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التذييل

الملخص العام ألعمال الدورة
1

افتتاح الدورة )البند  1من جدول األعمال(

عُقدت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي أنطاليا ،تركيا ،في الفترة
1.1
 15-10نيسان /أبريل  .2014وافتتح الدكتور ) Byong-Lyol Leeجمھورية كوريا( ،رئيس اللجنة ،الدورة الساعة
من يوم  10نيسان /أبريل .2014

10:00

ورحب الدكتور  Leeبحرارة بجميع المشاركين في الدورة ،كما رحب بالدكتور  ،Ismail Günesالمدير
1.2
العام لمرفق األرصاد الجوية التركي ،وبالسيدة إلينا ماناينكوفا ،األمينة العامة المساعدة للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ).(WMO
وأشار الدكتور  Leeإلى أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSقد بدأ في عام  2013لتقديم
1.3
إرشادات في إعداد خدمات مناخية تجمع بين المعلومات والتنبؤات المناخية المعدة على أساس علمي وإدارة المخاطر
المناخية والتكيف مع تغير المناخ .ويمثل قطاع الزراعة واألمن الغذائي أولوية عالية من تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS
بحلول عام .2017
وأكد الدكتور  Leeأن من أجل تلبية احتياجات المنظمة ) (WMOالعالقة ،بما في ذلك الخطة اإلستراتيجية
1.4
للمنظمة ) (WMOوتنفيذ األنشطة الرئيسية للمنظمة ،من قبيل اإلطار العالمي ) (GFCSونظام معلومات المنظمة
والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث ،تبذل لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMجھوداً كبيرة في مجموعة من المجاالت تشمل صياغة إستراتيجية تنفيذية لإلطار العالمي )(GFCS
ومبادرات عالمية من قبيل المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ).(GIAM

)(WIS

وأعرب الدكتور  Leeعن تقديره لحكومة تركيا ،والسيما مرفق األرصاد الجوية التركي ،الستضافة
1.5
الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CAgMفي مدينة أنطاليا الجميلة.
وأشار الدكتور  Ismail Günesأيضا ً إلى تزايد وتيرة الظواھر المتطرفة المتصلة بالطقس ،بما في ذلك
1.6
العواصف والفيضانات والجفاف ،والتي تؤثر على اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج الزراعي وتزيد من انتشار أمراض
النباتات والحيوانات .كما أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية ،وھو ما يمكن أن
يتسبب في ضياع التربة الزراعية الخصبة ودخول المياه المالحة في النظم الجوفية.
وأكد الدكتور  Günesأن معلومات األرصاد الجوية أصبحت أمراً ال غنى عنه في جميع مراحل اإلنتاج
1.7
الزراعي في البلد .فالتنبؤ بظواھر الطقس يمكن أن يقلل جداً من اآلثار السلبية على المحاصيل ومنتجات الحيوانات
الزراعية ،وأن يفضي أيضا ً إلى تحسين جودتھا وكميتھا ،ويم ِّكن من اتخاذ التدابير الالزمة.
وأشار الدكتور  Günesإلى أن تركيا قد أصبح لديھا اليوم  1026محطة أوتوماتية لألرصاد الجوية،
1.8
وعشرة رادارات للطقس تعمل على النطاق  ،Cورادار للطقس محمول يعمل على النطاق  ،Xو 70محطة بحرية
أوتوماتية لألرصاد الجوية ،وراداران بحريان ،و 62محطة أوتوماتية لرصد الطقس في المطارات ،وثماني محطات
لمراقبة الغالف الجوي العلوي .وھذه النظم الرصدية تخدم بلداً يقع على مساحة جغرافية واسعة تتعدد فيه السمات
المناخية ،وتدعم عمليات الغرس المستمرة حتى الحصاد ،ورش المحاصيل ،والتحول من التخزين إلى التسويق بطرق
كثيرة مختلفة .ولھذا الغرضُ ،تعد تنبؤات بالطقس الزراعي اإلقليمي ،بما في ذلك تقديم تحليالت لدرجات الحرارة
اليومية والشھرية وسقوط األمطار والجفاف .وتقدم معلومات األرصاد الجوية والدراسات الزراعية الداعمة لھا إسھاما ً
إيجابيا ً في االقتصاد الوطني للبلد ،وترفع مستويات المعيشة للمجتمع.

2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

ورحب الدكتور  Günesبالمشاركين ،وأعرب عن تمنياته لھم بزيارة منتجة ومثمرة ألنطاليا ،عاصمة
1.9
السياحة والفواكه والخضروات والزراعة.
ورحبت الدكتورة إلينا ماناينكوفا ،األمينة العامة المساعدة للمنظمة ) ،(WMOنيابة عن السيد ميشيل
1.10
ً
ً
جارو ،األمين العام للمنظمة ) ،(WMOترحيبا حارا بجميع المشاركين ،وخاصة بمندوبي الدول األعضاء الذين
يشاركون ألول مرة في دورة للجنة األرصاد الجوية الزراعية .وأعربت عن تقدير المنظمة ) (WMOلحكومة تركيا،
من خالل مرفق األرصاد الجوية التركي ،الستضافة الدورة إلى جانب المؤتمر الدولي بشأن تعزيز معلومات الطقس
والمناخ من أجل الزراعة واألمن الغذائي.
وقالت الدكتورة ماناينكوفا إن اللجنة ) (CAgMتحرز تقدما ً كبيراً وتواصل اإلسھام بشكل كبير في تطبيق
1.11
األرصاد الجوية في مجال الزراعة .وليس أدل على ذلك من نجاح الحلقات الدراسية الجوالة في غرب أفريقيا،
واالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف المعقود في جنيف في باكورة  ،2013وإنشاء برنامج
اإلدارة المتكاملة للجفاف ،وتفاعل أعضاء اللجنة ) (CAgMمع المنظمات الدولية ،ونشر األدلة والمقاالت الصحفية
الخاصة والكتب .كما أعربت عن تقديرھا لرئيس اللجنة ،الدكتور  ،Byong Leeونائبة الرئيس ،الدكتورة Federica
 ،Rossiلما تحال به من إدارة قديرة في توجيه أعمال اللجنة طوال فترة األربع سنوات الماضية ،كما أعربت عن
تقديرھا لرؤساء وأعضاء األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية وفرق الخبراء المختلفة لما قدمته من
إسھامات قيمة خالل فترة ما بين الدورتين.
وأشارت الدكتورة ماناينكوفا إلى أن األمن الغذائي العالمي ،الذي يرتبط بمجموعة كبيرة وواسعة النطاق
1.12
من نظم الزراعة واإلمداد بالمياه ،فضالً عن النظم اإليكولوجية الطبيعية ،يخضع لتھديد مستمر من الظواھر الجوية
والمناخية المتطرفة ،بل إنه سيواجه في القرن الحادي والعشرين تحديات أكبر ناجمة عن تغير المناخ .كما يواجه قطاع
الزراعة مجموعة مركبة من الطلبات تشمل زيادة اإلنتاج الغذائي وبجودة أعلى مع استخدام كمية أقل من الماء لكل
وحدة منتجة؛ حماية صحة النظام اإليكولوجي؛ واإلسھام بشكل مثمر في االستدامة الزراعية واالقتصادية .بيد أن
حاالت العجز الغذائي والمجاعات والجوع مستمرة فيما تحاول المجتمعات الزراعية في العالم التعايش مع مناخ متقلب
ومتغير ومع تزايد وتيرة المخاطر الطبيعية التي تھدد أمن الموارد المائية والزراعية واستدامتھا.
وأشارت الدكتورة ماناينكوفا إلى أن عدداً كبيراً من البلدان النامية تعوزه القدرات والكفاءات المتخصصة
1.13
لتقديم خدمات معلومات ذات صلة وفي حينھا لتلبية احتياجات المجتمع الزراعي .ويجري تسليط الضوء على الطابع
العاجل المتنامي لمواصلة التعاون ،ولكن بشكل أوثق ،بين المجتمع الزراعي والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsويجب أن تتقدم ھذه العملية التعاونية بمزيد من الجرأة ،مع تبني إستراتيجيات فعالة لمواجھة
المخاطر ،لالستفادة من فوائد المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ والماء في قطاع الزراعة.
1.14

وأعربت الدكتورة ماناينكوفا عن تمنياتھا لجميع المشاركين بإجراء مداوالت مثمرة واالستمتاع بإقامتھم

في أنطاليا.
1.15

ترد قائمة المشاركين في التذييل بھذا التقرير.

2

تنظيم الدورة )البند  2من جدول األعمال(

2.1

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد )البند  2.1من جدول األعمال(

طبقا ً للمادة  23من الالئحة العامة ،أُعدت قائمة بأسماء الممثلين الذين يحضرون الدورة والصفة التي
يحضر بھا كل منھم ،وذلك استناداً إلى فحص أوراق االعتماد .وقد حضر الدورة  94مشاركا ً من  53بلداً عضواً في
اللجنة ) ،(CAgMوثالثة مشاركين من بلدان غير أعضاء في اللجنة ،وأربعة مراقبين من منظمات دولية ،و 15خبيراً
مدعواً .وقُبلت القائمة ،التي أعدھا ممثل األمين العام ،باإلجماع باعتبارھا التقرير الخاص بأوراق االعتماد .وتقرر بناء
على ذلك عدم إنشاء لجنة ألوراق االعتماد.

الملخص العام
2.2

إقرار جدول األعمال )البند  2.2من جدول األعمال(
أقرت اللجنة جدول األعمال المؤقت بصيغته الواردة في الوثيقة ).CAgM-16/Doc. 2.2(2

2.3

إنشاء اللجان )البند  2.3من جدول األعمال(

عملت اللجنة في جلسات عامة طوال الدورة .وطبقا ً للمادة  23والمادة  25من الالئحة العامة للمنظمة
2.3.1
) ،(WMOأنشأت اللجنة اللجان التالية لمدة انعقاد الدورة:

لجنة الترشيحات
2.3.2

أنشئت لجنة للترشيحات تتألف من المندوبين التالي أسماؤھم:
االتحاد اإلقليمي األول
االتحاد اإلقليمي الثاني
االتحاد اإلقليمي الثالث
االتحاد اإلقليمي الرابع
االتحاد اإلقليمي الخامس
االتحاد اإلقليمي السادس

السيد ) Premchand Goolaupموريشيوس(
السيد ) Guangsheng Zhouالصين(
السيد ) Flavio Barbosa Justinoالبرازيل(
السيد ) Ray Desjardinsكندا(
السيد ) Vernon Carrأستراليا(
السيد ) Visnjica Vuceticكرواتيا(

وان ُتخب الدكتور  R. Desjardinsرئيسا ً للجنة الترشيحات.

لجنة الصياغة
2.3.3

طبقا ً للمادة  28من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOقررت اللجنة عدم إنشاء لجنة صياغة.

لجنة التنسيق
طبقا ً للمادة  29من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOأنشئت لجنة للتنسيق تتألف من رئيس اللجنة
2.3.4
) (CAgMونائبه ،والرؤساء المناوبين )الدكتور ) Simone Orlandiniإيطاليا( ،والدكتور ) Roger Stoneأستراليا(،
والدكتور ) Harlan Shannonالواليات المتحدة األمريكية(( للجلسة العامة ،وممثل األمين العام ،والسيد Inver Erbas
من البلد المضيف.

لجنة االختيار
أشارت اللجنة إلى التغييرات الجاري إدخالھا على ھيكلھا ،والذي سيحدد بمقتضاه فريق اإلدارة عضوية
2.3.5
الفرق المختلفة ،وقررت عدم إنشاء لجنة لالختيار.
2.4

المسائل التنظيمية األخرى )البند  2.4من جدول األعمال(

2.4.1

اع ُتمدت مواعيد للعمل تبدأ من الساعة  09:00إلى الساعة  ،12:00ومن الساعة  14:00إلى الساعة

.17:00
وقررت اللجنة أنه ال داعي إلعداد محاضر الجتماع الجلسة العامة لھذه الدورة ،وفقا ً للمادة  112من
2.4.2
الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOوبالنظر إلى الطابع الفني والمحدد لمناقشاتھا.

3

4

3
3.1

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

تقرير األمين العام بشأن برنامج األرصاد الجوية الزراعية )البند  3من جدول األعمال(
عرض عام )البند  3.1من جدول األعمال(

خالل فترة ما بين الدورتين الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMر ّكز برنامج
3.1.1
األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPعلى مساعدة األعضاء في تحسين خدماتھم الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
ألغراض اإلنتاج الزراعي ،وتحسين نظم دعمھم لھذه الخدمات ،وإذكاء وعيھم بآثار تغير المناخ /تقلبيته والكوارث
الطبيعية على الزراعة .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للتقدم المحرز إزاء تنظيم المبادرات الخاصة بالجفاف وزيادة
التفاعل بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواألوساط الزراعية.
وافقت اللجنة على أن رؤيتھا ينبغي أن تتمثل في تعزيز األرصاد الجوية الزراعية والبحوث ذات الصلة،
3.1.2
والدعم والخدمات لتعزيز اإلمداد باألغذية واألمن الغذائي المستدا َمين لتمكين سكان العالم المتزايدِين من التكيف مع
تقلبية الطقس والمناخ في جميع النطاقات الزمنية.
3.2

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )البند  .23من جدول األعمال(

حظيت اللجنة بالتشجيع لقيام المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته االستثنائية بوضع اإلطار
3.2.1
العالمي للخدمات المناخية ،القرار  .(Cg-Ext.(2012)) 1وأشارت اللجنة إلى الركائز الخمس لإلطار ) :(GFCSبرنامج
التواصل مع المستخدمين؛ ونظام معلومات الخدمات المناخية؛ والرصد والمراقبة؛ والبحوث والنمذجة والتنبؤ؛ وتنمية
القدرات.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمشاركة كل من األمانة ورئيس اللجنة في المساھمة ،بتيسير إحراز التقدم
3.2.2
وحضور اجتماعات المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي .وأشارت اللجنة إلى أن الغاية من ھذا المثال النموذجي
تتجلى في إتاحة نموذج موسع للخدمات المناخية يحدد بدوره االحتياجات الخاصة بقطا َعي الزراعة واألمن الغذائي،
ويصنف القدرات فى إطار الخدمات المناخية ،ويقترح سبالً لتحسين أداء وإدارة نظم الزراعة واألمن الغذائي من
المستويات العالمية إلى المحلية باستخدام المعلومات المناخية ] .[IBCS-1, doc 4.1.2ووافقت اللجنة على إمكانية
االستمرار في تنسيق ھذا العمل كمكون من مكونات برنامج التواصل مع المستخدمين بشأن الزراعة واألمن الغذائي
في إطار فريق مفتوح العضوية لخبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (OPCAMEفي الھيكل المستقبلي للجنة
).(CAgM-16/Doc. 10
واعترفت اللجنة بأن المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ مھمة في التنبؤ بمستويات إنتاج األغذية وفي
3.2.3
ً
مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل ،مقرة بأن العديد من العوامل األخرى ،كالظروف االجتماعية
واالقتصادية واألسعار ،وتوافر المواد الغذائية ،واستخدامھا ،تحدد مدى تعرض السكان النعدام األمن الغذائي .وشجعت
اللجنة األمان َة على إقامة عالقات مع المنظمات الشريكة المعنية بمسائل الزراعة واألمن الغذائي.
وأحاطت اللجنة علما ً بانعقاد مؤتمر دولي بشأن التكيف مع تغير المناخ واألمن الغذائي في غرب آسيا
3.2.4
وشمال أفريقيا ) (WANAفي الكويت في تشرين الثاني /نوفمبر  .2011وفي حلقة العمل ھذه ،ناقش المشاركون السبل
المالئمة لتشجيع التخطيط للتكيف وتنفيذه وإدراجه ضمن الخطط واألساليب الخاصة بالتنمية المستدامة لوضع آلية
مناسبة لتبادل المعلومات على أساس مستمر بشأن تأثير تغير المناخ والتكيف معه بين مختلف بلدان منطقة غرب آسيا
وشمال أفريقيا ) .(WANAوأعربت اللجنة عن تأييدھا لعقد حلقات عمل مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
3.3

األنشطة الخاصة بالجفاف )البند  3.3من جدول األعمال(

أعربت اللجنة عن بالغ تقديرھا لجميع الجھود التي بذلھا األمين العام إلنجاح تنظيم االجتماع الرفيع
3.3.1
المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) ،HMNDPآذار /مارس  .(2013وأشارت اللجنة إلى نجاح التعاون بين
المنظمات الشريكة المساھِمة في االجتماع ) ،(HMNDPال سيما مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
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واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) .(UNCCDوحثت اللجنة جميع األعضاء على دراسة اإلعالن النھائي ،ووثائق
العلوم والسياسات ،والمبادرة باتخاذ خطوات لجعل سياساتھم الوطنية الخاصة بالجفاف استباقية أكثر.
وحظيت اللجنة بالتشجيع لقيام المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه بإطالق برنامج اإلدارة المتكاملة
3.3.2
للجفاف ) (IDMPأثناء االجتماع ) .(HMNDPوأيدت اللجنة الھدف الرئيسي للبرنامج ) (IDMPبتحقيق تنسيق عالمي
للجھود الرامية إلى تعزيز مراقبة الجفاف ،وتحديد مخاطره ،والتنبؤ به ،وخدمات اإلنذار المبكر .وحثت اللجنة األمانة
على إيجاد شركاء آخرين للبرنامج ) (IDMPوعلى دعم وحدة الدعم التقني التابعة له .ولذا ،فقد اعتمدت اللجنة القرار
 - (CAgM-16) 1برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا أيضا ً للقيام ،في إطار االجتماع ) ،(HMNDPبإطالق مبادرة تنمية القدرات
3.3.3
التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن "السياسات الوطنية إلدارة الجفاف ) "(NDMPبين المنظمة
) (WMOوالفاو واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDوبرنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم
المتحدة المعنية بالموارد المائية ) .(UNW-DPCوحظيت اللجنة بالتشجيع النضمام اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ) (CBDإلى ھذه المبادرة في النصف األخير من عام  .2013وأشارت اللجنة إلى أن الھدف من ھذه المبادرة
ھو تنظيم عدة حلقات عمل إقليمية بشأن السياسات الوطنية إلدارة الجفاف ) ،(NDMPوإلى تنظيم حلقتي عمل إقليميتين
أصالً .وشجعت اللجنة األمان َة على االستمرار في دعم ھذه المبادرة ومواءمة العمل الخاص بالسياسات الوطنية إلدارة
الجفاف ) (NDMPفي سياق برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ).(IDMP
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لألمين العام للتعاون النشط مع االتفاقية ) (UNCCDفي تقديم الدعم الفني
3.3.4
ألنشطة مركز إدارة الجفاف لجنوب شرق أوروبا ) .(DMCSEEوأشارت اللجنة إلى الدور الرئيسي للمركز
) (DMCSEEفي المشاريع اإلقليمية للجفاف في وسط وجنوب شرق أوروبا والتعاون مع مبادرات البرنامج )،(IDMP
وحثت األمان َة على االستمرار في تعزيز المركز ) (DMCSEEوأنشطته.
أُحيطت اللجنة علما ً بالتقدم الذي أحرزه الفريق المخصص المعني برصدات األرض من تقدم في إعداد
3.3.5
نظام عالمي للمعلومات الخاصة بالجفاف ) .(GDISوسيكون ھذا النظام بمثابة مصدر جغرافي مكاني قائم على شبكة
اإلنترنت لمراقبة الجفاف في الوقت المناسب واإلنذار المبكر به ،وإلتاحة تسھيالت إلكترونية تساعد على تنسيق
البحوث وتلخيص المعلومات ذات الصلة بشأن الجفاف على نطاق عالمي.
وحظيت اللجنة بالتشجيع لتأييد المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السادسة عشرة
3.3.6
)القرار  (22الستخدام المؤشر المعياري للھطول ) (SPIفي توصيف حاالت الجفاف المتعلقة باألحوال الجوية في جميع
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsولنشر مرجع خاص بالمؤشر المعياري للھطول بمعظم
لغات األمم المتحدة .وشجعت اللجنة األمان َة على مواصلة استعراض المؤشرات الخاصة بحاالت الجفاف المتعلقة
باألحوال الجوية الزراعية والھيدرولوجية وإصدار توصيات بشأنھا.
)(Cg-XVI

وأشارت اللجنة إلى أنه ثمة أنشطة أخرى للمنظمة ) (WMOمن قبيل برنامج الحد من مخاطر الكوارث
3.3.7
لجھات االتصال التابعة للجان والبرامج الفنية ،إلى جانب أنشطة دولية كاالستعراض المقبل إلطار عمل ھيوغو
الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) .(UNISDRوشجعت اللجنة األمان َة على التنسيق مع تلك األنشطة
وإقامة عالقات معھا.
وأحاطت اللجنة علما ً مع االرتياح بالتقدم الجيد الذي أُحرز خالل السنوات األربع الماضية إزاء مسألة
3.3.8
الجفاف .ولذا ،اعتمدت اللجنة التوصية  - (CAgM-16) 1الجفاف والتصحر.
3.4

التفاعل مع برامج المنظمة ) (WMOاألخرى )البند  3.4من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً بأن برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPقد أقام عالقات مع المشروع
3.4.1
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالتابع للجنة النظم األساسية ) (CBSفي شرق أفريقيا )انظر ،CAgM-16/Doc. 7
الفقرة  .(7.2.9وشجعت اللجنة األمان َة على مواصلة إقامة عالقات مع المشروع ) (SWFDPفي مختلف مناطق العالم.
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ووافقت اللجنة على تحبيذ وجود صلة وصل في الھيكل المقبل للجنة ) (OPCAME 2بين تلك األنشطة الخاصة
بالمشروع ) (SWFDPوالمرحلة المقبلة من المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ).(WAMIS
وأشارت اللجنة إلى أن تلوث الھواء ال يؤثر على السكان فحسب ،بل قد يؤثر كذلك سلبا ً على اإلنتاج
3.4.2
ُ
الزراعي .وحثت اللجنة برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPعلى العمل مع إدارة البحوث التابعة للمنظمة
) (WMOبخصوص ھذه المسألة ووافقت على أن تستعرض حلقة العمل المشتركة المقترحة تلك اآلثار.
3.5

األنشطة اإلقليمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية )البند  3.5من جدول األعمال(

أشارت اللجنة إلى أن معظم االتحادات اإلقليمية ) (RAsقد أنشأت أفرقة عاملة معنية بالخدمات المناخية
إلى جانب أفرقة فرعية معنية باألرصاد الجوية الزراعية أو أنھا آخذة في إنشائھا .وأوصت اللجنة بأن تقيم األمانة
عالقات مع االتحادات اإلقليمية ) (RAsإلنشاء تلك األفرقة في جميع األقاليم .وأحاطت اللجنة علما ً بتمكن األفرقة
الفرعية الثالثة المعنية باألرصاد الجوية الزراعية )في االتحاد اإلقليمي الثالث والخامس والسادس( من االجتماع.
وأشارت اللجنة إلى أنه بينما لم تجتمع األفرقة الفرعية اإلقليمية الرسمية التابعة لالتحادات اإلقليمية ) (RAsاألخرى،
فإنه قد عُقد اجتماع بشأن خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية بالنسبة لبلدان االتحاد اإلقليمي الثاني ،كما عُقدت
عدة اجتماعات للمشاريع اإلقليمية بالنسبة لالتحاد اإلقليمي األول بشأن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFDPومشروع  METAGRIومشروع المبادرة الكاريبية لألرصاد الجوية الزراعية ) (CAMIفي االتحاد
اإلقليمي الرابع )انظر  .(CAgM-16/Doc 7وحثت اللجنة األمين العام على بذل جھود لتمكين تلك األفرقة من االجتماع
في فترة ما بين الدورتين القادمة .وأكدت اللجنة على أن إفعام ھذه األفرقة المعنية باألرصاد الجوية الزراعية بالحيوية
في االتحادات اإلقليمية مسألة جوھرية بالنسبة للجنة كي تستطيع تلبية احتياجات األقاليم.
3.6

المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية )البند  3.6من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بأن المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية
3.6.1
) (http:www.wamis.org) (WAMISله نواتج من أكثر من  55بلداً ومنظمة ويقدم أدوات وموارد لمساعدة البلدان على
تحسين نشراتھا وخدماتھا .وبالنظر إلى الفوائد التي يحققھا المرفق العالمي ) (WAMISلألعضاء ،حثت اللجنة األعضاء
على المشاركة وتوزيع نواتجھم على المجتمع العالمي .واعترفت اللجنة بالمساعدة التي قدمھا كل من إيطاليا
وجمھورية كوريا بتوفير خواديم مرآوية للمرفق ) .(WAMISوأعربت اللجنة أيضا ً عن تقديرھا وتأييدھا لتطوير محرك
للبحث متسق مع  ISOبشأن المرفق ) ،(WAMISوھو ضروري لتزويد نظام معلومات المنظمة ) (WISبمعلومات
المرفق ).(WAMIS
وأيدت اللجنة ما يبذله األمين العام وشركاء المنظمة ) (WMOمن جھود في تطوير المرفق العالمي
3.6.2
) (WAMISلمساعدة أعضاء المنظمة ) (WMOعلى توزيع نشرات ومعلومات األرصاد الجوية الزراعية .وأحاطت
اللجنة علما ً بتوصيات المرفق العالمي ) (WAMISوأيدت توسع نطاق عُقد المرفق العالمي ) (WAMISعلى اإلنترنت
باستخدام أموال خارجة عن الميزانية لتحديث المعدات القائمة ولتوفير منصات الختبار وإيضاح تطبيقات األرصاد
الجوية الزراعية على اإلنترنت .وأوصت اللجنة بأن ينظر فريق اإلدارة المقبل التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية
) (CAgMفي إنشاء فرقة للخبراء أو فرقة عمل تابعة للمرفق ) (WAMISكي تسھر على إعداد المرحلة القادمة للمرفق
).(WAMIS
3.7

المؤتمر الدولي لتعزيز معلومات الطقس والمناخ ألغراض الزراعة واألمن الغذائي )البند  3.7من جدول
األعمال(

أعربت اللجنة عن تقديرھا النعقاد المؤتمر الدولي قبل الدورة ولكونه قيِّما ً في تسليط الضوء على
3.7.1
ً
ً
ُ
المسائل المطروحة للمناقشة خالل الدورة .وشارك في المؤتمر ستة وتسعون مشاركا من أربعة وستين بلدا .ونظم
المؤتمر في إطار سبع جلسات فنية تم خاللھا عرض ست وعشرين ورقة ،وتناول أحد العروض اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSألغراض الزراعة واألمن الغذائي .مما أثار مناقشات مستفيضة حول عدد من المسائل ذات

الملخص العام
الصلة باللجنة .وحثت اللجنة فريق اإلدارة التابع للجنة على مراعاة التوصيات التالية في إطار األعمال المقبلة للجنة
على مدى فترة ما بين الدورتين القادمة:
3.7.2

وأحاطت اللجنة علما ً بالتوصيات التالية ذات الصلة والصادرة عن المؤتمر:

)أ(

ضرورة تمتع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبالموارد البشرية المالئمة
وإجراء تغييرات ھيكلية على صعيدھا كي تدعم الخدمات الجوية والمناخية ألغراض الزراعة؛

)ب(

ضرورة دعم التدريب المتخصص لموظفي خدمات اإلرشاد الزراعي والمزارعين في مجال األرصاد
الجوية الزراعية؛

)ج(

تقوية العالقات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالوزارات المعنية
بالزراعة والحراجة ومصائد األسماك؛

)د(

توسيع نطاق شبكات مراقبة الملوِّ ثات الجوية لتشمل المناطق الزراعية والحرجية؛

)ھـ(

وضع مبادئ توجيھية واقعية بخصوص جودة الھواء لحماية الغطاء النباتي ،بما في ذلك المحاصيل
)توصية موجھة مباشرة إلى لجنة األرصاد الجوية الزراعية )((CAgM؛

)و(

إقامة عالقات مع التحالف العالمي للبحوث بشأن غازات الدفيئة الزراعية؛

)ز(

ضرورة تعزيز شبكات مراقبة األرصاد الجوية الزراعية في مجاالت اإلنتاج الزراعي الرئيسية وإدراج
تلك الشبكات في إطار الشبكات القائمة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)ح(

إدراج معلومات االستشعار الموقعي وعن بعد بالنسبة لرطوبة التربة ،والكتلة األحيائية ،وغلة
المحاصيل ،والفينولوجيا ،واآلفات/األمراض؛

)ط(

ضرورة المعايرة والتوحيد القياسي ووضع مبادئ توجيھية للقياسات الخاصة بالرصدات الجوية
الزراعية؛

)ي(

تشجيع استخدام النماذج الجوية والموسمية ذات االستبانة العالية للتطبيقات الزراعية؛

)ك(

تشجيع التثقيف في مجال األرصاد الجوية الزراعية في إطار الجامعات.

3.8

الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ) 2019-2016البند  3.8من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً بأن الخطة االستراتيجية للفترة  2015-2012قد حددت ثالثة احتياجات مجتمعية
3.8.1
عامة ،وخمسة محاور استراتيجية ،وثماني نتائج متوقعة ) .(ERsوفي إطار ھذه الخطة ،تمت تغطية األنشطة الرئيسية
لبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPتحت النتيجة المتوقعة ) 1تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات
ومعلومات وخدمات عالية الجودة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات
بيئية وتحسين سبل الحصول عليھا تلبية الحتياجات المستخدِمين ،ولتمكين القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا
في اتخاذ القرارات( .كما غطى برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPالنتائج المتوقعة ) (ERsالتالية:
)أ(

النتيجة المتوقعة  - 3تعزيز قدرات األعضاء على تقديم معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص
الطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من معلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية لدعم الحد من مخاطر
الكوارث ،وتأثير المناخ واستراتيجيات التكيف معه على وجه الخصوص؛
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)ب(

النتيجة المتوقعة  - 6تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsال سيما
في البلدان النامية والبلدان األقل نمواً ،على االضطالع بوالياتھا )(CAgM-16/Doc. 7؛

)ج(

النتيجة المتوقعة  - 7إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة )(WMO
في إطار منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية ذات الصلة والمسائل االستراتيجية الوطنية (CAgM-
).16/Doc. 8

وأقرت اللجنة بأن القرار  (Cg-XVI) 36بشأن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (2015-2012) (WMOطلب
3.8.2
من اللجان الفنية أن تتمسك بالتوجه االستراتيجي واألولويات المبينة في الخطة االستراتيجية ،وأن تنظم ھياكلھا
وأنشطتھا البرنامجية وفقا ً للمحاور االستراتيجية ولتحقيق النتائج المتوقعة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOسيركز على
3.8.3
األولويات التالية للمنظمة ) (WMOبالنسبة للفترة  :2019-2016الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ وتقديم الخدمات؛
واإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS؛ وتنمية
القدرات .وأحاطت اللجنة علما ً بھذه األولويات وأدرجتھا جميعا ً في الھيكل المقبل وخطة العمل المستقبلية (CAgM-
) .16/Doc.10واستناداً إلى ھذه األولويات ،أضافت اللجنة فريقا ً آخر مفتوح العضوية لخبراء لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (OPCAMEيعنى بتنمية القدرات.
واعتمدت اللجنة القرار  – (CAgM-16) 2أولويات لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة )،(2018-2014
3.8.4
التي تحدد مجموعة رئيسية من األولويات لفترة ما بين الدورتين المقبلة .وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMإضافة تفاصيل أخرى ومؤشرات تتعلق باألداء لھذه األولويات .وفضالً عن ذلك،
أوصت اللجنة بتعديل تشكيل فرق الخبراء والعمل وتغيير اختصاصاتھا لتجسيد تلك األولويات الجديدة.
وأشارت اللجنة إلى تحديث اختصاصاتھا في القرار  (CAgM-XV) 2الذي جسّد االحتياجات المجتمعية
3.8.5
ً
ً
العالمية الناشئة ،تماشيا مع التوجه االستراتيجي الواسع للمنظمة ) ،(WMOوالتي أقرّھا الحقا المؤتمر العالمي السادس
عشر لألرصاد الجوية ) .(Cg-XVIولذا ،فقد وافقت اللجنة على إبقاء ھذا القرار نافذاً.
واعترفت اللجنة بضرورة بذل جھود متضافرة توخيا ً للوضوح في تحديد مختلف العناصر في إطار
3.8.6
سلسلة نتائج الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بأولويات اللجنة .ولذا ،فقد وافقت اللجنة على أن يواصل
فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالعمل مع األمانة للمساھمة في جميع جوانب عملية
اإلدارة القائمة على النتائج ) (RBMباعتبار ذلك عنصراً صريحا ً من اختصاصات الفريق.
3.9

استعراض الالئحة الفنية )البند  3.9من جدول األعمال(

ذ ّكرت اللجنة باختصاصاتھا العامة التي تشمل استعراض الالئحة الفنية وإعداد مقترحات بإدخال
تعديالت الستيفاء شروط العلم والتكنولوجيا في مجال عمل اللجنة ،وقد أُدرجت ھذه المھمة في اختصاصات فريق
اإلدارة ) (MGالتابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMوقررت اللجنة أال تقترح أي تعديالت محددة على
الالئحة الفنية.
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4

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ذات الصلة ببرنامج األرصاد الجوية الزراعية )البند  4من جدول
األعمال(

مؤتمر المنظمة )(WMO
أحيطت اللجنة علما ً بأن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-XVIقد أعرب ،بعد
4.1
استعراض تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية عن ارتياحه العام للبرنامج ،واعتمد القرارات التالية لمواصلة
النھوض بأعمال اللجنة:
)أ(

القرار  – (Cg-XVI) 21استخدام جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للمؤشر
المعياري للھطول ) (SPIفي تحديد خصائص حاالت الجفاف في األحوال الجوية؛

)ب(

القرار  – (Cg-XVI) 22برنامج األرصاد الجوية الزراعية.

وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر السادس عشر ) (Cg-XVIقد حدد خمس أولويات استراتيجية بالنسبة
4.2
للفترة المالية  ،2015-2012وترتبط أربع أولويات منھا مباشرة بأعمال اللجنة:
)أ(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ب(

خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)ج(

بناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً؛

)د(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)ھـ(

الحد من مخاطر الكوارث.

وقد ساھمت اللجنة مساھمة كبيرة في تنفيذھا وستستمر في ذلك إلى حين اعتماد المؤتمر السابع عشر
لألولويات الجديدة.

)(Cg-17

وأشارت اللجنة إلى أنه ،إضافة إلى اعتماد الخطة االستراتيجية للفترة  2015-2012والقرارين المشار
4.3
إليھما أعاله ،فإن المؤتمر قد اتخذ القرارات التالية ذات الصلة بلجنة األرصاد الجوية الزراعية ):(CAgM
)أ(

القرار  – (Cg-XVI) 32تعريف أخصائي األرصاد الجوية وفني األرصاد الجوية الذي ينقح المبادئ
التوجيھية بشأن تثقيف وتدريب الموظفين في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا التطبيقية من
المقررات الدراسية الالزمة إلى نتائج التعليم؛

)ب(

القرار  – (Cg-XVI) 43اختصاصات اللجان الفنية التي اعتمدت االختصاصات الجديدة؛

)ج(

القرار " – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية" ،دعا اللجان الفنية إلى تحسين تنسيق
األنشطة الجارية ذات الصلة باإلطار داخل اللجان الفنية وفيما بينھا؛

)د(

القرار " – (Cg-XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) "(WMOطلب من اللجان
الفنية إدراج أنشطة تنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSفي خططھا التشغيلية وأعمالھا ولوضع معايير لدعم
النظام العالمي ) (WIGOSبتعاون مع المنظمات والبرامج الشريكة؛
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)ھـ(

القرار " – (Cg-XVI) 52برنامج الحد من مخاطر الكوارث" دعا رؤساء اللجان الفنية إلى تنسيق
مشاريعھا وأنشطتھا المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث داخل اللجان وفيما بين اللجان وإسداء المشورة
لألعضاء من خالل رؤساء االتحادات اإلقليمية؛

)و(

أعرب عن تأييده إلنشاء الشبكة الوطنية لمحطات األرصاد الجوية الزراعية التي وافق المجلس في
دورته الستين ) (EC-LXعلى إنشائھا في القرار  Cg-XVI) 6الفقرة (4.2.11؛

)ز(

حث برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPعلى مواصلة توفير صالت بين النواتج المستندة إلى
التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوتطبيقھا في صنع القرارات في المجال الزراعي ) Cg-XVIالفقرة
(4.2.16؛

)ح(

دعم عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي تھيئة المرحلة المقبلة من المرفق العالمي
للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ) (WAMISوحث على بحث أي تطورات مستجدة
إلدراجھا في نظام معلومات المنظمة ) Cg-XVI) (WISالفقرة .(4.2.19

وذ ّكرت اللجنة بأن الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام  2012اعتمدت القرار
4.4
ُ
)) – (Cg-Ext.(2012خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوالحظت اللجنة أنه قد أشير إلى لجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي الجزء الخاص بآليات التمكين من الخطة ،وستتوخى الفعالية في النظر في سبل
التآزر بين المبادرات القائمة للمنظمة ) (WMOومع منظمات أخرى لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
1

المجلس التنفيذي
أشارت اللجنة إلى القرارات التالية ،ذات الصلة باللجنة ) ،(CAgMالتي اتخذھا المجلس التنفيذي في
4.5
دورته الثالثة والستين ):(2011) (EC-LXIII
)أ(

القرار  – (EC-LXIII) 3إنشاء فريق خبراء مشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية
ولجنة الھيدرولوجيا ) (CCl/CAgM/CHyومعني بالمناخ والغذاء والماء لإلشراف على األنشطة المشتركة
للجنة علم المناخ ) (CCIولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوتنسيقھا
فيما يخص تقلبية المناخ ،والتكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر ،السيما قصد اتباع نھج متكامل تجاه
مسائل الجفاف والتصحر؛

)ب(

القرار " – (EC-LXIII) 4فريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) "(WMOطلب من رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية أن يستعرضوا في االجتماع
السنوي لرؤساء اللجان الفنية نتائج أعمال الفريق ).(ICG-WIGOS

أشارت اللجنة إلى القرارات التالية ،ذات الصلة باللجنة ) ،(CAgMالتي اتخذھا المجلس التنفيذي في
4.6
دورته الرابعة والستين ):(2012) (EC-64
)أ(

القرار  – (EC-64) 9االجتماع الرفيع المستوى للسياسات الوطنية للجفاف؛

)ب(

القرار " – (EC-64) 24المبادئ التوجيھية الخاصة بتخطيط وإنتاج مطبوعات المنظمة ) ،"(WMOاعتمد
المبادئ التوجيھية الخاصة بتخطيط وإنتاج مطبوعات المنظمة ) ،(WMOحسبما ترد في مرفقه ،لتتبعھا
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية في عملية إعداد المطبوعات الجديدة أو تحديث المطبوعات الموجودة؛

)ج(

القرار "– (EC-64) 26تعديالت على الالئحة الفنية" طلب من اللجان الفنية واألمين العام اتخاذ إجراءات
لضمان تحديث الوثائق التنظيمية على نحو منتظم توخيا ً لضرورة اتساق المراجع واألدلة مع األجزاء
ذات الصلة من الالئحة الفنية ،وإلصدار طبعة موحدة جديدة عقب كل مؤتمر؛

الملخص العام
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تعاون برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPمع المبادرة العالمية لمراقبة الزراعة )(GLAM
أيد
َ
التابعة للفريق المخصص المعني برصدات األرض ) ،(GEOوأكد أن المبادرات األخرى للجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMبشأن فينولوجيا المحاصيل ،وتقدير غلة المحاصيل ،وتوفير المعلومات
الموقعية ،بما في ذلك مراقبة رطوبة التربة ،يمكن أن تتعزز من خالل توثيق أواصر التعاون مع
المشاريع القائمة ) EC-64الفقرة .(4.1.24

أشارت اللجنة إلى القرارات التالية ،ذات الصلة باللجنة ) ،(CAgMالتي اتخذھا المجلس التنفيذي في
4.7
دورته الخامسة والستين ):(2013) (EC-65
)أ(

القرار  – (EC-65) 4خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،طلب من اللجان الفنية
استعراض الخطة وإعداد أساليب للحوكمة تتمسك بالخطة من أجل تعميم تقديم الخدمات في برامجھا
وأنشطتھا؛

)ب(

القرار  – (EC-65) 13تعديل مرجع نظام معلومات المنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1060طلب
إلى اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وضع خطط لتنفيذ نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبما في ذلك
عمليات لتحديد واعتماد المراكز التي تسھم في البرامج واألنشطة التي تندرج في نطاق مسؤولياتھا؛

)ج(

القرار  – (EC-65) 16خطة تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتنمية القدرات ،حث اللجان الفنية
واألعضاء على التعاون وتقديم كل الدعم الممكن لخطة تنفيذ استراتيجية تنمية القدرات في الفترة المالية
السادسة عشرة )(2015-2012؛

)د(

طلب إلى األمين العام تيسير الجھود المبذولة في سبيل الحصول على تمويل إضافي للحلقات الدراسية
الجوالة في مناطق أخرى من العالم ) EC-65الفقرة (4.1.67؛

)ھـ(

األمين العام على العمل عن كثب مع جامعة ريدنغ الستخدام الدورات الدراسية الخاصة
حث
َ
باإلحصاءات في علم المناخ التطبيقي ) (SlACمن أجل أنشطة بناء القدرات في مجاالت األرصاد الجوية
الزراعية وعلم المناخ واإلطار العالمي ) EC-65) (GFCSالفقرة (4.1.69؛

)و(

شجع لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOوربما لجنة علم المناخ ) (CCIعلى بذل جھود منسقة استثنائية إلعداد معايير ألجھزة القياس
البالستيكية البسيطة لألمطار ليستخدمھا المزارعون في تحسين شبكة رصد ھطول األمطار في المناطق
التي تعتريھا ثغرات وللمساھمة في تحقيق أھداف النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع
للمنظمة ) ،(WMOمع إيالء اعتبار خاص لجودة الرصدات والتوحيد القياسي لألدوات واألساليب في
الشبكات الريفية وشبكات األرصاد الجوية الزراعية ) EC-65الفقرة (4.1.71؛

)ز(

أقر توسع نطاق عُقد المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ) (WAMISعلى
اإلنترنت من خالل أموال خارجة عن الميزانية لتحديث المعدات القائمة ولتوفير منصات الختبار
وإيضاح تطبيقات األرصاد الجوية الزراعية على اإلنترنت والتي يجري تطويرھا في المشاريع القائمة
للجھات المانحة ) EC-65الفقرة .(4.1.73

5
5.1

تقرير رئيس اللجنة )البند  5من جدول األعمال(
أنشطة الرئيس )البند  5.1من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بتقرير الرئيس الذي تضمن استعراضا ً ألنشطة اللجنة ومختلف ھيئاتھا
5.1.1
ً
منذ دورتھا الخامسة عشرة .كما أحاطت اللجنة علما بأن الرئيس قد رفع التقرير المتعمق الخاص باألنشطة إلى
المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين )أيار /مايو .(2013
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حالة أنشطة الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الحظت اللجنة تقديم دعم ممتاز من جانب البلدان المضيفة ،ليس فقط من الناحية اللوجستية وإنما أيضا ً
5.1.2
من جانب العلماء والخبراء الفنيين المتطوعين المشاركين في اجتماعات مختلف فرق الخبراء ) (ETsالتابعة للجنة.
وأخذت اللجنة علما ً مع االرتياح بأن فرق تنسيق التنفيذ ) (ICTsقيّمت تقارير فرق الخبراء وأصدرت عدداً كبيراً من
التوصيات لتنفيذھا على المستوى اإلقليمي .وحثت اللجنة األعضاء على استعراض ھذه التوصيات واستخدامھا لتحسين
خدماتھم الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية.
والحظت اللجنة أن االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لكل فرقة من فرق تنسيق التنفيذ )(ICTs
5.1.3
وفرق الخبراء ) (ETsمدرجة في األنشطة المحددة لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية
)الوثائق  CAgM-16/Doc. 6.1و Doc. 6.2و .(Doc. 6.3وتوصي اللجنة باستعراض جميع االستنتاجات والتوصيات من
جانب فرق الخبراء ) (ETsأو فرق العمل ذات الصلة في فترة ما بين الدورتين القادمة .ولذا ،فإن اللجنة تطلب من
األمين العام نشر جميع تقارير فرق الخبراء ) (ETsوفرق تنسيق التنفيذ ) (ICTsفي أقرب وقت ممكن .وأيدت اللجنة
الحاجة إلى تقدير عمل الخبراء المتطوعين ووافقت على أنه سيكون من المفيد اإلشارة إلى أسماء الخبراء الذين
ساھموا في مطبوعات المنظمة ).(WMO

المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية

)(GIAM

أعربت اللجنة عن تقديرھا لعمل الرئيس في تطوير مفھوم المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية
5.1.4
الزراعية ) (GIAMالذي يتماشى مع كل ركيزة من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSبغية تيسير
مساھمة اللجنة في تحقيق أھداف اإلطار العالمي ) .(GFCSوأحاطت اللجنة علما ً بالمبادرات التالية من المبادرات
العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) :(GIAMالنظام العالمي لتوقعات األرصاد الجوية الزراعية )،(GAMOS
والمشاريع التجريبية العالمية لألرصاد الجوية الزراعية ) ،(GAMPPوالتحالف العالمي لشبكة رصد الفينولوجيا
) ،(GAPONواالتحاد العالمي لجمعيات األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GFAMSوالمرحلة المقبلة من مشروع المرفق
العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ) ،(WAMISوالمراكز العالمية للبحوث والخبرات الرفيعة في
مجال األرصاد الجوية الزراعية ) .(GCREAMوأحاطت اللجنة علما ً بتعھد إدارة األرصاد الجوية الكورية )(KMA
بالتزامھا بتوفير مكتب للتنسيق قصد تنفيذ المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) (GIAMتنفيذاً
أفضل .وأيدت اللجنة الجھود التي يبذلھا الرئيس إلشراك كيانات خارجية في تطوير مفاھيم المبادرات العالمية في
مجال األرصاد الجوية الزراعية ) .(GIAMوشجعت كالً من الرئيس واألمانة على المضي قدما ً في إعداد خطة مفصلة
للمبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GIAMبما يوضح مكانة لجنة األرصاد الجوية الزراعية
) (CAgMفي المكونات الفردية ولضمان حسن تنسيق المبادرات مع ھياكل اللجنة المقبلة.
وأحاطت اللجنة علما ً بأنه ينبغي تنسيق النظام العالمي لتوقعات االرصاد الجوية الزراعية )(GAMOS
5.1.5
ومواءمته مع عمليات المنتدى اإلقليمي لتوقعات المناخ ) (RCOFوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCوأن الھدف منه
مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsمن دون أداء عمل مزدوج بالنسبة لخدمات ھذه المرافق .وأحاطت اللجنة علما ً
بأھمية االستخدام األمثل لألطر القائمة بكفاءة وفعالية ،والتعاون المالئم بين الكيانات المعنية في التخطيط لمفھوم
المبادرات العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GIAMبحيث ال تترتب على ذلك مصاريف مالية إضافية.
وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزه الرئيس من عمل في تطوير مفھوم المراكز العالمية للبحوث والخبرات
5.1.6
الرفيعة في مجال األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GCREAMالذي من شأنه بناء قدرات الجيل القادم من الخبراء في
مجال األرصاد الجوية الزراعية .وسيتم االضطالع ببناء القدرات من خالل مراكز التدريب اإلقليمية القائمة )(RTCs
التابعة للمنظمة ) (WMOومع مختلف المراكز العالمية للبحوث والخبرات الرفيعة في مجال األرصاد الجوية الزراعية
) ،(GCREAMبما في ذلك إعداد برامج للدرجتين الجامعيتين األولى والعليا .وأيدت اللجنة مفھوم المراكز العالمية
) (GCREAMوشجعت األمانة على التنسيق على نحو وثيق مع مختلف المراكز العالمية ) (GCREAMsفي إعداد
البرامج التدريبية.
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وأعربت اللجنة عن تقديرھا إللقاء الرئيس عدة محاضرات في إطار الدورات التدريبية التي تنظمھا
5.1.7
مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوحثته على مواصلة التفاعل مع تلك المراكز ) ،(RTCsبغية تطوير منھج يتيح
للمراكز ) (RTCsتعليم األرصاد الجوية الزراعية.
وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزه الرئيس من عمل في إعداد مفاھيم التحالف العالمي لشبكة رصد
5.1.8
الفينولوجيا ) ،(GAPONإلى جانب فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWوالجمعية
الدولية لألرصاد الجوية األحيائية ) .(ISBكما أخذت اللجنة علما ً باجتماع اللجنة التوجيھية األولى التابعة للتحالف
العالمي ) (GAPONفي تشرين الثاني /نوفمبر  2013في جيجو ،جمھورية كوريا.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لما أنجزه الرئيس من عمل في إعداد المرحلة المقبلة من مشروع المرفق
5.1.9
العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ) .(WAMISوالحظت اللجنة أن ھذا المشروع من شأنه أن يتيح
حلقات وصل بين نظام معلومات المنظمة ) (WISوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSمن خالل مركز
تجميع البيانات أو النواتج التابع للمرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية )(WAMIS-DCPC
)مركز البيانات ومركز اإلنتاج التابعان لنظام معلومات المنظمة ) ((WISبدعم من إدارة األرصاد الجوية الكورية
) (KMAبمساعدة دائرة األرصاد الجوية األلمانية ) .(DWDوالحظت اللجنة أنه ينبغي للمرفق العالمي للمعلومات
الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ) (WAMISأن ينظر في معالجة البيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية ،إلى جانب
جمعھا وتقديمھا إلى األعضاء )انظر الوثيقة .(CAgM-16/Doc. 3

جائزة نوربيرت غربير – موم الدولية
أعربت اللجنة عن تقديرھا الستمرار األعضاء في تقديم طلبات للحصول على جائزة نوربيرت غربير –
5.1.10
موم الدولية .وطلبت إلى األعضاء مواصلة توسيع نطاق تغطية اإلعالنات المتعلقة بالطلبات المقدمة للحصول على
الجائزة واالستمرار في تقديم الطلبات.
5.2

أنشطة نائب رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMوفريق اإلدارة التابع لھا الرئيس )البند
 5.2من جدول األعمال(

وافقت اللجنة على أن الدور المنوط بنائب رئيس اللجنة ) (CAgMيتمثل في دعم إقامة الشبكات في مجال
5.2.1
األرصاد الجوية الزراعية وتعزيز تفاعالت اللجنة ) (CAgMمع منظمات وبرامج أخرى .ووافقت اللجنة على أن الدور
الوحيد لنائب الرئيس ھو إقامة روابط مع الجمعيات أو المنظمات الوطنية لألرصاد الجوية الزراعية إلنشاء اتحاد
عالمي لجمعيات األرصاد الجوية الزراعية ) (GFAMSمن أجل إرساء تبادل دائم للمعارف واألدوات الداعمة بالنسبة
ألخصائيي األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية على الصعيد الوطني .وأيدت اللجنة مفھوم االتحاد العالمي )(GFAMS
إلشراك المزيد من أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية الذين قد يكون بوسعھم إثراء اللجنة بخبرات وأفكار جديدة.
وشكرت اللجنة نائب الرئيس على مساھمته في مجموعة األولويات الموصى بتناولھا في فترة ما بين
5.2.2
الدورتين وتمثيله اللجنة ) (CAgMفي البرامج الرئيسية للمنظمة ) (WMOمن قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSانظر الفقرة  .(5.3.1وشجعت اللجنة نائب الرئيس على مواصلة
تمثيل اللجنة ) (CAgMفي تلك االجتماعات والمنتديات.
وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزه نائب الرئيس من عمل في تمثيل اللجنة ) (CAgMفي األنشطة الدولية
5.2.3
المرتبطة باألرصاد الجوية الزراعية من قبيل المؤتمر العالمي بشأن البحوث الزراعية من أجل التنمية )(GCARD
حيث أُقيمت روابط أوثق مع المنتدى العالمي للبحوث الزراعية ) ،(GFARواتحاد الفريق االستشاري للبحوث الزراعية
الدولية ) ،(CGIARومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( .وشجعت اللجنة كالً من األمانة والرئيس ونائب
الرئيس على االستمرار في التفاعل مع المنتديات لتعزيز مختلف مبادرات المنظمة ) (WMOمن قبيل اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
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وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزه نائب الرئيس من عمل في تحسين التواصل مع االتحادات اإلقليمية،
5.2.4
وتحديداً مع األفرقة الفرعية المعنية باألرصاد الجوية الزراعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس ،ومع مبادرات
المنظمة ) (WMOفي مجال الفوائد االجتماعية واالقتصادية للخدمات المتصلة بالطقس والمناخ والماء ).(SEB

الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الزراعية

)(INSAM

أحاطت اللجنة علما ً بأن الجمعية الدولية لألرصاد الجوية الزراعية
5.2.5
ھي جمعية دولية ،لھا موقع على شبكة اإلنترنت ،ألخصائيي األرصاد الجوية الزراعية ،تھدف إلى تبادل المستجدات
العلمية وتداول المعلومات عن أنشطتھم المھنية مع نظرائھم .وتحرص الجمعية ) (INSAMعلى تيسير التفاعالت
والتبادالت مع أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية حول العالم لتعزيز دور األرصاد الجوية الزراعية .وأعربت اللجنة
عن تقديرھا لتفاني نائب رئيس اللجنة ) (CAgMفي إدارة الموقع اإللكتروني للجمعية ) (INSAMواإلشراف على
تحريره.
)(INSAM-www.agrometeorology.org

فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية

)(CAgM

أعربت اللجنة عن ارتياحھا ألن فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMاستكمل
5.2.6
ً
جميع المھام المسندة إليه مستندا في ذلك إلى االختصاصات التي حددت له عند إعادة إنشائه .وأعربت اللجنة عن
تقديرھا لما بذله فريق اإلدارة من جھود خالل اجتماعه الذي عُقد في تشرين الثاني /نوفمبر  2013بجمھورية كوريا،
حيث ناقشت األعمال المستقبلية للجنة وقررت نقل اللجنة إلى ھيكل مفتوح العضوية ذي أربعة مجاالت للتركيز.
5.3

التفاعل مع لجان فنية أخرى )البند  5.3من جدول األعمال(

أكدت اللجنة ضرورة استمرار التعاون المتين مع البرامج ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOوسائر لجان
5.3.1
المنظمة ) (WMOفي تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية للمنظمة ) ،(WMOوأحاطت علما ً مع التقدير بمشاركة
ممثلي لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي أنشطة مشتركة بين البرامج وبين اللجان .وشجعت األعضاء على
المشاركة في تلك األنشطة .وشكرت اللجنة خبراء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالتالية أسماؤھم الذين
عملوا في فرق تابعة للجان فنية أخرى:
)أ(

) Federica Rossiإيطاليا( – فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة )(WMO
المتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ب(

) Federica Rossiإيطاليا( – فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والتابعة للجنة النظم األساسية
والمعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد )(IPET-WIFI) (WIGOS؛

)ج(

) Francesco Sabatiniإيطاليا( – فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة
) ،(ICTT-QMFوفرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بمتطلبات وتنفيذ برامج
محطات األرصاد الجوية األوتوماتية )(AWS؛

)د(

) John Quالواليات المتحدة األمريكية( – ممثل لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي الفريق
المخصص المعني برصدات األرض )(GEO؛

)ھـ(

) Ray Mothaالواليات المتحدة األمريكية( – جھات التنسيق المعنية بالحد من مخاطر الكوارث التابعة
للجان والبرامج الفنية )(DRR FP TC-TP؛

)و(

) Roger Stoneأستراليا( – لجنة علم المناخ ) (CClالمقرر المعني بالمناخ واألرصاد الجوية الزراعية
لالتصال بلجنة األرصاد الجوية الزراعية ).(CAgM

)(CBS
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وأحاطت اللجنة علما ً بتوصيات االجتماع األول لفرقة العمل المشتركة بين اللجنة الفنية المشتركة
5.3.2
) (JCOMMواللجنة ) (CAgMوالمعنية بالطقس والمناخ ومصائد األسماك ) ،TT-WCFشباط /فبراير  ،2013كاليدونيا
الجديدة( ،والقاضية بجملة أمور منھا استطالع سبل لتيسير رصدات األحوال الجوية والمحيطات انطالقا ً من أساطيل
الصيد؛ وإقامة اتصاالت مع الفاو للتفاعل مع الخدمات المناخية؛ وحثت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsالسيما التابعة منھا للدول الجزرية النامية الصغيرة ،على إقامة روابط أوثق مع الدوائر
المعنية بإدارة المناطق الساحلية ومصائد األسماك .وأقرت اللجنة باقتراح إنشاء فرقة العمل المعنية بالطقس والمناخ
ومصائد األسماك ) (TT-WCFألول مرة في الدورة الخامسة عشرة للجنة ) ،(CAgM-15وتم تنقيح اختصاصاتھا األولية
خالل اجتماع على ھامش حلقة عمل دولية في تشرين األول /أكتوبر  2011ولم تعتمدھا اللجنة الفنية المشتركة إال في
دورتھا الرابعة ) (JCOMM-4في أيار /مايو  .2012ولذا فقد وافقت اللجنة على اإلبقاء على اختصاصات فرقة العمل
) (TT-WCFوعضويتھا الحالية خالل فترة ما بين الدورتين القادمة )انظر الوثيقة .(CAgM-16/Doc. 10
وأحاطت اللجنة علما ً بانعقاد اجتماع فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية
5.3.3
الزراعية ولجنة الھيدرولوجيا ) (CCl/CAgM/CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والمياه ) (JEG-CFWفي تشرين الثاني/
نوفمبر  2013وبأن المسائل الرئيسية التي تناولھا االجتماع تمثلت في خدمات الطقس والمناخ ،والرصدات،
والفينولوجيا ،والجفاف .ووافقت اللجنة على التوصيات التالية للفريق ):(JEG-CFW
)أ(

اقتراح إنشاء فريق مشترك للخبراء بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة علم المناخ
يعنى بالفينولوجيا ،بما في ذلك احتمال التعاون مع لجنة الفينولوجيا التابعة للجمعية الدولية لألرصاد
الجوية األحيائية )) (ISBانظر الوثيقة (CAgM-16/Doc. 10؛

)ب(

مناشدة األمانة إصدار مطبوع المنظمة ) (WMOبشأن الطقس والمناخ والماء واألمن الغذائي؛

)ج(

مناشدة أمانة المنظمة ) (WMOالعمل على استكشاف استخدام شبكات تطوعية وطنية للرصد واستعمال
مقاييس بسيطة لألمطار في تلك الشبكات؛

)د(

تيسير المشاركة المستمرة والفعالة للدوائر المعنية بالمياه والزراعة )خبراء لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) ((CHyفي أنشطة المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية ).(RCOF

5.4

دليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية )البند  5.4من جدول األعمال(

)(CAgM-CCI

الحظت اللجنة أنه ثمة نسخة إلكترونية من الدليل متاحة مجانا ً على اإلنترنت ،إلى جانب إتاحة نسخ على
أقراص مدمجة بذاكرة للقراءة فقط ) (CD-ROMمن خالل األمانة .وأيدت اللجنة االقتراح الوارد في تقرير الفريق
المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي  (OPAG 1) 1بإعداد ملحق لدليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية
)مطبوع المنظمة رقم  (134من خالل وضع قائمة بالمقاالت العلمية المستجدة إللحاقھا بكل فصل من فصول الدليل
).(GAMP
5.5

التقارير المرحلية الوطنية بشأن األرصاد الجوية الزراعية )البند  5.5من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بما أنجزته أمانة المنظمة ) (WMOمن عمل وما اتخذته من إجراءات
5.5.1
ً
إلعداد استبيان مفصل لتحضير التقارير المرحلية الوطنية عن األرصاد الجوية الزراعية طبقا للتوصية  2الصادرة عن
لجنة األرصاد الجوية الزراعية في دورتھا الخامسة عشرة ).(CAgM-XV
والحظت اللجنة أن االستبيان األخير مؤلف من اثني عشر جزءاً .وأعربت اللجنة عن تقديرھا ألن قاعدة
5.5.2
بيانات إلكترونية سھلة االستخدام للردود ستتاح على خادم الشبكة الخاص بدائرة معلومات األرصاد الجوية الزراعية
العالمية .ويمكن الحصول على ھذه المعلومات من خالل صفحة المنظمة ) (WMOعلى شبكة اإلنترنت:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/progress_reports/index_en.html
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وطلبت اللجنة من أمانة المنظمة ) (WMOأن تواصل تجميع المعلومات الواردة في التقارير في قاعدة
5.5.3
بيانات شاملة ،وتق ّدم ملخصات مستوفاة عن ردود األعضاء للفترة  .2013-2010وبالنظر إلى أھمية أن تشمل قاعدة
البيانات المذكورة أكبر عدد ممكن من األعضاء ،اعتمدت اللجنة التوصية .(CAgM-16) 2
6

أنشطة األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية )البند  6من جدول األعمال(

6.1

أنشطة الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ) 1البند  6.1من جدول األعمال(

فرقة التنسيق /التنفيذ المعنية بخدمات األرصاد الجوية الزراعية ألغراض اإلنتاج الزراعي
أعربت اللجنة عن سرورھا لمعرفة أن تقرير رئيسة الفريق ) ،(OPAG 1الدكتورة ) Sue Walkerجنوب
6.1.1
أفريقيا( ،والرئيس المشارك ،الدكتور ) L.S. Rathoreالھند( ،قدم استعراضا ً عاما ً للتقدم المحرز في أعمال فرق التنفيذ/
التنسيق ) (ICTsوفرق الخبراء ) ،(ETsوفقا ً الختصاصات ھذه الفرق.
ووافقت اللجنة على التوصيات التالية لفرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTالمعنية بخدمات األرصاد الجوية
6.1.2
الزراعية ألغراض اإلنتاج الزراعي:
)أ(

إعداد ملحق جديد لمطبوع المنظمة رقم  1083بشأن األرصاد الجوية الزراعية ليحل محل الملحق 2
لمطبوع المنظمة رقم ) 258انظر  (7.1.2استناداً إلى التوصيات الواردة في اختصاصات فرقة التنفيذ/
التنسيق )) (ICTج( كنقطة انطالق أولية؛

)ب(

وضع قائمة بالكتب الدراسية المتاحة والموصى بھا في مجال األرصاد الجوية الزراعية بالنسبة
لمجموعة من مستويات التعليم النظامي والتدريب غير الرسمي؛

)ج(

إعداد ملحق لدليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية ) (GAMP-WMO-No. 134من خالل وضع قائمة
بالمقاالت العلمية المستجدة إللحاقھا بكل فصل من فصول الدليل )) (GAMPيُحتمل إسناد ھذه المھمة إلى
فريق العمل الجديد(؛

)د(

تقييم االستخدام اإللكتروني لمختلف منشورات األرصاد الجوية الزراعية الخاصة بالمنظمة )(WMO
)أي عدد مرات العثور عليھا إلكترونيا ً وتنزيلھا ،وما إلى ذلك(؛

)ھـ(

إعداد ونشر دليل يحتوي على اإلجراءات الموصى باتباعھا إلتاحة خدمات دقيقة وموثوقة ومنتظمة
لألرصاد الجوية الزراعية؛

)و(

استعراض وتحديد االحتياجات من التدريب التي يلزم تلبيتھا لتحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية
استناداً إلى عدد فرص التدريب المتاحة من المشاريع المموَّ لة )بما فيھا التعليم النظامي والحلقات
الدراسية الجوالة(؛

)ز(

تحديد دراسات الحالة لخدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية انطالقا ً من مجموعة من النظم
الزراعية اإليكولوجية في مختلف البلدان ،وينبغي نشرھا واحتذاء بلدان أخرى على مثالھا لتحسين
خدماتھا في مجال األرصاد الجوية الزراعية.

وأعربت اللجنة عن تقديرھا لما أنجزته فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTمن عمل في وضع توصيات بشأن
6.1.3
االحتياجات من التدريب لتحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية بالنسبة لمختلف القطاعات الزراعية .والحظت
اللجنة أن فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTقد استعرضت المواضيع الرئيسية التالية وأوصت بإدراجھا في الملحق الجديد
لمطبوع المنظمة رقم  :1083األرصاد الجوية المجھرية الدقيقة ،والفيزياء األحيائية )بما في ذلك التربة( ،وفيزيولوجية
المحاصيل ،ونظم الزراعة ،وتطبيقات مبادئ األرصاد الجوية الزراعية ،وأدوات التحليل .ووافقت اللجنة على أنه
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ينبغي استخدام تلك التوصيات المتعلقة باالحتياجات من التدريب كنقطة انطالق بالنسبة لفرقة الخبراء أو فرقة العمل
المقبلة خالل فترة ما بين الدورتين القادمة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لما أنجزته فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTمن عمل في وضع توصيات بشأن
6.1.4
اإلجراءات المتعلقة بإتاحة خدمات دقيقة وموثوقة ومنتظمة لألرصاد الجوية الزراعية .ووافقت اللجنة على إمكانية
استخدام تلك التوصيات كنقطة انطالق بالنسبة لفرقة الخبراء أو فرقة العمل المقبلة خالل فترة ما بين الدورتين القادمة.

فرقة الخبراء المعنية بتعزيز خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية )(ETSOAS
شكرت اللجنة الدكتورة ) Elena Mateescuرومانيا( ،رئيسة فرقة الخبراء ،على تقريرھا الشامل.
6.1.5
والحظت اللجنة مع التقدير أن اجتماع فرقة الخبراء قد عُقد في رومانيا في نيسان /أبريل .2013
وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزته فرقة الخبراء من عمل في جمع دراسات حالة تفسر خدمات األرصاد
6.1.6
الجوية الزراعية التطبيقية في كل إقليم من األقاليم وتقدم أمثلة عنھا .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لتوثيق عدة دراسات
من دراسات الحالة لتجسيد خدمات فعالة وتطبيقية من خدمات األرصاد الجوية الزراعية بالنسبة للمزارعين.
6.1.7

وأحاطت اللجنة علما ً بالتوصيات التالية لفرقة الخبراء بالنسبة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية

الزراعية:
)أ(

الحرص باستمرار على تطوير خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية وتعزيز التعاون بين
المؤسسات الوطنية؛

)ب(

المضي قدما ً في تحديث شبكات األرصاد الجوية الزراعية الوطنية من حيث التطبيقات والنماذج
المتخصصة للھياكل األساسية ،وتطوير النواتج االستشارية المتعلقة بالطقس؛

)ج(

تحسين التعاون والحصول على تعليقات المستخدِمين ،استناداً إلى فھم أفضل لالحتياجات من جانب
مقدمي الخدمات المناخية ،لتغطية كل قطاع من القطاعات الزراعية الفرعية )الزراعة وتربية الماشية
والحراجة والمراعي ومصائد األسماك(؛

)د(

الحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال القدرات المتعلقة بوسائل اإلعالم توخيا ً للفعالية في
تحذير المزارعين وكفالة حصولھم على جميع معلومات الخبراء المتاحة؛

)ھـ(

وضع وتنفيذ خطط تواصلية تعتمد التكنولوجيا الجديدة عندما ُتصبح مكرسة في المجتمعات الزراعية،
وتشمل التدريب المتعلق بوسائل اإلعالم ،والتعليقات الفعالة من المزارعين.

وأحاطت اللجنة علما ً بتوصية فرقة الخبراء التي مفادھا مواصلة معظم اختصاصاتھا خالل فترة ما بين
6.1.8
ً
الدورتين القادمة .وإذ الحظت اللجنة أنه سيكون ثمة ھيكل جديد نوعا ما في الفترة المقبلة ،فإنھا أحالت القرار إلى
فريق اإلدارة الجديد ليبت في مسألة اإلبقاء على تلك االختصاصات أو عدم اإلبقاء عليھا.

فرقة الخبراء المعنية بتطبيق نواتج وخدمات األرصاد الجوية الزراعية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
)(ETAAPS

شكرت اللجنة السيد ) Constantino Alarconبيرو( ،رئيس فرقة الخبراء ،على تقريره .والحظت اللجنة
6.1.9
مع التقدير أن اجتماع فرقة الخبراء قد عُقد في ليما ،بيرو ،في تموز /يوليو .2013
وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزته فرقة الخبراء من عمل في إعداد قائمة بنواتج وخدمات األرصاد الجوية
6.1.10
الزراعية وتصنيفھا بحسب النوع للتعامل مع ظروف الطقس غير المواتية التي يواجھھا المزارعون والتي تھدد األمن
الغذائي على نطاقات مختلفة )عالميا ً وإقليميا ً ووطنيا ً ومحليا ً(.
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وأحاطت اللجنة علما ً بما أنجزته فرقة الخبراء من عمل في استعراض وتلخيص استخدام أساليب إدارة
6.1.11
المزارع في تطوير نواتج وخدمات األرصاد الجوية الزراعية التي تعالج القيود والحدود التي يواجھھا المزارعون.
6.2

أنشطة الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ) 2البند  6.2من جدول األعمال(

فرقة التنسيق/التنفيذ المعنية بنظم دعم خدمات األرصاد الجوية الزراعية )(ICSAS
أعربت اللجنة عن سرورھا لمعرفة أن تقرير رئيس الفريق ) ،(OPAG 2السيد
6.2.1
ً
ً
)البرازيل( ،والرئيس المشارك ،السيد ) Harlan Shannonالواليات المتحدة األمريكية( ،قدم عرضا عاما للتقدم المحرز
في أعمال فرق التنفيذ /التنسيق ) (ICTsوفرق الخبراء ) ،(ETsوفقا ً الختصاصات ھذه الفرق.
Orivaldo Brunini

والحظت اللجنة مع االرتياح أن الفريق ) (OPAG 2قد حافظ بشكل نشط وتجاوبي على استعراض جميع
6.2.2
األنشطة المتعلقة بنظم الدعم بالنسبة لخدمات األرصاد الجوية الزراعية ،بما في ذلك التكنولوجيات من قبيل نظم
المعلومات الجغرافية ) ،(GISواالستشعار عن بعد من أجل تحديد الخصائص المناخية الزراعية واإلدارة المستدامة
لألراضي ،وإدارة البيانات ،واعتماد النماذج وتطبيقھا ،وأساليب البحث على المستوى اإليكولوجي اإلقليمي.
وأحاطت اللجنة علما ً بالتوصيات التالية لفرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTالمعنية بنظم دعم خدمات األرصاد
6.2.3
الجوية الزراعية:
)أ(

زيادة كثافة محطات الطقس وتحسين نوعيتھا في المناطق الزراعية والمناطق التي تدعم الزراعة
)مستجمعات المياه على سبيل المثال(؛

)ب(

تحسين االتصاالت بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمستخدِمين
الزراعيين من خالل نشر أفضل لبيانات ونواتج األرصاد الجوية الزراعية .وشددت اللجنة على أن
الحصول على تعليقات من األوساط الزراعية مسألة مھمة جداً بالنسبة لمقدمي معلومات الطقس والمناخ؛

)ج(

ضمان وضع مؤشرات الجفاف وتقديرات رصيد المياه بما يتماشى مع المتطلبات المحددة للمحاصيل
واقتراح إعداد مشروع تجريبي.

6.2.4

ووافقت اللجنة على التوصيات التالية لفرقة التنفيذ /التنسيق ):(ICT

)أ(

تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من الجھات التي تقدم
البيانات على إتاحة البيانات ذات الصلة لفائدة المستخدِمين الزراعيين في الوقت المناسب وبطريقة يسيرة
االستخدام ويسھل الوصول إليھا من أجل تحسين إمكانية حصول "المستخدِمين النھائيين" على البيانات؛

)ب(

تشجيع استخدام الحوسبة السحابية ،حيثما أمكن ،إلتاحة البيانات وتحسين إمكانية الوصول إليھا ،بما في
ذلك بواسطة األجھزة الالسلكية؛

)ج(

تحسين بناء القدرات لفائدة أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية والوسطاء )خدمات اإلرشاد وجمعيات
المزارعين على سبيل المثال(؛

)د(

دمج الرصدات الموقعية وقياسات االستشعار عن بُعد من أجل تيسير التحقق على األرض من بيانات
االستشعار عن بُعد واعتمادھا ،وتحسين نوعية بيانات ونواتج األرصاد الجوية الزراعية وتغطيتھا
الحيزية؛

)ھـ(

استخدام نظام المعلومات الجغرافية ) (GISكأداة فعالة لدمج بيانات الطقس والمناخ والزراعة والبيانات
ذات الصلة لدعم نواتج ونماذج األرصاد الجوية الزراعية؛
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)و(
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مواصلة استخدام الخدمات الصوتية والنصية والتطوير الموسع للمحتوى القائم على اإلنترنت والتطبيقات
ذات الصلة التي يمكن عرضھا والوصول إليھا بسھولة من خالل أجھزة االتصال المتنقلة )كالھواتف
المحمولة وأجھزة الحاسوب الصغيرة( نظراً للتوسع السريع في شبكات االتصاالت الالسلكية على صعيد
العالم.

ووافقت اللجنة أيضا ً على التوصيات التالية لفرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTحتى يتسنى للمرافق الوطنية
6.2.5
ً
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsأن تنظر فيھا توخيا لما يلي:
)أ(

إعداد مشاريع تجريبية لبناء نظم لدعم اتخاذ القرارات ) ،(DSSواستحداث أدوات وآليات لتزويد
المستخدِمين الزراعيين بخدمات اإلنذار المبكر؛

)ب(

تطوير مشاطرة البيانات الشرحية بالنسبة للرصدات والنواتج )المستمدة من البيانات( وإتاحة الوصول
إليھا بسھولة عبر المنصات والمؤسسات؛

)ج(

إقامة عالقات مع الشركاء الوطنيين بشأن إدراج شبكات أخرى للرصد في شبكاتھم الخاصة؛

)د(

تعزيز أوجه التعاون بين المنظمات التي تساھم في إعداد نواتج وخدمات األرصاد الجوية الزراعية
)كالوكاالت الحكومية ،والخدمات اإلرشادية ،وجمعيات المزارعين ،والمؤسسات التعليمية ،والمنظمات
غير الحكومية( وصناع القرارات الزراعية )كالمزارعين وصناع القرارات السياسية(.

6.2.6

وأوصت اللجنة بأن ُتعد أمانة المنظمة ) (WMOكتيبين عن الموضوعين التاليين ثم تقوم بنشرھما:

)أ(

مبادئ توجيھية إلعداد نشرات األرصاد الجوية الزراعية استناداً إلى المتطلبات المشار إليھا في
الفقرة 6.2.8؛

)ب(

إدماج شبكات األرصاد الجوية الزراعية الوطنية في شبكات مرافق األرصاد الجوية.

وأوصت اللجنة بأن تشمل خطة عمل الھيئة المعنية للھيكل العامل بالنسبة لفترة ما بين الدورتين المقبلة
6.2.7
تحديد حد أدنى لمجموعة من المتغيرات والمتطلبات الخاصة بإعداد النشرات ،بما في ذلك درجات الحرارة القصوى
والدنيا ومستويات الھطول ،والحظت أيضا ً أنه البد من وجود متغيرات أخرى بالنسبة ألنشطة زراعية محددة
)كاألمراض النباتية والحيوانية(.

فرقة الخبراء المعنية بتطوير نظم دعم القرارات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية على نطاقات مختلفة
)(ETDADS
شكرت اللجنة السيد  ،Nick Holdenرئيس فرقة الخبراء ) ،(ETعلى تقريره الشامل ،والحظت مع
6.2.8
التقدير أن اجتماع فرقة الخبراء ) (ETقد عُقد في مدينة كامبيناس ،البرازيل في أيار /مايو  ،2012بالتزامن مع حلقة
عمل دولية.
6.2.9

وأحاطت اللجنة علما ً باالستنتاجات التالية لفرقة الخبراء ):(ET
أُعدت أدوات عديدة وأُتيحت للمستخدِمين النھائيين ،غير أن عدداً محدوداً منھا قد صُمم بشكل سليم
كأدوات لدعم القرارات مع المراعاة الواجبة الحتياجات المستخدِمين ،وتجارب المستخدِمين مع األداة،
ومسالك البيانات ،واالتصاالت الفعالة؛

)ب(

ثمة استخدام محدود للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPونظام المعلومات الجغرافية ) ،(GISواالستشعار
عن بعد ) ،(RSوتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لنظام دعم اتخاذ القرارات ) (DSSالخاصة
باألرصاد الجوية الزراعية وفيما يتعلق بالتنبؤات بالطقس والتوقعات المناخية الموسمية .ويضعف
استخدام ھذه التكنولوجيات نظراً لضرورة التحديد المكاني والزمني للمعلومات الزراعية؛

)ج(

ثمة افتقار نسبي إلى األدوات المتاحة على المنصات المتنقلة؛

)أ(
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)د(

ينبغي توخي الفعالية في تثبيط انتشار األدوات غير المؤاتية لدعم اتخاذ القرارات )أي االنتقال السريع
من البحوث إلى المجاالت االستشارية(؛

)ھـ(

تتجه التنبؤات بالطقس والتوقعات المناخية إلى توزيع سلبي؛

)و(

يتيح االستشعار عن بعد ) (RSما ھو أكبر بكثير من مجرد أداة للمتنبئين نظراً إلمكانية استمداد بيانات
غاية في األھمية من رصد األرض.

6.2.10

ووافقت اللجنة على التوصيات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

ثمة حاجة ملحة إلى تحديد أفضل الممارسات بالنسبة لدورة تصميم نظام دعم اتخاذ القرارات )(DSS
الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية لضمان قيمة اقتصادية أعلى لمعلمومات األرصاد الجوية الزراعية
وتوزيعھا ؛

)ب(

ضرورة العمل على وضع أدوات جديدة لنظام دعم اتخاذ القرارات ) (DSSالستخدام إطار للتصميم
يضمن جعل االتصاالت الخاصة بالنواتج في صلب عملية تصميم نظام دعم اتخاذ القرارات )(DSS؛

)ج(

ينبغي أن يكون نظام المعلومات الجغرافية ) (GISھو التكنولوجيا األساسية إلعداد أحدث نظام لدعم
اتخاذ القرارات ) (DSSالخاصة باألرصاد الجوية الزراعية .وسيضمن ذلك قدرة األدوات الجديدة على
معالجة البيانات المكانية على نحو مالئم ،وإدارة قاعدة البيانات وخدمات شبكة اإلنترنت إدارة سليمة؛

)د(

ينبغي اللجوء أكثر إلى التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPويمكن تمديد نطاق البروتوكوالت التي مكنت
التعاون اإلقليمي من تطوير نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPلتشمل وضع نظام إقليمي لدعم اتخاذ
القرارات ) (DSSتوجھه نماذج التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛

)ھـ(

ينبغي الحصول على مزيد من البيانات الفعالة من حيث التكلفة من خالل وضع أدوات لالستشعار عن
بعد ) (RSخصيصا ً لنظام دعم اتخاذ القرارات ) (DSSنظراً للتجانس الطبيعي بين نظام المعلومات
الجغرافية ) (GISواالستشعار عن بعد )(RS؛

)و(

ينبغي تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلقامة حوار إيجابي مع مستخدمي نظام دعم اتخاذ
القرارات ) (DSSعوضا ً عن حوار سلبي من طرف واحد؛

)ز(

ينبغي بذل المزيد من الجھود من أجل وضع أدوات إستراتيجية وتكتيكية وتشغيلية للزراعة إلى جانب
قنوات فعالة لتوزيع التنبؤات والتوقعات ألن التنبؤات بالطقس والتوقعات المناخية تتجه إلى توزيع سلبي.

فرقة الخبراء المعنية بموارد البرمجيات للتطبيقات العملية في مجال األرصاد الجوية الزراعية )(ETSROA
6.2.11

أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بالعمل الذي أنجزته فرقة الخبراء ) (ETوأشادت برئيسة فرقة الخبراء
) ،(ETالسيدة ) Olga Chubاالتحاد الروسي( .وأعربت اللجنة عن سرورھا الجتماع فرقة الخبراء )(ET
في أوبنينسك ،االتحاد الروسي في تشرين األول /أكتوبر  2012بالتزامن مع مؤتمر دولي.

6.2.12

ووافقت اللجنة على االستنتاجات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

أعدت أوساط البحوث العديد من مجموعات البيانات ،وتطبيقات البرمجيات ،والنماذج ،و ُنظم دعم اتخاذ
القرارات ،التي توضح كيفية تحسين اتخاذ القرارات على مستوى المزرعة .ولكن عدد الموارد التي
تكلل بالنجاح تحويلھا إلى تطبيقات عملية ضئيل نسبياً؛

)ب(

يم ّكن نظام المعلومات الجغرافية ) (GISالمستخدِمين من تغطية مجموعات متعددة من البيانات ،وإجراء
تحليالت معقدة ،وإظھار العالقات المكانية للعيان .وفي بعض البلدان واألقاليم ،يستخدم الخبراء نظاما ً
متطوراً للمعلومات الجغرافية ) (GISلتحليل وتجسيد آثار الطقس والمناخ على الزراعة ،وقد أوصى
أعضاء فرقة الخبراء ) (ETباستخدامه على نطاق موسع .غير أن البرمجيات التجارية لنظام المعلومات
الجغرافية ) (GISباھظة ومعقدة للغاية بالنسبة لمعظم المزارعين من حيث التشغيل .ويستطيع
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المزارعون على األرجح استخدام برمجيات مجانية أو مفتوحة المصدر لنظام المعلومات الجغرافية
) ،(GISلكن تشغيل تلك البرمجيات قد يكون مع ذلك مسألة صعبة .ولعل أفضل خيار لتنفيذ نظام
المعلومات الجغرافية ) (GISعلى مستوى المزرعة ھو تطوير خدمات نظام المعلومات الجغرافية )(GIS
القائمة على شبكة اإلنترنت؛
)ج(

تع ّد الھواتف المحمولة خياراً مغريا ً جداً لنشر معلومات األرصاد الجوية الزراعية ألن ھذه األجھزة قد
َ
تدعم مجموعة من الخدمات ،بما فيھا التطبيقات الصوتية والنصية والبرمجية وإمكانات اإلنترنت؛

)د(

البد من تزويد المزارعين بمعلومات ھامة عن الطقس والمناخ والزراعة بطريقة واضحة وموجزة وفي
الوقت المناسب ،كي يستطيع المزارعون تفسير المعلومات بسھولة واتخاذ أفضل القرارات إزاء مزارعھم.

6.2.13

ووافقت اللجنة على التوصيات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

ينبغي أن يشمل التطوير المستقبلي للموارد المشار إليھا في الفقرة ) .122.6أ( منذ البداية خططا ً لتكييف
ھذه القدرات لغرض التنفيذ التشغيلي .وينبغي أن تعالج ھذه الخطط مسائل من قبيل تطوير القدرات
المتصلة بسھولة استخدام الواجھة اإللكترونية ،وإتاحة تدريب أساسي للمستخدِمين ،والحفاظ على تدفقات
البيانات ،وتوليف التطبيقات الستخدامھا في مكان مرغوب؛

)ب(

ينبغي االستمرار في استخدام اإلنترنت ،والھواتف المحمولة ،ونظم اإلذاعة واإلنترنت التواصلية )،(RANET
وتوسيع نطاقھا للمساعدة على توصيل معلومات الطقس والمناخ إلى المجتمعات الزراعية الريفية؛

)ج(

ينبغي التوسع في استخدام بيانات االستشعار عن بُعد وتقديمھا لتدعيم تقييمات األرصاد الجوية الزراعية
والمناخية الزراعية ولدعم الزراعة الدقيقة؛

)د(

ينبغي إتاحة حلقات عمل ،ودورات تدريبية ،وحلقات دراسية جوالة ،وفترات تدرب ،من أجل تثقيف
المستخدِمين المحتملين حول كيفية استخدام تطبيقات البرمجيات ومشاطرة تجارب المستخ ِدمين؛

)ھـ(

)كنھجي
ينبغي أن تستمر أوساط األرصاد الجوية الزراعية في وضع ُنھج ابتكارية لتثقيف المزارعين
َ
” “Climate Dogsفي أستراليا و” “Climate Crabفي بلدان جزر المحيط الھادئ(؛ وقد ساعدت ھذه
األفكار النيّرة أوساط األرصاد الجوية الزراعية على "التواصل" مع المزارعين من خالل تقديم مفھوم
اآلثار المناخية على الزراعة بطريقة مفھومة ومسلية(.

6.3

أنشطة الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ) 3البند  6.3من جدول األعمال(

فرقة التنفيذ /التنسيق المعنية بتغير المناخ  /تقلبيته والكوارث الطبيعية في مجال الزراعة

)(ICCND

أعربت اللجنة عن سرورھا لمعرفة أن تقرير رئيس الفريق ) ،(OPAG 3الدكتور
6.3.1
ً
ً
)أستراليا( ،والرئيس المشارك ،الدكتور ) Simone Orlandiniإيطاليا( ،قدم استعراضا تفصيليا للتقدم المحرز في أعمال
فرق التنفيذ /التنسيق ) (ICTsوفرق الخبراء ) ،(ETsوفقا ً الختصاصات ھذه الفرق.

Roger Stone

وأحاطت اللجنة علما ً باالستنتاجات التالية انطالقا ً من استعراض فرقة التنفيذ /التنسيق
6.3.2
المناخ /تقلبيته والكوارث الطبيعية ):(CCNVD

)(ICT

آلثار تغير

)أ(

التخفيف من آثار تغير المناخ والظواھر الجوية المتطرفة على صعيد العالم والتكيف معھا يطرحان في
الوقت الحاضر تحديين جسي َمين أمام البشرية .ولوحظ خطر محدق بالماشية والزراعة من جراء زيادة
تواتر حاالت الجفاف والفيضانات وشدتھا ،وقد يُھدد االحترار المستقبلي والملحوظ في العقود الثالثة
األخيرة موطن العديد من األسماك وفصائل األحياء المائية التي تعيش في المياه العذبة ومياه البحار؛

)ب(

تقييم التغيرات المرتبطة بالمناخ في الزراعة وأراضي الرعي والحراجة ومصائد األسماك على الصعيد
اإلقليمي مسألة حاسمة نظراً لشدة تضرر الحضارات في الماضي )األنكا والمايا على سبيل المثال( بفعل
التحوالت المناخية والظواھر المناخية المتطرفة؛
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)ج(

لم توضع بعد مقاييس تحليلية لھشاشة األوضاع تفيد في منح األولوية لالستجابات السياسية إلسقاطات
تغير المناخ وفي تقييمھا .وتطغى نمذجة المخاطر /اآلثار على البحوث الحالية ،فھي تستند إلى موروث
يقوم على إدارة المخاطر التي تطرحھا تقلبية المناخ الفصلية؛

)د(

أظھرت بحوث كثيرة بشأن أثر تغير المناخ على المحاصيل والمراعي /الماشية آثاراً كبيرة من شأنھا
التأثير على إنتاجية الماشية في المناطق المدارية ،بما يحدد متوسط المحاصيل ومدى تواتر التعثر
الزراعي؛

)ھـ(

ُتظھر بعض المجاالت البحثية المتعلقة بتغير المناخ آثاراً من حيث اندالع حرائق الغابات ،فالعديد من
مناطق العالم قد تواجه بصفة عامة تزايداً في خطر اندالع الحرائق نظراً لشدة الترابط بين مؤشرات
خطر الحرائق ،ودرجات الحرارة العالية المتطرفة ،وظروف الجفاف التي تحدث بصورة دورية؛

)و(

أخيراً ،قد تفضي البحوث التي تتناول التحوالت الديمغرافية المحتملة لعامة السكان في إطار تغير المناخ
إلى تبديل الطلب اإلقليمي على السلع األساسية الزراعية.

وأحاطت اللجنة علما ً باالستنتاجات التالية انطالقا ً من استعراض إستراتيجيات التخفيف من اآلثار
6.3.3
والتكيف الذي اضطلعت به فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTبشأن الزراعة وأراضي الرعي والحراجة ومصائد األسماك
على الصعيدين الوطني واإلقليمي:
)أ(

المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ مصدر أساسي لتقلب المحاصيل والدخل ،إلى جانب اإلحاطة علما ً
بأن اتخاذ القرارات في المجال الزراعي يشمل العديد من الجوانب التي تخرج عن نطاق المناخ ،بما فيھا
االقتصاد ،والعوامل االجتماعية ،واالعتبارات السياسية؛

)ب(

لكي تستطيع الزراعة رفع التحديات المناخية في المستقبل ،فإنه ليس من الضروري فحسب تحسين التنبؤ
بالمناخ ،بل البد كذلك من تحسين فھم أصحاب المصلحة لعلم المناخ وإدراكھم لقيمته ،بمن فيھم ممارسو
اإلرشاد الزراعي ،والخبراء االستشاريون في مجال المحاصيل ،والمنتِجون ،وأصحاب المطاحن،
والتجار ،في مختلف مراحل سلسلة اإلمدادات الزراعية؛

)ج(

ثمة حاجة إضافية إلى تقديم أدوات وخدمات إرشادية لتمكين المزارعين من الحصول على البيانات
المناخية ،السيما على النطاق الذي تتطلبه قراراتھم ،وتحليل خيارات بديلة إلدارة األراضي واستخدامھا.

وأعربت اللجنة عن تقديرھا لقيام فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTبإعداد قائمة بعدد من أھم ال ّنظم التشغيلية
6.3.4
أو شبه التشغيلية المتاحة للتنبؤ المناخي الموسمي ،ويمكن تطبيق بعضھا على نطاق عالمي ،وھي تغطي مجموعة من
المخرجات القيّمة ،كعمليات التنبؤ بالظواھر المتطرفة ودرجات الحرارة والھطول على مستويات زمانية ومكانية
متفاوتة )كالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFوالمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ
والمجتمع ) ،(IRIودائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ) ،(UKMOواإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف
الجوي ) ،(NOAAودائرة األرصاد الجوية األسترالية ) .((BoMوأيدت اللجنة التوصية بجعل ھذه النظم متاحة على
نطاق أوسع وأوصت بأن ينظر األمين العام في وضع أنشطة تدريبية لفائدة األوساط المعنية بالزراعة لتحسين فھم تلك
النظم واستخدامھا.
والحظت اللجنة أنه ثمة أمثلة عديدة أكثر استھدافا ً وتحديداً من الناحية اإلقليمية لنظم التنبؤ بالمناخ
6.3.5
الموسمي تحظى بدعم حكومي أو مباشر في تطويرھا وتستھدف صناعات زراعية محددة ،كالمراكز المناخية اإلقليمية
) .(RCCsوشجعت اللجنة األعضاء على استعراض ھذه األمثلة والسعي إلى إدراج الدروس المستخلصة في الخدمات
الخاصة بھم.
والحظت اللجنة مع التقدير أن فرقة التنفيذ /التنسيق ) (ICTقد استعرضت دراسات ناجحة من دراسات
6.3.6
الحالة وأوجه قصور )زمانية ومكانية على سبيل المثال( في التطبيقات المتعلقة بإسقاطات تغير المناخ لصالح الزراعة
وأراضي الرعي والحراجة ومصائد األسماك على المستويين الوطني واإلقليمي .وشجعت اللجنة األعضاء على
استعراض دراسات الحالة ھذه واالستفادة من ھذه األمثلة.

الملخص العام
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وطلبت اللجنة إلى األمين العام إعداد مواد إرشادية بشأن األمثلة ودراسات الحالة المستمدة من فرقة
6.3.7
التنفيذ /التنسيق ) (ICTللترويج أكثر لھذه األفكار والممارسات الجيدة لدى األعضاء.

فرقة الخبراء المعنية بالظواھر الجوية والمناخية المتطرفة وتأثيراتھا وإستراتيجات التأھب لھا في مجال الزراعة
وأراضي الرعي والحراجة ومصائد األسماك )(ETWIPS
شكرت اللجنة السيد ) Premchand Goolaupموريشيوس( ،رئيس فرقة الخبراء ) ،(ETعلى تقريره
6.3.8
ً
الشامل وأحاطت علما بعقد االجتماع في أوساكا ،اليابان في آذار /مارس  2012بالتزامن مع ندوة دولية.
6.3.9

وأحاطت اللجنة علما ً باالستنتاجات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

تصميم أدوات لدعم القرار مع النظر على النحو المناسب في احتياجات المستخدِمين ،وتجارب
المستخدِمين إزاء األدوات ،ومسالك البيانات ،واالتصاالت الفعالة؛

)ب(

إدخال نظم لإلنذار المبكر على الصعيد الوطني أو تحسينھا حيثما كانت موجودة أصالً ،السيما بالنسبة
لحاالت الجفاف وندرة المياه وحرائق الغابات؛

)ج(

مراعاة آثار الظواھر الجوية المتطرفة على الزراعة والحراجة وكيفية معالجتھا؛

)د(

تقدير التكاليف والفوائد االقتصادية في مجال الزراعة بالنسبة للظواھر الجوية المتطرفة.

6.3.10

ووافقت اللجنة على التوصيات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

إدخال تنبؤات شھرية وموسمية لألرصاد الجوية الزراعية بالنسبة للصناعة الزراعية على مستوى
وطني في األماكن التي تفتقدھا؛

)ب(

إتاحة معلومات األرصاد الجوية الزراعية وجعلھا مناسبة ألكبر عدد ممكن من المستخدِمين؛

)ج(

تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية لفائدة المزارعين والصيادين حول كيفية استخدام معلومات
األرصاد الجوية الزراعية؛

)د(

الحصول على تعليقات من المستخدِمين )الخبراء الزراعيون ،والمتخصصون في مجال الغابات،
والمزارعون ،والصيادون( بغية تحسين معلومات األرصاد الجوية الزراعية وتشجيع تقنيات التكيف
الذاتي للمستخدِمين؛

)ھـ(

التشجيع على تحسين التعاون بين أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية والخبراء الزراعيين
والمتخصصين في مجال الغابات ،ال سيما مع الوسطاء ،من قبيل خدمات اإلرشاد الزراعي التي تعد
خدمة استشارية بمثابة حلقة وصل بين المزارعين والدولة ،والمؤسسات التعليمية والعاملين في قطاع
األعمال الزراعية؛

فرقة الخبراء المعنية باستجابة المجموعات الزراعية للمعلومات الخاصة بتغير المناخ :التكيف على الصعيد اإلقليمي
)(ETRACC
أشادت اللجنة بالدكتور ) Ward Smithكندا( ،رئيس فرقة الخبراء ) ،(ETلتقريره الشامل وأحاطت علما ً
6.3.11
بعقد االجتماع في مدينة  ،Topolciankyسلوفاكيا في أيار /مايو  2011بالتزامن مع مؤتمر عمل دولي مشترك بين
المنظمة ) (WMOوالتعاون األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية ).(COST
6.3.12

وأحاطت اللجنة علما ً بالتوصيات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

البد من تقييم تغير المناخ بالنسبة لجميع المناطق الزراعية لتمكين متخذي القرار اإلقليميين من وضع
سياسات تضمن الجدوى /القدرة التنافسية االقتصادية للمنتِجين في المنطقة الخاصة بھم في السوق
العالمية؛
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)ب(

البد من تحسين عملية تزويد متخذي القرار بمعلومات مھمة من الناحية الزراعية عن تغير المناخ.
ويمكن دعم األنشطة المتعلقة بتغير المناخ دعما ً أفضل من خالل تحديد سمات تغير المناخ ذات الصلة
بالعمليات الزراعية واتخاذ القرارات واإلبالغ عن التغيرات المتوقعة في تلك السمات الخاصة بالمناخ
والطقس؛

)ج(

من األھمية بمكان اتباع نھج شمولي أو قائم على النظم في تطوير ممارسات للتكيف ُتم ّكن من مراعاة
اإلنتاجية واآلثار االجتماعية واالقتصادية واالستدامة؛

)د(

ينبغي دمج نماذج التقييم العامة مع النماذج الخاصة بتغير المناخ والزراعة لمراعاة التفاعل الدينامي بين العمليات؛

)ھـ(

البد من تطوير النماذج والخبرات على أساس إقليمي أو قطري محدد للتأكد من أن األدوات الحاسوبية
تعمل بشكل جيد إلدارة المحاصيل والتربة واألحوال المناخية التي تطرأ؛

)و(

ثمة حاجة إلى االستمرار في تحسين نمذجة المناخ وتكنولوجيات التنبؤ لتحسين القدرة على تقييم
المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتقلبيته .واإلسقاطات المناخية مدخالت ضرورية بالنسبة لألدوات
والنماذج التي تقيّم آثار المناخ على اإلنتاجية واالستدامة الزراعيتين؛

)ز(

ثمة حاجة إلى تحسين التنبؤ بالمناخ وتيسير فھمه ،مما سيمكن من اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق
بالجدولة الزمنية لإلدارة الزراعية ،كزراعة المحاصيل وحصاد غالتھا والتخصيب والحراثة في بلدان
معينة داخل جميع المناطق؛

)ح(

نظراً لصعوبة تحديد خصائص اآلثار االجتماعية واالقتصادية على الزراعة والتنبؤ بھا ،فإنه من األھمية
بمكان ،بالنسبة لألوساط الزراعية ،مراعاة الجوانب االقتصادية في إطار تقييمات التكيف؛

)ط(

ثمة حاجة ملحة إلى إدراج األطر الخاصة بالتكيف في تخطيط التنمية المستدامة ،السيما في البلدان النامية؛

)ي(

من المھم إشراك البلدان النامية في تخطيط برامج وطنية وإقليمية بشأن التكيف.

6.3.13

وأحاطت اللجنة علما ً بالتوصيات التالية لفرقة الخبراء ):(ET

)أ(

فيما يتعلق بالمنھجيات الخاصة بتقييم التكيف ،ينبغي بذل المزيد من الجھود لتوحيد اإلجراءات قياسياً،
وتحسين التوثيق ،وتبسيط التواصل مع المستخدِمين ،وتدريب الموظفين ،السيما بالنسبة للبلدان ذات
الموارد المحدودة؛

)ب(

من الضروري إتاحة بيانات مناخية مفصلة ودقيقة للتنبؤ بدقة بآثار تغير المناخ وتقلبيته .والبيانات
الخاصة بمسائل من قبيل اإلشعاع الشمسي ،وسرعة الرياح ،والرطوبة النسبية ،ضرورية للتنبؤ بدقة
بتدابير التكيف في نظم المحاصيل ،لكن تلك البيانات غالبا ً ال تكون متاحة؛

)ج(

البد من تحسين الخدمات المناخية ،السيما في البلدان النامية ،كي تستطيع األوساط الزراعية ،بما في
ذلك المنتِجون ،ومجموعات إدارة المزارع ،والعاملون في مجال اإلرشاد الزراعي ،والمحللون
السياسيون ،إلى آخره ،اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالممارسات التي من شأنھا تحسين اإلنتاج
وإنشاء نظم أكثر صموداً لتحمل الظواھر المناخية المتطرفة؛

)د(

ينبغي تقديم مزيد من الدعم من جانب األعضاء من خالل تدريب العاملين في مجال اإلرشاد الزراعي أو
عقد حلقات دراسية جوالة لمساعدة المزارعين وغيرھم من العاملين في مجال الزراعة على تحسين
فھمھم للبيانات المناخية وكيفية تطبيق ھذه البيانات لتحسين كل من المحاصيل واالستدامة؛

)ھـ(

ينبغي أن تنصب الجھود المبذولة على تدريب المزارعين وموظفي اإلرشاد الزراعي وتحسين تواصلھم
مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛

)و(

ينبغي تحسين األساليب الخاصة برصد الموارد الطبيعية باستخدام أحدث األدوات لتمكين المنتِجين ومتخذي
القرارات من إعداد إستراتيجيات للتكيف ،وتمكين الباحثين من تطوير األدوات والنماذج وتحسينھا.

الملخص العام
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تطوير القدرات )البند  7من جدول األعمال(

7.1

األنشطة التدريبية في مجال األرصاد الجوية الزراعية )البند  7.1من جدول األعمال(
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لمحة عامة
أحاطت اللجنة علما ً بأن التعليم والتدريب واإلرشاد في مجال األرصاد الجوية الزراعية يمثل جزءاً
7.1.1
أساسيا ً من أنشطة اللجنة .وأكدت اللجنة على أن أھمية التدريب والتعليم واإلرشاد في مجال األرصاد الجوية الزراعية
التزال قائمة بالنسبة لألعضاء ،وخاصة في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية ،ومن ثم ينبغي منحھا أولوية عالية.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن القرار " (Cg-XVI) 32تعريف أخصائي األرصاد الجوية وفني األرصاد" تناول
7.1.2
مسألة االستعاضة عن "المبادئ التوجيھية لتعليم وتدريب موظفين متخصصين في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
التطبيقية" ،المجلد األول )مطبوع المنظمة رقم  (258بالدليل الخاص بتنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا )مطبوع المنظمة رقم  ،(1083اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  .2013وأشارت اللجنة إلى
أن المراجعة الرئيسية لمطبوع المنظمة رقم  1083تھدف إلى االنتقال من نھج قائم على المنھج الدراسي إلى نھج قائم
على نتائج التعليم التي يحققھا أخصائيو األرصاد الجوية والفنيون في مجال األرصاد الجوية .وأعربت اللجنة عن
تقديرھا لصدور الملحق رقم ) 2مطبوع المنظمة رقم  :(258مبادئ توجيھية بشأن وضع المناھج الدراسية في مجال
األرصاد الجوية الزراعية ،وتوصي بمراجعة ھذا الملحق بنا ًء على نتائج التعليم ،على نسق مثال مطبوع المنظمة رقم
 .1083ونظراً إلى أن الطبعة الرابعة من مطبوع المنظمة رقم  258قد استعيض عنه بمطبوع المنظمة رقم 1083
اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  ،2013قررت اللجنة أن يُعتبر الملحق رقم  2بمطبوع المنظمة رقم  258كالنسخة
الحالية ريثما يُعتمد المطبوع المقترح.
وقدرت اللجنة أن األمانة قد أعدّت مشاريع األرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRIاستناداً إلى
7.1.3
المشروع النموذجي الذي ن ّفذ في مالي والذي ثبُتت فعاليته ونجاحهّ .
وحثت اللجنة األمانة واألعضاء على إشراك
المؤسسات الوطنية ،بما فيھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsمنذ البداية في تطوير
مشاريع من خارج الميزانية وفي السعي إلى محاكاة مشاريع ناجحة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا القتراح الرئيس تطوير مراكز امتياز عالمية في مجال األرصاد الجوية
7.1.4
الزراعية ) (GCREAMsلتدريب الجيل المقبل من أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية .ووافقت اللجنة على أن
المراكز ) (GCREAMsستدعم مبادئ اللجنة ،وشدّدت على الحاجة إلى أن تعزز ھذه المراكز عمل مراكز التدريب
اإلقليمية ) (RTCsفي التواصل مع المجتمع الزراعي.
وأقرّت اللجنة بأھمية ھذه المسائل وغيرھا من المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب ،واعتمدت بالتالي
7.1.5
التوصية رقم  - (CagM-16) 3التدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الزراعية.

الدورات التدريبية التي نظمتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أو اشتركت في رعايتھا
أعربت اللجنة عن ارتياحھا ألن أمانة المنظمة استطاعت تقديم الدعم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
7.1.6
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي كل من الھند وإكوادور وبيرو ورومانيا وجمھورية مولدوفا لتنظيم حلقات دراسية جوالة
عن الطقس والمناخ والمزارعين .وحثت اللجنة األمانة على بذل جھود لحشد الموارد المالية الالزمة لدعم الحلقات
الدراسية الجوالة في بلدان وأقاليم أخرى.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لنجاح المنظمة في تنظيم نسخة على اإلنترنت من الحلقة الدراسية التدريبية
7.1.7
بشأن اإلحصاء في علم المناخ التطبيقي ) ،(SlACبدعم من جامعة ريدنغ بجمھورية تنزانيا المتحدة ،في أيلول /سبتمبر
ّ .2013
وحثت اللجنة األمين العام على مواصلة تقديم الدعم لدورات مشابھة من دورات ) (SlACألنشطة تطوير
القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية ،وبصورة أعم ،لجميع الجوانب المتصلة بعلم المناخ واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ).(GFCS
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وأعربت اللجنة عن امتنانھا لجميع األعضاء الذين أتاحوا مرافق التدريب الخاصة بھم أو خبراءھم في
7.1.8
سبيل تنفيذ ھذه األنشطة التدريبية .وأشارت اللجنة إلى أن العديد من أنشطة التدريب ترد أيضا ً في البند  7.2من جدول
األعمال.
7.2

المشاريع في مجال األرصاد الجوية الزراعية )البند  7.2من جدول األعمال(

مشروع األرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRIومشروع األرصاد الجوية والزراعة التشغيلي
(OPERATIONAL

) METAGRI

أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالتقدم المحرز في إطار مشروع األرصاد الجوية والزراعة )(METAGRI
7.2.1
األول وتطوره إلى مشروع تشغيلي لألرصاد الجوية والزراعة ) ،(METAGRI OPERATIONALيتبع نھجاً أكثر تنوعا ً
يرمي إلى توفير خدمات تشغيلية في مجال األرصاد الجوية الزراعية استناداً إلى استخدام معلومات المناخ والطقس،
على أن تُدمج في ھذا النھج وثائق الدعم الرئيسية وبناء قدرات موظفي المرافق الوطنية ) (NMHSالمعنيين باألرصاد
الجوية الزراعية ،وتحسين مھارات التواصل ،وتعزيز التعاون المؤسسي والحوار البناء مع المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة في الحلقات الدراسية الجوالة.
)2009) (METAGRI

وأعربت اللجنة عن ارتياحھا للنتائج التي حققھا مشروع األرصاد الجوية والزراعة
7.2.2
 (–2011وشكرت وكالة األرصاد الجوية الحكومية ) (AEMETاإلسبانية والحكومة اليونانية على دعمھما المالي ألنشطة
المشروع ) (METAGRIالذي أتاح للعديد من المرافق الوطنية ) (NMHSsفي غرب أفريقيا تنظيم حلقات دراسية جوالة
عن الطقس والمناخ والمزارعين في بلدانھا .وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بأن  160حلقة دراسية قد نُظمت ،وأن
 7800شخصاً استفادوا من التدريب 7000 ،منھم من المزارعين ،من بينھم  1000امرأة .ووزع  3325جھازاً بالستيكيا ً
لقياس األمطار.
وشكرت اللجنة وزارة الخارجية في الحكومة النرويجية على توفيرھا للدعم المالي للمشروع التشغيلي
7.2.3
لألرصاد الجوية والزراعة )) (METAGRI OPERATIONALاعتباراً من  .(2012واعتبرت اللجنة أنه من المشجّع أن
تحيط علما ً بأن  190حلقة دراسية إضافية قد نُظمت ،وأن  6500شخصا ً إضافيا ً استفادوا من التدريب ،وأن  3800جھازاً
بالستيكيا ً بسيطا ً لقياس األمطار قد ُو ّزعت.
وأعربت اللجنة كذلك عن شكرھا لھيئة األرصاد الجوية في مالي لمساعدتھا للمشروع عن طريق تصنيع
7.2.4
أجھزة لقياس كمية األمطار لتوزيعھا على المزارعين المشاركين في الحلقات الدراسية ،ولجميع المرافق الوطنية
) (NMHSsفي غرب أفريقيا التي ق ّدمت الخبراء والدعم المحلي لضمان نجاح المشاريع .وأعربت اللجنة عن تقديرھا
لمشاركة خبراء غرب أفريقيا النشطة في إعداد الدالئل المختلفة لمشاريع األرصاد الجوية والزراعة )،(METAGRI
وحثّت األمانة على االستمرار في ممارسة االستعانة بخبراء محليين ألنشطة المشروع.
وأوصت اللجنة بأن يُصار إلى تقييم نوعية عمليات قياس األمطار التي تنفّذ بواسطة أجھزة القياس
7.2.5
البالستيكية البسيطة في إطار مشروع األرصاد الجوية والزراعة التشغيلي ) (METAGRI OPERATIONALمن خالل
مقارنتھا بعمليات قياس األمطار المعيارية التي تتبعھا المرافق الوطنية ) .(NMHSsوطلبت اللجنة أيضا ً إلى األمانة أن
تواصل عملية التوحيد القياسي ألجھزة القياس البالستيكية البسيطة ،من خالل الجھود التعاونية المشتركة بين لجنة
أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyولجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية
) .(CAgMورأت اللجنة أن ھذا العمل من شأنه أن يساھم في تحقيق أھداف النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة
للمنظمة ).(WIGOS
وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير باستخدام مركز التدريب اإلقليمي ) (RTCفي الغوس ألنشطة تدريب
7.2.6
المدربين في إطار مشروع األرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRIللبلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية ،وبالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة في التدريب وفي تنظيم الحلقات الدراسية الجوالة في ليبيريا والمشاورات في سيراليون.
وشجّعت اللجنة األمانة على استطالع إمكانيات مساعدة البلدان ذات القدرات الضعيفة.
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واعتبرت اللجنة أن من المشجع أن يتمثل الجانب الجديد من مشروع األرصاد الجوية والزراعة التشغيلي
7.2.7
) (METAGRI OPERATIONALفي التركيز على الدورات التدريبية على استخدام المنتجات الساتلية في األرصاد
الجوية الزراعية بالتعاون مع المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ). (EUMETSAT
وشكرت اللجنة المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATعلى دعمھا المالي،
والمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما )،(AGRHYMET
والوكالة الغانية لألرصاد الجوية على دعمھما اللوجستي .وأوصت اللجنة بتأمين استدامة ھذه الدورات التدريبية
وتوسيعھا على أقاليم المنظمة ) (WMOاألخرى.
وحثّت اللجنة األعضاء على النظر في إمكانية توفير المساعدة الطوعية لتأمين استدامة ھذه األنشطة لما
7.2.8
بعد عام  ،2015من أجل توطيد تطوير خدمات األرصاد الجوية الزراعية في غرب أفريقيا واستطالع إمكانات توسيع
ھذا النھج ليشمل أقاليم أخرى.

مشاريع أخرى
أعربت اللجنة عن تقديرھا لمؤسسة روكفلر لما قدمته من دعم للوكالة اإلثيوبية لألرصاد الجوية
7.2.9
من خالل اتفاق منحة بينھا وبين المنظمة ) (WMOلصالح مشروع تدريب المدربين على معلومات الطقس والمناخ
ونواتج خدمات اإلرشاد الزراعي في إثيوبيا .وأحاطت اللجنة علماً بأن المشروع سمح للوكالة اإلثيوبية لألرصاد الجوية
) (NMAEتوفير التدريب لموظفي اإلرشاد الزراعي والخبراء الزراعيين ومساعدتھم على تزويد المزارعين بمعارف
عملية عن خدمات وتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية .وشجعت اللجنة األعضاء واألمانة على استطالع فرص إيجاد
تمويل يتيح تنفيذ أنشطة مماثلة في بلدان أخرى.

)(NMAE

وأحاطت اللجنة علما ً بأن برنامج األرصاد الجوية الزراعية ساھم في المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
7.2.10
القاسي – غربي أفريقيا ) (SWFDP-EAالتابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSمن خالل مساعدة البلدان على توفير
خدمات أفضل في مجال تطبيقات التنبؤ بالطقس لألوساط الزراعية .وأحاطت اللجنة علما ً بتشكيل الفريق العامل المعني
باألرصاد الجوية الزراعية الذي اجتمع في شباط /فبراير  2012لوضع قائمة بنواتج التنبؤ بالطقس لمساعدة خبراء
األرصاد الجوية الزراعية في تحسين المشورة المقدمة إلى مستخدمي نواتج التنبؤ بالطقس ،وتعزيزھا بالتدريب على
تحسين االستفادة من ھذه النواتج .وشجّ عت اللجنة األعضاء على تطوير نواتج وخدمات لقطاعات الزراعة وتربية
الماشية والحراجة والمراعي ومصائد األسماك ،من قبيل اإلنذارات بحاالت الطقس المتطرفة والتنبؤات على المدى
القصير التي تسمح بإنقاذ األرواح ،وتفادي الخسائر في المحاصيل وتحسين ممارسات إنتاج األغذية إلى الحد األمثل.
وأعربت اللجنة عن تأييدھا الستعمال تكنولوجيا الھواتف المحمولة كطريقة مفيدة لنشر وتقديم المعلومات
7.2.11
المتصلة بالطقس والمناخ للمزارعين وصائدي األسماك في األرياف .وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بالنجاحات التي
تحققت في تنفيذ المشروع التجريبي الستعمال الھواتف المحمولة في أوغندا .ويق ِّدم ھذا المشروع ،المشترك مع إدارة
األرصاد الجوية األوغندية ومؤسسة جرامين ) (Grameen Foundationتنبؤات جوية عن الطقس للصيادين في منطقة
مختارة من بحيرة فيكتوريا وللمزارعين شرق أوغندا .ودعت اللجنة أيضا ً األمانة وأوغندا والجھات المانحة إلى
استطالع سبل مواصلة دعم ھذه األنشطة.
ورحّبت اللجنة بانخراط جمھورية تنزانيا المتحدة في مشروع اإلنذار بالطقس على الھواتف المحمولة
7.2.12
على غرار مشروع بحيرة فيكتوريا ،وفي تطوير مكونات جديدة بشأن دمج محطات اإلذاعات المجتمعية والمدارس،
إلى جانب تكنولوجيا الھواتف المحمولة .وشجّ عت اللجنة األعضاء على تعزيز ھذه األنشطة في بلدانھم.
وأحاطت اللجنة علما ً بالنجاح في إنجاز مشروع المبادرة الكاريبية لألرصاد الجوية الزراعية ،وھو
7.2.13
مشروع طوّ ر قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي بلدان البحر الكاريبي الناطقة باإلنكليزية لكي تقدم خدمات مناخية
للمرشدين الزراعيين وللمجتمع الزراعي بشكل عام في البلدان المختلفة .وشجّ عت اللجنة المؤسسات المشاركة واألمانة
على مواصلة التعاون فيما بينھا وتطوير ھذه الخدمات .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن المشروع قد أعد ملخصا ً عن
السياسات شجع على تطوير خدمات الطقس والمناخ من أجل األمن الغذائي في منطقة البحر الكاريبي.
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ورحّبت اللجنة بالمبادرة التي تقدم بھا مكتب المساعدات األيرلندية ) (Irish Aidلتأمين متابعة أنشطة
7.2.14
"تدريب المدرِّ بين" والحلقات الدراسية الجوالة التي طوّ رتھا الوكالة اإلثيوبية لألرصاد الجوية ) (NMAEوتطبيقھا في
منطقة تيغري في شمال إثيوبيا المعرضة للجفافّ ،
وحثت الوكالة اإلثيوبية لألرصاد الجوية ) (NMAEوالمنظمة
) (WMOعلى مواصلة ھذه األنشطة.
وأشارت اللجنة إلى النتيجة الرئيسية لحلقة العمل المعقودة في السنغال بشأن توسيع نطاق الخدمات
7.2.15
المناخية المقدمة للمزارعين في أفريقيا وجنوب آسيا ،والمتمثلة في إعداد مقترحات بمشاريع تستند إلى التفاعل بين
المشاركين في حلقة العمل .وشجعت اللجنة األمين العام على العمل مع الشركاء في حلقة العمل )وكالة الواليات
المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDوبرنامج البحث الخاص بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSوشراكة
الخدمات المناخية) ( (CSPلمواصلة إعداد مقترحات المشاريع وإرسال المقترحات النھائية إلى الجھات المانحة الدولية
التماسا ً لتمويل محتمل.
وأشارت اللجنة إلى أن المنظمة ) (WMOوجامعة ) George Masonالواليات المتحدة األمريكية( تعمالن
7.2.16
معا ً على إعداد مشروع بجنوب أفريقيا لدمج معلومات الساتل  MODISفي القياسات الموقعية لرطوبة التربة .ويھدف
المشروع إلى تعزيز نظم متكاملة وتشاركية لإلنذار المبكر بمخاطر الطقس والمناخ من أجل استدامة اإلنتاج الزراعي
في أفريقيا .وشجّعت اللجنة األمانة على توسيع ھذا النشاط ،إذا أمكن ،إلى بلدان أخرى في اإلقليم.
وأحاطت اللجنة علما ً بالحاجة الماسة إلى تطوير معايير ومبادئ توجيھية لقياس رطوبة التربة على
7.2.17
المستوى العالمي ،دعما ً للشبكة الدولية لرطوبة التربة ) (ISMNالتي يتولى تنسيقھا مشروع التجربة العالمية لدورتي
الطاقة والماء ) (GEWEXوالفريق المعني برصدات األرض ) (GEOولجنة السواتل لرصد األرض ) .(GEOSوأوصت
اللجنة بأن ينشئ برنامج األرصاد الجوية الزراعية التابع للمنظمة ) (WMO AgMPمشروعا ً توضيحيا لرطوبة التربة
) (SMDPوتنسيقه ألجل تطوير ھذه المعايير والمبادئ التوجيھية التي ستوفر بدورھا دعما ً قيما ً لوظيفة اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوأھدافه.
7.3

الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل في مجال األرصاد الجوية الزراعية )البند  7.3من جدول
األعمال(

أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بأن المنظمة ) (WMOنظمت أو شاركت في تنظيم عدد كبير من الحلقات
7.3.1
الدراسية وحلقات العمل ،بالتعاون مع مؤسسات أخرى ،من حلقات دراسية تدريبية ،ومؤتمرات دولية أو حلقات
دراسية عن المناخ وتقلبيته ومسائل الزراعة.
وسجلت اللجنة تقديرھا لمشاركة العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية وتعاونھا في أنشطة
7.3.2
المنظمة ) (WMOالمتصلة بالتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والتوعية بھا ،وخصوصا ً منظمة األغذية والزراعة
) ،(FAOوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) ،(IFADواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDووزارة
الزراعة األمريكية ) ،(USDAوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )،(EUMETSAT
والمركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما )،(AGRHYMET
ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) ،(USAIDومركز البحوث المشتركة .وطلبت اللجنة إلى األمين العام مواصلة
السعي من أجل إيجاد جھات تشارك المنظمة في رعاية ھذه األنشطة.
وأحاطت اللجنة علما ً بنجاح الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل التي أمكن تنظيمھا في الفترة
7.3.3
الفاصلة بين الدورتين ،وطلبت إلى األمين العام استطالع فرص مواصلة تقديم الدعم لتنظيم ھذه األنشطة .واقترحت
اللجنة المواضيع التالية التي تنال االھتمام في الوقت الحاضر لتنظيم أنشطة بشأنھا في حدود الموارد المالية المتاحة.
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الندوات /حلقات العمل
)أ(

الندوة الدولية بشأن ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة ،واألمن الغذائي والتنوع البيولوجي في الواليات
المتحدة األمريكية ،واشنطن العاصمة )فيرفاكس ،والية فيرجينيا( 24-20 ،تشرين األول /أكتوبر .2014

)ب(

الوصل بين النظم اإليكولوجية الزراعية والحرجية والنظم المجتمعية :من العلوم إلى الخدمات.

)ج(

العواصف الرملية والترابية في األراضي الجافة :األسباب واآلثار على الزراعة وتدابير القياس.

)د(

آثار الطقس المتطرف على الزراعة في أفريقيا – إيصال استراتيجيات المواجھة إلى المزارعين.

)ھـ(

حلقة عمل إقليمية بشأن تقنيات تحديد رطوبة التربة باستخدام القياسات الساتلية واألرضية الموقعية
المتكاملة ،والنماذج الدينامية ونظم المعلومات الجغرافية ) (GISلالتحاد الروسي وكومنولث الدول المستقلة
والبلدان األخرى المھتمة.

)و(

استخدام نظم المعلومات الجغرافية ) (GISلدمج بيانات الطقس والمناخ والزراعة والبيانات ذات الصلة
لدعم منتجات ونماذج األرصاد الجوية الزراعية.

)ز(

مؤتمر دولي بشأن مشروع األرصاد الجوية والزراعة التشغيلي ).(METAGRI OPERATIONAL

)ح(

حلقة عمل بشأن كلفة نقل بيانات الطقس واألرصاد الجوية الزراعية إلى األوساط المعنية بالزراعة.

)ط(

حلقة عمل بشأن تقييم آثار خدمات األرصاد الجوية الزراعية والحاجة إلى التكييف مع تغير المناخ.

)ي(

تعزيز خدمات اإلرشاد لتقاسم وتبادل فعالين لمعلومات الطقس والمناخ مع األوساط المعنية بالزراعة.

)ك(

استعراض فائدة وأھمية تركيز التنبؤات الفصلية على الزراعة )مختلف أقاليم المنظمة ).((WMO

)ل(

األدوات والنھج الكفيلة بمساعدة قطاع الزراعة في التكييف مع آثار تغير المناخ واألحداث المتطرفة
المرتبطة بالمناخ )على المستوى الدولي أو اإلقليمي  -االتحادات اإلقليمية -يومان ونصف(.

)م(

تنبؤات األرصاد الجوية الزراعية :من التنبؤ القصير األمد إلى التنبؤ الفصلي.

)ن(

حلقة عمل بشأن استخدام الھواتف المحمولة كأداة لنشر النصائح في مجال األرصاد الجوية الزراعية
)االتحاد اإلقليمي األول(.

)س(

حلقة عمل بشأن مھارات االتصال لخبراء األرصاد الجوية الزراعية في التواصل مع المستفيدين النھائيين
)االتحاد اإلقليمي األول(.

)ع(

حلقة عمل بشأن استخدام تقنيات االرصاد الجوية الزراعية لتحسين الحفاظ على المھارات والتقنيات
الزراعية )االتحاد اإلقليمي األول(.

)ف(

ندوة بشأن القياسات الموقعية لرطوبة التربة والحرارة لتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية.

)ص(

أسباب ونتائج الجفاف الذي ضرب البرازيل في فترة  2014/2013بالتعاون مع الجمعية البرازيلية
لألرصاد الجوية الزراعية.

)ق(

حلقة عمل بشأن تقنيات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الزراعة.
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اللقاءات التدريبية
)أ(

رصد تدفقات الكربون والمياه ألجل نظم إيكولوجية زراعية قادرة على المقاومة :من القياس إلى التطبيق.

)ب(

تدريب مدربي برنامج مدارس المناخ الحقلية لموظفي قسم األرصاد الجوية الزراعية من بلدان رابطة أمم
جنوب شرق آسيا ) .(ASEANمركز التدريب اإلقليمي في جاكارتا )اندونيسيا( .آب /أغسطس .2014

)ج(

تدريب على تطبيق مختلف منتجات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPفي نمذجة المحاصيل )االتحاد اإلقليمي
األول(.

)د(

تدريب على استخدام نظم المعلومات الجغرافية ) (GISوتطبيقات االستشعار عن بعد في األرصاد الجوية
الزراعية )االتحاد اإلقليمي األول(.

)ھـ(

تدريب على الزراعة المراعية للظروف المناخية )االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي السادس(.

)و(

تدريب على تطبيقات الطقس والمناخ للعاملين في مجال اإلرشاد الزراعي في المزارع ومصائد األسماك.

)ز(

تدريب على نماذج المحاصيل للمزارعين.

8

التعاون مع المنظمات الدولية )البند  8من جدول األعمال(

أعربت اللجنة عن تقديرھا للمبادرة التي اتخذتھا األمانة من أجل إقامة أنشطة تعاونية مع عدد من
8.1
المنظمات الدولية في تنفيذ برنامج األرصاد الجوية الزراعية ).(AgMP
وشكرت اللجنة جميع المنظمات الدولية التي تعاونت بنشاط في تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن
8.2
السياسات الوطنية للجفاف ) ،(HMNDPوأشادت على وجه الخصوص بجھود كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) .(UNCCDوشجّعت اللجنة األمانة للسعي إلى التعاون من أجل وضع وتعزيز
السياسات الوطنية للجفاف .ويرد المزيد من المعلومات في الوثيقة  CAgM-16/Doc. 3بشأن األنشطة المتعلقة بالجفاف
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمع المنظمات الدولية والشركاء اآلخرين.

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
أعربت اللجنة عن تقديرھا لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( لمشاركتھا في رعاية عدد من حلقات العمل
8.3
التي نظمتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن المناخ ومصايد األسماك والتكيف مع تغير المناخ .وكان
ھذا التعاون مثمراً إلى أقصى حد في أنه جمع معا ً خبراء من معاھد البحوث الزراعية والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوبخاصة من البلدان النامية .وشجعت اللجنة األمانة على مواصلة التعاون مع منظمة
الفاو في حلقات العمل الفنية.
وأشارت اللجنة إلى مشاركة أمانة المنظمة ) (WMOوممثلي لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
8.4
في مناقشات مع منظمة الفاو لتوثيق عرى التعاون بينھما في قضايا مختلفة تشمل الجفاف والجراد الصحراوي
والتكيف مع تغير المناخ ومصايد األسماك واالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف )(HMNDP
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSواللقاءات التدريبية .ودعت
اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الوكالتين في المستقبل وتحديث مذكرة التفاھم المبرمة بين المنظمة ) (WMOوالفاو.
وأشارت اللجنة إلى أن ممثلي الفاو والمنظمة ) (WMOيشاركون في أنشطة التدريب الخاصة
8.5
بالمنظمتين ،وبخاصة في غرب أفريقيا .وأشارت اللجنة إلى الفوائد التي تحققھا أنشطة التدريب المشتركة ،والسيما في
الربط بين أوساط البحوث الزراعية واألرصاد الجوية الزراعية ،وتشاطر المعارف والخبرات المتاحة في المنظمتين.
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وحثت اللجنة األمانة على ضرورة مواصلة التعاون بين المنظمتين والسعي بنشاط إلشراك ممثلي الفاو القطريين في
أنشطة المنظمة ) (WMOفي المستقبل على المستويين الوطني واإلقليمي.
وأشارت اللجنة مع التقدير إلى أن المنظمة ) (WMOوالفاو ستصدران نشرة مشتركة عن الطقس والجراد
8.6
الصحراوي في عام  .2014وطلبت اللجنة من األمانة نشر ھذه المادة بين األعضاء على نطاق واسع ،وحثت األعضاء
على الحفاظ على تفاعلھم مع المراكز الوطنية لمكافحة الجراد في توفير المعلومات المتعلقة بالطقس.

اليونسكو
الحظت اللجنة أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في المؤتمر المعني بالرعي والمعارف التقليدية
8.7
واألرصاد الجوية والتكيف مع تغير المناخ ،الذي عقد في نجامينا ،تشاد في الفترة من  7إلى  9تشرين الثاني /نوفمبر
 .2011وعُرضت نتائج ھذا المؤتمر في لقاء جانبي عُقد أثناء انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف )(COP-17
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي كانون األول /ديسمبر  2011في ديربان ،جنوب
أفريقيا.
وأشارت اللجنة إلى أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في االجتماع الثاني للمبادرة الدولية للجفاف )(IDI
8.8
في طھران ،جمھورية إيران اإلسالمية في الفترة  16-14أيار /مايو  .2013وحثت اللجنة األمين العام على مواصلة
إقامة اتصاالت مع اليونسكو حول القضايا المتصلة بالجفاف والجوانب المتعلقة بالطقس والمناخ والزراعة.

برنامج األغذية العالمي )(WFP
أشارت اللجنة إلى أن المنظمة ) (WMOتعمل بشكل وثيق مع برنامج األغذية العالمي بشأن القضايا
8.9
المتصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالوثيقة  .(CAgM-16/Doc. 3وحثت اللجنة األمانة على مواصلة
االتصال ببرنامج األغذية العالمي ،ومساعدة األعضاء على توفير خدمات الطقس والمناخ لبرنامج األغذية العالمي،
وإشراك موظفي برنامج األغذية العالمي في األنشطة التدريبية المحتملة للمنظمة ).(WMO

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD
أعربت اللجنة عن دعمھا الستمرار التعاون المثمر بين المنظمة ) (WMOوأمانة اتفاقية األمم المتحدة
8.10
لمكافحة التصحر ) (UNCCDوطلبت من األمين العام أن يواصل دعمه لألنشطة التنفيذية الداعمة لالتفاقية ).(UNCCD
وأشارت اللجنة إلى المشاركة النشطة من جانب المنظمة ) (WMOفي اجتماعات االتفاقية )،(UNCCD
8.11
بما في ذلك الدورتان العاشرة والحادية عشر لمؤتمر األطراف .وأعربت اللجنة عن ارتياحھا للدعم الذي حظي به
االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPفي
اللقاءات الجانبية التي عقدتھا األمانة على ھامش اجتماعات االتفاقية ) .(UNCCDوشجعت اللجنة األمين العام على
مواصلة العمل بشكل وثيق مع االتفاقية ) ،(UNCCDوتعزيز أھداف المنظمة ) (WMOواالتفاقية ) (UNCCDعلى
المستوى الوطني ،وإبالغ األعضاء بنتائج اجتماعات االتفاقية ).(UNCCD
واتفقت اللجنة على أھمية رفع مستوى الوعي بشأن األراضي الجافة والمناطق المعرضة للجفاف ،مع
8.12
التركيز بشكل خاص على تعزيز مراقبة الجفاف وإدارته .ورحبت اللجنة بأعمال فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت
لدعم عقد األمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر ).(UNDDD

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
أشارت اللجنة إلى أن المنظمة ) (WMOقد ساھمت بنشاط في عمل الھيئة الفرعية للمشورة العلمية
8.13
والتكنولوجية ) (SBSTAوالھيئة الفرعية للتنفيذ ) (SBIلالتفاقية اإلطارية ) ،(UNFCCCوبشكل رئيسي في مجالي
التكيف وبناء القدرات .وفيما يخص القضايا المتعلقة بالزراعة ،أشارت اللجنة كذلك إلى أن المنظمة ) (WMOوعدداً
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من وكاالت األمم المتحدة األخرى ذات الصلة أكدت في دورات مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية )(UNFCCC
على النھج العلمي المنحى لتعزيز التكيف في قطاع الزراعة ،بموازاة تعزيز التنمية المستدامة واإلنتاج الزراعي
واألمن الغذائي .وأوصت اللجنة األمين العام بأن يواصل األعضاء في ھيئات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
) (UNFCCCتعزيز األنشطة المتعلقة باستخدام معلومات الطقس والمناخ في تكيف الزراعة مع تغير المناخ.

االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي )(CBD
علمت اللجنة أن أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) (CBDنظمت اجتماعا ً جانبيا ً بالتعاون مع
8.1.14
االتفاقية ) (UNCCDقبل االجتماع ) (HMNDPحول دور التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية إلدارة الجفاف.
وأشارت اللجنة إلى أن االتفاقية ) (CBDقد اتخذت مؤخراً عدة قرارات تتعلق بالجفاف والظواھر المناخية المتطرفة
والتنوع البيولوجي .وشجعت اللجنة األمين العام على التعاون بشكل أوثق مع االتفاقية ) (CBDحول ھذه القضايا.

إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث )(UN-ISDR
أشارت اللجنة مع التقدير إلى أن اإلستراتيجية ) (UN-ISDRقد شاركت في رعاية اجتماع الخبراء المعني
8.15
بمؤشرات الجفاف الھيدرولوجي الذي ُعقد في جنيف في أيلول /سبتمبر  .2011كما الحظت أن نتائج ھذا االجتماع
واجتماعات الخبراء األخرى حول الجفاف قد لُخصت في تقرير التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر
الكوارث لعام .2011

المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )(ACMAD
أشارت اللجنة إلى التعاون بين المنظمة ) (WMOوالمركز ) ،(ACMADودعت المؤسستين إلى إقامة
8.16
مشروعات وأنشطة محددة على أساس استخدام االتصاالت الالسلكية واإلنترنت ) (RANETلتحسين بث معلومات
الطقس والمناخ الزراعية للمزارعين.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP

أشارت اللجنة إلى ما أنجزه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPمن عمل في إطار برنامج الدعم
8.17
العالمي لخطط التكيف الوطنية ) (NAP-GSPالذي يموله صندوق أقل البلدان نمواً ) (LDCFالتابع لمرفق البيئة العالمي
) ،(GEFوال سيما إدراج تطوير الخدمات المناخية ونظم اإلنذار المبكر ألغراض األمن الغذائي في إطار ھذا البرنامج.

الفريق المعني برصدات األرض )(GEO
أشارت اللجنة إلى أھمية المعلومات الساتلية في مراقبة الزراعة ،وأعربت عن تأييدھا للتعاون مع
8.18
المبادرة العالمية لمراقبة الزراعة ) (GLAMالتابعة للفريق المعني برصدات األرض ) .(GEOوأكدت اللجنة على أن
المبادرات األخرى للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMبشأن فينولوجيا المحاصيل ،وتقدير غلة المحاصيل،
وتوفير معلومات موقعية ،بما في ذلك مراقبة رطوبة التربة ،يمكن أن تتعزز من خالل توثيق عرى التعاون مع
مشاريع ومبادرات الفريق ).(GEO
الشراكة العالمية للمياه )(GWP

أعربت اللجنة عن تقديرھا للشراكة العالمية للمياه ) (GWPلقيامھا ،باالشتراك مع المنظمة )،(WMO
8.19
بإطالق برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPوتنفيذه .ويستند ھذا الجھد إلى تاريخ طويل في التعاون بين المنظمة
) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPكالبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) .(APFMوطلبت اللجنة
االستمرار في تطوير ھذه المبادرات لمساعدة الزراعة على التكيف مع الظواھر المناخية المتطرفة.

الملخص العام

التعاون األوروبي في ميدان العلوم والتكنولوجيا
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)(COST

اعترفت اللجنة بقيام المنظمة ) (WMOإلى جانب النشاط  734للتعاون ) (COST Action 734والخاص
8.20
"بآثار تغير المناخ وتقلبيته على الزراعة األوروبية ) "(CLIVAGRIبتنظيم عدة حلقات عمل مشتركة .والحظت اللجنة
أن النشاط ) (COST Action 734قد أنھى عمله وأنه اس ُتحدِث نشاط جديد ) (Cost Action ES1106حول "تقييم استخدام
وتجارة مياه الزراعة األوروبية في ظل تغير المناخ ) ."(EURO-AGRIWATوشجعت اللجنة األمانة على مواصلة
التعاون مع النشاط ).(Cost Action 1106

منظمة المزارعين العالمية )(WFO
أشارت اللجنة إلى أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في العديد من الفعاليات التي عقدتھا منظمة
8.21
المزارعين العالمية ) (WFOالتي تمثل جمعيات المزارعين من العديد من البلدان .وحثت اللجنة أمانة المنظمة )(WMO
على المزيد من التعاون مع المنظمة ) (WFOلمساعدة المزارعين وجمعياتھم في الوصول إلى معلومات الطقس
والمناخ من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsولمساعدة ھذه المرافق في التعاون مع تلك
الجمعيات.

التحالف العالمي للبحوث بشأن غازات الدفيئة الزراعية
أشارت اللجنة إلى أن خبراء اللجنة يتمتعون بالخبرة ونطاق العمل والقدرة لدعم الجھود المبذولة من أجل
8.22
خفض انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية وزيادة احتباس الكربون من خالل تحسين فعالية النظم الزراعية وإنتاجيتھا.
وأوصت اللجنة بأن يبحث األمين العام السبل الممكنة لتصبح المنظمة ) (WMOمنظمة شريكة للتحالف العالمي للبحوث
بشأن غازات الدفيئة الزراعية .ومن شأن تلك الشراكة أن تدعم بناء القدرات إلى جانب األعضاء إليجاد سبل لزراعة
المزيد من المحاصيل الغذائية دون رفع انبعاثات غازات الدفيئة.
اللجنة الدولية للري والصرف )(ICID

أشارت اللجنة أيضا ً إلى أن اللجنة الدولية للري والصرف ،التي تتمثل واليتھا في العمل صوب إدارة
8.23
المياه الزراعية المستدامة وإقامة شبكة جيدة مع جميع المنظمات المعنية بالزراعة والمياه عبر العالم ،تتمتع بالقدرة
واإلرادة للعمل معا ً إلى جانب المنظمة ) (WMOولتكون بمثابة قناة لتوصيل المعلومات الجوية والمناخية إلى األوساط
الزراعية ،ال سيما من خالل مزيد من التعاون في مراقبة الجفاف ونظم اإلنذار المبكر في مختلف المناطق
المنتدى العالمي للبحوث الزراعية )(GFAR

أحاطت اللجنة علما ً مع االرتياح بصالت الوصل مع المنتدى العالمي للبحوث الزراعية ) (GFARفيما
8.24
يتعلق بالتحالف الزراعي الذكي القادم للمناخ.
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC

شجعت اللجنة أعضاء لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMعلى السعي إلى المساھمة في األفرقة
8.25
العاملة المالئمة التابعة للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ).(IPCC
المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما )(AGRHYMET

أحاطت اللجنة علما ً مع االرتياح بالتعاون بين المنظمة ) (WMOوالمركز اإلقليمي )،(AGRHYMET
8.26
ودعت المؤسستين على حد سواء إلى العمل معا ً على إعداد وتحسين أدوات التخاذ القرارات لفائدة المزارعين.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية

المنظمات األخرى
أعربت اللجنة عن تقديرھا للدعم المقدم ألنشطة التدريب في المنظمة ) (WMOمن المركز اإلقليمي
8.27
للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) ،(AGRHYMETوالمنظمة األوروبية
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATوالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) ،(ECMWFومركز البحوث المشترك لالتحاد األوروبي ،وبرنامج مقارنة النمذجة الزراعية وتحسينھا )،(AgMIP
ومنظمات أخرى )انظر الوثيقة  ،CAgM-16/Doc. 7الفقرتان  7.2.6و.(7.3.2
9

استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة وقرارات المجلس التنفيذي ذات
الصلة )البند  9من جدول األعمال(

بحثت اللجنة القرارات والتوصيات التي اعتمدت في دوراتھا السابقة والتي كانت التزال سارية المفعول
في وقت انعقاد دورتھا السادسة عشرة .وبحثت أيضا ً قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة الصادرة
عن اللجنة والتي كانت التزال سارية المفعول أيضا ً .وقد أُدمِجت قرارات الدورة في القرار  – (CAgM-16) 3استعراض
القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة األرصاد الجوية الزراعية ،والتوصية  – (CAgM-16) 4استعراض
قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة الصادرة عن لجنة األرصاد الجوية الزراعية.
10

خطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ،وھيكلھا المستقبلي )) (2018-2014البند  10من جدول
األعمال(

أجرت اللجنة تقييما ً ألدائھا خالل الفترة الخامسة عشرة الفاصلة بين الدورتين ،والحظت أن ھيكل العمل
10.1
ّ
ّ
القائم مكن اللجنة من تناول عدد من المسائل .كذلك ،مكن الھيكل مشاركة عدد من الخبراء من المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت والمؤسسات البحثية العاملة في مجال الزراعة ،فساعد ذلك
عمل أفرقة الخبراء ) (ETsالمختلفة .غير أن اللجنة سلّمت بأن الھيكل القائم لم يكن مرنا ً في ما يتعلق باالستجابة إلى
احتياجات األعضاء والقدرة على استبدال الخبراء في أفرقة الخبراء ) (ETsوفرق التنسيق/التنفيذ ).(ICTs
وأعربت اللجنة عن تقديرھا البالغ لتنظيم اجتماعي فريق اإلدارة ) (MGالتابع لھا ،وفرق التنفيذ/التنسيق
10.2
الثالث ،وأفرقة الخبراء الست أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين بكفاءة وفعالية.
وأشارت اللجنة إلى أن فرق التنفيذ/التنسيق ) (ICTsالتابعة لكل الفرق الثالثة المفتوحة العضوية المعنية
10.3
بالمجاالت البرنامجية ) (OPAGsقد اجتمعت ونظرت بعناية في تقارير مختلف أفرقة الخبراء المندرجة ضمن
مسؤوليتھا .وأعربت اللجنة عن سرورھا لتحديد فرق التنفيذ/التنسيق عدة مشاريع محددة ودراسات حالة من أجل
تنفيذھا في أقاليم مختلفة في الفترة الفاصلة بين الدورتين المقبلةّ .
وحثت اللجنة فرق التنفيذ/التنسيق على اتخاذ إجراءات
فورية بشأن تنفيذ ھذه المشاريع ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين المقبلة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا ألن كثيراً من أفرقة الخبراء قد اجتمعت بالتزامن مع حلقات عمل كبيرة
10.4
عُقدت من أجل المساعدة على توسيع نطاق المدخالت في أعمال أفرقة الخبراء .وحثت اللجنة األمانة على مواصلة
ھذه العملية أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين المقبلة.
والحظت اللجنة أن فريق اإلدارة التابع للجنة قد استعرض ،في اجتماعه الذي عُقد في جمھورية كوريا
10.5
)تشرين الثاني /نوفمبر  (2013ھيكل لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواعتبر أنه من الضروري إجراء تعديل
لھيكلھا .ونظرت اللجنة في التوصيات التي تقدم بھا فريق اإلدارة في العام  2013واألولويات الناشئة لمبادرات المنظمة
) (WMOمثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (WIGOSوالحد من
مخاطر الكوارث ) (DRRونظام معلومات المنظمة ) ،(WISووافقت على إنشاء ھيكل جديد وأكثر مرونة لمجاالت
التركيز التالية:

الملخص العام
)(1

األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية؛

)(2

العلوم والتكنولوجيا من أجل األرصاد الجوية الزراعية؛

)(3

المخاطر الطبيعية وتقلبية/تغير المناخ في الزراعة؛

)(4

تطوير القدرات في األرصاد الجوية الزراعية.
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وأحاطت اللجنة علما ً بأن مجاالت التركيز ھذه ستبقى ،بشكل أساسي ،مثل مجاالت التركيز السابقة
10.6
للفرق المفتوحة العضوية المعنية بمجال برنامجي ) (OPAGالرامية إلى دعم تكيف الزراعة مع تغير المناخ ،ولكن
أعيدت تسمية مجالي التركيز  1و 2ليكونا أوضح ألوساط خبراء ومستخدمي األرصاد الجوية الزراعية األوسع نطاقا ً.
كذلك ،وافقت اللجنة على أن تقديم الخدمات ما زال في غاية األھمية للجنة ،وعلى أن األنشطة الرئيسية للجنة تشكل
جزءاً من النتيجة المتوقعة  1للمنظمة ) :(WMOتقديم الخدمات .ووافقت اللجنة أيضا ً على أن عملھا سيساھم في تنفيذ
القرار  (EC-65) 4بشأن تقديم الخدمات.
ونظرت اللجنة في أداء ھياكلھا السابقة وأشارت إلى األولويات الجديدة لمبادرات المنظمة )،(WMO
10.7
ووافقت على إنشاء أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEsلكل مجال من مجاالت
التركيز ،يترأسھا رئيسان مشاركان يتقاسمان المسؤولية في تنفيذ عمل مجاالت التركيز الخاصة بھما بدعم من خبراء
كل فرقة من أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) .(OPCAMEوتكون عضوية فرقة الخبراء التابعة
للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEمفتوحة لكامل فترة ما بين الدورتين.
وأيّدت اللجنة توصية فريق اإلدارة التي تقضي في أن فرق التنفيذ/التنسيق كانت مفيدة في ھيكل الفريق
10.8
المفتوح العضوية المعني بمجال برنامجي ) (OPAGالسابق ولكن ھناك حاجة لمزيد من التنسيق عبر مجاالت التركيز
المتنوعة .وسلّمت اللجنة ،استناداً إلى ھذه التوصية وواقع وجود مجال تركيز إضافي اآلن ،بالحاجة إلى تخفيض عدد
فرق اللجنة .بھذا ،وافقت اللجنة على أن يكون ھناك فريق تنفيذ/تنسيق واحد للجنة بكاملھا .كذلك ،وافقت اللجنة على
متوخ واحد أو اثنين ،وستعمل لفترة محدودة فقط.
استخدام فرق العمل ) (TTsالتي ستر ّكز فقط على إنجاز
ٍ
وشددت اللجنة على أنه يجب تعزيز التفاعالت بين أعضاء فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة األرصاد
10.9
الجوية الزراعية ) ،(CAgMبما في ذلك من خالل زيادة استخدام االتصاالت اإللكترونية .ويھدف تعزيز التفاعل إلى
ضمان كفاءة عملية اإلدارة التي تنفذھا اللجنة ) ،(CAgMوتشجيع مشاركة فريق اإلدارة بشكل مستدام طوال الفترة
السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين .وشددت اللجنة أيضا ً على المرونة التي يجب أن يتحلى بھا فريق اإلدارة )(MG
التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMلمعالجة المسائل الناشئة بسرعة.
بھذا ،اعتمدت اللجنة مشروع القرار  - (CAgM-16) 4ھيكل عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية.
10.10
ويحتوي ھذا القرار على أربعة مرفقات ،كما يلي:
المرفق :1

اختصاصات فريق اإلدارة وتكوينه وأساليب عمله واختصاصات الرئيس ونائب الرئيس؛

المرفق :2

اختصاصات الرؤساء والرؤساء المشاركين في رئاسة أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة
العضوية )(OPCAME؛

المرفق :3

عناصر برنامج عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين ،بما
في ذلك أي إنجازات متوخاة مقترحة لكل مجال تركيز؛

المرفق :4

أفرقة الخبراء وفرق العمل المشتركة القائمة.

وطلبت اللجنة إلى األمين العام على ضمان تقديم الدعم المناسب إلدارة أنشطة لجنة األرصاد الجوية
10.11
الزراعية في الوقت المناسب وبكفاءة ،بما في ذلك االجتماعات والمطبوعات وإنشاء مواقع شبكية للجنة على اإلنترنت
وصيانتھا.
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ولتعزيز دور االتحادات اإلقليمية وزيادة فعالية المدخالت اإلقليمية في أعمال اللجنة ،اتفق األعضاء على
10.12
دعوة رؤساء فرق العمل اإلقليمية المعنية باألرصاد الجوية الزراعية والرؤساء المشاركين لكي يشاركوا بنشاط في
أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية .فھذا سيكفل تنفيذ المشاريع بفاعلية على المستوى اإلقليمي ويسھّل أيضا ً تبادل
المعلومات بشأن األنشطة المخطط لھا والتقارير ،وما إلى ذلك.
وأوصت اللجنة بأن يعمل فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMفي
10.13
االجتماع األول له بعد انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgM-16مع األمانة من أجل
تحديد النواتج المتوخاة ،مع كامل المراعاة الالزمة آلثار ھذه القرارات على الموارد البشرية والمالية .وستشكل حينھا
مجموعة النواتج المتوخاة العنصر األساسي المكوّ ن لخطة عمل اللجنة للفترة السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين.
وبتحديد أولويات النواتج المتوخاة ،يضع الرؤساء والرؤساء المشاركون خطط عمل أفرقة الخبراء التابعة للجنة CAgM
مفتوحة العضوية ) (OPCAMEفي مجاالتھا المواضيعية؛ ويوجھون نداءات للتبرع مستخدمين قاعدة بيانات مرشحي
 ،OPCAMEحسب اللزوم؛ وھو ما سيجعل التوقيت يتماشى مع قرارات المنظمة ) (WMOالمقبلة بشأن الميزانية
والتخطيط اإلستراتيجي ،ويجعلون المھام تتماشى مع المتطوعين المعنيين.
وينشئ فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفرقا ً أو مجموعات إضافية
10.14
أو يعيّن مقررين إضافيين )عند االقتضاء( للقيام بالمھام المحددة في القرار  ،(CAgM-16) 4في آجال محددة تحترم
توافر المتطوعين ،فضالً عن خطط المنظمة ) ( WMOاإلستراتيجية .وستتوفر لفريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMبأسرع ما يمكن وعن طريق المراسلة ،القرارات وخطط العمل النھائية ،وبعد
ذلك يتخذ فريق اإلدارة الخطوات الالزمة لضمان اكتمال كل األنشطة الحاسمة في غضون الفترة السادسة عشرة
الفاصلة بين الدورتين المقبلة ،ولضمان أن يتسنى إنجاز أكبر قدر ممكن من األنشطة التي يمكن تحديد الموارد البشرية
والمالية لھا وتكميلھا.
وفيما يتعلق باألعضاء المرشحين ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية )(OPCAMEs
10.15
والرؤساء والرؤساء المشاركين وأفرقة الخبراء وأفرقة العمل ،وافقت اللجنة على أن تأذن للرئيس ،بناء على مشورة
فريق اإلدارة ،باقتراح بدالء في حال تعذر على أي من األعضاء الخدمة طوال فترة الوالية أو تخصيص الوقت
المطلوب خالل فترة ما بين الدورتين .ووافقت اللجنة على أن يحدد فريق اإلدارة اإلجراءات الخاصة بھؤالء البدالء،
والتي ستكون متسقة مع إجراءات المنظمة ) (WMOالمقررة ،وأن يُطلع أعضاء اللجنة عليھا.
وسيتيح فريق اإلدارة فرصا ً للمشاركة في رعاية األحداث وتقاسم تكاليفھا مع الشركاء والجھات الراعية،
10.16
وسينجز أكبر قدر من العمل عن طريق وسائل االتصال اإللكترونية ،بما يقلل إلى أدنى حد تكاليف السفر وآثاره البيئية
قدر المستطاع .وطلبت اللجنة إلى األمين العام على العمل من أجل تأمين الدعم المالئم في المستقبل لبرنامج األرصاد
الجوية الزراعية عبر إدارة أنشطة اللجنة في الوقت المناسب وبفعالية.
وطلبت اللجنة إلى األمن العام بذل جھود خاصة الستكشاف إمكانية وجود موارد من خارج الميزانية من
10.17
المانحين لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCPومن وكاالت وھيئات األمم المتحدة األخرى ،لدعم برنامج العمل .وحثّ
األعضاء أيضا ً على أن تقلل أفرقة الخبراء جميعھا متطلباتھا من حيث السفر ،وأن تعمل قدر اإلمكان من خالل
الوسائل اإللكترونية وأن تستكشف جميع الخيارات الممكنة لتحفيز العمل في إطار اختصاصاتھا من خالل المبادرة إلى
القيام بمھام فردية صغيرة أو بإقامة منتدى على اإلنترنت لكل فرقة لتبادل االھتمامات والخبرات والتقارير المرحلية
والمسائل والوثائق والسير الذاتية والمواد الببليوغرافية الفردية ،وما إلى ذلك.
وسلمت اللجنة بأنه سيتعين عليھا النظر في خطة عملھا في ضوء اإلطار العالمي للخدمات المناخية
10.18
) (GFCSوخطة إستراتيجية وتشغيلية ) (SOPمتطورة ألمانة المنظمة ) (SOPللفترة  2019-2016التي س ُتستكمل في
المؤتمر السابع عشر .إضافة إلى ذلك ،ثمة مناقشات دائرة بشأن الھيكل العام للھيئات التأسيسية ،الذي يمكن أن يؤثر
أيضا ً على إدارة اللجنة في المستقبل وزيادة استخدام الفرق المشتركة بين اللجان .وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة أن
يبقيھا على علم بالمستجدات في ھذه المجاالت وبآثارھا المحتملة على خطة عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية
) (CAgMوھيكلھا.

الملخص العام
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وأقرت اللجنة بأنھا تتحمل مسؤولية أن تخدم صالح األعضاء بالمعنى الواسع ،وبأنه يجب تبادل جميع
10.19
النواتج والمعلومات التي ُتستحدث بحرية وفي الوقت المناسب مع األعضاء لكي يستخدموھا وألغراض التنمية .وحثت
اللجنة على أن يدعم األمين العام نشر نواتج اللجنة )بما في ذلك التقارير والمبادئ التوجيھية والكتيبات والمالحظات
الفنية( وعلى أن يدعم ،بمساعدة األعضاء ،ترجمة ھذه النواتج إلى أكبر عدد ممكن من اللغات الرسمية.
وطلبت اللجنة إعداد رسم بياني لھيكل اللجنة ووضعه على الموقع االلكتروني لتوفير معلومات

10.20

لألعضاء.
11

المنتدى المفتوح )البند  11من جدول األعمال(

11.1

عُقد منتدى مفتوح خالل انعقاد دورة اللجنة .مما أتاح للمشاركين فرصة لمشاطرة تجاربھم مع اآلخرين.

11.2

وقُدمت العروض التالية خالل المنتدى المفتوح:

)أ(

السيدة ) Liliana Noemí Núñezاألرجنتين( – األرصاد الجوية الزراعية في المرفق الوطني لألرصاد
الجوية باألرجنتين.

)ب(

الدكتور ) John Quالواليات المتحدة األمريكية(  -جامعة جورج ميسون  -المراكز العالمية للبحوث
والخبرات الرفيعة في مجال األرصاد الجوية الزراعية ).(GCREAM

)ج(

السيد ) Gary Allanأستراليا(  -لمحة عن مستجدات برنامج أستراليا الوطني لإلصالح الخاص بالجفاف.

)د(

الدكتور ) Mao Liuxiالصين(  -األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية في الصين.

)ھـ(

السيد ) Daouda Diarraمالي(  -أصوات من الميدان  -الفوائد واإلمكانيات التي تتيحھا المعلومات
المناخية لصغار المزارعين في مالي والھند.

)و(

السيد ) Alan Porteousنيوزيلندا(  -نظام الخدمات المناخية – الھيدرولوجية واإلنذار المبكر في المحيط
الھادئ ).(CLEWS

)ز(

السيدة ) Julianna Ukejeنيجيريا(  -أنشطة نيجيريا في مجال خدمات األرصاد الجوية الزراعية.

12

انتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي )البند  12من جدول األعمال(

12.1

قامت اللجنة بإنشاء لجنة ترشيحات برئاسة الدكتور ) Ray Desjardinsكندا( وتتألف من مندوب عن كل
إقليم من أقاليم المنظمة ).(WMO

12.2

وان ُتخب الدكتور ) Byong-Lyol Leeجمھورية كوريا( رئيسا ً للجنة.

12.3

ً
نائبة لرئيس اللجنة.
وان ُتخبت الدكتورة ) Federica Rossiإيطاليا(

13

أية مسائل أخرى )البند  13من جدول األعمال(

منحت اللجنة جائزتھا لقاء الخدمة الممتازة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي دورتھا السادسة
13.1
عشرة لمتلق َيين ،أال وھما :الدكتور ) Cornelius (Kees) Stigterھولندا( واألستاذ ) Gian Piero Maracchiإيطاليا(.
وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرھا للحاصل َين على الجائزة لتفانيھما وتميزھما في خدمة اللجنة على مدى عدة أعوام.
13.2

ولم ُتنا َقش أي مسائل أخرى في إطار ھذا البند من جدول األعمال.
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موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة )البند  14من جدول األعمال(

أحاطت اللجنة مع التقدير بالعرض المقدم من جمھورية كوريا وليبيا باستضافة الدورة المقبلة للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي عام .2018
15

اختتام الدورة )البند  15من جدول األعمال(

اختتمت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMأعمالھا في الساعة  10.55من
يوم الثالثاء 15 ،نيسان /أبريل .2014

القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار

(CAgM-16) 1

برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

اآلثار المتزايدة لحاالت الجفاف على االقتصادات الوطنية والعالمية والفوائد المحتملة لتحسين المعلومات والنواتج
الخاصة بالطقس والمناخ والماء في التخفيف من ھذه اآلثار،

)(2

ضرورة االنتقال من نھج تفاعلي إلى نھج استباقي إزاء إدارة الجفاف ،استناداً إلى مبادئ إدارة المخاطر ،حسبما
يرد في اإلعالن النھائي لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف )،(HMNDP

)(3

قيام كل من المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPبإعداد مذكرة مفاھيمية لبرنامج اإلدارة المتكاملة
للجفاف )،(IDMP

)(4

نجاح البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات )مبادرة مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه
) ((GWPعلى مدى األعوام العشرة الماضية في تعزيز ودعم مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات من خالل
معالجة الجوانب العلمية والھندسية والبيئية واالجتماعية والمؤسسية والقانونية إلدارة الفيضانات بشكل متكامل.

وإذ تشير أيضا ً إلى:
)(1

أن الھدف من برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPھو دعم األطراف المعنية على جميع المستويات
بتزويدھا بإرشادات خاصة بالسياسات العامة واإلدارة من خالل توليد معلومات علمية منسقة على الصعيد
العالمي وتقاسم أفضل الممارسات والمعارف دعما ً إلدارة الجفاف إدارة متكاملة؛

)(2

أن برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPيستند إلى أربعة مبادئ رئيسية:
)أ(

االنتقال من نھج تفاعلي )إدارة األزمات( إلى تدابير استباقية وبرنامجية من خالل التخفيف من آثار
الجفاف والتقليل من قابلية التأثر به والتأھب لمواجھته،

)ب( دمج التخطيط العمودي وعمليات اتخاذ القرار على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية في إطار عمل
للقطاعات والمجاالت المتكاملة أفقيا ً )من قبيل المياه واألراضي والزراعة والنظم البيئية والطاقة(،
)ج( التشجيع على إعداد قاعدة معارف وإنشاء آليات لتقاسم المعارف مع األطراف المعنية في مختلف
القطاعات وعلى جميع المستويات،
)د(
)(3

االستناد إلى القدرات القائمة لمختلف األطراف المعنية على جميع المستويات،

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية قد أيد ما بذله كل من أمانة المنظمة ) (WMOوالشراكة
العالمية للمياه ) (GWPمن جھود في سبيل إعداد البرنامج المقترح المتكامل إلدارة الجفاف ) ،(IDMPوحث
األمانة على البحث عن شركاء آخرين بالنسبة لھذا المقترح،
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توصي بأن ُينسِ ق برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) (IDMPمع مبادرات أخرى للجفاف ،إلى جانب المراكز المناخية
اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOويقيم عالقات معھا تفاديا ً لبذل جھد مزدوج؛
تطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

)(2

)(3

أن يعمل إلى جانب الشراكة العالمية للمياه ) (GWPوغيرھا من الجھات الشريكة المحتملة من أجل تأمين
تمويل من خارج الميزانية لتزويد أنشطة البرنامج ) (IDMPفي أمانة المنظمة ) (WMOبالموارد؛
أن يدعم ،حسب االقتضاء ،كالً من وحدة الدعم الفني ،ولجنة اإلدارة ،واللجنة االستشارية التابعة للبرنامج
)(IDMP؛
أن يرفع بانتظام إلى المجلس التنفيذي تقريراً عن التقدم المحرز في التنفيذ؛

القرار

(CAgM-16) 2

أولويات لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة )(2018-2014
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016المؤلف من خمسة محاور استراتيجية وثماني
نتائج متوقعة ) ،(ERsإلى جانب األولويات التالية :الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛ وتقديم الخدمات؛ واإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوتطوير
القدرات؛

)(2

األھمية الحاسمة لألمن الغذائي بالنسبة لألعضاء ،وتقديم خدمات الطقس والمناخ إلى األعضاء لرفع اإلنتاج
الغذائي والتقليل من آثار الظواھر المناخية المتطرفة على االستقرار الغذائي،

)(3

األولويات المعبر عنھا في المؤتمر الدولي لتعزيز معلومات الطقس والمناخ ألغراض الزراعة واألمن الغذائي
واألولويات المعبر عنھا في دورة لجنة األرصاد الجوية الزراعية )) (CAgMأنطاليا 9-7 ،نيسان /أبريل ،(2014

)(4

قيام المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته االستثنائية عام  2012بإنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية
)،(GFCS

)(5

نجاح تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPوإنشاء برنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف )،(IDMP

)(6

محدودية الموارد المتاحة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية
)،(AgMP

)(7

ضرورة وضع أولويات واضحة ومالئمة لتعبئة الموارد الدولية،

القرارات

41

توصي باعتماد األولويات الرئيسية التالية بالنسبة للفترة الفاصلة بين الدورتين والممتدة من  2014إلى  2018كجزء من
الخطة االستراتيجية للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMاستناداً إلى المحاور االستراتيجية للمنظمة ):(WMO
)(1

)(2

تحسين جودة الخدمات وتقديمھا من خالل ما يلي:
)أ(

إعداد خدمات معززة لفائدة األوساط المعنية بالزراعة وتربية الماشية والحراجة والمراعي ومصائد
األسماك ،بما في ذلك إسداء المشورة في مجال األرصاد الجوية الزراعية؛

)ب(

المشاركة مع المثال النموذجي للزراعة واألمن الغذائي التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛

)ج(

التشجيع على إقامة صالت بيئية لتقاسم المعارف بين المتنبئين /العلميين وخدمات اإلرشاد وصناع
القرارات المتعلقة بالزراعة؛

)د(

تحديد احتياجات المجتمعات الضعيفة إلى معلومات األرصاد الجوية الزراعية لتيسير إعداد نواتج أفيد
وأنسب لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية لفائدة المجموعة؛

تعزيز البحوث العلمية وتطبيقھا ،وتطوير التكنولوجيا وتنفيذھا لدعم نتائج مستدامة للخدمات على جميع
النطاقات ،وخاصة لمواجھة التحديات التي يطرحھا التعامل مع المخاطر المناخية والتكيف مع تقلبية المناخ
وتغيره من خالل ما يلي:
)أ(

إعداد تطبيقات تكنولوجية لتوصيل المعلومات إلى صناع القرارات المتعلقة بالزراعة؛

)ب( تحديد نظم مبتكرة إلدارة المخاطر في مجال اإلنتاج العالمي لألغذية؛
)ج( استعراض المعايير الخاصة بقياس بارامترات األرصاد الجوية الزراعية؛
)(3

تعزيز تطوير القدرات من خالل التدريب في مجال األرصاد الجوية الزراعية إقليميا ً ووطنيا ً ومحليا ً؛

)(4

إقامة وتعزيز الشراكات والتعاون من خالل العمل بالتعاون مع لجان أخرى من اللجان الفنية األخرى للمنظمة
) (WMOوأعضاء المنظمة ،والوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،كالفاو وبرنامج األغذية العالمي ) (WFPوالصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ) ،(IFADومنظمات أخرى من المنظمات ذات الصلة إليجاد أوجه تآزر ولدعم تحسين
اإلنتاج الزراعي والتنمية االقتصادية؛

تطلب إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعريف الھيئات التأسيسية واألمانة بأكملھا بھذه األولويات ،والموافقة،
حسب االقتضاء ،على استخدام الموارد التي تستھدف تحقيق تلك األولويات.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (CAgM –XV) 1الذي لم يعد سارياً.
مالحظة:
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القرار

(CAgM-16) 3

استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة األرصاد الجوية الزراعية
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير

إلى:

)(1

أن جميع قراراتھا السابقة أصبحت اآلن غير صالحة بالتقادم فيما عدا القرار  - (CAgM-XV) 2اختصاصات
لجنة األرصاد الجوية الزراعية،

)(2

أنه تم إدراج مضمون بعض توصياتھا السابقة في توصيات الدورة السادسة عشرة،

تقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرار  – (CAgM-15) 2اختصاصات لجنة األرصاد الجوية الزراعية؛

)(2

عدم اإلبقاء على سريان أي من قراراتھا المعتمدة قبل دورتھا السادسة عشرة؛

)(3

اإلحاطة علما ً مع االرتياح باإلجراءات التي اتخذتھا الھيئات المتخصصة بشأن توصيات الدورات السابقة
للجنة ،والتي أصبحت اآلن زائدة عن الحاجة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (CAgM-XV) 3الذي لم يعد ساريا ً.

القرار (CAgM-16) 4

ھيكل عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

الحاجة إلى أن تكون اللجنة أكثر مرونة ،وبالتالي إلى تعديل الھيكل الذي ما زال مرتبطا ً بفترة ما بين الدورتين
السابقة،

)(2

أن ھذا النھج الجديد سيعزز مشاركة الخبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ومن ھيئات
أخرى لديھا اھتمامات ذات صلة ،والخبراء من البلدان النامية والنساء ،مشاركة قوية في أعمال اللجنة،

القرارات
)(3
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تحسُّن الصالت مع االتحادات اإلقليمية من خالل أنشطة األفرقة العاملة المعنية باألرصاد الجوية الزراعية ومن
خالل التمثيل اإلقليمي في فريق اإلدارة التابع للجنة،

وإذ ترى الحاجة إلى:
) (1زيادة المرونة في توفير إنجازات متوخاة ذات جودة عالية وإلى توفير موارد كافية ألنشطة التدريب وبناء
القدرات في حدود الموارد المتاحة،
) (2تحسين دور االتحادات اإلقليمية في قرارات اللجنة،
) (3تحسين تدفق المعلومات الفنية بشأن أنشطة اللجنة إلى جميع األعضاء،
تقرر:
)(1

اعتماد ھيكل عمل اللجنة ،مع بدء النفاذ فوراً ،على النحو التالي:
)أ(

فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM؛

)ب(

فريق الخبراء المفتوح العضوية والتابع للجنة ) :(OPCAME 1األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية؛

)ج(

فريق الخبراء المفتوح العضوية والتابع للجنة ) :(OPCAME 2العلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد
الجوية الزراعية؛

)د(

فريق الخبراء المفتوح العضوية والتابع للجنة ) :(OPCAME 3المخاطر الطبيعية وتقلبية /تغير المناخ
في الزراعة؛

)ھـ(

فريق الخبراء المفتوح العضوية والتابع للجنة ) :(OPCAME 4تطوير القدرات في األرصاد الجوية
الزراعية؛

)(2

اعتماد اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CAgMوفقا ً للمرفق األول في ھذا القرار؛

)(3

اعتماد اختصاصات الرؤساء )والرؤساء المشاركين( ألفرقة الخبراء المفتوحة العضوية ) (OPCAMEالتابعة
للجنة وفقا ً للمرفق الثاني في ھذا القرار؛

)(4

اعتماد المكونات الرئيسية لبرنامج عمل فترة ما بين الدورتين السادسة عشرة ،بما في ذلك اإلنجازات المتوخاة
المقترحة لكل مجال تركيز ،وفقا ً للمرفق الثالث في ھذا القرار؛

)(5

اإلقرار باختصاصات وعضوية أفرقة الخبراء وفرق العمل المشتركة القائمة ،وفقا ً للمرفق الرابع في ھذا القرار؛

تأذن لرئيس اللجنة ) (CAgMبتفعيل عمل أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية ) (OPCAMEsالتابعة للجنة وفرق الخبراء
وفرق العمل ،وفقا ً لألولويات التي تتفق عليھا اللجنة وفريق اإلدارة التابع لھا ،مع مراعاة توافر الموارد الالزمة؛
تأذن كذلك لرئيس اللجنة ) (CAgMبأن يُنشئ ،أثناء فترة ما بين الدورتين ،وبمساعدة فريق اإلدارة التابع للجنة ،فرق
التنفيذ/التنسيق وفرق الخبراء وفرق العمل ،عالوة على تلك التي وافقت عليھا اللجنة ،إذا نشأت الحاجة إلى ذلك؛
تطلب من رئيس اللجنة ) (CAgMأن يُبقي قيد االستعراض ،بمساعدة فريق اإلدارة التابع للجنة ،أثر وفعالية ھيكل العمل
المع ّدل وأن يقدم تقريراً مؤقتا ً في فترة ما بين الدورتين إلى أعضاء اللجنة ويقدم تقريراً نھائيا ً إلى الدورة السابعة عشرة
للجنة؛
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تطلب كذلك أن يتخذ األمين العام الترتيبات الالزمة ،في حدود الموارد المتاحة ،لتأمين مستوى من الدعم للھيكل المعدّل
الذي من شأنه أن يسھّل مشاركة أعضاء أفرقة الخبراء مفتوحة العضوية ) (OPCAMEsالتابعة للجنة ،وفرق
التنفيذ/التنسيق ،وفرق الخبراء وفرق العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرارات  4و 5و ،(CAgM-XV) 6التي لم تعد سارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفق  1للقرار (CAgM-16) 4
فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية
-1

اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية؛

)أ(

رصد الھيكل الداخلي للجنة وطرق عملھا واستعراضھا ،وإجراء التعديالت الضرورية على ھيكل العمل في
الفترة الفاصلة بين الدورتين؛

)ب(

كفالة تكامل مجاالت التركيز بوجه عام وتنسيق قضايا التخطيط اإلستراتيجي؛

)ج(

استعراض خطط العمل لتفعيل الفرق الخاصة بأفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية
) (OPCAMEوالبت في تلك األولويات والجداول الزمنية مع مراعاة المتطلبات المعرب عنھا في دورة اللجنة،
وتقدير وتقييم التقدم المحرز ،وتوفير التوجيه المستمر بشأن النطاقات الزمنية ألعمال تلك األفرقة ونواتجھا؛

)د(

إسداء المشورة إلى رئيس اللجنة بشأن األمور المتعلقة بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى وتقديم الدعم للبرامج
األخرى للمنظمة ) (WMOوالبرامج ذات الصلة؛

)ھـ(

إسداء المشورة إلى رئيس اللجنة بشأن ما ينشأ في الفترات الفاصلة بين دوراتھا من احتياجات إلى تعيينات
جديدة لرؤساء ورؤساء مشاركين ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) ،(OPCAMEوإنشاء
أو تفعيل األفرقة ،وتعيين رؤساء لألفرقة؛

)و(

إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة؛

)ز(

تحديد فرص المشاركة في رعاية أحداث مع الشركاء والرعاة اآلخرين وتقاسم التكاليف معھم؛

)ح(

تنفيذ أكبر قسط ممكن من العمل بواسطة وسائل التواصل االلكترونية ،بما يسمح بالحد من التكاليف واألثر
البيئي للتنقل ،قدر اإلمكان؛

-2

اختصاصات رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية

)أ(

أداء المھام المطلوبة من رئيس لجنة فنية تابعة للمنظمة ) (WMOوفقا ً للمادة  185من الالئحة العامة؛

)ب(

تمثيل اللجنة في اجتماعات المنظمة ) (WMOذات الصلة وحلقات العمل والمؤتمرات التي تشمل لجانا ً فنية
أخرى ،والمجلس التنفيذي والمؤتمر ،واجتماعات ھيئات المجلس التنفيذي واجتماعات رؤساء اللجان الفنية؛

)ج(

تشجيع االعتراف وزيادة الوعي بدور األرصاد الجوية الزراعية وبشكل خاص فيما يتصل باإلطار العالمي
للخدمات المناخية والنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث
) (DRRونظام معلومات المنظمة )(WIS؛
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)د(

توفير إسھامات وعروض تقديمية وتقارير ،حسب اللزوم ،لدورات ھيئات المنظمة ) (WMOالتأسيسية ،والسيما
المجلس التنفيذي والمؤتمر؛

)ھـ(

تعيين بديل إذا تعذر على أي رئيس أو رئيس مشارك في رئاسة أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة
العضوية ) (OPCAMEأو عضو فرقة خبراء أو عضو فرقة عمل مواصلة ذلك الدور ،باالستناد إلى المادة 33
من الالئحة العامة من أجل االسترشاد المالئم؛

)و(

إقامة اتصاالت منتظمة مع أعضاء اللجنة في أنشطتھا ،مثالً من خالل رسائل إخبارية.

-3

اختصاصات نائب رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية

)أ(

مساعدة رئيس اللجنة وقيادة األنشطة الموكلة من الرئيس متى وكيفما احتاج األمر ،وتمثيل اللجنة في المناسبات
عندما يتعذر على الرئيس المشاركة شخصياً ،وترؤس اجتماعات فريق إدارة اللجنة ) (CAgMفي غيابه؛

)ب(

ضمان االتصاالت الفعالة بين فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CAgMوأي فرق عاملة معنية بالخدمات المناخية
والتكيف واألرصاد الجوية الزراعية أو فرق عاملة معنية بالمناخ والھيدرولوجيا مع فرق فرعية أو مھام فرعية
لألرصاد الجوية الزراعية بشأن أنشطتھا وأولوياتھا ،السيما قبل دورات ھيئات المنظمة ) (WMOالتأسيسية التي
تتناول مسائل ذات صلة بالمناخ ،مثل المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ذات
الصلة؛

)ج(

االتصال بالرؤساء المشاركين ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEفي تنفيذ
خطط عملھم وإسداء المشورة من أجل التغلب على المشاكل في إنجاز المھام المتفق عليھا ،بالتشاور مع األمانة
ومع فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM؛

)د(

االتصال بجمعيات األرصاد الجوية الزراعية الوطنية إلعداد االتحاد العالمي لجمعيات األرصاد الجوية
الزراعية )(GFAMS؛

)ھـ(

تقديم تقارير إلى فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواألمانة لالجتماعات ،والرسائل
اإلخبارية ،ودورات الھيئات التأسيسية ،ولدورة اللجنة المقبلة؛

)ز(

التشاور مع الرئيس بشأن جميع ھذه المسائل.

4ـ

تشكيل فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية

يشمل فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالرئيس ونائب الرئيس والرؤساء المشاركين في
أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEsمن  1إلى  ،4على أال يتعدى العدد اإلجمالي
لألعضاء عشرة أعضاء .وتم اختيار الرؤساء المشاركين التاليين وفقا ً للمادة  32من الالئحة العامة للمنظمة ):(WMO
 :OPCAME 1األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية
الرئيس :السيد/السيدة ن .شاتوفداي )الھند(
السيد/السيدة ديارا )مالي(
 :OPCAME 2العلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد الجوية الزراعية
الرئيس :السيد/السيدة أ .برونيني )البرازيل(
الرئيس المشارك :السيد/السيدة ھـ .شانون )الواليات المتحدة األمريكية(
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 :OPCAME 3المخاطر الطبيعية وتقلبية/تغير المناخ في الزراعة
الرئيس :السيد/السيدة ر .ستون )أستراليا(
الرئيس المشارك :السيد/السيدة ر .ديجادردان )كندا(
 :OPCAME 4تطوير القدرات في األرصاد الجوية الزراعية
الرئيس :السيد/السيدة أ .ماتيكو )رومانيا(
الرئيس المشارك :السيد/السيدة ج .أوكيجي )نيجيريا(
وأعربت اللجنة عن ارتياحھا من كون تشكيل فريق إدارتھا يراعي توازنا ً جغرافيا ً جيداً ومن ضم أعضاء جدد يجلبون
أفكاراً وخبرات جديدة .وأشارت اللجنة إلى أنھا تمر في مرحلة انتقالية في ما يخص ھيكلھا ،وفقا ً إلرشادات فريق
اإلدارة السابق ،ولفتت إلى المساھمات والخبرة القيمة التي قدمھا كل من السيد غوانغشنغ زو )الصين( والسيد سيمون
أورالنديني )إيطاليا( وطلب إليھما أن يكونا جاھزين ألداء دور مستشاري رئيس لجنة االرصاد الجوية الزراعية
) ،(CAgMعلى أساس العضوية بحكم المنصب.
5ـ

أسلوب عمل فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية

)أ(

يجتمع فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMرھنا ً بتوافر الموارد ،سنويا ً أو ،على
األقل ،ثالث مرات خالل فترة ما بين الدورتين ،ولكن يجب أن يضطلع بمعظم عمله عن طريق المراسلة أو
عن طريق عقد المؤتمرات عن بعد متى أمكن ذلك؛

)ب(

بھدف تنسيق األنشطة اإلقليمية واألولويات في المسائل المناخية ،وبھدف ضمان مراعاة المصالح اإلقليمية في
عمل اللجنة ،تتم دعوة الممثلين اإلقليميين لحضور دورة واحدة على األقل من دورات فريق اإلدارة التابع للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMأثناء فترة ما بين الدورتين ،واألفضل أن يكون ذلك في االجتماع األول
الذي تحدد فيه أولويات برنامج العمل .ويجوز أن يكون ھؤالء الخبراء اإلقليميون من فرق عمل إقليمية أو فرق
فرعية معنية بمسائل ذات صلة بالمناخ ،أو يجوز أن يكونوا خبراء آخرين في مجال المناخ يعينھم لھذا الغرض
رئيس االتحاد اإلقليمي؛

)ج(

يجوز للرئيس أن يدعو إلى الدورات خبراء أفراد أو مقررين ممن يقدمون التقارير إلى فريق اإلدارة التابع
للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMو/أو خبراء معنيين بمسائل رئيسية محددة ،رھنا ً ببنود جدول
األعمال وتوافر األموال؛

)د(

يجوز اختيار أعضاء فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMللعمل كمقررين
لموضوعات محددة شاملة وھامة مثل منسق شؤون الحد من الكوارث ).(DRR
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االختصاصات المشتركة بين جميع الرؤساء والرؤساء المشتركين ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة
العضوية )(OPCAMEs
-1

االختصاصات المشتركة بين جميع الرؤساء والرؤساء المشتركين ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة
العضوية )(OPCAMEs

)أ(

اتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بالمسائل التي يحيلھا فريق اإلدارة إلى فرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة
العضوية ) (OPCAMEوتنسيق استعراض نشط ومتجاوب لجميع النواتج المتوخاة واألنشطة المقترنة ذات
الصلة بأولويات أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية )(OPCAME؛

)ب(

كفالة أن تكون أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEعلى علم تام باألنشطة
العالمية واإلقليمية المندرجة في مجاالت مسؤوليتھا؛

)ج(

رصد وتقييم أدوار وأنشطة وتقدم وأولويات الخبراء وفرق العمل التي تحددھا اللجنة تحت مسؤولية فرقة
الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) ،(OPCAMEلضمان تنسيق العمل بين األفرقة؛

)د(

المشاركة )كأعضاء في فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،((CAgMفي القرارات المتعلقة
بتشكيل أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEبما في ذلك رؤساء األفرقة؛

)ھـ(

إسداء المشورة لرؤساء األفرقة بخصوص خطط عملھم وتشكيل أفرقتھم ،بما في ذلك التفاعل المحتمل مع
الھيئات األخرى التي يھمھا األمر؛

)و(

العمل مع األمانة وفريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMلوضع خطط عمل أفرقة
الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) ،(OPCAMEأو تحديثھا ،حسب االقتضاء؛

)ز(

تقديم المالحظات إلى أعضاء أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) ،(OPCAMEبما في ذلك
تقديم تقرير عن النشاط بحلول نھاية السنتين التقويميتين في فترة ما بين الدورتين؛

)ح(

تقديم التقارير إلى فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواألمانة لالجتماعات والرسائل
اإلخبارية ودورات الھيئات التأسيسية ولدورة اللجنة المقبلة؛

)ط(

تقاسم مھام رئيس كل فرقة خبراء تابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEورئيسھا المشارك المحددة
أعاله تقسيما ً منصفاً؛

)ي(

العمل كرئيس لكل فرقة خبراء تابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEورئيس مشارك لمدة
سنوات وھي عرضة لتقييم األداء.

-2

4

أساليب العمل المشتركة بين كل أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية

)أ(

يقوم الرؤساء والرؤساء المشاركون بالعمل في إطار مجاالتھم المواضيعية بدعم من خبراء أفرقة الخبراء
التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEالخاصة بھم .ويتواصلون بفعالية مع الخبراء في أفرقة
الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) ،(OPCAMEوفيما بينھم ،بشأن جميع المسائل ذات الصلة
بالمجاالت المواضيعية ألفرقة  ،OPCAMEويتقاسمون مسؤوليات إدارة أفرقة OPCAME؛

)ب(

يعمل رؤساء أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEمع قادة األفرقة ذات الصلة
على وضع خطط عمل طبقا ً لألولويات التي يحددھا فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية
) ،(CAgMعن طريق تقييم المھام والنواتج المتوخاة واآلجال المحددة إلنجازھا ،حسبما يتم االتفاق عليه في
مشاورة واسعة النطاق في فرقة  .OPCAMEيشرف الرؤساء والرؤساء المشاركون على التقيد بخطة العمل
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ويشجعونھا؛ ويقيمون حواراً مع الخبراء المكلفين بالمھام؛ ويتواصلون مع فريق اإلدارة بشأن اإلنجازات
والمسائل؛

)ج(

ينشئ فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMعدداً محدوداً من فرق العمل ضمن كل
مجال مواضيعي خالل فترة ما بين الدورتين إلنجاز أھداف فترة ما بين الدورتين المحددة؛

)د(

أفرقة الخبراء وفرق العمل :يدعوھا لالجتماع حسب الضرورة كل من فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد
الجوية الزراعية ) (CAgMوبرنامج األرصاد الجوية الزراعية ) .(AgMPوباإلضافة إلى أفرقة الخبراء ،يجب
دعوة فريق عمل واحد على األقل لكل مجال تركيز إلى اجتماع خالل كل فترة فاصلة بين دورتين؛

)ھـ(

فريق التنفيذ/التنسيق ) :(ICTيتم دعوته لمرة واحدة على األقل خالل كل فترة فاصلة بين دورتين .يستعرض
فريق التنفيذ/التنسيق ) (ICTالتوصيات المواضيعية ألفرقة الخبراء وفرق العمل ويضع الئحة موحدة وانتقائية
بالتوصيات ذات الصلة وخطط التنفيذ ،ليتم تقديمھا إلى فريق اإلدارة .ويتشكل فريق التنفيذ/التنسيق ) (ICTمن
قادة فرقة خبراء مجاالت التركيز وفرق العمل ،مع تعيين رؤساء مشاركين لفريق التنفيذ/التنسيق )،(ICT
يرشحھم رؤساء المجاالت المواضيعية ورؤساؤھا المشاركون ،ويوافق عليھم رئيس ونائب رئيس لجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMويصبح أيضا ً قادة كل من أفرقة الخبراء وفرق العمل أعضاء في فريق
تنفيذ/تنسيق ) (ICTواحد )فريق التنفيذ/التنسيق(؛

)و(

يدير كل فرقة خبراء تابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEرئيس ورئيس مشارك ،وتتألف من
مجموعة خبراء متخصصين في مجاالت اھتمامات البرنامج المحددة .ويكون الرئيس والرؤساء المشاركون
لفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية ) (OPCAMEأعضاء في فريق اإلدارة التابع للجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) .(CAgMويتم ترشيح خبراء  OPCAMEاستناداً إلى التمثيل اإلقليمي والخبرة الفريدة
والمختصّة؛

)ز(

يتم إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواألمانة ،حسب ما يتراءى للرئيس،
للتركيز على مسائل لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالحالية والطارئة .واستناداً إلى المتطلبات المحددة
بواسطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMوفريق اإلدارة التابع لھا ،ستتم دعوة فرق العمل إلنجاز مھمة
مواضيعية محددة خالل فترة معينة ومحددة )أي من  3أشھر إلى سنتين( .سيدير كل فريق عمل قائد الفريق.
ويكون اجتماع فريق العمل ،في حاالت كثيرة ،مطلوبا ً ولكنه ليس إلزاميا لكل مھام فرق العمل .وعند إنجاز
المھمة المعيّنة ،يعيد أعضاء فرق العمل مجموعة خبراء أفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية
)(OPCAME؛

)ح(

يعود للرئيس ،وفريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMواألمانة ،اتخاذ قرار
إنشاء أفرقة خبراء لتر ّكز على المخرجات ذات األولوية لكل من مجاالت تركيز اللجنة ) .(CAgMواستناداً إلى
المتطلبات التي تحددھا اللجنة ) (CAgMوفريق إدارتھا )ُ ،(MGتش ّكل أفرقة الخبراء لمدة عامين على األقل
وت ّكلف بأداء مھام مواضيعية محددة .ويقود كل فرقة خبراء رئيس .ويستحسن أن تعقد فرقة الخبراء اجتماعاً،
لكن ذلك ليس ضروريا ً لكل المھام؛

)ط(

صُمم ھيكل العمل إليجاد صالت فعالة مع االتحادات اإلقليمية ولكفالة مشاركتھا في تخطيط برنامج األرصاد
الجوية الزراعية وتنفيذه وتنسيقه على الصعيد اإلقليمي .ويعزز ھذه العالقة وجود اتصال فعال بين فرق العمل
المعنية باألرصاد الجوية الزراعية في كل إقليم ،وفريق اإلدارة التابع للجنة  ،CAgMوفرق التنسيق/التنفيذ،
ويقوم بتنسيق ذلك نائب رئيس اللجنة؛

)ي(

يسعى فريق اإلدارة إلى مشاركة خبراء من البلدان النامية ومشاركة نساء في أنشطة لجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) ،(CAgMوذلك من منظور تعزيز المعرفة والقدرة ،ولكن األھم بسبب ما يقدمه ھؤالء الخبراء من
تجربة ومنظورات فريدة وھامة.
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عناصر برنامج عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين
يتم عرض عناصر برنامج عمل لجنة األرصاد الجوية الزراعية للفترة السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين ،بما في
ذلك النواتج المتوخاة المقترحة لكل من مجاالت التركيز األربعة ألفرقة الخبراء التابعة للجنة  CAgMمفتوحة العضوية
).(OPCAMEs
مجال التركيز ) :1 (OPCAMEاألرصاد الجوية الزراعية التطبيقية
يشدد مجال التركيز  1على أھمية تحسين تقديم نواتج وخدمات األرصاد الجوية الزراعية وتقديم الخدمات ،واالتصال
لمستخدمي الخدمات الزراعية )كالمحاصيل وأراضي الرعي وتربية الماشية والحراجة ومصائد األسماك( .ويوفر أيضا ً
اإلرشاد لتعزيز مساھمة مجال األرصاد الجوية الزراعية للتطبيقات العملية في القطاعات الزراعية.
يجب أن تسعى أنشطة مجال التركيز  1إلى خالل فترة ما بين الدورتين  2018-2014إلى تحقيق النواتج التالية:
)أ(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية الالزمة
لقطاع تربية الماشية ؛

)ب(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية الالزمة
لقطاع الحراجة ،بما في ذلك مسائل طقس الحرائق؛

)ج(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية الالزمة
لقطاع الموارد المائية؛

)د(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية الالزمة
لقطاع المحاصيل ؛

)ھـ(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية الالزمة
ل ُنظم اإلنذار المبكر باآلفات واألمراض التي تصيب النباتات والحيوانات؛

)و(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMواللجنة ) (JCOMMبشأن استعراض خدمات األرصاد الجوية الزراعية
التطبيقية الالزمة لقطاع مصائد األسماك بالتعاون مع فريق العمل المشترك بين اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMواللجنة ) (CAgMالمعني بالطقس والمناخ ومصائد األسماك )/CAgM-16الوثيقة  ،4الفقرة 5.3.2
والمرفق (4؛

)ز(

إصدار دراسات الحالة لخدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية ،بما في ذلك نشر الخدمات ،من نطاق النظم
الزراعية–اإليكولوجية في بلدان متعددة ،التي يجب استخدامھا كأمثلة بواسطة بلدان أخرى لتحسين خدمات
األرصاد الجوية لديھا )/CAgM-16الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2ز((؛

)ح(

كتيب يضم اإلجراءات الموصى بھا لتطوير وتقديم منتجات أرصاد جوية زراعية دقيقة وموثوقة ومنھجية،
بفضل التعاون والتنسيق مع برامج المنظمة ) (WMOاألخرى والمنظمات الدولية واإلقليمية ،حسب االقتضاء
)/CAgM-16الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2ھـ((؛

)ط(

تطوير استراتيجيات ترمي إلى تعزيز ُنظم نشر معلومات األرصاد الجوية الزراعية لضمان تقديم خدمات
األرصاد الجوية الزراعية ذات الصلة التي توفرھا المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الوقت المناسب؛

)ي(

تقييم استيعاب المرافق الوطنية ) (NMHSsلتوصيات اللجنة ) (CAgMالسابقة وتنفيذھا لھا.
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مجال التركيز ) : 2 (OPCAMEالعلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد الجوية الزراعية
يشدد مجال التركيز على تطوير وتطبيق العلوم والتكنولوجيات لتوفير منتجات وموارد وخدمات عالية الجودة وتطوير
الصالت الفعالة بين موفري خدمات األرصاد الجوية الزراعية ومستخدمي ھذه العلوم والتكنولوجيات والنواتج والموارد
والخدمات المرتبطة باألرصاد الجوية الزراعية .
يجب أن تسعى أنشطة مجال التركيز  2خالل فترة ما بين الدورتين  2018-2014إلى تحقيق النواتج التالية:
)أ(

مبادئ توجيھية بشأن تطوير نشرات األرصاد الجوية الزراعية ؛

)ب(

مواد إرشادية بشأن دمج شبكات األرصاد الجوية الزراعية الوطنية بشبكات خدمات األرصاد الجوية
/16الوثيقة  ،6.2الفقرة ) 6.2.6ب((؛

)ج(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMبشأن استعراض الممارسات القائمة في دمج الرصدات الموقعية
وقياسات االستشعار عن بعد)/CAgM-16الوثيقة  ،6.2الفقرة ) 6.2.4د((؛

)د(

إعداد مواد إرشادية للجنة ) (CAgMتقوم على استعراض الممارسات القائمة استخدام نظام المعلومات الجغرافية
) (GISلدمج البيانات الطقسية والمناخية والزراعية والبيانات ذات الصلة لدعم نواتج األرصاد الجوية الزراعية
ونماذجھا )/CAgM-16الوثيقة  ،6.2الفقرة ) 6.2.4ھـ((؛

)ھـ(

إعداد مواد إرشادية للجنة ) (CAgMتقوم على استعراض الممارسات القائمة في استخدام الخدمات الصوتية
والنصية من خالل أجھزة االتصال المتنقلة لتطبيقات الطقس والمناخ المعنية بالزراعة )/CAgM-16الوثيقة ،6.2
الفقرة ) 6.2.4و((؛

)و(

إنشاء فرقة خبراء مقترحة معنية ببيانات الظواھر ومشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
ولجنة علم المناخ ) ،(CClبالتعاون مع لجنة علم المناخ ) ،(CClبما في ذلك التعاون المحتمل مع اللجنة المعنية
ببيانات الظواھر والتابعة للجمعية الدولية لألرصاد الجوية اإلحيائية )) (ISBانظر /CAgM-16الوثيقة  ،5الفقرة
) 5.3.3أ((؛

)ز(

مواد إرشادية بشأن استخدام شبكات الرصد المتطوعة الوطنية واستخدام مقاييس األمطار المعيارية البسيطة في
ھذه الشبكات )/CAgM-16الوثيقة  ،5الفقرة ) 5.3.3ج((؛

)ح(

إعداد تقرير وتوصيات للجنة ) (CAgMتقوم على استعراض تقنيات القياس الحالية واألجھزة الالزمة للقياس
الكمي لمكونات ميزانيات المياه والكربون خالل موسم النمو وخارجه ،مع التركيز على قياس التدفق والحصول
على القياسات المساعدة بطرق الكترونية )مثل حرارة التربة والھواء واالشعاع الشمسي ورطوبة التربة
ورطوبة ورق األشجار وتدفق ثاني أكسيد الكربون والتبخر والنتح(؛

)ط(

إرشادات بشأن أفضل الممارسات وتحديدھا لنظم دعم قرارات األرصاد الجوية الزراعية )/CAgM-16الوثيقة
 ،6.2الفقرة (6.2.1؛

)ي(

إسداء المشورة بشأن المرحلة التالية من تطوير المرفق العالمي لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية
) (WAMISاستناداً إلى استعراض التقدم )/CAgM-16الوثيقة (3؛

)ك(

توفير الخبرات واإلرشادات لمجموعات النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) (WISالمتعددة ،والمتعلقة باألرصاد الجوية الزراعية )/CAgM-16الوثيقة  ،4الفقرات 4.3
)د( و) 4.5ب( و) 4.6ج( و) 4.7ب((؛

)CAgM-

القرارات
)ل(

إعداد تقرير عن إتاحة بيانات المناخ للمزارعين ،باستخدام االدوات المتوفرة ،بما في ذلك في النطاقات التي
يحتاجونھا في قراراتھم وتحليل الخيارات البديلة إلدارة األراضي واستخدامھا )/16الوثيقة  ،6.3الفقرة 6.3.3
)ج((؛

)م(

إعداد مواد إرشادية بشأن معلومات الطقس والمناخ لمساعدة المزارعين في تطبيق تقنيات جمع المياه.
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مجال التركيز ) : 3 (OPCAMEالمخاطر الطبيعية وتقلبية/تغير المناخ في الزراعة
يشدد مجال التركيز  3على آثار المخاطر الطبيعية وتقلبية/تغير المناخ وخاصة ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة على
الزراعة ،وتطوير التخطيط  ،ووضع إستراتيجيات للتأھب والحد من اآلثار والتكيف للمساعدة على التطوير الزراعي.
يجب أن تسعى أنشطة مجال التركيز  3خالل فترة ما بين الدورتين  2018-2014إلى تحقيق النواتج التالية:
)أ(

مواد إرشادية بشان أساسيات علم المناخ وقيمته بالنسبة إلى أصحاب الشأن الزراعيين )/CAgM-16الوثيقة ،6.3
الفقرة ) 6.3.3ب((؛

)ب(

إعداد تقريرعن المواد القائمة المتعلقة بتكييف الزراعة مع تغير المناخ وتقلبيته؛

)ج(

دراسات الحالة واستعراض المؤلفات الخاصة باآلثار االجتماعية-االقتصادية لألحداث المناخية المتطرفة على
الزراعة ،وإعداد مواد إرشادية لألعضاء )/CAgM-16الوثيقة  ،6.3الفقرتان ) 6.3.9د( و) 6.3.12ح((؛

)د(

تحديث قائمة دراسات الحالة الناجحة والنواقص في تطبيقات إسقاطات تغير المناخ ألجل استدامة الزراعة
والحراجة ومصائد األسماك على المستويين الوطني واإلقليمي )/CAgM-16الوثيقة  ،6.3الفقرة (6.3.6؛

)ھـ(

تنفيذ أنشطة فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
ولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JCEG-CFWبنجاح )/CAgM-16الوثيقة ،6.3
الفقرة (6.3.3؛

)و(

مراجعة كتيّب المنظمة ) (WMOحول أمن الطقس والمناخ والماء )/CAgM-16الوثيقة  ،6.3الفقرة ) 6.3.3أ((؛

)ز(

إعداد تقرير وتوصيات إلى اللجنة ) (CAgMبشأن مؤشرات الجفاف القائمة ومؤشرات الجفاف المحتملة
بالتشاور مع برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف؛

)ح(

إعداد تقرير وتوصيات إلى اللجنة ) (CAgMبشأن استعراض تطبيقات الطقس والمناخ لتحسين التنمية الزراعية
المستدامة؛

)ط(

مواد إرشادية بشأن خدمات اإلرشاد ،بما في ذلك دراسات الحالة من بلدان مختلفة ،بشأن إدارة مخاطر الكوارث
المرتبطة بالزراعة ،بما يشمل خدمات الرصد والتقييم واإلنذار المبكر التي تضم خدمات األرصاد الجوية
الزراعية الموجھة نحو التأمين؛

)ي(

تجميع األساليب واألدوات التي يمكن تطبيقھا في التخفيف من آثار تغير المناخ وآثار تقلبية المناخ وتغيره ،بما
في ذلك ظواھر الطقس المتطرفة.

مجال التركيز ) : 4 (OPCAMEتطوير القدرات في األرصاد الجوية الزراعية
يروّ ج مجال التركيز  4للتدريب والتعليم والتوعية المرتبطة بموضوعات األرصاد الجوية الزراعية للتعجيل بنقل
المعرفة والمنھجيات ،بما في ذلك البحث والتنسيق والتعاون والتواصل وواجھة المستخدم لخدمات المعلومات ذات
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الصلة لكي يعزز الوسط الزراعي بناء القدرات .وسيحسّن مجال التركيز ھذا قدرة المستخدمين على فھم منتجات
وخدمات األرصاد الجوية الزراعية المتوفرة لتبنيھا واستخدامھا على نحو أفضل.
يجب أن تسعى أنشطة مجال التركيز  4إلى النواتج المتوخاة التالية خالل فترة ما بين الدورتين  2018-2014إلى تحقيق
النواتج التالية:
)أ(

ملحق جديد خاص باألرصاد الجوية الزراعية في مطبوع المنظمة رقم  ،1083والذي سيح ّل محل مطبوع
المنظمة رقم  ،258الملحق /CAgM-16) 2الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2أ( والوثيقة  ،7الفقرة (7.1.2؛

)ب(

قائمة بالكتب الدراسية المتوفرة والموصى بھا في مجال األرصاد الجوية الزراعية لنطاق مستويات التعليم
الرسمي والتدريب غير الرسمي )/CAgM-16الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2ب((

)ج(

ملحق لدليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية )-GAMP-WMOرقم  (134من خالل المساھمة في وضع قائمة
بالمقاالت العلمية المحدّثة إلضافة ملحق لكل فصل في دليل /CAgM-16) GAMPالوثيقة  ،6.1الفقرة 6.1.2
)ج((؛

)د(

تقييم االستخدام عبر اإلنترنت لمنشورات متنوعة معنية باألرصاد الجوية الزراعية وتابعة للمنظمة
)/WMO) (CAgM-16الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2د((؛

)ھـ(

تحديد احتياجات التدريب المطلوبة لتحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية وتلبية متطلبات المستخدمين،
استناداً إلى فرص التدريب من المشاريع المموّ لة ومن خالل التعاون مع جمعيات األرصاد الجوية الزراعية
العالمية والوطنية ،من ضمن أمور أخرى )/CAgM-16الوثيقة  ،6.1الفقرة ) 6.1.2د((؛

)و(

تنفيذ برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPالتابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل
التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي
) (WFPوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) (IFADوغيرھا؛.

)ز(

تحسين إمكانية الوصول إلى الموارد الخارجة عن الميزانية لدعم أنشطة اللجنة ) (CAgMذات الصلة من خالل
تعزيز فھم الوكاالت المانحة المعنية لھذا الموضوع على نحو أفضل وزيادة التأثير عليھا؛

)ح(

إقامة شراكات مع شركات القطاع الخاص المناسبة تتيح االستفادة من أدوات وعلوم وموارد تمويل إضافية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرارات
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المرفق  4لمشروع القرار (CAgM-16) 4
أفرقة الخبراء وفرق العمل المشتركة القائمة
ھناك فرقتان مشركتان قائمتان مع لجان أخرى ،قامت ھيئات المنظمة ) (WMOالتأسيسية األخرى بالموافقة بالفعل على
عضويتھا واختصاصاتھا و/أو تنسيقھا.
-1

فريق العمل المشترك بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMواللجنة ) (CAgMالمعني بالطقس والمناخ
ومصائد األسماك

1-1

العضوية:
القائد) James Salinger :نيوزيلندا(  -لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
) Karen Evansأستراليا(  -لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
) D. E Harrisonالواليات المتحدة األميركية(  -اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
) Anne Hollowedالواليات المتحدة األميركية(  -اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
) Andrew Nkansahغانا(  -لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
) Miquel Niquenبيرو(  -لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
) Scott Woodruffالواليات المتحدة األميركية(  -اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
) Chang-ik Zhangجمھورية كوريا(  -لجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM

1-2

االختصاصات:

)أ(

استعراض الحالة الراھنة لجمع البيانات من قبل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوغيرھا ،لتقييم كيف تلبي
ھذه البيانات االحتياجات الراھنة لنھج النظام اإليكولوجي في ما يتعلق بإدارة مصائد األسماك ،وحسب
االقتضاء ،العمل مع أفرقة خبراء اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMاألخرى لتطوير الخدمات المناخية لمصائد
األسماك استناداً إلى بيانات المناخ البحرية المتوفرة؛

)ب(

تشجيع المنظمات المعنية بإدارة مصائد أسماك المحيطات والسواحل على إعالم أعضائھا بفوائد إجراء رصدات
لألرصاد الجوية البحرية وللمحيطات ذات الصلة وتقديم تقارير عنھا إلى نظم المعلومات والرصد المتنوعة
الخاصة بالمنظمة )/(WMOاللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC؛

)ج(

المساھمة في فھم آثار تغير المناخ على مصائد األسماك والزراعة المائية البحرية؛

)د(

تحديد أدوات تقييم المخاطر أو تقييم إدارة المخاطر التي تأخذ في االعتبار تقلبية المناخ ،من أجل تحسين نھج
النظام اإليكولوجي إلدارة مصائد األسماك؛

)ھـ(

تحديد كيفية توفير أدوات الطقس والمناخ المعلومات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ذات الصلة بمصائد
األسماك الساحلية والزراعة المائية البحرية؛

)و(

تقديم التقارير ،بما في ذلك التوصيات بشأن إجراءات المتابعة ،وفقا ً للجداول الزمنية التي وافقت عليھا لجان
اإلدارة التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواللجنة الفنية المشتركة ).(JCOMM
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-2

فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء )(JEG-CFW

2-1

العضوية من لجنة األرصاد الجوية الزراعية ):(CAgM
) Ray Mothaالواليات المتحدة األميركية ،الرئيس(
) Simone Orlandiniإيطاليا(

2-2

االختصاصات )القرار :((EC-LXIII) 3

)أ(

اإلشراف على األنشطة المشتركة للجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMولجنة
الھيدرولوجيا ) (CHyوتنسيقھا فيما يخص تطبيقات المناخ والغذاء والماء المتعلقة بتقلبية المناخ ،والتكيف مع
تغير المناخ وإدارة المخاطر ،السيما من أجل إتباع نھج متكامل تجاه مسائل الجفاف والتصحر؛

)ب(

اإلشراف على وضع وتقديم إرشادات بشأن استخدام األساليب واألدوات ،وأفضل الممارسات ،لدراسة الصالت
بين المناخ والغذاء والماء بطريقة متكاملة؛

)ج(

ترويج وتوجيه إقامة صالت فعالة بين العناصر التشغيلية لمقدمي الخدمات المناخية على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية ،وما يناسب ذلك من نظم دعم القرارات ذات الصلة في قطاعي الماء والغذاء؛

)د(

التوصية بطرق لتحسين توفر البيانات ،وتكاملھا بالنسبة للجنة علم المناخ ،ولجنة األرصاد الجوية الزراعية،
ولجنة الھيدرولوجيا ،وبالنسبة لدراسات المناخ والغذاء والماء؛

)ھـ(

الترويج لالستخدام الفعال للمعلومات المتعلقة بالمناخ والھيدرولوجيا ،والمرتبطة بتقلبية المناخ وتغيره في إدارة
موارد المياه وإنتاج الغذاء؛

)و(

الترويج للجھود المبذولة لتوفير الفھم بشأن أوجه عدم اليقين ،وتحديدھا الكمي وإبالغھا بصورة فعالة إلى
المستخدمين لدى تقديم النواتج والخدمات؛

)ز(

تعزيز توثيق أواصر عالقات عمل المنظمة ) (WMOمع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )(FAO
وبرنامج األغذية العالمي ) (WFPواليونسكو بشأن قضايا المناخ والغذاء والماء؛

)ح(

مراقبة التطورات المستجدة في المنتديات الدولية والوطنية ،وفي اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بالمناخ والغذاء
والماء؛

)ط(

المحافظة على التواصل بشكل وثيق مع الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ ومسائل
الطقس والماء والبيئة ذات الصلة ) ،(WG-CWEمن خالل منسقه.

التوصيات التي اعتمدتھا الدورة
التوصية

(CAgM-16) 1

الجفاف والتصحر
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية؛ ) ،(UNCEDريو دي جانيرو ،البرازيل 14-3 ،حزيران /يونيو
 ،1992وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية واألجزاء ذات الصلة من جدول أعمال القرن ،21

)(2

القرار  - 234/49وضع اتفاقية دولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر،
ال سيما في أفريقيا ،الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ،1994

)(3

التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDفي كانون األول /ديسمبر ،1996

)(4

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
،(1026

)(5

القرار  - 223/54تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو
التصحر ،ال سيما في أفريقيا ،الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ،1999

)(6

القرار  – X/35التنوع األحيائي في األراضي الجافة وشبه الرطبة ،الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة للتنوع البيولوجي في دورته العاشرة في تشرين األول /أكتوبر  ،2010والذي حث األطراف والحكومات
األخرى على وضع وتنفيذ خطط إلدارة الجفاف ونظم لإلنذار المبكر على جميع المستويات ،أو تنقيحھا حيثما
كانت قائمة ،لزيادة مقاومة األراضي الجافة وشبه الرطبة،

)(7

اإلعالن النھائي لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ).(HMNDP

وإذ تأخذ في اعتبارھا:
)(1

دور المناخ والعوامل المناخية في عمليات التصحر وأھمية األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في العديد من جوانب
مكافحة التصحر،

)(2

أن الجفاف والتصحر يؤثران باستمرار على العديد من البلدان،

)(3

أن الجفاف والتصحر لھما عواقب خطيرة على التنمية االقتصادية – االجتماعية والبيئة في العديد من البلدان ،ال سيما
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة قليلة الرطوبة،

)(4

أن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOما برحت تسھم على مدى سنوات عديدة في مكافحة اآلثار السلبية
للجفاف والتصحر على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،

)(5

المواد  10و 16و 19من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )،(UNCCD
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)(6

أن المنظمة ) (WMOقد شاركت بفعالية في الدورات من  1إلى  11لمؤتمر األطراف ) (COPفي اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDوستستمر في المشاركة في الدورات المقبلة لمؤتمر األطراف )،(COP

)(7

نجاح التعاون بين المنظمة ) (WMOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOوتنظيمھا لالجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف
)،(HMNDP

وإذ تدرك أن موضوع الجفاف والتصحر قد تم بحثه بالتفصيل في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )،(UNCCD
تحث أعضاء المنظمة ) (WMOعلى ما يلي:
)(1

مواصلة تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ونظم المراقبة لضمان تجميع
وتوزيع البيانات والمعلومات األساسية بشكل مالئم على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي؛

)(2

تقديم الدعم ،حسب االقتضاء ،للبرامج الوطنية واإلقليمية والعالمية الرامية إلى التجميع المتكامل للبيانات،
واالضطالع بتقييمات وبحوث تتعلق بتدھور األراضي والتصحر والتخفيف من وطأة مشاكل الجفاف؛

)(3

مواصلة استعراض ودراسة وإجراء البحوث الخاصة بالتفاعالت بين المناخ والجفاف والتصحر وآثارھا
االجتماعية واالقتصادية؛

)(4

توجيه انتباه السلطات المعنية والخبراء المختصين إلى استخدام معلومات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
وتطبيقاتھا في برامج العمل الوطنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD؛

)(5

حفز التثقيف والتدريب بشأن الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للمجاالت متعددة التخصصات في
مكافحة التصحر؛

)(6

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

)(7

دعم إجراءات تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفيما يتعلق بإدارة مخاطر الجفاف والبرنامج
المقترح للتواصل مع مستخدمي المعلومات المناخية؛

تطلب إلى األمين العام ما يلي:
)(1

االستمرار في توزيع أي قرارات ذات صلة يتخذھا مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
) (UNCCDوقد تترتب عليھا آثار بالنسبة للبلدان األعضاء في المنظمة ) ،(WMOعلى األعضاء للعلم واتخاذ ما
يلزم من إجراءات؛

)(2

مواصلة اتخاذ خطوات نحو تنفيذ اإلجراءات التي أوصت بھا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )،(UNCCD
والتي لھا صلة مباشرة بالمنظمة )(WMO؛

)(3

التعاون ،حسب االقتضاء ،وفي حدود موارد الميزانية ،مع سائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة في تنفيذ
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD؛

)(4

كفالة استمرار المنظمة ) (WMOفي المشاركة بفعالية ،حسب االقتضاء ،في أنشطة التنفيذ دعما ً التفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر )(UNCCD؛

)(5

مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDفي اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ مركز إدارة
الجفاف لجنوب شرق أوروبا ) (DMCSEEوفي استطالع إمكانية إنشاء مراكز مماثلة في مناطق أخرى؛

التوصيات
)(6
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مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDومنظمة الفاو ،وبرنامج عقد تنمية
القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ،واتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،في دعم
حلقات عمل إقليمية للسياسات الوطنية إلدارة الجفاف؛

) (7مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDعلى تنفيذ برنامج اإلدارة المتكاملة
للجفاف ).(IDMP
ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذه التوصية تحل محل التوصية  -XV)CAgM( 1التي لم تعد سارية.

التوصية

(CAgM-16) 2

التقارير المرحلية الوطنية عن األرصاد الجوية الزراعية
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

التوصية  – (CAgM-XV) 2التقارير الوطنية عن التقدم المحرز في مجال األرصاد الجوية الزراعية،

)(2

ردود األعضاء المتلقاة حتى اآلن على االستبيان بشأن التقارير الوطنية عن التقدم المحرز خالل الفترة
،2013-2010

)(3

قيام أمانة المنظمة ) (WMOبإنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن حالة أنشطة األرصاد الجوية الزراعية في البلدان
األعضاء استناداً إلى المعلومات الواردة في تقارير األعضاء،

توصي:
بأن يقدم األعضاء ردودھم على االستبيان الحالي ،إلدراجھا في قاعدة البيانات الشاملة الخاصة باألرصاد الجوية
الزراعية والتي تجمعھا أمانة المنظمة )(WMO؛
توصي األمين العام:
)(1

بتعميم قائمة األعضاء الذين قدموا تقاريرھم على سائر األعضاء ،مشفوعة بمذكرة تدعوھم إلى تقديم تقاريرھم
بحلول  31تموز /يوليو 2014؛

)(2

اتخاذ ترتيبات لتحديث قاعدة البيانات الشاملة بشأن األرصاد الجوية الزراعية استناداً إلى الردود المقدمة من
األعضاء قبل  30أيلول /سبتمبر 2014؛

)(3

نشر عروض وتحاليل موجزة عن التقدم المحرز في مجال األرصاد الجوية الزراعية على األعضاء للعلم من
خالل رسالة تعميمية يرسلھا رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMبحلول  30تشرين الثاني /نوفمبر .2014

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذه التوصية تحل محل التوصية  ،(CAgM-XV) 2التي لم تعد سارية.
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التوصية (CAgM-16) 3
التدريب والتعليم في مجال األرصاد الجوية الزراعية
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تشير إلى:
)(1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
،(1026

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1092

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية) (2012للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1102

)(4

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

)(5

المبادئ التوجيھية لتعليم وتدريب موظفين متخصصين في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا التطبيقية ،المجلد
األول ،الملحق رقم  :2مبادئ توجيھية بشأن وضع المناھج الدراسية في مجال األرصاد الجوية الزراعية
)مطبوع المنظمة رقم ،(258

)(6

مرجع تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،المجلد األول )مطبوع المنظمة
رقم ،(1083

)(7

إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات )مرفق القرار .((EC-64) 18

وإذ تشير أيضا ً إلى:
)(1

أھداف إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات (1 :تحديد القدرات المطلوبة وتحديد أوجه القصور؛  (2زيادة إبراز
المكانة والملكية الوطنية؛  (3تعظيم إدارة المعرفة؛  (4تعزيز تعبئة الموارد وإدارة المشروعات؛  (5تقوية
اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ و (6زيادة فرص التعليم والبحوث،

)(2

أنه ال يوجد عدد كاف من الموظفين المدربين ،وخصوصا ً من أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية في بعض
البلدان ،لتقديم خدمات فعالة للمجتمع الزراعي،

)(3

أن تحسين معايير التدريب ألخصائيي األرصاد الجوية الزراعية من المقتضيات األساسية لتوفير خدمات شاملة
في مجالي الطقس والمناخ ألغراض الزراعة،

)(4

أن تطوير القدرات جزء رئيسي من اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوأن الزراعة واألمن الغذائي من
أولويات اإلطار )،(GFCS

)(5

تنقيح المبادئ التوجيھية الخاصة بالتعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا التطبيقية للتركيز
على نتائج التعليم بدالً من المناھج المطلوبة،

)(6

أن العديد من مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوالجامعات يمكن أن تساعد في توفير
دورات التدريب في مجال األرصاد الجوية الزراعية،

التوصيات
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توصي األمين العام بما يلي:
)(1

تقديم تقرير عن القدرة الحالية لخدمات األرصاد الجوية الزراعية ،بما يتيح للجنة صياغة ردود مالئمة لتطوير
القدرات ،وتحديد أولويات االستثمار ،وحشد الموارد ،فضالً عن رصد نجاح عمل اللجنة وتقييمه؛

)(2

توفير معلومات وموارد مالئمة ،بما في ذلك عن المنافع االجتماعية االقتصادية ،يمكن لألعضاء استخدامھا
لتبيان قيمة خدمات األرصاد الجوية الزراعية للحكومات والمنظمات المعنية األخرى؛

)(3

توثيق التواصل مع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمراكز المتخصصة بشأن توفير الدورات التدريبية
والتعليمية واألدوات في مجال األرصاد الجوية الزراعية ،وبشأن محتوى ھذه الدورات ،لتعزيز برامج التدريب
وتوسيعھا لكفالة الوفاء بمتطلبات التدريب المحددة ألخصائيي األرصاد الجوية الزراعية وفھم الدور المحتمل
لمراكز االمتياز العالمية في مجال األرصاد الجوية الزراعية )(GCREAMs؛

)(4

تدريب مزيد من الموظفين الفنيين المؤھلين في مجال األرصاد الجوية الزراعية ،على الصعيد الوطني
واإلقليمي ،لتقديم الخدمات األساسية الالزمة للزراعة؛

)(5

التشجيع على المزيد من الحوار بين المجتمعات الزراعية والمرافق الوطنية ) (NMHSsلفھم طرق استخدام
معلومات الطقس والمناخ وطرق نشرھا ،وتطبيقاتھا في عمليات صنع القرار؛

)(6

ضمان مشاركة برنامج األرصاد الجوية الزراعية مشاركة وثيقة في برنامج التعليم والتدريب بما يكفل دمج
متطلبات األرصاد الجوية الزراعية على نحو مالئم؛

)(7

مراجعة المطبوع المعنون مبادئ توجيھية بشأن وضع المناھج الدراسية في مجال األرصاد الجوية الزراعية،
)مطبوع المنظمة رقم  258ـ الملحق رقم  (2بنا ًء على نتائج التعليم ،على غرارمرجع تنفيذ معايير التعليم
والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والھيدرولوجيا؛

)(8

اإلبقاء على الملحق رقم ) 2مطبوع المنظمة رقم  (258في صيغته الحالية ريثما يُعتمد المطبوع الجديد؛

)(9

تعزيز تنسيق مشاريع األرصاد الجوية الزراعية التي توفرھا منظمات أخرى بما في ذلك الوكاالت المانحة،
والعمل بج ّد على استطالع فرص تمويل جديدة؛

)(10

مواصلة تعزيز إمكانيات الحصول على منح دراسية وبرامج التبادل المشمولة بالرعاية ،وتوفيرھا؛

)(11

تيسير عقد الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل التي حددتھا اللجنة في دورتھا السادسة عشرة ،وتلك التي
حددھا فريق اإلدارة في فترة ما بين الدورتين؛

)(12

تيسير إعادة تنشيط المؤسسات غير الفعالة ،حسب ما ھو مالئم وضمن الموارد المتوافرة ،لزيادة قدراتھا
وتعزيز المؤسسات االستراتيجية التي يمكن أن تعمل كمراكز إضافية لمراكز االمتياز العالمية في مجال
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(GCREAMsمثل مركز التدريب والبحث التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي ).(SADC CSC

تطلب إلى األعضاء:
)(1

الترويج للمبادئ التوجيھية الجديدة لنتائج التعليم في التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الزراعية
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1083والتواصل مع مؤسسات التدريب والجامعات في شأنھا؛

)(2

تحسين عملية نشر معلومات الطقس والمناخ على مرافق اإلرشاد الزراعي في بلدانھم؛
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)(3

تحسين البنية األساسية لألرصاد الجوية الزراعية في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من خالل تقديم دعم
إقليمي ودولي؛

)(4

تحسين التعاون بين مختلف معاھد األرصاد الجوية والمعاھد المناخية والزراعية ومعاھد البحوث والمعاھد
التعليمية واإلرشادية في مختلف األقاليم في العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذه التوصية تحل محل التوصية  (CAgM-XV) 3التي لم تعد سارية.

التوصية

(CAgM-XV) 4

استعراض قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة الصادرة
عن لجنة األرصاد الجوية الزراعية
إن لجنة األرصاد الجوية الزراعية،
إذ تحيط علما ً مع االرتياح باإلجراءات التي اتخذھا المجلس التنفيذي بشأن توصياتھا السابقة،
توصي باإلبقاء على سريان قرار المجلس التنفيذي  - (EC-LX) 6إنشاء شبكة لمحطات األرصاد الجوية الزراعية
الوطنية )(NASNET؛

ــــــــــــــ
مالحظة :ھذه التوصية تحل محل التوصية  ،(CAgM-XV) 4التي لم تعد سارية.
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