر على األغراض املنشودة
للمنظمة .بيد أن بؤرة التركيز األولية في اخلطة  -التوجيه واإلرشاد املفصلني  -هي الفترة املالية
 2011-2008للمنظمة.
وقد أمكن حتقيق اإلجنازات في مجال التنبؤ بالطقس واملناخ واملاء بفضل اجلهود املتكاتفة ألسرة
الشعوب كلها .ومت إحراز إجنازات كبيرة في التنبؤ باألحوال اجلوية واملناخ واملاء على مدى السنوات
املاضية وفي فهم املعارف املتصلة بنظام الطقس واملناخ واملاء والتنبؤ بها وتطبيقها بفضل املوارد
الكبرى واملتضافرة للعديد من البلدان .وقد كفلت االستثمارات في شبكات الرصد واالتصاالت
العاملية توفر البيانات بصورة روتينية من أجل التنبؤ بأثر الطقس واملناخ واملاء وتقييمه.
بيد أنه من املهم التسليم بأن االستمرار في إدامة حتسني النواجت واخلدمات لتلبية االحتياجات
املتغيرة للمجتمعات من املعلومات البيئية يتطلبان التزام ًا متطوراً باستمرار .فالضغوط االقتصادية
جتبر احلكومات في كل مكان على طرح التساؤالت بشأن جميع النفقات العامة ومراجعتها؛
وبالتالي فإنه من األساسي تفهم املنافع الناجمة عن املعلومات واخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ
واملاء والبيئة تفهم ًا أدق من جانب جميع احلكومات .وترسي هذه «اخلطة» التوجهات الالزمة
إلدخال حتسينات على اخلدمات تتالءم مع احتياجات وأولويات املجتمعات في الدول األعضاء
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وتقوم على احلقائق املالية ملساعدة األعضاء على خفض التكاليف حيثما أمكن ،في الوقت الذي
تبرز فيه األهمية االجتماعية واالقتصادية للمزيد من االستثمار في حتسني اخلدمات.
وأخيراً ،تتضمن «اخلطة» أحكام ًا تتعلق بالرصد والتقييم لضمان تعديل االستراتيجية والتوجه
على نحو مستمر ،وفق ًا لالحتياجات واألولويات والفرص املتغيرة.
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االعتبارات االست راتيجية
واألغ راض الرفيعة املستوى
تشكل الضرورات التنظيمية الرفيعة املستوى أساس اخلطط االستراتيجية اجليدة .ويكشف هذا
القسم القاعدة االستراتيجية «للخطة» .وهي احلصيلة املجملة لعملية تخطيط يتم من خاللها
تقييم أوجه القوة والضعف والفرص واملخاطر ،وحتديد االحتياجات والقضايا واألولويات،
والتوصل إلى حلول حتظى باتفاق اآلراء .وتتوزع هذه احللول على ثالثة ميادين عامة :جودة
املعلومات والنواجت ،وتقدمي اخلدمات ،ودعم السياسات وما يتصل بها من اتخاذ قرارات تعتبر
أساس األغراض الرفيعة املستوى للمنظمة (.)WMO
االعتبارات االست راتيجية
تتطلب القوى الدافعة االجتماعية واالقتصادية امللحة حتسني املعلومات واخلدمات املتصلة
بالطقس واملناخ واملاء واملعلومات واخلدمات البيئية املتعلقة بها .واألخطار املرتبطة بتقلبية املناخ
والظواهر البيئية املتطرفة تخلق توترات اجتماعية واقتصادية
تتطلب خدمات جوية وهيدرولوجية جديدة لتأمني سالمة
األغ راض الرفيعة املستوى
وأمن السكان ،كما تتطلب إعداد استراتيجيات للتكيف
للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية
االقتصادي .والتصدي لهذه األخطار أمر هام بشكل
خاص بالنظر إلى الزيادة السكانية في املناطق احلساسة
بيئياً ،مثل السواحل القارية واألراضي املنخفضة ،وفي
 nإصدار تنبؤات وإنذارات أدق ومناسبة التوقيت
ظل ما يتبدى في السنوات األخيرة من زيادة في حدة
ووتيرة الظواهر املتطرفة .وسعي ًا لالستجابة إلى هذه القوى
وموثوقة بشأن الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها
أدرجت “املنظمة” عدة اعتبارات أساسية في عملية رسم
من عناصر بيئية
االستراتيجيات:
ß

ß

ß

ß

البد من أن يوفر أعضاء املنظمة نواجت وخدمات
مناسبة التوقيت ومضبوطة وفعالة باملقارنة مع
تكلفتها تفيد صانعي القرارات احلكومية وفي القطاع
التجاري؛
ينبغي أن يتفهم أعضاء املنظمة االحتياجات
املتغيرة للمستفيدين ويستجيبوا إليها للمحافظة
على أهمية املعلومات واخلدمات املتصلة بالطقس
واملناخ واملاء للمستفيدين وزيادة منفعتها؛
ينبغي أن تواصل “املنظمة” االعتماد على
التعاون الدولي وتعزيزه بالنظر إلى تزايد تكاليف
وتعقيدات العلوم والتكنولوجيا املطبقة في تقدمي
املعلومات واخلدمات؛

n

حتسني تقدمي املعلومات واخلدمات اخلاصة بالطقس
واملناخ واملاء وما يتصل بها من معلومات وخدمات
بيئية للجمهور واحلكومات واملستفيدين اآلخرين

n

توفير اخلبرات واملشورة العلمية والفنية لدعم
السياسات واتخاذ القرارات وحتقيق األهداف اإلمنائية
الدولية واالتفاقات املتعددة األطراف املتفق عليها
دولي ًا

يتعني على “املنظمة” رفع مسترى الوعي في صفوف املستفيدين بالقدرات الراهنة
واجلديدة املتوفرة؛
13

احملاور االست راتيجية للمنظمة
n

تطوير العلوم والتكنولوجيا وتطبيقهما لرصد
ومراقبة البيئة والتنبؤ باألحوال اجلوية واملائية
واملناخية الهامة وإصدار اإلنذارات بشأنها .ولفهم
نظام األرض؛

n

تقدمي اخلدمات لضمان قدرة املجتمع على
االستفادة التامة من املعلومات واخلدمات التي
يوفرها أعضاء املنظمة؛

n

إقامة الشراكات بغية العمل مع الوكاالت الدولية،
واملنظمات األخرى واألوساط األكادميية ووسائل
اإلعالم والقطاع اخلاص لتحسني نطاق وجودة
املعلومات واخلدمات البيئية الشديدة األهمية؛

n

بناء القدرات على توفير اخلدمات البيئية األساسية
ملجتمعاتها وحتسني هذه القدرات للحفاظ على
قدرة جميع األعضاء ،مع التركيز بصورة خاصة
على البلدان النامية واألقل منواً؛

n

اإلدارة الفعالة والرشيدة لضمان كون املعلومات
واخلدمات البيئية ميسورة التكلفة.

ß
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ß

يتعني أن تساعد “املنظمة” البلدان على ترجمة
التزاماتها ،والسيما تلك التي اتفق عليها في سياق
املؤمترات والقمم العاملية واالتفاقيات الدولية ،إلى
تدابير فعالة وعملية.

تطوير العلوم والتكن ولوجيا وتطبيقهما
حققت معلومات وخدمات الطقس واملناخ واملاء وما يتصل
بها من معلومات وخدمات بيئية تقدم ًا ملحوظ ًا بفضل ما
شهدته العلوم والتكنولوجيا من إجنازات كبرى في العقود
الثالثة املاضية .فقد أتاح حتسني العلوم والتكنولوجيا الفرصة
لتوفير آجال زمنية أفضل للبدء بإصدار إنذارات وتنبؤات
أدق وتقدمي نواجت وخدمات جديدة ،من مثل التحذيرات
املتعلقة بنوعية الهواء ،والتوقعات املناخية الفصلية وسواها
من النواجت البيئية .بيد أن أوجه القصور الكبيرة في املجاالت
العلمية والتكنولوجية احلاسمة مازالت قائمة .وبالنظر إلى
استمرار تزايد عدد السكان والتنمية املتواصلة ،في املناطق
التي غالب ًا ما يتزايد تأثرها بالبيئة ،فإن اآلثار املترتبة على
استخدام املعلومات البيئية غير الدقيقة أو املناسبة التوقيت
ستشهد تزايداً مطرداً .وتدعو الضرورة إلى مواصلة حتسني
املجاالت العلمية األساسية بهدف توسيع نطاق املعلومات
واخلدمات في ميادين الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من
مجاالت بيئية وزيادة دقتها وإطالة آجال تنفيذها.
الهدف من املبادرات االستراتيجية لتطوير العلوم
والتكنولوجيا وتطبيقهما هو إجناز املهام التالية:
ß

إقامة شبكات متكاملة لرصد الطقس واملناخ واملاء
وما يتصل بها من ج وانب بيئية تتسم باالستبانة
املناسبة والدقة واملوثو قية والتوقيت املناسب لتلبية
احتياجات املستفيدين .ويتوقع بذلك أن تكون
التنب ؤات واإلن ذارات وتقييمات املخاطر أكثر دقة وأن
تتضمن بيانات داعمة أفضل؛

تطوير وتنفيذ قدرات تنبؤ معززة وقصيرة األجل ج داً (من ساعة واحدة إلـى  6ساعـات)
كفيلـة بزيـادة دقـة وآجـال تنفيذ اإلنذارات والتنبيهات املتصلة باألحوال اجلوية املوجهة

إلى اجلمهور عموم ًا والقائمني على مواجهة الطوارئ
ومتخذي القرارات زيادة ملحوظة .وتشير التوقعات
هنا إلى أن توفير أدوات التنبؤ اآلني سيساهم في حتسني
دقة اإلنذارات وآجال التنفيذ على نحو كبير فيما يتعلق
بجميع خدمات األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا؛
ß

ß

ß

ß

ß

ß

تحسني التنبؤات اخلاصة مبسار العواصف
وشدتها للحد من ارتكاب األخطاء التي تعرض
السكان للخطر وتسفر عن استعدادات وترتيبات
حماية ال ضرورة لها .والنتيجة املتوقعة هنا هي احلدّ
من عدم اليقني في التنبؤات التي تتجاوز فترة الـ 5-3
أيام أو حتديد حجمه على نحو أفضل ،أو كليهما؛
توفير قياسات كمية للتيقن من املعلومات
و/أو انعدامه بغية زيادة املعلومات املتصلة بالطقس
والهيدرولوجيا واملناخ الفصلي في اتخاذ القرارات ،مع
التركيز بشكل محدد على نظم التنبؤ للمجموعات.
والنتيجة املتوقعة هنا هي إتاحة نواجت تنبؤ املجموعات
املتعددة األعضاء والتشغيلية ،والتي يقاس بها مدى
اليقني في التنبؤات ،ألعضاء املنظمة؛

النتائج املتوقعة
.1

تعزيز قدرات األعضاء على توفير تنب ؤات وإن ذارات
أفضل فيما يتعلق بالطقس

.2

تعزيز قدرات األعضاء على وضع تنبؤات
وتقييمات مناخية أفضل

.3

تعزيز قدرات األعضاء على وضع تنبؤات
وتقييمات هيدرولوجية أفضل

.4

دمج نظم الرصد التابعة للمنظمة ()WMO

.5

وضع وتنفيذ نظام املعلومات اجلديد
للمنظمة

تعزيز املنافع الناجمة عن التنبؤ بالطقس والهيدرولوجيا واملناخ الفصلي إلفساح
املجال للتخطيط املسبق في القطاعات االجتماعية واالقتصادية ،مثل التنمية ،وإدارة
مخاطر الكوارث ،والنقل ،والزراعة والصحة والطاقة ،التي يحتمل أن تترتب عليها
فوائد اجتماعية واقتصادية هامة .والنتيجة املتوقعة هنا هي وضع املعلومات البيئية
وتوفيرها في الوقت املناسب إلدراجها بفعالية في عملية اتخاذ القرارات؛
تطوير وتطبيق القدرات التشغيلية احملسنة في مجال نوعية اله واء وكيميائه لدعم
املبادرات احلكومية أو غيرها من املبادرات الوطنية لتحسني نوعية العيش وحماية البيئة.
والنتيجة املتوقعة هنا هي ازدياد قدرة مرافق األرصاد اجلوية على وضع وتوفير التنبؤات
اخلاصة بنوعية الهواء والعوامل الكيميائية في مجال كيمياء الطقس وتوسيع نطاق هذه
التنبؤات لتشمل مكونات الغالف اجلوي بصورة مطردة؛

أتاح حتسني العلوم
والتكنولوجيا الفرصة لتوفير
آجال زمنية أفضل للبدء
بإص دار إن ذارات وتنب ؤات
أدق وتقدمي ن واجت وخدمات
جديدة ،من مثل التحذي رات
املتعلقة بنوعية اله واء،
والتوقعات املناخية الفصلية
وس واها من الن واجت البيئية

زيادة استخ دام النماذج والتقنيات العلمية في ت وليد املعلومات واخلدمات البيئية،
والسيما فكرة املضي قدم ًا في تطوير وتنفيذ القدرة على التنبؤ بالعديد من مكونات البيئة
في الوقت نفسه والنتيجة املتوقعة هنا هي حتقيق التنوع األوسع نطاق ًا في التنبؤات البيئية.
وأن يكفل ذلك بالتالي إتاحة أحدث اإلجنازات العلمية التي تتناول الظواهر احلاسمة؛
النهوض بالفائدة العملية لعلم املناخ بهدف دعم احتياجات املجتمعات في حتديد تغير
املناخ وتقلبيته والتكيف معهما .والنتيجة املتوقعة هنا هي تطوير خدمات مناخية موثوقة
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وجديرة بالقبول تزيد من سرعة وضع وتنفيذ اخلطط اإلقليمية والوطنية واحمللية على أساس
نطاقات زمنية تتراوح بني عدة سنوات وعشرات السنني.

تقدمي اخلدمات
ينبغي أن تصل املعلومات عن الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من معلومات بيئية إلى
املستفيدين الذين يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات على نحو قابل للفهم واالستعمال وفي
الوقت املناسب كي يحققوا األثر املنشود منها .ومع ذلك ،وعلى الرغم من التقدم العلمي
ال مقيداً خطيراً
والتكنولوجي على مدى العقود القليلة املاضية يظل تقدمي اخلدمات عام ً
يواجه العديد من األعضاء .ويتعني على الذين يولدون املعلومات أن يتفهموا بصورة أفضل
احتياجات املستفيدين من املعلومات وكيفية تطبيقها في
عملية اتخاذ القرارات ،وستقتضي الضرورة وضع تقنيات
النتائج املتوقعة
جديدة لتوفير هذه املعلومات .وباإلضافة إلى ذلك يتعني أن
يتفهم املستفيدون محتوى املعلومات على نحو أفضل كي
يستفيدوا منها استفادة تامة .وثمة حاجة ألن تعمل املرافق
 .6تعزيز قدرات األعضاء في مجال اإلن ذار املبكر
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا التابعة للعديد من
باألخطار املتعددة والوقاية من الك وارث والتأهب
األعضاء على حتويل بؤرة التركيز من وضع املعلومات إلى توفير
خدمات أفضل .وأخيراً ،فإنه ينبغي االرتقاء بتكنولوجيات
مل واجهتها
نقل املعلومات من مقدميها إلى املستفيدين منها بغية زيادة
 .7تعزيز قدرات األعضاء على توفير التطبيقات
سرعة وحجم املعلومات املقدمة وخفض تكاليفها.

واخلدمات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء والبيئة
واستخ دامها
ß

ß

ß
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الهدف من املبادرات االستراتيجية لتقدمي اخلدمات هو حتقيق
األهداف التالية:

حتسني سرعة وحجم ومردودية تكاليف االتصاالت املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء
واملعلومات البيئية ذات الصلة بغية ضمان وصولها إلى املكان الصحيح في الوقت
املناسب بطريقة فعالة بالنسبة لتكلفتها .والنتيجة املتوقعة هنا هي أنه سيتم تقدمي
املعلومات املوجهة واحملسنة إلى السكان وحكوماتهم والقطاعات االقتصادية قبل وقت
كاف الستخدامها في اتخاذ القرارات اليومية؛
تعزيز فهم القدرة على تناول احتياجات املستفيدين .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن املرافق
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا التابعة للدول األعضاء ستكون أكثر يقظة ،وقادرة
على تلبية احتياجات املستفيدين من معلوماتها وخدماتها وازدياد استفادة اجلمهور
واحلكومات والقطاعات االقتصادية من هذه اخلدمات؛
زيادة توفير املعلومات الهيدرولوجية والزراعية ذات الصلة ب املناخ والتي ال غنى عنها
إلدامة األمن املائي والغ ذائي .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن يتم تطوير تقنيات التنبؤ

ß

ß

ß

ß

والتقييم اجلديدة وتنفيذها بغية توفير خدمات محسنة إلدارة م وارد املياه والقطاعات احتياجات املستفيدين من
الزراعية ووكاالت املعونة الدولية؛
املعلومات وكيفية تطبيقها
في عملية اتخاذ القرارات،
زيادة توفير املعلومات عن الطقس واملناخ واملاء واملعلومات البيئية ذات الصلة للمهنيني العاملني في وستقتضي الضرورة وضع
ميدانالتنمية املستدامة.والنتيجةاملتوقعةهناهيدمجتقييماتاملخاطرالهيدرولوجية–املتصلة تقنيات جديدة لتوفير هذه
باألحوال اجلوية وتقلبية املناخ واملعلومات عن تغير املناخ في التخطيط اإلمنائي؛
املعلومات
زيادة توفير املعلومات اخلاصة بالطقس الالزمة لتحسني سالمة الطيران وإدارة حركة املرور
اجلوية .والنتيجة املتوقعة هنا هي استمرار تناقص حوادث الطيران املتصلة باألحوال اجلوية
واحلد من تأخير وعرقلة حركة الطيران بسبب الطقس؛
حتسني خدمات األرصاد اجلوية األقيانوغرافية والبحرية التي يوفرها العديد من األعضاء
بإيصال النواجت البحرية املوجهة واألكثر وضوح ًا حتديداً إلى املستفيدين .والنتيجة املتوقعة
هنا هي اإلقالل من احلوادث البحرية والتأخير في النقل وازدياد االستفادة املستدامة من
البيئة البحرية؛
تعزيز اإلمكانات والقدرات فيما يتعلق باحلد من املخاطر في مجاالت الطقس واملاء واملناخ،
وتدعيم اآلليات املالئمة على الصعيدين الوطني والدولي .ودعم فعالية اإلنذار املبكر املتعدد
األخطار ،في إطار شراكة مع منظمات دولية أخرى ،وعن طريق زيادة اإلمكانات والقدرات
على تقدمي اإلنذارات مبجموعة كبيرة من األخطار البيئية ،مبا في ذلك األمواج السنامية،
واالنبعاثات النووية العرضية ،والثوران البركاني ،والطواهر البيئية األخرى .ويضم الشركاء
الرئيسيون الدوليون منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة احلكومية الدولية
لعلوم احمليطات والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة الطيران املدني الدولي.

الش راكة
يزيد التعقيد الذي يكتنف نظام األرض والترابط املتبادل بني الطقس واملاء واملناخ والعمليات ال متلك أية حكومة أو وكالة
البيئية ذات الصلة من الصعوبات التي تواجه القدرة العلمية واملالية للمنظمة ( )WMOواحدة لوحدها املوارد الالزمة
فيما يخص حتسني نوعية ودقة املعلومات والنواجت ،حيث ال متلك أية حكومة أو وكالة واحدة للتغلب على هذه التحديات
لوحدها املوارد الالزمة للتغلب على هذه التحديات .وبالتالي فإن جناح املنظمة ()WMO
يتوقف على قدرتها على إقامة شراكة فعالة مع أصحاب الشأن الداخليني واملنظمات اخلارجية
بهدف بلوغ أغراضها املنشودة.
الهدف من مبادرات الشراكات االستراتيجية هو:
ß

حتسني وزيادة فهم منظومة األمم املتحدة والبلدان األعضاء واملنظمات الدولية والوطنية
األخرى لقدرات املنظمة ( )WMOفي مجال املعلومات واخلدمات البيئية .والنتيجة
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املتوقعة هنا هي أن يتفهّ م جميع الشركاء واألطراف املعنيون قدرات املنظمة ()WMO
على نحو أفضل وقدرتهم على االستفادة منها من أجل املصلحة العامة؛
ß

ß

ß

تعزيز قدرة املنظمة لالستفادة على الوجه املالئم من قدرات ومعلومات املنظمات األخرى
في تطوير وحتسني املعلومات واخلدمات التي تقدمها .والنتيجة املتوقعة هنا هي توسيع
نطاق اخلدمات التي يوفرها األعضاء وقدرتهم على االستجابة باالستفادة من قدرات
الشركاء بغية تطوير وإدامة التحسينات املدخلة على اخلدمات املتقدمة باستمرار؛
زيادة عدد الشراكات داخل املنظمة ( )WMOبني البلدان املتقدمة والنامية واألقل منواً.
والنتيجة املتوقعة هنا هي النهوض بقدرات البلدان على احتياز واستغالل املعلومات ملا
فيه املصلحة العامة وعلى استفادة جميع البلدان من التعاون األوثق؛
احلفاظ على الدور االستباقي بضمان اتباع أسلوب متماسك وعلمي املرتكز داخل
منظومة األمم املتحدة وفي أوساط املعنيني اآلخرين لتنفيذ االتفاقيات البيئية ،مبا في
ذلك نتائج مؤمترات القمة العاملية ومتابعة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيّر املناخ
( )UNFCCCواتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة األوزون ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر ( )UNCCDواالتفاقية املعنية باالنتقال البعيد املدى للملوثات اجلوية التابعة
للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECE-LRTAPواتفاقية التنوع األحيائي
( .)CBDوالنتيجة املتوقعة هنا هي إدماج أنشطة املنظمة ( )WMOفي جدول أعمال
األسرة الدولية.

بناء القدرات

النتائج املتوقعة
.8

تفتقر العديد من أقل البلدان منواً للبنية املؤسسية األساسية الالزمة لتوفير حتى أبسط اخلدمات
الضرورية حلكوماتها ومجتمعاتها .ويعد بناء القدرات املؤسسية مسألة ذات أولوية بالنسبة لهذه
البلدان كي تتمكن من توفير اخلبرات الوطنية الضرورية لتناول املسائل البيئية واإلمنائية .ويعتبر
كل من التعلم والتدريب اإلداريني عالوة على تطوير املهارات
العلمية والفنية أمرين ال غنى عنهما في هذا املضمار.

توسيع نطاق الن واجت املتصلة بالطقس واملناخ واملاء من
أجل اتخاذ الق رارات وتنفيذها من جانب األعضاء
واملنظمات الشريكة

وعلى الرغم من التقدم املستمر في مجالي العلوم
والتكنولوجيا ،فإن خدمات دعم العمليات في البلدان النامية
واألقل منواً مازالت تفتقر لهذه القدرات .ويسفر ذلك عموم ًا
عن توفر معلومات وخدمات أدنى من املستوى املطلوب في
مجال املعلومات واخلدمات املتصلة بالطقس واملناخ واملاء
واملعلومات واخلدمات البيئية ذات الصلة لتلبية احتياجات
هذه البلدان.
وتشكل وسائل اإلعالم األداة الرئيسية إليصال املعلومات
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البيئية املناسبة إلى اجلمهور .لكن مقدمي اخلدمات في البلدان النامية واألقل منواً ال ميلكون
القدرة على االستفادة من وسائل اإلعالم على نحو فعال .فثمة ضرورة إذن لبناء القدرات في
مجال االتصاالت ،وخصوص ًا عن طريق البث التلفزيوني واإلذاعي بغية إيصال املعلومات إلى
املجتمع بصورة فعالة ،وذلك على الصعيدين الوطني والدولي معاً.
وثمة فجوة في البلدان املتقدمة والنامية على السواء في قدرة اجلمهور ومتخذي القرارات على
االستفادة بأفضل صورة ممكنة من املعلومات الصادرة عن أعضاء املنظمة ( .)WMOولم تفلح
املنظمة كما يجب في إظهار فوائد اخلدمات والنواجت ،وكان اجلمهور واحلكومات بدورهما
بطيئني في إدراك سعة نطاق املنافع املترتبة على املعلومات
املتوفرة .فهناك حاجة لبرامج التعليم والتدريب املوجهة نحو
النتائج املتوقعة
كل من الذين يقدمون املعلومات املتصلة بالطقس واملناخ
واملاء واحمليطات ونوعية الهواء وأولئك الذين يستخدمونها،
سيما في البلدان النامية والبلدان األقل منواً .ولن تتحقق
 .9تعزيز قدرات األعضاء من البل دان النامية وخصوص ًا
املنافع الكاملة إال عن طريق بناء القدرات املتواصل في
األقل من واً على إجناز والياتهم
أوساط جميع املستفيدين من املعلومات ومقدميها.
وقد سلمت “األهداف اإلمنائية لأللفية” بأن الرجال والنساء
يلعبون أدواراً مختلفة في املجتمع وأنه ينبغي أن تعمل
جميع منظمات األمم املتحدة على حتقيق املساواة بني اجلنسني .وثمة ضرورة في العديد من
البلدان النامية لتوفير اخلدمات املعدة خصيص ًا لتلبية احتياجات النساء ،الالتي يلعنب دورهن
في حماية األسر في أوقات الكوارث ،ويضطلعن بدور هام في مجالي الزراعة وموارد املياه ،وفي
تلقي املعلومات البيئية واستخدامها.

ثمة ضرورة لبناء القدرات
في مجال االتصاالت،
وخصوص ًا عن طريق البث
التلفزيوني واإلذاعي بغية
إيصال املعلومات إلى املجتمع
فيما يلي املبادرات االستراتيجية لبناء القدرات:
بصورة فعالة ،وذلك على
الصعيدين الوطني والدولي
 ßتعزيز قدرة البل دان النامية واألقل من واً على توفير خدمات تناسب املستفيدين مع إج راء مع ًا
حتسينات موجهة في مجال االتصاالت ،والعالقات بالزبائن وتقدمي اخلدمات .والنتيجة
املتوقعة هنا هي زيادة قدرة األعضاء على تلبية متطلبات املستفيدين مبزيد من الفعالية
بتقدمي خدمات فعالة وموجهة لتلبية هذه املتطلبات على وجه التحديد؛
ß

ß

تعزيز قدرة امل رافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالتابعة لألعضاء
في البل دان النامية واألقل من واً بغية م واءمة خدماتها مع االحتياجات اإلمنائية اخلاصة في
بل دانها .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن تتمكن من إدامة تطوير قدراتها املؤسسية اخلاصة
بها ،مبا ميكنها من تعزيز قدراتها على بلوغ األه داف اإلمنائية لأللفية ،وتناول إطار عمل
هيوغو واألولويات اإلمنائية الوطنية ،وتلبية متطلبات املجتمع من املعلومات؛
النهوضبالقدراتالعلميةوالفنيةللبلدانالناميةواألقلمنواً.والنتيجةاملتوقعةهناهيأنتطورهذه
البلدان قدرتها على نقل ومساندة العلوم والتكنولوجيا الالزمني لدعم القدرات التشغيلية؛
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ß

ß

توسيع نطاق التعليم احلكومي وغيره في البلدان األعضاء لزيادة إطالع سكانها على األمور
البيئية .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن تتفهم احلكومات وعموم الناس في جميع البلدان
كيفية التعامل على النحو املناسب مع مسائل الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من
مسائل بيئية ،مبا في ذلك نوعية الهواء ،والنظام اإليكولوجي ،واإلنذارات والتحذيرات
املتصلة باملعلومات اخلاصة باحمليطات؛
بناء قدرة األعضاء على التعامل مع االحتياجات والتجارب املختلفة للرجال والنساء في
استحداث النواجت واخلدمات البيئية .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن يساهم أعضاء املنظمة
( )WMOفي بلوغ الهدف  3من األهداف اإلمنائية لأللفية.

اإلدارة الفعالة والرشيدة
تعزز اإلدارة الرشيدة وضوح
العمليات وشفافيتها،
واستخدام املوارد بكفاءة
وفعالية واملعاملة املنصفة
جلميع األطراف

تشكل القيود على املوارد وعدم التواؤم األمثل بني أية منظمة وبني أغراضها املنشودة عوائق
أساسية أمام أية خطة استراتيجية وجناحها في نهاية املطاف .وميكن أن تساعد كفاءة العمليات
واإلدارة على الصعيد الداخلي في احلد من تأثير القيود على املوارد وفي تعجيل وتيرة التقدم
نحو بلوغ األهداف االستراتيجية من خالل حتسني التواؤم مع األولويات في املنظمة املعنية.
وتعزز اإلدارة الرشيدة وضوح العمليات وشفافيتها ،واستخدام املوارد بكفاءة وفعالية واملعاملة
املنصفة جلميع األطراف .وثمة حاجة لتحديد أهداف واضحة وصريحة فيما يتعلق بالكفاءة
بغية تسريع وتيرة التحسينات املرجوة ضمن حدود املوارد املمكن تأمينها حالياً.
وتهدف املبادرات االستراتيجية في ميدان اإلدارة الفعالة والرشيدة إلى إجناز املهام التالية:
ß

النتائج املتوقعة
.10

اضطالع الهيئات التأسيسية دوظائفها على نحو
فعال وناجح

.11

األداء اإلداري الفعال والناجع من جانب املنظمة
وم راقبته
ß
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النهوض بكفاءة أمانة املنظمة ( .)WMOوالنتيجة
املتوقعة هنا هي أن تيسر حصر الزيادة في امليزانية
املخصصة للدعم الروتيني بأقل من متوسط الزيادات
الطارئة على تكاليف املعيشة خالل الفترة املالية
2011-2008؛

 ßتعزيز الصلة بني برامج وميزانية املنظمة ( )WMOمن
جهة ومبادراتها االستراتيجية من جهة أخرى .والنتيجة
املتوقعة هنا هي مواءمة عملية التخطيط بغية حتسني كفاءة
برامج املنظمة وتطبيقها؛

ضمان سالمة النظم اإلدارية في املنظمة ،مبا فيها تكنولوجيا املعلومات .والنتيجة
املتوقعة هنا هي أن تتمكن املنظمة من االحتفاظ بأرشيف مادي وإلكتروني متني القاعدة
للمعلومات والبيانات الشرحية إلى جانب نظام مالي راسخ ونظام لتدبر املخاطر؛

ß

ضمان فعالية عمل املنظمة بإجراء استعراض شامل لهيكلها ،وبرامجها وأولوياتها وتنفيذ
االستنتاجات الناجمة عنه .والنتيجة املتوقعة هنا هي أن تتواءم املنظمة مع أغراضها
املنشودة باستمرار.

في إطار األغراض الرفيعة املستوى الثالثة واحملاور االستراتيجية اخلمسة ،املبينة في هذا القسم،
ستولي املنظمة اهتمام ًا خاص ًا للتحسينات الالزمة في أنشطة الوقاية من الكوارث وتخفيف
آثارها ،وبناء القدرات ،وغيرها من األنشطة الهامة اجلارية املتصلة بجودة البيانات والنواجت
وتقدمي اخلدمات والكفاءة التنظيمية .وهذه االحتياجات ذات األولوية مبينة في القسم التالي
وفي النتائج النهائية.
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النتائج املتوقعة
ومؤش رات األداء
يتوقف جناح أية خطة استراتيجية على كيفية وضعها موضع التطبيق .فاخلطة تشكل حافزاً
ال لألنشطة اجلماعية واملنسقة للبرامج الرئيسية ،واالحتادات اإلقليمية ،واللجان الفنية،
ودلي ً
واألعضاء من خالل مرافقهم الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا في املقام األول .واألغراض
الرفيعة املستوى ،املوجزة في القسم السابق ،حتدد خمسة محاور استراتيجية وتضع مجموعة
من املبادرات مشفوعة بالتوقعات املتطابقة معها لبلوغ هذه األغراض .وإذا ما أخذت هذه
األغراض واحملاور معاً ،فإنها تشكل نتائج أو نواجت ،يُشار إليها بعبارة “النتائج املتوقعة” التي
تأمل املنظمة ( )WMOحتقيقها خالل الفترة  .2011-2008وترد أدناه هذه النتائج املتوقعة
اإلحدى عشرة واحملاور االستراتيجية اخلمسة ذات الصلة.
وترتبط بكل واحد من النتائج املتوقعة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية الغرض منها
إرشاد وضع وتنفيذ خطة عمل املنظمة .وهي توفر األساس التخاذ اإلجراءات وامليزنة
حسبما يكون مناسباً .وتركز مؤشرات األداء الرئيسية على توفير مقاييس جناح كل نتيجة
من النتائج املتوقعة .وسيتم حتديد أهداف األداء الرئيسية اخلاصة بخطة عمل املنظمة،
إلرساء نواجت وأغراض محددة ،وقياس التقدم احملرز نحو بلوغ هذه األهداف.
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احملاور االست راتيجية

النتائج املتوقعة ومؤش رات األداء
 		.1تعزيز قدرات األعضاء على وضع تنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس
من خالل:
(أ)		 دقة التنبؤات اجلوية ودقة اإلنذارات ومهلتها الزمنية
(ب) عدد األعضاء الذين يقدمون تنب ؤات تصل مدتها إلى يوم ويومني وثالثة أيام
وأربعة أيام
 		.2تعزيز قدرات البلدان على وضع تنبؤات وتقييمات مناخية أفضل:
(أ)		 عدد األعضاء القادرين على تقدمي تنبؤات فصلية وتنبؤات مناخية على املستوى
الوطني
(ب) عدد األعضاء الذين يتبادلون التنبؤات الفصلية والتنبؤات املناخية مع املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالتابعة ألعضاء آخرين
(ج) عدد املراكز املناخية اإلقليمية املنشأة في أقاليم املنظمة ()WMO
 		.3تعزيز قدرات األعضاء على توفير تنبؤات وتقييمات هيدرولوجية أفضل:

تطوير العلم
والتكنولوجيا
وتطبيقهما

(أ)		 عدد األعضاء الذين وضعوا آليات لتعزيز قدرات التنبؤ بالفيضانات من خالل
التعاون مع املرافق اإلقليمية ( )NMHSsواتخاذ إجراءات في إطار مرافقهم
(ب) املهل الزمنية التنبؤات الهيدرولوجية ودقتها
(ج) عدد األعضاء الذين لديهم قدرات إلجراء عمليات تقييم ملوارد املياه الوطنية
 		.4دمج نظم الرصد التابعة للمنظمة من خالل:
(أ)		 جودة عمليات الرصد
(ب) توافر رصدات مفيدة ألعضاء املنظمة ( )WMOواملستخدمني اخلارجيني
(ج) استكمال املراحل الهامة حتقيق ًا للتكامل
 		.5تطوير وتطبيق نظام املعلومات اجلديد للمنظمة من خالل:
(أ)		 استكمال املراحل الهامة التي وافق عليها املؤمتر العاملي اخلامس عشر
(ب) عدد ترتيبات العمل التبادلي املنفذة في مختلف املراكز التابعة للمنظمة ()WMO
مع شركاء خارجيني
(ج) عدد املهام املختلفة ،ومنها اكتشاف البيانات واحلصول على املعلومات
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احملاور االست راتيجية

النتائج املتوقعة ومؤش رات األداء
 		.6تعزيز قدرات األعضاء في مجال اإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة والوقاية من
الكوارث والتأهب ملواجهتها من خالل:
(أ)		 عدد املرافق الوطنية ( )NMHSsالتي لديها نظم مدعمة لإلنذار املبكر ،إما من
حيث زيادة نطاق املخاطر وزيادة حتسني توقيت اإلنذارات أو دقتها في مجاالت
الطقس واملناخ واملاء ،وإما من حيث توطيد التعاون مع هيئات احلماية املدنية
(ب) مدى نطاق املخاطر املتصلة بالطقس واملناخ واملاء التي تغطيها اإلنذارات املبكرة

تقدمي اخلدمات

(ج) عدد املرافق الوطنية ( )NMHSsاملشاركة في تقييم املخاطر الوطنية وتقليص عدد
املنصات واألنشطة أو نقلها
 		.7تعزيز قدرات األعضاء على توفير واستخدام التطبيقات واخلدمات املتصلة
بالطقس واملناخ واملاء من خالل:
(أ)		 عدد األعضاء الذين اضطلعوا أو استخدموا دراسات تتعلق بالفوائد االجتماعية
واالقتصادية خلدمات الطقس واملناخ واملاء وجودة الهواء
(ب) عدد األعضاء الذين أبلغوا عن زيادة قيمة خدمات الطقس واملناخ واملاء بالنسبة
إلى مجموعات املستخدمني
(ج) عدد األعضاء الذين يسعون إلى حتسني اإلدارة املتكاملة للفيضانات وينفذون هذه
اإلدارة
 		.8توسيع نطاق استخدام نواجت الطقس واملناخ واملاء في اتخاذ القرارات من قبل األعضاء
واملنظمات الشريكة وتنفيذها:

الشراكة

(أ)		 استخدام مقرري السياسات ومتخذي القرارات لهذه التقارير والنشرات والبيانات
وغيرها من املخرجات
(ب) عدد الشراكات الفاعلة بني املنظمة ( )WMOواملؤسسات في الدول األعضاء،
ومنظومة األمم املتحدة ،واملنظمات الدولية األخرى ،واملنظمات غير احلكومية،
والقطاع اخلاص
(ج) عدد االحتياجات اجلديدة التي تطلبها املنظمات الشريكة سعي ًا إلى احلصول على
دعم املنظمة ( )WMOوتوجيهاتها وخبرتها
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احملاور االست راتيجية

النتائج املتوقعة ومؤش رات األداء
 		.9تعزيز قدرات األعضاء من البلدان النامية ،والسيما أقل البلدان منواً ،على االضطالع
بوالياتها من خالل:

بناء القدرات

(أ)		 عدد املرافق الوطنية ( ،)NMHSsالتي تقدم معلومات خاصة بالطقس واملناخ
واملاء دعم ًا للخطط والسياسات اإلمنائية الوطنية في أقل البلدان منواً
(ب) عدد مشاريع بناء القدرات التي حتسن البنية األساسية واخلدمات
(ج) عدد البلدان النامية وأقل البلدان منواً املستفيدة من اللقاءات التدريبية واالجتماعات
الفنية التي تفضي إلى بناء القدرات املؤسسية ،وعدد املشاركني سنوي ًا في هذه
اللقاءات من املتخصصني
		 أداء الهيئات التأسيسية لوظائفها بصورة فعالة وناجعة من خالل:
.10
(أ)		 جودة اخلدمات الفنية (الترجمة الفورية ،وخدمات ومرافق املؤمترات) التي تقيَّم
من خالل مدى ارتياح األعضاء
(ب) جودة اخلدمات األساسية (الوثائق واخلدمات املقدمة إلى الهيئات التأسيسية) التي
تقيَّم من خالل مدى ارتياح األعضاء

اإلدارة الفعالة
والرشيدة

(ج) كلفة دورات الهيئات التأسيسية
		 األداء اإلداري والرقابة الفعالني واملتسمني بالكفاءة للمنظمة من خالل:
.11
(أ)		 حتقيق األمانة لألهداف املتفق عليها واملتصلة بخدمات دعم البرامج الرئيسية
(ب) رأي املراجع اخلارجي ،واالحتادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والهيئات الفرعية
التابعة للمجلس التنفيذي
(ج) نسبة التوصيات املقدمة من مكتب اإلشراف والتي نفذتها األمانة لتحسني فاعلية
وكفاءة سير العمل
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الرصد والتقييم
تشكل عمليات الرصد والتقييم أدوات هامة في اإلدارة املرتكزة على حتقيق النتائج تساعد
على النهوض باألداء وبلوغ األغراض املنشودة .والهدف منها إدارة االستراتيجيات بصورة فعالة
لضمان كونها عملية متجددة ودينامية .فالرصد املتواصل للتأكد من أن احملاور واملبادرات
االستراتيجية للمنظمة يتم تنفيذهما من خالل اخلطة التشغيلية للمنظمة التي تقيّم فعالية
االستراتيجيات التنفيذية مبعاجلة القيود التي تكتنفها بغية الوصول إلى “النتائج املتوقعة”.
وتتسم نواجت الرصد ونواجت البرامج بأهمية خاصة في تقييم فعالية البرامج العلمية والفنية
للمنظمة .ويتطلب ذلك توفر القدرة على تقفي نواجت األنشطة وقياس مساهمتها في النواجت
ال حاسم األهمية في أداء اخلطة االستراتيجية
بتقييم التغيرات الدورية .ويشكل الرصد مدخ ً
بصورة إجمالية .وتقع مسؤولية رصد وتقييم “اخلطة” على عاتق املجلس التنفيذي .حيث
يتضمن تقرير األداء السنوي تقديراً للتقدم احملرز نحو بلوغ األغراض الرفيعة املستوى “للخطة”
واستمرار وثاقة صلتها باملبادرات االستراتيجية التي يتم االضطالع بها .ويساهم كل من
األعضاء ،واالحتادات اإلقليمية ،واللجان الفنية واألمانة جميع ًا مساهمة محددة ومنسقة في
هذه العملية .ويتم استخدام هذا التقييم لتعديل التوجهات واألولويات حسب االقتضاء.
وسوف يتيسر ،من خالل رصد أنشطة البرامج والتغييرات الطارئة على األوضاع اخلارجية التي
قد تؤثر على أداء البرامج ،وضع تقييمات روتينية لفعالية استراتيجية املنظمة .ويصار إلى
إجراء هذه التقييمات “للخطة” في منتصف دورة التنفيذ ونهايتها.
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اخلامتة
لقد أمكن حتقيق التقدم في حتسني نوعية وتوقيت وفائدة التنبؤات والتقييمات املتعلقة بالطقس
واملناخ واملاء والبيئة بفضل تعاون جميع البلدان في املساهمة برصدات نظام األرض وتقاسمها
بدءاً من النطاق احمللي وانتهاء بالنطاق العاملي .وأسفرت اإلجنازات التي شهدتها تقنيات متثل
البيانات والنماذج العددية بدورها ،عن نواجت وخدمات أفضل في مجال التنبؤات .وتزايد في
الوقت نفسه إدراك املجتمعات للظواهر في ميدان الطقس واملناخ والهيدرولوجيا .ويتزايد
عدد الناس املتأثرين باملخاطر الطبيعية تزايداً مطرداً ،كما أخذت االقتصادات الوطنية تتأثر
بصورة متزايدة بتقلبية الطقس من يوم آلخر .وفي حني يؤثر الطقس واملناخ واملاء على الناس
على الصعيد احمللي فإن نظام األرض على النطاق العاملي هو املسؤول عن هذه الظواهر .وبذا
فإن التنبؤات والتقييمات احمللية تعتمد على التعاون بني البلدان املتجاورة ،في األقاليم وفي
األسرة العاملية برمتها من أجل توفير البيانات والنواجت العاملية واإلقليمية .ويعد اعتماد البلدان
على بعضها البعض فيما يخص املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء السبب الرئيسي
ال لتبادل ونقل التكنولوجيا واخلبرات وتقاسم
لوجود املنظمة ( ،)WMOالتي تشكل محف ً
املعارف.
وفي حني تستفيد املجتمعات من التقدم العلمي والتكنولوجي املتواصل ،فإن املنفعة الكاملة
من نواجت التنبؤات في ميدان الطقس واملناخ واملاء لم تتحقق بعد .ويعتبر التسليم بأن الشعوب
واالقتصادات أكثر عرضة للتأثر اليوم اخلطوة األولى نحو وضع سُ بل التخاذ القرارات تستفيد
من املعلومات البيئية على نحو أكثر فعالية .وتركز االستراتيجية اجلديدة للمنظمة على أهمية
تقدمي اخلدمات بهدف حتسني التفاعل بني مقدمي نواجت وخدمات الطقس واملناخ واملاء وبني
املستفيدين منها .وتسلم االستراتيجية أيض ًا بأن االحتياجات املجتمعية املتغيرة تتطلب
أدوات وتقنيات جديدة وتشجع على تطوير العلوم والتكنولوجيا وتطبيقهما .زد على ذلك،
أن ضمان سبل احلصول على املعلومات احليوية بالنسبة للتنمية البشرية بصورة متساوية يعد
أمراً حاسم األهمية .وتشدد استراتيجية املنظمة على أن بناء القدرات هو العنصر األساسي
في بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولي ًا وفي احلد من املخاطر التي تتهدد التنمية بسبب
الكوارث واملخاطر الناجمة عن تغير املناخ .ولطاملا شدد أعضاء املنظمة على ضرورة إقامة
الشراكات ،وخصوص ًا بني األعضاء أنفسهم .فاملشكالت القائمة اليوم تتجاوز احلدود العلمية
والسياسية واملنظماتية .وتسلم استراتيجية املنظمة بأن حماية األرواح وسبل كسب العيش،
وتعزيز التنمية االقتصادية تقتضي وجود شراكات واسعة النطاق .وأخيراً فإن استراتيجية
املنظمة تسلم بأن بلوغ األغراض املنشودة منها يتطلب من املنظمة نفسها التركيز على اإلدارة
الفعالة والرشيدة.
ويعكف أعضاء املنظمة على معاجلة بعض املشكالت احلاسمة في هذا العصر .وتؤمّن
استراتيجية املنظمة أحد التوجهات التي تساعد املنظمة على بلوغ أغراضها.
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التذييالن

التذييل األول  -بنية املنظمة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية منظمة حكومية دولية يبلغ عدد أعضائها  188بلداً وإقليماً.
وقد خلفت املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية ( ،)IMOالتي أنشئت عام  .1873وأصبحت
املنظمة ( ،)WMOبعد تأسيسها عام  ،1950إحدى الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
في عام  .1951وتتمثل رسالتها في االضطالع بدور قيادي في حقلي اخلبرات والتعاون الدولي
في مجاالت الطقس واملناخ والهيدرولوجيا واملوارد املائية ،واملسائل البيئية ذات الصلة بها،
واملساهمة بذلك في سالمة الناس وعافيتهم في كل أرجاء العالم ومبا فيه منفعة اقتصادية
جلميع الشعوب.
•

•

•

•

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هي اجلهة املرجعية ملنظومة األمم املتحدة فيما يخص حالة
وسلوك الغالف اجلوي لألرض ،وتفاعله مع احمليطات ،واملناخ الذي يولده وتوزع موارد
املياه الناجم عنه؛
وقد أسفرت اجلهود التعاونية ألعضاء املنظمة عن إقامة وصيانة النظام العاملي للرصد املؤلف
من نظم سواتل بيئية ونظم مكملة له مرتكزها األرض ،والنظام العاملي لالتصاالت ()GTS
لتقاسم املعلومات احليوية األهمية بسرعة وكفاءة ،والنظام العاملي ملعاجلة البيانات والتنبؤ
( )GDPFSمن أجل عمليات الرصد والتقييم والتنبؤ .وساعدت هذه القدرات الناجمة
عن التعاون شعوب العالم على االستفادة من اإلجنازات العلمية بهدف حتسني عمليات
اإلنذار بالطقس القاسي ،ودقة التنبؤات ،والتقييمات املناخية والهيدرولوجية حتسين ًا كبيراً
باملقارنة مع ما كانت عليه في اخلمسينات من القرن املاضي؛
وتيسر املنظمة تبادل البيانات واملعلومات والنواجت واخلدمات مجان ًا ودون أية قيود ،في الوقت
احلقيقي أو شبه احلقيقي ،بشأن قضايا سالمة وأمن املجتمعات ،واالزدهار االقتصادي
وحماية البيئة .وتساهم في رسم السياسات املتبعة في هذه املجاالت على املستويات
الوطنية والدولية؛
وتضطلع املنظمة بدور قيادي في اجلهود الدولية الرامية إلى رصد البيئة وحمايتها من خالل
برامجها .وأحد األمثلة على ذلك أن املنظمة توفر الدعم ،بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة
واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالتابعة ألعضائها ،لتنفيذ
االتفاقيات ذات الصلة من قبيل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة األوزون وبروتوكوالتها
وتعديالتها .وتساهم املنظمة في توفير املشورة والتقييمات للحكومات بخصوص األمور
املتعلقة باالتفاقيات املذكورة أعاله.

طبق ًا للمادة  4من االتفاقية ،تتألف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من الهيئات التأسيسية التالية:
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•

•

•

•

•

•

املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية الذي يحدد سياسة املنظمة ،حيث يرسل األعضاء ممثليهم
إلى هذا املؤمتر الذي ينعقد كل أربع سنوات؛
املجلس التنفيذي ،الذي يتألف من  37مديراً من مدراء املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية ،ويعتبر الهيئة التنفيذية للمنظمة املسؤولة عن تنفيذ
قرارات البلدان األعضاء ،ويجتمع مرة واحدة سنوياً؛
ستة احتادات إقليمية تساعد األعضاء على معاجلة مشاغلهم اإلقليمية؛
ثماني جلان فنية جتمع بني أبرز خب راء العالم في األرصاد اجلوية للطي ران ،واألرصاد اجلوية
الزراعية ،واألرصاد اجلوية البحرية ،وعلم املناخ ،والهيدرولوجيا التطبيقية ،وعلوم الغالف
اجلوي ،وأدوات وطرق الرصد والنظم األساسية التي تستند إليها األرصاد اجلوية .وتقدم
هذه اللجان توصيات مسهبة تتعلق بعمل املنظمة واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا في جميع أنحاء العالم؛
وتضم األمانة ،التي تنسق أنشطة املنظمة ،زهاء  250موظف ًا نظاميني يرأسهم األمني العام،
الذي يعينه املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية؛
للمنظمة رئيس وثالثة نواب للرئيس ،هم أيض ًا رئيس ونائب رئيس املؤمتر ،ورئيس
املجلس التنفيذي.

وميثل كل عضو من األعضاء ممثل دائم في املنظمة ،يُعنى باملسائل الفنية نيابة عن ذلك العضو
في الفترات الفاصلة بني دورات املؤمتر ويشكل القناة الطبيعية لالتصال بني األعضاء واملنظمة.
وينبغي أن يكون املمثلون الدائمون مدراء املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا.
وينتظر من املمثلني الدائمني احلفاظ على االتصال مع السلطات احلكومية أو غير احلكومية
املختصة في بلد كل منهم بشأن جميع املسائل املتصلة بعمل املنظمة .وتتزايد أهمية هذا
الدور حالي ًا مع تزايد إسهامات برامج املنظمة في األساليب املتكاملة املتبعة إزاء القضايا
املتصلة بالبيئة الفيزيائية .وقد عني العديد من املمثلني الدائمني بصورة رسمية مستشارين
هيدرولوجيني لهم.
والقصد من البرامج العلمية والفنية للمنظمة مساعدة جميع األعضاء في توفير طائفة واسعة
من خدمات األرصاد اجلوية واخلدمات الهيدرولوجية واالستفادة منها ومعاجلة املشكالت
احلالية واملستجدة .وترتكز البرامج على فكرة وجتربة مفادهما أنه يتم حتقيق املصالح املتبادلة
من خالل التعاون في استخدام مجموعة املعارف والتطبيقات الناجمة ،والتي مافتئت تنجم،
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عن تقاسم معلومات األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا وما يتصل بهما من معلومات بني األعضاء
على نطاق العالم كله .وتساعد برامج املنظمة على توفير خدمات األرصاد اجلوية واخلدمات
ذات الصلة بها في جميع البلدان بتكلفة أدنى بكثير مما قد يتحمله كل عضو من األعضاء إذا
تصرف لوحده.
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التذييل الثاني  -عملية التخطيط االست راتيجي
مقدمة
الهدف اإلجمالي من التخطيط االستراتيجي في املنظمة هو حتديد األغراض واالستراتيجيات
الرئيسية للمنظمة وهو نتيجة عملية مستمرة ومتطوّرة من التخطيط والتنفيذ والتقييم
والتحديث جتري كل أربع سنوات.
وكما ورد في التذييل األول فإن املنظمة ( )WMOتضم في عضويتها  188بلداً وإقليم ًا تعمل
مع بعضها البعض لتوفير املعلومات احليوية عن الطقس واملناخ واملاء عن طريق املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( .)NMHSsوتتألف املنظمة من املؤمتر العاملي ،واملجلس
التنفيذي ،وستة احتادات إقليمية من البلدان واألقاليم األعضاء ،وثماني جلان فنية ،واألمانة.
وتستهل عملية التخطيط االستراتيجي بدمج مدخالت األعضاء في مسودة وثيقة تخطيط يتم
استعراضها وإقرارها من جانب املؤمتر .وتشكل األساس الذي تستند إليه عملية تشغيلية أكثر
تفصيالً .وتصف العملية التشغيلية أنشطة املنظمة ومخرجاتها وتستخدم كأساس للميزنة
القائمة على النتائج حسب االقتضاء.
وتسفر عملية التخطيط االستراتيجي في املنظمة (انظر الشكل) عن وضع ثالث وثائق أولية أساسية:
•

اخلطة االستراتيجية للمنظمة ،التي تشكل بيان ًا رفيع املستوى بتوجهات وأولويات
املنظمة في املستقبل؛
التخطيط االست راتيجي في املنظمة
• دعم اإلدارة االست راتيجية
• حتديد الغاية التي تنشدها املنظمة

اخلطة االست راتيجية
• األغ راض الرفيعة املستوى
• احملاور االست راتيجية

• ما سبب رغبة املنظمة في بلوغ هذه الغاية؟

• النتائج املتوقعة ومؤش رات األداء الرئيسية

الرصد والتقييم

التخطيط التشغيلي في األمانة
• دعم ما تضطلع به األمانة من أعمال
• كيف نصل إلى الغايات املنشودة؟

القدرة على حتمل التكاليف

عملية التخطيط
في املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية

اخلطة التشغيلية
• اخلدمات
• ملخص األنشطة

• أه داف األداء الرئيسية

تقدي رات املي زانية

• دعم القدرة على حتمل تكاليف اخلطة التشغيلية

• ما هي التكلفة؟

املي زانية املقترحة

• األنشطة التفصيلية

• امليزانية
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•

•

اخلطة التشغيلية للمنظمة ،التي حتول التوجهات االستراتيجية إلى نتائج محددة وقابلة
للقياس؛
ميزانية املنظمة ،التي تربط النتائج ،أو الن واجت النهائية ،ب امل وارد.

اخلطة االستراتيجية للمنظمة عبارة عن وثيقة حتدد مساراً للمنظمة .وهي نتيجة عملية
يشارك فيها األعضاء لتحديد االحتياجات واألولويات في املنظمة برمتها ،وحتدد اخلطة مجال
تركيز للفترة املالية الرباعية السنوات للمنظمة .وهناك خطة استراتيجية واحدة للمنظمة يتم
استعراضها بصورة رسمية وإقرارها من جانب املؤمتر قبل عام واحد من بداية كل فترة مالية
للمنظمة.
وتعرّف اخلطة االستراتيجية الغرض الذي تنشده املنظمة وتوجهها ،وتشمل البنود التالية:
•

•

•

األغراض الرفيعة املستوى ،وهي الواجبات وااللتزامات العالية املستوى التي تتحملها
املنظمة؛
احملاور االستراتيجية ،وهي استجابة املنظمة الحتياجات محددة ،مبا في ذلك املبادرات
االستراتيجية املوجهة نحو مجاالت العمل؛
النتائج املتوقعة ومؤشرات األداء الرئيسية ،التي تسلط الضوء على النتائج النهائية احملققة
خالل الفترة املالية ويقاس بها التقدم احملرز نحو بلوغ تلك النتائج.

وتدعم هذه العناصر مبجموعها اإلدارة االستراتيجية داخل املنظمة بإرساء األساس الذي يقوم
عليه التخطيط االستراتيجي (الوارد وصفه أدناه).
ويتم تقييم اخلطة االستراتيجية بصورة دورية مبراقبة أداء البرامج إبان تنفيذها ،والنتائج التي
تشكل أساس التعديالت الواجب إدخالها على االستراتيجية.
اخلطة التشغيلية للمنظمة
القصد من اخلطة التشغيلية للمنظمة هو حتويل األغراض الرفيعة املستوى والنتائج املتوقعة
الوارد وصفها في اخلطة االستراتيجية إلى مبادرات ومشاريع محددة تعتبر ضرورية لبلوغ
النتائج املتوقعة التي تشكل أساس امليزنة القائمة على النتائج.
وحتدد اخلطة التشغيلية لألمانة مبادرات ومشاريع بعينها على شكل أنشطة وخدمات برنامجية
يتعني استكمالها من جانب إدارة ومكاتب األمانة بغية تناول األغراض الرفيعة املستوى
للمنظمة .وحتدد «أهداف األداء الرئيسية» املتعلقة بكل نتيجة من «النتائج املتوقعة» وتصف
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القياسات الواجب استخدامها في تقييم األداء والتقدم احملرز نحو حتقيق النتائج املتوقعة .أما
األجزاء احملددة في اخلطة التشغيلية لألمانة فهي:
•

•

•

•

األنشطة واخلدمات البرنامجية ،التي تهيّئ أساليب محددة لتناول األغراض الرفيعة
املستوى؛
املبادرات واملشاريع ،التي حتدد اآلليات الشاملة وغيرها من اآلليات الالزمة لبلوغ األغراض
الرفيعة املستوى؛
أهداف األداء الرئيسية ،التي حتدد املرامي الالزمة لتقييم تقدم اخلطة التشغيلية صوب
بلوغ النتائج املتوقعة في فترة األداء؛
اآلليات لرصد وتقييم تطبيق اخلطة التشغيلية.

ميزانية املنظمة
تستند ميزانية املنظمة على حتقيق النتائج يشكل تبرير املوارد فيها الناجت النهائي لعملية حتدد
من خاللها األمانة ،بالتعاون مع االحتادات اإلقليمية واللجان الفنية ،أنشطة ومبادرات محددة
يتعني استكمالها لبلوغ أهداف األداء الرئيسية املتضمنة في اخلطة التشغيلية لألمانة واملوارد
الالزمة لبلوغها .وتقوم األمانة مبوجب هذه العملية بإعداد ميزانية مقترحة لفترة أربع سنوات
وفق اإلرشادات املالية الصادرة عن املجلس التنفيذي .ويقدم االقتراح بصورة رسمية إلى املؤمتر
الستعراضه وإقراره.
وحتدد امليزانية القائمة على حتقيق النتائج مدى القدرة على حتمل نفقات أنشطة برامج
املنظمة .وهي عملية تكرارية يتم فيها صقل األولويات في املنظمة من خالل إجراء تعديالت
في البرامج كي تؤدي عملها وفق حدود اإلرشادات املالية املوضوعة مسبقاً؛ مع احلفاظ على
التوجه االستراتيجي الذي تعينه اخلطة االستراتيجية للمنظمة .والناجت النهائي هنا هو ميزانية
للمنظمة قائمة على حتقيق النتائج تطبقها األمانة وتضم البنود التالية:
•

•

•

اإلطار املنطقي التخاذ القرارات املستنيرة بشأن امليزانية ،وهو يعرّف األغراض ،والنتائج
املتوقعة ،والنواجت الواجب حتقيقها ،واملوارد املستخدمة ،ومؤشرات األداء؛
تبرير املوارد بحسب النتائج ،والقصد منه استخدام املوارد على الوجه األمثل ،وحتسني
استجابة األمانة بغية تلبية احتياجات األعضاء؛
دمج مقاييس األداء في عملية اتخاذ القرارات اخلاصة بامليزانية ،والتي تستخدم لقياس
التقدم في اجتاه بلوغ أهداف األداء الرئيسية مقابل املوارد التي يتم إنفاقها.
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