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لجنة علم المناخ
الدورة السادسة عشرة
ھايدلبرغ ،ألمانيا 8-3 ،تموز /يوليو

التاريخ:
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األصل:

إنكليزي

2014

الترتيبات المادية للدورة
المكان
بناء على دعوة كريمة من حكومة ألمانيا ،ستعقد الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CCl-16في
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ھايدلبرغ ،ألمانيا ،في الفترة  8-3تموز /يوليو  ،2014في دار المؤتمرات ” .“Stadthalle Heidelbergوسيقام حفل
االفتتاح الساعة  10:00يوم الخميس  3تموز /يوليو  .2014وسيسبق الدورة عقد مؤتمر فني في نفس المكان في الفترة
 30حزيران /يونيو –  2تموز /يوليو  ،2014بالتعاون مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP
وستزود قاعة المؤتمرات الرئيسية بخدمات الترجمة الفورية المتزامنة .كما ستتاح قاعات الجتماعات أخرى
-2
دون خدمات الترجمة الفورية .والرجاء مالحظة أن المؤتمر الفني واللقاءات /االجتماعات الجانبية األخرى التي ستعقد
خالل الدورة ستدار باإلنكليزية فقط.
وسينشأ مكتب استعالمات وتسجيل للمؤتمر بالقرب من قاعات االجتماعات ،وسيكون ھذا المكتب مسؤوالً عن
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تسجيل المشاركين وتقديم معلومات عامة.
تسجيل المشاركين
ستجري عملية التسجيل للمشاركة في الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClفي مكتب االستعالمات
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والتسجيل للمؤتمر في دار المؤتمرات ،ابتدا ًء من يوم األربعاء الموافق  2تموز /يوليو  ،2014من الساعة  16:00إلى
الساعة  ،18:00وستستمر ھذه الخدمة طوال الدورة .وسيعطى للمشاركين بطاقات ھوية عند التسجيل.
أوراق االعتماد
عمالً بالمادة  21من الالئحة العامة ،ينبغي لكل عضو من أعضاء المنظمة أن يبلغ األمين العام ،إن أمكن،
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بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده الموفد إلى الھيئة المذكورة مع تحديد أيھم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي ،وذلك
قبل انعقاد دورة أي ھيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي .وإلى جانب ھذا التبليغ ،ترسل رسالة تتضمن ھذه البيانات
وغيرھا من البيانات بما يتفق مع أحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتھا العامة ،موقع عليھا من ،أو بالنيابة عن ،سلطة
حكومية مختصة للعضو ،وترسل إلى األمين العام أو تسلم إلى ممثله في الدورة ،وتعتبر ھذه الرسالة خطاب اعتماد
سليما ً لمشاركة األفراد المسمين في الرسالة في كافة أنشطة الھيئة التأسيسية.
قائمة المشاركين
ستوضع على الموقع الشبكي للدورة قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين بعد بدء الدورة بفترة قصيرة .وس ُتنقح ھذه
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القائمة بمجرد تسجيل كافة المشاركين ،وستوضع على الموقع قائمة جديدة ،عند االقتضاء.
تقديم الوثائق
يرجى من الوفود الراغبة في تقديم وثائق قبل الدورة أن ترسل ھذا الوثائق إلى أمانة المنظمة ) (WMOفي
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ً
ً
أقرب وقت ممكن ،بحيث تصل قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  60يوما ،طبقا ألحكام المادة ) 190ب( من الالئحة
العامة للمنظمة ) (WMOإلتاحة الوقت الكافي لترجمتھا .وطبقا ً للمادة  189من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOينبغي

CCl-16/INF. 1, p. 2

توزيع وثائق الدورة في أقرب وقت ممكن ،ويفضل توزيعھا قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  45يوما ً .وأي وثيقة
يقدمھا الوفد ينبغي أن تكون باسم العضو في المنظمة وليست باسم سخصي.
لغات العمل
ستوفر خدمات الترجمة الشفوية المتزامنة في االجتماعات العامة باللغات العربية والصينية واإلنكليزية
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والفرنسية والروسية واإلسبانية.
وستصدر وثائق الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClباللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
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واإلسبانية والروسية ،فيما عدا ورقات المعلومات العامة التي ال تصدر إال باإلنكليزية.
عرض الوثائق وتدفقھا
سيختلف عرض وثائق الدورة وتنظيم العمل في الدورة ھذا العام عن الممارسة المتبعة في الدورات السابقة
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للجنة ) ،(CClحسبما يوضح الموقع الشبكي للدورة السادسة عشرة للجنة ).http://ccl-16.wmo.int :(CCl
توزيع الوثائق
ستوضع الوثائق على الموقع الشبكي للدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClقبل انعقاد الدورة وخاللھا ،بما
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يتماشى مع جھود المنظمة ) (WMOالرامية إلى إضفاء الطابع األخضر على الدورات لتعزيز فكرة عقد اجتماعات دون
ورق .ولذا ،يرجى من المشاركين التكرم باصطحاب حواسيبھم المحمولة لتناول الوثائق خالل الدورة.
اإلنترنت ومرافق المؤتمرات الفيديوية
ستزود قاعة المؤتمرات بخدمة  .Wi-Fiكما سيكون ھناك مرفق للمؤتمرات الفيديوية لربط قاعة االجتماعات
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بمقر المنظمة ) (WMOفي جنيف.
التقرير الموجز المؤقت
ستوضع الوثائق التي تتضمن تعديالت على الموقع الشبكي للدورة السادسة عشرة للجنة ) (CClبجميع اللغات
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في أقرب وقت ممكن بعد انتھاء الدورة .وستوضع الملفات المعتمدة للوثائق التي نوقشت خالل الدورة السادسة عشرة
للجنة ) (CClفي الملف "التقرير المؤقت" الذي سيظھر بجميع اللغات على الموقع الشبكي للدورة السادسة عشرة للجنة
).(CCl
متطلبات الدخول إلى ألمانيا
ينبغي أن يكون لدى جميع المشاركين جواز سفر ساري و/أو وثيقة سفر .ويرجى من المواطنين األجانب
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الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول تقديم طلب للحصول على تأشيرة إلى أقرب تمثيل دبلوماسي أللمانيا .وتقدم وحدة
جوازات السفر والتأشيرات بوزارة الخارجية األلمانية:
ً
 http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.htmlمزيدا من المعلومات حسب البلد بشأن وثائق السفر
الالزمة لدخول ألمانيا .وبالنقر على الوصلة التالية يمكن الحصول على استمارة تقديم الطلب باإلنكليزية للحصول على
تأشيرة )شنغن( لدخول ألمانياhttp://www.auswaertiges- :
 .amt.de/cae/servlet/contentblob/350388/publicationFile/164912/VisumantragEngl.pdfوينبغي توجيه أي
استفسارات عن مراحل تقديم طلبات الحصول على تأشيرات أو إجراءات تقديم الطلبات ذاتھا إلى التمثيل الدبلوماسي
األلماني المعني مباشرة.
الكھرباء
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CEE 7/4 ،E/F

شدة التيار الكھربائي في ألمانيا  220فولت 50 ،ھيرتز ،ونوع القابس الكھربائي ھو عادة
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األوروبي ،أو ) CEE 7/5 Schukoالنوع األلماني( .وإذا كان مأخذ الجھاز ال يتوافق مع شكل ھذه القوابس ،فيلزم حينئذ
استخدام مھيئ للتوصيل الكھربائي .فمھيئ التوصيل الكھربائي يغير فقط شكل مأخذ الجھاز لكي يالئم القابس أيا ً كان
نوعه؛ ومن الضرورة بمكان التأكد من أن خصائص التيار الكھربائي للجھاز تتماشى مع شدة التيار في ألمانيا.
المسائل المصرفية
العملة المحلية ھي اليورو .وتوجد مكاتب لتغيير العملة في المطار الدولي لفرانكفورت .كما يوجد في جميع
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المصارف مكاتب لتغيير العملة .وھذه المكاتب مفتوحة من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  09:00إلى الساعة ،13:00
ومن الساعة  14:30إلى الساعة  .16:00وسعر الصرف الحالي يبلغ تقريبا ً  1يورو =  1.37دوالر أمريكي،
و 1دوالر أمريكي =  0.7268يورو )كانون األول /ديسمبر .(2013
البرنامج االجتماعي
سترتب لقاءات اجتماعية للمشاركين في الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClعلى النحو التالي:
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حفل عشاء مساء يوم الخميس 3 ،تموز /يوليو  ،2014وجولة لزيارة الجزء القديم من مدينة ھايدلبرغ وقلعتھا ،بعد ظھر
يوم األحد 6 ،تموز /يوليو .2014
البيانات المناخية الخاصة بھايدلبرغ في تموز /يوليو
-18

درجات الحرارة والھطول:

متوسط درجة الحرارة
متوسط درجة الحرارة الدنيا
متوسط درجة الحرارة القصوى
متوسط الھطول
متوسط عدد أيام الھطول ≤  1ملم
متوسط عدد أيام الھطول ≤  10ملم
متوسط عدد أيام درجات الحرارة القصوى ≤  25درجة مئوية
متوسط الرطوبة
متوسط مدة سطوع الشمس

 20درجة مئوية
 15درجة مئوية
 25درجة مئوية
 75ملم
 10أيام
يومان – ثالثة أيام
16

٪ 64
 235ساعة

الحجز في الفنادق
يوصى المشاركون بإجراء الحجز الفندقي من خالل شركة  .Heidelberg Marketing GmbHوقد أجريت
-19
حجوزات جماعية في فنادق مختارة يقع معظمھا على مقربة من دار المؤتمرات ”.“Kongresshaus Stadthalle Heidelberg
وينبغي إجراء الحجز الفندقي من خالل استيفاء استمارة الحجز المرفقة وإعادتھا في أقرب وقت ممكن ،على أال يتجاوز
ذلك خمسة أسابيع قبل الوصول ،إلى الشركة  Heidelberg Marketing GmbHمباشرة.
االنتقال
توجد قطارات للسفر إلى ھايدلبرغ )المحطة الرئيسية( من مطار فرانكفورت الدولي
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)” ((International Airport Frankfurt Rhein-Main (“Fernbahnhofعن طريق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت
” .“Frankfurt Hauptbahnhofويجب شراء التذاكر مقدما ً من المطار ومحطات السكك الحديدية بألمانيا ” “DBأو عن
طريق اإلنترنت .وتستغرق ھذه الرحلة زھاء  60دقيقة .وتبلغ قيمة التذكرة ذھاب فقط زھاء  24,50من اليورو .ويمكن
الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الموقع الشبكي التالي.http://www.bahn.de/p/view/index.shtml :
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وتوجد حافالت لالنتقال من المطار وإليه ” .“Lufthansa Airport bus serviceوتنطلق الحافلة من  ،Terminal 1منطقة الوصول،
باب الخروج  ،Exit B4-5وتتجه إلى فندق  Crowne Plaza Hotel, Kurfürstenstraße 1-3في ھايدلبرغ .وتنطلق الحافالت إلى
المطار كل ساعة تقريبا ً ابتدا ًء من الساعة  07:00إلى الساعة  .22:00وتبلغ قيمة التذكرة ذھاب فقط  23من اليورو ،وقيمة التذكرة
ذھاب وعودة  42من اليورو .ويمكن إجراء الحجوزات بالبريد اإللكتروني على العنوان "info@frankfurt-airport-
 ،"shuttles.deأو بالھاتف على الرقم  .06152/976 90 99ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على الوصلة التالية:
.http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/from_to_airport?nodeid=3163691&l=en
وتوفر شركة  Heidelberg Marketingحافلة ماكوكية للمطار بناء على الطلب .وللحصول على ھذه الخدمة ،ينبغي
إجراء الحجز باستيفاء االستمارة المرفقة .وتبلغ قيمة االنتقال من المطار إلى الفندق المحجوز في ھايدلبرغ  35من
اليورو للشخص للذھاب فقط.
المعلومات
للحصول على أية معلومات أخرى ،ال تترددوا في االتصال بأمانة المنظمة ) (WMOأو بلجنة التنظيم المحلية،
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على العنوان التالي:
Local Organizing Committee for WMO CCl-16
Attn.: Mr Detlev Frömming
Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135
63067 Offenbach
Germany
Tel: 0049 69 8062 4305
Fax: 0049 69 8062 4130
E-mail: detlev.froemming@dwd.de/ bi@dwd.de

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد التذييالت) 2 :متوافران باإلنكليزية فقط(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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لجنة علم المناخ
الدورة السادسة عشرة
ھايدلبرغ ،ألمانيا
 8-3تموز /يوليو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

16.V.2014

األصل:

إنكليزي
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قائمة مؤقتة بالوثائق
بند جدول
األعمال

مقدمة من

عنوان الوثيقة

INF. 1

الترتيبات المادية للدورة

-

األمين العام

INF. 2

قائمة مؤقتة بالوثائق

-

األمين العام

INF. 3

إجراءات الدورة

-

األمين العام

في أثناء
الدورة

قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين

-

األمين العام

-

افتتاح الدورة

1

-

-

تنظيم الدورة

2

-

التقرير الخاص بأوراق االعتماد

2.1

-

)Doc. 2.2(1

إقرار جدول األعمال

2.2

األمين العام

)Doc. 2.2(2

المذكرة التوضيحية المتعلقة بجدول األعمال المؤقت

رقم الوثيقة/
وثيقة
المعلومات
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الدورة

األمين العام

في أثناء
الدورة

إنشاء اللجان

2.3

-

في أثناء
الدورة

المسائل التنظيمية األخرى

2.4
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Doc. 3

تقرير األمين العام بشأن البرنامج العالمي للخدمات المناخية
وإسھامه في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

3.
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Doc. 3.1
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اإلطار العالمي للخدمات المناخية
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األنشطة اإلقليمية المتصلة بالبرنامج العالمي للخدمات المناخية

3.3

األمين العام

في أثناء
الدورة

المؤتمر الفني بشأن "الخدمات المناخية – البناء على إرث
خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية )"(CLIPS

3.4

األمانة

Doc. 3.5

تنسيق األنشطة المناخية

3.5

األمين العام

Doc. 3.6

التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ) (WMOواإلدارة القائمة على
النتائج
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9
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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لجنة علم المناخ
الدورة السادسة عشرة
ھايدلبرغ ،ألمانيا
 8-3تموز /يوليو

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

13.V.2014

األصل:

إنكليزي

2014

إجراءات الدورة للمشاركين
يرد في التذييلين ألف وباء توضيح إلجراءات اعتماد وثائق الدورة:
)أ(

يقدم الجدول الوارد في التذييل ألف عرضا ً عاما ً لجميع أنواع وثائق الدورة؛

)ب(

يوضح الشكل الوارد في التذييل باء خريطة مبسطة لسير أعمال الدورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد التذييالت:

2

CCl-16/INF. 3, p. 2

التذييل ألف:
عرض عام لجميع أنواع وثائق الدورة
وضع الوثيقة

المسودة
األولى

بيان الوثيقة

مقدمة إلى الجلسة العامة من

وثيقة مقدمة قبل الدورة .مشاريع قرارات مطروحة على بساط
البحث .ويمكن اعتمادھا إن كانت مقبولة أو إن لم تكن تستلزم
سوى تعديالت طفيفة.
يمكن طلب نسخة جديدة من الوثيقة )المسودة الثانية( إذا كانت
التعديالت المطلوبة كبيرة.

األمين العام ،رئيس اللجنة

ُتعرض في الملف اإلنترنتي :المسودات المطروحة للمناقشة
تقدم باعتبارھا وثيقة معدة في أثناء الدورة وتتضمن خاصية
تتبع التغييرات المدخلة على النسخة السابقة.
المسودة
الثانية/
المسودة
الثالثة

مشاريع القرارات المعدلة نتيجة للمناقشة األولى .ويمكن
اعتمادھا إذا كانت مقبولة أو إن لم تكن تستلزم سوى تعديالت
طفيفة.
يمكن طلب نسخة جديدة إذا كانت التزال تتطلب إجراء
تغييرات كبيرة.

رئيس اجتماع الجلسة العامة التي
تناقش فيھا الوثيقة

توضع على الملف اإلنترنتي :المسودات المطروحة للمناقشة
تعادل ورقة العمل ) (WPالتي كانت تستخدم في الدورات
السابقة

المسودة
النھائية

تقدم باعتبارھا وثيقة معدة في أثناء الدورة وتتضمن خاصية
تتبع التغييرات المدخلة على النسخة السابقة .المسودة النھائية
لمشاريع القرارات المعدلة نتيجة للمناقشة األولى .ويتوقع من
حيث المبدأ اعتمادھا.
توضع على الملف اإلنترنتي :المسودات المطروحة للمناقشة
تعادل الوثيقة ) (PINKالتي كانت تستخدم في الدورات السابقة
وثيقة معتمدة ومحققة وموقع عليھا.

معتمد

توضع على الملف اإلنترنتي :التقارير المؤقتة )الوثائق
المعتمدة(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الجلسة العامة التي تناقش فيھا
الوثيقة

CCl-16/INF. 3, p. 3

التذييل باء

شكل مبسط لسير أعمال الدورة

معتمد

التقرير
النھائي
الموجز

معتمد

الجلسة
العامة

المسودة
النھائية

اعتماد النص  +القرارات مباشرة إن لم يكن بھا تغيير

"تتحول مباشرة إلى المسودة النھائية" إن لم يكن
ھناك تغيير في النص أو القرارات

الجلسة العامة

معتمد

اعتماد النص  +القرارات مباشرة إن لم يكن بھا تغيير

المسودة الثانية

الجلسة العامة

المسودة
األولى
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم -
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير أنشطة الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ
إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي
في ضوء قرار المؤتمر السادس عشر بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولدعم تنفيذ
-1
وتشغيل مكوناته المختلفة على النحو األمثل ،قرر المؤتمر إعادة تشكيل برنامج المناخ العالمي ) (WCPليخدم األھداف
اإلستراتيجية للمنظمة )القرار  - (Cg-XVI) 18برنامج المناخ العالمي( .وقرر المؤتمر أن يشمل برنامج المناخ العالمي
) (WCPالجديد ما يلي :النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوبرنامجا ً
عالميا ً للخدمات المناخية ) (WCSPجديداً ،يُدمج األنشطة القائمة في إطار البرنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبة
المناخ ) ،(WCDMPوالبرنامج العالمي للتطبيقات والخدمات المناخية ) ،(WCASPومشروع خدمات المعلومات
والتنبؤات المناخية ) .(CLIPSوقرر المؤتمر أيضا ً أن يضع بيان رؤية وھدفا ً لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPيكون
متسقا ً مع مساھماته على وجه الخصوص ،ومساھمات المنظمة ) (WMOبوجه عام ،في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوأن يكون برنامج المناخ العالمي ) (WCPبرنامجا ً رئيسيا ً في إنجاز اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) .(GFCSووافقت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي الحقا ً على إدراج برنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير
المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAباعتباره المكوّ ن الرابع لبرنامج المناخ العالمي ).(WCP
ومراعا ًة القتضاء أنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة بالمناخ تعاونا ً وتنسيقا ً وثيقين بين البرامج المختلفة
-2
في إطار األمانة والبرامج التي يُضطلع بھا في شراكة مع وكاالت دولية أخرى وكذلك الھيئات المشمولة برعاية
مشتركة ،قام األمين العام بتشكيل لجنة توجيھية معنية باألنشطة المناخية في إطار أمانة المنظمة ).(WMO

البيانات المناخية ومراقبة المناخ
واصلت المنظمة ) (WMOجھودھا الرامية إلى تحديث البنية األساسية للبيانات الموجودة لدى أعضاء
-3
المنظمة ،وإنقاذ البيانات ،و ُنظم إدارة البيانات المناخية حسب طلب المؤتمر من خالل القرار  .(Cg-XVI) 16وقد مھّدت
حلقة عمل دولية معنية بمتطلبات البيانات المناخية ،عُقدت في عام  ،2013الطريق إلحراز تقدم بشأن مبادرات ريادية
متعددة للجنة علم المناخ ھي اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية العالية الجودة ) ،(HQ-GDMFCوالبوابة الدولية
إلنقاذ البيانات ) (I-DAREوتعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبشأن المعدالت المعيارية لعلم المناخ التابعة للمنظمة
) .(WMOوقد عُقدت حلقة العمل في أعقاب دورة تدريبية بشأن المؤشرات المناخية.
وفي نيسان /أبريل ُ ،2014نظمت حلقة عمل دولية معنية باستعادة اإلرث المناخي في البلدان والجزر
-4
المشاطئة للمحيط الھندي برعاية المنظمة ) (WMOوكذلك ،من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وحكومتي كندا والنرويج .وقد اتفقت حلقة العمل على خطة لتنفيذ مبادرة إلنقاذ البيانات على نطاق المحيط الھندي )(INDARE
مماثلة لمبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط ) .(MEDAREوتضمنت حلقة العمل أيضا ً حلقة
دراسية تدريبية موازية معنية بالمؤشرات المناخية لصالح األخصائيين في علم المناخ من أقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية في االتحادين اإلقليميين األول والثاني .وقد تولى قيادة التدريب فريق الخبراء المفتوح
العضوية  2وفرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CCIوبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به )(CLIVAR
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المسودة األولى
واللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بكشف تغيّر المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIوالخبراء الدوليون في مجال
البيانات.
وكجزء من مساھمة المنظمة ) (WMOفي تعزيز ركيزة الرصد والمراقبة من ركائز اإلطار العالمي
-5
للخدمات المناخية ) ،(GFCSعززت المنظمة تعاونھا بشأن المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالبيانات المناخية ،استنادا ّ
إلى مذكرة تفاھم و /أو أنشطة مشتركة محددة ،مع المنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) ،(IEDROوالمبادرة الدولية
لتقييم المناخ ومجموعات البيانات المناخية ) ،(ICA&Dوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
) ،(ACMADومشروع إعادة بناء رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض ) .(ACREوتضم ھذه األنشطة عدداً من
خبراء اللجنة ).(CCl
ويسّرت المنظمة ) (WMOكذلك الجھود التي يبذلھا األعضاء في تطوير برمجيات إلدارة البيانات مفتوحة
-6
المصادر ،من قبيل  CLIMSOFTو .MCHوقد تم بنجاح القيام بعدد من تركيبات البرمجيات في عدة بلدان.
وقدمت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع األعضاء والمنظمات الشريكة ،الدعم لعدة حلقات دراسية وحلقات
-7
عمل تدريبية بشأن مراقبة الجودة ،والتجانس ،وتحليل مؤشرات تغير المناخ والظواھر المناخية المتطرفة .وأثناء فترة
ما بين الدورتينِّ ،
نظمت ثماني مناسبات تدريبية من ھذا القبيل تحت إشراف ورعاية المنظمة ) ،(WMOوبقيادة علمية
من فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CCIوبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARالتابع
للبرنامج ) (WCRPواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بكشف تغيّر المناخ ومؤشراته ) .(ETCCDIوقد شملت
ھذه الجھود قرابة  100بلد وإقليم مشارك ،في منطقة الكاريبي ،وأمريكا الجنوبية ،وغرب أفريقيا ،وجنوب شرق
أوروبا ،وآسيا ،وجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ ،وجامعة الدول العربية .واضطلع أعضاء المنظمة بأنشطة مماثلة
أيضا ً مباشر ًة على أساس ثنائي أو متعدد األطراف.
وواصلت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع األعضاء ،وخبراء لجنة علم المناخ ) ،(CCIوالمراكز العالمية
-8
للبيانات والتحليالت المناخية ،نشر الكرّ اسة السنوية بشأن بيانات المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي .وقد زاد
مجموع عدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمراكز الدولية واإلقليمية المعنية بالمناخ
والمؤسسات والجامعات المساھمة في ھذا الصدد زيادة مطردة بمرور الوقت بحيث بلغ المجموع  82في عام .2013
ونشرت المنظمة ) (WMOفي عام  2013مطبوعا ً مناخيا ً استعرضه األقران ويوفر تحليالً للمناخ العالمي
-9
أثناء العقد  :2010-2001") 2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة" ،النسخة الكاملة 110 ،صفحات ،مطبوع
المنظمة رقم  ،1103والنسخة الموجزة 15 ،صفحة ،مطبوع المنظمة رقم  .(1119وقد تم جمع قدر كبير من المعلومات
من خالل استقصاء ساھم فيه  139مرفقا ً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل
التعاون مع العديد من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراكز المعنية بالمناخ والمؤسسات الخاصة.
ونشرت المنظمة ) (WMOفي عام  ،2013بالتعاون مع المركز المناخي اإلقليمي ألوروبا والمركز المناخي
-10
ً
اإلقليمي في بيجين /طوكيو" ،تقييما لألوضاع المتطرفة المرصودة للشتاء األخير في المناطق الشمالية في "2012/2011
).(WCDMP-80
ونشرت المنظمة ) (WMOفي عام  ،2010بالتعاون مع خبراء لجنة علم المناخ ) ،(CCIوالمرافق الوطنية
-11
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالمركز المناخي اإلقليمي ألوروبا ،والمركز المناخي اإلقليمي في بيجين
وطوكيو "تقييما ً لألوضاع المتطرفة المرصودة أثناء الشتاء في المنطقة الشمالية في ) "2010/2009الوثيقة الفنية للمنظمة
) (WMOرقم .(1550
ودعمت المنظمة ) (WMOالعديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل ،ذات الصلة بعمل لجنة علم المناخ
-12
) ،(CCIمن قبيل ما يلي:
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المسودة األولى
)أ(

الحلقة الدراسية الثامنة المعنية بالتجانس ومراقبة الجودة في قواعد البيانات المناخية والمؤتمر الثالث
المعني بأساليب االستيفاء المكاني في علم المناخ وعلم األرصاد الجوية ،بودابست ،ھنغاريا ) 16-12أيار/
مايو (2014؛

)ب(

دورات تدريبية بشأن علم المناخ كأساس للخدمات المناخية ،تولوز ،مرفق األرصاد الجوية الفرنسي
) 29-18آذار /مارس 2013؛ و 28-17آذار /مارس (2014؛

)ج(

حلقة عمل دولية بشأن متطلبات البيانات المناخية؛  8-4آذار /مارس  ،2013نانجينغ ،الصين؛

)د(

الحلقة الدراسية السابعة بشأن التجانس ومراقبة الجودة في قواعد البيانات المناخية ،بودابست ،ھنغاريا
) 27-24تشرين األول /أكتوبر .(2011

التطبيقات والخدمات المناخية
نظمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل دولية بشأن تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISفي نيسان/
-13
أبريل  2011في جنيف ،سويسرا ،بالتنسيق الفني من فريق الخبراء المفتوح العضوية  ،3أسفرت عن وضع إستراتيجية
للتنفيذ الفعال لذلك النظام بإدماج جميع كياناته العالمية واإلقليمية على أكفأ وجه لدعم تقديم المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللخدمات المناخية.
وواصلت المنظمة ) (WMOالتحديثات الخاصة بظاھرتي النينيو والنينيا المستندة إلى توافق اآلراء،
-14
بالتعاون مع المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع ) .(IRIويجري إصدار ھذه التحديثات على أساس شبه
منتظم ،مرة كل ثالثة أشھر .وشاركت بنشاط المراكز العالمية لإلنتاج ) (GPCsوالمؤسسات اإلقليمية والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوكذلك بعض خبراء التطبيقات واالتصاالت ،في إعداد ھذه النواتج المستندة
إلى توافق اآلراء.
ويتسع تدريجيا ً نطاق تغطية المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsبتعيين شبكة جديدة من المراكز المناخية
-15
اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي السادس ومركز مناخي إقليمي جديد في االتحاد اإلقليمي الثاني أثناء فترة ما بين الدورتين
الخامسة عشرة .وبدأت عدة مراكز أخرى في االتحادات اإلقليمية األول والثاني والثالث والرابع مراحلھا اإليضاحية.
وأنشئت منتديات إقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي مختلف أنحاء العالم في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا
-16
الجنوبية ،وجنوب شرق أوروبا ،وجنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا ،وشمال أوراسيا ،ومنطقة الكاريبي ،وجزر جنوب
المحيط الھادئ بدعم من المنظمة ) ،(WMOويجري اتخاذ مبادرات إلنشاء ودعم منتديات إقليمية جديدة للتوقعات
المناخية ) ،(RCOFsال سيما في البلدان العربية والمنطقتين القطبيتين.
وإدراكا ً لدور المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsكامتداد منطقي لعملية المنتديات اإلقليمية
-17
للتوقعات المناخية ) (RCOFsعلى نطاق وطني ،وھي منتديات يمكن أن تكون بمثابة منتديات وطنية رئيسية لتعزيز
الحوار المنتظم والتنسيق بين الوكاالت استجابة لتقلبية المناخ وتغيّره ،دعمت المنظمة ) (WMOتنظيم منتديين وطنيين
نموذجيين للتوقعات المناخية في موزامبيق )آذار /مارس  (2014وبليز )حزيران /يونيو ،(2014 ،يُعتبران مساھمة ھامة
في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النطاق الوطني.
وتحت إشراف مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) ،(CLIPSجرى السعي إلى تنمية قدرات
-18
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال تقديم الخدمات المناخية من خالل حلقات العمل
التدريبية ،من قبيل حلقات العمل التدريبية التابعة للمشروع  CLIPSفي مجال التنبؤات المناخية التشغيلية )المنطقة
األيبيرية  -األمريكية ومنطقة جنوب شرق آسيا( ،وحلقة العمل التدريبية األقاليمية التابعة للمشروع  CLIPSبشأن علم
المناخ الحضري ،وحلقة العمل المشتركة بين المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع ) (IRIوالمنظمة )(WMO
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المسودة األولى
بشأن تصميم التنبؤات الموسمية خصيصا ً :تدريب الخبراء بشأن أدوات التنبؤ بالمناخ ،وسلسلة حلقات العمل التدريبية
الدولية المشتركة بين اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
إلخ .ودعمت المنظمة ) (WMOأيضا ً العديد من حلقات العمل التدريبية التي عُقدت اقترانا ً بدورات المنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ).(RCOFs
ونظمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل مشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ
-19
بشأن "التنبؤ الطويل المدى التشغيلي :المراكز العالمية لإلنتاج ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsدعما ً
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )"(RCOFs
)برازيليا ،البرازيل ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2013ساعدت على تحديد أولويات تعزيز التعاون وتحسين تبادل البيانات
والطرق واألدوات بين المراكز العالمية لإلنتاج ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوعلى وضع توصيات
ستساھم في تحسين الممارسات التشغيلية في التنبؤ الطويل المدى في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ).(RCOFs
)(CCI

ومن خالل الجھود التعاونية لخبراء من لجنة علم المناخ التابعة للمنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية
-20
) ،(WHOاس ُتكملت توجيھات بشأن تنفيذ نظم اإلنذار المبكر بموجات الحرارة المضرة بالصحة ) (HHWSوتنتظر
اعتمادھا رسميا ً من أجل نشرھا كمطبوع مشترك للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة الصحة العالمية
).(WHO
ونظمت المنظمة ) (WMOندوة بشأن إدارة المخاطر المناخية ) (CRMفي الفترة  12-10تشرين األول/
-21
أكتوبر  2011في مدينة غواياكيل ،إكوادور ،بمشاركة الدوائر المعنية بالمناخ والزراعة والصحة وموارد المياه وإدارة
مخاطر الكوارث ،بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي والمنظمات الوطنية واإلقليمية .ووفرت فرقة الخبراء التابعة للجنة علم
المناخ والمعنية بإدارة مخاطر الكوارث ) (TT-CRMالتنسيق الفني لھذه الندوة .وأعد المشاركون في الندوة بصورة
مشتركة مطبوعا ً لإلسھام في العلوم والترويج لمفھوم إدارة المخاطر المناخية وتحديد أفضل الممارسات التي من شأنھا
أن تفضي إلى زيادة قدرة القطاعات على الصمود ،ونسّقت فرقة العمل أيضا ً حلقة عمل ألمريكا الوسطى بشأن إدارة
المخاطر المناخية على الزراعة والموارد المائية )كوستاريكا ،نيسان /أبريل  ،(2014اشتركت المنظمة ) (WMOفي
رعايتھا.
ودعمت إدارة البيئة التابعة لحكومة كندا برنامجا ً للمنظمة ) (WMOلتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
-22
َّ
على النطاقين اإلقليمي والوطني .ويُنفذ ھذا البرنامج في فترة السنوات األربع الممتدة من نيسان /أبريل  2013إلى آذار/
مارس  2017في البلدان المستفيدة الواقعة في ثالث مناطق رئيسية معرّضة آلثار المناخ ،ھي تحديداً الدول الجزرية
الصغيرة النامية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الھادئ ،ومنطقة جنوب آسيا التي تشمل جبال الھيمااليا والمسماة
"القطب الثالث" ،ومنطقة القطب الشمالي .وتتوخى إستراتيجية التنفيذ رسم خريطة للمؤسسات المعنية على المستويين
الوطني واإلقليمي لتحديد الثغرات وإقامة الصالت بھدف تعزيز استيعاب المعلومات المناخية واستخدامھا ،بما يشمل
المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات
المناخية ).(NCOFs
وأناط فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية
-23
بفرقة العمل التابعة له والمعنية بالخدمات مسؤولية استكشاف إمكانية أن تكون المراكز المناخية اإلقليمية القطبية
والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية الخاصة بالمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية والقطب
الثالث متوائمة بشكل وثيق مع تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

)(EC-PORS
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المسودة األولى

دليل الممارسات المناخية
اس ُتكملت ترجمة دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة
-24
) (WMOووُ ضعت ال ُنسخ اإلسبانية والعربية والصينية على الشبكة .ومن المتوقع صدور الترجمات إلى اللغات الرسمية
األخرى في النصف الثاني من عام .2014

فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالطقس والماء والبيئة
)(ECWG-CWE

نظر فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالطقس
-25
والماء والبيئة ) (ECWG-CWEفي المسائل الشاملة الھامة ذات الصلة ببرنامج المناخ العالمي ) (WCPواإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSوأوصى الفريق ،في اجتماعه في كانون األول /ديسمبر  ،2013باستمراره حتى الفترة
المالية المقبلة تحت اسم مبسط ھو "الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة"
) (ECWG-CRMون ّقح اختصاصاته .واستناداً إلى تقييم الفريق وتوصيته ،أقرت الدورة الخامسة والستون للمجلس
التنفيذي إدراج برنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAفي برنامج المناخ العالمي
) .(WCPويمثل ھذا منتدى ھاما ً للجنة علم المناخ لالتصال بالمكونات األخرى لبرنامج المناخ العالمي ) (WCPوأيضا ً
اللجان الفنية األخرى والشركاء المساھمين في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
فريق الخبراء المشترك المعني بالمناخ والغذاء والماء )(JEG-CFW

عُقدت اجتماعات فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ) (CCIولجنة األرصاد الجوية الزراعية
-26
) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWفي عام ) 2011الدار البيضاء،
المغرب( وعام ) 2013جيجو ،جمھورية كوريا( ،وحضرھا ممثلون من لجنة علم المناخ ) .(CCIوقد اقترح فريق
الخبراء ) (JEG-CFWإنشاء فرقة خبراء مشتركة بين لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة علم المناخ )(CCI
ومعنية بالفينولوجيا ،وناقش استخدام الرصدات البسيطة لألمطار التي يقوم بھا المتطوعون وأوصى بإجراء تحديث
لكراسة المنظمة ) (WMOبشأن الطقس والمناخ واألمن الغذائي بإضافة الجوانب المائية إلى الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )جنيف،
 5-1تموز /يوليو  ،(2013مطبوع المنظمة رقم 1124
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15878

-2

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

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول
)جنيف 31-29 ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102القرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية( ،والقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المحلية(
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/arabic/pdf/1102_Part1_ar.pdf

-4

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )جنيف 16 ،أيار/
مايو –  3حزيران /يونيو  ،(2011مطبوع المنظمة رقم 1077
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/arabic/pdf/1077_ar.pdf

-5

تقرير فريق المھام الرفيع المستوى بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية
httphttp://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

-6

الموقع الشبكي لإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs.wmo.int/

مقدمة
تتمثل رؤية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي تمكين المجتمع ،وخاصة أولئك األكثر تأثراً
-1
بالمخاطر المتعلقة بالمناخ ،من النھوض بإدارة المخاطر والفرص الناشئة عن تقلبية المناخ وتغيره .وسوف تيسر
الخدمات المناخية الفعالة اتخاذ القرارات الذكية المتعلقة بالمناخ والتي ستؤدي إلى الحد من آثار الكوارث ذات الصلة
بالمناخ ،وتحسين األمن الغذائي والنواتج الصحية وتعزيز إدارة الموارد المائية ضمن جملة المنافع المجتمعية األخرى.
وسوف تستفيد من ذلك جميع البلدان ،إال أن األولوية سوف تسند في المراحل األولى لبناء قدرات البلدان النامية المتأثرة
بآثار تقلبية المناخ وتغيره .ويھدف اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSإلى سد الثغرة بين أولئك الذين يحتاجون
إلى معرفة المناخ وأولئك الذين لديھم ھذه المعرفة ،ومن ثم تمكين المتأثرين على وجه الخصوص.
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المسودة األولى
وبغية ضمان معالجة كامل سلسلة القيمة بشأن إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية بفعالية ،يتألف اإلطار
-2
العالمي للخدمات المناخية من خمسة مكونات أو ركائز وھي:
•

منبر التواصل مع المستخدمين – لتوفير سبل لمستخدمي الخدمات المناخية ومورديھا للتفاعل لتحديد
االحتياجات والقدرات وتحسين فعالية اإلطار وخدماته المناخية؛

•

نظام معلومات الخدمات المناخية – إلنتاج وتوزيع البيانات والنواتج والمعلومات المناخية وفقا ً الحتياجات
المستخدمين ،والمواصفات المتفق عليھا؛

•

الرصدات والمراقبة – إلدارة البيانات الالزمة للخدمات المناخية وفقا ً للمواصفات والمبادئ المتفق عليھا؛

•

البحوث والنمذجة والتنبؤ – لتسخير قدرات العلم ونتائجه ووضع أدوات مالئمة لتلبية احتياجات الخدمات
المناخية؛

•

تنمية القدرات – لدعم التنمية المنتظمة للمؤسسات والبنى األساسية والموارد البشرية الالزمة للخدمات
المناخية الفعالة.

وسوف يتيح تنفيذ ھذه المكونات تنمية القدرات الالزمة لالستجابة لالحتياجات من الخدمات المناخية
-3
المحددة في مجاالت األولوية األربعة األولى لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوھي الزراعة واألمن الغذائي
والماء والصحة والحد من مخاطر الكوارث.

نتائج الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
عُقدت الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية )) (Cg-Ext.(2012ألول مرة في تاريخ المنظمة
-4
) (WMOفي تشرين األول /أكتوبر  2012واعتمدت ثالثة قرارات ذات الصلة بما يلي:
)أ(

خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلنظرھا بعد ذلك من جانب المجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية؛

)ب(

إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية بوصفه ھيئة إضافية مسؤولة أمام المؤتمر بموجب
المادة ) 8ح( من اتفاقية المنظمة )(WMO؛

)ج(

تمويل أمانة المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،وخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS؛

ونظم حوار بين مستخدمي الخدمات المناخية ومورديھا كجزء من الدورة االستثنائية )) (Cg-Ext.(2012من
-5
 27إلى  29تشرين األول /أكتوبر  .2012ووفر الحوار منبراً لتبادل الخبرات والدروس والممارسات الجيدة بشأن إنتاج
وتطبيق الخدمات المناخية في أنحاء العالم .وصدر خالل الحوار مطبوع بعنوان "تبادل البيانات المناخية" يتضمن دراسات
حالة بشأن الخبرات المتوافرة من كافة أنحاء العالم عن وضع وتطبيق الخدمات المناخية في مختلف القطاعات االجتماعية
– االقتصادية )يتوافر المطبوع على الموقع الشبكي  (http://www.wmo.int/pages/tudor-rose/index.htmlكما صدر
أطلس عن الصحة والمناخ وھو نتاج تعاون بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية )انظر
 .(http://gfcs.wmo.int/atlas-health-climateويوفر األطلس معلومات علمية سليمة عن الصالت بين الطقس والمناخ
والتحديات الصحية الرئيسية.

الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS-1

عقدت الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1في جنيف من  1إلى  5تموز/
-6
يوليو  .2013وعقدت في  1تموز /يوليو ،كجزء من الدورة ،حلقة عمل ليوم واحد بشأن "الخدمات المناخية التشغيلية":
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المسودة األولى
حوار بشأن اإلجراءات العملية" )انظر التفاصيل في
 .(dialogue-practical-actionويبين الحوار قيمة وجود نظام منظم ومنسق لتعظيم التآزر في معالجة كامل سلسلة القيمة
الخاصة بإنتاج وتطبيق الخدمات المناخية وتوفير أمثلة على األنشطة العملية من المستويات العالمية إلى الوطنية.
http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-services-

-7

وكانت النتائج الرئيسية للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCS-1على النحو التالي:

)أ(

الموافقة على خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSومجموعة من أنشطة اإلطار العالمي
األولية للتنفيذ الفوري؛

)ب(

إنشاء آليات إلشراك أصحاب المصلحة؛

)ج(

انتخاب الدكتور ) Anton Eliassenالنرويج( رئيساً ،والدكتورة ) Linda Makuleniجنوب أفريقيا(،
والدكتور ) Laxman Singh Rathoreالھند( نائبين مشاركين لرئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ) .(IBCSكما اختارت األعضاء الذين يشكلون لجنة اإلدارة على النحو التالي:
•

االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( :الكاميرون ،وكوت ديفوار ،ومصر ،وغينيا بيساو ،وجنوب
أفريقيا )نائب رئيس مشارك( ،وجمھورية تنزانيا المتحدة؛

•

االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( :الصين ،والھند )نائب رئيس مشارك( ،وجمھورية إيران اإلسالمية،
واليابان ،وجمھورية كوريا؛

•

االتحاد اإلقليمي الثالث )أمريكا الجنوبية( :األرجنتين ،والبرازيل ،وبيرو؛

•

االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي( :أقاليم الكاريبي
البريطانية ،وكندا ،وكوستاريكا ،والواليات المتحدة األمريكية؛

•

االتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( :أستراليا ،وفيجي ،وإندونيسيا ،والفلبين؛

•

االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( :ألمانيا ،وإيطاليا ،والنرويج )الرئيس( ،واالتحاد الروسي،
وسويسرا ،وتركيا.

-8

وأوكل إلى لجنة اإلدارة المسؤوليات التالية:

)أ(

صياغة التوصيات التي سيقدمھا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى المؤتمر السابع عشر بشأن آليات
التفاعل المالئمة بين المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSوالھيئات التأسيسية في المنظمة ) (WMOبما في
ذلك اللجان الفنية فضالً عن الھيئات التأسيسية في المؤسسات الشريكة؛

)ب(

استعراض وتحديث "المبادئ والمعايير" الخاصة بتمويل المشروعات واألنشطة من الصندوق االستئماني
لإلطار العالمي للخدمات المناخية؛

)ج(

تصميم معايير للمراقبة والتقييم ،وعملية لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)د(

استعراض تشكيل ومعايير اختيار أعضاء المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)ھ(

وضع عملية للحصول على مختلف مساھمات األعضاء على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية التي
تدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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المسودة األولى

تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

دخل اإلطار العالمي للخدمات المناخية مرحلة التنفيذ بعد الموافقة على خطة التنفيذ وھيكل حوكمته .وفي
-9
ھذا الصدد ،فإنه سعيا ً إلى ضمان آلية للمشاركة الفعالة من جانب أصحاب المصلحة في تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
دعي الشركاء إلى دمج اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتي أنشأھا المجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSوقد بدأ
الشركاء في إرسال طلباتھم.
وفضال عن ذلك ،أنشأ األمين العام للمنظمة ) (WMOمجلس اإلشراف على المشروعات ) (POBلإلطار
-10
العالمي يضم شركاء من وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الدولية .ويضم ھذا المجلس ) (POBاالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )،(UNDP
وإستراتيجية األمم المتحدة للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوالبنك الدولي ) ،(WBومنظمة الصحة العالمية )،(WHO
والمنظمة ) .(WMOوتوفر آلية التنسيق ھذه منبراً للتخطيط والتنسيق فيما بين الشركاء ،وتبادل المعلومات ذات الصلة
بتنفيذ األنشطة المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وعالوة على ذلك ،أنشأ األمين العام أيضا ً فريق تنسيق مشترك بين الوكاالت ) (ICGلإلسھام في وضع
-11
أشكال فعالة للتعاون بين منظمات منظومة األمم المتحدة المشاركة ،في تخطيط وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSعبر كافة المنظمات الشريكة .وسوف يوسع فريق التنسيق ) (ICGمن قاعدة اإلطار العالمي ) (GFCSلكي
تتمكن جميع منظمات األمم المتحدة الشريكة من االضطالع على نحو أفضل بوظائفھا وفقا ً الختصاصات كل منھا في
إطار منظومة األمم المتحدة .وفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت ) (ICGعبارة عن ھيكل تنسيق رفيع المستوى يضم
رؤساء الوكاالت التالية :منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPوإستراتيجية األمم المتحدة
للحد من الكوارث ) ،(UNISDRوالبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة ).(WMO
ويجري عدد من البلدان مشاوراته الوطنية التي تھدف إلى تحديد الثغرات واالحتياجات وإلنشاء آليات
-12
التنسيق الوطنية الالزمة لضمان التنفيذ الفعال لإلطار )انظر  .(http://gfcs.wmo.int/eventsومن المقرر إجراء
مشاورات وطنية إضافية في دومينيكا )تحدد المواعيد فيما بعد( في حين من المقرر إجراء مشاورات إقليمية ألمريكا
الالتينية في كوستاريكا ) 28تموز /يوليو إلى  1آب /أغسطس( ،وجنوب شرق أوروبا )تحدد المواعيد فيما بعد(،
والشرق األدنى )تحدد المواعيد فيما بعد( .وتتيح ھذه المشاورات تحديد الثغرات الرئيسية في مختلف مكونات اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي تحتاج إلى معالجة لدعم وضع وتطبيق الخدمات المناخية في مجاالت األولوية
األربعة .كما أنھا تيسر تحديد العناصر الرئيسية الالزمة لوضع المبادئ التوجيھية إلنشاء الشبكات للخدمات المناخية
على المستوى الوطني.
وتبذل جھود مبكرة لبيان أھمية الشراكات في وضع وتطبيق الخدمات المناخية من خالل األنشطة
-13
المحددة .وشرع في تشرين األول /أكتوبر  2013في تنفيذ برنامج التكيف في أفريقيا التابع لإلطار العالمي للخدمات
المناخية بتمويل من النرويج ) 10ماليين دوالر أمريكي( .ويھدف ھذا البرنامج إلى التصميم المشترك للمعلومات
والمعارف ،وتوليدھا لدعم عملية صنع القرار في مجاالت األمن الغذائي والتغذية ،والصحة ،والحد من مخاطر الكوارث
مع مالوي وتنزانيا باعتبارھما بلدي التركيز .ويعتمد المشروع على التعاون فيما بين الوكاالت التى من بينھا الوكاالت
التالية:
)أ(

برنامج البحوث بشأن تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي لدى المراكز االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية؛

)ب(

مركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – أوسلو؛
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المسودة األولى
)ج(

معھد Chr. Michelsen؛

)د(

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCبما في ذلك الصليب األحمر النرويجي،
ومركز المناخ للصليب األحمر /الھالل األحمر؛

)ھ(

برنامج األغذية العالمي؛

)و(

منظمة الصحة العالمية؛

)ز(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

ويجري بدعم من كندا ) 6.2مليون دوالر أمريكي( االضطالع ببرنامج لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
-14
المناخية على المستويات اإلقليمية والوطنية .ويدعم البرنامج الدول الجزرية النامية الصغيرة في المحيط الھادئ ،وفي
البحر الكاريبي وجنوب آسيا بما في ذلك القطب الثالث ومناطق القطب الشمالي .كما أن ھناك برامج أخرى تمر بمراحل
مختلفة من الوضع بدعم من مختلف الجھات المانحة مثل أستراليا ،والصين ،وأيرلندا ،وكوريا ،وإندونيسيا.
وبدأ مشروع تجريبي بشأن المنتدى الوطني للتوقعات المناخية لموزامبيق مع اجتماع عقد في الفترة
-15
 6-3آذار /مارس  2014في مابوتو .وقدم االجتماع المساعدة بشأن االستخدام والتفسير المالئمين للمعلومات المناخية
لتحديد خيارات القرارات من خالل عملية تشاركية ،في حين يمكن من االسترجاع المتبادل للمعلومات لتحديد سبل
لتحسين الخدمات على أساس مستمر ،وربط المعلومات المناخية التي يتم توليدھا في اإلدارات الوطنية لألرصاد الجوية
مع مؤسسات أصحاب المصلحة األوسع نطاقا ً واألحدث ،وتقييم توليد واستخدام المعلومات المناخية في السياق الوطني
لتحديد الثغرات في القدرات والمساعدة في إنشاء منبر للجمع بين المستخدمين ،والمولدين للمعلومات المناخية .وسوف
يؤدي ھذا المشروع التجريبي إلى دروس قد يمكن تبادلھا وإلى ممارسات سوف يجري تكرارھا.
وسيجري التنفيذ المبكر أيضا ً من خالل تنفيذ األنشطة الواردة في خطة التنفيذ )المتوافرة في
-16
 http://gfcs.wmo.int/final-implementation-planبما في ذلك مرفقاتھا وأمثلتھا النموذجية( ،ومجموعة المشروعات
األولية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي وافق عليھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية (IBCS-
) .1وسوف تحتاج ھذه األنشطة إلى الدعم من اللجان الفنية وخاصة أنھا تتعلق بمختلف جوانب إنتاج وتطبيق الخدمات
المناخية .ولمعالجة ھذا األمر ،من المقرر عقد اجتماع يشمل اللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،وبرامج المنظمة
) (WMOوالوكاالت المشاركة .وسوف يحدد االجتماع اإلجراءات الملموسة التي ستتخذھا اللجان الفنية ،وبرامج المنظمة
) ،(WMOوالوكاالت الشريكة فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSلتحقيق أھداف السنوات  2و 6و 10المحددة في
خطة التنفيذ.
وقد اجتمعت فرقة المھام التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي
-17
للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي جنيف في الفترة  14-12تشرين الثاني /نوفمبر ،2013
وأعدت مشروع قرار لتنظر فيه الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي قبل تقديمه للمؤتمر السابع عشر في عام
 .2015ويعيد القرار تأكيد واستكمال القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة ) (WMOوممارساتھا بشأن تبادل بيانات
ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بھا من بيانات ونواتج بما في ذلك المبادئ التوجيھية المتعلقة بالعالقات في أنشطة
األرصاد الجوية التجارية ،والقرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية .وتقترح فرقة المھام تطبيق
السياسات والممارسات الواردة في ھذه القرارات وفي مرفق يحدد مجموعة من البيانات والنواتج التي ينبغي تبادلھا
بالمجان ودون قيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
استعراض األنشطة اإلقليمية المتصلة بالبرنامج العالمي للخدمات المناخية
االتحاد اإلقليمي األول ) ،RA Iأفريقيا(
قرر االتحاد اإلقليمي األول ،في دورته الخامسة عشرة في عام  ،2010إنشاء الفريق العامل المعني
-1
بالمسائل والتطبيقات المناخية ،وأن تتناول مجاالت عمله المواضيعية التطبيقات المناخية والخدمات المناخية واألرصاد
الجوية الزراعية.
وقد نفذ المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومركز التنبؤات
-2
ً
والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (ICPACمرحلة إيضاحية سعيا لتعيينھما كمركزين
مناخيين إقليميين ) (RCCsتابعين للمنظمة ) ،(WMOللقارة األفريقية بأكملھا ولشرق أفريقيا على التوالي .ويجري بذل
جھود لبدء إقامة مراكز مناخية إقليمية لشمال أفريقيا ووسط أفريقيا والجنوب األفريقي.
وقد عُقدت بانتظام منتديات إقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsمن أجل الجنوب األفريقي ،ومنطقة القرن
-3
األفريقي الكبرى ،وغرب أفريقيا ،ووسط أفريقيا ،وشمال أفريقيا .وبدأ أيضا ً عقد منتديات إقليمية إضافية للتوقعات
المناخية ) (RCOFsمن أجل مناطق المحيطات في إطار االتحاد اإلقليمي األول ،ومن أجل جنوب غرب المحيط الھندي،
وخليج غينيا.
ويُنتج وينشر المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومركز التنبؤات
-4
والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (ICPACومركز الخدمات المناخية التابع للجماعة
اإلنمائية للجنوب األفريقي ) (SADC-CSCنشرات متعلقة بالمناخ تصدر في الوقت المناسب وبانتظام مرة في الشھر
ومرة كل  10أيام وتوفر معلومات إقليمية سليمة للمساعدة على إقامة نظام لمراقبة المناخ على الصعيد الوطني.
وبالتعاون مع مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (ICPACومركز
الخدمات المناخية ) (CSCودائرة األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا ) ،(SAWBنظمت المنظمة ) (WMOفي عام 2013
حلقة عمل إقليمية بشأن مراقبة المناخ بما في ذلك إقامة ُنظم لمراقبة المناخ من أجل منطقتي شرق أفريقيا والجنوب
األفريقي دون اإلقليميتين.
وأنشئت مبادرات جديدة إلنقاذ البيانات ،مماثلة للمبادرة التي أنشأتھا المنظمة ) (WMOفي عام  2008من
-5
أجل منطقة البحر المتوسط الكبرى )مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر المتوسط( ،ومن أجل غرب أفريقيا
في عام ) 2012مبادرة تقييم المناخ وإنقاذ البيانات في غرب أفريقيا ) ،((WACA-DAREومن أجل البلدان والجزر
المشاطئة للمحيط الھندي في عام ) 2014مبادرة إنقاذ البيانات في منطقة المحيط الھندي ) ((INDAREالتي يدعمھا اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل مشاريع تمولھا كندا والنرويج .وإضافة إلى ذلك ،يسّرت المنظمة )(WMO
أيضا ً الجھود التي يبذلھا األعضاء في تطوير برمجيات إلدارة البيانات المفتوحة المصادر ،من قبيل CLIMSOFT
و .MCHوقد جرى القيام بعدد من تركيبات البرمجيات بنجاح في عدة بلدان بأفريقيا.

االتحاد اإلقليمي الثاني ) ،RA IIآسيا(
قرر االتحاد اإلقليمي الثاني ،في دورته الخامسة عشرة في عام  ،2012إنشاء الفريق العامل المعني
-6
بالخدمات المناخية ) (WG-CSالذي يتألف من فريقي خبراء )للخدمات المناخية ولألرصاد الجوية الزراعية( .ويتألف
فريق الخبراء المعني بالخدمات المناخية ) (EG-CSمن منسقيْن وخمسة مسؤولين عن مواضيع ويقوم الفريق بوضع
خطة عمل لفترة ما بين الدورتين.
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واستضافت ھيئة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAحلقة العمل الدولية بشأن متطلبات وتطبيقات البيانات
-7
ً
المناخية  -إحراز تقدم بشأن أدوات إدارة البيانات وإنقاذ البيانات دعما لتقييم تغيّر المناخ واإلطار العالمي للخدمات
المناخية  -التي عُقدت في نانينغ ،الصين ،في آذار/مارس  2013وشارك فيھا خبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقد أُحرز تقدم في إقامة ُنظم حديثة إلدارة البيانات وفي تنفيذ مشروع إنقاذ البيانات في االتحاد اإلقليمي
-8
ُ
الثاني؛ وفي اآلونة األخيرة كانت مشاريع ذات صلة قد أنجزت أو كانت جارية في أوزبكستان وبوتان وميانمار.
وأصدرت الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAمجموعة بيانات بشأن درجات الحرارة العالمية
-9
أضيفت إلى مساھمة تحليل درجات الحرارة العالمية في البيان السنوي للمنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي.
وساھم مركز مناخ بيجين ) (BCCومركز مناخ طوكيو ) (TCCفي التقارير الخاصة للمنظمة ) (WMOعن أوضاع الشتاء
المتطرفة ،في األعوام  2010و 2011و.2012
وبدأ تنفيذ مراقبة المناخ في البلدان العربية بغرب آسيا في عام  2013نتيجة لما أسفرت عنه حلقة عمل
-10
عقدتھا المنظمة ) (WMOفي األردن في عام .2013
وقام مركز مناخ بيجين ) (BCCالتابع لھيئة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAومركز مناخ طوكيو
-11
ً
التابع للوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) ،(JMAالمعيّنان رسميا كمركزين مناخيين إقليميين ) (RCCsتابعين للمنظمة
) (WMOفي االتحاد اإلقليمي الثاني في عام  ،2009بطائفة متنوعة من األنشطة المتصلة بالمراكز المناخية اإلقليمية ،بما
في ذلك نشر البيانات والنواتج المناخية وتنظيم حلقات عمل تدريبية لتنمية القدرات وفقا ً للوظائف اإللزامية للمراكز
المناخية اإلقليمية .وإضافة إلى ذلك ،عيِّن رسميا ً أيضا ً مركز المناخ لشمال أوراسيا ) ،(NEACCالذي ينسّقه مرفق
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسي ) ،(ROSHYDROMETباالتحاد الروسي ،مركزاً مناخيا ً إقليميا ً جديداً في الدورة
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي في حزيران/يونيو  .2013واستجابة لذلك ،أدخل مركز مناخ بيجين ) (BCCومركز
مناخ طوكيو ) (TCCتصميما ً جديداً على الموقع الشبكي ) (http://www.rccra2.org/إلضافة وصالت إلى النواتج المناخية
التي يقدمھا مركز المناخ لشمال أوراسيا ) .(NEACCوبدأت الھند في أيار/مايو  2013مرحلة إيضاحية بوصفھا مرشحة
لوجود مركز مناخي إقليمي فيھا .وأعربت إيران والمملكة العربية السعودية عن اھتمامھما باستضافة مراكز مناخية
إقليمية تابعة للمنظمة ).(WMO
)(TCC

وفي االتحاد اإلقليمي الثاني ،تشمل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsالتي ُتعقد بانتظام
-12
منتدى مراقبة المناخ اإلقليمي وتقييمه والتنبؤ به لالتحاد اإلقليمي الثاني ) (FOCRA IIالذي تنسقه الصين منذ عام ،2005
ومنتدى التنبؤات المناخية لجنوب آسيا ) (SASCOFالذي تنسقه الھند منذ عام  ،2010ومنتدى التوقعات المناخية لشمال
أوراسيا ) (NEACOFالذي ينسقه مركز المناخ لشمال أوراسيا ) (NEACCمنذ عام  .2011وإضافة إلى ذلك ،أنشئ منتدى
إقليمي جديد للتوقعات المناخية ،ھو منتدى التوقعات المناخية الشتوية لشرق آسيا ) ،(EASCOFالذي يحل محل االجتماع
المشترك للتنبؤ الفصلي بالموسميات الشتوية في شرق آسيا الذي عُقد  13مرة حتى اآلن ،بعد التنسيق فيما بين أربعة
بلدان مشاركة )الصين ،واليابان ،ومنغوليا ،وجمھورية كوريا( .وقد عُقدت دورته األولى في  6-4تشرين الثاني/نوفمبر
 2013في أوالن باتار ،منغوليا .وأنشئ منتدى إقليمي جديد آخر للتوقعات المناخية من أجل بلدان رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ) (ASEANCOFيضم بعض أعضاء االتحاد اإلقليمي الخامس وعُقدت دورته األولى في سنغافورة في كانون
األول/ديسمبر .2013
وقررت الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني إنشاء مشروع تجريبي بشأن تقاسم المعلومات عن
-13
الخدمات المناخية .ويرمي المشروع إلى تقاسم المعلومات عن الخدمات المناخية وأفضل الممارسات بشأن المعلومات
المناخية فيما بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم من أجل تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSبنجاح .وقد عيِّن مركز مناخ طوكيو ) (TCCقائداً لمشروع إقامة وصيانة موقع شبكي
مخصص .وقام مركز مناخ طوكيو ) ،(TCCمن أجل جمع المعلومات ذات الصلة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبإعداد وتوزيع استبيان من أجل المشروع على المنسقين المعينين .ويجري تنظيم الردود
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على ذلك االستبيان في الموقع الشبكي للمشروع التجريبي الذي سيتاح ھذا الربيع .ومن المتوقع أن يكون ھذا الموقع
الشبكي مفيداً للنظر في اإلجراءات المستقبلية المطلوبة لتيسير استخدام المعلومات المناخية.
وأثناء فترة ما بين الدورتين الرابعة عشرة ،واصل الفريق الفرعي التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني
-14
بالتطبيقات والخدمات المناخية بشكل فعال صالته مع فريق الخبراء المعني بالموسميات اآلسيوية  -األسترالية )(AAMP
التابع لبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARالتابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPاقترانا ً مع
المنتدى المعني بمراقبة المناخ اإلقليمي وتقييمه والتنبؤ به في آسيا ) (FOCRA IIالذي عُقد في بيجين ،الصين ،في عام
 .2011وقد أتاح ھذا فرصة ممتازة للنظر في آلية ممكنة للتعاون بين مقدمي الخدمات المناخية التشغيلية وقطاعات
البحوث.
وعُقد عدد من اللقاءات التدريبية في اإلقليم ،تحت إشراف مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة
-15
) ،(WMOوالمراكز المناخية اإلقليمية )) (RCCsمركز مناخ بيجين ،ومركز المناخ لشمال أوراسيا ) ،(NEACCومركز
مناخ طوكيو( وبعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوقد عُقدت أيضا ً لقاءات من ھذا
القبيل اقترانا ً مع منتديات إقليمية للتوقعات المناخية من بينھا المنتدى المعني بمراقبة المناخ اإلقليمي وتقييمه والتنبؤ به
في آسيا ) ،(FOCRA IIوالمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية لجنوب آسيا ) ،(SASCOFومنتدى التوقعات المناخية لشمال
أوراسيا ) .(NEACOFوقد عُقد الكثير من ھذه اللقاءات على أساس عملي بحيث يتسنى للمتدربين تطبيق ما تعلموه على
خدماتھم المناخية التشغيلية بعد عودتھم إلى بلدانھم بفترة وجيزة.

االتحاد اإلقليمي الثالث ) ،RA IIIأمريكا الجنوبية(
قرر االتحاد اإلقليمي الثالث ،في دورته الخامسة عشرة في عام  ،2010إنشاء فريق عامل معني بالخدمات
-16
المناخية ،لتناول الخدمات المناخية فضالً عن األرصاد الجوية الزراعية.
وعُقدت حلقة عمل تدريبية تابعة لمشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSالتابع للمنظمة
-17
) (WMOبشأن التنبؤ التطبيقي بالمناخ في كيرنافاكا ،المكسيك ،في نيسان/أبريل  2011بمشاركة نشطة من ممثلين من
معظم البلدان اإليبيرية  -األمريكية.
وعُقدت حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن التحليل اإلحصائي لظواھر المناخ المتطرفة ألمريكا الجنوبية في
-18
إكوادور ،كانون الثاني/يناير  ،2011اشتركت في تنظيمھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمركز الدولي
لبحوث ظاھرة النينو ).(CIIFEN
وينفذ المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) (CIIFENمشروعا ً تموله فنلندا في أمريكا الجنوبية ھو:
-19
"البرنامج اإلقليمي لمنطقة األنديز لتحسين خدمات الطقس والماء والمناخ والتنمية" ) .(PRASDESويتضمن المشروع
إقامة نظام حديث إلدارة البيانات يدعم بيانات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية المناسبة لبلدان منطقة األنديز.
وبدأ المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) ،(CIIFENبعد استكماله بنجاح مرحلة تجريبية كي يصبح
-20
مركزاً مناخيا ً إقليميا ً تابعا ً للمنظمة ) (WMOمن أجل غرب أمريكا الجنوبية ،عملية تعيينه الرسمي .وبدأت األرجنتين
والبرازيل مرحلة إيضاحية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية لجنوب أمريكا الجنوبية بإطالق موقع شبكي مخصص في
أيار/مايو .2014
ويعمل اآلن منتديان إقليميان للتوقعات المناخية ،أحدھما للساحل الغربي ألمريكا الجنوبية واآلخر لجنوب
-21
شرق أمريكا الجنوبية .وتجري تحديثات شھرية للتنبؤات التي يصدرھا ھذان المنتديان ثالث مرات في الشھر ويعقد كل
منھما مرة واحدة على األقل سنويا ً اجتماعا ً /حلقة عمل يتسنى فيه أو فيھا استعراض األدوات الجديدة وتبادل الخبرات.
وفي تشرين األول/أكتوبر  2012عُقد المنتدى المناخي اإلقليمي األول ألمريكا الجنوبية ،حيث أتيحت للمشاركين الفرصة
لتبادل الخبرات والمعرفة والستعراض الممارسات الجيدة.
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االتحاد اإلقليمي الرابع ) ،RA IVأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي(
أنشئت فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع والمعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي
-22
عام  2013لوضع خطة عمل لتنفيذ اإلطار في االتحاد اإلقليمي الرابع ،وضمان اتساق وتكامل األنشطة اإلقليمية مع تنفيذ
اإلطار.
ويعمل المنتدى المناخي اإلقليمي ألمريكا الوسطى ) (FCCAومنتدى التوقعات المناخية ألمريكا الوسطى
-23
منذ أكثر من عقد .وأعيد إنشاء منتدى التوقعات المناخية الكاريبي ) (CARICOFفي آذار/مارس  2012بدعم من اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي بالواليات المتحدة ) ،(NOAAوالمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع )،(IRI
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالمعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(CIMH
وقد بدأ المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHمرحلة إيضاحية سعيا ً إلى تعيينه كمركز
-24
مناخي إقليمي تابع للمنظمة ).(WMO
ودعمت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي بالواليات المتحدة ) (NOAAوالمنظمة )" (WMOحلقة
-25
العمل بشأن بناء القدرات المتعلقة بإنقاذ البيانات ومؤشرات تغير المناخ :مساھمة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية في منطقة البحر الكاريبي" استضافتھا جامعة جزر الھند الغربية في مونا ،جامايكا ،من  8إلى  10أيار/مايو
 .2012وقد ضمّت حلقة العمل مشاركين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في منطقة البحر الكاريبي
فضالً عن العديد من كبار الخبراء الدوليين من أجل تدريب عملي لمدة ثالثة أيام على إنقاذ البيانات وتحليل ظواھر
المناخ المتطرفة.
وعُقدت في سان خوسيه ،كوستاريكا ،من  8إلى  17آب/أغسطس  2012حلقة العمل التدريبية الدولية
-26
الرابعة بشأن تقلبية المناخ وتغيره  -حوض المحيط الھادئ ،التي نسقھا ودعمھا كل من اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي بالواليات المتحدة ) (NOAAوالمنظمة ) (WMOووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية )(USAID
وشركاء آخرون .وقد شارك نحو  25مشاركا ً من بلدان واقعة تحت تأثير حوض المحيط الھادئ ،من االتحادات اإلقليمية
الثاني والثالث والرابع والخامس ،كمتدربين في حلقة العمل.

االتحاد اإلقليمي الخامس ) ،RA Vجنوب غرب المحيط الھادئ(
أنشأ االتحاد اإلقليمي الخامس ،في دورته السادسة عشرة في عام  ،2014الفريق العامل المعني بالخدمات
-27
المناخية ،وأسند إليه مسؤوليات بشأن الخدمات المناخية فضالً عن جوانب األرصاد الجوية الزراعية.
ونظمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل تدريبية تابعة لمشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
-28
) (CLIPSبشأن التنبؤ التطبيقي بالمناخ لمنطقة جنوب شرق آسيا ،في سيتيكو ،إندونيسيا ،من  27أيلول/سبتمبر إلى
 7تشرين األول/أكتوبر  ،2011استضافتھا الھيئة اإلندونيسية لألرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء ).(BMKG
وفي الندوة اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي الخامس بشأن الخدمات المناخية التي عُقدت في ھونيارا ،جزر
-29
سليمان ) 4-1تشرين الثاني/نوفمبر  ،(2011نوقشت المسائل التالية :احتياجات وفرص تعزيز الخدمات المناخية في
االتحاد اإلقليمي الخامس ،ومتطلبات القطاعات الحساسة للمناخ ،السيما الزراعة على الصعيد الوطني ،وكذلك الشراكة
وبناء القدرات وتعبئة الموارد على نطاق اإلقليم.
وأنشئ منتدى التوقعات المناخية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ) (ASEANCOFبدعم من اللجنة الفرعية
-30
التابعة للرابطة والمعنية باألرصاد الجوية والجيوفيزياء .وعُقدت الدورة االفتتاحية ) (ASEANCOF-1من  3إلى  5كانون
األول/ديسمبر  2013واستضافھا مركز سنغافورة للبحوث المناخية ) .(CCRSويضم المنتدى  ASEANCOFبلدانا ً من
االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس.
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واتفقت الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الخامس على وجوب النظر في منطقتين دون إقليميتين
-31
لمتابعة إقامة شبكة المراكز المناخية اإلقليمية ،ھما جنوب شرق آسيا وبلدان وأقاليم المحيط الھادئ الجزرية ).(PICTs
وتتولى الھيئة اإلندونيسية لألرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء ) (BMKGقيادة عملية تنفيذ مكوّ ن
-32
التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات ) (ICA&Dلجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ ) (SACA&Dبالتعاون مع عدة
بلدان في اإلقليم وبدعم من المعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية ) .(KNMIوقد ُنظمت ثالث حلقات عمل منذ عام
 .2010وكان آخرھا في أيار/مايو .2014
وكجزء من مساھمة األعضاء في دعم إنقاذ البيانات وإدارة البيانات ضمن اإلطار العالمي للخدمات
-33
المناخية ) ،(GFCSدعمت حكومة أستراليا استحداث نظام إلدارة البيانات ) (CLiDEمن جانب مكتب األرصاد الجوية
) (BoMاألسترالي ،وھو نظام سيقام في البلدان النامية في االتحاد اإلقليمي الخامس لدعم الجھود المبذولة في مجال إنقاذ
البيانات وإدارة البيانات .ووُ قع اتفاق بين المنظمة ) (WMOومكتب األرصاد الجوية ) (BoMاألسترالي لالضطالع بھذا
المشروع.

االتحاد اإلقليمي السادس ) ،RA VIأوروبا(
قرر االتحاد اإلقليمي السادس ،في دورته السادسة عشرة في  ،2013إنشاء الفريق العامل المعني بالمناخ
-34
والھيدرولوجيا.
وعُقدت حلقة عمل بشأن مراقبة المناخ بما في ذلك إقامة نظام مراقبة المناخ ) (CWSفي االتحاد اإلقليمي
-35
السادس في أوفنباخ ،ألمانيا 28-25 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2010يسّرت إقامة نظام مراقبة المناخ ) (CWSفي االتحاد
اإلقليمي السادس .وكمتابعة لتوصيات حلقة العمل ،عُرضت ونوقشت حاالت إيضاحية في االجتماع الجانبي المعني
بإقامة نظام مراقبة المناخ ) (CWSفي االتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) (WMOالذي عُقد أثناء المؤتمر األوروبي
لعلم المناخ التطبيقي 14-10 ،أيلول/سبتمبر  ،2012لودز ،بولندا.
وبدأ إصدار تقارير مراقبة المناخ بطريقة إيضاحية في أوروبا بمساعدة عقدة أوفنباخ )مراقبة المناخ(
-36
لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس .وواصلت المنظمة ) ،(WMOفي إطار دعم ھذه
األنشطة ،تنسيقھا إلصدار مطبوعات خاصة بشأن ظواھر المناخ المتطرفة.
ويمضي قُدما ً تنفيذ مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر المتوسط ) .(MEDAREويستمر تحديث
-37
بوابة شبكية بمساعدة المركز المعني بتغير المناخ والتابع لجامعة روفيرا وفيرجيلي في تراغونا ،إسبانيا .ومھّدت حلقة
عمل ثالثة لمبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر المتوسط ) (MEDAREعُقدت في تركيا في عام  2012الطريق
إلعداد مجموعات بيانات مناخية عالية الجودة من أجل منطقة البحر المتوسط الكبرى.
واستناداً إلى التقييم المناخي األوروبي ومجموعات البيانات ) ،(ECA&Dواصل المعھد الملكي الھولندي
-38
لألرصاد الجوية ) (KNMIوالمنظمة ) (WMOدعمھما إلعداد التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات ).(ICA&D
و ُنفذت مكونات جديدة في جنوب آسيا ) (SAC&Dوغرب أفريقيا ).(WACA&D
ّ
ونظم المرفق الھنغاري لألرصاد الجوية ،برعاية مشتركة من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
-39
مؤتمرين دوليين بشأن التجانس ومراقبة الجودة في قواعد البيانات المناخية .وعُقد آخرھما في أيار/مايو .2014
وعيِّنت رسميا ً شبكة المراكز المناخية اإلقليمية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس ،بعد إتمامھا بنجاح
-40
مرحلتھا التجريبية ،في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي في حزيران/يونيو  2013وأصبحت بذلك مركزاً
إقليميا ً متخصصا ً جديداً لألرصاد الجوية في المنظومة التابعة للمنظمة ) .(WMOوباستطاعة مركز المناخ لشمال
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أوراسيا ) ،(NEACCاالتحاد الروسي ،باعتباره مركزاً مناخيا ً إقليميا ً تابعا ً للمنظمة ) (WMOفي االتحاد اإلقليمي الثاني،
أن ييسر الجوانب األقاليمية ذات الصلة في تقديم الخدمات المناخية اإلقليمية.
واستدامت المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي االتحاد اإلقليمي السادس واتسع نطاق
-41
تغطيتھا الجغرافية .ويؤدي المرفق الجمھوري الصربي لألرصاد الجوية والھيدرولوجية دوراً تنسيقيا ً في إدامة عمليات
منتدى التوقعات المناخية لجنوب شرق أوروبا ) .(SEECOFوقد أنشئت منتديات إقليمية جديدة للتوقعات المناخية ،ھي
منتدى التوقعات المناخية لشمال أوراسيا ) (NEACOFالذي ينسقه االتحاد الروسي ،ويضم بلدانا ً من كل من االتحاد
اإلقليمي السادس واالتحاد اإلقليمي الثاني ،ومنتدى التوقعات المناخية للبحر المتوسط ) (MedCOFالذي تنسقه إسبانيا،
من أجل منطقة البحر المتوسط بأكملھا يضم بلدانا ً من كل من االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد اإلقليمي األول.
وعقدت الھيئة الحكومية لألرصاد الجوية ) (AEMETباالشتراك مع المنظمة ) ،(WMOفي أعقاب مشاورات
-42
ً
مع األطراف المعنية ،اجتماعا لتحديد النطاق ) (SCفي مقر الھيئة الحكومية لألرصاد الجوية ) (AEMETفي مدريد من
 12إلى  14حزيران/يونيو  2013لتحديد سمات وأھداف منتدى إقليمي للتوقعات المناخية يشمل إقليم البحر المتوسط
بأكمله .وعُقدت الدورة األولى لمنتدى التوقعات المناخية للبحر المتوسط ) (MedCOFفي تشرين الثاني/نوفمبر  2013في
بلغراد ،صربيا ،واستضافھا المرفق الجمھوري الصربي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(http://medcof.aemet.es
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تنسيق األنشطة المناخية
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

)(UNFCCC

تشارك المنظمة ) (WMOفي كل عام في مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
-1
المناخ ،وفي ھيئاته الفرعية التي يتركز معظمھا في مجاالت البحوث ،والرصد المنتظم ،وبناء القدرات ،والتكيف .وفيما
يلي بيان موجز عن مشاركة المنظمة ) (WMOفي الدورة الھامة األخيرة قبل الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ
وھو االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف الذي عقد في وارسو ،بولندا ،من  11إلى  22تشرين الثاني /نوفمبر .2013
)أ(

أسھمت المنظمة ) (WMOفي أربعة أحداث فرعية نظمت بصورة مشتركة على نطاق منظومة األمم
المتحدة بشأن مواضيع مثل الزراعة وقدرة السكان على المقاومة والصحة التي كانت وثيقة الصلة
بالمجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ب(

قدمت المنظمة ) (WMOمجموعة من الرسائل الرئيسية لدوائر المنظمة ) (WMOإلى االجتماع التاسع عشر
لمؤتمر األطراف والتي نقلھا األمين العام لمدراء جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) .(NMHSsوأبرزت ھذه الرسائل القضايا والمجاالت الھامة للعمل الذي تشارك فيه المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي عملية مؤتمر األطراف .ولمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة الموقع الشبكيhttp://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-the-warsaw-ccf-unfccc- :
cop19_en.html؛

)ج(

قدم النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوثيقة لالجتماع التاسع والثالثين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ) (SBSTAبشأن أنشطته الجارية لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSواتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوتعالج الحاجة إلى رصدات للتكيف مع تغير
المناخ) .انظر (http://unfccc.int/resource/docs/2013/smsn/igo/138.pdf؛

)د(

ترحب القرارات التالية بمبادرات المنظمة الجارية ومساھمتھا في عمل االتفاقية:
•

أكدت الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أھمية الرصدات لعملية اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCعامة بما في ذلك تحقيق التقدم في النمذجة المناخية على
جميع المستويات ،والتخاذ القرار بشأن التكيف .والحظت أنه مازالت ھناك ثغرات في البيانات
الرصدية الرئيسية في مجاالت كثيرة من بينھا المحيطات ،وفي الشبكات في بعض أنحاء العالم
وخاصة في البلدان النامية .وأكدت الھيئة الفرعية ) (SBSTAأھمية سجالت البيانات التاريخية،
والحاجة إلى تعزيز عملية إنقاذ البيانات وجھود الرقمنة والمراقبة المناخية .ولذا حثت األطراف
والمنظمات المعنية على تعزيز القدرات والتعاون والتنسيق في ھذا المجال؛

•

أشارت الھيئة الفرعية ) (SBSTAأيضا ً إلى أن تنظيم حلقة عمل بشأن الرصد المنتظم ،بتعاون وثيق
مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالجھات الراعية له ،يمكن أن تساعد في تحديد سبل
تعزيز الرصد المنتظم ،وتعزيز القدرات المتصلة بھا في البلدان النامية وخاصة لدعم التخطيط
ألغراض التكيف) .انظر _http://unfccc.int/documentation/documents/advanced
(search/items/6911.php?priref=600007673#beg؛
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•

وأحاط االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف ) (COP-19علما ً بتطوير الروابط مع مسارات
العمل المعنية األخرى بما في ذلك عملية الخطة الوطنية للتكيف ،والبحوث ،والرصد المنتظم،
والھيئات العاملة في إطار االتفاقية .كما أحاط علما ً بوضع منتجات معرفية لتحسين فھم وتقييم
اآلثار ،والتأثر والتكيف استجابة لالحتياجات التي حددتھا األطراف .وأعرب االجتماع التاسع عشر
لمؤتمر األطراف عن دعمه للنشر الفعال للمنتجات المعرفية على المستويات اإلقليمية ،والوطنية،
ودون الوطنية من خالل وسائل من بينھا شبكات المعارف ،وجھات االتصال الوطنية وخاصة في
البلدان النامية .وفي ھذا السياق ،فإن المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ) (RCOFsتتمتع بأفضل وضع لتلبية ھذه االحتياجات .وعالوة على ذلك طلب
االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف من الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
) (SBSTAأن تنظر ،في جملة أمور ،منھا القضايا المتعلقة بما يلي ‘1’ :النظم اإليكولوجية
’ ‘2المستوطنات البشرية ’ ‘3موارد المياه ’ ‘4الصحة.

منبر دائرة التدريب في األمم المتحدة المعني بتغير المناخ ) - (UN CC: Learnوضع حزمة تدريبية لألمم المتحدة
بشأن تغير المناخ.
شاركت المنظمة ) ،(WMOفي مبادرة مشتركة في إطار توحيد األداء ،في دائرة المعارف وإقامة الشبكة
-2
التابعة لمنبر دائرة التدريب في األمم المتحدة المعني بتغير المناخ ) (UN CC: Learnالذي يستضيفه معھد األمم المتحدة
للتدريب والبحوث ) .(UNITARويرعى ھذا المنبر ) (UN CC: Learnتقاسم المعلومات والخبرات والدروس المستفادة في
المسائل المتعلقة بالتعلم في مجال تغير المناخ .ويجري منذ عام  2010وضع ترتيبات على نطاق منظومة األمم المتحدة
لإلسھام في المكتبة الخاصة بمواد األمم المتحدة المعنية بالتعلم في مجال المناخ .وتبادلت المنظمة ) (WMOقائمة كبيرة
من المطبوعات من لجنة علم المناخ ) (CClبشأن دائرة البيانات المناخية ،والمراقبة والتنبؤ في مجال المناخ فضالً عن
دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  .(100وتحتوي المكتبة على أكثر من  1000مدخل تتراوح بين الكتيبات
التدريبية بشأن تغير المناخ للمھتمين في مجال الصحة ،والكتيبات التعليمية للمدرسين والطلبة .وقد أعدت بعض المواد
بالتعاون مع المنظمات غير التابعة لألمم المتحدة )(http://www.uncclearn.org/inventory-search
ويھدف المجال البرنامجى الثاني لمنبر دائرة التدريب في األمم المتحدة المعني بتغير المناخ إلى إنتاج
-3
حزمة متساوقة من المواد ذات الصلة بالتعلم في مجال تغير المناخ .وقد أعدت الحزمة من خالل التعاون بين وكاالت
األمم المتحدة والشركاء اآلخرين ،وسوف تتاح بمختلف لغات األمم المتحدة .وتتضمن الحزمة مكونين ’ ‘1سلسلة من
وحدات التعلم االستھاللية التي يمكن استخدامھا في أغراض استثارة الوعي ’ ‘2سلسلة من حزم التعلم المتقدمة لدعم
التعليم المتعمق في مواضيع معينة.

برنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه

)(PROVIA

برنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAعبارة عن مبادرة عالمية
-4
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة تھدف إلى توفير االتجاه واالتساق على المستوى الدولي للبحوث المتعلقة بالتأثر بتغير المناخ
وبآثاره والتكيف معه ) .(VIAويتمثل الھدفان الجامعان لمبادرة ) (PROVIAفي ‘1’ :تحقيق تقدم في البحوث المتعلقة بالسياسات
بشأن التأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه؛ ’ ‘2تنسيق وتيسير النشر والتطبيقات العملية فيما يتعلق بھذه البحوث
لفائدة وقيمة المجتمع .ويستضيف برنامج األمم المتحدة للبيئة اآلن أمانة برنامج البحوث ) (PROVIAفي نيروبي.
وفي عام  ،2013أعاد كل من مجلس دائرة برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والمجلس التنفيذي للمنظمة
-5
) (WMOتنظيم عمل برنامج البحوث ) (PROVIAحيث أدرج برنامج البحوث ) (PROVIAكمكون في برنامج المناخ
العالمي )القرار  (EC-65) 6للمجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) .((WMOولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الموقع
الشبكي .http://www.unep.org/provia/
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تقرير التقييم الخامس ) (AR5للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

)(IPCC

انتھى العمل في أيلول /سبتمبر  2013من تقرير الفريق العامل األول التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية
-6
بتغير المناخ ،الذي يتعلق بأساس العلم الفيزيائي لتغير المناخ ،ونشر التقرير الكامل في نھاية كانون الثاني /يناير .2014
وانتھى العمل في آذار /مارس  2014من مساھمة الفريق العامل الثاني الذي يقيم اآلثار والتكيف والتأثر .وانتھى العمل
في نيسان /أبريل  2014من تقرير الفريق العامل الثالث الذي يقيم الخيارات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ،
واالحتياجات الفنية واالقتصادية والمؤسسية الداعمة لھا .وسوف يقدم تقرير التقييم المجمع الخامس من خالل تقرير
تجميعي في تشرين األول /أكتوبر .2014

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بمسائل المناخ والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالطقس والماء والبيئة
)(ECWG-CWE

يرعى الفريق العامل ) (ECWG-CWEمساھمة برنامج المناخ العالمي ) (WCPفي اإلطار العالمي للخدمات
-7
المناخية ) ،(GFCSويشجع شراكة المنظمة ) (WMOالنشطة مع الوكاالت األخرى بشأن برنامج المناخ العالمي )،(WCP
والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوكذلك مع ھيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بشأن
المسائل ذات الصلة بالمناخ .ورئيس لجنة علم المناخ ) (CClعضو بحكم منصبه في ھذا الفريق العامل ).(ECWG-CWE
وقد أجرى الفريق تقييما ً لبرنامج البحوث المعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAووافق المجلس
التنفيذي على توصيته بقبول اقتراح برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPالمنادي بإدراج برنامج البحوث )(PROVIA
كمكون رابع في برنامج المناخ العالمي ) .(WCPوساعد الفريق أيضا ً في استعراض بيان المنظمة ) (WMOعن دور
وعمليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsإلدراج مكونات المناخ.

فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة الھيدرولوجيا
) (CCl/CAgM/CHyالمعني بالمناخ والغذاء والماء )(JEG-CFW
شدد فريق الخبراء ) (JEG-CFWخالل اجتماعه في جيجو ،جمھورية كوريا في  5تشرين الثاني /نوفمبر
-8
 2013بجانب فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMعلى الرصدات المتعلقة بالطقس والمناخ،
والفينولوجيا والجفاف .ووافق الفريق على الترويج الستخدام أجھزة قياس األمطار البسيطة المستخدمة في الندوات
الدراسية الجوالة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين .كما شدد على أھمية التعاون مع الجمعية الدولية لألرصاد الجوية
األحيائية ) (ISBبشأن الفينولوجيا .ووافق فريق الخبراء ) (JEG-CFWعلى تحديث كتيب المنظمة ) (WMOعن الطقس
والمناخ واألمن الغذائي إلضافة الجوانب المتعلقة بالماء.

فرقة المھام التابعة للمجلس التنفيذي بشأن سياسة المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالتبادل الدولي للبيانات والمنتجات
المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
قدمت فرقة المھام التابعة للمجلس التنفيذي توصياتھا إلى الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،في
-9
إطار متابعة المجلس التنفيذي لقرارات المؤتمر السادس عشر بشأن تبادل البيانات المناخية وما يتصل بھا من بيانات
ألغراض اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،وأعدت أيضا ً مقترحات لكي تنظر فيھا الدورة السادسة والستون للمجلس
التنفيذي )حزيران /يونيو  (2014بغرض الموافقة على المسودة النھائية لقرار بھذا الشأن لعرضه على المؤتمر السابع
عشر في  2015لينظر فيه.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي

الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

2015-2012

أعرب المؤتمر السادس عشر عن تقديره للمشاركة النشطة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية واألمانة،
-1
بما في ذلك أمانات البرامج المشتركة التابعة للمنظمة ) ،(WMOفي إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 ،2015-2012والتي تكفل تجسيد الوثيقة لآلراء الجماعية لكافة العناصر المكونة للمنظمة ) .(WMOوأشار المؤتمر
السادس عشر إلى ضرورة أن تحدد الخطة اإلستراتيجية للفترة  2015-2012أنشطة جماعية ومنسقة لالتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية واألمانة ،من خالل برامج ومشاريع ومبادرات محددة بوضوح ،وأن تقدم كذلك اإلرشادات والحوافز
ألنشطة األعضاء وأنشطة مراكزھم اإلقليمية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs

الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

قرارات المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )أيار /مايو – حزيران /يونيو  ١(2011بشأن
-2
إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016ترد في الفقرات  8.5.5-8.5.1في التقرير النھائي
الموجز مع القرارات وفي القرار  – (Cg-XVI) 38إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة .2019-2016
-3

وافق المؤتمر السادس عشر على ما يلي:

)أ(

ينبغي أن تشكل االحتياجات المجتمعية العالمية التي تشكل األساس للخطة اإلستراتيجية للفترة
 ،2015-2012مع المحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة ،األساس للخطة اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO
للفترة 2019-2016؛

)ب(

ينبغي أن يتبع التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للفترة  2019-2016ھيكل الخطة اإلستراتيجية للفترة
) 2015-2012االحتياجات المجتمعية العالمية والمحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة( وعملية التخطيط
إجماالً ،مع مراعاة تطور االحتياجات المجتمعية واالقتصادية لألعضاء ،والمبادرات الدولية ذات الصلة،
والتحديات التي تمثلھا تقلبية المناخ وتغيره ،والبناء على الخبرات المكتسبة من المرحلتين )(2011-2008
و)(2015-2012؛ ومواصلة تعزيز الروابط بين الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية والميزنة القائمة على
النتائج لتسھيل تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وتحسين مؤشرات األداء الرئيسية.

١

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/arabic/pdf/1077_ar.pdf
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قرارات الدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو  (٢ 2009للمنظمة ) (WMOوالتي
-4
تضمنت إرشادات إلعداد الخطة اإلستراتيجية  2015-2012للمنظمة ) ،(WMOترد في الفقرات  7.2.8-7.2.6من التقرير
النھائي الموجز مع القرارات ،وھي تشمل ما يلي:
)أ(

إعداد خطة موجزة سھلة الفھم لمختلف شرائح الجمھور ،بمن في ذلك صانعو القرار؛

)ب(

وضع االتجاھات اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOعلى أساس االحتياجات المجتمعية العالمية المحددة؛

)ج(

استعمال سلسلة النتائج المتمثلة في المحاور اإلستراتيجية ◄ النتائج المتوقعة ◄ النواتج
الرئيسية ◄ اإلنجازات المتوخاة ◄ األنشطة ،باعتبارھا ھيكل عملية التخطيط اإلستراتيجي .وتشكل
المحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة العمود الفقري للخطة اإلستراتيجية .أما النتائج المتوقعة المفصلة
في النواتج الرئيسية وقياسات األداء واإلنجازات المتوخاة فھي تشكل لب الخطة التشغيلية؛

)د(

إشراك االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

) ھ(

إدماج اإلنجازات الرئيسية للمنظمة ).(WMO

ولتنفيذ ما طلبه المؤتمر السادس عشر من األمين العام بتقديم المخطط األول مع ما يمكن من سيناريوھات
-5
إلى الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي ،عقد الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي ) (EC WG/SOPدورته األولى في جنيف ،سويسرا ،في الفترة  4-2نيسان /أبريل  .2012ونظر الفريق العامل
) (WG/SOPفي المقترحات التي قدمتھا األمانة ،والتي تضمنت عمليات وحلوالً زمنية إلعداد الخطة اإلستراتيجية
والخطة التشغيلية؛ وھيكل الخطتين وخطوطھما العريضة؛ والسيناريوھات المحتملة للخطة اإلستراتيجية القادمة.
ونظرت الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو – تموز /يوليو  (2012في توصيات
-6
الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي وقررت اعتماد البارامترات التالية إلعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية
القادمتين:
)أ(

ينبغي توضيح الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية باعتبارھما خطتين للمنظمة بأسرھا؛

)ب(

ينبغي تبسيط ھيكل الخطة اإلستراتيجية لتقليل العناصر المتمثلة حاليا ً في االحتياجات المجتمعية العالمية
والمحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة والنتائج الرئيسية؛

)ج(

ينبغي أن تقترح االتحادات اإلقليمية النتائج المتوقعة ،بالتشاور مع اللجان الفنية والبرامج؛

)د(

ھناك خمس أولويات مالئمة ولكن ينبغي تحسين دمجھا في الخطة اإلستراتيجية في مرحلة أبكر ،كما
ينبغي عرضھا بشكل أوضح؛

) ھ(

ينبغي أن تكون الخطة اإلستراتيجية أقصر وأكثر إيجازاً وبسيطة ،كما ينبغي إعداد ملخص قصير لھا؛

)و(

ينبغي إدماج المخاطر في كل قسم من الخطة اإلستراتيجية بدالً من وضعھا في فصل منفصل؛

)ز(

ينبغي أن يكون للمنظمة خطة تشغيلية واحدة تضم أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

٢

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/ar
abic/pdf/1042_ar.pdf
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)ح(

ينبغي أن تكون عملية التخطيط اإلستراتيجي موجھة نحو االحتياجات واألولويات التي يحددھا األعضاء
)عن طريق االتحادات اإلقليمية(؛

)ط(

يتعين أن تكون مؤشرات األداء الرئيسية قابلة للقياس حيثما أمكن ،كما يتعين تحديد معالم رئيسية
ومسؤوليات واضحة )األعضاء و /أو األمانة و /أو الفرق المخصصة و /أو اللجان الفنية(؛

)ي(

يجب أن تعبِّر االحتياجات المجتمعية العالمية عن االحتياجات العالمية التي يمكن ألنشطة المنظمة
) (WMOأن تسھم في إيجاد حلول لھا؛

)ك(

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOمالئمة لدورة التخطيط القادمة ،لكن ينبغي تحديد األولويات
الرئيسية التي ستوجه االستثمارات خالل الفترة المالية القادمة؛

)ل(

ينبغي أن يركز المجلس التنفيذي والفريق العامل ) (WG/SOPعلى إعداد خطة إستراتيجية "واحدة" في
الفترة المالية القادمة.

ووافق المجلس أيضا ً على الشروع في إعداد الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية القادمتين استناداً إلى
-7
المخطط العام لكل منھما وكذا العملية والجداول الزمنية المقترحة ،حسبما يرد في الجداول  1و 2و 3على التوالي.
الجدول

1

المخطط العام للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

تقديم
مقدمة
•

الفوائد المجتمعية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء

•

الغرض من الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوسياقھا

•

ھيكل الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

•

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

2019-2016

المحاور اإلستراتيجية المرتبطة بالنتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية
•

المحور اإلستراتيجي  :1تحسين جودة الخدمات وتحسين تقديمھا

•

المحور اإلستراتيجي  :2تعزيز البحوث العلمية وتطبيقاتھا فضالً عن تطوير التكنولوجيا وتنفيذھا

•

المحور اإلستراتيجي  :3تعزيز بناء القدرات

•

المحور اإلستراتيجي  :4إقامة الشركات وعالقة التعاون وتعزيزھا

•

المحور اإلستراتيجي  :5تعزيز الحوكمة

س ُتقدم النتائج المتوقعة واألولويات اإلستراتيجية والمخاطر المحتملة في إطار كل محور إستراتيجي .والمحاور
اإلستراتيجية ھي مؤشرات واسعة النطاق على االتجاھات اإلستراتيجية لتلبية االحتياجات المجتمعية العالمية بغية تحقيق
النتائج المتوقعة .وتمثل النتائج المتوقعة أھدافا ً بعيدة المدى تسعى المنظمة ) (WMOإلى تحقيقھا في سعيھا لتنفيذ مھمتھا.
وتمثل النواتج الرئيسية اآلثار المتوقعة للنتائج المحققة على األعضاء.
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وسيُطلب من االتحادات اإلقليمية أن تقترح أولويات وأنشطة إستراتيجية تركز على احتياجاتھا الخاصة واحتياجات
المنظمة ) .(WMOأما أولويات وأنشطة اللجان الفنية ،فينبغي أن تھدف إلى معالجة احتياجات االتحادات اإلقليمية مع
تعزيز البحوث العلمية العالمية وتطبيقاتھا.
الخطة التشغيلية للمنظمة
ميزانية المنظمة القائمة على النتائج
المراقبة والتقييم
االستنتاجات
المراجع

الجدول

2

المخطط العام المقترح للخطة التشغيلية للمنظمة

)2019-2016 (WMO

أوالً – مقدمة
يضع الھيكل المقترح للخطة التشغيلية كافة األنشطة في إطار النتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية المرتبطة بالخطة
لتسھيل المراقبة والتعرف على العوامل المشتركة في األنشطة المقترحة .ومن المتوقع ألنشطة اللجان الفنية أن تعالج
االحتياجات الخاصة والمشتركة لالتحادات اإلقليمية.
ثانيا ً  -األنشطة البرنامجية للمنظمة ) (WMOالمخطط تنفيذھا خالل الفترة - 2016
ثانيا ً -

1

النتيجة المتوقعة

ثانيا ً –

1.1

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

1
1

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

1.2

الناتج الرئيسي  2للنتيجة المتوقعة

1

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

2

النتيجة المتوقعة

ثانيا ً –

2.1

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

2
2

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

2.2

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

2

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
.
.

2019

CCl-16/Doc. 3.6, DRAFT 1, p. 9

المسودة األولى
.
ثانيا ً –

8

النتيجة المتوقعة

ثانيا ً –

8.1

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

8
8

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

الناتج الرئيسي  2للنتيجة المتوقعة

8.2

8

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
المرفق الخاص بمناط تركيز البرامج في تنفيذ النتائج المتوقعة
قائمة االختصارات والمختصرات

مخطط تمثيل الخطة التشغيلية
النتيجة المتوقعة
الناتج الرئيسي



أنشطة ممولة من الميزانية العادية )المجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية واألمانة(
األنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
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المسودة األولى
الجدول

3

العملية والجداول الزمنية المقترحة إلعداد الخطتين التشغيلية واإلستراتيجية للمنظمة للفترة – 2016

2019

 -1المساھمات في الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي )(2012
ينظر الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPفي
أ(
االقتراحات المتعلقة بالھيكل والخطوط العامة والسيناريوھات وعملية التخطيط )نيسان /أبريل  - (2012حدث
بالفعل
ً
ب( تعد األمانة مساھمتھا في الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي استنادا إلى توصيات الفريق العامل
)) (WG/SOPنيسان /أبريل  - (2012حدث بالفعل
ج( يقدم المجلس التنفيذي المزيد من التوجيھات بشأن االحتياجات المجتمعية العالمية والمحاور اإلستراتيجية
والنتائج المتوقعة والسيناريوھات وبشأن الھياكل والخطوط العريضة للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للفترة
) 2019 - 2016حزيران /يونيو  -تموز /يوليو (2012
تطلب األمانة من رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تقدم األولويات اإلستراتيجية التي تركز على
د(
احتياجاتھا الخاصة واحتياجات المنظمة ) .(WMOوينبغي أن تأخذ المقترحات الخاصة باألولويات على نطاق
المنظمة بعين االعتبار األولويات اإلستراتيجية للفترة  .2015 - 2012وسيطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية القيام بأنشطة لتحقيق األولويات المقترحة .وتساعد أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في تقديم مقترحات دون انتظار جلسات الھيئات
التأسيسية )أيلول /سبتمبر (2012
 -2المساھمات في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )(2013
تنتھي األمانة من إعداد مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية باستخدام المعلومات المقدمة من االتحادات
أ(
اإلقليمية واللجان الفنية )كانون الثاني /يناير (2013
ب( يُطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية مراجعة مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية وتقديم
المزيد من المساھمات )كانون الثاني /يناير (2013
ج( يعقد الفريق العامل ) (WG/SOPاجتماعا ً للنظر في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية )نيسان /أبريل
(2013
ينظر المجلس التنفيذي في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOويقدم التوجيھات
د(
لمواصلة إعدادھما )حزيران /يونيو (2013
)ھ( ُيطلب من األعضاء استعراض مسودة الخطة اإلستراتيجية المراجعة وتقديم المساھمات لمزيد من التحسينات
)تموز /يوليو (2013
 -3المساھمات في الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )(2014
ينظر المجلس التنفيذي في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية المراجعتين ويقدم التوصيات المناسبة
أ(
إلى المؤتمر السابع عشر )حزيران /يونيو (2014
ب( يقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي خالل الدورة السادسة والستين مسودة الميزانية المقترحة القائمة على
النتائج للفترة  ،2019 - 2016استناداً إلى الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة - 2016
) 2019حزيران /يونيو (2014
 -4المساھمات في المؤتمر السابع عشر )(2015
ُتستكمل الخطتان اإلستراتيجية والتشغيلية المراجعتان لعرضھما على المؤتمر السابع عشر )تشرين األول/
أ(
أكتوبر (2014
ب( ُتستكمل الميزانية المقترحة المنقحة القائمة على النتائج للفترة  2019 - 2016لعرضھا على المؤتمر السابع
عشر )تشرين األول /أكتوبر (2014
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ُ
طلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية تقديم مدخالت إلعداد الخطة اإلستراتيجية في موعد غايته  28أيلول/
-8
سبتمبر ) 2012المرجع :الرسالة  P.RA-1744المؤرخة  1آب /أغسطس  (2012والخطة التشغيلية في موعد غايته
 30كانون األول /ديسمبر ) 2013المرجع :الرسالة  P.RA-1752المؤرخة  27تشرين الثاني /نوفمبر .(2013

المراقبة والتقييم
أشارت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي إلى قرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات -8.4.1
-9
 (8.4.4والدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي )الفقرتان  (4.8.17-4.8.16فيما يتعلق بمواصلة تطوير وتنفيذ نظام
المراقبة والتقييم للمنظمة ) .(WMOوأخذ المجلس علما ً مع التقدير بتقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي للمنظمة ) ،(WG/SOPواتفق في الرأي مع تقييم فريقه العامل بأن عملية المراقبة والتقييم آخذة في النضج
وتمضي في االتجاه الصحيح .وأشار المجلس إلى أن النواتج الرئيسية ) (KOsومؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsتم
استعراضھا ،ووُ ضعت خطوط أساس وأھداف لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية لتيسير مراقبة التقدم المحرز
لتحقيق النتائج .كما أشار إلى تحسن مستوى الرد على االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحققة على األعضاء بعد إعادة
فتحه من جديد بناء على طلب الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي .والحظ المجلس أن نسبة محدودة فقط من
المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي ردت على االستبيان قد أعطت مستوى استخدام مطبوعات المنظمة ) (WMOوجودة
النواتج الوطنية واإلقليمية عالمة تتراوح بين مرتفع إلى مرتفع جداً .وشجع المجلس األعضاء على مواصلة بذل الجھود
لتحسين جودة النواتج واستخدام مختلف مطبوعات المنظمة ) (WMOلتحسين الخدمات التي يقدمونھا .كما واصل
المجلس تشجيع األعضاء على الرد على االستبيانات لتقديم معلومات يمكن أن تساعد المنظمة ) (WMOفي تركيز
أولوياتھا على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات األعضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
إطار إدارة الجودة بالمنظمة

)(WMO

حث المؤتمر العالمي السادس عشر اللجان الفنية على استكشاف الفرص لوضع مواصفات فنية موحدة في
-1
إطار ترتيبات العمل بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوالمنظمة )(WMO
).(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_60_en-2002.pdf#page=140
وقد صدرت الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بإدارة الجودة في عام  2011في المجلد الرابع من
-2
الوثائق األساسية رقم  (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_49-v4_en.pdf) 2التي تتألف من أحكام عامة وثمانية
مبادئ توجيھية عن إدارة الجودة وھي ‘1’ :التركيز على المستخدمين /العمالء؛ ’ ‘2القيادة؛ ’ ‘3إشراك الناس؛ ’ ‘4نھج
العملية؛ ’ ‘5نھج النظم إزاء اإلدارة؛ ’ ‘6التحسين المستمر؛ ’ ‘7النھج الوقائعي إزاء اتخاذ القرار؛ ’ ‘8عالقات الموردين
ذات المنفعة المتبادلة.
واعتمدت الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي النسخة المستكملة من خطة تنفيذ النظام العالمي
-3
المتكامل للرصد )(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/ (WIGOS
) .executive_council_reports/english/pdf/1118_en.pdfوعالوة على وثيقة الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOسوف
تقدم إرشادات لألعضاء عن إدارة الجودة في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )(WMO
عن طريق المواصفات وأفضل الممارسات الواردة في المواد التنظيمية مثل المرجع والدليل للنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) .(WMOويقع على عاتق اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOمھمة تطوير إدارة الجودة في إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) ،(WMOوتوفير اإلرشادات لألعضاء بشأن كيفية تحقيق
االمتثال للمواصفات الفنية ذات الصلة ،في حين تقع مسؤولية ضمان االمتثال لمبادئ الجودة لدى النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )) (WMOمثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO 90014و9004
و (17025بالدرجة األولى على عاتق أعضاء المنظمة ) (WMOأنفسھم.
واعتمدت الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة لتقديم الخدمات التي
-4
ً
ً
ترتبط ارتباطا وثيقا بإطار إدارة الجودة ) (QMFبالمنظمة )(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/ (WMO
 .(documents/WMO-SSD-1129_en.pdfويشمل نھج تنفيذ ھذه اإلستراتيجية جميع الھيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
ويتوقع أن توفر لجان المنظمة الفنية المشورة واإلرشادات الفنية لتعميم عملية تقديم الخدمات.
واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير
-5
القدرات للفترة  .2015-2012وحث اللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،واألفرقة العاملة التابعة له ،وأفرقة الخبراء
واألعضاء على التعاون في خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لھا خالل الفترة
المالية السادسة عشرة ) .(2015-2012وتركز اإلستراتيجية بدرجة كبيرة على التعليم والتدريب والصلة بإدارة الجودة.
وصدر في عام  2013دليل تنفيذ نظام إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-6
)) (NMHSsمطبوع المنظمة رقم (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management/forms/ (1100
.(QM_Guide_NMHSs_V10.pdf
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ويحتفظ مكتب األرصاد الجوية األسترالي بموقع شبكي بشأن إدارة الجودة لدى المنظمة ) .(WMOويوفر
-7
ھذا الموقع موارد ومواد جيدة عن إدارة الجودة بصفة عامة وعن األنشطة ذات الصلة بإطار إدارة الجودة بالمنظمة
) (WMOبصفة خاصة ).(http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml
وبدافع من الحاجة إلى تحديد قدر من الفھم المشترك فضالً عن توفير القواعد واإلجراءات ألولئك الذين
-8
يعملون في إعداد وإصدار المواد التنظيمية في المنظمة ) ،(WMOأصدرت المنظمة ) (WMOفي " 2014المبادئ
التوجيھية إلعداد وإصدار الالئحة الفنية للمنظمة )) "(WMOمطبوع المنظمة رقم 1127؛
 (https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUTG5kYWZ5WW41MWs/edit?usp=sharingلوضع المبادئ
واإلجراءات بھدف تحسين جودة الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلدات من األول إلى الرابع ومرفقاتھا )المراجع(
واألدلة وضمان اتساقھا .ويتوقع أن تساعد جميع أولئك المعنيين في مواصلة تحديث الالئحة الفنية واقتراح السبل
والوسائل لتتبع مستوى تنفيذ األعضاء لھا بطريقة منتظمة وحسنة التوقيت.
ــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير رئيس اللجنة
المراجع:

-1

تقرير االجتماع األول لفريق إدارة الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) 21-18 ،(CClأيار/
مايو  ، 2010جنيف ،سويسرا.

-2

تقرير االجتماع الثاني لفريق إدارة الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) 29-26 ،(CClتشرين
األول /أكتوبر ، 2011جنيف ،سويسرا.

-3

تقرير االجتماع الثالث لفريق إدارة الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) 4-1 ،(CClتشرين
األول /أكتوبر ، 2013جنيف ،سويسرا.

-4

الرسائل التعميمية لرئيس لجنة علم المناخ ) (CClفي أعوام  2010و 2011و 2012و 2013و.2014

مقدمة
حققت لجنة علم المناخ ) (CClفي العقود األخيرة الكثير من النجاحات؛ لكنھا واجھت كذلك الكثير من
-1
ً
التحديات .ومن أبرز ھذه التحديات ھو ضم خبراء مرموقين من العالم إلى أفرقة اللجنة ) (CClليتبين الحقا أنھم
مشغولين إلى حد ال يسمح لھم بتكريس الكثير من الوقت لعمل اللجنة ) ،(CClوإنشاء عدد من األفرقة يفوق قدرة
الموارد ،ألن التجربة أثبتت أن األفرقة التي ال يتوفر ألعضائھا إمكانية االجتماع والتخطيط وجھا ً لوجه نادراً ما تحقق
الكثير.
وتتمثل األھداف الرئيسية للدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClفي بناء أفضل ھيكل للجنة
-2
ً
) (CClوإدخال مسؤولي اللجنة ) (CClاألكثر فعالية في فريق اإلدارة .وبناء على ذلك ،يُحبّذ استعراض النجاحات
والتحديات التي عرفتھا الفترة السابقة الفاصلة بين الدورتين .وتسھيالً لھذ االستعراض ،يُقسم ھذا التذييل إلى سبعة
أقسام ،قسم مخصص للرئيس وآخر لنائب الرئيس وقسم لكل من األفرقة المفتوحة العضوية األربع وقسم لفرق التركيز
األخرى.

تقرير عن أنشطة الرئيس ،السيد
-3

Thomas C. Peterson

يندرج عمل رئيس اللجنة ) (CClبشكل عام في أربع فئات ،تلخصھا الفقرات التالية.

تمثيل اللجنة ) (CClفي باقي الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوھيئاتھا الفرعية
ھناك عدة ھياكل تسھّل ھذا الھدف .وباإلضافة إلى مشاركته في المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،شارك
-4
رئيس اللجنة ) (CClفي االجتماعات السنوية للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOواجتماعات رؤساء اللجان الفنية ،بما
في ذلك االجتماعات المشتركة مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،واللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ
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) ،(GCOSوالمنتدى االلكتروني للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمسائل المناخية والمسائل المتصلة
بالطقس والماء والبيئة .كما شارك الرئيس في فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة )(WMO
الخاصة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS

اإلدارة والتنسيق وتسھيل التفاعل داخل أجزاء اللجنة ) (CClوفي ما بينھا
يجري الجزء الرئيسي من ھذا النشاط خالل اجتماعات فريق اإلدارة .وشھد االجتماع األول في عام
-5
إطالق بعض األنشطة ،بينما شھد اجتماع في نصف المدة عُقد في تشرين األول /أكتوبر  2011تقييما ً للتقدم وحددّ
التغييرات الالزمة .وعُقد اجتماع أخير في تشرين األول /أكتوبر  2013أُع ّدت خالله بنية موصى بھا للجنة ) (CClفي
الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين .باإلضافة إلى ذلك ،أتاحت الرسائل التعميمية الخمس التي وجھھا رئيس لجنة
علم المناخ ) (CClإبقاء المتطوعين على علم بالتقدم المحرز والفرص المتاحة .ونظراً إلى أن أعضاء فريق اإلدارة
أضحوا اليوم أصدقاء إلى جانب كونھم زمالء ،أتاح التبادل المنتظم للرسائل االلكترونية مع فريق اإلدارة ،وأفرقة
الخبراء وبالطبع مع أمانة المنظمة ) (WMOإبقاء الجميع على اطالع على آخر التطورات وأمّن تنسيقا ً مالئما ً لألنشطة.

2010

المساھمة بشكل مباشر في عدة مشاريع مختلفة تشارك فيھا اللجنة )(CCl
ھناك الكثير من المشاريع المھمة التي تنفذھا اللجنة ) (CClويتمنى الرئيس لو كان لديه متسع من الوقت
-6
للمساھمة فيھا .ومن أبرز المشاريع التي ساھم فيھا الرئيس حلقات العمل المتعلقة بتغير المناخ في منطقة البحر الكاريبي
التي عُقدت في كينغستون ،وفي المنطقة العربية التي عُقدت في الدار البيضاء ،وفي رقعة واسعة من آسيا التي عُقدت
في نانجينغ .وشارك الرئيس باإلضافة إلى ذلك في العديد من اللجان التي قيّمت األرقام القياسية العالمية المتعلقة بدرجة
الحرارة واألمطار والضغط والرياح.

العمل كحلقة وصل بين اللجنة ) (CClوالمشاريع التي احتاجت المؤسسة الوطنية في بلده إلى مساھماته في إطارھا
غالبا ً ما يكون ھذا الجھد مفيداً للطرفين ألن موقع الرئيس داخل اللجنة ) (CClيساعد عمله الخاص الذي
-7
ً
يساعد بدوره اللجنة ) .(CClومنذ عام  2010حرر الرئيس ،أو شارك في تحرير أكثر من  20بحثا يخضع لمراجعة
األقران ،كان خمس منھا فقط يقتصر على مساھمين من الواليات المتحدة .وكانت أغلبية ھذه البحوث تھدف إلى تحليل
تغير المناخ أو شرح المجموعات العالمية للبيانات التي تنشئھا اللجنة ) .(CClوأصدر الرئيس بحثا ً سنويا ً جديداً يشرح
ظواھر الطقس المتطرفة في العالم السابق ،من منظور مرتبط بالمناخ .وقد حظي ھذا البحث بقبول جيد إلى حد دفع
مجلة السياسة الخارجية ) (Foreign Policy Magazineإلى تسمية رئيس اللجنة ) (CClضمن قائمة أول مائة شخصية من
أبرز المفكرين العالميين لعام .2013

تقرير عن أنشطة نائب الرئيس ،السيد

Serhat Sensoy

خالل الفترة الخامسة عشرة الفاصلة بين الدورتين ،ترأس نائب الرئيس ،إلى جانب إنشاء صفحة اللجنة
-8
) (CClعلى موقع "فيسبوك" وإدارتھا ،فريقي تركيز ،وفريق خبراء معني بإدارة الجودة في مجال علم المناخ )،(EG-QMC
وفرقة خبراء معنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية ).(ET-SCBCS
وإدارة الجودة وبناء القدرات مسألتان مشتركتان بين القطاعات التي ُتعنى بھا األفرقة المفتوحة العضوية
-9
) ،(OPACEsوالھيئات التأسيسية األخرى واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوأغلبية أعضاء ھذه الفرق
يشاركون في رئاسة األفرقة المفتوحة العضوية المختلفة ) ،(OPACEsلديھم فائض من المسؤوليات التي يضطلعون بھا،
ما جعل مسؤوليات نائب الرئيس تفوق ما يمكن أن يتوقع من شخص واحد تأديته .وانطالقا ً من ھذه الصعوبات
ومتطلبات اإلطار العمالي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي برزت خالل االجتماع الثالث لفريق اإلدارة ،اقترح الرئيس
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المسودة األولى
إنشاء فريق جديد مفتوح العضوية خالل الفترة السادسة عشرة الفاصلة بين الدورتين ،يكون معنيا ً ببناء القدرات .وليس
ھذا مؤشراً على االخفاق إذ أن فرقة الخبراء المعنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية )(ET-SCBCS
طوّ رت ،على الرغم من الصعوبات ،مھارات عالية الجودة في مجال المناخ تكتسي أھمية بالغة للخدمات المناخية
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوإدارة الجودة.
وقام نائب الرئيس ،تقيداً باختصاصاته ،بمساعدة الرئيس ّ
ومثله في االجتماعات التالية التي لم يتمكن من
-10
حضورھا شخصيا ً ‘1’ :النصف األخير من الدورة السادسة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية 26 ،أيار /مايو –
 3حزيران /يونيو  ،2011جنيف؛ و’ ‘2الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )،(IBCS-1
 5-1تموز /يوليو  ،2013جنيف.
وبذل نائب الرئيس جھوداً لضمان االتصاالت الفعالة بين فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ ) (CClوأية
-11
فرق عاملة إقليمية أو مقررين بشأن أنشطة المناخ التي يقومون بھا وأولويات ھذه األنشطة ،والسيما قبل دورات ھيئات
المنظمة ) (WMOالتأسيسية التي تتناول مسائل ذات صلة بالمناخ .وفي نشاط مرتبط بھذا البند ،أنشأ نائب الرئيس فريقا ً
خاصا ً لالھتمام بصفحة اللجنة ) (CClعلى موقع "فيسبوك" وأنشأ ھذه الصفحة للتواصل في الوقت المناسب مع األوساط
المعنية بالمناخ التي تتناول المسائل واألخبار واالجتماعات والمؤتمرات المرتبطة بالمناخ.
وتواصل نائب الرئيس مع المشاركين في رئاسة أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية بخصوص تنفيذ خطط
-12
عملھم ،بالتشاور مع األمانة ومع فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ ) ،(CClبما في ذلك إقامة الروابط مع فريق
خبراء معني بإدارة الجودة في مجال علم المناخ ) ،(EG-QMCوفرقة خبراء معنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات
المناخية ).(ET-SCBCS
وقدّم نائب الرئيس تقارير مختلفة إلى فريق إدارة اللجنة ) (CClواألمانة عن االجتماعات ،والرسائل
-13
اإلخبارية ،ودورات الھيئات التأسيسية ،ودورة اللجنة المقبلة .وساھم نائب الرئيس على وجه التحديد في التقارير التالية:
’ ‘1اجتماع فريق الخبراء المعني بإدارة الجودة في مجال علم المناخ )(EG-QMC
)(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/eg_qmg.php؛ ’ ‘2حلقة العمل بشأن متطلبات بناء القدرات لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(http://www.gfcs-climate.org/consultation-workshop-capacity) (GFCS؛ ’ ‘3االجتماع
الثاني للفريق اإلداري بشأن أنشطة فريق الخبراء المعني بإدارة الجودة في مجال علم المناخ ) ،(EG-QMCوفرقة
الخبراء المعنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية )(ET-SCBCS
)(www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/CCl-XVManagementGroupMeeting2011WMO.html؛ ’ ‘4حلقة عمل
بشأن تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد )(CAP؛ ’ ‘5اجتماع فرقة الخبراء المعنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات
المناخية )(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/ET-SCBCS-I.php) (ET-SCBCS
و’ ‘6االجتماع الثالث لفريق اإلدارة بشأن فريق الخبراء المعني بإدارة الجودة في مجال علم المناخ ) ،(EG-QMCوفرقة
الخبراء المعنية باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية ) (ET-SCBCSوصفحة اللجنة ) (CClعلى موقع "فيسبوك"
).(http://ccl-xv-mgm.wmo.int/documents-english

تقرير عن أنشطة فريق الخبراء المفتوح العضوية  :1البيانات المناخية وإدارة البيانات ـ السيد
والسيد  ،William Wrightالرئيسان المشاركان

Song Lianchun

تتمثل عناصر العمل الرئيسية الثالثة لالجتماع األول لفريق الخبراء المفتوح العضوية خالل الفترة
-14
 14-2010في ما يلي ’ ‘1فرقة الخبراء المعنية ب ُنظم إدارة البيانات المناخية )(CDMS؛ ’ ‘2فرقة العمل المعنية بإنقاذ
البيانات؛ و’ ‘3مؤتمر/حلقة عمل دولية بشأن البيانات المناخية .باإلضافة إلى ذلك ،ساھم أعضاء فريق الخبراء المفتوح

CCl-16/Doc. 4, DRAFT 1, p. 7

المسودة األولى
العضوية ،من المنظور المناخي ،في مجموعة متنوعة من البرامج األخرى المشتركة بين عدة ھيئات ،وفي أنشطة
مرتبطة بالبيانات ،مثل تخطيط نظم الرصد وتبادل البيانات وجوانب اإلطار العالمي ) (GFCSالمتعلقة بالبيانات.

فرقة الخبراء المعنية بنظم إدارة البيانات المناخية
تمثل المبرر األساسي إلنشاء ھذه الفرقة في أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-15
) (NMHSsإذا لم تتمكن من تخزين البيانات المناخية وإدارتھا بشكل مالئم ،فھي لن تكون قادرة على توفير الخدمات
المناخية للناس بفعالية ،وال على المساھمة في الجھود الدولية المتعلقة بمراقبة المناخ وإجراء البحوث .واجتمعت الفرقة
مرتين خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين .باإلضافة إلى ذلك ،شاركت الفرقة في عدد من المؤتمرات المنظمة عن بعد
بواسطة نظام ) .(Webexوأحرزت الفرقة تقدما ً ملحوظا ً في تنفيذ اختصاصاتھا التي تسلط عليھا الضوء الفقرات التالية.
أنجزت الفرقة دراسة استطالعية في جميع البلدان األعضاء بشأن قدرات نظام إدارة البيانات المناخية
-16
) (CDMSوأوجه قصوره )بلغت نسبة الرد على الدراسة  72بالمائة( .وتتوفر نتائج الدراسة االستطالعية على الرابط
التالي.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php :
وأعدت الفرقة وثيقة تحدّد مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSوتقيّم الوظيفة المطلوبة من
-17
النظام ) (CDMSلكي يتمكن من تلبية احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsاألعضاء في مجال تخزين البيانات
وإدارتھا .ويح ّدد اإلصدار ُنظم إدارة البيانات المناخية من حيث الوظائف والسياسات التي تتيح لھا المساھمة في وضع
إجراءات متسقة وموحدة إلدارة البيانات المناخية تقوم عليھا الخدمات الوطنية للمناخ وتسھّل التعاون الدولي في مجال
البيانات المناخية واستحداث النواتج والخدمات .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يشكل النظام ) (CDMSمحركا ً مالئما ً
إلصدار التقارير الرئيسية للمنظمة ) (WMOآلياً ،مثل رسائل المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات
أرضية ) (CLIMATوالتقارير السنوية المحدثة عن السجالت العالمية للطقس التي ُ
طلبت مؤخراً .وتستھدف ھذه الوثائق
المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي قد ترغب في اختيار واحدة من النواتج المطورة بواسطة النظام ) (CDMSالتي ينشرھا
في الوقت الراھن مطورو ھذه النواتج واألوساط العالمية .وقد شاركت أغلبية أعضاء فرقة الخبراء في إعداد الوثيقة
)وإن كان بدرجات متفاوتة( .وبذل عضوان من الفرقة في جنيف ،ھما السيد  Bruce Bannermanوالسيد Denis
 ،Stuberجھداَ تحريريا ً متأنيا ً وأنجزا عمالً ممتازاً حوّ ال من خالله المساھمات المختلفة إلى وثيقة متجانسة.
وبيّنت الفرقة أن المالمح الرئيسية للبيانات الشرحية للمنظمة ) (WMOمالئمة لالستخدام مع البيانات
-18
المناخية في إطار ما يسمى "باالستكشاف" )أو البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة ) ،((WISالذي يتيح
للمستخدمين المحتملين من خالل مكتبة على شكل كتالوج العثور على مجموعات البيانات والنواتج المناخية والولوج
إليھا .وأُحرز تقدم كبير في تحديد المتطلبات المناخية "للمحطات" األكثر شيوعا ً أو البيانات الشرحية للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوشرح كيفية إجراء الرصدات ،وفي ما يخص ما يسمى ببيانات المصدر
الشرحية التي تشرح التغيرات في ممارسات الرصد .وبنت الفرقة نھج عملھا على مطبوع المنظمة رقم  ،9المجلد ألف،
محطات الرصد ،ونظرت في كيفية توسيع ھذا النھج ليشمل معلومات إضافية كحركات المحطة مثالً .وتعاونت الفرقة
أيضا ً مع فرقة العمل التابعة المعنية بالبيانات الشرحية ) (TT-WMDالتابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
ونظرت الفرقة في مسائل التبادلية التشغيلية للبيانات ،استناداً إلى استخدام المعايير الفضائية المفتوحة .وقد
-19
ُعيّن أحد أعضاء الفرقة ،السيد  ،Bruce Bannermanفي فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم البيانات
الشرحية وتمثيل البيانات ) ) (IPET-MDRDالتي حلّت محل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بالبيانات
الشرحية وبالتبادلية التشغيلية للبيانات ) ((IPEP-MDIالتي وافقت في أول حالة تتناولھا على اعتماد النموذج المنطقي
للبيانات ومخطط التطبيق اللذين تخطط لھما اللجنة ) .(CClوحين يجھز النموذج المنطقي للبيانات ومخطط التطبيق،
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المسودة األولى
فھما سيتيحان تبادالً متواصالً للبيانات والنواتج بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالكيانات األخرى ،بغض النظر عن
ھيكلية النظام الذي ينتج المعلومات.
-20

وشارك الكثير من أعضاء فرقة الخبراء في حلقات عمل بناء القدرات التي تر ّكز على إدارة البيانات.

فرقة العمل المعنية بإنقاذ البينات المناخية
إن الھدف الرئيسي من إنقاذ البيانات ھو حماية السجالت والبيانات التاريخية من الضياع أو التلف
-21
ً
ُ
وحفظھا رقميا بحيث تكون متوافرة للمرافق الوطنية ) (NMHSsفتتمكن من تقديم الخدمات المناخية ،وتدمج في المراقبة
العالمية للمناخ وتحليله وإجراء البحوث بشأنه .ويتنامى كذلك التركيز على نشر مجموعات البيانات المرقمنة ووضع
سياسة خاصة بالبيانات تكون أكثر انفتاحا ً .وباشرت فرقة العمل بعدد من الوظائف المحددة واستكملت معظمھا أو
أحرزت تقدما ً فيھا .كما شرعت فرقة العمل في مشاركة أوسع في أنشطة إنقاذ البيانات في مناطق مختلفة وفي الربط
المباشر بين أنشطتھا وأنشطة فرقة الخبراء المعنية بكشف تغير المناخ ومراقبته ومؤشراته ) (ETCCDIالتابعة لفريق
الخبراء المفتوح العضوية  .(OPACE-2) 2وشارك معظم أعضاء فرقة العمل في األنشطة وساھموا فيھا بقدر ما ،على
الرغم من التغييرات التي شھدتھا عضوية فرقة العمل خالل فترة ما بين الدورتين.
وأحرزت فرقة العمل بالتعاون مع فريق الخبراء المفتوح العضوية  (OPACE-2) 2وفرقة الخبراء المعنية
-22
ُ
ً
بكشف تغير المناخ ومراقبته ومؤشراته ) (ETCCDIتقدما في إنشاء أطر إلنقاذ البيانات في أقاليم مختلفة ،من بينھا
االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد اإلقليمي الرابع واالتحاد اإلقليمي الخامس واالتحاد اإلقليمي
السادس .وعقب اجتماع عُقد في غانا في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012كان من أبرز األحداث وضع مبادرة لتقييم المناخ
وإنقاذ البيانات في غربي أفريقيا ) ،(WACA-DAREوإعداد خارطة طريق لتنفيذھا .ويشكل المركز األفريقي لتطبيقات
األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADنقطة ارتكاز المبادرة التي تسعى إلى تلبية حاجة ملحة لتسريع عملية
استعادة السجالت األفريقية الموجودة على بطاقات مجھرية والمھددة بالضياعّ .
ونظمت المنظمة ) (WMOمؤخراً
بالتعاون مع مشروع إعادة بناء رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض ) (ACREوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات
البيئية لفريق الخبراء المفتوح العضوية  ،(OPACE-2) 2حلقة عمل دولية بشأن استعادة التراث المناخي في البلدان
والجزر المشاطئة للمحيط الھندي في الفترة  24-21نيسان /أبريل  2014في مابوتو في موزامبيق .ووافق المشاركون في
حلقة العمل الذين شملوا خبراء دوليين في البيانات وعدة مديرين لمرافق وطنية ) (NMHSsوخبراء من اإلقليم على
المضي على خطى مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط ) ،(MEDAREوقرروا إطالق
مبادرات إلنقاذ البيانات في منطقة المحيط الھندي ).(INDARE
-23

وفي منطقة المحيط الھادئ ،أنشئت مشاريع رقمنة للبيانات في تسعة بلدان بتمويل من الحكومة االسترالية.

وفي حين تحسّن التنسيق العالمي ألنشطة إنقاذ البيانات خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ،ال سيما مع
-24
المجموعات األخرى المعنية بإنقاذ البيانات )مثل مشروع إعادة بناء رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض
) (ACREوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) ،((IEDROال ب ّد من اإلقرار بأنه يتعيّن فعل المزيد .وبنا ًء على ذلك،
يجري التخطيط إلنشاء بوابة دولية إلنقاذ البيانات ) ،(I-DAREتكون بمثابة مدخل رسمي وحيد إلى أنشطة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بإنقاذ البيانات ،يتضمن مستودعا ً من البيانات المرقمنة وتلك التي تنتظر الرقمنة ،وإرشادات عن
أفضل الممارسات واألدوات إلنقاذ البيانات؛ تؤمن منصة تواصل عالمية وتربط بين مواقع إنقاذ البيانات القائمة .وقد
حرر خبير ھولندي ورقة بيضاء بشأن بوابة دولية إلنقاذ البيانات ) (I-DAREبرعاية فرقة العمل .وستحظى بوابة دولية
إلنقاذ البيانات ) (I-DAREباھتمام كبير خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين لكن من البديھي أنه سيكون ھناك
حاجة إلى بعض االستثمارات إلنشاء البوابة والتعريف بھا وإدارتھا .واقُترح أن فرقة خبراء ستكون أكثر مالئمة من
فرقة عمل نظراً إلى حجم األنشطة في مجال إنقاذ البيانات ،كما اق ُترح تعديل بنية فريق الخبراء المفتوح العضوية 1
) (OPACE-1للدورة السادسة عشرة للجنة ).(CCl
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حلقة عمل دولية بشأن االحتياجات من البيانات المناخية وتطبيقاتھا
استضافت إدارة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAبالتعاون مع اللجنة ) (CClحلقة عمل ) 8-4آذار /مارس
-25
 (2013في نانجينغ حول موضوع االحتياجات من البيانات المناخية .وتمثل الھدف من حلقة العمل ھذه في إحراز تقدم
في مجال أدوات إدارة البيانات وإنقاذھا دعما ً لتقييم تغيّر المناخ ودعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وشارك في المؤتمر قرابة  80شخصا ً من  28بلداً .وعكست حلقة العمل صلة الوصل بين فرقة العمل المعنية بإنقاذ
البيانات ) (TT-DAREوفرقة الخبراء المشتركة المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIوانقسمت إلى جزأين:
’ ‘1سلسلة من المحاضرات وعرض لمواضيع مرتبطة بإدارة البيانات المناخية؛ و’ ‘2حلقات عملية شاركت فيھا بلدان
أعضاء من االتحاد اإلقليمي الثاني تعالج البيانات الخاصة بھا باستخدام برمجية ) .(RClimdexكما عُقد عدد من
االجتماعات الجانبية .ومن أبرز نتائج حلقة العمل ھذه إطالق مبادرة لوضع إطار عالمي إلدارة عالية الجودة للبيانات
المناخية ) .(HQ-GCDMFوترمي ھذه المبادرة إلى إنشاء بنية أساسية تكفل إدارة البيانات على نحو متسق باستخدام
مجموعة دنيا من اإلجراءات واللوائح ومواصفات النظم المتفق عليھا بصورة مشتركة والموصوفة على نحو جيد.
وكانت المبادرة المقترحة قد أثيرت خالل الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) .(ICG-WIGOS-2وللدفع قدما ً بالمبادرة ،اعتمدت الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان
المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOS-2خطة إلنشاء فرقة خبراء مشتركة بين البرامج معنية بإطار
إدارة البيانات المناخية ) (IPET-CDMFتقودھا اللجنة ) (CClوتشارك فيھا إلى جانب لجنة النظم األساسية )(CBS
والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوھيئات أخرى محتملة .وطلبت الدورة  65للمجلس التنفيذي في ما بعد
إلى اللجنة ) (CClالعمل بشكل وثيق مع اللجان والبرامج األخرى لالنتقال من مجرد تصور لإلطار إلى تعريف له،
يكون نقطة تركيز الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين.

تمثيل اللجنة ) (CClفي الھيئات المعنية األخرى
شارك أعضاء فريق الخبراء المفتوح العضوية ) (OPACE-1في مجموعة من األنشطة خالل السنوات
-26
األربع الماضية .وقد قدم األعضاء مساھمات إلى كل من النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالنظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبما في ذلك في خطط تنفيذه ،وأجروا تحديثا ً
ألجزاء من دليل الممارسات المناخية .وفي إطار السعي إلى ضمان تلبية االحتياجات من بيانات المناخ لتخطيط ُنظم
الرصدّ ،
مثل الرئيس المشارك للجنة ) (CClالدكتور  ،William Wrightلجنة عمل المناخ ) (CClفي فرقة الخبراء المعنية
بتطور النظم العالمية للرصد ) (ET-EGOSسابقا ً )التي أصبحت اليوم فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتصميم نظم الرصد وتطويرھا ) ((IPET-OSDEوفي الدورتين الثانية والثالثة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد ) .(ICG-WIGOSوتناوب كل من الدكتور  William Wrightوالبروفيسورة
 Manola Brunet-Indiaعلى تمثيل اللجنة ) (CClفي االجتماعات السنوية لفريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي
لألغراض المناخية التابع للنظام العالمي لرصد المناخل ) .(GCOSكما عمل الدكتور  Wrightمع فريق الخبراء المفتوح
العضوية  4على تحديث بيانات التوجيه بشأن متطلبات اللجنة ) (CClمن الرصدات ،وھي مھمة شرع بھا الرئيس
السابق لفريق الخبراء المفتوح العضوية  1السيد  .Raino Heinoوأُدرجت بيانات التوجيه ھذه ضمن أعمال اجتماع فرقة
الخبراء المعنية بتطور النظم العالمية للرصد ) (ET-EGOSفي عام  2011ويمكن اعتبارھا مساھمة تقنية للجنة )(CCl
في صياغة النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوتطويره .وستولى األھمية في الفترة المقبلة الفاصلة بين
الدورتين إلى البت في الحاجة إلى تطوير متطلبات كمية وكيفية تطويرھا ،كما فعلت لجان فنية أخرى.
وأنشئت فرقة عمل صغيرة بقيادة الدكتور  Wrightھدفھا االنكباب على إنجاز التغيير الضروري لنموذج
-27
حساب المعدالت المناخية المعيارية .وجاء ذلك بعد أن اتضح أنه مع تغيّر المناخ ،يمكن أن تصبح قيمة معيارية من
ثالثين عاماً ،كما كانت ُتحسب سابقاً ،غير صالحة منذ مدة قد تصل إلى  29عاما ً ،وتوفر توجيھات غير مالئمة لمعظم
الوظائف المتعلقة بالمناخ .ويتيح المعيار المقترح الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين على أن
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يرفع إلى الدورة السابعة عشرة للمؤتمر في عام  ،2015إجراء تحديث كل  10سنوات لمعيار الثالثين عاماً ،على أن
تكون الفترة المرجعية ثابتة ).(90-1961
وألجل مساعدة األعضاء على تأمين استدامة برامج الرصد بوصفھا تراثا ً علميا ً ال يُقدر بثمن لألجيال
-28
القادمة ،جرى النظر أيضا ً في اقتراح االعتراف بـ "المحطات المناخية المئوية" .وقد أفضى استعراض ھذه المسألة في
الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (ICG-WIGOSوالدورة
الخامسة والستين للمجلس التنفيذي إلى التوصية بأن تقود اللجنة ) (CClالنقاشات مع النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOبشأن اإلجراءات والمعايير المالئمة للتصديق على المواقع .والعمل
جار في ھذا الصدد ويشمل تنظيم اجتماع لتحديد نطاق آللية محتملة تعتمدھا المنظمة ) (WMOلالعتراف بـ "المحطات
ٍ
المناخية المئوية" ،يُزمع عقده في الفترة  13-11حزيران /يونيو  2014في جنيف ،سويسرا
).(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.php

تقرير عن أنشطة فريق الخبراء المفتوح العضوية  ،2مراقبة وتقييم المناخ السيدة  Fatima Driouechوالسيدة
 Manola Brunetرئيستان مشاركتان
عمل فريق الخبراء المفتوح العضوية  ،2خالل الفترة  ،2014-2010على تحديد الظواھر المتطرفة ونواتج
-29
المراقبة الوطنية .وأحرز تقدما ً ملحوظا ً في أربعة مجاالت ،ھي ‘1’ :فرقة الخبراء المعنية بتتبع تغير المناخ ومؤشراته
)(ETCCDI؛ ’ ‘2المقررون المشتركون المعنيون بالسجالت العالمية للظواھر المتطرفة للطقس والمناخ؛ ’ ‘3الفرقة
العاملة المعنية بالمراقبة الوطنية للمناخ؛ و’ ‘4وفرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CCIوالمعنية بوضع تعاريف
لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة .وشارك أعضاء فريق الخبراء المفتوح العضوية أيضا ً في برامج مشتركة
بين الھيئات كاإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClوبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARواللجنة الفنية
المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بالكشف عن تغير المناخ ومؤشراته ).(ETCCDI
عقدت فرقة الخبراء ) (ETCCDIاجتماعھا األول في  19تموز /يوليو  2010للتعريف باألعضاء
-30
واستعراض االختصاصات ومناقشة خطة العمل وإنجازھا .وعُقد اجتماع مخصص لفرقة فرعية لفرقة الخبراء في
الفترة  12-9آذار /مارس  2014في ايغمون آن زي ،في ھولندا .واعتمد االجتماع االختصاصات الجديدة لفرقة الخبراء
) (ETCCDIفي الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين ونظر في التحدي الكبير الذي يواجھه البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPفي ما يخص الظواھر المتطرفة ودعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتقييم البيانات
ومجموعات البيانات ) (ICA&Dوبناء القدرات في األقاليم.
ومن بين انجازات فرقة الخبراء ) (ETCCDIالعديدة ،يبرز انجاز إنتاج مؤشرات عالمية شبكية لدرجات
-31
الحرارة واألمطار المتطرفة والتحليل المستمد من مجموعات البيانات ذات الصلة .وعمل فريق الخبراء مع مشروع
مجموعات البيانات من مؤشرات ظواھر المناخ المتطرفة ) (ClimDEXإلنتاج عدة مجموعات بيانات من المؤشرات )بما
في ذلك مجموعة بيانات  HadEX2المتعلقة بمؤشرات الحرارة واألمطار(.و ُتنشر ھذه المؤشرات من خالل موقع
يستضيفه المركز الكندي لنمذجة المناخ وتحليله ) .(http://www.cccma.ec.gc.ca/data/climdex/index.shtmlومن
مساھماتھا األخرى استخدام نواتج بيانات فرقة الخبراء ) (ETCCDIللتحقق من نموذج المناخ لرصد العمل وتوزيعه
ولحساب المؤشرات القائمة على محاكاة نموذج مشروع المقارنة بين النماذج المناخية ) .(CMIP5وقد شارك عدة
أعضاء من فرقة الخبراء ) (ETCCDIمشاركة مباشرة في إعداد تقرير التقييم الخامس الصادر عن الھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوقد نشرت مجلة  The Journal of Geophysics Researchتحليالً لھذه البيانات
النموذجية .وسلّط االتحاد الجيوفيزيائي األمريكي الضوء على ھذا العمل مخصصا ً له خانة "حدث بحثي بارز".
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وقدمت فرقة الخبراء ) (ETCCDIعدة مساھمات بارزة في إعداد تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية
-32
الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCمن خالل نشر النتائج والتحاليل التي انبثقت عن حلقات العمل اإلقليمية للھيئة في
مجالت مرموقة ومراجعة من قبل األقران .وقد صدرت خمس تقارير تقييم أو تحليل تناولت مناطق أمريكا الجنوبية
والمنطقة العربية وغرب المحيط الھادئ ومنطقة البحر الكاريبي إضافة إلى تحليل عالمي .ويجري اإلعداد ألربعة
تقارير تقييم أو تحليل تغطي المناطق األخرى المتبقية ،أو ھي قيد االستعراض.
ّ
ونظمت فرقة الخبراء ) (ETCCDIبرنامجا ً مستداما ً من حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات ‘1’ :حلقة عمل
-33
إقليمية بشأن التحاليل اإلحصائية لظواھر المناخ المتطرفة في أمريكا الجنوبية )غواياكيل ،إكوادور ،كانون الثاني /يناير
(2011؛ ’ ‘2حلقة العمل اإلقليمية في منطقة البحر الكاريبي )مونا ،جامايكا ،أيار /مايو (2012؛ ’ ‘3حلقة العمل في بلدان
جزر المحيط الھادئ )كاليدونيا الجديدة ،أيار /مايو  .(2012وأصدرت حلقة العمل ھذه بحثين )األول McGree S. and
co-authors, 2013. “An updated assessment of trends and variability in total and extreme rainfall in the

ُ ”Western Pacificنشر على الموقع اإللكتروني لمجلة  International Journal of Climatologyفي  27تشرين الثاني/
نوفمبر  ،doi 10.1002/joc.3874 ،2013والثاني Whan W. and coauthors. 2013. “Trends and variability of
ُ ،”temperature extremes in the tropical Western Pacificنشر على الموقع اإللكتروني لمجلة International Journal
 of Climatologyفي  22تشرين الثاني /نوفمبر doi 10.1002/joc.3861 ،2013؛ ’ ‘4حلقة عمل إقليم المنظمة )(WMO
الثاني في آسيا )نانجينغ ،الصين ،آذار /مارس (2013؛ ’ ‘5حلقة عمل الدار البيضاء للمنطقة العربية ) 16-13آذار/
مارس (2012؛ ’ ‘6حلقتا عمل عقدتا في بنجول في غامبيا ،في كانون األول /ديسمبر  ،2012وفي سكوبيا في جمھورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،نيسان /أبريل .2013
أقامت فرقة الخبراء ) (ETCCDIصالت تعاون مع أفرقة الخبراء األخرى التابعة للجنة ) (CCIمثل فرقة
-34
العمل المعنية بنواتج المراقبة الوطنية للمناخ ) ،(TT-NCMPوفرقة العمل المعنية بوضع تعاريف لظواھر الطقس
والظواھر المناخية المتطرفة ) ،(TT-DEWCEوفرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية وبالمؤشرات المناخية في
قطاعات محددة ) (ET-CRSCIالتابعة لفريق الخبراء مفتوح العضوية  .4وشاركت فرقة الخبراء ) (ETCCDIأيضا ً
بنشاط في تنظيم المدرسة الصيفية التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPبشأن الظواھر المناخية
المتطرفة .لكن ض ّم اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMإلى فرقة الخبراء )،(ETCCDI
أدى إلى مساھمات خجولة في عمل فرقة الخبراء ولم يجلب لھا القيمة اإلضافية التي كانت مرجوة.

المقررون المشتركون المعنيون بالسجالت العالمية للظواھر المتطرفة للطقس والمناخ
عمل البروفيسور  ،Randall Cervenyالواليات المتحدة األمريكية ،بصفته رئيساً ،والسيد
-35
ً
ً
ّ
 ،Stellaاألرجنتين ،بصفته رئيسا مشاركا ،بنشاط على التحقق من الظواھر اإلقليمية والعالمية المتطرفة .وأعد المقرران
مبادئ توجيھية للتحقق ّ
ووثقا الظواھر المتطرفة .وتضمنت خطة التحقق لجنة تقييم تضم خبراء معروفين في المجال
ومقرراً رئيسيا ً يعمل على الدوام على البحث عن سجالت جديدة وتقييمات رائدة .وشملت المبادئ التوجيھية التحقق من
أعلى درجة حرارة ،وأكبر كريات من ال َب َرد ،وأعلى مستوى لسطح البحر ،وظواھر الھطول المتطرفة .وحظيت نشرة
جمعية األرصاد الجوية األمريكية عقب نشرھا لھذه االستنتاجات باھتمام كبير في وسائل اإلعالم العالمية .وشرعت
لجنة تقييم جديدة مخصصة في التحقيق في سجالت جديدة .ويتولى المقرر الرئيسي إدارة األرشيف العالمي لظواھر
الطقس والمناخ المتطرفة ،الذي يعتبر الصوت الرسمي في ھذا المجال على المستوى العالمي ،وتعزيزه وتحديثه.
José Luis

وتولى المقرران إدارة قاعدة بيانات بشأن سجالت الظواھر المتطرفة ) .(/http://wmo.asu.eduويجري
-36
في الوقت الراھن تسجيل قاعدة البيانات ھذه في نظام معلومات المنظمة ) .(WISوعمليات تقييم ظواھر المناخ المتطرفة
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التي أجريت ،ھي ‘1’ :الرقم القياسي العالمي ألعلى درجة حرارة ،بما في ذلك نشرھا في نشرة الجمعية األمريكية
لألرصاد الجوية ) (BAMSالجوية والتي ًسجّلت في العزيزية في ليبيا ،في  13أيلول /سبتمبر 1922؛ ’ ‘2التحقق من أكبر
كرة برد سُجلت في النصف الغربي من الكرة األرضية التي سُجّ لت في  23تموز /يوليو  2010في فيفيان ،في جنوب
جلة؛ ’ ‘3أعلى درجة حرارة في آسيا التي سُجّ لت في 21
داكوتا وكانت زنتھا  0.879كلغ ،والقبول بھا كأكبر كرة مس ّ
حزيران /يونيو  1942في تيرات زيفي في إسرائيل وبلغت  54درجة مئوية؛ و’ ‘4الرقم القياسي العالمي ألعلى مستوى
ضغط فوق سطح البحر على ارتفاع  750م من سطح البحر ،وسُجّل في  19كانون األول /ديسمبر  ،2001في توسونتنغل
في منغوليا وبلغ  1084.8ھكتوباسكال.
باإلضافة إلى ذلك ،بدأت لجان تقييم خاصة بالتحقق من عدد السجالت الجديدة .ومن بين السجالت الجديدة
-37
التي تحققت منھا ھذه اللجان على المستوى العالمي" ،أعلى معدل متطرف للھطول السنوي" ُسجّ ل في بورتو وبيز،
كولومبيا؛ ومعدل ھطول يغطي فترة  30عاما ً بين  1982و ،2011بلغ  13.023.3ملم في السنة؛ وأعلى معدل عالمي
للھطول في مدة  48ساعة )يومان( ،سُجّ ل في شيرابونجي ،الھند بين  16 15حزيران /يونيو  1995وبلغ  2.439ملم .وقد
ُن ّفذت أغلبية األنشطة المقررة على نحو ممتاز .ويمكن تلخيص مساھمة المقرر الرئيسي خالل الفترة الفاصلة بين
الدورتين على أنھا مساھمة أنجزت بنجاح وكان لھا أثر علمي ومجتمعي كبير تزايدت مكانته على المستوى الدولي.
ونبعت ھذه النجاحات في التحقق من سجالت جديدة من القيادة الفريدة وإلھام المقرر الرئيسي وحده .واقترح فريق
اإلدارة في اجتماعه الثالث الذي عُقد في عام  2013النظر في مفھوم المقررين المشتركين أو الشركاء فقط في حالة
وجود أشخاص يتمتعون بنفس القدر من االندفاع.

فرقة العمل المعنية بالنواتج الوطنية لمراقبة المناخ
أعدّت فرقة العمل قائمة من ست نواتج وطنية لمراقبة المناخ يتعين على األعضاء إنتاجھا؛ وحدّدت
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نموذجا ً معياريا ً وبدأت إعداد توجيھات مفصلة .وتطلب تحديد النواتج الوطنية لمراقبة المناخ تبادل المعلومات بين فرقة
العمل المعنية بالنواتج الوطنية لمراقبة المناخ وفرقة العمل المعنية بوضع تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية
المتطرفة ) .(TT-DEWCEوأوصت الفرقتان باستخدام برمجية ) (RClimdexالموحّدة لحساب النواتج الوطنية لمراقبة
المناخ من أجل ضمان االتساق سعيا ً إلى تقييم إمكانية المزج بين برمجية ) (RClimdexوالبرمجية الشبكية إلنتاج رزمة
برمجية واحدة للنواتج الوطنية لمراقبة المناخ .وقد دفعت مسألة البرمجية ھذه فرقة العمل إلى التعاون مع فرقة الخبراء
المعنية بكشف تغير المناخ ومؤشراته ) .(ETCCDIوأعدّت فرقة العمل المعنية بالنواتج الوطنية لمراقبة المناخ بالتعاون
مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولجنة النظم األساسية ) (CBSوانطالقا ً من نموذج حلقات العمل الخاصة
بتقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية ) ،(CLIMATتصميما ً ھيكليا ً لحلقات عمل مخصصة
للتدريب على البرمجية .وتعاونت فرقة العمل مع فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتمثيل البيانات والصيانة
والمراقبة ) (IPET-DRMMلتطوير توجيھات بشأن كيفية نشر النواتج الوطنية لمراقبة المناخ بشكل شھري .كما أعدّت
فرقة العمل ملصقا ً وكتيبا ً وُ ّزعا خالل الدورة السادسة عشرة للمجلس التنفيذي في عام  .2011ووزعّت كذلك دراسة
استطالعية قصيرة على جھات االتصال الوطنية ،لتقييم القدرات الحالية لمراقبة المناخ في البلدان.

فرقة العمل المعنية بوضع تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة )(TT-DEWCE
أعدّت فرقة العمل ) (TT-DEWCEعدة تقارير بشأن تعاريف موحّدة للظواھر المناخية المتطرفة ،بما في
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ذلك توجيھات بشأن المناھج والمعايير ذات الصلة ،واإلرشاد بشأن أدوات الحساب ،وبشأن قاعدة بيانات قابلة للتشغيل
المتبادل لظواھر المناخ المتطرفة تر ّكز على المستويين اإلقليمي والوطني .وأحرزت الفرقة تقدما ً نحو تعاريف موحّدة
ال لبس فيھا للظواھر المتطرفة ونحو توافق على األدوات الالزمة لتحليل ھذه الظواھر .ويستعرض خبراء داخل فرقة
العمل أو من خارجھا مشروع التقرير عن العمل والدراسات الجارية بشأن الظواھر المناخية المتطرفة .ويجري أيضا ً
على المستوى الداخلي استعراض لمشروع التقرير بشأن الثغرات في تطوير تعاريف موحّدة للظواھر المناخية المتطرفة
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والحاجة إليھا .ويخضع مقاالن إلى مراجعة من قبل أقران عاملين في مجلة
 .Climatologyوھذان المقاالن ھما" :توجيھات بشأن مناھج ومعايير تحديد ظواھر الطقس والمناخ اإلقليمية المتطرفة"
و"استعراض للتقدم في بحث يتناول الظواھر اإلقليمية المتطرفة" .وأع ّدت فرقة العمل "إرشادات بشأن قاعدة بيانات
قابلة للتشغيل المتبادل لظواھر الطقس والمناخ اإلقليمية المتطرفة" تخضع بدورھا الستعراض خارجي .وأخيراً ،أع ّدت
فرقة العمل وثيقة مفاھيم بشأن بوابة تابعة للمنظمة ) (WMOتربط بين النواتج الوطنية والتقارير بشأن ظواھر الطقس
والمناخ المتطرفة.
Journal of Applied Meteorology and

ور ّكزت الفرقة على التعاريف الموحّدة للظواھر المناخية المتطرفة ،بما في ذلك توجيھات بشأن المناھج
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والمعايير ذات الصلة ،واإلرشاد بشأن أدوات الحساب ،وبشأن قاعدة بيانات قابلة للتشغيل المتبادل لظواھر المناخ
المتطرفة تر ّكز على المستويين اإلقليمي والوطني .واجتمعت الفرقة في تورتوزا ،إسبانيا ،في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2011ثم في مراكش ،المغرب في شباط /فبراير  .2014وأعدّت الفرقة تقارير تفصّل العمل والدراسات الجارية بشأن
الظواھر المناخية المتطرفة .ويجري أيضا ً على المستوى الداخلي استعراض لمشروع التقرير بشأن الثغرات في تطوير
تعاريف موحّدة للظواھر المناخية المتطرفة والحاجة إليھا .وأع ّدت الفرقة أيضا ً مشاريع لتقرير بعنوان " إرشادات بشأن
قاعدة بيانات قابلة للتشغيل المتبادل لظواھر الطقس والمناخ اإلقليمية المتطرفة" ووثيقة مفاھيم بشأن بوابة تابعة للمنظمة
) (WMOتربط النواتج الوطنية والتقارير بشأن ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة.
ون ّفذت فرقة العمل المعنية بوضع تعاريف لظواھر الطقس والظواھر المناخية المتطرفة )(TT-DEWCE
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اختصاصاتھا وأقامت صالت تعاون مع أفرقة الخبراء األخرى التابعة للجنة ) (CClمثل فرقة الخبراء المعنية بالكشف
عن تغير المناخ ومؤشراته ) (ETCCDIوفرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات
محددة ) .(ET-CRSCIلكن يمكن وصف العمل الذي أنجزته الفرقة بأنه عمل استطالعي أكثر من كونه محققا ً لنتائج
قاطعة .وعلى الرغم من أن فرقة العمل نظرت في أغلبية األعمال والدراسات السابقة وقيّمتھا ودرست أغلبية المناھج
والمعايير المستخدمة في مجال تحليل الظواھر المناخية المتطرفة ،فھي لم تتوصل بعد إلى تحديد تعاريف موحّدة ال لبس
فيھا للظواھر المتطرفة .وسيتعين عليھا أن تتوصل في المستقبل إلى توافق بشأن أدوات تحليل ھذه الظواھر وتعمل على
تكييف بعض المؤشرات .ويُترك التركيز على المناطق الخاضعة للموسميات لمراقبة موجات الجفاف الطويلة التي تؤدي
إلى تحديد مؤشرات خاصة بالجفاف ،أو التركيز على المؤشرات والقياسات المترية المتعلقة بالظواھر المتطرفة )مثل
مؤشر حرائق الغابات ،والمستويات المنخفضة والعالية لمياه األنھار ،وعمق الذوبان الموسمي في التربة الصقيعية،
وعمق التجمد الموسمي للتربة( إلى الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين.

تقرير عن أنشطة فريق الخبراء المفتوح العضوية  :(OPACE-3) 3المنتجات والخدمات المناخية وآليات تقديمھا-
السيد  Kiyoharu Takanoوالسيد  ،Jean-Pierre Céronالرئيسان المشاركان
عمل أنشطة فريق الخبراء المفتوح العضوية  3خالل الفترة الخامسة عشرة الفاصلة بين الدورتين-2010 ،
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 2014على المنتجات والخدمات المناخية وآليات تقديمھا من خالل فرقتي عمل وثالث أفرقة خبراء ومستشار في مجال
االتصاالت .وتضمنت أفرقة العمل التابعة لفريق الخبراء المفتوح العضوية  3فرقة العمل المعنية بتطور خدمات
المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSوفرقة العمل المعنية بالتحديث المناخي الفصلي العالمي ) .(GSCUوتضمنت
أفرقة الخبراء التابعة لفريق الخبراء المفتوح العضوية  3فرقة الخبراء المعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية
) ،(CSISوفرقتي خبراء مشتركتين مع لجنة النظم األساسية ) ،(CBSھما فرقة الخبراء المعنية بالمراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCوفرقة الخبراء المعنية بالتنبؤات التشغيلية من النطاقات دون الموسمية إلى النطاقات طويلة األمد
).(OPSLS
ومن أبرز إنجازات ھذه الفرقة التقدم المحرز في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
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والوثائق التوجيھية ذات الصلة ،وال سيما نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS؛ وتعزيز التواصل والتعاون بين
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لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية )(CBS؛ والترويج للمنتديات اإلقليمية للتنبؤات المناخية ) (RCOFsفي
أقاليم جديدة؛ وإعداد وثائق توجيھية بشأن إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوتشغيلھا؛
ونقل مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSإلى اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

فرقة العمل المعنية بتطور خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية )(TT-CLIPS
أنجزت فرقة العمل المعنية بتطور خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (TT-CLIPSعملھا في عام
-44
ّ
 2012و ُحلت في نھاية ذلك العام .وأصدرت فرقة العمل  13توصية بشأن تطوير خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
) (CLIPSوح ّددت مجموعة دنيا من المنتجات المتوقعة من نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوعملت الفرقة
على تحديد مجموعة أدوات للخدمات المناخية وتوفيرھا وعلى تطوير اإلطار الوطني لمفھوم الخدمات المناخية.
وستتولى فرقة عمل جديدة مخصصة لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية
بتطور خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (TT-CLIPSوالتطورات ذات الصلة .وسيتواصل ھذا العمل خالل الفترة
المقبلة الفاصلة بين الدورتين.

فرقة العمل المعنية بالتحديث المناخي الفصلي العالمي )(TT-GSCU
طوّ رت فرقة العمل المعنية بالتحديث المناخي الفصلي العالمي ) (TT-GSCUالنسخة األولى من التحديث
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المناخي الفصلي العالمي ) (GSCUث ّم حسّنتھا ،وو ّفرت وثيقة توجيھية لتشغيل التحديث المناخي الفصلي العالمي
) (GSCUوأعدّت المنتج الخاص بالتجارب .وستواصل فرقة العمل جھودھا خالل الفترة القادمة الفاصلة بين الدورتين
إلى أن يتسنى تشغيل التحديث المناخي الفصلي العالمي ).(GSCU

فرقة الخبراء المعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية )(ET-CSIS
وضعت فرقة الخبراء المعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية ) (ET-CSISأبرز وظائف النظام )(CSIS
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واإللزامية منھا ،ومشاريعه ذات األولوية ومجموعات األدوات المحتملة المرشحة لالستخدام .وطوّ رت فرقة العمل نھجا ً
نظاميا ً وتوصيات رئيسية لدعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي توفير الخدمات المناخية .وسيكون عمل فرقة الخبراء
المعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية ) (ET-CSISبمثابة مساھمة بارزة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية في
الفترة القادمة الفاصلة بين الدورتين .وعلى الفرقة أن تواصل في الفترة القادمة الفاصلة بين الدورتين أخذ المسائل
الشاملة المتعلقة بالنظام ) (CSISفي عين االعتبار ،ولكن في شكل معدّل )يحتمل أن يكون فرقة لتنسيق التنفيذ(.

فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن المراكز المناخية
اإلقليمية )(ET-RCC
تحوّ لت فرقة الخبراء المعنية بالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsخالل الفترة الفاصلة بين الدورتين إلى
-47
فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن المراكز المناخية اإلقليمية
) .(ET-RCCوق ّدمت الفرقة الدعم لرئيس اللجنة ) (CClفي تعيين المراكز ) ،(RCCsووضع مشروع وثيقة توجيه
إلنشاء وتشغيل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتي انتقلت إلى التنفيذ في كل من االتحادات اإلقليمية .وستواصل
اللجنة عملھا خالل الفترة القادمة الفاصلة بين الدورتين.

فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على
نطاقات دون فصلية إلى نطاقات أطول أمداً )(ET-OPSLS
نشأت فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية
-48
ً
بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات دون فصلية إلى نطاقات أطول أمدا ) ،(ET-OPSLSمن تحويل فرقة الخبراء التابعة
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للجنة النظم األساسية ) (CBSبالتنبؤ الممتد والطويل المدى ) (ELRFخالل الفترة الفاصلة بين الدورتين .واقترحت فرقة
الخبراء ) (ET-OPSLSتعديالت على الدليل الخاص بالنظم العالمية لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSودرست تأثير
ذلك على النظام ) .(CSISوتناولت فرقة الخبراء صالت التفاعل مع النظام )) (CSISالمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات
الطويلة األجل ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق الوطنية ) ( (NMHSsفي حلقة عمل خصصت
لذلك .وراجعت فرقة الخبراء ) (ET-OPSLSنظم التحقق المعياري من التنبؤ الطويل المدى ) ،(LC-SVSLRFوھي
مھمة ال تزال جارية .ودعمت فرقة الخبراء ) (ET-OPSLSالتحديث المناخي الفصلي العالمي ) (GSCUوعملت على
توسيع مجموعة النواتج الھادفة إلى التوصل إلى النطاقات الزمنية دون الفصلية والنطاقات الزمنية العقدية.

المستشار المعني باالتصاالت
قدّم المستشار المعني باالتصاالت التابع لفريق الخبراء المفتوح العضوية  (OPACE-3) 3الدعم للتحديث
-49
ً
ً
المناخي الفصلي العالمي ) ،(GSCUوأنجز عمال تمھيديا بشأن المسائل المفرداتية .وينبغي متابعة ھذا العمل بالمشاركة
مع جھات أخرى خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين .كما عمل المستشار المعني باالتصاالت التابع لفريق
الخبراء المفتوح العضوية  (OPACE-3) 3على دعم منتديات جديدة للتوقعات المناخية ) ،(COFsبما في ذلك منتدى
إقليميا ً لمنطقة البحر المتوسط؛ واستعرض وثيقة اللجنة ) (CClبشأن التحقق وشارك في إعداد خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSواستعراضھا.

تقرير عن أنشطة فريق الخبراء المفتوح العضوية  :(OPACE-4) 4المعلومات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر
– السيد  Rodney Martinezوالسيد  ،Albert Martisرئيسان مشاركان
عمل فريق الخبراء المفتوح العضوية  4خالل الفترة  2014-2010على مسائل تتعلق بالمناخ وأوساط
-50
المستخدمين ،وخاصة مسائل القطاعات )كالزراعة والمياه والصحة والحد من مخاطر الكوارث( ،ومخاطر المناخ،
ومسائل تتعلق ببرنامج التواصل مع المستخدمين الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
فرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة )(ET-CRSCI
جمّعت فرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة )(ET-CRSCI
-51
المؤشرات المناخية القائمة في قطاعات محددة )كالزراعة والمياه والصحة والحد من مخاطر الكوارث( وقامت بتحليلھا،
وواصلت نشر المقاالت الفنية عن الموضوع نفسه .وتحققت فرقة الخبراء ) (ET-CRSCمن البرمجية الموحدة )المسماة
 (ClimPACTومواد التدريب المتصلة بھا إلتاحة تقييم منھجي للمؤشرات المناخية المرتبطة بقطاعات محددة .وترمي
فرقة الخبراء إلى عقد حلقة عمل واحدة في كل إقليم لتطوير المؤشرات المناخية وتطبيقھا لتكون دليالً على قابلية تطبيق
المفھوم .وعقدت فرقة الخبراء حلقة عمل تجريبية في غواياكيل ،إكوادور في حزيران /يونيو  2013ونشرت النتائج في
تقرير عن حلقة العمل .وشرعت فرقة الخبراء في إعداد عدة بحوث علمية ،من بين مواضيعھا أمثلة ملموسة من األقاليم
بشأن مفھوم فرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) ،(ET-CRSCIوتقلبية
الجفاف في غربي أمريكا الجنوبية ،واالندماج في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بمشاركة المستخدمين في منتديات التوقعات المناخية )(TT-UPCOF
أعدّت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بمشاركة المستخدمين في منتديات التوقعات المناخية
-52
) (TT-UPCOFمواد توجّه مشاركة المستخدم في المنتديات اإلقليمية للتنبؤات المناخية ) (RCOFsوتفاعله بعد منتديات
التوقعات المناخية ،وتروّ ج لھذه المشاركة وتعززھا .واستعرضت فرقة العمل منتديات التوقعات القائمة والجاري
إعدادھا )مثل منتدى التوقعات بشأن المالريا ) (MALOFومنتدى التوقعات الھيدرولوجية ) ((HYDROFالقتراح سبل
لعقد منتديات التوقعات مع الوكاالت المعنية العاملة في قطاعات الموارد المائية والزراعة واألمن الغذائي .وبدأت فرقة
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العمل إعداد خطط لمنتديات التوقعات المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي ومنتديات التوقعات المتعلقة بالصحة .وأعدّت
الفرقة مشروع توجيھات لتحقيق مزيد من الكفاءة في إبالغ المستخدمين بالتوقعات المناخية ،إلى جانب أوجه عدم
اليقين .وأقامت فرقة العمل صالت مع أحد خبراء شبكة نظم اإلنذار المبكر بحدوث المجاعات ) (FEWSNETللنظر في
مسائل األمن الغذائي والزراعة.

فرقة العمل المعنية بالتواصل مع المستخدمين )(TT-UI
عملت فرقة العمل المعنية بالتواصل مع المستخدمين ) (TT-UIعلى جمع دراسات الحالة ذات الصلة
-53
بالتحديد الكمي للفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن استخدام المعلومات والنواتج والخدمات المناخية .وبدأت
الفرقة بإعداد مبادئ توجيھية للمستخدمين إلدراج التنبؤات والمعلومات المناخية في إدارة مخاطر المناخ واستراتيجيات
التكييف والتخطيط .وتتضمن المبادئ التوجيھية مفردات سھلة بالنسبة للمستخدم .وھدفت فرقة العمل من خالل التعاون
مع األفرقة العاملة التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyبشأن
خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والخدمات المناخية لتحسين تخطيط المساعدات اإلنسانية والتصدي لحاالت
الطوارئ اإلنسانية ،إلى تيسير توفير خدمات األعضاء للوكاالت الدولية اإلنسانية .وحدّدت فرقة العمل قائمة مفاھيم
ونتائج متوخاة تھدف بشكل عام إلى تحسين الفوائد التي يستمدھا المستخدمون من التقدم المحرز في علوم المناخ
وبحوثه.

فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بإدارة مخاطر المناخ )(TT-CRM
تولت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بإدارة مخاطر المناخ ) (TT-CRMتنسيق عملية إعداد
-54
ونشر المطبوع المعنون "تحسين إدارة مخاطر المناخ على المستوى المحلي – األساليب ودراسات حالة والممارسات
الجيدة والمبادئ التوجيھية ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية" في أيلول /سبتمبر 2012
http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-challenges/improving-climate-risk-

 .(management-at-local-level-techniques-case-studies-good-practices-and-guidelinوتغطي المبادئ التوجيھية،
إلى جانب أنشطة أخرى ،القطاعات ووسائل اإلعالم في المنتديات المباشرة أو المعقودة عبر شبكة االنترنت .ودعمت
فرقة العمل نواتج مناخية مصممة خصيصا ً إلدارة المخاطر من خالل إشراك إدارات التخطيط ،والسلطات المحلية،
والوكاالت الحكومية المعنية بالبيئة وإدارة المخاطر .وعقدت فرقة العمل في شباط /فبراير  2014حلقة عمل مشتركة
بين المنظمة ) (WMOومشروع المعدات األوتوماتية لتسجيل البيانات المناخية ) (ACREفي مركز البحوث والدراسات
العليا في الزراعات المدارية في كوستا ريكا ،ر ّكزت على المخاطر المرتبطة بالزراعة والموارد المائية.

تقرير عن أنشطة أفرقة التركيز األخرى غير أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية
فرقة العمل المعنية بالمعدالت المعيارية المناخية
قاد فرقة العمل ھذه رئيس فريق الخبراء المفتوح العضوية  1وقد وردت أنشطتھا في الفقرة المخصصة
-55
لھذا الفريق )الفقرة  27أعاله(.

فريق الخبراء المعني باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية
ُعقد االجتماع األول لفريق الخبراء المعني باستراتيجية بناء القدرات للخدمات المناخية ) (ET-SCBCSفي
-56
جنيف في الفترة  7-5آب /أغسطس  .2013ونظر الفريق في مسائل رئيسية تتعلق ببناء القدرات في مجال الخدمات
المناخية ،تراوحت بين الرصدات المناخية وإدارة البيانات وإنقاذ البيانات ،والتنبؤ بالمناخ ،وتجميع نواتج المناخ لصالح
مجموعات المستخدمين المختلفة .لكن أبرز انجازات فريق الخبراء ھذا ھو تطوير كفاءات عالية الجودة في مجال
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الخدمات المناخية .يمكن االطالع على تقرير االجتماع على الرابط التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/ET-SCBCS-I.php
تضمنت أنشطة الفريق ما يلي ‘1’ :المشاركة في حلقة العمل بشأن متطلبات اإلطار العالمي للخدمات
-57
المناخية ) (GFCSفي مجال بناء القدرات )جنيف 12-10 ،تشرين األول/أكتوبر (2011؛ ’ ‘2المساھمة في تحديد فئات
أفضل الخدمات المناخية في خمس مستويات؛ ’ ‘3استعراض مرفق القرار رقم  (CCl-XV) 7بشأن إستراتيجية بناء
القدرات في مجال الخدمات المناخية؛ و’ ‘4التفاعل مع برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة ) (WMOبشأن تطوير
منھج خاص بالتدريب على الخدمات المناخية.

المقرران المشاركان المعنيان بدليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم (100
عيّنت اللجنة مقررين استعرضا الطبعة الحالية من الدليل وقدّما جدوالً موحداً للمتطلبات والتحديثات .وفي
-58
المرحلة الالحقة التي لم تكن قد بدأت في أوائل عام  ،2014سيتشاور المقرران مع الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء
المفتوح العضوية لتحديد الك ّتاب الذين يمكن أن يقترحوا نصوصا ً لفصول الدليل وأجزائه ومراجعه التي تحتاج
للمراجعة .ونظراً إلى أن النھج الحالي لم يوصل إلى استعراض وتعديل متأنيين ألي فصل من فصول الدليل خالل كل
الفترة الفاصلة بين الدورتين ،قرر فريق اإلدارة أن تحديث الدليل سيتطلب تحديد عدد من المستعرضين من أفرقة
الخبراء المفتوحة العضوية لمساندة المقررين .ويتمثل التقدم البارز الذي أ ُحرز في الفترة االخيرة الفاصلة بين الدورتين
في ترجمة الطبعة الحالية من الدليل إلى جميع لغات األمم المتحدة الرسمية .وأصبحت النسخ اإلسبانية والعربية
والصينية متاحة على الشبكة بينما ستنشر النسختان الروسية والفرنسية في النصف الثاني من عام .2014

فريق الخبراء المعني بإدارة الجودة لعلم المناخ
أنشأ فريق الخبراء المعني بإدارة الجودة لعلم المناخ ) (EG-QMCموقعا ً الكترونيا ً مخصصا ً إلدارة الجودة
-59
واقترح بعض الوثائق والممارسات المرجعية للجنة علم المناخ ) (CClكمواضيع مرشحة لوضع معايير فنية مشتركة
جديدة بين المنظمة العالمية للتوحيد القياسي ) (ISOوالمنظمة ).(WMO

المقرران المشاركان المعنيان بشبكات الرصد الطوعية
ُعيّن مقرران مشاركان معنيان بشبكات الرصد الطوعية ،استناداً إلى مبادرة من الرئيس لتلبية الحاجة
-60
المتنامية إلى توسيع شبكات قياس األمطار في البلدان ،وإلى وسيلة فعالة من حيث التكلفة يتمكن األعضاء من خاللھا
جمع البيانات التي يحتاجونھا .وتتضمن اختصاصات المقررين توفير التوجيھات ألعضاء المنظمة ) (WMOبشأن إنشاء
شبكات الرصد الطوعية ونشرھا؛ وتقييم الفائدة المحتملة من وثيقة توجيھية تع ّدھا المنظمة ) (WMOبشأن شبكات
الرصد الطوعية ،وقيادة عملية إعداد ھذه الوثيقة ،إن اع ُتبرت مجدية .وينوي موظفون عاملون في شعبة األرصاد
الجوية الزراعية في المرفق الوطني ) (NMHSالفرنسي تطوير بعض المعايير ألدوات قياس األمطار تستخدم في
الرصدات الطوعية.

المبادرة الدولية لدرجة الحرارة السطحية
اقترحت دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة خالل الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClبذل
-61
جھد دولي جديد يُفضي إلى إجراء تحاليل جديدة لبيانات درجة حرارة سطح األرض .وتكتسي مجموعات البيانات
الخاصة بدرجات الحرارة السطحية ،أھمية حيوية للكشف عن تغير المناخ ومراقبته واإلبالغ عنه .ومجموعات البيانات
ھذه ضرورية الختبار صالحية النماذج المناخية التي تستخدم للتنبؤ بالتغير المستقبلي للمناخ .وتولت أفرقة الخبراء
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المفتوحة العضوية ) ،(OPACEsسعيا ً منھا إلى تطوير بيانات األرقام القياسية لدرجات حرارة سطح األرض ،تنسيق
أنشطة مشتركة مع المبادرة الدولية لدرجة الحرارة السطحية ) .(ISTIومن بين اإلنجازات ،ما يلي:
)أ(

إنشاء مجموعة من حيازات البيانات األولية من أكثر من  50مصدراً فريداً من كل قارة من القارات،
تكون محسّنة إلى حد كبير من حيث المنبع والتحقق من الصيغ .وجرى استرجاع أكثر من  200.000سجل
من المحطات المرشحة وال تزال مصادر أخرى تترشح؛

)ب(

إنشاء خوارزمية لدمج حيازات البيانات الشھرية من المصادر األولية إلقامة أرشيف من المعدالت
الشھرية لبيانات درجات الحرارة )متوسط درجة الحرارة والدرجة القصوى والدرجة الدنيا( ألغراض
البحث .وتتألف ھذه المجموعة المدمجة من الحيازات من  31.999محطة فريدة ،وھو ما يُعتبر تغيراً
ملحوظا ً مقارنة بالنسخة الثالثة من المنشور الشھري للشبكة التاريخية العالمية للمناخيات الصادرة عن
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAالتي تضم  7.280محطة؛

)ج(

خطوات نحو وضع معايير قياس عالمية تتيح تصنيفا ً أكثر صرامة لفعالية الخوارزميات المصممة
لمعالجة عدم التجانس في البيانات الخام؛

)د(

إنجاز رسالة بعثھا األمين العام إلى الممثلين الوطنيين الدائمين في تشرين األول /أكتوبر  ،2013بطلب من
فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية التابع للنظام العالمي لرصـد المناخ
) ،(GCOS AOPCويبلغ فيھا الفريق بالمبادرة الدولية لدرجة الحرارة السطحية ) (ISTIويطلب فيھا
المساعدة والتنسيق بشأن حيازات بنوك البيانات وتبادل القياسات المتوازية؛

)ھـ(

إجراء عمل تمھيدي مع تحالف المواطنين العلميين الستكشاف مدى قابلية اللجوء للعلميين من المواطنين
كوسيلة فعالة من حيث التكلفة إلنقاذ بيانات قديمة ،على غرار الجھد الفائق النجاح الذي عرفه الجھد الذي
بذل بشأن البيانات البحرية من خالل الموقع oldweather.org؛

)و(

توعية واسعة النطاق لألوساط المعنية بالمقاييس واإلحصاءات ،بما في ذلك إلقاء كلمات رئيسية في
اجتماعات المكتب الدولي للموازين والمقاييس ) ،(BIPMوإجراء مناقصة ناجحة لجمع تمويل لبرنامج
صيفي بالتعاون مع األوساط المعنية باإلحصاءات يُزمع تنفيذه في تموز /يوليو  2014بھدف استكشاف
تقنيات ابتكارية.

رسائل المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية )(CLIMAT
وتنخرط اللجنة من خالل ممثلھا في فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية التابع
-62
للنظام العالمي لرصـد المناخ ) (GCOS AOPCوخبراء آخرين ،في مبادرة تھدف إلى توسيع رسائل المتوسطات
والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية ) (CLIMATلتوفير بيانات يومية .واق ُترح في اجتماع فريق الخبراء
) (AOPCأن تتضمن الرسائل درجة الحرارة القصوى ودرجة الحرارة الدنيا ونسبة الھطول لكل يوم من الشھر .وتلبي
ھذه المبادرة الطلب المتزايد على المؤشرات المناخية والظواھر المتطرفة ،التي ال تلبيھا رسائل ) (CLIMATالشھرية
على نحو كافٍ .ولم ُتحدّد جميع التفاصيل بعد وال تزال المناقشات جارية لصياغة ھذا االقتراح .وتضمنت آخر األنشطة
التواصل مع فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتمثيل البيانات والصيانة والمراقبة ) (IPET-DRMMلتصميم
نموذج معياري موحد قياسي للشفرة ) (BUFRجديد واختباره .وقد تنظر لجنة علم المناخ ) (CClفي ھذا الموضوع في
الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين.
ــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ذات الصلة
ببرنامج المناخ العالمي ولجنة علم المناخ )(CCl
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ) ،(2011مطبوع
المنظمة رقم :1077
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
arabic/pdf/1077_ar.pdf

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ) ،(EC-LXII) (2010مطبوع
المنظمة رقم :1059
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1059_ar.pdf

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ) ،(EC-LXIII) (2011مطبوع
المنظمة رقم :1078
_fftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1078_ar.pdf

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات  ،(EC-64) (2012) ،مطبوع
المنظمة رقم :1092
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1092_ar.pdf

-5

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،(EC-65) (2013) ،
مطبوع المنظمة رقم :1118
_ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
reports/arabic/pdf/1118_ar.pdf

المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )(2011 ،Cg-XVI
فيما يلي عرض موجز للقرارات ذات الصلة ببرنامج المناخ العالمي ) (WCPولجنة علم المناخ ) (CClالتي
1
اعتمدھا المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية:
)أ(

القرار  – (Cg-XVI) 16االحتياجات من البيانات المناخية
طلب ھذا القرار من لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOبالتعاون مع اللجان والبرامج الفنية األخرى ،حسب االقتضاء ،تيسير تحليل نقاط القوة وجوانب
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الضعف والفرص المرتبطة بالبيانات المناخية لتوفير تقييم مستكمل للثغرات ونقاط النقص القائمة،
واقتراح الحلول لتحسين توافر البيانات المناخية وتبادلھا .كما حث األعضاء واالتحادات اإلقليمية على
تعزيز جھودھا في توفير ونشر تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية
) ،(CLIMATوفي توفير البيانات الالزمة لتجميع سجالت الطقس العالمي التي ينبغي أن تتحرك صوب
نظام للتحديثات السنوية مع االستفادة من حاالت التقدم التكنولوجية واستخدام النظم الحديثة إلدارة البيانات
المناخية ).(CDMSs
)ب(

القرار  – (Cg-XVI) 17تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية
أنشأ المؤتمر السادس عشر نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISبكيانات عالمية وإقليمية ووطنية
لتوفير المعلومات المناخية التشغيلية بما في ذلك البيانات ونواتج المراقبة والتنبؤ داخل اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSكما صادق على المقترح المقدم من الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ
بشأن إدراج أنشطة مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSفي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSواختتام المشروع ) (CLIPSكمشروع بحلول عام  2015كأقصى حد ،وضرورة أن ينفذ
نظام معلومات الخدمات المناخية بتوجيھات من لجنة علم المناخ ) .(CClوحث المؤتمر السادس عشر
كذلك جميع األعضاء ،واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ذات الصلة على دعم تنفيذ نظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISمن خالل استضافة وتشغيل مراكز الخبرات الرفيعة لتوفير المعلومات
المناخية ،ودعم التعليم والتدريب الالزمين ،واستخدام أخصائيي المناخ المؤھلين واالحتفاظ بھم ،وتطوير
وتقاسم األدوات الخاصة بإنتاج النواتج والتنبؤات المناخية الرفيعة المستوى.

)ج(

القرار  – (Cg-XVI) 18برنامج المناخ العالمي

)(WCP

قرر المؤتمر السادس عشر إعادة تشكيل برنامج المناخ العالمي ) (WCPلخدمة األھداف اإلستراتيجية
للمنظمة ) .(WMOكما قرر أن يغلق رسميا ً البرنامج العالمي المعني بتقدير تأثيرات المناخ وبإستراتيجيات
االستجابة ) (WCIRPفي برنامج المناخ العالمي ،وأن يوصى برنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
باستيعاب أنشطة برنامج إستراتيجيات االستجابة في برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) .(PROVIAوقرر المؤتمر السادس عشر أن يكون
برنامج المناخ العالمي برنامجا ً رئيسيا ً في تقديم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوطلب من
لجنة علم المناخ ) ،(CClواللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواللجنة
التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSضمان التعاون الوثيق مع بعضھا اآلخر لتحقيق التنفيذ
الفعال لبرنامج المناخ العالمي ).(WCP
)د(

القرار  – (Cg-XVI) 19وضع ھيكل للمراقبة المناخية من الفضاء
قرر المؤتمر السادس عشر ضرورة وضع ھيكل لتوفير إطار لعمليات المراقبة المستدامة والمنسقة لمناخ
األرض من الفضاء .كما قرر المؤتمر السادس عشر ضرورة االضطالع بعملية وضع الھيكل ،بوصفه
مكونا ً ھاما ً من النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSكمبادرة رئيسية لبرنامج الفضاء في المنظمة
) (WMOبدعم من اللجان الفنية المعنية وبالتنسيق مع مشغلي السواتل ،ولجنة السواتل لرصد األرض
) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )، (CGMSوالنظام العالمي لرصد المناخ
)، (GCOSوالفريق المعني برصدات األرض ) ،(GEOوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP
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)ھ(

القرار  – (Cg-XVI) 38إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة

2019-2016

دعا القرار االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إلى المشاركة الفعالة في عملية وضع الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016والنظر في إقامة صالت قوية وأدوار تكاملية وخاصة وضع
إرشادات تتعلق بإدراج اللجان الفنية والخطط التشغيلية لالتحادات اإلقليمية في عملية التخطيط
اإلستراتيجي الجامعة للمنظمة ) .(WMOودعا المؤتمر السادس عشر اللجان الفنية إلى وضع خططھا
التشغيلية لدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية القادمة للمنظمة ) ،(WMOوالمساھمة في تشكيل الجوانب العلمية
والفنية لبرامج وأنشطة المنظمة ) (WMOالواقعة في نطاق مسؤوليات كل منھا لدى التحضير للخطة
التشغيلية للمنظمة ).(WMO
)و(

القرار  – (Cg-XVI) 43صالحيات اللجان الفنية
نظر المؤتمر السادس عشر ،كجزء من ھذا القرار ،مقترحا ً لتغيير الصالحيات أوصت به الدورة الخامسة
عشرة للجنة علم المناخ ) ،(CClواعتمده دون أي تغير.

)ز(

القرار  – (Cg-XVI) 49إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات
احتفظ المؤتمر السادس عشر بتطوير القدرات باعتباره نشاطا ً جامعا ً ،واعتمد إستراتيجية المنظمة
) (WMOبشأن تطوير القدرات ) (CDSبما في ذلك "عناصرھا" التي ستستخدم لنشر التعاريف والعمليات
عبر جميع االتحادات اإلقليمية ،واللجان والبرامج الفنية لضمان التعاون المنسق بزيادة مشاركة مراكز
التدريب اإلقليمية ) (RTCsفي بناء القدرات في المسائل المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه وأنشطة بناء
القدرات المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة األرصاد الجوية
الزراعية ) (CAgMولجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوالبرامج
التى ترعاھا المنظمة ) ،(WMOوالشركاء الخارجيين كجزء أساسي من إستراتيجية تطوير القدرات
).(CDS

المجلس التنفيذي
-2

فيما يلي القرارات التي اعتمدھا المجلس التنفيذي في دوراته الثانية والستين ) (2010والثالثة والستين
) (2011والرابعة والستين ) (2012والخامسة والستين ) (2013والسادسة والستين ) (2014ذات الصلة بعمل
لجنة علم المناخ ):(CCl

)أ(

القرار  – (EC-LXII) 7تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ وصالحيات اللجنة
أحاط المجلس التنفيذي علما ً بتقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ بما في ذلك قراراتھا،
وأوصى المؤتمر السادس عشر بالموافقة على الصالحيات الجديدة.

)ب(

القرار  – (EC-LXII) 10الطبعة الثالثة من دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100والتعديل
على الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلدات األول والثاني والثالث.
صادق المجلس التنفيذي على موافقة اللجنة على الطبعة الثالثة من دليل الممارسات المناخية ،ووافق على
التعديالت التي اقترحتھا لجنة علم المناخ ) (CClفي دورتھا الرابعة عشرة على المجلدات األول والثاني
والثالث من الالئحة الفنية.

CCl-16/Doc. 5, DRAFT 1, p. 6

المسودة األولى
)ج(

القرار  – (EC-LXIII) 1إنشاء فرقة عمل تابعة للمجلس التنفيذي معنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(ECTT-GFCS

دعا المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والستين رؤساء اللجان الفنية باإلضافة إلى الھيئات التي تشترك
المنظمة ) (WMOفي رعايتھا مثل البرنامج العالمي للبحوث المناخية )، (WCRPوالنظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSإلى التشاور على نطاق واسع مع األعضاء ،والوكاالت في منظومة األمم المتحدة،
والمنظمات الدولية واإلقليمية ،والمنظمات الحكومية ،والھيئات غير الحكومية وغيرھا من أصحاب
المصلحة المعنيين لتحديد المشروعات ذات األولوية المتقدمة لتحقيق تقدم في اإلطار خالل السنوات
العشر القادمة.
)د(

القرار  – (EC-LXIII) 2تنسيق أنشطة المناخ
أعاد المجلس التنفيذي إنشاء الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والمسائل المتصلة
بالطقس والماء والبيئة ذات الصلة ) ،(ECWG-CWEوتضم عضوية ھذا الفريق أعضاء المجلس التنفيذي
فضالً عن األعضاء بحكم وظائفھم من اللجان الفنية )بما في ذلك لجنة األرصاد الجوية الزراعية
) ،(CAgMولجنة علم المناخ ) ،(CClولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة النظم األساسية )،(CBS
ولجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyواللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) .(JCOMMويمكن أن يدرج الرؤساء
المشاركون ،حسب االقتضاء ،رؤساء اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) ،(WCRPواللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوممثلي وكاالت أو برامج األمم
المتحدة األخرى.

)ھ(

القرار  – (EC-LXIII) 3إنشاء فريق عامل مشترك بين لجنة علم المناخ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية
ولجنة الھيدرولوجيا ) (CCl/CAgM/CHyبشأن المناخ والغذاء والمياه )(JEG-CFW
أوكل إلى الفريق جمع منظورات لجنة علم المناخ ،ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ،ولجنة الھيدرولوجيا
لإلشراف على وضع وتقديم اإلرشادات بشأن استخدام الطرق واألدوات وأفضل الممارسات لدراسة
الصالت بين المناخ والغذاء والمياه بطريقة متكاملة.

)و(

القرار  – (EC-64) 3صالحيات الفريق العامل المعني بالمسائل المناخية واألمور المتصلة بالطقس والماء
والبيئة المتعلقة بھا التابع للمجلس التنفيذي )(ECWG-CWE
نقح المجلس التنفيذي صالحيات الفريق العامل ) (ECWG-CWEللفترة المالية السادسة عشرة.

)ز(

القرار  – (EC-64) 4فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي المعنية بسياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل
الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أوكل إلى فرقة العمل معالجة المسائل ذات الصلة بالسياسات الخاصة بالبيانات لدعم مساھمة المنظمة
) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

)ح(

القرار  – (EC-64) 5اآللية المشتركة لدعم تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية
طلب ھذا القرار من رؤساء لجنة علم المناخ ،ولجنة النظم األساسية ،ولجنة علوم الغالف الجوي ،ورئيس
اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPتحسين تنسيق برامجھم وأنشطتھم
ذات الصلة بنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوإذا اقتضى األمر اقتراح آلية مشتركة مالئمة
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يمكن في إطارھا معالجة ھذه المسائل بصورة أفضل لضمان التشغيل الفعال والمستدام والشامل لنظام
معلومات الخدمات المناخية.
)ط(

القرار  – (EC-64) 14تقديم سجالت الطقس العالمية على أساس سنوي
يتمثل الھدف من ھذا القرار في تحسين الممارسات السابقة التي تستند إلى دورة السنوات العشر لحساب
وتقديم سجالت الطقس العالمية ) (WWRsباالنتقال إلى دورة سنوية في تحديث وتقديم ھذه السجالت
) .(WWRsويطلب من األعضاء تقديم سجالتھم ) (WWRsسنويا ً قبل نھاية حزيران /يونيو من كل عام
عقب العام الذي تحسب فيه ھذه السجالت.

)ي(

القرار  – (EC-65) 2سياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي للبيانات المناخية لدعم تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أوكل القرار إلى فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي إعداد مشروع قرار مع مرفقات ومواد أساسية عن
سياسة المنظمة بشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSللنظر فيه من جانب الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي واحتمال إدراجه في
المؤتمر السابع عشر.

)ك(

القرار  – (EC-65) 6إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي :إدراج برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAباعتباره مكونا ً إضافيا ً
وافق المجلس التنفيذي بمقتضى ھذا القرار على إدراج برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAكمكون في برنامج المناخ العالمي باإلضافة
إلى المكونات الثالثة األخرى وھي النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي للخدمات المناخية ) .(WCSPودعا رئيس اللجنة التوجيھية لبرنامج
) (PROVIAإلى تمثيل البرنامج في عمل الفريق العامل المعني بالمناخ والمسائل المتعلقة بالطقس والمياه
والبيئة بشأن المكونات المتعلقة ببرنامج المناخ العالمي ).(WCP

)ل(

القرار  – (EC-65) 16خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة

)(WMO

يشأن تطوير القدرات

نظراً ألن بناء القدرات كان أحد مجاالت المنظمة ) (WMOذات األولوية خالل الفترة المالية السادسة
عشرة ) ،(2015-2012يجري حث اللجان الفنية على التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لخطة تنفيذ
إستراتيجية تطوير القدرات خالل الفترة المالية السادسة عشرة ).(2016-2012
ــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التخطيط اإلستراتيجي للجنة علم المناخ )(CCl
المراجع:
-1

الوثائق األساسية رقم ) 1مطبوع المنظمة رقم  ،15إصدار (2012

-2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
(1054

-3

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم (1077

-4

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

-5

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

-6

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم (1124

-7

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )) (2015-2012مطبوع المنظمة رقم (1069

-8

مشروع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )(2019-2016

باإلشارة إلى اقتراح تغيير االختصاصات الذي اعتمدته لجنة علم المناخ في دورتھا الخامسة عشرة ثم
-1
أشار إليه المجلس التنفيذي في دورته الثانية والستين ،وافق المؤتمر السادس عشر على اختصاصات اللجنة ) (CCIمن
خالل القرار .(Cg-XVI) 43
اعتمد المؤتمر السادس عشر الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (2015-2012والتي تدور حول ثالثة
-2
احتياجات مجتمعية عالمية ) ،(GSNsوخمسة محاور إستراتيجية ) (STsوثماني نتائج متوقعة على نطاق المنظمة
) .(WMOھذه النتائج المتوقعة ھي:
النتيجة المتوقعة  :(ER1) 1تعزيز قدرات األعضاء على تقديم تنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية الجودة للطقس
والمناخ والماء وتنبؤات ومعلومات وإنذارات وخدمات بيئية ذات صلة وتحسين سبل الحصول
عليھا تلبية الحتياجات المستعملين ولتمكين القطاعات المجتمعية المعنية من استعمالھا في
اتخاذ القرارات.
النتيجة المتوقعة  :(ER2) 2تعزيز قدرات األعضاء على الحد من المخاطر الناجمة عن الطقس والمناخ والماء والعناصر
البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتھا المحتملة.
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النتيجة المتوقعة  :(ER3) 3تعزيز قدرات األعضاء على إعداد معلومات وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس
والمناخ والماء ومعلومات وتنبؤات وإنذارات بيئية ذات صلة لدعم إستراتيجيات الحد من
مخاطر الكوارث وتأثيرات المناخ واستراتيجيات التكيف معھا على وجه الخصوص.
النتيجة المتوقعة  :(ER4) 4تعزيز قدرات األعضاء على الوصول إلى نظم متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ،أرضية
القاعدة وفضائية القاعدة وتطويرھا وتنفيذھا واستعمالھا إلجراء رصدات الطقس والمناخ
والرصدات الھيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ورصدات الطقس الفضائي ذات الصلة،
باالعتماد على المعايير العالمية التي أرستھا المنظمة ).(WMO
النتيجة المتوقعة  :(ER5) 5تعزيز قدرات األعضاء على المساھمة في البحوث العالمية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا
الطقس والمناخ والماء وعلوم البيئة ذات الصلة ،واالستفادة منھا.
النتيجة المتوقعة  :(ER6) 6تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالسيما في
البلدان النامية والبلدان األقل نمواً ،على االضطالع بوالياتھا.
النتيجة المتوقعة  :(ER7) 7إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة وتعزيزھا لتحسين أداء المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم الخدمات والرفع من قيمة مساھمات المنظمة
) (WMOفي إطار منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية والمسائل اإلستراتيجية الوطنية
ذات الصلة بھا.
النتيجة المتوقعة  :(ER8) 8قيام المنظمة بعملھا بفعالية وكفاءة.
اعتمد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين القرار  (EC-65) 4بشأن خطة تنفيذ إستراتيجية
-3
المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات؛ وطلب من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية إعداد طرائق للحوكمة مناسبة للغرض
في مجاالت مسؤوليتھا لتعميم مراعاة عنصر تقديم الخدمات في برامجھا وأنشطتھا.
قرر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين – من خالل القرار  – (EC-65) 6إدراج برنامج
-4
البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وآثاره والتكيف معه ) ،(PROVIAالذي ينسق شؤونه برنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPفي برنامج المناخ العالمي ) ،(WCPعالوة على المكونات الثالثة الموجودة بالفعل وھي :النظام العالمي
لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي للخدمات المناخية
).(WCSP
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
أنشطة اللجنة في مجال التواصل
من السمات المشتركة بين المستخدمين في كل قطاع االستخدام المنقوص للنواتج المناخية .فالطابع
-1
االحتمالي الذي تتسم به النواتج المناخية وأوجه عدم اليقين المتأصلة فيھا تجعل من الصعب على المستخدمين تقييمھا أو
إدماجھا في عملية صنع القرار .ويلزم إيالء مزيد من االھتمام لمساعدة مقدمي المعلومات المناخية على تحسين الكيفية
التي يبلغون بھا المستخدمين بالطابع االحتمالي للتنبؤات المناخية وأوجه عدم اليقين فيھا .وھذا سيسھل تحويل المعلومات
المناخية إلى إجراءات عملية يمكن للمستخدمين أخذھا في االعتبار في صنع القرار.
وبعض المواد التي تحتاجھا اللجنة ) (CCIللتواصل مع المرافق الوطنية ) (NMHSsمعقدة .وخير مثال
-2
على ذلك ھو المقترح الذي قدمته اللجنة ) (CCIبشأن المعدالت القياسية المناخية .فھذه المعدالت القياسية ھي في المعتاد
عبارة عن متوسطات  30سنة ويتم تحديثھا كل  30سنة .وما من مشكلة في ذلك ما لم يكن المناخ يتغير .ولكن نظراً إلى
أن المعدالت القياسية ،بالنسبة لكثير من الناس ،ليست في جوھرھا سوى تخمين أولي حول الطقس الذي يمكن توقعه في
يوم بعينه ،فكلما كانت المعدالت القياسية قديمة ،قلت قيمتھا .لذا اقترحت اللجنة ) (CCIتحديث المعدالت القياسية لفترة
 30سنة كل  10سنوات .وفي الوقت ذاته ،وألغراض رصد المناخ ،أبدت اللجنة قلقھا ألن التحديث الروتيني لفترة
األساس المستخدمة لتحديد الشذوذ المناخي يمكن أن يعطي انطباعا ً خاطئا ً بأن المناخ ال يتغير بالسرعة التي يتغير بھا
فعليا ً .لذلك شجعت اللجنة ) (CCIعلى استخدام فترة المعدالت القياسية  1990 - 1961في بعض أنشطة رصد المناخ
حتى ولو كانت المعدالت القياسية للفترة  2010 – 1981متاحة .وباختصار ،ھناك فروق علمية البد من تمييزھا ولكن
كان من الصعب إيصالھا.
ومثال آخر على صعوبة إيصال علوم المناخ ھو المعاني المتباينة لأللفاظ كما يستخدمھا علماء المناخ
-3
مقارنة باستخدامھا من قبل الجمھور .فعلى سبيل المثال ،يستخدم علماء المناخ بشكل روتيني كلمة الشذوذ المناخي
بمعنى نقطة في البيانات المناخية ُيعبر عنھا باالنحراف الرقمي عن قيمة متوسطة .ولكن عامة الناس تفسر لفظة الشذوذ
على أنھا تعني شيئا ً غير طبيعي أو غير عادي أو غير متوقع رغم أن االستخدام العلمي ال ينطوي على أي من ذلك.
وتكثر مثل ھذه األمثلة التي يمكن أن تسفر عن سوء فھم أو تواصل غير فعال ما لم تتم ترجمة االستخدام العلمي إلى
مفردات يمكن للجمھور فھمھا بسھولة.
وعلى العكس ،فإن إعداد النواتج المصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات بعينھا ودعم السياسات والقرارات يتم
-4
من خالل عمليات تفاعلية بمشاركة أصحاب المصلحة ممن تنصب اختصاصاتھم و/أو خبراتھم على مجال ممارستھم.
كما أن فھم قاعدة المعرفة والمصطلحات والساحة المؤسسية وثقافة أصحاب المصلحة ُتعد جوانب ھامة للمشاركة
الفعالة .وذلك يؤكد على أن التواصل عملية ذات اتجاھين )أو اتجاھات متعددة(.
وخالل فترة ما بين الدورتين األخيرة ،حددت اللجنة ) (CCIخمسة مستشارين لالتصاالت – مستشار لكل
-5
واحد من األفرقة المفتوحة العضوية ) (OPACEومستشار للجنة ) (CCIككل .وقد ساعد ھؤالء المستشارون كثيراً في
تقديم المشورة بشأن أفضل السبل لإلبالغ بالتغييرات المقترحة في المعدالت القياسية ومفردات الموضوعات ذات الصلة
بالفريق ) ،(OPACE 3وغيرھا من القضايا.
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وبالنسبة لفترة ما بين الدورتين السادسة عشرة ،أوصى فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CCIباتباع نھج موحد
-6
في اللجنة ) (CCIبرمتھا بشأن مستشاري االتصاالت ،الذين تشمل أولوياتھم تحسين عرض نواتج التوعية بالمعلومات
المناخية ،وإعداد مفردات مفيدة ،وجمع األمثلة الجيدة التي من شأنھا تيسير إعداد بيانات التواصل في المستقبل ،وذلك
بھدف تقييم تقديم النواتج للمستخدمين النھائيين ،بدالً من مطالبة المستخدمين النھائيين بدراسة علم المناخ من أجل
استخدام النواتج العلمية .وتشمل األنشطة األخرى المقترحة إعداد جلسات تواصلية لحلقات العمل التي تجريھا المنظمة
)/(WMOاللجنة ) ،(CCIالسيما بالنسبة للنواتج الجديدة أثناء تطويرھا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
المبادرات الرئيسية األخرى

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد المئوية
عقدت المنظمة ) (WMOاجتماع تحديد النطاق بشأن إمكانية إنشاء آلية العتراف المنظمة )(WMO
-1
بمحطات الرصد المئوية في الفترة  13-11حزيران /يونيو  ،2014في جنيف ،سويسرا
)] .(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.phpمالحظة :من المقرر عقد اجتماع جانبي توضيحي حول

ھذا الموضوع خالل اليوم األول من الدورة السادسة عشر للجنة علم المناخ ،مع أخذ نتائج اجتماع تحديد النطاق
المذكور أعاله في االعتبار[.
موافقة لجنة علم المناخ على مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISذات الصلة بالمناخ
يغطي نظام معلومات المنظمة ) (WISجميع مجاالت التخصص المتصلة بالمنظمة ) .(WMOلذا فھو
-2
يتداخل مع كثير من الممارسات واإلجراءات والمواصفات األخرى المتبعة في المنظمة ) (WMOوالتي يرد التعريف
األساسي لھا في المطبوعات النوعية الخاصة بكل منھا ،كمرجع النظم العالمية لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة
رقم  ،(485ومرجع نظام الرصد العالمي )مطبوع المنظمة رقم  ،(544وغيرھما.
أُعد مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،1060راجع
-3
 (http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9254لكفالة االنتظام والتوحيد المناسبين في
الممارسات واإلجراءات والمواصفات المتعلقة بالبيانات ،والمعلومات ،واالتصاالت المستخدمة بين أعضاء المنظمة
) (WMOفي تشغيل نظام معلومات المنظمة ) (WISفي دعمه لرسالة المنظمة ) .(WMOويحدد مرجع نظام معلومات
المنظمة الممارسات واإلجراءات والمواصفات المعيارية )والتي تم إبرازھا باستخدام كلمة "يجب"( التي تتخذ صيغة
ملزمة في أي قرار فني يتعين على أعضاء المنظمة ) (WMOاتباعه أو تنفيذه طبقا ً للمادة  9من اتفاقية ) .(WMOكما
يحدد المرجع الممارسات ،واإلجراءات ،والمواصفات الموصى بھا )والتي تم إبرازھا باستخدام كلمة "ينبغي"( التي
يشجع األعضاء على االمتثال لھا .ويرد مرجع نظام معلومات المنظمة في المرفق السابع من المجلد األول لالئحة الفنية
)مطبوع المنظمة رقم ) ،(49المعايير العامة في األرصاد الجوية والممارسات الموصي باتباعھا( ،حيث ُيذكر أن نظام
معلومات المنظمة ) (WISأ ُعد ويجري العمل به وفقا ً للممارسات ،واإلجراءات ،والمواصفات الواردة في مرجع نظام
معلومات المنظمة.
بينما تستعرض لجنة النظم األساسية ) (CBSاالمتثال للمتطلبات التشغيلية لنظام معلومات المنظمة )(WIS
-4
)أي البيانات الشرحية الكشفية والتواصل بشأن البيانات والنواتج وما إلى ذلك( ،سيكون دور لجنة علم المناخ )(CCI
األساسي ھو ضمان التوافق مع المتطلبات التقنية الخاصة بالمناخ .ومن خالل القيام بذلك ،ستسھم لجنة علم المناخ في
تحسين بروز المعلومات المناخية على الساحة وتوافرھا وحسن توقيتھا وسبل الوصول إليھا ونوعيتھا على المستويات
الوطنية واإلقليمية والعالمية.

إدراج المالحظات اليومية في رسائل  CLIMATالشھرية
ُتعد بيانات  CLIMATالشھرية غير كافية اللتقاط العديد من أنواع الظواھر المناخية المتطرفة .وقد ُبذلت
-5
المحاوالت الستخدام بيانات  SYNOPلھذا الغرض ،ولكن ھناك عدم توافق بالغ بين بيانات  SYNOPواألساليب التقليدية
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لقياس المناخ في المرافق الوطنية ) .(NMHSsولعل أبرز جوانب عدم التوافق ھو أن المالحظات المناخية تعكس
درجات الحرارة القصوى والدنيا التي قيست على مدار فترة  24ساعة الماضية ،على عكس الملخصات اليومية الواردة
عبر رسائل ) SYNOPفي أوروبا ،على سبيل المثال ،تبعث  SYNOPعاد ًة بتقرير درجة الحرارة الدنيا التي قيست على
مدى االثنتي عشرة ساعة األخيرة فقط في تمام الساعة  6بالتوقيت العالمي المنسق ودرجة الحرارة القصوى التي قيست
على مدى االثنتي عشرة ساعة األخيرة فقط في تمام الساعة  18بالتوقيت العالمي المنسق( .وقد شرع المركز الوطني
للبيانات المناخية التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAA-NCDCبالتعاون مع فرقة الخبراء
المشتركة بين البرامج والمعنية بتمثيل البيانات والصيانة والمراقبة ) (IPET-DRMMوالمركز الوطني للتنبؤات البيئية
) (NCEPالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAفي تطوير التنفيذ لتلبية الحاجة إلى بيانات يومية
عن األحوال المتطرفة ذات الصلة بالمناخ عبر الرسائل المحررة بالنموذج  .BUFRكما تم إنشاء مشروع قالب جديد
يتضمن العناصر المناخية اليومية الجديدة ،وتم االنتھاء أيضا ً من تطوير البرمجيات ذات الصلة في ربيع عام ،2014
على أن تليھا فترة من التحقق من صحة ھذه البرمجيات.
توفر جداول النموذج  BUFRالمصممة حديثا ً للمرافق الوطنية ) (NMHSsالقدرة على توفير  31رصدة
-6
يومية عن العناصر التالية:
)أ(

فترة رصد درجة الحرارة؛

)ب(

درجة الحرارة اليومية القصوى؛

)ج(

درجة الحرارة اليومية الدنيا؛

)د(

متوسط درجة الحرارة اليومية )إذا كان مختلفا ً عن الدرجة القصوى/الدرجة الدنيا(2/؛

)ھـ(

فترة رصد ھطول األمطار؛

)و(

مجموع الھطول اليومي؛

)ز(

عمق الثلوج الجديدة؛

)ح(

عمق الثلوج الجديدة على األرض.

تبادل التنبؤات العقدية في الوقت الحقيقي
على مدى عدة سنوات ظل مركز ھادلي التابع لدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة يقوم بتنسيق
-7
التبادل الدولي غير الرسمي للتنبؤات متعددة السنوات/العقدية في الوقت الحقيقي ،والعمل على خطوط مماثلة للتبادل
التشغيلي للتنبؤات الموسمية التي ينسقھا المركز الرئيسي للتنبؤات الطويلة المدى على أساس مجموعات التنبؤات
المتعددة النماذج ) (LC-LRFMMEوالذي عينته المنظمة ) .(WMOويعرض مكتب األرصاد الجوية أن يستمر ھذا التبادل
في إطار ترتيبات رسمية تحددھا لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) ،(CCIكمركز رئيسي جديد للتنبؤات
المناخية على المدى القريب ) .(LC-NTCPومن المتوقع أن يعزز ذلك تطوير البنية التحتية الالزمة إلدماج التنبؤات
متعددة السنوات/العقدية في اآللية المشتركة لدعم تنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ).(CSIS
استناداً إلى النتائج األولية المستقاة من عملية تبادل غير رسمية ،قام مركز ھادلي بإعداد مقترح إلنشاء
-8
بنية أساسية )بما في ذلك معايير التسمية المحتملة لمراكز اإلنتاج العالمي التي تختص بالتنبؤات المناخية على المدى
القريب والمركز الرئيسي المصاحب لھا( ،والحد األدنى من نواتج التنبؤات والتحقق ،وقدمه لفرقة الخبراء المشتركة بين
اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CClوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات دون موسمية إلى نطاقات أطول أمداً
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) (ET-OPSLSفي اجتماعھا الذي عُقد في الفترة  14 - 10آذار /مارس ) 2014إكستر ،المملكة المتحدة( .وفي حين أن
ھذه المقترحات ھي حاليا ً قيد االستعراض من قبل فرقة الخبراء ) ،(ET-OPSLSفقد أوصت الفرقة بإحالة موجز للجنة
علم المناخ في دورتھا السادسة عشر للنظر فيه .وفي أول استجابة لھا ،شجعت فرقة الخبراء ) (ET-OPSLSمكتب
األرصاد الجوية على االستمرار في التبادل .وأشارت أيضا ً إلى المشاكل المحتملة في التطبيق العملي لعملية تسمية
منظمات بحثية كمراكز لإلنتاج العالمي ) (GPCsتابعة للمنظمة ) (WMOومتخصصة في التنبؤات المناخية على المدى
القريب )فالعديد من مراكز إعداد التنبؤات المناخية على المدى القريب ال تفعل ذلك كنشاط تشغيلي ،ولم تتم تسميتھا
كمراكز لإلنتاج العالمي ) (GPCsللتنبؤات طويلة المدى( .ولوحظ أيضا ً أن التحديات التي تنشأ في إطار تبادل التنبؤات
الموسمية البد أن ُتعالج في التبادل متعدد السنوات/العقدي ،والتي تشمل ضمان االستخدام الحكيم للتنبؤات ،وفھم
حدودھا ،ومواءمتھا مع التوقعات العقدية الوطنية التي أعدتھا المرافق الوطنية ).(NMHSs
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
خطة عمل لجنة علم المناخ وھيكلھا المستقبلي

)(2018-2014

فريق خبراء لجنة علم المناخ المفتوح العضوية المعني بتطوير القدرات )فريق الخبراء المفتوح العضوية :(5
معلومات أساسية
فيما يلي معلومات أساسية ذات صلة بفريق الخبراء الجديد المفتوح العضوية  5المقترح من فريق اإلدارة
-1
التابع للجنة علم المناخ.
يش ّكل تطوير القدرات أو بناء القدرات جزءاً رئيسيا ً من رسالة لجنة علم المناخ ولدينا على األقل ثالثة
-2
ُنھج محتملة مختلفة لمعالجتھا:
النھج  :1تناول تطوير القدرات في جميع فرق لجنة علم المناخ ) (CCIوإنشاء فرق مشتركة بين أفرقة
الخبراء المفتوحة العضوية بدالً من إنشاء فريق الخبراء المفتوح العضوية  .5وقد كان ھذا ھو النھج الذي
اس ُتخدم في فترة ما بين الدورتين السابقة .وكانت للجنة علم المناخ فرقة خبراء معنية باستراتيجية بناء
القدرات من أجل الخدمات المناخية وكان لديھا أيضا ً فريق خبراء معني بإدارة الجودة ألغراض علم
المناخ .وكانت تلك الفرقة وذلك الفريق على السواء بقيادة نائب رئيس لجنة علم المناخ ويضمّان عدة
رؤساء مشاركين ألفرقة الخبراء المفتوحة العضوية وخبراء إضافيين كأعضاء .وفي حين أن ھذه الفرقة
وھذا الفريق كانت لھما بعض اإلنجازات ،لم يكن أي منھما فعاالً كما ك ّنا نود .ويرجع جانب من ذلك إلى
أن نائب الرئيس كان مشغوالً بالفعل بدون أن يترأس فرقة وفريقا ً أيضا ً .وفي حقيقة األمر ،نحن ال نطلب
من أي متطوع آخر أن يترأس فرقة وفريقا ً كمبدأ عمل بالنسبة للجنة علم المناخ .وكان الرؤساء
المشاركون ألفرقة الخبراء المفتوحة العضوية مشغولين أيضا ً .وفي حين أن وجودھم في الفرقة أو الفريق
ساعد في تنسيق النشاط ذي الصلة بين أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية ،فإن وقت الرؤساء المشاركين
ألفرقة الخبراء المفتوحة العضوية كان مشحونا ً بالفعل بواجباتھم في أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية
التابعة لھم .ولذا ،بالنظر إلى تزايد أھمية ھذه المواضيع داخل المنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) ،(GFCSال يوصي فريق اإلدارة بتكرار اتباع ھذا النھج.
النھج  :2التسليم ببساطة بأن لجنة علم المناخ ) (CCIتتناول تطوير القدرات في كل فرقة من الفرق التابعة
لھا .ولذا ،يجب أال تكون لھا فرق مشتركة بين أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية وال أن يكون لھا فريق
الخبراء المفتوح العضوية  .5وميزة ھذا النھج ھو أنه يتج ّنب إنفاق وقت وطاقة على فرق مشتركة بين
أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية تكون غير فاعلة بدرجة متوسطة و ُيبقي تركيز أعضاء فريق اإلدارة
على مجال اختصاصھم .وعدم توسيع نطاق فريق اإلدارة ليشمل فريق الخبراء المفتوح العضوية 5
والتغاضي عن الفرق المشتركة بين أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية من شأنھما توفير بعض الموارد
التي يمكن أن تستخدمھا فرق أخرى.
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النھج  :3مواصلة تناول تطوير القدرات في جميع فرق لجنة علم المناخ ) (CCIولكن مع إنشاء فريق
الخبراء المفتوح العضوية  5أيضا ً ليركز فقط على تطوير القدرات .ولھذا النھج أكبر أثر على الموارد
ولكنه ينطوي أيضا ً على إمكانية تحقيق بعض الفوائد الواضحة .فكل فريق خبراء مفتوح العضوية ،إضافة
إلى وجود عدة فرق تابعة له ،يتألف من فريق من الخبراء المتطوعين .وقبل أربع سنوات كان لدى لجنة
علم المناخ  200متطوع تقريبا ً في األفرقة المختلفة .ولكل فريق مفتوح العضوية تركيز واضح وأشخاص
يتطوعون لخدمة ذلك الفريق إذا كانوا مھتمين بذلك الموضوع بعينه .ويأمل فريق اإلدارة التابع للجنة علم
المناخ أنه مع تكريس فريق خبراء كامل مفتوح العضوية لتطوير القدرات أن يجتذب ذلك فريق خبرائه
الذي يريد أن يركز بوجه عام على تطوير القدرات .وسيكون لذلك الفريق أيضا ً رئيسان مشاركان
مكرّ سان للمضي قُدما ً بالفرق التابعة له .وإضافة إلى ذلك ،بالنظر إلى تزايد التركيز على اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ،قد يكون فريق الخبراء المفتوح العضوية  5قادراً على المساعدة على تأمين الحصول
على بعض األموال من أجل أنشطة إضافية ،سيجري القيام بالكثير منھا مع ذلك بالتعاون مع أفرقة
الخبراء األخرى المفتوحة العضوية .ولذا ،يوصي فريق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ بإنشاء فريق
الخبراء المفتوح العضوية .5
الفرق التي يوصي فريق اإلدارة بإنشائھا من أجل فريق الخبراء المفتوح العضوية  5تختلف نوعا ً ما عن
-3
أنشطة بناء القدرات التي كان يجري القيام بھا في الماضي .وفيما يلي رؤية لفرق الخبراء والمقررين والمستشارين
المقترحين في إطار فريق الخبراء المفتوح العضوية :5
فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب .في الماضي ،مثالً ،عقدت فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم
المناخ ) (CCIوالمشروع الخاص بتقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRP-CLIVARواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بكشف تغيّر المناخ ومؤشراته
) ،ETCCDIفي إطار فريق الخبراء المفتوح العضوية  (2سلسلة من حلقات العمل التي تدرّ ب األفراد على
مراقبة جودة البيانات ،والمسائل المتعلقة بتجانس البيانات ،ثم تحديد الكيفية التي يتغير بھا المناخ باستخدام
سلسلة من المؤشرات .ولكن ،في حلقة عمل عُقدت في آذار /مارس  ،2013كان بعض المشاركين قادمين
من مرافق وطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsكان شخص منھا قد اشترك في حلقة عمل
سابقة وبدالً من أن يأتي المشاركون من تلك المرافق ببيانات محكومة الجودة تماما ً فإنھم أتوا ببيانات
تنطوي على جميع أنواع المشاكل من قبيل قراءة لدرجة الحرارة القصوى تبلغ  270.0درجة مئوية بينما
كانت درجة الحرارة في اليوم السابق تبلغ  27.1درجة مئوية .ومن ثم من الواضح أن التدريب الذي تلقته
فرقة الخبراء المشتركة تلك ) (ETCCDIلم يُدمج تماما ً في إجراءات المرافق الجوية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوسينطوي تركيز فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب على أنشطة تعليمية
وتدريبية طويلة األمد مع مقياس إلدماج التدريب إدماجا ً كامالً في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsالمشاركة.
فرقة الخبراء المعنية بإدارة الجودة .تختلف إدارة الجودة اختالفا ً ال يستھان به عن مراقبة جودة البيانات.
فمراقبة جودة البيانات تركز على تحديد فرادى نقاط البيانات التي تنطوي على مشاكل وعلى تصحيحھا.
أما إدارة الجودة فھي من الناحية األخرى تركز على إدارة عمليات جمع وتحليل البيانات وكذلك التأكد من
توثيق العمليات واتباعھا .فعلى سبيل المثالّ ،
يتمثل وصف بسيط إلدارة الجودة في أن تقول ما تفعله ،وأن
تفعل ما تقوله ،وأن ّ
توثقه .وتتبع بضعة مرافق وطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في أجزاء مختلفة
من العالم معايير إدارة الجودة الصارمة الخاصة بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي .أما الباقي فمن الممكن
أن يستفيد من التحرك في ذلك االتجاه .وستركز ھذه الفرقة على مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا على إخضاع المزيد من خدماتھا المناخية إلدارة الجودة.
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المسودة األولى
المقررون المعنيون بدليل الممارسات المناخية .إن الدليل ھو التوجيه الرئيسي من لجنة علم المناخ
بشأن أفضل سبيل إليجاد طائفة واسعة من النواتج المناخية من قبيل المعدالت المناخية .ويريد فريق
اإلدارة التابع للجنة علم المناخ أن يضمن أن يظل الدليل مح ّدثاً ،وأن يوفر أھم المعلومات الممكنة .ومن
شأن ھذه الفرقة أن تستعرض األجزاء المختلفة من الدليل وفقا ً لجدول زمني موضوع سابقا ً وأن تستعين
بمتطوعين في تحديث أي جزء من أجزاء الدليل من شأنه أن يستفيد من عملية تجديد للمعلومات
الواردة فيه.

)(CCI

المستشارون بشأن وسائل التواصل االجتماعي .ھناك ثورة تحدث في مجال االتصاالت .ويمكن لوسائل
التواصل االجتماعي أن تو ّفر تنوعا ً واسعا ً في المعرفة ،والدراية التكنولوجية ،والمعلومات اآلنية وذلك
للربط ما بين األوساط المناخية .ولجنة علم المناخ ) (CCIھي اللجنة الفنية األولى )والوحيدة حتى اآلن(
التابعة للمنظمة ) (WMOالتي توجد لديھا صفحة على الفيس بوك .ومع وجود أكثر من  200عضو وجدنا
أن تلك الصفحة وسيلة فعالة لتقديم معلومات مناخية ھامة لمتطوعي اللجنة ولألشخاص المھتمين اآلخرين
في مختلف أنحاء العالم .وحاليا ً يدير صفحتنا على الفيس بوك نائب رئيس لجنة علم المناخ .ومن شأن
المستشارين بشأن وسائل التواصل االجتماعي أن يتولوا تلك المسؤولية.
فرقة الخبراء المعنية بقدرات البنية األساسية والقدرات المؤسسية .إن تطوير القدرات ال تتعلق
بالموارد البشرية فقط .فمن الالزم إيالء اھتمام لقدرات البنية األساسية وللقدرات المؤسسية أيضا ً .ومن
شأن ھذه الفرقة أن تقدم التوجيه بشأن نوع قدرات البنية األساسية والقدرات المؤسسية التي سيحتاج
مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSإليھا للوفاء بالتزاماته المتعلقة باإلطار العالمي
للخدمات المناخية ).(GFCS
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة
وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة
المراجع:
-1

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم (1054؛

-2

الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع المنظمة رقم  ،(15طبعة عام 2012؛

-3

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم  ،(508طبعة عام 2013؛

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )مطبوع المنظمة رقم .(1118

استخدمت التقارير المنشورات ذات الصلة الستخالص قائمة محدثة بالقرارات السارية وتلك التي بطل
-1
سريانھا ذات الصلة بعمل لجنة علم المناخ ) .(CCIوترد أدناه عناوين القرارات المعنية لتسھيل التعرف عليھا.

قائمة بقرارات وتوصيات لجنة علم المناخ التي ستظل سارية

رقم قرار  /توصية
اللجنة

العنوان

اإلجراء الذي سيتخذ

القرار

(CCI-XV) 1

رؤية ورسالة لجنة علم المناخ

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 2

استراتيجية تنفيذ إدارة الجودة في مجال علم
المناخ

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 3

وقف إصدار تقارير متوسطات الھواء العلوي
الشھرية

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 4

مواصلة تطور مشروع خدمات المعلومات
والتنبؤات المناخية

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 5

إنشاء وتشغيل مراكز مناخية وإقليمية في مختلف
أنحاء العالم

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 6

استخدام المعلومات المناخية من أجل التكيف
وإدارة المخاطر المناخية

يظل ساريًا
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المسودة األولى
القرار

(CCI-XV) 7

بناء القدرات من أجل الخدمات المناخية

يظل ساريًا

القرار

(CCI-XV) 8

ھيكل عمل لجنة المناخ

يبطل سريانه

القرار

(CCI-XV) 9

استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة
علم المناخ

يبطل سريانه

التوصية

(CC-XV) 1

اختصاصات لجنة علم المناخ

يبطل سريانه .إجراء متخذ
من خالل الدورة الثانية
والستين للمجلس التنفيذي
والمؤتمر السادس عشر
لألرصاد الجوية.

التوصية

(CC-XV) 2

استعراض قرارات المجلس التنفيذي المستندة إلى
التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة )(CCI

يبطل سريانه

قائمة بقرارات المجلس التنفيذي التي ستظل سارية المفعول أو يستعاض عنھا
رقم قرار المجلس
التنفيذي
القرار (EC-XXXVI) 6

العنوان

اإلجراء الذي سيتخذ

جمع ونشر بيانات اإلشعاع على الصعيد الدولي

يظل ساريًا

القرار

(EC-LVII) 3

النظام العالمي لرصد المناخ

بطل سريانه

القرار

(EC-LVIII) 4

تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة علم المناخ

بطل سريانه

القرار

(EC-LIX) 22

الفريق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالمناخ والبيئة

بطل سريانه

القرار

(EC-LX) 2

التنسيق بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية

يظل ساريًا

القرار

(EC-LX) 4

دور واختصاصات اجتماعات رؤساء اللجان
الفنية

يظل ساريًا

القرار

(EC-LXI) 4

إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية

يظل ساريًا

القرار

(EC-LXII) 7

القرار

(EC-LXII) 10

تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ
واختصاصاتھا الجديدة
الطبعة الثالثة من دليل الممارسات المناخية
)مطبوع المنظمة رقم  (100وتعديل الالئحة الفنية
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )مطبوع
المنظمة رقم  ،(49المجلدات األول والثاني
والثالث

بطل سريانه بالفعل؛ أُدرج
في قرار )(Cg-XVI
يظل ساريًا
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المسودة األولى
القرار

(EC-LXIII) 2

تنسيق األنشطة المناخية

يظل ساريًا

القرار

(EC-LXIII) 3

إنشاء فريق خبراء مشترك بين لجنة علم المناخ
ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة
الھيدرولوجيا معني بالمناخ والغذاء والماء

يظل ساريًا

القرار

(EC-64) 3

اختصاصات فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالمسائل المتصلة بالطقس والماء والبيئة

يظل ساريًا

القرار

(EC-64) 4

فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية
بسياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي
للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

يظل ساريًا

القرار

(EC-64) 5

اآللية المشتركة لدعم تنفيذ نظام معلومات
الخدمات المناخية

يظل ساريًا

القرار

(EC-65) 2

سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي
للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

يظل ساريًا

القرار

(EC-65) 6

إعادة ھيكلة برنامج المناخ العالمي :إدراج برنامج يظل ساريًا
البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته
والتكيف معه كمكون إضافي

القرار

(EC-65) 17

تعديل اختصاصات الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات

يظل ساريًا

