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الملخص العام ألعمال الدورة
-1

تنظيم الدورة )البند  1من جدول األعمال(

1.1

افتتاح الدورة )البند  1.1من جدول األعمال(

نيابة عن رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSافتتحت النائبة المشاركة للرئيس،
1.1.1
السيدة  ،Linda Makuleniالجلسة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية الساعة  9:30يوم االثنين  10تشرين
الثاني /نوفمبر  .2014ورحبت باألعضاء وبجميع المشاركين في االجتماع الثاني للمجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSكما
رحب السيد ميشيل جارو ،األمين العام للمنظمة ) ،(WMOبالمشاركين في جنيف .ورحب سعادة السفير Alexandre
 ،Faselالممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،بالمشاركين في جنيف،
باسم االتحاد السويسري ،وألقى كلمة افتتاحية ،متبوعا ً بسعادة السفير  ،Steffen Kongstadالممثل الدائم للنرويج لدى
مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف .وترد قائمة أسماء المشاركين في التذييل المرفق بھذا
التقرير.

الكلمتان االفتتاحيتان
أبلغ سعادة السفير  Alexandre Faselاالجتماع أن سويسرا قد أنشأت ،في إطار االستراتيجية الوطنية
1.1.2
ً
ً
للتكيف مع المناخ ،مركزا وطنيا للخدمات المناخية لتيسير حصول مختلف المستخدِمين على المعلومات المناخية .وأكد
على أھمية الدورة في تسريع وتيرة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوذ ّكر بمساھمة مشروع
 CLIMANDESباعتباره نشاطا ً من أنشطة التوأمة بين سويسرا وبيرو لتحسين الخدمات المناخية في بيرو واالستفادة إلى
أقصى حد من المعلومات المناخية في تحقيق الفوائد االجتماعية واالقتصادية .كما شدد سعادة السفير  Faselعلى أھمية
البرامج اإلقليمية للخدمات المناخية في المجاالت األولية ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوذ ّكر
بأن سويسرا ستدعم عقد اجتماع بشأن الرصد لإلطار العالمي ) (GFCSفي آسيا الوسطى عام  .2015وأكد على أھمية
اإلطار العالمي ) (GFCSفي ضوء جدول األعمال العالمي الخاص بالمناخ ومؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي دعا إليه
األمين العام لألمم المتحدة وضرورة تطوير اإلطار العالمي ) (GFCSليصبح شراكة ،كما تجلى ذلك من خالل المكتب
المشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOلمعالجة المسائل الصحية المرتبطة بالمناخ .وفي ھذا
الصدد ،أكد على فرص إقامة الشراكات التي تتيحھا جنيف باعتبارھا مقراً للعديد من مؤسسات األمم المتحدة وغيرھا
من المنظمات الدولية ومراكز البحوث.
وذ َّكر سعادة السفير  Steffen Kongstadبأھمية "التقارير عن الطقس في عام  "2050التي أع َّدتھا محطات
1.1.3
األحوال الجوية التابعة لعدة أعضاء قصد إثارة االھتمام بضرورة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وبأھمية
الخدمات المناخية .وذ َّكر بمساھمة النرويج في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما عبر برنامج الخدمات
المناخية من أجل التكيف في أفريقيا لبناء القدرة على الصمود في إدارة مخاطر الكوارث ،واألمن الغذائي ،والصحة.
وأكد أن المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSقد كان ،عقب إطالق اإلطار العالمي ) (GFCSفي المؤتمر العالمي الثالث
المعني بالمناخ عام  ،2009بمثابة أساس قوي لدعم تنفيذه ،غير أنه ال بد من تسريع وتيرة الجھود المبذولة في سبيل منح
الدعم بصفة خاصة إلى البلدان التي ال تحظى سوى بقدرات أساسية في مجال الخدمات المناخية .وفي ھذا الصدد ،سلط
الضوء على االستثمارات الھامة التي تتطلبھا الرصدات التي تدعم الخدمات المناخية وتحديث المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا قصد تطوير الخدمات المناخية توخيا ً لتحقيق الفوائد االجتماعية واالقتصادية لألعضاء .ودعا
سعادة السفير  Kongstadاألعضاء اآلخرين والوكاالت الدولية األخرى إلى االنضمام إلى النرويج في دعم اإلطار
العالمي ) (GFCSواالنضمام إلى مجموعة أصدقاء اإلطار العالمي ) (GFCSالتي دعتھا النرويج إلى دعم المبادرة.
وعقب الكلمتين االستھالليتين اللتين ألقاھما الرئيس واألمين العام )انظر البند  2من جدول األعمال( ،شرع
1.1.4
الرئيس في تناول عدد من بنود جدول األعمال الخاصة بالتنظيم.

2

1.2

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
إنشاء اللجان )البند  1.2من جدول األعمال(
أُنشئت اللجان التالية:

لجنة أوراق االعتماد
 1.2.1طبقا ً ألحكام المادتين  23و 24من الالئحة العامة ،أنشأ المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية لجنة ألوراق
االعتماد تتألف من مندوبي األعضاء التالي بيانھم:
االتحاد اإلقليمي األول
االتحاد اإلقليمي الثاني
االتحاد اإلقليمي الثالث
االتحاد اإلقليمي الرابع
االتحاد اإلقليمي الخامس
االتحاد اإلقليمي السادس

-

ليبيريا ،مدغشقر ،السودان
اليابان ،عمان
شيلي
بليز ،المكسيك
نيوزيلندا
ألمانيا ،االتحاد الروسي ،إسبانيا

وان ُتخب السيد ) Andrew Taitنيوزيلندا( رئيسا ً للجنة أوراق االعتماد .ورفعت اللجنة تقاريرھا إلى المجلس الحكومي
الدولي.

لجنة الترشيحات

 1.2.2طبقا ً ألحكام المادتين  25و 26من الالئحة العامة ،أُنشئت لجنة للترشيحات تتألف من المندوبين الرئيسيين
لألعضاء اإلثني عشر التالي بيانھم:
الكونغو ،توغو ،تونس
االتحاد اإلقليمي األول
الصين ،جمھورية كوريا
االتحاد اإلقليمي الثاني
شيلي
االتحاد اإلقليمي الثالث
كوراساو وسانت مارتن ،ھندوراس
االتحاد اإلقليمي الرابع
أستراليا
االتحاد اإلقليمي الخامس
كرواتيا ،آيسلندا ،سلوفاكيا
االتحاد اإلقليمي السادس

وان ُتخب السيد ) Ivan Čačićكرواتيا( رئيسا ً للجنة الترشيحات .ورفعت اللجنة تقريراً إلى المجلس الحكومي الدولي.

لجنة التنسيق
تألفت لجنة التنسيق من رئيس المجلس الحكومي الدولي ونائبيه المشاركيْن ،واألمين العام أو ممثله،
1.2.3
ورؤساء لجان الھيئات األخرى غير لجنتي أوراق االعتماد والترشيحات .وساعد اللجن َة نائبُ األمين العام ومكتب
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

اللجان الفرعية
أنشِ ئت اللجنتان الفرعيتان المفتوحتا العضوية التاليتان ،إلجراء مناقشات متعمقة وللنظر بصورة تفصيلية
1.2.4
في بنود معينة:
)أ(

فريق الصياغة المعني بالوثيقة  – 5.1النظر في اختصاصات اللجنة االستشارية للشركاء

)(PAC

الملخص العام
)ب(

3

فريق الصياغة المعني بالوثيقة  – 7الميزانية لعام  2015والخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد للفترة
2018-2016

1.3

إقرار جدول األعمال )البند  1.3من جدول األعمال(

أقر المجلس الحكومي الدولي جدول األعمال المؤقت ،حسبما ورد في الوثيقة  ،(IBCS.1.3) 2على أساس
أنه يجوز إدخال تعديالت عليه أثناء الدورة.
1.4

تقرير لجنة أوراق االعتماد )البند  1.4من جدول األعمال(

قدمت لجنة أوراق االعتماد ثالثة تقارير بشأن أوراق اعتماد مندوبين لألعضاء وغير األعضاء
ومؤسسات منظومة األمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى ومنظمات أخرى .ووجدت اللجنة أن أوراق اعتماد
المندوبين لـ  97عضواً بالمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSسليمة .واعتمد المجلس الحكومي الدولي
ھذه التقارير.
1.5

برنامج عمل الدورة )البند  1.5من جدول األعمال(

1.5.1

تقرر أن تكون مواعيد العمل في االجتماعات كاآلتي 9 :30 :إلى  ،12 :30و.17 :30 14 :30

ا ُّتخذت الترتيبات الالزمة بشأن توزيع بنود جدول األعمال .وقد عقد اإلجتماع بشأن البند  10من جدول
1.5.2
األعمال في  12تشرين الثاني /نوفمبر بعد الظھر ،بدال من  13تشرين الثاني /نوفمبر.
-2
2.1

بيانات استھاللية )البند  2من جدول األعمال(
بيان األمين العام )البند  2.1من جدول األعمال(

رحّ ب األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالسيد ميشيل جارو ،بجميع المشاركين في
2.1.1
االجتماع .وأق ّر بالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمنذ الدورة األولى للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCSوأعرب عن تقديره لألعضاء والشركاء على المشاركة الھامة في اإلطار العالمي
) (GFCSوالمساھمات المالية والعينية الكبيرة والدعم المق ّدم .وأكد األمين العام على أن األنشطة العديدة المرتبطة
باإلطار العالمي ) (GFCSبشكل مباشرة أو تساھم فيه ،كانت قد انطلقت في مناطق مختلفة ،من المشاورات الوطنية
واإلقليمية إلى المشاريع متعددة الوكاالت التي تتناول المشاريع األولية.
وأكد أن التنفيذ المب ّكر لإلطار العالمي ) (GFCSقد بيّن أھمية التنسيق على جميع المستويات وذ ّكر بالنتائج
2.1.2
اإليجابية التي تحققت من خالل آليات وعمليات التنسيق بين الشركاء .واسترعى االھتمام بأھمية تقاسم المعلومات بشأن
األنشطة التي يقوم األعضاء والشركاء بتنفيذھا أو يخططون للقيام بتنفيذھا للوصول إلى تقييم أوضح للتقدم مع تطوير
خدمات مناخية في البلدان ضعيفة القدرات بحيث يمكن لھذه الخدمات توجيه اإلجراءات واالستثمارات المستقبلية .وأكد
أيضا ً على الحاجة إلى خدمات مصمّمة وتراعي المساواة بين الجنسين .وفي الختام وجه األمين العام اھتمام المجلس إلى
الطبيعة طويلة األجل لإلطار العالمي ) (GFCSوالحاجة إلى تحقيق أعلى مستوى من االستثمار في المشاريع مع مالءمة
حوكمتھا وآليتھا الداعمة.
2.2

بيانات الشركاء في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  2.2من جدول األعمال(

2.2.1

أدلى بالبيانات الخاصة باإلطار العالمي ) (GFCSاألشخاص التالي بيانھم:

)أ(

الدكتورة  ،Margaret Chanالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية )) (WHOفيديو(؛

)ب(

السيدة  ،Irina Bokovaالمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( )فيديو(؛
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)ج(

السيد  ،Elhadj As Syاألمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
)فيديو(

)د(

السيد  ،Neil McFarlaneرئيس شعبة التنسيق والبرامج اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث )(UNISDR؛

)ھـ(

السيد  ،Francesco Pisanoمدير البحوث وتطبيقات التكنولوجيا و ُنظم المعرفة في معھد األمم المتحدة
للتدريب والبحث )(UNITAR؛

)و(

السيدة  ،Xiangjun Yaoمديرة مكتب جنيف لالتصال في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )(FAO؛

)ز(

السيد  ،Daniel Kullمتخصص رفيع المستوى في إدارة مخاطر الكوارث ،مكتب البنك الدولي في جنيف؛

)ح(

السيد  ،Jörg Schulzالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT؛

)ط(

السيد  ،Andrea Tilcheرئيس وحدة اإلجراءات المناخية ومراقبة األرض بالمديرية العامة للبحوث
واالبتكار في اللجنة األوروبية؛

)ي(

السيد  ،Arthur Askewمسؤول االتصال باالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض
) (IUGGالتابع للمنظمة )(WMO؛

)ك(

السيد  ،Joppe Cramwinckelمدير شؤون الماء بمجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة )(WBCSD؛

)ل(

السيد ،Brian Landerمكتب جنيف لالتصال التابع لبرنامج األغذية العالمي؛

)م(

السيد ،Espen Voldenالفريق المعني برصدات األرض ).(GEO

)(IFRC

وأشار المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمع االرتياح إلى ھذه البيانات االستھاللية
2.2.2
وطلب توفير نسخ من البيانات ومقاطع الفيديو على الموقع الشبكي لإلطار العالمي ).http://gfcs.wmo.int/ :(GFCS
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تقرير رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )البند  3من جدول األعمال(

أحاط المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية علما ً بتقرير الرئيس الذي قدم عرضا ً عاما ً للتقدم
3.1
المحرز بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالقضايا الجامعة المتعلقة بتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSمنذ
دورته األولى التي عقدت في تموز /يوليو .2013
وأفاد الرئيس بتحقيق تقدم كبير في تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو المفصل في الوثيقة
3.2
التي تقدم المشاريع واألنشطة الفرعية الجاري تنفيذھا .غير أنه على الرغم من ھذا التقدم ،مازال ھناك تحدي يتمثل في
التنسيق لضمان التخطيط ،وتبادل المعلومات ،والربط بين مختلف المبادرات التي يتخذھا أصحاب الشأن لزيادة الفعالية
في تحقيق الھدف الشامل المتمثل في وضع وتطبيق الخدمات المناخية لدعم عملية صنع القرار في كافة أنحاء العالم.
وفي ھذا الصدد ،أبلغ الرئيس عن النتائج الرئيسية لالجتماع المعني بتنسيق تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSالذي عقد من
 29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر في أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبمشاركة مديري
البرامج ،وجھات االتصال المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوممثلين من الھياكل الفنية المعنية
للوكاالت الشريكة التي تقود /تدعم مجاالت األولوية األربعة ،والبرامج الفنية للمنظمة ) ،(WMOواللجان الفنية للمنظمة
) ،(WMOواالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوھيئات المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOوكبار الخبراء وأصحاب
الشأن؛ وتتضمن ھذه النتائج ما يلي:
)6.1(1

5

الملخص العام
)أ(

الحاجة إلى التنسيق الفعال ،والربط بين أنشطة مختلف العناصر الفاعلة التي تدعم المبادرات المتعلقة
بالخدمات المناخية من المستوى العالمي إلى المستويات الوطنية مما يؤدي إلى أن تسفر ھذه األنشطة عن
إقامة خدمات مناخية معززة بالنظر إلى أنه مازالت ھناك ،عبر المشاريع التي تنفذ في الكثير من األقاليم
والبلدان ،حاجة إلى المعالجة الناجعة للثغرات ،والحد من االزدواجية ،وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى
الدعم الفني /العلمي والتخطيط والتنسيق؛

)ب(

الحاجة إلى إيجاد سبل فعالة للجھود التنسيقية لدعم ركائز ومجاالت األولوية فى اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالمشاريع الجارية على المستوى الوطني؛

)ج(

الحاجة إلى آلية مخصصة يمكن من خاللھا للشركاء بما في ذلك أيضا ً اللجنة االستشارية للشركاء
تنسيق الخدمات الفنية والعلمية ،واالستشارية ،ودعم التخطيط لتصميم وتنفيذ الخدمات المناخية على
الصعيد الوطني بقدر أكبر من االنتظام .ويمكن توجيه الخدمات االستشارية التي تقدمھا اللجان والبرامج
الفنية للمنظمة ) (WMOصوب دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى الوطني.

)(PAC

وكان األعضاء والشركاء يسھمون في اإلطار العالمي ) (GFCSمما أتاح االضطالع بمختلف أنشطة
3.3
اإلطار العالمي ) (GFCSوعلى وجه الخصوص ،قدمت المساھمات المالية من األعضاء التالية :أستراليا وبنغالديش
وكندا والصين وفنلندا وفرنسا وھونغ كونغ )الصين( والھند وجمھورية إيران اإلسالمية وآيرلندا والمكسيك والنرويج
وقطر وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا .وعالوة على ذلك ،قدمت مساھمات عينية من الصين
وجمھورية كوريا التي أعارت خبراء لمكتب اإلطار العالمي ) .(GFCSوتمثل ھذه اإلعارات أھمية بالغة لضمان أن
يكون لدى مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSالموارد البشرية الكافية لتوفير التنسيق الفعال لألنشطة مع الشركاء
واألعضاء ،واالستجابة للطلب المتزايد على اإلرشادات والمساعدات من األعضاء والشركاء لتنفيذ اإلطار العالمي على
المستويين اإلقليمي والوطني.
وقد ساھم الشركاء في اإلطار العالمي ) (GFCSعن طريق توفير الدعم للمنظمة ) (WMOومشاركتھم في
3.4
األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمثل المشاورات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وحلقات العمل
المواضيعية ،وتصميم وتنفيذ المشاريع الفرعية على المستوى الوطني.
ويحتاج اإلطار العالمي ) (GFCSإلى دعم من أجل) :أ( تنفيذ المشاريع واألنشطة ذات الصلة باإلطار
3.5
العالمي ) (GFCSعلى النحو الوارد في خطة تنفيذه؛ )ب( الدعم لتفعيل ھيكل الحوكمة لإلطار العالمي )(GFCS؛
)ج( الدعم لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلتمكينه من االضطالع بعمليات التنسيق مع األعضاء والشركاء ،وتقديم
الدعم لألعضاء والشركاء في تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) .(GFCSوفي ھذا الصدد ،فإن مستوى
المساھمات المقدمة لدعم اإلطار العالمي تقل عما ھو ضروري لتحقيق المعالجة الفعالة لالحتياجات من القدرات للبلدان
السبعين التي ال تستطيع في الوقت الحالي أن تنتج وتطبق خدمات مناخية رفيعة المستوى ،وللتمكين من تحقيق األداء
الفعال لكل من ھيكل الحوكمة ووظائف األمانة .واستناداً إلى الدروس المستفادة من عمليات التنفيذ األولية ،انصب
التركيز على تنفيذ المشاريع العملية على المستويات اإلقليمية والوطنية الكتساب الدروس ووضع "إثبات المفھوم" الذى
يمكن تكرارھا في بلدان وأقاليم أخرى .وسوف توفر ھذه الدراسة أيضا ً االستنارة لعملية وضع المبادئ التوجيھية لدعم
األعضاء والشركاء في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوفيما يتعلق بالحوكمة ،يجري اقتراح "نھج التناول المخفف".
وسوف يتألف ذلك من خفض عدد اجتماعات المجلس الحكومي ) (IBCSليصبح مرة كل أربع سنوات ،وتنقيح
اختصاصات لجنة اإلدارة في المجلس الحكومي ) (IBCSلمنحھا سلطات مفوضة لتوجيه عمل اإلطار العالمي )(GFCS
في فترة ما بين الدورتين )على النحو الذي أوصى به في الفقرة  .(10.1وفيما يتعلق باألمانة فإن إعارة األعضاء
والشركاء خبراء لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSتعتبر بالغة األھمية لضمان أداء وظائفه بفعالية.
وعند ھذه المرحلة الحالية من وضع وتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSيتعين بذل جھود إلشراك الوكاالت
3.6
الشريكة وأصحاب الشأن المعنيين بفعالية في دعم اإلطار العالمي ) (GFCSوضمان تعميم ھذا اإلطار في جداول
أعمالھا .وفي ھذا الصدد ،فإن الصحة في نطاق اإلطار العالمي ) (GFCSتستفيد من القيادة القوية لمنظمة الصحة
العالمية ) .(WHOفقد أعرب صانعو قرارات الصحة والممارسين على جميع المستويات في القطاع بوضوح عن
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حاجتھم الماسة إلى مزيد من معلومات المناخ والطقس ذات الصلة والموثوق بھا وذلك خالل المؤتمر العالمي األخير
للمناخ والصحة الذي نظمته منظمة الصحة العالمية ) .(WHOولالستجابة لھذا الطلب الكبير لقطاع الصحة ،فإن مشاركة
منظمة الصحة العالمية النشطة باعتبارھا الوكالة الرئيسية في مجال الصحة في نطاق اإلطار العالمي ) (GFCSمع
المنظمة ) (WMOواإلطار العالمي ) ،(GFCSتعتبر أمراً بالغ األھمية.
وفي أيار /مايو  2014أنشئ مكتب مشروع المناخ والصحة المشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة
3.7
الصحة العالمية باعتبار ذلك خطوة ھامة لمواصلة اإلسراع بعملية وضع واستخدام الخدمات المناخية في قطاع الصحة.
وقد أنشئ ھذا المكتب ،الذي يقع في أمانة منظمة الصحة العالمية على أساس مؤقت لمدة عامين لتحقيق تقدم في خطة
تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSبما في ذلك مرفقاته وأمثلته المنوذجية من حيث عالقتھا بالصحة ،وتوجيه عملية إنشاء
برنامج مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية أكثر استدامة للمناخ والصحة يمكن أن يكفل تقديم
المنظمة ) (WMOدعما ً أكثر انتظاما ً لدوائر الصحة .وخالل األشھر األولى من نشاط ھذا المكتب ،أصبحت الحاجة
واضحة إلى توفير فرص إضافية للتنسيق في كافة مجاالت األولوية لإلطار العالمي ) .(GFCSويتطلب قطاع الصحة
ليس فقط تعاونا ً مع دوائر األرصاد الجوية والمناخ فحسب بل وإلى تنسيق نشط أيضا ً مع قطاع المياه لتوفير مياه
الشرب المأمونة ،وقطاع الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الطقس المتطرف ،ومع الزراعة لضمان األمن
التغذوي.
وعندما لم يكن ھناك كيان مخصص مسؤول عن الصحة في السابق ،كانت مشاركة منظمة الصحة
3.8
العالمية مع العناصر الفاعلة في مجال الصحة ضعيفة وعلى أساس كل حالة على حدة .ولذا فإن إنشاء برنامج مشترك
مستدام للمناخ والصحة يمثل آلية حيوية لضمان أن يكون للخدمات المناخية أوثق الروابط المباشرة الممكنة بآليات الدعم
التشغيلي والسياساتي والفني في قطاع الصحة ،ويمكن أن تمثل عصراً جديداً من التعاون لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSلخدمة لقطاع الصحة .وسوف يقود مكتب المشروع المشترك ،خالل األشھر القادمة ،عملية إعداد
قضية عملية كاملة بما في ذلك خطة إستراتيجية واختصاصات تصف اآللية المقترحة وھيكل ووالية برنامج مستدام
للمناخ والصحة مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية بجانب خيارات للتمويل والحوكمة .وسوف تدعم
ھذه الوثائق القرارات المالئمة التي يتخذھا كل من المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية وجمعية الصحة
العالمية الثامنة والستين في .2015
ولدى متابعة الجھود لتوفير االستنارة للھيئات التأسيسية للوكاالت المشاركة بشأن منافع تنفيذ اإلطار
3.9
العالمي ) (GFCSواحتياجات ھذا التنفيذ وما يحققه من تقدم ،تولت المنظمة ) (WMOالتنسيق مع الشركاء لضمان أن
توفر جداول أعمال الدورات ذات الصلة مجاالً لرئيس المجلس الحكومي ) (IBCSلكي يتحدث إليھا .وفي ھذا الصدد،
ألقيت بيانات خالل جمعية الصحة العالمية السابعة والستين والمجلس التنفيذي الرابع والثالثين بعد المائة .وعلى
المستوى اإلقليمي ،طلب من ممثلي البلدان المضيفة لللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية ) (WHOإلقاء بيانات نيابة
عن المنظمة ) (WMOتجسد الجوانب المتعلقة باإلطار العالمي ).(GFCS
وصدق المجلس الرئاسي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر في أيلول /سبتمبر
3.10
 2013على مذكرة تفاھم موقعة على ھامش المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر تقاسمتھا جميع جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر الوطنية لتيسير
التعاون على المستوى الوطني .واستناداً إلى مذكرة التفاھم ھذه ،تجري إقامة شراكات بين المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر .فعلى سبيل المثال ،وقعت في اليابان
مذكرة تفاھم بين رئيس جمعية الصليب األحمر اليابانية ووكالة األرصاد الجوية اليابانية لتطوير التعليم للتأھب للتصدى
الكوارث .وكجزء من الجھود الرامية إلى إشراك الشركاء ،تحدثت المنظمة ) (WMOفي تشرين الثاني /نوفمبر 2013
أمام الجمعية العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر.
وجرى السعي إلى إقامة عمليات تآزر مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا من خالل برنامج المناخ
3.11
من أجل التنمية ) ،(ClimDevومع المفوضية األوروبية وصندوق المناخ األخضر والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ) (UNDPواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (NUFCCCلضمان أن تكون مبادراتھاواستثماراتھا
على علم بأولويات اإلطار العالمي ) (GFCSواحتياجاته .وتتمثل أمثلة ذلك في حالتي بوركينا فاسو والنيجر حيث

الملخص العام

7

تستخدم خطط العمل التي وضعت لمعالجة الثغرات واالحتياجات التي حددت كجزء من عملية تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSفي التخطيط لالستثمارات المقبلة للبنك الدولي في ھذين البلدين .وبغية ضمان المزيد من المشاركة الفعالة من
جانب الشركاء ،يتعين على الوكاالت الشريكة أن تدرج اإلطار العالمي ) (GFCSفي جداول أعمال االجتماعات
والمناسبات المعنية التي تنظمھا ودعوة الرئيس إلى الحديث أمام ھذه المناسبات.
وارتكازاً على أنشطة الشركاء وقدراتھم ،تنفذ األنشطة ذات الصلة بركائز اإلطار العالمي ) (GFCSمن
3.12
جانب مختلف العناصر الفاعلة .فبالنسبة لبرنامج التواصل مع المستخدمين ،تمثل إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم
الخدمات ،والتي تشمل خصائصھا الترويج لثقافة الخدمات من خالل المشاركة الفعالة للمستخدمين ،والنھج العالمية
واإلقليمية والوطنية إزاء تنفيذھا ،والمعالم البارزة القصيرة األجل والمتوسطة األجل والطويلة األجل لقياس التقدم،
والروابط مع مبادرات المنظمة ) (WMOاألخرى ،إسھاما ً قيما ً .وفي ھذا الصدد ،تبذل المنظمة ) (WMOجھوداً لضمان
توصيل المعلومات بفعالية للمستخدمين من خالل إعداد المبادئ التوجيھية بشأن إبالغ حاالت عدم اليقين لتمكين
المستخدمين من صنع القرار .وعالوة على ذلك ،تعد المبادئ التوجيھية لألعضاء بشأن وضع خدمات التنبؤات
واإلنذارات المعتمدة على آثار األخطار المتعددة مما سيمكن الجمھور العام من معرفة اآلثار المتوقعة لحاالت الطقس
القاسي واألخطار المناخية على أرواحھم ،وسبل معيشتھم وممتلكاتھم واقتصادھم .وبالتوازي مع نشر ھذه المبادئ
التوجيھية ،فإن أفضل وسيلة لبيان الخطوات الالزمة لتحقيق التقدم صوب ھذه الخدمات ھي من خالل تنظيم أنشطة
التدريب ،وإقامة المشاريع الرائدة التي تشمل الشركاء العاملين في تنفيذ أنشطة في إطار مجاالت األولوية األربعة
لإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى القطري باستخدام مثالً البلدان التي تشارك في المشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي لدى المنظمة ) (WMOكمجاالت لالختبار.
وشدد الرئيس على أن التنبؤات الموسمية التي قد تشمل الظواھر المتطرفة مثل حاالت الجفاف،
3.13
والعواصف الرملية ،وموجات الحرارة ،والفيضانات غير العادية ،أو عدد كبير من األعاصير المدارية تتطلب خدمة
"محكمة" باستخدام كل من نواتج المناخ والطقس المحددة النطاقات الزمنية .وفي ھذا الصدد ،ينبغي وضع الخدمات
المحكمة كجزء أساسي من جھود المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلدعم عملية الحد من
مخاطر الكوارث ،واألمن الغذائي ،والصحة والماء مما يستفيد من التجانس والتنفيذ والقابلية للتشغيل المشترك والتبادل
حسن التوقيت للبيانات والنواتج ذات الصلة في نطاق إقليم جغرافي .وفي ھذا السياق ،يعمل نظام معالجة البيانات والتنبؤ
) (DPFSالتابع للجنة النظم األساسية وبرنامج نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (DPFSمع لجنة علم المناخ ) (CClلوضع
مفھوم المراقبة المحكمة للطقس والمناخ لتحقيق الرصد التشغيلي ،وتوقع أحداث األرصاد الجوية المتطرفة ،والتخطيط
لتوضيح فعاليتھا في أفريقيا الشرقية باالرتكاز على إرث المشروع اإليضاحي لتوقعات الطقس القاسي .وسوف توفر
الخدمة المحكمة إسھاما ً كبيراً في نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين التابع
لإلطار العالمي ) (GFCSويسھم في الركيزة المتعلقة بتطوير القدرات.
ويجري في إطار قطاع الماء في برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPإحراز تقدم من خالل مبادرات
3.14
مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه مثل البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات وبرنامج اإلدارة
المتكاملة للجفاف ،كما حظيت بدعم من أنشطة إسبانيا .وقد استفادت ھذه المبادرات من الدعم المقدم من كندا والدانمرك
وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية .وعينت لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية )(UN-Water
جھة اتصال بشأن اإلطار العالمي ) (GFCSومواصلة ضمان مساھمة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في
برنامج التواصل مع المستخدمين من منظور مائي.
وتضطلع اللجان الفنية للمنظمة ) (WMOبدور ھام في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
3.15
فقد حددت لجنة األرصاد الجوية الزراعية )أنطاليا ،تركيا 15-10 ،نيسان /أبريل  (2014التي تضطلع بدور بالغ األھمية
في تنفيذ أولوية الزراعة واألمن الغذائي في اإلطار العالمي ) ،(GFCSمجموعة من المبادرات العالمية في مجال
األرصاد الجوية الزراعية تتوافق مع الركائز الخمس لإلطار العالمي ) ،(GFCSوإدراج تنفيذ برنامج التواصل مع
المستخدمين التابع لإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ) (FAOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) (IFADوغيرھا فى اختصاصات
مجال التركيز  4في اللجنة )تطوير القدرات في مجال األرصاد الجوية الزراعية(.
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واعتمدت لجنة علم المناخ ) (CClخالل دورتھا السادسة عشرة التي عقدت من  3إلى  8تموز /يوليو
3.16
في ھايدلبرغ ،ألمانيا ،ھيكل عمل جديد يتألف من خمسة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء لجنة علم المناخ )(OPACES
تغطي خمسة مجاالت عمل مواضيعية ،أنشأت فرقة تنسيق التنفيذ بشأن نظام معلومات الخدمات المناخية )،(CSIS
وحددت مستشار رفيع المستوى لإلطار العالمي ) .(GFCSوسوف يضع التشكيل الجديد لجنة علم المناخ في قيادة جيل
من النواتج والخدمات ذات الصلة المباشرة بتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوشدد على الحاجة إلى إقامة آليات ضرورية
أو تعزيزھا لتوجيه مدخالت لجنة علم المناخ نحو دعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى القطري.
2014

وسوف تختتم أنشطة مشروعات خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية ) (CLIPSالتابعة للمنظمة
3.17
في عام  .2015وسوف تدرج أنشطة ھذه المشاريع في اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل نظام معلومات الخدمات
المناخية ) .(CSISويتيح تنفيذ ھذا النظام ) (CSISفرصا ً ممتازة لتجميع إرث خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
وإلدراج عناصر برنامج المناخ العالمي ) (WCPاألخرى التي كانت قد بدأت في الظھور خالل السنوات األخيرة مثل
المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsوعمليات مراقبة المناخ
والمؤشرات المناخية.

)(WMO

ويشترك البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )،(WWRP
3.18
وبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي ترويج وتنسيق البحوث في مجال المناخ والطقس ،وتكوين الغالف
الجوي ذي الصلة المباشرة بمكونات الرصدات والمراقبة ،والبحوث والنمذجة والتنبؤات ) (RMPفي خطة تنفيذ اإلطار
العالمي ) .(GFCSوتسھم البرامج ،من خالل ھذه الجھود ،في المعلومات الموثوق بھا المعتمدة على العلم لدعم وتعزيز
وتطوير الخدمات المناخية الجديدة .وعلى وجه الخصوص تتوافق الجھود المتبادلة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPبشأن التنبؤات المحكمة في كافة النطاقات الزمنية للطقس
والمناخ ،ومبادرات بحوث التنبؤات والتوقعات القطبية مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وفي ھذا الصدد ،يمثل
تطور التحديات الكبرى للبرنامج العالمي للبحوث المناخية بشأن توافر المياه ،وارتفاع مستوى سطح البحار اإلقليمية،
والظواھر المناخية المتطرفة والمعلومات المناخية اإلقليمية الموثوق بھا والتي يسھل الوصول إليھا مساھمات محتملة
قوية في المشاريع الموجھة نحو البحوث المدرجة في الخالصة الوافية لإلطار العالمي للخدمات المناخية.
ويقدم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالدعم لتيسير وتحقيق التقدم في تنفيذ ركيزة البحوث
3.19
والنمذجة والتنبؤ في اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل وضع جدول أعمال البحوث المناخية من أجل التنمية ألفريقيا
) (CR4Dالذي نشأ عن مؤتمر المناخ ألفريقيا لعام ) 2013أروشا ،تشرين األول /أكتوبر . (2013وتبذل الجھود،
بالتوازى ،لوضع أولويات للبحوث المناخية اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في أعقاب مؤتمر البرنامج
العالمي للبحوث المناخية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )آذار /مارس  .(2014غير أنه تجدر المالحظة أنه يتعين
توفير إجراءات نشطة الجتذاب وتنمية األجيال القادمة من كل من الباحثين ومھنيي الخدمات المناخية لدعم اإلطار
العالمي ).(GFCS
ويصبح التوسع العمراني ،مع تزايد سريع في الوتيرة ،جانبا ً غالبا ً في الديناميات المجتمعية في القرن
3.20
الحادي والعشرين إذ يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم في المدن ،ويتوقع أن تزيد ھذه النسبة إلى ما يقرب من 70
في المائة بحلول عام  .2050وفي ھذا الصدد ،الحظ الرئيس أنه يتعين على اإلطار العالمي ) (GFCSأن ينظر في
احتياجات سكان الحضر المتزايدين من خالل إدراجھا ضمن أولوياته الناشئة.
ورحب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبتقرير الرئيس ،وأعرب عن تقديره لإلسھامات المالية والعينية
3.21
ً
التي قدمتھا البلدان لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوأثار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعددا من المسائل
الواردة في التقرير ،والتي يلزم النظر فيھا في إطار بنود أخرى في جدول األعمال .ومن بين ھذه المسائل ،على سبيل
المثال ال الحصر ،ما يلي:
)أ(

دور اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACوعالقاتھا مع كل من المجلس الحكومي الدولي ولجنة اإلدارة
التابعة له )البند  5من جدول األعمال(؛
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أھمية األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في ) 2015البند  10من جدول
األعمال( ،مثل ما يلي:
_

إقامة روابط بين المجلس الحكومي الدولي والمجلس التنفيذي للمنظمة )) (WMOالبند  6من
جدول األعمال(؛

_

إدراج اقتراحات للمجاالت ذات األولوية الجديدة ،من قبيل الطاقة والتوسع الحضري )البند
 7من جدول األعمال(؛

)ج(

تزايد القلق إزاء مسائل المناخ – الصحة ،ودور اإلطار العالمي ) (GFCSفي ھذا الصدد )البند  7من
جدول األعمال(؛

)د(

توجيه نداء لزيادة حشد الدعم لتقديم خدمات مناخية تراعي االعتبارات الجنسانية )البند  7من جدول
األعمال(؛

)ھـ(

ضرورة تركيز األنشطة الفنية على متطلبات البلدان النامية ،السيما فيما يتعلق بنظم الرصد والتنبؤ
واالتصاالت )البندان  5و 7من جدول األعمال( دعما ً لإلطار العالمي )(GFCS؛

)و(

تقديم إسھامات عينية لمكتب اإلطار العالمي ) ،(GFCSوضرورة تأمين األموال للعمليات المستدامة لمكتب
اإلطار العالمي )) (GFCSالبند  8من جدول األعمال(؛

-4

استعراض تقرير اللجنة االستشارية للشركاء والتقدم المحرز في تنفيذ الشراكات )البند  4من
جدول األعمال(

4.1

تقرير اللجنة االستشارية للشركاء )البند  4.1من جدول األعمال(

عقدت اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACاجتماعھا األول في روما في يومي  27و 28تشرين األول/
4.1.1
أكتوبر  2014في مقر برنامج األغذية العالمي ) .(WFPوقد شارك في استضافة االجتماع كل من برنامج األغذية
العالمي ) (WFPومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) .(FAOوحضر االجتماع ممثلون ألعضاء اللجنة التالي
ذكرھم :المفوضية األوروبية ) ،(ECوالفاو ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )،(IFRC
واالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث
) ،(UNITARومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOكما حضر االجتماع الشركاء الذين لم ينضموا بعد إلى اللجنة ) ،(PACوھم المجلس
الدولي للعلوم ) /(ICSUمستقبل األرض ،وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRومنظمة
الصحة العالمية ) .(WHOوترد قائمة المشاركين .في المرفق األول لھذا التقرير.
وشدد كل من السيد  ،Stanlake Samkangeمدير شعبة السياسات واالبتكارات في البرنامج )(WFP؛
4.1.2
والدكتور  ،Paul Munro-Faureنائب مدير شعبة المناخ والطاقة والحيازة في الفاو ،والسيد  ،Michael Jarraudاألمين
العام للمنظمة ) ،(WMOفي بياناتھم االستھاللية ،على أھمية وحسن توقيت تفعيل الخدمات المناخية ،وخاصة على
المستوى الوطني لدعم جدول أعمال التنمية األوسع نطاقا ً لما بعد عام .2015
وأشارت اللجنة ) (PACإلى الحاجة إلى إشراك المزيد من الشركاء الذين يلعبون دوراً في مختلف جوانب
4.1.3
الخدمات المناخية مثل األوساط األكاديمية والقطاع الخاص وغيرھم من خارج منظومة األمم المتحدة .وباإلضافة إلى
ذلك اتفقت اللجنة ) (PACعلى أنه يتعين عليھا ضمان أن تنعكس وجھات نظر المستخدمين في عملھا .وفي ھذا الصدد،
وافقت اللجنة ) ،(PACعلى أنه ينبغي لھا أن تدعو في مرحلتھا األولية الشركاء المعنيين )من غير األعضاء( للمشاركة
والمساھمة في عملھا بھدف إطالعھم على تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوبذلك ،تفتح اللجنة )(PAC
ً
مساحة للتنسيق الفعال واالستفادة من المبادرات الرئيسية.
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وأشارت اللجنة ) (PACإلى أنه قبل عقد اجتماعھا األول ،قام األمين العام للمنظمة ) (WMOبإنشاء مجلس
4.1.4
مراقبة المشاريع ) (POBعلى المستوى الفني كھيكل غير رسمي .وكان الغرض منه ھو المساھمة في تفعيل التعاون
والتنسيق بين المؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والوكاالت الدولية الرئيسية التي تشارك مباشر ًة في تخطيط
وتنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSبما يتماشى مع والياتھا وأولوياتھا ،ما يثمر عن تعزيز تطبيق
الخدمات المناخية في المجاالت األربعة األولية ذات األولوية .وضم المجلس ) (POBاالتحاد الدولي ) (IFRCوالفاو
وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) (UNDPوإستراتيجية األمم المتحدة ) (UNISDRوالبنك الدولي ) (WBومنظمة الصحة العالمية والمنظمة ).(WMO
وأشارت اللجنة ) (PACإلى أن المجلس ) (POBقد ساھم بشكل كبير في تخطيط وتطوير أنشطة اإلطار العالمي
) ،(GFCSال سيما وضع خطة تنفيذ اإلطار ) (GFCSالتي اعتمدتھا الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
في تشرين األول /أكتوبر عام  ،2012ووافقت عليھا بعد ذلك الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
) (IBCSفي تموز /يوليو عام  .2013كما ساھم في تنفيذ أنشطة محددة لإلطار ) (GFCSمثل تخطيط المشاورات الوطنية
واإلقليمية لإلطار ) (GFCSوالمشاركة فيھا ،وإعداد خطط عمل لمعالجة األولويات التي تم تحديدھا من خالل
المشاورات ،وتصميم وتنفيذ األنشطة الرئيسية في بوركينا فاسو ،وبليز ،ودومينيكا ،والنيجر ،والسنغال ،وحمھورية
تنزانيا المتحدة ،ومالوي .واجتمع المجلس ) (POBشھريا ً بانتظام ،فشكل بذلك منصة لتبادل المعلومات حول األنشطة
ذات الصلة باإلطار ) (GFCSوالتحديثات حول الوضع العام لتنفيذ اإلطار ) .(GFCSوتناوب أعضاء المجلس )(POB
رئاسته إذ رأس المجلس كل من المنظمة ) (WMOوبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ،كما شغلت كل من
اإلستراتيجية العالمية ) (UNISDRوالفاو منصب نائب الرئيس .واآلن بعد أن بدأت اللجنة ) (PACأعمالھا ،وافق
االجتماع على أن المجلس ) (POBيجب أن يتوقف عن العمل ،على أن تتولى اللجنة ) (PACأدوار التنسيق والتخطيط
وتقاسم المعلومات التي كان المجلس ) (POBينھض بھا ،وذلك إليجاد ھيكل بسيط وفعّال من حيث الكلفة يركز بشكل
أكبر على ما يجب القيام به.

تعيين الرئيس ونائب الرئيس
خالل االجتماع تم تعيين معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNlTARرئيسا ً للجنة ) (PACوبرنامج
4.1.5
األغذية العالمي كنائب للرئيس لمدة سنة واحدة .وكما ورد في الملحق  1بالقرار  ،(IBCS-1) 7يكون كل من الرئيس
ونائب للرئيس متحدثين رسميين باسم اللجنة ) (PACأمام المجلس الحكومي الدولي ).(IBCS

التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
استعرض االجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار ) (GFCSوھياكل وأنشطة الشركاء التي تساھم في
4.1.6
ً
اإلطار ) (GFCSأو ذات الصلة به .كما استعرض أيضا نتائج اجتماع تنسيق تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSالذي عُقد في الفترة
من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر  2014في أمانة المنظمة ) (WMOفي جنيف .وأقرت اللجنة )(PAC
باالستثمارات الھائلة التي يقدمھا مختلف الشركاء في األنشطة المتعلقة بتطوير وتطبيق الخدمات المناخية ،وشددت على
ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية بھدف تعزيز فعالية ھذه االستثمارات.
وفي ھذا الصدد ،دعت اللجنة ) (PACإلى تكرار وظيفة التنسيق التي تكفلھا على المستوى العالمي ولكن على المستوى
الوطني من خالل وضع أطر للخدمات المناخية كآلية تنسيق من شأنھا أن تجمع بين جميع أصحاب المصلحة بغية تحديد
الثغرات الموجودة في تطوير وتطبيق الخدمات المناخية بشكل جماعي ،وتيسير التخطيط المنسق وتعيين األدوار
والمسؤوليات لمعالجة األولويات بطريقة منھجية .وأوصت اللجنة ) (PACكذلك بأنه ،من أجل ضمان استدامة ھذه
األطر ،فإنھا ينبغي أن ترتكز على الھياكل القائمة والناشئة ،حيثما ينطبق ذلك .ويمكن أن تكون ھذه الھياكل أطر أو
مبادرات للخدمات المناخية الوطنية الناشئة التي تقودھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs
ومنصات الحد من مخاطر الكوارث ،واللجان الوطنية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ وغيرھا من الھياكل المماثلة التي
تجمع بين أصحاب المصلحة .وباإلضافة إلى ذلك ،أوصى االجتماع بأن تقوم اللجنة ) (PACبإنشاء آليات فعالة لالتصال
بآليات التنسيق الوطنية واإلقليمية ذات الصلة وذلك لزيادة فعالية أعمالھا.
وأوضحت اللجنة ) (PACأنه لزيادة فعالية تنفيذ اإلطار ) (GFCSينبغي أن ينصب التركيز على تنفيذ
4.1.7
المشاريع واألنشطة في مجموعة أولية من البلدان إلعداد "إثبات المفھوم" الذي من شأنه السماح باستنباط الدروس
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المستفادة لوضع المبادئ التوجيھية للتكرار في البلدان والمناطق األخرى .وينبغي أن يسترشد ذلك باالحتياجات األساسية
للخدمات المناخية على المستوى الوطني بھدف تحسين المستوى الحالي للقدرات في تلك البلدان ذات القدرة المحدودة
على إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية الفعالة ،مع مراعاة السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي عند النظر في االستثمارات
الالزمة لتحديث وتعزيز البنية التحتية مثل نظم الرصد على سبيل المثال .وأشارت اللجنة ) (PACإلى الدور الھام
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي تيسير ودعم تنسيق وتنفيذ الخدمات المناخية على
المستوى الوطني.

دور اللجنة االستشارية للشركاء )(PAC
يتعين على اللجنة ) ،(PACبوصفھا شبكة تتألف من شركاء ،إبداء أوجه التآزر وكيف يمكنھا أن تساعد
4.1.8
في سد الثغرات الحالية في إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية المصممة لتلبية احتياجات بعينھا .وينبغي للجنة )(PAC
تشجيع الشركاء على مزيد من العمل في ظل الركائز والمجاالت ذات األولوية لتحقيق األھداف الشاملة لإلطار
) ،(GFCSال سيما من خالل دعم التنفيذ على أرض الواقع .وبالنظر إلى القدرات المختلفة التي توجد داخل كل منظمة
شريكة على حدة ،يجب االستفادة منھا لتوفير الدعم الالزم لتقديم الخدمات .وھناك حاجة إلى إشراك الشركاء لتعزيز
استخدام المعلومات المتوفرة حاليا ً بمزيد من االنتظام وتحسين إنتاج خدمات عالية الجودة .وفي ھذا الصدد ،من المھم
جداً أن نفھم ما يستطيع كل شريك أن يسھم به في دعم الركائز والمجاالت ذات األولوية في اإلطار ) .(GFCSوينبغي
استكمال ذلك من خالل تحديد الشركاء الحاسمين الذين يتعين إشراكھم .واتفق االجتماع على أن أدوار اللجنة )(PAC
يمكن أن تر ّكز على:
)أ(

حشد الدعم ورفع التوعية في الھيئات التأسيسية للشركاء وخارجھا لضمان أن تكون الخدمات المناخية
جزءاً من الخطط الكبرى ،وضمان تلقيھا الدعم من صانعي السياسات وتطبيقھا بشكل فعّال في دعم اتخاذ
القرار .ويجب أن يضمن ذلك أيضا ً مشاركة قوية من جانب المستخدمين في تطوير الخدمات المناخية
وتطبيقھا؛

)ب(

زيادة االستفادة من مبادرات الشركاء لتحسين مزايا وتأثيرات األنشطة الحالية والمقررة من خالل تحسين
االستفادة من الخبرات المتاحة والقدرات التقنية لكل واحدة من المنظمات الشريكة ،وتعزيز التنسيق
والتطبيق األكثر فعالية لالستثمارات؛

)ج(

ضمان اإلدماج الفعال للخدمات المناخية في خطط الشريك وميزانياته وضمان الدعم لمزيد من تحديث
المعلومات المناخية بالنسبة لصنع القرار في المجاالت ذات األولوية؛

)د(

دعم وضع المبادئ التوجيھية من أجل تطوير وتطبيق الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولوية؛

)ھـ(

تعبئة الموارد من خالل تحديد فرص التمويل ،وتسھيل إدماج االحتياجات الكبرى لإلطار ) (GFCSمن
الموارد في االستثمارات األوسع وإقامة شراكات أو اتحادات لوضع العروض المشتركة .ويتوقف
الشركاء في كل عرض على طبيعة الدعوة لتقديم العروض.

أسلوب العمل
وافقت اللجنة ) (PACعلى أنه ينبغي أن تعمل من خالل ھيكل يتسم بالخفة والمرونة .واتفقت على االنعقاد
4.1.9
كل ثالثة أشھر ،على أن يُعقد االجتماع األول في بداية ) 2015كانون الثاني /يناير – شباط /فبراير( .وعند وضع جدول
أعمالھا ،ينبغي أن تسترشد اللجنة باألھداف الرئيسية التي وضعھا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالحاجة إلى إدراج
متطلبات المستخدمين في االستثمارات والخطط في ضوء الركائز والمجاالت ذات األولوية في اإلطار ).(GFCS
وينبغي أن يھدف جدول أعمال اللجنة ) (PACإلى دعم جداول األعمال السياسية الرئيسية مثل ما سيخلف إطار عمل
ھيوغو ،وأھداف التنمية المستدامة ،وخطط التكيف الوطنية ،الخ.
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وسيتم وضع خطة عمل ذات انجازات متوخاة واضحة للجنة ) .(PACوستدعم خطة العمل أولويات
4.1.10
اإلطار ) (GFCSواألھداف العامة التي حددھا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوينبغي أن توجّ ه الخطة تركيز
المجموعة إلى دعم السياسات والعمل على أرض الواقع .كذلك ينبغي أن تتضمن خطة العمل قائمة بمواعيد االجتماعات
لتسليط الضوء على الفعاليات التي يمكن أن تستھدفھا اللجنة ) (PACكمجموعة ُتعنى بتوفير منبر لحشد الدعم
والمشاركة.
وسيُطلب من أعضاء اللجنة ) (PACتوفير مدخالت لجدول األعمال الخاص بكل دورة قبل الموعد المقرر
4.1.11
النعقادھا ،وبمجرد وضعھا ،سيتم إطالعھم على جداول األعمال للتعليق عليھا .وسيجري تنظيم االجتماعات بشأن
القضايا واالنجازات المتوخاة الرئيسية مع التركيز على المضي قدما ً.
ولتسھيل عملھا ،وافقت اللجنة ) (PACعلى أن وجود استراتيجية للتواصل أمر بالغ األھمية .ويتعين على
4.1.12
منسقي االتصال لدى مختلف الوكاالت تنسيق العمل بھدف ضمان بث رسائل مشتركة .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي
إلستراتيجية التواصل أن تضمن صياغة واضحة لفوائد الخدمات المناخية ،ولماذا ينبغي تقديمھا عمليا ً وكيفية إسھامھا
في البرامج الحالية مثل أطر العمل لما بعد عام  ،SDGs ،WCRDD) 2015الخ(.

التوصيات
استناداً إلى مناقشات اللجنة ) ،(PACقدمت اللجنة التوصيات التالية ليتم تضمينھا في تقريرھا المقدم إلى
4.1.13
المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالتي من المقرر أن ينظر فيھا:
)أ(

ھناك حاجة إلى آلية لربط اللجنة ) (PACبلجنة اإلدارة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوذلك لضمان أن
تستطيع اللجنة ) (PACتوفير مدخالت في عمل لجنة اإلدارة وأن تستفيد من توجيھات لجنة اإلدارة؛

)ب(

ينبغي توسيع عضوية اللجنة ) (PACلتشمل أولئك الذين يجب إشراكھم في المناقشات من حيث صلتھم
بإنتاج وتطبيق الخدمات المناخية؛

)ج(

ينبغي تنظيم اجتماع لموظفي االتصال/نقاط االتصال لمعالجة جوانب االتصال الخاصة باإلطار )(GFCS
بطريقة أكثر اتساقا ً.

وأحاط المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلما ً بتقرير اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACووافق على
4.1.14
مناقشة توصياتھا تحت البند  5من جدول األعمال .وقد أثيرت على نحو خاص النقاط التالية:
)أ(

ينبغي أن يكون دعم وضع المبادئ التوجيھية ،والمعايير ،والممارسات الموصى بھا إلعداد الخدمات
المناخية وتطبيقھا في المجاالت ذات األولوية من خالل آليات حكومية دولية مالئمة؛

)ب(

ينبغي أن يكون دعم الجھود المبذولة في سبيل حشد الموارد من أجل اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل
تيسير إدراج االحتياجات الرئيسية من الموارد بالنسبة لإلطار العالمي ) (GFCSفي استثمارات أوسع
للوكاالت الشريكة وتحديد فرص التمويل لدعم أنشطة اإلطار العالمي )(GFCS؛

)ج(

ينبغي أن تتماشى أي قرارات بشأن عضوية اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACمع قرارات المجلس
الحكومي الدولي )(IBCS؛

)د(

ينبغي أن تدعم الجھود التي تبذلھا الوكاالت الشريكة في سبيل التوعية واالتصال الجھود التواصلية
للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSولجنة اإلدارة التابعة له بتعاون وثيق مع مكتب اإلطار العالمي
).(GFCS
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آليات إشراك أصحاب الشأن )البند  4.2من جدول األعمال(

أُبلغ المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبتطور السياق المؤسسي وكذا التقدم المحرز في
4.2.1
خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSالسيما فيما يتعلق بإشراك المنظمات الشريكة في المشاريع
واألنشطة المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSالجارية منھا والمستقبلية.
ورحب المجلس الحكومي الدولي بالردود الواردة من المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
4.2.2
باألرصاد الجوية ) (EUMETSATومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) (IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ) (WBCSDوبرنامج
األغذية العالمي ) (WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمفوضية األوروبية ) (ECومعھد األمم المتحدة
للتدريب والبحث ) (UNITARواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCعلى النداء الذي وجھه
األمين العام لتصبح كل منھا شريكة في اإلطار العالمي ) (GFCSوعضواً في اللجنة االستشارية للشركاء ).(PAC
ويقضي اتفاق عام بإمكانية أن تسھم المنظمات الشريكة في تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSتماشيا ً مع قرارات المجلس
الحكومي الدولي ،بالطرق التالية:
)أ(

المساھمة النشطة في تقديم توصيات إزاء تصميم برامج التواصل مع المستخدمين وإنشائھا وتشغيلھا على
المستويين اإلقليمي والوطني ،حسب االقتضاء؛

)ب(

المساھمة النشطة في تصميم وتنفيذ المشاريع واألنشطة المتصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك
التشارك في حشد الموارد للمشاريع واألنشطة؛

)ج(

تعيين خبراء للمساھمة في الھياكل الفرعية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS؛

)د(

إتاحة خبرائھم للعمل في إطار الھيئات والھياكل التابعة للمنظمات الشريكة ،بالقدر المستطاع ،على النحو
الذي تقتضيه نظم كل منظمة وقواعدھا وممارساتھا المتفق عليھا.

ورحب المجلس الحكومي الدولي بمشاركة المنظمات الشريكة في العديد من أنشطة اإلطار العالمي
4.2.3
) (GFCSالجارية والمستقبلية ،وأھمھا مشاريع التكيف التابعة لإلطار العالمي ) (GFCSفي أفريقيا )بما في ذلك منظمة
الصحة العالمية ) (WHOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCوالبرنامج البحثي الخاص
بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ) (CGIARومركز
البحوث الدولية للمناخ والبيئة – أوسلو ومعھد كريستيان ميشيلسن( ،مع التركيز على اعتزام مالوي وجمھورية تنزانيا
المتحدة توفير الخدمات المناخية لدعم الصحة والغذاء والحد من مخاطر الكوارث على المستويين اإلقليمي والوطني
لدعم عملية اتخاذ القرار في المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي ).(GFCS
كما أشار المجلس الحكومي الدولي إلى أن من الضروري أن يقدم كل شريك تفاصيل عن إسھاماته في
4.2.4
اإلنجازات المتوخاة المحددة على مدى عامين وستة أعوام وعشرة أعوام في إطار خطة التنفيذ حتى تتمكن الوكاالت
الشريكة من المشاركة في تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) .(GFCSفتبيان األنشطة بوضوح سيسمح بمراقبة وتقييم تنفيذ
اإلطار العالمي ) .(GFCSوفي ھذا الصدد ،رحب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبنتائج االجتماع التنسيقي لإلطار
العالمي ) (GFCSالمنعقد بين  29أيلول /سبتمبر و 1تشرين األول /أكتوبر  ،2014والذي شدد على أھمية مشاركة
الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية ،وأصحاب الشأن الذين ينفذون أنشطة تساھم في األھداف العامة لإلطار العالمي
) (GFCSعلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية ،في الشراكات والتعاون .واعترف بأن اإلطار العالمي
) (GFCSيتيح فرصا ً لربط المبادرات ومواءمتھا بسبل ترفع فعالية التكاليف وتزيد من فعالية استثمارات الشركاء وتلبي
احتياجات المستخدم وتعزز تبادل المعلومات في مختلف القطاعات وتزيد من فعالية تقاسم الخبرات الفنية والمعارف
المناخية المتاحة.
واعترف المجلس بالمشاركة النشطة للمنظمات الشريكة لإلطار العالمي ) (GFCSفي وضع برامج
4.2.5
التواصل مع المستخدمين على المستويين اإلقليمي والوطني ،حسب االقتضاء ،في إطار السياسات والقوانين واللوائح
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القطرية ،لضمان التفاعل المالئم بين المنظمات الشريكة للنظام العالمي ) (GFCSوالمجلس الحكومي الدولي ).(IBCS
ودعا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي ھذا الصدد األمين العام لحث مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSعلى إبالغ
المنظمات الشريكة بجميع المشاورات اإلقليمية والوطنية الرامية إلى إنشاء منتدى جديد ليكون بمثابة برامج للتواصل مع
المستخدمين ،أو تقوية المنتدى القائم.
وأقر المجلس بفائدة المشاركة الكاملة للتجمعات االقتصادية اإلقليمية و /أو دون اإلقليمية ،في فھم
4.2.6
االحتياجات واألولويات المجتمعية المحددة من أجل إعداد الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي
).(GFCS
ووافق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى مواصلة مناقشة المسائل المثارة في إطار البنود ذات الصلة
4.2.7
من جدول األعمال.
4.3

الشراكات )البند  4.3من جدول األعمال(
للمياه )(GWP

أشار المجلس الحكومي الدولي مع االرتياح إلى إنشاء مكاتب مشتركة مع الشراكة العالمية
4.3.1
ومنظمة الصحة العالمية ) (WHOمن أجل النھوض بتنفيذ المجاالت األولية األربعة ذات األولوية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSوتوجد ھذه المكاتب في إدارة المناخ والمياه وفي مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلدعم تنفيذ
األمثلة النموذجية للمياه والصحة.
وأُبلغ المجلس الحكومي الدولي بأن مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
4.3.2
وكبار الموظفين فيھا قد مثلوا المنظمة ) (WMOفي اللجان اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ) (WHOفي أفريقيا
)برازافيل ،جمھورية الكونغو ،أيلول /سبتمبر (2013؛ وجنوب شرق آسيا )نيودلھي ،الھند ،أيلول /سبتمبر (2013؛
وأوروبا )أزمير ،تركيا ،أيلول /سبتمبر (2013؛ وغربي المحيط الھادئ )مانيال ،الفلبين ،تشرين األول /أكتوبر (2013؛
وشرقي البحر المتوسط )مسقط ،عُمان ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2013وساھموا في المناقشات التي دارت بشأن المناخ
والصحة.
)(NMHSs

وسلمت المنظمة ) (WMOواللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ) (UNECAبالفوائد التي ستنجم
4.3.3
عن زيادة التضافر والتعاون والتفاعل في مجال بحوث العلوم المناخية وتطبيقاتھا ،والتي تتناول األولويات التي أعرب
عنھا المستخدمون من أجل بناء القدرة على مقاومة المناخ وتحقيق التنمية المستدامة .ورحب المجلس الحكومي الدولي
بتوقيع مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOواللجنة االقتصادية ألفريقيا ).(UNECA
وأشار المجلس الحكومي الدولي إلى أن أحد االجتماعات المعقودة بشأن تنسيق تنفيذ اإلطار العالمي
4.3.4
) (GFCSقد سلم بإمكانية معالجة مسألة تلبية احتياجات المستخدمين إلى الخدمات المناخية تلبية فعالة من خالل تعزيز
الشراكات وتنسيق ال ُنھُج من ِق َبل الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية واألطراف المعنية التي تضطلع بأنشطة تساھم
في تعزيز إعداد الخدمات المناخية وتطبيقھا على ال ُ
صعُد الوطنية واإلقليمية والمحلية .ويتيح اإلطار العالمي )(GFCS
الفرص للربط بين المبادرات ومواءمتھا على نحو يزيد فعالية التكلفة ،ويعزز استثمارات الشركاء ،ويلبي احتياجات
المستخدمين ،ويعزز تبادل المعلومات بين القطاعات ،ويزيد من التقاسم الفعلي للخبرات الفنية المتوافرة والمعارف
المناخية المتاحة .وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى وجه الخصوص إلى ضرورة تشجيع المنظمات الشريكة
على زيادة إسھاماتھا في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsمع تجنب التداخل ودعم البنية األساسية للمرافق الوطنية
) (NMHSsوقدراتھا لكفالة استدامة الخدمات المناخية التشغيلية في المستقبل.
وقرر المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمواصلة مناقشة المسائل المثارة في إطار البندين  5.1و 7من
4.3.5
جدول األعمال.
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استعراض القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )البند
من جدول األعمال(

5.1

النظر في اختصاصات اللجنة االستشارية للشركاء )) (PACالبند  5.1من جدول األعمال(

5

أشار المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمع التقدير إلى الدعوات التي وجھھا األمين
5.1.1
العام للشركاء المحتملين لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSورحب بتقديم الشركاء التالي بيانھم طلبات
لالنضمام لعضوية اللجنة االستشارية للشركاء ) :(PACالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) ،(EUMETSATومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) ،(IUGGوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة
) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالمفوضية األوروبية
) ،(ECومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
).(IFRC

توصيات لجنة اإلدارة
أوصت لجنة اإلدارة بأن يعقد االجتماع األول للجنة االستشارية للشركاء ) (PACقبل الدورة الثانية
5.1.2
للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) .(IBCS-2كما أوصت بأن يوضع جدول أعمال االجتماع األول للجنة
االستشارية ) (PACقبل أي تاريخ مقترح لھذا االجتماع بفترة كافية ،وأن يرسل إلى ذات قائمة المنظمات المدعوة
لالنضمام للجنة االستشارية ) (PACكوسيلة لزيادة توضيح دور وأھمية اللجنة االستشارية ) (PACفي تقديم المعلومات
والمشورة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي دورته الثانية.
وفي ضوء مھام اللجنة االستشارية ) (PACدعت لجنة اإلدارة مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSأن يدرج
5.1.3
التحديثات الخاصة بتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي نشرته اإلخبارية ربع السنوية ،مع التركيز بشكل خاص على
انخراط ومساھمة المنظمات التي لھا صلة بالمشاريع المختلفة الجارية.
وأوصت لجنة اإلدارة أيضا ً بأن يقدم رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمشروع توصية للدورة
5.1.4
الثانية للمجلس الحكومي ) (IBCS-2باعتماد القرار  ،IBCS-1) 7إنشاء آلية إشراك األطراف المعنية ومشاركة األطراف
المعنية باإلطار العالمي ) (GFCSفي عمل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية( بغية إثراء اللجنة االستشارية
للشركاء كي تشمل آليات أخرى للتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSواألطراف المعنية باإلطار العالمي
) ،(GFCSالسيما الجھات التي ال تتمتع بوضع قانوني ،وكذلك كي تتناول المسائل االستشارية الفنية.
وفي ضوء توصيات لجنة اإلدارة اعتمد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSالقرار  -(IBCS-2) 1تعديل
5.1.5
المرفق  1للقرار  - (IBCS-1) 7إنشاء آلية إشراك األطراف المعنية ومشاركة األطراف المعنية باإلطار العالمي
للخدمات المناخية في عمل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية.
5.2

إنشاء الھيئات التي ترفع تقاريرھا إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية :النظر في اللجنة
االستشارية الفنية )البند  5.2من جدول األعمال(

النظر في المسائل الفنية
أقر المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )) (IBCSالمجلس الحكومي الدولي( بالحاجة إلى االستفادة
5.2.1
على النحو المالئم من الخبرات الفنية المتوافرة لدى جميع شركاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSواألطراف
المعنية إلنجاح خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوبالنظر إلى توصية لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي
التي دعت األمين العام إلى إعداد مقترح منسق ليناقشه المجلس الحكومي الدولي في دورته الثانية ) (IBCS-2بشأن
إشراك المنظمات الشريكة والھيئات الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOفي الھياكل الفرعية للمجلس الحكومي الدولي ،تمت
مناقشة الخيارات التالية:
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)أ(

المشاركة من خالل لجنة استشارية فنية تتمتع باختصاصات توضِّح على وجه الخصوص مھامھا لتجنب
التداخل مع آليات الحوكمة األخرى للمجلس الحكومي الدولي وآليات الكيانات الفنية الشريكة القائمة؛

)ب(

المشاركة في اللجنة االستشارية للشركاء ،مع تنقيح اختصاصاتھا لتشمل المسائل االستشارية الفنية؛

)ج(

المشاركة في لجان فنية ُتنشأ ألغراض محددة لمعالجة مسائل فنية بعينھا ،حسب االقتضاء ،وبما يتفق مع
ممارسات اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) .(WMOوفي ھذه الحالة األخيرة ،نظر المجلس الحكومي الدولي
في المسائل التالية:
’‘1

عندما يرى المجلس الحكومي الدولي ،في أثناء دوراته ،أن مسألة فنية محددة تتطلب إجراء
تحليل متعمق من جانب خبراء مختصين ،يجوز له أن يقرر إنشاء فريق عامل أو فريق
خبراء ويحدد عضويته واختصاصاته ،وأن يقرر ما إن كان ھذا الفريق العامل أو فريق
الخبراء سيرفع تقاريره إلى المجلس الحكومي الدولي أو إلى رئيس المجلس الحكومي
الدولي أو إلى لجنة اإلدارة التابعة له ،للنظر في توصياته .وسيكون لھذا الفريق العامل أو
فريق الخبراء والية محدودة المدة ،ويبت المجلس الحكومي الدولي خالل دوراته التالية،
حسب االقتضاء ،في استمرار ھذا الفريق أو إنھاء عمله؛

’‘2

إذا أُبلغ رئيس المجلس الحكومي الدولي من خالل لجنة اإلدارة التابعة له أو من خالل
مجموعة من األعضاء الرئيسيين بأن مسألة فنية محددة تتطلب إجراء تحليل متعمق من
جانب خبراء مختصين ،فللرئيس أن يجري مشاورات بالمراسلة مع األعضاء الرئيسيين
للمجلس الحكومي الدولي بشأن مقترح يرمي إلى إنشاء فريق عامل أو فريق خبراء مع
تحديد عضويته واختصاصاته .وإذا وافق أغلبية األعضاء على ھذا المقترح ،ينشئ الرئيس
ھذا الفريق العامل أو فريق الخبراء نيابة عن المجلس الحكومي الدولي ويرفع ھذا الفريق
تقاريره إلى الرئيس .وسيكون لھذا الفريق العامل أو فريق الخبراء والية محدودة المدة،
ويبت المجلس الحكومي الدولي أو لجنة اإلدارة التابعة له خالل دوراتھما التالية ،حسب
االقتضاء ،في استمرار ھذا الفريق أو إنھاء عمله؛

’‘3

وفي كلتا الحالتين ،يتشاور رئيس المجلس الحكومي الدولي مع أعضاء المجلس الحكومي
الدولي وشركاء اإلطار العالمي ) ،(GFCSوعلى سبيل األولوية مع أعضاء اللجنة
االستشارية للشركاء ) ،(PACلدعوة كل عضو وشريك إلى تسمية ما ال يزيد على خبيرين
ليكونا أعضا ًء في ھذا الفريق العامل أو فريق الخبراء ،مع مراعاة توصيات المجلس
الحكومي الدولي ،إن وجدت ،فيما يتعلق بالعضوية.

وأشار المجلس الحكومي الدولي أيضا ً إلى اآلراء التي قدمتھا لجنة اإلدارة التابعة له فيما يتعلق بالتفاعل
5.2.2
بين المجلس الحكومي الدولي والھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) .(WMOوأشارت لجنة اإلدارة في ھذا الصدد إلى
الحاجة إلى إقامة عالقات وتفاعالت بين المجلس الحكومي الدولي والھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) ،(WMOمن قبيل
المجلس التنفيذي واللجان الفنية ذات الصلة ،وكذلك مع الھياكل الفرعية التابعة للمنظمات الشريكة ،وتوطيد العالقات
القائمة ،فاقترحت ما يلي )في حالة المنظمة ):((WMO
)أ(

المجلس التنفيذي :يُدعى رئيس المجلس الحكومي الدولي ،ونائبه بصفته مناوبا ً للرئيس ،إن لم يكونا
عضوين في المجلس التنفيذي ،إلى إبالغ المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOفي دوراته ،بالتقدم
المحرز في المجلس الحكومي الدولي وبمتطلباته واحتياجاته .ويوجه رئيس المجلس الحكومي الدولي
ونائبه دعوة إلى المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOلتسمية ممثل لحضور دورات المجلس الحكومي
الدولي وكذلك دورات لجنة اإلدارة؛
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)ب(

االتحادات اإلقليمية :تدعو االتحادات اإلقليمية المجلس الحكومي الدولي إلى حضور دوراتھا ،إلبالغھا
بالتقدم المحرز في المجلس الحكومي الدولي وبمتطلباته واحتياجاته في اإلقليم المعني ،حسب االقتضاء.
ويفوض المجلس الحكومي الدولي المسؤولية إلى أحد أعضاء لجنة اإلدارة التابعة له من اإلقليم أو إلى
الرئيس أو نائب الرئيس /النائبين المشاركين للرئيس ،حسب االقتضاء؛

)ج(

اللجان الفنية :تدعو اللجان الفنية المجلس الحكومي الدولي إلى حضور دوراتھا ،إلبالغھا بالتقدم المحرز
في المجلس الحكومي الدولي وبمتطلباته واحتياجاته ،حسب االقتضاء .ويفوض المجلس الحكومي الدولي
المسؤولية إلى أحد أعضاء لجنة اإلدارة التابعة له أو إلى الرئيس أو نائب الرئيس /النائبين المشاركين
للرئيس ،حسب االقتضاء .ويدعو رئيس المجلس الحكومي الدولي رؤساء اللجان الفنية التابعة للمنظمة
) ،(WMOحسب االقتضاء ،إلى حضور دورات المجلس الحكومي الدولي وكذلك دورات لجنة اإلدارة؛

)د(

اللجان والبرامج المعنية التابعة للمنظمة ) :(WMOينبغي أن تقوم اللجان والبرامج المعنية التابعة للمنظمة
) (WMOبتحديد جھة اتصال لإلطار العالمي ) ،(GFCSإن لم تقم بذلك بعد ،على غرار لجنة علم المناخ.
ويستسنى لھؤالء األفراد أن يرفعوا تقاريرھم من خالل أفرقة اإلدارة التابعة للجنة الفنية بشأن سبل تحسين
مواءمة الخطط التشغيلية للجنة الفنية مع أنشطة اإلطار العالمي ) /(GFCSالمجلس الحكومي الدولي
) ،(IBCSوإبالغھما ،في المقابل ،باألنشطة ذات الصلة للجنة الفنية التي تدعم اإلطار العالمي )(GFCS؛

)ھـ(

المنظمة ) :(WMOينبغي أن تحرص المنظمة ) (WMOعلى التواصل مع تلك اللجان الفنية ،حسب
االقتضاء ،لتقديم إسھامات في أنشطة اللجنة االستشارية للشركاء ) .(PACكما ينبغي أن تقدم المنظمة
) (WMOاألنشط َة ذات الصلة باعتبارھا مساھمات في اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل العملية
)العمليات( القائمة الموضوعة ألعضاء وشركاء آخرين.

ينبغي تقييم مدى فعالية ھذه اآلليات في الدورة المقبلة للمجلس الحكومي الدولي وتعديلھا حسب االقتضاء.
5.2.3
وإذا ثبتت فعاليتھا ،يمكن استخدامھا كنموذج لوكاالت أخرى من الوكاالت الشريكة لإلطار العالمي ) (GFCSأو أعضاء
اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACلكفالة إمكانية استفادة المجلس الحكومي الدولي من كامل قدراتھا الفنية
وناقش المجلس الخيارات الثالثة المطروحة إزاء الوسائل التي يمكن من خاللھا لشركاء اإلطار العالمي
5.2.4
) (GFCSوأصحاب المصلحة ذوي القدرات الفنية أن يؤدوا دوراً في خوض المناقشات واتخاذ القرارات ذات الصلة
باإلطار العالمي ) ،(GFCSووافق على تحبيذ خيار آخر يمثل امتداداً للخيار )ج( .كما يتيح ھذا الخيار فرصة لتنفيذ
اإلطار العالمي ) (GFCSتنفيذاً فعاالً ومفتوحا ً ومن ثم مساعدة األعضاء الذين ليس بوسعھم تقديم مجموعة الخدمات
ً
كاملة ،ال سيما البلدان السبعون المحددة باعتبارھا غير مستوفية للحد األدنى من القدرات الذي يؤھلھا
المناخية المطلوبة
لتقديم الخدمات المناخية.
ولذا ،فإن الخيار المتفق عليه يرمي إلى كفالة االستفادة على نحو مالئم من الخبرة الفنية لشركاء المجلس
5.2.5
ً
الحكومي الدولي ،بما في ذلك المنظمة ) ،(WMOعلى سبيل المثال ال الحصر ،توخيا للنجاح في تنفيذ اإلطار العالمي
) ،(GFCSمن خالل ما يلي:
)أ(

اعتماد العملية كما يرد في الخيار )ج( أعاله؛

)ب(

استخدام مزيج من اآلليات القائمة والمجموعات المستھدفة؛

)ج(

تطوير مجموعات مستھدفة لمواضيع محددة؛

)د(

التوجه إلى لجنة اإلدارة ،بمشورة من اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACبطلب مفاده أن تراعي في خطة
عملھا شقا ً يتناول الخبرة الفنية الالزمة على المستوى الوطني ،ال سيما لتلبية احتياجات أقل البلدان نمواً
والبلدان النامية.
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وطلب المجلس الحكومي الدولي إلى رئيسه أن يُبلغ المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية بكيفية تنظيم
5.2.6
المجلس الحكومي الدولي ،أو لجنة إدارته في فترة ما بين الدورتين ،فيما يتعلق بالمسائل الفنية .وينبغي أن تشمل
المعلومات المقدمة أيضا ً تحليالً لسبل تحسين أوجه الترابط مع الھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOلضمان وجود تفاعل
متين بين الطرفين وتفادي االزدواجية في بذل الجھود.
5.3

النظر في اختصاصات لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )البند  5.3من
جدول األعمال(

نظر المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSفي قراراته الخاصة بالدور الھام الذي ينبغي
5.3.1
للجنة االستشارية للشركاء ) (PACأن تؤديه لدعم أھداف اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوخطة تنفيذه .وأقر
المجلس الحكومي الدولي على وجه الخصوص بضرورة تعزيز التواصل والروابط بين لجنة اإلدارة التابعة له واللجنة
االستشارية للشركاء ).(PAC
ونظراً إلى ما تقدم ،اعتمد المجلس الحكومي الدولي القرار  - (IBCS-2) 2تعديل مرفق القرار – (IBCS-1) 1
5.3.2
إنشاء وتشكيل لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية.
-6

استعراض تنفيذ اإلطار العام للخدمات المناخية )البند  6من جدول األعمال(

6.1

المشاريع واألنشطة )البند  6.1من جدول األعمال(

أشار المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSإلى أن لجنة اإلدارة التابعة للمجلس كانت قد
6.1.1
ُ
طلبت في اجتماعھا األول المعقود في  15و 17حزيران /يونيو ) 2014جنيف( أن تبين تقارير المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية المقدمة إلى المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية حالة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية فيما يتعلق باإلنجازات المتوخاة واألھداف ،إلى جانب األطر الزمنية على مدى سنتين وست سنوات وعشر،
على نحو ما يقرره المؤتمر .وفي ھذا الصدد ،يُق َّدم ھذا التقرير من ناحية لكي يظھر الجھود المبذولة من أجل تحقيق
أھداف السنتين األوليين ،على النحو الوارد في خطة التنفيذ )البنود الواردة في خطة التنفيذ في إطار البند .(4.3.1
تنفيذ ھيكل حوكمة اإلطار المتفق عليه ،بما في ذلك إنشاء أمانة داعمة له
أشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى أنه وافق في دورته األولى ) ،(IBCS-1المعقودة في الفترة من
6.1.2
 1إلى  5تموز /يوليو  2013في جنيف على خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ وعلى إنشاء لجنة
اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي؛ ووضع آلية ألصحاب المصلحة تضفي طابعا ً رسميا ً على اللجنة االستشارية
للشركاء ) (PACوانتخب رئيس المجلس الحكومي الدولي ونائبيه المشاركين .وباتخاذ ھذه القرارات يكون اإلطار
العالمي للخدمات المناخية قد انتقل إلى مرحلة التنفيذ الكامل.
والحظ المجلس الحكومي الدولي أنه من أجل تفعيل اللجنة االستشارية للشركاء طلب األمين العام للمنظمة
6.1.3
إلى الوكاالت الشريكة أن تنضم إلى اللجنة االستشارية للشركاء .وحتى اآلن قدم الشركاء التالية أسماؤھم نماذج
عضويتھم في اللجنة االستشارية للشركاء :المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) ،(EUMETSATالمفوضية األوروبية ) (ECمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOاالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGومعھد
األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNITARوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس العالمي لألعمال التجارية
من أجل التنمية المستدامة ) ،(WBCSDوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
ورحب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبالجھود التي يبذلھا األمين العام للمنظمة على المستوى الفني
6.1.4
من أجل إنشاء مجلس مراقبة المشاريع ) (POBبمثابة ھيكل غير رسمي للمساھمة في السبل الفعالة للتعاون والتنسيق
بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة والوكاالت الدولية الرئيسية التي تشارك مباشرة في تخطيط وتنفيذ األنشطة ذات
الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية  GFCSتماشيا ً مع والياتھا وأولوياتھا للمضي قدما ً في تطبيق الخدمات
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المناخية في المجاالت األربعة األولى التي تحظى باألولوية .وتألفت مجلس مراقبة المشاريع من االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ،والفاو وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة )اليونسكو( ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPواستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
) (UNISDRوالبنك الدولي ) ،(WBومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO
وساھم مجلس مراقبة المشاريع إلى حد كبير في تخطيط وتطوير أنشطة اإلطار العالمي ) .(GFCSوكان المجلس يجتمع
بانتظام شھريا ً مما يتيح منصة لتبادل المعلومات بشأن األنشطة المتعلقة باإلطار العالمي ومستجدات الوضع العام لتنفيذ
اإلطار العالمي .وتولى أعضاء المجلس الرئاسة بالتناوب بينھم وكان برنامج األغذية العالمي آخر من توالھا.
ورحب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً بمبادرة األمين العام للمنظمة بتأسيس فريق التنسيق
6.1.5
المشترك بين الوكاالت ) (ICGعلى مستوى اإلدارة بوصفه آلية غير رسمية لضمان مشاركة وملكية الشركاء الرئيسيين
المعنيين بمبادرة اإلطار العالمي ) (GFCSعلى صعيد ھيئات ومؤسسات األمم المتحدة .وال يضم فريق التنسيق المشترك
) (ICGحتى اآلن سوى وكاالت األمم المتحدة وھي :منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي واليونسكو
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،واستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ،والبنك الدولي ،ومنظمة الصحة
العالمية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن مكتبا ً مشتركا ً بين منظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة
6.1.6
ُ
) (WMOيُعنى بشؤون المناخ والصحة قد أنشئ في أيار /مايو  2014بصفة مؤقتة لمدة سنتين لضمان التنفيذ الناجح
ألنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSضمن قطاع الصحة ذي األولوية .ويتولى ھذا المكتب تنسيق تنفيذ الجوانب الصحية
في اإلطار العالمي )(GFCS؛ ويتولى التنسيق ويقدم الدعم الفني لمنظمة الصحة العالمية في برامجھا وأبحاثھا المتصلة
بالمناخ؛ وسيقترح على المؤتمر السابع عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في  2015الھيكل واآللية الالزمين
للمنظمة ) (WMOقصد تقديم دعم مستدام لقطاع الصحة ،وتسريع عملية الطلب على الخدمات المناخية واستخدامھا في
مجال الصحة .وللمساعدة على تحديد المزيد من احتياجات قطاع الصحة إلى خدمات الطقس والمناخ ،أبلغ المجلس
الحكومي الدولي ) (IBCSأن المكتب المشترك قد أنشأ آليتين للتنسيق .وتتكون المجموعة األولى من عدة إدارات في مقر
منظمة الصحة العالمية تستخدم فعليا ً المعلومات المتعلقة بالمناخ والطقس؛ أما الثانية ،فھي مكونة من فريق خبراء
مخصص من شركاء حكوميين وأأكاديميين ومتعددي األطراف ھم قادة الفكر في مجال المناخ والصحة .وبالمثل أنشئ
مكتب مشترك مع الشراكة العالمية للمياه ) (GWPلدعم برامج إدارة الفيضان والجفاف بوصف ذلك مساھمات في
اإلطار العالمي والشراكة العالمية للمياه ) .(GWPوقد أعارت الشراكة العالمية خبيراً للعمل في المنظمة ) (WMOمن
أجل إدارة المكتب.
والحظ المجلس مع التقدير أن لجنة اإلدارة قد استعرضت ،في دورتھا األولى )حزيران /يونيو ،(2014
6.1.7
مبادئ ومعايير تمويل المشاريع واألنشطة من خالل الصندوق االستئماني الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSووضعت المعايير للمشاريع التي ُتسمى مشاريع اإلطار العالمي ) (GFCSأو المشاريع المساھمة )المرفق
الثاني ،الفقرة  4.3.2من الملخص العام لتقرير الدورة األولى للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
ّ
المحدثة لتمويل المشاريع واألنشطة على
المناخية )مطبوع المنظمة رقم  .((1144واعتمد المجلس المبادئ والمعايير
النحو الوارد في المرفق الثاني بھذا التقرير.
إنشاء ھيكل إبالغ يم ّكن الكيانات الوطنية واإلقليمية والعالمية من اإلبالغ عن جھودھا الرامية إلى تحقيق األھداف
القصيرة األجل ومعالجة الثغرات القائمة في القدرات الحالية المرتبطة بالخدمات المناخية
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن األمين العام للمنظمة دعا األعضاء والشركاء إلى
6.1.8
ً
تسمية مشاريعھم وأنشطتھم التي يتعين االعتراف بأنھا تساھم في اإلطار العالمي ) (GFCSإن ھي امتثلت مجموعة من
المعايير على النحو الموافق عليه في اجتماع لجنة اإلدارة في حزيران /يونيو .وأعرب المجلس الحكومي الدولي
) (IBCSعن سروره لمالحظة أن منصة قائمة على شبكة اإلنترنت قد وضعت ومن شأنھا أن تتيح لألعضاء والشركاء
تسمية األنشطة .وللوصول إلى المنصةُ ،
طلب إلى األعضاء والشركاء تسمية جھة اتصال ستتلقى وثائق االعتماد
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لتحميل المعلومات على المنصة .وحتى اآلن تم تعيين  36جھة اتصال من قبل األعضاء والشركاء .وتقدم جھات
االتصال ھذه البيانات التي ستستخدم لبناء قاعدة بيانات للمشاريع التي ستعرض على الموقع الشبكي لإلطار العالمي
للخدمات المناخية.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء قلة عدد جھات االتصال المعنية وحث األعضاء والشركاء على ترشيح
6.1.9
جھات اتصال.
تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدلل على قيمة الخدمات المناخية ،في المقام األول في البلدان النامية
الضعيفة ،لكفالة وجود اھتمام مستمر ومتزايد من جانب الجھات المانحة

المشروع  :1إنشاء أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني في البلدان النامية
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أنه من أجل تسھيل عملية إنشاء أطر للخدمات المناخية
6.1.10
على المستوى الوطني تعمل بصفة جھات رئيسية ،بدأت األنشطة في عام  2012في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر
من خالل تنظيم مشاورات وطنية .وفي ھذه البلدان ،بعد مشاورات يوجد مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية بصدد
تسھيل وضع خطط عمل لمعالجة الثغرات واالحتياجات التي حُددت في المشاورات الوطنية .وانضم شركاء مثل البنك
الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى وضع خطط عمل ،اس ُتخدمت لتوجيه استثماراتھم في ھذه البلدان .وأُقيمت
روابط أيضا ً مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCللنظر في دمج خطط العمل ھذه ضمن
خطط التكيف الوطنية ) (NAPsالتي يجري وضعھا في عدة بلدان من العالم .باإلضافة إلى ذلك ،وباستخدام مرفق قدمه
المجلس النرويجي لالجئين من خالل البرنامج النرويجي لبناء القدرات ) ،(NORCAPنشر اإلطار العالمي )(GFCS
منسقا ً إقليميا ً في مكتب الفاو في داكار )السنغال( لدعم ھذه البلدان بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً أن مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية دعم ويسّر
6.1.11
المشاورات الوطنية حول العالم لتحديد الفجوات واألولويات وكذلك لوضع آليات التنسيق الداخلي المطلوبة لضمان
التنفيذ الفعال لإلطار على المستوى الوطني .وأجريت مشاورات وطنية في بليز ،وجمھورية تنزانيا المتحدة ،وجنوب
أفريقيا ،ودومينيكا ،والسنغال ،ومالوي باإلضافة إلى تلك التي تجري بصفتھا أنشطة رئيسية في بوركينا فاسو ،وتشاد،
ومالي ،والنيجر .ويجري وضع خطط إلجراء مشاورات مماثلة في بابوا غينيا الجديدة ،وتونغا ،وسورينام ،وكيريباتي،
وملديف وغيرھا )انظر  .(http://gfcs.wmo.int/eventsوتستخدم نتائج ھذه المشاورات لوضع مبادئ توجيھية من شأنھا
أن تساعد األعضاء في إنشاء أطر على المستوى الوطني .وباإلضافة إلى ذلكُ ،نظمت مشاورات إقليمية في تايلند لفائدة
أقل البلدان نمواً في آسيا ،وفي ترينيداد وتوباغو لفائدة منطقة البحر الكاريبي ،وجزر كوك في المحيط الھادئ لفائدة
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،وفي كوستاريكا لفائدة أمريكا الالتينية .ومن المقرر إجراء مشاورات إضافية لفائدة
جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا والشرق األوسط ) ُتقرَّ ر المواعيد فيما بعد( .وتيسّر ھذه المشاورات تحديد األولويات
اإلقليمية التي تعد ضرورية لتوسيع أو تحديث المشاريع الواردة في خالصة المشاريع واألنشطة األولية لإلطار العالمي
) (GFCSحتى تستجيب الخالصة الحتياجات األعضاء المتطورة من المشاريع على المستويين اإلقليمي والوطني.
ويحرز عدد من البلدان تقدما ً في مجال تنفيذ أطر الخدمات المناخية على الصعيد الوطني وتبني ھذه
6.1.12
البلدان على تجاربھا في تقديم تنبؤات مناخية من أجل تقديم منتجات وخدمات مستمرة فيما يخص معلومات المناخ
والطقس .وكانت مشاركة المستخدمين ميزة رئيسية في ھذه البلدان لتقديم خدمات مناخية مفصلة .ومن األمثلة على
البلدان التي وُ ضعت فيھا أطر وطنية الصين وألمانيا وسويسرا ونيجيريا .وقد بدأت بليز وساموا وجنوب أفريقيا إنشاء
أطرھا الوطنية بدعم من اإلطار العالمي ).(GFCS
وفي المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ،أطلقت شراكة جديدة لتعزيز خدمات
6.1.13
الطقس والمناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية ،في منطقة البحر الكاريبي ،وجنوب المحيط الھادئ ،والمحيط
الھندي ومناطق أخرى .وستعزز ھذه الشراكة الجديدة قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التغلب على األحداث
الشديدة المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه .وستعزز القدرة على التأھب ونظم اإلنذار المبكر المتعددة المخاطر ،وتحسين
سبل الوصول إلى معلومات في الوقت المناسب ومناسبة لالستخدام فيما يتعلق بالطقس والمناخ .ومن خالل دمج

الملخص العام
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معلومات الطقس والمناخ في عملية اتخاذ القرار ،ستساھم ھذه الشراكة أيضا ً في التنمية المستدامة والتكيف مع المناخ.
وستسعى المشاركة إلى ذلك بطريقة منھجية ،بدالً من تنفيذ سلسلة من المشاريع المستقلة .وتركز الشراكة على الزراعة
واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،وعلى الصحة ،وإدارة موارد المياه .ومن النتائج المتوقعة ما يلي:
)أ(

تحسين تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ لدعم أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي؛

)ب(

تحسين القدرات البشرية والفنية في مراكز المناخ اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)ج(

زيادة طائفة النتواتج والخدمات المقدمة إلى أصحاب المصلحة؛

)د(

توسيع الھياكل األساسية الضرورية لألبحاث والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن عمليات المشاورات اإلقليمية والوطنية المتعلقة باإلطار
6.1.14
العالمي ) (GFCSقد حظيت بدعم ومشاركة إيجابية من وكاالت شريكة مثل الفاو ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواستراتيجية األمم المتحدة للحد من الكوارث ) ،(INISDRوبرنامج األغذية العالمي
) ،(WFPومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOواليونسكو ،ومختلف المنظمات اإلقليمية والوطنية .وفي آب /أغسطس
 ،2014جرت في دومينيكا مشاورة وطنية بشأن اإلطار العالمي ) (GFCSباستضافة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة
للبلدان األمريكية ) /(PAHOمنظمة الصحة العالمية ) .(WHOوكانت ھذه أول مشاورة متعلقة باإلطار العالمي )(GFCS
يقودھا قطاع مستخدم وھو قطاع الصحة في ھذه الحالة .ووافق ھذا الحوار على ضرورة إجراء دراسة أساسية بشأن
آثار الطقس والمناخ على قطاع الصحة ،واتخاذ خطوات إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة ،كأساس لألنشطة البرنامجية
والسياساتية المستقبلية.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSتنفيذ "الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا" وھو
6.1.15
شراكة ترمي إلى اإلسھام في تصميم وإنتاج الخدمات المناخية بمشاركة المنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة .وقد
انطلقت في تشرين األول /أكتوبر  2013ھذه المبادرة المشتركة بين الوكاالت األولى من نوعھا المنفذة في إطار اإلطار
العالمي ) (GFCSبتمويل من النرويج ) 10ماليين دوالر أمريكي( .وسيبني ھذا البرنامج قدرات المنتجين والمستخدمين
للمعلومات والنواتج المناخية من أجل وضع وتطبيق المعلومات والمعارف لدعم اتخاذ القرار في مجاالت الزراعة
واألمن الغذائي والصحة والحد من مخاطر الكوارث التي تحظى باألولوية في مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة
بصفتھما البلدين اللذين يجري التركيز عليھما .وجرت اجتماعات التشاور لتحديد الھياكل الوطنية إلدارة وتنفيذ البرنامج
في تنزانيا ) 9-7أيار /مايو  (2014وفي مالوي ) 11-9حزيران /يونيو  .(2014ويتمحور المشروع حول التعاون
المشترك بين الوكاالت بمشاركة الوكالة التالية:
)أ(

برنامج البحوث ) (SGIARبشأن تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع للفريق االستشاري والبحوث
الزراعية الدولية )(CCAFS؛

)ب(

مركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – النرويج؛

)ج(

معھد كريستيان ميشيلسن – النرويج؛

)د(

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCبما في ذلك الصليب األحمر النرويجي
والمركز المناخي للصليب األحمر والھالل األحمر؛

)ھ(

برنامج األغذية العالمي )(WFP؛
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)و(

منظمة الصحة العالمية )(WHO؛

)ز(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(WMO

والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن برنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية
6.1.16
) (WHOواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCمن خالل مكاتبھم القطرية في مالوي
وجمھورية تنزانيا المتحدة بصدد دعم الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل إنشاء خطط لإلدارة والعمل ستقوم ببناء
القدرات ،ودمج الخدمات المناخية في عملية صنع القرار ،وتجريب الخدمات المناخية لفھم الروابط القائمة بين المناخ
واألمن الغذائي ،والصحة والحد من مخاطر الكوارث .وتجري ھذه األنشطة بتنسيق فعال مع الفرقة الوطنية لتطوير
مشاريع اإلطار العالمي ).(GFCS

المشروع ) :(2تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث واإلنذار المبكر
6.1.17

الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبارتياح أن "برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في

أفريقيا" المنفذ في مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة يشمل من بين أھدافه الرئيسية تحسين الحد من مخاطر الكوارث
عبر بناء القدرة الفنية على إعداد ونشر اإلنذارات المبكرة بشكل فعال .وسيساھم ھذا المشروع في بناء القدرة على إنتاج
معلومات اإلنذار المبكر وتطبيقھا من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن مجموعة البنك الدولي بصدد زيادة استثماراتھا في
6.1.18
تعزيز خدمات المناخ والطقس والھيدرولوجيا في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط ،حيث تبلغ الحافظة
العالمية حاليا ً ما يزيد على  500مليون دوالر أمريكي في مشاريع التحديث في ھذا الصدد .وتستأنف مجموعة البنك
الدولي عبر مجموعة من اآلليات منھا البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط( ،والرابطة
الدولية للتنمية )بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض( ،وصناديق االستثمار في مجال المناخ )السيما البرنامج التجريبي
للتكيف مع تغير المناخ( ومرفق البيئة العالمية ) (GEFوالصناديق االستئمانية من قبيل المرفق العالمي للحد من الكوارث
ولإلنعاش ) (GFDRRويقوم المرفق العالمي للحد من الكوارث بدور مركز عالمي للخدمات من أجل دعم أغلبية ھذه
المشاريع ،ويعد أيضا ً جھة االتصال لمجموعة البنك الدولي من أجل التعاون مع اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمة
) .(WMOومن خالل ھذه االستثمارات ،يجري في عدد من البلدان تطوير القدرات على الحد من مخاطر الكوارث ونظم
اإلنذار المبكر )انظر المشاريع ذات الصلة بالبنك الدولي المبلغ عنھا في االجتماع المتعلق بتنفيذ تنسيق اإلطار العالمي
) (GFCSمتاح على العنوان التالي.(http://www.gfcs-climate.org/node/573 :
وأعرب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعن ارتياحه لمالحظة أن مشاريع مجموعة البنك الدولي
6.1.19
لتحديث خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا تسترشد بأولويات واحتياجات اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتساھم في
تحقيق أھدافه ،وتتماشى مع أنشطة شركاء اإلطار العالمي .وتركز االستثمارات على األنشطة الضرورية لتعزيز تقديم
الخدمات ،مع التأكيد على تعزيز العالقات القائمة بين مقدمي المعلومات ومستخدميھا ،وبناء القدرة على كل من إنتاج
واستخدام معلومات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا التخاذ القرارات عبر النطاقات الزمنية .ومثال على ذلك ،جھود
مجموعة البنك الدولي في أفريقيا إلى جانب مصرف التنمية األفريقي والمنظمة ) (WMOالستطالع امكانية إنشاء برنامج
إطاري إقليمي لتعزيز خدمات تعزيز خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية .ويشارك اإلطار العالمي للخدمات المناخية
في تطوير ھذه المبادرة ،من خالل االجتماعات التنسيقية والمشاركة في البعثات التحضيرية .وتواصل مجموعة البنك
الدولي عبر المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ) ،(GFDRRالمشاركة أيضا ً في مجلس اإلشراف على
المشاريع التابعة لإلطار العالمي ).(GFCS
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن مبادرة مشتركة بين االتحاد الدولي لجمعيات
6.1.20
الصليب األحمر والھالل األحمر والمنظمة ) (WMOمتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية بعنوان "اإلنذار المبكر/
العمل المبكر ) – (EWEAالحد من تأثير الكوارث المتربطة بالمناخ على الناس" توجد قيد التخطيط لھا في منطقة بحيرة
فيكتوريا .ويجري حاليا ً تطوير ھذا المشروع من أجل تنفيذه في حوض بحيرة فيكتوريا ويتوقع أن يعزز آليات اإلنذار
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المبكر العمل المبكر ويحسن من مستوى السيطرة على األمراض الحساسة مناخيا ً على مستوى المجتمع المحلي عبر
استخدام أفضل لمعلومات المناخ.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً مشروع "اإلنذار المبكر /العمل المبكر في شرق أفريقيا"
6.1.21
يساھم في الحد من مخاطر الكوارث وفي اإلنذار المبكر .وھو مشروع أبحاث يقوده االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والھالل األحمر ) – (IFRCبشراكة مع منظمة ) ،(Wxfamومنظمة إنقاذ الطفولة ،والفاو وبرنامج األغذية
العالمي .وترمي ھذه المبادرة إلى وضع آليات التخاذ قرارات سريعة من االستعداد للجفاف والتصدي له في المناطق
الجافة وشبه الجافة في إثيوبيا ،وكينيا وأوغندا وفي منطقة شرق أفريقيا.
وأشار المجلس ) (IBCSإلى العمل الجاري حاليا ً في منطقة البحر الكاريبي من قبل المعھد الكاريبي
6.1.22
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHبتمويل من البرنامج األمريكي لتطوير التعليم العالي وبرنامج  IRIفي جامعة
كولومبيا لتطوير قاعدة بيانات لتأثيرات المناخ الكاريبي .وستقوم قاعدة البيانات بتسجيل بيانات التأثيرات من القطاعات
المتأثرة بالمناخ في المنطقة ودعم تحليالت األضرار والخسائر الناجمة عن المناخ ،وأنشطة التنبؤ بالمخاطر والحد من
المخاطر في المنطقة .وأبلغت أقاليم الكاريبي البريطانية المجلس ) (IBCSبأن منطقة البحر الكاريبي قد تلقت التمويل في
إطار البرنامج العاشر لصندوق التنمية األوروبي ) (EDF 10من المفوضية األوروبية لدعم مجموعة من أنشطة الحد من
مخاطر الكوارث وأن المعھد ) (CIMHيعتزم التقدم بطلب للحصول على بعض من ھذه األموال لتوسيع أنشطة الحد من
مخاطر الكوارث في ظل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وأبلغ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبما تعتزمه منظمة الصحة العالمية ) (WHOمن نشر مجموعة من
6.1.23
دراسات الحاالت اإلفرادية العالمية للخدمات المناخية من أجل الصحة؛ واإلرشادات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر
الخاصة بالحرارة والصحة؛ والمبادئ والممارسات المتعلقة بنظم اإلنذار المبكر الخاصة بالصحة ،إلى جانب سلسلة من
ورقات الوقائع الفنية.
وأبلغ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً بدعم كندا لھايتي ) 6.5ماليين دوالر كندي( سيشكل الدعم
6.1.24
األساسي من أجل استعادة أنشطة التنبؤ بالمناخ والطقس والھيدرولوجيا في ھايتي بتنسيق وإدارة من المنظمة ).(WMO
وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير إلى اإلنجازات التي تحققت تحت البرنامج الممول من
6.1.25
النرويج "اإلطار العالمي للخدمات المناخية – التكيف والحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا" ،الذي يوجد حاليا ً في سنته
الثالثة وسينتھي في عام  .2015وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى أن البرنامج ينقسم إلى وحدتين مستقلتين
لكنھما مترابطتان وتشمالن عدة قطاعات وھما :وضع االستراتيجية – دعم أمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
والمؤتمر الوزاري االفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET؛ والقدرات الفنية وتقديم الخدمات ،الذي يرمي إلى زيادة
القدرات البشرية والفنية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSفي مجال تقديم تنبؤات متعلقة
باألحداث المناخية الشديدة في الوقت المناسب وبدقة .ومن المكونات الفرعية للوحدة الثانية دعم عملية استرجاع
البيانات ،والزماالت ،والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي والخدمات العامة في مجال الطقس وخدمات األرصاد
الجوية لألغراض الزراعية .والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير إنشاء مكتب مشترك بين المنظمة
) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOمعني بالمناخ والصحة في أمانة اإلطار العالمي ) (GFCSفي  ،2014بوصف
ذلك تطوراً رئيسيا ً في إطار ھذا البرنامج.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSاألعمال الرامية إلى تطوير مفھوم المراقبة المستمرة للطقس
6.1.26
والمناخ من أجل الرصد التشغيلي لألحداث الجوية الشديدة والتنبؤ بھا ،والخطط الرامية إلى توضيح فعالياتھا في شرق
أفريقيا ،من خالل تطوير أوجه التآزر مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPالعامل بشكل جيد
والذي يجري تنفيذه في تلك المنطقة الجغرافية واالستفادة منھا .واتفق المجلس الحكومي الدولي على أن ھذه الخدمة
"المستمرة" ستتناسب مع احتياجات المستخدمين وبالتالي ستقدم مساھمة كبرى إلى كل من نظام معلومات الخدمات
المناخية ) (CSISوبرنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPالتابع لإلطار العالمي ) (GFCSوكذلك ركيزة تطوير القدرات
في اإلطار ) ،(GFCSوالمثال النموذجي للحد من مخاطر الكوارث .وعقب عملية اإليضاح ،شجع المجلس الحكومي
الدولي ) (IBCSعلى تنفيذ ھذه الخدمة "المستمرة" لفائدة األعضاء في جميع األقاليم ،حسب االقتضاء.
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والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث للمنظمة
6.1.27
) (WMOتساھم بقدر كبير في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوتحديداً ،ترتبط ’1‘ :المشاريع الوطنية الشاملة للحد من
مخاطر الكوارث وتطوير القدرات على التكيف مع المناخ مع أطر التعاون اإلقليمية في جنوب شرق أوروبا )من
المتوقع أن تكتمل في تشرين األول /أكتوبر  ،(2014ومنطقة البحر الكاريبي )اكتملت( ،وجنوب شرق آسيا )تطور فيما
بعد(؛ ‘ ’2مشروع نظام اإلنذار المبكر الوطني في كوستاريكا الممول من البنك الدولي )اكتمل في كانون األول /ديسمبر
 (2013ارتباطا ً شديداً بعدة مشاريع في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSمن قبيل المشروع  ،2 -وبرنامج التواصل
مع المستخدمين –  ،3وبناء القدرات –  ،4والحد من مخاطر الكوارث –  .1وصممت ھذه المشاريع لتوضيح فوائد
تعزيز برامج المنظمة وھيئاتھا التأسيسية والشبكة التشغيلية العالمية والشركاء لتلبية احتياجات المرافق الوطنية
) (NMHSsإلى تطوير قدراتھا إليضاح فوائد اإلطار الشامل للحد من مخاطر الكوارث.

المشروع  – 3تحسين التواصل بين األوساط المعنية بالمناخ وتلك المعنية بالزراعة واألمن الغذائي
أبلغ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبأن مشروعا ً تجريبيا ً بشأن المنتدى الوطني للتوقعات المناخية
6.1.28
لموزامبيق قد بدأ في اجتماع عقد في آذار /مارس  2014في مابوتو .وشكل االجتماع فرصة للوقوف على االحتياجات
الخاصة بالمستخدمين التي يمكن أن تستفيد من استخدام الخدمات المناخية عبر عملية قائمة على المشاركة .واتفق
االجتماع أيضا ً على آليات للتفاعل مع المستخدمين من أجل تعزيز التفاعل بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمستخدمين
قصد ضمان تلقي التعليقات وتحسين تقديم الخدمات .وبالمثل أجري مشروع تجريبي مشابه في بليز.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن مشروع األرصاد الجوية والزراعة ومشاريعه التنفيذية
6.1.29
ً
ً
الممولة أساسا من إسبانيا والنرويج قد دربت أزيد من  12 000مزارع في  17بلدا في غرب أفريقيا فيما يتعلق باستخدام
معلومات الطقس والمناخ التخاذ قرارات على مستوى المستخدمين النھائيين .وينفذ مشروع األرصاد الجوية والزراعة
في موريتانيا ،والسنغال ،وكابو فيردي ،وغامبيا ،ومالي ،والنيجر ،وبوركينا فاسو ،وغينيا بيساو ،وغينيا ،وغانا ،وكوت
ديفوار ،وبنن ،وتوغو ،ونيجيريا .وباإلضافة إلى ذلك تنفذ مشاريع األرصاد الجوية والزراعة أيضا ً في ليبيريا ،وتشاد،
وسيراليون .وأحدثت حلقات دراسية جوالة صلة عملية بين الخبراء في مجال المناخ والمزارعين ،والرعاة والصيادين
أدت إلى سد الفجوة الفاصلة بينھم .وأثبت استخدام الھواتف النقالة ورسائل الراديو المحلية وسيلة للتواصل وأجھزة
القياس البالستيكية البسيطة لقياس األمطار قصد قياس التساقطات وتقديم المعلومات التخاذ قرارات من قبيل الوقت
المالئم للزرع واختيار نوعية الحبوب أنه مثال عملي لعناصر بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لمنصة التفاعل مع
المستخدمين .وشجع المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى مواصلة تطوير ھذه الممارسات في غربي أفريقيا وتوسيعھا
أو زيادتھا في األقاليم األفريقية األخرى وغيرھا من القارات .وأعرب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً عن
ضرورة تعزيز بناء القدرات بشأن استخدام وتطبيق األدوات الفنية من قبيل االستشعار عن بعد ،ونمذجة المحاصيل
ونظم المعلومات الجغرافية لدعم الخدمات المناخية الزراعية.

المشروع  :4إقامة الشراكات في توفير خدمات المناخ وإدارة الموارد المائية
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMمبادرة
6.1.30
مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPويساھم في اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وبينما
أنشئ ھذا البرنامج في  2001بھدف تعزيز مفھوم اإلدارة المتكاملة للفيضانات بوصف ذلك نھجا ً بديالً للتعامل مع
الفيضانات والتعايش معھا ،أدرج البرنامج منذ إنشاء اإلطار العالمي ) (GFCSعنصراً إضافيا ً يؤكد على الخدمات
المناخية المتصلة بإدارة السھول الفيضانية .ولھذا الغرض ،يسھل البرنامج الحوار ويقدم للوكاالت الحكومية )السيما
المرافق الوطنية ) ((NMHSsتوجيھا ً متعدد التخصصات بشأن إدارة الفيضانات لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لإلدارة
المتكاملة للفيضانات .والحظ المجلس الحكومي الدولي كذلك أن أنشطة البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات تشمل تقديم
التوجيه بشأن سياسة إدارة الفيضانات ،واالستراتيجية ،والتطوير المؤسسي للبلدان الراغبة في اعتماد مفھوم اإلدارة
المتكاملة للفيضانات .وللمستخدمين إمكانية االختيار بين طلب الدعم الفني حسب الطلب عبر وظيفة الحصول على
المساعدة أو إيجاد الحلول إلدارة الفيضانات بأنفسھم من خالل استخدام األدبيات الموجودة في قسم ’’ساعد نفسك‘‘.
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والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات نفذ على
6.1.31
ً
مدى فترة نشاطه مشاريع إيضاحية ميدانية متنوعة ،واضعا استراتيجيات إلدارة الفيضانات إما على الصعيد الوطني
)مثل كينيا ،وزامبيا ،وتايلند( وإما على الصعيد المحلي )مثل الھند ،بنغالديش( عبر نھج إلدارة الفيضانات القائمة على
المجتمعات المحلية .وقُدم التمويل من المكتب االتحادي السويسري للبيئة ووكالة الواليات المتحدة للتنمية )،(USAID
ووردت مساھمات عينية من ألمانيا وإيطاليا.
وأبلغ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأنه استناداً إلى تجربة البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات في
6.1.32
مجال تقديم الخدمات ،أثناء االجتماع الرفيع المستوى المعني بسياسات الجفاف الوطنية في آذار /مارس  2013أطلقت
المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه ) (GWPالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف .ويھدف ھذا البرنامج إلى المساھمة
في الجھود الوطنية الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في المناطق المتضررة من الجفاف في العالم عبر اتباع نھج
متكامل إزاء إدارة الجفاف يشمل عدة اختصاصات قطاعية وتخصصية ومؤسسية .ويوجد البرنامج المتكامل إلدارة
الجفاف حاليا ً بصدد العمل على مجموعة من التدابير إلنشاء مكتب مساعدة معنية بإدارة الجفاف بينما أطلقت في اآلن
ذاته مشاريع متنوعة على الصعيد اإلقليمي عبر شبكة الشراكة العالمية للمياه )مثل البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في
وسط وشرق أوروبا ،والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في غرب أفريقيا والبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف في القرن
األفريقي( ،أو لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الھيدرولوجية من أجل وضع استراتيجيات
وطنية عبر شبكة المنظمة )) (WMOمثل في المكسيك ،دعم البرنامج الوطني  CONAGUA PRONACOSEلمكافحة
الجفاف ،أو في تركيا ،دعم إنشاء سياسة وطنية لمكافحة الجفاف وتقديم الخبرة الدولية( .وقُدم التمويل من كندا ومن
الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية ،مع مساھمات عينية من المنظمة ) (WMOوالشراكة العالمية للمياه.

المشروع  :5إنشاء أفرقة عاملة معنية بمرافق المناخ الوطنية والصحة
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ساعدة مدغشقر على تشكيل
6.1.33
ً
فريق عامل وطني معني بالمناخ والصحة يشمل مرفق األرصاد الجوية لمدغشقر ووزارة الصحة .وبدأت أيضا أنشطة
لتشكيل فريق عامل مشابه في جمھورية تنزانيا المتحدة .والھدف الرئيسي لألفرقة العاملة ھو تقديم آليات مؤسسية وطنية
للتعاون بين الجھات الفاعلة المعنية بالمناخ والصحة وتطوير القدرات للمؤسسات المعنية بالصحة والمناخ من أجل
التعاون بشكل فعال أكثر في مجال تقديم الخدمات المناخية والصحية .والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSكذلك أنه
عبر المشروع ذاته الذي تعاونت فيه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مع المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ
والمجتمع ) ،(IRIتحققت عدة أھداف في مدغشقر وجمھورية تنزانيا المتحدة بما في ذلك ما يلي :إحداث مكتبة من بيانات
المعھد الدولي ووضع غرف للخرائط؛ وتدريب موظفي المرافق المعنية باألرصاد الجوية في كال البلدين؛ وتنظيم حلقة
عمل للجھات صاحبة المصلحة من أجل إدخال نواتج جديدة في مجال المناخ والصحة وما يرتبط بذلك من خدمات إلى
الجمھور .واتفق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى أن ذلك يشكل مساھمة جيدة بالنسبة لبرنامج التواصل مع
المستخدمين ) (UIPالتابع لإلطار العالمي ) (GFCSويشجع على مواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة لألعضاء في جميع
األقاليم ،حسب الضرورة.

المشروع  :6تحسين عمليات صنع القرار بشأن األخطار المرتبطة بالمناخ
أكد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن تحسين المعلومات المناخية يحفز على تعميم واعتماد أساليب أو
6.1.34
مفاھيم جديدة .فقد جُربت "خطة تمويلية تستند إلى مؤشر الطقس" من قبل الصليب األحمر األلماني ومركز المناخ التابع
للصليب األحمر والھالل األحمر في أوغندا وتوغو .وترمي ھذه المبادرة إلى سد فجوة التمويل الفاصلة بين التصدي
للكوارث والحد من مخاطر الكوارث والتكيف معھا في األجل الطويل مع مراعاة أن التصدي للكوارث ھو أسلوب عمل
مختلف الوكاالت .وقد وُ ضعت منھجيات علمية عملية من أجل المساعدة في تحديد اإلجراءات المبكرة التي ينبغي البدء
بھا عند التنبؤات.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن الشراكة القائمة بين االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
6.1.35
والھالل األحمر ) ،(IFRCومركز المناخ التابع للصليب األحمر والھالل األحمر والمعھد الدولي للبحوث في مجال المناخ

26

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

والمجتمع من أجل القيام بالتحليل وتقديم التوجيه المشترك الستخدام المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ من قبل العاملين
في قطاع إدارة الكوارث /الحد من مخاطر الكوارث وغير ذلك من القطاعات داخل حركة الصليب األحمر والھالل
األحمر وخارجھا تساھم في تعزيز صنع القرار.
وأعرب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعن سروره لما علم أن المركز العالمي للتأھب للكوارث التابع
6.1.36
للصليب األحمر ومركز المناخ التابع للصليب األحمر والھالل األحمر بدأ في شراكة بحثية من أجل تصنيف وتحليل
التكاليف والمزايا المتعلقة باإلجراءات المبكرة التي يمكن اتخاذھا استناداً إلى التنبؤات في مختلف النطاقات الزمنية في
عشرة بلدان ھي غواتيماال ،وكينيا ،والفلبين ،والھند ،ومالي ،وإثيوبيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وھولندا،
واألرجنتين ،وأوغندا .وستدرج النتائج ضمن تمويل القائمة على التنبؤات والدراسات التحليلية لألثر الستثمارات الحد
من مخاطر الكوارث.

المشروع  :7تعزيز النظم اإلقليمية لتقديم الخدمات المناخية
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن تنظيم مشاورات إقليمية يسھل عملية تحديد األولويات لتنفيذ
6.1.37
اإلطار العالمي ) (GFCSعلى الصعيد اإلقليمي.
وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى أن النھج الثالثي األبعاد يتمحور حول عملية تسلسلية تنطلق
6.1.38
من المستوى العالمي إلى اإلقليمي إلى الوطني لدعم تقديم الخدمات المناخية .وينفذ العنصر اإلقليمي من خالل عمل
المراكز اإلقليمية للمناخ .وقد بدأ حاليا ً عدد من المراكز المرشحة في مرحلة التوضيع إلثبات قدراتھا على القيام بالمھام
اإللزامية للمركز المناخي اإلقليمي .وقد أعرب الحاضرون في االجتماع عن سرورھم لما علموا أن المركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADقد اعتبرته لجنة علم المناخ ) (CClقادراً على أداء مھام المركز
المناخي اإلقليمي.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن كندا تقدم الدعم عبر برنامج تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
6.1.39
المناخية على الصعيدين اإلقليمي والوطني والذي يشمل دعم تعزيز المراكز المناخية اإلقليمية وتنظيم منتديات إقليمية
للتوقعات المناخية ) 6.2ماليين دوالر أمريكي( .ويقدم البرنامج أيضا ً الدعم لتطوير قدرات الدول الجزرية الصغيرة
النامية ) (SIDSفي المحيط الھندي ،ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الھادئ ،وكذلك في وسط وجنوب شرق آسيا
والمنطقتين القطبيتين.
وأُحيط المجلس ) (IBCSعلما ً بدعم حكومة الواليات المتحدة لمنطقة البحر الكاريبي من خالل المعھد
6.1.40
الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (CIMHوالمنظمة ) .(WMOوعلى وجه الخصوص ،قدمت الواليات المتحدة
أكثر من  5ماليين دوالر بغية )أ( دعم إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCالتابعة للمنظمة ) (WMOوعملياتھا
المبدئية للدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة الكاريبي )ب( تعزيز المعھد ) (CIMHمن أجل تحسين أدائه في تقديم
الخدمات التدريبية) ،ج( تعزيز المشاركة اإلقليمية والدولية في منتدى التوقعات المناخية الكاريبي) ،د( دعم إنشاء
المركز الكاريبي لمحاكاة المناخ والبيئة .وباإلضافة إلى ذلك ،أبلغت أقاليم الكاريبي البريطانية المجلس ) (IBCSبأن
المعھد ) (CIMHسيستخدم التمويل الذي حصل عليه في إطار مكون البرنامج اإلستراتيجي لمرونة المناخ ) (SPCRمن
البرنامج التجريبي للتكيف مع المناخ ) (PPCRلمنطقة البحر الكاريبي من أجل دعم مجموعة من األنشطة ذات الصلة
باإلطار العالمي ) (GFCSبما في ذلك تعزيز المرافق الوطنية ) (NMHSsفي منطقة البحر الكاريبي لتمكينھا من تطوير
وتقديم الخدمات والنواتج المناخية ألصحاب المصلحة الوطنية.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSمع التقدير أن نھجا ً برنامجيا ً مشتركا ً يُتبع بمشاركة الفاو لفائدة
6.1.41
منطقة الساحل باالستناد إلى برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا .ويجري حاليا ً وضع برنامج شامل
لتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي منطقة الساحل بمشاركة وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة مع عناصر إقليمية ووطنية.
وأبلغ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن ھذا البرنامج سيجري تيسيره من قبل المنسق اإلقليمي لإلطار العالمي
) (GFCSلمنطقة الساحل الذي نشر في مكتب الفاو في داكار )السنغال( عبر شراكة مع المجلس النرويجي لالجئين.
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الملخص العام
وسيقدم المنسق ريادة موضوعية على صعيد المنظومة من أجل التنسيق الفعال لتعميم واستخدام الخدمات المناخية في
مختلف القطاعات كما سيقدم مشورة سياساتية وفنية رفيعة المستوى بشأن استخدام الخدمات المناخية إلى البلدان في
منطقة الساحل.

والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ
6.1.42
تتعاونان في تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بوضع نظام لمعلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISالسيما (1) :تعزيز
المراكز المناخية اإلقليمية الحالية وإنشاء مراكز جديدة؛ ) (2إنشاء وتنسيق دعم تشغيلي ألطر الخدمات المناخية؛
) (3تعزيز التعاون وتعزيز تبادل البيانات واألساليب واألدوات بين المراكز العالمية لإلنتاج والمراكز المناخية اإلقليمية،
وسبل تحسين الممارسة العملية في التنبؤ على المدى الطويل ،بما في ذلك في مجال دعم المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية؛ ) (4توحيد وتعزيز استخدام منتجات عملية لنظام معلومات الخدمات المناخية؛
) (5تطوير وإنتاج التحديثات الموسمية للمناخ العالمي؛ ) (6تطوير القدرات ،بما في ذلك التدريب على استخدام نواتج
التنبؤات المناخية التشغيلية .واتفق المجلس الحكومي الدولي على أن ھذه المشاريع تشكل مساھمات جيدة في نظام
معلومات الخدمات المناخية التابع لإلطار العالمي ) (GFCSوفي ركيزة تطوير القدرات ،وشجع على مواصلة تنفيذ ھذه
المشاريع لفائدة األعضاء في جميع األقاليم ،حسب الضرورة.
)(CCl

وأحاط المجلس علما ً بتنظيم ورشة عمل إقليمية حول اقتراح إنشاء مركز مناخي إقليمي ألفريقيا الوسطى،
6.1.43
في نجامينا )تشاد( في الفترة من  24-22تشرين األول /أكتوبر  .2014وتتشارك كل من الجماعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا ) (ECCASبالتعاون مع الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ) (CEMACوحكومة جمھورية تشاد ،في
تنظيم ورشة العمل التي ساعدت في استعراض واعتماد دراسة الجدوى القتراح إنشاء المركز المناخي اإلقليمي لوسط
أفريقيا ،بھدف وضع خارطة طريق لتنفيذ ھذا المركز ،جنبا ً إلى جنب مع التوصيات ذات الصلة الموجھة إلى االجتماع
المقبل لوزراء وسط أفريقيا المسؤولين عن األرصاد الجوية العتماد ھذا المشروع.

المشروع  :8استعادة البيانات ورقمنتھا على نطاق واسع
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن حلقة عمل دولية بشأن استعادة ورقمنة اإلرث المناخي قد
6.1.44
عقدت للبلدان والجزر المشاطئة للمحيط الھندي ،في مابوتو ،موزامبيق ،في نيسان /أبريل  .2014ووضعت حلقة العمل
خطة تنفيذ لمبادرة إنقاذ البيانات على نطاق المحيط الھندي ) (INDAREالتي ستسرّع عملية تحديد البيانات التي يتعين
استعادتھا ورقمنتھا ،بما في ذلك السجالت التاريخية غير الموجودة في البلدان المشاركة .وفي إطار متابعة ھذا
االجتماع ،اجتمعت اللجنة التوجيھية لمبادرة استعادة البيانات على نطاق المحيط الھندي في جنيف في الفترة من 29
أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر ووضعت اللمسات النھائية على خطة تنفيذ المبادرة وأقرت خطة العمل
للفترة  .2015-2014وفي ھذا االجتماع ،ان ُتخبت كينيا رئيسا ً والھند رئيسا ً مشاركا ً لتوجيه العملية خالل ھذه الفترة.
وأحاط المجلس ) (IBCSعلما ً مع التقدير بأن المنظمة ) (WMOقد وضعت نموذجا ً لمساعدة البلدان األعضاء على تقديم
مقترحات المشاريع حول إنقاذ البيانات للحصول على التمويل المحتمل.
ورحب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبدعم أستراليا المقدم إلى البلدان الجزرية الصغيرة النامية في
6.1.45
منطقة المحيط الھادئ في مجال إنشاء نظم إلدارة قواعد البيانات المناخية والجھود الرامية إلى استعادة البيانات المھددة
بخطر التدھور أو الفقدان نظراً لسوء الحالة التي تحفظ فيھا البيانات .ورغم ھذه الجھود الزالت الحاجة تدعو إلى دعم
إضافي من أجل تسريع عملية استعادة البيانات.
وأكد المجلس الحكومي الدولي كذلك على ضرورة االضطالع بھذا النشاط بما يلزم من تداؤب واستدامة
6.1.46
ً
مع استحضار ضرورة استناد ھذه األنشطة إلى معايير متفق عليھا دوليا وممارسات فضلى .واتفق المجلس الحكومي
الدولي ) (IBCSعلى أن تواصل المنظمة ) (WMOالقيام بدورھا الريادي في مجال تنسيق وتوجيه الجھود الدولية في
مجال استعادة البيانات وتنفيذ النظم ذات الصلة بإدارة البيانات المناخية وأدوات التحليل.
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والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOأنشأ في دورته
6.1.47
الرابعة والستين فرقة عمل معنية بسياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ
اإلطار العالمي ) .(GFCSوأعدت فرقة العمل مشروع قرار بشأن سياسة المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالتبادل الدولي
للبيانات والنواتج لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSلكي ينظر فيھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،قبل
تقديمه إلى المؤتمر السابع عشر .ويؤكد القرار مجدداً القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة ) (WMOوممارساتھا فيما

يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن
العالقات في إطار أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،والقرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية.
ويقترح القرار تطبيق السياسات والممارسات المستمدة من ھذين القرارين ويحدد مجموعة من البيانات والنواتج التي
ينبغي تبادلھا بطريقة مجانية وغير مقيدة.

أنشطة أخرى
وأقر المجلس الحكومي الدولي أن من األھداف الطويلة األجل للجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات
6.1.48
والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMفي استراتيجيتھا للفترة  2017-2012يشير إلى
"المساھمة في تنسيق عملية تطوير وتعزيز وتقديم الخدمات المناخية المتعلقة بالغالف الجوي البحري والمحيطات
الساحلية والمحيطات العميقة ،استناداً إلى الكفاءات األساسية الموجودة داخل اللجنة في مجال األرصاد الجوية البحرية
وعلوم المحيطات ،بوصف ذلك مساھمة من اللجنة في اإلطار العالمي ) ."(GFCSوعليه ،أبلغ المجلس الحكومي الدولي
) (IBCSأن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMستنظر في مزيد من التفاعل وإدراج األنشطة المتصلة بالمحيطات ضمن
تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وأحاط المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلما ً بالدعم الذي قدمته فنلندا إلى العديد من البلدان دعما ً لإلطار
6.1.49
ً
العالمي ) (GFCSفيھا جميعا والذي يُقدر بنحو  8ماليين يورو.
الحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأنه نظراً لدور الطاقة في المساھمة في التنمية ،والطلب على
6.1.50
الخدمات المناخية من قطاع الطاقة عقدت المنظمة اجتماعا ً لفريق من الخبراء مخصص في  13حزيران /يونيو 2014
من أجل وضع نموذج مثالي للطاقة .ومنذئذ وضع فريق الخبراء مشروعا ً لھذا النموذج .ويفسر النموذج كيف يمكن
للخدمات المناخية المحسنة أن تفيد قطاع الطاقة .ويوضح الرؤية فيما يخص الطريقة التي يمكن أن يساھم بھا تعزيز
الخدمات والنواتج المناخية المستھدفة وتطبيقھا من خالل اإلطار العالمي ) (GFCSلتحسين الكفاية والحد من المخاطر
المرتبطة بأخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية لنظم الطاقة.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSالجھود الرامية إلى النھوض بتنفيذ عنصر البحث من خطة تنفيذ
6.1.51
اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل وضع خطة البحوث المناخية من أجل التنمية المستدامة ) (CR4Dعقب المؤتمر
الخاص بمناخ أفريقيا ) 2013تشرين األول /أكتوبر  (2013والجھود المتواصلة من أجل تطوير األولويات اإلقليمية
المتعلقة بأبحاث المناخ لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،عقب المؤتمر الرابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPلمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ) 21-17آذار /مارس .(2014
وأحاط المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلما ً بجوانب البيانات ذات الصلة الواردة في مرفق خطة تنفيذ
6.1.52
اإلطار العالمي )" (GFCSعنصر المراقبة والرصد" .وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى األھمية الشاملة لھذه
الجوانب ،بما في ذلك تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى سبيل المثال ال الحصر ،وتنفيذ نظام
معلومات المنظمة ،وتنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSواستعادة البيانات ،وإدارة البيانات ،ومراقبة الجودة
وضمانھا ،وتحقيق تجانس البيانات المناخية ،وتحليل البيانات بوصف ذلك جزءاً ال يتجزأ من إدارة حديثة للبيانات
المناخية ،التي تربط عملية المراقبة والرصد بالنواتج والخدمات المناخية.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأھمية إقامة روابط وثيقة مع الوكاالت الفضائية بشأن الرصدان
6.1.53
الفضائية القاعدة المخصصة للمناخ ،السيما من خالل لجنة السواتل لرصد األرض ) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSوالفريق العامل المعني بالمناخ المشترك بين لجنة السواتل ) (CEOSلفريق التنسيق
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) (CGMSوالبرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOواألعمال التي تقوم بھا إلعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء بوصف
ذلك عنصراً رئيسيا ً من النظام العالمي ) .(WIGOSويتمثل العنصر األول في ھذا النظام المتكامل قيد التطوير في توفير
قائمة بالمتغيرات المناخية األساسية ،التي توفر معلومات عن التمثيل الفيزيائي للھيكل .وطلب المجلس الحكومي الدولي
) (IBCSأن يظل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمشاركين بصورة
إيجابية للمراحل المقبلة لتطوير وتنفيذ ھذا الھيكل.
وأحاط المجلس ) (IBCSعلما ً مع التقدير باستضافة المنتدى الحادي عشر للمستعملين في أفريقيا التابع
6.1.54
للمنظمة ) ،(EUMETSATفي بينوني ،جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا خالل الفترة من  7إلى  12أيلول /سبتمبر .2014
وأسفر االجتماع عن توقيع بيان بينوني الذي أكد على دعم االتحاد اإلقليمي األول ) (RAIلإلطار العالمي )،(GFCS
واإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( وإعالن أديس أبابا ،ودعا إلى تقديم الدعم
المالي لبرنامج اإلطار العالمي ) (GFCSوأفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPضمن البرنامج اإلطاري
لصندوق التنمية األوروبي التابع للبرنامج العاشر لصندوق التنمية األوروبي ).(EDF 10
وأعرب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعن سروره لمالحظة أن النظام العالمي المتكامل للرصد
6.1.55
) (WIGOSمستعد في ھذه المرحلة من التنفيذ للدعم الكامل والمساھمة كليا ً في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوالحظ
المجلس أيضا ً طلب المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بأن فھما ً أفضل ومواصفات أكثر تحديداً لدور النظام
العالمي ) (WIGOSفي ركيزة الرصد والمراقبة ومساھمة الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
) (WIGOSضروريان لدى الدوائر المعنية باإلطار العالمي ).(GFCS
واتفق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى ضرورة إدماج الرصدات التي تدعم طائفة واسعة من
6.156
مجاالت التطبيق والمتأتية من طائفة واسعة وغير متجانسة من المصادر المملوكة للمرافق الوطنية ) (NMHSsوغير
المملوكة لھا ،في إطار النظام العالمي ) (WIGOSكما اتفق على أھمية التبادل المجاني وغير المقيد للرصدات .واتفق
المجلس على أن تناول ھذه القضايا أمر حاسم لنجاح النظام العالمي المتكامل للرصد بوصفه من األولويات الرئيسية
للمنظمة ) (WMOالتي تخدم اإلطار العالمي ) (GFCSوبالتالي التنفيذ الفعال والناجح لإلطار العالمي ).(GFCS
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن التوسع الحضري أصبح بسرعة السمة الطاغية على
6.1.57
ً
ديناميات المجتمع في القرن الحادي والعشرين .ذلك أن أزيد من نصف سكان العالم يعيشون حاليا في المدن ويتوقع أن
ترتفع ھذه النسبة إلى حوالي  ٪70بحلول عام  .2050ويظھر التوسع الحضري بشكل بارز للغاية في العالم النامي وفي
المناطق المنخفضة ،بما يتطلب احتياجات كبيرة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة.
وأقر المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبأن على اإلطار العالمي ) (GFCSأن يحرص في حدود أولوياته
6.1.58
المتطورة على تلبية احتياجات السكان الحضريين الذين ما فتئوا يتزايدون .ذلك أن التخطيط الطويل األجل الذي يراعي
المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه والبيئة سيبني مدنا ً أكثر مرونة وكفاءة من حيث الطاقة .وأقر المجلس
الحكومي الدولي ) (IBCSبأن الخدمات المناخية في المناطق الحضرية ضرورية في جميع المجاالت ذات األولوية
ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )الزراعة واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة ،والمياه(
ولألولويات الناشئة ،بما في ذلك المتعلقة بالطاقة ،نظراً إلى أن حوالي  ٪75من االستھالك العالمي للطاقة يقع في المدن.
والحظ المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSكذلك أن البيئة الحضرية معقدة وحساسة وأن االضطرابات
6.1.59
ً
ً
البيئية الصغيرة نسبيا قد تخلف آثارا كبرى .والمخاطر التي تتھدد البيئة الحضرية على سبيل المثال ال الحصر:
) (1الفيضانات؛ ) (2سوء نوعية الھواء؛ ) (3ارتفاع مستوى البحر؛ ) (4الحرارة المفرطة واإلجھاد الحراري البشري؛
) (5استدامة الطاقة والمياه؛ ) (6المشاكل الصحية العامة المرتبطة بالبيئة .وترتبط ھذه المخاطر الحضرية إلى حد كبير
بتقلبات المناخ والطقس وحاالتھما الشديدة .وتقتضي المدن وضع استراتيجيات للتخفيف والتكيف توازن بين المرونة
واالستعمال اآلني للمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ من أجل االستفادة من استخدام الطاقة وغيرھا من الموارد في
البيئة الحضرية على سبيل المثال مع المساھمة في اآلن ذاته في جودة حياة السكان .ومن الوارد أن تكون القضايا
الحضرية الحدث البارز في خطة التنمية لما بعد  2015المقرر اعتمادھا في  2015والمؤتمر الثالث للموئل ،الذي سيعقد
في .2016
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وطلب الرئيس إلى المجلس الحكومي الدولي أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تناول أنشطة اإلطار العالمي
6.1.60
) (GFCSفيما يتعلق بالمناطق الحضرية في مجال ذي أولويات جديدة أو ما إذا كان ينبغي إدراج ھذه األنشطة في
المجاالت الحالية والمقترحة بطريقة شاملة .واتفق المجلس الحكومي ) (IBCSعلى إدراج األنشطة الحضرية المتعلقة
بالمناخ كعنصر شامل في المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي ) ،(GFCSواعتمد القرار  – (IBCS-2) 3إدراج
األنشطة الحضرية المترتبطة بالمناخ في اإلطار العالمي للخدمات المناخية.
وأعرب المجلس عن تقديره لألمانة للتقدم المحمود الذي أُحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
6.1.61
) (GFCSعلى المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
وأشار المجلس إلى أن بيانات ونواتج الغالف الجليدي تدعم تطوير وتقديم خدمات المناخ والطقس والمياه
6.1.62
من قبل األعضاء ،بما في ذلك المجاالت الرئيسية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوھي األمن الغذائي
والمياه والصحة والحد من مخاطر الكوارث .ووافق المجلس على أن تقوم المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
بتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ووضع السياسات المتعلقة بالمناخ والماء والطقس الستخدامھا في الوقت
الحقيقي ،ألغراض التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره وإدارة المخاطر .وبھذه الطريقة ،تقدم المراقبة
العالمية ) (GCWالدعم األساسي لإلطار العالمي ) ،(GFCSوغير ذلك من برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج الدولية.
وعالوة على ذلك ،ينبغي النظر إلى المراقبة العالمية ) (GCWكمشروع مساھم في اإلطار ) .(GFCSوشجع رئيس
المراقة العالمية ) (GCWاألعضاء على البحث عن استثمارات في المشاريع ذات الصلة بالغالف الجليدي تدعم أھداف
المراقبة العالمية )(GCWواإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك الحاجة إلى تعزيز منتديات التوقعات المناخية للمنطقة
القطبية بھدف إشراك أصحاب المصلحة وتحسين فھمنا للصالت بين التغيرات في المناخ القطبي وتأثيراتھا على نظام
األرض بما في ذلك المناطق المعتدلة واالستوائية.
وشدد المجلس على أھمية ضمان التنسيق السليم بين المشاريع التي يدعمھا اإلطار العالمي )(GFCS
6.1.63
لضمان تكامل عملھما وتفادي االزدواجية فيه.

اإلبالغ بالتقدم المحرز
أشار المجلس إلى أنه من الضروري أن يتم اإلبالغ بالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار ) (GFCSبشكل
6.1.64
مناسب واقترح ما يلي كإجراءات يمكن اتخاذھا في ھذا الصدد:
)أ(

يجب أن يكون أعضاء المجلس ) (IBCSدعاة لإلطار العالمي ) (GFCSفي بلدانھم .وفي ھذا الصدد،
سيكون من المفيد لو قام مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSبإصدار وثيقة قصيرة محدّثة من صفحتين
تلخص األنشطة رفيعة المستوى لإلطار العالمي ) (GFCSوخاصة اآلثار التي يحققھا على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية؛

)ب(

التأكد من تخصيص وقت كا ٍ
ف للحوار لتعزيز التعاون عند إشراك الشركاء وتسھيل التعاون من أجل
اإلطار.

)ج(

تمثل معظم ھذه األنشطة ثمرة عام ونصف العام فقط من التنفيذ النشط ويجب على التقارير التالية التأكيد
على تأثيرات ھذه األنشطة ونتائجھا ،وليس وصف األنشطة ذاتھا؛

)د(

سيستفيد المجلس ) (IBCSأيضا ً من سماع الدروس المستفادة ،إلثراء األنشطة المقبلة بالمعلومات .على
سبيل المثال ،فإن رؤساء المكاتب المشتركة للمجاالت ذات األولوية ،مثل المناخ والصحة ،تشكل أساليب
مبتكرة لتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSويمكن أن تكون بمثابة نموذج لل ُنھُج في مجاالت أخرى.
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المجاالت اإلضافية ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالطاقة(
ُن ُ
ظم الطاقة ھي محرك التنمية االقتصادية واالجتماعية .وتمثل االستثمارات في الطاقة جزءاً كبيراً في
6.1.65
الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان .وسلم المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبأن تخطيط نظم الطاقة
وتشغيلھا يتأثران بشكل ملحوظ بالظواھر الجوية ،وبأن نظم الطاقة تتعرض بشكل متزايد ،في ظل نمو الطلب العالمي
باطراد عليھا ،إلى تقلبات الطقس والمناخ .وعلى الرغم من أن ھذا األمر حقيقة مؤكدة بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة
من قبيل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية وكذلك بالنسبة لنظم توزيع الكھرباء ونقلھا ،فإن مصادر الطاقة التقليدية
يمكن أيضا ً أن تتأثر بشدة بالظواھر المناخية .وأشار المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSإلى أن مراعاة معلومات الطقس
والمناخ يمكن أن يحسن بشكل كبير قدرة نظم الطاقة على مقاومة ظواھر الطقس المتطرفة وتقلبية المناخ وتغيره ،كما
يحسن سلسلة عملياتھا بالكامل خالل دورة حياتھا الكاملة.
ويرتبط الطلب على الطاقة ،ال سيما في المناطق المأھولة بكثافة ،ارتباطا ً وثيقا ً بالطقس والمناخ .والحظ
6.1.66
المجلس الحكومي الدولي أنه ،من خالل إقامة الشراكات ومشاركة الجھات المعنية ،قد يتيح تطبيق المعلومات الجوية
والمناخية دعما ً مفيداً في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الطاقة ووضع السياسات ذات الصلة .كما الحظ المجلس
الحكومي الدولي أن بعض األعضاء يعملون على نحو وثيق مع قطاع الطاقة توخيا ً لتحقيق ھذا الھدف ،وقد أحرزوا
تقدما ً ملموسا ً في ھذا االتجاه.
وأشار المجلس الحكومي الدولي مع التقدير إلى الدراسة االستطالعية التمھيدية التي اضُطلع بھا عقب
6.1.67
الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي )حزيران /يونيو  (2013إلعداد مسودة مخطط عام لمثال نموذجي محتمل
للطاقة لإلطار العالمي ) (GFCSيشرح كيف يمكن أن تعود الخدمات المناخية المحسنة بالنفع على قطاع الطاقة )مصادر
الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء( .واتفق المجلس الحكومي الدولي على أن إعداد مثال نموذجي يقدم رؤية بشأن
كيفية إعداد وتطبيق نواتج وخدمات مناخية موجھة تساعد على تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة وتقلل المخاطر
المصاحبة ألخطار األحوال الجوية الھيدرولوجية على نظم الطاقة ،سيتماشى مع النھج العام لإلطار العالمي )(GFCS
وواليته ،وأن اإلطار العالمي ) (GFCSيمكن أن يسھم من خالل ھذا المثال النموذجي في تمكين قطاع الطاقة من تحسين
إدارة المخاطر والفرص التي تنجم عن الظواھر المتطرفة وتقلبية المناخ وتغيره .وأكد المجلس الحكومي الدولي على
ضرورة إعداد ھذا المثال النموذجي من خالل مشاركة األطراف المعنية وإعداد معلومات وتنبؤات مناخية وتوقعات
تغير المناخ على أساس علمي ،ودمجھا في عمليات التخطيط والسياسات واألنشطة العملية.
وحث المجلس الحكومي الدولي كذلك على إعداد مثال نموذجي للطاقة ،وطلب أن يضم ھذا المثال
6.1.68
النموذجي ثالثة مبادئ )متتابعة( ‘1’ :أن يتضمن العمل في إطار اإلطار العالمي ) (GFCSفي قطاع الطاقة حصر
األنشطة الحالية ذات الصلة في مجال األرصاد الجوية /المناخ والطاقة؛ ’ ‘2أن يساعد اإلطار العالمي ) (GFCSفي
تنسيق األنشطة ذات الصلة كلما كان لذلك فوائد تشير إليھا مجموعة من األطراف المعنية؛ ’ ‘3أن يقدم اإلطار العالمي
) (GFCSقيمة مضافة من خالل توفير منصة للتعاون بين األطراف المعنية بقطاع الطاقة التي تحتاج لخدمات مناخية
محسنة.
وبينما كان ثمة تأييد قوي من جانب المجلس الحكومي الدولي إلدراج مسألة الطاقة باعتبارھا مجاالً ذا
6.1.69
ً
أولوية من مجاالت اإلطار العالمي ) ،(GFCSأعرب المجلس الحكومي الدولي أيضا عن قلقه من تبقي حجم كبير من
العمل ينبغي إنجازه لمعالجة المجاالت األربعة القائمة ذات األولوية ،وھي :الحد من مخاطر الكوارث ،والصحة،
والزراعة واألمن الغذائي ،والماء .وأحاط المجلس الحكومي الدولي علما ً بأن العديد من األعضاء آخذون أصالً في
االضطالع بأنشطة في إطار مجال الخدمات المناخية بالنسبة لقطاع الطاقة ،بما في ذلك دراسات الفوائد االجتماعية
واالقتصادية للطاقة المتجددة ومدى توافرھا وسبل استخدامھا .ولھذا الغرض ،اعتمد المجلس الحكومي الدولي القرار
 - (IBCS-2) 4بشأن المجاالت األولوية اإلضافية لإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالطاقة(.
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مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  6.2من جدول األعمال(

أشار المجلس الحكومي الدولي إلى القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،
6.2.1
ً
والقرار  – (Cg-Ext.(2012)) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،وأحاط علما بالحاجة إلى وضع آلية
فعالة للمراقبة والتقييم لتعزيز اإلشراف المالئم على مراقبة التقدم العام للمشاريع واألنشطة ،والتحقق من التقدم المحرز
في تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSوتقييم فعاليتھا لكفالة أن يعزز اإلطار العالمي ) (GFCSاتخاذ قرارات فعالة
بشأن المسائل المتصلة بالمناخ ،وينبغي ترسيخھا والحفاظ عليھا في إطار عملية مستمرة.
وأشار المجلس أيضا ً إلى أن المجلس الحكومي الدولي ) (IBCS-1قد اعتمد في دورته األولى القرار
6.2.2
 – (IBCS-1) 6مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،والذي طلب من لجنة اإلدارة تصميم معايير
وعمليات لمراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوتقديمھا إلى المجلس العتمادھا.
وناقش المجلس معايير وعمليات المراقبة والتقييم التي عدلتھا لجنة اإلدارة واحتفظ بالعناصر الواردة في
6.2.3
المرفق الثالث بھذا القرار.
6.2.4
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اعتمد المجلس القرار  – (IBCS-2) 5مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

الخطة التشغيلية للفترة ) 2018-2015البند  7من جدول األعمال(

ميزانية عام  2015والخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد للفترة

2018-2016

استذكر المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالقرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1خطة تنفيذ
7.1
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالقرار  – (Cg-Ext.(2012)) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ،والقرار  – (IBCS-1) 2خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالقرار  – (IBCS-1) 8تعبئة
الموارد ،وأشار إلى أن التنفيذ الفعال لإلطار العالمي ) ،(GFCSيتطلب توفير الموارد لما يلي) :أ( المشاريع واألنشطة
ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو الوارد في خطة تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛ )ب( توفير الدعم
لتفعيل ھيكل الحوكمة لإلطار العالمي )(GFCS؛ )ج( توفير الدعم لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلتمكينه من
االضطالع بعمليات التنسيق ،وتقديم الدعم لألعضاء والشركاء في تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ).(GFCS
وشدد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى الحاجة الماسة للموارد للتمكين من تنفيذ اإلطار العالمي
7.2
) ،(GFCSوأشار إلى الحاجة إلى ضمان الدعم المالئم من األعضاء والشراكات مع األمم المتحدة والوكاالت الدولية،
والمنظمات اإلقليمية بما في ذلك مصارف التنمية اإلقليمية ،ومبادرات التمويل لدعم القضايا العالمية الرئيسية واألنشطة
ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSبموجب الركائز ومجاالت األولوية األولية.
وشدد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعلى الحاجة إلى تعزيز الخالصة الوافية للمشاريع وإتاحتھا لفائدة
7.3
األعضاء والشركاء ،إلى جانب معايير تسمية المشاريع باعتبارھا تساھم في اإلطار العالمي ).(GFCS
ونظر المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي ميزانية اإلطار العالمي ) (GFCSلعام  2015والخطة التشغيلية
7.4
والمتعلقة بالموارد للفترة ) 2018-2016انظر المرفق الرابع بھذا التقرير( ،وأقر بالحاجة إلى تقديم الموارد لدعم تنفيذ
المشاريع واألنشطة ،وھيكل حوكمة اإلطار العالمي ) (GFCSومكتب اإلطار العالمي ) .(GFCSوطلب المجلس
الحكومي الدولي ) (IBCSمزيداً من التفاصيل عن تكاليف ومبررات أنشطة الحوكمة ومكتب اإلطار العالمي )(GFCS
والمشاريع التي ينبغي تقديمھا في إطار ميزانية المنظمة ) (WMOل ُترفع إلى المؤتمر السابع عشر ،دعما ً للزيادة
المقترحة في الميزانية العادية لإلطار العالمي ).(GFCS
واعتمد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSالقرار  – (IBCS-2) 6ميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية
7.5
) (GFCSلعام  2015والخطة التشغيلية والمتعلقة بالمواد الفترة .2018-2016
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الملخص العام
نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ .

رحب المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSبنتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس
7.6
والمناخ )جنيف 7-5 ،تشرين الثاني /نوفمبر  .(2014وأشار مع التقدير إلى بيان المؤتمر وإلى المجموعة المتنوعة من
القضايا التي حددھا المشاركون في المؤتمر ،واألنشطة التي اقترحوھا.
وطلب المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن تدرج لجنة اإلدارة التابعة له التوصيات المتعلقة بالبعد
7.7
الجنساني في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأن تكفل أن تراعي مشاريع اإلطار العالمي
) (GFCSوأنشطته البعد الجنساني.
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المسائل المالية )البند  8من جدول األعمال(

نوقشت المسائل المالية في إطار البند  7من جدول األعمال.
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انتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي واختيار أعضاء لجنة اإلدارة )البند  9من جدول األعمال(

الرئيس ونائب الرئيس
من أجل اضطالع المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبالوالية التي أناطه بھا المؤتمر لإلشراف وتوفير
9.1
اإلدارة العامة إلعداد وتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSأعاد المجلس الحكومي الدولي التأكيد باإلجماع على أن يتولى
رئيس واحد إدارة شؤون المجلس الحكومي الدولي حتى نھاية دورته العادية المقبلة ،وعلى أن يتقاسم رئيسان مشاركان
منصب نائب الرئيس.
انتخب المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية باإلجماع السيد ) Jens. SUNDEالنرويج( ،االتحاد
9.2
ً
اإلقليمي السادس ،رئيسا له.
وانتخب المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية باإلجماع السيد
9.3
)الھند( ،االتحاد اإلقليمي الثاني ،والسيدة ) Linda. MAKULENIجنوب أفريقيا( ،االتحاد اإلقليمي األول ،نائبين للرئيس.
Laxman Singh. RATHORE

9.4

وضمانا ً للشفافية ،س ُتبلغ الدورة المقبلة للمؤتمر بقرار المجلس الحكومي الدولي.

وأعرب المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية عن عميق امتنانه لرئيسه ،السيد ،Anton. Eliassen
9.5
ونائبيه المشاركين ،السيدة  Linda. Makuleniوالسيد  Laxman. Singh. Rathoreإلدارتھم المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية في المرحلة األولية.
أعضاء لجنة اإلدارة
بعد التأمل في اختصاصات لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي ،وفي األعمال التي أنجزتھا
9.6
اللجنة في اجتماعھا األول ،وكذلك في مھامھا الرئيسية المعروضة على المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية،
قرر المجلس الحكومي الدولي:
اإلبقاء على عضوية وتشكيل لجنة اإلدارة على النحو المحدد في مرفق القرار .(IBCS-1) 1
وعيّن المجلس الحكومي الدولي أعضاء لجنة اإلدارة ،باإلضافة إلى رئيسه ونائبيه المشاركين ،من بين
9.7
األعضاء الرئيسيين الذين عينھم أعضاء المنظمة ) ،(WMOكما يبين المرفق الخامس بھذا التقرير.
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ويرى المجلس الحكومي الدولي ،آخذاً في االعتبار الموارد المالية الالزمة لدعم لجنة اإلدارة ،أنه ينبغي
9.8
أن تعقد اللجنة اجتماعا ً واحداً على األقل عقب اختتام الدورة العادية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية وقبل
انعقاد المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية.
-10

النظر في التوصيات التي ستقدَ م إلى المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية )البند  10من
جدول األعمال(

أشار المجلس الحكومي الدولي إلى توصيتي لجنة اإلدارة التابعة له فيما يتعلق بدوراته التي س ُتعقد بعد
10.1
المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ،وھما على النحو التالي:
)أ(

عقد اجتماعات عامة عادية للمجلس الحكومي الدولي مرة واحدة فقط في فترة ما بين دورتي المؤتمر،
قبيل انعقاد دورات مؤتمر المنظمة ) (WMOإلعداد تقرير لتقديمه للمؤتمر وذلك بدءاً من المؤتمر السابع
عشر فصاعداً مع مراعاة اآلثار المالية؛

)ب(

َتعقد لجنة اإلدارة اجتماعا ً مرة كل عام إلسداء المشورة وللقيام بعمليات اإلشراف واإلدارة في تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي فترة ما بين الدورتين.

10.2

وقرر المجلس الحكومي الدولي أن يقدم رئيسه وثيقة إلى المؤتمر لينظر فيھا بشأن المواضيع التالية:

)أ(

تواتر انعقاد الدورات العادية للمجلس الحكومي الدولي؛

)ب(

ميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوخطة عمله؛

)ج(

الصالت بالمجلس التنفيذي واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية.
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اختتام الدورة )البند  11من جدول األعمال(

موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS

عمالً بالقرار  (Cg-Ext.(2012)) 2بحث المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالخيارات
11.1
المتاحة لعقد دورته الثالثة.
وقرر المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأنه ينبغي للجنة اإلدارة أن تقرر موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة
11.2
للمجلس الحكومي الدولي ).(IBCS

اختتام الدورة
اختتم المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأعمال دورته الثانية يوم الخميس الموافق  13تشرين الثاني/
11.3
نوفمبر  2014الساعة  4:40بعد الظھر.
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القرارات

القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار

(IBCS-2) 1

تعديل المرفق  1لمشروع القرار  - (IBCS-1) 7إنشاء آلية إشراك األطراف المعنية
ومشاركة األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
في عمل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
إن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
إذ يشير إلى القرار  – (IBCS-1) 7إنشاء آليات إشراك األطراف المعنية ومشاركة األطراف المعنية باإلطار العالمي
للخدمات المناخية في عمل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
وإذ يدرك أن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيتطلب تعزيز العالقات مع جميع الشركاء المھتمين وفقا ً
ألغراض ومبادئ حوكمة اإلطار العالمي )،(GFCS
وإذ يعترف أيضا بالنتائج اإليجابية لالجتماع األول للجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACالذي انعقد في روما في يومي
 27و  28تشرين األول /أكتوبر  ،2014وباستعداده لتعزيز أھداف اإلطار العالمي )،(GFCS
وإذ يدرك أيضا ً أھمية التعاون فيما بين المنظمات الشريكة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSو الفوائد التي
تعود على حوكمة اإلطار العالمي ) (GFCSبفضل ھذا التعاون ،والتي تشمل تحديدا شامال قدر اإلمكان لألنشطة ذات
الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSفي مختلف أنحاء العالم ،وعلى وجه الخصوص من حيث تخصيص الموارد وتقييم
اإلنجازات،
يقرر اعتماد المرفق المنقح  1للقرار  (IBCS-1) 7كما يرد في مرفق ھذا القرار؛
يطلب من رئيس المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSتقديم تقرير إلى الدورة الثالثة للمجلس
بشأن تنفيذ اآللية المعتمدة إلشراك األطراف المعنية ،بما في ذلك استعراض تشكيل ومعايير العضوية؛

)(IBCS

يدعو األمين العام إلى إبالغ المنظمات الشريكة بتنفيذ الطرائق الواردة في مرفق ھذا القرار.
______________________________________________________________________________

مرفق القرار

(IBCS-2) 1

اختصاصات اللجنة االستشارية للشركاء
التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
تحدد ھذه االختصاصات وظائف ،ومسؤوليات وعضوية ،وطريقة عمل ،وتمويل اللجنة االستشارية للشركاء )المشار
إليھا فيما بعد باسم "اللجنة االستشارية للشركاء ) ("(PACالتابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )المشار
إليه فيما بعد باسم "المجلس الحكومي الدولي ).("(IBCS
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أوالً -
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وظائف اللجنة االستشارية للشركاء

تعمل اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي إطار توجيھات المجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSوتضطلع
-1
اللجنة بوالية مناقشة المسائل الخاصة باألطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمتعلقة بتنفيذ ھذا
اإلطار .ويُطلب إلى اللجنة ،على وجه الخصوص ،إسداء المشورة الفنية وتقديم التوصيات بشأن ھذه المسائل إلى
المجلس ) (IBCSإلذكاء وعي األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية وإعداد المعلومات وتقاسمھا بناء على
ذلك .وتضطلع اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACبواليتھا من خالل أداء الوظائف المحددة التالية:
)أ(

إبداء تعليقات على مشاريع القرارات وتقديم توصيات لينظر فيھا المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSقبل
انعقاد دوراته وخاللھا ،والتفاعل تبعا ً لذلك مع لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSخالل
الفترة الفاصلة بين الدورتين؛

)ب(

القيام ،حسب االقتضاء ،بتيسير اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات ذات الصلة من قبل األطراف المعنية
باإلطار العالمي ) (GFCSوالمشاركة فيه ،من خالل توفير منتدى لفحص المسائل ذات الصلة باإلطار
العالمي )(GFCS؛

)ج(

إعداد خالصة تجميعية وتقرير موحد عن تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSلدى األطراف المعنية باإلطار
بغية تحديد الفجوات واألولويات من أجل تيسير حشد الموارد بصورة فعالة وزيادة أوجه التآزر والتنسيق
فيما بين شركاء اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك في المجاالت العلمية والفنية من أجل تنفيذ اإلطار
العالمي )(GFCS؛

)د(

المساھمة في مراقبة إستراتيجية اإلطار العالمي ) (GFCSوأھدافه وأغراضه ،وخطة التنفيذ وتقديم اآلراء
بالتعاون مع لجنة اإلدارة إلى المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)ھـ(

االستفادة من الخبرة الفنية ،حسب الحاجة واالقتضاء ،لدعم عملھا.

ثانيا ً -

العضوية

عضوية اللجنة االستشارية للشركاء مفتوحة أمام المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات الحكومية
-2
الدولية غير التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية ،والشركاء اإلنمائيين الدوليين ،والمنظمات غير الحكومية الدولية
مع االلتزام الصارم بسياسات ولوائح كل من األمم المتحدة )االتفاق المبرم بين األمم المتحدة والمنظمة ) (WMOالذي
دخل حيز النفاذ في  20كانون األول /ديسمبر  (1951والمنظمة )) (WMOالمادة  26من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOوكذلك
الفقرة ) 2و( من اختصاصات المجلس الحكومي الدولي ).((IBCS
طبقا ً للمادة  19من الالئحة العامة ،يجوز لرئيس المجلس الحكومي الدولي أن يدعو الخبراء للمشاركة في
-3
جلسات أو اجتماعات اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACبصفة مراقبين.
ثالثا ً -

طريقة العمل

تعمل اللجنة االستشارية للشركاء كشبكة متسقة الھيكل .وفي ھذا الخصوص ،يسجل مكتب اإلطار العالمي
-4
) ،(GFCSتحت إشراف وإرشاد األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،المنظمات الشريكة التي ترغب في أن
تكون عضواً في اللجنة االستشارية للشركاء ،وكذلك الخبراء الذين يدعوھم رئيس المجلس الحكومي الدولي بصفة
مراقبين في اللجنة ) ،(PACويحافظ على تحديث ھذا السجل.
يعين أعضاء اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالرئيس ونائب الرئيس ،اللذين يعمالن كممثلين لھم أمام
-5
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ،ويحالن محلھم حسبما تتطلب الظروف ذلك .ويبلغ األمين العام للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبذلك.
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القرارات
-6
فيما يلي:

تتمثل واجبات رئيس اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACونائب الرئيس عندما يعمل باعتباره ممثله،

)أ(

توجيه أنشطة اللجنة االستشارية للشركاء وتنسيقھا )(PAC؛

)ب(

إشراك اللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACحسب االقتضاء ،في المشاورات واالجتماعات حسبما ينجم
عن قرارات المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)ج(

كفالة أن تكون أنشطة اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACمتفقة مع اختصاصاتھا؛

)د(

تقديم التقرير التجميعي والموحد بشأن تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي نطاق األطراف المعنية باإلطار
العالمي بغية تحديد الثغرات واألولويات إلى مكتب اإلطار العالمي لتوزيعه قبل اجتماعات لجنة اإلدارة
بشھر واحد على األقل؛

)ھ(

القيام ،حسبما يقرر رئيس المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSبتقديم تقرير عن أنشطة اللجنة االستشارية
للشركاء وعرض آرائھا على المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSخالل دوراته.

رابعا ً -

التمويل

تتحمل المنظمات الشريكة تكلفة الترتيبات اإلدارية ،بما في ذلك تكلفة خدمات المؤتمرات الالزمة
-7
الجتماعات اللجنة االستشارية للشركاء.

القرار

(IBCS-2) 2

تعديل مرفق القرار  – (IBCS-1) 1إنشاء وتشكيل لجنة اإلدارة التابعة
للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
إن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
إذ يشير إلى القرار  – (IBCS-1) 1إنشاء وتشكيل لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
وإذ يقر بأن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيتطلب توطيد العالقات مع كافة الشركاء المعنيين طبقا ً
ألغراض ومبادئ حوكمة اإلطار العالمي )،(GFCS
وإذ يقر كذلك بأھمية التعاون فيما بين المنظمات الشريكة لإلطار العالمي ) (GFCSوالمنافع التي ستكسبھا ھذه المنظمات
من تنفيذ اإلطار ،وكذلك بأھمية إقامة تفاعل جيد بين لجنة اإلدارة واللجنة االستشارية للشركاء،
يقرر اعتماد المرفق المعدل القرار  ،(IBCS-1) 1حسبما يرد في المرفق بھذا القرار؛
يطلب من رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن يرفع تقريراً إلى الدورة الثالثة للمجلس الحكومي الدولي
) (IBCS-3عن التفاعل بين لجنة اإلدارة واللجنة االستشارية للشركاء )(PAC؛
يدعو األمين العام إلى أن يحيط أعضاء المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوالمنظمات الشريكة لإلطار العالمي
علما بشأن تنفيذ الطرائق المبينة في مرفق ھذا القرار.

)(GFCS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق القرار

(IBCS-2) 2

اختصاصات لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
تحدد ھذه االختصاصات وظائف لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )المشار إليه فيما يلي
بـ "المجلس الحكومي الدولي"( ومسؤولياتھا وعضويتھا وأسلوب عملھا وتمويلھا.
أوالً-

وظائف لجنة اإلدارة

تعمل لجنة اإلدارة بتوجيه من المجلس الحكومي الدولي وتكون مسؤولة أمامه .وتتمثل والية اللجنة في
-1
تنفيذ قرارات المجلس الحكومي وتلبية طلباته في فترة ما بين الدورتين .ويُطلب إلى اللجنة على وجه الخصوص إسداء
المشورة وتقديم التوصيات إلى المجلس الحكومي الدولي بشأن المسائل الفنية أو العلمية أو التنظيمية واتخاذ القرارات
نيابة عنه بشأن قضايا محددة كما ھو مبيّن في اختصاصات اللجنة .وتضطلع اللجنة بواليتھا من خالل األنشطة المحددة
التالية الداعمة لوظائف المجلس الحكومي الدولي ):(IBCS
)أ(

دعم المجلس الحكومي الدولي
الدورتين؛

)ب(

مساعدة رئيس المجلس الحكومي الدولي
المجلس الحكومي الدولي؛

)ج(

دعم المجلس الحكومي الدولي في إنشاء ھياكل فرعية له ،مع أخذ الخبرات المتوافرة في الكيانات القائمة
التابعة للمنظمة ) (WMOوالشركاء بعين االعتبار؛

)د(

ضمان األخذ بآراء اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACفي التخطيط لواجبات لجنة اإلدارة وتنفيذھا،
وعرض المعلومات واالقتراحات ذات الصلة على اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACلتنظر فيھا وتسدي
المشورة بشأنھا؛

)ھـ(

دعم وظائف المجلس الحكومي الدولي )) 2 (IBCSأ( و)ب( و)د( و)ھـ( و)ز( و)ح(؛

)و(

أداء أية وظائف أخرى قد يكلفھا بھا المجلس الحكومي الدولي ).(IBCS

)(IBCS

في تنفيذ قرارات وطلبات المجلس الحكومي الدولي في فترة ما بين
)(IBCS

في أداء وظائفه كما تحددھا الفقرة

7

من اختصاصات

ويجوز للجنة اإلدارة أن تنشئ أفرقة عاملة وفرق مھام وتحدد اختصاصاتھا وأعضاءھا ،حسبما يتطلب
-2
االضطالع بعملھا .ويعاد النظر في استمرارية ھذه الفرق واألفرقة في كل اجتماع للجنة اإلدارة والمجلس الحكومي
الدولي ).(IBCS
ثانيا ً-

عضوية اللجنة

تقتصر عضوية اللجنة على األعضاء الرئيسيين في المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSالذين يحددھم
-3
أعضاء المنظمة ) ،(WMOمع إيالء االھتمام الواجب للتوازن اإلقليمي والتوازن بين الجنسين والخبرات المطلوبة،
و ُي ّ
بت فيھا في كل دورة عادية للمجلس الحكومي الدولي.
تتألف لجنة اإلدارة مبدئيا ً من  28عضواً ،بمن فيھم الرئيس ونائب الرئيس أو النائبان المشاركان
-4
للرئيس ،وفق التوزيع التالي بين االتحادات اإلقليمية :اإلقليم األول )أفريقيا( ،6 :اإلقليم الثاني )آسيا( ،5 :اإلقليم الثالث
)أمريكا الجنوبية( ،3 :اإلقليم الرابع )أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( ،4 :اإلقليم الخامس )جنوب غرب
المحيط الھادئ( ،4 :واإلقليم السادس )أوروبا(.6 :
-5

تنطبق المبادئ التالية على عضوية لجنة اإلدارة:
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)أ(

اختيار أعضاء لجنة اإلدارة ،إلى جانب الرئيس ونائب الرئيس ،أو النائبين المشاركين للرئيس ،يقرره
المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSاستناداً إلى اقتراح مقدم من الرئيس يُعتمد بتوافق اآلراء؛

)ب(

إذا توقفت عضوية أحد أعضاء لجنة اإلدارة كعضو أساسي في المجلس الحكومي الدولي في أي وقت
خالل فترة ما بين الدورتين ،يُستبدل بھذا العضو /العضوة في لجنة اإلدارة عضو آخر يكون عضواً
أساسيا ً في المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)ج(

في حالة عدم تمكن أي عضو رئيسي من حضور دورة للجنة اإلدارة ،يمكن أن يمثله مناوب يرشحه نفس
العضو في المنظمة )(WMO؛

)د(

يستعرض المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSعضوية لجنة اإلدارة ويحدد حجم عضويتھا ،ويقر تشكيلھا
في كل دورة عادية؛

)ھـ(

يدعو الرئيس االتحادات اإلقليمية إلى اقتراح تغييرات في تمثيل األعضاء في لجنة اإلدارة من أقاليمھم.

ثالثا ً -

الرئيس ونائب الرئيس

رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأو نائباه المشاركان ھم رئيس لجنة اإلدارة و /أو نائبه المشارك
-6
)نائباه المشاركان(.
-7

تتمثل مھام رئيس لجنة اإلدارة فيما يلي:

)أ(

رئاسة دورات لجنة اإلدارة؛

)ب(

توجيه أنشطة لجنة اإلدارة وتنسيقھا؛

)ج(

االضطالع بالمھام المحددة التي تنص عليھا قرارات المجلس الحكومي الدولي )(IBCS؛

)د(

كفالة توافق أنشطة لجنة اإلدارة وقراراتھا مع اختصاصاتھا؛

)ھ(

تقديم تقارير إلى المجلس الحكومي الدولي ).(IBCS

رابعا ً -

الدورات

تعقد دورات لجنة اإلدارة وفقا ً لما يحدده المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي فترة ما بين الدورتين ،أو
-8
بنا ًء على طلب من ثلث أعضائه على األقل ،مع مراعاة اآلثار على الموارد .ويتعين أن يكون أغلبية أعضاء لجنة
اإلدارة قد أعربوا خطيا ً عن رغبتھم في حضور اجتماع مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمع إرسال
صورة للرئيس ،ليتم تنظيم دورة.
يحدد رئيس لجنة اإلدارة موعد ومكان انعقاد دورات لجنة اإلدارة بالتشاور مع مكتب اإلطار العالمي
-9
للخدمات المناخية ) (GFCSواألمين العام.
دورات لجنة اإلدارة مفتوحة ألعضاء المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSاآلخرين للحضور بصفة مراقبين
-10
على نفقتھم الخاصة .ويتيح مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوثائق وتقارير اجتماعات الدورات،
ويوزعھا على المندوبين الرئيسيين في المجلس الحكومي الدولي وممثلي أعضاء المنظمات الشريكة.
-11

ينبغي لرئيس لجنة اإلدارة دعوة رئيس اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACلحضور دورات لجنة اإلدارة.
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خامسا ً -

تمويل الدورات

تمول تكاليف الترتيبات اإلدارية ،بما في ذلك خدمات المؤتمرات لدورات لجنة اإلدارة ،من الصندوق
-12
االستئماني لإلطار العالمي ) (GFCSطبقا ً للمعايير والتعريفات التي تطبقھا المنظمة ) (WMOواتساقا ً مع الممارسة
المعمول بھا في منظومة األمم المتحدة.
تتحمل حكومات األعضاء تكاليف مشاركة أعضاء لجنة اإلدارة في دوراتھا .ورھنا ً بتوافر األموال ،يمكن
-13
ً
أن يغطي الصندوق االستئماني لإلطار العالمي ) ،(GFCSعند الطلب ،مشاركة أعضاء من أقل البلدان نموا ،على سبيل
األولوية ،وأعضاء من الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية.
يتحمل أعضاء المنظمة ) (WMOوخبراء المنظمات الشريكة المدعوون تكاليف مشاركتھم في دورات
-14
لجنة اإلدارة وأفرقتھا العاملة وفرق المھام التابعة لھا.

القرار (IBCS-2) 3

إدراج األنشطة الحضرية المتعلقة بالمناخ في اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

إن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
إذ يشير إلى:
)(1

أن نصف سكان العالم يعيشون حاليا ً في مناطق حضرية ،وأن من المتوقع أن يرتفع ھذا العدد إلى ٪70
بحلول عام ،2050

)(2

أن األبعاد الحضرية يجري النظر فيھا بھدف إدراجھا في األھداف اإلنمائية المستدامة الجديدة،

)(3

إعداد خطة حضرية جديدة على نطاق منظومة األمم المتحدة ،

وإذ يدرك أن المناطق الحضرية ستحتاج إلى خدمات مناخية معدة خصيصا ً لتالئم احتياجاتھا ،ال سيما في مجاالت
الزراعة واألمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة ،والمياه والطاقة،
وإذ يدرك أيضا ً أن ھذه الخدمات ستكون ھامة للحياة في المناطق الحضرية من عدة أوجه ،مثل القدرة على المقاومة
والتنمية المستدامة ،والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ،وتخطيط المدن ،وتوقع المخاطر الطبيعية والتخفيف
من حدتھا )بما في ذلك الفيضانات ومواسم الجفاف( ،والحد من ھشاشة أوضاع الفقراء المناطق الحضرية إزاء األخطار
الطبيعية ،والنقل ،واإلمداد بالطاقة ،والسالمة الغذائية ،وصحة المواطنين،
يقرر إدراج األنشطة الحضرية المتعلقة بالمناخ في المجاالت ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ،بصفتھا
عنصراً خاصا ً وشامالً ؛
يطلب من رئيس المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن يطلع جميع الجھات المعنية على ھذا القرار؛
يدعو األمين العام إلى اتخاذ التدابير المالئمة لوضع مبادئ توجيھية ووثائق ذات صلة بشأن إدراج األنشطة الحضرية
المتعلقة بالمناخ في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
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القرار
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(IBCS-2) 4

المجاالت اإلضافية ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية )الطاقة(
إن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

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

)(2

خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي اعتمدتھا الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي مع
مرفقاتھا وأمثلتھا النموذجية،

وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أھمية الطاقة المستدامة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي،

)(2

تأثر قطاع الطاقة بالمناخ ووثاقة الصلة بينھما،

وإذ يسلم أيضا ً بما يلي:
)(1

إمكانية أن يساھم اإلطار العالمي ) (GFCSفي تحسين النتائج المتعلقة بالطاقة ،سواء من حيث دعم مصادر
الطاقة المتجددة والتوفير في الطاقة أو من خالل حماية البنية األساسية للطاقة ونظم تقديمھا من الظواھر
المتطرفة للطقس والمناخ،

)(2

أن تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSقد بدأ بالفعل في أربعة قطاعات رئيسية تتأثر بالمناخ ،وأنه يمكن اآلن االستفادة
من ھذه الخبرة في قطاع الطاقة،

يؤيد إعداد مثال نموذجي للطاقة؛
يطلب من لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأن تشرف على مواصلة إعداد المثال النموذجي للطاقة،
بدعم من األمانة ومع مراعاة األعمال األولية التي أنجزت بالفعل؛
يطلب من اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACاإلفادة بشأن الكيفية التي يمكنھا أن تساھم بھا في المثال النموذجي
واستنتاجاته وتوصياته؛
يدعو رئيس المجلس الحكومي الدولي إلى أن يقدم إلى المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية تقريراً عن التقدم
المحرز في تنفيذ ھذا القرار ومقترحا ً للنظر فيه العتبار الطاقة قطاعا ً إضافيا ً ذا أولوية في اإلطار العالمي )(GFCS؛
يدعو األمين العام إلى دعم مواصلة تطوير المثال النموذجي وحشد الموارد والخبرات الالزمة الستكماله.
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القرار

(IBCS-2) 5

مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
إن المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،
إذ يشير إلى القرار  - (IBCS-1) 6مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،
وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(2

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 2إنشاء وتشكيل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،

)(3

القرار  – (IBCS-I) 1إنشاء لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية،

)(4

القرار  - (Cg-XVI) 47الرد على تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات
المناخية،

)(5

القرار  – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

وإذ يقر بضرورة وضع معايير وعمليات فعالة لمراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وقد نظر في المناقشة التي جرت بشأن خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ومرفقاتھا الخمسة وأمثلتھا
النموذجية األربعة ،حسبما ترد موجزة في التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات
الحكومية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(1124الفقرات 4.1.17- 4.1.1؛
يقرر:
)(1

اعتماد معايير وعمليات مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

تنفيذ معايير وعمليات المراقبة والتقييم؛

يطلب من لجنة اإلدارة:
)(1

اإلشراف على أنشطة المراقبة والتقييم ،وتحديث وتنقيح المعايير والعمليات ،عند االقتضاء ،وتقديم تقارير
عن ذلك إلى المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSلينظر فيھا؛

)(2

تأسيس فرقة عمل مخصصة أو فريق عمل مخصص مؤلف من خبراء لمواصلة تطوير المعايير
والعمليات والمؤشرات القابلة للقياس ،مع تج ُّنب جعل العملية معقدة وباھظة الثمن.

يدعو المنظمات الشريكة واألطراف المعنية إلى مراقبة وتقييم ما تنفذه أو تسھم فيه من مشاريع وأنشطة )مشاريع
مساھِمة( متصلة باإلطار العالمي ) ،(GFCSباستخدام معايير وعمليات المراقبة والتقييم ،ورفع تقارير عن النتائج إلى
لجنة اإلدارة لينظر فيھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS؛
يطلب من األمين العام أن يُطلع األطراف المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى ھذا القرار ،وأن
ييسر تنفيذه وإجراءات متابعته.

43

القرارات
القرار (IBCS-2) 6

ميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلعام
والخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد للفترة 2018-2016

2015

إن المجلس الحكومي الدولي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-XVI) 47الرد على تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى لإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(2

القرار  – (Cg-XVI) 48تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(3

القرار  – (Cg-Ext.(2012)) 1خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

)(4

القرار  – (IBCS-1) 2خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(5

القرار  – (IBCS-1) 8حشد الموارد،

)(6

القرار  – (IBCS-1) 5خالصة وافية للمشاريع المنفذة ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية،

وإذ يشير أيضا ً إلى الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوخاصة المواد  3و 4و،6
وإذ يدرك الحاجة إلى التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وإذ يضع في اعتباره ما يلي:
)(1

التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

االحتياجات من الموارد لتنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(3

الجزء الخارج من الميزانية في ميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالمقررة لعام  ،2015الذي
سيعتمد على مدى توافر المساھمات الطوعية؛

)(4

الخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد المقترحة للفترة  ،2018-2016التي تستند إلى خطة تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSوتراعي الخالصة الوافية لمشاريع اإلطار العالمي )،(GFCS

يطلب من لجنة اإلدارة زيادة تحسين الخطة التشغيلية المتعلقة والموارد ومنحھا األولوية ،بالتشاور مع اللجنة االستشارية
للشركاء ) ،(PACفي االجتماع األول للجنة اإلدارة عام 2015؛
يشجع األعضاء وشركاء اإلطار العالمي ) (GFCSوأصحاب الشأن على االعتراف بفوائد اإلطار العالمي ) (GFCSفي
تحقيق أھدافھم؛
يطلب من أعضاء وشركاء اإلطار العالمي ) (GFCSوأصحاب الشأن زيادة تعزيز فوائد اإلطار العالمي
وإدراج المشاريع واألنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSفي خططھم على كل من المستوى الوطني واإلقليمي
والعالمي؛
)(GFCS
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يحث الحكومات على ما يلي:
)(1

تقديم مساھمات طوعية للصندوق االستئماني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلتمويل ميزانية
اإلطار العالمي ) (GFCSلعام  2015التي تشمل الحوكمة ،ووظائف األمانة المتعلقة بمكتب اإلطار العالمي
) ،(GFCSإلى جانب البرامج والمشاريع واألنشطة؛

)(2

التعھد بالتزامات مستدامة على المدى الطويل لتمويل أنشطة اإلطار ) (GFCSتماشيا ً مع خطة تنفيذ اإلطار
العالمي ) (GFCSوالخالصة الوافية للمشاريع؛

)(3

تقديم مساھمات عينية من خالل دعم وإعارة الخبراء لمكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفضالً
عن دعم األنشطة الفرعية لمكتب اإلطار العالمي )(GFCS؛

يدعو :جميع أصحاب الشأن بما في ذلك كيانات منظومة األمم المتحدة فضالً عن جميع المنظمات الوطنية واإلقليمية
والدولية ذات الصلة سواء أكانت حكومية أم غير حكومية ،إلى مايلي:
)(1

)(2

المساھمة في الصندوق االستئماني لإلطار العالمي ) ،(GFCSواتخاذ التزامات بالموارد لتنفيذ أنشطة محددة
لمشاريع اإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو الوارد في خطة التنفيذ والخالصة الوافية للمشاريع واألنشطة
المرتبطة باإلطار العالمي )(GFCS؛
زيادة الترويج لفوائد اإلطار العالمي ) (GFCSوإدراج المشاريع واألنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي
) (GFCSفي خططھم على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛

يدعو األمين العام إلى ما يلي:
)(1

)(2

النظر في المتطلبات المحددة لإلطار العالمي ) (GFCSبالنسبة للفترة  ،2018-2016ال سيما فيما يتعلق بما يلي:
)أ(

الحوكمة ومكتب اإلطار العالمي ) (GFCSعند وضع المقترح الخاص بالميزانية العادية للمنظمة
) (WMOللفترة المالية 2019-2016؛

)ب(

الخالصة الوافية للمشاريع الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOعلى مدى الفترة نفسھا ،والتي تمول من
خالل مساھمات طوعية؛

توجيه انتباه جميع األطراف المعنية إلى ھذا القرار.

المرفقات

المرفق األول
مرفق الفقرة  4.1.1من الملخص العام
االجتماع األول للجنة االستشارية للشركاء )(PAC
)روما 28-27 ،تشرين األول /أكتوبر (2014

قائمة المشاركين:
المنظمة
المفوضية األوروبية )(EC

االسم
Christian ATZEN

البريد اإللكتروني:

Christian.Atzen@ec.europa.eu

الفاو )(FAO

Paul MUNRO-FAURE
البريد اإللكترونيPaul.MunroFaure@fao.org :

الفاو )(FAO

Selvaraju RAMASAMY
البريد اإللكترونيSelvaraju.Ramasamy@fao.org :

مبادرة المجلس الدولي للعلوم )(ICSU
بعنوان "مستقبل األرض"
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والھالل األحمر )(IFRC
االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم
فيزياء األرض )(IUGG
إستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من
الكوارث )(UNISDR
معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث
)(UNITAR
مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة
)(WBCSD

Diana GREENSLADE
البريد اإللكترونيdiana@icsu.org :

برنامج األغذية العالمي )(WFP
برنامج األغذية العالمي )(WFP
برنامج األغذية العالمي )(WFP

Robert KAUFMAN
البريد اإللكترونيrobert.kaufman@ifrc.org :
Arthur ASKEW

البريد اإللكتروني:

arthuraskewge@bluewin.ch

John HARDING

البريد اإللكتروني:

harding@un.org

Einar BJORGO

البريد اإللكتروني:

einar.bjorgo@unitar.org

Joppe CRAMWINCKEL
البريد اإللكترونيCramwinckel@wbcsd.org :
Stanlake SAMKANGE

البريد اإللكتروني:

stanlake.samkange@wfp.org

Richard CHOULARTON

البريد اإللكتروني:

richard.choularton@wfp.org

البريد اإللكتروني:

antonella.sisti@wfp.org

Antonella SISTI

برنامج األغذية العالمي )(WFP

KaisuLeena RAJALA
البريد اإللكترونيkaisuleena.rajala@wfp.org :

منظمة الصحة العالمية )(WMO

Marina MAIERO

البريد اإللكتروني:

maierom@who.int

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO

Michel JARRAUD
البريد اإللكترونيsgomm@wmo.int :

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO

Filipe LÚCIO

البريد اإللكتروني:

flucio@wmo.int

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO

Christian BLONDIN
البريد اإللكترونيcblondin@wmo.int :

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO

Maxx DILLEY

البريد اإللكتروني:

Mdilley@wmo.int
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المرفق الثاني
مرفق الفقرة  6.1.7من الملخص العام
معايير المشاريع باعتبارھا مشاريع اإلطار العالمي )(GFCS
أو
مشاريع مساھمة

١

مقدمة
يتمثل أحد الجوانب الھامة للتنفيذ الناجح لإلطار ،لضمان تلبيته ألھدافه ،في تنفيذ المشاريع المناسبة .وتحتوي ھذه
الوثيقة على مجموعتين من المعايير:
-1

مجموعة من  9معايير )المرفق  ،(1والتي يجب استيفاؤھا جميعا ً لتسمية المشاريع مشاريع اإلطار العالمي
مول ھذه المشاريع من جانب اإلطار العالمي ) (GFCSأو غيره من آليات التمويل األخرى
) .(GFCSو ُت َّ
التي يوفرھا األعضاء أو الشركاء.

-2

مجموعة من  5معايير )المرفق  ،(3يجب تلبيتھا جميعاً ،بنا ًء على مجموعة فرعية من المعايير التسعة
الواردة في المرفق  ،1إال أنھا أقل تقييداً .و ُتسمى ھذه المشاريع من جانب الشركاء واألعضاء كمشاريع
ّ
المنفذة إذ ليس القصد
مساھمة وتتوافق مع أھداف اإلطار ومبادئه .و ُتموّ ل ھذه المشاريع من قبل الكيانات
منھا أن يموّ لھا اإلطار العالمي ).(GFCS

وسيستخدم المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية معايير مشاريع اإلطار العالمي ) (GFCSلتحديد تلك المشاريع
األساسية لضمان تنفيذ اإلطار بنجاح .ونظراً إلى أن المعايير والتمويل محدودان ،فالبد من النظر في منح األولوية
)انظر أدناه( لمجموعة مختارة من المشاريع العاجلة )ذات األولوية( ،مع ضمان التزامھا بمبادئ اإلطار التي تم وضعھا
واالتفاق عليھا من خالل مشاورات دولية واسعة النطاق .وينبغي أن تعزز ھذه المشاريع التكامل والتفاعل وبناء القدرات
في الركائز األساسية لإلطار )انظر الشكل  (1وذلك بھدف تقديم نواتج وخدمات تشغيلية تدعم اتخاذ القرار على نحو
فعّال وتحسين تلبية احتياجات المستخدمين في المجاالت ذات األولوية )وھي مبدئيا ً الحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة
موارد المياه ،والزراعة واألمن الغذائي ،والصحة(.
ومشاريع اإلطار ) (GFCSمدرجة في "الخالصة الوافية لمشاريع اإلطار العالمي" التي سيجري استعراضھا وتحديثھا
حسبما أصدر توجيھات بذلك المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية .وتمتاز ھذه المشاريع بطابعھا التكميلي ،كما
أنھا تستلزم التنسيق والمشاركة من جانب أطراف متعددة ،ومن بينھا الجھات المعنية والشركاء .وتخضع مشاريع
اإلطار ) (GFCSالتي يمولھا اإلطار ) (GFCSذاته إلى المراقبة والتقييم وفقا ً لمجموعة المعايير المحددة في الوثيقة
المعنونة "مراقبة وتقييم مشاريع اإلطار العالمي ) ،"(GFCSو ُترفع تقارير بشأنھا إلى المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية ،وذلك لضمان نجاح المشاريع واستغالل الموارد استغالالً فعاالً .ويتلقى المجلس أيضا ً تقارير عن التقدم
المحرز في مشاريع اإلطار ) (GFCSالتي يمولھا األعضاء والشركاء وذلك لضمان إمكانية مراقبة وتقييم إجمالي التقدم
المحرز في تنفيذ اإلطار بھدف تعظيم فعالية تطوير الخدمات المناخية وتقديمھا لمصلحة الجميع .وينبغي أن يشمل نھج
المراقبة والتقييم مقاييس النجاح وأن يشرح كيفية استنباط الدروس المستخلصة من األنشطة السابقة والحالية وتقاسمھا،
وتحديد المخاطر والتعامل معھا.
كذلك البد من إبقاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية على علم باستمرار بالمشاريع األخرى ذات الصلة التي
تعنى بتطوير الخدمات المناخية وتقديمھا في أنحاء العالم )المشاريع المساھمة( لضمان عدم ازدواجية األنشطة في
مشاريع اإلطار ) ،(GFCSواالستفادة من النتائج الھامة لھذه األنشطة ،وأن تستفيد من نواتج مثل ھذه األنشطة .وعلى
١

ھذه نسخة محدثة للمعايير التي نشرت ألول مرة في المرفق الثاني للتقرير النھائي الموجز للدورة األولى للجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية )) (IBCSمطبوع المنظمة رقم .(1144

المرفقات
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الرغم من صعوبة تحديد جميع المشاريع المساھمة ،يُرجى من األعضاء توجيه عناية المجلس إلى مشاريعھم المساھمة
وذلك من خالل ملء نموذج المشاريع الوارد في المرفق  .4ورغم أن ھذه المشاريع لن ُتدرج في "الخالصة الوافية
لمشاريع اإلطار العالمي" ،فإنھا س ُتعتبر مساھمة في أھداف اإلطار ،ويُرجى من األعضاء استخدام نھج اإلطار
) (GFCSللمراقبة والتقييم لتحقيق أغراضھم الخاصة .ويحتفظ مكتب اإلطار ) (GFCSبقاعدة بيانات للمشاريع المساھمة
ُتتاح على موقع اإلطار ) (GFCSعلى اإلنترنت.
تحديد األولويات
قد يحتاج المجلس الحكومي الدولي إلى تحديد األولويات في تمويل المشاريع إن كانت الموارد )المالية وغيرھا( غير
كافية لتنفيذھا جميعا ً .وفي ھذه الحالة ،ينبغي أخذ األمور التالية بعين االعتبار:
-1

إلى أي مدى يعتمد المشروع على أساس قائم بالفعل ،وذلك بتوسيع منطقته أو اختيار مكان جديد له أو
تعزيزه أو تجھيزه للعمل أو ضمان استدامة تشغيله أو توسيع نطاقه؟

-2

إلى أي مدى يتناول المشروع نتائج برنامج التواصل مع المستخدمين المتمثلة في التعليقات أو الحوار أو
التقييم أو التوعية؟

-3

إلى أي مدى يفي المشروع بما اتفقت عليه بالفعل المنظمات الشريكة من أھداف وجداول أعمال وخطط
عمل وغايات ومھام؟

-4

ما ھي القيمة )االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية ،إلخ (.والتأثير المتوقعان للمشروع المقترح وما مدى
فعاليته من حيث التكاليف؟
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أھداف اإلطار:
الحد من سرعة تأثر المجتمع باألخطار المتصلة بالمناخ من خالل تحسين توفير المعلومات المناخية؛
-1
-2

النھوض باألھداف اإلنمائية العالمية الرئيسية من خالل تحسين توفير المعلومات المناخية؛

-3

تعميم مراعاة استخدام المعلومات المناخية في صنع القرار؛

-4

تعزيز مشاركة مقدمي ومستخدمي الخدمات المناخية؛

-5

تعظيم فائدة البنية األساسية القائمة للخدمات المناخية إلى أقصى حد.

مبادئ اإلطار:
-1

الفائدة ستعم البلدان كافة ،لكن األولوية ستولى لبناء القدرات في البلدان النامية الشديدة التأثر بتغير
المناخ وتقلبه؛

-2

الھدف الرئيسي لإلطار يتمثل في كفالة زيادة توافر الخدمات المناخية المحسّنة وإمكانية وصول جميع
البلدان إليھا واستخدامھا؛

-3

تعالج أنشطة اإلطار ثالثة نطاقات جغرافية :النطاق العالمي واإلقليمي والوطني؛

-4

تمثل خدمات المناخ التشغيلية العنصر األساسي لإلطار؛

-5

المعلومات المناخية ھي في المقام األول سلعة عامة دولية توفرھا الحكومات ،التي سيكون لھا دور
محوري في إدارتھا من خالل اإلطار؛

-6

تعزيز التبادل المجاني والحر للبيانات واألدوات المتصلة بالمناخ والطرق المثبتة علميا ً مع احترام
السياسات الوطنية والدولية في الوقت ذاته؛

-7

التيسير والتعزيز ،وليس التكرار واالزدواجية؛

-8

يجري تنفيذ اإلطار من خالل شراكة بين مستخدمي الخدمات ومقدميھا تضم جميع أصحاب
المصلحة.
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الشكل  :1عرض تخطيطي لركائز اإلطار ) (GFCSالخمس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفق  :1معايير تحديد المشاريع باعتبارھا مشاريع اإلطار العالمي )(GFCS
لتحديد أحد المشاريع كمشروع لإلطار العالمي ) ،(GFCSالبد أن يلبي ھذا المشروع جميع المعايير التالية التي وُ ضعت
لضمان أن يكون المشروع) :أ( وثيق الصلة باإلطار ،ويركز تركيزاً واضحا ً على المناخ ،مع مشاركة قوية من جانب
المستخدمين ،وينطوي على تقديم الخدمات) ،ب( متماشيا ً مع المجاالت ذات األولوية لإلطار ومبادئه) ،ج( قابالً
للتنفيذ ،بمعنى أن تكون أھدافه واقعية مع توفير التمويل والموارد الكافية .وسيُستخدم المرفق  2لضمان أن تتسم جميع
مشاريع اإلطار ) (GFCSبما يلي:
-1

التوافق مع مجال واحد على األقل من المجاالت ذات األولوية لإلطار .وتتمثل المجاالت األولية ذات
األولوية في الحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والزراعة واألمن الغذائي ،والصحة؛

-2

التركيز بقوة على الخدمات المناخية ،على أن تكون الخدمات التشغيلية عنصراً أساسيا ً فيھا .في حين
أنه البد من تنسيق أنشطة خدمات الطقس والمناخ ،فإن المشاريع التي تركز باألساس على القدرات
والخدمات الخاصة بالطقس ،والتي ال تركز إال بقدر محدود ،أو ال تركز على اإلطالق ،على عناصر
الخدمات المناخية تستبعد من االختيار .وكذا فإن المشاريع التي تعالج أولويات البحوث العلمية أو الفنية
وحدھا ،تخرج بدورھا عن النطاق ،وإن كانت قيّمة للغاية؛

-3

كفالة أن تلبي نتائجھا احتياجات صناع القرارات الخاصة بالخدمات المناخية ومستخدميھا ،وتدعم من
ثم برنامج التواصل مع المستخدمين .وينبغي أن يكفل المشروع المشاركة الوثيقة بين المستخدمين
والمطورين والموفرين ،وأن يضم جميع أصحاب المصلحة ،وأن يعالج الثغرات المحددة في خطة التنفيذ،
إذ تم تحديدھا كثغرات ال غنى عن سدھا لتلبية احتياجات المستخدمين.

-4

تطوير القدرات الوطنية أو اإلقليمية .تحتاج البلدان واألقاليم المحدودة القدرات واإلمكانيات إلى المساعدة
ِّ
لتمكينھا من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومحسّنة .وفي نھاية المطاف ،تتمثل الحاجة في توفير
قدر كا ٍ
ف من اإلمكانيات في جميع البلدان – وفي بعض الحاالت يكون من األفضل القيام بذلك على
الصعيد الوطني ،في حين يُفضل في حاالت أخرى إجراء ذلك على الصعيد اإلقليمي لدعم الصعيد
الوطني .لذلك البد للمشروع إما أن يثمر عن رفع قدرات موفري الخدمات المناخية على الصعيد القومي،
ال سيما المرافق الوطنية ) ،(NMHSsالتي ال تمتلك حاليا ً سوى قدرات بسيطة في مجال تقديم الخدمات
المناخية ،وإما تطوير القدرات اإلقليمية بغية مساعدة القدرات الوطنية.
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-5

ضمان تعزيز المشروع ودعمه لألنشطة القائمة وعدم تكراره لھا .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض
المشاريع ستضطلع بأنشطة جديدة ومن ثم فإن الھدف من ھذا المعيار ھو تفادي االزدواجية أو التعارض
مع األنشطة القائمة ،عند االقتضاء.

-6

المشاركة أو المساھمة في أنشطة في أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان
النامية غير الساحلية أو أقاليم أو بلدان أخرى شديدة التأثر بالمخاطر المرتبطة بالمناخ وحساسة
إزاءھا .وينبغي أن يقلل المشروع من مدى تأثر المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالمناخ )الھدف  1من
اإلطار( ،ال سيما الفئات الفقيرة والضعيفة.

-7

التمتع باحتماالت قوية للنجاح في تحقيق نواتجه .البد أن يُوضع للمشروع تصور جيد ووصف وافٍ،
مع ضمان توافر الموارد الالزمة )التي تشمل الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية حسب االقتضاء(،
كذلك يجب أن يقدم المشروع قيمة جيدة مقابل األموال المنفقة عليه ،وأن يحدث على األرجح أثراً ملموسا ً
وأن يكون مستداما ً بعد انقضاء مدته.

-8

كفالة أن البلدان أو األقاليم التي ينفذ فيھا المشروع تبدي )أو ستبدي سريعا ً بفضل أنشطة بناء القدرات(
اھتماما ً والتزاما ً بالنجاح في تحقيق النواتج ،وأن تقيم روابط بين المعاھد واالختصاصات المختلفة ،وأن
ُتشرك المعھد )المعاھد( التي تحظى بسجل حافل من اإلنجازات والنزاھة المالية .كذلك ينبغي أن تبلغ
ھذه المعاھد مستوى معينا ً من التبني للمشروع لضمان استدامة النتائج والمنافع واستمرارية البنى األساسية
والعمليات المنشأة .كما أن إشراك المستخدمين يُعد جانبا ً أساسيا ً فيھا.

-9

التنفيذ على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي.
المرفق  :2نموذج تقييم المعايير الخاصة بمشاريع اإلطار العالمي )(GFCS

ينبغي للمنظمة المتقدمة بالمشروع ملء ھذا النموذج
-1

ما ھو المجال ذو األولوية )المجاالت ذات األولوية( لإلطار الذي يتوافق معه المشروع؟

-2

ما ھو مناط تركيز الخدمات المناخية؟ )مع تبيان جوانب التآزر مع خدمات الطقس وعرض الطبيعة التشغيلية
للمشروع(

-3

كيف ستلبي نتائج المشروع احتياجات صناع القرار والمستخدمين ،وإنشاء برنامج التواصل مع المستخدمين؟
)مع إدراج وصف لكيفية ضمان المشروع للمشاركة الوثيقة من قبل المستخدمين والمطورين والموفرين(
ما ھي الثغرات في اإلمكانات العلمية والفنية التي يعتزم المشروع معالجتھا؟

-4

كيف سيعمل المشروع على تطوير القدرات الوطنية واإلقليمية؟ )مع إدراج وصف لكل مما يلي :كيف سيضمن
المشروع العمل على تقوية وتدعيم األنشطة القائمة ،وما إذا كان المشروع سيسعى إلى رفع قدرات مقدمي
الخدمات المناخية على المستوى الوطني ،أم سيطوّ ر القدرات اإلقليمية للمساعدة في تعزيز القدرات القومية(

-5

كيف يعزز المشروع ويدعم األنشطة القائمة ،أم أنه ال توجد أنشطة قائمة ذات صلة؟

-6

ھل سيشارك المشروع أو يسھم في أنشطة في أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان
النامية غير الساحلية أو أقاليم أو بلدان أخرى شديدة التأثر بالمخاطر المرتبطة بالمناخ وحساسة إزاءھا؟ وإن
كانت اإلجابة باإليجاب ،فأيھا؟
وكيف سينجح المشروع في التصدي لتأثر المجتمعات بالمخاطر المرتبطة بالمناخ؟

المرفقات
-7
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كيف سيعمل المشروع على تحقيق نواتجه بنجاح ،وكيف ستتم مراقبته وتقييمه؟ )مع إدراج األثر المحتمل
واالستدامة بعد انقضاء مدة المشروع(
ما ھي سبل التمويل والموارد المؤكدة المتاحة )بما في ذلك الموارد البشرية والفنية عند االقتضاء(؟

-8

ما ھي القدرات المؤسسية في البلد أو اإلقليم الذي يجري تنفيذ المشروع فيه؟ )في حالة أنشطة تطوير
القدرات ،صف متى س ُتتاح للمؤسسات القدرات الكافية لضمان تحقيق نواتجھا بنجاح؟ وكيف ستبلغ تلك
المؤسسات المستوى المطلوب من تبني المشروع؟(

-9

ھل سيتم تنفيذ المشروع على الصعيد الوطني أم اإلقليمي أم العالمي؟

المرفق  :3معايير تحديد المشاريع باعتبارھا مشاريع مساھمة
-1

أن ينصب تركيز المشروع على الخدمات المناخية ويستھدف الخدمات التشغيلية كحد أدنى .فلئن كان من
المھم تنسيق أنشطة خدمات الطقس والمناخ ،فإن المشاريع التي تركز باألساس على إمكانيات الطقس
والخدمات التي تكون عناصر الخدمة المناخية فيھا ضئيلة أو منعدمة ،ال تستوفي المعايير .ولئن كانت
المشاريع التي تعالج أولويات البحوث العلمية أو الفنية لوحدھا قيّمة للغاية ،فإنھا ال تستوفي أيضا ً المعايير.

-2

كفالة تلبية النتائج الحتياجات صناع القرارات الخاصة بالخدمات المناخية ومستخدميھا .وعاد ًة ما يشمل
ذلك ،لكن ليس بالضرورة ،وضع برنامج التواصل مع المستخدمين .وينبغي أن يرتبط المشروع بسد
الثغرات المحددة في خطة التنفيذ.

-3

ضمان تعزيز المشروع ودعمه لألنشطة القائمة وعدم تعارضه مع غيره أو ازدواجيته .وتجدر اإلشارة
إلى أنه يجوز للمشاريع أن تضطلع بأنشطة جديدة ،ويرمي ھذا المعيار إلى تفادي االزدواجية أو التعارض
مع األنشطة القائمة.

-4

المشاركة أو المساھمة في أنشطة في أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان
النامية غير الساحلية أو أقاليم أو بلدان أخرى شديدة التأثر بالمخاطر المرتبطة بالمناخ وحساسة
إزاءھا .ينبغي أن يقلل المشروع من مدى تأثر المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالمناخ )الھدف  1من
اإلطار( ،ال سيما الفئات الفقيرة والضعيفة.

-5

كفالة أن البلد أو اإلقليم الذي يجري فيه تنفيذ المشروع قد أظھر ،أو س ُيظ ِھر ،اھتماما ً والتزاما ً بضمان
تقديم ناجح ،وسيقيم عالقات بين المؤسسات والتخصصات .وينبغي أن تحتضن تلك المؤسسات المشروع
المعني إلى حد ما حرصا ً على استدامة النتائج والفوائد والعمليات والھياكل األساسية .وال بد من إشراك
المستخدِمين.
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المرفق  :4نموذج تقييم المعايير الخاصة بالمشاريع المساھمة

ينبغي ملء ھذا النموذج من جانب المنظمة المتقدمة بالمشروع كمشروع مساھم لضمان تلبيته للمعايير السابقة.

-1

ما ھو مناط تركيز الخدمات المناخية؟ )مع تبيان جوانب التآزر مع خدمات الطقس وعرض الطبيعة التشغيلية
للمشروع(

-2

كيف ستلبي نتائج المشروع احتياجات صناع القرار والمستخدمين ،وإنشاء برنامج التواصل مع المستخدمين؟
ما ھي الثغرات في اإلمكانات العلمية والفنية التي يعتزم المشروع معالجتھا؟

-3

كيف يعزز المشروع ويدعم األنشطة القائمة ،أم أنه ال توجد أنشطة قائمة ذات صلة؟

-4

ھل سيشارك المشروع أو يسھم في أنشطة في أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان
النامية غير الساحلية أو أقاليم أو بلدان أخرى شديدة التأثر بالمخاطر المرتبطة بالمناخ وحساسة إزاءھا؟ وإن
كانت اإلجابة باإليجاب ،فأيھا؟
وكيف سينجح المشروع في التصدي لتأثر المجتمعات بالمخاطر المرتبطة بالمناخ؟

-5

ما ھي القدرات المؤسسية في البلد أو اإلقليم الذي يجري تنفيذ المشروع فيه؟
ُيرجى إدراج عرض موجز للمشروع:
عنوان المشروع:
الھدف:
الركيزة:
الوكالة المقدمة للمشروع:
الشركاء
النطاق:
األھداف:
األنشطة:
الفوائد:
اإلنجازات المتوخاة/النتائج:
المؤشرات ومقاييس التقييم:
المدخالت:

المرفقات

53

المخاطر:
اإلطار الزمني:
المتطلبات من الموارد:

المرفق الثالث
مرفق الفقرة  6.2.3من الملخص العام

عملية ومعايير مراقبة وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أوالً-

العملية

يشرف المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSعلى عملية المراقبة والتقييم نيابة عن المنظمة )(WMO
خالل فترات ما بين الدورتين ،وھو قد فوض لجنة اإلدارة التابعة له القيام بھذه المھمة .وتتحمل لجنة اإلدارة المسؤولية
عن مراقبة وتقييم مشاريع اإلطار العالمي ) (GFCSبشكل اعتيادي ،وتقديم تقارير عن ذلك إلى المجلس الحكومي الدولي
) ،(IBCSالذي يعرض بدوره التقارير على المؤتمر ،وتضطلع كذلك بتحديث اإلجراءات بشكل مستمر .أما مراقبة
وتقييم فعالية اإلطار العالمي ) (GFCSفھي مسؤولية المؤتمر.

وينبغي أن تكون المراقبة والتقييم عملية دينامية وفعالة وقادرة على توضيح التقدم المحرز والفوائد والنتائج المحققة.
ويلزم إنشاء عملية المراقبة والتقييم على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني .وعلى الصعيد الدولي ينبغي أن
تتولى لجنة اإلدارة اإلشراف على العملية .وبالنسبة إلى المشاريع العاملة على الصعيد اإلقليمي ،فاللجان التوجيھية
للمشاريع ھي التي ينبغي أن تشرف على العملية .أما على المستوى الوطني ،فيجب إنشاء عملية المراقبة والتقييم على
أساس كل حالة على حدة رھنا ً بمستوى مشاركة اإلدارات الحكومية وھيئات التمويل ،وبمناط تركيز المشاريع ونطاقھا.
وينبغي أن ينشئ كل مشروع لجنة توجيھية للمشروع للعمل مع فرقة تنفيذ المشروع.
وباإلضافة إلى مشاريع اإلطار ) ،(GFCSستقوم مشاريع أخرى )المشاريع المساھمة( بتطوير الخدمات المناخية
ِّ
وتمول الكيانات المن ّفذة المختلفة المشاريع المساھمة
وتقديمھا على نطاق العالم ،بما يتماشى مع أھداف اإلطار ومبادئه.
و ُتشجَّ ع ھذه المشاريع على استخدام نفس معايير وعمليات المراقبة والتقييم التي تستخدمھا مشاريع اإلطار العالمي.

ثانيا ً -المعايير
تتمثل مصادر المعلومات الالزمة لتحديد نھج المراقبة والتقييم في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSوخطط المشاريع
الفردية .وينبغي أن يشمل نھج المراقبة والتقييم مؤشرات نوعية و كمية ومقاييس النجاح ،وشرحا ً لكيفية استنباط
الدروس المستخلصة من األنشطة السابقة والحالية ومشاطرتھا ،وتحديد المخاطر والتعامل معھا.

بالنسبة للمشاريع
ترد فيما يلي المعايير الرئيسية المقترحة لمراقبة المشاريع وتقييمھا:
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)أ(

ھل ُنفذت المعالم الرئيسية واإلنجازات المتوخاة للمشروع في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية المحددة
وعلى المستوى المطلوب؟

)ب(

ھل أنشئت عمليات مستدامة )على الصعيد العالمي أو اإلقليمي أو الوطني( وھل تقدم بانتظام مدخالت
إلعداد نواتج وخدمات إقليمية أو على النطاق الوطني؟

)ج(

ھل ُتستخدم النواتج والخدمات على نحو مالئم )مثالً فيما يتعلق بما تتضمنه المعلومات الواردة فيھا من
أوجه قصور وانعدام لليقين(؟

)د(

ھل زاد اإلقبال على استخدام النواتج والخدمات ،وھل تحسنت فائدة النواتج والخدمات في عمليات
التخطيط وعمليات صنع القرار األخرى في األوساط المستھدفة ،حسبما تؤكده استقصاءات اآلراء في
أوساط المستخدمين؟

)ھـ(

ھل تم تقدير قيمة المشروع )االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما إلى ذلك( ،وھل يدار المشروع بكفاءة
من حيث التكلفة؟

)و(

ھل تم بنجاح نقل عمليات التنفيذ الناجحة إلى أماكن أخرى أو إلى مجاالت أخرى ذات أولوية؟

)ز(

ھل تم بناء شراكات مستدامة يمكنھا أن تساھم في اإلطار العالمي ) ،(GFCSحيثما كان ذلك مالئماً؟

بالنسبة لإلطار
ينبغي رصد تقدم وفعالية أأھداف اإلطار العامة وتقييمھا من خالل برنامج التواصل مع المستخدمين التابع لإلطار
العالمي ) ،(GFCSال سيما درجة ومدى استيعاب المستخدمين للمعلومات المناخية في إطار المجاالت ذات األولوية.
وسيقاس مدى النجاح في تنفيذ اإلطار على المدى البعيد استناداً إلى ما يلي:
)أ(

اعتراف الحكومات به ومستوى دعمھا الملموس لإلطار ودورھا المحوري فيه ،وتوجھات البرامج
الوطنية نحو تحقيق أھدافه وجودة طابعه الحكومي الدولي؛

)ب(

قدرة اإلطار على إقامة وإدامة الشراكات ،والسيما مع وكاالت األمم المتحدة وبرامجھا؛ وأصحاب
المصلحة الممثلين للمستخدمين؛ والجھات المديرة لنظم الرصد ونظم معلومات المناخ؛ ومنظمات التطوير
والبحث؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والمؤسسات اإلقليمية والوطنية المعنية بالمناخ؛

)ج(

الزيادة العامة في االستعانة بالخدمات المناخية والتأثير االقتصادي واالجتماعي للخدمات المناخية المتوفرة
تحت إشرافه على التخطيط وصنع القرار في المجتمعات المس َتھد َفة كما تؤكد ذلك الدراسات االستقصائية
المنتظمة ألوساط المستخدمين؛

)د(

زيادة البيانات والمعلومات المناخية التي يتم جمعھا وتخزينھا وتبادلھا عالميا ً وإقليمياً؛

)ھ(

فعالية تحويل نتائج البحث في مجال المناخ إلى خدمات مناخية مستدامة تقاس بالزيادة في نطاق المرافق
المتوفرة ،بما في ذلك عدد وأنواع أدوات دعم القرار والتقليل من أوجه عدم اليقين ذات الصلة بنواتج
مناخية رئيسية؛

)و(

القدرة على تنفيذ المشاريع الممولة من وكاالت اإلعانة وغيرھا من الجھات المانحة؛

المرفقات
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القدرة على جلب الموارد الالزمة لتأمين استدامة أنشطته الجارية على المدى الطويل.

تحدد خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) ٢(GFCSاإلنجازات المتوخاة وأھداف اإلطار والتي ينبغي أن ُتستخدم لرصد وتقييم
اإلطار على أساس سنوي.

المرفق الرابع
مرفق الفقرة  7.4من الملخص العام
ميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلعام 2015
والخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد للفترة 2018-2016

أوالً -

الوالية التشريعية

اعتمد ،خالل الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSالتي عُقدت في  ،2013القرار
-1
 (IBCS-1) 2الذي وافق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSبمقتضاه على خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSداعيا ً إلى تنفيذھا الفوري .ووافق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSباعتماده القرار  (IBCS-1) 3على األنشطة
الواردة في المرفقات بخطة التنفيذ التي تحدد الركائز الخمسة لإلطار العالمي ) (GFCSوھي ‘1’ :برنامج التواصل مع
المستخدمين )(UIP؛ ’ ‘2نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS؛ ’ ‘3الرصدات والمراقبة )(O&M؛ ’ ‘4البحوث
والنمذجة والتنبؤ )(RMP؛ ’ ‘5تطوير القدرات ) .(CDوحدد المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSأيضا ً أن تلك المرفقات
ضرورية لتحقيق التنفيذ الفعال للخطة .كما حدد المجلس الحكومى الدولى باعتماده القرار  ،(IBCS-1) 5أن تنفيذ الخطة
يتطلب االضطالع بالمشاريع واألنشطة الواردة في ملخصات مشروعات اإلطار العالمي ) .(GFCSوعالوة على ذلك،
نظر المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSباعتماده القرار  (IBCS-1) 8االحتياجات من االستثمارات لدعم الھيكل المؤسسي
لإلطار العالمي ) (GFCSبما في ذلك المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوھياكله الفرعية وأنشطته ،ومكتب اإلطار
العالمي ) (GFCSفضالً عن تنفيذ المشاريع واألنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ).(GFCS
وتتضمن ھذه الوثيقة الميزانية المقترحة للعام  ،2015والخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد المقترحة للفترة
-2
 2018-2016التي أعدت على أساس الواليات التشريعية المشار إليھا أعاله ،وقد وضع ھيكل الميزانية المقترحة وفقا ً
للركائز الخمسة .ووضعت أنشطة المشاريع المقترحة على أساس ملخصات مشروعات اإلطار العالمي ).(GFCS
وأخيراً وضعت الخطة التشغيلية والمتعلقة بالموارد المقترحة للفترة  2018-2016مع مراعاة احتياجات خطة تنفيذ
اإلطار العالمي ) ،(GFCSوقدرة أعضاء المنظمة ) (WMOوشركائھا على تحمل تمويل المشاريع المقترحة فضالً عن
قدرة مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSعلى تنفيذ المشاريع.

ثانيا ً -

األھداف والمشاريع واألولويات اإلستراتيجية الجامعة لميزانية اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSلعام  2015والخطة التشغيلية والموارد لإلطار العالمي ) (GFCSللفترة 2018-2016

-3

فيما يلي األھداف الجامعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ):(GFCS

)أ(

خفض تأثر المجتمع باألخطار ذات الصلة بالمناخ من خالل النھوض بعملية توفير المعلومات المناخية؛

)ب(

تحقيق تقدم في أھداف التنمية العالمية من خالل النھوض بعملية تقديم المعلومات المناخية؛

)ج(

تعميم استخدام المعلومات المناخية في عملية صنع القرار؛

)د(

تعزيز عملية إشراك مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميھا؛

 ٢انظر القسم  4.3.1من خطة التنفيذ http://gfcs-climate.org/implementation-plan
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)ھ(

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
تعظيم فائدة البنية األساسية القائمة للخدمات المناخية.

وبغية تنفيذ الخدمات المناخية بفعالية ،وافق المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSخالل دورته األولى على خطة
-4
تنفيذ اإلطار العالمي ) (IP) (GFCSمع مرفقاتھا ونماذجھا فضالً عن ملخصات المشاريع واألنشطة األولية .وھذه
الوثائق والعمليات الرامية إلى تحقيق النتائج المتوقعة ،وإنجاز األھداف الشاملة لإلطار العالمي ) (GFCSھي األساس
الذي اعتمد عليه في وضع ميزانية اإلطار العالمي ) (GFCSلعام  ،2015والخطة التشغيلية والموارد للفترة 2018-2016
)الجدول  .(1وسوف تيسر عملية النھوض بتقديم الخدمات المناخية الحد من تأثر المجتمع باألخطار ذات الصلة بالمناخ،
وتحقيق أھداف التنمية العالمية الرئيسية.
وينفذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى نطاقات زمنية قدرھا  2-و 6-و 10-سنوات لتيسير استعراضه خالل
-5
دورات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .وتمثل السنتان األوليان مرحلة الشروع لوضع آليات التنسيق المالئمة ،والبنية
االساسية لإلطار العالمي ) ،(GFCSوللشروع في المشاريع اإليضاحية وتيسيرھا في مجاالت األولوية األربعة .وستؤكد
جھات تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى تعزيز شبكات الدعم اإلقليمية والقدرات المؤسسية التي ستمسى الحاجة إليھا
لتطوير قدرات الخدمات المناخية الوطنية في وقت الحق .وخالل المرحلة الثانية من التنفيذ )مرحلة الوضع( سيجري
تكرار المشاريع اإليضاحية للسنتين األوليين في إجزاء أخرى من العالم حيث ستتوافر خالل السنة السادسة تحسينات في
كافة أنحاء العالم في الخدمات المناخية لمجاالت األولوية األربعة .وستوفر ھذه المشاريع تقدما ً قابالً للقياس في تحقيق
أھداف اإلطار العالمي ) (GFCSبحلول العام السادس ،وسوف تشمل عملية استعراض منتصف المدة لإلطار العالمي
) (GFCSخالل ھذه الفترة النظر في ھذا التقدم .وعقب الموافقة على مجاالت األولوية الجديدة ،سيجري تمديد فترة
المشاريع إلى ما يتجاوز األولويات األربعة األولية .وستتحقق تحسينات في قدرات مقدمي الخدمات المناخية الوطنية
خالل ھذه المرحلة حيث تكون البنى األساسية اإلقليمية قد توافرت لدعم تطوير القدرات الوطنية.

ثالثا ً -

ميزانية عام

2015

الجدول  :1ملخص الميزانية المقترحة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلعام

2015

)بآالف الفرنكات السويسرية(
مصدر التمويل
الميزانية العادية
)(RB

الموارد من
خارج الميزانية
)(XB

المجموع

الجزء من الميزانية

الجزء  1من الميزانية :الحوكمة
الجزء  2من الميزانية :مكتب اإلطارالعالمي
)(GFCS
الجزء  3من الميزانية :المشاريع
برنامج التواصل مع المستخدمين )(IUP
النظام العالمي لمعلومات الخدمات
المناخية )(CSIS
الرصدات والمراقبة )(M&O
البحوث والنمذجة والتنبؤ )(RMP
تطوير القدرات )(CD
المجموع الفرعي :الجزء  :3المشاريع
المجموع :األجزاء  1و 2و 3من الميزانية

-

591.8

200.0

1617.2

200.0

2209.0

-

1700.0

1700.0

-

5728.0

5728.0

-

400.0

400.0

-

500.0

500.0

-

6008.1

6008.1

-

14336.1

14336.1

16153.3

16745.1

591.8

وتتألف ميزانية اإلطار العالمي ) (GFCSمن األجزاء الثالثة التالية ‘1’ :الجزء  :1الحوكمة؛ ’ ‘2مكتب اإلطار
-6
العالمي ) (GFCSفي أمانة المنظمة )(WMO؛ ’ ‘3أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي ).(GFCS

المرفقات
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ويغطي الجزء األول تكاليف ووظائف ھيكل الحوكمة ،التابع الإلطار العالمي ) ،(GFCSوھى المجلس
-7
الحكومي الدولي ) ،(IBCSولجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSواللجنة االستشارية للشركاء .ويغطي الجزء
 2تكاليف مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSالمنشأ في أمانة المنظمة ) (WMOالذي) :أ( يضطلع بأعمال التنسيق؛ )ب(
يقدم الدعم لألعضاء والشركاء في تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل إقامة الشراكات،
والتوعية بالحاجة إلى الخدمات المناخية؛ )ج( تعزيز الدعم لعمل المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSوھياكله الفرعية
بما في ذلك لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSواللجنة االستشارية للشركاء .ويغطي الجزء  3تكاليف
المشاريع واألنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو الوارد في خطة تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وتقسم تكاليف المشاريع واألنشطة بحسب الركيزة.
وتمول ميزانية اإلطار العالمي ) (GFCSمن مصدرين للتمويل ھما ‘1’ :الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛
-8
’ ‘2موارد من خارج الميزانية تمول من خالل المساھمات الطوعية .ويوافق المجلس التنفيذي على الميزانية العادية
للمنظمة ) (WMOعلى أساس كل عامين ضمن الحدود القصوى للمصروفات التي يقترع عليھا المؤتمر للفترة المالية
المعنية.
أما الجزء من خارج الميزانية في ميزانية اإلطار العالمي ) (GFCSفيوافق عليه المجلس الحكومي الدولي
-9
) .(IBCSويقدم أعضاء المنظمة ) (WMOوشركاؤھا مساھمات طوعية تخصص تحديدا لتنفيذ أنشطة اإلطار العالمي
) (GFCSلألغراض العامة والخاصة .وتدار ميزانية اإلطار العالمي ضمن اإلطار التنظيمي للمنظمة ) (WMOووفقاً،
على وجه الخصوص ،لالئحة المالية للمنظمة ).(WMO
ومكتب اإلطار العالمي ) (GFCSجزء من أمانة المنظمة ) (WMOوتسھم إدارتا اإلدارة التنفيذية والبرنامج
-10
في أمانة المنظمة ) (WMOفي تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) .(GFCSوتتولى أمانة المنظمة ) (WMOوشركاؤھا تعبئة
الموارد من خارج الميزانية ألنشطة اإلطار العالمي .وتقدم أمانة المنظمة ) (WMOأيضا ً خدمات دعم البرنامج )اللغات
والمطبوعات وخدمات المؤتمرات( والخدمات اإلدارية )الميزانية والموارد البشرية ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والخدمات الموحدة(.
وال تؤخذ في االعتبار المساھمات العينية في ميزانية  2015وترد في القسم الخامس تحت المساھمات العينية
-11
تفاصيل المساھمات العينية التي تلقتھا المنظمة ) (WMOحتى اآلن.
الجزء  1من ميزانية  :2015الحوكمة – دعم عمل ھيكل الحوكمة الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ):(GFCS
 0.2مليون فرنك سويسري
سيعتمد الدعم المقدم لعمل ھيكل الحوكمة الخاص باإلطار العالمي ) (GFCSعلى المقررات التي تتخذھا
-12
الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي ) .(IBCSوسوف تعقد في عام  2015دورة واحدة للجنة إدارة اإلطار العالمي
) ،(GFCSودورة واحدة للجنة االستشارية للشركاء .ومن المتوخى أن تتخذ القرارات المتعلقة باللجنة االستشارية
للشركاء ) ،(PACعلى أساس مؤقت ،خالل االجتماع األول لھذه اللجنة .وسيعقد المجلس الحكومي الدولي )(IBCS
دورته الثالثة عام .2018
وسيقوم مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSمع الخدمات المعاونة بأمانة المنظمة ) (WMOبتوفير الخدمات
-13
للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSواللجنة االستشارية للشركاء ).(PAC
-14

وشركائھا.

ويمول الجزء  1من موارد من خارج الميزانية تتوافر من خالل المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة
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الجزء  2من ميزانية  :2015مكتب اإلطار العالمي ) 2.2 :(GFCSمليون فرنك سويسري
سيتولى مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية توفير الدعم لعمل المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوھياكله
-15
الفرعية بما في ذلك لجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي ) ،(IBCSواللجنة االستشارية للشركاء ) ،(PACوسيخدم
اجتماعات لجنة اإلدارة واللجنة االستشارية للشركاء في  .2015وسيضطلع مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSبعمليات
التنسيق ،ويقدم الدعم لألعضاء والشركاء في تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي من خالل إقامة الشراكات،
والترويج للحاجة إلى الخدمات المناخية.
ويمول الجزء  2بالدرجة األولى من الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOتستكملھا موارد من خارج الميزانية
-16
تتوافر من خالل المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة وشركائھا.
الجزء  3من ميزانية  :2015أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) 14.3 :(GFCSمليون
فرنك سويسري
تحدد خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSمجموعة من األنشطة لضمان ‘1’ :إقامة ھيكل الحوكمة المالئم
-17
لإلطار العالمي ) (GFCSمن المستوى العالمي إلى الوطني؛ ’ ‘2أن آلية تعاونية فعالة سوف تقيّم اإلجراءات التي تتخذھا
مختلف العناصر الفاعلة؛ ’ ‘3تحقيق تقاسم المعلومات الذي سييسر التخطيط والتنسيق؛ ’ ‘4بدء المشاريع التي توضح
قيمة الخدمات المناخية والسيما في البلدان النامية المستضعفة أمام المناخ ،ولتعبئة االھتمام والدعم من جانب صانعي
السياسات والشركاء .وفي حين تحقق تقدم في تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSفإن العديد من البلدان من بين البلدان
السبعين التي حددتھا فرقة العمل الرفيعة المستوى بأنھا ال تتمتع بالقدرات الكافية لوضع واستخدام الخدمات المناخية،
مازالت تحتاج إلى اھتمام.
وسوف تركز المشاريع ذات األولوية على إقامة وتعزيز الشراكات ،وبناء الثقة مع المستخدمين والسيما
-18
بواسطة تطوير برنامج التواصل مع المستخدمين .وينبغي أن تكون ھذه المشاريع سليمة ومفيدة بشكل واضح .وسوف
يتولى بعض ھذه المشاريع بصورة مباشرة وضع وتقديم أنشطة التنفيذ على المستويات الوطنية واإلقليمية – المشاريع
التي تجمع األنشطة فيما بين العديد من الشركاء والبلدان ،والتي سوف توضح التعاون الدولي مما يمكن أن يمثل نموذجا ً
لألنشطة اإلقليمية .ويعتبر تحديد الطلب على الخدمات المناخية وضمان أن تكون االستجابة لھذا الطلب مستنيرة
بالبحوث العلمية السليمة بالغ األھمية لضمان الدعم المستدام لإلطار العالمي ) .(GFCSوسوف توجه ھذه المشاريع
األولية عملية وضع األنشطة في نطاقى الست سنوات والعشر سنوات وفي وضع اإلنجازات المتوخاة واألھداف لتلك
النطاقات المتوسطة والطويلة األجل.
وقد صيغت المشاريع ذات األولوية في الميزانية وفقا ً للركائز الخمسة .ويرد أدناه وصف ألنشطة المشاريع
-19
التي ستنفذ في  2015مع إشارة إلى مجموع الموارد الالزمة للمشروعات واالحتياجات لعام  .2015وھذه المشاريع
ممولة بصورة مطلقة من موارد من خارج الميزانية تتوافر من خالل المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة )(WMO
وشركائھا ،وتنفذھا المنظمة ) (WMOوشركاؤھا.
ومن بين مجموع تكاليف أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSلعام  2015والمقدرة بمبلغ
-20
 14.3مليون فرنك سويسري ،ھناك مشروعان بقيمة  6.9مليون فرنك سويسري ممولين بالفعل من مساھمات طوعية من
كندا والنرويج على النحو المبين أدناه في الفقرات  29و 34و.35
الركيزة :برنامج التواصل مع المستخدمين ) (UIPلعام  1.7 :2015مليون فرنك سويسري

المشروع :تحسين االتصاالت بين دوائر المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) 1.2 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع
المشروع للفترة  5.2 :2018-2015مليون فرنك سويسري(
يھدف المشروع إلى توفير الدعم للشركاء في قطاعي الزراعة والمناخ ،وإبالغ القطاع الزراعي بالمخاطر
-21
المناخية  ،وإذكاء الوعي بتوافر الخدمات المناخية ومنافعھا ،والحصول على اإلنجازات من مستخدمي الزراعة،
والترويج للشراكات والدعم وبناء الثقة بين الجماعات الممارسة .ويعتبر االستثمار في التواصل بالغ األھمية الستحداث
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الطلب على الخدمات المناخية من داخل القطاع الزراعي ،والتحفيز على المشاركة في الحوار .وستسعى أنشطة
المشروع إلى إقامة اتصاالت ذات أربعة اتجاھات بين علماء المناخ ،والباحثين في مجاالت المناخ والزراعة ،والخدمات
اإلرشادية الزراعية ،ودوائر صنع القرار لضمان تنقيح البحوث التطبيقية وتوسيع نطاقھا لتلبية االحتياجات المجتمعية.
وسوف تقيم أنشطة الزراعة واألمن الغذائي قنوات للمعلومات يمكن للمجتمع الزراعي )بما في ذلك روابط المزارعين،
والمنظمات غير الحكومية ،وزعماء القرى وغيرھم( فھمھا بسھولة وتبعث على الثقة .وسيبدأ تنفيذ المشروع في ،2015
وينفذ على امتداد  6سنوات.

المشروع :وضع أطر للخدمات المناخية للصحة على المستوى الوطني في البلدان النامية ) 0.2 :2015مليون فرنك
سويسري ،مجموع المشروع للفترة  0.4 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
يھدف ھذا النشاط إلى إقامة آليات تنسيق وطنية يمكن أن تتفاعل من خاللھا أقسام البحوث والتشغيل في
-22
القطاع المناخي مع العناصر الفاعلة الصحية ،وبناء القدرات ضمن نھج التعلم بالممارسة لالشتراك معا ً في تحديد وتنفيذ
وتقييم استخدام خدمات المعلومات المناخية في دعم تحسين الوقاية الصحية وباعتبارھا مدخالت مباشرة في ھذا
التحسين .وسيعمل كنموذج ،ويساعد في وضع األدوات والمراجع الموحدة لتوسيع نطاق النموذج ليشمل بلدانا ً وأقاليم
أخرى .وسيبدأ تنفيذ المشروع في  ،2015وينفذ على امتداد عامين.

المشروع :النھوض بإدارة الموارد المائية من خالل وضع واختبار أداة تربط التغييرات في المتوسطات والتقلبات
المناخية بالتغييرات في توافر الموارد المائية ) 0.1 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع
للفترة  0.2 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
يھدف المشروع إلى النھوض بإدارة الموارد المائية من خالل وضع واختبار أداة تربط التغييرات في
-23
المتوسطات والتقلبات المناخية بالتغييرات في توافر الموارد المائية مما سيحدد تلك المجاالت التي يرغب مدير المياه أن
يزيد فيھا التركيز لدى وضع خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) (IWRMللمستقبل .وسيبدأ تنفيذ المشروع في
 ،2015وينفذ على امتداد  18إلى  24شھراً.

المشروع :تحسين عمليات تقديم وتطبيق الخدمات المناخية من خالل إنشاء برامج فعالة وتتسم بالكفاءة للتواصل مع
المستخدمين لمعالجة الصالت بين المناخ والماء في أحواض األنھار العابرة للحدود ) 0.1 :2015مليون
فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة  0.2 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
يھدف المشروع إلى تحسين عمليات تقديم وتطبيق الخدمات المناخية من خالل إنشاء برامج فعالة وتتسم
-24
بالكفاءة للتواصل مع المستخدمين لمعالجة الصالت بين المناخ والماء في أحواض األنھار العابرة للحدود .وستنشأ
مشروعات رائدة في  5أحواض أنھار عابرة للحدود محددة على أنھا مناطق شحيحة المياه تشمل برنامجا للتواصل مع
مستخدمي المياه فيما بين دوائر الھيدرولوجيا وعلم المناخ .وستوفر المشاريع الرائدة اإلرشادات والمساعدة في إنشاء
برامج للتواصل مع مستخدمي المياه على المستوى الوطني و/أو اإلقليمي ،وتوفير اإلرشادات الفنية بشأن الممارسات
واإلجراءات التي يمكن تطبيقھا .وسيبدأ تنفيذ المشروع في  ،2015وينفذ على امتداد  24-18شھراً.

المشروع :تحقيق عمليات تقديم وتطبيق الخدمات المناخية في المناطق الشديدة االعتماد على ذوبان الثلوج أو الجليد
في الحصول على مواردھا المائية ) 0.1 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة -2015
 0.2 :2016مليون فرنك سويسري(
تحسين عمليات تقديم وتطبيق الخدمات المناخية من خالل إنشاء برامج فعالة وتتسم بالكفاءة للتواصل مع
-25
المستخدمين لمعالجة الصالت بين المناخ والماء في األحواض الشديدة االعتماد على ذوبان الثلوج أو الجليد في
الحصول على مواردھا المائية ،ويشمل ذلك برنامج للتواصل مع المستخدمين فيما بين دوائر الھيدرولوجيا وعلم المناخ.
وسيبدأ التنفيذ في  ،2015وسينفذ على امتداد  24-18شھراً.
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الركيزة :نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISلعام  5.7 :2015مليون فرنك سويسري

المشروع :الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث ) 2.5 :2015) (DRRمليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع
للفترة  5.0 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
سيقدم ھذا المشروع وسيلة أولية للمشاركة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن جانب البلدان
-26
والمجتمعات المحلية التي تلتزم بالحد من مخاطر الكوارث ،والتي تسعى إلى الحصول على نواتج وخدمات لمساعدتھا.
وسيحقق المشروع ،من خالل المشاركة مع أصحاب الشأن الرئيسيين في الحد من مخاطر الكوارث ،مخرجات رئيسية
– معلومات مناخية أفضل وحسنة التوقيت وشاملة موجھة نحو المستخدمين – في مجاالت محددة من الحد من مخاطر
الكوارث على النحو المبين بالتفصيل في نموذج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRفي اإلطار العالمي ) (GFCSوتطبيق
ھذه المخرجات للنھوض بإدارة المخاطر ذات الصلة بالمناخ في مجموعة من السياقات العالية المخاطر .وسيبدأ تنفيذ
المشروع في  ،2015وينفذ على امتداد عامين.

المشروع :وضع وتنسيق الدعم التشغيلي لألطر الخاصة بالخدمات المناخية على المستوى الوطني في البلدان النامية
) 0.3 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة  0.9 :2018-2015مليون فرنك سويسري(
سيتمثل الھدف الرئيسي للمشروع في تعميم استخدام المعلومات المناخية في صنع القرار من خالل إقامة أطر
-27
الخدمات المناخية على المستوى الوطني .وسيجري تحديد الكيانات والطرق الالزمة للتعاون إلعداد وتقديم المعلومات
والنواتج والخدمات المناخية التي تلبي االحتياجات واألولويات الوطنية .وسيجري بعد ذلك صياغتھا وتنسيقھا بطريقة
متساوقة ومستدامة .وسيتوافق ھذا النشاط بصورة وثيقة مع أنشطة الحوار في إطار برنامج التواصل مع المستخدمين
)) (UIPمثل األفرقة العاملة بشأن الصحة والمناخ( وكذلك مع األنشطة المتصلة بھا في إطار ركيزة تطوير القدرات.
وقد بدأ تنفيذ األنشطة األولية في  2012وستكون أنشطة مستمرة.

المشروع :تعزيز النظم اإلقليمية لتوفير الخدمات المناخية ) 1.5 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع
للفترة  4.5 :2017-2015مليون فرنك سويسري(
سيوفر المشروع الدعم للبلدان النامية بالخدمات المناخية اإلقليمية ،واآلليات الالزمة لتطوير القدرات ،وإقامة
-28
الشبكات المھنية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوسيجمع معا ً البلدان التي تتقاسم نفس الشواغل
المناخية المشتركة إلجراء عمليات التقييم التعاونية ،ولتنمية الفھم المشترك .وسيتمثل التركيز الرئيسي للمشروع في
ترويج وتعزيز المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة ) (WMOوتوسيع نطاق تغطية ھذه المراكز )(RCCs
لتشمل جميع أقاليم المنظمة ) ،(WMOفضالً عن توسيع المنتديات اإلقليمية ) (RCOFsوتحسينھا وتوفير االستدامة لھا مع
منح األولوية للبلدان النامية وتعزيز وتدعيم وتوسيع نطاق عملية المنتديات اإلقليمية ) (RCOFsلتشمل المنتديات الوطنية
للتوقعات المناخية ) ،(NCOFوسيؤدي تحسين الطرق ،وكفاءات التنفيذ ،وزيادة التركيز على المستخدمين إلى زيادة
استدامة المنتديات اإلقليمية ) ،(RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوسيزود ذلك المستخدمين
بالمعلومات والنواتج األكثر اتساقا ً وانتظاما ً التي تتعلق باحتياجاتھم باإلضافة إلى تحسين الوصول إلى مقدمي المعلومات
المناخية والتحاور معھم .وسوف يساعد المشروع أيضا ً المراكز اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCCsوالممارسين في
المنتديات اإلقليمية ) (RCOFsفي ترشيد ممارساتھم وطرائقھم وزيادة كفاءتھا وتوحيدھا .وسوف يكمل األنشطة الرامية
إلى وضع /تعزيز البنية األساسية للمراكز اإلقليمية ) ،(RCCsوآليات المنتديات اإلقليمية ) (RCOFsفي إطار الركيزة
المتعلقة بتطوير القدرات .وسيبدأ تنفيذ المشروع في  2015وينفذ على امتداد  3سنوات.

المشروع :برنامج لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النطاقات اإلقليمية والوطنية) ممول من كندا
للفترة  1.4 :2015) (2017-2013مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة 4.3 :2017-2015
مليون فرنك سويسري(
يھدف البرنامج الخاص بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى النطاقات اإلقليمية والوطنية
-29
إلى تعزيز الصمود في النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية أمام تقلبية المناخ وتغيره .وسينفذ البرنامج الممول في
شكل منحة من كندا اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي المحيط الھادئ ،والبحر الكاريبي ،وجنوب آسيا،
والقطب الشمالي .وسيتحقق ذلك من خالل توفير المعلومات ،والتنبؤات ،والنواتج ،والخدمات المحسنة لدعم عملية إدارة
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المخاطر المناخية وإستراتيجيات التكيف ،وصنع القرار ،واتخاذ اإلجراءات على المستويات الوطنية واإلقليمية .وقد بدأ
تنفيذ المشروع في .2013
الركيزة :الرصدات والمراقبة ) (O&Mلعام  0.4 :2015مليون فرنك سويسري

المشروع:إستعادة البيانات على نطاق واسع ورقمنتھا ) 0.4 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة
 1.6 :2018-2015مليون فرنك سويسري(
سيوفر المشروع الدعم للمبادرات العالمية واإلقليمية إلنقاذ البينات ،ورقمنتھا وتجانسھا )،(DARE&D&H
-30
واتخاذ مبادرات جديدة حسب مقتضى الحال .والمبادرات المستھدفة ھي تلك التي تستخدم التقنيات واإلجراءات
واألدوات الحديثة لحفظ السجالت المناخية من مخاطر التلف أو الفقد وإلستعادتھا ورقمنتھا .وسيروج المشروع
الستخدام ھذه التقنيات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بما في ذلك من خالل حلقات العمل التدريبية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرھا من المنظمات العاملة في جمع البيانات المناخية .ويعتبر ضمان
قدرات نظم إدارة البيانات المناخية المالئمة على إدراج البيانات التي تم إنقاذھا في سجل المناخ الوطني جزءاً أساسيا ً
من المشروع .ويتمثل الھدف النھائى للمشروع في التمكين من الوصول إلى البيانات المناخية الرفيعة المستوى والطويلة
األجل واستخدامھا بطريقة تقاس باأليام ،وإعادة تشكيل وتقييم السلوك المتغير للظواھر المناخية المتطرفة التي تؤثر في
الماء والزراعة والصحة ولتوفير قواعد بيانات مالئمة بشأن األخطار المناخية بھدف دعم الحد من مخاطر الكوارث.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في  2015وينفذ على امتداد  6سنوات.
الركيزة :البحوث والنمذجة والتنبؤ ) (RMPلعام  0.5 :2015مليون فرنك سويسري

المشروع:تحسين عملية صنع القرار بشأن المخاطر ذات الصلة بالمناخ ) 0.5 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع
المشروع للفترة  1.0 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
يھدف المشروع إلى تحسين عملية صنع القرار من خالل االستخدام األكثر فعالية للمعلومات المناخية
-31
والخدمات المناخية .وسيتحقق ذلك من خالل البحوث المتعددة التخصصات ،والمشاركة الوثيقة بين واضعي الخدمات
المناخية ومقدميھا ومستخدميھا .وسيجري المشروع دراسات حالة )واحدة لكل مجال من المجاالت األربعة ذات
األولوية( ويبين الكيفية التي يمكن بھا للمعلومات المناخية الحالية من تحسين عملية صنع القرار في القطاعات ذات
األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوسيجري وضع برنامج بحثي متعدد التخصصات )األرصاد
الجوية والعلوم الطبيعية ،والعلوم االجتماعية ،واالقتصاديات( للنھوض بعملية تدفق المعلومات المناخية واستخدامھا
لتوفير االستنارة للقرارات .وعالوة على ذلك ،سيركز المشروع على الجوانب البحثية بشأن الكيفية التي يمكن بھا إدراج
المعلومات االحتمالية غير المؤكدة في نظم دعم القرار ،واالتصاالت بشأن المعلومات المعقدة المعتمدة على العلم،
وعمليات تقييم تأثيرات التغيرات في المناخ على النظم الطبيعية والبشرية .وسيبدأ تنفيذ المشروع في  2015وينفذ على
امتداد عامين.
الركيزة :تطوير القدرات ) (CDلعام  6.0 :2015مليون فرنك سويسري

المشروع :توفير الدعم إلنشاء برامج تواصل وطنية ووظيفية مع المستخدمين ) 0.3 :2015مليون فرنك سويسري،
مجموع المشروع للفترة  1.2 :2018-2015مليون فرنك سويسري(
يتمثل الھدف الرئيسي لھذا المشروع في تعزيز إشراك مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميھا .وسوف يحدد
-32
المشروع ،من خالل استخدام عمليات تقييم المخاطر في المشاريع الرئيسية ،تلك البلدان التي توجد بھا مخاطر كبيرة من
فشل المشروع نتيجة لعدم فعالية برنامج التواصل مع المستخدمين .وسيحدد المشروع أوالً ،بالعمل مع الشركاء جوانب
المخاطر التي يمكن معالجتھا من خالل أنشطة التعليم والتدريب والتوجيه أو اإلرشاد للعاملين المسؤولين عن وضع
وتدعيم برنامج التواصل مع المستخدمين ) .(UIPوستعالج ھذه الثغرات من خالل أنشطة التعليم والتدريب والتوجيه
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أواإلرشاد لمعالجة االحتياجات المحددة في الخطوة السابقة .وسوف يمكن ،من خالل نشاط المراقبة واكتمال البرنامج
الوطني للتواصل مع المستخدمين ،تعديل أنشطة تنمية الموارد البشرية ) (HRDعلى ھذا األساس .وسيبدأ تنفيذ المشروع
في  ،2015وسيكون مشروعا ً مستمراً.

المشروع :تنفيذ إطار تشريعي وسياساتي وطني للخدمات المناخية ) 0.2 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع
المشروع للفترة  0.4 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
من المستصوب بدرجة كبيرة أن يكون لدى كل بلد ينفذ مشروعات تتعلق باإلطار العالمي ) (GFCSأطر
-33
تشريعية وسياساتية وطنية لضمان المسؤولية والمساءلة واالستدامة الطويلة األجل ألنشطة اإلطار العالمي ).(GFCS
وتوضح ھذه الوسائل التي ستتباين من بلد آلخر المتطلبات واألسس الوطنية للخدمات المناخية التي تتراوح بين جمع
الرصدان المناخية ،والنواتج والخدمات ومراقبة جودتھا ،وأرشفتھا ،ونشرھا كما ستحدد أدوار ومسؤوليات المؤسسة أو
المؤسسات التي عينتھا الحكومة لتوفير ھذه الخدمات لتلبية االحتياجات الوطنية .وسيضمن المشروع وضع األطر
التشريعية والسياساتية الوطنية لإلطار العالمي ) (GFCSلضمان االستدامة الطويلة األجل لمشروعات اإلطار العالمي
) .(GFCSوسيبدأ التنفيذ في  2015وينفذ على امتداد عامين.

المشروع :اإلطار العالمي للخدمات المناخية – التكيف والحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ) ،2016-2011ممول من
النرويج ) 2.4 :2015مليون فرنك سويسري ،مجموع المشروع للفترة  4.7 :2016-2015مليون فرنك
سويسري(
للمشروع ھدفان رئيسيان :بناء القدرات للنھوض بخدمات الطقس والمناخ ،ووضع الخدمات المتعلقة بالطقس
-34
والمناخ ألغراض الزراعة .ويرتكز المشروع على المبادرات القائمة التي أثبتت نجاحھا على المستوى الوطني .ويعتزم
توسيع نطاقھا للوصول إلى مناطق جغرافية أوسع نطاقا ً .ويشمل ذلك المشروع اإليضاحي للتنبؤات بالطقس القاسي،
ومشروع األرصاد الجوية الزراعية ) (Metagriالتشغيلي .كما يسعى إلى تعزيز خدمات األرصاد الجوية من خالل
المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) .(AMCOMETوقد بدأ المشروع في  2011وسينتھي في .2016

المشروع :برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا ) ،2016-2013ممول من النرويج( ) 3.1 :2015مليون فرنك
سويسري ،مجموع المشروع للفترة  6.4 :2016-2015مليون فرنك سويسري(
يمثل "برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا" أول مبادرة مشتركة بين عدة وكاالت ستنفذ ضمن اإلطار
-35
العالمي ) (GFCSوسوف يساعد ھذا البرنامج الرئيسى في وضع خدمات مناخية موجھة نحو المستخدمين لألمن الغذائي
والصحة فضالً عن الحد من مخاطر الكوارث في مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة .ويتمثل الھدف من البرنامج ،الذي
تموله حكومة النرويج ،في زيادة صمود أكثر السكان ضعفا ً أمام تأثيرات األخطار ذات الصلة بالطقس والمناخ مثل
حاالت الجفاف والفيضانات وما يرتبط بھا من مخاطر صحية بما في ذلك سوء التغذية والكوليرا والمالريا .ويھدف إلى
تعزيز القدرات على وضع الخدمات المناخية واستخدامھا ،والجمع بين العلم الحديث والمعارف التقليدية .ويمثل شراكة
فريدة بين علماء المناخ وعلماء االجتماع والباحثين ،والوكاالت اإلنمائية والخاصة بالمساعدات اإلنسانية .كما أنه جھد
مشترك بين المنظمة ) ،(WMOوبرنامج البحث الخاص بتغير المناخ والزراعة ،واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق
االستشاري للبحوث الزراعية الدولية ) ،(CGIARومركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – أوسلو ) ،(CICEROومعھد
كريستيان ميشيلسن ) ،(CMIواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCمن خالل الصليب
األحمر في تنزانيا ومالوي ،وبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية ) .(WHOوقد بدأ البرنامج في
.2013

رابعا ً -

الخطة التشغيلية للفترة

2018-2016

تضم الخطة التشغيلية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعرضا شامال للمشروعات المتوخى تنفيذھا
-36
خالل الفترة  .2018-2016وقد وضعت الخطة باتباع نفس مخطط ھيكل ميزانية  2015الذي يتألف من ثالثة أجزاء:
’ ‘1الحوكمة؛ ’ ‘2مكتب اإلطار العالمي )(GFCS؛ ’ ‘3أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمما سيتيح
إجراء المقارنات فيما بين ميزانية  2015والخطة التشغيلية للفترة  .2018-2016وتعمل الخطة التشغيلية للفترة -2016
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 2018على المحافظة على االتساق البرنامجي وضمان استمرارية أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي
) (GFCSوفقا ً لخطة تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وسوف تمول خطة التشغيل للفترة  2018-2016التي تحتاج إلى  120.4مليون فرنك سويسري من كل من
-37
الميزانية العادية للمنظمة ) ،(WMOوموارد من خارج الميزانية لجميع أجزاء الميزانية الثالثة .وسوف تتوافر الموارد
من خارج الميزانية من خالل المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة وشركائھا .وترد تفاصيل االحتياجات المالية في
خطة الموارد للفترة  2018-2016في القسم الخامس.
وتشمل الخطة التشغيلية لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSللفترة  2018-2016األھداف الشاملة
-38
لإلطار العالمي ) (GFCSالتي تنص على التركيز على تحسين عملية تقديم المعلومات والخدمات المناخية وتعميمھا في
عملية صنع القرار في القطاعات ذات األولوية األولى في اإلطار العالمي ) (GFCSوتحسين الصالت الشاملة بين
مقدمي ومستخدمي الخدمات من خالل آليات التواصل المالئمة.
ويتمثل الھدف الشامل للخطة التشغيلية في العمل صوب تحقيق رؤية اإلطار العالمي ) (GFCSلتمكين المجتمع
-39
من النھوض بإدارة المخاطر والفرص الناشئة عن تقلبية المناخ وتغيره ،وخاصة الفئات األكثر تأثرا باألخطار ذات
الصلة بالمناخ.
الجزء  1من الخطة التشغيلية للفترة  :2018-2016الحوكمة – دعم عمل ھيكل الحوكمة في اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) 1.3 :(GFCSمليون فرنك سويسري
سوف تجتمع لجنة إدارة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمرة كل أربع سنوات خالل الفترة -2016
-40
) 2018ثالثة إجتماعات( وسيعقد المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSدورته الثالثة في  2018رھنا ً
بالقرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس الحكومي الدولي ) (IBCSفي تشرين الثاني /نوفمبر .2014
وسيتولى مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSباالشتراك مع خدمات دعم تقدمھا أمانة المنظمة ) (WMOتوفير
-41
الخدمات للمجلس الحكومي الدولي ) (IBCSوھيئاته الفرعية مثل لجنة اإلدارة واللجنة االستشارية للشركاء ).(PAC
وسيمول الجزء  1من الخطة التشغيلية من موارد من خارج الميزانية.
الجزء  2من الخطة التشغيلية للفترة  :2018-2016مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) 9.4 :(GFCSمليون فرنك
سويسري
سيضطلع مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSباستمرار بأعمال التنسيق ،ويوفر الدعم لألعضاء والشركاء في
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تنفيذ األنشطة ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل إقامة الشراكات والدعوة إلى الحاجة إلى الخدمات
المناخية .ويشمل ذلك التكاليف ذات الصلة بما يلي :وضع خطط عمل لألنشطة المقترحة في خطة تنفيذ اإلطار العالمي
) ،(GFCSوالبعثات ،وإنتاج المواد السمعية البصرية ،وحلقات العمل لدعم الركائز ومجاالت األولوية ،وتوفير الدعم
لوضع أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني ،وتكاليف المكتب )الدعم اإلداري ،وتكاليف األمانة ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والطباعة ،والخبراء االستشاريين ومعدات المكاتب(.
-43

وسيضطلع مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSأيضا ً بالمھام التالية استمراراً للوظائف التي اضطلع بھا في :2015

)أ(

وضع أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني بالنظر إلى الحاجة إلى آليات للتنسيق لتيسير الحوارات
الفعالة التي تشمل جميع أصحاب الشأن لضمان معالجة كامل سلسلة القيم بشأن إنتاج وتطبيق الخدمات المناخية
بطريقة منظمة؛

)ب(

إقامة آلية لضمان التنسيق الفعال على المستوى العالمي للتمكن من جمع احتياجات المستخدمين من المشاورات
الوطنية واإلقليمية ،وإدراجھا في برمجة الشركاء وجھود تعبئة الموارد؛

)ج(

زيادة عدد الشراكات مما يتيح إدراج مختلف األنشطة لتنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSبفعالية؛

)د(

مواصلة الترويج الحتياجات اإلطار العالمي ) (GFCSلبيان منافع الخدمات المناخية.
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التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
وسوف يمول الجزء  2من الخطة التشغيلية من كل من الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOوموارد من خارج

-44

الميزانية.
الجزء  3من الخطة التشغيلية للفترة  :2018-2016أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية
) 109.8 :(GFCSمليون فرنك سويسري
يعرض الجزء  3من الخطة التشغيلية بحسب الركائز وفقا ً لميزانية  .2015ويرد وصف الحتياجات المستوى
-45
اإلستراتيجي بما يضمن االتساق واالستمرار به مع ميزانية  .2015وسوف يمول الجزء  3بصورة خالصة من الموارد
من خارج الميزانية.
2018-2016

ومن بين التكاليف اإلجمالية ألنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي ) (GFCSللفترة
-46
المقدرة بمبلغ  109.8مليون فرنك سويسري ،ھناك مشروعان بقيمة تبلغ  8.4مليون فرنك سويسري تم تمويلھا بالفعل
من موارد من خارج الميزانية من كندا والنرويج.
برنامج التواصل مع المستخدمين

)(UIP

ھناك مجال ،من خالل تنفيذ برامج التواصل مع المستخدمين ،لزيادة تطوير قدرات المستخدمين والمھنيين،
-47
وللنھوض بعمليات المراقبة والتقييم ذات الصلة باستخدام وفعالية الخدمات المناخية في مجال صنع القرار .ويتطلب
التركيز على المستخدمين في اإلطار العالمي ) (GFCSمستوى أعلى بكثير من مشاركة المستخدمين في جميع جوانب
إنتاج الخدمات المناخية وتقديمھا واستخدامھا .ويعاني ھذا المجال عموما ً من عدم التطوير الكافي في الخدمات المناخية
إال أن ھناك أمثلة جيدة من فروع أخرى يمكن أن توفر دروسا ً مفيدة.
-48

تشمل المشاريع المحددة ما يلي:

)أ(

تحسين األداء الزراعي من خالل الخدمة العالمية لمعلومات األرصاد الجوية الزراعية ) (WAMIS-DSSبالعمل
على توفير نواتج األرصاد الجوية الزراعية للدوائر الزراعية العالمية؛

)ب(

الخدمات المناخية لتعزيز األمن الغذائي والصمود :تعزيز نظم اإلنذار المبكر اإلقليمية والوطنية لألغذية
والزراعة؛

)ج(

الخدمات المناخية لتعزيز األمن الغذائي والصمود :تفعيل الخدمات المناخية من خالل مبادرة الصمود الريفي –
R4؛

)د(

الخدمات المناخية لتعزيز األمن الغذائي والصمود :تعزيز التحليل السياقي لألمن الغذائي والتغذية وتغير المناخ.

نظام معلومات الخدمات المناخية

)(CSIS

سوف تتطلب عملية تقديم نواتج وخدمات المعلومات المناخية بفعالية توافر آليات مؤسسية تشغيلية مالئمة
-49
ً
ً
ً
لتوليد وتبادل ونشر المعلومات وطنيا وإقليميا وعالميا .وسوف يتحقق ذلك من خالل تنفيذ إستراتيجية تعتمد على ھيكل
من ثالثة مستويات للمؤسسات المتعاونة )"كيانات" نظام معلومات الخدمات المناخية ) (٣(CSISمما سيضمن توليد
المعلومات والنواتج المناخية وتبادلھا ونشرھا ‘1’ :على النطاق العالمي من خالل طائفة من المراكز المتقدمة والمراكز
العالمية المعينة لإلنتاج؛ ’ ‘2وعلى النطاق اإلقليمي من خالل شبكة من كيانات بمسؤوليات إقليمية تعرف باسم المراكز
المناخية اإلقليمية؛ ’ ‘3على النطاق الوطني والمحلي من خالل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsومن خالل الترتيبات المؤسسية الوطنية مع الشركاء .وسوف تتضمن اإلجراءات ذات األولوية الدعم
المؤسسي والتنفيذي والبحثي بجانب التدريب وتطوير القدرات وجوانب الحوكمة .وسيسند تركيز خاص للتنفيذ الفعال
للمراكز المناخية اإلقليمية ،واالستعراض والتحديث الدوريين الحتياجات المستخدمين من البيانات والنواتج والمعلومات
المناخية فضالً عن استخدام المعلومات المناخية في السياقات العالمية الواقعية وتنفيذ المرجع الخاص بالمراجع الفنية

3

كيان نظام معلومات الخدمات المناخية عبارة عن أي مؤسسة تضطلع بوظيفة أو أكثر من وظائف ھذا النظام.

المرفقات
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الرسمية الذي يوضح بعض المواصفات والخواص المتفق عليھا عالميا ً لتوليد النواتج والخدمات على كافة المستويات
الجغرافية.
-50

وتشمل المشاريع النوعية ما يلي:

)أ(

تنفيذ نظام مراقبة المناخ؛

)ب(

توسيع وتدعيم عمليات المنتدى الوطني للتوقعات المناخية ) (NCOFأو المنتدى المناخى الوطني )(NCF؛

)ح(

تحديد ووضع مجموعة أدوات الخدمات المناخية وإتاحتھا لجميع البلدان؛

)ج(

إنشاء مراقبة حديثة لنظام المناخ استناداً إلى نواتج المراقبة التشغيلية المحسنة؛

)ھ(

توحيد النواتج التشغيلية لنظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوالترويج لالستخدام الواسع النطاق لنظام
معلومات الخدمات المناخية ) (CSISفى نظام معلومات المنظمة )(WIS) (WMO؛

)و(

تيسير االستخدام الفعال للمركز العالمي لإلنتاج ) (GPCوغير ذلك من النواتج المناخية العالمية بواسطة
المقدمين اإلقليميين والوطنيين )مثل تحديث المراكز المناخية اإلقليمية ) ((RCCsومھام التوفير التشغيلي الوطني
للمناخ الموسمي العالمي للمرافق الوطنية ).(NMHSs

الرصدات والمراقبة

)(O&M

سينصب التركيز في إطار ركيزة الرصدات والمراقبة على معالجة االحتياجات والثغرات المحددة في نظم
-51
رصد المناخ ،بما في ذلك إدارة البيانات المتصلة بھا والبنى األساسية لتبادل البيانات ،ووضع آليات للوصول إلى
البيانات االجتماعية – االقتصادية والبيولوجية والبيئية وتبادلھا إلعداد وتقديم الخدمات المناخية الفعالة .وعالوة على
ذلك ،سيسند االھتمام للصالت المشتركة بين ركيزة الرصد والمراقبة والركائز األخرى وال سيما ركيزتي برنامج
التواصل مع المستخدمين ،والبحوث والنمذجة والتنبؤ .وسينصب تركيز خاص على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
-52

وتشمل المشاريع المحددة ما يلي:

)أ(

وضع آلية تنسيق لجمع البيانات المناخية بشأن األمن الغذائي وإدارتھا وتبادلھا؛

)ب(

مراقبة المناطق الساحلية لدعم عمليات التكيف وفھم مكامن الضعف؛

)ج(

وضع أفضل الممارسات لرصدات جودة الھواء ومراقبتھا في البيئات الحضرية حتى يمكن معالجة الشواغل
الصحية الرئيسية؛

)د(

توفير المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية وإدارتھا في أحواض األنھار الدولية المشتركة
الرئيسية؛

)ھ(

إقامة آلية رسمية للتشاور مع المستخدمين ،واستخدامھا في تقييم دور الرصدات في التكيف مع تقلبية المناخ
وتغيره .وإعداد مبادئ توجيھية للنھوض بعملية إستعادة البيانات والنواتج ذات الصلة بالرصدات المناخية؛

)و(

تصميم شبكات خط أساس لدعم الخدمات المناخية ،وإصالح المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في
المناطق التي تعاني من نقص البيانات لتعزيز شبكات خط األساس؛

)ز(

توفير الدعم لتشغيل شبكات خط األساس في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية
)(SIDS؛

)ح(

النھوض بالشبكات األرضية القاعدة ،والفضائية القاعدة لقياس الھطول؛
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)ط(

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
إنشاء آلية تنسيق لھندسة مراقبة المناخ من الفضاء.

البحوث والنمذجة والتنبؤ

)(RMP

سيكون التركيز على التنفيذ الفعال لألنشطة الواردة في ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ مقابل التركيز السابق
-53
على تمكين شبكات الخبراء والمؤسسات من تحديد الخطوات الرامية إلى تحقيق التنفيذ العملي لألنشطة الواردة في
ركيزة البحوث والنمذجة والتنبؤ.
-54

وتشمل المشاريع المحددة ما يلي:

)أ(

وضع إستراتيجية للبحوث المناخية والخاصة باألمن الغذائي والزراعة ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) ،(GFCSووضع أھداف وأولويات لدعم البحوث على المستويات اإلقليمية والوطنية؛

)ب(

إقامة آليات لتنسيق البحوث بشأن تعليل الظواھر المناخية المتطرفة والتنبؤ بھا ،وتحويل نتائجھا إلى خدمات
مناخية لقطاع الحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوتدابير التكيف ووضع نظم مقابلة لإلنذار المبكر )(EWSs؛

)ج(

إعداد إستراتيجية للبحوث واالتصال فيما يتعلق بالمناخ والصحة ضمن اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتحديد
أھداف وأولويات لدعم البحوث الصحية والمناخية على المستويين اإلقليمي والوطني؛

)د(

وضع إستراتيجية إلدارة المناخ والماء والدورة الھيدرولوجية ضمن اإلطار العالمي ) ،(GFCSوتحديد األھداف
واألولويات لدعم البحوث على المستويين اإلقليمي والوطني؛

)ھ(

البحوث بشأن إمكانيات التنبؤ بالمناخ وتحسين مھارات التشخيص :على النطاقات الزمنية دون الموسمية
والموسمية؛

)و(

البحوث بشأن إمكانيات التنبؤ بالمناخ وتحسين مھارات التشخيص :النطاقات الزمنية العقدية إلى المئوية؛

)ز(

الرصدات المناخية المعتمدة على البحوث ،ووضع مجموعة بيانات؛

)ح(

تعزيز عملية تنسيق أنشطة البحوث في المنظمات والوكاالت والبرامج الرئيسية ذات الصلة المباشرة باإلطار
العالمي ) ،(GFCSوإقامة الشراكات للدوائر التي تنتج معلومات مناخية تجريبية وعادية بما في ذلك التنبؤات
وتوفير النواتج البحثية على مستوى أوسع نطاقا ً لمستخدمي الخدمات المناخية لتقييمھا.

تطوير القدرات

)(CD

ستركز أنشطة تطوير القدرات على توفير الدعم لوضع الخدمات المناخية في تلك البلدان والمناطق التي تفتقر
-55
إلى الخدمات المناخية األساسية ،واحتياجات التعليم والتدريب للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان التي تعاني من
النقص مثل البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية بغرض معالجة القضايا المحددة مثل تأھيل
المتنبئين لإلطار العالمي ) .(GFCSوستشمل أنشطة تطوير القدرات تطوير القدرات المؤسسية والخاصة بالبنية األساسية
واإلجرائية والبشرية.
-56

وتشمل االمشاريع المحددة ما يلي:

)أ(

دعم عملية وضع نظم وطنية لمعلومات الخدمات المناخية؛

)ب(

تدريب مستخدمي الخدمات المناخية.
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المرفقات
خامسا ً  -خطة الموارد للفترة

2018-2016

االحتياجات الشاملة من الموارد للفترة

2018-2016

تجسد خطة الموارد لإلطار العالمي ) (2018-2016) (GFCSاالحتياجات من الموارد لخطة التشغيل المقدرة
-57
بمبلغ  120.4مليون فرنك سويسري بما في ذلك كالً من ’ ‘1الموارد المتوقعة للميزانية العادية للفترة المالية السابعة
عشرة ) (2019-2016التي سيوافق عليھا المؤتمر السابع عشر في  ،2015والمجلس التنفيذي خالل تلك الفترة المالية؛
’ ‘2الموارد من خارج الميزانية التي سيجري تعبئتھا من خالل المساھمات الطوعية.
الجدول  :2االحتياجات من الموارد بحسب مصدر التمويل للفترة 2018-2015
)بآالف الفرنكات السويسرية(
2015

2016

2017

2018

موارد الميزانية العادية للمنظمة
الموارد من خارج الميزانية

591.8

1 254.6

1 254.6

1 254.6

16 153.3

51 513.1

38 874.9

26 281.9

مجموع االحتياجات

16 745.1

52 767.6

40 129.5

27 536.5

السنة
)(WMO

يبين الجدول  2أعاله االحتياجات الشاملة الخطة التشغيلية لعام  ،2015والفترة  2018-2016مفصلة بحسب
-58
مصدر التمويل والسنة .وتقدم األرقام الخاصة بالميزانية العادية للعلم فقط .ففي  ،2015سوف يقترع المؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية الحد األقصى من مصروفات المنظمة ) (WMOمن الميزانية العادية للفترة ،2019-2016
وسيوافق المجلس التنفيذي على الميزانيتين العاديتين لفترة السنتين  2017-2016و 2019-2018في  2015و 2017على
التوالي .وال يمكن استباق قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بشأن مسألة الميزانية .ومن ناحية أخرى فإن حجم
الموارد من خارج الميزانية الالزم للسنوات  2016و 2017و 2018كبير.
خطة الموارد من خارج الميزانية للفترة

2018-2016

ينبغي تغطية جزء كبير من االحتياجات من الموارد للخطة التشغيلية لإلطار العالمي ) (GFCSمن الموارد من
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خارج الميزانية التي ستتوافر من خالل المساھمات الطوعية من أعضاء المنظمة وشركائھا .ومن بين مجموع الموارد
البالغ  120.4مليون فرنك سويسري للفترة  2018-2016للخطة التشغيلية ،تقدر الموارد الالزمة من خارج الميزانية بمبلغ
 116.7مليون فرنك سويسري للفترة  .2018-2016وستمول االحتياجات المتبقية من الميزانية العادية بحسب القرارات
التي ستصدر عن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية الذي سيعقد في  ،2015والمجلس التنفيذي في 2015
و 2017بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية .وينبغي تمويل أنشطة المشاريع المتعلقة باإلطار العالمي ) (GFCSبالكامل من
الموارد من خارج الميزانية.
الجدول  :3خطة الموارد من خارج الميزانية بحسب مصدر التمويل للفترة 2018-2016
)بآالف الفرنكات السويسرية(
السنة
2015

2016

2017

2018

اإليرادات /والمصروفات

ألف – الرصيد اإلفتتاحي التقديري
باء – اإليرادات المتوقعة
جيم – المصروفات المقدرة
دال – الرصيد الختامي التقديري )ألف+باء-
جيم(

6 500.0

7 34٦.7

5 833.6

3 358.7

17 000.0

50 000.0

36 400.0

26 000.0

16 153.3

51 513.1

38 874.9

26 281.9

7 346.7

5 833.6

3 358.7

3 076.8

يبين الجدول  3أعاله اإليرادات والمصروفات السنوية المتوقعة ،وكالھما مطلوب لتمويل أنشطة اإلطار
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العالمي ) (GFCSمن خارج الميزانية .ويؤخذ في االعتبار الرصيد التقديري ألول المدة في الصناديق االستئمانية لإلطار
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العالمي ) (GFCSلدى المنظمة .وتبين أرصدة اإلغالق التقديرية التي تقترب من  15في المائة من احتياجات السنوات
التالية حجم الموارد الالزمة لضمان تنفيذ المشاريع بصورة سلسة ودون توقف .ومن المفترض أيضا ً أن يكون مستوى
االحتياجات في  2019مماثالً لذلك الخاص بعام .2018
وتبين خطة الموارد ،أنه ‘1’ :ينبغي اعتباراً من عام  2016جمع مبالغ سنوية كبيرة من الموارد من خارج
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الميزانية وخاصة في  50) 2016مليونا ً من الفرنكات السويسرية(؛ ’ ‘2يتوقع تنفيذ المشاريع المقابلة .وسيتعين جمع ھذا
المبلغ من الموارد من خارج الميزانية لما يلي ‘1’ :الزيادة الكبيرة في البنية األساسية لإلطار العالمي ) (GFCSداخل
أمانة المنظمة ) (WMOبما في ذلك الموارد البشرية اإلضافية؛ ’ ‘2تجميع الجھود الرئيسية من جميع الشركاء في اإلطار
العالمي ) (GFCSللتصدي لھذا التحدي .وفي ھذا الصدد ،تجدر المالحظة بأن من المتوقع من المنظمة )،(WMO
بأسرھا ،أن تجمع ما يقرب من  25مليون فرنك سويسري سنويا ً للفترة .2019-2016
المسائل المالية والتشغيلية

المساھمات العينية
قدمت الصين وجمھورية كوريا خبيراً معاراً واحداً لكل منھا برتبة ف –  4اعتباراً من تشرين األول /أكتوبر
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 .2014ويتوقع أن يعمل ھذان الخبيران المعاران في مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSحتى أيلول /سبتمبر  .2016وفي
حالة تقديم الخبيرين المعارين فإن ذلك سيخفض من االحتياجات الواردة في خطة الموارد من خارج الميزانية.

الحاجة إلى مساھمات طوعية ألغراض عامة
معظم المساھمات الطوعية التي تلقتھا المنظمة ) (WMOحتى اآلن ھي مساھمات ألغراض خاصة لتمويل
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أنشطة مشروعات تحددھا الجھات المانحة .غير أن من المتوقع أن تزداد الحاجة بإطراد إلى مساھمات ألغراض عامة.
ففي المقام األول ،يمكن تمويل االحتياجات للحوكمة ومكتب اإلطار العالمي ) (GFCSمن المساھمات لألغراض العامة.
وسيمكن لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSوالخدمات المعاونة ألمانة المنظمة ) (WMOتعزيز وظائفھا التي ال تتعلق
بصورة مباشرة بالمشاريع ،بالنظر إلى أنه يتعين أن توفر الخدمات المعاونة البرامجية واإلدارية بما في ذلك توفير
الخدمات الكبيرة الجتماعات الجھاز الرئاسي لإلطار العالمي ) ،(GFCSوالتنسيق مع الشركاء في اإلطار العالمي
) ،(GFCSوتوفير الدعم الفني ألعضاء المنظمة ) ،(WMOوإدارة المشاريع ،وتعبئة الموارد ،واللغات والمطبوعات
وخدمات المؤتمرات ،والميزانية ،والخدمات المالية ،وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والخدمات الموحدة.

تعبئة الموارد
قدم عدد كبير من أعضاء المنظمة ) ،(WMOمنذ  ،2011مساھمات وتعھدات نقدية طوعية بحسب المعايير
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المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASبما في ذلك أستراليا وبنغالديش وكندا والصين وفنلندا وفرنسا وھونغ كونغ،
الصين والھند وإندونيسيا وجمھورية إيران اإلسالمية وآيرلندا والمكسيك والنرويج وجمھورية كوريا وجنوب أفريقيا
وسويسرا والمملكة المتحدة .ويتجاوز المبلغ اإلجمالي من الموارد النقدية التي تم تعبئتھا لإلطار العالمي ) (GFCSمقدار
 28مليون فرنك سويسري حتى اآلن مما يشير إلى نجاح عملية تعبئة الموارد التي اضطلعت بھا أمانة المنظمة ).(WMO
وقدمت إندونيسيا وجنوب أفريقيا التزامات بمساھمات .وعالوة على ذلك ،وكما أشير أعاله ،قدمت الصين وجمھورية
كوريا مساھمات عينية من خالل إعارة خبيرين لمكتب اإلطار العالمي ) .(GFCSوسوف تساعد أمانة المنظمة )(WMO
بصورة مستمرة مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSفى تعبئة الموارد .غير أن تعبئة موارد من خارج الميزانية قيمتھا 49.4
مليون فرنك سويسري لمشروع اإلطار العالمي ) (GFCSلعام  2016سوف تتطلب موارد إضافية ،وخاصة من موارد
الموظفين التي يمكن تمويلھا من المساھمات لألغراض العامة.

الحاجة إلى قدرات تشغيلية معززة ألمانة المنظمة ) (WMOبما في ذلك مكتب اإلطار العالمي

)(GFCS

سيتعين توفير مبلغ كبير من الموارد من خارج الميزانية لعام  2016وما يليه من سنوات لتوفير التمويل
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الكافي لزيادة أنشطة المشاريع ذات الصلة باإلطار العالمي ) .(GFCSوستحتاج أمانة المنظمة ) (WMOمع مكتب اإلطار
العالمي ) (GFCSلتنفيذ ھذا العدد الكبير من أنشطة المشاريع إلى عمليات دعم تشغيلي إضافية بما في ذلك عدد من

المرفقات
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البرامج التكميلية والخدمات اإلدارية .وسيتعين أن تتضمن عمليات الدعم التشغيلي ھذه زيادة في كل من موارد
الموظفين وغير الموظفين المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بأنشطة مشروعات اإلطار العالمي ).(GFCS
وبالنسبة لموظفي المشاريع ،سيجري تمويل التكاليف من المشاريع المقابلة الممولة من خارج الميزانية.
والتجري مواءمة القواعد واإلجراءات الداخلية ألمانة المنظمة ) (WMOمن ناحية اإلدارة فحسب ،بل أيضا
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فيما يتعلق بإدارة المشاريع لتناسب مطلب التنفيذ حسن التوقيت للمشروعات التشغيلية للتعامل مع احتياجات المستقبل.
تأثير االنخفاض في المساھمات من خارج الميزانية
في حالة عدم توافر أموال كافية ،سيتعين توفير مبلغ أدنى يقترب من  2.5مليون فرنك سويسري سنويا ً
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للمحافظة على البنية األساسية )مثل الحوكمة ومكتب اإلطار العالمي ) ((GFCSمع عدد محدود للغاية من المشاريع التي
ستنفذ .ولن يتيح التمويل المحدود التوسع في أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو المتوخى في خطة التنفيذ.
وسوف تعتمد القدرة على تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSبشدة على الموارد الطوعية التي ستجمعھا المنظمة
) (WMOوشركاؤھا.
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