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الملخص العام ألعمال الدورة
1

افتتاح الدورة )البند  1من جدول األعمال(

بناء على دعوة كريمة من جمھورية كابو فيردي ،عقدت الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
1.1
)أفريقيا( في برايا ،كابو فيردي ،في الفترة ما بين  3و 9شباط /فبراير  .2015وقد أعلن سعادة السيد ،Antero Veiga
وزير البيئة واإلسكان والتخطيط اإلقليمي في الساعة العاشرة من صباح الثالثاء  3شباط /فبراير .2015
رحب  ،Dr Mamadou Lamine Bahرئيس االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( بالمشاركين في الدورة السادسة
1.2
عشرة لالتحاد اإلقليمي األول في برايا ،كابو فيردي .وأعرب عن شكره الخاص لمعالي الوزير  ،Antero Veigaوزير
البيئة واإلسكان والتخطيط اإلقليمي والسيدة  ،Ester de Britoالمندوب الدائم لجمھورية كابو فيردي لدى المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية على الترتيبات الممتازة الستضافة الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول ،بما في ذلك
المؤتمر الفني اإلقليمي ) (RECOوالدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) .(AMCOMET-3وأعرب
من خالل الوزير عن امتنانه لحكومة وشعب كابو فيردي على حفاوة االستقبال التي حظي بھا المشاركون منذ
وصولھم إلى برايا.
وذكر رئيس االتحاد اإلقليمي األول ،Dr Bah ،من جديد بالصلة الھامة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
1.3
والھيدرولوجيا ) (NMHSsاليوم وأكثر من أي وقت مضى ،مذ ّكراً بالتحديات التي تواجه المنطقة ،والتي يمكن تجنب
الكثير منھا أو على األقل الحد من آثارھا .وباستحضار ما تحقق خالل األربع سنوات األخيرة ،أعرب الرئيس عن
سروره باإلشارة إلى التقدم المحرز في البرامج الرئيسية مثل البرنامج العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع
للمنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSونظام اإلدارة الجيدة ) (QMSواستراتيجية المنظمة لتنمية
قدرات أقل البلدان نموا ،من بين برامج أخرى .وأفاد بأن إعداد واعتماد االستراتيجية األفريقية المتكاملة بشأن خدمات
األرصاد الجوية والمناخ من طرف المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETكان إنجازاً كبيراً تحقق
خالل فترة ما بين الدورتين.
أعرب الرئيس عن امتنانه لجميع حكومات المنطقة والشركاء في التنمية ومختلف الخبراء على الدعم من أجل
1.4
إنجاز المھام المختلفة .وفي سياق مالحظاته الختامية ،أشار الرئيس إلى حاجة الدورة إلى صياغة واضحة ألولوياتھا
بھدف إدراجھا في الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ).(WMO
أعرب السيد  ،Jerry Lengoasaنائب األمين العام ،بالنيابة عن األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
1.5
عن سعادته بالترحيب باألعضاء في الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( .وأعرب السيد Lengoasa
عن امتنانه لسعادة الوزير وحكومة كابو فيردي على استضافة ھذه الدورة وعلى حفاوة االستقبال التي خصصت
للمشاركين والترتيبات الممتازة لتنظيم اجتماعات المنظمة ) (WMOفي برايا.
أعرب السيد  Lengoasaعن شكره للدكتور  ،Bahرئيس االتحاد اإلقليمي األول ،والدكتور ،Amos Makarau
1.6
نائب الرئيس ،على ريادتھما والتنفيذ الناجح لبرامج وأنشطة االتحاد خالل فترة ما بين الدورتين .وأعرب كذلك عن
تقدير المنظمة ) (WMOلفريق اإلدارة ورؤساء وأعضاء فرق العمل على جھودھم األساسية خالل فترة ما بين
الدورتين.
كرّر السيد  Lengoasaأن الوصول إلى اإلنذارات والتنبؤات المتخصصة وتقديمھا سيتطلب مواصلة تحسين
1.7
قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتقديم الخدمات على المستويين الوطني واإلقليمي.
وھناك بالتأكيد حاجة إلى بذل المزيد من الجھود من أجل الحد من الكوارث واآلثار المحتملة للمخاطر الناجمة عن
الطقس والمناخ والعوامل البيئية ذات الصلة .واقترح ضرورة أن تكون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsرائدة في التواصل مع الشركاء الوطنيين والمستخدمين لضمان نجاح البرنامج العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSونواتج وخدمات الحد
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من مخاطر الكوارث متعددة األخطار .وقال السيد  Lengoasaإن ھناك حاجة لبذل المزيد من الجھود لتحقيق التطور
المستدام للمرافق الوطنية ).(NMHSs
وفي الختام ،أعرب السيد  Lengoasaمرة أخرى عن تقدير المنظمة ) (WMOلحكومة كابو فيردي على
1.8
استضافة الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول والمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية .وأعرب عن
تمنياته للمشاركين بتنظيم دورة مثمرة وناجحة كما تمنى لھم مقاما ً طيبا ً في برايا.
ورحب سعادة السيد  ،Antero Veigaوزير البيئة واإلسكان والتخطيط اإلقليمي بالمشاركين في جمھورية كابو
1.9
فيردي وخاصة في مدينة برايا الجميلة .وأعرب ،باسم حكومة كابو فيردي ،عن امتنانه الختيار االتحاد اإلقليمي األول
كابو فيردي لتنظيم االجتماع باإلضافة إلى الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ).(AMCOMET-3
وأبلغ المشاركين أن لدى كابو فيردي جدول أعمال للتغيير من خالل بناء اقتصادي ديناميكي .وكرر الوزير أن دورة
االتحاد اإلقليمي تمثل فرصة لتبادل المعلومات بشأن األرصاد الجوية التي تساھم في التنمية االقتصادية والمستدامة في
أفريقيا.
 1.10الحظ الوزير أن البيئة تعاني بالفعل حاليا ً من اإلجھاد وأكد على ضرورة استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ
على البيئة .وأشار أيضا ً إلى أن تزايد عدد السكان تزيد من حدة الضغوط على البيئة .وأعرب الوزير عن تضامنه مع
موزامبيق التي واجھت فيضانات خطيرة في أجزاء من شرق ووسط البالد .وأعرب عن تفاؤله بأن حكومة موزامبيق
ستجد حالً لھذا التحدي.
1.11

أعلن الوزير عن االفتتاح الرسمي للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول.
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تنظيم الدورة )البند  2من جدول األعمال(

2.1

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

قدم ممثل األمين العام تقارير بشأن أوراق االعتماد تأخذ بعين االعتبار الوثائق التي وردت قبل بدء
2.1.1
الدورة وخاللھا .ووافق االتحاد على التقارير وقرر بأنه قد يكون من الضروري إنشاء لجنة ألوراق االعتماد.
حضر الدورة  81مشاركا ً من  36أعضاء االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،و 5مراقبين من عضوين
2.1.2
اثنين من خارج المنطقة ،و 12مراقبا ً من المنظمات اإلقليمية والدولية .وترد قائمة المشتركين في التذييل بھذا التقرير.
2.2

اعتماد جدول األعمال )البند  2.2من جدول األعمال(

طبق ا ً للمادة  173من الالئحة العامة ،اع تُ مد جدول األعمال المؤقت المشروح ،كما يرد في
الوثيقة .RA I -16/Doc.2.2.(2).REV.1
2.3

إنشاء اللجان )البند  2.3من جدول األعمال(

2.3.1

ُنظمت الدورة في شكل جلسات عامة لمعالجة مختلف البنود في جدول األعمال مثل:

)أ(

ترأس الجلسة العامة  ، Dr Mamado Lamine Bahرئيس االتحاد اإلقليمي األول ،بمساعدة
السيد  ،Rob Mastersمدير إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية في المنظمة )(WMO؛

)ب(

ترأس الجلسة العامة ألف  ،Dr Amos Makarauنائب رئيس االتحاد اإلقليمي األول
 ،Mukabanaمدير مكتب أفريقيا وأقل البلدان نمواً؛

بمساعدة Dr Joseph
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الملخص العام
)ج(

ترأس الجلسة العامة باء السيد عبد ﷲ مُقسط )المغرب( والنائب الثالث للرئيس في المنظمة
بمساعدة السيد  ،Felix Hountonمن كبار مديري برنامج مكتب برنامج أقل البلدان نمواً التابع للمنظمة
).(WMO
)(WMO

لجنة الترشيحات
أُنشئت لجنة للترشيحات تتألف من السيد ) Daouda Konateكوت ديفوار( ،والسيد
2.3.2
ً
)أثيوبيا( ،والسيدة ) Samueline Rahariveloarimiza S.مدغشقر( ،و ُعيّن السيد  Daouda Konateرئيسا للجنة.

Fetene Teshome

لجنة التنسيق
وأُنشئت لجنة تنسيق تتألف من الرئيس ،ونواب الرئيس ،وممثل األمين العام ،ورئيسي الجلستين العامتين
2.3.3
ً
ألف وباء وأمناء الجلستين العامتين .و ُدعي ممثل عن اللجنة التنظيمية المحلية أيضا للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
2.4

المسائل التنظيمية األخرى )البند  2.4من جدول األعمال(

وضع االتحاد تنظيما ً لساعات عمله خالل الدورة .ووافق االتحاد على عدم إعداد محاضر للجلسات
2.4.1
العامة ما لم يكن ھناك طلب صريح من أحد األعضاء بذلك بالنسبة لبند معين.
وعيّن االتحاد السيد ) James Kongotiكينيا( مقرّ راً بشأن البند  10من جدول األعمال -استعراض
2.4.2
قرارات وتوصيات االتحاد السابقة وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة.
2.4.3

وقرر االتحاد عدم التقيد بالقاعدة  109خالل فترة الدورة.
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تقرير رئيس االتحاد )البند  3من جدول األعمال(

أحاط االتحاد علما ً مع التقدير واالرتياح بتقرير رئيسه ،الذي قدم تقييما ً مستنيراً لألنشطة الرئيسية التي
3.1
اضطلع بھا االتحاد منذ دورته الخامسة عشرة .ورحب االتحاد بجنوب السودان كعضو جديد في المنظمة ).(WMO
وأبرز الرئيس القضايا التي يجب على االتحاد تناولھا ،مثل تنفيذ اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية
)خدمات الطقس والمناخ( ،وآلية عمل االتحاد المعززة في المستقبل؛ واألنشطة ذات األولوية األخرى ،بما في ذلك
التنفيذ المعجل لنظام إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsاألفريقية.
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير واالرتياح بتنفيذ المكونات اإلقليمية للمبادرات الرئيسية للمنظمة ):(WMO
3.2
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوتنفيذ خدمات إدارة الجودة
) (QMSألغراض خدمات الطقس للطيران وإستراتيجية تطوير القدرات وبرنامج المنظمة ) (WMOألقل البلدان نمواً.
وأعرب االتحاد أيضا ً عن ارتياحه لخدمات األمانة التي قدمتھا المنظمة ) (WMOللمؤتمر الوزاري
3.3
األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETللنجاح في تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري ) (AMCOMETالذي عُقد
في فيكتوريا فوولز ،زمبابوي في الفترة  19-15تشرين األول /أكتوبر  ،2012بمشاركة  38دولة أفريقية و 27وزيراً
وأكثر من  120مشاركا ً .وأعرب االتحاد كذلك عن تقديره وامتنانه لحكومة زمبابوي للدعم المالي واستضافة المؤتمر،
وكذلك لألمين العام ومفوضية االتحاد األفريقي.
وأشار االتحاد إلى أن خطة التنفيذ وحشد الموارد بالنسبة لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد
3.4
الجوية )خدمات الطقس والمناخ( قد تمت الموافقة عليھا من قبل مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي )(AMCOMET
وصارت جاھزة للنظر فيھا وإقرارھا خالل الدورة الثالثة للمؤتمر ) .(AMCOMETوأحاط االتحاد علما ً أيضا ً بأن
اعتماد مشروع خطة التنفيذ وحشد الموارد من جانب الدول األعضاء قد تم خالل اجتماعات التجمعات االقتصادية
اإلقليمية ،حيث قدمت أمانة المؤتمر ) (AMCOMETالخطة وطلبت التعليقات من الدول األعضاء .وتمت أيضا ً استشارة

4

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

جماعة شرق أفريقيا ) (EACوالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASوالجماعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا ) (ECCASوالجماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى ) (CEMACواتحاد المغرب العربي )(AMU
والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )) (SADCمن خالل رابطة األرصاد الجوية للجنوب األفريقي )،((MASA
والدول األعضاء .وأشير كذلك إلى أنه أُجريت مشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك شركاء التنمية.
وأعرب االتحاد عن تقديره لألعضاء الذين استضافوا مختلف اللقاءات اإلقليمية خالل فترة ما بين
3.5
الدورتين ،وشجعھم على مواصلة تقديم الدعم الالزم ألنشطة االتحاد.
واعترف االتحاد باألدوار التي تؤديھا مكاتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك
3.6
المكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ووسطھا وغربھا والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا ،في األنشطة المختلفة
لتنمية القدرات اإلقليمية ،وتيسير تنفيذ اللقاءات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوالمحافظة على اتصاالت وثيقة مع
األعضاء ،وتقديم الدعم لتلبية احتياجات األعضاء ،والتصدي للبرامج المتعددة القطاعات التابعة للمنظمة )،(WMO
والتي تنفذ جميعھا في إطار تعاون وثيق مع األعضاء والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة.
وأشار الرئيس إلى استمرار وجود تحديات جمة أمام المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا للوفاء
3.7
بوالياتھا ،فاقترح إيالء األولوية ،بالعمل الوثيق مع أمانتي المنظمة ) (WMOوالمؤتمر ) ،(AMCOMETللتحديات
التالية:
)أ(

إعادة النظر في قدرات المكتبين اإلقليميين للمنظمة ) (WMOلخدمة األعضاء بمزيد من الفاعلية؛

)ب(

إعمال اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(؛

)ج(

التنسيق ما بين إستراتيجية االتحاد اإلقليمي األول وخطته التشغيلية واإلستراتيجية األفريقية المتكاملة
لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( وخطة تنفيذھا؛

)د(

تعزيز التكامل اإلقليمي في تطوير األرصاد الجوية والھيدرولوجية؛

)ھـ(

اإلسراع في تنفيذ نظام إدارة الجودة لجميع المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا فيما يتعلق بجميع
مرافق األرصاد الجوية.

3.8

وناقش االتحاد تنفيذ األولويات الواردة أعاله في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.
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األنشطة البرنامجية – الجوانب اإلقليمية )البند  4من جدول األعمال(

4.1

جودة الخدمات وتقديم الخدمات )البند  4.1من جدول األعمال(

الخدمات العامة في مجال الطقس

إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات
أشار االتحاد إلى أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية) ،جنيف أيار /مايو – حزيران/
4. 1.1
يونيو  (2011اعتمد "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات" )ويشار إليھا ھنا "باإلستراتيجية"( ،وطلب بعد ذلك
من االتحادات اإلقليمية ) (RAsتيسير اعتمادھا من جانب األعضاء .وأشار االتحاد كذلك إلى أن الدورة الخامسة
والستين للمجلس التنفيذي )جنيف ،أيار /مايو  (2013اعتمدت القرار " – (EC-65) 4خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة
) (WMOلتقديم الخدمات" .وأعرب االتحاد عن تقديره لما قدمه برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSمن
دعم في وضع "اإلستراتيجية" وخطة تنفيذھا ) (IPمن خالل تيسير إجراء المشاورات الواسعة النطاق مع رؤساء
االتحادات اإلقليمية ) ،(RAsورؤساء اللجان الفنية ) ،(TCsوالخبراء من عدد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفضالً عن برامج المنظمة ) (WMOاألخرى .ورحب بتقديم اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا لعدد

الملخص العام
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 28مشاركا ً يمثلون  12عضواً فى االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( شاركوا في حلقة دراسية بشأن المنافع االجتماعية
واالقتصادية وتقديم خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا )جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا ،تشرين الثاني /نوفمبر
 .(2013كما أعرب عن تقديره ألن اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا ) ،(IPكانت قيد النشر بلغات المنظمة ) (WMOالرسمية.
وكان يمكن الوصول المجاني إلى إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا )مطبوع المنظمة رقم
 (1129التي صدرت في أوائل عام  2014عن طريق الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOمن خالل مكتبة المنظمة
):(WMO
 .http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16002#.U_HhzPmSzyEولذا اعتمد االتحاد القرار
 – (RA I-16) 1تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في االتحاد اإلقليمي األول الذي طلب االتحاد من
فريقه العامل المعنى ضمان التنفيذ المتجانس والمتزامن لإلستراتيجية من جانب أعضاء االتحاد اإلقليمي األول.

المنافع االجتماعية واالقتصادية ) (SEBsلخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
أشار االتحاد إلى أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي أيدت بقوة مساعدة المرافق الوطنية
4. 1.2
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى اكتساب القدرات الرامية إلى تقييم وإبالغ المنافع االجتماعية
واالقتصادية الناشئة عن خدماتھا لحكومات كل منھا ولصانعي القرارات اآلخرين .وأعرب عن ارتياحه لقيام برنامج
الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSبقيادة مبادرة التعاون مع البنك الدولي ) (WBفي إعداد مطبوع رسمي عن
منھجيات تقييم المنافع االجتماعية واالقتصادية ) (SEBsالناشئة عن خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وھو
المطبوع الذي سيصدر في أوائل عام  .2015وأشار إلى أن المشاركين في حلقة جوھانسبرغ الدراسية )المشار إليھا في
الفقرة السابقة( قدموا مدخالت في محتوى ھذا المطبوع .وخالل ھذه الحلقة الدراسية نوقشت الخطوات العملية إلجراء
دراسة عن المنافع االجتماعية واالقتصادية فضالً عن طريقة إبالغ ھذه المنافع للمستخدمين .وأكد االتحاد أھمية
المطبوع ،وحث األعضاء على استخدامه باعتباره دليالً عمليا ً في تصميم منھجيات التقييم وتنفيذ أنشطة المنافع
االجتماعية واالقتصادية في االتحاد اإلقليمي األول .ورحب االتحاد بالطلب الذي قدمته الدورة السادسة والستين
للمجلس التنفيذي )جنيف ،حزيران /يونيو  (2014بتوفير التدريب لكبار موظفي المرافق الوطنية ) ،(NMHSsووضع
مشاريع رائدة بشأن اختبار المنھجيات .وطلب االتحاد مراعاة االتحاد اإلقليمي األول في إجراء ھذا التدريب
والمشاريع الرائدة.

مكون الخدمات العامة في مجال الطقس في المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في االتحاد اإلقليمي األول
ّ
أشار االتحاد مع التقدير إلى النجاح المستمر الذي يحققه تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
4. 1.3
) (SWFDPفي جنوبي وشرقي أفريقيا والذي استفاد منه  22عضواً في اإلقليم .كما أشار إلى التقدم الكبير الذي أحرز
في تنفيذ مكون الخدمات العامة في مجال الطقس في المشروع وخاصة تعزيز مھارات تقديم الخدمات في اإلقليم من
خالل حلقات العمل التدريبية للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) .(SWFDPورحب أيضا ً بتحسين قنوات
االتصال لتقديم خدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس ،وإقامة ترتيبات تعاونية وآليات السترجاع المعلومات مع سلطات إدارة
الكوارث ووسائط اإلعالم والجمھور.
وأيد االتحاد الزيارات القطرية وبعثات تقصى الحقائق في إطار المشروع اإليضاحي ) (SWFDPحيث
4. 1.4
زار خبراء الخدمات العامة في مجال الطقس عدداً من المرافق الوطنية ) (NMHSsإلجراء مشاورات معمقة ولتحديد
الثغرات في تقديم الخدمات .وأشار االتحاد إلى أن المشروع قد اكتسب ،من خالل ھذا النھج ،معلومات مفيدة خاصة
بالبلدان مما مكنه من توجيه الموارد ،التي قدمت من خالل وزارة الشؤون الخارجية النرويجية لتمويل المشروع،
للبلدان المشاركة في المشروع اإليضاحي ) (SWFDPبطريقة أثرت بصورة إيجابية على تقديم الخدمات لألعضاء.
ويشمل ذلك (1) :إنشاء استوديو لتقديم أخبار الطقس في محطة تلفزيونية جديدة في بوروندي؛ ) (2تجديد استوديو قائم
في أوغندا وتقديم معدات وتدريب المقدمين في كال البلدين؛ ) (3تحسين اإلنترنت واستوديو تلفزيوني في موقع شبكي
فضالً عن تدريب مقدمي أخبار الطقس في مدغشقر ومالوي وزامبيا؛ ) (4تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس في
وسائط اإلعالم االجتماعية في بوروندي ورواندا ،واستؤنفت نتيجة لھذا المشروع خدمات تقديم أخبار الطقس التي
كانت قد توقفت في مدغشقر وأوغندا .وأعرب االتحاد عن تقديره لحكومة النرويج لما تقدمه من دعم لألعضاء .كما
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نوه بالمساھمة المقدمة من مكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة لدعم ھذه األنشطة .وطلب من األمين العام
الشروع في مشاريعمماثلة في البلدان األعضاء األخرى المشاركة في المشروع اإليضاحي ) (SWFDPوأكد أن ھؤالء
األعضاء سوف يستفيدون بدرجة كبيرة من ھذا الدعم.
وأصبح من الواضح في أيلول /سبتمبر  2014عقب انتشار مرض فيروس إيبوال ،وجود حاجة إلى نشر
4. 1.5
ً
التنبؤات بالطقس على الجمھور فضال عن السلطات الصحية ألغراض التخطيط لالضطالع بأنشطتھا بشأن منع انتشار
المرض .كما أصبح من الواضح أن وسائل النشر ھذه محدودة في البلد .وسعيا ً إلى توفير المساعدات العاجلة القصيرة
األجل ،طلب برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس تعاونا ً من جانب مكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة
ودائرة األرصاد الجوية في نيجيريا إلقامة موقع شبكي لدائرة األرصاد الجوية في سيراليون فضالً عن المساعدات
المحتملة بشأن إذاعات الطقس التلفزيونية .وفي حين رؤي أن تدابير المساعدات القصيرة األجل مھمة بدرجة كبيرة
خالل أزمة فيروس إيبوال ،قدم برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس مساعدات طويلة األجل لتطوير قدرات
االتصال والنشر في سيراليون فضالً عن تدريب الموظفين وفقا ً للنسق المستخدم في جنوبي وشرقي أفريقيا .وطلب
االتحاد من األمين العام تقديم الدعم حسب مقتضى الحال وحسب الموارد المتوافرة لتحقيق نتائج إيحابية لھذا النشاط.

تحسين خدمات التنبؤ واإلنذار
أشار االتحاد إلى أن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي أكدت أن التنبؤات واإلنذارات التي
4. 1.6
تصدرھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsتعتمد عادة على مستويات البارامترات البيئية
مثل درجات الحرارة وسرعة الرياح وھطول األمطار وغير ذلك .وتترك ھذه المعلومات للمتلقي مھمة تقدير آثار
األحوال المتنبأ بھا على أنشطته ،والمخاطر الناشئة عن ذلك على األرواح والممتلكات والبنية األساسية .ومن ناحية
أخرى فإن خدمات التنبؤ واإلنذار المعتمدة على اآلثار ،تجمع ما بين حماية األحوال البيئية وتقييم حالة تأثر المتلقين
وتعرضھم لتلك األحوال .ويمكن فھم ھذه المعلومات بصورة أيسر من جانب أولئك الذين يتعرضون للمخاطر ،وأولئك
المسؤولين عن التخفيف من ھذه المخاطر .وأيد االتحاد ھذا النھج الذي سيمكن المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االتحاد
اإلقليمي األول من إسداء المشورة التي تتفق واحتياجات وظروف المستخدمين المعنيين ،ومن ثم تكون أكثر صلة بھم
وقابلة للعمل من جانبھم.
وأشار االتحاد إلى موافقة لجنة النظم األساسية ) (CBSعلى المواد اإلرشادية المقدمة للمرافق الوطنية
4. 1.7
) (NMHSsبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار المعتمدة على آثار المخاطر المتعددة التي أعدھا الفريق المعنى بالمجال
البرنامجي المفتوح بشأن الخدمات العامة في مجال الطقس التابع للجنة النظم األساسية ) .(CBS/OPAG-PWSوسوف
توفر المواد اإلرشادية لدى نشرھا توجيھات عملية لألعضاء بشأن تنفيذ ھذا النھج الجديد إزاء التنبؤ ،وتبرز المنافع
فضالً عن التحديات التي تنطوي على توفير خدمات التنبؤ واإلنذار المعتمدة على اآلثار .وسوف تثرى المبادئ
التوجيھية بأمثلة على الممارسات الجيدة من مختلف المرافق الوطنية ) .(NMHSsوشجع االتحاد أعضاءه على االستفادة
من ھذه المواد اإلرشادية بمجرد توافرھا بما يمكن من االستجابة بصورة أفضل الحتياجات المستخدمين وخاصة دوائر
الحد من الكوارث.
ورحب االتحاد بما قامت به المنظمة ) ،(WMOمن خالل برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس
4. 1.8
) (PWSبالشروع في مشروع رائد في موزامبيق مصمم لضمان اكتساب موظفي المعھد الوطني لألرصاد الجوية
) (INAMالمھارات الالزمة في مجال خدمات التنبؤ واإلنذار المعتمدة على اآلثار ،وإشراك دوائر الحد من الكوارث
بصورة كاملة في دور تعاوني مناسب لنجاح تقديم ھذه الخدمات .وطلب االتحاد من األمانة التوسع في ھذا النھج في
المستقبل لكي يستفيد منه المزيد من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول.

تنفيذ معايير بروتوكول التحذير الموحد

)(CAP

أشار االتحاد إلى أن المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية )جنيف ،أيار /مايو  (2007قد
4.1.9
أوصى بتنفيذ معايير بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلإلبالغ عن جميع أنواع التحذيرات من خالل جميع
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وسائط اإلعالم .ورحب االتحاد بالمبادرات التي اتخذھا برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSللترويج
لتنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPبواسطة المرافق الوطنية ) (NMHSsمثل تنظيم حلقات العمل اإلقليمية
إلطالق البروتوكول ) (CAPوحلقات العمل الخاصة بتنفيذ البروتوكول .وأعرب االتحاد عن تقديره إلجراء
عمليات التدريب على البروتوكول في مختلف حلقات العمل التابعة للمشروع اإليضاحي للطقس القاسي في اإلقليم
مما أدى إلى إدخال البروتوكول ) (CAPفي  22بلداً أعضاء في االتحاد اإلقليمي األول .وأشار كذلك إلى إجراء
عمليات التدريب على البروتوكول داخل البلدان في بوروندي ،وكينيا ،ورواندا ،وجمھورية تنزانيا المتحدة ،وأن
جمھورية تنزانيا المتحدة قد نفذت بالفعل خدمات التحذير في البروتوكول ) (CAPوحث أعضاءه على االستفادة
من عرض إطالق البروتوكول على النحو الوارد في صفحة الموقع الشبكي التالي:
 http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.htmlوزيادة صفحات مرفق بروتوكول الخدمات
العامة في مجال الطقس ) (PWS CAPللحصول على مزيد من المعلومات والمبادئ التوجيھية على:
.http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html
وأقر االتحاد أھمية السجل الدولي لسلطات التحذير في الترويج لمفھوم "الصوت الرسمي الواحد" للمرافق
4. 1.10
الوطنية ) (NMHSsفي إصدار التحذيرات الخاصة بالطقس .وأشار إلى أن  25عضواً من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول
البالغ عددھم  57قد عينوا محررين للسجل؛ وشجع االتحاد األعضاء المتبقيبن البالغ عددھم  32الذين لم ينضموا بعد
للمبادرة إلى المشاركة بفعالية في مبادرة السجل من خالل تعيين محررين للتوعية بصفحة الموقع الشبكي الخاصة
بالسجل ،لدى اإلدارات الحكومية وغيرھا من المؤسسات المرخص بھا بإصدار التحذيرات في البلدان المعنية .وشجع
األعضاء على تحقيق االستفادة الكاملة من الوثيقة الفنية الخاصة بالخدمات العامة في مجال الطقس المعنونة اإلجراءات
اإلدارية لتسجيل معرّفي التحذيرات في المنظمة ) ،PWS-20) (WMOالوثيقة الفنية للمنظمة رقم  .(1556ويمكن اإلطالع
على ھذا المطبوع دون مقابل من الرابط الشبكي التالي:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41

الخدمة العالمية لمعلومات الطقس

)(WWIS

أشار االتحاد مع التقدير إلى إصدار النسخة الجديدة من الموقع الشبكي للخدمة العالمية لمعلومات الطقس
4. 1.11
) (WWISالتي أصبح لديه اآلن أدوات شبكية حديثة في نسخ من عشر لغات وھي العربية ،والصينية ،واإلنكليزية،
والفرنسية ،واأللمانية ،واإليطالية ،والبولندية ،والبرتغالية ،والروسية ،واإلسبانية .وتوفر الخدمة العالمية )(WWIS
التنبؤات ألكثر من  1700مدينة وحققت زيارات تجميعية للصفحة تزيد على  1.3مليار زيارة .كما أعرب عن ارتياحه
لإلصدار األخير للتطبيقة " "MyWorldWeatherعلى اآليفون واألندرويد .وأشار االتحاد إلى أن  44عضواً في االتحاد
اإلقليمي األول قد انضموا إلى مبادرة الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ويقدمون تنبؤات و/أو معلومات مناخية
للتحميل على الموقع الشبكي .غير أنه أشير إلى أن بالوسع تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن التي قدمت عنھا تنبؤات
مما ھي عليه في الوقت الحاضر .ولذا شجع األعضاء على زيادة عدد المدن التي يقدمون عنھا تنبؤات ،وتمديد فترة
التنبؤ فضالً عن وتيرة تحميل التنبؤات .كما حث األعضاء على االستفادة من المطبوع الذي صدر مؤخراً بعنوان

المبادئ التوجيھية بشأن مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الخدمة العالمية
لمعلومات الطقس لدى المنظمة ) ،PWS-25) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1096لمساعدة المرافق الوطنية )(NMHSs
على زيادة مشاركتھا في الخدمة العالمية لمعلومات الطقس ) .(WWISويمكن الوصول إلى ھذا المطبوع عن طريق
.http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41

تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس للمدن الكبرى
إدراكا ً من االتحاد بوجود عدد من المدن الكبرى في أفريقيا مثل القاھرة والغوس وكنشاسا بعدد سكان
4. 1.12
يتجاوز العشرة ماليين ،رحب بالقرار الصادر عن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بضرورة تركيز االھتمام
على تقديم الخدمات للمدن الكبرى لكي تتمكن من الصمود أمام تأثيرات األخطار البيئية على جميع النطاقات الزمنية
ذات الصلة بالفيضانات والموجات الحرارية ،ونوبات البرودة ،واألشعة فوق البنفسجية ،وتقلص األوزون ،والضباب،
وجودة الھواء ضمن جملة أمور .وأشار باھتمام إلى أن بوسع المدن الكبرى والمجتمعات الكبيرة في االتحاد اإلقليمي
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األول أن تستفيد من التركيز على المشكالت النوعية لھذه المدن فيما يتعلق بتوفير المعلومات المفيدة والصديقة
للمستخدمين ،والتنبؤات والمشورة .واتفق على أن المرافق الوطنية ) (NMHSsفي حاجة إلى تحسين التواصل
والعالقات مع العمالء من خالل نظام متين متعدد القنوات لنشر وإبالغ المعلومات لجميع الشركاء والجمھور في المدن
الكبرى .وفي ھذا السياق ،رحب االتحاد بالعمل الذي يضطلع به برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس )(PWS
لمعالجة ھذه التحديات ،بما في ذلك اإلسھام في مجموعة من المبادئ التوجيھية إلقامة خدمات الطقس والمناخ والماء
وما يتعلق بذلك من خدمات بيئية في المدن الكبرى والمجتمعات الحضرية الكبيرة .كما أشار االتحاد إلى أن مصر
تستخدم نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالية االستبانة لتوفير تنبؤات )يمكن االطالع على موقع التنبؤات
بالتلوث الذي وضعته ھيئة األرصاد الجوية في مصر من خالل ھذه الوصلة الشبكية:
 ( http://nwp.gov.eg/index.php/environmentبشأن اإلنذارات بتلوث الجو ال سيما في تركيزات األوزون وغيره من
الغازات وأن الجمھور يطلع على ھذه اإلنذارات من خالل مختلف القنوات اإلعالمية .وأعرب االتحاد عن تقديره
للعرض الذي قدمته مصر بتوفير نواتج التنبؤ بالتلوث لصالح أعضاء االتحاد اإلقليمي األول الذين قد يستخدمون ھذه
المعلومات.

تطوير القدرات والتدريب
شدد االتحاد على الحاجة إلى تنظيم أنشطة بناء القدرات للنھوض بعملية تقديم الخدمات ،بما في ذلك
4.6.13
حلقات العمل الخاصة بالنشرات الجوية التلفزيونية ينظمھا خبراء من قنوات إعالمية متطورة ،وخدمات التنبؤ واإلنذار
بشأن اآلثار ،وتنفيذ الدراسات المتعلقة بالمنافع االجتماعية واالقتصادية ) (SEBوتحليلھا بواسطة المرافق الوطنية
) ،(NMHSsوتحسين خدمات التحذير من خالل معايير بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPمثال .وفي ھذا الصدد أعرب
االتحاد عن ارتياحه بشأن مختلف المبادئ التوجيھية التي أعدھا برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس خالل فترة
ما بين الدورتين والتي تتوافر دون مقابل بصورة إلكترونية على الرابط الشبكي التالي:
.http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41
وأشار االتحاد إلى العمل الذي أُنجز لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي األول
4. 1.14
لتقديم خدمات الطقس والمناخ لدعم الصحة العامة .وأشار إلى أن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ) (PWSقد
قاد الجھود الرامية إلى إقامة شراكات بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوقطاع الصحة حيث أنشئت أفرقة عمل للمناخ
والصحة أو جرى تعزيزھا وخاصة في إثيوبيا ،ومدغشقر ،وجمھورية تنزانيا المتحدة .وجرى تدريب موظفي دوائر
األرصاد الجوية والمؤسسات الصحية في تلك البلدان على كيفية استخدام تطبيقات بيانات الطقس والمناخ في مكافحة
األمراض التي تتأثر بالعوامل البيئية .كما أشار االتحاد إلى أن ھيئة األرصاد الجوية في بوركينافاسو يقوم ،منذ عام
 ،2008بإصدار نشرة عن التنبؤ بتواتر التھاب السحايا الدماغي الشوكي في بوركينافاسو استناداً إلى المعلومات
المناخية المقدمة من قبل المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي ) .(NCEPويتم إصدار النشرة بالشراكة من قبل مختصين من
ھيئة األرصاد الجوية في بوركينا فاسو ووزارة الصحة ومختبر باريس لعلوم المحيطات والمناخ :التجربة والنھج
العددي ) (LOCEAN-Franceومكتب البحوث التابع للمركز الوطني للتنبؤ البيئي ) ،(NCEPواشنطن ،الواليات المتحدة
األمريكية .وفي سياق مشروع ) ،(HEALTMETتم تشكيل فريق عامل معني بالمناخ والصحة ) (CHWGوھو اآلن فاعل
في بوركينافاسو.وساھمت خبرة الفريق ) (CHWGفي الدراسات المناخية والصحية في إنشاء فريق عامل معني بالمناخ
والصحة ) (CHWGفي موريتانيا .ومن شأن النيجر ومالي وغيرھما من البلدان أن تستفيد من ھذه التجربة ومن توسيع
لنطاق مشروع ) (HEALTMETليشمل بلدان أخرى .وأعرب االتحاد عن ارتياحه لھذا النھج ،وطلب االضطالع
بمشاريع مماثلة لمساعدة األعضاء اآلخرين في االتحاد اإلقليمي األول حيث تمثل األمراض المتعلقة بالطقس تحدياً.

إطار الكفاءة للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس
فيما يتعلق بتوصية المؤتمر السادس عشر بأن تحدد جميع اللجان الفنية متطلبات الكفاءة بشأن مھام
4. 1.15
أعمالھا الرئيسية ،أعرب االتحاد عن ارتياحه لما قامت به لجنة النظم األساسية ) (CBSمن خالل فريقھا العامل المعني
بالخدمات العامة في مجال الطقس ) (OPAG/PWSمن وضع إطار للكفاءة لألدوار األكثر تخصصا ً مثل المتنبئين
العاملين في وسائط اإلعالم ،وإدارة الطوارئ وبشأن وضع نواتج مركزة للمستخدمين .وأشار إلى أن ھذه األطر
الخاصة بالكفاءة لن يكون لھا سلطة تنظيمية مثلما الحال بالنسبة لمعايير الكفاءة في مجال الطيران ،إال أنھا ستستخدم
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في توفير اإلرشادات لألعضاء في إيضاح المستويات المالئمة للكفاءة فيما بين موظفي التنبؤ لديھا .وأحيط االتحاد
علما ً بأن الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية ))) (CBS-Ext.(2014أسونثيون ،أيلول /سبتمبر  (2014وافقت
على متطلبات الكفاءة ،وأنھا سوف تقدم إلى المؤتمر لوضعھا في شكل ممارسة موصى بھا للمنظمة ).(WMO

األرصاد الجوية للطيران
أشار االتحاد إلى أن األرصاد الجوية للطيران تمثل أحد مجال خدمة ذات أولوية قصوى بالنسبة
4.1.16
لألعضاء في االتحاد اإلقليمي األول .كما أشير إلى أن الترتيبات الخاصة بتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران
للمالحة الجوية الدولية تتفاوت تفاوتا ً كبيراً من بلد إلى آخر .وباإلضافة إلى ذلك ،ھناك بالفعل نھج إقليمي راسخ لتقديم
الخدمات للطيران في بعض البلدان من خالل وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) .(ASECNAكما تم
التأكيد خالل المؤتمر الفني " 2014 -األرصاد الجوية للطيران – لبنات بناء المستقبل" ) (TECO-2014الذي انعقد قبل
الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeM-15على أن أحد التحديات المحددة بالنسبة ألعضاء
االتحاد اإلقليمي األول يرتبط بتنوع الترتيبات المؤسسية والتنظيمية ،فضالً عن مستويات القدرات المختلفة لمقدمي
خدمات األرصاد الجوية للطيران الوطنيين ) ،(AMSPوھي في أغلب الحاالت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن حيث التكنولوجيا والموارد البشرية والمالية .ففي العديد من البلدان تعاني المرافق
الوطنية ) ،(NMHSsالتي تقدم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،نقص المعلومات والتوجه والزالت تسعى لمواكبة
التعديالت الحديثة على المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي ) /(ICAOالالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOال سيما
نظام إدارة الجودة ومعايير كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران.
وفي ضوء ما سبق ،اتفق االتحاد على أن تطوير القدرات في مجال األرصاد الجوية للطيران الذي يركز
4.1.17
على تحسين امتثال أعضاء االتحاد اإلقليمي األول لمعايير المنظمة ) (WMOومنظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
والممارسات الموصى بھا الضرورية ،ينبغي أن يظل أولوية عليا لالتحاد اإلقليمي في فترة ما بين الدورتين القادمة.
وجرى التأكيد على أن تحقيق مستوى االمتثال الضروري لخدمة ما تكفل السالمة واالنتظام والكفاءة في النقل الجوي
في اإلقليم يعتمد على فھم ودعم صانعي السياسات والحكومات الوطنيين فضالً عن التعاون اإلقليمي القوي .ويتسم ھذا
بأھمية أكثر في المرحلة الحالية في ضوء التطورات المتوقعة ذات الصلة بتنفيذ خطة المالحة الجوية العالمية )(GANP
التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOمن خالل منھجية تحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUبحلول عام
 2028وما بعده .ولذلك حث االتحاد أعضاءه على تعزيز التعاون فيما بين المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوسلطات
األرصاد الجوية وموردي خدمات األرصاد الجوية ،وإدارات الطيران المدني ) (CAAالمعنية لتحسين الوعي المتبادل
ودمج األرصاد الجوية للطيران في الخطط الوطنية دمجا ً مالئما ً لتحسين إدارة الحركة الجوية وفقا ً لخطة المالحة
الجوية العالمية ).(GANP
وأدرك االتحاد أن تحسين خدمات األرصاد الجوية لقطاع الطيران قد أدرج في الركائز اإلستراتيجية
4.1.18
لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( – ) (IASM-WCSالتابعة للمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ) .(AMCOMETومع ذلك لوحظ أنه لم تتخذ سوى إجراءات عملية ضئيلة لتنفيذ مكونات
الطيران الخاصة باإلستراتيجية حتى اآلن .ولذلك ،حث االتحاد األطراف المعنية في المؤتمر الوزاري األفريقي
) (AMCOMETعلى دعم إجراءات ومشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين خدمات األرصاد الجوية للطيران ،السيما في
المناطق دون اإلقليمية وفي األعضاء الذين يعانون أوجه القصور القائمة منذ فترة طويلة في ھذه الخدمات ،والتي
تنعكس على سالمة عمليات الطيران .وفي ھذا الشأن ،ومن أجل مساعدة األعضاء على تنفيذ منھجية ) (SABUفي
اإلقليم ،أبلغت المنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOالدورة عن وضع برنامج للتطوير التعاوني لألرصاد الجوية
للطيران ) (CODEVMETفي اإلقليم ويھدف إلى:
)أ(

تحسين خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية المقدّمة من ) /(SMHNموفري خدمات األرصاد الجوية
للطيران؛

)ب(

تعزيز قدرات الجھات المعنية في الدولة بالجوانب التنظيمية لألرصاد الجوية للطيران فيما يتعلق
باإلشراف على األرصاد الجوية للطيران.
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لذلك يشجع االتحاد أعضاء اإلقليم على المشاركة في برنامج للتطوير التعاوني لألرصاد الجوية للطيران
).(CODEVMET

نتائج االجتماع المشترك بين شعبة األرصاد الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
أشار االتحاد إلى أن اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي
4.1.19
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMقد عقدا
في المقر الرئيسي للمنظمة ) (ICAOفي مونت﷼ ،كندا ،في الفترة من  7إلى  18تموز /يوليو ) 2014بما في ذلك
المؤتمر الفني للمنظمة )" (WMOاألرصاد الجوية للطيران – لبنات بناء المستقبل" ،الذي انعقد في يومي  7و 8تموز/
يوليو  .(2014وأشار االجتماع المشترك إلى التغييرات الرئيسية الخاصة بخدمات األرصاد الجوية للطيران في
المستقبل وناقشھا ،بما في ذلك نماذج تقديم الخدمات واإلجراءات ذات الصلة .وانصب التركيز الرئيسي لالجتماع
المشترك على دعم مفھوم منظمة الطيران المدني الدولي )" (ICAOسماء واحدة" من خالل تحسين خدمات األرصاد
الجوية للمالحة الدولية .وسيتحقق مفھوم "سماء واحدة" من خالل وضع خطة مالحة جوية عالمية ) (GANPومنھجية
تحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUلألرصاد الجوية بھدف تحقيق تحسينات تشغيلية الزمة على نطاق القطاع
لمسايرة ارتفاع الطلب على القدرة والكفاءة مع الحفاظ على مستوى السالمة وتحسينه في الوقت ذاته .وتتكون منھجية
تحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUمن حزم تنفذ كل منھا على خمس سنوات للتحسينات المزمعة إلدارة الحركة
الجوية ) ،(ATMفي أفق عام  2028وما بعده .ومن بين التغييرات المنظورة في تقديم خدمات األرصاد الجوية االنتقال
من خدمات "التركيز على النواتج" إلى خدمات "التركيز على البيانات" من خالل منھجية إدارة المعلومات على نطاق
المنظومة ) .(SWIMوستؤثر ھذه التغييرات في الطريقة التقليدية إلنتاج المعلومات وتوزيعھا عن طريق مقدمي خدمات
األرصاد الجوية ) ،(METومع مواصلة إضفاء الطابع اإلقليمي على تقديم الخدمات مع تعرض الترتيبات الوطنية
واإلقليمية القائمة لتأثيرات كبيرة بما في ذلك استرداد التكاليف.
)(ICAO

وإذ أشار االتحاد إلى المسائل المستجدة المشار إليھا أعاله والتي تؤثر على خدمات األرصاد الجوية
4.1.20
ألغراض الطيران ،وافق على إنشاء فرقة عاملةستقوم بمراقبة كافة أنشطة أعضاء االتحاد اإلقليمي األول المتصلة
بالطيران بالتنسيق مع الھيئات المناسبة التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوإبقائھم على علم بالتطورات
من خالل فريقه لإلدارة .وترد الفرقة العاملة التابعة للھيئات الفرعية لالتحاد اإلقليمي األول واختصاصاتھا في البند
 5.3من جدول األعمال ،الفقرات .5.3.11- 5.3.1
وأعرب االتحاد أيضا ً عن قلقه بشأن التأثيرات الھامة المحتمل أن تترتب على التطورات العديدة والمعقدة
4.1.21
ً
إلدارة الحركة الجوية ) (ATMالتي يجري التخطيط لھا حاليا على المستويين العالمي واإلقليمي في توفير خدمات
األرصاد الجوية للطيران في المستقبل .ولذلك وافق االتحاد على ضرورة تحسين فھم ھذه القضايا لكي يتسنى اتخاذ
قرارات مستنيرة في المستقبل ،وطلب من أمانة المنظمة ) (WMOتنظيم مؤتمر إقليمي مالئم في أقرب وقت ممكن،
بالتعاون مع الشركاء الدوليين واإلقليمين المعنيين ،يأخذ في االعتبار نتائج االجتماع المشترك مع شعبة األرصاد
الجوية ) (METفي تموز /يوليو  .2014واعتمد االتحاد القرار  – (RA I-16) 2تطوير خدمات األرصاد الجوية في
المستقبل للطيران المدني في اإلقليم األول )أفريقيا(.

نظام إدارة الجودة

)(QMS

أشار االتحاد إلى القلق الذي أعرب عنه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين )حزيران /يونيو
4.1.22
 (2014فيما يتعلق بمستوى تنفيذ نظام إدارة الجودة ) ،(QMSوإلى أن معظم األقاليم التزال دون نسبة  ٪30فيما يتعلق
بالحصول على شھادة منظمة التوحيد القياسي ) .(ISOوقد أفاد  14عضواً )حوالي  (٪25في االتحاد اإلقليمي األول بأنه
قد تم االنتھاء من تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSبما في ذلك شھادة  .ISO 9001وأعرب االتحاد عن تقديره للمشروع
الممول من برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع للمنظمة ) (WMOوالخاص بتنفيذ نظام إدارة الجودة )(QMS
المضطلع به حاليا ً في غانا ،وألن ثالثة من البلدان المجاورة وھي غينيا وليبيريا وسيراليون قد استفادت من ھذا
المشروع من حيث التدريب في مجال نظام إدارة الجودة ) .(QMSوأحاط االتحاد علما ً كذلك بأن وكالة سالمة المالحة
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الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAقد أتمّت مؤخراً تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوحصلت على
 9001:2008لجميع الخدمات التي تقدمھا ،بما فيھا خدمات األرصاد الجوية في المطارات التي تتولى وكالة
) (ASECNAمسؤولية تقديمھا في  17بلداً من بلدان االتحاد اإلقليمي األول .وبذلك يكون عدد أعضاء االتحاد اإلقليمي
األول الذين يستفيدون من خدمات لألرصاد الجوية للطيران ،يقدمھا موفرون حاصلون على شھادة منظمة التوحيد
القياسي ) (ISOقد ارتفع إلى  30عضواً ،أي  56بالمائة من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول .وإذ ھ ّنأ االتحاد وكالة
) (ASECNAعلى ھذا اإلنجاز ،فھو أق ّر بأن المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان األعضاء في وكالة ) (ASECNAال
تزال تحتاج إلى تحسين جودة المجوعة الشاملة من الخدمات المقدمة للطيران ،بما في ذلك توفير بيانات رئيسية مستقاة
من الشبكات الوطنية .وبنا ًء على ذلك ،شجّع االتحاد المرافق الوطنية ) (NMHSsتلك على مواصلة جھودھا لتنفيذ نظام
إدارة الجودة ) (QMSوطلب إلى وكالة ) (ASECNAدعم تلك الجھود من خالل ترتيبات مناسبة.
شھادة ISO

ووافق االتحاد على استنتاجات الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي بأن التأخير في تنفيذ نظام إدارة
4.1.23
الجودة ) (QMSيؤثر على مصداقية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومقدمي خدمات
األرصاد الجوية للطيران اآلخرين ،ويؤثر سلبا ً على محاوالتھم الھادفة إلى وضع آليات السترداد التكاليف .كما لوحظ
أن نظام إدارة الجودة ) (QMSالذي يمتثل للمعيار  ،ISO 9001سيحتاج ،بعد إنشائه إلى جھود متواصلة لدعمه
وإخضاعه لمراجعات منتظمة ،وإلعادة االعتماد ،ومن ثم يتعين على المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا من مقدمي
الخدمات أن تخطط لتوفير الموارد وفقا ً لذلك .وأكد االتحاد من جديد على تشجيعه القوي لجميع األعضاء على استكمال
ودعم نظام إدارة الجودة ) (QMSفي مجال تقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران ،وطلب من فريق اإلدارة إيالء
أولوية عالية لھذه المھمة في برنامج عمل فترة ما بين الدورتين القادمة .وطلب االتحاد من األمين العام مواصلة الدعم
الذي تقدمه المنظمة ) (WMOوتوسيع نطاقه في مجال تطوير القدرات المتعلقة بتنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSبما في
ذلك التحضير العتماد المعيار الجديد  ISO 9001:2015بغية تمكين اإلقليم من التغلب على النقص الحالي في االمتثال.

كفاءات موظفي األرصاد الجوية للطيران

)(AMP

أحاط االتحاد علما ً بأنه ،اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  ،2013ينبغي لألعضاء كفالة أن يستوفي
4.1.24
موظفو األرصاد الجوية للطيران ) (AMPلديھم ،المتنبؤن والمراقبون على حد سواء ،معايير كفاءات المنظمة )(WMO
الخاصة بالموظفين المختصين بالتنبؤ والرصد في مجال األرصاد الجوية للطيران المنصوص عليھا في الالئحة الفنية
للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الفصل  .5وذ ّكر االتحاد بأنه ،يلزم إلثبات االمتثال لھذه
االشتراطات أن يقدم األعضاء األدلة التي تفيد كفاءة موظفيھم المختصين بالطيران باعتبار ذلك جزءاً من نظام إدارة
الجودة ) (QMSالخاص بھم .ويلزم أن يثبت األعضاء أيضا ً أنھم أنشأوا برنامجا ً مناسبا ً يم ّكن موظفي األرصاد الجوية
للطيران ) (AMPلديھم من مواصلة تطورھم المھني.
وأعرب االتحاد عن قلقه ألن  25عضواً فقط )بما في ذلك  17عضواً في وكالة سالمة المالحة الجوية في
4.1.25
أفريقيا ومدغشقر ) ((ASECNAقد ردوا على االستقصاء الذي أجرته األمانة ولجنة األرصاد الجوية للطيران بشأن
حالة تنفيذ معايير الكفاءة في المنظمة ) .(WMOوالحظ مع االرتياح أن أمانة المنظمة ) (WMOقد قدمت الدعم لحلقة
العمل الخاصة بتقييم الكفاءة التابعة التحاد األرصاد الجوية لجنوبي أفريقيا ) (MASAفي أوائل آب /أغسطس  2014في
لوزاكا ،زامبيا ،والتي حضرھا  14عضواً من الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) (SADCفي اإلقليم .ولذلك حث
االتحاد كافة األعضاء على تقديم تقرير إلى األمانة في أسرع وقت ممكن عن الخطط الوطنية واإلجراءات المتخذة
لتحقيق االمتثال بما يتماشى مع معايير الكفاءة الخاصة بالمتنبئين باألرصاد الجوية للطيران وراصدي األحوال الجوية
للطيران.
ونظراً للحاجة الملحة لتحقيق االمتثال لمعايير الكفاءة في المنظمة ) ،(WMOطلب االتحاد من فريق
4.1.26
اإلدارة تكليف ھيئة فرعية مالئمة لمتابعة التطورات الوطنية وتقديم المساعدة إلنشاء برامج وطنية لتقييم الكفاءة
ومواصلة التطور المھني لموظفي األرصاد الجوية للطيران ) .(AMPوفي ھذا الصدد أعرب االتحاد عن تقديره
لمجموعة أدوات تقييم الكفاءة التي وضعتھا لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMالتي تتيح نھجا ً فعاالً بالقياس إلى
التكلفة من خالل رسم خرائط الكفاءات الالزمة لتوفير مواد التدريب القائمة على الويب ومواد التدريب األخرى بھدف
معالجة أي عجز في الكفاءات تكتشفه عمليات التقييم .وأشار االتحاد أيضا ً مع االرتياح عرض مصر التي تدير دورات
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بشأن الكفاءة بمركز التدريب اإلقليمي في القاھرة .وأوصى االتحاد أعضاءه بشدة باالستفادة على أفضل وجه من
استخدام المواد المتوافرة على الموقع الشبكي للجنة األرصاد الجوية للطيران ):(CAeM
.http://www.caem.wmo.int/moodle/

متطلبات التأھيل
أشار االتحاد كذلك إلى أن متطلبات التأھيل الخاصة بالمتنبئين باألرصاد الجوية للطيران
4.1.27
والمدرجة في الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد  (1ستصبح ممارسة قياسية في 1
كانون األول /ديسمبر  .2016وسيعني ذلك التزام األعضاء بتقديم دليل على امتثال المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران
) (AMFلديھم .وأشار االتحاد إلى أن الموعد النھائي لتنفيذ ذلك ھو أثناء فترة ما بين الدورتين المقبلة ،فشجع أعضاءه
بقوة للبدء في اتخاذ إجراء ذات صلة في أقرب وقت ممكن .كما ُذ ّكر األعضاء بأنه يتعين أن تشمل المؤھالت المطلوبة
لمجاالت العمل والمھام الوظيفية لمتنبئ األرصاد الجوية للطيران ) (AMFالعناصر ذات الصلة من مجموعة التعليم
األساسي – األرصاد الجوية ) (BIP-Mعلى مستوى الشھادة الجامعية.
)(AMF

ولتيسير تنفيذ متطلبات التأھيلُ ،
شجع األعضاء بقوة على إبالغ مراكز التدريب اإلقليمية بمتطلباتھم
4.1.28
ال سيما تلك المحددة من خالل ممارسات تقييم الكفاءة ،للحصول على تدريب إصالحي أو إضافي في أسرع وقت
ممكن بغية تأمين الوقت الكافي لتطوير الخيارات من أجل تلبية ھذه المتطلبات.
وشجع االتحاد بقوة كافة األعضاء على تقديم معلومات محدّثة إلى األمانة بصفة منتظمة بشأن امتثالھم
4.1.29
لألحكام ذات الصلة في الالئحة الفنية السيما ما يتعلق منھا بنظام إدارة الجودة ) ،(QMSومتطلبات التأھيل والكفاءة
باعتبار ذلك من مجاالت التنفيذ الرئيسية في فترة ما بين الدورتين القادمة .فالحصول على معلومات مح ّدثة عن درجة
االمتثال المحققة يسمح لألمانة أن تقدم المشورة لرئيس االتحاد اإلقليمي األول ولفريق اإلدارة بشأن اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتطوير القدرات لمعالجة أي أوجه قصور وتعزيز حالة االمتثال.

استرداد التكاليف
أحاط االتحاد علما ً مع القلق بأن غالبية أعضاء االتحاد اإلقليمي األول اليزالون بحاجة إلى المساعدة
4.1.30
لوضع آلية مالئمة السترداد التكاليف المتعلقة بتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران .كما لوحظ أن انعدام استرداد
التكاليف أو عدم كفاية ذلك يؤثر بأكبر درجة على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتي
ال ترتبط بصورة جيدة بأصحاب المصلحة في الطيران على الصعيد الوطني نتيجة ألسباب إدارية )مثل المرافق
الوطنية ) (NMHSsالتي ال تتبع وزارة النقل( .واتفق االتحاد على أن انعدام استرداد التكاليف ال يؤثر في القدرة على
تقديم الخدمات لقطاع الطيران فحسب ،بل يؤثر أيضا ً تأثيراً سلبيا ً بصورة عامة على المرافق الوطنية )(NMHSs
وبنيتھا األساسية .ولذلك ،طلب االتحاد من األمين العام ،بمساعدة من لجنة األرصاد الجوية للطيران ،تكثيف الجھود
لمساعدة األعضاء لوضع آليات للتنفيذ واسترداد التكاليف من خالل وضع مشاريع ومواد تدريبية محددة الغرض
ومواد إرشادية محسنة.
وكمثال إيجابي ،رحب االتحاد بمشروع استرداد التكاليف الممول من برنامج التعاون الطوعي
4.1.31
في بوتسوانا .ويھدف المشروع للترويج ألفضل الممارسات في استرداد التكاليف وإبرام االتفاق الوطني الالزم فيما
بين أصحاب المصلحة في مجال الطيران لتمكين شعبة خدمات األرصاد الجوية في بوتسوانا من البدء في عملية
استرداد التكاليف عن خدمات الطيران باتباع اإلرشادات ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني ) (ICAOوالمنظمة
) .(WMOوأدرك االتحاد أن ھذا المشروع ) (VCPنموذج جيد لتقديم المساعدة وشجع األعضاء على النظر فيه باعتباره
اختياراً قابالً للتطبيق .وباإلضافة إلى ذلك ،طلب االتحاد من األمانة توفير المزيد من اإلرشادات بشأن وضع آليات
مالئمة السترداد التكاليف لألعضاء الذين لديھم حجم منخفض لحركة الطيران ،مع إيالء االھتمام الواجب لخصوصية
عمليات الطيران .وشجع االتحاد األعضاء على تقاسم آليات استرداد التكاليف المختلفة المتوافرة والتي يمكن أن تكون
مفيدة لألعضاء الذين يحتاجون إلى وضع ترتيبات خاصة بھم بشأن استرداد التكاليف.
)(VCP
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وأشار االتحاد إلى أن مسألة استرداد التكاليف ال تقتصر على البلدان النامية ،فقد لوحظ أن بعض البلدان
4.1.32
المتقدمة التي تعتمد ميزانية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفيھا بدرجة كبيرة على
العائدات من قطاع الطيران ،كانت تشعر بالقلق أيضا ً إزاء مدى القدرة على استمرار ھذه العائدات بالنظر إلى
التغييرات المتوقعة في نموذج العمل بشأن توفير الخدمات ،بما في ذلك االتجاه الخاص بإعادة تنظيم ھذه الخدمات أو
حتى عولمتھا .ولذا ،طلب االتحاد من لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMبدعم من األمانة ،إيالء أولوية عالية
لمسألة استرداد التكاليف في برنامج عملھا في المستقبل ،وتوسيع نطاق اإلرشادات الحالية بشأن الموضوع باالرتكاز
على أفضل ممارسات األعضاء وتحليل المخاطر الخاصة بتغيير أساليب تقديم الخدمات.
والحظ االتحاد االتجاه صوب تقديم خدمات في بلدان متعددة لزيادة الفعالية والحد من تكاليف الخدمات
4.1.33
من خالل التعاون دون اإلقليمي )مثل إنشاء اتحاد األرصاد الجوية للطيران في شمالي أوروبا ) (NAMCONمؤخراً(.
واعتبر االتحاد أن اتحاد األرصاد الجوية للطيران ) (NAMCONيُعد مثاالً على إمكانية إبرام ترتيبات تعاونية بين بلدان
متعددة تتيح لألعضاء تلبية الطلبات على الخدمات رفيعة الجودة في المستقبل .كما الحظ أنه في حين كانت وكالة
سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAمثاالً جيداً في اإلقليم األول لتقديم الخدمات لبلدان متعددة
فينبغي أن تراعي ھذه النماذج أن جزءاً من ھذه الموارد المجمعة من خالل ترتيبات استرداد التكاليف يجب استخدامه
في دعم الجھات المساھمة بالخدمات األساسية ،ال سيما الشبكات األساسية للرصد واالتصاالت التابعة للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفضالً عن تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSومعايير الكفاءة لكفالة االمتثال
للمتطلبات الدولية.

الرماد البركاني
أعرب االتحاد عن تقديره لفرنسا الستضافتھا المركز االستشاري المعني بالرماد البركاني
4.1.34
بمدينة تولوز ،والذي يقدم نشرات الرماد البركاني لمكاتب مراقبة األحوال الجوية ) (MWOالتابعة ألعضاء االتحاد
اإلقليمي األول والمسؤولة عن إصدار معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) (SIGMETالخاصة بالرماد البركاني.
وفضالً عن ذلك ،دعم االتحاد بقوة أعمال الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGوالمشترك بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGفي
تعزيز الفھم العلمي للكشف عن الرماد البركاني والتنبؤ به دعما ً الستمرار أمان وكفاءة عمليات الطيران المدني.
)(VAAC

وأحاط االتحاد علما ً بضرورة مواصلة تحسين التعاون بين مكاتب مراقبة األحوال الجوية
4.1.35
ومراصد البراكين وخدمات حركة النقل الجوي ) (ATSلكفالة إصدار معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة
) (SIGMETالخاصة بالرماد البركاني فور حدوث انفجار بركاني .وفي ھذا الصدد ،ذ ّكر االتحاد بأن األمين العام
للمنظمة ) (WMOواألمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOطلبا بقوة في رسالة تعميمية مشتركة وُ جھت
إلى كافة األعضاء دعم وتعزيز برامج الرصد التي ستتيح بشكل موضوعي تحديد موقع سُحب الرماد البركاني
وارتفاعھا وكثافتھا .وفي ھذا الصدد ،أيد االتحاد التوصية التي قدمھا المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين بأن
إنشاء نظام رصد متكامل مزود بأجزاء أرضية القاعدة وفضائية القاعدة ،كجزء من النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSسيفي بمتطلبات استبانة وتغطية وموثوقية رصدات الرماد البركاني )كشكل محدد من األھباء الحجرية(.
وبھدف ضمان متابعة ھذه التوصيات واإلجراءات األولية بفعالية ،شدد االتحاد اإلقليمي األول على ضرورة أن تقوم
الھيئة الفرعية المختصة التابعة لالتحاد اإلقليمي األول بتنسيق إجراءات األعضاء الرامية إلى تعزيز قدرات مراقبة
الرماد البركاني كجزء من خطة تنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول بما في ذلك عمليات تحسين
مرافق االتصال بين المراصد والمركز االستشاري المعني بالرماد البركاني ) (VAACفي تولوز بفرنسا.
)(MWO

معالجة جوانب القصور الخطيرة وتحديات المستقبل
أُعرب عن االنشغال إزاء استمرار جوانب القصور في توفير خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية
4.1.36
الدولية من جانب بعض األعضاء الذين أدرجوا في القوائم اإلقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن
جوانب القصور في المالحة الجوية بما في ذلك :توفير عمليات الرصد والتقارير الخاصة باألرصاد الجوية،
ومعلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETوخدمات مكتب مراقبة األرصاد الجوية ) ،(MWOوالمعلومات
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عن النشاط البركاني ،وتوافر منتجات النظم العالمية للتنبؤات المساحية واستخدامھا ) (WAFSوعدم تنفيذ نظام إدارة
الجودة ) .(QMSوفي حين تحققت بعض التحسينات مؤخراً ،رأى االتحاد أنه يتعين تسوية جوانب القصور ذات الصلة
بالسالمة في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران من خالل خطط دون إقليمية ووطنية منسقة .وأوصى االتحاد بأنه
يتعين على الھيئات الفرعية التي تعالج المسائل المتعلقة بالطيران أن تنسق بشكل وثيق مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة
الطيران المدني ) (ICAOفي كل من القاھرة وداكار ونيروبي فيما يتعلق بأوجه القصور في مجال السالمة الخاصة
باألحوال الجوية المسجلة وينبغي تقديم المشورة المالئمة لألعضاء الذين ھم في حاجة التخاذ إجراء لمعالجة أوجه
القصور.
وأُبلغ االتحاد بأن اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي
4.1.37
والمنظمة )) (WMOتموز /يوليو  (2014قد اعتمد التوصية  3/2بشأن تشغيل ومواصلة تطوير نظام توزيع سواتل
الخدمة الثابتة للطيران ) (SADISوالخدمات القائمة على اإلنترنت ذات الصلة .وتقرر أن تمتد خدمات نظام توزيع
سواتل الخدمة الثابتة للطيران ) (SADISإلى ما بعد عام  2015ولكنھا ستتوقف بالتأكيد في تشرين الثاني /نوفمبر .2019
لكن االتحاد أشار إلى معلومات حديثة وردت من الدولة الموفرة لنظام توزيع سواتل الخدمة الثابتة للطيران )(SADIS
مفادھا أنه من غير الممكن تمديد خدمة الوصلة الھابطة القائمة حاليا ً إلى ما بعد  31تموز /يوليو  ،2016بسبب تغيير
الساتل التابع للمنظمة الدولية لالتصاالت الالسلكية بواسطة السواتل )انتلسات( الذي يوفر الوصلة الھابطة الساتلية.
ونظراً إلى أھمية النظام ) (SADISلالتحاد اإلقليمي األول ،شجع االتحاد األعضاء بقوة على الشروع فوراً في التخطيط
للتحول إلى االستخدام التشغيلي للخدمة المؤمنة لبروتوكول ) (FTPللنظام ) (SADISبحيث يكون جاھزاً عندما يحين
موعد الوقف المقرر للعمل بالبث الساتلي .وطلب االتحاد إلى الدولة الموفرة لنظام توزيع سواتل الخدمة الثابتة للطيران
) (SADISوأمانة المنظمة ) (WMOتقديم مشورة إضافية لألعضاء ،عند الطلب.
)(ICAO

كما الحظ االتحاد أنه ينبغي تنفيذ االرتحال المزمع لتبادل معلومات األرصاد الجوية التطبيقية
4.1.38
ً
الرقمية باللغة الترميزية  XML/GMLتدريجيا حتى  .2019/2018وأثناء ھذه الفترة ،فإن األحكام ذات الصلة بشأن تبادل
معلومات األرصاد الجوية التطبيقية ) (OPMETالواردة في المرفق  3لمنظمة الطيران المدني الدولي ) /(ICAOالالئحة
الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد الثاني ،سيتم ترقيتھا إلى مستوى المعايير .ولذلك ،ينبغي لكافة األعضاء ،ال سيما الذين
يستضيفون بنوك بيانات معلومات األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(OPMETوضع خطط انتقال بالتعاون الوثيق مع
المكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي االتحاد اإلقليمي األول .وطلب االتحاد من فريق
اإلدارة مراقبة ھذه التطورات من خالل ھيئاته الفرعية المسؤولة عن الطيران.

)(OPMET

األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
أحاط االتحاد علما ً بما ا ُتخذ من قرارات وما وُ ضع من توصيات في الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة
4.1.39
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،JCOMM-4يوسو ،جمھورية كوريا 31-23 ،أيار /مايو  (2012وافق عليھا
المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفي دورته الرابعة والستين من خالل القرار  .(EC-64) 2وأعرب االتحاد عن
ترحيبه بالرئيسين المشاركين المنتخبين حديثا ً للجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوھما الدكتورة Nadia Pinardi
)إيطاليا( والسيد ) Johan Standerجنوب أفريقيا(.
وأحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بما تبذله اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMمن جھود متواصلة
4.1.40
وما تقوم به من مبادرات جديدة استجابة ألولويات المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة
لليونسكو ) ،(UNESCO/IOCبما في ذلك إعداد إطار عالمي لكفاءة المتنبئين بالطقس البحري ونھج إدارة الجودة،
واتفق على أن تشمل خطة عمل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي الفترة الفاصلة بين الدورتين )(2017-2012
المساھمة بأنشطة في جميع المحاور اإلستراتيجية الخمسة للمنظمة ) .(WMOوشجّع األعضاء على تنفيذ أنشطة ذات
صلة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي وعلى المشاركة في تلك األنشطة بشكل فاعل.
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بالتطورات الممتازة المتعلقة بإنشاء مركز إقليمي لألدوات البحرية
4.1.41
) (RMICلالتحاد اإلقليمي األول في الدار البيضاء ،المغرب .وقد أجرت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتقييما ً
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لقدرات المركز وفقا ً لمبادئ الحوكمة المتفق عليھا والمحددة في التوصية  (JCOMM-3) 1وكان إيجابيا ً .وأحاط االتحاد
علما ً على وجه الخصوص بأن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتجري استشارتھا كتابيا ً وفقا ً لالئحة  77للمنظمة
) ،(WMOوريثما تظھر نتيجة تلك االستشارة سيجري من حيث المبدأ تقديم مشروع قرار إلى المؤتمر السابع عشر من
أجل إنشاء المركز اإلقليمي لألدوات البحرية ) .(RMICوأعرب االتحاد عن شكره للمغرب اللتزاماته في ھذا الصدد
وأحاط علما ً بأن عمليات المركز اإلقليمي لألدوات البحرية المستقبلي من المتوقع أن تحسِّن إدماج أفضل الممارسات
بشأن أدوات األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات وما يتصل بذلك من معايير ،وأنھا ستوفر تنمية القدرات
لالتحاد في ھذا الصدد ،وتعزز إجراء الرصدات البحرية في اإلقليم وفقا ً للمعايير المحددة.

اإلطار التنظيمي والتوجيھي لخدمات األرصاد الجوية البحرية
أحاط االتحاد علما ً بمرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم  (558الذي يدعمه
4.1.42
دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم  (471في ما يتعلق باإلجراءات والعمليات المتفق عليھا
عالميا ً لخدمات األرصاد الجوية البحرية .وأحاط االتحاد علما ً بالعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMالستعراض المرجع والدليل ،وإسداء مشورة حديثة للمرجع المشترك بين المنظمة البحرية الدولية )(IMO
والمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOوالمنظمة ) (WMOبشأن المعلومات المتعلقة بالسالمة البحرية )المرجع
المشترك لمعلومات السالمة البحرية  (MSIلضمان االتساق طوال العملية المستمرة الستعراض اللوائح الفنية للمنظمة
)) (WMOالقرار  .(2012 ،(EC-64) 26واتفق االتحاد على أن االستعراض والتنقيح المستمرين لمطبوع المنظمة رقم
 558وما يرتبط به من مطبوعات من شأنھما أن يساعدا كثيراً األعضاء على ضمان تقديم خدمات متسقة ومتناسقة،
وطلب من األمانة أن تقدم تقارير بصفة منتظمة عن التقدم المحرز في ھذا الصدد.
وأشار االتحاد إلى توصية المؤتمر السادس عشر لجميع اللجان الفنية بتحديد متطلبات الكفاءة األساسية
4.1.43
لمھامھا الوظيفية الرئيسية ،وأعرب عن ترحيبه بالتطور المستمر في إطار معايير الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري
) (MWFالخاص بالمنظمة ) .(WMOوأشار إلى أن ھذه العملية أخذت في االعتبار التباين الكبير في الوظائف
المشروعة لمكاتب الطقس البحري في جميع أنحاء العالم ،وبالتالي فإن الكفاءات ) (MWFالمقترح اعتمادھا للمھام
واألولويات اإلقليمية /الوطنية تعكس ھذا التنوع في الوظائف .وأحاط االتحاد علما ً بأن مشروع اإلطار سيُعرض على
المؤتمر السابع عشر للموافقة عليه ،ليصبح جزءاً من اللوائح الفنية )الممارسات الموصى بھا( للمنظمة )،(WMO
وشجّع أعضاءه على أن يتابعوا عن كثب العملية التي سيكون لھا أثر ھام على ممارسات تدريب وتعليم المتنبئين
البحريين.

دعم خدمات معلومات السالمة البحرية
أشار االتحاد إلى تنفيذ الخدمة العالمية للمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية
4.1.44
) (WWMIWSمن خالل التعاون بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية
الدولية ) ،(IHOومن خالل المشورة الفنية من فرقة الخبراء المعنية بخدمات السالمة في البحار ) (ETMSSوالتابعة
للجنة الفنية المشتركة ) .(JCOMMوشجع االتحاد أعضاءه على التواصل بنشاط مع منسقي مناطق األرصاد الجوية
) (METAREAفي األقاليم /المناطق المعنية لتعزيز التنسيق بين خدمات األرصاد داخل المناطق ) (METAREAنفسھا
لضمان سالمة خدمات معلومات األرصاد الجوية للسالمة البحرية ) .(MSIوفي ھذا السياق ،أشار االتحاد إلى النتائج
الناجحة لحلقة العمل الثانية الخاصة بتحسين خدمات السالمة البحرية ) ،(http://www.jcomm.info/MSS2التي عُقدت
خالل الفترة من  18إلى  22آب /أغسطس  2014في ويلنغتون ،نيوزيلندا ،باالقتران مع االجتماع السادس للجنة الفرعية
لخدمة اإلنذارات المتعلقة بالمالحة على النطاق العالمي ) (WWNWS-6التابعة للمنظمة الھيدروغرافية الدولية ).(IHO
وبالنظر إلى أھمية التنسيق الوثيق مع اللجنة الفرعية لخدمة اإلنذارات المتعلقة بالمالحة على النطاق العالمي
) (WWMIWSعلى الصعيدين الوطني والعالمي ،وكذلك ضرورة تعزيز التعاون داخل اإلقليم من أجل تنفيذ الخدمة
العالمية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة ) (WMOللمعلومات واإلنذارات الخاصة باألرصاد
الجوية البحرية ) (WWMIWSمن خالل منسقي مناطق األرصاد الجوية ) ،(METAREAحث االتحاد األمانة والمرافق
المسؤولة عن تنسيق مناطق األرصاد الجوية ) (METAREAعلى تخطيط األنشطة ذات الصلة التي يجب استغاللھا
كفرص للتنسيق والتدريب الضروريين بشأن خدمات معلومات األرصاد الجوية من أجل السالمة البحرية )(MSI؛ ومن
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ذلك مثالً حلقة العمل المزمع عقدھا لموظفي األرصاد الجوية العاملين بالموانئ في عام  .2015طلب االتحاد من األمانة
توفير المزيد من المعلومات بشأن حلقة العمل ھذه وشجع األعضاء على إرسال مشاركين لحلقة العمل.
وأحاط االتحاد علما ً بالترتيب الحالي لتنسيق عملية بث خدمة معلومات األرصاد الجوية
4.1.45
) (MSI/WWMIWSوأعرب عن تقديره لألعضاء الذين يعملون كمنسقين لمناطق األرصاد الجوية )/(METAREA
مرفق إنذار لخدمات معلومات األرصاد الجوية من أجل معلومات السالمة البحرية ) (MSIفي المناطق التي تھم اإلقليم؛
وفرنسا في ما يتعلق بمنطقة األرصاد الجوية الثانية ،وجنوب أفريقيا في ما يتعلق بمنطقة األرصاد الجوية السابعة،
وموريشيوس /ال رينيون في ما يتعلق بمنطقة األرصاد الجوية الثامنة ) ،(Sوباكستان في ما يتعلق بمنطقة األرصاد
الجوية التاسعة ،واليونان في ما يتعلق بمنطقة األرصاد الجوية الثالثة الخاصة بالبحر األبيض المتوسط.

حاالت الطوارئ البيئية البحرية
أحاط االتحاد علما ً بالعمل الجاري الذي تقوم به فرقة العمل المخصصة المعنية بتنسيق اللجنة الفنية
4.1.46
ً
المشتركة ) (JCOMMللتصدي لحاالت الطوارئ البيئية البحرية ،عمال بالتوصية  (JCOMM-4) 4لصياغة مخطط
مقترح لألعضاء /الدول األعضاء لتولي دور استباقي وكفؤ في التصدي لحاالت الطوارئ البيئية البحرية بما في ذلك
تصريف المواد المشعة في البحار .وأعرب االتحاد عن تأييده للعمل الذي تقوم به فرقة العمل المخصصة ،واتفق على
ضرورة القيام بالعملية بالتواصل الوثيق مع شركاء آخرين )من قبيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAوالمنظمة
البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) (IHOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة
لليونسكو( مع وجود مفھوم واتفاق واضحين بشأن وجھات نظر المستخدمين ومتطلباتھم في ما يتعلق بتقديم المعلومات
الخاصة بالتصدي لحاالت الطوارئ البيئية البحرية.

الخدمات لمصايد األسماك في المحيطات
أحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بالجھد المشترك الذي تبذله اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة
4.1.47
األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMمن خالل فرقة العمل المشتركة بينھما والمعنية بالطقس والمناخ ومصايد األسماك
) ،(TT-WCF: http://www.jcomm.info/TT-WCFلتعزيز التفاھم والقدرات في مجال علم المناخ البحري /علم
المحيطات وتأثيرھما على مصايد األسماك في المحيطات .وأشار االتحاد إلى أن ھذه المبادرة ھي مساھمة في معالجة
قضايا األمن الغذائي العالمي وقضايا المناخ ذات الصلة ،وأشار كذلك إلى مساھمتھا المباشرة في تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSوأعرب عن تقديره لألعضاء المساھمين في عمل فرقة العمل من خالل عمل الخبراء،
وشجّع جميع األعضاء على المشاركة في ھذا النوع من العمل مع المنظمات والمراكز اإلقليمية.
وأشار االتحاد إلى أن "حلقة العمل التدريبية على التنبؤ البحري في خليج غينيا ومنطقة شمال األطلسي"
4.1.48
ً
مشاركة بين ھيئة األرصاد الجوية في السنغال والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
ُنظمت
) (ACMADواللجنة الفنية المشتركة )) (JCOMMداكار ،السنغال ،آذار /مارس  .(2014وقدم المشاركون في حلقة العمل
من  14دولة عضو في االتحاد اإلقليمي األول ،اختيروا بشكل عام من منطقة الغرب األفريقي .وشارك خبراء من
فرنسا والمغرب والسنغال والواليات المتحدة والمركز األفريقي ) (ACMADالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية
المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) .(EUMETSATوأكد
االتحاد أيضا ً أھمية توعية المجتمع ،وأشار إلى أھمية الحلقات الدراسية المتجولة وتوعية الصيادين وغيرھم من
أصحاب المصلحة من أجل تحسين فھم اللغة الفنية المستخدمة في تقديم خدمات األرصاد الجوية البحرية .كما أشار إلى
فائدة الحلقات الدراسية المتجولة في تحسين آليات التغذية المرتدة الخاصة بالخدمات لتحقيق أكبر أثر ممكن على
المجتمع )مثل مدارس المزارعين الحقلية لألرصاد الجوية الزراعية( .ورحب االتحاد في ھذا الصدد بمبادرة لجنة
األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMواللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMلعقد مجموعة حلقات دراسية متجولة للصيادين
في غرب أفريقيا ،وشجّع األعضاء على توسيع نطاق ھذا الجھد ليشمل مناطق أخرى في حدود الموارد المتاحة.
وأشار االتحاد مع االرتياح إلى أن مشروعا ً تجريبيا ً للمراقبة والخدمات يستغرق تنفيذه أربع سنوات ھو
4.1.49
مشروع األرصاد الجوية البحرية ) ،(MARINEMETالذي يجري تنفيذه في إطار ”برنامج تعاون غرب أفريقيا“ الذي
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تموله إسبانيا ،قد بلغ المرحلة األخيرة إلنجازه .والبلدان المشاركة في ھذا المشروع ھي موريتانيا والسنغال
وكابو فيردي وغامبيا .وإذ أخذ االتحاد في االعتبار أن قطاعا ً كبيراً من سكان بلدان غرب أفريقيا يعيشون في مدن
ساحلية ،وأن أنشطتھم االقتصادية تكون في المناطق الساحلية ،ومن ثم فإن لديھم حاجة متزايدة إلى خدمات األرصاد
الجوية البحرية وحاجة عاجلة إلى تعزيز قدرتھم التشغيلية في ھذا الميدان ،فإنه أشار إلى أنه منذ بدء البرنامج
) (WACPكان يتواصل طلب توسيع نطاق المشروع بحيث يمتد إلى بلدان خليج غينيا ،وطلب إجراء دراسة جدوى
إلنشاء مرفق تشغيلي إقليمي لألرصاد الجوية البحرية ،وطلب أن يواصل األمين العام والمانحون ما يبذلونه من جھود
للحصول على موارد من خارج الميزانية لتمويل ھذا النشاط الھام.

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي التابع للمنظمة

)(WMO

أشار االتحاد إلى الجھود المشتركة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyمن
4.1.50
خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDPإلظھار كيف يمكن أن
تحسّن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتنبؤات واإلنذارات المتكاملة بالغمر الساحلي وأن
تنسقھا بفعالية .وأعاد االتحاد تأكيد أھمية المشروع اإليضاحي ) (CIFDPلتعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsللحد من مخاطر الكوارث الساحلية ،وتحسين التفاعل مع مستخدمي خدمات معلومات
المرافق الوطنية واألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وسلّم االتحاد بفائدة تنفيذ المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوخاصة لما له من روابط
4.1.51
مع البرامج والمشاريع ذات الصلة من قبيل نظام مراقبة عرام العواصف ) ،(SSWSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) ،(SWFDPومبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFIوالفريق العامل التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني
بتطبيقات البحوث المجتمعية واالقتصادية ) ،(WG-SERAوالفريق العامل التابع للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCوالمعني ب ُنظم التحذير من أمواج التسونامي وغيرھا من األخطار المتصلة بمستوى سطح البحر والتخفيف من
آثارھا ) (TOWS-WGوجھات عديدة أخرى .وطلب االتحاد من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا
) (CHyأن تكفال ،بدعم من األمين العام ،مواصلة ھذه األنشطة وتنسيقھا عن كثب ،وإسداء المشورة بشأن السُبل التي
يمكن بھا تحقيق أقصى فائدة من ھذه الممارسات المستمرة ألعضاء اإلقليم الذين يواجھون مسائل مماثلة خاصة بالغمر
الساحلي ويحتاجون إلى تنبؤ مُحكم ومتكامل للمناطق الساحلية ،وشجّ ع األعضاء على طلب تنفيذ مبادرات مماثلة إذا
كانت توجد حاجة إليھا.

تطوير القدرات
أشار االتحاد إلى أن مبادئ تنمية القدرات الخاصة باللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMقد جرى
4.1.52
استعراضھا واإلقرار بھا في الدورة األخيرة لتلك اللجنة .ورأى أن أنشطة تنمية القدرات التي تقوم بھا تلك اللجنة يجب
تنفيذھا في إطار المبادئ العامة لھيئتيھا التأسيسيتين ،وھما المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCمع التركيز بوجه خاص على مساعدة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة.
وينبغي أن يتضمن كل نشاط تقوم به اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي مجال تنمية القدرات )سواء كان برنامجا ً أو
مشروعا ً( مكوّ نا ً تدريبيا ً .وأشار االتحاد كذلك إلى أن المنظمة ) (WMOتعمل عن كثب مع برامج تعاونية أخرى )من
قبيل :األداة التدريبية التابعة للجنة التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية ) ،(IODEومع منظمات أخرى
تتناول المسائل المتعلقة بالمحيطات )من قبيل :المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية )((IHO
وتتوقع االضطالع ببعض األنشطة المشتركة في إطار األكاديمية العالمية للمحيطات والمجمّع العالمي التابع
للمنظمة ).(WMO
وسلّم االتحاد بالجھود المضطلع بھا في مجال تنمية القدرات في اإلقليم وطلب من األمين العام واللجنة
4.1.53
ً
الفنية المشتركة ) (JCOMMمواصلة ھذه األنشطة كأولوية ،مشجعا على استغالل فرص التعاون في مجاالت الرصدات
البحرية ،والسالمة البحرية )المنظمة البحرية الدولية ) ،(IMOوالمنظمة الھيدروغرافية الدولية ) ،((IHOوالتدريب على
إدارة البيانات ) ،(IODE/WISوكذلك تنظيم دورات دراسية بشأن علوم المحيطات للعاملين في مجال األرصاد الجوية
وبشأن األرصاد الجوية للعاملين في مجال علوم المحيطات.
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األرصاد الجوية الزراعية
أشار االتحاد إلى خطة العمل الجديدة التي أعدتھا الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية
4.1.54
) (CAgMبھيكل العمل المنقح المؤلف من أربعة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء األرصاد الجوية الزراعية
) (OPAMEsفي مجاالت التركيز التالية :األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية ،والعلوم والتكنولوجيا في خدمة األرصاد
الجوية الزراعية ،واألخطار الطبيعية وتقلبية /تغير المناخ في الزراعة ،وتطوير القدرات في األرصاد الجوية
الزراعية .وشجع االتحاد أعضاءه على تسمية خبراء للعمل في مجاالت التركيز المذكورة بغية توفير المعارف
والخبرات من اإلقليم األفريقي في استخدام ودعم معلومات الطقس والمناخ لصالح األوساط الزراعية التابعة لألعضاء.
وأشار االتحاد إلى أن إحدى أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSھي الزراعة واألمن
4.1.55
الغذائي .ورأى االتحاد من المشجع تنظيم عدة أنشطة في اإلقليم في مجال األرصاد الجوية الزراعية تتعلق بالجفاف
ورطوبة التربة وتتصل باإلطار العالمي ) .(GFCSوشجع االتحاد األمانة على مواصلة مساعدة األعضاء في االتحاد
اإلقليمي األول على تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وأعرب االتحاد عن سروره للنتائج التي حققھا مشروع األرصاد الجوية والزراعة
4.1.56
) ،(2011-2009وشكر وكالة األرصاد الجوية الحكومية اإلسبانية ) (AEMETوالحكومة اليونانية على دعمھما المالي
الذي م َّكن عدة مرافق وطنية ) (NMHSsفي غرب أفريقيا من أن تنظم في بلدانھا حلقات دراسية جوالة عن الطقس
والمناخ والمزارعين .وأشار االتحاد مع االرتياح إلى أنه قد ُنظم في إطار ھذا المشروع ما مجموعه  160حلقة دراسية
و ُدرِّ ب نحو  7 800شخص ،منھم  7 000مزارع كان من بينھم  1 000امرأة .ووزع ما مجموعه  3 325جھازاً
بالستيكيا ً بسيطا ً لقياس األمطار.
)(METAGRI

وشكر االتحاد وزارة الخارجية في الحكومة النرويجية على توفيرھا الدعم المالي للمشروع التشغيلي
4.1.57
ً
لألرصاد الجوية والزراعة )) (METAGRI OPERATIONALمن عام  2012فصاعدا( .ورأى االتحاد من المشجع
مالحظة أن نحو  190حلقة دراسية جوالة إضافية قد ُنظمت في  16بلداً مع تدريب  6 500شخص إضافي وتوزيع
 3 800جھاز بالستيكي بسيط لقياس األمطار.
وشكر االتحاد المرفق الوطني لألرصاد الجوية في مالي على تقديم المساعدة للمشروع عن طريق
4.1.58
تصنيع أجھزة قياس كمية األمطار لتوزيعھا على المزارعين المشاركين في الحلقات الدراسية ،كما شكر جميع المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي غربي أفريقيا التي قدّمت الخبراء وغير ذلك من الدعم المحلي لضمان نجاح المشاريع .وأعرب
االتحاد عن تقديره للمشاركة النشطة من جانب خبراء من غربي أفريقيا في إعداد اإلرشادات المختلفة لمشاريع
ّ
وحث األمانة على االستمرار في ممارسة االستعانة بخبراء محليين في
األرصاد الجوية والزراعة )،(METAGRI
أنشطة المشاريع.
وأشار االتحاد إلى أنه ستقيَّم جودة قياسات سقوط األمطار التي تن ّفذ بواسطة أجھزة القياس البالستيكية
4.1.59
البسيطة في إطار المشروع التشغيلي لألرصاد الجوية والزراعة ) .(METAGRI OPERATIONALورأى االتحاد من
المشجع أن األمانة تبحث حاليا ً معايرة األجھزة البالستيكية البسيطة لقياس األمطار ،بالتعاون مع لجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية ).(CAgM
وأشار االتحاد أيضا ً إلى أن ھذا النشاط سيساھم في تحقيق أھداف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
).(WIGOS
وشجع االتحاد أمانة المنظمة ) (WMOعلى توسيع نطاق األنشطة المماثلة ألنشطة مشروع األرصاد
4.1.60
الجوية الزراعية ) (METAGRIلتنفيذھا في مناطق دون إقليمية أخرى في أفريقيا .وسيشمل ذلك مساعدة األعضاء على
إصدار إنذارات وتقديم نصائح على الھواتف المحمولة للمزارعين وصيادي األسماك ،وإعداد مؤشرات وأدوات للتأمين
ضد الطقس من أجل تقييم الفوائد االجتماعية – االقتصادية الناتجة عن تطبيقات الطقس والمناخ لخدمة الزراعة.
وطلب االتحاد من أمانة المنظمة ) (WMOبحث سبل تمويل توسيع نطاق ھذه األنشطة.

الملخص العام
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4.1.61
وأشار االتحاد إلى أن المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية )(WAMIS
) (http://www.wamis.orgلديه نواتج من أكثر من  55بلداً ،منھا  15بلداً في أفريقيا ،ويوفر أدوات وموارد لمساعدة
البلدان على تحسين نشراتھا وخدماتھا .وحث االتحاد األعضاء على المشاركة بنشاط في المرفق العالمي )(WAMIS
الذي يمكِنھم من خالله توزيع نواتجھم على المجتمع العالمي .وأقر االتحاد أھمية استحداث تكنولوجيات جديدة ،مثل
التنبؤ باألحوال الجوية الزراعية وتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية ،تستند إلى مخرجات التنبؤ العددي بالطقس
) ،(NWPومخرجات نماذج المحاصيل ،وبيانات ونواتج االستشعار عن بعد ،وتكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافية
) ،(GISورحب بالجھود التي يبذلھا األعضاء لمساعدة أمانة المنظمة ) (WMOفي إعداد مشاريع تشمل ھذه التطورات.

ورأى االتحاد من المشجع أن جانبا ً جديداً للمشروع التشغيلي لألرصاد الجوية والزراعة
4.1.62
) (METAGRI OPERATIONALيتمثل في التركيز على عقد دورات تدريبية بشأن استخدام النواتج الساتلية في األرصاد
الجوية الزراعية بالتعاون مع المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) .(EUMETSATوشكر
االتحاد المنظمة األوروبية ) (EUMETSATعلى دعمھا المالي ،كما شكر المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد
الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETوالمرافق الوطنية ) (NMHSsالمختلفة على
دعمھما اللوجستي .وأوصى االتحاد بدعم ھذه الدورات التدريبية وتوسيع نطاقھا لتشمل مناطق أخرى في االتحاد
اإلقليمي األول.
وأعرب االتحاد عن تقديره ألن المنظمة ) (WMOوعدة مراكز للتدريب اإلقليمي ) (RTCsفي االتحاد
4.1.63
اإلقليمي األول وعدة مراكز للتدريب اإلقليمي ) (RTCsفي األقاليم األخرى تدعم الدورات التدريبية في مجال األرصاد
الجوية الزراعية للمشاركين من االتحاد اإلقليمي األول .وطلب االتحاد من المنظمة ) (WMOواألعضاء أن يدعمان
عقد دورات تدريبية في المراكز ) (RTCsعلى المستوى اإلقليمي في مجال األرصاد الجوية الزراعية بشأن مواضيع
من قبيل نماذج المحاصيل واالستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية ).(GIS
وأعرب االتحاد عن تقديره لمؤسسة روكفلر لما قدمته من دعم للوكالة الوطنية اإلثيوبية لألرصاد
4.1.64
الجوية ) (NMAEمن خالل اتفاق منحة بينھا وبين المنظمة ) (WMOلصالح مشروع تدريب المدربين على معلومات
ونواتج الطقس والمناخ من أجل خدمات اإلرشاد الزراعي في إثيوبيا ،ورحب بتدريب موظفي اإلرشاد الزراعي
والخبراء الزراعيين على تزويد المزارعين بمعارف عملية محسنة عن خدمات وتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية.
وشجع االتحاد األعضاء واألمانة على استطالع فرص إيجاد تمويل يتيح تنفيذ أنشطة مماثلة في بلدان أخرى.
وأشار االتحاد إلى أنه في حين تتسم مسألة تطوير الخدمات المناخية باألھمية ،يظل من الضروري
4.1.65
التركيز على تحسين تطبيقات التنبؤ بالطقس من أجل األوساط الزراعية .وأشار االتحاد إلى إنشاء الفريق العامل
المعني باألرصاد الجوية الزراعية والتابع للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي لشرقي أفريقيا )(SWFDP-EA
والذي اجتمع في شباط /فبراير  2012إلعداد قائمة بنواتج التنبؤ بالطقس لمساعدة أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية
على تقديم إرشادات محسنة لمستخدمي ھذه النواتج ودعم ھؤالء المستخدمين بتطوير قدراتھم وتدريبھم على تحسين
االستفادة من ھذه النواتج .وشجع االتحاد األعضاء على إعداد نواتج وخدمات لقطاعات الزراعة وتربية الماشية
والحراجة والمراعي ومصائد األسماك ،من قبيل اإلنذارات بالطقس القاسي والتنبؤات على المدى القصير التي تسمح
بالوقاية من حدوث خسائر في األرواح والمحاصيل وبتحسين ممارسات إنتاج األغذية على أفضل وجه.
وأيد االتحاد استخدام تكنولوجيا الھواتف المحمولة كطريقة بث مفيدة لتقديم معلومات الطقس والمناخ
4.1.66
للمزارعين وصيادي األسماك الريفيين .وأشار االتحاد مع االرتياح إلى النجاحات التي تحققت من تنفيذ المشروع
التجريبي الستخدام الھواتف المحمولة في أوغندا .فھذا المشروع ،المشترك مع إدارة األرصاد الجوية األوغندية
ومؤسسة جرامين ) ،(Grameen Foundationيقدم تنبؤات جوية يومية للصيادين في منطقة مختارة من بحيرة فيكتوريا
وللمزارعين في شرقي أوغندا .وشجع االتحاد األمانة واألعضاء والجھات المانحة على بحث سبل دعم ھذه األنشطة
في أوغندا والبلدان األخرى.
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وأحاط االتحاد علما ً بالمعلومات التي وفرھا الكثير من األعضاء والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد
4.1.67
الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADبشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بتوفير بيانات مفيدة وإشعارات للمزارعين
والصيادين في أفريقيا وتشجيع األعضاء على تقاسم مثل ھذه المعلومات بتقديم تقارير موجزة عن أفضل الممارسات
للمنظمة ) (WMOلنشرھا بين بلدان االتحاد اإلقليمي األول.
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOوجامعة ) George Masonالواليات المتحدة األمريكية( تعمالن
4.1.68
معا ً على إعداد مشروع في جنوب أفريقيا لدمج المعلومات الساتلية المستمدة من "المطياف اإلشعاعي للتصوير المعتدل
االستبانة ) "(MODISفي القياسات الموقعية لرطوبة التربة .ويھدف ھذا المشروع إلى تعزيز النظم المتكاملة
والتشاركية لإلنذار المبكر بمخاطر الطقس والمناخ من أجل استدامة اإلنتاج الزراعي في أفريقيا .وشجع االتحاد األمانة
على تقييم نتائج ھذا المشروع والدروس المستفادة منه من أجل توسيع نطاق ھذا النشاط ليشمل ،إذا ما اقتضى األمر،
بلدانا ً أخرى في المنطقة.
برنامج األعاصير المدارية )(TCP
أشار االتحاد إلى أن الھدف الرئيسي لبرنامج األعاصير المدارية يتمثل في الحد من الخسائر في األرواح
4.1.69
ً
ً
وخفض الدمار الذي تسببھا األعاصير المدارية إلى أدنى حد ممكن من خالل وضع نظم منسقة وطنيا وإقليميا تؤدي
إلى تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار للمستخدمين عن طريق نھج متعدد المخاطر .وينفذ برنامج األعاصير المدارية في
اإلقليم من خالل لجنة األعاصير المدارية ) (TCCالتابعة لالتحاد اإلقليمي األول.
وأقر االتحاد أھمية دور لجنة األعاصير المدارية في االتحاد اإلقليمي األول في تحسين التنسيق اإلقليمي
4.1.70
وتعاون األعضاء لتقديم خدمات التنبؤ واإلنذار المحسنة عن طريق الخطة التشغيلية للجنة التي يحدثھا االتحاد ويحسنھا
كل عامين عادة .وفي ھذا الصدد ،أعرب االتحاد عن تقديره للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول
لما أنجزته من أعمال ممتازة من خالل خطتھا التشغيلية لألعاصير المدارية والخطة الفنية المنسقة لتعزيز دعم خدمات
اإلنذار باألعاصير المدارية وعرام العواصف والفيضانات وما يتصل بذلك من الحد من مخاطر الكوارث في اإلقليم.
وعالوة على ذلك ،أشاد االتحاد بدرجة كبيرة بمركز ال رينيون لألعاصير المدارية التابع للمركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية ) (RSMCلما يقوم به من مراقبة على مدار الساعة ،وتوفير النشرات الخاصة بالتنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية لألعضاء خالل مواسم األعاصير.
وأشار االتحاد إلى أن تنفيذ الخطة اإلقليمية لمراقبة عرام العواصف ) (SSWSمازال مستمراً .وأثنى
4.1.71
بشدة على لجنة األعاصير المدارية لالتحاد اإلقليمي األول ،وأقر بأن ھذا األداء يعتبر أحد الجوانب األساسية للجنة
الذى سيؤدي إلى تحسين القدرة على التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية وما يتصل بذلك من تقديم الخدمات والحد من
مخاطر الكوارث .وطلب االتحاد من اللجنة أن تعمل كأداة لمواصلة تنفيذ الخطة اإلقليمية لمراقبة عرام العواصف
) (SSWSفي اإلقليم ،ولضمان أن تحقق نتائجھا المتوقعة.
وأقر االتحاد بأن تقنيات تنبؤ المجموعات قد حققت مستوى عاليا ً من الدقة في التنبؤ بمسار األعاصير
4.1.72
المدارية .وأوصى بضرورة زيادة التركيز على استخدام تقنيات المجموعات ،والتنبؤات االحتمالية في عمليات اإلنذار
باألعاصير المدارية سعيا ً إلى تحسين فائدتھا .وشجع االتحاد المركز المتخصص في الرينيون التابع للمركز اإلقليمي
المتخصص لألرصاد الجوية ) ،(RSMCوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsألعضاء لجنة
األعاصير المدارية في االتحاد اإلقليمي األول ) (RA I TCCعلى مواصلة االستفادة من استخدام تقنيات المجموعات في
التنبؤ باألعاصير المدارية ،والتنبؤات االحتمالية ،وطلب إلى األمين العام تنظيم األنشطة التدريبية الالزمة في ھذا
الصدد للمتنبئين العاملين في خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية في اإلقليم.
والحظ االتحاد مع التقدير أن الدورة التدريبية السادسة في االتحاد اإلقليمي األول بشأن األعاصير
4.1.73
المدارية والخدمات العامة في مجال الطقس أسھمت إسھاما ً كبيراً في تحقيق زيادة مستدامة لخدمات التنبؤ واإلنذار
باألعاصير المدارية التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم .وكان قد تم
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تنظيم الدورة التدريبية في مركز الرينيون التابع للمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية من  28تشرين األول/
أكتوبر إلى  8تشرين الثاني /نوفمبر  .2013والحظ االتحاد كذلك بإرتياح أن الدورة التدريبية قدمت مواضيع تدريبية
تتصدى للتحديات اإلقليمية في خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية التي تحظى بطلب كبير بين أعضاء لجنة
األعاصير المدارية في االتحاد اإلقليمي األول .وشدد االتحاد على ضرورة مواصلة ھذه المناسبة التدرييبة ،وطلب إلى
األمين العام مواصلة توفير الموارد الالزمة وأي دعم آخر لنشاط التدريب.
وأشار االتحاد بارتياح إلى أن الموقع الشبكي للمتنبئين باألعاصير المدارية )(TCFW
4.1.74
) (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFWأطلق في نيسان /أبريل  ،2013ويتواصل تحديثه منذ ذلك الوقت.
ويستضيف مرصد ھونغ كونغ ھذا الموقع الشبكي ) (TCFWفي ھونغ كونغ ،الصين ،ويعمل كأداة لنشر ونقل المعارف
إلى التطبيقات العملية .ومن السھل الوصول إلى ھذا الموقع الذي أصبح موقعا ً شبكيا ً رسميا ً للمنظمة ) (WMOمفتوحا ً
متفان في تطوير
للجمھور .وأعرب االتحاد عن تقديره لمرصد ھونغ كونغ في ھونغ كونغ الصين لما يقوم به من عمل
ٍ
واستيفاء الموقع الشبكي ،وشجع المتنبئين في اإلقليم على استخدامه لتحسين معارفھم ومھاراتھم ،وكفاءاتھم مما يؤدي
إلى النھوض بعملية تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية.
وأحاط االتحاد علما ً بأن نسخة من الدليل العالمي المحدث للتنبؤ باألعاصير المدارية سوف يتوافر على
4.1.75
الموقع الشبكي الذي تستضيفه دائرة األرصاد الجوية االسترالية ) (BoMفي أوائل آذار /مارس  .2015وطلب االتحاد
من أمانة المنظمة ) (WMOإخطار األعضاء بتوافر الدليل العالمي.
والحظ االتحاد التحديات التي تواجه الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
4.1.76
) (NMHSsفي التنبؤ التشغيلي باألعاصير المدارية والسيما التنبؤ بشدتھا ،وشدد على أھمية نقل التكنولوجيا واالنتقال
من البحوث إلى التنبؤ التشغيلي .وأشار االتحاد إلى أن حلقة العمل الدولية بشأن األعاصير المدارية ) (IWTCوحلقة
العمل الدولية بشأن عمليات اقتراب األعاصير المدارية من البر ) (IWTCLPتعمالن كمنبر رئيسي للجمع بين المتنبئين
والباحثين للتفاعل معا ً وتعظيم فرص تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية .وأشار مع التقدير إلى أن العديد من
أعضاء لجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول كان ممثالً في حلقة العمل الثامنة المعنية باألعاصير
المدارية ) (IWTC-8وحلقة العمل الثالثة المعنية بعمليات اقتراب األعاصير المدارية من البر ) (IWTCLPاللتين عقدتا
في جيجو ،جمھورية كوريا من  2إلى  10كانون األول /ديسمبر  ،2014وشجع أعضاء لجنة األعاصير المدارية التابعة
لالتحاد اإلقليمي األول على أن يكون لھم تمثيل واسع النطاق في ھاتين الحلقتين في المستقبل.
وبعد أن أقر االتحاد األدوار الھامة التي تضطلع بھا لجنة األعاصير المدارية في تعزيز قدرات أعضائھا
4.1.77
على النھوض بإنتاج تنبؤات وإنذارات محسنة باألعاصير المدارية ،وافق على ضرورة النظر في إعادة إنشاء لجنة
األعاصير المدارية في إطار البند  5.3من جدول األعمال ،واعتمد القرار  – (RA I-16) 3الخطة التشغيلية لألعاصير
المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي ،والقرار  – (RA I-16) 4الخطة الفنية للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد
اإلقليمي األول لجنوب غرب المحيط الھندي.
4.2

الحد من مخاطر الكوارث )) (DRRالبند  4.2من جدول األعمال(

أنشطة الحد من مخاطر الكوارث

)(DRR

تقديم الدعم لصنع القرارات فيما يتعلق بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث
أكد االتحاد على أن حماية األرواح والممتلكات وسبل الرزق تمثل لب أولويات أعضاء المنظمة العالمية
4.2.1
لألرصاد الجوية ) (WMOوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوعالوة على ذلك فإن تنفيذ
إطار عمل ھيوغو ) 2015-2005 (HFAمن خالل اإلستراتيجيات اإلقليمية والوطنية في مجال الحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRيفضي إلى حدوث تغيرات في السياسات واألطر القانونية والمؤسسية الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRمما يرتب آثاراً ومسؤوليات على المرافق الوطنية ) (NMHSsوترتيبات عمل جديدة خاصة بتلك
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المرافق في اإلقليم .وتتيح ھذه التغيرات فرصا ً من قبيل زيادة االعتراف بالمرافق الوطنية ) (NMHSsمن قبل حكوماتھا
واألطراف المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ) ،(DRRوتعزيز الشراكات والفرص لزيادة الموارد .بيد أن ھذه
التغيرات تفضي أيضا ً إلى زيادة المطالب وااللتزامات المتعلقة بتقديم النواتج والخدمات لمجموعة أكبر وأكثر تنوعا ً
من األطراف المعنية بالحد من مخاطر الكوارث )) (DRRمثل السلطات الحكومية والقطاعين العام والخاص
والمنظمات غير الحكومية والجمھور ووسائط اإلعالم( والتي تتحمل مسؤوليات مباشرة عن عملية صنع القرار
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث .وللتصدي لھذه التحديات الجديدة ،أشار االتحاد إلى:
)أ(

اإلطار الشامل لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRمن أجل التنمية وتقديم النواتج والخدمات لدعم
عملية صنع القرار المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوالتي تستند إلى األطر الوطنية للحوكمة
واألطر المؤسسية الوطنية والشراكات واحتياجات ومتطلبات مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث
على المستوى الوطني؛

)ب(

األنشطة الجارية والفرص المتاحة من أجل المزيد من التعاون مع الخبراء في المجاالت الثالثة التالية:
’‘1

تحليل األخطار والمخاطر )(HRA؛

’‘2

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

’‘3

التمويل والتأمين المتعلقان بمخاطر الكوارث )(DRFI؛

بما في ذلك مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOفي ھذه المجاالت المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث؛
)ج(

إنشاء فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بتقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية
إلى الوكاالت اإلنسانية بالتنسيق مع لجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyمع التركيز على
تطور احتياجات جھات تقديم المساعدة اإلنسانية إلى خدمات ونواتج األرصاد الجوية والھيدرولوجيا
للتخفيف من آثار األخطار المتصلة باألحوال الجوية.

 4.2.2أق ّر االتحاد باألھمية الكبيرة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ لإلقليم وأن عدداً من
الممارسات الجيدة في ربط الحد من مخاطر الكوارث في اإلقليم .وعلى سبيل المثال برامج العمل الوطنية للتكيف
) (NAPAلمرافق اإلنذار المبكر بتغير المناخ ) (CCEWSللحد من مخاطر الكوارث التي يجري تنفيذھا حاليا ً في 10
بلدان في أفريقيا مع بلدين إضافيين من المقرر أن ينض ّما عما قريب إلى البرنامج .ووافق على ضرورة تعزيز وتوسيع
نطاق ھذا البرنامج ليشمل أجزاء أخرى من القارة .وأحاط االتحاد علما ً بأن ھيئة األرصاد الجوية المصرية تقدم نواتج
وخدمات في مجال األرصاد الجوية والھيدرولوجيا بغية تخفيف آثار المخاطر المرتبطة بالطقس والفيضانات
والعواصف الترابية ،وكذلك بغية تخفيف آثار االشعاع في مجاالت متعددة .وأعرب االتحاد عن تقديره للھيئة على
مساھمتھا في وضع نھج متكامل في إطار إعداد برامج المراقبة والتنبؤ بالمخاطر .وكان الھدف من ذلك إعداد خدمات
ونواتج يمكن االعتماد عليھا لدعم تحليل المخاطر ونظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة .وحث االتحاد فريق اإلدارة
التابع له والھيئات الفرعية األخرى على أن تكفل ،بالتعاون مع األمانة ،أن تعالج الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية
لالتحاد الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ وأن تكون الممارسات الجيدة لألعضاء موثقة ويتقاسمھا
األعضاء في اإلقليم مع أقاليم المنظمة ) (WMOاألخرى.
 4.2.3وأحيط االتحاد علما ً بأن شبكة من منسقي الحد من مخاطر الكوارث التابعين للجان الفنية للمنظمة
)اللجان الفنية تشمل لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة أدوات
وطرق الرصد ) (CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMفضالً عن
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) ((JCOMMوالبرامج الفنية )البرامج الفنية تشمل برنامج األعاصير المدارية )(TCP
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ((WCRPقد تم تسميتھا أثناء دورات
اللجان الفنية ،أو من خالل ترشيحات من رؤساء اللجان الفنية ،أو من آليات التنسيق ذات الصلة التابعة للبرامج الفنية
األخرى واألنشطة المشتركة بين اللجان .وفي عام  2013أجرى منسقو اللجان الفنية والبرامج الفنية المعنيون بالحد من
)(WMO
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مخاطر الكوارث ،كل في إطار اختصاصه ،استعراضا ً ألنشطة وآليات اللجان والبرامج الفنية ،ووضعوا توصيات
لينظر فيھا اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام  .(PTC-2014) 2014وتشير ھذه التوصيات إلى الفرص المتاحة لدعم
أعضاء المنظمة في مجال الحد من مخاطر الكوارث من خالل اتباع نھج أكثر تكامالً في إعداد برامج لرصد األخطار
المتعددة والتنبؤ بھا من أجل إعداد نواتج وخدمات محكمة لدعم تحليل المخاطر ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
) .(MHEWSونظر اجتماع رؤساء اللجان الفنية في عام  2014في ھذه التوصيات واتفق من حيث المبدأ على أن نھجا ً
متكامالً من ھذا القبيل قد يفيد مشاريع الحد من مخاطر الكوارث في المستقبل.

المبادئ التوجيھية المواضيعية للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوالممارسات والمعايير الموصى بھا والوحدات
التدريبية ذات الصلة
 4.2.4أشار االتحاد إلى الخطط الرامية إلى وضع توجيھات في المجاالت الثالثة التالية المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRكما ھو مبين في الفقرة ) 4.2.1ب( وارتأى أنھا ستوفر توجيھات لألعضاء لدعم األنشطة المتعلقة
بالحد من مخاطر الكوارث في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم:
)أ(

مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOلتعريف األخطار وتصنيفھا وإعداد قواعد بيانات وبيانات شرحية
بشأنھا ونمذجتھا لدعم جمع حاالت ضياع البيانات وتلفھا وتحليل المخاطر؛

)ب(

مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOمن أجل المرافق الوطنية ) (NMHSsبشأن إنشاء نظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) (MHEWSلدعم عمليات االستعداد للطوارئ والتصدي لھا والتعافي المبكر؛

)ج(

مبادئ توجيھية للمنظمة ) (WMOبشأن متطلبات خدمات الطقس والمناخ لدعم التمويل والتأمين فيما
يتعلق بمخاطر الكوارث.

 4.2.5وأشار االتحاد إلى الخطط التي وضعتھا األمانة لكي تعد ،بالتعاون مع عدد من وكاالت األمم المتحدة وشركاء
آخرين ،مجموعة من وحدات التدريب في مجال الحد من مخاطر الكوارث تستھدف إدارة المرافق الوطنية )(NMHSs
وموظفيھا وأصحاب المصلحة الذين يستخدمون المبادئ التوجيھية المذكورة أعاله .وطلب االتحاد تقديم التدريب
لألعضاء لتطبيق ھذه الوحدات.
 4.2.6وأشار االتحاد إلى الخطط التي ترمي إلى إجراء دراسة استقصائية ثانية لتقييم قدرات المرافق الوطنية
) (NMHSsالوطنية واإلقليمية لدعم الحد من مخاطر الكوارث ) .(DRRوالھدف من الدراسة االستقصائية المنشودة ھو
قياس التقدم المحرز منذ االستقصاء األول عام  ،2006فضالً عن التحديات المتبقية والفرص المتاحة والفجوات على
المستويين الوطني واإلقليمي فيما يتعلق بقدرات األعضاء ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث ).(DRR
 4.2.7وأشار االتحاد إلى تشجيع الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي لألمانة على مواصلة تعزيز التعاون مع
كل من مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCوجماعة شرق أفريقيا ) (EACومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث
) (UNISDRواللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ) (UNECAوذلك في محاولة لتعزيز التنمية في أفريقيا.
وفي ھذا الصدد ،أحاط االتحاد علما ً على وجه الخصوص بأھمية المنتدى اإلقليمي األفريقي الخامس بشأن الحد من
مخاطر الكوارث الذي عُقد في الفترة من  13إلى  16أيار /مايو  2014في أبوجا ،نيجيريا واشترك فيه ممثلون عن
المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETوكان للمنظمة ) (WMOحضور قوي فيه .واستخدم اللقاء
في مواصلة تسليط الضوء على دور المرافق الوطنية ) (NMHSsفي دعم الحد من مخاطر الكوارث ).(DRR

المشاريع الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتطوير القدرات للتكيف مع المناخ بالتعاون مع األطر اإلقليمية التي
تتواءم مع اإلطار العالمي للخدمات المناخية
 4.2.8اعترافا ً باألھمية الجوھرية للمعلومات والخدمات الخاصة بالمخاطر المتعددة التي تقدمھا المرافق الوطنية
) (NMHSsلدعم اتخاذ قرارات خاصة بالحد من مخاطر الكوارث على دراية بالمخاطر وعلى أساس اآلثار ،شجع
االتحاد أعضاءه على المشاركة بنشاط في العملية الوطنية لتحليل المخاطر وبناء الشراكات وترتيبات العمل مع
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الوكاالت الوطنية المسؤولة عن جمع البيانات عن الخسائر واألضرار .وباإلضافة إلى ذلك ،أعرب االتحاد عن الحاجة
إلى وضع مشاريع وطنية شمولية لتطوير القدرات ذات منحى قطاعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع
المناخ مع أطر التعاون اإلقليمي ،ولذا ،طلب االتحاد من فريق اإلدارة التابع له بحث إمكانية إعداد مشاريع من ھذا
القبيل بدعم من أمانة المنظمة ) ،(WMOفي إطار ارتباط وثيق بالمشاريع والمنظمات األخرى ذات الصلة.

اإلطار العالمي للخدمات المناخية والحد من مخاطر الكوارث

)(DRR

 4.2.9أشار االتحاد إلى أن عدداً من أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRالتابعة للمنظمة ) (WMOقد أسھمت
بشكل مباشر في تطوير العناصر الخمسة المكونة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوھي برنامج التواصل
مع المستخدمين ) ،(UIPونظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISوالرصد والمراقبة ،والبحوث والنمذجة والتنبؤ،
وتطوير القدرات .وفي ھذا الصدد ،شدد االتحاد على أن أنشطته التي تتعلق بتنفيذ المجال ذي األولوية الخامس بالحد
من مخاطر الكوارث ) (DRRوالتابع لإلطار العالمي ) (GFCSقد تشكل مساھمة بالغة األھمية من االتحاد ،وبالتالي من
المنظمة ) ،(WMOفي تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSبما في ذلك مجاالت أولوياته الثالثة األخرى )الزراعة واألمن
الغذائي ،والصحة ،والماء(.وطلب االتحاد من فريق اإلدارة التابع له أن يقوم ،بدعم من أمانة المنظمة ) (WMOومكتب
اإلطار العالمي ) ،(GFCSبتوثيق المبادرات المتخذة في اإلقليم لتنفيذ الخدمات المناخية من أجل أنشطة الحد من
مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة ) ،(WMOوبإعداد توصيات ملموسة للھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOباعتبارھا
مدخالت في تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS

إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام

2015

 4.2.10أشار االتحاد إلى اقتراب انتھاء أجل إطار عمل ھيوغو ) (HFAللفترة  ،2015-2005وأحيط علما ً بأن مؤتمر
األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) 18-14 ،WCDRR-IIIآذار /مارس  ،2015سنداي،
اليابان( سينظر في إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015العتماده .كما أشار االتحاد إلى أن عام 2014
شھد إجراء مشاورات إقليمية وعالمية ييسرھا مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRوالجماعات
االجتماعية – االقتصادية اإلقليمية لصياغة إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015وسلط االتحاد الضوء
على أھمية عقد لقاء من ھذا القبيل في اإلقليم ھو المؤتمر العربي الثاني بشأن الحد من مخاطر الكوارث )16-14
أيلول /سبتمبر  ،2014شرم الشيخ ،مصر( فضالً عن االجتماعات التشاورية السبعة المفتوحة العضوية غير الرسمية
) 5و 9و 18أيلول /سبتمبر و 9و 10و 13تشرين األول /أكتوبر  (2014واجتماعي اللجنة التحضيرية ) 15-14تموز/
يوليو و 18-17تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2014واالجتماعات التفاوضية المفتوحة العضوية ) 9-8كانون األول /ديسمبر
 (2014وجميعھا عقدت في جنيف ،سويسرا .وشجع بقوة أعضاءه على المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة العالمي
الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRR-IIIلعرض:
)أ(

أھمية الخدمات التشغيلية المتصلة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا والخدمات البيئية ذات الصلة لدعم
عملية صنع القرار فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث؛

)ب(

القدرات الفنية والتحديات التي يواجھھا أعضاء المنظمة ) (WMOفي تنفيذ التنبؤات على أساس التأثير
ونظم اإلنذار المبكر لدعم صنع قرارات مستنيرة خاصة بالمخاطر.

واتفق االتحاد على ضرورة وجود ترتيبات عمل مناسبة لدعم المشاريع ذات الصلة بالحد من مخاطر
4.2.11
ً
الكوارث ) (DRRواقتراحات بشأن مواصلة تطويرھذه المشاريع وتوسّعھا فضال عن التنسيق مع اآلليات اإلقليمية للحد
من المخاطر المتعلقة بإطار ما بعد عام  ،2015كما اعتمد القرار  -(RA I-16) 5تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث
في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(.

جداول أعمال التنمية لما بعد عام  2015وتغير المناخ
 4.2.12أشار االتحاد أيضا ً إلى أن مجموعة أھداف التنمية المستدامة ) (SGDSستحل محل األھداف اإلنمائية لأللفية
) (MDGsفي عام  2015بعد مؤتمر القمة الخاص بشأن التنمية المستدامة في الفترة  30-28أيلول /سبتمبر ) 2015مؤقتا ً(

الملخص العام
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وأن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COPفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCالتي ستعقد في الفترة من  30تشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر  2015في باريس،
فرنسا ،ستعتمد اتفاقين جديدين يتناول التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه .وثمة إجماع على أنه يتعين الترويج
للترابط والتعزيز المتبادل بين ھذين االتفاقين وإطار ما بعد عام  2015للحد من مخاطر الكوارث ،مثالً من خالل
االعتراف السياسي بھذا الترابط والتعزيز المتبادل ،وآليات التواصل للرصد واإلبالغ ،والتعاون في تنفيذھا .وأحاط
االتحاد علما ً كذلك بأن أعضاء المنظمة ) (WMOقد شاركوا بنشاط في مشاورات الفريق العامل الحكومي الدولي
المفتوح العضوية ) (OWGبشأن أھداف التنمية المستدامة ) (SDGsمع تقديم تقرير للجمعية العامة لألمم المتحدة كي
تنظر فيه الدول األعضاء .كما تشارك المنظمة ) (WMOفي الفريق العامل المخصص المعني بمنھاج ديربان من أجل
تحسين العمل ) (ADPالذي أنشئ لوضع بروتوكول أو صك قانوني آخر أو نتيجة متفق عليھا لھا حجية قانونية في
إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCليتم اعتماده في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر
األطراف ) (COP 21في عام  2015على أن يبدأ نفاذھا وتنفيذھا اعتباراً من عام  2020فصاعداً )المعالم البارزة :دورة
منھاج ديربان من أجل تحسين العمل ) (ADPفي عام  2014والدورة العشرون لمؤتمر األطراف ) (COP 20في ليما،
بيرو ،في الفترة من  1إلى  12كانون األول /ديسمبر .(2015
4.3

معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والماء )البند  4.3من جدول األعمال(

مسائل الطقس
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

أشار االتحاد إلى األولويات العالية الخمس للمنظمة ) (WMOالتي حددھا المؤتمر العالمي السادس عشر،
4.3.1
والتزم بتركيز عمل النظام ) (GDPFSالتابعة له على دعم ھذه األولويات .وأكد االتحاد مجدداً على وجه الخصوص
على أن النظام ) (GDPFSيساھم في كثير من األولويات العالية للمنظمة ) (WMOمن خالل ما يلي ‘1’ :المشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPواستخدام نظم تنبؤ المجموعات ) (EPSللتنبؤ بالطقس القاسي والطقس
شديد التأثير مما يسھم في الحد من مخاطر الكوارث وتطوير القدرات؛ ’ ‘2شبكة من المراكز تجري التنبؤات العالمية
الشھرية والتنبؤات الفصلية التي يعتمد عليھا بشكل أساسي نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتابع لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ ’ ‘3استخدام تطبيقات التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات )(NWP/EPS
من قبيل نمذجة االنتقال واالنتشار في الغالف الجوي لصالح أنشطة التصدي للطوارئ البيئية ،مما يسھم في الحد من
مخاطر الكوارث؛ ’ ‘4توفير الفوائد للقطاعات االجتماعية – االقتصادية األخرى ،بما في ذلك الطيران والزراعة
والسالمة البحرية.
وأشار االتحاد إلى أن النظام ) ،(GDPFSبما في ذلك أنشطة التصدي للطوارئ ) ،(ERAمكون حاسم
4.3.2
األھمية في النظم األساسية الشاملة )من الرصد إلى تقديم الخدمات( التي يمتد مداھا ليشمل نطاقات متعددة )مكانية
وزمانية( .ويتضمن النظام ) (GDPFSبنية أساسية عالمية عاملة للتنبؤ يشغلھا أعضاء المنظمة ) ،(WMOالذين يدعمون
ويساھمون في برامجھم الوطنية الخاصة بالطقس والمناخ والماء ،بما في ذلك تقديم تحذيرات وخدمات األرصاد
الجوية .ولذا ،شجع االتحاد األعضاء الذين يشغلون نماذج عالمية أو إقليمية أو لمنطقة محدودة للتنبؤ باألرصاد الجوية،
بما في ذلك نماذج المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsعلى مواصلة إتاحة نواتجھم على نظام
معلومات المنظمة ) (WISليستفيد منھا جميع البلدان في االتحاد اإلقليمي األول ،والتي حثھا االتحاد على المساھمة
بدورھا في التحقق من جودة وفائدة النواتج ،ال سيما في التنبؤ باألخطار الجوية ،وفي تقديم تعليقات بشأنھا.
وأشاد االتحاد بالتقدم الكبير المحرز في التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPونظم تنبؤ المجموعات )،(EPS
4.3.3
والذي أفضى إلى إيجاد نواتج جديدة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلتقديم خدمات عالية
الجودة .ولذا ،طلب االتحاد من األعضاء أن تنظر ،في إطار الدورات التدريبية التي يوفروھا للمتنبئين ،في توفير مواد
بشأن استخدام وتفسير نواتج تنبؤاتھم العددية بالطقس ) ،(NWPبما في ذلك كيفية إدماج نواتج نظم تنبؤ المجموعات
) (EPSفي التنبؤ التشغيلي االعتيادي ،السيما بالنسبة للتنبؤ بالطقس القاسي والطقس شديد التأثير .وطلب االتحاد أيضا ً
من أمانة المنظمة ) (WMOومن لجنة النظم األساسية ) (CBSمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى استيعاب ھذه
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النواتج ،بما في ذلك تفسيرھا وتطبيقھا ،في أغراضھا الوطنية .وأشار االتحاد إلى أن اللجنة ) (CBSقد استكملت
مجموعة من المبادئ التوجيھية الخاصة بنظم تنبؤ المجموعات ) (EPSوالتنبؤ لمساعدة المتنبئين في تطبيق نظم تنبؤ
المجموعات ) (EPSتطبيقا ً فعاالً .وتتضمن ھذه المواد التوجيھية روابط بمصادر توجيھية وتعليمية أخرى ،من قبيل
دليل المستخدم للمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFأو برنامج التدريب المتاح على
اإلنترنت بشأن البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ).(COMET

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

)(SWFDP

أشار االتحاد إلى الفوائد الكبيرة التي يحققھا المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )،(SWFDP
4.3.4
سواء الجاري تنفيذه أو قيد اإلعداد ،في خمس مناطق حول العالم ،منطقتين منھا في أفريقيا )جنوبي أفريقيا وشرقي
أفريقيا( ،يشارك فيھما  22بلداً إجماالً .وأشار االتحاد إلى أن نجاح المشروع ) (SWFDPيعتمد على إقامة شراكات
فعالة في "عملية التنبؤ المتسلسلة" التي تتيح تحسين الوصول إلى مخرجات عالية الجودة من التنبؤ العددي بالطقس/
نظم تنبؤ المجموعات ) ،(NWP/EPSوتيسر استخدام المتنبئين للنواتج واألدوات القائمة والمستحدثة التي تتيحھا
المراكز العالمية واإلقليمية العاملة المتقدمة ،استخداما ً فعاالً ،مما يسھم بشكل كبير في بناء القدرات في المرافق الوطنية
) .(NMHSsونوه االتحاد بالدور الھام الذي تؤديه المراكز العالمية للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوالمراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsفي العملية المتسلسلة .وبينما أعرب االتحاد عن تقديره لھذه المراكز لما قدمته
من دعم حتى اآلن ،فإنه شجعھا على مواصلة تقديم ھذه الخدمة للمرافق الوطنية ).(NMHSs
وأشار االتحاد مع التقدير إلى نجاح "المشروع ) – (SWFDPجنوبي أفريقيا" الذي تبعه إنشاء "المشروع
4.3.5
) – (SWFDPشرقي أفريقيا" في فترة ما بين الدورتين .وأشار االتحاد إلى أنه سيكون من الضروري ،في المناطق
دون اإلقليمية التي اس ُتكملت فيھا المرحلة اإليضاحية ،االنتقال إلى المرحلة التشغيلية وإعادة تسمية المشروع بشكل
مالئم كنشاط تشغيلي .وأشار االتحاد مع التقدير إلى اإلسھامات التي قدمھا أعضاء مختلفون لدعم المشروع ،والسيما
دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ) (UKMOالتي قدمت إرشادات من خالل عقد مؤتمرات بالفيديو يوميا ً مع
المتنبئين الرئيسيين الذين يعملون بالمشروع ) – (SWFDPشرقي أفريقيا ،كما قدمت خدمات تدريبية لھم ،مع تقديم
الدعم للمركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCبنيروبي ومركز دعم التنبؤات اإلقليمية ) (RFSCبدار
السالم .وقد أفادت ھذه العملية بشكل كبير األعضاء المشاركين في المشروع ) – (SWFDPشرقي أفريقيا الجديد.
وأعرب االتحاد عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمته النرويج ألعضاء االتحاد .وطلب من األمين العام النظر في تقديم
خدمات دعم مماثلة في المناطق الجديدة لتنفيذ المشروع ) (SWFDPفي اإلقليم.
وأشار االتحاد إلى التنفيذ الناجح للمشروع ) (SWFDPوالمساھمة اإليجابية التي قدمھا إلى المرافق
4.3.6
ً
الوطنية ) (NMHSsللمنطقة .وتسجاما مع ما طلبه االتحاد من اللجنة ) (CBSفي دورته الخامسة عشرة بأن تنظر في
تنفيذ مشروع ) (SWFDPفي غرب أفريقيا طلب) :أ( أمانة المنظمة ) (WMOاتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ
المشروع في الغرب األفريقي؛ )ب( طلب كذلك من األمانة دراسة إمكانية توسيع نطاق ھذا المشروع ليشمل مناطق
أخرى في أفريقيا؛ )ج( طلب من الشركاء والحكومات وأمانة المنظمة ) (WMOمواصلة تقديم الدعم أثناء االنتقال إلى
المرحلة التشغيلية للمشروع بعد استكمال المرحلة اإليضاحية للدول النامية وخاصة أقل البلدان نمواًّ.
وأشار االتحاد إلى توسيع نطاق المشروع ) (SWFDPليشمل معلومات الفيضانات الخاطفة ،وھو نظام تم
4.3.7
اختباره بنجاح في جنوب أفريقيا .وأشار االتحاد مع التقدير إلى مساھمات وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية
) (USAIDفي تيسير دمج نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSفي المشروع ) .(SWFDPومن ثم ،طلب
من األمين العام النظر في توسيع نطاق البرنامج المتكامل المشترك بين النظام ) (FFGSوالمشروع ) (SWFDPليشمل
سائر اإلقليم.
وسلم االتحاد بأن التقدم الذي أحرزته المراكز العالمية في التنبؤ العددي بالطقس /نظم تنبؤ المجموعات
4.3.8
) (NWP/EPSيتطلب تقليص نطاق النواتج وتكييفھا لتصلح الستخدام المرافق الوطنية ) .(NMHSsونتيجة للدروس
المستفادة من المشروع ) ،(SWFDPاتفق االتحاد على أن تعزيز ودعم المراكز التشغيلية التابعة للمنظمة )،(WMO
السيما المركز )المراكز( )) (RSMC(sالموجودة في اإلقليم ،من خالل الروابط التشغيلية بينھا وبين المراكز الوطنية،
سيزيد ويدعم الفوائد الناتجة عن تطوير القدرات التي تمس الحاجة إليھا في المرافق الوطنية ) (NMHSsللبلدان النامية
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وأقل البلدان نمواً .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،أيد االتحاد بقوة "آلية تعزيز المراكز التشغيلية استناداً إلى الدروس المستفادة من
المشروع ) "(SWFDPالتي أعدتھا واعتمدتھا الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية ) ،(CBSوالتي ستعرض
على المؤتمر السابع عشر.

التنبؤات التشغيلية
شجع االتحاد األعضاء على زيادة إدماج النتائج المتأتية من نظم تنبؤ المجموعات ) (EPSفي عملية
4.3.9
التنبؤ لتعزيز إنتاج التنبؤات واإلنذارات .وشدد االتحاد على ضرورة تقديم دعم متواصل لتطوير القدرات على استخدام
نواتج نظم تنبؤ المجموعات )) (EPSمثلما تحقق من خالل المشروع ) ،((SWFDPوخصوصا ً في البلدان النامية.

التنبؤات الطويلة المدى

)(LRF

أحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأن حلقة العمل المشتركة بين اللجنة ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClبشأن
4.3.10
"التنبؤات التشغيلية الطويلة المدى :المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية )،(RCCs
لدعم المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) "(RCOFsقد عقدت في برازيليا ،البرازيل
في الفترة من  25إلى  27تشرين الثاني /نوفمبر  2013من أجل تحديد األولويات المتعلقة بتعزيز التعاون بين المراكز
) (GPCsوالمراكز ) (RCCsوزيادة تبادل البيانات واألساليب واألدوات فيما بينھا ،وسبل تحسين الممارسات التشغيلية
في التنبؤات الطويلة المدى ،بما في ذلك دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنتديات اإلقليمية ) .(RCOFsوأشار
االتحاد أيضا ً إلى التوصيات الصادرة عن حلقة العمل بشأن الخطوات الالزم اتخاذھا لتعزيز عملية توليد التنبؤات
الطويلة المدى من خالل زيادة القدرة على مزج معلومات التنبؤ على النطاقات العالمية واإلقليمية والوطنية .وشجع
االتحاد على مواصلة ھذه الجھود المشتركة بين اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CClلتعم الفائدة على كل من المراكز )(RCCs
والمراكز ).(RCOFs

أنشطة التصدي للطوارئ

)(ERA

أشار االتحاد إلى أن عدداً من األحداث الھامة ذات التأثيرات الكبيرة والمتعلقة بأنشطة التصدي للطوارئ
4.3.11
) (ERAقد وقعت في العالم منذ انعقاد الدورة السابقة لالتحاد ،من بينھا ثورانات بركانية ،وتسرب عارض لمواد
كيميائية خطرة في الغالف الجوي ،والحادث الكارثي الذي وقع في محطة القوى النووية في فوكوشيما دايتشي في
اليابان والذي نجم عن زلزال وتسونامي في الشرق األقصى باليابان في آذار /مارس  .2011وأشار االتحاد إلى
ما ترتب على ھذه األحداث من أعباء عمل إضافية كبيرة على عمليات شبكة المراكز ) (RSMCsذات النشاط
المتخصص في توفير نمذجة االنتقال في الغالف الجوي من أجل التصدي للطوارئ البيئية ) (EERو /أو التتبع
العكسي .وأشار االتحاد أيضا ً إلى الحاجة إلى التثقيف العام من أجل إذكاء وعي الجمھور للتصدي للطوارئ.
وفي سياق التصدي للحوادث النووية ،أشار االتحاد إلى أن المراكز ) (RSMCsوالمنظمات الدولية
4.3.12
المختصة ،بل وأيضا ً المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مناطق كثيرة من العالم ،قد أبلغت عما واجھته ،بما في ذلك
الحاجة المتزايدة إلى معلومات األرصاد الجوية المتعلقة بانتشار النشاط اإلشعاعي من مكان الحادث لنشرھا على عامة
الجمھور المعني وكذلك على المستخدمين المتخصصين .وبينما سلم االتحاد بوجود ترتيبات ومعايير للتصدي للطوارئ
البيئية ) (EERتتعلق بالنواتج اإلرشادية الصادرة عن المراكز ) (RSMCsكما ھو منصوص عليه في مرجع النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  ،485الجزء الثاني ،التذييل  (II-7والموثقة أيضا ً في
الوثيقة الفنية للمنظمة ) (WMOرقم ) 778الوثيقة الخاصة بدعم المركز ) (RSMCللتصدي للطوارئ البيئية )(EER
والموجھة ألخصائي األرصاد الجوية في المرافق الوطنية ) ،((NMHSsأشار االتحاد إلى أن النواتج األخرى التي كانت
متاحة للجميع على اإلنترنت من مصادر أخرى كان من الممكن أن تتسبب في تضليل إعالمي .ولذلك ،طلب االتحاد
من األمين العام ولجنة النظم األساسية ) (CBSأن يعززا استخدام المرافق الوطنية ) (NMHSsللنواتج المتصلة بأنشطة
التصدي للطوارئ ) (ERAومساعدة تلك المرافق على استيعاب ھذه النواتج ،بما في ذلك تفسيرھا وتطبيقھا ،في
أغراضھا الوطنية.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

مسائل المناخ
أحاط االتحاد علما ً بأن برنامج المناخ العالمي ) (WCPقد أُعيدت ھيكلته لكي يدعم على الوجه األمثل
4.3.13
ّ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوحث االتحاد أعضاءه على أن توائم بشدة قدراتھا التشغيلية للخدمات
المناخية مع المتطلبات المستمرة لإلطار العالمي ).(GFCS
وأشار االتحاد إلى نتائج الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClالتي عُقدت من  3إلى  8تموز/
4.3.14
يوليو  2014في ھايدلبرغ ،ألمانيا ،ال سيما ھيكل عملھا الجديد الذي يتألف من خمسة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء
لجنة علم المناخ ) .(OPACESوالحظ االتحاد أيضا ً مع االرتياح أنه تم تمثيل االتحاد اإلقليمي األول على نحو مناسب
خالل الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClوضمن ھيكل العمل الجديد الخاص بھذه اللجنة
).(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.php
وأشار االتحاد مع التقدير إلى ترجمة دليل الممارسات المناخية )مطبوع المنظمة رقم  (100إلى جميع
4.3.15
اللغات الرسمية للمنظمة ) (WMOوإتاحته على الموقع التالي:
ّ
وحث االتحاد األعضاء على
.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_climat_practices.php
استخدام الدليل بشكل فعلي وتقديم تعليقات للجنة علم المناخ ) (CClإلدخال تحسينات وتحديثات عليه.
وأشار االتحاد أيضا ً إلى المساھمة القيّمة التي تسھم بھا المنظمة ) (WMOفي أعمال اتفاقية األمم المتحدة
4.3.16
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCوبشكل رئيسي في مجالي التكيّف وبناء القدرات .وطلب االتحاد إلى األمين
العام تيسير توفير النواتج المعرفية بشكل مستمر من خالل وسائل منھا شبكات المعرفة وجھات التنسيق الوطنية،
ال سيما في البلدان النامية ،بھدف تعزيز السياسات السليمة المتعلقة بتغير المناخ ودعم التكيّف معه.

مراقبة نظام المناخ وتقييمه
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بعمل فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ) (CClوبرنامج تقلبية
4.3.17
المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARواللجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMوالمعنية بالكشف عن تغيّر المناخ ومؤشراته
) ،(ET-CCDIوبالحھود المبذولة لبناء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجال مراقبة
المناخ وتقييمه ،مع تقديره بشكل خاص للتأثير اإليجابي لحلقات العمل اإلقليمية المعنية بالمؤشرات المناخية التي عُقدت
في بانجول ،غامبيا ،في كانون األول /ديسمبر ،2011وفي المنطقة العربية إلقليمي شمالي أفريقيا والشرق األوسط التي
عُقدت في آذار /مارس .2012
ورحّب االتحاد بالجھود التي تبذلھا المنظمة ) (WMOإلشراك خبراء المناخ األفريقيين في عدد من
4.3.18
اللقاءات والحلقات الدراسية التي تعالج مراقبة جودة البيانات المناخية وتحقيق تجانسھا ،بما في ذلك الحلقة الدراسية
الثامنة المعنية بالتجانس ومراقبة الجودة في قواعد البيانات المناخية ،والمؤتمر الثالث المعني بأساليب االستنباط
المكاني في علم المناخ وعلم األرصاد الجوية ،مع مشاركة عدة خبراء من شمال أفريقيا ومساھمتھم القيّمة في ھذه
اللقاءات.
وأعرب االتحاد عن تقديره للجھود التي تبذلھا لجنة علم المناخ ) (CClلتعزيز نواتج وخدمات مراقبة
4.3.19
ً
المناخ وتطويرھا على أساس بيانات االستشعار عن بعد .وأحاط االتحاد علما بمجموعة النواتج والخدمات ذات الصلة
بمراقبة المناخ للقارة األفريقية ،والتي يوفرھا مرفق التطبيقات الساتلية الخاصة بمراقبة المناخ ) ،(CM SAFوالتابع
للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATالذي تستضيفه دائرة األرصاد الجوية
األلمانية ،كما رحّب بالخطط الرامية إلى عقد حلقة عمل تدريبية في أفريقيا في عام  2015تتعلق بمرفق التطبيقات
الساتلية الخاصة بمراقبة المناخ ).(CM SAF
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بحلقة العمل بشأن مراقبة المناخ ،بما في ذلك تنفيذ نظم مراقبة المناخ
4.3.20
) (CWSفي االتحاد اإلقليمي األول ،مع التركيز على شرق أفريقيا وجنوبھا ،التي عُقدت في بريتوريا ،جنوب أفريقيا،
في نيسان /أبريل  ،2013والتي نظمتھا المنظمة ) (WMOبالتعاون مع مرفق األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا
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) .(SAWSوأشار االتحاد أيضا ً إلى ضرورة تعزيز وظائف المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالخاصة باالتحاد
اإلقليمي األول في مجالي مراقبة المناخ ورصده على المستوى اإلقليمي لمساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى إصدار تقارير مراقبة المناخ .وأكد االتحاد على الدور الذي تؤديه نظم مراقبة المناخ
) (CWSفي دعم إدارة المخاطر المناخية والحد من مخاطر الكوارث ،والحاجة إلى مراقبة التقدم المحرز في أنشطة
ّ
وحث االتحاد األعضاء على تقديم معلومات بشكل منتظم
النظم ) (CWSفي أفريقيا من أجل تحديد الفجوات والتحديات.
بشأن أنشطة النظم ) (CWSلرئيس االتحاد اإلقليمي األول واألمانة.
والحظ االتحاد بارتياح المساھمة التي ق ّدمھا األعضاء للمطبوع المعنون "حالة المناخ العالمي ،2010-2001
4.3.21
ّ
عقد من الظواھر المتطرفة" الذي حظي باھتمام ممتاز من قبل األعضاء ووسائل اإلعالم .وحث االتحاد األعضاء على
االستمرار في تعزيز مساھماتھم في مطبوعات المنظمة ) (WMOحول مراقبة المناخ من خالل تقديمھم إسھامات ذات
صلة.
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بالمساھمة القيّمة والمستدامة ألعضاء االتحاد اإلقليمي األول في البيانات
4.3.22
السنوية بشأن حالة المناخ العالمي التي تصدرھا المنظمة ) (WMOبجميع اللغات الرسمية ،والتي تستعرض األحوال
المناخية ،بما في ذلك ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة في مختلف أنحاء العالم .وأشار االتحاد إلى الدور الھام للبيان
في إزكاء الوعي بتغير المناخ كما وافق على ضرورة إدامة ھذه الجھود وتعزيزھا .كما أشار االتحاد إلى إصدار
بعض األعضاء لبيان سنوي وطني عن حالة المناخ الوطني وسيكون ھذا البيان جزءا من البيان السنوي األفريقي.
ورحّب االتحاد بمبادرة المنظمة ) (WMOبإصدار ملحقات إقليمية للبيانات السنوية بشأن حالة المناخ.
4.3.23
وأُبلغ االتحاد بالجھود الرامية إلى إعداد الطبعة األولى للبيان السنوي بشأن حالة المناخ في أفريقيا في عام  2013بدعم
من المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )  .(ACMADواعتمد االتحاد القرار - (RA I-16) 6
إصدار البيان السنوي عن حالة المناخ ألفريقيا كآلية لتشجيع عمليات تقييم المناخ على النطاق اإلقليمي.

نظام معلومات الخدمات المناخية
والحظ االتحاد أن المنظمة ) (WMOأنشأت بالفعل أو عيّنت عدداً من الكيانات المخصصة لدعم العمليات
4.3.24
المناخية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبما في ذلك المراكز العالية التخصص التي
حددتھا المنظمة ) (WMOعلى أساس المواصفات والمعايير .والحظ االتحاد أيضا ً بارتياح أن خطة تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSتسلط الضوء بشكل مالئم على ھذه الكيانات كجزء من ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتي
ّ
وحث االتحاد أعضاءه على زيادة
اعتمدتھا الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ).(IBCS-1
إسھامات اإلقليم في اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل تعزيز الكيانات التابعة لنظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISوتحديد الفجوات وسدّھا على المستويين اإلقليمي والوطني.
والحظ االتحاد مع التقدير أن المركز المناخي اإلقليمي – أفريقيا  ،الذي يستضيفه المركز األفريقي
4.3.25
لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )  ،(ACMADقد أتم مرحلته اإليضاحية بنجاح ،كما أوصت بتعيينه لجنة
النظم األساسية ) (CBSبشكل رسمي كمركز مناخي إقليمي تابع للمنظمة ) .(WMOوأشار االتحاد أيضا ً إلى أن المركز
المناخي اإلقليمي التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) ،(lGADالذي يستضيفه كل من الھيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية ) (lGADومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية ) ،(ICPACقد شارك كذلك في المرحلة اإليضاحية ،كما
ّ
حث االتحاد المركز على التعجيل بعملية تعيينه بشكل رسمي .وأحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بأن شبكة المراكز
المناخية اإلقليمية لشمالي أفريقيا ،التي يقوم بتنسيقھا المرفق الوطني لألرصاد الجوية بالمغرب ،قد بدأت مرحلتھا
اإليضاحية في تموز /يوليو  .2014ور ّكز االتحاد على ضرورة المساعدة في الدفع قدما ً بتنفيذ المراكز المناخية
ّ
وحث االتحاد األعضاء على توفير دعم نشط
اإلقليمية /شبكات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCلوسط أفريقيا.
لألنشطة التشغيلية الخاصة بالمراكز المناخية اإلقليمية وشبكات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCكإسھام قيّم لتنفيذ
اإلطار العالمي ) (GFCSفي اإلقليم .وحث االتحاد أيضا ً رئيس االتحاد اإلقليمي األول على تشجيع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى استخدام نواتج وخدمات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCاستخداما ً
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فعاالً وتقديم تعليقات عليھا .واعتمد االتحاد القرار  - 7تنفيذ المراكز والشبكات المناخية اإلقليمية التابعة لالتحاد
اإلقليمي األول.
وأحطا االتحاد علما بعرض مصر احتضان الدورات التدريبية الخاصة بالمناخ والتنبؤات الموسمية
4.3.26
لبلدان شمال أفريقيا في المركز المناخي اإلقليمي لشمال أفريقيا ).(NA-RCC
وأعرب االتحاد عن تقديره لتشغيل منتديات التو ّقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsفي االتحاد اإلقليمي
4.3.27
ً
األول بشكل متواصل وطويل األمد ،كما أحاط علما مع االرتياح بتشغيل سبعة منتديات للتو ّقعات المناخية اإلقليمية
) (RCOFsبنجاح في اإلقليم في الوقت الحاضر ،وھي تحديداً منتديات التو ّقعات المناخية اإلقليمية ) (RCOFsلـلمنطقة
السودانية – الساحلية ) (PRESASSووسط أفريقيا ) (PRESACوبلدان خليج غينيا ) (PRESAGGوشمالي أفريقيا
) (PRESANORDوبلدان جنوب غرب المحيط الھندي ) (SWIOCOFبتنسيق من المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد
الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADومنتديات التو ّقعات المناخية اإلقليمية في جنوبي أفريقيا ) (SARCOFبتنسيق من
مركز الخدمات المناخية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) (SADC-CSCومنتديات التو ّقعات المناخية اإلقليمية في
ّ
وحث االتحاد
القرن األفريقي األعظم ) (GHACOFبتنسيق من مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية ).(ICPAC
األطراف المعنية في المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsعلى السعي إلى تحقيق الكفاءة من خالل خيار
خفض التكلفة والحصول على الدعم من األطراف المعنية لضمان استدامة ھذا الخيار.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى إقامة منتدى جديد للتوقعات المناخية مشترك بين األقاليمُ ،نظم في شمال
4.3.28
أفريقيا بالتنسيق مع أسبانيا ،ويشمل نشاطه منطقة البحر األبيض المتوسط ) (MedCOFلتغطية منطقة البحر المتوسط
بكاملھا بما في ذلك بلدان شمال أفريقيا .وشكر االتحاد كل من رئيس االتحاد اإلقليمي األول ورئيس االتحاد اإلقليمي
السادس لتشجيعھما النشط لھذه المبادرة بروح التعاون األقاليمي.
وأحاط االتحاد علما ً بأن المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية
4.3.29
)ُ (NCFsتعتبر منصات وطنية رئيسية لتعزيز الحوار والتنسيق المنتظمين بين الوكاالت لمواجھة تقلبية المناخ وتغيره،
وتوفير معلومات مناخية على المستوى الوطني بنطاقات ذات صلة من خالل حوار منتظم ودائم ومتعدد الجھات بين
موفر )موفري( المعلومات والمستخدمين ،وھي تؤدي دور برامج فعالة ومستدامة للتواصل مع المستخدمين لصالح
نظام معلومات الخدمات المناخية ) .(CSISوأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأن المعھد الوطني لألرصاد الجوية )(INAM
في موزامبيق )مابوتو( استضاف منتدى وطنيا ً تجريبيا ً للتوقعات المناخية ) (NCOFفي آذار /مارس  2014بدعم من
ّ
وحث االتحاد األعضاء على أن يتبنوا تنفيذ المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية )(NCOF
المنظمة ).(WMO
والمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsكمكون رئيسي من عملية تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSعلى المستوى الوطني،
وطلب إلى األمين العام تيسير وضع توجيھات لمساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تنظيم المنتديات الوطنية
للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) (NCFsبانتظام وتنسيقھا.

المعلومات المناخية من أجل التكيف وإدارة المخاطر
ّ
وحث االتحاد أعضاءه على دعم مشاركة المستخدمين وتعزيزھا من خالل المنتديات اإلقليمية للتوقعات
4.3.30
المناخية ) (RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) ،(NCFsمن خالل
المنتديات المناخية للمستخدمين أو المنتديات المناخية ذات المنحى القطاعي )مثل المنتديات الھيدرولوجية أو الزراعية،
أو التي تركز على الجوانب الصحية( ،وحلقات العمل والتدريب المشتركة بين التخصصات ،واألنشطة الميدانية ،بما
في ذلك حلقات العمل المتجوّ لة ،وھو ما يمثل نجاحا ً مرموقا ً في الخدمات المناخية لقطاع الزراعة.
وسلّم االتحاد بضرورة استخدام نھج إدارة المخاطر المناخية ) (CRMلتحسين التطبيق العملي إلدارة
4.3.31
المخاطر المناخية على األصعدة المحلية ،من أجل الحد من اآلثار المناخية ،وبناء القدرة على تحمل تقلبية المناخ
وتغيره ،واإلسھام في الحد من الفقر وتحقيق التنمية .وأعرب االتحاد عن تقديره لتوجيھات لجنة علم المناخ )(CCl
بشأن إدارة المخاطر المناخية ) (CRMكما ّ
حث أعضاءه على استخدام نھج إدارة المخاطر المناخية ) (CRMالموصى

الملخص العام
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بھا ،بما في ذلك إجراء دراسات حالة إليضاح الممارسات الجيدة في إدارة المخاطر المناخية ) ،(CRMوتشاطر نتائج
ھذه الدراسات مع لجنة علم المناخ ) (CClمن أجل المساعدة في تحسين مفاھيم إدارة المخاطر المناخية ).(CRM
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأن فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بالمخاطر
4.3.32
ُ
المناخية وبالمؤشرات المناخية في قطاعات محددة ) (ET-CRSCIقد استحدثت برمجية تسمّى " "ClimPACTتھدف إلى
توفير أسلوب سھل ومتسّق لوضع مؤشرات للمناخ خاصة بالقطاعات .وإذا أقر بالقيمة المضافة لمعلومات المناخ ذات
المنحى التطبيقي ،ركز االتحاد على ضرورة تنظيم حلقات عمل تدريبية في االتحاد اإلقليمي األول لتعزيز استخدام ھذه
البرمجية على نطاق واسع.
والحظ االتحاد مع التقدير نشر التوجيه المتعلق بتنفيذ نظم اإلنذار المبكر بشأن الصحة المرتبطة
4.3.33
بالحرارة ) ،(HHWSوھو نتيجة الجھود التعاونية التي يبذلھا خبراء المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ).(WHO
وأق ّر االتحاد بأھمية ھذا التوجيه الحاسمة نظراً إلى تزايد وتيرة موجات الحرارة وشدتھا في العقود األخيرة كما ّ
حث
األعضاء على استخدامه لتنفيذ ُنظم شاملة لإلنذار المبكر بشأن الصحة المرتبطة بالحرارة ).(HHWS

مبادرات الجفاف
وأخذ االتحاد علما ً بنجاح المنظمة ) (WMOوشركائھا اآلخرين في تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن
4.3.34
السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي جنيف ،سويسرا ،في آذار /مارس  2013وبإعالن االجتماع الرفيع المستوى
) .(HMNDPوأيد االتحاد نواتج االجتماع الرفيع المستوى ) (HMNDPكما ّ
حث األعضاء على استخدامھا كإرشادات
لتسھيل تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية إلدارة الجفاف.
ودعم االتحاد إنشاء المنظمة ) (WMOللبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPبالتعاون مع الشراكة
4.3.35
ّ
العالمية للمياه ) .(GWPوأعرب االتحاد عن اھتمامه بعمل البرنامج المتكامل ) (IDMPكما حث شركاءه على المشاركة
فيه ،السيما في إعداد مشاريع محتملة للبرنامج المتكامل ) (IDMPفي اإلقليم.
) .(http://www.droughtmanagement.info/والحظ االتحاد أن البرنامج المتكامل ) (IDMPيشكل إسھاما ً ھاما ً في
اإلطار العالمي ).(GFCS
وأشار االتحاد إلى أن برنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
4.3.36
) ،(UNW-DPCوالمنظمة ) ،(WMOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) ،(UNCCDومنظمة األغذية والزراعة
)الفاو( تتعاون في مبادرة السياسات الوطنية إلدارة الجفاف والتي ترمي إلى تطوير القدرات بشأن ھذه المسألة من
خالل تنظيم أربع حلقات عمل إقليمية س ُتعقد في الفترة من آذار /مارس  2013إلى كانون األول /ديسمبر .2014
وأعرب االتحاد عن تقديره لحلقة العمل اإلقليمية لشرق وجنوب أفريقيا التي عقدت في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في آب/
ّ
وحث االتحاد األمين العام على تحقيق أكبر
أغسطس .(http://www.ais.unwater.org/droughtmanagement) 2014
قدر ممكن من االتساق في الجھود الخاصة بھذه المبادرة مع البرنامج المتكامل ) ،(IDMPوتشجيع المنظمة )(WMO
والشركاء اآلخرين التابعين لألمم المتحدة على تنظيم حلقات عمل في أجزاء أخرى من أفريقيا.
أشار االتحاد إلى أن بعض البلدان األفريقية )بما فيھا مالي وبوركينا فاسو والسنغال والمغرب( قد نفذت
4.3.37
برامج أمطار صناعية للحد من األثر السلبي لنقص تھاطل األمطار على االنتاج الزراعي والموارد المائية .كما أشار
إلى أن ھذه البلدان وجدت أن ھذه المبادرات وطرائق تقييم آثار الجفاف مفيدة.
كما أشار االتحاد إلى أن فريقا عامال متعدد التخصصات في الدول المكافحة للجفاف في منطقة الساحل
4.3.38
) (CILSSيقدم المساعدة لألنشطة الزراعية من خالل الرصد والتوقع بسقوط األمطار لمدة عشرة أيام وتأثير ذلك على
االنتاج الزراعي والموارد المائية.
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مسائل المياه
أشار االتحاد إلى أن برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ،الذي اعتمده المؤتمر السادس عشر ،قد لبى
4.3.39
بشكل مالئم ،خالل فترة ما بين الدورتين األخيرة ،احتياجات األعضاء في اإلقليم.

الفريق العامل اإلقليمي التابع لالتحاد والمعني بالھيدرولوجيا وموارد المياه
أشار االتحاد إلى أنه على الرغم من إعادة إنشاء الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي األول والمعني
4.3.40
بالھيدرولوجيا ) (RA I WGHفي الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول ،فإن الفريق لم يعمل حتى اآلن .ومع
ھذا ،أدى رئيس الفريق العامل ،وھو أيضا ً المستشار الھيدرولوجي اإلقليمي ،السيد ) Frigui Hassen Loftiتونس(،
دوراً فعاالً في تمثيل المجتمع الھيدرولوجي لإلقليم في أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالھيدرولوجيا وموارد المياه.
وأخذ االتحاد علما ً بمشاركة رئيس الفريق العامل في دورات المجلس التنفيذي وفي االجتماع التخطيطي للفريق العامل
االستشاري التابع للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوفي الفريق االستشاري الدولي للنظام العالمي لرصد الدورة
الھيدرولوجية ) .(WIAG) (WHYCOSوأعد رئيس الفريق العامل أيضا ً بحثا ً بشأن رؤية الھيدرولوجيا وموارد المياه في
أفريقيا يحدد التحديات التي تواجه المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي الوفاء بوالياتھا.
وأخذ االتحاد علما ً بالتدابير المتخذة لتنشيط الفريق العامل ) (RA I WGHوبأھمية الھيدرولوجيا وموارد
4.3.41
المياه للتنمية االجتماعية – االقتصادية في اإلقليم .وحث االتحاد األمانة على عقد اجتماع للفريق العامل )(RA I WGH
في أقرب وقت ممكن ،إذا ما أ ُعيد إنشاؤه.
وأعرب االتحاد عن سروره لمعرفة أن عدة أنشطة ومشاريع قد ُنفذت في اإلقليم في مجالي الھيدرولوجيا
4.3.42
وموارد المياه ) ،(HWRمنھا تطوير القدرات وتنفيذ المشاريع المختلفة لنظم رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSفي
أفريقيا.

تطوير القدرات في مجالي الھيدرولوجيا وموارد المياه
أشار االتحاد إلى عقد دورة تدريبية بشأن قياس التدفقات )أكرا ،غانا 16-10 ،كانون األول /ديسمبر
4.3.43
 (2012لبلدان غرب أفريقيا الناطقة باإلنكليزية ،وھي غانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون .وأعرب االتحاد عن سروره
لمالحظة أنه يجري التخطيط لعقد دورة مماثلة باللغة الفرنسية للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية في الربع األول من
عام .2015
وأشار االتحاد إلى حلقة العمل التدريبية التي ُنظمت على أساس تجريبي بشأن "برمجية المنظمة
4.3.44
المفتوحة المصدر الخاصة بإدارة قواعد البيانات إلدارة بيانات األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا )) "(MCHأكرا،
غانا 17-13 ،أغسطس /آب  ،(2012ويجري حاليا ً اإلعداد لعقدھا في األقاليم األخرى للمنظمة ) .(WMOولقد عرضت
مصر أن تحتضن الدورات التدريبية المقبلة الخاصة ببيانات األرصاد الجوية والمناخ والھيدرولوجيا باللغتين اإلنكليزية
والفرنسية وكذا دورات تدريبية خاصة بالنمذجة الھيدرولوجية .وھناك خطط لعقد حلقات مماثلة باإلنكليزية والفرنسية
في بلدان أخرى في أفريقيا .وتدعم المنظمة ) (WMOأيضا ً اعتماد البرمجية ) (MCHفي المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
جميع األقاليم وفي مشاريع نظم رصد الدورة الھيدرولوجية ) .(HYCOSوشجع االتحاد األعضاء على االستفادة من
توافر ھذه البرمجية المفتوحة المصدر ) (MCHمع مالحظة أنھا قد أُعدت لتسمح بنقل البيانات من الحوسبة المناخية
) (CLICOMإليھا.
)(WMO

وأشار االتحاد إلى الدورة التدريبية )بريتوريا ،جنوب أفريقيا 26-24 ،شباط /فبراير  (2014التي ُنظمت
4.3.45
لتشغيل "النظام التوجيھي الخاص بالفيضانات الخاطفة في منطقة الجنوب األفريقي ) "(SARFFGSالذي يموله مكتب
المساعدات الخارجية في حالة الكوارث ) (OFDAالتابع لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDفي سبعة
بلدان :بوتسوانا ومالوي وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي .وبفضل تشغيل النظام )(SARFFGS
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في منطقة الجنوب األفريقي ،زودت السبعة بلدان بأجھزة للتنبؤ بحدوث الفيضانات الخاطفة في المنطقة وتتبع مسارھا
وإصدار إنذارات بشأنھا .وأطلق مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث ) (OFDAالتابع لوكالة الواليات المتحدة
للتنمية الدولية ) ،(USAIDبالشراكة مع المنظمة ) (WMOومرفق الطقس في جنوب أفريقيا ) (SAWSومركز البحوث
الھيدرولوجية ) ،(HRCفي عام  2015مشروعا ً إلدراج النظام ) (SARFFGمع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFDPلكي تتمكن المرافق الوطنية ) (NMHSsمن تقديم تنبؤات باستخدام جميع البيانات والموارد المتاحة.
ويقدم ھذا النظام المطور كذلك إنذارات تلبي متطلبات إدارة الكوارث الخاصة بزيادة مدة االستجابة من أجل التخفيف
من الخسائر البشرية.
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOقد نظمت ،بالتعاون مع مكتب المياه الدولي ) (OIEauواللجنة
4.3.46
الدولية لحوض الكونغو وأوبانغي وسانغا ) ،(CICOSدورات تدريبية بشأن إدارة الخدمات الھيدرولوجية الوطنية
)كنشاسا ،جمھورية الكونغو الديمقراطية 13-10 ،نيسان /أبريل (2012؛ وبشأن تصميم شبكة الھيدرولوجيا وضمان
الجودة واإلدارة المتكاملة لموارد المياه )كنشاسا ،جمھورية الكونغو الديمقراطية 7-5 ،حزيران /يونيو (2013؛ وتصميم
نظم المعلومات الھيدرولوجية وإدارتھا )ياوندي ،الكاميرون 29-25 ،تشرين الثاني /نوفمبر .(2013
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOقد نظمت ،بالتعاون مع البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في
4.3.47
مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) (COMETواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAوالمعھد الكيني
للتدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية ) ،(IMTRدورة للتعلم عن بعد بشأن العلوم الھيدرولوجية األساسية من
أجل المنطقة األفريقية في الفترة من  15نيسان /أبريل إلى  31أيار /مايو  ،2013للمشاركين الناجحين وعددھم  55من
 18بلداً أفريقياً ،وأشار االتحاد أيضا ً إلى أن المنظمة ) (WMOستعقد دورة ثانية في النصف األول من عام .2015
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOتخطط ،بالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه ) ،(GWPلتنظيم
4.3.48
حلقتي عمل تدريبيتين بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات وبشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) (IWRMباعتبارھما
أداتين للتكيف مع تغير المناخ ،وذلك في موعد غايته نھاية ھذا العام.
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة قد نشرت مؤخراً "المبادئ التوجيھية إلنقاذ البيانات")،مطبوع المنظمة
4.3.49
رقم  .(1146وحث األعضاء على استخدام ھذا المطبوع على النحو المالئم.

التقدم المحرز في النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

)(WHYCOS

أشار االتحاد إلى التقدم المحرز في المكونات المختلفة للنظام ) (WHYCOSوالدعم الفني المتواصل المقدم
4.3.50
من المنظمة ) (WMOلتنفيذ ھذه المكونات في أفريقيا .وبعد نجاح تنفيذ المرحلتين األولى والثانية من نظام رصد الدورة
الھيدرولوجية للجنوب األفريقي ) ،(SADC-HYCOSأمَّنت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADCبدعم من
المنظمة ) ،(WMOاألموال الالزمة لتنفيذ المرحلة الثالثة.
و ُنفذت بنجاح المرحلة األولى من مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر النيجر
4.3.51
) ،(Niger-HYCOSالذي تضطلع المنظمة ) (WMOبدور الوكالة المشرفة عليه ،بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
والمرفق األفريقي للمياه .وتقدم المنظمة ) (WMOحاليا ً المساعدة الفنية للمرحلة الثانية من المشروع الذي أُمِّنت األموال
الالزمة لتنفيذه.
وسلمت المنظمة ) (WMOمسؤولية تنفيذ مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر فولتا
4.3.52
) ،(Volta-HYCOSبعد تقديمھا اإلرشادات الالزمة لتنفيذ المرحلة األولية منه ،إلى سلطة حوض نھر فولتا ).(VBA
ويمول ھذا المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية والمرفق األفريقي للمياه مع مشاركة المنظمة ) (WMOبوصفھا الوكالة
المشرفة.
وقد بدأ تنفيذ مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لشرق أفريقيا ) ،(IGAD-HYCOSبمشاركة جادة
4.3.53
من المنظمة ) (WMOبوصفھا الوكالة المنفذة للمشروع ،وبدعم مالي من االتحاد األوروبي ) .(EUومن المتوقع أن
تنتھي المرحلة األولى من المشروع في آذار /مارس  ،2015مع احتمال تمديدھا دون تكلفة إضافية.
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وأعرب االتحاد عن امتنانه للوكالة الفرنسية للتنمية /الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والمرفق األفريقي
4.3.54
للمياه واالتحاد األوروبي لتقديمھا الدعم المالي لتنفيذ مشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية ).(HYCOS
واستجابة للطلبات المقدمة من اللجنة الدولية لحوض أنھار الكونغو وأوبانغي وسانغا ) (CICOSومنظمة
4.3.55
تنمية نھر السنغال ) ،(OMVSأعدت المنظمة )) (WMOبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ) (AFDولجنة الموارد
الطبيعية ) ((CNRوثائق مشاريعية لنظام رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر الكونغو ) (Congo-HYCOSونظام
رصد الدورة الھيدرولوجية لحوض نھر النيجر ) .(Niger-HYCOSوتقدم المنظمة ) (WMOاإلرشادات الفنية للجنة
الدولية ) (CICOSللتنفيذ الحالي للمرحلة التمھيدية من المشروع ) .(Congo-HYCOSوعُقد االجتماع الثاني للجنة
التوجيھية التابعة للمشروع ) (Congo-HYCOSفي أيلول /سبتمبر  .2014وبناء على طلب من لجنة حوض بحيرة تشاد
) ،(LCBCفإن المنظمة ) (WMOبصدد تحديث مشروع مقترح لنظام رصد الدورة الھيدرولوجية لبحيرة تشاد ،وستساعد
المنظمة في تأمين األموال الالزمة لتنفيذ ھذا المشروع بعدما يقبل الشركاء اإلنمائيون المقترح ويعتمدوه .وستقدم
المنظمة ) (WMOاإلرشادات الفنية لھذه المشاريع عندما تتحدد مالمحھا .وطلبت مصر من المنظمة ) (WMOالبحث في
إمكانية إعداد مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لنھر النيل ) (Nile-HYCOSلحوض النيل.

مؤتمر الجمعية الدولية للمياه

)(IWA

أشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في المؤتمر اإلنمائي الثالث للجمعية الدولية للمياه
4.3.56
)) (IWAنيروبي ،كينيا 17-14 ،تشرين األول /أكتوبر  (2013ونظمت حلقة عمل بشأن ’الخدمات المناخية من أجل تقييم
مخاطر الظواھر الجوية الھيدرولوجية والحد من آثارھا‘ ،وركزت حلقة العمل على إقامة شراكات بين مرافق األرصاد
الجوية ومشغلي قطاع المياه والمسؤولين عن السدود وأحواض األنھار في أفريقيا.

األسبوع األفريقي الخامس للمياه
أشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOقد شاركت في األسبوع األفريقي الخامس للمياه الذي نظمه
4.3.57
المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه )) (AMCOWداكار ،السنغال 31-26 ،أيار /مايو  ،(2014وألقى خالله األمين
العام خطابا ً رئيسيا ً بصفته رئيسا ً للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) ،(UN-Waterوبصفته أيضا ً مناقشا ً
رئيسيا ً في "خطة ما بعد عام  2015بشأن المياه والمرافق الصحية في أفريقيا" .كما شاركت المنظمة ) ،(WMOمع
الشراكة العالمية للمياه ) (GWPواليونسكو ،في عقد مناقشة لموضوع فرعي بعنوان "المياه وإدارة مخاطر الكوارث"،
وأنشأت معرضا ً لعرض مساھماتھا في مواجھة التحديات الخاصة بالمياه والمرافق الصحية في أفريقيا .وأثنى االتحاد
على األمين العام لمشاركته النشطة في األسبوع.

نظام

DEWETRA

أشار االتحاد إلى أن إيطاليا قد عرضت ،في أثناء الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا )،(CHy
4.3.58
إتاحة نظام  DEWETRAلألعضاء بالمجان .والنظام ) (DEWETRAنظام متكامل للتنبؤ في الوقت الفعلي بالمخاطر
الجوية الھيدرولوجية وحرائق البراري ومراقبتھا والوقاية منھا .وتتوافر لدى النظام المقدرة على استيعاب البيانات
المتأتية من مصادر مختلفة وإنتاج عدة أنواع من الخرائط المتكاملة لصانعي القرار فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
ً
متابعة لھذا العرض ،حلقة عمل في روما ) 30-28تشرين
وأعرب االتحاد عن سروره ألن المنظمة ) (WMOقد نظمت،
األول /أكتوبر  (2013شارك فيھا  15بلداً من جميع االتحادات اإلقليمية ،بما فيھا ثالثة بلدان من أفريقيا )تونس
والسنغال وزامبيا( ،وعُرض خاللھا النظام وكذلك اإلجراءات الالزم اتباعھا لتنفيذه .ووُ قع اتفاق تعاون بين المنظمة
) (WMOواإلدارة اإليطالية للحماية المدنية )"مالكة" البرمجية( .وشكر االتحاد حكومة إيطاليا على إتاحتھا النظام
 DEWETRAلألعضاء ،وشجع األعضاء على االستفادة من ھذا العرض وفقا ً الحتياجاتھم.

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات

)(APFM

أشار االتحاد إلى أن البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMيواصل ،في إطار تعاون مع
4.3.59
الشراكة العالمية للمياه ،تجميع وإصدار وثائق وأدوات إرشادية لدعم اإلدارة المتكاملة للفيضانات .وأشار االتحاد مع
االرتياح إلى أنه يجري حاليا ً إعداد سبعة وثائق وأدوات إضافية .وقد أعد البرنامج ) (APFMحتى اآلن  21أداة تغطي
مختلف المواضيع المتصلة بالجوانب الفنية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والقانونية والمؤسسية لإلدارة المتكاملة
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للفيضانات .والوثائق األساسية للبرنامج ) (APFMمتوافرة حاليا ً باإلنكليزية والفرنسية ،وثمة خطط لترجمة األدوات إلى
الفرنسية .وأشار االتحاد إلى أن مكتب المساعدة المعني باإلدارة المتكاملة للفيضانات قد تلقى رقما ً قياسيا ً من الطلبات
لتقديم إرشادات سريعة أو إلعداد ودعم المشاريع التجريبية .وشجع االتحاد األعضاء على االستفادة من الوثائق
واألدوات اإلرشادية الصادرة عن البرنامج ) (APFMفي خطط إدارتھم للفيضانات ،وكذلك استخدامھا في ھذه الخطط،
وشجع األعضاء كذلك على التطوع لترجمة األدوات إلى الفرنسية.

التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا
اضُطلع ،بدعم مالي مقدم من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) ،(USAIDبمشروع إلنشاء
4.3.60
إستراتيجية للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بھا في حوض الجزء األدنى من نھر زامبيزي في موزامبيق ومالوي،
وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية على نطاق الحوض من أجل إعداد نظام التنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بھا في
حوض نھر زامبيزي ) (FFEWSيشمل جميع الدول المشاطئة للحوض .وقدمت أمانة المنظمة ) (WMOأيضا ً المساعدة
إلعداد إستراتيجية التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا في حوض نھر ليمبوبو.

لجنة الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة

)(WMO

أُبلغ االتحاد بنتائج الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) ،(CHyوأخذ علما ً بأن اللجنة ) (CHyقد
4.3.61
أعادت إنشاء الفريق العامل االستشاري ) (AWGالذي يتألف من  10أعضاء ،وحددت أربعة أفرقة مفتوحة العضوية
من خبراء لجنة الھيدرولوجيا ) (OPACHEsلتناول خمسة مجاالت عمل مواضيعية :إطار إدارة الجودة –
الھيدرولوجيا؛ وعمليات البيانات وإدارتھا؛ وتقييم موارد المياه؛ والتنبؤات والتوقعات الھيدرولوجية؛ وإدارة مخاطر
الماء والمناخ .وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة أن السيد ) Harry Linsالواليات المتحدة األمريكية( قد ان ُتخب
رئيسا ً للجنة ) (CHyوأن السيد ) Johnson Mainaكينيا( قد عُين عضواً في الفريق العامل االستشاري ) (AWGومسؤوالً
مشاركا ً عن التنبؤات والتوقعات الھيدرولوجية .وشجعت الدورة األعضاء على تسمية خبراء ليعملوا في األفرقة
) (OPACHEsالتي ُتنشأ لكل مجال مواضيعي ،وعلى اإلسھام بفعالية في برنامج العمل.
وأشاد االتحاد بعدد المراجع والمبادئ التوجيھية التي ُنشرت أو التي يجري إعدادھا في سياق إطار إدارة
4.3.62
الجودة – الھيدرولوجيا ) (QMF-Hوبمدى فائدتھا لدعم األنشطة اليومية للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ).(NHSs
وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة أن المواد التدريبية المسھبة الخاصة بمرجع قياس التدفقات (Manual on Stream
)) Gaugingمطبوع المنظمة رقم  (1044قد ُترجمت إلى الفرنسية .ويجري حاليا ً االنتھاء من النسخة الفرنسية من
المطبوع دليل التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا )) (Manual on Flood Forecasting and Warningمطبوع المنظمة رقم
 .(1072وشجع االتحاد األمانة على ترجمة المطبوعات األخرى الخاصة بإطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا ) (QMF-Hإلى
الفرنسية لضمان استخدامھا واالستفادة منھا على نطاق أوسع ،وشجع األعضاء على التطوع لترجمة المزيد من ھذه
المطبوعات المتصلة باإلقليم إلى الفرنسية.
وعلِم االتحاد مع االھتمام بإنشاء جماعات للممارسين في اللجنة
4.3.63
) ،(http://www.wmo.int/chy/communities/ال سيما جماعة الممارسين لنظام إدارة قاعدة البيانات ) ،(MCHوجماعة
الممارسين لمواد التدريب على قياس التدفقات المقدمة للمحاضرين .ورحب االتحاد بتزايد توفير المواد بالفرنسية،
وشجع األعضاء على تسمية خبراء في المجاالت ذات الصلة للمشاركة بفاعلية في األنشطة التي تضطلع بھا ھذه
الجماعات.
)(CHy

4.4

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة
)البند  4.4من جدول األعمال(

النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

)(WIS

)(WMO

تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد
نظر االتحاد في اإلجراءات التي سيضطلع بھا أعضاؤه وھيئاته الفرعية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل
4.4.1
للرصد .وأخذ االتحاد بعين االعتبار ،في نظره ھذا ،قرارات المؤتمر السادس عشر ،والدورة الرابعة والستين للمجلس
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التنفيذي ،والدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية ،والدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي ،والدورة السادسة
والستين للمجلس التنفيذي بشأن تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وأشار االتحاد إلى القرار  - (Cg-XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة
4.4.2
ُ
) ،(WMOالذي طلب فيه إلى االتحادات اإلقليمية) :أ( وضع خططھا اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
)(WIGOS؛ و)ب( تنسيق أنشطة تنفيذ  WIGOSمع نظام معلومات المنظمة ) (WISفي خططھا التشغيلية وبرامج
عملھا؛ و )ج( تعزيز أنشطة بناء القدرات والتوعية لمساعدة األعضاء على تنفيذ النظام  .WIGOSواتفق االتحاد على
أن النظام  WIGOSسوف يوفر إطاراً لتحسين التعاون والتنسيق بين برامج المنظمة ) ،(WMOوبين نظم الرصد التابعة
للمنظمة ) ،(WMOوبين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمنظمات الوطنية ودون اإلقليمية /اإلقليمية
والدولية ذات الصلة.
وأكد االتحاد الحاجة إلى دعم قوي وتعاون وثيق بين األعضاء لتعزيز المعرفة العلمية والبنية التحتية
4.4.3
الفنية لتلبية المتطلبات اإلقليمية للنظام  .WIGOSولذا ،سيكون من المستصوب تعزيز التعاون والشراكة من خالل
المنظمات الموجودة على نطاق اإلقليم أو التجمعات دون اإلقليمية التي تشرف على إدماج ُنظم الرصد المكوِّ نة للنظام
 .WIGOSوشجّع أيضا ً على زيادة التعاون بين مؤسسات ومرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجية والبحرية/
األوقيانوغرافية والبيئية حيثما تعمل تلك المرافق /المؤسسات بشكل منفصل على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
وأشار االتحاد إلى القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIPوأخذ
4.4.4
علما ً بمجاالت النشاط الرئيسية العشرة لتلك الخطة والتي يجب معالجتھا من أجل تنفيذ إطار النظام  .WIGOSوأعرب
االتحاد عن قلقه ألن استكمال تنفيذ النظام في اإلقليم في الوقت المحدد سوف يعتمد بصورة مباشرة على توافر الموارد
من حيث الخبرات واألموال .وأكد االتحاد أيضا ً أن تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي يتطلب
استثمارات أولية ،وبخاصة من أجل تحسين التنسيق والبنية األساسية التكنولوجية .وينبغي أن تمثل ھذه االستثمارات
مكونا ً ھاما ً من مكونات خطط فرادى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتنفيذ النظام .وفي ھذا الصدد،
حث االتحاد األعضاء على تخصيص الموارد الالزمة لدعم تنفيذ النظام  WIGOSفي اإلقليم.
وحث االتحاد أيضا ً أعضاءه على مواصلة توفير الموارد ،من خالل الصندوق االستئماني للنظام
4.4.5
 WIGOSومن خالل الخبراء المعارين أو الموظفين الفنيين المبتدئين ،للمساعدة على دعم تنفيذ النظام.
وأخذ االتحاد علما ً بأن لجنة النظم األساسية أقرت في دورتھا الخامسة عشرة "خطة تنفيذ تطور النظم
4.4.6
ً
العالمية للرصد" ) (EGOS-IPالجديدة ،التي وافقت عليھا الحقا الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي .وفي ھذا
الصدد ،طلب االتحاد إلى أعضائه) :أ( تسمية منسقين وطنيين يُعھد إليھم بمراقبة تنفيذ الخطة ) (EGOS-IPعلى الصعيد
الوطني ،وتقديم تقارير عن المسائل المتعلقة بالتنفيذ ،وكذلك تقديم تعليقات إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSمن خالل
األمانة؛ و)ب( االضطالع باإلجراءات المبينة في خطة التنفيذ  EGOS-IPبالتعاون مع المنظمات الشريكة والجھات
الفاعلة المحددة في تلك الخطة .وشجّع أعضاءه أيضا ً على تعبئة موارد إضافية للدفع بھذه األنشطة قُدما ً .وطلب كذلك
إلى الھيئات الفرعية لالتحاد اإلقليمي األول االضطالع باإلجراءات المذكورة في خطة التنفيذ  EGOS-IPفي برامج
عملھا والعمل على تشجيع تنفيذھا بصورة فعالة .وأخذ االتحاد علما ً أيضا ً بأن خطة التنفيذ  EGOS-IPتستند إلى تحليل
وتوجيھات من عملية االستعراض المستمر لالحتياجات ) (RRRالتي تقوم بھا المنظمة ) (WMOوأنھا تقدم مساھمة
كبيرة في المجال  3من مجاالت النشاط الرئيسية للنظام  WIGOSالذي يتناول تصميم نظم الرصد المكوِّ نة للنظام
 WIGOSوتخطيطھا وتطويرھا األمثل.
وأخذ االتحاد علما ً مع التقدير الكبير بأنه قد بدأ ،استجابة لطلب من المؤتمر السادس عشر ،قيام فرقة
4.4.7
العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد والتابعة لالتحاد اإلقليمي األول ) (RA I/TT-WIGOSبوضع الخطة
اإلقليمية لتنفيذ النظام  WIGOSالخاصة باالتحاد اإلقليمي األول ) ،(R-WIP-Iوأن تلك الخطة جرى تحديثھا الحقا ً استناداً
إلى النتائج التي انبثقت من سلسلة من حلقات العمل بشأن تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة )ُ (WISنظمت في جميع المناطق اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول .وأعرب االتحاد عن تقديره لفرقة
العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (RAI/TT-WIGOSلقيامھا بإعداد خطة التنفيذ اإلقليمية الخاصة باالتحاد
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اإلقليمي األول ) (R-WIP-Iوعن شكره للدكتور  M. Bahوالدكتور  A. Makarauلما قاما به من عمل فذ وما أبدياه من
قيادة غير عادية .وفي ھذا الصدد ،توجه االتحاد بالشكر لحكومة كل من الكونغو وكوت ديفوار وكينيا والمغرب
وجمھورية تنزانيا اإلتحادية وزمبابوي الحتضانھا اجتماعات فرقة العمل المعنية بالنظام ) (WIGOSوحلقات العمل
دون اإلقليمية المعنية بالنظام ) ،(WIGOSكما أعرب االتحاد عن تقديره للدور القيادي الذي اضطلع به الممثلون
الدائمون لھؤالء األعضاء في تنفيذ النظام ) (WIGOSفي المنطقة.

وبناء على ذلك اعتمد االتحاد القرار  - (RA 1-16) 8خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ النظام  WIGOSفي
4.4.8
االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( .ووافق على أن يدعم جميع األعضاء في اإلقليم تنفيذ خطة العمل ) (R-WIP-Iتلك وأن
يضطلع فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول بتوجيه تنفيذھا واإلشراف عليه ومراقبته ،مع قيام الھيئات الفرعية
المناسبة المسؤولة عن النظام  WIGOSبتقديم تقارير دورية .وفي ھذا الصدد ،أكد االتحاد على أن التزام األعضاء إزاء
النظام  WIGOSأساسي وحث أعضاءه على دعم تنفيذ النظام في أراضيھم ،بحيث يشمل ذلك توفير موارد كافية .وعلى
وجه الخصوص ،حث االتحاد األعضاء على إتاحة خبراء لإلسھام في األفرقة العاملة اإلقليمية ذات الصلة.
كذلك وافق االتحاد على مواصلة تنقيح الخطة  R-WIP-Iلتستوعب المشاريع الجديدة التي يقدمھا
4.4.9
األعضاء ،وأذن للرئيس باعتماد أي تنقيحات ضرورية لتلك الخطة خالل فترة ما بين الدورتين وذلك بالتشاور مع
فريق اإلدارة .وفي ھذا الصدد ،وافق االتحاد على ضرورة توسيع نطاق قائمة مشاريع النظام  WIGOSاإلقليمية لكي
تستوعب أيضا ً المشاريع دون اإلقليمية والوطنية.

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية

)(RBCN

أشار االتحاد إلى أن الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية
4.4.10
ّ
ً
ً
) (RBCNقد أظھرتا أدا ًء محسّنا نوعا ما .بيد أن االتحاد سلم بضرورة بذل مزيد من الجھد من جانب األعضاء لتحسين
مرض للوفاء بمتطلبات الخدمات .وفي ما يتعلق
االستدامة؛ وتوافر البيانات ،واألداء العام كي يصل إلى مستوى
ٍ
برسائل تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية ) ،(CLIMATأشار االتحاد إلى ضرورة
بذل األعضاء جھوداً أكبر لكفالة قيام محطات الرصد التشغيلية التابعة لھم بتجميع وإحالة الرسائل ذات الصلة بالمناخ
وفقا ً للوائح القائمة للمنظمة ) .(WMOوأشار االتحاد أيضا إلى أن إدارة الجودة مجال من مجاالت النشاط الرئيسية في
خطة تنفيذ إطار النظام  WIGOSوذكر أن تحسين المراقبة عنصر ھام من عناصر ھذا النشاط.
ووافق االتحاد ،باعتماده القرار  - (RA I-16) 9الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكة المناخية
4.4.11
األساسية اإلقليمية في اإلقليم األول ،على تحديث قائمة محطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية )(RBSN
والشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNكما ھي واردة في المرفقين  1و 2من ھذا القرار .وأشار االتحاد إلى أن
المفاھيم التي تقوم عليھا الشبكتان تصبح عتيقة مع تنفيذ األعضاء مجموعة أوسع من ُنظم الرصد في الشبكات المر ّكبة
المتكاملة التي تخدم أغراضا ً متعددة .وأشار االتحاد كذلك إلى أن من أھداف النظام  WIGOSوضع تعريف لشبكة
رصد أساسية إقليمية متكاملة ) (RBONإلى جانب قاعدة بيانات جديدة لمعلومات المحطات تصف وصفا ً أوفى قدرات
الرصد لدى المنظمة ) (WMOالتي يمثل األعضاء معا ً تجميعا ً لھا .وطلب إلى لجنة النظم األساسية وغيرھا من اللجان
الفنية المختصة ،وفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSالقيام،
بدعم من مكتب مشروع النظام  ،WIGOSبإعطاء أولوية إلحراز تقدم في وضع مفھوم شبكة الرصد األساسية المتكاملة
) (RBONوإبقاء أعضاء المنظمة ) (WMOواالتحاد اإلقليمي األول على علم بالتطورات في ھذا الصدد.

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
4.4.12

ُتناقش ھذه المسائل في إطار البند  4.4من جدول األعمال ،الفقرات .4.4.67- 4.4.49

الرصدات البحرية واألوقيانوغرافية
أشار االتحاد إلى أن تنفيذ شبكات الرصد البحرية في اإلقليم ظل مستقراً نسبيا ً في السنوات األربع
4.4.13
األخيرة بفضل الجھود العالمية ودور األعضاء البارز في اإلقليم .وأشار االتحاد مع االھتمام إلى البيانات الثمينة التي
تقدمھا صفائف محطات التنبؤ والبحوث العائمة المثبّتة في المنطقة االستوائية من المحيط الھادئ ) (TAOوالمنطقة
المدارية من المحيط األطلسي ) (PIRATAالتي يشكل الجزء الواقع منھا في المحيط الھادئ مكونا ً مركزيا ً من مكونات
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نظام رصد ظواھر النينيو  -التذبذب الجنوبي ) ،(ENSOوالمستخدمة تحديداً من أجل البحوث وعمليات التنبؤ المتعلقة
بظاھرة النينيو والنينيا .وتسھم ھذه الشبكات أيضا ً ببيانات ثمينة بشأن األرصاد الجوية ألعالي المحيطات وسطح
المحيطات ألغراض التنبؤ العددي بالطقس والتنبؤ باألعاصير المدارية.
غير أن االتحاد أعرب عن شواغل ألن كالً من صفائف المحطات العائمة المثبّتة في المنطقة المدارية
4.4.14
من المحيط الھادئ ) ،TAOالمكتملة اآلن بوجود  67وحدة( وفي المنطقة المدارية من المحيط األطلسي )،PIRATA
المكتملة أيضا بوجود 18وحدة( ال تمثل الحد األمثل لھا )ألنھا انخفضت إلى نسبة قدرھا  50في المائة فقط( بسبب
أعمال التخريب على عوامات البيانات وصعوبات ضمان الصيانة الناجمة عن تكلفة وقت السفن ،والقرصنة .وحث
االتحاد أعضاءه على المساھمة في تنفيذ أھداف مجاالت برنامج الرصد التابع للجنة الفنية المشتركة ) JCOMMانظر
 (http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930واالستثمار
بذلك بموارد إضافية في زيادة تطوير نظم رصد المحيطات من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة إلى التطبيقات
والخدمات المناخية .وأوصى االتحاد أعضاءه بالعمل عن كثب مع فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع
البيانات ) ،(DBCPوالبرنامج العالمي للمحطات العائمة المنساقة ،وبرنامج  Argoإلتاحة الفرص لنشر محطات عائمة
منساقة ومحطات طافية لرسم المقاطع الرأسية في القطاعين االستوائي والجنوبي من شرق المحيط الھادئ وغرب
المحيط األطلسي .وحث االتحاد أعضاءه على تركيب أجھزة لقياس الضغط على جميع المحطات العائمة المنساقة التي
يعتزمون نشرھا في اإلقليم.
وأحاط االتحاد مع بالغ االرتياح أن المشروع التجريبي بشأن األرصاد الجوية البحرية لمنطقة شمال
4.4.15
غرب أفريقيا ) (MARINEMETالذي يتم تمويله من خالل مبادرة ) (AFRIMETللتعاون اإلسباني مكن من اقتناء مقاييس
للمد ومعدات لرصد مستويات المياه في المناطق الساحلية في كابو فيردي وموريتانيا والسنغال وغامبيا .كما أشار
االتحاد إلى تشغيل عوامة رصد األرصاد الجوية والرصد األوقيانوغرافي مؤخرا في المياه الساحلية في السنغال لدعم
البحث والتطبيقات التشغيلية في إطار عمل برنامج ).(ECLAIRS
ودعا االتحاد أعضاءه إلى دراسة توفير البنية التحتية الالزمة إلنشاء مركز لألدوات البحرية تابع
4.4.16
للمنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )) (IOCأو مراكز إقليمية لألدوات البحرية تابعة للمنظمة
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ((IOCفي اإلقليم من أجل ضمان إمكانية تتبّع الرصدات البحرية،
المعالجة
وتحسين نوعية البيانات ،وإتاحة تصحيح التحيزات ،وتيسير تقيّد بيانات الرصدات وبياناتھا الشرحية ونواتجھا
َ
بمعايير ذات مستوى أعلى .كما أحاط االتحاد علما ً مع القلق إلى انتھاء التغطية الساتلية فوق المحيط الھندي الذي تشح
فيه البيانات في عام  2016بانتھاء برنامج تغطية بيانات المحيط الھندي ) .(IODCوحث االتحاد برنامج المنظمة
الفضائي على تسھيل المناقشات مع مقدمي الخدمات الساتلية بغية ضمان التغطية المستمرة في ھذه المنطقة من
المحيط.

رصدات الطائرات
أشار االتحاد إلى أن توسيع نطاق برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
4.4.17
) (AMDARفي اإلقليم األول سيتيح وسيلة مجدية التكلفة للتصدي للتحديات المستمرة التي تواجھھا أجزاء الھواء العلوي
من الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) .(RBSNوأشار أيضا ً إلى أن التغطية فوق أجزاء كبيرة من القارة األفريقية
تتم من خالل التعاون بين مرفق الطقس في جنوب أفريقيا ) (SAWSوالخطوط الجوية لجنوب أفريقيا وبين الخطوط
الجوية البريطانية ولوفتھانزا .وشجع االتحاد مرافق الطقس األخرى على التعاون بشكل مماثل مع الخطوط الجوية
لتعزيز عمليات الرصد ،ال سيما في أقاليم القارة التي تشح فيھا البيانات بغية المساعدة في تطوير نظام  AMDARفي
االتحاد اإلقليمي األول.
وأُحيط االتحاد علما ً بإنشاء ھيكل برامجي جديد لتطوير مواصلة الرصدات من على متن الطائرات
4.4.18
ُ
ونظام الرصد الخاص ببرنامج  AMDARالتابع للمنظمة ) (WMOداخل اللجان الفنية ولجنة النظم األساسية )(CBS
ولجنة طرق وأدوات الرصد ) .(CIMOكما شجع االتحاد األعضاء على المشاركة في حلقات العمل اإلقليمية الخاصة
بتنفيذ برنامج ) (AMDARوھي حلقة العمل بشأن النظام ) (AMDARفي كينيا يومي  22و 23نيسان /أبريل  2015وحلقة
العمل األفريقية بشأن البرنامج ) (AMDARفي المغرب المقرر برمجتھا في الربع الرابع من عام .2015
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وعرضت فرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية بنظم الرصد على متن الطائرات ،تماشيا ً
4.4.19
مع اإلجراءات العالمية بشأن محطات األرصاد الجوية من على متن الطائرات المذكورة في خطة التنفيذ لتطوير النظام
العالمي للرصد ) ،(EGOS-IPالتعاون مع كل اتحاد إقليمي تابع للمنظمة ) (WMOمن أجل وضع ومواصلة وتطبيق
خطط لتنفيذ الرصدات من على متن الطائرات على الصعيد اإلقليمي.
4.4.20
واقترح االتحاد إمكانية أن تتولى ھيئة عاملة إقليمية لبرنامج  AMDARدور تنسيق زيادة تطوير نظم
الرصد من على متن الطائرات واإلشراف على عملية زيادة التطوير تلك في اإلقليم.

رصدات الغالف الجوي والمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

أعرب االتحاد عن اھتمامه بالتطور الجاري في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبصورته التي
4.4.21
أُبلغت للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،وبتوافر خطة تنفيذ تلك المراقبة والحاجة إلى مشاركة خبراء من
االتحاد اإلقليمي األول في أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوحث االتحاد أعضاءه على تقديم تعليقات
على خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتبيان األنشطة التي يودون المشاركة فيھا .وحث األعضاء
الذين يقومون بشكل روتيني بقياس بارامترات الھطول الصلب والجليدي والثلج على النظر في إنشاء مواقع مرجعية
تكون جزءاً من مبادرة شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي .وحث االتحاد
األعضاء المھتمين على تسمية جھات تنسيق وطنية ألنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي وعلى استعراض
المعلومات المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن تفيدھم بھا تلك المراقبة وتقديم تلك المعلومات إلى فرق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ).(EC-PORS

األنشطة القطبية للمنظمة

)(WMO

سلّم االتحاد بأھمية المبادرات الوطنية للمنظمة ) (WMOوبالحاجة إلى التنسيق المستمر لألنشطة مع
4.4.22
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية .وحث األعضاء على استعراض مفھوم المبادرة القطبية الدولية ) (IPPIوأنشطة
متابعتھا في المنطقتين القطبيتين وعلى توفير توجيھات بشأن الدور الذي يمكن للمنظمة ) (WMOأن تؤديه في المبادرة
القطبية الدولية ).(IPPI

تطوير النظم العالمية للرصد
 4.4.23أشار االتحاد إلى اعتماد المجلس التنفيذي لخطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد ) ،(EGOS-IPفحث
أعضاءه على أن يتناولوا ،بالتعاون مع المنظمات الشريكة والجھات الفاعلة المحددة في خطة التنفيذ )،(EGOS-IP
اإلجراءات البالغ عددھا  115الواردة في الخطة والتي تتعلق باإلقليم.
 4.4.24وأقر االتحاد بضرورة مراقبة تنفيذ اإلجراءات الواردة في الخطة ) ،(EGOS-IPوطلب من أعضائه الذين لم
يتصدوا بعد لھذه اإلجراءات أن يعينوا منسقين وطنيين مكلفين بمراقبة تنفيذ الخطة ) (EGOS-IPعلى الصعيد الوطني،
وأن يرفعوا تقرير عن مسائل التنفيذ اإلقليمي وأن يقدموا تعليقات إلى لجنة النظم األساسية ) (CBSمن خالل األمانة.
 4.4.25ودعا االتحاد أعضاءه إلى النظر في استخدام آليات تمويل من قبيل برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع
للمنظمة ) (WMOوآليات التمويل التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلمواجھة مشاكل تنفيذ نظم الرصد
اليسيرة الحل ومراقبة عملياتھا على المدى القصير ،أسوة بما تم بنجاح خالل مشروع التحليل المتعدد التخصصات
للموسميات األفريقية ).(AMMA

تجارب نظم الرصد
 4.4.26أقر االتحاد بأھمية الحصول على نتائج دراسات األثر في ما يتعلق بالمنطقة المدارية في االتحاد اإلقليمي
األول من أجل تحسين مشاركة البلدان المعنية في ما يتعلق بتنفيذ نظم الرصد.
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قياسات التركيز الكيميائي للغالف الجوي واألشعة فوق البنفسجية الخاصة ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
4.4.27

ھذه المسائل متناولة في إطار البند  ،4.5الفقرات .4.5.44 -4.5.26

الرصدات األرضية  -الدورة المائية
أشار االتحاد إلى أھمية معايير تبادل المعلومات من قبيل المعيار  WaterML 2.0وأيَّد إمكانية اعتماد ذلك
4.4.28
المعيار كمعيار للمنظمة ) (WMOلعمليات تبادل المعلومات التي تديرھا المنظمة )) (WMOوتدعمھا مذكرة تفاھم بين
المنظمة ) (WMOواالتحاد الجيوفضائي المفتوح التابع للمنظمة ) ،(WMO/OGC MOUرھنا ً بالنجاح في تنفيذ برنامج
التجريب المقترح.
4.4.29
وشجع االتحاد قيام المنظمة ) (WMOبمزيد من العمل في تقييم جدوى ومالءمة نموذج المالمح
الھيدرولوجية ) (HY_Featuresلتطبيقات المنظمة ).(WMO
4.4.30
وأشار االتحاد أيضا ً إلى أن الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا دعت األعضاء الذين استحدثوا
ممارسات جيدة في استخدام البيانات الرادارية للتنبؤ اآلني في مجال الھيدرولوجيا التشغيلية لدعم عضو الفريق العام
 AWGالمسؤول عن عمليات البيانات وإدارتھا )) Tony Bostonأستراليا(( في توفير التوجيھات والمشورة والتدريب
في ھذا الصدد .وأوصت اللجنة أيضا ً بتحسين التواصل مع األوساط الساتلية من أجل فھم قدرات وقيود البيانات
الساتلية وإتاحة المعلومات والنواتج الساتلية القاعدة لألغراض الھيدرولوجية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ).(NMHSs

وأُحيط االتحاد علما ً بأن رئيس لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyقد عيَّن السيد ) Silvano Pecoraإيطاليا(
4.4.31
لمساعدة عضو الفريق العامل ) (AWGالمسؤول عن عمليات البيانات وإدارة البيانات من أجل جملة أمور منھا اختبار
تنفيذ المعيار  WaterML2.0في مشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية للنيجر وللجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
) ،(SADC-HYCOSمع إمكانية توسيع نطاق مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية لشرق أفريقيا (IGAD-
) .HYCOSومن بين مجاالت االختبارات األخرى قيد البحث حوض نھر سافا ،والمنطقة القطبية الشمالية ،وأمريكا
الالتينية ،والصين ،ونيوزيلندا.
وأُبلغ االتحاد بالتقدم المحرز في إعداد خطط تنفيذ عدد من مكوِّ نات نظام رصد الدورة الھيدرولوجية في
4.4.32
اإلقليم ،وبالتحديد نظام رصد الدورة الھيدرولوجية في بحيرة تشاد ،ونظام رصد الدورة الھيدرولوجية للكونغو ،ونظام
رصد الدورة الھيدرولوجية للسنغال.

الرصدات الفضائية القاعدة
4.4.33

ھذه المسائل متناولة في إطار البند  ،4.4الفقرات .4.4.58- 4.4.45

معايير األدوات وأفضل الممارسات
أشار االتحاد إلى أن المؤتمر السادس عشر ) ( Cg-XVIأكد ضرورة أن توفر المراكز اإلقليمية لألدوات
4.4.34
) (RICsدعما ً فعاالً لألعضاء في ضمان إمكانية تتبُّع مصدر معاييرھا ،وأكد مجدداً على ضرورة إجراء تقييم دوري
لقدراتھا مستفيدة في ذلك من برنامج التقييم الذي اس ُتحدث لھذا الغرض .وأشار االتحاد إلى أن المراكز اإلقليمية لقياس
اإلشعاع ) (RRCsينبغي أن تدعم األعضاء في إمكانية تتبُّع مصدر قياسات اإلشعاع .وطلب االتحاد إلى أعضائه الذين
يستضيفون مراكز إقليمية لألدوات ) (RICsومراكز إقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsأن يؤكدوا مجدداً استعدادھم لتوفير
ھذه المرافق وامتثالھا لالختصاصات ذات الصلة في موعد ال يتجاوز كانون األول /ديسمبر  2014لكونھا تؤدي دوراً
بالغ األھمية في ضمان إمكانية تتبّع القياسات وصوالً إلى النظام الدولي لوحدات القياس ) ،(SIوفي بناء القدرات
األساسية الالزمة لتطوير النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
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وأخذ االتحاد علما ً بالدعم الذي أعرب عنه المؤتمر والمجلس التنفيذي لمواصلة تطوير تصنيف المواقع
4.4.35
لمحطات الرصد على األرض ،المنشور في دليل المنظمة ألدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(8كمعيار
مشترك بين المنظمة الدولية للتوحيد القياس ) (ISOوالمنظمة ) .(WMOوحث االتحاد أعضاءه على تنفيذ ھذا التصنيف
وتقاسم أي خبرات ُتكتسب في ھذه العملية.
4.4.36
وأخذ االتحاد علما ً بأن لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOاقترحت إجراء عملية مراجعة وتحديث
مستفيضة لألطلس الدولي للسُحب  -مرجع رصد السُحب )مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني( الذي
تش ّكل أجزاء منه مرفقات بالالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  .(49ومن شأن ھذا أن يجعل األطلس معياراً
مرجعيا ً عالميا ً متاحا ً على اإلنترنت بشأن تصنيفات السُحب والنيازك وتقديم التقارير بشأنھما .وأشار االتحاد إلى
ضرورة تحديد مصادر تمويل ھذا النشاط ،ألن الوثيقة لم يجر تحديث لھا منذ عام ) 1975المجلد األول( ومنذ عام
) 1987المجلد الثاني( ولم تكن ھناك لجنة فنية مسؤولة عن ھذه الوثيقة منذ ذلك الحين .وبالنظر إلى أھمية ھذه الوثيقة
لألعضاء ،وبخاصة للبلدان النامية التي ما زالت تستعين بالرصدات اليدوية على نطاق واسع ،أعرب االتحاد عن تأييده
الشديد لھذا المقترح وأوصى باستطالع إمكانيات التمويل.

وأعرب االتحاد عن تقديره لنشاط تجربة مقارنة الھطول الصلب ) (SPICEالجاري تحت قيادة لجنة
4.4.37
أدوات وطرق الرصد ) (CIMOالتي يُتوقع تحقيق قدر كبير من التقدم في إطارھا في فھم ومعايرة معدات قياس الھطول
الصلب .وشدد كذلك على أن قياس وتبادل بيانات الغالف الجليدي في المحطات السينوبتيكية والمناخية ،حيثما يقتضي
األمر ذلك ،ولكن على وجه الخصوص في المناطق الجبلية وغيرھا من المناطق المرتفعة ،سيكون مفيداً فائدة جمّة
لتلبية االحتياجات التشغيلية والبحثية والخدمية المتعلقة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا وعلم البيئة على كل من الصعيد
الوطني واإلقليمي والعالمي.
4.4.38
وسلّم االتحاد باألھمية الخاصة للرصدات الطويلة األجل بما في ذلك الرصدات من محطات الرصد التي
توفر بيانات متواصلة لمدة  100سنة أو أكثر )محطات الرصد المئوية( .وھذه البيانات والبيانات الشرحية  -التي ُتعامل
بعناية من حيث ضمان الجودة والحفظ  -أساسية لتوثيق ودراسة تقلبية المناخ وتغيره على نطاقات عقود إلى قرون،
بحيث توفر بذلك مدخالت مفيدة للبحوث والخدمات المناخية ذات الصلة ،وغيرھا .وأشار االتحاد أيضا ً إلى التوصية
القوية الصادرة عن لجنة أدوات وطرق الرصد أثناء دورتھا السادسة عشرة التي دعت فيھا األعضاء إلى إعداد
سالسل زمنية من الرصدات في المواقع الحالية للمحطات ،بالحفاظ قدر اإلمكان على بيئة الرصد وبتج ّنب حدوث
تغيرات في مواقع محطات الرصد بجميع فئاتھا.

تنسيق الترددات الراديوية
أشار االتحاد إلى القرار  (EC-64) 11بشأن الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية ولألنشطة البيئية
4.4.39
المتصلة بھا .وأخذ علما ً بأن أعضاءه ساھموا ،فرديا ً ومن خالل المشاركة في الفريق التوجيھي المعني بتنسيق الترددات
الراديوية ) (SG-RFCالتابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSمساھمة كبيرة في نجاح المنظمة ) (WMOفي المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام  (WRC-12) 2012الذي عقده االتحاد الدولي لالتصاالت في حماية طيف الترددات الراديوية
المستخدم في نظم وتطبيقات األرصاد الجوية ورصد األرض وتوفير طيف إضافي يُستخدم في تلك النظم والتطبيقات.
على أنه ال يزال ھناك ضغط كبير من أجل تقاسم )أو في بعض الحاالت إعادة تخصيص( نطاقات الترددات الراديوية
المستخدمة ألغراض األرصاد الجوية ،وھذا يمكن أن يؤثر على عمليات األعضاء ،وبخاصة على ُنظم الرصد التابعة
لھا.
وأخذ االتحاد علما ً بأن الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي وافقت على أن ُتبقي كأولوية على
4.4.40
القرار  (EC-65) 9المتعلق بالمؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الراديوية الذي سيعقده االتحاد الدولي
لالتصاالت في تشرين الثاني /نوفمبر  .2015وأخذ علما ً أيضا ً بأنه وفقا ً لورقة الموقف األولي للمنظمة ) (WMOبشأن
جدول أعمال المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الراديوية ھناك بنود كثيرة في جدول األعمال قد تؤثر على
تشغيل نظم /تطبيقات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوأشار إلى أن معظم البلدان في
االتحاد اإلقليمي األول أعضاء في االتحاد األفريقي لالتصاالت ) (ATUوبعضھا أعضاء في الفريق العربي إلدارة
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الطيف ) ،(ASMGوھما منظمتان )من  (6منظمات إقليمية لالتصاالت تشارك في عملية تحضير االتحاد الدولي
لالتصاالت للمؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الراديوية .وأشار أيضا ً إلى أن بعض األعضاء يشاركون في
الفريق العامل األفريقي المعني بالطيف ) (AfriSWOGالذي أنشئ في آذار /مارس  .2013وأكد االتحاد على ضرورة
التمثيل المناسب للمتطلبات /االھتمامات المتعلقة باألرصاد الجوية في أنشطة االتحاد األفريقي لالتصاالت )،(ATU
والفريق العربي إلدارة الطيف ) ،(ASMGوالفريق العامل األفريقي المعني بالطيف ) .(AfriSWOGوأشار أيضا ً إلى أن
الممثلين الدائمين في االتحاد األفريقي األول ينبغي أن يسعوا إلى ضمان إطالع ممثليھم الوطنيين وممثلي ATU
و ASMGو  AfriSWOGعلى موقف المنظمة ) (WMOبشأن المسائل المتعلقة بالترددات الراديوية وأن يقدموا المشورة
إلى لجنة النظم األساسية من خالل الفريق التوجيھي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCبشأن النشاط ذي
الصلة في إطار األفرقة الوطنية واإلقليمية إلدارة الترددات.
4.4.41
وأشار االتحاد إلى الضغط المستمر لتقاسم الترددات المخصصة حاليا ً لخدمات تحديد المواقع الراديوية
واالتصاالت الراديوية لسواتل األرصاد الجوية ولرصد األرض والتي تستخدمھا النظم /التطبيقات ألغراض الرصدات
الجوية والرصدات البيئية ذات الصلة مع نظامي االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTو RLANالمستخدمة على نطاق
واسع من أجل المعدات الحاسوبية الثابتة وشبه الثابتة )القابلة للنقل( والمحمولة من أجل طائفة متنوعة من تطبيقات
نطاق الترددات العريض ،وھي ُتستخدم أيضا من أجل تطبيقات النفاذ الالسلكية الثابتة والمرتحلة والمتنقلة .وأعرب
االتحاد عن قلقه الحتمال أن تؤثر مبادرات تخصيص نطاق الترددات  5 470-5 350ميغاھيرتز الخاصة بالنطاق
 C-Bandللخدمة المتنقلة و  RLANعلى استخدام االتحاد اإلقليمي األول ألجھزة االستشعار عن بُعد ھذه في الوقت
الحاضر وفي المستقبل لتحسين مراقبة البيئة ،والتنبؤ بالكوارث ،ونظم اإلنذار ،ال سيما في المناطق النائية.
4.4.42
وأشار االتحاد إلى أن نطاق الترددات  4.200 -3.400ميغاھيرتز تستخدمه األوساط العاملة في مجال
ً
األرصاد الجوية لتوزيع بيانات األرصاد الجوية من خالل نظم ساتلية تجارية .وھو يُستخدم أيضا ألغراض االتصاالت
عن بُعد والنفاذ إلى اإلنترنت .وأي ضرر يلحق بھذه الخدمات من شأنه أن يقلل إلى حد خطير من إمكانية حصول
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على المعلومات.
4.4.43
ومن أجل حماية الخدمات الحالية والمستقبلية التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ألغراض اإلنذار المبكر بالكوارث الطبيعية والبيئية الوشيكة ،والتنبؤ الدقيق بالمناخ ،ووجود فھم مفصّل
لحالة موارد المياه العالمية ،من الضروري أن يكفل الممثلون الدائمون لدى المنظمة ) (WMOتسليم المواقف الوطنية
بشأن المسائل المتعلقة بالترددات الراديوية بنتائج الدراسات المتعلقة بتقاسم نطاقات الترددات المخصصة ألنشطة
األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات الصلة مع نظم االتصاالت الراديوية األخرى.

وأعرب االتحاد عن تأييده لضرورة مشاركة جميع األعضاء مشاركة فعالة في األنشطة الوطنية
4.4.44
واإلقليمية والدولية بشأن مسائل تنظيم استعمال طيف الترددات الراديوية من أجل حماية نطاقات الترددات الراديوية
المستخدمة في أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية .وشجع االتحاد ،مشيراً إلى مشروع ”استراتيجية المنظمة
) (WMOلحماية الترددات الراديوية لألرصاد الجوية“ الذي وضعه فريق التوجيه ) (SG-RFCوقُدم إلى الدورة الخامسة
والستين للمجلس التنفيذي كوثيقة معلومات )،( EC-65-inf04-4(2)-Draft-Strategy-RFP_en.docجميع األعضاء على
االستفادة من ” دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تنسيق الترددات الراديوية“ المتاح
التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات التوصية
 (CBS-Ext.(2014)) 13وأشار إلى أن ھذا الدليل أساسي إلحاطة األعضاء علما ً بكيفية المشاركة بفعالية في ھذا النشاط
الھام.

البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

الرصدات الفضائية القاعدة
تغطية اإلقليم بالسواتل ذات المدارات الثابتة بالنسبة لألرض من خالل الساتل  Meteosat-10للمنظمة
4.4.45
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوالمتمركز في النقطة  0°شرقا ً توفر أقراصا ً
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كاملة من الصور كل  15دقيقة في  13قناة مرئية أو باألشعة تحت الحمراء .ومن المقرر االستعاضة عن الساتل
 Meteosat-10بالساتل  Meteosat-11في عام  .2015كما تقدم المنظمة األوروبية ) (EUMETSATأيضا ً تغطية لمنطقة
المحيط الھندي من النقطة  57.3°شرقا ً باستخدام الجيل األول لمركبات الفضاء ميتيوسات ) (Meteosat-7كسد للفجوة،
على أساس أفضل الجھود .وسيوفر كل من الساتل ) (INSAT-3Dالھندي المتمركز في النقطة  82°شرقا ً والساتل )(FY-2D
الصيني المتمركز في النقطة  86.5°شرقا ً تغطية محدودة للجزء الشرقي لإلقليم.
وأشار االتحاد إلى أن عمليات الساتل ) (Meteosat-7في المحيط الھندي ستتوقف بحلول نھاية  ،2016إذ
4.4.46
سيتعين إزالة الساتل الذي يبلغ من العمر  17سنة من المدار .وتلبي عمليات الرصد الساتلية في ھذا اإلقليم المتطلبات
الجوھرية للمنظمة ) (WMOإذ إن المحيط الھندي يخفف من التقلبية المناخية في أفريقيا ،فضالً عن أنه مصدر لنظم
الطقس القاسي التي ُتلم بجزر المحيط الھندي وشرق وجنوب أفريقيا .كما أشار االتحاد إلى أن المجلس التنفيذي قد
شجع بقوة ،في دورته الخامسة والستين ،المساھمين المحتملين ،ال سيما الصين والمنظمة ) (EUMETSATوالھند
واالتحاد الروسي ،على إعداد خطة منسقة لضمان مواصلة تغطية بيانات المحيط الھندي .وفي ھذا الصدد ،أحاط
المجلس علما ً بأن ھيئة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAوالمنظمة ) (EUMETSATقد اتفقتا على ترتيب يكفل
استمرارية تغطية المحيط الھندي بعد عام  ،2016ودعا فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSإلى
دعم ھذه الخطط وتقديم تقرير من خالل البرنامج الفضائي للمنظمة ) (WMOإلى المؤتمر السابع عشر للمنظمة
).(WMO
وأقر االتحاد نظم السواتل القطبية الشمالية التي نشرتھا كل من الصين ) (FY-3B, 3Cوالمنظمة
4.4.47
) (METOP-A,B) (EUMETSATوالواليات المتحدة األمريكية ) (NOAA-19, Suomi-NPPلالحتفاظ بالسواتل العاملة في
المدارات القطبية بكامل قدرتھا على سبر الغالف الجوي في المدارات الصباحية وبعد الظھر على التوالي ،وأخذ
االتحاد علما ً باعتزام الصين نشر الساتل الجديد ) (FY-3في المدار الصباحي المبكر.

الوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا
أعرب االتحاد عن تقديره للمنظمة األوروبية ) (EUMETSATلالحتفاظ بقدرة كبيرة على نشر البيانات في
4.4.48
ً
ً
اإلقليم بأكمله من خالل خدمة نطاق  ،(EUMETCast) Cالتي تلبي عددا كبيرا من االحتياجات التطبيقية إلى البيانات
والنواتج الساتلية وكذا أنواع أخرى من البيانات كمخرجات نماذج التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
وأقر االتحاد بقيمة الحوار الفني القائم بين مستخدمي السواتل في أفريقيا ومنظمة ) (EUMETSATمن
4.4.49
ُ
خالل فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول ) ،(RAIDEGوالذي أنشئ شراكة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (EUMETSATفي  .2010ويحدد فريق الخبراء ) (RAIDEGويوثق االحتياجات اإلقليمية
إلى الوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا ،لدعم تطبيقات األرصاد الجوية والتطبيقات األوقيانوغرافية والبيئية وإذكاء
وعي المستخدمين بمجموعات البيانات المتاحة وتشجيع المستخدمين الجدد للتعبير عن متطلباتھم وبالتالي مساعدة
تحسين الوصول إلى البيانات الساتلية وما يتصل بھا من بيانات وتبادلھا )من قبيل مخرجات نماذج التنبؤ العددي
بالطقس ) ((NWPفي اإلقليم باالعتماد أساسا ً على خدمة ) .(EUMETCastكما أشار االتحاد إلى الدور الخاص الذي
يتعين على فريق الخبراء ) (RAIDEGاالضطالع به في اإلعداد الستخدام نظم السواتل في المستقبل ،مما سيتيح أدا ًء
جديداً ومحسناً ،غير أن ھذه النظم ستطرح مشاكل في الوصول إلى البيانات وإدراتھا ألنھا ستتمخض عن أنواع جديدة
من البيانات مع زيادة كبيرة في أحجام البيانات.
وأشار المؤتمر إلى القرار  12للدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي بخصوص االحتياجات اإلقليمية
4.4.50
إلى الوصول إلى البيانات الساتلية وتبادلھا ،فوافق على اعتبار فريق الخبراء ) (RAIDEGھيئة فنية استشارية تابعة
للفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي األول والمعني بعمليات الرصد والبنية األساسية على النحو المحدد في
االختصاصات الواردة في المرفق األول لھذا التقرير .كما شجع االتحاد كافة األعضاء على تعيين منسق لالتصال مع
ممثل فريق الخبراء ) (RAIDEGعلى المستوى دون اإلقليمي.
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وأحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بالموارد الشبكية التي تحتفظ بھا أمانة المنظمة ) (WMOالطالع
4.4.51
المستخدمين على نظم السواتل ) (OSCAR/Space, http://www.wmo.int/oscar/spaceوالوصول للبيانات والنواتج
الساتلية )دليل الحصول على النواتج.(http://www.wmo-sat.int/product-access-guide ،

استخدام السواتل والتدريب
أعرب االتحاد على تقديره للمنظمة ) (EUMETSATلتنظيمھا المنتديات الخاصة بالمستخدمين في أفريقيا
4.4.52
التي تعقد كل سنتين )انعقد المنتدى الحادي عشر في أيلول /سبتمبر  2014في بينوني ،جنوب أفريقيا( .وتعتبر ھذه
المنتديات آلية ھامة إلذكاء وعي المستخدمين للسواتل ولتبادل الخبرات بين المنظمة ) (EUMETSATواألعضاء
والمؤسسات ذات الصلة في أفريقيا.
وأعرب االتحاد عن تقديره لمراكز االمتياز األربعة للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية )نيروبي
4.4.53
في كينيا ونيامي في النيجر وبريتوريا في جنوب أفريقيا والدار البيضاء في المغرب( ،التي تم تنفيذھا بدعم من المنظمة
) (EUMETSATفي إطار المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ).(VLab
وتوجه االتحاد بالشكر إلى المنظمة ) (EUMETSATلدعمھا المتواصل لتطوير القدرات وشجع المراكز على االستجابة
الحتياجات األعضاء في مجال التدريب في مجاالت مسؤولياتھم .كما أشار االتحاد إلى عدم كفاية وحدات التدريب
على شبكة الويب باللغات عدا اإلنكليزية ،ال سيما فيما يخص تفسير الصور والنواتج الساتلية.
ولزيادة قدرة المتنبئين التشغيليين على استخدام البيانات الساتلية ،شجع االتحاد جميع األعضاء على
4.4.54
المشاركة في المناقشات اإلنترنتية الشھرية لفريق الدراسة اإلقليمي الذي أسسه مركز االمتياز في جنوب أفريقيا؛ كما
شجع االتحاد المراكز األخرى على وضع آليات مشابھة .غير أن االتحاد الحظ مع القلق استمرار سوء وسائل
االتصال في بعض األعضاء ،مما يعيق مشاركتھم في اللقاءات التدريبية للمختبر االفتراضي .كما حث االتحاد
األعضاء وشركاءھم على حل ھذه المشكلة وفي انتظار ذلك حثھم على استخدام نماذج التدريب التي ُتنشر من خالل
القناة التدريبية لخدمة ).(EUMETCast
وقدم االتحاد الشكر لالتحاد األوروبي ،ومفوضية االتحاد األفريقي ،والمنظمة األوروبية
4.4.55
على إتاحة مشروع مراقبة البيئة والسالمة في أفريقيا ) (MESAالذي يستند إلى إنجازات مشروع اإلعداد الستخدام
الجيل الثاني من سواتل متيوسات في أفريقيا ) (PUMAومشروع المراقبة األفريقية للبيئة من أجل التنمية المستدامة
) (AMESDفي تعزيز البنى األساسية وتنشيط التطبيقات والخدمات الساتلية القاعدة .ورحب االتحاد بإنشاء مشروع
الرصد العالمي للبيئة واألمن األفريقي ) (GMES-Africaكمبادرة توفر إطاراً جديداً وتزيد الدعم المقدم لتطوير وتنفيذ
التطبيقات المتصلة بالبيئة.

)(EUMETSAT

وأشار االتحاد إلى أھمية القدرة المحلية في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ) ،(ICTفھي مسألة
4.4.56
جوھرية في المحافظة على تدفق البيانات واالستخدام التشغيلي للبيانات الساتلية لزيادة أثر المشاريع ذات المنحى
التطبيقي مثل مشروع ) .(MESAوحث االتحاد بقوة األعضاء على كفالة توافر موظفين مؤھلين مختصين في
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ) (ICTفي المرافق الوطنية ).(NMHSs

تحضير المستخدمين للجيل الجديد من السواتل الثابتة
أحاط االتحاد علما ً بأن المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
4.4.57
تخطط إلطالق الجيل الجديد لجھاز التصوير الثابت في عام  2019في إطار برنامج متيوسات للجيل الثالث من السواتل
) .(MTGوذ َّكر االتحاد بالمبادئ التوجيھية للجنة النظم األساسية ) (CBSلكفالة استعداد المستخدمين لسواتل الجيل
الجديد ،وأشار إلى التحديات المحتمل أن تترتب عن بدء العمل بمجموعات البيانات الجديدة ،فشدد على ضرورة أن
تكون أنشطة األعضاء الخاصة باستعدادات مستخدمي السواتل متضافرة ومناسبة التوقيت في كافة أنحاء اإلقليم،
باالشتراك مع المنظمة األوروبية ) .(EUMETSATكما أشاد االتحاد بالجھود التي بذلتھا المنظمة األوروبية
)(EUMETSAT
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) (EUMETSATإلدراج برنامج ) (MTGفي منتدى المستخدمين في أفريقيا ،وبعمل المنظمة ) (WMOإلنشاء البوابة
الشبكية ).(http://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness/) (Satellite User Readiness Navigator – SATURN

فكرة البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
) (AMCOMETفي أفريقيا
رحب االتحاد بالمناقشة التي يجريھا المؤتمر ) (AMCOMETبخصوص البرنامج الفضائي اإلقليمي
4.4.58
المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETفي أفريقيا .وأوصى بأن
يستند البرنامج إلى البرامج واألنشطة القائمة والمتصلة بالسواتل ،وأن يركز على أھم الثغرات المحددة من قِبل
األعضاء .كما أيد االتحاد أن على البرنامج أن يركز على مواصلة تطوير تطبيقات الرصدات الفضائية القاعدة في
مجال التنبؤ بالطقس ورصد المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث .وبناء عليه ،اعتمد االتحاد القرار (RA I-16) 10
البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
) (AMCOMETفي أفريقيا(.

النظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

4.4.59
أشار االتحاد إلى أن االضطالع باألنشطة المحددة في خطة التنفيذ المحدثة في  2010للنظام العالمي
للرصد المعني بالمناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCمن شأنه أن يلبي عدداً كبيراً
من االحتياجات إلى رصدات المناخ لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوذ َّكر األعضاء االتحاد بأھمية
توطيد النظام العالمي لرصد المناخ من أجل تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSبنجاح ،مع االعتراف بأن عمليات الرصد
والمراقبة تشكل إحدى الركائز األساسية لإلطار العالمي ) .(GFCSوأكد االتحاد مجدداً نداءه العاجل الموجه لألعضاء
لتقديم المساعدة والمشورة للمنظمات الدولية والوطنية في تنفيذ النظم العالمية للرصد المعنية بالمناخ.

وأحيط االتحاد علما ً بالخطوات المقبلة لدورة تحسين وتقييم النظام ) .(GCOSوفي الدورة السابعة
4.4.60
والثالثين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة لالتفاقية ) ،(UNFCCCالمعقودة في تشرين
الثاني /نوفمبر ُ ،2012دعي النظام ) (GCOSإلى تقديم تقييم مالءمة النظام العالمي للرصد المعني بالمناخ إلى اللجنة
) (SBSTAفي  ،2015وتقديم خطة تنفيذ جديدة في  ،2016على أن يُقدم مسودة لھذه الخطة قبل ذلك بعام .وأشار االتحاد
إلى التخطيط الموصى به ،وطلب من أمانة النظام ) (GCOSأن تقدم إليه تقريراً عن العملية في دورته المقبلة.

أفرقة الخبراء التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ والمعنية باألراضي والغالف الجوي والمحيطات
أشار االتحاد إلى أن فريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) (TOPCوالمشترك بين
4.4.61
النظام ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPقد عقد دورته
السادسة عشرة في يومي  10و 11آذار /مارس  2014في المركز المشترك للبحوث ) ،(JRCفي إسبرا ،إيطاليا.
ويستعرض الفريق ) (TOPCمكونات النظم العالمية األرضية للرصد لرصد المناخ ،ويخضع إلدارة أمانة النظام
) .(GCOSوركز اجتماع ھذا العام على مناقشة حالة المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsاألرضية في ضوء دورة
التقييم المقبلة للنظام ) ،(GCOSوكذلك فيما يتعلق بمالءمة النظام العالمي للرصد المعني بالمناخ في العامين المقبلين.
وركزت الدورة السادسة عشرة لفريق الخبراء ) (TOPCعلى مناقشة حالة المتغيرات المناخية األساسية )(ECVs
األرضية في ضوء دورة التقييم المقبلة للنظام ) ،(GCOSوكذلك فيما يتعلق بمالءمة النظام العالمي للرصد المعني
بالمناخ.
وأشار االتحاد إلى آخر نتائج اجتماع فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
4.4.62
) (AOPCالمشترك بين النظام ) (GCOSوالبرنامج ) ،(WCRPوالذي عقد دورته التاسعة عشرة في الفترة  11-9نيسان/
أبريل  ،2014في المركز المشترك للبحوث ) ،(JRCفي إسبرا ،إيطاليا .وأشاد األعضاء بعمل الفريق باعتباره منصة
مفيدة إلجراء مناقشات عن المكونات المناخية في النظم البحثية والتشغيلية القائمة لرصد الغالف الجوي والبرامج ذات
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الصلة ،بما في ذلك الروابط المستعرضة الھامة بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوببرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوأعرب األعضاء عن تقديرھم خاصة لعمل الفريق المعني بشبكة الرصد السطحي
التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )،(GUAN
وشبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GRUANوطلب االتحاد من الفريق أن يواصل
في دوراته القادمة إسداء المشورة بشكل صريح بشأن عناصر رصد المناخ في النظام ) ،(WIGOSوأن يكفل وجود
تعاون كامل بين النظام ) (GCOSوالنظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISخالل تطورھا .ولوحظ أن الدورة التاسعة عشرة
لفريق الخبراء ) (AOPCقد سبقھا عقد اجتماع خبراء في يومي  7و 8نيسان /أبريل  2014ناقش المعايير األساسية
لتصميم وجودة الشبكات السطحية وشبكات الھواء العلوي التابعة للنظام ).(GCOS
وأُبلغ االتحاد بأن عقب اعتماد إطار رصد المحيطات ،تم االعتراف باألفرقة التابعة للنظام العالمي
4.4.63
لرصد المحيطات ) .(GOOSوسيشرف على النظام ) (GOOSاآلن لجنة توجيھية وثالثة أفرقة معنية بفيزياء المحيطات
) ،(OOPCوالكيمياء الجيولوجية الحيوية )المشروع الدولي لتنسيق كربون المحيطات سيتوسع ليشمل المواد المغذية
واألوكسجين( ،وفريق جديد للبيولوجيا .وفي الدورة السادسة عشرة لفريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض
المناخية ) ،(OOPCأُعدت خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة .وتشمل المھام الرئيسية للفريق التنسيق إلجراء تقييم
لنظام رصد المحيط الھادئ المداري ،والحد من جوانب الشك في تقدير تدفقات الھواء – البحار ،وتحديد االحتياجات
إلى رصد التيارات على الحدود الغربية .ويُنتظر من الفريق أيضا ً أن يوسع نطاق تركيزه ليشمل المحيطات الساحلية
والجرف البحري .وكان إجراء تقييم لنظام رصد المحيط الھادئ المداري ) (TPOSھو األولوية األولى للفريق :ال سيما
بسبب التحديات المتمثلة في الحفاظ على الصفيفة الثابتة لرصد الغالف الجوي والمحيطات في المناطق المدارية
) /(TAOشبكة العوامات في المحيطات المدارية ) (TRITONعبر المحيط الھادئ المداري :العمود الفقري لنظام مراقبة
ظاھرة النينيو التذبذب الجنوبي ) .(ENSOوعُقدت حلقة عمل لنظام رصد المحيط الھادئ المداري ) 2020 (TPOSفي
معھد سكريبس لعلوم المحيطات ،سانت دييغو ،في الفترة  30-27كانون الثاني /يناير  ،2014وشارك فيھا علميون
مھتمون بمنطقة المحيط الھادئ المداري وممثلون عن الوكاالت المھتمة بھذه المنطقة .وعُقدت الدورة السابعة عشرة
لفريق الخبراء ) (OOPCفي برشلونة ،في الفترة  24-22تموز /يوليو .2014
وفي إطار أنشطة األفرقة التابعة للنظام ) ،(GCOSنوه االتحاد بأھمية إقامة روابط وثيقة مع الوكاالت
4.4.64
الفضائية بشأن الرصدات الفضائية القاعدة المخصصة للمناخ ،ال سيما من خالل لجنة السواتل لرصد األرض
) ،(CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSوالبرنامج الفضائي للمنظمة ) ،(WMOواألعمال
التي تقوم بھا إلعداد ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء .وأوصى االتحاد بأن يتناول تقرير المالءمة المقبل للنظام
) (GCOSالتقدم المحرز في إعداد ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء واالحتياجات الالزمة مستقبالً ،وطلب من أمانة
النظام ) (GCOSأن تواصل مشاركتھا في المراحل القادمة من إعداد الھيكل وتنفيذه.

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

)(GRUAN

أشار االتحاد إلى أن تنفيذ الشبكة ) (GRUANقد تقدم باطراد طوال السنوات الماضية ،وإلى أنه يمكن
4.4.65
الوصول إلى البيانات األولية بشأن جودة الشبكة ) (GRUANفي المركز الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCالتابع
لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) .(NOAAوتتألف حاليا ً الشبكة ) (GRUANمن  16موقعا ً مرجعيا ً أوليا ً
يوجد معظمھا في مناطق )خطوط العرض الوسطى( في نصف الكرة الشمالي .وال يوجد محطة تابعة للشبكة
) (GRUANفي االتحاد اإلقليمي األول .وشجع االتحاد أعضاءه على دعم عمليات الشبكة ) ،(GRUANالسيما في
المنطقة القطبية الشمالية والمناطق المدارية ،وأيضا ً على التعاون مع المؤسسات العلمية للتوصل إلى تغطية عالمية
أفضل للمناطق المناخية الرئيسية .وأشار االتحاد أيضا ً إلى أنه قد أُعدت معايير لتقييم المواقع واعتمادھا ،وعملية
تنفيذھا .وشجع األعضاء الذين لديھم مواقع للشبكة ) (GRUANعلى خوض العملية الرسمية العتماد الشبكة )(GRUAN
وتقييمھا .ورحب االتحاد بأن ممثلي اللجان الفنية التابعة للمنظمة )) (WMOلجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات
وطرق الرصد ) (CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة علم المناخ ) ((CClأصبح لھا اآلن تمثيل رسمي في
الفريق العامل المعني بالشبكة ) .(GRUANوسلم االتحاد بوجود صعوبة مستمرة في تمويل تشغيل المواقع المرجعية
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على الرغم من تحقيق تقدم طيب في تنفيذ الشبكة ) .(GRUANوحث االتحاد األعضاء على العمل مع الشبكة
) (GRUANوأمانة النظام ) (GCOSلتحديد المرافق التشغيلية والمعاھد البحثية العاملة في االتحاد اإلقليمي األول
والقادرة على كفالة االستدامة الطويلة األمد إلحدى المحطات في الشبكة ).(GRUAN

آلية التعاون للنظام

)(GCOS

أقر االتحاد بأن آلية التعاون لبرنامج النظام ) (GCOSلتحسين شبكات رصد المناخ ،والتي ركزت مؤخراً
4.4.66
ً
ً
على االتحاد اإلقليمي األول وأجزاء من االتحادين اإلقليميين الثالث والخامس ،تحقق تقدما طيبا في تحسين تغطية
الشبكات وأدائھا .وإضافة إلى ذلك ،أُحرز تقدم كبير في الحصول على تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة
من محطة أرضية ) (CLIMATمن محطات الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) .(RBCNوأشار االتحاد إلى أن دعم ھذه
الشبكات مطلب ھام لتحقيق فاعلية اإلطار العالمي ) .(GFCSوقد أشارت اللجنة التوجيھية للنظام ) (GCOSفي دورتھا
األخيرة إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المنظمة ) (WMOال يعدون تقارير ) (CLIMATوال يرسلونھا من كافة محطاتھم
التابعة للشبكة ) .(RBCNوأشار االتحاد إلى توصية المؤتمر بتشجيع األعضاء على توسيع نطاق ھذه الشبكات ،وحث
األعضاء على اتخاذ اإلجراءات المالئمة.
وأكد االتحاد أھمية النظام ) (GCOSبالنسبة لإلقليم ،السيما وأن كثيراً من األعضاء يتأثرون بشكل كبير
4.4.67
بتغير المناخ .وشكر االتحاد ألمانيا واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة على مساھماتھا في آلية التعاون التابعة للنظام
) (GCOSفي السنوات األربع الماضية .وشكر االتحاد على وجه الخصوص حكومة المملكة المتحدة )إدارة الطاقة
وتغير المناخ( ومكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة على دعمھما لموقف مدير تنفيذ النظام ) (GCOSفي أمانة
النظام ) (GCOSمنذ  1آذار /مارس  .2013وحث االتحاد األعضاء وأمانة النظام ) (GCOSعلى مواصلة بذل الجھود
لحشد موارد إضافية من أجل المحافظة على عمل شبكة النظام ) (GCOSبشكل فعال ومستدام في اإلقليم.

نظام معلومات المنظمة
خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة
أعرب االتحاد عن تقديره للفرقة المخصصة التي أعدت خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة )(WIS
4.4.68
لإلقليم األول )انظر مرفق القرار  ((RA-16) 11لنظام معلومات المنظمة .وشكر جنوب أفريقيا على استضافة ھذا
االجتماع للفريق المخصص في بريتوريا 26-22 ،أيلول/سبتمبر  .2014والحظ أن الخطة ترمي إلى مساعدة أعضاء
اإلقليم األول على تنفيذ وظائف النظام ) (WISفي مرافقھا الوطنية لألرصاد الجوية) (NMHSوفي مراكز وطنية
محددة أخرى ) (NCsأو مراكز تجميع البيانات أو النواتج ) (DCPCsلتصبح من المستخدمين الفعالين للنظام )(WIS
على نحو موات زمنيا ً ومنسق.
وبعدما نوه االتحاد بالھدف الذي حدده مؤتمر المنظمة السادس عشر ) (Cg-XVIمن أجل تحقيق تنفيذ
4.4.69
نظام معلومات المنظمة في جميع المراكز الوطنية لألرصاد الجوية بحلول  ،2015أبرز االتحاد أھمية الدور الذي تقوم
به مراكز التنسيق الوطنية لنظام معلومات المنظمة )لالطالع على اختصاصات مراكز التتسيق الوطنية
انظر ( http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis/torsفي
مجال تنسيق ورصد تنفيذ نظام معلومات المنظمة ،وكذا الترخيص بالوصول إلى نظام معلومات المنظمة .وأكد االتحاد
على أن يكون جميع األعضاء قد حددوا بوضوح مراكز التنسيق الوطنية لنظام معلومات المنظمة وأن يبقوا أمانة
المنظمة على علم بأي تغييرات تطرأ على وضع وعمل مراكزھا و/أو تغييرات للمعلومات المتعلقة بمراكز تنسيقھا.
وسلط االتحاد الضوء على إمكانية تنفيذ وظائف نظام معلومات المنظمة ) (WISداخليا من خالل تحسين
4.4.70
اإلدارة الحالية للمعلومات ونظم األعضاء لتمويل الرسائل أو من خالل استغالل خدمات نظام المعلومات ) (WISعن
بعد المقدمة من قبل المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsلتكملة النظام العالمي الحالي لالتصاالت )(GTS
والموصولية باإلنترنت .وشدد االتحاد على ضرورة أن تبذل المراكز جھوداً كبيرة لضمان تدريب الموظفين تدريبا ً
مناسبا ً على المھارات الالزمة الستخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISبفعالية في أنشطتھم ،بصرف النظر عن الحل
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الفني الذي تختاره المراكز لتنفيذ نظام معلومات المنظمة ) .(WISونوه االتحاد بالتقدم المحرز في عمل لجنة النظم
األساسية في مجال تحديد دليل للكفاءات ودليل التعلم لنظام معلومات المنظمة )http://wis.wmo.int/file=687
و ،(http://wis.wmo.int/file=689وشجع األعضاء على االستفادة من ھذه المعلومات في تنفيذ واستدامة وظائف نظام
معلومات المنظمة المعتمد لديھا.
وذ ّكر االتحاد أعضاءه بأن االستفادة من نظام معلومات المنظمة ) (WISتقتضي ضمان دقة سجالت
4.4.71
البيانات الشرحية الكشفية للنظام ) (WISالتي تصف المعلومات المقدمة من خالل نظام معلومات المنظمة ) .(WISوھذا
ينطوي على تسجيل البيانات والنواتج المتاحة لالستخدام الوطني .كما شجع االتحاد أعضاءه على تمكين الصفحات
الشبكية الوطنية من إدراج البحث عن بعد عن كتالوجات البيانات الشرحية للمركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات
بغية تسھيل وصول المستخدمين الوطنيين إلى جميع بيانات ونواتج النظام ).(WIS
والحظ االتحاد إن إحداث ھياكل أساسية فعالة لالتصاالت وصيانتھا في اإلقليم األول تظل تحدياً ،حيث
4.4.72
يعجز العديد من األعضاء على تنفيذ شبكة وطنية لالتصاالت قادرة على تبادل رقمي للمعلومات .والحظ االتحاد أن
التكنولوجيات المستخدمة في نظام معلومات المنظمة يمكن أيضا تطبيقھا على الصعيد الوطني ،وطلب إلى المراكز
العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsفي الدار البيضاء وبريتوريا ،إلى جانب المراكز اإلقليمية لالتصاالت وكالة سالمة
المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر من أجل تقديم آليات لتبادل التجارب مع تقنيات لالتصاالت الوطنية المتعلقة
بعمليات الرصد والنواتج .واعتمد االتحاد القرار  - (RAI 16) 11خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي
األول )أفريقيا(.

البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة
وافق االتحاد على أن البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة يتيح للمستخدمين على نوعية
4.4.73
المعلومات المتاحة عبر نظام معلومات المنظمة ،وأن المدخالت الموجودة في سجالت البيانات الشرحية تراقب الكيفية
التي تقدم بھا المراكز العالمية ) (GISCsالمعلومات إلى المستخدمين رداً على طلبات االشتراك أو تقديم معلومات
مخصصة .واقتبست السجالت األولية للبيانات الشرحية الكشفية لنظام المعلومات فيما يخص المعلومات المتبادلة عبر
النظام العالمي لالتصاالت من المجلد جيم  1باستخدام أداة أوتوماتية .وحث االتحاد أعضاءه على استعراض سجالت
البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة التي تطابق المعلومات التي يُعدھا األعضاء وعلى تصحيح السجالت ،وعلى
التمحيص أكثر في المعلومات المقدمة ،عند الضرورة .وذ ّكر االتحاد أعضاءه بأن سجالت البيانات الشرحية التي
تصف المعلومات التي يرغب األعضاء في تقاسمھا لكن ال يجري تبادلھا بطريقة روتينية يمكن تقديمھا أيضا.

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية
وأشار االتحاد مع التقدير إلى أنه منذ أيلول /سبتمبر  ،2014نفذت المراكز الوطنية لألرصاد الجوية
4.4.74
) (NMCsفي  17دولة عضو في وكالة السالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAالتحوّ ل إلى رموز النموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) (BUFRالخاصة بتقارير الطقس الممثلة في الشكل األبجدي الرقمي
التقليدي .وينطبق ذات األمر على المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsفي داكار وبرازافيل ونيامي الذين حوّ لوا
تقارير الطقس من المركز الوطني لألرصاد الجوية المرتبطة بالمراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsللدول غير
األعضاء في وكالة السالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) .(ASECNAوأحاط االتحاد علما بأن التقدم المحرز في
االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFكان أضعف بكثير من التقدم المطلوب تحقيقه بحلول الموعد النھائي
المحدد في تشرين الثاني /نوفمبر  .2014وفي معرض التأكيد على الموعد النھائي ،ذكر االتحاد األعضاء بضرورة
ترتيب أولويات عملية االستعداد لالرتحال .وأشار إلى أن على األعضاء النظر في قدرتھم على عرض البيانات
والنواتج غير المتاحة بالشفرة األبجدية الرقمية التقليدية ) ،(TACوكذلك قدرتھا على النقل بنماذج الشفرات الجدولية،
السيما عمليات الرصد باستخدام النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ).(BUFR
وذ ّكر االتحاد األعضاء أن بعض المعلومات ال يمكن عرضھا بالشفرة األبجدية الرقمية التقليدية ).(TAC
4.4.75
وعلى وجه الخصوص ،كان من المتوقع من لجنة النظم األساسية في دورتھا االستثنائية لعام  2014أن توصي
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بمجموعة موسعة من محددات ھوية المحطات ،إال أن التقارير المستفيدة من ھذه المحددات ال يمكن أن ُتعرض إال في
نماذج الشفرات الجدولية.

المراقبة الكمية الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس
الحظ االتحاد مع القلق أن المراقبة العالمية السنوية في إطار المراقبة العالمية للطقس ) (2014أظھرت
4.4.76
أنه ،بالمقارنة مع متطلبات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية في اإلقليم األول ،فإن أقل من  60في المائة من
التقارير السطحية وأقل من  30في المائة من تقارير الھواء العلوي تصل إلى محطات االتصاالت اإلقليمية ،ومن ثم
إلى المراكز العالمية للتنبؤ العددي بالطقس .وشدد االتحاد على أھمية تحقيق األعضاء في األسباب الداعية إلى عدم
توزيع تقاريرھا بنجاح والعمل على معالجة ھذه األسباب .ولتحديد وحصر القضايا المتصلة بعدم توافر البيانات
الجوھرية ،أوصى االتحاد المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsفي اإلقليم بتطبيق المراقبة الخاصة وفقا ً لإلجراءات
التشغيلية للمنظمة لبرنامج المراقبة العالمية للطقس ،بالتنسيق مع المراكز الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMCsواللمنظمة
).(WMO
إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا

نظم إدارة البيانات المناخية
أبلغت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلدى األعضاء االتحاد بنتائج الدراسة
4.4.77
االستقصائية التي أجرتھا المنظمة ) (WMOعن حالة نظم إدارة البيانات المناخية ) .(CDMSوكشفت الدراسة أن أكثر
من نصف األعضاء وعددھم  137عضواً في أنحاء العالم الذين شاركوا في الدراسة ليس لديھم نظام ) (CDMSسليم أو
يعمل بكامل طاقته .ووافق االتحاد على أنه يلزم بذل جھود متضافرة لتحسين توافر بيانات مناخية تخضع لمراقبة
الجودة وطويلة األجل ،وتيسير الوصول إليھا ،لكونھا ضرورية للبحوث والتطبيقات والخدمات المناخية.
ورحب االتحاد بجھود فرقة الخبراء التابعة للجنة علم المناخ ) (CCIوالمعنية بنظم إدارة البيانات
4.4.78
المناخية ) (ET-CDMSفي وضع المطبوع الخاص بمواصفات النظم ) .(CDMSويتضمن المطبوع توجيھات بشأن
تطوير واقتناء نظم ) (CDMSsمالئمة تمتثل للمتطلبات والمعايير التكنولوجية الجديدة واآلخذة في التطور .وأيدت
الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CCIالمطبوع الخاص بمواصفات نظام إدارة البيانات المناخية للمنظمة )(WMO
)مطبوع المنظمة رقم .(1131
وأعرب االتحاد عن تقديره للمشاركة المتحمسة من قبل األعضاء بما في ذلك زيمبابوي وكينيا والمملكة
4.4.79
المتحدة ،وكذلك المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADوالمنظمة ) (WMOفي
مواصلة تطوير برمجية  CLIMSOFTإلدارة البيانات المناخية ،والمساعدة في تنفيذھا في أنحاء القارة األفريقية
وخارجھا .وأشار االتحاد إلى مزايا برمجية  CLIMSOFTلكونھا واحدة من عدد قليل من قواعد البيانات التي ال تستلزم
ترخيصاً ،ويمكن استخدامھا في المحطات الخارجية ،وأيضا ً كنظام ) (CDMSقوي ومركزي في المرافق الوطنية
بالنسبة للبلدان الصغيرة.
ورحب االتحاد بالتدريب األخير المتعلق بنظم ) (CDMSsالقوية وعمليات تنفيذھا في سائر أنحاء القارة
4.4.80
األفريقية ،مثل نظام )) (MCHنظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا( الذي تموله
إسبانيا والذي وضعته المكسيك وإسبانيا وقدمته ألعضاء المنظمة ) .(WMOوتتعاون إسبانيا لتحديث البرنامج وسيتم
إصدار نسخة محسنة قريبا ً .وقاعدة البيانات ) CLIDATAالتي تولت جمھورية التشيك تقديمھا وصيانتھا( والنظام
) CLISYSالذي تولت فرنسا تقديمه وصيانته( .ورحب االتحاد بخطط المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية
الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETلمساعدة البلدان األعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة
بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ) (CILSSوالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASعلى
بذل المزيد من الجھود لتنفيذ النظام  CLIDATAوعمليات تحسين التثبيت بما في ذلك توريد البرمجيات والخوادم
والحواسيب ،فضالً عن التدريب .كما أشاد االتحاد أيضا ً بتنفيذ مشروع "مركز الجنوب ألفريقيا للخدمات العلمية بتغير
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المناخ واإلدارة التكيفية لألراضي ) "(SASSCALفي بلدان الجنوب األفريقي ،الذي بدأته الحكومة األلمانية وتموله إلى
حد بعيد ،والذي يھدف عنصر جمع البيانات واإلدارة فيه إلى تحسين توافر البيانات في البلدان المشاركة .ونزوالً عند
طلب المرافق الوطنية اإلفريقية ) ،(NMHSsوشرع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
) (ACMADفي تنظيم حلقات عمل وتدريب معني الستخدام نظام  ،ClimSoftوھو برنامج إلدارة البيانات المناخية.
عالوة على ذلك ،يعمل المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADوالعديد من المرافق
الوطنية ) (NMHSsومكتب األرصاد الجوية البريطاني على تحسين نظام .ClimSoft
وأشار االتحاد مع القلق إلى التكاليف النسبية الناجمة عن تحديث النظم ) (CDMSsأو عن الحصول على
4.4.81
نظم جديدة ،مما يشكل تحديات مالية لبعض البلدان بسبب االرتفاع النسبي لتكاليف تراخيص البرمجيات وتثبيتھا على
الحواسيب والتدريب عليھا .وشجع االتحاد األعضاء كذلك على إنشاء مجموعات مستخدمين للنظم ) ،(CDMSأو
المشاركة فيھا ،كوسيلة فعالة من ناحية التكلفة لتحديث النظم ) (CDMSوصيانتھا وتقاسم المعلومات.

عملية إنقاذ البيانات )(DARE
أشار االتحاد إلى القرار  (Cg-16) 16بشأن المتطلبات من البيانات المناخية والذي خلص إلى منح
4.4.82
األولوية لإلسراع بإنقاذ ورقمنة السجالت المناخية ،والترويج للمبادرات العالمية واإلقليمية للتعاون بشأن إنقاذ البيانات
) ،(DAREوتبادل المعارف العلمية وأوجه التقدم التكنولوجي ذات الصلة .وأشار كذلك إلى أن تسريع إنقاذ البيانات ھو
أحد المشاريع ذات األولوية في خطة تنفيذ اإلطار ) .(GFCSوحث االتحاد األعضاء على العمل بشكل فردي أو
جماعي لبذل كل الجھود الممكنة وتعبئة الموارد المالية والبشرية الالزمة لتسريع الحفاظ على جميع السجالت المناخية
واستعادتھا ورقمنتھا ،وبالتالي منع تدھور الرصدات المناخية بشكل ال يمكن التعافي منه .وقام المركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADبدعم من شركائه ،بما فيھم المنظمة الدولية إلنقاذ البيانات
البيئية ) (IEDROوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOبإجراء
مشروع إلنقاذ البيانات طوال السنوات القليلة الماضية )البيانات المتاحة في المركز على شكل ميكرو فيلم( ويتمثل ھذا
المشروع في توليد نواتج من البيانات التاريخية المنقذة.
وأعرب االتحاد عن تقديره للتقدم المحرز في أنشطة إنقاذ البيانات التي ُنفذت في اإلقليم بدعم من
4.4.83
المنظمة ) (WMOوتوجيه من لجنة علم المناخ ) (CCIوبالتعاون المعزز من قبل المرافق الوطنية ) (NMHSsلتنفيذ
مشاريع إنقاذ البيانات .كما أشار باھتمام إلى التعاون الدولي واإلقليمي المتزايد فيما بين العديد من المؤسسات
والمشاريع مثل المركز األفريقي ) ،(ACMADوالمنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) (IEDROواسترجاع دوران
الغالف الجوي فوق األرض ) .(ACREورحب بالتقدم المحرز في األنشطة داخل مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في
منطقة البحر األبيض المتوسط ) ، (MEDAREفضالً عن اتخاذ زمام مبادرة إنقاذ البيانات في منطقة المحيط الھندي
) .(INDAREوحث أعضاء االتحاد اإلقليمي األول على التعاون بحماس في إطار ھذه المبادرات الھامة.
ورحب االتحاد بخطة لجنة علم المناخ ) (CCIإلنشاء بوابة دولية إلنقاذ البيانات ) (I-DAREإلثراء أنشطة
4.4.84
إنقاذ البيانات في أنحاء العالم بالمعلومات وتقديم خدمات المعلومات بشأن مخزونات البيانات وأفضل الممارسات
والتكنولوجيات التي ستساعد األعضاء في إنقاذ البيانات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
وحث االتحاد األعضاء على العمل بشكل وثيق مع المنظمة ) (WMOواللجنة ) (CCIعلى تطوير مبادرة
4.4.85
) (I-DAREمن خالل توفير الخبرات المناسبة والبنية التحتية والموارد المالية التي قد يحتاجھا المشروع خالل مرحلة
تنفيذه .وتم إصدار ورقة بيضاء من قبل فرقة العمل التابعة للجنة ) (CCIإلنقاذ البيانات ويمكن االطالع عليھا عبر:
.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/IDARE_wcdmp83.pdf

التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات )(ICA&D
رحب االتحاد بالجھود التي تبذلھا المنظمة ) (WMOولجنة علم المناخ ) (CClلتوسيع نطاق مفھوم التقييم
4.4.86
األوروبي للمناخ ومجموعات البيانات ) (ECA&Dليصبح باألحرى مبادرة للتقييم الدولي للمناخ ومجموعات البيانات
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) (ICA&Dتعمل تحت رعاية المنظمة ) (WMOلدعم عملية توليد نواتج اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
وخدماته .وتھدف المبادرة ) (ICA&Dإلى توفير إمكانية الوصول إلى مجموعات بيانات المحطات ذات الجودة العالية
مع إصدار بيانات يومية ،وإلى تقديم معلومات عن مراقبة المناخ وتغير المناخ .وأعرب االتحاد عن تقديره لتنفيذ ھذا
النظام في غرب أفريقيا ،وتحديداً مبادرة تقييم المناخ وإنقاذ البيانات في غربي أفريقيا ) ،(WACA-DAREالتي
يستضيفھا المركز األفريقي ) (ACMADبالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء في غربي أفريقيا ،وبدعم تقني من قبل
المعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية ) .(KNMIوعالوة على تشجيع بلدان غرب أفريقيا على التعاون بحماس في
إطار مبادرة ) ،(WACA-DAREدعا االتحاد المضيفين والمرشحين في االتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة )(WMO
للنظر في تنفيذ المبادرة ) (ICA&Dكأداة لتوليد المنتجات ذات الصلة بالوظائف اإللزامية للمراكز المناخية اإلقليمية
التابعة للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات البيانات ورصد المناخ.

سجالت الطقس العالمية
له (EC-64) 14

أشار االتحاد إلى القرار  (Cg-XVI) 16بشأن المتطلبات من البيانات المناخية والقرار الالحق
4.4.87
بشأن تقديم سجالت الطقس العالمية ) (WWRsالتي تقدم كل عشر سنوات والمتصلة بالعقدين  2000-1991و،2010-2001
وإلى تغيير دورة تقديمھا من كل عشر سنوات إلى كل سنة وضرورة تطبيق ذلك على سجالت الطقس العالمية
 ((WWRsلعام  2011وما بعدھا .وحث االتحاد األعضاء الذين لم يقدموا بعد سجالت الطقس العالمية الخاصة بھم على
تقديمھا في أقرب وقت ممكن.

المعدالت المناخية للمنظمة

)(WMO

أخذ االتحاد علما ً بمقترح تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOبخصوص تقديم المعدالت المناخية
4.4.88
وتحديثھا .ويشمل النموذج الجديد الذي أقرّه المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ولجنة علم المناخ في دورتھا
السادسة عشرة ما يلي ‘1’ :فترة  30عاما ً متغيرة ُتح َّدث كل  10سنوات )المعدالت المناخية القياسية(؛ ’ ‘2فترة مرجعية
ثابتة ) ((1990-1961من أجل تقييم تقلبية المناخ وتغيره على المدى الطويل .وينبغي تطبيق ھذه الفترة المرجعية إلى
حين ظھور أدلة علمية ھامة تستوجب تغييرھا.

اإلطار العالمي إلدارة البيانات من أجل المناخ
رحب االتحاد بخطة لجنة علم المناخ للعمل بشكل وثيق مع اللجان والبرامج األخرى لوضع إطار عالمي
4.4.89
إلدارة البيانات من أجل المناخ .وترمي ھذه المبادرة إلى إنشاء بنية أساسية تكفل إدارة البيانات المتصلة بالمناخ على
نحو متسق ،وعلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ،باستخدام مجموعة دنيا من اإلجراءات واللوائح ومواصفات
النظم المتفق عليھا بصورة مشتركة والموصوفة على نحو جيد.

التدريب وتطوير القدرات
أكدت الدورة مجدداً على الحاجة إلى البيانات المناخية المتصلة ببناء القدرات ،بما في ذلك التدريب في
4.4.90
اإلقليم لمواصلة إعالء مكانة المرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة لألعضاء ،وكذلك لتعزيز قدرات الخدمات المناخية،
حيثما اقتضى األمر ذلك .وفي ھذا الشأن رحب االتحاد بالعدد الكبير من أنشطة تطوير القدرات في اإلقليم في مجاالت
إدارة البيانات ،وتنفيذ نظم إدارة البيانات المناخية وإنقاذ البيانات باإلضافة إلى مراقبة وتقييم المناخ.
وإذ رحب االتحاد بھذه الجھود وشجع األعضاء والمانحين على مواصلة التعاون لالستجابة للزيادة
4.4.91
األسّية في احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا في مجال التدريب وتطوير البنية األساسية المتصلة
بالجوانب المناخية ،حث األعضاء والمانحين على تحقيق استدامة ال ُّنظم واستمراريتھا أثناء تصميم المشاريع التي
تتناول مراقبة المناخ والبنية األساسية ذات الصلة بإدارة البيانات .وفي ھذا السياق ،تعمل المنظمة ) ،(WMOباعتبارھا
إطاراً للتعاون فيما يتعلق بالجوانب الفنية ذات الصلة بمراقبة المناخ والنظم المتصلة بإدارة البيانات ،على توفير منتدى
ھام لتحقيق وضمان االستدامة والتكامل وقابلية التشغيل المتبادل للنظم التي تنوي مختلف المشاريع تنفيذھا.
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البحوث والتطور التكنولوجي )البند  4.5من جدول األعمال(

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

أشار االتحاد مع االرتياح إلى المجموعة الواسعة من األنشطة التي يضطلع بھا البرنامج ) (WCRPعالميا ً
4.5.1
وفي اإلقليم .وذ َّكر مع التقدير بأن البرنامج ) (WCRPقد نظم المؤتمر العلمي المفتوح ) (OSCتنظيما ً ناجحا ً جداً تحت
عنوان "البحوث المناخية في خدمة المجتمع" ]) [http://conference2011.wcrp-climate.orgمدينة  ،Denverوالية
كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية ،تشرين األول /أكتوبر  (2011وقد جذب المؤتمر أكثر من  1900مشارك من
بينھم عدد كبير من الباحثين من أفريقيا .وقد نشأ عن ھذا المؤتمر موضوع رئيسي يتمثل في العلم الداعم التخاذ
القرارات استناداً إلى المناخ .ومن األنشطة البارزة التي اضطلع بھا البرنامج ) (WCRPعلى المستوى اإلقليمي منذ
انعقاد الدورة الخامسة عشرة لالتحاد ،عقد مؤتمر نظام المناخ األفريقي المشترك بين البرنامج ) (WCRPوالمركز
األفريقي للسياسات المناخية )) [http://www.africaclimateconference.org] (ACPCأروشا ،جمھورية تنزانيا
االتحادية ،تشرين األول /أكتوبر  (2013والذي استضافته جامعة دار السالم .وقد جمَّع ھذا المؤتمر وھو األول من
نوعه أكثر من  300مشارك يمثلون طائفة واسعة من أصحاب الشأن :مجموعة من العلماء متعددي التخصصات؛
وصانعو السياسات؛ وموفرو البيانات والمعلومات المناخية؛ ومستخدمو المعارف المناخية من القطاعين العام
والخاص؛ ووكاالت التمويل البحثية.
وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة أنه نتيجة للمشاورات المجتمعية الواسعة النطاق التي توجت
4.5.2
المؤتمر العلمي المفتوح ) (OSCفي مدينة  ،Denverحددت اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج )(WCRP
ستة تحديات علمية كبرى وھي:
)أ(

تقديم معلومات مناخية مستقبلية متقنة على النطاقات اإلقليمية؛

)ب(

ارتفاع مستوى سطح البحر على الصعيد اإلقليمي؛

)ج(

الغالف الجليدي في ظل مناخ متغير؛

)د(

السحاب والتأثر بالمناخ؛

)ھـ(

التغيرات في توافر المياه؛

)و(

التنبؤات بالظواھر المناخية المتطرفة وتحديد أسبابھا.

ويرى البرنامج ) (WCRPأن ھذه المواضيع البحثية ھي تحديات علمية ذات أھمية مجتمعية كبيرة بشكل خاص ،كما
أنھا مجاالت للبحث يمكن توقع إحراز تقدم كبير فيھا خالل الخمس إلى العشر سنوات المقبلة .وستستخدم ھذه التحديات
الكبيرة أيضا ً كمواضيع للم الشمل حول المشاريع الرئيسية األربعة للبرنامج ) (WCRPوحول أفرقته العاملة المختلفة.
وأشار االتحاد إلى أن البرنامج ) (WCRPومكوناته يعمالن حاليا ً على إعداد خطط تنفيذية من أجل ھذه التحديات
الكبيرة ،وأكد االتحاد أن من األمور الھامة جداً لإلقليم إحراز تقدم في البحوث المعنية بتقديم معلومات مناخية إقليمية
مستقبلية متقنة والبحوث المعنية بظواھر المناخ المتطرفة.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى أن البرنامج ) (WCRPقد قاد عملية إعداد المرفق الخاص بالبحوث
4.5.3
والنمذجة والتنبؤ في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي اعتمدھا المجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) (IBCSفي دورته األولى في تموز /يوليو  .2013وأشار االتحاد إلى أن ھذا المرفق يولي اھتماما ً
كبيراً لتطوير الخدمات المناخية اإلقليمية .وتھدف األنشطة البحثية لإلطار العالمي ) (GFCSإلى إقامة شراكات إلجراء
بحوث فعالة في المجاالت ذات األولوية األولية لإلطار العالمي ) ،(GFCSوإلى إتاحة كم وافر من المعلومات المناخية
التجريبية للمستخدمين .كما سترسي ھذه األنشطة أساسا ً علميا ً لحساب عدم اليقين في المعلومات المناخية عند اتخاذ
القرارات وستعالج عدداً من المسائل العلمية الملحة من قبيل تحسين فھم إمكانية التنبؤ وقدرة تكنولوجيات التنبؤ.
وأقر المجلس التقدم الكبير المحرز في تنفيذ عدد من األولويات البحثية التي يسعى إليھا البرنامج
4.5.4
) ،(WCRPوالتي كان من بينھا ،على سبيل المثال ال الحصر ،بعض المسائل الھامة للغاية لالتحاد اإلقليمي األول .وقد

الملخص العام
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تحققت إنجازات كبيرة في تعزيز فھم المناخ اإلقليمي ،ال سيما من خالل التنفيذ الناجح للتجربة اإلقليمية المنسقة
لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) (CORDEXفي عدد كبير من المناطق في العالم .واحتلت التجربة )(CORDEX
الخاصة بأفريقيا ،والتي تمثل التركيز األول للتجربة ) (CORDEXمنذ إنشائھا ،مكانا ً بارزاً في "المؤتمر الدولي المعني
بالمناخ اإلقليمي – التجربة ) (CORDEXلعام  "2013والذي ُنظم مشاركة بين البرنامج ) (WCRPوالمفوضية األوروبية
والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي بروكسل ،بلجيكا ،في تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وتمثل
التجربة ) (CORDEXالخاصة بأفريقيا جزءاً ال يتجزأ من مشروع التكيف في المناطق شبه القاحلة ) (ASARالذي
حصل مؤخراً على جائزة من إدارة التنمية الدولية ) (DFIDوالمركز الدولي لبحوث التنمية ) (IDRCفي إطار المبادرة
التعاونية لبحوث التكيف في أفريقيا وآسيا ).(CARIAA
وأصدر مؤتمر المناخ األفريقي لعام  (ACC2013) 2013المشترك بين البرنامج ) (WCRPوالمركز
4.5.5
) (ACPCخطة البحوث المناخية من أجل التنمية المستدامة ) (CR4Dوھي آلية دولية إلدماج األوساط البحثية المناخية
األفريقية ستعمل على سد الفجوات الكبيرة القائمة في فھم نظام األرض )إقران مجاالت نظام األرض الفيزيائية
واالجتماعية – االقتصادية والمجاالت الخاصة بالغالف الحيوي( ،وكذلك سد الفجوات في قدرات الرصد والمراقبة،
وأداء النماذج ،والقدرات التنبؤية الحالية .وسيُعقد االجتماع األول لمنتدى التنسيق من أجل أفريقيا ،وھو اإلطار
المؤسسي لدعم وتنفيذ خطة البحوث المناخية من أجل التنمية المستدامة ) ،(CR4Dفي مراكش ،المغرب ،في الفترة من
 5إلى  8تشرين األول /أكتوبر  2014تحت رعاية البرنامج ) (WCRPواإلطار العالمي ) (GFCSوالمركز )(ACPC
والمنظمة ) .(WMOوأشار االتحاد إلى خطتي مشروع تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARومشروع التجربة
العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXالتابعين للبرنامج ) (WCRPوالراميتين إلى إنشاء فريق معني بالموسميات
مشترك بين المشروعين ) (CLIVARو) (GEWEXالتابعين للبرنامج ) (WCRPإلى جانب إنشاء فريق عامل معني
بالموسميات في أفريقيا .ويمكن أن تستفيد ھذه المبادرة الجديدة من النشاط البحثي الذي أجراه مؤخراً المشروع
) (GEWEXالتابع للبرنامج ) (WCRPبشأن الموسميات في غرب أفريقيا ][http://www.amma-international.org
)التحليل المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية ) .((AMMAوثمة فريق آخر له قيمة مباشرة تعود على أفريقيا وھو
الفريق المعني بمعلومات الجفاف والتابع للبرنامج ) (WCRPوالذي يھدف إلى تحديد وتعزيز األنشطة البحثية الحالية
الخاصة بالجفاف ،السيما في إطار المشروعين ) (CLIVARو).(GEWEX
وأخذ االتحاد علما ً مع االھتمام بأن الدورة الرابعة والثالثين للجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة
4.5.6
للبرنامج )) (WCRPأيار /مايو  (2013قد اعتمدت اتحاد شبكة نظام األرض ) (ESGFكآلية للوصول إلى البيانات
والمعلومات التي يوصي بھا البرنامج ) .(WCRPويم ِّكن البرنامج ) ،(WCRPمن خالل ھذه اآللية ) ،(ESGFمن وصول
جميع العلميين في العالم إلى نواتج النماذج المناخية ونواتج الرصد ،مع إتاحة البيانات على نفس الشبكة بنسق موحد
وموثقة من خالل مبادرة "عمليات الرصد التي يقودھا البرنامج ) (WCRPمن أجل مشاريع مقارنة النماذج
) ."(Obs4MIPsوالمبادرات األولى للبرنامج ) (WCRPالتي تستخدم ھذه اآللية ھي مشروع المقارنة بين النماذج
المتقارنة ) ،(CMIPوتجارب إمكانية التنبؤ الموسمي في إطار مشروع التنبؤات التاريخية بالنظام المناخي )،(CHFP
والتجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق التنبؤات المناخية ) .(CORDEXوأوصى االتحاد األعضاء بدراسة الطرائق
الفعالة للوصول إلى قدر كبير من المعلومات المناخية القائمة على البحوث والتي يتيحھا البرنامج ) (WCRPمن خالل
االتحاد ) ،(ESGFكما أوصى االتحاد أعضاءه بتقييم ھذه المعلومات.
وأشار االتحاد أيضا ً مع التقدير إلى المساھمات الكبيرة التي قدمھا البرنامج ) (WCRPوالعلميون
4.5.7
المنتسبون له في تقرير التقييم الخامس الصادر عن الھيئة ) ،(IPCCالسيما في تقرير الفريق العامل األول "تغير المناخ
 :2013األساس العلمي الفيزيائي" .وأتاحت المرحلة  5من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة ) (CMIP5التابع
للبرنامج ) (WCRPمجموعة بيانات غير مسبوقة من توقعات النماذج التي كانت تستخدم على نطاق واسع في شتى
أنحاء العالم لدراسة تقلبية المناخ وتغيره وآثار تغير المناخ .وشكلت نتائج المرحلة  5من المشروع ) (CMIP5األساس
ألكثر من  350مطبوعا ً علميا ً .وأعرب االتحاد عن سروره لمعرفة أن البرنامج ) (WCRPيعمل حاليا ً على إعداد
المرحلة  6من المشروع ) ،(CMIP6والذي يُتوقع أن يجعل التنبؤات والتوقعات المناخية أكثر رصانة وشموالً.
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وأشار االتحاد مع التقدير إلى المساھمات التي تقدمھا األفرقة اإلقليمية التابعة للبرنامج
4.5.8
واألفرقة التي ينشئھا البرنامج ) (WCRPمن أجل إرساء األساس العلمي الذي يقوم عليه إعداد وصيانة نظم الرصد
اإلقليمية وحفز ھذه النظم ،بما فيھا النظم التي يقودھا النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد
المحيطات ) (GOOSمن قبيل "محطات التنبؤ والبحوث العائمة المثبتة في المنطقة المدارية من المحيط األطلسي
) "(PIRATAفي المحيط األطلسي االستوائي ،والدوران التقلبي الجنوبي في جنوب المحيط األطلسي ) (SAMOCمع
"المحطات العائمة المثبتة في جنوب المحيط األطلسي ) "(SAMBAفي جنوب المحيط األطلسي ،و"نظام رصد المحيط
الجنوبي ) "(SOOSفي المحيط الجنوبي .ويعمل المشروع ) (CLIVARالتابع للبرنامج ) (WCRPإلى جانب النظام
) (GOOSعلى إنشاء نظام رصد المحيط الھندي ،وسيسھم المشروع ) (CLIVARفي القيام بالبعثة الثانية الرئيسية في
المحيط الھندي تحت رعاية لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) .(IOCكما سيعمل المشروعان المسميان
التحليل المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية ) (AMMAوالدورة الھيدرولوجية في تجربة البحر المتوسط
) (HyMeXالتابعان للمشاريع المناخية الھيدرولوجية اإلقليمية ) (RHPالتابعة للمشروع ) (GEWEXالتابع للبرنامج
) (WCRPفي االتحاد اإلقليمي األول باعتبارھما األساس الذي سيقوم عليه تنشيط عدد من الحمالت البحثية اإلقليمية في
اإلقليم .ويجري حاليا ً إعداد مشروع ) (RHPآخر من أجل حوض بحيرة فيكتوريا ) .(HYVICوأكد االتحاد أن التعاون
الفعال بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsواألفرقة البحثية المتنوعة التي ينسقھا البرنامج
) (WCRPسيكون له أثر كبير على تطوير الخدمات المناخية اإلقليمية.
)(WCRP

وأقر االتحاد مع التقدير التزام البرنامج ) (WCRPبتطوير القدرات في مجال البحوث المناخية ،ودعمه
4.5.9
ً
للعلميين البراعم ) ،(ECSوكذلك للطلبة والعلميين من البلدان النامية .وأشار االتحاد أيضا مع التقدير إلى المدرسة
الصيفية الناجحة جداً التي نظمھا البرنامج ) (WCRPفي عام  2014بشأن تحديد أسباب الظواھر المتطرفة والتنبؤ بھا
)تموز /يوليو – آب /أغسطس  ،2014تريستا ،إيطاليا( والتي شارك فيھا ستة طالب من االتحاد اإلقليمي األول.
ويخطط البرنامج ) (WCRPوالمركز الدولي للفيزياء النظرية ) (ICTPلعقد مدرسة صيفية أخرى في عام  2015في
داكار ،السنغال ،تستضيفھا الوكالة الوطنية للطيران المدني واألرصاد الجوية ) .(ANACIMوستركز ھذه المدرسة
الصيفية على التنبؤ بالنظام المناخي وتقديم معلومات مناخية إقليمية يُستند إليھا في اتخاذ اإلجراءات.

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

)(WWRP

سلم االتحاد بمساھمات تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) (THORPEXفي أفريقيا
4.5.10
على مر عمرھا البالغ  10سنوات .وأشار االتحاد تحديداً إلى أھمية النتائج العلمية المتحصل عليھا من التحليل المتعدد
التخصصات للموسميات األفريقية ) (AMMAولسنة الحمل الحراري المداري ) .(YOTCكما أشاد بالتقدم الممتاز الذي
أحرزته األفرقة العاملة المعنية بالنظام العالمي للتنبؤات التفاعلية  -المجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة البحث
الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(GIFS-TIGGE) (THORPEXوبتمثل البيانات ونظم الرصد ) (DAOSوإمكانية
التنبؤ والعمليات الدينامية ) ،(PDPوالمجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة ) (THORPEXمن أجل نماذج المنطقة
المحدودة ) .(TIGGE-LAMوأشار االتحاد أيضا ً إلى أن التجربة ) (THORPEXقد ختمت أعمالھا في نھاية عام ،2014
وطلب من البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPالمحافظة على الزخم الذي حققته البحوث والبناء عليه .وسجل
االتحاد دعمه القوي للبرنامج ) (WWRPفي إعداد وإدارة المشاريع الجديدة ،السيما مشروع بحوث التنبؤات دون
ً
مشاركة مع البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPومشروع بحوث الطقس
الموسمية إلى الموسمية )،(S2S
شديد التأثير ) ،(HIWومشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPبالتعاون الوثيق مع البرنامج ) .(WCRPوستكون ھذه المشاريع
مفيدة للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHMsفي اإلقليم من خالل تعميق فھم إمكانية التنبؤ على المدى القصير إلى
المدى الطويل ،وابتكار نواتج تنبؤية تدعم اتخاذ القرارات في القطاعات الرئيسية )أي الزراعة والصحة واألمن
الغذائي والماء والتخطيط الحضري وإدارة المياه(.
وسلم االتحاد بدور البرنامج ) (WWRPفي تعزيز قدرة المجتمعات على التصدي للطقس شديد التأثير من
4.5.11
خالل إجراء بحوث تركز على تحسين دقة التنبؤات الجوية ومھلتھا واستخدامھا .وأيد االتحاد اإلجراءات المتخذة
لتعزيز تعاون البرنامج ) (WWRPمع البرنامج ) (WCRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالبرامج
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والمبادرات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOمن قبيل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPبغية
ضمان تكامل البحوث بشكل أفضل وتعظيم الفوائد التشغيلية التي يمكن أن تنجم عن نتائج البحوث الناضجة.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى توافر بيانات التنبؤات الواردة من عشرة مراكز تشغيلية إلى أرشيفات
4.5.12
المجموعة التفاعلية ) (TIGGEالتي يستضيفھا المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمركز
الوطني لبحوث الغالف الجوي ) (NCARوھيئة األرصاد الجوية الصينية ) .(CMAوطلب االتحاد إيالء اھتمام خاص
لالتحاد اإلقليمي األول بغية نشر ھذه النواتج لألغراض البحثية والتطبيقية.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى أن البرنامج ) (WWRPيركز بوجه خاص على تحسين التنبؤ بظواھر
4.5.13
الطقس شديد التأثير على نطاقات زمنية أوسع ،من النطاقات اآلنية إلى الموسمية ،إذ تظل التأثيرات االجتماعية –
االقتصادية لھذه الظواھر ھامة للغاية بالنسبة لألعضاء .ولذا ،اقترح االتحاد تحسين التفاعل بين الجامعات /المعاھد
البحثية والمرافق الوطنية ) (NMHSsمن أجل تعزيز فھم العمليات التي تكمن وراء الظواھر المتطرفة ولتيسير
استحداث أدوات وأساليب تنبؤية جديدة.
وطلب االتحاد من البرنامج ) (WWRPالعمل عن كثب مع البرنامج ) (WCRPصوب إعداد دراسات
4.5.14
علمية بشأن تأثير التقلبية الموسمية على ظواھر الطقس شديد التأثير في اإلقليم األول ،تسفر عن نتائج بحثية مفيدة
لتطبيقات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي القطاعات الرئيسية )أي الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة،
والماء ،والتخطيط الحضري /اإلدارة الحضرية ،والطاقة(.
وأشار االتحاد إلى نتائج الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالتي عُقدت في تشرين
4.5.15
الثاني /نوفمبر  2013في أنطاليا ،تركيا ،والسيما الجلسة المتعلقة بالصعوبات العلمية المقبلة )البند 9من جدول األعمال(
في إعداد بحوث الطقس شديد التأثير ،ونمذجة الماء ،والبحوث والخدمات الخاصة بالمدن الكبرى ،والتكنولوجيات
الجديدة.
وأعرب االتحاد عن سروره لنجاح المؤتمر العالمي العلمي المفتوح للطقس ) (WWOSCالذي عُقد في
4.5.16
الفترة من  16إلى  21آب /أغسطس  2014في مونت﷼ ،كندا ،وكان موضوعه الرئيسي ھو ’التنبؤ المتواصل بنظام
األرض :من دقائق إلى شھور‘ .وقد ركز المؤتمر بقوة على التطبيقات في القطاعات الرئيسية وعلى المشاركة النشطة
للعلميين البراعم ،والسيما من البلدان النامية .وشجع االتحاد أعضاءه على متابعة توصية المؤتمر ).(WWOSC
وأشار االتحاد إلى أن إجمالي عدد األعضاء من االتحاد اإلقليمي األول المشاركين في األفرقة العاملة
4.5.17
وفرق الخبراء التابعة للبرنامج ) ،(WWRPبما فيھا األفرقة العاملة التابعة للتجربة ) ،(THORPEXھو  10أعضاء )و27
عضواً من فرنسا والمملكة المتحدة( من إجمالي  87عضواً .واقترحت مصر زيادة الخبراء من االتحاد اإلقليمي األول
المشاركين في البرنامج ) .(WWRPوھذه األفرقة العاملة وفرق الخبراء تضم خبرات في مجاالت واسعة النطاق تتصل
بتقييم حالة أساليب تعديل الطقس ،وتحسين الفھم العلمي بشكل منتظم ،وتحسين مھارات التنبؤ بظواھر الطقس ،ال سيما
فيما يتعلق بظواھر الطقس شديدة التأثير ،ووضع إجراءات علمية لتقييم التنبؤات ،وكفالة استخدام القطاعات االجتماعية
االقتصادية لھذه التنبؤات.
وأقر االتحاد بأھمية المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير ) (RDPsفي
4.5.18
تلبية االحتياجات اإلقليمية .وأشار إلى التقدم المحرز في إعداد برنامج ميداني واسع النطاق من أجل "مشروع البحث
والتطوير ) (RDPلبحيرة فيكتوريا" بھدف تحسين فھم ديناميات العواصف الرعدية ببحيرة فيكتوريا وتطوير القدرات
التنبؤية من أجل سالمة األشخاص الذين يعتمدون على البحيرة لتأمين مصدر عيشھم.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى التركيز المنصب على بحوث األرصاد الجوية المدارية ،وشجع االتحاد
4.5.19
اإلقليمي األول على تحديد واستھالل مشاريع بحث وتطوير ) (RDPsومشاريع إيضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPsتتعلق
باألرصاد الجوية المدارية .وشدد االتحاد على أھمية ھذه المشاريع في ضوء الزيادة الحادثة مؤخراً في تواتر أو شدة
ظواھر الطقس المتطرفة والتي تشير إلى زيادة تعرض األرواح والممتلكات للخطر ،ال سيما في البلدان النامية .وشجع
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االتحاد األعضاء على إعداد مشاريع مماثلة بغية مواصلة تحسين خدمات الطقس التشغيلية والخدمات البيئية ذات
الصلة ،ومن ثم تلبية احتياجات ومتطلبات البلدان المتأثرة باألعاصير المدارية في أفريقيا.
وأشار االتحاد مع االرتياح إلى أن الفريق العامل المعني ببحوث األرصاد الجوية المدارية ) (WGTMRقد
4.5.20
نشر في أثناء فترة ما بين الدورتين كتبا ً فنية ومقاالت علمية لتحسين فھمنا لألعاصير المدارية والموسميات ،كما نظمَّ
لقاءات تدريبية على أساس شبه سنوي ،وقد عاد ذلك بالنفع بوجه خاص على العلميين البراعم من أقل البلدان نمواً
والبلدان النامية في المناطق المدارية ،بما في ذلك العلميون في االتحاد اإلقليمي األول.
ونظراً لألھمية المتنامية لتنبؤ المجموعات في تحسين أداء التنبؤ ،أيد االتحاد تأييداً تاما ً أنشطة البرنامج
4.5.21
) (WWRPالتي تھدف إلى مواصلة تحسين فھم المتنبئين واستخدام ھذه التنبؤات ،من قبيل الدورة المعنية بتنبؤ
المجموعات باألعاصير المدارية والتي ُنظمت خالل الدورة التدريبية الدولية بشأن األعاصير المدارية المعقودة في
نانجينغ ،الصين ،في كانون األول /ديسمبر  .2011ومن ثم ،طلب االتحاد من البرنامج ) (WWRPتنظيم لقاء تدريبي
مماثل في أفريقيا.
وأشار االتحاد إلى أن الفريق العامل المشترك المعني ببحوث التحقق من التنبؤات ) (JWGFVRقد عمل
4.5.22
بنشاط في السنوات السابقة في مجال تدريب المتنبئين واإلداريين في جنوبي وشرقي أفريقيا على تقنيات التحقق
األساسية .وسلم االتحاد بالدور الذي يؤديه الفريق العامل ) (JWGFVRبغية مراعاة احتياجات المستخدمين لكفالة
مالءمة عمليات التحقق من التنبؤات في المناطق شديدة الضعف من قبيل أفريقيا ،والتشجيع على تقاسم بيانات
الرصدات ألغراض التحقق.
وأعرب االتحاد عن سروره لنجاح حلقة العمل المعنية باإلبالغ عن المخاطر وجوانب الشك التي
4.5.23
نظمھا الفريق العامل التابع للبرنامج ) (WWRPوالمعني بالتطبيقات البحثية المجتمعية واالقتصادية )،(WG SERA
والتي عُقدت في مولبورن في تموز /يوليو  .2012وقد جمعت حلقة العمل خبرات أعضاء الفريق العامل )(WG SERA
مع خبرات الباحثين والمھنيين المدعويين من أستراآلسيا ،لتقديم البحوث الحالية وعرض آخر ما وصلت إليه البحوث،
وتقديم التقارير بشأنھا ،فيما يتعلق بأولويتين اثنتين من أولويات تطبيقات البحوث المجتمعية واالقتصادية ) :(SERAفھم
معلومات الطقس وتحسين استخدامھا في صنع القرار؛ وفھم جوانب الشك في التنبؤ بالطقس وتحسين إبالغه .ووفرت
حلقة العمل منتدى لعقد مناقشة بحثية بشأن اإلبالغ الفعال عن جوانب الشك والمخاطر في تقارير الطقس واإلنذار.
واستناداً إلى نجاح حلقة العمل ھذه الخاصة بمنطقة أستراآلسيا ،من المزمع تنظيم لقاءات مماثلة في مناطق أخرى.
وأُبلغ االتحاد بأن الفريق العامل ) (WG SERAيوفر باستمرار توجيھات بشأن تقييم احتياجات /متطلبات
4.5.24
المستخدمين وبشأن دراسة /تيسير استخدام األدوات والمعلومات الجديدة لتقييم فوائد وأداء مشاريع البرنامج )(WWRP
والمشاريع ) (FDPsوالمشاريع ).(RDPs
وأشار االتحاد مع االھتمام إلى أن الفريق العامل ُيعِد حاليا ً مشروع بحث وتطوير لتطبيقات البحوث
4.5.25
المجتمعية واالقتصادية ) :(SERA RDPفھم األبعاد المجتمعية واالقتصادية لنظم اإلنذار المتعلقة بالطقس .ويتضمن ھذا
المشروع إعداد إطار بحثي وتطبيقي )وھو أساسا ً مجموعة أساليب /تصاميم خاصة بالفرضيات والتقييم( مع تحديد
مشاريع /دراسات حالة .وستستخلص الجوانب ذات الصلة من ھذه المشاريع /دراسات الحالة و /أو سيوسع نطاقھا من
خالل دراسات إضافية أو تكميلية حسبما تتيح الموارد .وتشمل المشاريع المساعي الطويلة األجل الجديدة للبرنامج
) (WWRPمن قبيل مشاريع إرث التجربة ) (THORPEXالثالثة )مشروع بحوث التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية
) ،(S2Sومشروع التنبؤات القطبية ) ،(PPPومشروع بحوث الطقس شديد التأثير ) ،((HIWeatherوكذلك األنشطة التي
تقع خارج نطاق لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASمثل المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي )(CIFDP
المشترك بين اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوالذي يخطط إلعداد دراسات حالة في
السواحل الجنوبية والشرقية ألفريقيا.
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)(GAW

أشار االتحاد إلى األولويات الخاصة بتطوير المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالتي قدمتھا
4.5.26
الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) .(CASوتشمل ھذه األولويات بحوث الطقس شديد التأثير ،ونمذجة
دورة الماء والتنبؤ بھا ،ونظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) ،(IGISوبحوث األھباء الجوية،
وبحوث وخدمات المجمعات الحضرية الكبيرة ،والتكنولوجيات الناشئة .واتفق االتحاد على أن ھذه األولويات تتصل
اتصاالً وثيقا ً باإلقليم وناشد األعضاء اتخاذ الخطوات الالزمة لتناول ھذه األولويات.
واتفق االتحاد على أن عمليات الرصد تشكل األساس الذي يقوم عليه توفير نواتج وخدمات المراقبة
4.5.27
العالمية للغالف الجوي ) (GAWالھامة لألعضاء .وأشار االتحاد إلى الحاجة إلى مزيد من النواتج والخدمات التي تركز
على احتياجات اإلقليم والتي تتناول العواصف الرملية والترابية ،والمصادر اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري
ومصارفھا ،وجودة الھواء اإلقليمي .وسلم االتحاد بفائدة الخدمات اإلقليمية التي يقدمھا المركز اإلقليمي لنظام اإلنذار
بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا التابع للمنظمة ) (http://sds-was.aemet.es/) (SDS-WAS) (WMOوالخاص
بشمال أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ) (NA-ME-Eوالذي تشغله إسبانيا ،وشجع األعضاء على استخدام ھذه الخدمات
بمزيد من الفعالية .كما سلم االتحاد بأن الرصدات اإلقليمية تقدم دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSولعدد
كبير من المبادرات األخرى.
وسلم االتحاد بأن الشبكة الحالية لرصد تركيب الغالف الجوي في أفريقيا غير كافية لمراقبة تركيب
4.5.28
الغالف الجوي ولدعم الممارسات القياسية لألرصاد الجوية من قبيل التنبؤ بالطقس ونظم اإلنذار بالطقس القاسي.
وأعرب االتحاد عن تقديره للجھود التي تبذلھا الجزائر وكابو فيردي وفرنسا وكينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا إلجراء
رصدات شاملة لتركيب الغالف الجوي في المحطات العالمية التابعة للمراقبة ) .(GAWكما سلم االتحاد بضرورة زيادة
كثافة محطات الرصد بشكل كبير في اإلقليم للتمكين من مراقبة مصادر التلوث )الطبيعية وبشرية المنشأ على السواء(
بمزيد من الدقة .وتدعم مصر برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمن خالل إنشاء محطات جديدة لقياس
تلوث الجو ومن خالل إتاحة البيانات.
وأعرب االتحاد عن تقديره للجھود التي تبذلھا إدارة األرصاد الجوية الكينية ) (KMDلكفالة عدم انقطاع
4.5.29
خط الكھرباء الذي يغذي المحطة العالمية الكينية لألرصاد الجوية ) (Mt. Kenyaالتابعة للمراقبة ) ،(GAWوقد أسفر ذلك
عن استئناف عمليات الرصد .وأعرب االتحاد أيضا ً عن تقديره للدعم المقدم من مرفق األرصاد الجوية السويسري
) (MétéoSwissلتوسيع نطاق برنامج الرصد في المحطة الكينية لألرصاد الجوية ) (Mt. Kenyaليشمل قياسات األھباء
الجوية في إطار مشروع بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد المناخ ) (CATCOSولدعم برنامج سبر األوزون
في نيروبي )من خالل استخدام مسابير األوزون أسبوعيا ً( .وأشاد االتحاد بالجھود التي تبذلھا فرنسا إلنشاء مرصد
جديد في الرينيون.
وأعرب االتحاد عن ارتياحه للتعاون الطويل األمد بين المعاھد األوروبية واألفريقية إلجراء عمليات
4.5.30
رصد مستدامة لتركيب الغالف الجوي .فمحطة  Lamtoفي كوت ديفوار ،التي كان مختبر علوم المناخ والبيئة )(LSCE
في فرنسا ھو صاحب فكرة إنشائھا وھو الذي أنشأھا واليزال يدعمھا ،تشغلھا جامعة Félix Houphouët-Boigny
بأبيدجان ،وتقدم ھذه المحطة مساھمات كبيرة في برنامج المراقبة ) .(GAWكما أعرب االتحاد عن تقديره للدعم المقدم
من معھد ماكس بالنك للكيمياء الجيولوجية الحيوية بألمانيا لتركيب وتشغيل محطة  Gobabebلمراقبة المناخ في
ناميبيا .وأعرب االتحاد أيضا ً عن سروره إلقامة شراكة بين وزارة التعليم الرواندية ومعھد Massachusetts
للتكنولوجيا )الواليات المتحدة األمريكية( ،إلنشاء مرصد المناخ الرواندي .كما أعرب االتحاد عن سروره إلجراء
ثالث حمالت للقياسات منذ عام  2010في جنوب أفريقيا بالتعاون مع المعھد الفنلندي لألرصاد الجوية.
وأعرب االتحاد عن سعادته لتعيين محطة  Izañaلمراقبة الغالف الجوي التي تديرھا إسبانيا مختبراً
4.5.31
للجنة ) (CIMOالتابعة للمنظمة ) (WMOلألھباء وأدوات االستشعار عن بعد ببخار الماء من قبل اللجنة ).(CIMO
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وأكد االتحاد على أن التعاون فيما بين بلدان اإلقليم عنصر أساسي الستدامة الرصدات .وفي ھذا الصدد،
4.5.32
سلط االتحاد الضوء على أھمية التوأمة بين المحطتين العالميتين التابعين للمراقبة )) Izaña (GAWإسبانيا( وتمانرست
)الجزائر( .وأشاد االتحاد كذلك بالدعم المقدم من الوكالة الدولية اإلسبانية للتعاون من أجل التنمية والذي سمح بتركيب
خمس أجھزة في الجزائر ومصر والمغرب وتونس .وسلم المجلس بأن ھناك إمكانية كبيرة لنقل المعارف من الجامعات
األفريقية إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsوشجع األعضاء على إقامة تعاون مع
الجامعات في اإلقليم.
وأشار االتحاد كذلك إلى أھمية رصد غازات االحتباس الحراري ) (GHGلدعم الحصر المستقل
4.5.33
لالنبعاثات والتحقق من تدفقات غازات االحتباس الحراري على المستوى اإلقليمي وتحليلھا .وأعرب االتحاد عن قلقه
إزاء ضعف شبكة رصد غازات االحتباس الحراري في أفريقيا .وأشار إلى أن التعاون الحالي بين البلدان األفريقية
واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAبشأن رصد غازات االحتباس الحراري يقتصر على أخذ عينات
قارورية في الجزائر وجزيرة كروزيه )فرنسا( وناميبيا وجنوب أفريقيا .وأعرب االتحاد عن قلقه ألن المسائل
اللوجستية تحول في كثير من األحيان دون تشغيل ھذه الشبكة بشكل صحيح مما يتسبب في حدوث فجوات كبيرة في
البيانات .وطلب االتحاد من األعضاء أن يتخذوا الخطوات الالزمة لكفالة عدم انقطاع عمليات أخذ عينات من غازات
االحتباس الحراري ونقل عينات الھواء إلى مختبر التحليل .وشدد االتحاد على أن نظام المعلومات المتكامل لغازات
االحتباس الحراري ) (IGISسيتطلب إنشاء مزيد من محطات رصد غازات االحتباس الحراري في اإلقليم .وأيدت
مصر دعوة االتحاد لتوسيع نطاق الشبكة لرصد الغازات الدفيئة في أفريقيا بغية القيام بتحديد كمي أفضل الدور الذي
تلعبه ھذه الغازات حاليا في تغير المناخ في القارة .وذكرت ھيئة األرصاد الجوية في مصر أن تساھم في المراقبة
العالمية للغالف الجوي من خالل تقديم بيانات عن الغازات الدفيئة تتحصل عليھا من خمس محطات في مصر.
وأشار االتحاد إلى أن األھباء الجوية في الغالف الجوي تمثل عنصراً ھاما ً للغاية بالنسبة إلى المناخ
4.5.34
والصحة .وسلم بأن الشبكة الحالية للرصد الموقعي للھباء الجوي فوق المناطق القارية األفريقية تتألف من محطتين
فقط؛ وھما كينيا )األرصاد الجوية الكينية ) ((Mt. Kenyaوجنوب أفريقيا )كيب بوينت ) .((Cape Pointو ُتجرى عمليات
رصد العمق الضوئي لألھباء الجوية ) (AODفي عدد من المحطات في إطار الشبكة الروبوتية لألھباء الجوية
) .(AERONETونظراً إلى أن اإلقليم يتأثر تأثراً بالغا ً بفعل األھباء الجوية الناجمة عن العواصف الرملية وحرق الكتل
األحيائية ،سلم االتحاد بأن توسيع نطاق شبكة األھباء الجوية يمثل عنصراً ھاما ً جداً لإلقليم .وأشار االتحاد كذلك إلى
أن نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا التابع للمنظمة )(www.wmo.int/sdswas) (SDS-WAS) (WMO
يتطلب إجراء رصدات في الوقت شبه الحقيقي لألھباء الجوية الرملية والترابية إلدخال التحسينات الالزمة على التنبؤ
بالعواصف الرملية والترابية لتقليل المخاطر التي يتعرض لھا الطيران وصحة اإلنسان والزراعة .وأوصى االتحاد
بإنشاء خدمات مماثلة فيما يتعلق بحرق الكتلة األحيائية.
وأشار االتحاد إلى التأثيرات الناجمة عن حرق الكتل األحيائية في اإلقليم على نوعية الھواء وأعرب عن
4.5.35
سروره لمالحظة أن المنظمة ) (WMOقد اتخذت ،بالتعاون مع المشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي
) ،(IGACومشروع الدراسة المتكاملة لعمليات النظم اإليكولوجية األرضية – الغالف الجوي ) ،(iLEAPSالمبادرة
المتعددة التخصصات المعنية بحرق الكتلة األحيائية ) (IBBIلمعالجة ھذا الموضوع:
.http://www.mpic.de/projects/ibbi.html
وسلم االتحاد بأھمية بالبيانات الخاصة باألوزون واألشعة فوق البنفسجية ،والتي ُتستخدم في العملية
4.5.36
المشتركة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPللتقييم العلمي لنفاد األوزون ،وفي اعتماد بيانات
السواتل .وأعرب االتحاد عن قلقه إزاء مساھمة اإلقليم في االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون ) (9ORMالمشترك
بين البرنامج ) (UNEPوالمنظمة ) (WMOفي أيار /مايو  ،2014إذ لم يقدم إال عدد قليل من بلدان اإلقليم تقارير إلى ھذا
االجتماع ) .(9ORMفقدمت الجزائر ومصر وكينيا وجنوب أفريقيا تقارير بشأن مراقبة األوزون ،في حين لم تقدم
بوركينا فاسو وجزر القمر وغامبيا ومدغشقر وتوغو تقارير إال فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة
لألوزون ) (ODSومراقبتھا ،من خالل مكاتبھم المعنية باألوزون .وأشار االتحاد كذلك إلى ما يساوره من قلق لعدم
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وجود زخم حقيقي لدعم المبادرات المتخذة لنقل األدوات الجيدة الفائضة من البلدان المتقدمة إلى المناطق األفريقية التي
تشح فيھا التغطية والتي توجد بھا مواقع مالئمة.
4.5.37

وأشار االتحاد إلى االنتھاء من التقييم العالمي للھطول ونشره

) .(http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/93/supp/Cوأشاد بالمساھمة المقدمة من األعضاء
األفريقيين في شبكة ترسب األنواع النزرة ذات األھمية الكيميائية الجيولوجية الحيوية ) (DEBITSالتابعة للمشروع
الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) (IGACفي ھذا التقييم .وسلم بضرورة مواصلة رصد كيمياء الھطول
بعد نشر ھذا التقييم.
وشدد االتحاد على ضرورة أن يستخدم األعضاء مجاالت التعاون القائمة ،من قبيل مشروع مراقبة
4.5.38
تركيب الغالف الجوي والمناخ – التنفيذ المؤقت ) (MACC-IIالتابع للبرنامج األوروبي لمراقبة األرض )(Copernicus
في أوروبا ،والمبادرات المماثلة في األقاليم األخرى ،من أجل التصدي لخدمات البيانات والتنبؤ الحضري وغير
الحضري )من قبيل التنبؤ بكيمياء الطقس أو التنبؤ بحرائق الغابات وتأثيراتھا( .ويمثل الرصد في الوقت شبه الحقيقي
) (NRTعنصراً أساسيا ً للتمكين من تقديم ھذه الخدمات .وفي ھذا الصدد ،رحب االتحاد بالجھود التي يبذلھا كابو فيردي
وجنوب أفريقيا لتقديم البيانات في الوقت شبه الحقيقي من محطة كيب بوينت ) (Cape Pointومرصد كابو فيردي
للغالف الجوي من أجل اعتماد النماذج في المشروع ).(http://gmes-atmosphere.eu/d/services/gac/nrt/) (MACC-II
وأشار االتحاد إلى أن نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAWSIS
4.5.39
) (http://gaw.empa.ch/gawsis/يقدم معلومات محدثة بشأن شبكات المراقبة ) ،(GAWوحث األعضاء الذين يشغلون
محطات إقليمية أو عالمية أو محطات مساھمة في المراقبة ) (GAWعلى التأكد من تحديث معلوماتھم بانتظام.
وباإلشارة إلى تقلص البيانات المقدمة والخاصة بعدد من بارامترات المراقبة ) ،(GAWذ ّكر االتحاد األعضاء بأنه يلزم
تقديم أحدث بيانات حتى تتمكن المراقبة ) (GAWمن تقديم الخدمات المطلوبة ومعلومات مح ّدثة ،وحث األعضاء على
تقديم بيانات الرصد التي تتطلبھا المراقبة ) (GAWإلى مراكز البيانات ذات الصلة حسب االتفاق ،عاد ًة في غضون سنة
بعد القياس.

وأكد االتحاد على أھمية ضمان الجودة ومراقبتھا ) (QA/QCفي المراقبة ) ،(GAWوطلب من األعضاء
4.5.40
تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة )) (WMOدليل ننفيذ نظام إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
و الھيدرولوجيا ،مطبوع المنظمة رقم  (1100في قياسات تركيب الغالف الجوي .وأعرب االتحاد عن تقديره لمساھمة
إسبانيا في نظام ضمان الجودة للمراقبة ) (GAWمن خالل استضافة المركز اإلقليمي لمعايرة أجھزة  Brewerفي
أوروبا ) .(RBCC-Eورحب االتحاد بتنظيم مقارنات ألجھزة  Brewerفي عامي  2011و 2013ضمت مشاركين من
الجزائر والمغرب .وأعرب االتحاد عن تقديره أيضا ً لمركز  Ireneالفني التابع لمرفق جنوب أفريقيا للطقس الستضافته
المركز اإلقليمي لمعايرة أجھزة  Dobsonالتابع للمنظمة ) (WMOفي االتحاد اإلقليمي األول ،والذي يخطط إلجراء
المقارنات المقبلة ألجھزة  Dobsonخالل الفترة أيلول /سبتمبر – تشرين األول /أكتوبر .2015
وفيما يتعلق بنواتج المراقبة ) ،(GAWنوه االتحاد بأھمية نشرة غازات االحتباس الحراري التي تصدرھا
4.5.41
المنظمة ) ،(WMOوھي مطبوع ذو حجية للمنظمة ) (WMOبشأن حالة غازات االحتباس الحراري الرئيسية في الغالف
ّ
وحث
الجوي ،ونشرة األھباء الجوية التي تصدرھا المنظمة ) ،(WMOواللتين يقدم فيھما األعضاء مساھمات قيّمة،
االتحاد على دعمھما.
وأشار االتحاد إلى الحاجة إلى تطوير القدرات في اإلقليم .كما أقر بأھمية مركز التدريب والتعليم التابع
4.5.42
للمراقبة ) (www.gawtec.de) (GAWTEC) (GAWبألمانيا ،والدورات التدريبية بشأن العواصف الرملية والترابية
) (SDSوبشأن أجھزة  ،Brewerوكذلك المدارس الصيفية واللقاءات التدريبية األخرى المشمولة برعاية مشتركة .وقد
ُنفذت أنشطة تطوير القدرات الموجھة صوب استدامة العمليات األفريقية ،على وجه الخصوص من خالل مشاركة
أربعة عشر مشغالً من محطات المراقبة ) (GAWفي أفريقيا في الدورات التدريبية التي عقدھا المركز )(GAWTEC
بين عامي  2010و .2013وشجع االتحاد األعضاء على االستفادة من ھذه اللقاءات التدريبية ،وأوصى بتوسيع نطاق
المراكز التدريبية اإلقليمية القائمة التابعة للمنظمة ) (WMOلتشمل رصدات تركيب الغالف الجوي.
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وأشار االتحاد إلى المبادرات األخرى المتخذة في أفريقيا والتي يمكن أن تسھم في تطوير القدرات .فقد
4.5.43
أعدت مفوضية االتحاد األفريقي عدداً من برامج التعليم العالي لتعزيز التكامل األكاديمي على مستوى القارة ،ولتعزيز
التنمية في أفريقيا .كما موَّ لت المفوضية األوروبية ،في إطار برنامجھا اإلطاري  ،7مبادرة تعزيز شراكات البنية
األساسية للبحوث األفريقية األوروبية ) .(PAERIPوسلم االتحاد بأن ھذه المبادرات يمكن أن تساعد في تطوير القدرات
في مجال العلوم البيئية وحث األعضاء على المشاركة في ھذه األنشطة.
وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة أن المراقبة ) (GAWقد احتفلت بالذكرى الخامسة والعشرين
4.5.44
إلنشائھا بالتزامن مع الندوة الثالثة عشرة للجنة الدولية لكيمياء الغالف الجوي وتلوث الھواء العالمي ) (ICACGPالتي
ُتنظم كل أربع سنوات والمؤتمر الثالث عشر للمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي ) ،(IGACفي
ناتال ،البرازيل في الفترة من  22إلى  26أيلول /سبتمبر .2014
المبادرات البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس )(WWRP
والمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW

الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي

)(CAS

أشار االتحاد إلى أن الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASقد عُقدت في الفترة من
4.5.45
 20إلى  26تشرين الثاني /نوفمبر  2013في أنطاليا ،تركيا ،وسبقھا انعقاد المؤتمر الفني "التصدي لعوامل اإلجھاد
البيئي في القرن الحادي والعشرين" )أنطاليا 19-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر  .(2013واستعرضت اللجنة ) (CASفي
دورتھا السادسة عشرة التقدم المحرز في البرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPبما في ذلك نجاح اختتام تجربة
البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXوفي تطوير برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
) ،(GAWبما في ذلك مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(GURMEونظرت اللجنة في أولويات المنظمة ) ،(WMOال سيما فيما يتعلق بأنشطة اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS
وحددت ،بمساعدة األعضاء ،األولويات البحثية الناشئة ،وقدمت توجيھات شاملة بشأن األنشطة المستقبلية للبرنامج
) ،(WWRPبما في ذلك االنتقال السلس لما بعد التجربة ) (THORPEXفي نھاية عام .2014

الفريق العامل المعني بالتجريب العددي

)(WGNE

أشاد االتحاد بنتائج الدورة التاسعة والعشرين للفريق العامل المعني بالتجريب العددي ) (WGNEالتي
4.5.46
عُقدت في مولبورن ،أستراليا ،في الفترة  14-10آذار /مارس  .2014فالفريق العامل ) (WGNEيتحمل المسؤولية عن
تعزيز إعداد نماذج دوران الغالف الجوي الستخدامھا في التنبؤ بالطقس والمناخ والماء والبيئة على جميع النطاقات
الزمنية والمكانية ،وعن تحديد أوجه القصور ومعالجتھا .وتناولت الدورة مواضيع ھامة من قبيل مشروع التنبؤات
دون الموسمية إلى الموسمية ،ودراسات االنزالق السطحي في التنبؤ العددي بالطقس ،ونماذج المناخ ،والروابط بين
نماذج الطقس /المناخ واألھباء الجوية .ويتوافر تقرير الدورة على الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/resdept_wgne.html/
وأشار االتحاد مع التقدير إلى نتائج حلقة العمل الرابعة للفريق العامل ) (WGNEبشأن األخطاء المنھجية
4.5.47
في نماذج الطقس والمناخ ،والتي عُقدت في دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،إكستير ،في الفترة  19-15نيسان/
أبريل  ،2013وكان الھدف منھا فھم طبيعة وأسباب األخطاء المنھجية في التنبؤ بالطقس والمناخ ،باستخدام أساليب
التشخيص وعمليات الرصد ونماذج العمليات والتجارب المبسطة .وأوصت حلقة العمل باتباع نھج أكثر سالسة في
تقييم النماذج من خالل توثيق عرى التعاون بين البرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) ،(WWRPوشجعت على استخدام
مجموعة أكثر تنوعا ً من أساليب التشخيص باالستعانة بمجموعات بيانات للنماذج والرصد معدة بأنساق شائعة ،ودعت
إلى إجراء عمليات رصد مالئمة في المناطق القطبية والمدارية وللتدفقات السطحية فوق المحيطات ،واقترحت بذل
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جھود بحثية تربط بين العمليات الدينامية والفيزيائية في النماذج .ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي:
.http://www.metoffice.gov.uk/conference/wgne2013/
وأشار االتحاد إلى أن فرقة العمل المشتركة بين البرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) (WWRPوالمعنية
4.5.48
بتذبذب مادن – جوليان ) (MJOسترفع تقاريرھا من اآلن فصاعداً إلى الفريق العامل ) (WGNEمباشرة ألن من المسلم
به على نطاق واسع أن تحسين فھم تذبذب مادن – جوليان والتقلبية الفصلية ) (ISVالمدارية المتصلة به ،والتنبؤ بھما،
أمران حاسما األھمية لكل من دوائر المناخ والطقس ،السيما في أفريقيا .ومن المنتظر أن تسھم فرقة العمل المشار
إليھا أعاله إسھاما ً كبيراً في مشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) ،(S2Sوس ُت َّ
نظم أنشطة ھذه الفرقة اآلن
حول أربعة مشاريع فرعية ھي) :أ( عملية التشخيص والقياس ذات المنحى العملي لمحاكاة تذبذب مادن – جوليان؛
)ب( قياسات مراقبة التقلبية الفصلية ) (ISVالمدارية للموسميات الصيفية في المناطق الشمالية ،والتنبؤ بھا؛ )ج(
القياسات المبسطة لتذبذب مادن – جوليان ،وتحليل المرحلة  5من مشروع مقارنة النماذج المقترنة؛ )د( الھيكل الرأسي
والعمليات الدينامية الحرارية لتذبذب مادن – جوليان .وأوصى االتحاد ببذل جھود محددة لتحليل تأثير تذبذب مادن –
جوليان ) (MJOعلى التقلبية الفصلية ) (ISVالمدارية في أفريقيا.
وأشار االتحاد إلى أن التفاعل النشط بين دوائر األرصاد الجوية والبيئة والمناخ أمر مطلوب لكفالة
4.5.49
استحداث جيل جديد من النماذج المقترنة للكيمياء  -نماذج األرصاد الجوية وتطبيقاتھا في التنبؤ العددي بالطقس،
وتلوث الغالف الجوي ،والدراسات المناخية .وسيُعقد المؤتمر الدولي المعني بالنمذجة المقترنة للكيمياء  -األرصاد
الجوية في جنيف في الفترة  11-9شباط /فبراير  .2015وأحاط االتحاد علما ً بالمشاركة النشطة للفريق العامل )(WGNE
في ھذه األنشطة ،وشجعه على ذلك.
وشجع االتحاد أيضا ً التعاون الناشئ بين الفريق العامل ) (WGNEوالمراقبة ) ،(GAWوالذي يشمل
4.5.50
التركيز على األھباء الجوية والمشروع ) .(GURMEوشدد على أن من الضروري إيجاد أنواع جديدة من الخدمات
تستخدم العلوم والتكنولوجيا على أحسن وجه لمساعدة المدن في مواجھة األخطار من قبيل عرام العواصف
والفيضانات وموجات الحرارة ونوبات تلوث الھواء .وتشمل ھذه الخدمات الجديدة نظم الرصد التي تركز على البيئة
الحضرية؛ ونماذج التنبؤ البيئي المقترنة العالية االستبانة التي تشمل عمليات واقعية خاصة بكل مدينة واألوضاع
الحدية وتدفقات الطاقة والخصائص الفيزيائية ،وكذلك المھارات الفنية والقدرات المؤسسية الستخدام أحدث
التكنولوجيات المتوافرة على أفضل وجه .ونظراً ألن جودة الھواء والتوسع الحضري ضمن المسائل الناشئة التي
تكتسي أھمية إقليمية ،أوصى االتحاد بعقد حلقات عمل وإجراء أنشطة تدريبية مالئمة بشأنھما من أجل أفريقيا.
وأشار االتحاد إلى أنه قد تم إعداد الورقة المفاھيمية الخاصة بالنشاط الشامل الجديد في المناطق
4.5.51
الحضرية المشار إليه آنفاً ،باسم "الخدمات الحضرية المتكاملة الخاصة بالطقس والبيئة والمناخ"
_(http:// www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/Bulletin631-2014_TowardsIntegratedUrbanWeather
)en.html/

مشروع بحوث التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية

)(S2S

أشار االتحاد إلى إنشاء الفريق التوجيھي التابع للمشروع ) ،(S2Sوأيد إعداد خمسة مشاريع فرعية )مثالً
4.5.52
الطقس والموسميات وتذبذب مادن – جوليان وأفريقيا والتحقق( ،نظراً ألن أفريقيا تتأثر بشكل كبير بتذبذب مادن –
جوليان والموسميات والظواھر الجوية المتطرفة .وأشار االتحاد أيضا ً إلى أھمية المشروع ) (S2Sبالنسبة للتنبؤ
باحتراق الكتلة األحيائية .وأعرب االتحاد عن تقديره إلنشاء مكتب التنسيق الدولي في تشرين الثاني /نوفمبر 2013
والذي تستضيفه إدارة األرصاد الجوية الكورية في المعھد الوطني لبحوث األرصاد الجوية في جيجو ،جمھورية
كوريا .وبغية تحقيق أھداف ھذه المشاريع الفرعية ،أيد الفريق التوجيھي إنشاء قاعدة بيانات موسعة للتنبؤات دون
الموسمية )ما يصل إلى  60يوما ً( وإعادة التنبؤات ،الواردة من موفرين متعددين للبيانات ،بما في ذلك مرفق جنوب
أفريقيا للطقس.
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ولكفالة توفير الموارد الالزمة للمشروع ) (S2Sلتنفيذ أنشطته المخطط لھا ،شجع االتحاد األعضاء على
4.5.53
المساھمة في صندوقه االستئماني.

مشروع التنبؤات القطبية

)(PPP

أشار االتحاد إلى أنشطة مشروع التنبؤات القطبية ) (PPPالعشري المنشأ حديثاً ،ال سيما االنتھاء من
4.5.54
خطة التنفيذ والتقدم المحرز في التخطيط لسنة التنبؤات القطبية بقيادة الفريق التوجيھي التابع للمشروع )(PPP
وبالتعاون الوثيق مع مبادرة إمكانية التنبؤ بالمناخ القطبي التابعة للبرنامج ) .(WCRPوالھدف من مشروع التنبؤات
القطبية ) (PPPھو تعزيز البحوث التعاونية الدولية التي تمكن من إعداد خدمات محسنة للتنبؤ بالطقس والبيئة في
المناطق القطبية ،على نطاقات زمنية تتراوح بين الساعات والفصول .ويمثل المشروع ) (PPPعنصراً جوھريا ً في
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) (GIPPSالتابع للمنظمة ) .(WMOوأشار االتحاد إلى اھتمام جنوب أفريقيا
الكبير ببحوث المشروع ) (PPPوبآثاره التشغيلية.

نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا

)(SDS-WAS

أعرب االتحاد عن ارتياحه لألنشطة المشتركة بين البرنامج ) (WWRPوالمراقبة ) (GAWوالمضطلع بھا
4.5.55
في إطار النظام ) ،(SDS-WASوالتي أسفرت عن تحسين فھم عمليات األتربة في الغالف الجوي ،وتأثيرات الرمال
واألتربة على المناخ والبيئة ،وعن توفير بيانات الرصدات ونواتج التنبؤ متعدد النماذج .وقد أنشئت ثالث عقد للنظام
)) (SDS-WASآلسيا ،وشمالي أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ،والبلدان األمريكية( ،وتتيح ھذه العُقد تعاونا ً إقليميا ً
فعاالً وتبادل النواتج من خالل بوابات إقليمية على اإلنترنت .وأشاد االتحاد بالعمل المضطلع به إلنشاء البوابة الشبكية
لشمالي أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ) ،(http://sds-was.aemet.esوشجع األعضاء على المشاركة في عقدة النظام
) (SDS-WASلشمالي أفريقيا وفي تنفيذھا لصالح أفريقيا.
وأعرب االتحاد عن سروره للجھود التي يبذلھا "المركز اإلقليمي" للتنسيق مع الشركاء والمرافق
4.5.56
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم بشأن األنشطة المختلفة التي تھدف إلى تعزيز قدرات
البلدان على استخدام نواتج الرصد والتنبؤ الموزعة في إطار النظام ) (SDS-WASالتابع للمنظمة ) .(WMOوعُقدت
دورات تدريبية وحلقات دراسية فنية في إسبانيا ) 4لقاءات( وتركيا ) 3لقاءات( وعُمان ،حضرھا أخصائيو أرصاد
جوية أفريقيون ،ومولھا في معظم األحوال المنظمات المستضيفة لھذه اللقاءات .وعالوة على ذلك ،أشار االتحاد إلى
الجھود المبذولة بشأن التحقق من النواتج باستخدام قياسات فوتومترية ألشعة الشمس المباشرة وعمليات االستعادة
الساتلية لصالح أفريقيا .وأعلمت مصر االتحاد عن إضافة أداة قياس فوتومترية في مدينة فرافرة )في الصحراء( ،مما
سيساھم في تقييم التنبؤات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية وأن البيانات المحصل عليھا من خالل ھذه األداة متاحة
مجانا.
وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة أن المھام اإللزامية "للمركز )المراكز( اإلقليمية المتخصصة
4.5.57
لألرصاد الجوية التي لھا أنشطة متخصصة في التنبؤ بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي (RSMC-
) "ASDFقد أُعدت من خالل التعاون بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية ) (CBSالتابعة
للمنظمة ) ،(WMOوأقرتھا الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ،ولمالحظة أيضا ً تكليف مركز برشلونة للحوسبة
الفائقة ليكون أول مركز من المراكز اإلقليمية المتخصصة ) ،(RSMC-ASDFوقد اف ُتتح ھذا المركز رسميا ً في عام
 .2014وسلم االتحاد بأھمية ھذا المركز وطلب من األعضاء استخدام تنبؤاته التشغيلية الخاصة بالرمال واألتربة
بفاعلية لصالح شمال أفريقيا http://sds-was.aemet.es/ :و.http://dust.aemet.es/
وأشار االتحاد إلى أن المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته السادسة والستين القرار "نظام اإلنذار
4.5.58
بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا ) ،"(SDS-WASإلنشاء اللجنة التوجيھية للنظام ) (SDS-WASوصندوقه
االستئماني لدعم التنسيق العالمي لألنشطة البحثية اإلقليمية للنظام ).(SDS-WAS
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االنتقال من البحث إلى العمليات
أشار االتحاد إلى أنه نظرا للتحديات التي تشوب التنبؤ بتساقط األمطار في المناطق المدارية ونظرا
4.5.59
للطلب الكبير على التنبؤات التشغيلية ما بين الفصول ،فإن ثمة حاجة إلدراج البحث الخاص بنظام اإلنذار بالعواصف
الرملية والترابية وتقييمھا ) (SDS-WASوالتحقق من التنبؤ والتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية في التطبيقات
التشغيلية مثل البرنامج اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ).(SWFDP
4.6

تطوير القدرات في االتحاد اإلقليمي األول وأقل البلدان نموا )البند  4.6من جدول األعمال(

خطة تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات للفترة

2015-2012

إستراتيجية تطوير القدرات
أشار االتحاد إلى المناقشات التي دارت في أثناء المؤتمر السادس عشر بشأن الحاجة إلى نھج متجانس
4.6.1
ومنسق لتطوير القدرات لتعظيم نتائج أنشطة تطوير القدرات .وأشار االتحاد أيضا ً إلى أھمية الجھود اإلقليمية ودون
اإلقليمية المبذولة لدعم تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي ظل وجود عدد
كبير من المراكز اإلقليمية القائمة والمخطط إلقامتھا ،وفي ظل التركيز اإلقليمي للشركاء اإلنمائيين .وفي ھذا الصدد،
رحب االتحاد بإستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ) (CDSوبخطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات
) (CDSIPاللذين اعتمدھما المجلس التنفيذي في دورتيه الرابعة والستين والخامسة والستين على التوالي ،وسلم بالدور
الرئيسي الذي ينبغي أن يؤديه االتحاد في تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ).(CDS
وبينما الحظ االتحاد التقدم المحرز في أنشطة تطوير القدرات في اإلقليم ،فإنه سلم أيضا ً بضرورة
4.6.2
مواصلة تعزيز ھذه األنشطة وتنسيقھا لسد الفجوات الموجودة في القدرات البشرية والمؤسسية واإلجرائية وقدرات
البنية األساسية في كثير من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول .ولتعزيز تطوير القدرات في اإلقليم ،شجع االتحاد أعضاءه
على تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSطبقا لما ينص عليه القرار  (RA I-16) 12وبغية االستفادة من الموارد
المحدودة بطريقة فعالة وناجعة ،حث االتحاد أعضاءه على النظر في إعداد ُنھُج إستراتيجية لتطوير القدرات مناظرة
لألھداف اإلستراتيجية الستة الخاصة بإستراتيجية تطوير القدرات ).(CDS
وأُبلغ االتحاد بالجھود المتواصلة التي يبذلھا الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير
4.6.3
القدرات ) (EC-WG/CDوالتي أسفرت عن اعتماد المجلس التنفيذي في دورتيه الرابعة والستين والخامسة والستين
إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSوخطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSIPعلى التوالي .وأشار االتحاد إلى
إنشاء فرقتي العمل التابعتين للفريق العامل ) (EC-WG/CDوالمعنيتين بقواعد بيانات المالمح القطرية وبتصنيف
المرافق الوطنية ) (NMHSsحسب مستوى تقديم الخدمات .وفي ھذا الصدد ،شكر االتحاد الممثلين والخبراء من
الكونغو )برازافيل( وغامبيا وغينيا )كوناكري( وجنوب أفريقيا وجمھورية تنزانيا االتحادية وغيرھم من أعضاء اإلقليم
لمشاركتھم في الفريق العامل والبرامج ذات الصلة ،وشجعھم على مواصلة تقديم رؤية اإلقليم إلى الفريق العامل،
خاصة وأنه يبحث مواصلة أولويات التنفيذ في الفترة .2019-2016
وطلب االتحاد من األمين العام أن يواصل تعزيز تطوير القدرات في اإلقليم آخذاً في االعتبار
4.6.4
االحتياجات الواردة في الدراسة االستقصائية التي أجراھا االتحاد اإلقليمي األول بشأن "الترتيبات المؤسسية في
المرافق الوطنية ) (NMHSsوتحديد األولويات المستقبلية" ،وعلى النحو الذي أعربت عنه بعض المرافق الوطنية
) (NMHSsفي أثناء الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول.
واتفق االتحاد أيضا ً على تعزيز عمل فريق اإلدارة في تنسيق ومواءمة أنشطة تطوير القدرات في ضوء
4.6.5
إستراتيجية تطوير القدرات ) ،(CDSواعتمد القرار  – (RA I-16) 12تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير
القدرات في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(.
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واستعرض االتحاد أداتين يجري استحداثھما في إطار إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSوھما "قاعدة
4.6.6
بيانات المالمح القطرية" متاحة على اإلنترنت و"دليل بشأن دور وعمليات خدمات األرصاد الجوية" متاح على
اإلنترنت .وبعد عرض ھاتين األداتين ،ناقش االتحاد كيفية استخدامھما لبناء المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االتحاد
اإلقليمي األول ،كما قدم مقترحات بھذا الشأن وأعرب عن دعمه لنشر ھاتين األداتين في .2014
وشجع االتحاد أعضاءه على دعم قاعدة بيانات المالمح القطرية ) (CPDBمن خالل تحديث معلوماتھم
4.6.7
خالل عرض القدرة التشغيلية األولية لقاعدة البيانات المالمح القطرية ) ،(CPDBومن خالل استيفاء المعلومات
الموجودة في أي قاعدة بيانات فيما بعد.

التركيز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالبلدان الجزرية الصغيرة النامية

)(SIDS

أشار االتحاد إلى المناقشات التي دارت في أثناء المؤتمر السادس عشر بشأن أھمية برنامج
4.6.8
ً
المنظمة ) (WMOلصالح أقل البلدان نموا ) (LDCsواألولوية العالية التي ينبغي إيالؤھا له باستمرار .ورحب االتحاد
بقرار المؤتمر بمواصلة برنامج المنظمة ) (WMOلصالح أقل البلدان نمواً ) (LDCsوتعزيزه من أجل التصدي للعقبات
والقيود التي تحد من قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالبلدان الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSعلى تقديم المعلومات والخدمات المتصلة بالطقس والماء والمناخ ،وتعزيز قدراتھا على تلبية الطلبات
واالحتياجات في مجاالت العمل ذات األولوية في برنامج عمل اسطنبول ) (IPoAلصالح أقل البلدان نمواً )(LDCs
للعقد  .2020-2011وفي ھذا الصدد ،شجع االتحاد األمانة على كفالة أن تواصل جميع البرامج العلمية والفنية للمنظمة
) (WMOإيالء أولوية عالية وواضحة ألقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSفي إطار
أنشطتھا للمساعدة وتطوير القدرات.
شجع االتحاد أعضاءه على المشاركة بنشاط في تمويل برنامج المنظمة ) (WMOلصالح أقل البلدان نمواً
4.6.9
) ،(LDCsوعلى اإلسھام فيه بأكبر قدر ممكن ،بما في ذلك من خالل الصناديق االستئمانية للمنظمة ) (WMOلصالح
المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالبلدان الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
وأشار االتحاد إلى أن ھناك احتياجات خاصة ببناء القدرات تتصل بأفريقيا ترد في إستراتيجية المنظمة
4.6.10
) (WMOوفي "اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )الطقس والمناخ والخدمات(" ،وأنه ينبغي أيضا ً
مراعاة ھذه االحتياجات عند تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات.

برنامج التعليم والتدريب – الجوانب اإلقليمية
أقر االتحاد أھمية التعليم والتدريب لجميع األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول ،ومحدودية القدرات لدى
4.6.11
الكثير من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول لمعالجة احتياجاتھم الوطنية .واستذكر االتحاد المناقشات التي دارت خالل
المؤتمر اإلقليمي الذي سبق ھذه الدورة الذي أشار إلى الطلب الذى لم يتحقق في الوقت الحالي بشأن التعليم والتدريب
في اإلقليم ،وقدم بعض المؤشرات على زيادة الطلب خالل السنوات الست الماضية من حيث األعداد وزيادة النطاقات.
وأشار االتحاد إلى أن عدداً ضئيالً من المؤسسات ھو الذي يعرض حاليا ً دورات للتنبؤ على المستوى
4.6.12
الجامعى في اإلقليم ،وال يوجد حاليا ً من يقدم بعضا ً أو كالً من ھذه الدورات على المستوى اإللكتروني للحد من الوقت
والمصروفات ذات الصلة بغياب الموظفين عن أعمالھم .ويؤدي بعد المسافة ،والعدد الصغير نسبيا ً من الموظفين
وتكاليف السفريات إلى أن يتسم التعليم عن بعد بأھمية بالغة ألفريقيا لضمان أن تتمكن المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا من الحصول على فرص التعليم والتدريب خالل السنوات القادمة .وسلم االتحاد بأن عدم عرض
نطاق اإلنترنت والوصول إليه يمثالن مشكلة لألعضاء إال أنه أشار إلى أن عدداً قليالً من مراكز التدريب اإلقليمية
)كينيا والنيجر وجنوب أفريقيا ومركز االمتياز التابع للمختبر االفتراضي في المغرب( قد قدم بنجاح بمساعدة المنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوأمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOما ال يقل عن ثالث دورات تدريبية موسعة بالوسائل اإللكترونية خالل العامين الماضيين ألعضاء االتحاد
اإلقليمي األول .وأخبرت مصر الدورة أن مركز التدريب اإلقليمي في القاھرة في صدد التوقيع على مذكرة تفاھم
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الملخص العام
تخول له أن يقدم في المستقبل دورات تعليمية عن بعد .كما أُبلغ االتحاد أن برنامج ) (COMETفي الواليات المتحدة
األمريكية يدرك نقص الدورات التدريبية عن بعض وأنه يدرس أمكانية مساعدة األعضاء في ھذا الصدد .كما أشار
االتحاد إلى التقارير الواعدة عن زيادة الحصول على اإلنترنت مثل ” “Lions go digitalمن معھد ماكينزي العالمي

(http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/lions_go_digital_the_internets_transformativ
e_potential_in_africa).

وأشار االتحاد اإلقليمي إلى أن الجامعات األوروبية تحظى بتنقل الموضوعات والدورات ببرنامج
4.6.13
 (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/) Erasmus Mundusمما أدى إلى تحسين نوعية التعليم العالمي من
خالل التحرك والتعاون األكاديمي .وأشار االتحاد إلى أن تنفيذ برنامج مماثل في االتحاد اإلقليمي من شأنه أن يسمح
للجامعات بفضل دورات األرصاد الجوية أو الھيدرولوجيا أو المناخ بتنسيق أفضل للدورات والموارد على المستويين
اإلقليمي ودون اإلقليمي ،ولكن ينبغي إجراء المزيد من الدراسة والنظر قبل أن يقدم االتحاد دعمه لھذا المقترح .كما أشار
االتحاد إلى أن ھذه المبادرة .كما أنه ستؤدي إلى زيادة الفرص لتنقل الطالب ووصولھم إلى الكليات والجامعات داخل
االتحاد اإلقليمي األول ويحد من تكاليف التعليم والتدريب مع المحافظة في نفس الوقت على جودة التعليم.

دور التعليم والتدريب في مساعدة االتحاد اإلقليمي في تحقيق أھدافه
أقر االتحاد الدور الرئيسي الذي يضطلع به التعليم والتدريب في تحقيق األھداف المحددة في خطة
4.6.14
التشغيل للفترة  2011إلى  ،2014وتلك المقترحة لفترة ما بين الدورتين لألعوام  2015إلى  .2018وعلى ذلك طلب
االتحاد من رئيسه وفريق اإلدارة في االتحاد وضع إجراءات للمساعدة في تحديد أي ثغرات قد تكون قائمة في التعليم
والتدريب يمكن أن تؤثر في نجاح تحقيق األھداف والنتائج المتوقعة لتلك الخطط .وينبغي النظر إلى ھذا التحليل
للثغرات على أنه جزء من إجراءات إدارة المخاطر التي يتخذھا فريق اإلدارة ،وتدور حول احتياجات األعضاء في
المجاالت عالية األولوية فى ضوء قدرات األعضاء ومراكز التعليم والتدريب القائمة .وأوصى االتحاد بأن يجري
فريق اإلدارة أي تعديالت تكون ضرورية على الخطة التشغيلية إذا ما كشف تحليل الثغرات عن وجود جوانب قصور
في تحقيق االحتياجات من التدريب في اإلقليم .وعلى وجه الخصوص ،أوصى االتحاد ،بعد أن أشار إلى الموعد
النھائي لتحقيق متطلبات الكفاءة المبينة في الالئحة الفنية للمنظمة  (WMOوالمحدد بـ  1كانون األول /ديسمبر ،2013
والموعد النھائي لتوفير مؤھالت موظفي األرصاد الجوية للطيران المحدد بـ  1كانون األول /ديسمبر ) ،2016بمنح
أولوية متقدمة لتحديد احتياجات اإلقليم والقدرة على معالجة قضية األرصاد الجوية للطيران .وأبلغت مصر الدورة أنھا
قدمت عدد من الدورات ألعضاء اإلقليم األول بخصوص األرصاد الجوية للطيران بغية مساعدتھم على الوفاء
بالمواعيد المحددة .كما أشار االتحاد إلى أھمية تناول مسائل من قبيل إبالغ المستخدمين النھائيين بالنواتج المناخية لدى
تقييم الثغرات التي تشوب التدريب.
وأوصى االتحاد بأن يعين فريق اإلدارة أحد أعضائه للعمل كجھة اتصال بخصوص التقييم الجاري
4.6.15
لالحتياجات من التعليم والتدريب في ضوء الخطط التشغيلية وقدرة معاھد التدريب اإلقليمية على تقديم ذلك التدريب.
واستذكر االتحاد أن فريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOلديه خبيرين
في االتحاد اإلقليمي األول وأنه بوسع أعضاء ھذا الفريق العمل كجھة تواصل بين الفريق وجھات اتصال فريق
الخبراء التابع لفريق اإلدارة لضمان التنسيق واالتصال الميسرين بين الفريق واإلقليم.
وأشار االتحاد إلى المناقشات التي دارت في المؤتمر اإلقليمي بشأن المبادرة الجديدة المعروفة باسم
4.6.16
الجامعات العالمية للمنظمة ) (WMOالمصممة لزيادة التعاون والمشاركة واالتصال بين مراكز التدريب اإلقليمية
وغيرھا من المعاھد .وأشار االتحاد إلى أن أحد األھداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في وضع آلية وعمليات تتيح للمعاھد
زيادة قدراتھا للنھوض بعملية تحقيق متطلبات أعضاء المنظمة ) (WMOمن التعليم والتدريب .وأشار االتحاد إلى أن
المقترح يتسق مع النھج الذي تتبعه المنظمة ) (WMOالذي يقضي بأن يتعاون أعضاء المنظمة ) (WMOمع بعضھا
اآلخر ،وترتكز على الدروس المستفادة من بعض األنشطة مثل مبادرة التعليم والتدريب في مجال استخدام السواتل في
األرصاد الجوية في أفريقيا ) ((ASMETوالمختبر االفتراضي لألرصاد الجوية عن طريق السواتل .وشجع االتحاد
جميع مراكز التدريب اإلقليمية وغيرھا من المؤسسات مثل مركز نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالمراكز اإلقليمية
للمناخ على التزامات التدريب للعمل مع مكتب التعليم والتدريب لضمان استفادة أعضاء االتحاد اإلقليمي من ھذه
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المبادرة خالل فترة دراسة الجدوى وما بعدھا في حالة الموافقة على دراسة الجدوى خالل المؤتمر العام عام
والموافقة على المفھوم بأكمله عام .2019

2015

المنح الدراسية
أشار االتحاد إلى أن برنامج المنح الدراسية في المنظمة ) (WMOقد دعم خالل فترة ما بين الدورتين عدد
4.6.17
 80منحة دراسية من  36من أعضائه .وتراوحت مدة المنحة الدراسية بين أربعة أشھر وخمس سنوات مع حصول 35
منھم على إعارات لمدة أربعة أشھر لمكتب أفريقيا في المركز الوطني للتنبؤات البيئية ) (NCEPفي الواليات المتحدة
األمريكية من خالل برنامج المساھمة الطوعية في الواليات المتحدة .وشجعت الواليات المتحدة األمريكية األعضاء
على مواصلة تزكية الموظفين للحصول على فرصة التدريب ھذه ودعتھم الستخدام
 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/menus/intro.shtmlلوضع تطبيقاتھم .وحصل
ستة عشر من بين المنح الدراسية البالغة  80على التدريب داخل اإلقليم.
وأشار االتحاد إلى أن المنظمة ) (WMOقد ضاعفت بدرجة كبيرة من وصولھا إلى المزيد من الشركاء
4.6.18
لتقديم الدعم ألنشطة المنح الدراسية في المنظمة ) (WMOبصفة عامة ،ومن ثم زيادة الفرص المتاحة لألعضاء في
اإلقليم .كما أشار االتحاد إلى أھمية التدريب الجماعى على "صيانة األدوات ومعايرتھا" الذي بدأ في عام ،2013
وأعرب عن امتنانه للدعم التمويلي المقدم من حكومة النرويج مما أتاح تنفيذ ھذا التدريب .وشجع االتحاد فريق اإلدارة
التابع له واألمين العام على استكشاف السبل لتحديد المزيد من األموال إلجراء التدريب الجماعي المماثل في المجاالت
ذات األولوية العالية في المنظمة ).(WMO
وأعرب االتحاد عن شكره للجزائر ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا واألعضاء من
4.6.19
خارج اإلقليم وخاصة الصين وفنلندا ،وفرنسا ،والنرويج ،والواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية للدعم الذي قدموه لبرنامج المنح الدراسية في المنظمة ) .(WMOوشجع االتحاد بشدة جميع
أعضائه على دعم ھذا البرنامج الھام من خالل تقاسم التكاليف ،وإحداث زيادة كبيرة في عدد األعضاء الذين يمكن أن
يستفيدون منه .كما رحب االتحاد بالدعم المقدم من أعضاء من قبيل مصر ممن تنازلوا عن الرسوم الدراسية ورتبوا
خيارات سكن منخفضة التكلفة إما عبر خدمات اإلقامة بالفنادق أو بالتعاقد مع فنادق محلية إليجاد خيارات إقامة كاملة
آمنة ومؤمنة .كما شجع االتحاد البلدان األعضاء التي ليس لديھا معاھد للتدريب وغير القادرة على تحقيق التطوير
الكامل لموظفيھا إلى أن تنظر في خيارات المشاركة في التكاليف مع المنظمة ) (WMOلتوفير فرص التدريب أثناء
العمل لموظفيھا في الخدمات المتقدمة في اإلقليم.
وأعرب االتحاد عن القلق من أن بعض البلدان األعضاء لم تتمكن من استخدام األشخاص الحاصلين
4.6.20
على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة ) (WMOالذين أتموا دراساتھم بنجاح لدى عودتھم إلى الديار .وفي حين يدرك
االتحاد األسباب العديدة التي تحول دون توظيف الحاصلين على المنح الدراسية التي تقدمھا المنظمة ) ،(WMOفھو
يذكرالطلب المتزايد على للبرنامج ، ،ولذا حث االتحاد أعضاءه بذل كل جھد ممكن لضمان أن يجد أصحاب المنح
الدراسية الذي طلب دعم لھم فرص عمل في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوما يتصل
بھا من معاھد لدى عودتھم إلى بلدانھم لنقل المھارات والمعارف.

مراكز التدريب اإلقليمية
استذكر االتحاد أنه طلب في الدورات السابقة من المجلس التنفيذي أن يحدد ثمانية أعضاء واثنتي عشرة
4.6.21
مؤسسة لتكون مراكز تدريب إقليمية ) (RTCsلمعالجة االحتياجات من التعليم والتدريب ألعضاء االتحاد اإلقليمي
األول ،حيثما يكون ممكناً ،والمساعدة في عالج احتياجات البلدان األعضاء في المنظمة من خارج اإلقليم )انظر
المرفق الثاني بھذا التقرير (.
وأشار االتحاد ببعض القلق إلى أن التقرير المقدم لفريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب التابع للمجلس
4.6.22
التنفيذي بشأن األنشطة المنفذة في كل مركز من مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsقد أشار إلى االنخفاض النسبي
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إلستخدام مراكز التدريب اإلقليمية من جانب أعضاء االتحاد )انظر المرفق الثالث بھذا التقرير( .وأعرب االتحاد عن
شواغل خاصة إزاء عدم تلقي أي تقارير من مركز التدريب اإلقليمي في أنغوال ،أو الجامعة االتحادية للتكنولوجيا في
أكوري في نيجيريا ) .(FUTAوطلب االتحاد من الممثلين الدائمين ألنغوال وكينيا ونيجيرا العمل مع مراكز التدريب
اإلقليمية لمعالجة ھذا الوضع على نحو عاجل .وأشار االتحاد كذلك إلى أنه سيطلب ،بموجب معايير المجلس التنفيذي
للمنظمة ) (WMOاالعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية والستين وتأكيد ھذه المراكز التي وافق عليھا المجلس التنفيذي
في دورته السادسة والستين،وسيطلب من جميع الدورات المقبلة لالتحاد تقديم توصيات للمجلس التنفيذي بشأن ما إذا
كانت تستمر فى معاملة كل مركز من المراكز في شكل مركز تدريب إقليمي .ونظراً للتقارير مثل تلك المقدمة لفريق
الخبراء المعني بالتعليم والتدريب ،أشار االتحاد إلى أنه سيكون من الصعب التوصية خالل الدورة القادمة بتأكد مركز
التدريب اإلقليمي في أنغوال ،ومكوّ ن مركز التدريب اإلقليمي في جامعة نيروبي أو جامعة ) (FUTAومكوّ ن الجامعة
االتحادية لمركز التدريب اإلقليمي في نيجيريا ما لم تتحقق تحسينات كبيرة ويستأنف تقديم التقارير خالل السنوات
األربعة القادمة.
وبعد أن إستذكر االتحاد الموعد النھائي الوشيك في  1كانون األول /ديسمبر  2016لكي يستوفي متنبؤو
4.6.23
األرصاد الجوية للطيران متطلبات المنظمة ) (WMOللتأھل ،أشار إلى أن عدداً من مراكز التدريب اإلقليمية قدم
دورات تدريبية من الفئة الثانية لموظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم .وطلب
االتحاد من الممثلين الدائمين للجزائر وأنغوال ومصر وكينيا ومدغشقر والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا االتصال مع
مراكز التدريب اإلقليمية في بلدانھم لتحديد ما إذا كانت ھذه المراكز قادرة على تزويد أعضاء االتحاد اإلقليمي األول
بالمشورة بشأن ما إذا كانت قد أدرجت الخريجين الناجحين في دوراتھا السابقة من الفئة الثانية وما إذا كان محتوى
ومستوى الدورات من الفئة الثانية يستوفيان متطلبات حزمة التعليم األساسى لفنيى األرصاد الجوية  BIP-Mفي ذلك
الوقت .واستذكرت الدورة أن االتحاد اإلقليمي الثالث قد اتخذ مؤخراً خطوات مماثلة ،وأشار إلى أن ھذه اإلجراءات،
متى توافرت القرائن ،سوف تساعد عدداً من األعضاء على استيفاء متطلبات التأھل.
وأعلمت الواليات المتحدة األمريكية الدورة بدعم إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية لمشروع يُعرف
4.6.24
باسم "السموات اآلمنة في أفريقيا" .وفي إطار ھذا المشروع ،اعتمد البرنامج ) (COMETعدداً من وحدات الطيران
لتتضمن دراسات حالة أفريقية ولدعم التدريب على األرصاد الجوية للطيران في أفريقيا .كما أشار االتحاد إلى أن
برنامج ) (COMETقد استضاف  45وحدة بالفرنسية )انظر المرفق الرابع بھذا التقرير( على موقع MetEd website
بخصوص عدد كبير من المواضيع التي تھم أعضاء االتحاد اإلقليمي األول.

أنشطة التدريب
أشار االتحاد بارتياح إلى تنوع أنشطة التدريب التي قدمت لألعضاء بواسطة المنظمة )،(WMO
4.6.25
واألعضاء من االتحاد اإلقليمي األول وغيره من األقاليم خالل فترة ما بين الدورتين .وتراوحت أنشطة التعلم عن بعد
بين معلومات موجزة للطقس إلى الوسائل اإللكترونية المنتظمة مثل فريق التركيز اإلقليمي والمناقشات المتعلقة
بالطقس وغير ذلك من العروض المقدمة من المنظمة ) (WMOبالوسائل اإللكترونية من أفرقة المختبرات االفتراضية
للمنظمة ) (WMOفي جنوب أفريقيا وكينيا والمغرب إلى دورات التعلم عن بعد ودورات الدورات الدراسية التى تقدمھا
كينيا والنيجر إلى دورات الھيدرولوجيا بالوسائل اإللكترونية الكاملة المقدمة من مركز التدريب اإلقليمي في كينيا
فضالً عن الحلقة الدراسية اإللكترونية حسنة الحضور للمدربين بقيادة مكتب التعليم والتدريب في المنظمة ).(WMO
وأقر االتحاد بالمساھمات التي قدمتھا حلقات العمل وفرص التدريب من األعضاء ومن خارج اإلقليم مثل الصين
وفنلندا وفرنسا وإسرائيل واليابان وكينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
والواليات المتحدة األمريكية .وأشار االتحاد بارتياح إلى أنه أمكن تحقيق  135طلبا ً للحضور إما بالوسائل اإللكترونية
أو المقابالت الشخصية ) 48مشاركا ً( والمناسبات التدريبية في بلدان مثل الصين وفرنسا وإسرائيل وھونغ كونغ
والصين وتركيا في الفترة  2014-2012بواسطة المنظمة ) (WMOمن خالل طائفة من مصادر التمويل .وشكر االتحاد
فرنسا على عزمھا استضافتة للدورة التدريبية التي تدوم أسبوعين بخصوص إدارة البيانات المناخية والخدمات
المناخية في تولوز في أذار /مارس  .2015وأشار االتحاد إلى أن الدورة ستجرى ألول مرة باللغة الفرنسية
وستستضيف  18متدربا ً أغلبھم من المرافق الوطنية األفريقية الناطقة بالفرنسية .والحظ االتحاد االستخدام الناجح للتعلم
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بالوسائل اإللكترونية .وشجع مراكز التدريب اإلقليمية التابعة له لتوفير المزيد من الفرص خالل الفترة بين الدورتين
التالية .وأقر االتحاد بأن مكتب التعليم والتدريب لم يكن قادراً على الوفاء بالكثير من الطلبات المالية نتيجة لمحدودية
األموال المتوافرة ،وشجع أعضاءه على البحث عن تمويل بديل لتمكين الموظفين من االضطالع بھذه الفرص اإلنمائية
المھنية المثمرة والھامة .والحظ االتحاد الطلب المقدم من مكتب التعليم والتدريب التابع للمنظمة ) ،(WMOبأن يرتب
كل عضو أولويات طلباته للحصول على المساعدات المالية استناداً إلى مجاالت أكبر االحتياجات لضمان أن يمكن أن
تدعم األموال المحدودة احتياجات اإلقليم الكاملة.
وشكر الدكتور  ،Bahنيابة عن االتحاد ،جميع األعضاء المستضيفة للمراكز التدريب اإلقليمية
4.6.26
في االتحاد اإلقليمي األول وشكر أمانة المنظمة ) (WMOعلى الدعم المقدم لالتحاد من خالل إتاحة مرافقھا التدريبية
ودعمھا ألعضاء االتحاد األول.

)(RTCs

بناء القدرات
أحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأن دليالً للمتنبئين ھو في طور اإلنجاز بفضل جھد تعاوني بين باحثين من
4.6 .27
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وأفريقيا ومتنبئين من المرافق الوطنية ) (NHMSفي غرب أفريقيا ومن المركز
األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADوذلك في إطار التحليل المتعدد التخصصات
للموسميات األفريقية ) .(AMMAوستصدر النسخة اإلنكليزية خالل عام  ،2015ومن المطلوب تقديم الدعم إلصدار
النسخة الفرنسية.
وأُبلغ االتحاد بأن وكالة السالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAأعدّت دليالً للمستخدم لتفسير
4.6.28
الصور والنواتج المتأتية من سواتل االرصاد الجوية ،باللغة الفرنسية .وعُرض ھذا الدليل خالل المنتدى الحادي عشر
لمستخدمي سواتل المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATالذي عُقد في
جوھانسبرغ ،في أيلول /سبتمبر  .2014وحظيت الورقة بترحيب إيجابي من قبل المشاركين .وأوصى المنتدى بأن تقوم
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATبترجمة ھذا الكتاب إلى اللغة
االنكليزية ونشره على الموقعين االلكترونيين للمنظمة ) (WMOومنظمة ).(EUMETSAT

حشد الموارد
حشد الموارد والتعاون اإلنمائي والشراكات اإلنمائية ،بما في ذلك تطوير البنية األساسية والمرافق التشغيلية
رحّ ب االتحاد بإنشاء وحدة تنسيق المشاريع ) (PCUداخل مكتب حشد الموارد لتعزيز تنفيذ المشاريع
4.6.29
ً
المتعددة التخصصات وإبالغ الجھات المانحة .ورحّب االتحاد أيضا بتغيير اسمه إلى مكتب حشد الموارد وإقامة
الشراكات من أجل التنمية ) (RMDPلكي يعكس على نحو أفضل تركيز المكتب .وأعرب االتحاد عن تقديره لتركيز
المكتب على حشد الموارد ،وكذلك على تعزيز الشراكات من أجل التنمية مع المنظمات الرئيسية ،بما في ذلك
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف مثل البنك الدولي ،ومصرف التنمية اآلسيوي ،ومصرف التنمية األفريقي،
والمفوضية األوروبية ،واالتحادات االقتصادية اإلقليمية ،وشركاء منظومة األمم المتحدة ،ووكاالت التنمية الثنائية،
ضمن جملة منظمات .ورحّب االتحاد أيضا ً بالدعم المقدم لوحدة تنسيق المشاريع ) (PCUمن خالل إعارة من المملكة
المتحدة وألمانيا والنرويج وفنلندا من خالل برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين ) .(JPOويناھز اآلن مجموع المساھمات
الطوعية السنوية التي تلقتھا المنظمة ) (WMOأكثر من  40في المائة من إجمالي الميزانية السنوية للمنظمة ).(WMO
وإن المؤتمر السادس عشر )القرار  (37يأذن للمجلس التنفيذي أثناء الفترة المالية السادسة عشرة بتحمل النفقات من
الميزانية الممولة من الموارد الطوعية المقدرة بمبلغ  175مليون فرنك سويسري تشمل مبلغ  142مليون فرنك
سويسري طلبھا مكتب الميزانية التابع للمنظمة ) (WMOوالبرامج الفنية للمنظمة ) (WMOلألنشطة )حسبما ورد في
مجموعة المبادرات الخاصة بالمشاريع للفترة  (2015-2012ومبلغ متوقع قدره  33مليون فرنك سويسري لبرامج
التعاون المشترك )مثل برامج اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMوالنظام العالمي لرصد المناخ
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4.6.30
ورحّب االتحاد أيضا ً بالعالقات الجيدة الجاري إقامتھا بين المنظمة ) (WMOوالوكاالت اإلنمائية
ووكاالت المعونة الوطنية ،بشأن المشاريع الرئيسية لتطوير األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والتي يُحدد مقدارھا ماليا ً
بـ  50-45مليون دوالر أمريكي )انظر المرفق الخامس بھذا التقرير(.

 4.6(3).31وبوجه خاص ،أحاط االتحاد علما ً بالتمويل المباشر من خارج الميزانية من خالل المنظمة
للمبادرات اإلستراتيجية التالية:

)(WMO

)أ(

تمويل أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETوعمليات المؤتمر الوزاري
) (AMCOMETمنذ إنشائه؛

)ب(

تمويل أمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ج(

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي في شرق أفريقيا وجنوبھا؛

)د(

النظام اإلرشادي للفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي؛

)ھـ(

الخدمات العامة في مجال الطقس وخدمات األرصاد الجوية لألغراض الزراعية في غرب أفريقيا
وشمالھا )بلغ مشروع األرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRIومشاريعه التنفيذية أكثر من 12 000
مزارع في  17بلداً في غرب أفريقيا(؛

)و(

مكتب مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOمعني بالمناخ والصحة في أمانة
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ز(

برنامج إنقاذ البيانات المناخية في غرب أفريقيا ) (WA DAREوبرنامج إنقاذ البيانات المناخية في المحيط
الھندي )(INDARE؛

)ح(

صندوق المنح الدراسية؛

)ط(

مكتب أفريقيا التابع للمرفق الوطني لألرصاد الجوية ) (NWSفي الواليات المتحدة؛

)ي(

"برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا" المنفذ في مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة،
وھو البرنامج الرئيسي لإلطار العالمي ).(GFCS

وأُبلغ االتحاد بأن الشراكات اإلستراتيجية الرئيسية الجارية تشمل ،في جملة أمور )تعتبر قائمتھا الواردة
4.6.32
أدناه غير شاملة(:
)أ(

مفوضية االتحاد األفريقي فيما يتعلق بإنشاء المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
واإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( ذات الصلة؛

)ب(

المفوضية األوروبية وأمانة مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPللفرص
المحتملة من خالل صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر ) (EDF-11من أجل برنامج أفريقي يستھدف
تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ .ويعتبر برنامج أفق
 2020إحدى مجاالت المشاركة الرئيسية األخرى مع االتحاد األوروبي في المستقبل القريب؛

)ج(

النرويج من خالل وزارة الخارجية النرويجية التي تعتبر أكبر جھة تمويلية داعمة لإلطار العالمي
) (GFCSومدافع نشط للمنظمة ) (WMOواإلطار العالمي )(GFCS؛

)(AMCOMET
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)د(

وتعتبر حكومة كندا أيضا ً من الجھات الداعمة الرئيسية لإلطار العالمي ) ،(GFCSمع مشروعين رئيسيين
يستھدف األول إصالح مرافق األرصاد الجوية الھيدرولوجية في ھايتي ،بينما يستھدف اآلخر تطوير
الخدمات المناخية في البلدان النامية في اإلقليم؛

)ھـ(

الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ) (SDCلتنفيذ مشروع " األمن المائي في الشرق األوسط :اإلدارة
اإلستراتيجية للبيانات الخاصة باألرصاد الجوية الھيدرولوجية واألرصاد الجوية وإعداد نواتج
المعلومات" ،كإسھام في مبادرة "السالم األزرق" في بلدان الشرق األوسط )مثل األردن ولبنان( وإقليم
جامعة الدول العربية؛

)و(

حكومة اليابان فيما يتعلق باإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(
في إطارمؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية األفريقية ) .(TICAD Vوتعمل المنظمة )(WMO
كذلك بشكل وثيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) (JICAلتحقيق التكامل المتبادل والتعاون المتآزر
بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) (JICAوالوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ) (JMAوالمنظمة )(WMO
بغية تطوير المشاريع الثنائية وأنشطة المنظمة ) (WMOفي أقاليم آسيا  -المحيط الھادئ وأفريقيا والبحر
الكاريبي؛

)ز(

الصين من خالل وزارة التجارة وھيئة األرصاد الجوية الصينية ) (CMAبھدف تطوير برنامج التعاون
أفريقيا – الصين لتنمية األرصاد الجوية في عشرة بلدان أفريقية مستھدفة ،في جملة أمور؛

)ح(

المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATالتي تنفذ مشاريع في
أفريقيا ،ال سيما مشروع المراقبة ألغراض البيئة واألمن في أفريقيا ) (MESAوتنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSبشكل عام؛

)ط(

البنك الدولي لتطوير أوجه التآزر والتنسيق بغية تنفيذ المشاريع والبرامج ،ال سيما من خالل المرفق
العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ) (GFDRRوالبرنامج التجريبي لمرونة التكيّف مع المناخ )،(PPCR
وفي اآلونة األخيرة ،مشروع القدرة على مقاومة الكوارث في منطقة الساحل الذي يجري تطويره؛

)ي(

سيتعاون مصرف التنمية األفريقي ) (AfDBفي مبادرات األرصاد الجوية الھيدرولوجية األفريقية،
ال سيما المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETواإلستراتيجية األفريقية المتكاملة
لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( ذات الصلة؛ ومبادرة "المناخ من أجل التنمية في أفريقيا"
) ،(ClimDev-Africaوفي اآلونة األخيرة ،مشروع االتصاالت البحرية للسالمة في بحيرة فكتوريا الذي
يُنظر فيه حالياً؛

)ك(

تتعاون مؤسسات منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
) (UNOPSوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة
األغذية والزراعة ) (FAOوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) ،(IFADضمن جملة منظمات ،في عدد
من المشاريع ذات الصلة بخدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية والخدمات المناخية.
)(UNDP

واستفادت البلدان في اإلقليم أيضا ً من برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع للمنظمة ) (WMOخالل
4.6.33
ً
الفترة  .2014-2011واستلم االتحاد  27طلبا للدعم  ،وقد تم دعم أكثر من  80في المائة من ھذه الطلبات حتى اليوم
)انظر المرفق السادس بھذا التقرير(.
ورحّب االتحاد أيضا ً بالمعلومات التي تفيد أنه يجري العمل على الحصول على دعم ثنائي لتطوير مرافق
4.6.34
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،حسبما يتضح من تقارير االجتماع التخطيطي غير الرسمي بشأن برنامج التعاون
الطوعي ) .(VCPوشجّع االتحاد أعضاءه على مواصلة المساھمة والمشاركة بمزيد من الفاعلية في البرنامج )(VCP
لتلبية احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم )انظر المرفق السابع بھذا التقرير و
).http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php
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وأعرب االتحاد عن تقديره ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما ألستراليا وكندا والصين وفنلندا وفرنسا
4.6.35
وألمانيا واليونان وآيرلندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وجمھورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية لما قدموه من دعم مالي وعيني ألعضاء المنظمة ) (WMOمن خالل الصندوق االستئماني
لبرنامج التعاون الطوعي ) (VCPوالعمليات المنسقة .وبقي مجموع المساھمات العالمية في البرنامج ) (VCPمطرداً
خالل فترة ما بين الدورتين فتراوح بين  27و  29دوالراً أمريكيا ً كما ھو مبيّن في المرفق الثامن بھذا التقرير والتقارير
العالمية لالجتماع التخطيطي غير الرسمي )(IPM
.http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php

وطلب االتحاد من األمين العام أن يواصل تعزيز حشد الموارد وتطوير القدرات في اإلقليم ،آخذاً في
4.6.36
االعتبار االحتياجات المبيّنة في االستقصاء اإلقليمي األخير ،والتي أعرب عنھا عدد من المرافق الوطنية )(NMHSs
خالل دورة االتحاد اإلقليمي األول.
4.7

إقامة الشراكات والتعاون في االتحاد اإلقليمي األول )البند  4.7من جدول األعمال(

أحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بتعزيز أنشطة التعاون بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
4.7.1
وعدد كبير من المؤسسات االقتصادية والفنية اإلقليمية ودون اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي األول من أجل إعداد وتنفيذ
البرامج والمشاريع المتصلة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .ومن بين ھذه المؤسسات اإلقليمية الجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا ) ،(ECOWASوالجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا /الجماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا
الوسطى ) ،(ECCAS/CEMACواتحاد شرق أفريقيا ) ،(EACوالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADCواللجنة
الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ) ،(CILSSومصرف التنمية األفريقي ) ،(ADBوھيئة
حوض نھر النيجر ) ،(NBAوالوكالة المعنية بسالمة المالحة الجوية في أفريقيا ) ،(ASECNAوالھيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية ) ،(IGADوالسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ) ،(COMESAوالمركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADواالتحاد األفريقي ) .(AUودعا االتحاد أمانة المنظمة )(WMO
إلى مواصلة التعاون مع ھذه الھيئات الحكومية الدولية ولتشجيع الشراكات بين المرافق الوطنية ) (NMHSsواالتحاد
اإلقليمي األول.
)(WMO

وأشار االتحاد إلى أن التجمعات االقتصادية اإلقليمية ستواصل القيام بأدوار مھمة ورائدة في أنشطة
4.7.2
التنمية االقتصادية واالجتماعية في اإلقليم .والحظ االتحاد على وجه الخصوص أن بعض الشركاء في التنمية يميلون
إلى االستفادة من التجمعات االقتصادية دون اإلقليمية في دعم برامج التنمية في اإلقليم .وأثنى االتحاد في ھذا الصدد
على األمين العام للجھود التي يبذلھا لتعزيز التعاون مع التجمعات االقتصادية دون اإلقليمية.
وأشار االتحاد إلى أن المؤتمر بشأن المناخ األفريقي )ُ (ACC2013عقد في تشرين األول /أكتوبر
4.7.3
في أروشا ،جمھورية تنزانيا االتحادية .واعتمد المؤتمر جدول األعمال المتعلق بالبحوث المناخية ألغراض التنمية في
بلدان أفريقيا ) (CR4Dللنھوض بتنفيذ مكوّ ن البحث لخطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوستركز
خطة البحوث المناخية ألغراض التنمية ) (CR4Dعلى البحوث المناخية متعددة االختصاصات التي تشترك األطراف
في وضعھا؛ وتعميم الخدمات المناخية ومنتديات تفاعل المستخدِمين .وعُقد اجتماع لمتابعة استراتيجية البحوث المناخية
ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dمن  5إلى  7تشرين األول /أكتوبر  2014في مراكش بالمملكة المغربية.
ومن أبرز توصيات االجتماع استضافة المركز األفريقي للسياسات المناخية ) (ACPCألمانة البحوث المناخية ألغراض
التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dلتسھيل تنفيذ أنشطة جدول األعمال المتعلق بالبحوث المناخية ألغراض التنمية في
بلدان أفريقيا ) .(CR4Dوأوصى االجتماع أيضا باإلشراف المشترك لجدول األعمال المتعلق بالبحوث المناخية
ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dمن طرف برنامج المناخ ألغراض التنمية ،المنظمة ) ،(WMOوالمؤتمر
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETباإلضافة إلى إطالق منتدى التعاون المؤسسي الخاص بالبحوث
المناخية ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dأثناء الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري ).(ACOMET
2013

وأحاط االتحاد علما ً بتقرير مجلس اإلدارة التابع للمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض
4.7.4
التنمية ) (ACMADالمنعقد من  24إلى  25تموز /يوليو  2014في نيامي ،النيجر .واعترف االتحاد بإحراز تقدم في تنفيذ
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برنامج المركز األفريقي ) ،(ACMADخاصة من خالل تقديم الدعم إلى البلدان وتوفير معلومات عن الطقس والمناخ،
ومن خالل المركز األفريقي اإلقليمي المعني بالمناخ ،ومشاريع الشراكة الموسعة ،وحلقات العمل التطبيقية ،وبناء
القدرات والتعاون.
وشجع االتحاد أعضاء اإلقليم على الوفاء بالتزاماتھا المالية ومساعدة الخبراء على المشاركة بفعالية في
4.7.5
أنشطة المركز األفريقي ) .(ACMADوبالنظر إلى دور المركز األفريقي ) (ACMADفي إعداد خدمات الطقس والمناخ
والدعم الذي يقدمه للمرافق الوطنية لالرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم ،طلب االتحاد من األمين
العام مواصلة توطيد عالقات المنظمة ) (WMOمع المركز األفريقي ) ،(ACMADوتقديم المساعدة له حسب االقتضاء.
ورحب االتحاد بالدعم المقدّم من األمانة المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة األوروبية الستخدام
4.7.6
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATلفرقة العمل التابعة لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط
الھادئ )) (ACPمفوضية االتحاد األفريقي ) ،(AUCومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ )،(ACP
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ) ،(RECSوالمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ) ((AMCOMETوالمعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالتي تسعى لتعبئة األموال من
أجل مشروع داخل مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) .(ACPوسيساھم ھذا المشروع في تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSعلى المستوى اإلقليمي في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط
الھادئ ) (ACPفي إطار التعاون بين الصندوق األوروبي للتنمية وداخل مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي
والمحيط الھادئ ) .(ACPوأشار االتحاد أيضا ً إلى مبادرة مراقبة البيئة واألمن في أفريقيا ) ،(MESAوھي مشروع
للمساعدة الفنية تستفيد منه  48من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPويركز على دعم العمل الذي
أنجز في المراحل السابقة )مشروع االنتقال لألرصاد الجوية في أفريقيا ) (MTAPالذي يُعرف باسم مشروع PUMA
)االستعداد الستخدام الجيل الثاني من سلسلة السواتل متيوسات في أفريقيا ) (PUMAفي إطار البرنامج العاشر لصندوق
التنمية األوروبي ) ((EDFوالمشروع األفريقي لمراقبة البيئة ألغراض التنمية المستدامة ) (AMESDفي إطار البرنامج
التاسع لصندوق التنمية األوروبي ).((EDF
وأشار االتحاد أيضا ً إلى "برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيّف في أفريقيا" ،وھو مبادرة متعددة
4.7.7
ُ
الوكاالت بتمويل من حكومة النرويج بقيمة  10ماليين دوالر أمريكي تنفذ من خالل المنظمة ) (WMOفي مالوي
وجمھورية تنزانيا االتحادية لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSواألنشطة ذات الصلة في مشروع بلدان
أفريقيا الذي يستفيد أيضا ً من تمويل حكومة النرويج ) 10ماليين دوالر أمريكي( ،لدعم خدمات الدعم الجاري إعدادھا
في عدة دول باإلقليم والمرتبطة بظروف الطقس المتطرفة واإلنذار المب ّكر واألرصاد الجوية الزراعية.

اإلعالم والشؤون العامة
أشار االتحاد إلى أن المؤتمر السادس عشر قد سعى من خالل قراره  (Cg-XVI) 27بشأن برنامج المنظمة
4.7.8
) (WMOلإلعالم والشؤون العامة إلى تحقيق "الھدف الرامي إلى تعزيز وجود موقع المنظمة ) (WMOعلى شبكة
اإلنترنت ،بما في ذلك في وسائل اإلعالم االجتماعية وتكنولوجيا الھواتف المحمولة وغيرھا من مواقع التواصل
االجتماعي بھدف الوصول إلى الناس في مختلف أنحاء العالم ،والسيما إلى الشباب ،مع إيالء اھتمام خاص الحتياجات
البلدان النامية" .ودعا المؤتمر أعضاءه إلى مواصلة اإلسھام بنشاط في تحقيق ھذا الھدف ،وبشكل أعم في التعاون
اإلقليمي بشأن االتصاالت والشؤون العامة.
وأقر االتحاد بأن أمانة المنظمة ) (WMOملتزمة بإدخال تحسينات ھامة على الموقع الشبكي للمنظمة
4.7.9
) (WMOطوال العام المقبل .وقد أطلق مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAكخطوة أولى موقع "ركن الشباب"
الجديد في الموقع الشبكي .ولما كان يُفترض أن الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOيمثل ويدعم دوائر المنظمة )(WMO
برمتھا ،أكد االتحاد أھمية أن يشارك أكبر عدد ممكن من األعضاء في تعزيز وجود المنظمة ) (WMOعلى اإلنترنت.
وأعرب االتحاد عن تقديره للتزايد السنوي للتغطية اإلعالمية العالمية ألنشطة وبرامج المنظمة )،(WMO
4.7.10
على الرغم من المنافسة المتزايدة لجذب انتباه وسائط اإلعالم .فتقارير المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ العالمي،
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ونشرة غازات االحتباس الحراري ،وأطلس المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOبشأن الصحة والمناخ،
وأطلس المنظمة ) (WMOومركز علم األوبئة الناجمة عن الكوارث ) (CREDبشأن الوفيات والخسائر االقتصادية
الناجمة عن ظواھر الطقس والمناخ والماء المتطرفة ،والمطبوعات االعتيادية والدورية األخرى ،تؤدي دوراً ھاما ً في
إذكاء الوعي العام بشأن مسائل "الطقس والمناخ والماء" .وتمثل ھذه التقارير مكونات إقليمية تتزايد فعاليتھا ،ويعتمد
تأثيرھا اإلقليمي الجماھيري على تعاون دوائر المنظمة ) (WMOبرمتھا.
وأشار االتحاد إلى أن مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAيعمل مع األعضاء والشركاء على
4.7.11
تعزيز الترويج ألنشطة المنظمة ) (WMOفي أنحاء العالم ،بما في ذلك المؤتمرات وحلقات العمل وإصدار التقارير.
ومن بين اللقاءات المقبلة التي ستعقد في االتحاد اإلقليمي األول الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد
الجوية ) .(AMCOMETوشجع االتحاد أعضاءه على دعم أنشطة التوعية واالتصاالت للدورة الثالثة للمؤتمر
) (AMCOMETوللقاءات األخرى ذات الصلة في اإلقليم.
وطلب االتحاد من المراكز والمرافق التابعة للمنظمة ) ،(WMOمن قبيل مراكز نظام معلومات المنظمة
4.7.12
) ،(WISوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADومركز التنبؤات والتطبيقات
المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) ،(ICPAC) (IGADوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
لكل من القرن األفريقي األعظم وجنوبي أفريقيا وغربھا ووسطھا ،أن يعرضوا ھوية واضحة للمنظمة على مواقعھم
الشبكية.
4.7.13

ودعا االتحاد أعضاءه إلى ما يلي:

)أ(

ربط المواقع الشبكية الخاصة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبموقع
المنظمة الشبكي www.wmo.int؛

)ب(

اإلسھام في قسم "أخبار من األعضاء" ) (News from Membersعلى الموقع الشبكي للمنظمة )(WMO؛

)ج(

تسمية منسق لإلعالم والشؤون العامة ) (IPAوإعطاؤه صالحيات؛

)د(

تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال اإلعالم والشؤون العامة.

5

تحقيق الفعالية والكفاءة في أنشطة االتحاد اإلقليمي األول )البند  5من جدول األعمال(

5.1

التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ) – (WMOالجوانب اإلقليمية )البند  5.1من جدول األعمال(

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

أشار االتحاد إلى أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية طلب من االتحادات اإلقليمية
5.1.1
) (RAsما يلي:
)أ(

تقديم االحتياجات واألولويات اإلقليمية التي ينبغي مراعاتھا في إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) (WMOللفترة 2019-2016؛

)ب(

القيام ،حسب االقتضاء ،بتنسيق اإلسھامات الوطنية في الجوانب اإلقليمية للخطة.

وأعرب االتحاد عن تقديره لمشاركة أعضائه ورئيسه بنشاط في وضع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
5.1.2
) (WMOللفترة  2019-2016تحت إرشاد المجلس التنفيذي وفريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
وبمساھمة من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.
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وأشار االتحاد إلى أن األمين العام قد أطلع جميع أعضاء المنظمة ) (WMOفي كانون األول /ديسمبر
5.1.3
 2013على مشروع الخطة اإلستراتيجية إلبداء آرائھم وتحديد ما إذا كانت قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى تقديم الخدمات ستتحسن إذا اتبعت المنظمة ) (WMOالتوجيھات اإلستراتيجية المقترحة
في الخطة ،وما إذا كان األعضاء سيتمكنون من استخدام الخطة الطالع الحكومات على التوجھات واألولويات
اإلستراتيجية للمنظمة ).(WMO
وأشار االتحاد إلى أن مشروع الخطة اإلستراتيجية األخير ،الذي وضع صيغته النھائية الفريق العامل
5.1.4
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(EC WG/SOPيتضمن األولويات السبع
التالية:
)أ(

الخدمات شديدة األثر للحد من مخاطر الكوارث :تحسين فعالية التنبؤات عالية الجودة القائمة على األثر
واإلنذارات المبكرة باألخطار المتعددة للمخاطر الجوية والھيدرولوجية والبيئية الشديدة التأثير ،مما يسھم
في الجھود الدولية بشأن الحد من الكوارث وبناء القدرة على المقاومة والوقاية؛

)ب(

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WIGOSاستكمال تنفيذ النظام ) (WIGOSونظام
معلومات المنظمة ) (WISمع التركيز على تنفيذ كافة لبنات البناء الخاصة بقابلية التشغيل المشترك
إلطار النظام ) ،(WIGOSودعم استيعاب النظام ) (WIGOSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

)ج(

خدمات األرصاد الجوية للطيران :تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMHSsعلى
استيفاء اشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي ) (lCAOمن خالل) :أ( تعجيل تنفيذ معايير الكفاءة
لشعبة األرصاد الجوية ولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (ICAO/WMOونظام إدارة الجودة )(QMS؛
)ب( تلبية االحتياجات الناشئة ومواجھة التحديات المرتبطة بخطة المالحة الجوية العالمية؛ )ج( دعم
أطر استرداد التكاليف؛

)د(

المناطق القطبية والمناطق المرتفعة في جبال األلب :تحسين خدمات الرصد والتنبؤ التشغيلية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا في المناطق القطبية والمناطق المرتفعة في جبال األلب وما وراءھا عن طريق:
)أ( إعمال المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛ )ب( التوصل إلى فھم أفضل لتبعات التغيرات التي
تمر بھا ھذه المناطق من حيث األنماط العالمية للطقس والمناخ؛ )ج( االرتقاء بالتنبؤات القطبية في ظل
النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية )(GIPPS؛

)ھ(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) :(GFCSتنفيذ الخدمات المناخية في ظل اإلطار العالمي )،(GFCS
السيما في البلدان التي تفتقر إليھا من خالل) :أ( إنشاء مراكز مناخية إقليمية؛ )ب( تحديد متطلبات
المستخدمين إلى النواتج المناخية؛ )ج( تطوير نظام معلومات الخدمات المناخية )(CSIS؛ )د( الضمي في
تنفيذ مشروع بحوث التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية )(S2S؛

)و(

تطوير القدرات :تعزيز تطوير قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى الوفاء بوالياتھا عن طريق
مساعدتھا على تطوير مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية والمؤسسية وبنيتھا التحتية المحسّنة ،ال سيما في
البلدان النامية ،والبلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

)ز(

حوكمة المنظمة ) :(WMOاالستمرار في إجراء استعراض إستراتيجي لھياكل المنظمة )(WMO
وترتيباتھا التشغيلية وممارساتھا المتعلقة بوضع الميزانية مع التركيز على فعالية أنشطة الھيئات
التأسيسية وترتيبات األمانة؛

نظر االتحاد في األولويات الواردة في مسودة الخطة اإلستراتيجية ووافق على األولويات التالية لإلقليم
5.1.5
للفترة  2019-2016كما يرد تحت البند  5.2أدناه.
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الخطة التشغيلية للمنظمة

)2019-2016 (WMO

أشار االتحاد إلى أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية طلب من االتحادات اإلقليمية إعداد
5.1.6
ّ
خططھا التشغيلية لدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوذكر االتحاد كذلك بقرار المجلس التنفيذي في
دورته الحادية والستين بضرورة أن يكون للمنظمة ) (WMOخطة تشغيلية واحدة متكاملة تشمل أنشطة االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية ،وتتضمن الخطط التشغيلية الخاصة بھا .وحث االتحاد رئيسه وفريق اإلدارة التابع له على
وضع خطة االتحاد التشغيلية /خطة عمله للفترة  2019-2016لتقديمھا كمساھمة في الخطة التشغيلية للمنظمة ).(WMO
ومن أجل ضمان تقديم مساھمة االتحاد في العملية المتكاملة للتخطيط للمنظمة ) (WMOفي الوقت
5.1.7
المناسب مستقبالً ،طلب االتحاد إلى رئيسه وفريق اإلدارة التابع له إنشاء عملية إلعداد ھذه المساھمات وتقديمھا
بالتشاور ،حسب االقتضاء ،مع أعضاء االتحاد في فترة ما بين الدورتين.
المراقبة والتقييم
أشار االتحاد إلى أن األمانة تواصل إعداد وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم للمنظمة ) ،(WMOوأن المجلس
5.1.8
التنفيذي قد شجع الھيئات التأسيسية على استخدام نظام ودليل المراقبة والتقييم الذي أعدته األمانة ،وتقديم تعليقات
لمواصلة تحسينھما.
وأشار االتحاد أيضا ً إلى أن الفريق العامل التابع له والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
5.1.9
) (WG/SOPقد واصل ،تحت إرشاد المجلس التنفيذي ،تطوير وتحسين تنفيذ نظام المراقبة والتقييم .وقد استلزم ذلك
على وجه التحديد تنسيقا ً أفضل فيما بين االتحادات اإلقليمية لزيادة مستوى رد األعضاء على االستقصاءات .والحظ
االتحاد مع القلق أن  ٪42فقط من األعضاء باإلقليم قد ردوا على االستقصاءات الخاصة بآثار النتائج المحققة على
األعضاء ،والتي أُجريت في تشرين األول /أكتوبر  2012وتشرين الثاني /نوفمبر  .2013وأشار االتحاد إلى قرار
المجلس التنفيذي الذي يطلب فيه من األعضاء تحديد جھات التنسيق لتحسين مستويات الرد على االستقصاءات .وشجع
أعضاءه على الرد على استقصاءات المراقبة والتقييم لتوفير المعلومات التي من شأنھا أن تساعد على تطوير مرافقھا
الوطنية ) (NMHSsبشكل أكبر.
5.2

التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي لالتحاد اإلقليمي األول )البند  5.2من جدول األعمال(

تعزيز الحوكمة
أُحيط االتحاد علما ً بحالة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول ) (2015-2012التي اعتمدتھا
5.2.1
الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )مراكش  .(2010وقد أفادت الوثائق المختلفة التي قدمتھا اإلدارات الفنية
التابعة للمنظمة ) (WMOبتنفيذ كثير من األنشطة .وأشارت الدورة إلى أن الخطة اإلستراتيجية قد وفرت خارطة طريق
مفيدة لمواصلة تطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم.
وأشار االتحاد إلى أن إعداد الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول ) (2015-2012قد تناول
5.2.2
األولويات الرئيسية للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012التي تشمل :اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS؛ وبناء القدرات؛ وتطوير النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) /(WIGOSنظام معلومات
المنظمة )(WIS؛ والحد من مخاطر الكوارث؛ واألرصاد الجوية للطيران.
والحظ االتحاد أنه تمت مواءمة عناصر الخطة اإلستراتيجية الحالية لالتحاد اإلقليمي األول
5.2.3
) 2012مع اإلستراتيجية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات المناخ والطقس( التي أعدھا المؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ) .(AMCOMETكما أشار االتحاد إلى أنه تمت مواءمة اإلستراتيجية المتكاملة لألرصاد الجوية مع
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة .2019-2016
(2015-
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وأكد االتحاد ضرورة جعل األولويات اإلقليمية محور الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول .وحدد
5.2.4
االتحاد ،على سبيل المثال ال الحصر ،األولويات اإلقليمية التالية:
)أ(

تطوير القدرات
) (1رأس المال البشري
ـ

التدريب التعليمي ،ال سيما لألخصائيين في مجال األرصاد الجوية الحاصلين على الشھادة )في
الطيران واألرصاد الجوية الزراعية واألرصاد الجوية الھيدرولوجية واألرصاد الجوية
اإلحيائية والتنبؤ اإلحصائي والحركي واألرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات(

ـ

التدريب المتواصل للبقاء على اطالع وللمشاركة النشطة في العلم المتطور واالبتكار
والتكنولوجيا بما في ذلك تغير المناخ وما يتصل به من آثار

ـ

التدريب على إدارة وقيادة المرافق الوطنية

)) (NMHSsالحوكمة(

) (2تطوير البنية األساسية
ـ

تعزيز شبكات الرصد والنظم البرية والبحرية والجوية

ـ

تعزيز نظم االتصاالت الخاصة بالبيانات لغرض تبادل البيانات

ـ

معالجة البيانات والتحليل والتنبؤ ) التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير والمتوسط
والطويل ،بما في ذلك التنبؤ العددي بالطقس(

ـ

نظم إدارة قواعد البيانات المناخية

ـ

نظم نشر الخدمات )مجموعة البث اإلذاعي على االنترنت
القصيرة(

ـ

إنقاذ البيانات

)(WIGOS
)(WIS

)(CDMS
)(RANET

ومنصات الرسائل

)(DARE

) (3التحول المؤسسي
ـ
)ب(

)ج(

تحويل المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى ھيئات مستقلة وتسھيل وتعزيز استرداد التكاليف من
خدمات الطيران والخدمات البحرية وغيرھا

خدمات األرصاد الجوية للطيران
)(1

نظم إدارة الجودة )) (QMSشھادات للمرافق الوطنية

)(2

تقييم الكفاءة

)(NMHSs

)(3

استرداد التكاليف

)(4

إقامة شراكة السماءات المفتوحة )تنظيم القضايا وآثارھا على المرافق الوطنية
في اإلقليم(

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(NMHSs

)(GFCS

)(1

تطوير النظم الوطنية للخدمات المناخية ) /(NFCSبرنامج التواصل مع المستخدمين

)(2

نظم المعلومات الخاصة بالخدمات المناخية ) (CSISللنواتج والخدمات المعدة خصيصا
)الزراعة واألمن الغذائي والموارد المائية والصحة العمومية والحد من مخاطر الكوارث
والخدمات الحضرية والطاقة وغيرھا(

)(UIP
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)(3

ـ

تطبيق المعرفة لفھم نظم الطقس والمناخ

ـ تقليص نطاق النواتج من المستوى الوطني لمستوى المجتمعات المحلية بغية اتخاذ
قرارات مستنيرة )من خالل طرائق إحصائية ورقمية(
)(4
)د(

أرشفة البيانات المرقمنة

تقديم الخدمات
)(1

الخدمات العامة في مجال الطقس )) (PWSالراديو والتلفزيون ومجموعة البث اإلذاعي
على االنترنت ) (RANETوغيرھا من وسائط اإلعالم االلكترونية(

)(2

الحلقات الدراسية الجوالة

)(3

إذكاء الوعي العام

)(4

برامج التوعية التعليمية

)(5

تقديم معلومات إلنذار المبكر وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ
على المستوى الوطني )األعاصير المدارية وعرام العواصف وطقس الحرائق وحاالت
الفيضانات والجفاف(

كما أشار االتحاد إلى أنه تمت مواءمة خطة التنفيذ وحشد الموارد التابعة لالستراتيجية األفريقية المتكاملة
5.2.5
لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( مع أولويات اإلقليم األول المحددة للفترة .2019-2016
وطلب االتحاد من األمين العام أن يدعم إعداد الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول للفترة
5.2.6
والتي ستراعي أولويات المنظمة واألولويات اإلقليمية المحددة ،وتتوافق مع خطة التنفيذ وحشد الموارد التابعة
لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( التي أعدھا المؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ).(AMCOMET

2019-2016

5.3

المسائل الداخلية لالتحاد :كفاءة عمليات الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )البند  5.3من
جدول األعمال(

أحاط االتحاد علما ً في سياق الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2015 -2012بأولويات
5.3.1
المنظمة ) (WMOالرئيسية للفترة  ،2015-2012وھي :اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ وتطوير القدرات؛
وتقديم الخدمات؛ وتطوير النظام العالمي المتكامل للرصد ونظام معلومات المنظمة )(WIGOS/WIS؛ والحد من مخاطر
الكوارث؛ األرصاد الجوية للطيران.
وأشار االتحاد أيضا ً إلى التوصيات التي نظر فيھا المجلس التنفيذي بشأن استعراض الھيئات التأسيسية
5.3.2
التابعة للمنظمة ) ،(WMOومواءمتھا اإلستراتيجية ،وعملياتھا وممارساتھا من أجل تحسينھا بشكل مستمر لتحسين تنفيذ
أولويات الخطة اإلستراتيجية ،والسيما تطوير القدرات .وا ُتفق في ھذا الصدد على أن تحديد االتحادات اإلقليمية
ألولوياتھا وأنشطتھا ،ومواءمتھا مع أنشطة اللجان الفنية ،عنصر حاسم األھمية في التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
المتكامل للمنظمة ) ،(WMOوعلى أن ھذه األولويات ينبغي أن تكون إحدى قوى الدفع الرئيسية ألنشطة اللجان الفنية.
وناقش المجلس التنفيذي عدة تدابير محددة بشأن إدخال تغييرات ملموسة على العمليات الحالية ،من
5.3.3
قبيل :إعداد وثائق مبسطة لدورات الھيئات التأسيسية لتحسين عملية اتخاذ القرار؛ مواصلة إعداد الجداول الزمنية
لدورات الھيئات التأسيسية على الوجه األمثل؛ تعزيز مشاركة خبراء اللجان الفنية في الھيئات الفرعية لالتحادات
اإلقليمية وفي مشاريع وأنشطة مشتركة؛ تقليص الحيز الحكومي الدولي في دورات الھيئات التأسيسية وإعادة توجيه
الوفورات المحققة لزيادة األنشطة الفنية ،وما إلى ذلك .وطلب المؤتمر السادس عشر إلى المجلس التنفيذي أن يمضي
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في العمل على مواصلة تحسين عمليات المنظمة ) (WMOوممارساتھا ،وأن ينفذ ذلك حسب االقتضاء ،وأن يقدم إلى
المؤتمر في دورته الالحقة اقتراحات محددة يمكن أن تتضمن تعديالت على الالئحة الفنية أو اتفاقية المنظمة )،(WMO
حسب االقتضاء.
 5.3.4وأُحيط االتحاد علما ً بمتابعة القرار  – (EC-64) 1استعراض دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية ،من جانب
الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (EC-WG-SOPفي
اجتماعه المعقود في كانون الثاني /يناير  .2013واستعرض الفريق ) (EC-WG-SOPاقتراحات بشأن تحسين تعريف
دور ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية في العملية المتكاملة للتخطيط والتنفيذ في المنظمة ) .(WMOوأحاط االتحاد علما ً
باألحكام الراھنة في اتفاقية المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة ،وكذلك المھام والمسؤوليات اإلضافية التي تسندھا
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي لالتحادات اإلقليمية ،بما في ذلك المسؤوليات المبينة في الالئحة الفنية للمنظمة
) .(WMOوأوصى االتحاد كذلك فريق اإلدارة باستعراض اختصاصات األفرقة العاملة لضمان تطابق ھذه
االختصاصات مع الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول للفترة .2019-2016

فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول
أحاط االتحاد علما ً بالمعلومات التي قدمھا الرئيس بشأن أنشطة الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي
5.3.5
ّ
األول خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين .وإذ أعرب عن ارتياحه لما نفذته بعض األفرقة العاملة والمقررين من
مرض ألسباب مختلفة .وأعادت الدورة
أنشطة ،أشار بقلق إلى أن بعض ھذه الجھات لم تتمكن من أداء مھامھا بشكل
ٍ
التذكير بأن األفرقة العاملة والمقررين ھم الذراع الفني والعلمي لالتحاد .وشجع االتحاد األعضاء على تقديم الدعم
الالزم لألعضاء المعينين في األفرقة العاملة وفي الھيئات الفرعية األخرى لتمكينھم من تنفيذ األنشطة المقررة بكفاءة.
وأشار االتحاد مع التقدير إلى التقارير عن أنشطة فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول .فقد قدّم
5.3.6
فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول التوجيھات وأسدى المشورة للرئيس ونائب الرئيس في تنفيذ برامج المنظمة
) (WMOفي اإلقليم ،كما شارك مشاركة تامة خاصة في صياغة استراتيجية االتحاد اإلقليمي األول الخاصة
بتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISفي أفريقيا .وأعربت
الدورة عن تقديرھا للرئيس ،الدكتور  ،Mamadou Lamine Bahونائب الرئيس ،الدكتور  ،Amos Makarauعلى حسن
قيادتھما .وأوصت الدورة بإعادة ھيكلة فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول لتسھيل مھامه.
وأعرب االتحاد عن تأييده لضرورة مواءمة اآللية العملية لالتحاد مع المحاور اإلستراتيجية والنتائج
5.3.7
ّ
ّ
المتوقعة للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوكذلك النتائج المتوقعة للخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي االول.
وقرر االتحاد لھذا الغرض إنشاء الھيئات الفرعية التالية:
)أ(

فريق إدارة؛

)ب(

فريق عامل معني بعمليات الرصد والبنية األساسية؛

)ج(

فريق عامل معني بالمسائل والتطبيقات المناخية؛

)د(

فريق عامل معني بالھيدرولوجيا والموارد المائية؛

)ھـ(

فريق عامل معني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات
واالتصال؛

)و(

فريق عمل معني بقضايا االمتثال في خدمات األرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران
واسترداد التكاليف؛

)ز(

لجنة معنية باألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي؛

)ح(

فرقة عمل معنية باألرصاد الجوية للطيران؛

)ط(

فرقة عمل معنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSأنشئت بموجب القرار .((RA I-16) 8
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5.3.8

وفي موضوع آلية عمل االتحادُ ،نظر في المبادئ العامة التالية:

)أ(

ُبسّط ھيكل أعمال االتحاد وجرت مواءمته مع النتائج المتوقعة الجديدة الواردة في الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016لضمان اتباع نھج متسق في تنفيذ برامج المنظمة )(WMO؛

)ب(

إن الھدف العام من ھيكل األعمال المُنشأ ھو تنفيذ الجوانب اإلقليمية من الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) .(WMOويتعين بالتالي استخدام الموارد وفقا ً لألولويات اإلقليمية األساسية المقرّرة والنتائج المتو ّقعة؛

)ج(

يتألف برامج عمل األفرقة العاملة من مھام محددة مصممة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية اإلقليمية خالل
الفترة الفاصلة بين الدورتين .وينبغي أن تتمتع األفرقة العاملة بالمرونة الالزمة لكي تقترح على فريق
اإلدارة إنشاء عدد يمكن إدارته من فرق العمل للتصدي لمھام محددة ،حسب االقتضاء ،من أجل تحقيق
تقدم في برامج العمل؛

)د(

تعالج المسائل الشاملة من خالل التنسيق والتعاون بين األفرقة العاملة حيث يق ِّدم كل منھا الخبرة الفنية
الالزمة .ويقوم فريق اإلدارة بتيسير عملية التنسيق.

 5.3.9وانطالقا ً من المبادئ العامة اآلنفة الذكر ،وافق االتحاد على الھيئات الفرعية المبيّنة أدناه ،للفترة المقبلة
الفاصلة بين الدورتين )انظر المرفق التاسع بھذا التقرير(:
)أ(

فريق إدارة
تسعة ) (9أعضاء مع وجود خيار بدعوة أعضاء المجلس التنفيذي:
)(i

رئيس االتحاد اإلقليمي األول )رئيس فريق اإلدارة(؛

)(ii

نائب الرئيس؛

)(iii

المستشار الھيدرولوجي اإلقليمي لرئيس االتحاد اإلقليمي األول )الذي ھو أيضا ً رئيس الفريق
العامل المعني بالھيدرولوجيا وموارد المياه(؛

)(iv

منسّق امعني بالشؤون الجنسانية )للنظر في البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ وشؤون
التعليم والتدريب(؛

)(v

رؤساء األفرقة العاملة ولجنة األعاصير المدارية.

اآلثار المالية :ترقب عقد اجتماع واحد )من  3أيام( في السنة في جنيف على أن يحضره  9أعضاء من فريق اإلدارة
) 3زائد  6رؤساء( خالل الفترة الفصلة بين الدورتين ) 4سنوات(.
اإلنفاق اإلجمالي =  4اجتماعات ] 9أعضاء ) 3أيام من بدل اإلقامة اليومي  +كلفة السفر[.
وقد يكون من األنسب من حيث التكلفة أن يكون رؤساء األفرقة العاملة جزءاً من فريق اإلدارة وأن تتاح للرئيس
إمكانية دعوة أعضاء المجلس التنفيذي حسب الطلب.
ومن الخيارات التي يمكن أن تحقق وفورات في التكاليف بالنسبة الجتماعات فريق اإلدارة تنظيم اجتماعاته على
ھامش دورة المجلس التنفيذي للمنظمة ).(WMO
)ب(

فريق عامل معني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية:
’‘1

خبراء فرقة العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد )) (WIGOSأنشئت بموجب القرار
((RA I-16) 8؛
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’‘2

)ج(

)د(

)ھـ(

خبراء في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبمن فيھم رئيس فرقة تنفيذ نظام معلومات المنظمة
) (WISفي االتحاد اإلقليمي األول؛

’ ‘3

خبيران إقليميان معنيان بأدوات وطرائق الرصد ) :(CIMOخبير متخصص في نظم الرصد
التقليدية واآلخر متخصص في نظم االستشعار عن بعد؛

’ ‘4

خبراء في االتصاالت اإلقليمية؛

’ ‘5

خبراء من فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول
).(RAIDEG

فريق عامل معني بالخدمات والتطبيقات المناخية:
’ ‘1

خبير في المناخ وإدارة البيانات؛

’ ‘2

خبير في التنبؤ بالمناخ لنطاقات زمنية تتراوح بين الموسمية والعقدية؛

’ ‘3

خبير في األرصاد الجوية الزراعية؛

’ ‘4

خبير في تغير المناخ وتقلبه ونمذجته؛

’ ‘5

خبير في المناخ والصحة.

فريق عامل معني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصاالت:
’ ‘1

خبير في الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارھا؛

’ ‘2

خبير في خدمات األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات؛

’‘3

خبير في تعزيز مجال التنبؤ العددي بالطقس وتشغيله وتطبيقه ،من التنبؤ اآلني إلى التنبؤات
المتوسطة المدى؛

’ ‘4

خبير في التقديم الشامل للخدمات ،بما فيھا خدمات الطقس العامة )وسائل اإلعالم والعلوم
االجتماعية واالتصاالت وما إلى ذلك(.

فريق عامل معني بالھيدرولوجيا والموارد المائية:
’ ‘1

خبير في التنبؤ والتوقع الھيدرولوجيين؛

’ ‘2

خبير في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وفي تطوير الخدمات وتقديمھا؛

’ ‘3

خبير في المراقبة الھيدرولوجية وإدارة البيانات؛

’ ‘4

خبير في المياه والمناخ؛ و

’ ‘5

خبير في التنبؤ المتكامل بالتدفق العالي/المنخفض.

فريق عمل معني بقضايا االمتثال في خدمات األرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران
)و(
واسترداد التكاليف؛
’ ‘1

خبير في خدمات األرصاد الجوية البحرية؛

’ ‘2

خبير في األرصاد الجوية للطيران؛

’‘3

خبير في نظم اإلدارة الجيدة بما في ذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
والكفاءات ذات الصلة؛

’‘4

خبير بشأن استرداد التكاليف من الطيران واألنشطة البحرية؛

’‘5

خبير بشأن رأسمال البشري )تطوير القدرات ،واالحتفاظ بھا والمسار الوظيفي إلخ(.

)(ICAO
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)ز(

لجنة معنية باألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي:
 15عضواً في اللجنة من البلدان األعضاء األكثر تعرضا َ لألعاصير المدارية في جنوب غرب المحيط
الھندي.

)ح(

فريق عمل معني باألرصاد الجوية للطيران
يعينه الرئيس ليكون له تمثيل دون إقليمي

تخضع االختصاصات لموافقة الرئيس بالتشاور مع فريق اإلدارة ) ترد في المرفق التاسع بھذا التقرير قائمة
االختصاصات التي سيُعدّھا فريق اإلدارة(
وانطالقا ً من ترقب عقد اجتماعين من  3أيام في الفترة الفاصلة بين دورات االتحاد اإلقليمي األول ،تكون التكلفة المالية
لألفرقة العاملة الخمسة التي تعقد اجتماعاتھا في جنيف كاآلتي:
)أ(

الفريق العامل المعني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية )(5؛

)ب(

الفريق العامل المعني بالخدمات والتطبيقات المناخية )(5؛

)ج(

الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصاالت
)(10؛

)د(

الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا والموارد المائية )(5؛

)ھـ(

فريق عامل معني بقضايا االمتثال لألرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران واسترداد
التكاليف )(10

)و(

الفريق العامل المعني بلجنة األعاصير المدارية )(15؛

)ز(

فرقة العمل المعنية باألرصاد الجوية للطيران

)(5

التكلفة اإلجمالية :اجتماعان ] 50عضواً ) 3أيام من بدل اإلقامة اليومي  +كلفة السفر[.
بحسب الموارد المتاحة واالحتياجات ،قد يجتمع فريق العمل أكثر من مرتين أثناء فترة ما بين الدورتين.
نظرا للموارد المحدودة يشجع االتحاد بشدة إنجاز العمل عن بعد قدر اإلمكان )بواسطة أنترنت ونظام
وسكايب(...،
5.3.10
القرار13

وwebex

ووافق االتحاد على إنشاء ھيئات فرعية تابعة لالتحاد اإلقليمي األول .وفي ذلك الصدد ،اعتمد االتحاد
) – (RA I-16فريق اإلدارة والھيئات الفرعية التابعة لالتحاد االقليمي األول )أفريقيا(.

التطوع في عمل االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
ذ ّكر االتحاد بأن المجلس التنفيذي وافق في دورته الستين )حزيران /يونيو  (2008من حيث المبدأ على
5.3.11
اقتراحات رئيسي لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyباإلعراب عن التقدير للخبراء الذين
تطوّ عوا لتكريس وقتھم لالضطالع بأنشطة تقررھا اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية .وح ّ
ث االتحاد األمين العام على
ّ
وحث المجلس أيضا ً الممثلين الدائمين على تيسير المشاركة والمساھمة
اقتراح خطة مشتركة لمنح ھذا التقدير.
الطوعية من جانب الخبراء ،ليس فقط من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NHHSsبل أيضا ً من
مؤسسات أخرى ،في أنشطة المنظمة ).(WMO
وأعرب االتحاد في ھذا السياق عن تقديره العميق لرؤساء وأعضاء األفرقة العاملة والمقرِّ رين الذين
5.3.12
ً
تعاونوا فعليا في تنفيذ أنشطة االتحاد خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ،بإقراره باألعمال القيِّمة التي أدووھا من أجل
االتحاد اإلقليمي.

82

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

تمثيل االتحاد في المجلس التنفيذي
أشار االتحاد إلى أن الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي )جنيف ،حزيران /يونيو  (2010قد نظرت
5.3.13
ً
في المقترح الذي قدمه رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني لزيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي من  37إلى  38مقعدا للسماح
لالتحاد اإلقليمي الثاني بالحصول على مقعد إضافي في المجلس التنفيذي )من  6إلى  7مقاعد( ،وأحاط المؤتمر
السادس عشر ) (2011علما ً بالمقترحات التي قدمھا رؤساء االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( واالتحاد اإلقليمي الرابع
)أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي( واالتحاد اإلقليمي الخامس )جنوب غرب المحيط الھادئ( لزيادة عدد
مقاعد المجلس التنفيذي لتمكين ھذه األقاليم من الحصول على مقعد إضافي في ضوء توزيع المقاعد المعتمد بموجب
القرار  (Cg-XVI) 44لينظر فيھا المؤتمر السابع عشر ،بما يتفق مع اإلجراءات الواردة في اتفاقية المنظمة ).(WMO
وأشار االتحاد إلى أن المجلس التنفيذي قد طلب في دورته الخامسة والستين من األمين العام مساعدة
5.3.14
رؤساء االتحادات اإلقليمية في التحضير لتقديم مقترح لينظر فيه الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلية ) (EC WG/SOPفي موعد غايته أيلول /سبتمبر  ،2013وكلف المجلس الفريق العامل
) (EC WG/SOPبإعداد المقترح الذي يشمل التغييرات الالزم إدخالھا على اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتھا العامة
حسب االقتضاء ،لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين.
وأشار االتحاد كذلك إلى أن اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية الذي عُقد في كانون الثاني /يناير
5.3.15
قد توصل إلى فھم مشترك مفاده أن إضافة مقعد واحد لصالح االتحاد اإلقليمي الثاني خيار مقبول ،وأن االجتماع الثالث
للفريق العامل )) (EC WG/SOPجنيف ،شباط /فبراير  (2014قد نظر ،استناداً إلى ھذا المقترح ،في مدى إمكانية زيادة
مقاعد المجلس التنفيذي وقدم مقترحا ً إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي لتنظر فيه ،يتضمن التعديالت
المحتمل إدخالھا على المادة  13من اتفاقية المنظمة ) (WMOوالمادة  17من الالئحة العامة بشأن توزيع مقاعد المجلس
التنفيذي.
2014

ونظر االتحاد في المسألة المتعلقة بتمثيل االتحاد اإلقليمي األول في المجلس التنفيذي في ضوء توزيع
5.3.16
المقاعد المعتمد بموجب القرار  ،(Cg-XVI) 44واتفق على الطلب من المؤتمر النظر في رفع عدد المقاعد المخصصة
لالتحاد اإلقليمي األول من  9إلى  10على أساس عدد األعضاء.
6

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )) (GFCSالبند  6من جدول األعمال(

نتائج الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
أنشئ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSألجل تمكين المجتمعات من تحسين إدارة المخاطر
6.1
ً
ّ
والفرص الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره ،السيما بالنسبة إلى البلدان األكثر تأثرا بالمخاطر المتصلة بالمناخ .وذكر
االتحاد بأن خدمات مناخية فعالة ستيسّر اتخاذ قرارات ذكية تتعلق بالمناخ من شأنھا أن تحد من آثار الكوارث
المرتبطة بالمناخ ،وتعزز األمن الغذائي والنواتج الصحية وتحسن إدارة موارد المياه ،وتحقق فوائد مجتمعية أخرى.
وستستفيد البلدان كافة من ھذه الفوائد ،ولكن ستولى األولوية في المراحل األولى لبناء القدرات في البلدان النامية األكثر
عرضة آلثار تغير المناخ وتقلبيته .ويھدف اإلطار العالمي ) (GFCSإلى س ّد الفجوة بين البلدان التي تحتاج إلى تنمية
معارفھا بشأن تأثير تقلبية المناخ وتغيره على قراراتھا والبلدان التي لديھا معارف في ھذا المجال ،ومن ثم تمكين
البلدان الضعيفة على وجه الخصوص.
وذ ّكر االتحاد بأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSحدّد أربعة مجاالت ذات أولوية ھي:
6.2
ّ
الزراعة واألمن الغذائي؛ والماء؛ والصحة؛ والحد من مخاطر الكوارث .وتشكل ھذه األولويات دوافع إنمائية رئيسية
بالنسبة ألفريقيا وھي شديدة التأثر بالحوادث المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه .وتوخيا ً لضمان معالجة كامل
سلسلة القيمة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا بشكل فعال لدعم فعالية عملية صنع القرار في المجاالت األربعة ذات
األولوية ،يتعين تنفيذ المكونات أو الركائز التالية:
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الملخص العام
)أ(

برنامج التواصل مع المستخدمين ــ يوفر السبل لمستخدمي الخدمات المناخية ومقدميھا للتفاعل من أجل
تحديد االحتياجات والقدرات وتحسين فعالية اإلطار وخدماته المناخية؛

)ب(

نظام معلومات الخدمات المناخية ــ ينتج البيانات والمنتجات والمعلومات المناخية ويوزعھا وفق
احتياجات المستخدمين والمعايير المتفق عليھا؛

)ج(

عمليات الرصد والمراقبة ــ إلنتاج البيانات الضرورية للخدمات المناخية وفقا ً للمعايير المتفق عليھا؛

)د(

البحوث والنمذجة والتنبؤ ــ تسخير القدرات والنتائج العلمية وتطوير األدوات المالئمة لتلبية احتياجات
الخدمات المناخية؛

)ھ(

بناء القدرات ــ لدعم التطوير المنھجي للمؤسسات والبنى األساسية والموارد البشرية الالزمة لتحقيق
فعالية الخدمات المناخية.

وأحاط االتحاد علما ً بأن الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية قد عُقدت في جنيف،
6.3
سويسرا ،في تشرين األول /أكتوبر  .2012وكانت أبرز نتائج الدورة االستثنائية للمؤتمر اعتماد ثالث قرارات تتعلق
باآلتي) :أ( خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛ و)ب( إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات
المناخية )(IBCS؛ و)ج( تمويل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )  (IBCSوأمانته وخطة تنفيذ اإلطار
العالمي ).(GFCS
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأنه أفيد خالل الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
6.4
) (AMCOMETالذي عُقد في الفترة  19-15تشرين األول /أكتوبر  2012في فيكوريا فولز ،زمبابوي ،بأن اإلستراتيجية
األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( دمجت العناصر والمبادئ الرئيسية لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSفي عملية صياغتھا .وأعرب االتحاد عن ارتياحه كذلك ألن اإلستراتيجية المذكورة وإعالن
أديس أبابا يشكالن عبر منصة المؤتمر الوزاري األفريقي المعني باألرصاد الجوية ) (AMCOMETآلية رئيسية للتنفيذ
ّ
المنظم لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي أفريقيا .وبنا ًء عليهّ ،
حث االتحاد المنظمة ) (WMOوالشركاء
المعنيين ،على ضمان وجود روابط وتنسيق لألنشطة مع اإلستراتيجية في جميع األنشطة المرتبطة بالطقس والمناخ.
وأحاط االتحاد علما ً بأن حواراً خاصا ً بمستخدمي الخدمات المناخية وموفريھا ُن ّ
ظم في يومي
6.5
ُ
تشرين األول /أكتوبر ،قبل الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .وأطلق خالل الحوار مطبوع يتضمن
دراسات حالة عن الخبرات المكتسبة في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بإعداد الخدمات المناخية وتطبيقھا في مختلف
القطاعات االجتماعية  -االقتصادية بعنوان " ."Climate Exchangeوو ّفر الحوار معلومات قيّمة للمشاركين عن
التحضير للدورة االستثنائية للمؤتمر ،إلى جانب إتاحة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
 26و27

الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS-1
أشار االتحاد إلى أن الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1انعقدت في
6.6
جنيف في الفترة  5-1تموز /يوليو  .2013وعقدت في  1تموز /يوليو ،كجزء من ھذه الدورة ،حلقة عمل مدتھا يوم
واحد بعنوان "خدمات المناخ التشغيلية :حوار من أجل اتخاذ إجراء عملي" )يمكن االطالع على التفاصيل على الموقع
التالي .(http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-services-dialogue-practical-action) :وأبرزت حلقة
العمل قيمة نظام منظم ومنسق لتعظيم أوجه التآزر في معالجة سلسلة القيمة برمتھا إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا،
وقدمت أمثلة عن أنشطة ملموسة اس ُتقت من المستويين العالمي والوطني.
وأحاط االتحاد علما ً كذلك بأن الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS-1
6.7
اتخذت القرارات التالية:
):(https://docs.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdHdYVlRNVm1JSzg/edit?pli=1
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)أ(

اعتماد خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية وخالصة وافية للمشاريع األولية لإلطار العالمي
) (GFCSلتنفيذھا فوراً؛

)ب(

الموافقة على العمليات والھياكل الفرعية الداعمة للنھوض بالمجلس الحكومي الدولي؛

)ج(

وضع آليات إلشراك األطراف المعنية؛

)د(

انتخاب الدكتور ) Anton Eliassenالنرويج( رئيساً ،والدكتورة ) Linda Makuleniجنوب أفريقيا(،
والدكتور ) Laxman Singh Rathoreالھند( كنائبين للرئيس .وانتخب المجلس األعضاء الذين يشكلون
لجنة اإلدارة ،ومن بينھم الكاميرون وكوت ديفوار ومصر وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا وجمھورية
تنزانيا االتحادية ،من بين بلدان اإلقليم.

الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية

)(IBCS-2
 10و14

اتخذت الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-2في الفترة ما بين
6.8
تشرين الثاني /نوفمبر  2014في جنيف عدداً من اإلجراءات الھامة للنھوض بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSكما يلي:
)أ(

انتخاب  Dr Jens Sundeرئيسا ً للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSكما أعاد
انتخاب  Dr Linda Makuleniو  Dr Laxman Rathoreنائبين للرئيس .وانتخب جمھورية الكونغو
الديمقراطية والسنغال والسودان وغامبيا وتونس لعضوية لجنة إدارة التابعة للمجلس الحكومي )(IBCS؛

)ب(

وافق على عقد اجتماعات عامة عادية للمجلس الحكومي ) (IBCSمرة واحدة فقط فيما بين الدورتين قبيل
انعقاد دورات مؤتمر المنظمة ) (WMOوعقد اجتماع للجنة اإلدارة مرة كل عام إلسداء المشورة وللقيام
بعمليات اإلشراف واإلدارة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي فترة ما بين
الدورتين؛

)ج(

وافق على االختصاصات المن ّقحة للجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة للمجلس الحكومي
والتي تحدد وظائف اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACومھامھا وعضويتھا وأسلوب عملھا وتمويلھا.

)د(

وافق على الوسائل التي من خاللھا للشركاء وأصحاب المصلحة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSالقيام بدور في تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوبالتحديد من خالل المشاركة في اللجان الفنية
التي ُتنشأ ألغراض محددة لمعالجة مسائل فنية بعينھا ،حسب االقتضاء ،وبما يتفق مع ممارسات اللجان
الفنية التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

وافق على التفاعل بين للمجلس الحكومي ) (IBCSوالھيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)و(

اعتمد االختصاصات المنقّحة للجنة اإلدارة ،لتعزيز التواصل وأوجه التآزر مع اللجنة االستشارية
للشركاء )(PAC؛

)ز(

وافق على إدراج األنشطة الحضرية المتصلة بالمناخ كعنصر شامل محدد ضمن المجاالت ذات األولوية
لإلطار العالمي )(GFCS

)ح(

وافق على مواصلة إعداد المثال النموذجي للطاقة وتقديم مقترح إلى المؤتمر العالمي السابع عشر
لألرصاد الجوية للنظر في الطاقة كقطاع إضافي يحظى باألولوية في اإلطار العالمي )(GFCS

)ط(

وافق على إنشاء فرقة عمل خاصة أو فريق عامل للرصد والتقييم؛

)(IBCS
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)ي(

وافق على إنشاء فرقة عمل خاصة أو فريق عامل إلكمال الخطة التشغيلية والموارد للفترة 2018-2015؛

)ص(

أقر بالحاجة إلى توفير موارد لدعم تنفيذ المشروع واألنشطة ،وھيكل الحكامة لإلطار العالمي
ومكتب اإلطار العالمي )(GFCS؛

)ع(

طلب من لجنة اإلدارة التابعة للمجلس الحكومي ) (IBCSإدراج التوصيات المتصلة بالمسائل الجنسانية
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

)(GFCS

التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
أحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بالجھود التي بذلھا األمين العام للمنظمة ) (WMOلحشد الدعم من
6.9
الوكاالت الشريكة ألجل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوفي ھذا الصدد ،وُ قّعت مذكرة تفاھم مع االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ،(IUCNواللجنة الدولية
للري والصرف ) ،(ICIDواللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ) ،(UNECAومعھد األمم المتحدة للتدريب
والبحث ) .(UNlTARوأحاط االتحاد علما ً كذلك بالجھود الرامية إلى تدعيم أوجه التآزر مع المفوضية األوروبية،
والصندوق األخضر للمناخ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPوالبنك الدولي ،وذلك لضمان أن تأخذ ھذه
الھيئات في الحسبان أولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSفي مبادراتھا واستثماراتھا.
وأحاط االتحاد علما ً بأن عدداً من البلدان يجري حاليا ً مشاورات وطنية ترمي إلى تحديد الثغرات
6.10
واالحتياجات ،وإلى إنشاء آليات التنسيق الداخلية الالزمة لضمان معالجة كامل سلسلة القيمة بشأن إنتاج وتطبيق
الخدمات المناخية معالجة فعالة )انظر الرابط  .(http://gfcs.wmo.int/eventsوتتيح ھذه المشاورات تحديد الثغرات
الرئيسية في المكونات المختلفة لإلطار العالمي ) (GFCSلدعم تطور الخدمات المناخية وتنفيذھا .كما تيسّر ھذه
المشاورات تحديد العناصر الحاسمة الداعمة لصياغة المبادئ التوجيھية لتشكيل أطر للخدمات المناخية على الصعيد
الوطني .ويسّر اإلطار العالمي ) (GFCSمنذ عام  2012مشاورات وطنية في كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي
والنيجر والسنغال لتكون نقطة انطالق األنشطة التجريبية في تلك البلدان .ووضعت خطط عمل لمعالجة الثغرات
واالحتياجات واألولويات التي حددتھا تلك المشاورات في كل من بوركينا فاسو والنيجر ،بينما يجري العمل على إنجاز
خطة إضافية في مالي .وتوخيا ً لتأمين التآزرُ ،دعي البنك الدولي إلى المشاركة في صياغة خطط العمل بھدف جعل
استثماراته في ھذه البلدان تقوم على معلومات واضحة .وعلى غرار ذلك ،تتعامل المنظمة ) (WMOمع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ) (UNDPلتضمن أن تكون خططه االستثمارية وأنشطته المستقبلية الداعمة للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsقائمة على معلومات واضحة عن الثغرات واالحتياجات التي حُددت من خالل
مبادرات اإلطار العالمي ) (GFCSوالمنظمة ) .(WMOودخلت المنظمة ) (WMOكذلك في مناقشات 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 اإلقليم.
وكان من دواعي سرور االتحاد أيضا ً أن أحاط علما ً بأن جنوب أفريقيا أجرت مشاورتھا الوطنية في
6.11
آب /أغسطس  2013وأنھا وضعت عقبھا خارطة طريق لتنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك آلية التنسيق
المطلوبة وخطة التنفيذ التي يجري العمل على إنجازھا.
وأحاط االتحاد علما ً كذلك بأن جمھورية تنزانيا الديموقراطية ومالوي أجريتا مشاورتھما الوطنية في
6.12
أيار /مايو وحزيران /يونيو  2014ووضعت آليات مؤسسية وطنية لإلشراف على عملية التنفيذ على المستوى الوطني
كجزء من " الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا" وھي شراكة ترمي إلى تصميم الخدمات المناخية وإنتاجھا
بالتعاون بين 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( .وسينمي ھذا البرنامج قدرات المنتجين والمستخدمين على تطوير المعلومات والمعارف وتطبيقھا من
أجل دعم صنع القرار في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والصحة والحد من مخاطر الكوارث في مالوي وتنزانيا
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بصفتھما البلدين اللذين يجري التركيز عليھما .ويتوقف ھذا المشروع على التعاون فيما بين وكاالت متعددة ،ويشمل
الوكاالت التالية:
)أ(

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

)ب(

مركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – النرويج؛

)ج(

معھد كريستيان ميشلسن ،النرويج؛

)د(

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

)ھ(

برنامج الغذاء العالمي؛

)و(

منظمة الصحة العالمية؛

)ز(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

ورحّب االتحاد بالمشاورات الوطنية التي أجراھا بعض أعضائه وما نتج عنھا من آليات تنسيق أنشئت
6.13
لدعم تطوير الخدمات المناخية وتطبيقھا ،على المستوى الوطني لتحديد الثغرات واألولويات من االحتياجات في مجال
الخدمات المناخية ،وشجّع أعضاءه على إطالق أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني لتحديد الثغرات
واألولويات من االحتياجات من الخدمات المناخية والشروع في أنشطة على المستوى الوطني لسد الثغرات التي حُددت
والمساھمة في تحديد آليات تقديم الخدمات القائمة وتوثيقھا ،وتحديد الشراكات اإلقليمية مع جميع األطراف المعنية
المحتملة ،وتحديد آليات التمويل ،وتبادل الخبرات في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSباإلضافة إلى ذلكّ ،
حث االتحاد
أعضاءه على تعزيز الھياكل التي تدعم ركائز اإلطار العالمي ) .(GFCSوأعرب االتحاد أيضا ً عن تقديره مساھمات
جنوب أفريقيا وأعضاء من مناطق أخرى في الصندوق االستئماني لإلطار العالمي ) (GFCSوحث أعضاءه على تقديم
إسھامات للصندوق االستئماني لإلطار العالمي ) (GFCSوإعارة خبرائھم لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلتمكينه من
أداء وظائفه على أتم وجه.
والحظ االتحاد أيضا ً أن نھجا ً برنامجيا ً مشتركا ً يُتبع بمشاركة الفاو لفائدة منطقة الساحل باالستناد إلى
6.14
ً
برنامج الخدمات المناخية من أجل التكيف في أفريقيا .ويجري حاليا وضع برنامج شامل لتنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSفي منطقة الساحل بمشاركة وكاالت تابعة لألمم المتحدة ووكاالت دولية أخرى مع مكونات إقليمية ووطنية،
وذلك بدعم من المجلس النرويجي لالجئين .وفي  3آب /أغسطس  ،2014أرسل اإلطار العالمي ) (GFCSمنسقا ً إقليميا ً
إلى مكتب الفاو في داكار )السنغال( من خالل البرنامج النرويجي لبناء القدرات ) .(NORCAPومھمة المنسق الرئيسية
ھي تأمين الدعم المباشر لبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر والسنغال وتقديم الدعم للتنسيق على مستوى النظام برمته
)السلطات الوطنية ،ومنظومة األمم المتحدة والجھات الفاعلة األخرى( من أجل تعميم استخدام الخدمات المناخية في
القطاعات ذات األولوية على المستويين اإلقليمي والوطني.
وأشار االتحاد مع التقدير للمشروع الرائد المموّ ل في إطار برنامج تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي
6.15
) (CCAFSفي السنغال بھدف توفير خدمات المناخ إلى المزارعين والذي يجري تنفيذه عن طريق المرفق الوطني
لألرصاد الجوية منذ عام  .2012ويشمل المشروع أنشطة تدريب المنتجين والمنظمات الوسيطة ،ونشر المعلومات عبر
المحطات اإلذاعية في المجتمع المحلي والرسائل النصية القصيرة ،وتقييم مساھمة المعلومات المناخية في األمن
الغذائي .وأحاط االتحاد علما ً بأنه نظراً للنجاح الذي حققه المشروع سيُنشر في مناطق أخرى في .2015
وأُبلغ االتحاد بأن مشروعا ً تجريبيا ً بشأن المنتدى الوطني للتوقعات المناخية بدأ في موزامبيق في آذار/
6.16
مارس  .2014وانطلق المشروع التجريبي باجتماع عُقد في مابوتو وش ّكل فرصة للوقوف على احتياجات المستخدمين
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.

الملخص العام

87

أشار االتحاد إلى أن الھيئة العامة لألرصاد الجوية المصرية قامت باستضافة المنتدى اإلقليمي الرابع
6.17
للتنبؤات الفصلية لمنطقة شمال أفريقيا ) (PRESANORD-4تحت مسمى "التنبؤات الموسمية :الخدمات المناخية وإدارة
المخاطر في مجاالت الزراعة والماء والسياحة والصحة ،وذلك في إطار تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوتحت رعاية المنظمة ) (WMOوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد ) (ACMADوشراكة دول شمال أفريقيا.
باإلضافة إلى ذلك تم تنفيذ حلقة عمل مع ) (Plan Blueبعنوان إدارة المخاطر المناخية في منطقة البحر المتوسط بھدف
بناء القدرات والتخطيط إلدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وتقلباته .كما قامت ھيئة األرصاد المصرية بإنشاء
صفحة إلكترونية للبحوث بھدف نشر تقرير تنبؤ موسمي لكافة القطاعات المستفيدة من التنبؤات خاصة الموسمية.
وأحاط االتحاد علما ً بتنظيم حلقة عمل دولية بشأن استعادة ورقمنة اإلرث المناخي للبلدان والجزر
6.18
المشاطئة للمحيط الھندي ،في مابوتو ،موزامبيق ،في نيسان /أبريل  ،2014شارك فيھا عدد من أعضائه .ووضعت
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 المحفوظة في البلدان المشاركة.
 6.19والحظ االتحاد جھوداً ترمي إلى الدفع قدما ً بتنفيذ عنصر البحث من اإلطار العالمي ) (GFCSمن خالل
وضع جدول أعمال البحوث المناخية من أجل التنمية ألفريقيا ) (CR4Dالذي انبثق عن مؤتمر المناخ ألفريقيا لعام
 2013المعقود في أروشا ،في تشرين األول /أكتوبر  .2013وأُبلغ االجتماع باإلضافة إلى ذلك بأن اجتماع تنسيق عُقد
على شكل منتدى في مراكش ،المغرب ،من  5إلى  8تشرين األول /أكتوبر  2014في أعقاب المؤتمر الرابع عن تغيّر
المناخ والتكيف معه في أفريقيا ) ،(CCDAوذلك للدفع قدما ً بتنفيذ جدول أعمال البحوث المناخية من أجل التنمية
ألفريقيا ).(CR4D
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بإنشاء مكتب مشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية
6.20
) (WHOمعني بالمناخ والصحة وتابع لمكتب اإلطار العالمي ) (GFCSبھدف دعم تنفيذ مجال األولوية المتعلق
بالصحة .وأعرب االتحاد أيضا ً عن تقديره إلعارة الشراكة العالمية للمياه ) (GWPلخبير ينضم إلى إدارة المناخ والمياه
في المنظمة ) ،(WMOدعما ً لمجال األولوية المتعلق بالصحة ،والسيما البرامج المتعلقة بإدارة الفيضانات والجفاف.
باإلضافة إلى ذلك ،أحاط االتحاد علما ً بارتياح بأن برنامج األغذية العالمي ) (WFPيُع ّد لتوظيف خبير ليعمل في مكتب
اإلطار العالمي ) (GFCSلدعم المجال ذات األولوية المتعلق بالزراعة وأمن الغذاء.
وأعاد االتحاد التأكيد على أن التنفيذ الفعال لإلطار العالمي ) (GFCSسيوقف على التحديد الواضح
6.21
ألدوار الجھات المعنية المختلفة وإسھاماتھا في تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSلتحقيق النتائج المرتقبة لألطر الزمنية
على مدى سنتين وست سنوات وعشر سنوات ،التي حددتھا خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSوفي ھذا الصدد،
أعرب االتحاد عن تقديره للجھود المبذولة من أجل فسح المجال أمام تنفيذ األنشطة الواردة في خطة التنفيذ .وق ّدر
االتحاد تحديداً الجھود الحالية لتنظيم اجتماع لوضع مصفوفة توضح اإلسھامات الخاصة للجھات الفاعلة المختلفة ،بما
فيھا الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوالوكاالت الشريكة والجھات المعنية الرئيسية.
وأحاط االتحاد علما ً بأن فرقة العمل المعنية بسياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات
6.22
ّ
والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSالتي أنشأھا المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ،أعدت
مشروع قرار عن سياسة المنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSلكي ينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،قبل عرضه على المؤتمر السابع عشر .ويؤكد
القرار مجدداً ويكمِّل 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.
وأشار االتحاد إلى أن األمين العام طلب إلى األعضاء والشركاء أن يبلغوا مكتب اإلطار العالمي
6.23
) (GFCSبالمشاريع واألنشطة التي ينفذونھا والتي تسھم في تنفيذ اإلطار العالمي ) .(GFCSويتيعن أن تمتثل المشاريع
واألنشطة المبلغ عنھا لمعيار ح ّدثه االجتماع األول للجنة إدارة المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية الذي عُقد
ّ
وحث االتحاد أعضاءه على اإلبالغ بالمشاريع واألنشطة ألن المعلومات
في جنيف في  15و 17حزيران /يونيو .2014
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التي س ُتجمّع ستتيح تقييم األنشطة وفق الركائز والمجاالت ذات األولوية التي ُتن ّفذ حاليا ً لرفع الفعالية في تنفيذ اإلطار
العالمي ) (GFCSإلى أقصى ح ّد.
وأشار االتحاد إلى أن الدورة الثانية للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSس ُتعقد في
6.24
جنيف ،سويسرا ،في الفترة  14-10تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014وشجّع األعضاء على ضم مستخدمي الخدمات
المناخية والشركاء إلى وفودھم أو على اختيار جھات تنسيق من قطاعات أخرى بما يضمن أن المجلس الحكومي
الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSملتزم بمبادئ الخدمات المناخية الموجھة نحو المستخدم والمشتركة بين
االختصاصات.
7

القضايا الناشئة والتحديات المحددة )البند  7من جدول األعمال(

7.1

المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )) (AMCOMETالبند  7.1من جدول األعمال(

التقدم الذي أحرزه المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET
أحاط االتحاد علما ً بوضع المؤتمر الوزاري األفريقي ) ،(AMCOMETوال سيما في ما يخص نتائج
7.1.1
دورته الثانية التي شارك في تنظيمھا كل من المنظمة ) (WMOومفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCواستضافتھا حكومة
زمبابوي في فكتوريا فولز ،في الفترة  19-15تشرين األول /أكتوبر .2012
7.1.2

تضمنت النتائج والقرارات الرئيسية ما يلي:

)أ(

الموافقة على االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(؛

)ب(

إنشاء فرقة عمل لوضع خطة لتنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس
والمناخ( وحشد الموارد لھا؛

)ج(

إنشاء فرقة عمل الستعراض دستور المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETونظامه األساسي؛

)د(

تشكيل فرقة عمل مشتركة لدراسة مدى جدوى وضع برنامج أفريقي إقليمي للفضاء ،يضمن التنسيق
الوثيق مع إدارات مفوضية االتحاد األفريقي ومع الجھات المعنية األخرى؛

)ھـ(

اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء مركز إقليمي للمناخ ) (RCCلوسط أفريقيا بالتعاون مع المنظمة )(WMO
والشركاء؛

)و(

اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أن تلبي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
األفريقية متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفيما يتعلق بنظم إدارة الجودة.

أنجز المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETوبالتعاون مع المنظمة
7.1.3
ومفوضية االتحاد األفريقي ،ما يلي في الفترة الفاصلة بين الدورتين:

)(WMO

)أ(

وضعت خطة لتنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( وحشد
الموارد لھا؛

)ب(

أجرت دراسة في إنشاء مركز إقليمي للمناخ ) (RCCلوسط أفريقيا .واع ُتمد التقرير بموجب العملية التي
تتبعھا مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية ) (RECsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsفي وسط أفريقيا .وتستعرض األجھزة المعنية بالسياسات في وسط أفريقيا التقرير العتماده؛
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)ج(

استكملت استعراض دستور المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETونظامه األساسي بمساعدة
المستشار القانوني للمنظمة )(WMO؛

)د(

تعاونت مع مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCعلى صياغة السياسة واالستراتيجية اإلفريقيتين اإلقليميتين
المتعلقتين بالفضاء؛

)ھـ(

نظمت االجتماع الثاني لفرقة عمل المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETومكتبه
في ھراري ،زمبابوي ،في الفترة  30 - 26أيار /مايو  ،2014الذي اعتمد مكتب المؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETخالله وثائق فرق العمل وخطة التنفيذ وحشد الموارد وإنشاء
مركز إقليمي للمناخ ) (RCCلوسط أفريقيا ودستور المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETونظامه
األساسي والسياسة واالستراتيجية اإلفريقيتين اإلقليميتين المتعلقتين بالفضاء.

 7.1.4وأُبلغ االتحاد كذلك بأن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETيقيم شراكات ويعزز مكانة المرافق
الوطنية ) (NMHSsمن خالل مشاركته في األنشطة ذات الصلة في اإلقليم.
 7.1.5ووافق االتحاد على وجود حاجة لحشد قوي للموارد وآلية استراتيجية لتمويل المؤتمر الوزاري األفريقي
) .(AMCOMETوأيّد االتحاد االقتراح الذي يدعو أعضاء المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETإلى التعاون على
نحو استباقي مع شركاء التنمية ،حسبما ما تنص عليه خطة حشد الموارد ،لجلب الدعم لصالح تنفيذ االستراتيجية
األفريقية المتكاملة بشأن األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(.
 7.1.6وأق ّر االتحاد أيضا ً بأن مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETشجّع الدول األعضاء األفريقية على
التعبير عن رغبتھا والتزامھا بالمساھمة في ضمان استدامة عملية المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETوأمانته
وعملياته.
 7.1.7وأشار االتحاد إلى الحاجة إلى التعريف بالمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETخارج األوساط المعنية
بالطقس والمناخ وإلى تسليط الضوء على القيمة المضافة على الخدمات التي توفرھا المرافق الوطنية )(NMHSs
للجماعات .وفي ھذا الصدد ،أحاط االتحاد علما ً بحملة إعالمية بدأت في تشرين األول /اكتوبر  ،2013ال سيما خالل
األحداث والمؤتمرات التي شارك فيھا المؤتمر ) ،(AMCOMETوأعرب عن تأييده لھذه الحملة .وأبرزت ھذه الحملة
مكانة المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETومھمته في وسائل إعالمية أفريقية مختلفة وإزاء صانعي القرار
والشركاء المحتملين .وأٌعدّت كذلك أدوات إعالمية اجتماعية تتيح التعريف بأنشطة المؤتمر الوزاري األفريقي
) (AMCOMETعلى نطاق أوسع ،لكن أيضا ً بأنشطة المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية للمناخ )(RCC
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ) (RECsوالشركاء .وھناك اآلن موقع شبكي محسّن )(www.wmo.int/amcomet
يعمل بشكل سليم ويعرض نشرات إخبارية فصلية وصفحة على موقع فيسبوك تشمل حسابا ً على توتير
) .(#AMCOMETوأعرب االتحاد في ھذا الصدد عن تقديره لألمين العام للمنظمة ) (WMOعلى دعمه المستمر
ألنشطة المؤتمر الوزاري األفريقي ) ،(AMCOMETبما في ذلك استضافته ألمانة المؤتمر ) (AMCOMETوتوفير
الدعم لھا.
 7.1.8وأقر االتحاد بمساھمة مفوضية االتحاد اإلفريقي ) (AUCفي دعم عملية المؤتمر الوزاري األفريقي
) ،(AMCOMETال سيما من خالل توفير المبادئ التوجيھية في مجال السياسات حول كيفية حفز اھتمام الوزراء
ورؤساء الدول والحكومات األفريقيين بالمسائل المتعلقة باألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( ،وأعرب عن
تقديره لھذه المساھمة .وأشار االتحاد إلى أنه يمكن للمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETأن يحصل من خالل
الشراكة بين المنظمة ) (WMOومفوضية االتحاد اإلفريقي ) ،(AUCعلى دعم شركاء التنمية ،ال سيما حلفاء مفوضية
ّ
وحث االتحاد األمين العام للمنظمة ) (WMOعلى المحافظة على الشراكة مع مفوضية االتحاد
االتحاد اإلفريقي.
اإلفريقي وتعزيزھا ،وال سيما في مجال تطوير األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( وتطبيقاتھا في أفريقيا.
وشجّع االتحاد كذلك مفوضية االتحاد اإلفريقي على مواصلة دعمھا ألنشطة المؤتمر الوزاري األفريقي )(AMCOMET
وتعزيزه.
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 7.1.9وأعرب االتحاد عن تقديره البالغ للشركاء الذين دعموا بسخاء تنفيذ عملية المؤتمر الوزاري األفريقي
) (AMCOMETوأنشطته ،بما في ذلك الدعم المقدم إلى أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي ) .(AMCOMETوأعرب
االتحاد تحديداً عن امتنانه للنرويج وفنلندا وجمھورية زمبابوي لدعمھا الواسع لعملية المؤتمر الوزاري األفريقي
).(AMCOMET
 7.1.10وأشار االتحاد إلى أن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETيحتاج إلى الدعم بغرض استدامة برامجه
وعملياته .وأشار االتحاد أيضا ً إلى أن الجھود جارية الستكشاف طرق لضمان استدامة أمانة المؤتمر الوزاري
األفريقي ) .(AMCOMETوطلب االتحاد من األمين العام للمنظمة ) (WMOمواصلة تقديم الدعم لعمليات وبرامج أمانة
المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETإلى حين إنشاء أمانة مستقلة للمؤتمر الوزاري األفريقي ).(AMCOMET

تعزيز الصالت بين االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( التابع للمنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري األفريقي
)(AMCOMET
أقرّ االتحاد بأن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETآلية رفيعة المستوى لتطوير األرصاد الجوية
7.1.11
وتطبيقاتھا في أفريقيا ،وتعمل بالتالي كمنصة لتبسيط المشاريع والمبادرات لتعزيز توفير خدمات الطقس والمناخ
واالستفادة منھا ،وأشار إلى الضرورة الحاسمة لتعزيز الصالت بين االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( التابع للمنظمة
) (WMOواالستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( التابعة للمؤتمر الوزاري
األفريقي ) ،(AMCOMETفضالً عن خطته التكميلية للتنفيذ وحشد الموارد.
وأق ّر االتحاد بأنه من شأن وجود صالت قوية أن يعزز دعم الحكومات الوطنية وشركاء التنمية للمرافق
7.1.12
الوطنية ) (NMHSsوالمراكز اإلقليمية للمناخ ) ،(RCCsخاصة من خالل مشاريع وأنشطة مختلفة ُتخطط و ُتن ّفذ على
المستويين اإلقليمي والوطني .وسيساعد ذلك في تيسير إيصال رسالة مفادھا أن أفريقيا توحّ د أداءھا في كل المسائل
المتعلقة بخدمات الطقس والمناخ ،وھو ما سيعود بفائدة كبيرة على حشد الموارد الالزمة ،والدعم من الشراكات والدعم
المالي ،سعيا ً لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.
ودعا االتحاد بالتالي إلى المواءمة بين الخطة االستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة
7.1.13
) (WMOواإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(؛ وض ّم االتحاد اإلقليمي األول
التابع للمنظمة ) (WMOإلى الخطط والمبادرات الرئيسية الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISونظام رصد الدورة الھيدرولوجية )،(HYCOS
واستراتيجية تقديم الخدمات ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتنمية القدرات.
7.2

نتائج االستقصاء في االتحاد اإلقليمي األول )البند  7.2من جدول األعمال(

أحاط االتحاد علما ً مع التقدير بنتائج الدورة السادسة عشرة للمؤتمر اإلقليمي المعني بالتحديات والفرص
7.2.1
في أفريقيا ) (RECO-16الذي عُقد في برايا ،كابو فيردي ،في  1و 2شباط /فبراير  ،2015مع التركيز على تحديد
التحديات واألولويات المستقبلية في اإلقليم أثناء الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين لدعم المناقشة أثناء الدورة السادسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي األول بشأن المساھمة في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WMOللفترة 2019-
.2016
وأشار االتحاد أيضا ً الى االستقصاء الذي أُجري في االتحاد اإلقليمي األول في الفترة من كانون األول/
7.2.2
ديسمبر  2014إلى كانون الثاني /يناير  2015بشأن التيسيرات المؤسسية والتحديات واألولويات وكان الھدف منه ھو
تحديد التحديات واألولويات المستقبلية في اإلقليم .واستعرض االتحاد تقرير االستقصاء الذي تضمّن تحليالت الردود
الواردة من  36عضواً بشأن :الترتيبات المؤسسية؛ واإلدارة والتنظيم؛ والعمليات والخدمات؛ والتحديات واألولويات؛
والنتائج المتوقعة من الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول .وأشاد االتحاد بفرقة العمل المعنية بالتخطيط
االستراتيجي والتشغيلي لالتحاد اإلقليمي األول ) (TT-SOPوباألمانة لما يبذالنه من جھود.
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وسلّم االتحاد بأن التحديات واألولويات للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي
7.2.3
االتحاد اإلقليمي األول التي حددھا االستقصاء اإلقليمي وواصل مناقشتھا المؤتمر اإلقليمي السادس عشر )(RECO-16
سلّطت الضوء على العناصر الرئيسية لدعم مواصلة عمليات المناقشة وإيالء األولوية .وتتضمن التحديات في اإلقليم
التي حددھا االستقصاء والمؤتمر اإلقليمي السادس عشر ما يلي:
)أ(

محدودية عدد الموظفين المؤھلين تأھيالً مناسباً؛

)ب(

عدم كفاية مخصصات الميزانية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)ج(

الحاجة إلى تحسين الخدمات التي ُتقدَّم للمستخدمين؛

)د(

قصور الترتيبات المؤسسية؛

)ھـ(

محدودية الدعم السياسي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs؛

)و(

الحاجة إلى تعزيز مھارات اإلدارة والقيادة لدى رؤساء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
)(NMHSs؛

)ز(

قصور تنفيذ نظام إلدارة الجودة؛

)ح(

قصور مرافق وقدرات االتصاالت عن بُعد؛

)ط(

الحاجة إلى سياسات وطنية لتبادل البيانات؛

)ي(

قصور مھارات اإلدارة والقيادة؛

)ك(

قصور القدرات في مجال نمذجة وبحوث التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛

)ل(

وجود ثغرات في شبكات الرصد؛

)م(

الحاجة إلى تحسين خدمات اإلنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث ).(DRR

وتتضمن األولويات ما يلي:
)أ(

المسائل المتعلقة بتنمية القدرات بما يشمل احتياجات التعليم والتدريب ،وأوجه العجز في الميزانية
والموظفين ،وعدم كفاية الموظفين المؤھلين ال سيما في ما يتعلق بالقدرة على النمذجة؛

)ب(

تعزيز خدمات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ،ال سيما الخدمات العامة في مجال الطقس ،والحد من
مخاطر الكوارث ،ونظام اإلنذار المبكر ،والطيران ،والھيدرولوجيا وما يتصل بھا من خدمات بما في
ذلك التنبؤات المتوسطة والطويلة المدى ،وإيضاح الفوائد االجتماعية واالقتصادية؛

)ج(

تعزيز الخدمات المناخية بما في ذلك تحسين الخدمات المناخية القائمة وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

)د(

تحسين نظام إدارة الجودة ) (QMSمن قبيل توطيد وتطوير قدرات الراصدين والمتنبئين دعما ً لتنفيذ نظام
إدارة الجودة )(QMS؛

)ھـ(

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISمع التركيز على
االحتياجات الملموسة والملحة المتعلقة بصيانة وتحسين نظم الرصد ونوعية الرصدات؛

)و(

تعزيز التعاون والشراكة لتحسين توعية المجتمع ،وتشجيع المشاركة مع الحكومة المحلية ،وزيادة فعالية
وكفاءة األنشطة اإلقليمية ،والتوصل إلى مواقف مشتركة في ما يتعلق بمسائل مثل سياسة البيانات
والتسويق والعالقات بين القطاعين العام والخاص.

وسلّم االتحاد بأن المؤتمر اإلقليمي السادس عشر أتاح أيضا ً فرصة لتحديد تحديات معينة في آليات
7.2.4
التعاون اإلقليمي .وتضمنت القضايا والشواغل ومقترحات العمل المعنية على الصعيد اإلقليمي ما يلي:
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)أ(

الحاجة إلى أن تحسّن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOتوجيھاتھا بشأن المسائل المؤسسية
والتنظيمية المتعلقة بخدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا وسياسة البيانات ذات الصلة؛

)ب(

الحاجة إلى تقديم توجيھات بشأن األساليب المتغيرة لتوفير الخدمات ،بما في ذلك توفير الخدمات المتعددة
الجنسيات والمسائل المتصلة بآلية التمويل الخاصة بالبنية التحتية الداعمة؛

)ج(

تحسين آليات التعاون بما في ذلك التمويل المشترك للبنية التحتية والبحوث والخدمات بما يشمل
المشاركة في اجتماعات األفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي األول؛

)د(

الحاجة إلى رفع مكانة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتحسين عالقتھا
بالھيئات المشرفة عليھا ،وعلى وجه الخصوص ،تعزيز التأييد من خالل المنظمة ) (WMOلدور
الخدمات التي توفرھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومساھمتھا في التنمية
المستدامة؛

)ھـ(

حث أمانة المنظمة ) (WMOعلى توفير المزيد من التوجيھات بشأن متطلبات تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) (GFCSوتقديم حاالت توضيحية بشأن منافع اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSلألعضاء؛

)و(

حث أمانة المنظمة ) (WMOعلى تقديم مزيد من التوجيھات بشأن متطلبات تنفيذ النظام العالمي المتكامل
للرصد ونظام معلومات المنظمة ) (WIGOS/WISوتقديم حاالت توضيحية بشأن منافع النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSلألعضاء؛

)ز(

الحاجة إلى تنظيم حلقات تدريبية إقليمية لكبار مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsبشأن جوانب السياسات والتنفيذ في المجاالت ذات األولوية العالية التي حددتھا المنظمة
).(WMO

ولئن كان التحليل قد استند إلى ردود  36عضواً ،فإن األعضاء مدعوون إلى تقديم معلوماتھم إلكترونياً،
7.2.5
وسيُنقح التحليل الحقا ً ھذا العام .وشكرت الدورة جميع األعضاء الذين ردوا على االستقصاء ،وحثت الذين لم يردوا
حتى اآلن أن يقدموا معلوماتھم في أقرب وقت ممكن في موعد أقصاه  28شباط /فبراير  2015إلتاحة الفرصة لتحديث
النتائج.
وسلّم االتحاد بأن المعوقات المالية والمتعلقة بالموظفين ھي أحد التحديات الرئيسية التي تحد من قدرة
7.2.6
أعضاء كثيرين على المشاركة في األنشطة وھيئات العمل اإلقليمية ،وأن بعض األعضاء يتطلعون إلى الحصول على
دعم من أعضاء آخرين في شكل مشاريع مشتركة /توأمة ،وبناء القدرات ،والدعم الفني بشان نظام إدارة الجودة
) ،(QMSودعم البنية التحتية ويتطلعون إلى أمانة المنظمة ) (WMOلدعم التنسيق للمشاركة في المناسبات اإلقليمية،
والتخطيط االستراتيجي ،وتقاسم المعلومات بشأن األنشطة اإلقليمية.
وسلّم االتحاد أيضا ً بالحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية تشغيلية تأخذ في االعتبار التحديات واألولويات
7.2.7
المستقاة من االستقصاء ،وتوجه أعمال االتحاد اإلقليمي األول في السنوات األربع المقبلة ،بما يتضمن تحديداً واضحا ً
لعدد من مجاالت العمل ذات األولوية العالية لتعزيز التعاون اإلقليمي وللمدخالت من عملية المؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ).(AMCOMET
وأعرب االتحاد عن تقديره لرئيس فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول والمعنية بالتخطيط
7.2.8
االستراتيجي والتشغيلي ) (TT-SOPلتحليالتھا لالستقصاء وتقديمھا تقريراً عنه ،ولجميع من ساھموا في نتائج المؤتمر
اإلقليمي السادس عشر بما في ذلك الميسرون والمقررون والمتحدثون وأعضاء لجنة الصياغة.
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7.3

تعميم مراعاة البعد الجنساني )البند  7.3من جدول األعمال(

رحب االتحاد بنتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ )جنيف 7-5 ،تشرين الثاني/
7.3.1
نوفمبر  .(2014وأشار مع التقدير إلى بيان المؤتمر وإلى مجموعة المسائل المحددة واألنشطة المقترحة التي صاغھا
المؤتمر .وأعرب االتحاد عن تقديره لألمين العام للتنظيم الجيد لھذا المؤتمر ،ولجنوب أفريقيا وجمھورية تنزانيا
الديموقراطية والشركاء والمشاركين اآلخرين في رعاية المؤتمر ،باإلضافة إلى المساھمة القيّمة لألعضاء بما في ذلك
الدعم المالي للمشاركين .كما أشار االتحاد إلى أن المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية سيناقش اإلجراءات
المؤدية إلى خدمات للطقس والمناخ تراعي البعد الجنساني ،في إطار تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بتعميم
مراعاة البعد الجنساني ،وطلب من فريق اإلدارة التابع له أن يدمج قرارات المؤتمر في أعمال االتحاد ،حسب
االقتضاء.
وأشار االتحاد أيضا ً إلى القرار  – (XIV-RA I) 22مشاركة المرأة في أعمال االتحاد ،وإلى التقدم المحرز
7.3.2
في تنفيذه ،فحث على زيادة مشاركة المرأة وانخراطھا في أعمال االتحاد .وشجع األعضاء بقوة على مواصلة تعزيز
وتيسير فرص مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،في مجال األرصاد الجوية ،بما في ذلك التدريب
والتوظيف والمسار الوظيفي والمشاركة في أنشطة االتحاد وفي اللجان الفنية التابعة للمنظمة .وأخذ االتحاد علما ً مع
االرتياح بالجھود التي يبذلھا األمين العام لزيادة فرص التدريب المتاحة للمرأة ،وشجع األعضاء على ترشيح النساء،
وكذلك الرجال ،للمنح الدراسية واألنشطة التدريبية األخرى للمنظمة ).(WMO
وسمى االتحاد السيد /السيدة ) Aida Diongue Niangالسنغال( منسقة لالتحاد اإلقليمي األول فيما يتعلق
7.3.3
ً
بالمسائل الجنسانية .وقرر أيضا تعيين المنسقين التالية أسماؤھم فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية من كل منطقة دون
إقليمية من كل منطقة دون إقليمية ودعا األعضاء إلى التشاور وتعيين ھؤالء المنسقينُ .
وطلب من منسق المسائل
الجنسانية على العمل مع المنسقين على المستويين دون اإلقليمي والوطني ،ودعم وتسھيل تنفيذ سياسة المنظمة
) (WMOبشأن تعميم مراعاة البعد الجنساني في المنطقةُ .
وطلب أيضا ً من المنسق استعراض اختصاصات منسق
المسائل الجنسانية في االتحاد اإلقليمي األول )المرفق الثالث من تقرير الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول(
وعرضھا على فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي المفوّ ض بتعديل االختصاصات حسب االقتضاء.
وشجع االتحاد األعضاء على تسمية منسقين وطنيين معنيين بالمسائل الجنسانية ،وعلى المشاركة في
7.3.4
استقصاءات المنظمة ) (WMOبشأن تعميم مراعاة البعد الجنساني.
8

مكتب المنظمة ) (WMOاإلقليمي ألفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (LDCsومكاتب المنظمة
في اإلقليم )البند  8من جدول األعمال(

)(WMO

استعرض االتحاد مكتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ) (LDCsبما في ذلك مكتبھا لشمالي
8.1
ووسط وغربي أفريقيا ومكتبھا لشرقي وجنوبي أفريقيا ،المنفذة منذ دورته الخامسة عشرة .وسلم االتحاد بأن مكتب
المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ) ،(LDCsبما في ذلك مكتبھا لوسط وشمالي وغربي أفريقيا ومكتبھا لشرقي
وجنوبي أفريقيا يتطلب تعزيز مھامھا باعتبارھا جزءاً ال يتجزأ من أمانة المنظمة ).(WMO
وكان من دواعي سرور االتحاد اإلحاطة علما ً بقيام المكاتب بتقديم مساعدة مالئمة وفعالة لرئيس ونائب
8.2
رئيس االتحاد وھيئاته الفرعية لدى اضطالعھم بمسؤولياتھم .وأعرب عن ارتياحه لما يقدمه األمين العام والموظفون
بالمكاتب من دعم مستمر ومحسن ألنشطة االتحاد خالل فترة ما بين الدورتين.
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بأن المكتب اإلقليمي ومكتبي المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول تعمل
8.3
باستمرار على توثيق عالقتھا وتعزيزھا مع العديد من المنظمات في المنطقة بشأن إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع
األرصاد الجوية في المناطق دون اإلقليمية على التوالي ،ومنھا الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )،(ECOWAS
واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ) ،(CILSSومصرف التنمية األفريقي )،(AfDB
والجماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى ) ،(CEMACوھيئة حوض نھر النيجر ) ،(NBAووكالة السالمة الجوية
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في أفريقيا ومدغشقر ) ،(ASECNAوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )،(ACMAD
والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADCوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) ،(IGADواتحاد شرق أفريقيا
) ،(EACوالسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ) ،(COMESAومفوضية االتحاد األفريقي )،(AUC
والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ) .(NEPADوواصلت المكاتب اإلبقاء على تعاون وثيق مع شركاء من خارج
اإلقليم من قبيل المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوشركاء خارجيين
آخرين لتنفيذ برامج لتطوير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي أفريقيا .وفي ھذا الصدد،
طلب االتحاد من األمين العام مواصلة اإلبقاء على صلة وثيقة وتعاون جيد مع ھذه المنظمات والمؤسسات ،سعيا ً
لتحقيق مصلحة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم في مجالي إعداد وتنفيذ برامج
األرصاد الجوية ومشاريعھا في المناطق دون اإلقليمية المعنية.
وكان من دواعي سرور االتحاد مالحظة زيادة دور المكتب اإلقليمي كجھة اتصال ومركز للمعلومات
8.4
فيما يتعلق باألنشطة اإلقليمية ،وفي مساعدة األعضاء على تطوير مرافقھم الوطنية ) (NMHSsوتنفيذ برامج المنظمة
) (WMOوغير ذلك من األنشطة ذات التركيز اإلقليمي .كما أقر بجھود المكتب اإلقليمي لمساعدة األعضاء في تلبية
االحتياجات ذات األولوية العالية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتطوير القدرات والتكيف مع المناخ وإدارة موارد
المياه ونظام معلومات المنظمة ) / (WISالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالحد من مخاطر الكوارث ،فضالً
عن المسائل البيئية األخرى التي حددھا األعضاء.
وأعرب االتحاد عن سروره لمالحظة الجھود التي بذلتھا مكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم في مجال
8.5
تعبئة الموارد من خالل إعداد مشاريع مقترحة واستخدام اعتمادات المشاريع لزيادة قدرات الموظفين في المكاتب،
فزيادة القدرات تساعد في تغطية األنشطة في اإلقليم .ولمساعدة مكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم وجھودھا لتلبية
احتياجات األعضاء المتنامية في اإلقليم ،طلب االتحاد من األمين العام اإلبقاء على دعمه للمكتب اإلقليمي ومكتبي
أبوجا ونيروبي ودعا األعضاء للنظر في تقديم إعارات وطنية وأي أشكال أخرى من الدعم.
وأعرب االتحاد عن ارتياحه للجھود الجديرة بالثناء التي تبذلھا مكاتب المنظمة ) (WMOفي المنطقة
8.6
للمحافظة على اتصاالت وثيقة مع األعضاء من خالل الزيارات؛ ودعم اللقاءات اإلقليمية؛ وإعداد وتطوير مشاريع
للتعاون الفني لكفالة تعزيز قدرات األعضاء على تقديم خدمات خاصة بالطقس والمناخ والماء على الصعيدين الوطني
واإلقليمي .وشجع االتحاد موظفي المكاتب على مواصلة تعزيز االتصاالت مع األعضاء وتيسير تنفيذ األنشطة
اإلقليمية.
وأحاط االتحاد علما ً مع االرتياح بالجھود التي يبذلھا األمين العام في إطار العمل مع االتحاد األفريقي
8.7
) .(AUوعلى وجه الخصوص ،أعرب االتحاد عن ارتياحه لنجاح المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع مفوضية االتحاد
األفريقي ) ،(AUCفي تنظيم المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية في أفريقيا ،الذي انعقد في
فيكتوريا فولز ،زمبابوي ،في الفترة من  15إلى  19تشرين األول /أكتوبر  .2012وطلب االتحاد من األمين العام أن
يولي أولوية عالية لتنفيذ نتائج المؤتمر .كما أشار االتحاد إلى األعمال المضطلع بھا بشأن وثيقة خطة تنفيذ
اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )المناخ والمياه( والخدمات وخطة تنفيذھا .وطلب االتحاد من األمين
العام اإلبقاء على دعمه لتنفيذ اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية من خالل تعبئة الموارد.
وأقر االتحاد بأن األعضاء اليزالوان يستفيدون من أنشطة التعاون اإلنمائي التي يجري االضطالع بھا
8.8
في إطار مصادر تمويلية شتى .كما أقر بالدور الھام للمكتب اإلقليمي ومكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم في دعم
تنفيذ المشاريع والمساعدة الفنية المقدمة لألعضاء.
وسلط االتحاد الضوء على النتائج الرئيسية المحققة في إعداد الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول
8.9
لتعزيز المرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليمي األول )أفريقيا( ،وأشاد بالمكتب اإلقليمي وبمكاتب المنظمة )(WMO
في اإلقليم لقيامھا بدور ال غنى عنه في تحقيق النتائج الجوھرية .ونوه االتحاد بأھمية الدور الذي ستؤديه المكاتب في
تنسيق تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول ،وطلب من المكتب اإلقليمي ومكاتب المنظمة ) (WMOفي
اإلقليم أن تعمل بشكل وثيق مع فريق اإلدارة في مواصلة تطوير الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول للفترة -2016
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 ،2019مع وضع مھام محددة وجداول زمنية إلنجاز النتائج المتوخاة والنواتج طبقا ً لألولويات اإلقليمية المحددة وللنتائج
المتوقعة.
وكان من دواعي سرور االتحاد اإلحاطة علما ً بمبادرة األمانة ،بنا ًء على طلب المؤتمر السادس عشر،
8.10
إلى إجراء استعراض شامل لموارد وموقع المكتب اإلقليمي ومكتبي المنظمة ) (WMOفي اإلقليم مع األخذ في االعتبار
موقعه السابق .والحظ مع التقدير إبداء بعض األعضاء )مصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتونس( ،من خالل مشاورات
األمانة مع األعضاء في االتحاد اإلقليمي ،اھتمام حكوماتھم باستضافة المكتب اإلقليمي .وأقر االتحاد بمزايا وجود
المكتب في المنطقة اإلقليمية وبخاصة من حيث فعالية التكلفة ،مع التسليم أيضا ً بالمخاطر المرتبطة بذلك .والحظ ،من
ناحية أخرى ،الصعوبات المحتملة في التنسيق اليومي مع أمانة المنظمة ) (WMOوبرامجھا في حالة وجود المكتب في
اإلقليم.
ولتعزيز المكتب اإلقليمي للمنظمة ) (WMOومكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم ،وزيادة الفعالية والكفاءة
8.11
في دعم مكانة وصورة المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمعالجة بشكل مالئم لتوقعات وأولويات اإلقليم ،طلب االتحاد من
األمين العام:
)أ(

النظر في الدور المتغير للمكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية بھدف مواءمة أنشطة ھذه المكاتب مع السياق
العلمي األوسع واالحتياجات المتنامية للمرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم.

)ب(

مضاعفة الجھود فيما يتعلق بتعبئة الموارد لجمع الموارد الخارجة عن الميزانية لدعم األنشطة في
اإلقليم ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،إعداد مشاريع إقليمية لدعم الخطة التشغيلية وتنفيذ في
المجاالت الرئيسية ذات األولوية،

)ج(

التعجيل بتنفيذ نقل المكتب اإلقليمي ألفريقيا استناداً إلى المناقشة التي جرت أثناء الدورة الخامسة عشرة
لالتحاد اإلقليمي األول في مراكش بالمملكة المغربية ،مع األخذ بعين االعتبار الترتيبات السابقة المتعلقة
باالستضافة،
نظراً للموارد المحدودة والحاجة إلى تحسين الفعالية ،أكد االتحاد على ضرورة ربط أي تغييرات إضافية
في ھيكل المكتب اإلقليمي بالمھام ذات األولوية للمكاتب في الميدان .وفي ھذاالشأن حدد االتحاد
األولويات والمسؤوليات الرئيسية التالية لھذه المكاتب:
’‘1

المساعدة في عمليات تعزيز المرافق الوطنية )(NMHSs؛

’‘2

الدعم الفعال لتنفيذ برامج المنظمة ) (WMOفي اإلقليم؛

’‘3

تعزيز صورة ومكانة المنظمة والمرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم؛

’‘4

مواالة االتصال مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛

وطلب االتحاد من األمين العام دعم ھذه المكاتب االستراتيجية في اإلقليم إلنجاز مھامھا حسب الموارد المتاحة.
والحظ االتحاد مع التقدير أن األمين العام قد أسند ،في إطار عملية التكيُّف في إدارة التنمية واألنشطة
8.12
اإلقليمية ) ،(DRAوظيفة التنسيق اإلقليمي إلى موظف مكرّ س لھذا الغرض داخل تلك اإلدارة لإلبقاء على التعاون
الوثيق مع المكاتب اإلقليمية الموجودة في اإلقليم في إطار معيار إقامة ارتباط مع برامج المنظمة ) (WMOوإداراتھا/
مكاتبھا الفنية واإلدارية فضالً عن التعاون والتنسيق بين أقاليم المنظمة ) .(WMOكما أعرب االتحاد عن تقديره
للتحسينات التي ُنفذت مؤخراً في عقد المؤتمرات بالفيديو والنفاذ عن ُبعد إلى نظام اإلدارة المالية واإلدارية للمنظمة
) (WMOمما ساھم في تحسين اإلدارة والحراك.
أشار االتحاد أيضا ً إلى توصيات الدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن
8.13
إنشاء شبكة للمستشارين في مجال المستشارين الدولييين ) (INTADsوالدور الممكن الذي يمكن أن تلعبه ھذه الشبكة
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لدعم فعالية أكبر للدول األعضاء والعمل الجماعي مع المكاتب اإلقليمية والميدانية للمنظمة ) .(WMOوالحظ االتحاد
أيضا ً مع القلق التقدم المحدود الذي أحرزته شبكات للمستشارين في مجال العالقات الدولية ) (INTADsلدعم التعاون
الدولي واالتصاالت .وفي ھذا الشأن ،إن االتحاد ،إذ يحيط علما ً بالمكاسب التي جنتھا ھذه المرافق الوطنية )(NMHSs
وھذه الشبكات ) (INTADsمن ھذه العملية ،يوصي بما يلي:
)أ(

تعيين ھذه الشبكات ) (INTADsوالمرافق الوطنية ) (NMHSsالتي ال يزال يتعيّن عليھا القيام بذلك؛

)ب(

تقديم المشورة واإلرشادات إلى أنشطة الشبكات ) (INTADsمن طرف مكتب العالقات الخارجية التابع
للمنظمة )(WMO؛

)ج(

أن تقدم المنظمة ) (WMOالدعم وتنظم دورات تدريبية للشبكات ) (INTADsحسب الموارد المحدودة؛

)د(

التبادل "الشبكي" للمعلومات وأفضل الممارسات فيما بين الشبكات ).(INTADs

ووافق االتحاد على عملية استعراض المرشحين الستضافة المكتب اإلقليمي ،التي ستسفر عن تقديم
8.14
توصية إلى األمين العام بشأن الموقع المناسب للمكتب قبل المؤتمر السابع عشر )أيار /مايو (2015
9

المحاضرات والمناقشات العلمية )البند  9من جدول األعمال(

9.1

أ ُلقيت المحاضرتان العلميتان التاليتان خالل الدورة:

)أ(

"بحوث المناخ ونمذجته والتنبؤ به من أجل التنمية المستدامة في القرن األفريقي األعظم" ،محاضرة
يلقيھا البروفيسور  ،Johnston Muthamaجامعة نيروبي ،شعبة األرصاد الجوية؛

)ب(

"دور المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADفي الخدمات المناخية من
أجل اإلدارة المستدامة للموارد :مساھمة في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام  ،"2015محاضرة يلقيھا
السيد  ،André Kamga Foamouhoueرئيس إدارة المناخ والبيئة ،المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد
الجوية ألغراض التنمية ).(ACMAD

وسيعقب المحاضرتين مناقشات مثمرة .وأعرب االتحاد عن تقديره للمحاضريْن لعرضھما الھامين
9.2
والزاخرين بالمعلومات .وطلب من األمين العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة ،بالتشاور مع رئيس االتحاد اإلقليمي األول،
لتقديم محاضرات علمية خالل الدورة المقبلة لالتحاد.
10

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة )البند  10من
جدول األعمال(.
عشرة.

10.1

بحث االتحاد قراراته التي ال تزال سارية في وقت انعقاد الدورة السادسة

10.2

والحظ االتحاد أن معظم قراراته السابقة قد استعيض عنھا بقرارات جديدة تم اعتمادھا أثناء

الدورة.

واعتمد االتحاد بناء على ذلك القرار  -(RA I-16) 14استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة
10.3
وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة .
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)البند  11من جدول األعمال(

انتخب االتحاد باإلجماع الدكتور ) Amos Makarauزمبابوي( رئيسا ً والسيد ) Daouda Konateكوت ديفوار(
نائبا ً لرئيس االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( التابع للمنظمة ).(WMO
12

موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة )البند  12من جدول األعمال(

عمالً بالمادة  171من الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOيحدد رئيس االتحاد،
12.1
باالتفاق مع رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبعد التشاور مع األمين العام ،موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة
عشرة ،مع االلتزام بالجدول الزمني لدورات الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) (WMOالمعتمد من ِق َبل المؤتمر السابع
عشر خالل فترة ما بين الدورتين.
وأحاط االتحاد علما ً مع التقدير بالعرض الكريم المقدم من كل من مصر وأثيوبيا وأوغندا وجمھورية
12.2
تنزانيا االتحادية الستضافة الدورة السابعة عشرة ،رھنا ً بتأكيد الحق.
وس ُتعقد الدورة السابعة عشرة في الفصل الرابع من عام  2018أو في الفصل األول من عام  ،2019مع
12.3
االخذ في االعتبار قرارات المؤتمر والمشاورات مع البلد المستضيف.
13

اختتام الدورة )البند  13من جدول األعمال(
اختتمت الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( أعمالھا الساعة  16:55من يوم  9شباط/

فبراير .2015

القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار

(RA I-16) 1

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات في االتحاد اإلقليمي األول
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )جنيف ،أيار /مايو – حزيران /يونيو  (2011وافق على
"إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"،

)(2

أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )جنيف ،أيار /مايو  (2013صادقت على خطة تنفيذ اإلستراتيجية،

)(3

أن اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا شاملتان ويمكن تطبيقھما في إعداد خدمات الطقس واإلنذار ،والخدمات المناخية
والھيدرولوجية،

)(4

أن "إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذھا" )مطبوع المنظمة رقم  (1129قد صدرت في
آذار /مارس ،2014

وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية طلب من االتحادات اإلقليمية تحقيق االستفادة الكاملة من
اإلستراتيجية في وضع الخطط النوعية التي تالئم أقاليمھا وأن تشارك في شراكات إقليمية،

)(2

أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية طلب من االتحادات اإلقليمية أن تغتنم كل فرصة لنقل
المعارف من خالل نھج بناء القدرات المتقدمة الواردة في اإلستراتيجية،

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

أن االتحادات اإلقليمية ،بما في ذلك االتحاد اإلقليمي األول ،أعربت عن رغبتھا في ملكية خطة التنفيذ ،وأن
تتحمل المسؤولية عن تنفيذھا في أقاليم كل منھا،

)(2

مراعاة أولويات االتحاد ذات الصلة بتقديم الخدمات في اإلستراتيجية وخطة تنفيذھا،

يقرر أن يسند العمل الخاص بالتنفيذ المتجانس والمتزامن لإلستراتيجية لألعضاء على النحو الموافق عليه في
القرار  -(RA I-16) 13فريق اإلدارة والھيئات الفرعية التابعة لالتحاد االقليمي األول )أفريقيا(؛
يطلب من األمين العام أن يقدم الدعم لالتحاد لتنفيذ ھذا القرار؛
يطلب من برامج المنظمة ) (WMOأن تقدم الدعم لتنفيذ اإلستراتيجية في االتحاد اإلقليمي األول من خالل توفير الخبرات
وغير ذلك من أشكال المساعدة حيثما يطلب ذلك.

القرارات

القرار
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(RA I-16) 2

تطوير تقديم خدمات األرصاد الجوية في المستقبل
لقطاع الطيران المدني في اإلقليم األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى
)(1

نتائج اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOوالدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) 18 - 7تموز /يوليو  (2014وما
يتصل بھما من تحديات وفرص لألعضاء ،كما حددھا المؤتمر الفني التابع للمنظمة )" (WMOاألرصاد الجوية
للطيران – لبنات بناء المستقبل" ) 7و 8تموز /يوليو ،(2014

)(2

خطط منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOالخاصة بالتغييرات الھامة في إدارة الحركة الجوية ) (ATMطبقا ً
لما ينص عليه مفھوم "سماء واحدة" والخطة العالمية المقبلة للمالحة الجوية ) (GANPومنھجية تحديثات
مجموعة نظم الطيران ) (ASBUوالتي ستؤثر على خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية.

وإذ يشير كذلك إلى
)(1

العواقب القانونية الخطيرة وعواقب السالمة الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن عدم االمتثال للمعايير األساسية
والممارسات الموصى بھا والالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO

)(2

االنشغال بشأن الحاجة إلى مواد توجيھية لجوانب الحوكمة المتعلقة بنموذج األعمال التجاريةالمتطورة لتقديم
خدمات الطيران ،بما في ذلك إعادة تنظيم نماذج استرداد التكاليف باإلضافة إلى الحوكمة في مجال سياسة
البيانات بالنظر إلى تطور مفھوم منھجية إدارة المعلومات على نطاق المنظومة ) (SWIMالخاصة بمنظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOوتنفيذ منھجية تحديثات مجموعة نظم الطيران ).(ASBU

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

أھمية الطيران كعنصر يساعد على تحقيق التنمية االجتماعية – االقتصادية،
احتياجات قطاع الطيران للحصول سريعا ً وبدقة على معلومات وخدمات األرصاد الجوية التي تسھم في سالمة
وكفاءة وانتظام النقل الجوي،

)(3

التحديات المحددة التي يواجھھا أعضاء االتحاد لكفالة تقديم خدمات متواصلة بمستوى الجودة الالزم ،والتي قد
تحتاج إلى حلول وطنية وإقليمية مبتكرة،

)(2

وإذ يأخذ في اعتباره أيضا ً الحاجة الملحة إلذكاء الوعي للتغييرات المقبلة في إدارة الحركة الجوية العالمية واإلقليمية
والتغييرات ذات الصلة في توفير خدمات األرصاد الجوية،
يطلب من األمين العام أن يقوم ،بالتعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (CIAOواألعضاء والشركاء اإلقليميين ذوي
الصلة والمنظمات الدولية األخرى المعنية بسالمة وكفاءة وانتظام الطيران ،بتنظيم مؤتمر إقليمي بشأن مستقبل توفير خدمات
األرصاد الجوية ألغراض الطيران المدني ،لتقصي ال ُنھج اإلقليمية المنسقة في االتحاد اإلقليمي األول استجابة لنظام إدارة
الحركة الجوية ) (ATMالمتطور ولمتطلبات توفير المعلومات ،استناداً إلى نتائج االجتماع المشترك مع شعبة األرصاد الجوية
)تموز /يوليو(2014 ،؛
يطلب من رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMبدعم من األمانة وبالتعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني
الدولي ) ،(ICAOالتعجيل بإعداد مواد توجيھية بشأن جوانب الخطة العالمية المقبلة للمالحة الجوية ) (GANPومنھجية
تحديثات مجموعة نظم الطيران ) (ASBUالتي سيكون لھا تأثير قوي على نماذج األعضاء لتقديم الخدمات ،وإضفاء
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الصبغة اإلقليمية المتوقعة لبعض الخدمات ،فضالً عن إدماج معلومات األرصاد الجوية في منھجية إدارة المعلومات
على نطاق المنظومة ) (SWIMالخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالسياسات ذات الصلة فيما يتعلق
بالبيانات.
يحث األعضاء على المشاركة بنشاط في المؤتمر وتقديم الدعم لتنظيمه حسب االقتضاء.

القرار

(RA I-16) 3

الخطة التشغيلية لألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت سلسلة من القرارات تدعو إلى التعاون الدولي وتدعو المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOإلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من التأثيرات الضارة للعواصف،

)(2

القرار  – (RA I-16) 13فريق اإلدارة والھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(" ،يقرر" ) 2ھ( و،4

وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

الحاجة إلى تعزيز الجھود التعاونية للبلدان في الجزء الجنوبي الشرقي لإلقليم المعرض لألعاصير المدارية
لالضطالع بأدوارھا النشطة في الترتيبات المنسقة إلعداد وإصدار تنبؤات وإنذارات األرصاد الجوية بشأن جميع
األعاصير المدارية التي تؤثر في المنطقة،

)(2

أن من الضروري لتحقيق ھذا الھدف توافر خطة تشغيلية متفق عليھا لألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط
الھندي تعرض الترتيبات المنسقة وتحدد مسؤوليات جميع البلدان المتعاونة فيما يتعلق بالرصد والتنبؤ واإلنذار،

يقرر اعتماد الخطة التشغيلية لألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي )الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  ،577التقرير
رقم  - 12لجنة األعاصير المدارية( الصادرة في سلسلة تقارير لجنة األعاصير المدارية ؛
يأذن لرئيس االتحاد الموافقة ،نيابة عن االتحاد ،على إجراء التعديالت المتعلقة بالخطة التشغيلية لألعاصير المدارية
المشار إليھا على النحو الذي توصي به لجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول لجنوب غرب المحيط
الھندي؛
يطلب إلى األمين العام أن يبلغ جميع األعضاء المعنيين بأي تعديالت وتحديثات للخطة التشغيلية.
ـــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (XV-RA I) 1الذي لم يعد سارياً.
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(RA I-16) 4

الخطة الفنية للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول
لجنوب غرب المحيط الھندي
إن االتحاد اإلقليمي األول،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت سلسلة من القرارات تدعو إلى التعاون الدولي وتدعو المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOإلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من التأثيرات الضارة للعواصف،

)(2

القرار – (RA I-16) 13فريق اإلدارة والھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(" ،يقرر" ) 2ھ( و،4

وإذ يأخذ في االعتبار:
)(1

حاجة األعضاء المتضررين من األعاصير المدارية إلى التكاتف لوضع برنامج عمل إقليمي للحد من الخسائر
في األرواح والتدمير نتيجة لألعاصير المدارية وما يرتبط بھا من ظواھر،

)(2

الحاجة إلى وضع خطة إقليمية وبرنامج للتنفيذ،

يقرر إجراء تعديالت على الخطة الفنية للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول لجنوب غرب المحيط
الھندي ،حسبما أوصت لجنة األعاصير المدارية لالتحاد اإلقليمي األول؛
يأذن لرئيس االتحاد الموافقة ،نيابة عن االتحاد ،على التعديالت على الخطة الفنية ،حسبما أوصت لجنة األعاصير
المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول لجنوب غرب المحيط الھندي؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

إبالغ جميع األعضاء المعنيين بأي تعديالت على الخطة الفنية يعتمدھا االتحاد؛

)(2

مساعدة األعضاء المعنيين في تنفيذ الخطة الفنية.

ـــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (XV-RA I) 2الذي لم يعد ساريا ً.

القرار

(RA I-16) 5

تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث
في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

قرارات المجلس الحكومي الدولي في دورتيه األولى والثانية التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  (1124والتقرير النھائي الموجز للدورة
األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم (1149؛
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)(2

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )) 2013-2012 (WMOمطبوع المنظمة رقم (1069؛

)(3

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

)(4

قرارات المجلس التنفيذي في ددورته السادسة والستين جنيف  27- 18 ،حزيران /يونيو 2014؛

وإذ يشير أيضا ً إلى اعتماد:
)(1

إطار عمل ھيوغو ) :2015-2005 (HFAبناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث؛

)(2

المقرر /20م أ - 19 -آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ الذي أقرته
الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف ) (COPفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
التي عُقدت في وارسو ،في الفترة من  11إلى  23تشرين الثاني /نوفمبر 2013؛

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRباعتباره أحد المجاالت الخمسة ذات األولوية للنظر فيھا في إطار الموارد
الطوعية للمنظمة ) (WMOوأحد المجاالت األربعة األدلة ذات األولوية العالية لإلطار العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS؛

)(2

أھمية اتباع نھج موجه نحو المستخدمين إلعداد وتقديم خدمات الطقس والھيدرولوجيا والمناخ لدعم وضع
السياسات وتحليل المخاطر ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوإدارة المخاطر القطاعية وتمويل
مواجھة مخاطر الكوارث والتأمين ضدھا؛

)(3

األنشطة الجارية والفرص المتاحة لمواصلة التعاون مع الخبراء في المجاالت المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث ) (DRRالتالية:
)أ(

تحليل األخطار والمخاطر )(HRA؛

)ب(

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

)ج(

تمويل مواجھة مخاطر الكوارث والتأمين ضدھا )(DRFI؛

)(4

إنشاء فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بتقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية
للوكاالت اإلنسانية بالتعاون مع لجنة علم المناخ ) (CClولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyمع التركيز على تطور
احتياجات الجماعات اإلنسانية لنواتج وخدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا للتخفيف من تأثيرات األخطار
ذات الصلة باألحوال الجوية؛

)(5

نتائج التقييم المنسق األول لقدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلدعم الحد من
مخاطر الكوارث ) (DRRلعام  ،2006ووضع خطط إلجراء الدراسة االستقصائية الوطنية واإلقليمية الثانية لتقييم
قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsلدعم الحد من مخاطر الكوارث )(DRR؛

)(6

المشاورات اإلقليمية إلطار الحد من مخاطر الكوارث
المتحدة للحد من الكوارث )(UNISDR؛

لما بعد عام  ،2015والتي ينسقھا مكتب األمم

)(7

المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث ) (WCDRR-IIIالذي سيعقد في سنداي ،اليابان ،في الفترة - 14
 18آذار /مارس  2015؛ والذي سيستعرض ويعتمد إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  ،2015بما في

)(DRR
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ذلك اجتماعا لجنتيه التحضيريتين اللذان عُقدا في جنيف
(2014؛

)15-14

تموز /يوليو

و18-17

تشرين الثاني /نوفمبر

وإذ يأخذ في اعتباره أيضا ً:
)(1

الحاجة التي عبّر عنھا األعضاء إلى وضع مبادئ توجيھية ومعايير ووحدات تدريبية من أجل إعداد وتقديم
خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا لدعم صنع القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث تماشيا ً مع مبادئ
نظم إدارة الجودة )(QMS؛

)(2

خبرات االتحاد اإلقليمي األول في مواجھة األخطار الطبيعية؛

)(3

الفرص المتاحة لتنسيق إستراتيجية االتحاد وخطة تنفيذھا مع اإلستراتيجيات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث
من خالل االشتراك النشط لالتحاد في الندوات واالجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث؛

)(4

أن اإلقليم ق ّدم بعض الممارسات الجيدة بشأن إدارة مخاطر الكوارث لشبكات أرصاد جوية منسقة إقليمياً ،وھو
بصدد إعداد قدرات مؤسسية مماثلة منسقة إقليميا ً للخدمات المناخية؛

)(5

أن ثمة عدداً من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم من بين المرافق التي تتبع
ممارسات جيدة لتقديم خدمات من ھذا القبيل ألواسط المستخدمين ويمكنھا من ثم دعم إعداد مبادئ توجيھية
ومواد تدريبية للحد من مخاطر الكوارث؛

يطلب من األمين العام:
)(1

تقديم تحديثات منتظمة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في المنظمة ) (WMOلفريق
اإلدارة التابع لالتحاد وأجھزته الفرعية ذات الصلة وأعضاء االتحاد؛

)(2

تقديم المساعدة بتعبئة الموارد من أجل المشاريع التي تدعم الحد من مخاطر الكوارث وتطوير قدرات التكيف مع
المناخ مع توفير نھج شامل موجه نحو المستخدمين لعملية صنع القرار ،ويمكن ربطه بتنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(3

مساعدة رئيس االتحاد وفريق اإلدارة والھيئات الفرعية ذات الصلة بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع
لمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRفي اإلسھام في تشكيل إطار الحد من مخاطر الكوارث لما
بعد عام 2015؛

يطلب من رئيس االتحاد وفريق اإلدارة التابع لالتحاد:
)(1

توثيق المبادرات المتخذة في اإلقليم لتنفيذ أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSذات الصلة بالحد من
مخاطر الكوارث ،وصياغة التوصيات المناظرة للھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ) (WMOعلى أساس إعداد
خدمات مناخية للحد من مخاطر الكوارث باعتبارھا مدخالت في تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛

)(2

المشاركة بنشاط في إعداد إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015لكفالة النظر في االحتياجات
الخاصة بتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لوضع وتقديم خدمات الطقس والمناخ والھيدرولوجيا ،باعتبارھا
جزءاً ال يتجزأ من إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وخطط التنمية على المستويين الوطني واإلقليمي
)(GFCS؛

)(3

معالجة المسائل ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث ،حسب االقتضاء ،في إطار مجاالت خبرة الھيئات
الفرعية لالتحاد؛
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يحث األعضاء على:
)(1

دعم تنفيذ أنشطة المنظمة
خالل توثيق ممارساتھم الجيدة؛

)(2

المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من الكوارث )(WCDRR-III؛

)(3

المشاركة بنشاط في االستقصاء الثاني الذي تجريه المنظمة ) (WMOلتقييم القدرات الوطنية واإلقليمية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلدعم الحد من مخاطر الكوارث.

)(WMO

للحد من مخاطر الكوارث في سياق تطوير القدرات اإلقليمية /الوطنية من

القرار

(RA I-16) 6

إصدار البيان السنوي عن حالة المناخ في اإلقليم األفريقي
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

أن إصدار البيان السنوي للمنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي بنجاح منذ عام  1993قد أثر تأثيراً كبيراً في
مجالي العلم واالتصال على النطاق العالمي،

)(2

الحاجة المتزايدة إلتاحة تقييم المناخ على المستويين اإلقليمي والوطني لألوساط العلمية وصانعي القرارات
والجمھور بصورة منتظمة،

وإذ يعرب عن تقديره:
)(1

لروح التعاون في اإلقليم حسبما يوضح ذلك العمل على البيان األول عن حالة المناخ في أفريقيا في عام
)حالة المناخ في أفريقيا) 2013 :مطبوع المنظمة رقم  ((1147كمشروع إيضاحي،

)(2

للمساھمة القيّمة ألعضاء اإلقليم في البيان السنوي للمنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي ،وفي حالة المناخ
العالمي –  ،2010-2001عقد من الظواھر المناخية المتطرفة )مطبوع المنظمة رقم ،(1103

2013

وإذ يأخذ في اعتباره:
)(1

تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوال سيما فيما يتعلق بركيزتيه الخاصة بالرصد والمراقبة،
ونظام معلومات الخدمات المناخية )،(CSIS

)(2

الحاجة إلى تعزيز آلية التعاون لتقديم معلومات مناسبة التوقيت وعالية الجودة عن مراقبة المناخ ،مع التركيز
على اتجاھات درجات الحرارة على المستوى اإلقليمي وظواھر الطقس والمناخ المتطرفة وآثارھا ،ليأخذھا في
الحسبان صانعو السياسات والقرارات،

يقرر إطالق البيان السنوي عن حالة المناخ في أفريقيا ابتداءاً من عام 2015؛
يدعو:
)(1

األعضاء إلى التعاون بحماس لتنفيذ ھذا المشروع الھام؛
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)(2

األمين العام إلى تنسيق العمل مع رئيس االتحاد اإلقليمي األول والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية
ألغراض التنمية ) ،(ACMADإلنشاء آلية خبراء مخصصة تضم الخبراء والمؤسسات المناخية في اإلقليم ،مع
تقديم األقاليم األخرى لخبرة إضافية لدعم ھذه اآللية عند االقتضاء ،وتحديد وإطالق الطبعة األولى من البيان
باللغتين اإلنكليزية والفرنسية وكذا بالعربية والبرتغالية إذا سمحت الموارد المتاحة بذلك  ،والمساعدة في تعبئة
الموارد لتنفيذ ھذا المشروع؛

)(3

األمين العام إلى توجيه انتباه األعضاء إلى ھذا القرار.

القرار

(RA I-16) 7

تنفيذ المراكز والشبكات المناخية اإلقليمية في اإلقليم األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ مع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة رقم
،(1137

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية مع القرارات والتوصيات )مطبوع
المنظمة رقم  ،(1140التوصية  – CBS-Ext.(2014)) 2تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
)مطبوع المنظمة رقم ،((485

)(4

طبعة عام  2010لـ مرجع المنظمة بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  (485التي
ُحدّثت عام ،2012

قر:
وإذ ي ّ
)(1

بالمعايير المتعلقة بالتسمية الرسمية التي تطلقھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOعلى المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوشبكات ھذه المراكز في األنظمة الفنية المعمول بھا في المنظمة كجزء من المرجع بشأن
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )مطبوع المنظمة رقم  ،(485المجلد األول – الجوانب العالمية،

)(2

دور المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
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يقرر:
ّ
)(1

أن تنفيذ المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي اإلقليم األول سيشمل المركز المناخي اإلقليمي – أفريقيا الذي
يستضيفه المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) ،(ACMADوالمركز المناخي اإلقليمي
للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (IGADالذي يستضيفه مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية )،(ICPAC
والمركز المناخي اإلقليمي للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) (SADCالذي يستضيفه مركز الخدمات المناخية
التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADCوشبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي شمالي
أفريقيا ،وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsللجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
والمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsللجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )(ECCAS؛

)(2

أن يتم تشغيل المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوشبكات المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي االتحاد
اإلقليمي األول بتوجيه من ھيئة فرعية مالئمة خاصة باالتحاد اإلقليمي األول ،بما في ذلك المراحل اإليضاحية
وعمليات التعيين حسب االقتضاء ،مع قيام رئيس االتحاد اإلقليمي األول باإلشراف عليھا ،وبالتشاور الوثيق مع
لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSوأمانة المنظمة؛

)(3

تعزيز االتصال المتبادل بين المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة لإلقليم ،لكفالة االستيعاب الفعال لنواتج
المراكز المناخية اإلقليمية وكذلك تعزيز المدخالت الوطنية وتعليقات المستخدمين؛
)(RCCs/RCC

ّ
يحث:
)(1

المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول على أن تدعم بنشاط
تطوير وتشغيل منتديات التوقّعات المناخية اإلقليمية في اإلقليم؛

)(2

المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية التابعة لإلقليم ،بما في ذلك المراكز في المرحلة
اإليضاحية ،على تقديم تقارير على أساس سنوي إلى الھيئة الفرعية المعنية ،واتخاذ اإلجراءات الموصى بھا
لضمان الوفاء بمعايير تعيين المراكز التي وضعتھا المنظمة )(WMO؛

)(3

جميع المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة األمد والمراكز األخرى في اإلقليم التي تنتج معلومات مناخية
عالمية بصورة منتظمة على دعم الجھود التي تبذلھا المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية
التابعة لالتحاد اإلقليمي األول والتعاون معھا؛

)(4

جميع أعضاء االتحاد على دعم أنشطة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي اإلقليم ،واستعمال النواتج التي
تعدھا المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمراكز العالمية إلعداد التوقعات المناخية الطويلة المدى )،(GPCs
وتقديم المالحظات بشأن فاعليتھا إلى المراكز المعنية من أجل مواصلة تحسينھا وتكييفھا مع احتياجات
المستخدمين؛

)(5

جميع المعنيين بتنفيذ المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي األول
بالبقاء على علم بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوأن يوائموا أنشطتھم بشكل مستمر لدعم تنفيذ
اإلطار العالمي ) ،(GFCSخاصة على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

يدعو رئيس لجنة علم المناخ ) (CCIورئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSواألمين العام إلى تيسير التوجيه الفني الالزم
لتشغيل وتطوير المراكز المناخية اإلقليمية وشبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالتابعة لالتحاد اإلقليمي األول.
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القرار

(RA I-16) 8

خطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يالحظ:
)(1

القرار  - (Cg-XVI) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار  (RA I-16) 11خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،

)(4

التقارير النھائية من حلقات العمل دون اإلقليمية الخمس لالتحاد األفريقي األول بشأن تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS

)(5

أن الخبرة والمعرفة التي اكتسبتھا فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول المعنية بالنظام ) (WIGOSستكون
أمرا أساسيا لنجاح تنفيذ النظام ) (WIHOSفي اإلقليم األول،

)(6

التطوير المكثف للقدرات الذي يقتضيه تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستويين دون اإلقليمي والوطني وضرورة
إنشاء ھيئة دعم مالئمة في اإلقليم األول.

وإذ يالحظ أيضا التقارير النھائية للدورات األولى والثانية والثالثة للفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSوالتوصيات المتعلقة بتنفيذ النظام  ،WIGOSبما في ذلك وضع خطط إقليمية لتنفيذ
النظام ،WIGOS
يقرر:
)(1

اعتماد خطة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد )أفريقيا( ) (R-WIP-Iبصيغتھا الواردة في مرفق ھذا القرار؛

)(2

سيظل النظام ) (WIGOSمن كبرى األولويات لالتحاد أثناء ما بين الدورتين المقبلة؛

يطلب من فريق اإلدارة:
)(1

االستعراض والتحديث المستمرين لخطة التنفيذ ،لغرض توجيه السير قُدما ً في تنفيذ الخطة ،وتحديد عناصره،
واإلشراف عليه ومراقبته؛ وتقديم التعديالت /التحديثات على الخطة لرئيس االتحاد العتمادھا؛

)(2

توفير اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلقليمية للنظام  WIGOSوالخطة اإلقليمية للنظام  WISلكفالة تبادل
المالحظات والنواتج ذات الصلة بكفاءة وفعالية ،والتشاور مع اللجان الفنية المناسبة بشأن جوانب التنفيذ الفنية؛

)(3

إعادة تشكيل فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد
لفترة ما بين الدورتين المقبلة.

)(WIGOS

108

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

يطلب من األعضاء:
)(1

إعداد خططھم الوطنية لتنفيذ النظام WIGOS؛

)(2

تخصيص وتوفير الدعم المالئم للمنسقين الوطنيين لنظام ) (WIGOSالذين سيكونون مسؤولين عن تنسيق
التعاون بين الوكاالت وتطوير الشراكات الوطنية في تنفيذ نظام ) (WIGOSفي البلد؛

)(3

تنظيم أنشطتھم على نحو يحقق أھداف النظام  WIGOSوالنواتج المرتبطة به بصيغتھا المبينة في خطة التنفيذ
اإلقليمية للنظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول )(R-WIP-I؛

)(4

التواصل بشأن مفھوم النظام  WIGOSوفوائده لإلقليم وعلى الصعيد الوطني والترويج لذلك المفھوم وتلك
الفوائد؛

)(5

مواصلة تقديم موارد ،بما في ذلك من خالل الصندوق االستئماني للنظام  WIGOSو/أو إعارة خبراء ،وتقديم
تبرعات عينية ،لدعم تنفيذ النظام  WIGOSفي اإلقليم؛

يطلب:
)(1

من األعضاء الذين يستضيفون المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع
أن يعيدوا تأكيد استعدادھم إلتاحة ھذه المرافق لألعضاء اآلخرين في اإلقليم ،وتماشيھم مع اختصاصات ھذه
المراكز في أجل أقصاه أيار /مايو 2015؛

)(2

أن يعرب األعضاء الذين وضعوا مرافق أدوات المعايرة ويرغبون في إتاحتھا لألعضاء اآلخرين عن رغبتھم
في ذلك؛

)(RCCs

يطلب من المجلس التنفيذي أن ينظر في إعادة تشكيل الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام ) (WIGOSفي الفترة
المالية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOوأن يعزز بشكل أكبر تمثيل األقاليم في الفريق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام ).(WIGOS
يطلب من األمين العام
)(1

دراسة إمكانية إنشاء ھيئة دعم دائمة لنظام ) (WIGOSفي اإلقليم األول ،وستكون ھذه الھيئة مسؤولة عن توفير
التعاون والدعم بشكل مستمر للجھود الرامية إلى تطوير وتنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستويات اإلقليمية
ودون اإلقليمية والوطنية؛

)(2

تقديم المساعدة الفنية الالزمة والدعم لتنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول؛

يدعو الشركاء إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة بصورتھا المحددة في خطة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد
اإلقليمي األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
التابع للمنظمة )(WMO

خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
)(R-WIP-I
الطبعة 1.0
)(2015/02/XX
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سخ الوثائق
مراقبة ُن َ

النسخة

المؤلف )المؤلفون(
مكتب مشاريع النظام
العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO

التاريخ
أيلول /سبتمبر

00.2

مكتب مشاريع النظام
العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مكتب مشاريع النظام
العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PO
مدير مشاريع النظام
العالمي المتكامل
للرصد )(WIGOS-PM

تشرين األول /أكتوبر

00.1

00.3

00.4

1.0

RA-I-16

2012

2012

كانون الثاني /يناير

2013

كانون الثاني /يناير

2015

شباط /فبراير

2016

الوصف
فرقة العمل المعنية بالنظام
) ،(TT-WIGOS-1نيروبي ،كينيا 21-17 ،أيلول/
سبتمبر 2012
تعديالت تحريرية
تعليقات من األعضاء في فرقة العمل المعنية
بالنظام )(TT-WIGOS) (WIGOS
تعديالت تحريرية
تعديالت تحريرية )لالتساق مع الخطة اإلقليمية
األخرى لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
)((R-WIP
فرقة العمل المعنية بالنظام )(WIGOS
) ،(TT-WIGOS-2ھاراري ،زمبابوي27-25 ،
تشرين الثاني /نوفمبر 2014
)(WIGOS

اعتمدته الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي
األول ) ،(RAI I-16كابو فيردي 9-3 ،شباط/
فبراير 2015
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المحتويات
1

2

3

4

مقدمة ومعلومات أساسية
1.1

الغرض من النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونطاق خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام
العالمي المتكامل للرصد في االتحاد اإلقليمي األول )(R-WIP-I

1.2

الرؤية الخاصة بنظام ) (WIGOSوتوجيھات المؤتمر بشأن تنفيذ النظام

WIGOS

مجاالت النشاط الرئيسية لتنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي
2.1

إدارة تنفيذ النظام ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول

2.2

التعاون مع نظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة

2.3

تصميم وتخطيط نظم الرصد المكونة للنظام العالمي ) (WIGOSوتطورھا األمثل

2.4

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل

2.5

اإلدارة المتكاملة للجودة

2.6

المعايرة وإمكانية التشغيل المتبادل للنظم وتوافق البيانات

2.7

مصدر المعلومات التشغيلية للنظام

2.8

اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا

2.9

تطوير القدرات

2.10

االتصال والتوعية

)(WIGOS

إدارة المشروع على الصعيد اإلقليمي
3.1

مراقبة المشروع واستعراضه وآلية اإلبالغ

3.2

تقييم المشروع

التنفيذ
4.1

األنشطة واإلنجازات المتوخاة ،والمعالم البارزة والتكاليف والمخاطر

5

الموارد

6

تقييم/إدارة المخاطر

7

التوقعات

المرفق األول حوكمة النظام ) (WIGOSوھيكله التنفيذي في االتحاد اإلقليمي األول
المرفق الثاني قائمة المختصرات
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خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد

)(WIGOS

-1

مقدمة ومعلومات أساسية

1.1

الغرض من النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSونطاق خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل
للرصد في االتحاد اإلقليمي األول )(R-WIP-I

يوفر النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSالتابع للمنظمة  WMOإطاراً جديداً لنظم الرصد في المنظمة
ومعلومات عن إسھامات المنظمة  WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة .ومن األھمية إدراك أن نظام
 WIGOSال يحل محل نظم الرصد الحالية وإنما يوفر باألحرى إطاراً شامالً لتطور ھذه النظم التي ستظل مملوكة
وعاملة لمجموعة متنوعة من المنظمات والبرامج .وسوف يركز النظام  WIGOSعلى إدماج وظائف الحوكمة واإلدارة،
واآلليات واألنشطة التي ستضطلع بھا نظم الرصد المساھمة ،على أساس الموارد المخصصة على المستويات العالمية
واإلقليمية والوطنية.
WMO

وتعالج خطة التنفيذ ) (WIPاألنشطة الالزمة إلنجاز نظام عالمي متكامل شغال للرصد  WIGOSبحلول نھاية الفترة
 ،2015-2012وفقا ً لتوجيھات مؤتمر المنظمة .على أن نظام  WIGOSسوف يستمر في التطور والتحسن إلى ما بعد عام
 2015من خالل آليات الحوكمة واإلدارة التي سيرسيھا تنفيذ ھذه الخطة.
كما تعالج خطة تنفيذ النظام ) (WIPعدداً من األنشطة اإلضافية التي ستحسن كثيراً من القدرات التشغيلية للنظام
 WIGOSبعد التنفيذ في الفترة  ،2015-2012وإن اعتمدت ھذه األنشطة على الموارد التي ستتوافر إلى جانب الميزانية
العادية .وفي حالة عدم استكمال ھذه األنشطة ،يمكن أن يظل نظام  WIGOSنظاما ً عامالً ،وإن قلت فعالية النظام الناتج
في تحقيق األھداف والمنافع لألعضاء أو تأخرت في تحقيقھا.
وتوفر خطة التنفيذ اإلطارية ) (WIPللنظام ) (WIGOSاألساس لخطط التنفيذ اإلقليمية ) (R-WIPللنظام ).(WIGOS
ويلتزم أعضاء أي إقليم بخطة التنفيذ ) (WIPاإلجمالية ولخطط التنفيذ اإلطارية اإلقليمية في تصميم نظم الرصد الوطنية
التابعة لھم ،وتشغيلھا وصيانتھا وتطويرھا.
وترد ھذه الخطة في عدد من الفصول التي تحدد وتصف مختلف مجاالت النشاط التي سيضطلع بھا .وترد األنشطة
المحددة لكل مجال في الجدول ) 2انظر القسم  ،(4الذي يحدد اإلنجازات المتوخاة ،وتوقيتاتھا ،والمسؤوليات المرتبطة
بھا ،وتكاليفھا ومخاطرھا ،وإمكانية تطبيقھا على مستويات التنفيذ العالمية واإلقليمية والوطنية .وترد أنشطة مماثلة
مجمعة تحت العناوين المناظرة لألقسام الفرعية الواردة تحت القسم .2
1.2

الرؤية الخاصة بنظام  WIGOSوتوجيھات المؤتمر بشأن تنفيذ النظام

WIGOS

قرر المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية ضرورة مواصلة تعزيز التكامل بين نظم الرصد في المنظمة
باعتبار ذلك ھدفا ً إستراتيجيا ً من أھداف المنظمة  WMOوحدد ذلك بوصفه نتيجة متوقعة رئيسية للخطة اإلستراتيجية
للمنظمة.1
تدعو رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSإلى وضع نظام متكامل ومنسّق وشامل للرصد لكي
يلبي ،بطريقة مستدامة وفعّالة بالقياس إلى التكلفة ،المتطلبات المتطورة للرصد التي يحتاجھا أعضاء المنظمة في تقديم
الخدمات المتصلة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من خدمات بيئية .وسيعزز النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSتنسيق نظم الرصد التابعة للمنظمة مع نظم رصد المنظمات الشريكة لما فيه فائدة المجتمع .وعالوة على
ذلك ،سوف يوفر نظام  WIGOSإطاراً يتيح تحقيق التكامل والتطور األمثل لنظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOوإلسھام
 1انظر:

http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf
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المنظمة في النظم المشمولة برعاية مشتركة .وإلى جانب نظام معلومات المنظمة ) (WISسيتيح ھذا أيضا وسيلة
للحصول المستمر والموثوق على مجموعة موسعة من البيانات والنواتج المتعلقة بالبيئة وما يرتبط بھا من بيانات
شرحية ،مما سيسفر عن زيادة المعارف وتعزيز الخدمات عبر جميع برامج المنظمة.
وينبغي أن يعتمد تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSعلى نظم الرصد القائمة التابعة
للمنظمة  WMOوأن يضيف قيمة لھا مع التركيز على تكامل الرصدات السطحية القاعدة والرصدات الفضائية القاعدة
في عملية تتسم بالتطور لتلبية متطلبات برامج المنظمة  WMOوبرامجھا المشمولة برعاية مشتركة.
واألمور الالزمة ،في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  ،WIGOSأن يتم استعراض األنشطة الحالية الخاصة بالتنظيم
اإلداري واإلدارة الرشيدة والدعم ،وأن يتم استعراضھا وتنسيقھا مع أولويات المنظمة  .WMOوسيعزز ھذا التنسيق
التعاون والتنسيق على المستويات الفنية والتشغيلية واإلدارية.
وتتسم النظم الساتلية المتكاملة بأھمية كونھا مصدرا فريدا لبيانات الرصد المتعلقة بمراقبة الطقس والمناخ والبيئة .وأكد
على أھمية مواصلة النھوض بالمعايرة البينية لألدوات ،وتبادل البيانات ،وإدارتھا وتوحيدھا قياسياً ،وتزويد المستخدمين
بالمعلومات والتدريب بغية تحقيق االستفادة الكاملة من القدرات الفضائية القاعدة في إطار النظام العالمي المتكامل
للرصد  WIGOSالتابعة للمنظمة .WMO
وسيكون النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعنصراً أساسيا ً في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وخدمات األرصاد الجوية للطيران ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتطوير القدرات باعتبارھا من أولويات
المنظمة  .WMOوسوف يكفل المؤتمر أيضا ً إسھاما ً منسقا ً من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في النظم المشمولة
برعاية مشتركة مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام
العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSوفي المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS

-2

مجاالت النشاط الرئيسية لتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي

لالنتقال من نظم الرصد الحالية )النظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالنظام
العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية التابع للمنظمة ) (WHYCOSالتابع للمنظمة ،والمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWبما في ذلك المكونات األرضية القاعدة والفضائية القاعدة وجميع مساھمات المنظمة في اإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات )،(GOOS
والنظام العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) (GEOSSيتعين تركيز الجھود على
نظام وحيد أكثر تكامالً ھو النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي المجاالت الرئيسية التالية ،المبينة في الفصول
الفرعية التالية:
)أ(

إدارة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS؛

)ب(

التعاون مع المنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة؛

)ج(

التصميم والتخطيط والتطور األمثل؛

)د(

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل؛

)ھـ(

اإلدارة المتكاملة للجودة؛

)و(

التوحيد القياسي والتشغيل المشترك للنظم وتوافق البيانات؛

)ز(

موارد المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد WIGOS؛

)ح(

إدارة البيانات والبيانات الشرحية وتقديمھا وحفظھا؛

)ط(

تطوير القدرات؛
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)ي(

االتصال والتوعية؛

2.1

إدارة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSھو نشاط تكاملي لجميع نظم الرصد التابعة للمنظمة
المشمولة برعاية مشتركة :وھو يعزز جميع برامج وأنشطة المنظمة .WMO

WMO

ونظم الرصد

المجلس التنفيذي
سيواصل المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOمراقبة وتوجيه وتقييم ودعم تنفيذ النظام  WIGOSبشكل عام .والتزاما ً
بتوجيھات المؤتمر السادس عشر ،أنشأ المجلس التنفيذي الثالث والستون فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد  ICG-WIGOSبغية توفير التوجيه ومساعدة الفنيين في تخطيط وتنفيذ وزيادة تطوير
مكونات النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوسوف تقدم تقارير عن تقدم تنفيذ النظام  WIGOSإلى الدورات
الالحقة للمجلس التنفيذي .وقد عين المجلس رئيس لجنة النظم األساسية رئيسا ً لفريق التنسيق .ICG-WIGOS

االتحاد اإلقليمي
سوف يؤدي االتحاد اإلقليمي دوراً أساسيا ً في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي اإلقليم .وسوف تقوم
االتحادات اإلقليمية من خالل فرق العمل التابعة لھا والمعنية بالنظام  2(TT-WIGOS) WIGOSبتنسيق تخطيط وتنفيذ
النظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي مع مراعاة جميع األولويات المستقبلية للمنظمة ،مثل اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSوبرنامج الحد من خطر الكوارث ) .(DRRوسوف تتولى فرقة العمل ) ،(TT-WIGOSبدعم من مكتب
مشاريع ) (WIGOSفي األمانة ،عند االقتضاء المسؤولية عن:
)أ(

وضع خطة تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي؛

)ب(

تحقيق التكامل بين مكونات الشبكة اإلقليمية لنظام WIGOS؛

)ج(

تطوير شبكاتھا اإلقليمية ،وفقا ً لخطة التنفيذ من أجل تطوير نظم الرصد العالمية ).3(EGOS-IP

وسوف تتناول خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام  WIGOSأيضا ً الجوانب اإلقليمية للمتطلبات ،والتوحيد القياسي ،والتشغيل
المشترك لنظم الرصد ،وتوافق البيانات ،وإدارة البيانات ،وإجراءات نظام إدارة الجودة ) ،(QMSبما في ذلك مراقبة
األداء ،ومراقبة جودة البيانات ،والتحسينات المقترحة في شبكات/نظم الرصد .وسيتمثل أحد األدوار المھمة لالتحادات
اإلقليمية في تقييم المتطلبات اإلقليمية ومراقبتھا بصفة مستمرة وتحديد الفجوات اإلقليمية وتحديد مشاريع تطوير
القدرات من أجل سد تلك الفجوات.

أعضاء االتحاد
سوف يضطلع األعضاء بتخطيط الشبكات الوطنية وتنفيذھا وتشغيلھا وصيانتھا ورصد البرامج على أساس المعايير
وأفضل الممارسات الواردة في الالئحة الفنية للمنظمة  WMOودليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواألدلة
المختلفة لنظم الرصد المكونة للنظام )) (WIGOSمثل النظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية )،(GAW
والنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .((GCWوسوف يتم
تشجيعھم على العمل من خالل نھج يعتمد على شبكة مؤلفة تتعلق بشبكاتھم وتشمل حيازة البيانات المستمدة من مصادر
خارجية وإحالتھا ،بما في إحالتھا للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وغيرھا من الوكاالت الحكومية،
2

3

من المتوقع أن يمدد فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول والية فرقة العمل ) (TT-WIGOSفي تشرين األول /أكتوبر
لغاية نھاية .2015
.http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip
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والقطاع التجاري واألفراد من عامة الجمھور .وسوف يتمثل أحد المجاالت التي سيركز عليھا أعضاء المنظمة في ما
يتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSفي زيادة االھتمام بحماية المواقع وحماية طيف الترددات الراديوية.
وينبغي وضع خطط قطرية لتعزيز التعاون من خالل إقامة الشراكات مع مختلف المالك الذين يشرفون على مكونات
الرصد في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة .وسوف تھدف ھذه األنشطة تحديداً إلى زيادة التعاون
فيما بين المؤسسات/الدوائر المعنية باألرصاد الجوية ،والھيدرولوجية ،والبحرية /األوقيانوغرافية ،واألكاديمية /البحثية
حيثما تكون تلك المؤسسات والدوائر منفصلة عن بعضھا على المستوى الوطني.
2.2

التعاون مع نظم الرصد التابعة للمنظمة  WMOونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة

سوف يكون نظام  WIGOSنظاما ً متكامالً شامالً منسقا ً يتألف أساسا ً من مكونات الرصد األرضية القاعدة والفضائية
القاعدة للنظام العالمي للرصد ) ،(GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWوالنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSومن جميع مساھمات المنظمة  WMOفي النظام
العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض
) .(GTOSويجدر بالمالحظة أنه على خالف نظم الرصد المملوكة أساسا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSوالتي بنيت على أساسھا المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWستكون نظم الرصد المكونة لنظام
 WIGOSالمقترح مملوكة لمجموعة متنوعة من المنظمات البحثية والتشغيلية التي ستتولى أيضا ً إدارتھا .والتفاعل بين
ھذه المكونات المختلفة على الصعيدين اإلقليمي والوطني سيكون إذاً ھاما ً لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد
) .(WIGOSوبصفة خاصة ،سيكون تعزيز التفاعل بين مجتمعي الرصد ألغراض البحوث والتشغيل مھما ً الستدامة
وتطور نظم وممارسات الرصد ،بما يتماشى مع النواتج الجديدة للعلم والتكنولوجيا.

المنظمات الشريكة
على المستوى اإلقليمي ،سوف يتم دعم التنسيق والتعاون بآلية يحددھا االتحاد اإلقليمي والھيئات اإلقليمية المختلفة ،مثل
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض
التنمية ) (ACMADوالمركز اإلقليمي ) (AGRHYMETو) (CICOSوالجماعة اإلنمائية ) (SADC-CSCومركز نيروبي
) (ICPACو) 4 (PANGEAمن أجل حل أي مشاكل محتملة في السياسات المتعلقة بالبيانات وتقديم النواتج وغير ذلك من
القضايا المتعلقة بالحوكمة .وسيتعين استكمال ودعم آليات التنسيق المشتركة بين الوكاالت والمشتركة بين نظم الرصد
من خالل ترتيبات مماثلة للتعاون والتنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومن خالل
آليات التنفيذ الوطني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام
العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض
).(GEOSS
وقد حُدد ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء باعتباره نظاما ً شامالً يشمل مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مشغلو
السواتل التشغيلية ،ووكاالت الفضاء المعنية بالبحث والتطوير ،وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) ،(CGMSولجنة السواتل لرصد األرض ) ،(GEOSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOوينبغي أن يكون الھيكل جزءاً من
المكون الفضائي للقاعدة من النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوعلى ذلك ،سيتم التركيز بصفة خاصة على
إسھامھا المنسق في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSانطالقا ً من آليات التنسيق القائمة المذكورة أعاله.

4

يمكن النظر في شركاء وأطراف معنية أخرى.
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تصميم وتخطيط نظم الرصد المكونة للنظام العالمي  WIGOSوتطورھا األمثل

2.3

وافقت المنظمة على الرؤية الخاصة بنظم الرصد العالمية في عام  5 2025التي توفر أھدفا ً عالية المستوى لتوجيه تطور
نظم الرصد العالمية خالل العقود المقبلة .والستكمال ھذه الرؤية واالستجابة لھا ،نظرت لجنة النظم األساسية ) (CBSفي
دورتھا الخامسة عشرة في خطة تطوير النظم العالمية للرصد ) (EGOS-Ipإلى لجنة النظم األساسية لكي تعتمدھا في
دورتھا السادسة عشرة .وستركز ھذه الخطة  ،EGOS-IPبينما تركز خطة تنفيذ النظام ) (WIPعلى التطور الطويل
األجل لنظم الرصد المكونة لنظام  ،WIGOSبينما تركز خطة تنفيذ النظام ) (WIPعلى تحقيق التكامل لمكونات نظم
الرصد ھذه .وبعد عام  ،2015ستزود ھاتان الخطتان أعضاء المنظمة بمبادئ توجيھية واضحة ومركزة ،تحدد
اإلجراءات التي تحفز التطور الفعال من حيث التكلفة لنظم الرصد لكي تعالج بطريقة متكاملة احتياجات جميع برامج
المنظومة  WMOواألجزاء ذات الصلة للبرامج المشمولة برعاية مشتركة.
وفيما يتعلق بالنظم الفرعية السطحية القاعدة لنظام  ،WIGOSفإن التركيب الحالي لھا ،والمكون أساسا ً من شبكات
منفصلة لمحطات الرصد يتضمن أنواعا ً مختلفة عديدة من المواقع.ومع تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ،WIGOS
سوف تستمر ھذه الشبكات المنفصلة في التطور ولكنھا س ُتعطي أيضا ً ھوية جماعية أكثر بروزاً باعتبارھا نظاما ً فرعيا ً
سطحي القاعدة لنظام  WIGOSوقد تعد ،لبعض األغراض ،نظاما ً مؤلفا ً وحيداً )ثابتا ً أو متنقالً( لمواقع/منصات الرصد.
وسيضطلع االتحاد اإلقليمي بدور أكبر في تنسيق وتنفيذ العناصر ذات الصلة في النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظم
العالمية المتكاملة للرصد ) ،(WIGOSلتتطور من المفاھيم السابقة للشبكات السينوبتيكية والمناخية.
وبالمثل ،يتألف النظام الفرعي الفضائي القاعدة للنظم العالمية المتكاملة للرصد ) (WIGOSمن منصات وأنواع مختلفة
كثيرة من السواتل .ويوجد اآلن بالفعل تكامل جزئي ناتج عن وجود خطة منسقة على الصعيد العالمي ترعاھا المنظمة
 WMOوالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوتأخذ بعين االعتبار احتياجات عدد من مجاالت التطبيق .على أنه
ينبغي مواصلة تطويرھا وتوسيع نطاقھا لتحسين دعمھا لمجاالت تطبيق معينة ،ال تستفيد ،في الوقت الراھن ،من
اإلمكانات الكاملة للرصدات الفضائية القاعدة ،مثل المكونات األخرى للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام
العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSوالمبادرات الجديدة ،مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوباإلضافة إلى ذلك ،سيتواصل العمل على زيادة التكامل فيما يتعلق
بالمعايرة المشتركة ،وتوافق البيانات والنواتج ،وتوفير المنتجات المؤلفة .وسوف يضطلع االتحاد اإلقليمي بدور نشط
في تجميع آراء األعضاء وتوفير االحتياجات من الوثائق والبيانات والنواتج ذات األولوية التي سيتيحھا النظام الفرعي
الفضائي القاعدة للنظم العالمية المتكاملة للرصد ).(WIGOS
6

االستعراض المستمر للمتطلبات )(RRR

سوف يرتكز التخطيط االستراتيجي المنسق على جميع المستويات على عملية االستعراض المستمر للمتطلبات )،(RRR
وسوف ينفذ ھذا النشاط في المقام األول على الصعيد العالمي تحت توجيه الفريق ).(ICG-WIGOS
وتتطلب عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRاستعراضا ً دوريا ً للمتطلبات من بيانات الرصد 7لكل مجال من
مجاالت التطبيق المحددة للمنظمة  WMOوجميع المتغيرات الالزمة )انظر الجدول  .(1كما تستلزم عملية االستعراض
المستمر ) (RRRاستعراض قدرات نظم الرصد التابعة للمنظومة  WMOوالنظم المشمولة برعاية مشتركة ،والتفاصيل
5
6

متاحة على موقع المنظمة على الشبكة:
محددة حاليا ً في مرجع النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المفصل في دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع
المنظمة رقم  ،(488كما انه موصوف أيضا ً في موقع المنظمة على الشبكة http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html

RRR.html

7

تقدم عمليات االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRوصفا ً للبيانات المطلوبة التي يعبر عنھا باالستبانه المكانية /الزمانية ،وعدم التيقن،
وحسن التوقيت ،الخ ،لكل متغير من المتغيرات المشاھدة ،وھي قياسات ال تعتمد على تكنولوجيا الرصد.

117

القرارات

المتعلقة بالشبكات/المنصات الموجودة ،8لكل من النظم الفضائية القاعدة والنظم السطحية القاعدة ،في تقديم البيانات
المتصلة بمتغيرات مختلفة .والمعلومات الشاملة التي جمعت عن العالم بشأن كل من المتطلبات والقدرات مسجلة كميا ً
في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليھا بواسطة أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد  (OSCAR)9التابعة لموارد
المعلومات التشغيلية للنظام )) ،(WIRانظر القسم  2.7أدناه( .وسوف يتاح الوصول إليھا في نھاية المطاف عن طريق
بوابة النظام العالمي المتكامل للرصد  .WIGOSوالمعلومات المتعلقة بالشبكات السطحية القاعدة وتفاصيل األجھزة
مسجلة حاليا ً في المطبوع  ،9المجلد ألف ،ولكنھا ستتاح في نھاية المطاف ،مع بيانات شرحية إضافية من خالل األداة
) .(OSCARوالقدرات الفضائية القاعدة متوافرة أيضا ً من خالل األداة ) (OSCARالتي تسمح بإجراء تحاليل للفجوات من
أجل تحديد أوجه الضعف في برامج الرصد القائمة.
وتمثل الخطوات المذكورة أعاله مرحلة التحليل في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتي تبلغ أقصى حد
ممكن من الموضوعية .تلي تلك المرحلة مرحلة تحديد األولويات والتخطيط لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات
) (RRRالتي يقوم فيھا الخبراء في مختلف مجاالت التطبيق بشرح الثغرات التي تم تحديدھا ،واستخالص االستنتاجات،
وتحديد إجراء العمل المتصلة بأھم المسائل واألولويات .ويصاغ ھذا المدخل في بيانات توجيه ) (SOGفي كل مجال من
مجاالت التطبيق .وتستجيب اللجان الفنية لبيانات التوجيه ) (SOGبصياغة متطلبات جديدة للنظام العالمي للرصد
والمنشورات التنظيمية والتوجيھية لمساعدة األعضاء في معالجة المتطلبات الجديدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتمد لجنة
النظم األساسية ) (CBSوغيرھا من اللجان الفنية على بيانات التوجيه لوضع رؤية وخطة تنفيذ لعمليات تطوير أخرى
للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

الجدول  :1مجاالت التطبيق اإلثنى عشر المعترف بھا في المنظمة
الرقم

مجال التطبيق

الرقم

1

التنبؤ العددي بالطقس على المستوى
العالمي

7

2

التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة

8

3

التنبؤ اآلني والتنبؤ قصير المدى

9

مجال التطبيق
التطبيقات المحيطية
األرصاد الجوية الزراعية
الھيدرولوجيا

10

مراقبة المناخ

4

التنبؤ الموسمي إلى التنبؤ فيما بين
السنوات

10

5

األرصاد الجوية للطيران

11

التطبيقات المناخية

6

كيمياء الغالف الجوي

12

الطقس الفضائي

على المستوى اإلقليمي
على الرغم من أن عملية التنسيق األساسية لالستعراض المستمر لالحتياجات ) (RRRفي لجنة النظم األساسية )(CBS
من أجل التخطيط الشامل للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSويلتزم االتحاد اإلقليمي من خالل فريق العمل

 8تستمد القدرات من خصائص المنصات الفردية التي يقدمھا األعضاء إلى المنظمة  WMOمن خالل مطبوع المنظمة رقم ،9
المجلد ألف ،أو طبعاته المتطورة
 9المتطلبات http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html :والقدرات الفضائية القاعدة:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.phpويجري حاليا ً إنشاء قاعدة بيانات القدرات السطحية القاعدة
 10يشمل المعلومات الھيدرولوجية فقط؛ أما مراقبة نوعية المياه والمعلومات المتصلة بھا مستبعدة في الوقت الراھن
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) (TT-WIGOSبالتوجيھات الفنية الصادرة عن اللجان الفنية بصيغتھا الممثلة في خطة تنفيذ تطوير النظام العالمي
للرصد ) (EGOS-IPوخطط تنفيذ نظم الرصد األخرى من أجل تطوير وتنفيذ نظم الرصد في اإلقليم.
وسيبحث االتحاد اإلقليمي المتطلبات من البيانات وأي مسائل يحددھا وتتصل بتصميم النظام ) ،(WIGOSوسيقدم تقريراً
بھذا إلى لجنة النظم األساسية ) ،(CBSمراعية في ذلك المتطلبات المحددة لإلقليم والسلطات الدولية لألحواض النھرية.
وسوف تتطلب ھذه العملية أساسا ً (1) :استخدام البيانات العالمية إلعداد المتطلبات من البيانات اإلقليمية؛ ) (2استخدام ھذه
العملية لتخطيط مكونات نظم الرصد على النطاق اإلقليمي؛ ) (3تشجيع أعضاء المنظمة داخل اإلقليم على تنفيذ ھذه
المكونات ،رھنا ً بإجراء استعراض آخر على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي ،حيثما يكون ذلك مناسبا ً.

على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي
سوف يسھم أعضاء المنظمة  WMOفي الجھود اإلقليمية الجماعية (1) :لتقييم المتطلبات اإلقليمية للبيانات وتخطيط
مكونات نظم الرصد اإلقليمية؛ ) (2لتطوير وتنفيذ نظم الرصد وفق خطة تنفيذ تطوير النظام العالمي للرصد
) (EGOS-IPوالخطط األخرى لتنفيذ نظم الرصد.
وسوف تتاح ألعضاء اإلقليم أيضا ً المعلومات المتعلقة بمتطلبات المعلومات على الصعيدين العالمي واإلقليمي
لالسترشاد بھا في إعداد المعلومات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية التي يمكن أن تستخدم عندئذ في وضع خطط تفصيلية
لتطوير مكونات الرصد الوطنية للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وفي بعض الحاالت ،التي تكون فيھا البلدان صغيرة ومتقاربة جغرافيا ً أو تكون لديھا بالفعل عالقات عمل متعددة
األطراف ،قد يكون اتباع نھج دون إقليمي أجدى من إتباع نھج وطني في تخطيط البنية األساسية للرصد للنظام
 .WIGOSوفي ھذه الحالة ،قد يتطلب األمر من األعضاء المعنيين العمل في تعاون وثيق إلعداد استعراضات دون
إقليمية للمتطلبات التي ستستخدم كأساس لوضع خطط تفصيلية على ذلك النطاق.
2.4

تشغيل وصيانة نظام الرصد المتكامل

م ُّالك أو ودعاء نظم الرصد مسؤولون عن تشغيل وصيانة نظمھم وعن االمتثال للوائح التنظيمية للمنظمة ونظم الرصد
المشمولة برعاية مشتركة التي يسھمون فيھا .وبصفة عامة تكون نظم الرصد مملوكة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا أو لمنظمات أخرى داخل البلدان األعضاء ،في المنظمة  WMOولكنھا تكون مملوكة أحيانا ً لكيانات
أخرى.
ويتطلب النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى المستوى اإلقليمي عملية لتشاطر الخبرات والممارسات
واألفكار ،وتجميع الموارد لألنشطة المشتركة .والفائدة التي تتحقق من ذلك ھي التآزر وزيادة الكفاءة .وقد تنشأ ھذه
التفاعالت بين فرق مختلفة داخل منظمة واحدة )المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،مثالً( أو فيما بين
منظمات إقليمية .وقد تفيد ھذه العملية من التوجيه الفني المقدم من اللجان الفنية ذات الصلة ،وقد تحدث أيضا ً على
المستوى اإلقليمي أو العالمي ،وإن كانت تحدث أساسا ً على المستوى الوطني .وتتسم األنشطة التالية باألھمية في االتحاد
اإلقليمي األول:
11

•

برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا

•

مشاريع النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية

•

المشروع األفريقي لمراقبة البيئة ألغراض التنمية وتجربة موسميات أمريكا الجنوبية

•

نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات  -أفريقيا

11

انظر المرفق ) 2قائمة المختصرات(.
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2.5

اإلدارة المتكاملة للجودة

أقر االتحاد بأن تلبية متطلبات المستعملين وتوقعاتھم المتعلقة بالجودة ستكون حاسمة لنجاح النظام العالمي المتكامل
للرصد ) .(WIGOSوسوف يتطلب ھذا فحصا ً متعمقا ً للممارسات الحالية التي تستخدمھا برامج الرصد في المنظمة،
والمتطلبات المحددة المتصلة بالمھام التي كانت قائمة بالفعل ،وبالفرص التكنولوجية المتاحة.
والنھج الذي سيتبعه النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفيما يتعلق بإدارة الجودة ھو تطبيق إطار إدارة الجودة
في المنظمة  WMOعلى مكونات الرصد للنظام ) WIGOSانظر المجلد الرابع من الالئحة الفنية ،مطبوع المنظمة رقم
 .(49وسيسعى نظام  WIGOSإلدارة الجودة جاھداً لتحقيق امتثال جميع مكوناته للمعايير الدولية ،مثل المعيار ISO
 9001/9004والمعيار  ISO 17025كلما كان ذلك مناسبا ً )أي فيما يتعلق بمعايرة األجھزة وتوافق البيانات( .وينبغي
االمتثال للمعايير الدولية في جميع إجراءات ضمان الجودة ) (QAالتي يطبقھا أعضاء اإلقليم على جميع مكونات نظام
 WIGOSالوطنية التابعة لھم .وباإلضافة إلى وثيقة المنظمة  WMOالخاصة بإطار إدارة الجودة ) ،(QMFستقدم المنظمة
 WMOإلى األعضاء إرشادات أخرى عن طريق المعايير وأفضل الممارسات الموصوفة في المواد التنظيمية ،مثل
مرجع ودليل النظام  .WIGOSويمكن الرجوع إلى ھذه اإلرشادات فيما يتعلق بكل من الممارسات اإللزامية والمرغوبة
لتطبيق وتنفيذ إدارة الجودة في نظم الرصد الوطنية .وفي ھذا الصدد ،سيولى النظام  WIGOSعناية لما يلي:
)أ(

دراسة الممارسات الراھنة إلدارة الجودة التي تستخدمھا برامج الرصد في اإلقليم؛

)ب(

الوثائق المتعلقة بجودة عمليات الرصد التي تنفذھا الشبكات اإلقليمية للنظام
تجھيز البيانات؛

)ج(

ضمان تتبع الرصدات وفقا ً للنظام الدولي للوحدات ) ،(SIكلما أمكن.

)(WIGOS

في جميع مراحل

ويدعم فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSبالتنسيق والتعاون مع المنظمة  ،WMOوضع معايير
وأنساق لضمان جودة الرصدات الساتلية ،وخوارزميات للسواتل المتعددة وأجھزة االستشعار المتعددة لوضع تقديرات
للبيانات والمنتجات المستعادة ،وحزم اشتقاق متقدمة لسبر الغالف الجوي ليستخدمھا أعضاء المنظمة  .WMOولتعزيز
ھذا الجھد ،سيكفل نظام  WIGOSأيضا ً تحديد المواقع السطحية القاعدة الالزمة لمعايرة بيانات السواتل والتحقق منھا.
وأحد الجوانب المھمة إلدارة الجودة التي تتطلب اھتماما ً خاصا ً في إطار النظام  WIGOSھو مراقبة وتقييم األداء
بصورة منھجية وصارمة لقدرات نظام  WIGOSفيما يتعلق بكل من) :أ( تدفق لبيانات/النواتج المتعلقة بالرصد إلى
النماذج) ،ب( توفير نواتج/معلومات ألدوات وخدمات دعم القرارات وفقا ً للمتطلبات التي يحددھا المستعملون النھائيون.
ويمكن لمراقبة وتقييم األداء اللذين يتسمان بالفعالية أن يحسنا من األداء الكلي للنظام  WIGOSومن قدرته على التفاعل
الفعال مع المجتمعات التي تستعمله وتلبية احتياجات تلك المجتمعات ومتطلباتھا.
وتقع المسؤولية عن ضمان االمتثال لمبادئ إدارة الجودة في النظام WIGOS
القياسي ) (17025 ،9004 ،9001 (ISOبصفة أساسية على أعضاء اإلقليم أنفسھم.
2.6

)مثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد

المعايرة وإمكانية التشغيل المتبادل للنظم  12وتوافق البيانات

لنظام معلومات المنظمة ) (WISدو ھام في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي ،فيما
يخص تبادل البيانات واكتشافھا ،وتوفير معايير وممارسات فعالة إلدارة البيانات .ولذا ،سينسق اإلقليم تنفيذ أنشطة
النظام  WIGOSونظام معلومات المنظمة ).(WIS

12

إمكانية التشغيل المتبادل خاصية تشير إلى قدرة نظم مختلفة على العمل معا ً )التشغيل المتبادل(
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ومع مراعاة التقدم السريع الجاري في مجال التكنولوجيا والذي سوف يستمر لتوفير أساس من أجل مزيد من التحسينات
في قدرة وموثوقية وجودة الرصدات وفعاليتھا من حيث التكلفة ،سيكفل أعضاء اإلقليم أن يستخدم النظام WIGOS
المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي حددتھا المنظمة  WMOوالمنظمات الشريكة ،والمبينة في المواد التنظيمية
للمنظمة ) (WMOفي المجاالت التالية:
)أ(

أدوات وطرق الرصد عبر جميع المكونات بما في ذلك العناصر السطحية القاعدة والعناصر الفضائية
القاعدة )الرصدات والبيانات الشرحية المتعلقة بھا(؛

)ب(

تبادل المعلومات في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISفضالً عن خدمات اكتشافھا والوصول إليھا
واستعادتھا )(DAR؛

)ج(

إدارة البيانات )تجھيز البيانات ،ومراقبة الجودة ،والمراقبة والحفظ(.

وسيدعم اإلقليم كافة األنشطة المؤدية إلى التشغيل المتبادل )بما في ذلك توافق البيانات( لمكونات الرصد في نظام
 WIGOSمن خالل استخدام وتطبيق نفس المعايير والممارسات الفضلى المقبولة دوليا ً )أي توحيد المعايير( .كما يُدعم
توافق البيانات من خالل استخدام تمثيل وأنساق موحدة المعايير لھذه البيانات.
وسيُبلّغ مكتب المشاريع التابع للنظام ) (WIGOSبكافة االنحرافات اإلقليمية عن الممارسات .وسوف توثق الممارسات
الموصى بھا في الكتيبات اإلرشادية والوثائق الفنية األخرى تحت مسؤولية اللجان الموحدة )الموثقة في الالئحة الفنية
للمنظمة من خالل مرجع النظام ) (WIGOSوالمراجع األخرى ذات الصلة.
2.7

موارد المعلومات التشغيلية للنظام

WIGOS

ستوفر موارد المعلومات التشغيلية للنظام  ،WIGOSالتي يمكن الوصول إليھا عن طريق نقطة مركزية )بوابة لشبكة
اإلنترنت( الحصول بسالسة على جميع المعلومات التشغيلية المتصلة بالنظام  ،WIGOSبما في ذلك متطلبات المستعملين
المتعلقة بالرصد ،ووصف لشبكات الرصد المساھمة )األدوات /الموقع/منصة البيانات الشرحية( وقدراتھا ،وقائمة
المعايير المستخدمة في إطار النظام  ،WIGOSوسياسات البيانات المطبقة ،ومعلومات عن كيفية الوصول إلى البيانات،
كما أنھا ستوفر معلومات عامة عن فوائد النظام ) (WIGOSوتأثيراتھا على األعضاء .وسوف تكون أداة إلجراء
استعراضات بالغة األھمية كجزء من االستعراض المستمر للمتطلبات ،ومساعدة األعضاء ،واالتحاد اإلقليمي في إجراء
دراسات عن تصميم شبكة الرصد عند االقتضاء .وستقدم التوجيه عن كيفية تنمية القدرات في البلدان النامية وفقا ً
لمتطلبات نظام  ،WIGOSوتزويد أعضاء اإلقليم بصندوق أدوات يستخدم على المستوى الوطني عندما تدعو الحاجة.
والمقصود بالمعلومات التي يتم جمعھا تحديداً ھو تحديد الثغرات في شبكات الرصد ،وتحديد المجاالت التي يمكن فيھا
استخدام نظم الرصد القائمة ،أو توسيع نطاقھا بتكلفة محددة لتلبية متطلبات مجاالت تطبيق إضافية .وسوف تدعم
المعلومات المقدمة عن المعايير إنتاج مزيد من مجموعات البيانات المتجانسة وجعل الرصدات قابلة للتتبع ومعروفة
الجودة.
وأدوات الدعم الرئيسية للنظام ) (WIGOSھي) :أ( بوابة شبكية مركزية )بوابة النظام )(WIGOS؛ )ب( األداة المرجعية
"للتوحيد القياسي للرصد" ) (SORTالتابعة للنظام )(WIGOS؛ )ج( أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد
) ،(OSCARوالتي تشمل معلومات عن احتياجات المستخدمين الرصدية وقدرات نظم الرصد ،وتمكن من إجراء
استعراض نقدي لھا ومقارنة العنصرين.
وإذ يدرك االتحاد أن مصادر المكونات المختلفة لموارد المعلومات التشغيلية للنظام
التي يقدمھا األعضاء ،فإنه يلتزم بتقديم مدخالت بانتظام للمحافظة على تحديث موارد المعلومات.

)(WIGOS

تعتمد على المدخالت
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2.8

اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا

داخل إطار النظام  ،WIGOSيوفر نظام معلومات المنظمة  (WIS)13تبادل البيانات وتفسير البيانات الشرحية  ،14وإدارة
البيانات الشرحية ذات الصلة المتعلقة باالكتشاف .15وتؤدي البيانات الشرحية المتعلقة باالكتشاف دوراً مھما ً في اكتشاف
رصدات ومنتجات النظام  WIGOSوالوصول إليھا واسترجاعھا من ِق َبل جميع دوائر المنظمة ).(WMO
وتقع المسؤولية عن تقديم وإدارة وحفظ البيانات ذاتھا عادة على مالك نظام الرصد /الجھات الوديعة للبيانات .على أنه
يوجد العديد من مراكز البيانات العالمية وعدد من مراكز البيانات اإلقليمية أو المتخصصة التي تقوم بجمع بيانات
الرصد األساسية المھمة للتطبيقات المتعلقة بالمنظمة  ،WMOوبإدارتھا وحفظھا .وأعضاء االتحاد مسؤولون عن تقديم
بياناتھم إلى ھذه المراكز اإلقليمية أو المتخصصة .وسيشجع االتحاد أعضاءه على التقيد بھذا االلتزام.
وسيعتمد أعضاء اإلقليم معايير نظامي  WIGOSو WISويتيحون بياناتھم وبياناتھم الشرحية من خالل الخدمات التي
يقدمھا نظام معلومات المنظمة ) (WISألغراض توفير البيانات واكتشافھا والوصول إليھا .وفي ھذا الصدد ،سيشجع
االتحاد اإلقليمي ويدعم النھوض بمراكز تجميع البيانات أو إنتاجھا ) (DCPCsوالمراكز الوطنية وتنفيذھما .وسيتم توفير
إرشادات وتقديمھا من خالل الوثائق التنظيمية والفنية المناسبة المتعلقة بالنظام .WIGOS
2.9

تطوير القدرات

بذل جھود منسقة لتطوير القدرات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية أمر بالغ األھمية للبلدان النامية في تنفيذ
النظام ) .(WIGOSويصدق ھذا بصفة خاصة على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة
ألقل البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية لتمكينھا من تطوير وتحسين وإدامة مكونات الرصد الوطنية للنظام
 .WIGOSوينبغي استكمال ھذا بجھود تطوير القدرات خارج النظام  WIGOSولكن في المجاالت التي توجد بينھا
صالت وثيقة من أجل تحسين الوصول للرصدات والبيانات والمنتجات والتكنولوجيات ذات الصلة واستخدامھا بصورة
فعالة .وتتركز أنشطة تطوير قدرات النظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي في ما يلي:
)أ(

تقديم المساعدة إلى أعضاء اإلقليم في إدخال أو تحسين الواليات والسياسات المؤسسية التي تمكنھم من
تنفيذ وتشغيل وإدارة نظم الرصد بصورة فعالة؛

)ب(

سد الثغرات الحالية في تصميم وتشغيل وصيانة نظم الرصد التابعة للنظام
البنية األساسية والقدرات البشرية؛

)ج(

االبتكارات التكنولوجية ،ونقل التكنولوجيا ،وتقديم المساعدة الفنية وأدوات دعم القرارات؛

WIGOS

بما في ذلك تطوير

وتعالج خطة التنفيذ أيضا ً تطوير القدرات في مجال التطبيقات الساتلية للبلدان النامية ،وأقل البلدان نمواً ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،من أجل تطوير النظام العالمي للرصد ) GOSانظر الوثيقة الفنية للمنظمة رقم .(1267
وسوف يستمر المختبر االفتراضي ) (VLفي النمو وتقديم المساعدة ألعضاء المنظمة كافة في تحقيق منافع البيانات
الساتلية.
2.10

االتصال والتوعية

سوف يقوم النظام  WIGOSبوضع إستراتيجية لالتصال والتوعية من خالل جھود أعضاء المنظمة  ،WMOوبرامجھا،
واتحاداتھا اإلقليمية ،ولجانھا الفنية ،والمشاركين في الرعاية .وسوف تقدم اإلستراتيجية تفاصيل المنافع التي سيحققھا
13

http://www.wmo.int/wis

 14البيانات الشرحية التفسيرية ھي المعلومات الالزمة لتفسير البيانات
 15البيانات الشرحية االستكشافية ھي المعلومات التي تصف مجموعات البيانات ،ويتم ذلك عادة باستخدام المعيار
المالمح األساسية للمنظمة  WMOفي حالة نظام معلومات المنظمة )(WIS

 ،ISO-19115ومن
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النظام  ،WIGOSوتأثيره على أنشطة أعضاء المنظمة ،فضالً عن المنافع االجتماعية  -االقتصادية لبيانات النظام
 .WIGOSوسيستفيد اإلقليم من برامج التوعية التي وضعتھا ونشرتھا المنظمة  WMOوالمنظمات الشريكة لھا في اإلقليم
بصورة فعالة حتى اآلن .ويبين المرفق األول قائمة لمواد التوعية المقترحة التي حددت لدعم النظام .WIGOS
وسوف توفر بوابة النظام  WIGOSوسيلة ميسرة للوصول إلى المعلومات المتعلقة باالتصال والتوعية وتطوير القدرات
على المستوى اإلقليمي ،والرامية إلى استكمال جھود اآلخرين وليس تكرارھا .وسوف يتم إعداد مواد توعوية لتعريف
أعضاء المنظمة ووكاالت التمويل وصانعي السياسات وعامة الجمھور بأھمية النظام  WIGOSللمجتمع .وتشمل مواد
التوعية ملصقات ومواد تعليمية أخرى لفصول المدارس االبتدائية والثانوية ،وكتيب عن النظام  ،WIGOSورسائل
إخبارية نصف سنوية وسنوية ،وصور فوتوغرافية وأشرطة فيديو على شبكة اإلنترنت ،ومعلومات عن الحالة الراھنة
لنظم الرصد.
-3

إدارة المشروع اإلقليمي

االتحاد اإلقليمي مسؤول عن المشروع من خالل فرقة العمل ) ،(TT-WIGOSبدعم من المكتب اإلقليمي ألفريقيا ومكاتبه
دون اإلقليمية.
3.1

آلية مراقبة المشروع واستعراضھا وتقديم تقارير بشأنه

)أ(

يقوم االتحاد اإلقليمي ،من خالل فريق اإلدارة التابع له ،بمراقبة واستعراض وتوجيه ودعم التنفيذ الشامل
للنظام  WIGOSفي اإلقليم ،وتحديث خطة التنفيذ عند االقتضاء؛

)ب(

يقوم االتحاد اإلقليمي ،من خالل رئيس فرقة العمل ) (TT-WIGOSبتقديم تقارير إلى فريق التنسيق
المشترك بين اللجان المعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSومكتب المشاريع التابع
للنظام ) (WIGOSعن التقدم المحرز في تنفيذ النظام  WIGOSفي اإلقليم؛

)ج(

يقدم الرئيس تقارير إلى دورات االتحاد اإلقليمي عن تنفيذ النظام ).(WIGOS

3.2

التقييم

ستصمم منھجية التقييم على أساس جداول أنشطة تنفيذ النظام  ،WIGOSأي على أساس األنشطة ،واإلنجازات المتوخاة،
واألطر الزمنية ،وتوزيع المسؤولية ،واعتمادات الميزانية .وسوف يتضمن ذلك جدوالً ألنشطة المراقبة والتقييم
والمسؤوليات ذات الصلة .ومن المزمع تقديم تقييم في منتصف المدة ،وتقارير مرحلية مؤقتة واستعراضات لما بعد
التنفيذ كوسيلة لتقديم تغذية مرتدة بالمعلومات في مرحلة مبكرة بشأن التقدم نحو تحقيق النجاح ،وكوسيلة لتحقيق
متطلبات المساءلة والشفافية لمرحلة التنفيذ بكاملھا .وسوف تقدم االتحادات اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا تقارير مرحلية بناء على طلب مكتب المشاريع التابع للنظام ).(WIGOS
-4

التنفيذ

4.1

األنشطة واإلنجازات المتوخاة والمعالم البارزة والتكاليف والمخاطر

يقدم الجدول  2أنشطة التنفيذ الرئيسية الالزمة لتنفيذ النظام  WIGOSفي حدود اإلطار الزمني  .2015-2012والجدول
مرتب بحيث يناظر مجاالت األنشطة المقدمة في القسم  .2ويقدم كل نشاط من أنشطة التنفيذ الواردة في الجدول مقرونا ً
باإلنجازات المتوخاة واألطر الزمنية ،والمسؤوليات والمخاطر المرتبطة به.
وستقوم الكيانات المسؤولة ،بدعم من فرقة العمل ) (TT-WIGOSبوضع خطة تفصيلية لكل نشاط من األنشطة الواردة
في الجدول  .2وتضطلع فرقة العمل ) (TT-WIGOSبالمسؤولية عن متابعة تنفيذ ھذه األنشطة والخطة ذاتھا.
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القرارات
الجدول

2

أنشطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد

)(WIGOS

ُتحدَّد األنشطة ،تبعا ً لنطاق التنفيذ ،على النحو التالي:
 = Rنشاط إقليمي؛  = SRنشاط دون إقليمي؛  = Nنشاط وطني
الرقم

اإلنجازات المتوخاة

النشاط

اإلطار الزمني

المسؤولية

التكاليف التقديرية ) (2015-2012بآالف
الفرنكات السويسرية
المجموع

ARB

المخاطر المحتملة

النقص

 1إدارة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول
1.1

إنشاء ھياكل إقليمية لحوكمة النظام  ،WIGOSبما في ذلك
الھيئات االقتصادية دون اإلقليمية المسؤولة )،SADC
و ،IGADو ،ECOWASو ،CEMAC/ECCASو ،UMAوما
إلى ذلك( ،واألفرقة الفنية لكل منطقة دون إقليمية )،ACMAD
و ،ASECNAو ، ICPACو ، AGRHYMETوما إلى ذلك(.

1.2

توفير جھات تنسيق فعالة لالتحاد اإلقليمي األول على كل من تحديد جھات تنسيق وطنية ودون إقليمية على جميع
الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني لالتصال مع لجنة المستويات مع االھتمام بوجه خاص بلجنة النظم
النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOاألساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO
وغيرھما من اللجان الفنية ذات الصلة ،ومكتب تخطيط النظام
 (WIGOS- PO) WIGOSبشأن تنفيذ النظام  WIGOSوخطة
تنفيذ النظام العالمي للرصد ) (EGOS-IPفي اإلقليم

1.3

) (1خطة إقليمية حديثة لتنفيذ النظام  WIGOSفي
وضع وتحديث الخطة اإلقليمية لتنفيذ النظام  WIGOSفي
اإلقليم األول ) ،(R-WIP-Iالتي تجسد األولويات دون اإلقليمية اإلقليم األول ،بما في ذلك:

R
SR
N

R
SR
N

R

ھيكل حوكمة النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي
األول ،بما في ذلك األفرقة العاملة المنشأة
واختصاصاتھا )انظر المرفق  ،1الشكل (1

2012

2012

2013-2012

)أ( صحائف إجراءات من جميع المناطق دون
اإلقليمية،

SR

)ب( اإلجراءات المحددة في الخطة ) (WIPللمستوى
اإلقليمي،

فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول ،والھيئة العاملة دون
اإلقليمية للنظام )(WIGOS؛
الحوكمة
الممثلون الدائمون

فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي الميزانية العادية من اإلدارات ذات
األول والمعنية بالنظام  WIGOSالصلة
)(TT-WIGOS؛ وفريق إدارة االتحاد
اإلقليمي األول ،والممثلون دون
اإلقليميين في فرقة العمل

منخفضة

منخفضة

منخفضة

TT-WIGOS

)ج( اإلجراءات المحددة على مستوى خطة تنفيذ
النظام العالمي للرصد ) (EGOS-IPذات الصلة
باالتحاد اإلقليمي األول
1.4

تعبئة الموارد الالزمة من أجل دعم تنفيذ النظام
اإلقليم وجميع المناطق دون اإلقليمية

1.5

مراقبة وتقييم ) (M&Eأنشطة تنفيذ النظام

R

WIGOS

N
WIGOS

في تحديد الموارد المناسبة وإتاحتھا من األمانة ،والمناطق
دون اإلقليمية ،والشركاء ،وأصحاب المصلحة،
واألعضاء لدعم اإلجراءات
تقارير المراقبة والتقييم؛ وتحديد المشاكل وحلھا في

2015-2012

فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول؛ الممثلون الدائمون

2015-2012

تحديد ھيكل حوكمة النظام

مرتفعة

منخفضة
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
 WIGOSفي االتحاد اإلقليمي
األول في  1.1بدعم من أمانة
المنظمة )(WMO

الوقت المناسب

R
SR
N

 2التعاون مع نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية مشتركة
2.1
R
SR

تحديد وإشراك المنظمات الشريكة الرئيسية )المعاھد المعنية توقيع مذكرات تفاھم واتفاقات مع المنظمات الشريكة
بالمياه والشؤون البحرية والزراعة والبيئة والبحوث ،إلخ( في اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية
تنفيذ النظام  WIGOSعلى كل من الصعيد اإلقليمي ودون
اإلقليمي والوطني

2015-2012

رئيس االتحاد اإلقليمي األول
بدعم من فريق إدارة ذلك االتحاد
مسؤول عن مذكرات التفاھم/
االتفاقات على كل من الصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمي،
والممثلون الدائمون مسؤولون عن
مذكرات التفاھم /االتفاقات مع
الشركاء الوطنيين ،بدعم وتوجيه
من فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول

2015-2012

رئيس االتحاد اإلقليمي األول
بدعم من فريق إدارة ذلك االتحاد
مسؤول عن مذكرات التفاھم/
االتفاقات على كل من الصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمي،
والممثلون الدائمون مسؤولون عن
مذكرات التفاھم /االتفاقات مع
الشركاء الوطنيين ،بدعم وتوجيه
من فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول

N

2.2
R
SR

إنشاء آليات عمل ذات أھداف واضحة )من قبيل السياسات
المتعلقة بالبيانات ،ومذكرات التفاھم ،واالتفاقات( من أجل
التعاون في تنفيذ النظام  WIGOSفي اإلقليم

إنشاء آليات للتعاون؛ وزيادة عدد وكمية الرصدات
المتبادلة مع الشركاء على كل من الصعيد اإلقليمي
ودون اإلقليمي والوطني ،استناداً إلى مذكرات تفاھم
واتفاقات

N

مرتفعة

مرتفعة

 3التصميم والتخطيط والتطور األمثل للنظام  WIGOSومكونات الرصد اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية التابعة له
3.1

تصميم وتخطيط نظم الرصد في اإلقليم مع مراعاة:

R

)أ( التوجيھات الفنية كما ھي ممثلة في خطة تنفيذ النظام
العالمي للرصد )(EGOS-IP
)ب( توصيات الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
)(2010؛
)ج( متطلبات الرصدات كما ھي واردة في خطة تنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS-IP؛

خطة إقليمية مُثلى لتصميم نظام متكامل للرصد
مع مراعاة احتياجات الشركاء

2015-2012

فرقة العمل

TT-WIGOS

مرتفعة
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)د( أخذ أحدث احتياجات مستخدمي البيانات ،بما يشمل
السلطات الدولية ألحواض األنھار ،في االعتبار
3.2

وضع تصميم لشبكة أساسية إقليمية )(RBN

جديدة ،بالتعاون

تصميم شبكة أساسية إقليمية )(RBN

جديدة

2015-2012

فرقة العمل

TT-WIGOS

مرتفعة

الوثيق مع لجنة النظم األساسية

R

القيام ،استناداً إلى تصميم شبكة أساسية إقليمية ) (RBNجديدة ،خطط مُثلى لتصميم نظم رصد دون إقليمية
بتصميم وتخطيط نظم الرصد في المناطق دون اإلقليمية مع
مراعاة أولويات تلك المناطق واحتياجاتھا

2015-2013

الممثلون دون اإلقليميين في فرقة
العمل TT-WIGOS

3.4

تصميم وإنشاء شبكة رادارات لشمالي أفريقيا

منصة تشغيلية عابرة للبلدان في شمالي أفريقيا لتقاسم
عرض بيانات الرادارات

2015-2013

الممثلون الدائمون لشمالي أفريقيا

3.5

إنشاء /إعادة تأھيل محطات األرصاد الجوية األوتوماتية
) ،(AWSsال سيما في المناطق التي تشح فيھا البيانات،
وخاصة في المحيط الھندي ووسط أفريقيا والبحيرات الداخلية

دمج شبكة محسنة لرصد األحوال الجوية في
النظام العالمي لالتصاالت )(GTS

2016-2014

الممثلون الدائمون ،النظام

3.6

إنشاء /تنشيط محطات صامتة توفر رصدات لسقوط األمطار
ورصدات مناخية على المستوى الوطني

٣٫٧

توسيع نطاق شبكة الرصد السطحية )المحطات السينوبتيكية(،
بما في ذلك المحطات الموجودة في المحيط الھندي
والبحيرات الداخلية

3.8

زيادة عدد تقارير طائرات إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات ) ،(AMDARبما في ذلك عمليات
رصد الرطوبة

3.9

استحداث /تنشيط أدوات /معدات لألرصاد الجوية البحرية
وعمليات الرصد األوقيانوغرافية

3.3
SR

متوسطة

)(GCOS

كتالوج األدوات البحرية واألوقيانوغرافية المشابھة
والمتوافرة
إعداد وتطبيق دليل بشأن خصائص األدوات البحرية
وكيفية إجراء عمليات الرصد

310

إعداد خصائص للمحطات ) (AWSsلمواءمتھا مع معايير
المنظمة )(WMO

توفير أدلة مرجعية بشأن تركيب وتشغيل المحطات
) (AWSsبكافة لغات المنظمة )(WMO

2015-2014

3.11

إنشاء شبكات للكشف عن الرعد ألغراض اإلنذار المبكر
بظواھر الطقس الخطيرة

تركيب شبكات وطنية /أو دون إقليمية وما يرتبط بھا
من بنية أساسية
تركيب نظم الكتشاف الرعد على كل من الصعيد
الوطني ودون اإلقليمي

2015

جمع وتصنيف أمثلة أفضل الممارسات والوثائق الفنية

توافر وثائق فنية وأفضل الممارسات

4

المنظمة ) ،(WMOمكتب مشاريع
النظام )(WIGOS

تشغيل وصيانة نظم الرصد المتكاملة

4.1 R

2013-2012

فرقة العمل TT-WIGOS؛ أمانة
المنظمة WMO

منخفضة
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إنشاء مستودع إقليمي /دون إقليمي للوثائق التوجيھية والفنية توافر المستودع لألعضاء

2015-2012

R

فرقة العمل TT-WIGOS؛أمانة
المنظمة WMO

متوسطة

SR
4.3

5

إعادة تنشيط وتحديث محطات الھواء العلوي العتيقة في
األماكن المختلفة

اإلدارة المتكاملة للجودة

5.1

دراسة الممارسات الحالية إلدارة الجودة المستخدمة في
اإلقليم ،بما في ذلك معايرة األدوات للرصدات السطحية
القاعدة

توافر تقرير حالة بشأن النوعية الحالية لممارسات
اإلدارة

5.2

إنشاء آليات ونظم لتحسين ومراقبة وتوثيق نوعية الرصدات
من نظم الرصد اإلقليمية المكوِّ نة للنظام  WIGOSفي جميع
مراحل معالجة البيانات

إنشاء آليات لتحسين نوعية الرصدات على جميع
المستويات

القيام ،حيثما أمكن ،بضمان إمكانية تت ّبع الرصدات وصوالً
إلى المعايير الدولية )من قبيل النظام الدولي للوحدات )،(SI
مع التركيز في البداية على الضغط السطحي ،ودرجة
الحرارة ،والھطول ،والرطوبة

قابلية الرصدات للتتبُّع

R

R
5.3
R

2015-2012

5.5

أداء المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية
لقياس اإلشعاع ) (RRCsلوظائفھا في جميع المناطق دون
اإلقليمية ،والسيما كامل وظائف المراكز ) (RICفي بوتسوانا
من خالل الجھود التعاونية بين األعضاء

5.6

تعزيز الدعم المقدم من المراكز اإلقليمية لألدوات إلى
إنشاء آليات للتعاون بين المراكز اإلقليمية لألدوات
األعضاء وتشجيع األعضاء على العمل مع المراكز اإلقليمية ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع )(RRCs
لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsواألعضاء

R

R

امتثال المراكز اإلقليمية لألدوات

)(RICs

وفاء المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز
اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsبوالياتھا

5.7

القيام ،من خالل جھود تعاونية من جنوب أفريقيا وكينيا
والمغرب ،بتحقيق أداء المركز اإلقليمي لألدوات البحرية
) (RMICلجميع وظائفه بالكامل

دخول المركز اإلقليمي لألدوات البحرية
مرحلة التشغيل

5.8

تحقيق امتثال المركز اإلقليمي لقياس اإلشعاع
بجمھورية الكونغو الديمقراطية لمواصفات المنظمة
) (WMOالمتفق عليھا والمبينة في دليل اللجنة )،(CIMO
المرفق 7C

تحقيق امتثال المركز

5.9

تحديد احتياجات مراكز االمتياز اإلقليمية الجديدة )المراكز يقر االتحاد اإلقليمي األول مركزاً واحداً على األقل
من كل نوع من المراكز في كل منطقة دون إقليمية
) (RICsو) (RRCsو) (RMICsو) (RTCsوالمراكز دون

R

SR

)(RRC

األعضاء؛ المراكز اإلقليمية
لألدوات )(RICs؛ أمانة المنظمة

مرتفعة

WMO

5.4
R

2015-2012

TT-WIGOS؛
العمل
فرقة
واألعضاء؛ وأمانة المنظمة

مرتفعة

WMO

تحقيق امتثال جميع المراكز اإلقليمية لألدوات
للمعايير الدولية تدريجيا ً

)(RICs

2013-2012

فرقة العمل TT-WIGOS؛ أمانة
المنظمة WMO

منخفضة

2015-2012

األعضاء المعنيون )المراكز
اإلقليمية لألدوات )((RICs

مرتفعة

2015-2012

األعضاء المعنيون

مرتفعة

2015-2012

)2015-2012 (RMIC

)(RRC

2016-2013

اإلقليمية
المراكز
)(RICs؛ األعضاء

لألدوات

جنوب أفريقيا وكينيا والمغرب

جمھورية
الديمقراطية،
األعضاء

الكونغو
من
بدعم

األعضاء ،بدعم من المنظمة
) ،(WMOوبالتعاون مع وكالة

متوسطة

متوسطة
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سالمة المالحة الجوية في
أفريقيا ومدغشقر )(ASECNA

اإلقليمية التابعة للنظام )((WIGOS

)(RICs
5.10
R

قائمة المواقع السطحية القاعدة لمعايرة البيانات
الساتلية والتحقق منھا

ضمان تحديد المواقع السطحية القاعدة الالزمة لمعايرة
البيانات الساتلية والتحقق من صحتھا

2015-2012

فرقة العمل

TT-WIGOS

متوسطة

 6التوحيد القياسي ،وقابلية النظم للتشغيل المتبادل ،وتوافق البيانات
6.1

تنفيذ تصنيفات تحديد المواقع

تنفيذ تصنيفات تحديد المواقع في اإلقليم كله

2015-2012

مرتفعة

األعضاء

R
6.2
R

إنشاء آليات لمراقبة االمتثال لمعايير المنظمة
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

WMO

على

SR
6.3

تشجيع األعضاء على إنتاج بيانات شرحية وتقديمھا إلى
أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد التابعة لنظام
موارد المعلومات التشغيلية )(WIR-OSCAR

6.4

تحقيق االنتقال إلى نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFفي
اإلقليم

R
SR

N

آليات عاملة لمراقبة االمتثال لمعايير المنظمة
WMO؛ وتنفيذ المزيد من معايير المنظمة
على الصعيد الوطني

2015-2012

WMO

إنتاج بيانات شرحية

إتمام االنتقال

فرقة العمل TT-WIGOS؛ أمانة
المنظمة WMO؛ األعضاء

2015-2012

فرقة العمل  ،TT-WIGOSأمانة
المنظمة WMO

2014-2012

األعضاء

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

 7موارد المعلومات التشغيلية للنظام (WIR) WIGOS
7.1
R

استحداث وتعھّد قاعدة بيانات شرحية إقليمية وبوابة على
اإلنترنت للمساھمة في أداة تحليل واستعراض قدرة نظم
الرصد التابعة لنظام موارد المعلومات التشغيلية (WIR-

دخول نظام موارد المعلومات التشغيلية اإلقليمي /دون
اإلقليمي مرحلة التشغيل

2015-2012

فرقة العمل  ،TT-WIGOSأمانة
المنظمة WMO

مرتفعة

)OSCAR
7.2
R

تشجيع األعضاء على تقديم وتقاسم بيانات حديثة ومعلومات توافر معلومات حديثة
للتوعية من خالل نظام موارد المعلومات التشغيلية )(WIR

2015-2012

األعضاء؛

أمانة

المنظمة

متوسطة

WMO

 8اكتشاف البيانات وتقديمھا وحفظھا
8.1

تشجيع األعضاء على أن يصبحوا مراكز لتجميع البيانات تسمية أعضاء كمراكز لتجميع البيانات أو النواتج
أو النواتج ) (DEPCsأو مراكز عالمية لنظام المعلومات ) (DCPCsأو كمراكز عالمية لنظام المعلومات
)(GISCs؛ وضمان قيام األعضاء بإنشاء مراكز وطنية )(GISCs؛ وإنشاء مراكز وطنية
) (NCsلنظام معلومات المنظمة )(WIS

8.2

تشجيع األعضاء على تقاسم البيانات والبيانات الشرحية عن تحسُّن توافر البيانات والنواتج
طريق نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبما في ذلك من
مؤسسات أخرى غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية

R
N

N

2015-2012

األعضاء؛

أمانة

المنظمة

مرتفعة

WMO

2015-2012

األعضاء؛
WMO

أمانة

المنظمة

مرتفعة
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والھيدرولوجيا

8.3
SR

تحديث أساليب نقل البيانات باستخدام نظم االتصاالت الحديثة
)اإلنترنت( والھواتف الجوالة ،عند توافرھا

N
8.4
R

إتاحة التشغيل العملي للمراكز العالمية لنظام المعلومات
)) (GISCsالدار البيضاء وبريتوريا(

 9تطوير القدرات
9.1
R

تحديد اختصاصات ھذه المراكز لتعزيز القدرة اإلقليمية
بشأن النظام WIGOS

دخول المراكز اإلقليمية لألدوات
التشغيل

)(RICs

مرحلة

2015-2012

فرقة العمل TT-WIGOS؛
الممثلون الدائمون بدعم من
أمانة المنظمة WMO

2015-2012

أمانة المنظمة WMO؛ فريق
إدارة االتحاد اإلقليمي األول؛
الممثلون الدائمون

2015-2012

فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول؛ فرقة العمل TT-
WIGOS؛ األفرقة العاملة
التابعة لالتحاد اإلقليمي األول؛
أمانة المنظمة WMO؛
األعضاء بالتعاون مع الشركاء
اإلقليميين واللجان الفنية

SR
9.2

إثبات مساعدة األعضاء على إنشاء /تعزيز واليات وسياسات إنشاء /تعزيز واليات وسياسات مؤسسية لتنفيذ
مؤسسية تم ِّكن األعضاء من تنفيذ نظم الرصد وتشغيلھا األعضاء نظما ً للرصد وتشغيلھم وإدارتھم لھا
وإدارتھا بفعالية

9.3

إثبات مساعدة األعضاء على سد الثغرات القائمة في تصميم تحديد الثغرات في نظم الرصد الموجودة لدى البلدان
وتشغيل وصيانة نظم الرصد المكوّ نة للنظام  ،WIGOSبما األعضاء والمكوِّ نة للنظام  ،WIGOSوسد تلك
في ذلك البنية األساسية وتطوير القدرات البشرية على الثغرات
السواء

9.4

إنقاذ البيانات – مواصلة استبانة سجالت البيانات ورقمنتھا
وتخزينھا في األرشيف اإللكتروني

سجل رقمي لسجالت الرصدات التاريخية ،في إطار
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

9.5

التدريب على المعايرة والصيانة في المحطات )(AWS

R
N

R
N

2014

متوسطة

متوسطة

متوسطة

وما بعد ذلك األعضاء – الممثلون
الدائمون ،و

)(WIGOS FP

 10االتصاالت والتوعية
10.1

استخدام استراتيجيات االتصال التي يضعھا فريق التنسيق
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام (ICG- WIGOS
) WIGOSوالمواد المقدمة من مكتب تخطيط النظام
 WIGOSإلذكاء الوعي وااللتزام بالنظام  WIGOSفي
اإلقليم

10.2

إعداد مواد اتصاالت وتوعية خاصة باالتحاد اإلقليمي األول
تركز بوجه خاص على صانعي السياسات

R
SR
N

R

وجود اتصاالت وتوعية فعالة بشأن النظام
على نطاق اإلقليم من خالل عروض ومناسبات
جانبية على مستوى إقليمي رفيع

WIGOS

توافر مواد اتصال وتوعية خاصة باالتحاد اإلقليمي
األول من خالل وسائل مالئمة )نظام موارد
المعلومات التشغيلية ) (WIRومجموعة البث اإلذاعي

2015-2012

2013

نائب رئيس االتحاد اإلقليمي
األول )(RA-I؛ فريق إدارة
االتحاد اإلقليمي األول؛ أمانة
المنظمة WMO
أمانة المنظمة WMO؛ المكاتب
اإلقليمية؛ األعضاء

منخفضة

منخفضة
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القرارات
على اإلنترنت؛ والمنتديات ،إلخ(

SR
N
10.3
R
SR

اإلبالغ بفوائد النظام  WIGOSباستخدام جميع اإلمكانيات،
من قبيل منتديات التوقعات المناخية ) (COFsوالمؤتمر
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET

حلقات عمل ومناسبات جانبية على كل من الصعيد
اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني للترويج للنظام

2015-2012

WIGOS

فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول؛ األعضاء بدعم من
أمانة المنظمة WMO

منخفضة

N
10.4
R
SR
N

عقد اجتماعات للتوعية بتنفيذ النظام

WIGOS

وجود فھم واضح للنظام  WIGOSلدى الممثلين
الدائمين ووجود وعي لديھم بأدوارھم في تنفيذه

2013

فريق إدارة االتحاد اإلقليمي
األول؛ أمانة المنظمة WMO

منخفضة
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الموارد

يتعين أن تكون لالتحاد اإلقليمي األول استراتيجية لتعبئة الموارد تشمل تنفيذ النظام  .WIGOSوالموارد الالزمة ھي
موارد مالية وكذلك موارد بشرية ،ويلزم على وجه الخصوص تحديد المھارات ذات الصلة والمطلوبة .وسوف يعمل
االتحاد اإلقليمي األول عن كثب مع أمانة المنظمة ) (WMOفي التماس الحصول على الدعم ،بما في ذلك التبرعات
العينية .ولكن ينبغي لالتحاد اإلقليمي األول أن يشدد على األعضاء أنھم ينبغي أن يستخدموا مواردھم قدر اإلمكان ،ألن
النظام  WIGOSسوف يُنفذ في نھاية المطاف على الصعيد الوطني.
-6

تقييم /إدارة المخاطر

ستوضع خطة إلدارة المخاطر ) (RMPلكل نشاط من أنشطة التنفيذ /كل مشروع من مشاريع التنفيذ ،بما في ذلك
التخفيف من المخاطر .وقد حُددت مجاالت الخطر التالية:
)أ(

محدودية الموارد ،المالية والبشرية على السواء؛

)ب(

قلة وعي المرافق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي البلدان األعضاء في االتحاد
اإلقليمي األول بأھمية ومالءمة النظام  WIGOSوبالفوائد التي ستتحقق من تنفيذه .فالنظام  WIGOSقد
ال يكون اآلن من بين أعلى أولويات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs

)ج(

عدم فھم الفوائد التي يمكن أن يحققھا النظام  WIGOSلإلقليم ،وللمناطق دون اإلقليمية ،ولألعضاء

)د(

عدم التعاون والتعاضد مع شركاء وأصحاب مصلحة رئيسيين ،وبخاصة على الصعيد الوطني بسبب
اختالف األولويات والواليات والنتائج المتوقعة.

-7

التوقعات

قدمت ھذه الوثيقة وصفا ً لألنشطة الرئيسية للفترة  .2015-2012والھدف ،كما حدده المؤتمر السادس عشر ،ھو وصول
النظام  WIGOSإلى مرحلة التشغيل بحلول عام  .2016وھذه مھمة تشكل تحديا ً .فالخبرة المكتسبة خالل مرحلة اختبار
مفھوم النظام  WIGOSتبيِّن بوضوح أنه سيكون من المستحيل إتمام تكامل جميع نظم الرصد على كل من المستوى
العالمي واإلقليمي والوطني في أربع سنوات فقط .وفي الوقت الذي ينبغي أن تبدأ فيه عمليات النظام  WIGOSفي عام
 2016ستكون ھناك حاجة شديدة إلى مواصلة عدد كبير من أنشطة التنفيذ.
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القرارات
المرفق
الممثلون الدائمون لالتحاد اإلقليمي األول المم َّثلون في المجلس
التنفيذي وفريق إدارة االتحاد

المسؤولية:
)أ(

توجيه خطة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي
األول والتعليق عليھا والموافقة عليھا،

)ب(

اإلشراف على جميع األنشطة اإلقليمية لتنفيذ النظام
 WIGOSومراقبتھا وتنسيقھا مع الدورات.

1

الھيئة العاملة المعنية بالنظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول
)(TT-WIGOS

)تضم ممثلين من جميع المناطق دون اإلقليمية ،يسميھم الممثلون
الدائمون(

المسؤولية:
)أ(
)ب(

أفرقة تنسيق النظام  WIGOSدون اإلقليمية

)(SR-WCG

األعضاء :جميع الممثلين الدائمين في المنطقة دون اإلقليمية
المنسق :عضو فريق اإلدارة في المنطقة دون اإلقليمية

المسؤولية:
)أ(

مسؤولة عن الموافقة على إجراءات النظام
داخل المنطقة دون اإلقليمية؛

)ب(

تعبّئ الموارد الالزمة لتنسيق تنفيذ النظام  WIGOSعلى
الصعيد دون اإلقليمي؛

)ج(

الممثلون الدائمون مسؤولون عن تنفيذ النظام
على الصعيد الوطني

WIGOS

وضع خطة تنفيذ النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي
األول من أجل تقديم التقارير والموافقة من جانب فريق
اإلدارة والدورات؛
الدور القيادي والتنسيقي الفني لتنفيذ النظام  WIGOSعلى
الصعيدين اإلقليمي /دون اإلقليمي.

الھيئة العاملة دون اإلقليمية المعنية بالنظام

(WIGOS WIGOS

)WB

)األعضاء ھم المنسقون الوطنيون الذين يسميھم الممثلون
الدائمون؛ وأعضاء الھيئة العاملة دون اإلقليمية المعنية بالنظام
 WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول الذين ينتمون إلى تلك المنطقة
دون اإلقليمية ھم الرؤساء المشاركون للھيئة العاملة دون اإلقليمية
المعنية بالنظام (WIGOS

المسؤولية:
)أ(

إعداد الصحائف دون اإلقليمية إلجراءات النظام
التي تقدَّم إلى أفرقة التنسيق دون اإلقليمية للنظام (SB-
) WCGمن أجل الموافقة عليھا ثم إدماجھا في خطة تنفيذ
النظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول؛

)ب(

دور القيادة والتنسيق الفنيين لتنفيذ النظام  WIGOSفي
المنطقة دون اإلقليمية.

WIGOS

WIGOS

الشكل  :1ھيكل حوكمة وعمل النظام

WIGOS

عوامل التمكين والھيكل المقترح للحوكمة والعمل
-1

توجيه رسالة من رئيس االتحاد اإلقليمي األول إلى جميع الممثلين الدائمين لإلقليم) :أ( تطلب منھم إنشاء
ھيكل حوكمة لتنفيذ النظام  WIGOSداخل اإلقليم .وينبغي أن يفضي الھيكل إلى إنشاء فريق تنسيق دون
إقليمي يفضّل أن يرأسه عضو فريق اإلدارة الذي ينتمي إلى المنطقة دون اإلقليمية ،تماشيا ً مع آليات التنسيق
دون اإلقليمية القائمة عند توافرھا؛ )ب( تسمي منسقا ً وطنيا ً للنظام  WIGOSفي الھيئة العاملة دون اإلقليمية
المعنية بالنظام (WIGOS-TT) WIGOS؛ )ج( توافق على اإلبقاء على فرقة العمل الحالية المعنية بالنظام
 WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول باعتبارھا الھيئة الرئيسية الفنية للنظام  WIGOSفي االتحاد اإلقليمي
األول إلى حين انعقاد الدورة المقبلة لذلك االتحاد.
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توجيه رئيس االتحاد اإلقليمي األول رسالة إلى فريق اإلدارة يطلب فيھا وجود خمسة منسقين دون إقليميين
معنيين بتنفيذ وتنسيق النظام .WIGOS
المرفق

2

قائمة المختصرات
ASECNA
ACMAD
AGRHYMET
CEOS

وكالة سالمة المالحة البحرية في أفريقيا ومدغشقر
المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما
لجنة سواتل رصد األرض

AMDAR

)نظام( إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات

AMESD

المشروع األفريقي لمراقبة البيئة ألغراض التنمية المستدامة

CGMS

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية

CICOS

اللجنة الدولية لحوض نھر الكونغو  -أوبانغي  -سانغا

CLIMDEV-AFRICA
CONOPS
DAR
DB
DCPC
DRR
ET
FAO
GAW
GCOS

)مبادرة( تسخير المناخ من أجل التنمية في أفريقيا
مفھوم العمليات
االكتشاف ،والحصول ،واالسترجاع
قاعدة بيانات
مركز جمع أو إنتاج البيانات )لنظام معلومات المنظمة )((WIS
الحد من مخاطر الكوارث
فريق الخبراء )التابع للجنة الفنية للمنظمة )((WMO
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
المراقبة العالمية للغالف الجوي
النظام العالمي لرصد المناخ

GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

GEO

الفريق المخصص المعني برصدات األرض

GEOSS
GISC

المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
المركز العالمي لنظم المعلومات التابع لنظام معلومات المنظمة

GFCS

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

GOOS

النظام العالمي لرصد المحيطات

GTOS

النظام العالمي لرصد األرض

ICG-WIGOS
ICPC

فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
لجنة التنسيق والتخطيط المشتركة بين الوكاالت لرصدات األرض

القرارات
ICSU
IOC
ICPAC

المجلس الدولي للعلوم
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

ISO

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ITU

االتحاد الدولي لالتصاالت
أقل البلدان نمواً

LDCs
MoU

مذكرة تفاھم

MESA

)مبادرة( مراقبة البيئة واألمن في أفريقيا

NMHS

مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

NOS
OSEs

النظام الوطني للرصد
تجارب نظم الرصد

OSCAR

أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد

OSSEs

تجارب محاكاة نظم الرصد

QA

ضمان الجودة

QC

مراقبة الجودة

QMF

إطار إدارة الجودة

QMS

نظام إدارة الجودة

PANGEA
RA
RCC
RIC
RMIC
RRR
SADC-CSC
SIDS
SoG
SORT
SLA
TC
TOR
UNEP
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شراكة التطبيقات الجديدة للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض
اتحاد إقليمي
مركز مناخي إقليمي
مركز إقليمي لألدوات
مركز إقليمي لألدوات البحرية
االستعراض المستمر للمتطلبات
مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
الدول الجزرية الصغيرة النامية
بيان توجيھي
األداة المرجعية للتوحيد القياسي للرصد
اتفاق مستوى الخدمة
لجنة فنية
اختصاصات
برنامج األمم المتحدة للبيئة

)(WIGOS
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UNESCO
WCRP
WIGOS

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
البرنامج العالمي للبحوث المناخية
النظام العالمي المتكامل للرصد

WIP

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد

WIR

)نظام( موارد المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد

WIS

نظام معلومات المنظمة

WHYCOS
WWW

)(WIGOS

)(WMO

النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
المراقبة العالمية للطقس

القرار (RA I-16) 9

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية
اإلقليمية ) (RBCNفي اإلقليم األول
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (XV-RA I) 5الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكة المناخية األساسية اإلقليمية في اإلقليم
األول،

)(2

دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد األول ،الجزء الثالث ،البنود -2.1.3.1
 2.1.3.5من الالئحة العامة ،وتعريف الشبكات السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكات المناخية األساسية
اإلقليمية،

)(3

مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم ،(306

)(4

دليل النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم ،(386

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

أن إنشاء وصيانة شبكة سينوبتيكية أساسية إقليمية ) (RBSNمن محطات سينوبتيكية لرصد الھواء السطحي
والھواء العلوي ،كافية لتلبية متطلبات األعضاء ومتطلبات المراقبة العالمية للطقس ،يمثالن أحد أھم التزامات
األعضاء بموجب المادة  2من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(2

أن المؤتمر العالمي الرابع عشر قد رحب بإنشاء شبكات مناخية أساسية إقليمية ) (RBCNsفي جميع أقاليم
المنظمة ) (WMOوحث األعضاء على كفالة قيام محطات الرصد التشغيلية التابعة لھم بجمع وبث رسائل
تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية ) (CLIMATوفقا ً لالئحة الحالية،

القرارات
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يقرر:
أن المحطات وبرامج الرصد المذكورة في المرفق  1لھذا القرار تش ّكل تحديث الشبكة السينوبتيكية األساسية
اإلقليمية ) (RBSNفي اإلقليم األول؛
)(2

أن المحطات المذكورة في المرفق  2لھذا القرار تشكل تحديث الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNفي
اإلقليم األول؛

يحث األعضاء:
)(1

على أن يضمنوا ،في أبكر تاريخ ممكن ،التنفيذ الكامل لمحطات الشبكتين  RBSNو RBCNوبرامج الرصد
المحددة في المرفقين  1و 2لھذا القرار؛

)(2

على أن يمتثلوا تماما ً ألوقات الرصد المعيارية ،وإجراءات التشفير العالمية واإلقليمية ،ومعايير جمع البيانات
المنصوص عليھا في الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم  ،(49ودليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة
رقم  ،(544ومرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،(306ودليل النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة
رقم (386؛

يأذن لرئيس االتحاد أن يوافق ،بناء على طلب األعضاء المعنيين وبالتشاور مع األمين العام ،على التعديالت على قائمة
محطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNوفقا ً لإلجراءات
الواردة في دليل النظام العالمي للرصد )مطبوع المنظمة رقم  ،(544المجلد الثاني  -الجوانب اإلقليمية ،اإلقليم األول
)أفريقيا( ،وأن يراقب تنفيذ األعضاء لھذه التعديالت ،وأن يتصدى لعدم االمتثال بالتشاور مع العضو المعني واألمين
العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(RA I-16) 9

 بالقرار1 المرفق

UPDATE OF THE REGIONAL BASIC SYNOPTIC NETWORK IN REGION I (AFRICA)*
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

(ADDITIONS TO THE RBSN)
SOUTH SUDAN
62871

RAGA

S

GABES MATMATA

S

TUNISIA
60767

(DELETIONS TO THE RBSN)
ASCENSION ISLAND
61902

WIDE AWAKE FIELD (ASCENSION IS.)

RW

KENYA
63619

MOYALE

S

63624

MANDERA

S

63641

MARSABIT

S

63740

JOMO KENYATTA NTERNATIONAL AIRPORT

S

63741

DAGORETTI CORNER

S

63741

DAGORETTI CORNER

RW

63799

MALINDI

S

OCEAN ISLANDS (FRENCH) BETWEEN 0º AND 30ºS
61970

ILE JUAN DE NOVA

S

GABES

S

TUNISIA
60765
ZIMBABWE
67964

BULAWAYO (GOETZ OBSY.)

LEGEND: S = Surface; R= Radiosonde; W= Radiowind
*Update to the Resolution 5 (XV-RA I) – Regional Basic Synoptic Network and Regional Basic Climatological
Network in Region I

RW
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(RA I-16) 9  بالقرار2 المرفق

UPDATE OF THE REGIONAL BASIC CLIMATOLOGICA NETWORK IN REGION I (AFRICA) *

INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

CLIMAT

GSN

(ADDITIONS TO THE RBCN)
SOUTH SUDAN
62871

0

X

0

X

TUNISIA
60767

X

(DELETIONS FROM THE RBCN)
KENYA
63641

0

MARSABIT

X

63671

0

WAJIR

X

63695

0

MERU

X

63708

0

KISUMU

X

63714

0

NAKURU

X

63766

0

MAKINDU

X

63772

0

LAMU

X

63793

0

VOI

X

63799

0

MALINDI

X

0

GABES

X

67779

0

MOUNT DARWIN

X

67869

0

KADOMA

X

67969

0

WEST NICHOLSON

X

67971

0

ZVISHAVANE

X

TUNISIA
60765

X

ZIMBABWE

*

Update to Resolution 5 (XV-RA I) – Regional Basic Synoptic Network and Regional Basic Climatological
Network in Region I

GUAN
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(RA I–16) 10

البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETفي أفريقيا
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

األھمية الكبيرة لعمليات الرصد الساتلية في دعم خدمات الطقس والمناخ والخدمات البحرية والبيئية بغية الحد من
مخاطر الكوارث وحماية األرواح والممتلكات وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في أفريقيا،

)(2

الفوائد التي أثبتتھا األنشطة الحالية المتعلقة بالسواتل في اإلقليم بما في ذلك برنامج ) (Meteosatوبرنامج
) (Metopوالبرامج ) (PUMAو) (AMESDو) (MESAالتابعين للمنظمة األوروبية ) (EUMETSATومن خالل
التدريب وبناء القدرات في مراكز االمتياز التابعة للمختبر االفتراضي،

)(3

االستغالل الفعال والتام لنواتج وبيانات عمليات الرصد الساتلية في اإلقليم يظل محدوداً رھنا ً بالنفاذ إلى البيانات
والمعلومات ،والقدرة على تطوير النواتج المصممة إقليمياً ،واستخدام السواتل على النحو المبين في
االستقصاءات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوذلك على الرغم من التطورات السريعة التي شھدھا العقدان السابقان،

)(4

العمل الذي استھله االتحاد األفريقي ) (AUبالتعاون مع المؤتمر الوزاري األفريقي للعلوم والتكنولوجيا
) (AMCOSTوالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETوالبرنامج الفضائي اإلقليمي األفريقي
الذي يتناول خمسة مجاالت مواضيعية :رصد األرض ،والمالحة وتحديد المواقع ،والتواصل عبر السواتل،
وفيزياء الفضاء ،وعلم الفلك،

)(5

دور المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETفي البرنامج الفضائي اإلقليمي األفريقي من
خالل فرقة العمل التابعة للمؤتمر الوزاري ) (AMCOMETوالمعنية بالبرنامج الفضائي اإلقليمي ،ھو تقديم
مدخالت ذات صلة باألرصاد الجوية التشغيلية ومتصلة بالمجاالت المفاھيمية،

)(6

برامج الرصد من الفضاء تتكون عموما ً من جزء أرضي وجزء تطبيقي وجزء فضائي،

)(7

الخبرة التي اكتسبتھا مختلف البلدان األفريقية مثل الجزائر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ،في إعداد برامجھا
الفضائية الخاصة ،وكذا الخبرة التي اكتسبتھا البلدان الناشئة من قبيل الصين والھند في إعداد برامج فضائية،
بدأت جميعھا بتطوير وتعزيز الجزء األرضي الوطني والجزء التطبيقي،

يوصي بأن:
)(1

يستند البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري ) (AMCOMETألفريقيا،
استناداً كامالً إلى البرامج واألنشطة المتعلقة بالسواتل في اإلقليم وتعزيزھا والتركيز على الثغرات التي حددھا
األعضاء؛

)(2

يركز البرنامج الفضائي اإلقليمي المرتقب المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري
ألفريقيا على مواصلة تطوير تطبيقات الرصدات الفضائية القاعدة المصممة لإلقليم للتنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ
والحد من مخاطر الكوارث؛

)(3

تستند اعتبارات اإلعداد المقبل للجزء الفضائي إلى تحليل شامل للثغرات باستخدام:

)(AMCOMET
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عملية المنظمة ) (WMOلالستعراض المستمر للمتطلبات؛

)أ(

)ب( الخبرة المكتسبة في تطبيقات النظم الساتلية القائمة؛
)ج( استبانة االحتياجات المحددة والثغرات في النظم الساتلية الحالية والمزمعة،
)(4

يقترن وضع البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري
ألفريقيا اقترانا ً وثيقا ً بالسياسة الفضائية لالتحاد األفريقي ) (AUواإلستراتيجية الفضائية األفريقية التي وُ ضعت
بناء على طلب المؤتمر الوزاري األفريقي للعلوم والتكنولوجيا ) ،(AMCOSTبالتعاون مع المؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETومفوضية االتحاد األفريقي )(AUC؛

)(5

مواصلة تطوير مفھوم وعناصر البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري
) (AMCOMETألفريقيا في عام 2015؛

)(AMCOMET

يدعو أعضاء االتحاد اإلقليمي األول لتوفير الدعم لفرقة العمل التابعة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني باألرصاد
الجوية ) (AMCOMETوالمعنية بالبرنامج الفضائي اإلقليمي ألفريقيا ،لمواصلة تنقيح مفھوم البرنامج الفضائي اإلقليمي
المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري ) ،(AMCOMETوإعداد مقترح ببرنامج؛
يطلب مناألمين العام توفير الدعم الالزم من خالل البرنامج اإلقليمي للمنظمة ) (WMOوالبرنامج الفضائي للمنظمة
) (WMOلتسھيل تطوير وتنفيذ البرنامج الفضائي اإلقليمي المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمؤتمر الوزاري
) (AMCOMETألفريقيا.

القرار

(RA I–16) 11

خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى،
)(1

)(2

القرار  - (Cg-XVI) 4تقرير الدورة االستثنائية ) (2010للجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن النظام العالمي
لالتصاالت ) (GTSوإدارة البيانات ونظام معلومات المنظمة )،(WIS
المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم ،(1060

وإذ يشير أيضا إلى،
)(1

أھمية تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISلدعم األنشطة ذات األولوية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
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بدء تشغيل وظيفة جديدة لنظام معلومات المنظمة ) (WISفي كانون الثاني /يناير  2012وتقديم أربعة مراكز
عالمية لنظام المعلومات ) (GISCفي بريتوريا والدار البيضاء إلى جانب المركزين العالميين في إكستر
وتولوز الدعم التشغيلي وبناء القدرات في اإلقليم،

يقرر اعتماد خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول الواردة في شكل مرفق بھذا القرار؛
يطلب من فريق إدارة االتحاد اإلقليمي األول أن يرصد خطة تنفيذ النظام داخل اإلقليم ،مشيراً إلى رغبة االتحاد في
تمكين جميع األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول من استخدام نظام المعلومات بنھاية عام 2015؛
يطلب:
)(1

من جميع األعضاء الذين لم يؤكدوا بعد مراكزھم العالمية األساسية ) (GISCومراكز االتصال الوطنية
الخاصة بنظام معلومات المنظمة ) (WISأن يخطروا األمين العام خطيا ً بذلك في أقرب وقت ممكن ،ويبلغوا
فريق إدارة االتحاد اإلقليمي األول بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام معلومات المنظمة )(WIS

)(2

من جميع األعضاء أن يجعلوا مسألة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISمن أولويات المراكز الوطنية
ومراكز تجميع البيانات أو إنتاجھا ) (DCPCالتابعة لھم لضمان أن يتلقى الموظفون الذين يستخدمون مكونات
نظام معلومات المنظمة ) (WISالتدريب المناسب على أنشطة الدعم الخاصة بنظام معلومات المنظمة )،(WIS
ال سيما إنتاج وإدارة البيانات الشرحية؛

يطلب من جميع المراكز العالمية لنظام المعلومات التي تدعم االتحاد اإلقليمي األول أن تعمل مع األعضاء لضمان
امتثال المراكز المنتسبة للمعايير ذات الصلة الواردة في المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة )) (WISمطبوع
المنظمة رقم  (1060وأن تؤكد المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCاالمتثال خطيا ً لألمين العام؛
يطلب من األمين العام مراقبة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WISوكفالة االتصال بين األعضاء واالتحاد اإلقليمي
واللجان الفنية المعنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص تنفيذي

فيما يلي المزايا التي سيستفيد منھا البلدان األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( التابع للمنظمة ) (WMOنتيجة
التنفيذ الكامل لنظام معلومات المنظمة:
•

العمل المتواصل والمعزز للنظام العالمي لالتصاالت الذي يقدم خدمة موثوقة ومناسبة لجمع ونشر
البيانات والنواتج الحرجة التوقيت والحرجة التشغيل؛

•

سيواصل النظام العالمي لالتصاالت االستفادة بشكل أفضل من االتصاالت العامة بما فيھا اإلنترنت عند
االقتضاء ،مدعوما ً في ذلك بنظم للتوزيع عبر سواتل متطورة؛

•

يواصل إطار إدارة بيانات النظام العالمي لالتصاالت استخدام أساليب التشفير السريع والفعالة وعروض
البيانات؛

•

نظام جديد لكتالوجات متاحة عبر بوابة المركز العالمي لنظام المعلومات ،يمكن من البحث إلكترونياً ،من
اكتشاف البيانات والنواتج المتاحة والوصول إليھا .ويسھل ذلك من الوصول إلى عدد أكبر من البيانات
والنواتج الحالية والمحفوظة؛

•

سھولة الوصول إلى بيانات ونواتج النظام العالمي لالتصاالت التي ُنشرت في الساعات األربع والعشرين
الماضية باستخدام المتصفحات وغيرھا من التطبيقات النموذجية؛

•

آليات مبسطة للبلدان األعضاء من أجل تحديث توجيه النظام العالمي لالتصاالت وتقديم المعلومات بشأن
البيانات والنواتج المتاحة.

وترمي خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة توجيه األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول إلى تنفيذ وظائف نظام معلومات
المنظمة بمراكزھا المحددة تصبح من المستخدمين الفعالين لنظام معلومات المنظمة في وقت مناسب وبطريقة موحدة.
وعليه تركز الخطة على تمكين وظائف جديدة لنظام معلومات المنظمة تقوم بھا المراكز الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا بصفة مراكز وطنية ،أي أنھا تركز على مساعدة األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول في إنشاء وظيفة
لنظام معلومات المنظمة في مراكزھا الوطنية المرتبطة بمركزھا العالمي الرئيسي لنظام المعلومات في اإلقليم .ورغم
اإلشارة بإيجاز إلى إنشاء مراكز لجمع البيانات أو النواتج ،تتناول ھذه الوثيقة تفاصيل التنفيذ ،ألن إجراءات التنفيذ
المعدة لمراكز جمع البيانات أو النواتج موثقة في الدليل المتعلق بنظام معلومات المنظمة  1واإلجراءات والمبادئ
التوجيھية الخاصة بعملية شرح نظام معلومات المنظمة .2
وتبين خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة :مزايا نظام معلومات المنظمة؛ والمزايا التي سيستفيد منھا األعضاء الذين
سيرتبطون بنظام معلومات المنظمة؛ والوضع الحالي لنظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول؛ وشبكة
االتصاالت المستخدمة للبيانات والنواتج المتعلقة باألرصاد الجوية؛ ثم تصف الخطة خطوات التنفيذ في االتحاد اإلقليمي
األول .وتقدم قائمة البلدان في االتحاد اإلقليمي األول إلى جانب مركزھا العالمي المقترح الرئيسي لنظام المعلومات
نظرة عامة عن ھيكل نظام معلومات المنظمة بعد تنفيذه إقليميا ً .وتوصف بالتفصيل الخطوات التي يتعين على مرفق
وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا اتخاذھا لكي يعمل بصفة مركز وطني لنظام معلومات المنظمة .و ُتذكر أيضا ً

1
2

مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم - (1060
اإلجراءات والمبادئ التوجيھية الخاصة بعملية شرح نظام معلومات المنظمة –

http://wis.wmo.int/wis-manual

http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc
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الخطوات األولية إلنشاء مركز لجمع البيانات أو النواتج .ويرد في التذييالت نھج نموذجي للتنفيذ خطوة خطوة لھاتين
الحالتين.
والھدف ھو تمكين معظم األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول من نظام معلومات المنظمة بنھاية عام  .2015ويجري
الوقوف على التحديات المرتبطة بتنفيذ نظام معلومات المنظمة في اإلقليم في االتحاد اإلقليمي األول ،إلى جانب الحلول
الممكنة .وتوصي الخطة بأن يشكل االتحاد اإلقليمي األول فرقة عمل معنية بتنفيذ نظام معلومات المنظمة تشمل ممثلين
للمراكز العالمية لنظام المعلومات واألقاليم الفرعية .ويتعين على كل ممثل في االتحاد اإلقليمي األول تسمية منسق
وطني لنظام معلومات المنظمة ومناوب له بحيث يكونان مسؤولين عن تنسيق اإلجراءات الضرورية لتنفيذ نظام
معلومات المنظمة في بلدھما .ويجب على الممثلين الدائمين أيضا ً تأكيد المركز العالمي لنظام المعلومات الذي يرغبون
في اتخاذه مركزاً عالميا ً رئيسيا ً لنظام المعلومات .ويرد وصف لمسؤوليات فرقة العمل المعنية بنظام المعلومات في
مجال رصد تنفيذ نظام معلومات المنظمة بجانب أھميتھا بالنسبة لنجاح تنفيذ الخطة .ويجري التشديد على مشاركة
وتعاون مراكز التنسيق الوطنية المعنية بنظام معلومات المنظمة .وترد أيضا ً قائمة باألنشطة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ
الخطة.
وتحث البلدان األعضاء والسيما مراكز تنسيقھا الوطنية المعنية بنظام معلومات المنظمة على مواصلة التعاون اإليجابي
مع مراكزھا العالمية الرئيسية لنظام المعلومات .وبالنسبة لمعظم بلدان االتحاد اإلقليمي األول فإن المركز الرئيسي ھو
إما المركز العالمي لنظام المعلومات في الدار البيضاء أو المركز العالمي لنظام المعلومات في بريتوريا اللذان ترد
تفاصيل االتصال بھما في التذييل السادس.
-2

مقدمة

في عام  ،2003ذكر المؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية ضرورة وضع نھج شامل لحل مشكلة إدارة البيانات
بالنسبة لجميع برامج المنظمة والبرامج الدولية المتصلة بھا ،أي إيجاد ھيكل أساسي عالمي منسق واحد .وسمي ھذا
الحل نظام معلومات المنظمة ) (WISويتميز بالخصائص التالية:
•

سيستخدم نظام معلومات المنظمة من أجل جمع وتبادل المعلومات بالنسبة لجميع البرامج الدولية للمنظمة
والبرامج المتصلة بھا؛

•

يتيح نظام معلومات المنظمة ھيكالً مرنا ً وقابالً للتوسيع يسمح بتعزيز قدرات المراكز المشاركة بصفتھا
مراكز وطنية ودولية بمسؤوليات متنامية؛

•

ينبغي لتنفيذ نظام معلومات المنظمة أن يقوم على أنجح عناصر النظم الحالية لمعلومات المنظمة في عملية
متطورة؛

•

ينبغي لتطوير نظام معلومات المنظمة أن يولي اھتماما ً خاصا ً لمرحلة انتقالية سلسلة ومنسقة؛

•

ينبغي أن يكون أساس شبكة االتصاالت األساسية ھو وصالت االتصاالت المستخدمة داخل المراقبة
العالمية للطقس بالنسبة إلى البيانات اآلنية ذات األولوية القصوى؛

•

ينبغي لنظام معلومات المنظمة أن يستخدم المعايير الصناعية الدولية بالنسبة إلى البروتوكوالت ،والمعدات
والبرامجيات.

ما بين المؤتمر العالمي الرابع عشر ) (2003والمؤتمر العالمي الخامس عشر ) ،(2007أحرز تقدم جيد في مجال إثبات
أھمية الحلول التكنولوجية لنظام معلومات المنظمة من خالل مشاريع تجريبية ونماذج أولية.
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واتفق المؤتمر الخامس عشر أيضا ً على أن يقدم نظام معلومات المنظمة ثالثة أنواع أساسية من الخدمات لتلبية
المتطلبات المختلفة ،على النحو التالي:
أ-

خدمة روتينية لجمع ونشر البيانات والنواتج الحرجة من حيث التوقيت والتشغيل؛

ب-

خدمة اكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا؛

ج-

خدمة توفير البيانات والنواتج في الوقت المناسب.

وأكد المؤتمر الخامس عشر أيضا ً على أن يقوم تنفيذ نظام معلومات المنظمة على نظم المعلومات القائمة في المنظمة
من خالل عملية سلسلة وتطورية .واتفق على أن تتألف خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة من جزأين يمكن تطويرھما
بالتوازي:
•

الجزء ألف :مواصلة تدعيم وتحسين النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSيتعلق بالبيانات الحساسة بالنسبة
إلى التوقيت والتشغيل ،وذلك بطرق منھا توسيع نطاقه لتلبية االحتياجات التشغيلية لبرامج المنظمة وكذلك
المراقبة العالمية للطقس )) (WWWبما في ذلك تحسين إدارة الخدمات(؛

•

الجزء باء :توسيع نطاق خدمات المعلومات من خالل تقديم خدمات مرنة للمستخدمين المرخص لھم
باكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا ومن خالل خدمات سريعة مرنة؛ وينفذ ھذا الجزء أساسا ً
بواسطة اإلنترنت.

وأكد المؤتمر الخامس عشر كذلك أن دعم ومشاركة جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )،(NMHSs
بما في ذلك االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،في تطوير نظام معلومات المنظمة كان عامالً ھاما ً لضمان النجاح في
التنفيذ والملكية المشتركة للنظام.
وأثناء الفترة  ،2011-2007ما بين المؤتمر الخامس عشر والمؤتمر السادس عشر ،وتحت قيادة لجنة النظم األساسية
) ،(CBSأحرز تطوير نظام معلومات المنظمة تقدما ً من حيث الحلول التكنولوجية وإعداد مواد تنظيمية وتوجيھية لتنفيذه
على حد سواء .وھكذا ،الحظ المؤتمر السادس عشر ) (2011التقدم الكبير الذي أحرزه األعضاء في مجال تنفيذ نظام
معلومات المنظمة حيث سُجل دخول  18عضوا/منظمة في الجولة األولى من عملية إثبات القدرات بمجموع  13مركزاً
عالميا ً لنظام المعلومات ) (GISCsو 56مركزاً لتجميع البيانات أو النواتج )) (DCPCsبعض ھذه المراكز كان في وضع
سابق للتشغيل منذ شھر أيار /مايو  .(2010ووافق المؤتمر على توصية لجنة النظم األساسية ) (CBSحول تسمية أول
مجموعة من مراكز النظام ) .(WISوطلب المؤتمر أن يقوم المجلس التنفيذي بعد تسمية المجموعة األولى من مراكز
نظام معلومات المنظمة ،بتسميات أخرى وفقا ً لمرجع نظام معلومات المنظمة.
وذكر المؤتمر السادس عشر أن نظام معلومات المنظمة قد انتقل من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل وأبلغ األعضاء
والمنظمات الدولية ذات الصلة بأن أنشطة نظام معلومات المنظمة في الفترة  2015-2012ستركز على ما يلي:
أ-

التنفيذ الكامل للنظام في جميع مراكز المنظمة؛

ب-

بناء القدرات لضمان دعم جميع أعضاء المنظمة؛

ج-

استخدام فوائد النظام في جميع برامج المنظمة؛

د-

االستفادة من نظام معلومات المنظمة في اإلدارة الشاملة للبيانات داخل المنظمة ).(WMO
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وأصبح المؤتمر السادس عشر نقطة تحول للتخطيط المكثف على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني من أجل تنفيذ
نظام معلومات المنظمة وأكد المؤتمر أنه بالرغم من أن تنفيذ الوظائف الجديدة لنظام معلومات المنظمة قد بلغ مراحل
متطورة في بضعة مراكز أساسية ،فإن العديد من البلدان لم تبدأ في تنفيذھا بعد .وتوقع المؤتمر السادس عشر أن
تستغرق عملية التنفيذ الكامل لنظام معلومات المنظمة من جميع البلدان ما ال يقل عن كامل الفترة المالية .2015-2012
وحدد المؤتمر المواعيد التالية لألنشطة الرئيسية وأھداف التنفيذ ،حاثا ً جميع البلدان واألمين العام على تحديد الموارد
الالزمة لبلوغ ھذه األھداف:
أ-

تحسين معارف االعضاء وقدراتھم على االستفادة من وظائف النظام ) ،(WISوالسيما البلدان األقل نمواً،
والبلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة ،وذلك من خالل حلقات عمل إقليمية ودورات إعالمية-2012 :
2013؛

ب-

تنفيذ نظام معلومات المنظمة في جميع المراكز الوطنية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا2015-2012 :؛

ج-

تنفيذ ما تبقى من مراكز عالمية مرشحة لنظام المعلومات2013-2012 :؛

د-

تنفيذ مراكز إضافية لتجميع البيانات أو النواتج ) ،(DCPCsأي وصالت بينية لنظام معلومات المنظمة في
المراكز التابعة لبرامج المنظمة.2015-2012 :

إجراء تعديالت على دليل نظام معلومات المنظمة بھدف تعديل التدابير التشغيلية لمراكز النظام ،ال سيما المراكز
العالمية لنظام المعلومات ).2014 :(GISCs
وتبين المقدمة المتعلقة بنظام معلومات المنظمة المعروضة أعاله أن تنفيذ نظام معلومات المنظمة في مجموعة بلدان
المنظمة يفتح فصالً جديداً في تبادل البيانات العالمية .أما المزايا التي ستستفيد منھا بلدان االتحاد اإلقليمي األول
)أفريقيا( األعضاء في المنظمة نتيجة التنفيذ الكامل لنظام معلومات المنظمة فتشمل ما يلي:
*

العمل المتواصل والمعزز للنظام العالمي لالتصاالت الذي يقدم خدمة موثوقة ومناسبة لجمع ونشر
البيانات والنواتج الحرجة من التوقيت والحرجة من حيث التشغيل؛

*

سيواصل النظام العالمي لالتصاالت االستفادة بشكل أفضل من االتصاالت العامة بما فيھا اإلنترنت عند
االقتضاء ،مدعوما ً في ذلك بنظم للتوزيع عبر سواتل متطورة؛

*

يواصل إطار إدارة بيانات النظام العالمي لالتصاالت استخدام أساليب التشفير السريع والفعالة وعروض
البيانات؛

*

نظام جديد لكتالوجات متاحة عبر بوابة المركز العالمي لنظام المعلومات ،يمكن من البحث إلكترونياً ،من
اكتشاف البيانات والنواتج المتاحة والوصول إليھا .ويسھل ذلك من الوصول إلى عدد أكبر من البيانات
والنواتج الحالية والمحفوظة؛

*

تنزيل أو إعادة تشغيل بيانات ونواتج النظام العالمي لالتصاالت التي ُنشرت في الساعات األربع
والعشرين الماضية؛

*

آليات مبسطة للبلدان األعضاء من أجل تحديث توجيه النظام العالمي لالتصاالت وتقديم المعلومات بشأن
البيانات والنواتج المتاحة.
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وأنشأ االتحاد اإلقليمي للمنظمة في دورته الخامسة عشرة المعقودة في مراكش )تشرين الثاني /نوفمبر  (2010فريق
إدارة االتحاد اإلقليمي األول والھيئات الفرعية التالية:
•

الفريق العامل المعني بعمليات الرصد والھياكل األساسية )(WG-OI؛

•

الفريق العامل المعني بمسائل المناخ والتطبيقات؛

•

الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية؛

•

الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا؛

•

الفريق العامل المعني بالتعليم والتدريب.

وشمل ھيكل الفريق العامل المعني بعملية الرصد والبنيات األساسية السيدة ) Lukiya Tazalikaأوغندا( رئيسة مدعوة
بالخبراء التالية أسماؤھم:
•

خبيران معنيان بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ونظام معلومات المنظمة:
السيدة ) Mariane Diop Kaneالسنغال(
) Hanan Magzob Mohamed Rabahالسودان(
ربيع مروشي )المغرب(
) Henry Karanjaكينيا(

•

خبيران إقليميان معنيان بأدوات وطرق الرصد )) (CIMOخبير متخصص في نظم الرصد التقليدية واآلخر
متخصص في االستشعار عن بعد(:
السيدة ) Gasewasepe K. Nthobastsangبوتسوانا(
السيدة ) Lukiya Tazalikaأوغندا(

•

خبيران معنيات باالتصاالت السلكية والالسلكية:
) Francis Mosethloجنوب أفريقيا(
وليد محمد عبد الحميد )مصر(

وأنشأ الفريق العامل المعني بعمليات الرصد والبنيات األساسية نظاما ً عالميا ً متكامالً للرصد تابعا ً للمنظمة تتألف فرقته
مما يلي:
Francis Mosetlho/Nish Devanunthan
Henry Karanja

ربيع مروشي
Aida Diongue-Niang
Athanase Yambele
Alphonse Kanga
Hanan Magzob Rabah
Ogunyemi O.A

إسالم ماھر أمين

)جنوب أفريقيا(
)كينيا(
)المغرب(
)السنغال(
)جمھورية أفريقيا الوسطى(
)الكونغو(
)السودان(
)نيجيريا(
)مصر(
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وعقدت فرقة العمل التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد خمس حلقات عمل دون إقليمية في االتحاد اإلقليمي األول
)في الجھة الوسطى ،والشمال ،والغرب ،والشرق والجنوب( وأقرت باعتماد النظام العالمي المتكامل للرصد على إنشاء
نظام معلومات المنظمة .وأوصت بأن يعين كل عضو منسقا ً وطنيا ً معنيا ً بنظام معلومات المنظمة ومناوبا ً له )ترد
اختصاصات الفرقة في العنوان التاليhttp://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross- :
 ،(cutting/fp%20wis/torsسيعيّن منھا فريق إدارة االتحاد اإلقليمي األول ،بالتشاور مع الممثلين الدائمين ،منسقين دون
إقليميين سيشكلون إلى جانب ممثل عن المراكز العالمية لنظام المعلومات ،فرقة عاملة معنية بنظام معلومات المنظمة.
وتضمنت فرقة العمل المؤقتة المعنية بنظام معلومات المنظمة التي اجتمعت في بريتوريا في الفترة  26-22أيلول/
سبتمبر  2014الخبراء التالية أسماؤھم:
نائب رئيس االتحاد اإلقليمي األول) Amos Makarau :زمبابوي(
أفريقيا الوسطى) Donatien Kamunga :جمھورية الكونغو الديمقراطية(
شرق أفريقيا) Peter Mutai :كينيا(
شمالي أفريقيا :حسن حدوش )المغرب(
جنوبي أفريقيا) Dennis Kapaso :زمبابوي(
غربي أفريقيا ووكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر) Saidou Dieme :السنغال(
المركز العالمي لنظام المعلومات التابع لبريتوريا) Bubele Vakalisa :جنوب أفريقيا(
المركز العالمي لنظام المعلومات التابع للدار البيضاء :حسن حدوش )المغرب(
المركز العالمي لنظام المعلومات في تولوز) Remy Giraud:فرنسا(
المركز العالمي لنظام المعلومات في أوفنباخ) Bernd Richter:ألمانيا ،عن طريق عقد المؤتمرات عن بعد(
مناوب زيمبابوي) Freedom Mukanga:زمبابوي(
مناوب جنوب أفريقيا) Christa Ferreria :جنوب أفريقيا(
أمانة المنظمة) Elijah Mukhala :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
أمانة المنظمة) Steve Foreman :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
وسيعرض ھيكل جديد على االتحاد اإلقليمي األول في دورته السادسة عشرة من أجل معالجة أفضل لتنفيذ نظام
معلومات المنظمة والنظام العالمي المتكامل للرصد في االتحاد اإلقليمي األول.
وختاماً ،تعد خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول وثيقة توجيھية شاملة لألعضاء في االتحاد
اإلقليمي األول من أجل اتباعھا في بناء ھياكل أساسية فعالة وذات كفاءة معنية بنظام معلومات المنظمة ،وفقا ً لتوجيھات
المؤتمر السادس عشر من أجل انتقال سريع من مرحلة التطوير إلى مرحلة تنفيذ نظام معلومات المنظمة.
-3

نطاق وأغراض خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة لالتحاد اإلقليمي األول

ترمي خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة لالتحاد اإلقليمي األول إلى توجيه األعضاء في االتحاد اإلقليمي لتنفيذ وظائف
نظام معلومات المنظمة في مراكزھا المحددة لكي تصبح مستخدمة فعالة لھذا النظام في وقت مناسب وبطريقة موحدة.
وعليه ،تركز الخطة على تمكين الوظائف الجديدة لنظام معلومات المنظمة من خالل عمل المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا بصفة مراكز وطنية .ومن نطاق ھذه الخطة مساعدة األعضاء على فھم مزايا نظام معلومات
المنظمة وإيصال ھذه المزايا إلى الجھات ذات المصلحة.
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ولتيسير عملية التنفيذ ،ينبغي للمركزين العالميين لنظام المعلومات التابعة لالتحاد اإلقليمي األول أن يقيما اتصاالت
وثيقة مع المراكز الوطنية في مجاالت مسؤولياتھما .وھذان المركزان العالميان لنظام المعلومات ھما الدار البيضاء
وبريتوريا مدعومين بالمراكز العالمية في إكستر ،وتولوز وأوفنباخ .وبوجه خاص ،ينبغي لھذه المراكز العالمية أن تقوم
بدور "مكاتب المساعدة" وأن تساعد في بناء قدرة المراكز الوطنية على التعامل مع البيانات الشرحية الكشفية
الضرورية .وتحدد الخطة أيضا ً المعايير المتثال نظام معلومات المنظمة للمراكز الوطنية من أجل توجيه األعضاء
ومراكزھا العالمية الرئيسية التابعة لھا.
وتتناول خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ھذه البعد اإلقليمي لعملية التنفيذ .وھذا البعد مھم ألنه يسھل عملية التنفيذ
بشكل متزامن ومنسق من جميع األعضاء والمنظمات الشريكة في المنطقة .ويمكن تناول الثغرات القائمة في مجال
القدرة ،على الصعيد الفني وعلى مستوى الموارد البشرية ،من خالل التعاون وآليات المساعدة لالتحاد اإلقليمي ،مما
سيسرع بعملية التنفيذ وتحقيق المزايا المتوقعة لجميع األعضاء.
وتقدم الخطة أيضا ً توجيھا ً عمليا ً ونھجا ً تدريجيا ً نحو تنفيذ نظام معلومات المنظمة من األعضاء في مراكزھا الوطنية.
ومن المھام الرئيسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ضمان االمتثال لمتطلبات نظام معلومات المنظمة
المنصوص عليھا في المواد التنظيمية بالالئحة الفنية للمنظمة ،المجلد األول )مطبوع المنظمة رقم  (49وفي مرفقه
السابع ،وفي مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم .(1060
-4

وصف نظام معلومات المنظمة

نظام معلومات المنظمة ھو البنية األساسية العالمية إلدارة وإتاحة المعلومات المتعلقة بالطقس والمياه والمناخ .ويلبي
نظام معلومات المنظمة االحتياجات إلى عمليات روتينية لجمع البيانات والنواتج ونشرھا أوتوماتيا ً فضالً عن خدمات
اكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا لجميع البيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا
من بيانات ونواتج تنتجھا المراكز واألعضاء في إطار أي برنامج تابع للمنظمة.
4.1

خدمات نظام معلومات المنظمة

إذا كان نظام معلومات المنظمة يقوم على النظام العالمي لالتصاالت ويوسع نطاقه ،فھو أيضا ً نھج جديد إزاء اكتشاف
البيانات وتقديم البيانات في أوساط األرصاد الجوية .إذ يتجاوز نظام معلومات المنظمة كثيراً مجرد تقديم خدمات
لالتصاالت ،ويقدم خدمات جديدة وحديثة إلدارة البيانات إلى مستخدميھا .وتتعلق ھذه الخدمات أساسا ً بإمكانية اكتشاف
جميع البيانات والنواتج ألوساط المنظمة على نطاق أوسع ،وكذا اكتشاف الوسائل والمعلومات المتعلقة بكيفية الحصول
على البيانات .ولھذا الغرض ،فإن جميع المعلومات الواردة في نظام معلومات المنظمة موصوفة ببيانات شرحية كشفية
وفقا ً للمالمح الرئيسية للبيانات الشرحية للمنظمة .ويفترض في نظام معلومات المنظمة باشتماله على النظام العالمي
لالتصاالت وعلى اإلنترنت ،أن تكون له قدرة كافية متاحة على مستوى النطاق العريض ذي الصلة من أجل تلبية
االحتياجات المقبلة للمستخدمين .ولھذا الغرض ،يقدم نظام معلومات المنظمة ثالثة أنواع من الخدمات ھي:
أ

الخدمة الروتينية لجمع ونشر البيانات الحرجة من حيث التوقيت والحرجة من حيث التشغيل :ھذه الخدمة ھي
امتداد للنظام العالمي لالتصاالت القائم حاليا ً .وتقوم ھذه الخدمة على آلية "دفع" آنية تشمل البث المتعدد الوسائط
واإلذاعة؛ وتنفذ الخدمة أساسا ً بوسائل االتصاالت المخصصة التي توفر جودة مضمونة للخدمات المقدمة .ومن
العناصر المھمة في ھذه الخدمة "شبكة اإلنذار لمواجھة جميع األخطار" التي تسھل توسيع اإلنذارات من نقطة
ما في نظام معلومات المنظمة إلى جميع النقاط األخرى في غضون دقيقتين.

ب

خدمة لتقديم بيانات ونواتج غير حرجة من حيث التوقيت ،أو غير حرجة من حيث التشغيل أو كبيرة الحجم
في الوقت المناسب :وھذه خدمة جديدة تتيح للمستخدمين االشتراك من أجل الحصول على بيانات لم تكن لتتاح

152

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
عبر النظام العالمي لالتصاالت نظراً لكبر حجمھا أو ألن تقديمھا غير حرج للغاية من حيث التوقيت أو
التشغيل .وعليه فإن أسلوب تقديم ھذه البيانات ال يستخدم بالضرورة قدرة النظام العالمي لالتصاالت .وھذا
األسلوب مناسب أيضا ً للمستخدمين غير المرتبطين بالنظام العالمي لالتصاالت .وتركز ھذه الخدمة على آلية
"دفع" وتنفذ في معظم الحاالت عبر شبكات عامة إليصال البيانات ،من قبيل اإلنترنت .وكما ھو الشأن بالنسبة
لخدمة تقديم البيانات الحرجة من حيث التوقيت والتشغيل ) ،(1يمكن للمستخدمين اللجوء إلى خدمة الكشف )(3
من أجل البحث عن المعلومات التي يودون الحصول عليھا أو االشتراك فيھا.

ج

خدمة اكتشاف البيانات والوصول إليھا واسترجاعھا :وھذه خدمة جديدة تتيح للمستخدم أن يستعمل مجموعة
متنوعة من الخدمات الكشفية للبحث عن البيانات أو النواتج أو غيرھا من المعلومات المسجلة داخل نظام
معلومات المنظمة .وبحسب السياسة المتعلقة بالوصول إلى البيانات ،يمكن للمستخدم أيضا ً أن يصل إلى
البيانات وأن ينزلھا .وتقوم ھذه الخدمة على آلية "سحب" الطلب/الرد ويتعين القيام بھا أساسا ً عبر شبكة
اإلنترنت ،لكن يجوز للمستخدم أيضا ً أن يشترك من أجل ترك البيانات أو النواتج عبر النظام العالمي
لالتصاالت أو غير ذلك من آليات التسليم األخرى المتاحة بين مقدم المعلومات والمستخدم )على سبيل المثال
عبر البريد اإللكتروني ،والرسائل الـنصية  ،SMSوالفاكس ،والبريد أو الخدمات البريدية( .وبھذه الطريقة،
يمكن لمستخدمي نظام معلومات المنظمة أن يكتشفوا وأن يصلوا إلى جميع بيانات المنظمة والنواتج دون أن
تكون لھم معرفة واسعة بممارسات اإلعالم وإجراءات برنامج المنظمة المسؤول عن البيانات أو النواتج.
ويالحظ أنه إذا كان للمستخدم حساب لدى المركز العالمي لنظام المعلومات ،جاز له عند ذلك حسب سياسة
البيانات ،أن يحصل على المعلومات مباشرة من المركز العالمي ،الذي يحتفظ بالمعلومات المتاحة للتبادل
العالمي لمدة  24ساعة على األقل.

4.2

ھيكل نظام معلومات المنظمة

تنجز خدمات نظام معلومات المنظمة الموصوفة أعاله من األعضاء في المنظمة والمراكز المنتسبة لھا عبر ثالثة أنواع
من مراكز نظام معلومات المنظمة وكذا عبر شبكات إيصال البيانات التابعة للنظام .ويتعين على مراكز نظام معلومات
المنظمة أن تكون مؤيدة من المنظمة وفقا ً لالئحة الموصوفة في مطبوع المنظمة الالئحة الفنية )مطبوع المنظمة رقم
 (49ومرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم .(1060
ويضمن مفھوم قابلية التشغيل المشترك أن يجري التشغيل العام لنظام معلومات المنظمة من قبل كل مركز عبر تنفيذ
الخصائص الضرورية لھذا النوع من المركز .وفيما يلي العناصر األساسية األربعة:
•

المراكز العالمية لنظام المعلومات )(GISC؛

•

مراكز جمع البيانات أو النواتج )(DCPC؛

•

المراكز الوطنية )(NC؛

•

شبكات البيانات.

4.3

مراكز نظام معلومات المنظمة

تقوم المراكز العالمية لنظام المعلومات بجمع وتوزيع المعلومات من أجل نشرھا روتينيا ً على الصعيد العالمي ،من قبيل
بيانات النظام العالمي لالتصاالت .وتقوم ھذه المراكز بدور مراكز التوزيع والجمع في مجاالت مسؤولياتھا وتقدم نقاط
الوصول ألي طلب من أجل الحصول على البيانات المحتفظ بھا داخل نظام معلومات المنظمة .وسيتمكن كل مستخدم
لنظام معلومات المنظمة يدخل إلى بوابة أي مركز عالمي لنظام المعلومات من تصفح أي كتالوج بيانات للمعلومات
المتاحة في نظام معلومات المنظمة.
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وترتبط مراكز تجميع البيانات أو النواتج بالمراكز العالمية لنظام المعلومات وتعد مسؤولة عن جمع أو إعداد
مجموعات متخصصة من البيانات ،ونواتج التوقعات ،والمعلومات المجھزة أو ذات القيمة المضافة التي تتجاوز نطاق
المراكز الوطنية ،و/أو تقديم خدمات الحفظ في األرشيف.
أما المراكز الوطنية فتقوم بجمع وإنتاج وتوزيع البيانات والنواتج على الصعيد الوطني وتنسق أو تأذن باستخدام نظام
معلومات المنظمة للمستخدمين الوطنيين ،عادة في إطار سياسة ينشئھا الممثل الدائم لكل مركز لدى المنظمة.
وتستخدم مصطلحات المراكز الوطنية ،ومركز تجميع البيانات أو النواتج ،والمركز العالمي لنظام المعلومات لوصف
الوظائف األساسية ،ال الكيانات التنظيمية الفعلية .فقد تكون ھناك منظمات من قبيل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا تجمع في إطار ھيكلھا بين الوظائف الثالث جميعا ً .وقد تكون ھناك عدة مراكز عالمية لنظام المعلومات
في اتحاد إقليمي .ويمكن ربط المراكز الوطنية ومراكز تجميع البيانات أو النواتج بعدة مراكز عالمية لنظام المعلومات
لكن يتعين عليھا أن تختار أحد ھذه المراكز ليكون مركزھا الرئيسي ألغراض تحميل وإدارة البيانات الشرحية الكشفية.
ويقدم الرسم البياني التالي نظرة عامة عن مختلف العناصر.

الشكل  :1العناصر األساسية لنظام معلومات المنظمة وتبادل المعلومات
4.4

شبكات بيانات نظام معلومات المنظمة

يتألف ھيكل شبكة نظام معلومات المنظمة من شبكة أساسية لنظام معلومات المنظمة تربط جميع المراكز العالمية لنظام
المعلومات ببعضھا البعض .ولكل مركز عالمي لنظام المعلومات شبكة مناطق لتوفير بيانات األرصاد الجوية تربط
المركز بالمراكز الوطنية وبمراكز تجميع البيانات أو النواتج في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتھا .ويوضح الشكل 2
ذلك .ويجوز لمركز وطني أو لمركز تجميع البيانات أو النواتج أن يكون في شبكات متعددة للمناطق لتوفير بيانات
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األرصاد الجوية .وتشمل شبكات المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية البنية األساسية للنظام العالمي لالتصاالت
وقد تشمل شبكة فريدة أو جزئية أو شبكات متعددة من شبكات المناطق لتوفير بيانات األرصاد الجوية.
وتشمل شبكات إيصال البيانات التي يمكن استخدامھا في نظام معلومات المنظمة ما يلي:
•

شبكة االتصاالت الرئيسية للنظام العالمي لالتصاالت 3وتشكل الشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة؛

•

المراكز العالمية لنظام المعلومات وترتبط أيضا ً بشبكة اإلنترنت ،وتستخدم حاليا ً لمزامنة البيانات الشرحية
الكشفية؛

•

يقدم النظام العالمي لالتصاالت )الشبكة الرئيسية لالتصاالت والشبكة اإلقليمية لالتصاالت في مجال األرصاد
الجوية( عنصر الشبكة المخصصة لشبكات المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية ،السيما الستيفاء متطلبات
التبادل اآلني وشبكة اإلنذار بجميع األخطار .ويالحظ أن النظام العالمي لالتصاالت يشمل استخداما ً مكثفا ً
لإلنترنت عبر الشبكات الخاصة االفتراضية ) (VPNفي مجاالت عديدة ال يوجد فيھا بديل؛

•

وتشكل نظم التوزيع بالسواتل من قبيل النظم الموصوفة في الخدمة العالمية المتكاملة لبث البيانات
جزءاً أساسيا ً من النظام العالمي لالتصاالت وبالتالي من نظام معلومات المنظمة ،السيما فيما يتعلق بدعم
المناطق البعيدة التي ال تلبي فيھا نظم االتصاالت األرضية االحتياجات بفعالية .ويشمل ذلك نظم جمع البيانات
للمنصات البعيدة وكذا لتوزيع البيانات والنواتج المتعلقة بالبرنامج الفضائي للمنظمة؛

•

وصالت أرضية أو خدمات لشبكات البيانات المدارة؛

•

اإلنترنت ،إما بشكل مفتوح أو باستخدام الشبكات االفتراضية الخاصة ،التي ستستخدم في شبكات المناطق
لتوصيل بيانات األرصاد الجوية من أجل زيادة النطاق العريض على مستوى القدرة للعديد من المراكز وبالتالي
تقديم إمكانية االرتباط بالنسبة للمراكز غير المرتبطة بالنظام العالمي لالتصاالت وللمستخدمين الفرادى من أجل
الوصول إلى نظام معلومات المنظمة.

3

)(IGDDS

يمكن االطالع على وصف كامل لھيكل النظام العالمي لالتصاالت الحالي وشبكاته في مرجع النظام العالمي
لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  .(386على العنوان التالي http://wis.wmo.int/gts-manual
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الشكل  :2شكل شبكة نظام معلومات المنظمة
4.5

مزايا نظام معلومات المنظمة

ألن النظام العالمي لالتصاالت يشكل جزءاً ال يتجزأ من نظام معلومات المنظمة انطالقا ً من برنامج المراقبة العالمية
للطقس ،يرمي النظام العالمي لالتصاالت إلى ضمان تقديم بيانات حرجة من حيث التوقيت وحرجة من حيث التشغيل،
ونواتج وخدمات إلى جميع برامج المنظمة ،بما في ذلك اإلنذارات الموجھة إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا واإلنذارات الواردة منھا .وينجز النظام العالمي لالتصاالت ذلك عبر "الجمع الروتيني للبيانات والنواتج
الحرجة من حيث التوقيت والحرجة من حيث التشغيل" ،التي سبق ذكرھا أعاله.
وسيواصل النظام العالمي لالتصاالت وضع ودمج تكنولوجيا جديدة ،تربط جميع أعضاء المنظمة بشبكة آمنة مخصصة.
وستواصل ھذه الشبكة دورھا الداعم الذي تستمده من نظم التوزيع بالسواتل المتطورة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيكون
النظام العالمي لالتصاالت قادر أيضا ً على تكملة الشبكات الخاصة وعلى االستفادة بشكل أفضل من االتصاالت العامة
من قبيل اإلنترنت ،عند االقتضاء.
وسيشمل إطار إدارة بيانات النظام العالمي لالتصاالت تطوير عملية تمثيل البيانات ،بما في ذلك ممارسات التشفير
السريع والفعال التي تتيح لتدفقات البيانات الضخمة بشكل متزايد أن تصل إلى البلدان ذات النظم األقل تطوراً أو ذات
القدرة المتدنية في مجال االتصاالت .وستشمل الوظيفة الجديدة لنظام معلومات المنظمة بالنسبة لمستخدمي النظام
العالمي لالتصاالت ما يلي:
•

االكتشاف اإللكتروني لنوعية البيانات والنواتج المتاحة على النظام العالمي لالتصاالت من خالل الدخول
والتفاعل مع بوابة مركز عالمي لنظام المعلومات؛

•

تنزيل أو إعادة تشغيل بيانات ونواتج النظام العالمي لالتصاالت التي نشرت أثناء الـ  24ساعة الماضية .وھذا
أمر مھم بالنسبة للمستخدمين الذين فاتتھم فرصة الحصول على البيانات نظراً لعطل في نظم تكنولوجيا
المعلومات ،أو في المعدات أو في الشبكات؛

•

تحديث خطط توجيه النظام العالمي لالتصاالت على أساس خدمات االشتراك اإللكتروني بدالً من توجيه رسائل
خدمة تطلب إلى نقطة االتصال في النظام العالمي لالتصاالت تغيير التوجيه .ويمكن للمرفق الوطني لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا أن يشكل معلوماته الخاصة بالتوجيه .وبالتالي ،ليس على المركز سوى أن يتعامل مع
المركز العالمي لنظام المعلومات المرتبط به بالنسبة لتغيير االشتراك ونشر الجداول؛

•

تشكيل عملية تحميل البيانات في النظام العالمي لالتصاالت .فبدالً من أن يُطلب إلى نقطة االتصال في النظام
العالمي وإلى المنظمة تغيير المعلومات المتعلقة بالبيانات المحملة في النظام العالمي لالتصاالت ،يمكن للمرفق
الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أن يقوم بتشكيل ذلك؛

•

ضمان نشر ملكية البيانات ومدى وجودھا من خالل استخدام البيانات الشرحية للوصول إلى البيانات واسترجاعھا.

وس ُتعيَّن المراكز الحالية داخل الدول األعضاء في المنظمة التي تمتثل لمتطلبات وظائف نظام معلومات المنظمة
ومواصفاته الفنية بصفتھا أحد األنواع الثالثة من مراكز نظام معلومات المنظمة .وبينما يمكن لألعضاء اختيار طلب
نوع المركز الذي يتناسب مع مستوى مسؤولياتھا والتزامھا ،تظل الخريطة المتوقعة لمراكز نظام المراقبة العالمية
للطقس داخل مراكز نظام معلومات المنظمة على النحو التالي:
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مركز المراقبة العالمية للطقس مركز نظام معلومات المنظمة
مركز وطني لألرصاد الجوية مركز وطني
مركز تجميع البيانات أو
مركز إقليمي متخصص
النواتج
لألرصاد الجوية
مركز عالمي لألرصاد الجوية مركز تجميع البيانات أو
النواتج و/أو مركز عالمي
لنظام المعلومات
مركز تجميع البيانات أو
مركز إقليمي لالتصاالت
النواتج
مركز إقليمي لالتصاالت بشأن مركز تجميع البيانات أو
النواتج و/أو مركز عالمي
الشبكة الرئيسية لالتصاالت
لنظام المعلومات
مركز وطني و/أو مركز
جھات أخرى
تجميع البيانات أو النواتج
4.6

مصادر معلومات المنظمة واألنظمة المتعلقة بنظام معلومات المنظمة

توجد المعلومات المتعلقة بجميع جوانب نظام معلومات المنظمة على الموقع الشبكي للمنظمة في العنوان التالي:
.http://www.wmo.int/wis
وتنسَّق عملية تنفيذ نظام معلومات المنظمة عبر مشروع عالمي وخطة تنفيذ موجودين على الموقع التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/WIS-ProjectPlan-v1-2-1.doc
أما الالئحة الفنية المتعلقة بنظام معلومات المنظمة فھي منشورة في الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم ،(49
المجلد األول ،المعايير العامة والممارسات الموصى بھا لألرصاد الجوية ،الجزء األول ،القسم  ،3وفي المرفق السابع،
مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  .(1060أما اإلرشادات العملية المتعلقة بتنفيذ الالئحة الفنية فترد
في الدليل اإلرشادي لنظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم .(1061
5

نظام معلومات المنظمة في اإلقليم األول )أفريقيا(

5.1

الوضع الحالي لالتصاالت في االتحاد اإلقليمي األول

يتشكل النظام العالمي لالتصاالت حاليا ً في االتحاد اإلقليمي األول من ھيكل تراتبي من ثمانية مراكز إقليمية لالتصاالت
وھي الجزائر ،وبرازافيل ،والقاھرة ،وداكار ،ولوساكا ،ونيروبي ،ونيامي ،وبريتوريا حيث توجد الجزائر والقاھرة
وداكار ونيروبي على الشبكة الرئيسية لالتصاالت .وجميع األعضاء مرتبطون بمركز إقليمي لالتصاالت على األقل.
وترسل البيانات من مركز إقليمي لالتصاالت إلى آخر ثم من المراكز اإلقليمية لالتصاالت إلى محطات أخرى مرتبطة
بھا .وترد في الشكل 3أ أدناه الوصالت الحالية القائمة بين المراكز في مجال االتصاالت .ويالحظ أن ھذا الرسم البياني
ال يمثل الروابط القائمة بالشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول التي أنشئت في المركزين
العالميين لنظام المعلومات في الدار البيضاء وبريتوريا مما يدل على أنھا أيضا ً موجودة على الشبكة الرئيسية
لالتصاالت.
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الشكل  3ب :رسم بياني لترتيبات الشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة باالتحاد اإلقليمي األول وامتدادات الشبكة
الرئيسية لالتصاالت
ويبين الشكل  3ب الشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة مرتبطة بجميع المراكز العالمية لنظام المعلومات.
وباإلضافة إلى ذلك سيقيم كل مركز عالمي لنظام المعلومات اتصاالت مع كل مركز في المنطقة الواقعة تحت
مسؤوليته .وتتنوع ھذه الصالت مع كل مركز عالمي لنظام المعلومات لكنھا ستشمل القدرة على إرسال البيانات عبر
الشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة إلى المراكز العالمي لنظام المعلومات المرتبطة مباشرة بالمراكز اإلقليمية
لالتصاالت في االتحاد اإلقليمي األول بشأن الشبكة الرئيسية لالتصاالت وكذا عبر اإلنترنت.
ويبين الجدول  1سرعة وصول مراكز األعضاء إلى النظام العالمي لالتصاالت .واليزال يتعين إضافة وصالت نظام
معلومات المنظمة كجزء من خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة .وستقدم المراكز العالمية لنظام المعلومات البوابات
األولى من االتحاد اإلقليمي األول إلى الشبكة الرئيسية لنظام معلومات المنظمة.
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الجدول  1االتصال الشبكي وعرض النطاق في مراكز االتحاد اإلقليمي األول
وصالت نظام معلومات المنظمة والنظام العالمي لالتصاالت في المراكز الوطنية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )(RA I
نوع
المركز اإلقليمي المركز العالمي
عرض نطاق
وبروتوكول
موقع المركز
البلد
لنظام المعلومات
لالتصاالت
الرابط Kb/s
الرابط
64
الدار البيضاء
تولوز
الجزائر
الجزائر
0,05
الدار البيضاء
روما
الجزائر
الجزائر
NI
بريتوريا
بريتوريا
لواندا
أنغوال
IP
1,2
الدار البيضاء
نيامي
كوتونو
بنن
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
غابورون
بوتسوانا
IP
19,2
الدار البيضاء
نيامي
واغادوغو
بوركينا فاسو
NI
الدار البيضاء
نيروبي
بوجومبورا
بوروندي
IP
0,05
الدار البيضاء
داكار
سال
كابو فيردي
IP
1,2
الدار البيضاء
برازافيل
دواال
الكاميرون
IP
1,2
الدار البيضاء
برازافيل
جمھورية أفريقيا الوسطى بانغي
IP
1,2
الدار البيضاء
نيامي
نجامينا
تشاد
IP
19,2
الدار البيضاء
برازافيل
نجامينا
تشاد
IP
9,6
الدار البيضاء
سان دوني
موروني
جزر القمر
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
برازافيل
الكونغو
IP
19,2
الدار البيضاء
نيامي
برازافيل
الكونغو
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
أبيدجان
كوت ديفوار
AFTN
0,05
الدار البيضاء
برازافيل
كينشاسا
جمھورية الكونغو
الديمقراطية
NI
الدار البيضاء
نيروبي
جيبوتي
جيبوتي
9,6
الدار البيضاء
موسكو
القاھرة
مصر
IP
4,8
الدار البيضاء
الجزائر
القاھرة
مصر
AFTN
0,05
الدار البيضاء
برازافيل
ماالبو
غينيا االستوائية
NI
الدار البيضاء
نيروبي
أسمرة
إريتريا
IP
4,8
الدار البيضاء
نيروبي
أديس أبابا
إثيوبيا
IP
2,4
تولوز
سان دوني
كيرغيلين
فرنسا
EMAIL
تولوز
بريتوريا
اإلنترنت
الريونيون
فرنسا
IP
64
تولوز
نيروبي
الريونيون
فرنسا
IP
1,2
الدار البيضاء
برازافيل
ليبروفيل
غابون
IP
0,075
الدار البيضاء
داكار
بانجول
غامبيا
IP
1,2
الدار البيضاء
نيامي
أكرا
غانا
IP
9,6
الدار البيضاء
داكار
كوناكري
غينيا
NI
الدار البيضاء
داكار
بيساو
غينيا بيساو
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وصالت نظام معلومات المنظمة والنظام العالمي لالتصاالت في المراكز الوطنية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )(RA I
نوع
المركز اإلقليمي المركز العالمي
عرض نطاق
وبروتوكول
موقع المركز
البلد
لنظام المعلومات
لالتصاالت
الرابط Kb/s
الرابط
64
أوفنباخ
تولوز
نيروبي
كينيا
64
أوفنباخ
أوفنباخ
نيروبي
كينيا
IP
64
أوفنباخ
الجزائر
نيروبي
كينيا
IP
9,6
أوفنباخ
نيامي
نيروبي
كينيا
IP
9,6
أوفنباخ
القاھرة
نيروبي
كينيا
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
ماسيرو
ليسوتو
NI
الدار البيضاء
داكار
مونروفيا
ليبريا
0,05
الدار البيضاء
روما
طرابلس
ليبيا
IP
1,2
الدار البيضاء
تونس
طرابلس
ليبيا
IP
0,075
الدار البيضاء
القاھرة
طرابلس
ليبيا
NI
الدار البيضاء
الجزائر
طرابلس
ليبيا
IP
VSAT
الدار البيضاء
واشنطن
أنتاناناريفو
مدغشقر
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
أنتاناناريفو
مدغشقر
IP
9,6
الدار البيضاء
سان دوني
أنتاناناريفو
مدغشقر
IP
0,075
بريتوريا
بريتوريا
ليلونغوي
مالوي
NI
بريتوريا
لوساكا
ليلونغوي
مالوي
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
باماكو
مالي
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
نواكشوط
موريتانيا
IP
9,6
الدار البيضاء
سان دوني
بور لويس
موريشيوس
128
الدار البيضاء
تولوز
الدار البيضاء
المغرب
IP
0,05
الدار البيضاء
داكار
الدار البيضاء
المغرب
IP
0,05
الدار البيضاء
الجزائر
الدار البيضاء
المغرب
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
مابوتو
موزامبيق
IP
9,6
بريتوريا
سان دوني
مابوتو
موزامبيق
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
ويندھويك
ناميبيا
IP
19,2
الدار البيضاء
داكار
نيامي
النيجير
IP
0,05
الدار البيضاء
نيامي
الغوس
نيجيريا
IP
0,05
الدار البيضاء
كوتونو
الغوس
نيجيريا
NI
الدار البيضاء
داكار
الغوس
نيجيريا
IP
64
تولوز
تولوز
ماديرا
البرتغال
NI
الدار البيضاء
نيروبي
كيغالي
رواندا
NI
الدار البيضاء
برازافيل
سان تومي
سان تومي وبرينسيبي
9,6
الدار البيضاء
تولوز
داكار
السنغال
IP
19,2
الدار البيضاء
سان دوني
فيكتوريا
سيشيل
NI
الدار البيضاء
بور لويس،
فيكتوريا
سيشيل
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وصالت نظام معلومات المنظمة والنظام العالمي لالتصاالت في المراكز الوطنية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )(RA I
نوع
المركز اإلقليمي المركز العالمي
عرض نطاق
وبروتوكول
موقع المركز
البلد
لنظام المعلومات
لالتصاالت
الرابط Kb/s
الرابط
موريشيوس
NI
الدار البيضاء
داكار
فريتاون
سيراليون
NI
الدار البيضاء
نيروبي
موقديشيو
الصومال
IP
64
بريتوريا
واشنطن
بريتوريا
جنوب أفريقيا
IP
128
بريتوريا
نيروبي
بريتوريا
جنوب أفريقيا
IP
Internet
بريتوريا
لوساكا
بريتوريا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
IP
0,05
تولوز
داكار
سانتا كروث دي
إسبانيا
تينيريفي ،جزر
الكناري
DCP
DCP
بريتوريا
القاھرة
الخرطوم
السودان
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
منزيني
سوازيلند
IP
1,2
الدار البيضاء
نيامي
لومي
طوغو
64
الدار البيضاء
تولوز
تونس
تونس
0,05
الدار البيضاء
روما
تونس
تونس
IP
2,4
الدار البيضاء
الجزائر
تونس
تونس
IP
33,6
الدار البيضاء
نيروبي
عنتيبي
أوغندا
IP
جورجتاون ،جزيرة 256k ADSL
إكستر
إكستر
المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية أسونثيون
IP
256k
ADSL
إكستر
إكستر
المملكة المتحدة لبريطانيا جيمستاون
العظمى وآيرلندا الشمالية
IP
33,6
إكستر
نيروبي
جمھورية تنزانيا المتحدة دار السالم
IP
Internet
بريتوريا
بريتوريا
لوساكا
زامبيا
IP
Internet
بريتوريا
إكسيتر
لوساكا
زامبيا
IP
64
بريتوريا
بريتوريا
ھراري
زمبابوي
NI
Internet
بريتوريا
لوساكا
ھراري
زمبابوي
ووضع ھيكل النظام العالمي لالتصاالت التابع لالتحاد اإلقليمي األول ليراعي قابلية الربط اآلمن بطريقة محسنة وفعالة
من حيث التكلفة .وقد تبين أنه فعال جداً ومتين .وتعتزم فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة إجراء استعراض
للھيكل بھدف تحديث عناصره ومواصلة تحسين أداء الشبكة وقدرتھا.
5.2

حالة مراكز نظام معلومات المنظمة في اإلقليم األول )أفريقيا(

ترد إجراءات تسمية األنواع الثالثة لمراكز نظام المعلومات في مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم
 ،(1060الجزء الثاني .فبعد نجاح إجراء التسمية ،يُدرج المركز في التذييل باء الملحق بالدليل ،بعنوان المراكز المعتمدة
لنظام معلومات المنظمة.
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مالحظة :توجد المعلومات المتعلقة بالوضع الحالي لمراكز التسمية من قبل األعضاء على العنوان التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/index_en.php

أ-

المراكز العالمية لنظام المعلومات التي تستخدمھا المراكز في االتحاد اإلقليمي األول

يعد المركزان العالميان لنظام المعلومات في الدار البيضاء وبريتوريا المركزين العالميين الموجودين في اإلقليم األول
ويعدان المركزين العالميين الرئيسيين لمعظم المراكز في اإلقليم .وترتبط المراكز العالمية لنظام المعلومات في كل من
إكستر وأوفنباخ وتولوز أيضا ً بالعديد من المراكز الموجودة في االتحاد اإلقليمي األول ،ومن ذلك أنھا تقوم بدور المركز
العالمي الرئيسي لنظام المعلومات لبعض المراكز .ويُتوقع أن يبدأ العمل في المركزين العالميين للدار البيضاء
وبريتوريا في  ،2015أما المراكز العالمية األخرى فھي عاملة أصالً وقادرة على تقديم خدمات نظام معلومات
المنظمة.
ب-

مراكز تجميع البيانات أو النواتج في االتحاد اإلقليمي األول

يقدم الجدول  2أدناه معلومات عن مراكز تجميع البيانات أو النواتج في االتحاد اإلقليمي األول إلى جانب الوظائف
المقرر أن تقوم بھا ووضعھا من حيث التسمية )حتى تموز /يوليو  .(2014ولكي تكمل مراكز تجميع البيانات أو النواتج
عملية تسجيلھا في دليل نظام معلومات المنظمة ،يلزمھا العمل مع المراكز العالمية لنظام المعلومات التابعة لھا ومع
فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية المعنية بمراجعة حسابات المراكز وإصدار الشھادات من أجل إثبات امتثالھا
لمرجع نظام معلومات المنظمة على النحو الموصوف في مرجع نظام معلومات المنظمة وفي المبادئ التوجيھية
اإليضاحية.
الجدول  2مراكز تجميع البيانات أو النواتج في االتحاد اإلقليمي األول
لعضو/المنظمة نوع المنظمة

المركز
األفريقي
لتطبيقات
األرصاد
الجوية
ألغراض
التنمية

الوظيفة

المركز العالمي الھيئة التأسيسية اإلقرار من لجنة النظم األساسية
الرئيسي لنظام
المعلومات

مركز
تنسيق
مركز
تجميع
الدار البيضاء لجنة علم المناخ لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC
البيانات أو عمليات اإلنقاذ
النواتج

الجزائر

مركز إقليمي
مركز
لجنة النظم
متخصص
تجميع
الدار البيضاء
األساسية
البيانات أو لألرصاد الجوية
جغرافيالنواتج

مصر

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

لجنة النظم
الدار البيضاء
األساسية

مصر

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

الدار البيضاء

EC-Pan-ET

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

المؤتمر/المجلس
التنفيذي
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الوظيفة

المركز العالمي الھيئة التأسيسية اإلقرار من لجنة النظم األساسية
الرئيسي لنظام
المعلومات

مصر

مركز إقليمي
مركز
لجنة النظم
متخصص
تجميع
الدار البيضاء
األساسية
البيانات أو لألرصاد الجوية
جغرافيالنواتج

مصر

مركز
لجنة النظم
مركز إقليمي
تجميع
الدار البيضاء
األساسية
البيانات أو لقياس اإلشعاع
النواتج

مصر

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لألدوات
النواتج

لجنة أدوات
الدار البيضاء
وطرق الرصد

مصر

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لألوزون
النواتج

لجنة علوم
الدار البيضاء
الغالف الجوي

TT/CAC

فرنسا

مركز
تجميع
البيانات أو
النواتج

لجنة النظم
الدار البيضاء
األساسية

وافق عليه المؤتمر/المجلس
التنفيذي

RSMCActivity-TC (La
)Reunion

كينيا

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

أوفنباخ

لجنة النظم
األساسية

كينيا

مركز إقليمي
مركز
متخصص
تجميع
أوفنباخ
البيانات أو لألرصاد الجوية
جغرافيالنواتج

لجنة النظم
األساسية

كينيا

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لألدوات
النواتج

أوفنباخ

لجنة أدوات
وطرق الرصد

النيجر

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

لجنة النظم
الدار البيضاء
األساسية

المؤتمر/المجلس
التنفيذي

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

2011-06-01
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لعضو/المنظمة نوع المنظمة

الوظيفة

المركز العالمي الھيئة التأسيسية اإلقرار من لجنة النظم األساسية
الرئيسي لنظام
المعلومات

النيجر

المركز اإلقليمي
للتدريب على
مركز
الجوية
األرصاد
لجنة النظم
تجميع
الزراعية
الدار البيضاء األساسية
البيانات أو
/CHy/CAgM
والھيدرولوجيا
النواتج
التطبيقية
وتطبيقاتھما

السنغال

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

السنغال

مركز إقليمي
مركز
لجنة النظم
متخصص
تجميع
الدار البيضاء
األساسية
البيانات أو لألرصاد الجوية
 جغرافيالنواتج

السنغال

مركز
تجميع
مركز طيران
البيانات أو
النواتج

جنوب
أفريقيا

مركز
مركز إقليمي
تجميع
البيانات أو لالتصاالت
النواتج

لجنة النظم
الدار البيضاء
األساسية

لجنة األرصاد
الدار البيضاء
الجوية للطيران

بريتوريا

لجنة النظم
األساسية

المؤتمر/المجلس
التنفيذي

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

لم يقدم إلى فرقة العمل
TT/CAC

أيدته فرقة العمل

TT/CAC

2011-06-01

المراكز الوطنية في االتحاد اإلقليمي األول
وفقا ً لمرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060على كل عضو في المنظمة أن يخطر أمانة المنظمة
باسم وموقع مركزھا أو مراكزھا القادرة على تعيينھا بصفة مركز وطني .وبالتالي يُتوقع أن يكون لكل عضو ما ال يقل
عن مركز وطني واحد في نظام معلومات المنظمة.
وفي شباط /فبراير  ،2012عممت المنظمة رسالة على جميع األعضاء تستفسر فيھا عن المعلومات الواردة من الممثلين
الدائمين فيما يتعلق بما يلي (1) :تعيين مركز عالمي رئيسي لنظام المعلومات يرتبط بمراكز النظام العالمي للمعلومات
للبلد العضو؛ ) (2تسمية منسق للمسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة/النظام العالمي لالتصاالت.
ويعرض الجدول  3أدناه الوضع الحالي 4لتسمية المراكز الوطنية في االتحاد اإلقليمي األول مع مراكزھا العالمية
الرئيسية لنظام المعلومات ومنسقھا.

 4يستند الوضع الحالي إلى قاعدة بيانات مراكز نظام معلومات المنظمة التابع للمنظمة في آب /أغسطس  .2014وحُدد المنسق
استناداً إلى الردود الواردة على الرسالة المؤرخة  10شباط /فبراير 2012
) (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/circular_letters_questionnaires.htmlالتي تطلب إلى الممثلين الدائمين
تسمية منسقين لنظام معلومات المنظمة ومراكز عالمية رئيسية لنظام المعلومات.
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القرارات
الجدول  :3المراكز الوطنية في االتحاد اإلقليمي األول
العضو/المنظمة

الجزائر

أنغوال

بنن

بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

كابو فيردي

الكاميرون
جمھورية أفريقيا
الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو

الوظيفة

مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية

المركز العالمي
الرئيسي لنظام
المعلومات

رسالة الممثل الدائم

المنسق

)(FP

المنسق
معتمد لدى
المنظمة

الدار البيضاء
نعم
بريتوريا

TIMA, Lutumba

الدار البيضاء

OYEDE, Modoukpe Ines

بريتوريا

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء

MABIALA
MBABIA
DEMABOU, Gral Quiji

نعم
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العضو/المنظمة

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
الوظيفة

مركز وطني
لألرصاد
كوت ديفوار
الجوية
مركز وطني
جمھورية الكونغو
لألرصاد
الديمقراطية
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
جيبوتي
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
مصر
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
غينيا االستوائية
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
إريتريا
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
إثيوبيا
الجوية

المركز العالمي
الرئيسي لنظام
المعلومات

رسالة الممثل الدائم

المنسق

)(FP

الدار البيضاء
الدار البيضاء

Balemale
Magba

DIEUDONNE,

نعم
الدار البيضاء

وليد ،جمعة

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

فرنسا

WSO
)(Reunion

تولوز

SACLIER, Benjamin

فرنسا

WSO
(Kerguelen
)Islands

تولوز

غابون

غامبيا

غانا

غينيا
غينيا بيساو

نعم

الدار البيضاء

Kinfe
Hailemariam

مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد

المنسق
معتمد لدى
المنظمة

BEYENE,

نعم

نعم

نعم
الدار البيضاء

ALAIN, Ndzie Meviane

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

LADDAH, Gberegbe

الدار البيضاء

MENDONCA, Feliciana
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العضو/المنظمة

كينيا

ليسوتو

ليبريا

ليبيا

مدغشقر

مالوي

مالي

موريتانيا

موريشيوس

المغرب

موزامبيق

ناميبيا

الوظيفة

الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية

المركز العالمي
الرئيسي لنظام
المعلومات

رسالة الممثل الدائم

المنسق

)(FP

المنسق
معتمد لدى
المنظمة
نعم

أوفنباخ

MUTAI, Peter. K.

بريتوريا

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

بريتوريا
نعم
الدار البيضاء

TEKETE, Aliou

الدار البيضاء
نعم
الدار البيضاء

HATTEEA, Umayr

الدار البيضاء

حدوش ،حسن

بريتوريا

NHAMUCHO, Rute

نعم

نعم

بريتوريا
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العضو/المنظمة

النيجر

نيجيريا

رواندا
سان تومي
وبرينسيبي
السنغال

سيشيل

سيراليون

الصومال

جنوب أفريقيا

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
الوظيفة

مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
لألرصاد
الجوية

المركز العالمي
الرئيسي لنظام
المعلومات

رسالة الممثل الدائم

المنسق

)(FP

المنسق
معتمد لدى
المنظمة

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء
نعم
الدار البيضاء

DIEME, SaÏdou

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء
ال
بريتوريا

DE WAAL, Karel

TBD

ASHIEK, Edward Andrew

نعم

جنوب السودان

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

إسبانيا

مركز وطني
لألرصاد
الجوية )جزر تولوز
الكناري(

السودان

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

سوازيلند

مركز وطني بريتوريا

نعم
بريتوريا

عاطف ،السر محمد علي
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العضو/المنظمة

الوظيفة

المركز العالمي
الرئيسي لنظام
المعلومات

رسالة الممثل الدائم

المنسق

)(FP

المنسق
معتمد لدى
المنظمة

لألرصاد
الجوية
توغو

مركز وطني
الدار البيضاء
لألرصاد
الجوية

تونس

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

الدار البيضاء

أوغندا

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

الدار البيضاء

المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية

WSO (St.
Helena
)Island

إكستر

المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية

WSO
(Ascension
)Island

إكستر

جمھورية تنزانيا
المتحدة

مركز وطني
لألرصاد
الجوية

إكستر

زامبيا

زمبابوي

ال

مركز وطني
بريتوريا
لألرصاد
الجوية
مركز وطني
بريتوريا
لألرصاد
الجوية

LITTLE, Chris

TUMAINI, Emanuel

نعم

KAPASO, Dennis
MUKANGA, Freedom

مالحظة :نظراً إلى أھمية الدور الذي يقوم به المنسقون الوطنيون المعنيون بنظام معلومات المنظمة في مجال تنسيق
عملية تنفيذ نظام معلومات المنظمة ،على األعضاء الذين لم يردوا بعد على مذكرة المنظمة أن يفعلوا ذلك في أقرب
وقت ممكن .وينبغي لألعضاء أيضا ً أن يبقوا المنظمة على أن يبقوا أمانة المنظمة على علم بأي تغييرات في وضع
وعمل مراكزھا و/أو تغييرات لمنسقيھا.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
عملية التخطيط والتنفيذ التي يقوم بھا األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول فيما يخص نظام معلومات
المنظمة

عند التخطيط لعملية تنفيذ نظام معلومات المنظمة على الصعيد الوطني ،ينبغي لألعضاء أن يسعوا جاھدين إلى االمتثال
لالئحة الفنية للمنظمة ذات الصلة ،التي تشمل اإلجراءات ،والخصائص ومتطلبات الوظيفة ،المقدمة في الالئحة الفنية
للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الجزء األول ،الفرع  ،3ومرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع
المنظمة رقم  .(1060ويكمل دليل نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  (1061الالئحة الفنية بأوصاف وشروح
إضافية لنظام معلومات المنظمة ،التي من شأنھا أن تساعد األعضاء في إجراءات التنفيذ التي تقوم بھا.
6.1

شروط مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من أجل العمل في نظام معلومات
المنظمة بصفة مركز وطني

بالنسبة للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،ثمة عدة متطلبات ينبغي استيفاؤھا من قبل مركز النظام
العالمي لالتصاالت الحالي وبالتالي يصبح بموجبھا مركزاً وطنيا ً ممتثالً لھذه المتطلبات .وتتعلق ھذه الشروط في
معظمھا بمسائل إدارية أكثر منھا فنية.
وعندما يعتزم مركز استخدام نظام معلومات المنظمة ،ينبغي للممثل الدائم للبلد أن يسمي "منسقا ً لنظام معلومات
المنظمة" و"مركزاً عالميا ً رئيسيا ً لنظام المعلومات".
أ-

منسق نظام معلومات المنظمة

ينبغي للمنسق الوطني 5لنظام معلومات المنظمة أن يكون موظفا ً على دراية بتقديم خدمات االتصاالت والمعلومات في
البلد وبمواضيع أخرى ترد ضمن اختصاصات المنسق لنظام معلومات المنظمة )انظر التذييل الثامن( ،والسيما الدعم
الحالي المقدم من النظام العالمي لالتصاالت .وداخل اإلقليم األول ،يعد من باب الممارسة الجيدة تسمية مناوب للمنسق
وكذا المساعدة في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية .وسيتلقى ھذا الشخص جميع المعلومات المتصلة بنظام معلومات
المنظمة فيما يتعلق بالبلد من جھة ،لكن يُتوقع منه من جھة أخرى أن يُطلع المنظمة وھيئاتھا ذات الصلة على أي تقدم
أو مشاكل قائمة عند استخدام نظام معلومات المنظمة .وسيحضر المنسق دورات تدريبية تنظمھا المنظمة أو مراكز
نظام معلومات المنظمة وسيقوم بدور الموزع الوطني لمعارف نظام معلومات المنظمة ،ال سيما مفھوم البيانات
الشرحية .وينتظر أن يقدم المنسق الوطني لنظام معلومات المنظمة المعلومات الالزمة في مجال الرصد.
وبما أن ھيكل نظام معلومات المنظمة يفترض أن يكون المركز الوطني مرتبطا ً بمركز عالمي لنظام المعلومات بالنسبة
لمھامه المرتبطة بنظام معلومات المنظمة وبالتالي يشارك في شبكات المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية التي
ينظمھا ذلك المركز العالمي لنظام المعلومات ،من الالزم إنشاء الروابط اإلدارية الضرورية مع نظام المركز العالمي
لنظام المعلومات .مبدئيا ً يجوز أن ينتمي المركز الوطني إلى مستخدمي أي مركز عالمي لنظام المعلومات ،ما لم تتح
إمكانية الربط الشبكي خياراً واحداً فقط .وعلى أية حال ،ينبغي التوصل إلى اتفاق بين المركز الوطني والمركز العالمي
لنظام المعلومات بشأن عالقتھما ،بما في ذلك تحديد المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات ألغراض إدارة البيانات
الشرحية الكشفية ،وينبغي إخطار المنظمة بتسمية ھذا المركز الرئيسي إلى جانب تسمية المنسق المعني بنظام معلومات
المنظمة )انظر التذييل الثالث(.
وبالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الوصول إلى نظام المركز العالمي لنظام المعلومات من أجل الحصول على
خدمات وطلب فتح حساب بشأن نظام المركز العالمي لنظام المعلومات ،على المركز العالمي لنظام المعلومات التماس
اإلذن من المنسق الوطني لنظام معلومات المنظمة في البلد الذي ينتمي إليه المستخدمون.
5

ترد اختصاصات منسق نظام معلومات المنظمة على الموقع التالي:

http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis/tors
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ب-
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المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات

سيحرص المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات داخل شبكة المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية التي ينتمي
إليھا على أن تتلقى جميع المراكز المرتبطة جميع البيانات التي تھمھا ،سواء أكانت بيانات موزعة عالمياً ،أو إضافية،
أو موجھة .وسيقوم المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات أيضا ً بجمع البيانات التي ترسلھا المراكز الوطنية
وسيوزعھا وفقا ً لالئحة النظام العالمي لالتصاالت /نظام معلومات المنظمة .وسيحافظ على البيانات الشرحية العالمية
وسيقدم إلى مراكز شبكة المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية التابعة لھا الوسائل التي ستمكنھا من إحداث /تحديث
األجزاء التي تصف بياناتھا ونواتجھا الخاصة في كتالوج البيانات الشرحية الكشفية ،عبر اإلنترنت ربما.
وسيتلقى المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات اتصاالً أول األمر من أي من المراكز المرتبطة به بشأن أي مسألة
متعلقة بنظام معلومات المنظمة .وسينظم المركز اجتماعات دورية مع المنسقين المعنيين بنظام معلومات المنظمة
للمراكز المنتمية لشبكة المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية التابعة لھا وسيقدم مواد ودورات تدريبية حسب اللزوم.
وسيدعم أنشطة البيانات الشرحية في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليته بطريقة مناسبة وسيقدم البيانات إلى الجھة
المختصة بالرصد اإلقليمي لنظام معلومات المنظمة.
وعلى البلدان األعضاء وتحديداً المنسقين الوطنيين المعنيين بنظام معلومات المنظمة التابعين لھذه البلدان الحفاظ على
تعاون إيجابي مع المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات الذي يتبعون له .وبالنسبة للعديد من البلدان الموجودة في
االتحاد اإلقليمي األول فمركزھا العالمي الرئيسي ھو المركز العالمي لنظام المعلومات في الدار البيضاء أو المركز
العالمي لنظام المعلومات في بريتوريا اللذان ترد تفاصيل االتصال بھما في التذييل السادس.
وإلى جانب المركز العالمي الرئيسي ،ينبغي إقامة مركز عالمي احتياطي لضمان مواصلة العمل في حالة وقوع عطل
جزئي أو كلي في النظام العالمي في المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات .ومن أجل ضمان نشر وجمع البيانات
المتعلقة بالنظام العالمي لالتصاالت الموزعة عالميا ً على األقل ،على المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات على
النظر في إحداث رابط تواصلي بين المراكز الوطنية والمركز العالمي االحتياطي لنظام المعلومات ،بالتعاون مع
المركز الوطني ومع المركز االحتياطي .ويتعين التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل الشبكة ،والظروف التي ينبغي
استخدامھا فيھا والخدمات الفعلية التي تقدمھا .ويتمثل الدور األول للمركز العالمي االحتياطي في ضمان االستمرار في
جمع وتوزيع البيانات والنواتج داخل االتحاد اإلقليمي األول وتقاسمھا مع األقاليم األخرى .وينبغي إجراء اختبارات
منتظمة لضمان وجود المساعدة االحتياطية عند نشوء حاجة مفاجئة .وثمة تفاصيل بشأن الترتيبات األخرى المتعلقة
بالمساعدة االحتياطية التي يتعين تقديمھا ماتزال تتطلب مزيداً من العمل من أفرقة الخبراء المعنيين بنظام معلومات
المنظمة التابعة للجنة النظم األساسية .أما المركزان االحتياطيان للمركزين العالميين لنظام المعلومات في كل من الدار
البيضاء وبريتوريا فسيصبحان رسميين قبل بدء عمل المركزين العالميين لنظام المعلومات ،وسيخبر المركزان العالميان
المراكز الوطنية التي اتخذتھما مركزين رئيسيين بموجب القرار حتى يتسنى للمراكز الوطنية اتخاذ الترتيبات المالئمة
مع المركزين االحتياطيين.
الربط
يرتبط األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول بالمركز اإلقليمي لالتصاالت باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب.
فاألعضاء الموجودون في غرب االتحاد اإلقليمي األول الذين يستعينون بخدمات وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر يستخدمون أساسا ً بروتوكول اإلنترنت عبر المحطة الطرفية ذات الھوائي الصغير الفتحة جداً .وفي شمال
االتحاد اإلقليمي األول وشرقه تستخدم االتصاالت اإلنترنت أساسا ً .وفي جنوب االتحاد اإلقليمي األول ُتستخدم
االتصاالت عبر الخطوط الثابتة واإلنترنت والمحطة الطرفية ذات الھوائي الصغير الفتحة جداً .وباستطاعة بعض
المراكز االرتباط بمراكزھا اإلقليمية لالتصاالت باستخدام شبكات تبديل العالمات بعدة بروتوكوالت.
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وتعد شبكات االتصاالت الوطنية تحديا ً للعديد من البلدان في االتحاد اإلقليمي األول ،حيث ليس للعديد منھم وصول إلى
االتصاالت الرقمية إلرسال عمليات المراقبة إلى المراكز الوطنية .وفي بعض الحاالت ،تجري عمليات المراقبة لكن
يتعذر إيصالھا إلى المراكز التي تحتاج إلى استخدامھا.
ج-

عرض النطاق

ظل النظام العالمي لالتصاالت في االتحاد اإلقليمي األول يتحسن بشكل مطرد واكتملت فعليا ً عملية االنتقال إلى
بروتوكول اإلنترنت ،بما في ذلك عبر الوصالت الساتلية .وبما أن عرض النطاق يظل محدوداً نوعا ً ما بسبب تكلفة
الربط الساتلي ،فإن وصالت المحطة الطرفية في االتحاد اإلقليمي األول عادة ما تعمل بسرعات متدنية نسبيا ً قدرھا
 .128 kpsويجري التخلي عن نظم االتصاالت الثنائية ھذه لفائدة البث الساتلي والوصول إلى اإلنترنت .وترد سرعات
الوصول الحالية مسجلة في الجدول  1الذي يعده الفريق العامل المعني بعمليات الرصد والبنية األساسية.
د-

البيانات الشرحية الكشفية

إذا كانت بيانات النظام العالمي لالتصاالت معرفة بعنوانھا المسجل في المجلدات ذات الصلة ،التي تحتفظ بھا المنظمة،
فإن البيانات الواردة في نظام معلومات المنظمة موصوفة ببيانات شرحية كشفية مسجلة وفقا ً للمواصفات األساسية
للبيانات الشرحية لدى المنظمة وتخزن في كتالوج للبيانات الشرحية لكل مركز عالمي لنظام المعلومات وتتقاسم فيما بين
جميع المراكز العالمية لنظام المعلومات على فترات منتظمة .وعلى مالك البيانات مسؤولية وضع البيانات الشرحية
الكشفية المقابلة لھا ووضع سجل لھا ومسك .بيد أنه من أجل تيسير عملية النشر األولي لنظام معلومات المنظمة ،أعدت
متيوفرانس بيانات شرحية في سجالت لجميع البيانات المتبادلة حاليا ً عبر النظام العالمي لالتصاالت .غير أنه في المدى
األطول ،يتعين تغيير ھذه السجالت األولية من قبل مالكي البيانات ذات الصلة وتحديثھا عند الضرورة .وباإلضافة إلى
ذلك ،إذا ارتئي تبادل أية بيانات جديدة ،تعين عند ذلك إيجاد سجل بالبيانات الشرحية الكشفية المقابلة لھا وإرسالھا إلى
المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات قبل إرسال البيانات.
وعليه يحتاج كل مركز وطني إلى موظفين ذوي معارف ومسؤولية في مجال البيانات الشرحية .ومن أجل تدريب
الموظفين العاملين في المراكز الوطنية في مجال تناول البيانات الشرحية الكشفية ،سيجري المركز العالمي الرئيسي
لنظام المعلومات الذين يتبعون له دورات تدريبية منتظمة باإلضافة إلى أحداث ترعاھا المنظمة في مجال التدريب من
قبيل عرض إطالق مركز نظام معلومات المنظمة التابع للمنظمة .6وعلى كل مركز وطني أن يحرص على أن يكون
الموظفون ذوي معرفة بشأن المواصفات األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة وقادرين على تحديث سجالتھا المتعلقة
بالبيانات الشرحية.
ھ-

الوصول إلى محرر البيانات الشرحية

يتكون محرر سجالت البيانات الشرحية من أداة برامجية يمكن استخدامھا محليا ً من قبل المركز الوطني أو عن بعد في
مركز عالمي لنظام المعلومات يقدم ھذه الخدمة إلى المراكز الوطنية .ويتعين إتاحة السجالت الجديدة أو المعدلة إلى
المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات من أجل تغذيتھا داخل نظام معلومات المنظمة.
و-

إثبات االمتثال لنظام معلومات المنظمة

يتعين على المركز الوطني أن يثبت امتثاله لمعايير نظام معلومات المنظمة على النحو المنصوص عليه في مرج نظام
معلومات المنظمة .ويتحقق ذلك من خالل عمل المركز مع المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات من أجل النجاح
في إكمال ثالثة اختبارات واردة في التذييل الرابع وإخطار أمانة المنظمة بأن المركز العالمي لنظام المعلومات يؤيد
المركز على أنه أثبت امتثاله للمعايير ذات الصلة في نظام معلومات المنظمة.
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قد تكون ھناك مراكز أخرى لنظام معلومات العمل إلى جانب المركز الوطني للمرفق الوطني لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا داخل البلد .فعلى سبيل المثال ،قد يعمل المرفق الوطني أيضا ً كمشغل لشبكة أو أكثر من شبكات المناطق
لتوصيل بيانات األرصاد الجوية بالنسبة للبيانات المتخصصة أو قد تكون ھناك عدة شبكات للمناطق تديرھا منظمات
مختلفة من قبيل مراكز الھيدرولوجيا والمراكز األوقيانوغرافية .وبإذن من الممثل الدائم يمكن أيضا ً لمركز غير المرفق
الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أن يشغال مركزاً وطنيا ً.
أ-

مركز تجميع البيانات أو النواتج

كما ُذكر سابقاً ،يعد مركز تجميع البيانات والنواتج مركزاً برنامجيا ً من تصنيف نظام معلومات المنظمة يقدم بيانات
متعلقة بالبرامج ،من قبيل المركز اإلقليمي لالتصاالت الذي يعد مركزاً يدعم النظام العالمي لالتصاالت ،أو المركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية الذي يقدم نواتج متخصصة في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ.
وعليه ،يتعين أن يكون تحت رعاية برنامج للمنظمة .وفيما يخص جميع مراكز النظام العالمي لمعلومات المنظمة،
ينبغي أن ينتسب إلى مركز عالمي رئيسي لنظام المعلومات .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين تنفيذ برامجيات خاصة لدعم
وظائف نظام معلومات المنظمة التي يقوم بھا المركز مع ما يكفي من عرض النطاق لتقديم نواتجه إلى المستخدمين.
وعندما يتحقق ذلك ،يجوز للممثل الدائم ومدير المركز المعني تقديم مقترح إلى المنظمة من أجل قبول مركز تجميع
البيانات أو النواتج ،وتسمية موظف مسؤول وااللتزام بالعمل بمركز تجميع البيانات أو النواتج بعد إقراره.
ووفقا ً لمرجع نظام معلومات المنظمة ،سيجرى في وقت الحق عدد من االعتمادات واالختبارات من قبل المنظمة،
وبالخصوص فريق الخبراء التابع للجنة النظم األساسية المعين لھذا الدور .ولما تستوفى بنجاح جميع المتطلبات
التشغيلية واإلدارية ،بما في ذلك معالجة البيانات الشرحية وفقا ً للمواصفات األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة ،ستقترح
لجنة النظم األساسية على المجلس التنفيذي أن يصبح مركز تجميع البيانات أو النواتج جزءاً من نظام معلومات المنظمة.
ب-

المركز الوطني

على أي مركز وطني باإلضافة إلى مركز المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أن يمتثل لإلجراءات ذاتھا
المنصوص عليھا في الفقرة  .6.1وينبغي لمنسق مركز نظام معلومات المنظمة العمل على نحو وثيق مع المنسق
الوطني لنظام معلومات المنظمة التابع للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الذي سيكون واجھة البلد
الرئيسية لنظام معلومات المنظمة.
-7
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7.1

قبول نظام معلومات المنظمة بشكل عام

تعتمد مزايا نظام معلومات المنظمة إلى حد كبير على القبول العالمي لھذا النظام بوصفه معيار التواصل ،ومنصة
االكتشاف والوصول للمنظمة والمؤسسات المرتبطة بھا .ورغم أن بداية عمل نظام معلومات المنظمة قد أعلن عنھا في
كانون الثاني /يناير  ،2012فإن العديد من مركز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي
األول ماتزال في مرحلة التعلم وفھم نظام معلومات المنظمة .وبالتالي فإن التوعية ضرورية في إقليم نظام معلومات
المنظمة .إذ ينبغي للمراكز العالمية لنظام المعلومات أن تساعد المراكز على اكتساب معرفة دقيقة لكيفية عمل نظام
معلومات المنظمة وإدراك المزايا .وثمة مبادرات أخرى للمنظمة من قبيل النظام العالمي المتكامل للرصد واإلطار
العالمي للخدمات المناخية يستحب أن تستخدم نظام معلومات المنظمة كنظام لھا من أجل المعلومات ،مما سيضمن تعميم
جميع مزايا نظام معلومات المنظمة على كل برامج وأنشطة المنظمة التي يتعين إنجازھا.
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ومن المسائل التي يتعين معالجتھا ما يلي:
•

الحرص على جعل كبار صانعي القرارات يدركون مزايا النظام العالمي لمعلومات المنظمة وأن ھناك مھاما ً
أولية ومتواصلة يتعين على مراكزھم القيام بھا ستقتضي مستوى مالئما ً من الموارد من أجل تحقيقھا؛

•

إدراك الموظفين لما يُتوقع منھم إنجازه؛

•

إدراك المستخدمين المحتملين للمزايا التي يمكنھم جنيھا من النظام العالمي لمعلومات المنظمة وفھمھم لكيفية
استخدام النظام العالمي من أجل تحقيق تلك المزايا.

7.2

نقص الموارد من الموظفين لتشغيل مركز نظام معلومات المنظمة

حسب نوعية مركز نظام معلومات المنظمة الذي يجري النظر فيه ،قد يكون ھناك مدعاة إلى القلق بشأن موارد
الموظفين .فعلى سبيل المثال ،من أجل تشغيل مركز لتجميع البيانات والنواتج ،يستدعي األمر موظفين مدركين
للبرامجيات /النظام من قبيل الوصول إلى البيانات واسترجاعھا من أجل دعم البيانات الشرحية .وبالنسبة للمركز
الوطني عادة ما يمكن استيفاء شروط الكفاءة من خالل الموارد المتاحة للدعم الحالي الذي يقوم به النظام العالمي
ً
لالتصاالت مع إجراء تدريب إضافي في مجال حفظ البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة .وعموما ،يتعين
تدريب الموظفين على تشغيل نظام معلومات المنظمة وتناول الطلبات المتعلقة بھذا النظام .وقد وضعت لجنة النظم
األساسية في دورتھا االستثنائية لعام  2014مجموعة من الكفاءات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة وما يرتبط بھا من
تدريب ودليل للتعلم من أجل أن ينظر في ذلك المؤتمر .وعلى األعضاء في االتحاد اإلقليمي األول استخدام الكفاءات
المقترحة في مرجع نظام معلومات المنظمة عند تحديد احتياجاتھا الخاصة بالموارد البشرية في إطار مرافقھا الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
وثمة مدعاة قلق خاص في االتحاد اإلقليمي األول وھو معدل تجدد الموظفين .إذ ال تدعو الحاجة في البداية إلى جلب
الكفاءات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة إلى الموظفين وفقا ً للمستويات المطلوبة فحسب ،بل من األساسي وضع
اآلليات من أجل السماح للموظفين الجدد باكتساب الكفاءات ومن الالزم أن تحتفظ المنظمات بذاكرة مؤسسية لما يتعين
القيام به من أجل تشغيل مركزھا المعني بنظام معلومات المنظمة.
7.3

معرفة البيانات الشرحية الكشفية

بداية ،قد يكون لدى الموظفين المتوقع أن يعملوا في مركز نظام معلومات المنظمة نقص في معرفة البيانات الشرحية
ذات الصلة .ولذلك ،من المھم تدريب الموظفين على المواصفات األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة وعلى البيانات
الشرحية عموما ً .وباإلضافة إلى ذلك ،ستحاول المنظمة الترتيب لدورات تدريبية ودعم حضور الموظفين المعنيين من
البلدان النامية .أما المواد التدريبية الالزمة فينبغي تعميمھا على نطاق واسع .وعالوة على ذلك ،قد تتخذ المراكز من
برنامج إطالق النظام الذي عرضته أمانة المنظمة أو المراكز العالمية لنظام المعلومات أداة لھا.
7-4

اعتماد التكنولوجيات على الصعيد الوطني

في العديد من البلدان ،التزال المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا متخلفة عن ركب التطورات التكنولوجية،
السيما في نقل عمليات المراقبة إلى المركز الوطني ونقلھا دوليا ً .وباإلضافة إلى ذلك ،تعد اآلثار البشرية والمالية
المترتبة على اعتماد وتشغيل التكنولوجيا الجديدة )من قبيل البرامجيات والمعدات الحاسوبية( مھولة .ويؤثر ذلك سلبيا ً
في جودة المعلومات وتوقيت تبادلھا وتجھيزھا .لذا لن يتسنى لنظام معلومات المنظمة أن يقدم كامل المزايا إلى البلدان
إال إذا وُ جدت لھذه المشاكل الوطنية حلول ُتن َّفذ ويُحا َفظ عليھا.
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خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول – التنفيذ والجدول الزمني

8.1

الموافقة
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ستعرض خطة التنفيذ ھذه التي أعدھا الفريق العامل المعني بعملية الرصد والبنية األساسية /فرقة العمل المعنية بنظام
معلومات المنظمة إلى االتحاد اإلقليمي األول في دورته السادسة عشرة من أجل الموافقة عليھا.
8.2

التنسيق والرصد على الصعيد اإلقليمي

يُقترح أن يقوم فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول بتسمية فرقة عمل معنية بتنفيذ نظام معلومات المنظمة من
أجل تنسيق عملية تنفيذ النظام وتتألف الفرقة من خبراء في نظام معلومات المنظمة وتكون تابعة لفريق اإلدارة التابع
لالتحاد اإلقليمي األول ،برئاسة عضو من فريق اإلدارة ،وتتألف من ممثلين للمركزين العالميين لنظام المعلومات في كل
من الدار البيضاء وبريتوريا ومنسق معني بنظام معلومات المنظمة عن كل إقليم فرعي لالتحاد اإلقليمي األول .ومن
الجوانب المھمة في ھذا النھج اإلقليمي رصد إجراءات التنفيذ التي ستتيح تحديداً سريعا ً واستجابة فورية للمشاكل
ومواطن القصور .فبدون رصد ،ثمة خطر شديد على تنفيذ نظام معلومات المنظمة في بعض األنحاء من االتحاد
اإلقليمي األول حيث قد يتأخر التنفيذ .وسيتحدد إجراءات الرصد لتشمل تدفقا ً منتظما ً للمعلومات بين المنسقين المعنيين
بنظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول ،وفرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة .وستقوم المراكز
العالمية لنظام المعلومات ومراكز تجميع البيانات أوالنواتج بدور مھم في الرصد على النحو الموصوف في الفقرة 8.6
أدناه.
8.3

خطط التنفيذ على الصعيد الوطني

يُتوقع من األعضاء أن تعد خططھا الوطنية لتنفيذ نظام معلومات المنظمة بحلول أيار /مايو  .2015وينبغي للمنسق
اإلقليمي المعني بنظام معلومات المنظمة أن يبلغ الخطط الوطنية إلى فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة في
االتحاد اإلقليمي األول وكذا المواعيد المستھدفة لعملية تشغيل مراكز نظام معلومات المنظمة المقررة )المركز الوطني،
ومركز تجميع البيانات أو النواتج( .وينبغي للخطط الوطنية أن تكون منسقة مع المراكز العالمية الرئيسية لنظام
المعلومات وينبغي أن تكون وفقا ً للجدول الزمني لتنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول.
8.4

بناء القدرات – التدريب والدعم

نظراً إلى كفاءات نظام معلومات المنظمة التي حددتھا لجنة النظم األساسية وضرورة تمكين جميع البلدان من تشغيل
نظام معلومات المنظمة في نھاية عام  ،2015تتمثل إحدى األنشطة األساسية في االتحاد اإلقليمي األول في تقديم تدريب
على إدارة البيانات الشرحية في إطار "تدريب المدرب" في أسرع وقت ممكن .ويُقترح تدريب خبير واحد على األقل
في كل مرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا .وتشجع الدول األعضاء على استخدام كفاءات نظام معلومات
المنظمة ودليل التدريب عند االضطالع بأنشطتھا في مجال تطوير القدرات وتعيين الموظفين.
وينبغي لتطوير القدرات اإلقليمية االستفادة من المركز العالمي لنظام المعلومات في الدار البيضاء والمركز العالمي في
بريتوريا ومن مھارات مراكز التدريب اإلقليمية بالنسبة لبناء القدرات عبر التعاون اإلقليمي ،بما في ذلك تبادل الموارد
التدريبية لدعم دليل التدريب والتعلم بشأن نظام معلومات المنظمة ،أو إعادة استخدام الموارد المعدة خارج االتحاد
اإلقليمي األول .وسيستفيد ذلك من تنسيق مركز التعليم والتدريب التابع للمنظمة فيما يخص إعداد المواد التدريبية.
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8.5

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
األھداف والجدول الزمني

يتمثل الھدف الرئيسي لتنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول في تمكين غالبية األعضاء في االتحاد
اإلقليمي األول من استخدام نظام معلومات المنظمة بحلول كانون األول /ديسمبر  ،2015مما يعني أن معظم المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا:
)أ(

معتمدة للعمل بصفة مركز وطني أو مركز لتجميع البيانات والنواتج ،وفقا ً إلجراء اعتماد مراكز نظام
معلومات المنظمة المبين في مرجع نظام معلومات المنظمة .وسيساعد في ھذه العملية المركز العالمي الرئيسي
لنظام المعلومات لھذه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من خالل تقديم الدعم الفني وإجراء
االختبارات لجميع العمليات المتعلقة بنظام معلومات المنظمة إلى جانب المراكز الوطنية أو مراكز تجميع
البيانات أو النواتج؛

)ب(

قادرة على المشاركة في معظم عمليات نظام معلومات المنظمة ،أي ينبغي للمركز الوطني أو مركز تجميع
البيانات أو النواتج أن يكون قادراً على الحصول على البيانات والنواتج من نظام معلومات المنظمة للمركز
العالمي الرئيسي التابع له ،وأن يقدم بياناته الخاصة بعمليات الرصد ونواتجه األخرى ،إلى جانب البيانات
الشرحية المرتبطة بھا ،إلى المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات التابع له.

وفيما يلي جھود تنفيذ نظام معلومات المنظمة حتى اآلن ،والجدول الزمني للمستقبل:
)أ(

أيلول /سبتمبر  :2014حلقة عمل من تنظيم الفريق العامل المعني بعمليات الرصد والبنية األساسية التابع لالتحاد
اإلقليمي األول /وفرقة العمل المخصصة المعنية بنظام معلومات المنظمة – تحديد مسار تنفيذ نظام معلومات
المنظمة؛

)ب( تشرين الثاني /نوفمبر  :2014خطة إقليمية محدثة بشأن تنفيذ نظام معلومات المنظمة متاحة باإلنكليزية
والفرنسية؛
)ج( منتصف كانون األول /ديسمبر  :2014استعرض فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول الخطة اإلقليمية لتنفيذ
نظام معلومات المنظمة؛
)د(

كانون األول /ديسمبر  :2014إخطار المنظمة بأسماء المنسقين الوطنيين المعنيين بنظام معلومات المنظمة
وإخطار فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة باألفضليات الوطنية فيما يخص اختيار المركز العالمي
الرئيسي لنظام المعلومات )التذييل الثالث(؛

)ھ(

 14شباط /فبراير  :2015المؤتمر السادس عشر لالتحاد اإلقليمي األول يعتمد خطة التنفيذ اإلقليمية بشأن نظام
معلومات المنظمة؛

)و(

نيسان /أبريل  :2015إخطار رسمي من الممثلين الدائمين إلى المنظمة باسم مركزھا العالمي الرئيسي لنظام
المعلومات وبموافقة ذلك المركز؛

)ز(

منتصف  :2015انطالق العمل في المركز العالمي لنظام المعلومات في بريتوريا وتنظيم حلقة عمل تطلع أعضاء
االتحاد اإلقليمي األول على نظام معلومات المنظمة وعلى المركز العالمي في بريتوريا؛

)ح( منتصف  :2015انطالق العمل في المركز العالمي لنظام المعلومات في الدار البيضاء وتنظيم حلقة عمل للتدريب
على نظام معلومات المنظمة؛
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)ط( منتصف  :2015رھنا ً بالموافقة على التمويل ،إجراء حلقة عمل بشأن إدارة البيانات الشرحية في إطار "تدريب
المدربين"؛
)ي( أيار /مايو  :2015المنسقون الوطنيون يُبلغون فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة بتواريخ العمل
المستھدفة للمراكز الوطنية المعنية بنظام معلومات المنظمة؛
)ك( أيار /مايو  :2015إبالغ المؤتمر السابع عشر بخطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول؛
)ل(

8.6

نيسان /أبريل – كانون األول /ديسمبر  :2015اتخاذ كل عضو إجراء بشأن خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة
على الصعيد الوطني ،بمساعدة ودعم من المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات التابع له ،من أجل تحقيق
الھدف المبين في بداية ھذه الفقرة.
رصد التقدم واألداء

باالرتباط مع المركز العالمي لنظام المعلومات في الدار البيضاء والمركز العالمي لنظام المعلومات في بريتوريا،
ومركز تجميع البيانات أو النواتج/المركز اإلقليمي لالتصاالت في داكار ومركز تجميع البيانات أو النواتج/المركز
اإلقليمي لالتصاالت في نيروبي ستقوم فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة التابعة لالتحاد اإلقليمي األول بدور
إيجابي في مجال رصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ نظام معلومات المنظمة في اإلقليم .وسيصدر تقرير نصف سنوي
إلى فريق إدارة االتحاد اإلقليمي األول يتضمن مستجدات الدراسة االستقصائية اإللكترونية المتعلقة بنظام معلومات
المنظمة في االتحاد اإلقليمي األول من أجل اإلبالغ عن التقدم العام المحرز في مجال عملية التنفيذ .وينبغي ألعضاء
فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة أن يبلغوا أيضا ً عن تجربتھم في مجال البيانات الشرحية والمشاكل التي
صادفوھا في المناطق التي يمثلونھا ،وغير ذلك من المسائل المرتبطة بعملية التنفيذ ،حتى يتسنى تقاسم ھذه المعلومات
مع األعضاء عبر التقرير نصف السنوي.
ومواصلة تحسين الربط في مجال االتصاالت في االتحاد اإلقليمي األول مھمة متواصلة ،وھي حاسمة لنجاح تنفيذ نظام
معلومات المنظمة في اإلقليم .لذا من المھم التعاون مع بقية األفرقة العاملة في إطار الفريق العامل المعني بعمليات
الرصد والبنية األساسية من أجل العمل إلنجاز ھذه المھمة.
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التذييل األول – خطة عمل المراكز الوطنية
تنفيذ مركز وطني في االتحاد اإلقليمي األول في إطار نظام معلومات المنظمة
-1

اتخاذ القرار )الوطني( لالنضمام إلى نظام معلومات المنظمة بصفة مركز وطني.

-2

تحديد المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات.

-3

تسمية المنسق المعني بنظام معلومات المنظمة بالنسبة للمركز الوطني .وينبغي أن يكون الشخص جزءاً من
المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وأن يكون على دراية بالعمل الحالي للنظام العالمي لالتصاالت
وبمفھوم نظام معلومات المنظمة.

-4

استعراض حالة شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،السيما عرض النطاق للمركز اإلقليمي الحالي
لالتصاالت وعرض نطاق الربط باإلنترنت.

-5

استعراض العرض العمل الحالي للنظام العالمي لالتصاالت من حيث تبادل البيانات وضمان كفاية شبكة
االتصاالت من أجل إرسال وتلقي البيانات بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب في إطار نظام معلومات المنظمة.
وإذا لم يكن األمر كذلك ،سيكون تحسين شبكة االتصاالت أمراً ذا أولوية .ويتعين تنفيذ حلول من قبيل زيادة
عرض نطاق الشبكة الحالية أو اعتماد وسائل إضافية لالتصاالت )مثل االتصال الساتلي وما إلى ذلك(.

-6

التواصل مع المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات المختار من أجل الحصول على الدعم في عملية اعتماد
المركز الوطني .ويجب إجراء حاالت االختبار الواردة في التذييل الرابع بالتعاون مع المركز العالمي لنظام
المعلومات كما يتعين موافقة ھذا األخير على ھذه االختبارات.

-7

إنشاء رابط تواصلي مع المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات وإحداث حسابات للمستخدمين بالمركز
العالمي لنظام المعلومات من أجل استخدام نظم المركز العالمي لنظام المعلومات.

-8

تقرير ما إذا كانت عملية إحداث /تحديث البيانات الشرحية ستدعم حاليا ً أو من بعد من قبل المركز العالمي لنظام
المعلومات .وفي انتظار ھذا القرار ،إحداث البيئة البرامجية الالزمة :إما من خالل تركيب محرر للبيانات
الشرحية على خادوم محلي أو إحداث رابط بالمركز العالمي لنظام المعلومات من أجل استخدام مرفق تحرير
البيانات الشرحية المركب على نظام المركز العالمي لنظام المعلومات.

-9

إخبار المنظمة برسالة من الممثل الدائم بشأن ما يلي) :أ( قرار تسمية المركز الوطني وتأييد ذلك من المركز
العالمي الرئيسي لنظام المعلومات بعد النجاح في اجتياز حاالت االختبارات؛ )ب( اختيار المركز العالمي
الرئيسي لنظام المعلومات وتسمية المنسق المعني بنظام معلومات المنظمة ،إذا من يفعل ذلك من قبل.

 -10تدريب موظف وموظف احتياطي ،إذا أمكن ،على المواصفات األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة من خالل
إرسالھما إلى دورات تدريبية تنظمھا المنظمة أو يجريھا المركز العالمي لنظام المعلومات .ويمكن أيضا ً طلب
دعم/تدريب في الموقع عبر عرض إطالق نظام معلومات المنظمة الذي وضعته المنظمة.
 -11تولي مسؤولية سجالت البيانات الشرحية التي تصف البيانات المقدمة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا وتعديل /تحديث ھذه البيانات ،إذا لزم األمر.
 -12البدء باستخدام وظيفة نظام معلومات المنظمة في إرسال وتلقي البيانات مع ما يرتبط بھا من بيانات شرحية.
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 -13االنضمام إلى فريق المستخدمين للمركز العالمي لنظام المعلومات بحضور االجتماعات وغيرھا من األحداث
المنظمة.
 -14دعم رصد العملية اإلقليمية لنظام معلومات المنظمة من خالل الرد على االستفسارات و/أو االستبيانات الواردة
من المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات ،الذي يجمع المعلومات ،بما في ذلك مدى وجود الخدمة ،ووضع
حركة الشبكة ،واألخطاء وغير ذلك من التعليقات.
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التذييل الثاني – خطة عمل مركز تجميع البيانات أو النواتج
تنفيذ مركز لتجميع البيانات والنواتج في االتحاد اإلقليمي األول في إطار نظام معلومات المنظمة
-1

اتخاذ القرار )الوطني( باالنضمام إلى نظام معلومات المنظمة بصفة مركز لتجميع البيانات والنواتج .وإخبار
المنظمة ،السيما لجنة النظم األساسية ،برسالة من مدير المنظمة بشأن الرغبة في القيام بدور مركز لتجميع
البيانات والنواتج.

-2

تعيين المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات.

-3

تسمية منسق مركز نظام معلومات المنظمة بالنسبة لمركز تجميع البيانات أو النواتج .وينبغي لھذا الشخص أن
يكون على دراية بمفھوم نظام معلومات المنظمة وعلى دراية ،عند االقتضاء ،بالعمليات الحالية للنظام العالمي
لالتصاالت.

-4

استعراض حالة شبكة االتصاالت ،السيما عرض نطاق المركز اإلقليمي لالتصاالت الحالي وعرض نطاق
الربط باإلنترنت.

-5

استعراض تبادل البيانات حالياً ،بما في ذلك عملية النظام العالمي لالتصاالت عند االقتضاء ،مع ضمان أن
تكون شبكة االتصاالت كافية إلرسال وتلقي البيانات بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب في إطار نظام
معلومات المنظمة .وإذا لم يكن األمر كذلك ،الحرص على التخطيط لعملية تنقية شبكة االتصاالت وتنفيذھا قبل
العمل بصفة مركز لتجميع البيانات والنواتج.

-6

اختيار وتركيب النظم التي تقدم الخدمات الضرورية من قبل مركز تجميع البيانات أو النواتج ،على النحو
الموصوف في مرجع نظام معلومات المنظمة ،السيما إدارة البيانات الشرحية ،وھذا أمر جديد في إطار نظام
معلومات المنظمة.

-7

التواصل مع المركز العالمي الرئيسي المختار لنظام المعلومات من أجل الحصول على الدعم في عملية اعتماد
مركز جمع البيانات والنواتج .واالتصال بلجنة النظم األساسية في شخص فريق الخبراء المعني بالمراكز
التابعة لنظام المعلومات في المنظمة للترتيب لعملية إظھار القدرة على القيام بدور مركز لتجميع البيانات
والنواتج ،من أجل تأييد المركز من قبل لجنة النظم األساسية وتعيينھا أو تعيين المركز من قبل مؤتمر المنظمة
بصفة مركز لتجميع البيانات والنواتج.

-8

وفقا ً لدليل نظام معلومات المنظمة ومرجع نظام معلومات المنظمة ،التعاون مع فريق الخبراء التابع للجنة النظم
األساسية من أجل اجتياز جميع االختبارات الالزمة لمركز تجميع البيانات أو النواتج ،وھي االختبارات المبينة
في عملية إثبات نظام معلومات المنظمة "اإلجراءات والمبادئ التوجيھية الخاصة بعملية شرح نظام معلومات
المنظمة" ).(http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc

-9

بعد اجتياز االختبارات بنجاح وتأييد المنظمة في مؤتمرھا /مجلسھا التنفيذي للمركز ،إنشاء العمليات بصفة
مركز لتجميع البيانات والنواتج.

-10

تدريب موظف وموظف احتياطي ،إذا أمكن ،على المواصفات األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة من خالل
إرسالھما إلى دورات تدريبية تنظمھا المنظمة أو يجريھا المركز العالمي لنظام المعلومات .ويمكن أيضا ً طلب
دعم /تدريب في الموقع عبر عرض إطالق نظام معلومات المنظمة الذي وضعته المنظمة

-11

االنضمام إلى فريق المستخدمين للمركز العالمي لنظام المعلومات من خالل حضور االجتماعات وغيرھا من
األحداث المنظمة.

القرارات
-12
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دعم رصد عملية نظام معلومات المنظمة اإلقليمية من خالل الرد على االستفسارات و/أو االستبيانات الواردة
من المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات ،الذي يجمع المعلومات ،بما في ذلك مدى وجود الخدمة ،وحالة
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التذييل الثالث – نموذج رسالة من الممثل الدائم للبلد إلى المنظمة من أجل إنشاء مركز وطني ،تسمية المنسق
المعني بنظام معلومات المنظمة والمركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات
إلى :األمين العام
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

الموضوع :مقترح لتسمية مركز وطني لنظام معلومات المنظمة

السيد األمين العام،
وفقا ً لمرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060الفقرة  ،2.4.2وفي إطار الخطة الوطنية لتنفيذ نظام
معلومات المنظمة ،يشرفني أن أطلب تسمية المركز ] اسم ،وموقع المركز[،الذي يعد جزءاً من ] اسم المرفق الوطني
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا[ ،بصفة مركز وطني ) (NCلنظام معلومات المنظمة ،وفقا ً لإلجراء المعمول به .وأود
أن أبلغكم بأن المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات المرتبط بالمركز الوطني ]االسم[ ينبغي أن يكون ]اسم المركز
العالمي لنظام المعلومات[.

ولتنسيق القضايا المرتبطة بنظام معلومات المنظمة ،أسمي بموجبه السيد /السيدة ] االسم ،والمنصب ،والبريد
اإللكتروني ،ورقم الھاتف[ منسقا ً عاما ً وطنيا ً لنظام معلومات المنظمة.
والرجاء تحديث السجالت وفقا ً لذلك.
وفي انتظار تلقي ردكم على الطلب الحالي تفضلوا بقبول فائق احترامي.

المثل الدائم ل ] العضو في المنظمة[
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التذييل الرابع – حاالت اختبار إثبات القدرة
اسم حالة االختبار :حالة االختبار  1إلثبات قدرات المراكز الوطنية
تحميل البيانات الشرحية الكشفية للبيانات والنواتج في الكتالوج
محدد ھوية حالة االختبار

NC-TC1

العنصر

إدارة البيانات الشرحية

DAR

الغرض من االختبار
التحقق من وظيفة إضافة ،وتحديث ،وحذف سجالت البيانات الشرحية من المركز الوطني إلى المركز  GISCالرئيسي
يجب مطابقة جميع سجالت البيانات الشرحية بالمخططات ذات الصلة )على سبيل المثال ،ينبغي رفض السجل إذا لم يكن مناسبا ً للمخطط(
مالحظة  : 1يشير مصطلح ‘‘تحميل’’ إلى حركة سجالت البيانات الشرحية بين مركز وطني يوفر البيانات الشرحية ومركز النظام WISالذي يدير
يستضيفه المركز GISCالرئيسي .ويمكن أن تنفذ في الواقع كعملية ‘‘جذب’’ تبدأ من موقع كتالوج  DARأو كعملية ‘‘دفع’’ تبدأ من مقدم البيانات الشرحية

كتالوجDAR

مالحظة  :2يمكن تنفيذ ھذه الوظائف بصفتھا:


صفحة ويب تسمح للمستخدمين المسجلين بإدارة بياناتھم الشرحية بشكل تفاعلي



وصلة بينية تفاعلية بين آلة -وآلة أخرى تسمح بالمعالجة األوتوماتية لدفعات البيانات الشرحية

جميع المراكز  GISCsتدعم الطريقتين .ويمكن للمركز الوطني أن يختار طريقة واحدة أو كلتا الطريقتين

الذي
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المواصفات الفنية ذات الصلة


المواصفة الفنية ) 1تحميل البيانات الشرحية(



المواصفة الفنية ) 8البحث في كتالوج وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليھا واسترجاعھا(

الشروط المسبقة
 -1يوجد اتصال شبكي بين المركز الوطني والمركز ) GISCاتصال مخصص و/أو عام(
 GISC has a file upload facility for collecting metadata from other WIS centre(s) -2يوجد لدى المركز العالمي  GISCمرفق تحميل ملفات لجمع البيانات الشرحية
من مراكز النظام  WISاألخرى
 -3يوجد لدى المركز العالمي  GISCكتالوج لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليھا واسترجاعھا يعمل بصورة كاملة
 -٤يوجد مركز  GISCلديه مستخدم/عملية مسجلة مرخص لھا بإدارة البيانات الشرحية لمركز معين من مراكز النظام

WIS

1

 -5يوجد مركز  GISCلديه صفحة ويب لكتالوج  DARتسمح بالبحث )انظر حالة االختبار  6لنظام معلومات المنظمة(

خطوات االختبار

1

الوصف

النتائج المتوقعة

يضيف المستخدم/العملية سجال صالحا يتضمن
بيانات شرحية إلى كتالوج وظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليھا واسترجاعھا

يجب العثور على سجل البيانات الشرحية عند التصفح/البحث في كتالوج
وظيفة الكشف عن البيانات الشرحية والنفاذ إليھا واسترجاعھا

1عملية إثبات قدرات النظام

http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc -WIS
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2

يعدل المستخدم/العملية سجالً في كتالوج

3

يحذف المستخدم/العملية سجالً في كتالوج

…

…

DAR
DAR

ينبغي رؤية التعديل على الفور عند التصفح/البحث في كتالوج

DAR

ينبغي عدم العثور على السجل المحذوف عند التصفح/البحث في كتالوج DAR

يحاول مستخدم مرخص له/عملية مرخص لھا تحميل يجب إشعار المستخدم/العملية بأن سجل البيانات الشرحية غير صالح
وأن عملية اإلضافة/التحديث توقفت وظل الكتالوج  DARدون تغيير.
سجل بيانات شرحية غير صالح
يحاول مستخدم مرخص له/عملية مرخص لھا تحميل ينبغي أال يحتوي الكتالوج  DARعلى سجل بمحدد ھوية مكرر إما:
سجل بمحدد ھوية فريد موجود بالفعل في الكتالوج
 -1يحل سجل البيانات الشرحية الجديد محل سجل البيانات الشرحية

DAR

القديم.
 -2وينبغي أال يكون سجل البيانات الشرحية القديم موجوداً في الكتالوج.
ويجب العثور على سجل البيانات الشرحية عند التصفح/البحث في
الكتالوج
 -3يجب إشعار المستخدم/العملية بأن السجل مكرر وأن عملية
اإلضافة/التحديث أُلغيت وظل الكتالوج  DARدون تغيير
مالحظة :من الضروري التأكد من أن التحديث ھو تعديل وليس ازدواجا ً عرضيا ً

…

مراقبة النفاذ -عدم السماح باإلضافة غير المرخص
بھا رقم 1

ينبغي أال يتمكن المستخدم غير المرخص له/العملية غير المرخص لھا
من إضافة سجل بيانات شرحية إلى الكتالوج DAR

…

مراقبة النفاذ -عدم السماح باإلضافة غير المرخص
بھا رقم 2

ينبغي أال يتمكن المستخدم /العملية من إضافة سجل بيانات شرحية إلى
الكتالوج  DARيمثل بيانات من مركزاً آخر للنظام WIS
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…

مراقبة النفاذ -عدم السماح بالتعديل غير المرخص به ينبغي أال يتمكن المستخدم غير المرخص له/العملية غير المرخص لھا
من تعديل سجل بيانات شرحية من كتالوج DAR
رقم 1

…

مراقبة النفاذ -عدم السماح بالتعديل غير المرخص به ينبغي أال يتمكن المستخدم/العملية من تعديل سجل بيانات شرحية يخص
مركزاً آخر للنظام  WISمن كتالوج DAR
رقم 2

…

مراقبة النفاذ -عدم السماح بالحذف غير المرخص به
رقم 1

ينبغي أال يتمكن المستخدم غير المرخص له/العملية غير المرخص لھا
من حذف سجل بيانات شرحية من كتالوج DAR

…

مراقبة النفاذ -عدم السماح بالحذف غير المرخص به
رقم 2

ينبغي أال يتمكن المستخدم/العملية من حذف سجل بيانات شرحية من
كتالوج  DARيخص مركزاً آخر للنظام WIS

المنظمة

المركز
تاريخ االختبار

اسم حالة االختبار :حالة االختبار  2إلثبات قدرات المراكز الوطنية
تحميل وتنزيل البيانات فيما بين مراكز النظام
محدد ھوية حالة االختبار
العنصر
الغرض من االختبار

NC-TC2

WIS

البلد
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التحقق من تحميل وتنزيل البيانات والنواتج وارتباطھما بالبيانات الشرحية
المتطلبات المشمولة


المواصفة الفنية  ) 2تحميل البيانات والنواتج(



المواصفة الفنية ) 10تنزيل الملفات من خالل الشبكات المخصصة(



المواصفة الفنية ) 11تنزيل الملفات من خالل الشبكات غير المخصصة(



المواصفة الفنية  ) 12تنزيل الملفات من خالل وسائل أخرى(

الشروط المسبقة
 -1توفر اتصال شبكي )اتصال مخصص و/أو عام( بين المركز الوطني والمركز ) GISCبما في ذلك المركز اإلقليمي لالتصاالت ،عند االقتضاء(
 -2توفر مرافق تحميل الملفات وتنزيلھا )بروتوكول  ،FTPالبريد اإللكتروني ،بروتوكول (... ،HTTP
 -3توفر بيانات متاحة للتحميل أو التنزيل
 -4توفر مرافق اكتشاف البيانات والنفاذ إليھا واسترجاعھا متاحة في المركز .GISC
خطوات االختبار

1

الوصف

النتائج المتوقعة

أ  -تحميل ملف مرتبط بسجل بيانات شرحية في
كتالوج  DARبالنقل من مركز  GISCإلى مركز

أ  -تسليم الملف المحمل إلى المركز  GISCومضاھاته بالبيانات الشرحية
المناظرة

النتائج الفعلية
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GISC

ب  -يمكن تحميل الملف

ب  -استخدام مرافق الكشف عن البيانات والنفاذ إليھا
واسترجاعھا ) (DARللبحث في البيانات الشرحية ثم
استرجع الملف
المنظمة

المركز
تاريخ االختبار

اسم حالة االختبار :حالة االختبار  3إلثبات قدرات المراكز الوطنية
الحفاظ على المستخدمين ،واألدوار ،والترخيص ،واالستيقان
محدد ھوية حالة االختبار

NC-TC3

العنصر

إدارة المستخدمين والوصول

الغرض من االختبار
إيجاد واستخدام مجموعات متنوعة من أنواع المستخدمين.
مالحظة :يمكن للمركز  GISCإنشاء وصلة للمراقبة بين المركز والمستخدم

البلد

189

القرارات
المواصفات الفنية ذات الصلة
المواصفة الفنية  ) 4االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بتحديد ھويات المستخدمين وأدوارھم(



المواصفة الفنية ) 6االستيقان من المستخدم(



المواصفة الفنية ) 7الترخيص بدور المستخدم(



المواصفة الفنية ) 13االحتفاظ بالبيانات الشرحية للنشر(



الشروط المسبقة
 -1أن يكون لدى المركز السلطة لتوفير الوصول إلى المستخدمين )موافقة الممثل الدائم ،مثالً(
 -2يوجد بالفعل عملية بين المركز الوطني والمركز  GISCتتيح للمركز التصريح لمستخدميه باستخدام المركز  GISCبمستويات وصول مناسبة
 -3تنشأ الوصلة البينية للمستخدم عبر االنترنت )صفحة ويب ،مثالً(
خطوات االختبار

1

الوصف

النتائج المتوقعة

توفير الوصول للمستخدم الخارجي للبحث في
البيانات الشرحية

يمكن للمستخدم المؤقت أن يبحث في البيانات الشرحية ،ولكن ال يمكنه
الوصول إلى البيانات من المركز  GISCأو الذاكرة المؤقتة ،أو االشتراك
في البيانات

أ( يذھب المستخدم للبحث في صفحة الويب
ب( يبحث المستخدم في البيانات الشرحية

أ( يحصل المستخدم على حق الوصول لصفحة البحث
ب( يجد المستخدم البيانات الشرحية

النتائج الفعلية
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ج( يحاول المستخدم الوصول إلى البيانات

2

إنشاء حسابات مع الوصول إلى البيانات الشرحية
وبيانات نظام  WISلمستخدم مرخص له من مركز
المنظمة
أ( يذھب المستخدم لصفحة انترنت لمستخدم
مسجل

ج( يحاول المستخدم الوصول للبيانات ويتم تحويله لصفحة
الترخيص في مصدر البيانات وال يمكنه الوصول إلى البيانات من
دون التحقق من تمتعه بدور المستخدم المرخص له
يتم إنشاء نوعين من مستخدمين .مستخدم يتمتع بصالحية الوصول
للبيانات الشرحية فقط ،واآلخر يتمتع بصالحية القدرة على الوصول
لخدمة اشتراك المركز أو طلب مخصص من الذاكرة المؤقتة
أ( يصل المستخدم لصفحة الدخول
ب( مستخدم جديد ،ومن ثم يجب أن ينشئ حساب

ب( يطلب من المستخدم تسجيل الدخول أو إنشاء
حساب
ج( يسجل المستخدم الحساب ويختار دوراً
لعضو صحيح العضوية المنظمة  WMOيتمتع
بسلطة الوصول إلى بيانات النظام ) WISمن
المراكز الوطنية التابعة للمنظمة  ،WMOمثالً(
د( يدخل المستخدم تفاصيل تسجيل الدخول

ج( يجري التحقق من حساب المستخدم بصفته عضواً في مركز
وطني تابع للمنظمة  WMOوينشأ الحساب .ويتلقى المستخدم
معلومات تسجيل دخول المستخدم )رمز عبر البريد اإللكتروني أو
رمز مشفر ،مثالً(
د( يتم تسجيل دخول المستخدم وبعد التحقق من أنه عضو في مركز
وطني تابع للمنظمة  ،WMOتتاح له إمكانية الوصول للبحث وتنزيل
البيانات التي تم تنزيلھا من الذاكرة المؤقتة ولخدمات االشتراكات

ھـ( يبحث المستخدم في البيانات الشرحية
ھـ( يحصل المستخدم على البيانات الشرحية
و( يحاول المستخدم الوصول من المركز إلى
بيانات المنظمة  WMOالمتاحة عالميا

و( يصل المستخدم بنجاح إلى البيانات من المركز

القرارات
ز( يحاول المستخدم الوصول إلى بيانات إضافية
من مركز غير مرخص له بالوصول إلى ھذه
البيانات

ز( يتلقى المستخدم إشعاراً بأنه غير مرخص له بالوصول إلى ھذه
البيانات ويحال إلى الصفحة التي يستطيع منھا طلب إجراء تغيير
دور المستخدم أو الدخول من جديد كمستخدم آخر

ح( يحاول المستخدم الوصول إلى البيانات أو
النواتج في موقع آخر

يحال المستخدم لصفحة الترخيص في موقع آخر

ط( يشترك العضو في البيانات لتلقيھا من
المركز في المستقبل
ي( يعود المستخدم لجلسة أخرى ويعيد تسجيل
الدخول للبحث أو االشتراك
ك( يعدل المستخدم تفاصيل االشتراك
ل( يلغي المستخدم االشتراك
م( يسجل المستخدم خروجه أو يغادر موقع
المركز ويحاول أن يعود لصفحة مرجعية في
تاريخ سابق ويصل للبيانات

ط( يتلقى المستخدم البيانات المقررة من خالل طريقة متفق عليھا في
وقت متفق عليه
ي( يحافظ المستخدم على الوصول الناجح بنفس حقوق الوصول
ك( يجري تحديث تفاصيل اشتراك المستخدمين وينعكس ذلك في
التسليمات الالحقة
ل( يتم تحديث تفاصيل اشتراك المستخدمين وال يستقبل أي عمليات
تسليم إضافية
م( يحاول المستخدم استخدام صفحة مرجعية من الدورات السابقة
للوصول للبيانات تحيله إلى صفحة تسجيل دخول المستخدمين
المسجلين

191

192

4

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
يفحص المستخدم وضع الحساب واالشتراكات

يمكن للمستخدم االطالع على حسابه وعلى تفاصيل اشتراكه ،بما في
ذلك المعامالت التاريخية والمستقبلية وحالة المعامالت الجارية

…

المركز
تاريخ االختبار

المنظمة

البلد
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التذييل الخامس – قائمة المختصرات وتعريفات مختارة
AMDCN
Associated GISC

CBS
Cg
DAR
DCPC
ECMWF
ET-WISC
GFCS
GISC
GTS
IGDDS
IMTN
MPLS
MTN
NC
NMHS
PR
Principal GISC
RA
RMDCN
RMTN
RTH
WG-OI
TT-WIGOS
TT-WIS
VPN
WIGOS
WIS
WMO
WWW

شبكات المناطق لتوصيل بيانات األرصاد الجوية
مركز عالمي لنظام معلومات المنظمة أبرم معه مركز معني بنظام معلومات المنظمة
اتفاقا ً ثنائيا ً لغرض تحميل أو تنزيل البيانات .وللمركز أن يتخذ أكثر من مركز عالمي
منتسب لكنه يعين مركزاً عالميا ً رئيسيا ً لتحميل وإدارة البيانات الشرحية
لجنة النظم األساسية
المؤتمر
الوصول إلى البيانات واسترجاعھا
مركز تجميع البيانات أو النواتج
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
فرقة الخبراء المعنية بالمراكز التابعة لنظام المعلومات في المنظمة
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
المركز العالمي لنظام المعلومات
النظام العالمي لالتصاالت
الخدمة العالمية المتكاملة لبث البيانات
شبكة االتصاالت الرئيسية المحسّنة
تبديل العالمات بعدة بروتوكوالت
الشبكة الرئيسية لالتصاالت
المركز الوطني
المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
الممثل الدائم
المركز العالمي الذي يستخدمه المركز المعني لنظام معلومات المنظمة لتحديث وإدارة
البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة في المركز
االتحاد اإلقليمي
الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد الجوية
الشبكة اإلقليمية لالتصاالت في مجال األرصاد الجوية
مركز إقليمي لالتصاالت
الفريق العامل المعني بعمليات الرصد والبنية األساسية
فرقة العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد
فرقة العمل المعنية بنظام معلومات المنظمة
الشبكة الخاصة االفتراضية
لنظام العالمي المتكامل للرصد
نظام معلومات المنظمة
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
المراقبة العالمية للطقس
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التذييل السادس – جھات االتصال بالنسبة إلى ھذه الخطة
 وسُجلت ھذه التفاصيل في ھذا التذييل حتى يتسنى تحديثھا دون.تفاصيل االتصال التالية مشار إليھا في نص الخطة
.تغيير نص الخطة ذاتھا

Operational issues
Rabia Merrouchi
Direction de la Météorologie Nationale, DMN/SMM
B.P. 8106 en face de la prefecture Hay Hassani
CASABLANCA
Morocco
Tel: +212 5 22 65 48 32
Fax: +212 5 22 91 3255
E-mail: gisc@marocmeteo.ma
cc to: rabia.merrouchi@gmail.com

Operational issues
Ms Christa Ferreira
South African Weather Service Department of
Environment Affairs
Private Bag X097
PRETORIA 0001
South Africa
Tel: +27 12 367 6135
Fax: +27 12 367 6435
E-mail: gisc@weathersa.co.za
cc to: christa.ferreira@weathersa.co.za

GISC Casablanca
Main contact
Mr Hassan HADDOUCH,
Direction de la Météorologie Nationale, DMN/SMM
B.P. 8106 en face de la prefecture Hay Hassani
CASABLANCA
Morocco
Tel: +212 66 1 47 23 68
Fax: +212 5 22 91 3255
E-mail: haddouchh@yahoo.com

GISC Pretoria
Main contact
Mr Bubele VAKALISA,
South African Weather Service Department of
Environment Affairs
Private Bag X097
PRETORIA 0001
South Africa
Tel: +27 12 367 6118
Fax: +27 12 367 6418
E-mail: bubele.vakalisa@weathersa.co.za

القرارات

التذييل السابع – رصد تنفيذ نظام معلومات المنظمة )نتائج دراسة استقصائية أيار /مايو (1 2014

الشكل  - 4اإلقليم الفرعي لالتحاد اإلقليمي األول

الشكل  - 5المنسق المعني بنظام معلومات المنظمة

الشكل  - 6المركز العالمي الرئيسي لنظام المعلومات
1

انظر أسئلة الدراسة االستقصائية في نسخة  pdfعلى العنوان التالي ،http://wis.wmo.int/doc=3239 :ونتائج أيار /مايو
 2014على العنوان التاليhttp://wis.wmo.int/doc=3237 :
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الشكل  - 7المراكز العالمية لنظام المعلومات المنتسبة

القرارات

الشكل  - 8تكنولوجيات االتصاالت

الشكل  - 9مستوى المعرفة التنظيمية لنظام معلومات المنظمة

الشكل  - 10التقدم المحرز في مجال تنفيذ نظام معلومات المنظمة
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الشكل  - 11التقدم المحرز في مجال االنتقال إلى نماذج الشفرات الجدولية
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التذييل الثامن  -اختصاصات المنسقين
المنسق الوطني لنظام معلومات المنظمة
يسمي الممثلون الدائمون لألعضاء في المنظمة المنسقين الوطنيين لنظام معلومات المنظمة .ويشكل ھؤالء المنسقون قناة
االتصال العملية مع أمانة المنظمة ،والمركز والمنسقين الوطنيين لنظام معلومات المنظمة.
وفيما يلي مسؤوليات المنسقين الوطنيين:
)أ(

يقوم بدور المنسق بشأن جميع أنشطة نظام معلومات المنظمة داخل الدولة العضو أو اإلقليم؛

)ب( مراقبة الوضع الوطني لتنفيذ نظام معلومات المنظمة واإلبالغ عن ذلك؛
)ج( المشاركة في أنشطة تنسيق وتنفيذ نظام معلومات المنظمة على الصعيد اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي؛
)د(

الترتيب للترخيص للمؤسسات الوطنية أو األشخاص بالدخول إلى نظام معلومات المنظمة؛

)ھ(

الحرص على أن تكون المسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ،بما في ذلك النظام العالمي لالتصاالت
والمراقبة العالمية للطقس موجھة إلى الشخص المعني ومحل متابعة بشأنھا؛

)و(

مراقبة النظام العالمي لمعلومات المنظمة والمشاركة في تنفيذه بشكل عام بما في ذلك أفرقة الخبراء التابعة للجنة
النظم األساسية التي تتولى إدارة البيانات وتمثيل البيانات وكذا المسائل المتعلقة بالشبكات؛

)ز(

اإلشراف على إعداد وإدارة البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة فيما يخص البيانات والنواتج
الواردة من المراكز المشاركة؛

)ح( مساعدة منسقي المراكز في المسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ،بما في ذلك مسائل االمتثال والمسائل
الوظيفية؛
)ط( تحديد االحتياجات من التدريب وتطوير القدرات ومتابعة ذلك؛
)ي( تمثيل المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في إسھامات نظام معلومات المنظمة واالتصال مع
المبادرات األخرى من قبيل النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات
المناخية ).(GFCS

مالحظة :إذا أيد المؤتمر أو المجلس التنفيذي التوصية ) ((CBS Ext.(2014) 1/ 2.6(1ستضاف المھام التالية:
)ك( تلقي اإلخطارات بالتعديالت المجراة على مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060ودليل
نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060ومرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم
 (386واألدلة المرتبطة ،ونشر المعلومات داخل دولتھم أو إقليمھم؛
)ل( التعليق على التعديالت المجراه على مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060ودليل نظام
معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1061ومرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم (386
واألدلة المرتبطة عن طريق اإلجراء البسيط ،باسم الممثل الدائم؛
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طلب إجراء تعديالت على مرجع نظام معلومات المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1060ودليل نظام معلومات
المنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(1061ومرجع النظام العالمي لالتصاالت )مطبوع المنظمة رقم  (386واألدلة
المرتبطة ،باسم الممثل الدائم.

منسق نظام معلومات المنظمة في المركز
يعين المركز أو الممثل الدائم المسؤول عن المركز منسقي المركز للمسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة .ويشكل
ھؤالء المنسقون قناة االتصال العملية مع أمانة المنظمة ،والمركز والمنسقين الوطنيين المعنيين بنظام معلومات
المنظمة.
وفيما يلي مسؤوليات المنسقين:
)أ(

مراقبة الوضع الوطني لتنفيذ نظام معلومات المنظمة واإلبالغ عن ذلك؛

)ب( المشاركة في أنشطة تنسيق وتنفيذ نظام معلومات المنظمة على الصعيد الوطني أو الدولي؛
)ج( الترتيب للترخيص بالدخول إلى البيانات والنواتج و/أو الخدمات المتاحة عبر المركز؛
)د(

الحرص على أن تكون المسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة موجھة إلى الشخص المعني ومحل متابعة
بشأنھا؛

)ھ(

مراقبة النظام العالمي لمعلومات المنظمة والمشاركة في تنفيذه بشكل عام بما في ذلك تقديم إسھامات إلى أفرقة
الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية التي تتولى إدارة البيانات وتمثيل البيانات وكذا المسائل المتعلقة بالشبكات؛

)و(

اإلشراف على إعداد وإدارة البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة فيما يخص البيانات والنواتج
الواردة من المركز؛

)ز(

مساعدة الموظفين والمستخدمين في المركز بشأن المسائل المتعلقة بنظام معلومات المنظمة ،بما في ذلك البيانات
الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ،وتطبيقات نظام معلومات المنظمة ،وشبكات ونظم نظام معلومات
المنظمة؛

)ح( تحديد االحتياجات من التدريب وتطوير القدرات ومتابعة ذلك؛
منسق النظام العالمي لالتصاالت
يعين الممثلون الدائمون لألعضاء في المنظمة المرتبطون بالنظام العالمي لالتصاالت المنسقين المعنيين بالنظام العالمي
لالتصاالت .ويشكل ھؤالء المنسقون قناة االتصال العملية مع أمانة المنظمة ،والمركز اإلقليمي لالتصاالت والمنسقين
الوطنيين المعنيين بالنظام العالمي لالتصاالت.
وفيما يلي اختصاصات المنسقين:
)أ(

يقوم بدور المنسق بشأن جميع أنشطة النظام العالمي لالتصاالت داخل المركز ومع مستخدميه الوطنيين؛

)ب( إدارة الترخيص بتلقي المعلومات أو نقلھا باستخدام النظام العالمي لالتصاالت؛
)ج( إدارة االشتراكات والوصول إلى حركة النظام العالمي لالتصاالت؛
)د(

اإلشراف على وضع وإدارة عناوين النظام العالمي لالتصاالت بالنسبة إلى البيانات والنواتج الواردة من المركز؛

القرارات
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)ھ(

الحرص على أن تكون للبيانات والنواتج المنشورة في النظام العالمي لالتصاالت الواردة من مركزكم البيانات
الشرحية الكشفية المالئمة المتعلقة بنظام معلومات المنظمة التي سبق تحميلھا إلى المركز العالمي الرئيسي لنظام
المعلومات؛

)و(

تنسيق حركة النظام العالمي لالتصاالت مع المركز أو المراكز اإلقليمية لالتصاالت التي يتبع لھا المركز وتبادل
المعلومات عبر المراكز الوطنية للنظام العالمي لالتصاالت؛

)ز(

الترتيب لتبادل المعلومات بين النظام العالمي لالتصاالت والمستخدمين الوطنيين ،بما في ذلك مراكز نظام
معلومات المنظمة؛

)ح( الحرص على أن تكون المسائل المتعلقة بالنظام العالمي لالتصاالت والمراقبة العالمية للطقس موجھة إلى
الشخص المعني ومحل متابعة بشأنھا؛
)ط( مراقبة النظام العالمي لالتصاالت واإلبالغ عنھا والمشاركة في تنفيذ النظام شكل عام بما في ذلك اإلسھامات
المقدمة إلى أفرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية التي تتولى إدارة البيانات وتمثيل البيانات وكذا المسائل
المتعلقة بالشبكات؛
)ي( مساعدة الموظفين والمستخدمين في المركز بشأن المسائل المتعلقة بالنظام العالمي لالتصاالت ،بما في ذلك
مسائل االمتثال والمسائل الوظيفية؛
)ك( تحديد االحتياجات من التدريب وتطوير القدرات ومتابعة ذلك.
المنسق المعني بالمركز اإلقليمي لالتصاالت
يعين الممثلون الدائمون لألعضاء في المنظمة المسؤولون عن المركز اإلقليمي لالتصاالت المنسقين المعنيين بالمركز
اإلقليمي لالتصاالت .ويشكل ھؤالء المنسقون قناة االتصال العملية مع أمانة المنظمة ،وسائر المراكز اإلقليمية
لالتصاالت ومراكز النظام العالمي لالتصاالت.
وفيما يلي مسؤوليات المنسقين:
)أ(

القيام بدور المنسق الوطني للنظام العالمي لالتصاالت؛

)ب( الترتيب لمراكز النظام العالمي لالتصاالت المرتبطة من أجل بدء تدفقات البيانات المتعلقة بالنظام العالمي
لالتصاالت وتعديلھا وإنھائھا ،بما في ذلك التفاوض بشأن عناوين النظام العالمي لالتصاالت ،وتقديم اإلخطارات
المطلوبة وصيانة المعلومات التشغيلية التي تحتفظ بھا المنظمة بشأن المعلومات الواقعة ضمن مجال مسؤولية
المركزاإلقليمي لالتصاالت؛
)ج( مراقبة حالة عمليات المركز اإلقليمي لالتصاالت واإلبالغ عن ذلك؛
)د(

تنسيق تدفق حركة النظام العالمي لالتصاالت عبر المركز اإلقليمي لالتصاالت ،بما في ذلك دعم اشتراكات
المركز العالمي لنظام المعلومات؛

)ھ(

العمل مع منسقي مراكز نظام معلومات المنظمة ،حتى تكون لحركة بيانات المركز العالمي لالتصاالت الواردة
من المراكز المرتبطة السجالت المالئمة للبيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة.

202

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

التذييل التاسع  -قائمة مرجعية باإلجراءات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يمكن
النظر فيھا في الخطط الوطنية لتحسين القدرة الوطنية على تبادل المعلومات وتجھيزھا
رقم اإلجراء
1

إنشاء تقارير رقمية في محطة يدوية لإلرسال

2

إرسال رقمي أوتوماتي لمعلومات محطات األرصاد الجوية األوتوماتية إلى المركز
الوطني /دون الوطني لجمع البيانات

3

اتصال من موقع مراقبة )أو مكتب اإلنتاج( إلى المركز الوطني /دون الوطني

4

المركز الوطني /دون الوطني لجمع البيانات

*5

مستودع وطني /دون وطني للبيانات

*6

نظام العرض /اإلنتاج )دمج البيانات من مصادر متعددة(

7

إعداد التقارير في شكل بيانات جدولية مشفرة

8

إرسال المعلومات إلى المستخدمين الوطنيين

9

إرسال المعلومات إلى المستخدمين الدوليين – إدارة تدفق البيانات )بما في ذلك النظام
العالمي لالتصاالت(

10

اتصاالت دولية

11

تلقي المعلومات من المراكز الدولية )بما في ذلك النظام العالمي لالتصاالت(

*12

مخزن بيانات للمعلومات الدولية )حبذا لو يكون مماثالً لمخزن بيانات وطني /دون وطني
حتى يتسنى استخدام المعلومات بسالسة(

*13

مخزن طويل األجل وحماية المعلومات

14

إحداث سجالت البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة وصيانتھا

15

تسليم النواتج الوطنية غير اآلنية عبر نظام معلومات المنظمة

16

تنفيذ المراكز غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بصفة مراكز وطنية
لنظام معلومات المنظمة )أو مراكز لتجميع البيانات أو النواتج(

17

امتثال المراكز الوطنية /مراكز تجميع البيانات أو النواتج لمتطلبات نظام معلومات
المنظمة

18

استغالل مرافق المراكز العالمية لنظام المعلومات وغيرھا من مرافق نظام معلومات
المنظمة من أجل تقديم المزيد من المعلومات إلى المستخدمين الوطنيين

االستعجال

اإلجراء
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رقم اإلجراء
19

التدريب الوطني في مجال نظام معلومات المنظمة  -المستخدمون

20

التدريب الوطني في مجال نظام معلومات المنظمة – مشغلو البنيات األساسية لنظام
معلومات المنظمة

القرار

االستعجال

اإلجراء

(RA I–16) 12

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول،
إذ يشير إلى:
)(1

)(2

أن المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الرابعة والستين )جنيف ،حزيران /يونيو – تموز /يوليو (2012
إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSالتي أُعدت بناء على ما قرره المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية
)جنيف ،أيار /مايو – حزيران /يونيو ،(2011
أن المجلس التنفيذي قد علَّق في دورته الخامسة والستين )جنيف ،أيار /مايو  (2013على مسودة خطة تنفيذ
إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSIPالتي أعدھا الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير
القدرات ،وأن المجلس قد اعتمد ھذه الخطة،

وإذ يشير كذلك إلى:
)(1

أن الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي قد حثت االتحادات اإلقليمية على التعاون في إعداد خطة تنفيذ
إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSIPوتقديم كافة سبل الدعم لھا،

)(2

أن إستراتيجية تطوير القدرات ) ،(CDSعلى نحو ما اعتمدتھا الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي ،أصبحت
تركز بشكل خاص على أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالبلدان الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSمما جعلھا تقدم
دعما ً ھاما ً ألعضاء اإلقليم األول ،نظراً إلى الخصوصيات الجغرافية السياسية لإلقليم األول،

يقرر أن يكلف اآللية المختصة في االتحاد بكفالة تنفيذ األعضاء لإلستراتيجية بشكل منسق ومتزامن؛
يطلب من األعضاء أن ينسقوا داخل االتحاد خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ) (CDSIPوأن يدعموا تنفيذھا،
السيما في االتحاد اإلقليمي األول؛
يطلب من األمين العام أن يدعم االتحاد في تنفيذ ھذا القرار؛
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يطلب من برامج المنظمة ) (WMOأن تدعم تنفيذ اإلستراتيجية في االتحاد اإلقليمي األول من خالل توفير الخبرات
وغيرھا من أشكال المساعدة ،حسبما يقتضي األمر.

القرار

(RA I–16) 13

فريق اإلدارة والھيئات الفرعية
التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( )مطبوع المنظمة رقم ،(1068

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOمع القرارات )مطبوع
المنظمة رقم ،(1136

)(4

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

)(5

الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

)(6

الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي
األول )أفريقيا( ،2015-2012

2015-2012

)نسخة تشرين األول /أكتوبر ،(2011

وإذ يضع في اعتباره االقتراح المقدم من رئيس االتحاد،
وإذ يشير أيضا ً إلى:
)(1

الدور الفعال الذي يؤديه فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول خالل فترة ما بين الدورتين،

)(2

تنامي الحاجة إلى تخطيط أنشطة االتحاد وتنسيقھا بغية تحقيق النتائج المتوقعة والنواتج األساسية للخطة
اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول،

)(3

الحاجة إلى وضع ھياكل عمل للھيئات الفرعية تتسم بالفعالية والكفاءة ،وإلى توجيه األنشطة التي تضطلع بھا ھذه
الھيئات وتنسيقھا خالل فترة مابين الدورتين،

)(4

الحاجة إلى البقاء على اطالع دائم على احتياجات األعضاء وقضاياھم ،وإبالغ الھيئات التأسيسية واللجان الفنية
المناسبة واألمانة باحتياجاتھم،

)(5

وجود حاجة إلى آلية لمعالجة القضايا الشاملة التي ال تتناولھا األفرقة العاملة أو فرق العمل األخرى ،والسيما
األنشطة المتعلقة بالنتيجتين المتوقعتين  6و 7من الخطة االستراتيجية للمنظمة )،2015-2012 (WMO
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وإذ ُيدرك:
)(1

أن األعضاء وافقوا على أھمية مواصلة أنشطة فريق اإلدارة ،والفرق العاملة األخرى التابعة لالتحاد،

)(2

أن ثمة حاجة متنامية لزيادة تنسيق أنشطة االتحاد،

)(3

أن ثمة حاجة إلى ترتيب يتيح مناقشة المسائل ذات األھمية بالنسبة لالتحاد ،بما فيھا أنشطة األفرقة العاملة،
وأعضاؤھا ،والمقررون  ،خالل فترة ما بين الدورتين،

يقرر:
)(1

إعادة تشكيل فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ل ُيسدي المشورة لرئيس االتحاد ويقدم توصيات
بشأن المسائل ذات األھمية بالنسبة لالتحاد ،على أن تكون عضويته و اختصاصاته كاآلتي:

)أ(

العضوية:
’ ‘1

رئيس االتحاد اإلقليمي األول؛

’ ‘2

نائب رئيس االتحاد اإلقليمي األول؛

’ ‘3

رؤساء أفرق العمل ولجنة األعصاير المدارية؛

’ ‘4

المستشار الھيدرولوجي للرئيس؛
المنسّق المعني بالمسائل الجنسانية؛

’ ‘5
’ ‘6

أعضاء االتحاد اإلقليمي األول األعضاء في المجلس التنفيذي وخبراء إضافييون يجوز للرئيس
دعوتھم ،حسب االقتضاء.

)ب( االختصاصات
’ ‘1

مناقشة القضايا المتعلقة بعمل االتحاد ،بما فيھا القضايا الناشئة أو تلك التي تتطلب اعتماد إجراءات
ال يمكن تأجيلھا إلى حين انعقاد الدورة العادية الالحقة لالتحاد؛

’ ‘2

تخطيط أنشطة االتحاد وھيئاته الفرعية وتنسيقھا؛

’ ‘3

ضمان معالجة األولويات ،وإسداء المشورة بشأن الترتيبات المالئمة لتحقيق نتائج وفق الخطة
االستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحاد
اإلقليمي األول )أفريقيا(  ،2015-2012والخطة التشغيلية اإلقليمية؛

’ ‘4

اختيار أعضاء األفرقة العاملة ،وتعيين رؤساء األفرقة العاملة من التسميات التي يعرضھا أعضاء
االتحاد اإلقليمي األول؛

’ ‘5

وضع واستعراض ھيكل وعمل الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد ،بما في ذلك تنفيذ توصياتھا ،وحل
ھذه الھيئات أو إعادة تنظيمھا حسب مقتضى الحال؛

’ ‘6

التعاون مع أمانة المنظمة ) (WMOفي مجال تعبئة الموارد ،وإسداء المشورة بشأن وسائل مواءمة
الموارد الالزمة مع األولويات اإلقليمية ،وتنفيذ الخطة التشغيلية؛

’ ‘7

تنسيق تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( ،واإلشراف على تنفيذھا ،وتقديم إسھام اإلقليم
األول في الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
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’ ‘8

إعداد الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول للفترة المتبقية من الفترة المالية الخامسة عشرة ،على
أساس المناقشات التي دارت خالل الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول ،مع مراعاة
اإلسھامات المقدمة من أعضاء االتحاد ،وإعداد الخطة التشغيلية اإلقليمية للفترة المالية السادسة
عشرة لالتحاد )(2019-2016؛

’ ‘9

استعراض المسائل األخرى التي تستجد ،بما في ذلك تدعيم الشراكات االستراتيجية مع المنظمات
اإلقليمية ووكاالت التنمية ،والجھات المعنية األخرى؛

إنشاء األفرقة العاملة التالية:
)أ(

فريق عامل معني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية:
’‘1

خبراء في النظم العالمية المتكاملة للرصد ) ،(WIGOSبمن فيھم رئيس فرقة تنفيذ نظام معلومات
المنظمة ) (WISفي االتحاد اإلقليمي األول؛

’‘2

خبراء في نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

’‘3

خبيران إقليميان معنيان بأدوات وطرائق الرصد ) :(CIMOخبير متخصص في نظم الرصد
التقليدية واآلخر متخصص في نظم االستشعار عن بعد؛

’‘4

خبراء في االتصاالت اإلقليمية؛

’‘5

خبراء من فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول )(RAIDEG؛

)ب( فريق عامل معني بالخدمات والتطبيقات المناخية:
’‘1

خبير في المناخ وإدارة البيانات؛

’‘2

خبير في التنبؤ بالمناخ لنطاقات زمنية تتراوح بين الموسمية والعقدية؛

’‘3

خبير في األرصاد الجوية الزراعية؛

’‘4

خبير في تغير المناخ وتقلبه ونمذجته؛

’‘5

خبير في المناخ والصحة؛

)ج( فريق عامل معني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصال:

)د(

’‘1

خبير في الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارھا؛

’‘2

خبير في خدمات األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات؛

’‘3

خبير في تعزيز مجال التنبؤ العددي بالطقس وتشغيله وتطبيقه ،من التنبؤ اآلني إلى التنبؤات
المتوسطة المدى؛

’‘4

خبير في التقديم الشامل للخدمات ،بما فيھا خدمات الطقس العامة؛

فريق عامل معني بالھيدرولوجيا والموارد المائية:
’‘1

خبير في التنبؤ والتوقع الھيدرولوجيين؛

’‘2

خبير في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وفي تطوير الخدمات وتقديمھا؛

’‘3

خبير في المراقبة الھيدرولوجية وإدارة البيانات؛

’‘٤

خبير في المياه والمناخ؛

’‘5

خبير في التنبؤ المتكامل بالتدفق العالي/المنخفض؛
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)ھـ( فريق اعمل معني بقضايا االمتثال في خدمات األرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران
واسترداد التكاليف؛

)و(

’‘1

خبير في األرصاد الجوية للطيران ؛

’‘2

خبير في خدمات األرصاد الجوية البحرية ؛

’‘3

خبير في نظم إدارة الجودة بما في ذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
والكفاءات ذات الصلة؛

’‘4

خبير بشأن استرداد التكاليف من الطيران واألنشطة البحرية؛

’‘5

خبير بشأن رأسمال البشري )القدرات،والتطوير ،واالستبقاء ،والمسار الوظيفي إلخ(.

لجنة معنية باألعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي:
’‘1

)(3

)(ICAO

 15عضواً في اللجنة من البلدان األعضاء األكثر تعرضا َ لألعاصير المدارية في جنوب غرب
المحيط الھندي؛

إنشاء فرقة العمل التالية:
فرقة عمل معنية باألرصاد الجوية للطيران؛

)(4

دعوة الرئيس إلى العمل كرئيس لفريق اإلدارة .ويجوز لفريق اإلدارة أن يدعو خبراء من االتحاد اإلقليمي األول
لحضور اجتماعاته ،إن برزت حاجة لخبراتھم؛

)(5

دعوة الرئيس وفريق اإلدارة إلعداد اختصاصات األفرقة العاملة وفريق العمل بمراعاة المجاالت ذات األولوية
التي حددھا االتحاد ،وبالتشاور مع اإلدارات الفنية المعنية في المنظمة )(WMO؛

يطلب إلى الرئيس أن يكفل التمثيل المالئم لألعضاء في فريق اإلدارة وفي األفرقة العاملة ،وأن يعقد فريق اإلدارة
اجتماعا ً سنويا ً واحداً على األقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،ويفضل أن يكون ذلك بالتزامن مع اللقاءات أو
االجتماعات األخرى؛
يطلب إلى فريق اإلدارة أن ينشئ ،بإسھام من الممثلين الدائمين لالتحاد اإلقليمي األول ،الھيئات الفرعية األولية لالتحاد
اإلقليمي األول ،في موعد ال يتجاوز  31آذار /مارس 2015؛
يأذن للرئيس أن يتخذ القرارات الضرورية نيابة عن االتحاد بشأن المسائل المھمة ،بعد التشاور مع فريق اإلدارة؛
يطلب أيضا ً إلى الرئيس أن يقدم تقارير إلى االتحاد خالل فترة ما بين الدورتين ،حسب االقتضاء ،وفي االجتماع العادي
التالي لالتحاد بشأن أنشطة فريق اإلدارة ،والقرارات ذات الصلة المتخذة نيابة عن االتحاد.
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القرار

(RA I–16) 14

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة
وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى التقرير النھائي الموجز للدورة التاسعة للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم  ،(67الملخص
العام ،الفقرة ،3.7.1
وإذ يرى:
)(1

أن عدداً من القرارات التي اعتمدت قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة تم تنقيحھا ودمجھا في قرارات الدورة
السادسة عشرة ،

)(2

أن بعض القرارات السابقة األخرى تم دمجھا في مطبوعات المنظمة ) (WMOذات الصلة أو لم تعد صالحة،

)(3

أنه اليزال يتعين تنفيذ بعض القرارات السابقة،

يقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات  ،(XV-RA I) 3و ،(XV-RA I) 4و ،(XV-RA I) 8و (XIV-RA I) ،(XIV-RA I) 5و،22
و ،(XIII-RA I) 11و ،(XIII-RA I) 12و ،(XIII-RA I) 13و ،(XI-RA I) 15و(X-RA I) 20؛

)(2

اإلبقاء على سيران القرار  - (XV-RA I) 5الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكة المناخية األساسية
اإلقليمية في اإلقليم األول ،كما ُحدّث في القرار .(RA I 16) 9

)(3

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى المعتمدة قبل انعقاد دورته السادسة عشرة.

نشر نص القرارات التي أُبقي على سريانھا في المرفق بھذا القرار.
)(4
ـــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (XV-RA I) 9الذي لم يعد سارياً.
مالحظة:
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مرفقات القرار

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة
Resolution 20 (X-RA I)
MARINE METEOROLOGICAL SERVICES IN REGION I
REGIONAL ASSOCIATION I (AFRICA),
NOTING:
(1)

Resolution 19 (IX-RA I) — Marine meteorological services in Region I,

(2)

Resolution 20 (IX-RA I) — Port meteorological services

(3)

Second WMO Long-term Plan, Part II, Volume 4, Section 4.3 — Marine Meteorology and
Associated Oceanographic Affairs Programme,

(4)

Resolution 14 (Cg-X) — Marine Meteorology and Associated Oceanographic Activities
Programme for the period 1988–1991,

(5)

Resolution 11 (EC-XLI) — Development of a global operational ocean observing system,

(6)

Recommendation 6 (CMM-X) — The WMO VOS scheme,

(7)

Final report of the first session of the CMM Subgroup on Observations and
Telecommunications (Geneva, February 1990), general summary, section 4,

CONSIDERING:
(1)

That, in addition to shipping and deep-sea fishing, marine activities such as coastal
fisheries, offshore operations, coastal development works, harbour development, etc. call
for increased marine meteorological support,

(2)

That NMSs should be in a position to provide the necessary marine meteorological services
for the safety and economy of these activities,

(3)

That an adequate forecast service to coastal and offshore areas needs the backing of
observational data from these areas and that, in addition, these data are essential in
support of climate monitoring, research and prediction,

(4)

That the real-time collection of observational data from the sea areas surrounding the
continent and islands of RA I is of fundamental importance to the provision of
meteorological services for marine activities,

(5)

That the establishment or expansion of port meteorological services will be of particular
importance in obtaining increased observations, especially from the ocean areas in the
tropics and the southern oceans,
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URGES MEMBERS:
(1)

To develop their national marine meteorological services to meet the growing demands for
combined meteorological and related oceanographic information in support of marine
activities on high seas, in coastal and offshore waters and in and near ports;

(2)

To make every effort to establish a network of stations in coastal areas for providing the
necessary meteorological and related oceanographic observations for marine services and
in support of climate and global change studies;

(3)

To take steps to improve communications links between their national centres (NMCs) and
GTS centres in the countries operating INMARSAT Coastal Earth Stations (CES);

(4)

To take all possible steps to improve the operation of coastal radio stations (CRSs)
responsible for collecting observational data and ensure that the CRSs are kept in force
and operational at least until 1999;

(5)

To establish or strengthen port meteorological services in all major ports in their countries
in support of ships operating in the Region and with a view to increased data collection
from these ocean areas;

(6)

To cooperate fully with the two Regional Rapporteurs in the discharge of their tasks;

REQUESTS the Secretary-General:
(1)

To arrange for the two Rapporteurs to meet with a view to harmonizing their work
programme within the Region;

(2)

To assist countries in the setting up of marine meteorological and oceanographic
observation networks and in providing appropriate information and assistance as required.

Resolution 15 (XI-RA I)
USE OF INMARSAT FOR THE COLLECTION OF SHIPS’ METEOROLOGICAL AND
OCEANOGRAPHIC REPORTS
REGIONAL ASSOCIATION I (AFRICA),
NOTING:
(1)

Resolution 19 (Cg-XI) — The collection and dissemination of marine meteorological and oceanographic
information using INMARSAT,

(2)

Resolution 16 (V-RA I) — Collection, exchange and distribution of ships’ weather reports,

(3)

The equipping of an increased number of ships participating in the WMO VOS scheme with Ship Earth
Stations (SES) of INMARSAT, in particular with the INMARSAT-C facility,

CONSIDERING:
(1)

The need to increase the number of ships’ meteorological and oceanographic reports from most of the
sea areas of Region I,

(2)

The considerable improvements to be expected in the receipt of marine meteorological and
oceanographic observations from ships at sea through the enhanced use of the INMARSAT system,

(3)

The cost savings which will accrue to those Members collecting such reports through INMARSAT by
the increased use of the new INMARSAT-C facility for this purpose,
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RECOGNIZING with appreciation that certain Members operating INMARSAT CESs have already arranged
through their CES to accept ships’ meteorological and oceanographic reports that are of general value to all
Members of WMO,
BEING CONCERNED however, that problems continue to be related to the timely redistribution to the
countries closest to their geographical origin of reports collection through INMARSAT,
URGES:
(1)

Members concerned to make every effort to ensure the timely global redistribution on the GTS of
reports collected through INMARSAT to all Members and in particular to countries in the areas of the
geographical origins of those reports;

(2)

All Members in the Region operating VOS equipped with INMARSAT-C to make every effort for ships
to be supplied with new software package for the compilation and transmission of meteorological
reports through INMARSAT-C, to ensure the maximum efficiency and cost-effectiveness of such an
operation;

(3)

All Members which have designated coastal radio stations to continue their operation for the next five to
ten years, or until INMARSAT becomes fully operational, so that ships not yet equipped with
INMARSAT-C stations can continue to provide meteorological reports;

REQUESTS the Secretary-General to assist Members in the implementation of this resolution.
_______
NOTE: This resolution replaces Resolution 16 (V-RA I), which is no longer in force.
Resolution 19 (XI-RA I)
SUPPORT TO THE TECHNICAL COOPERATION (TCO) PROGRAMME
REGIONAL ASSOCIATION I (AFRICA),
NOTING:
(1)

With concern the decline in UNDP funding available for technical cooperation activities in support of
meteorological and hydrological services at national and regional levels,

(2)

The negative consequences of the above decline of the resources of the WMO Secretariat in support of
technical cooperation activities and on the operations of the NMHSs and national and regional
institutions, as well as on the operation of the vital WWW facilities in the Region,

RECOGNIZING:
(1)

That the TCO Programme is vital to the Members of the Region and is one of the core responsibilities
of the WMO,

(2)

That several national and regional institutions have benefited from external assistance to establish and
sustain their activities,

NOTING FURTHER:
(1)

The efforts deployed by the Secretary-General to mobilize new and additional resources,

(2)

The proposals to be submitted by the Secretary-General to the Eleventh Congress on the future
structure of the TCO Programme in light of the recommendations of the Study Group on Technical
Cooperation established by the Secretary-General and of the forty-sixth session of the Executive
Council,

CONSIDERING the serious economic difficulties being encountered by most Members in the Region,
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URGES MEMBERS to deploy additional efforts in seeking funding for traditional as well as new sources, in
;support of national, regional and international meteorological and hydrological services
REQUESTS the Secretary-General:
;To ensure that continued adequate secretariat support is available for technical cooperation activities

)(1

To continue his efforts in mobilizing resources for the benefit of Members, including the WMO VCP.

)(2

القرار

(XIII RA I) 11

النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثانية للمسؤولية عن
خدمات األرصاد الجوية البحرية )(METAREA ll
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يحيط علما ً بالتقرير المقدم من فرنسا بشأن النظام المشترك المنسـق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقتين
الثانية ) (Metarea llوالثالثة )الجزء الغربي( ))،(Metarea lll(W
وإذ يرى أن تسمية مناطق تنبؤات مشتركة داخل المنطقة الثانية للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية البحرية
 METAREA llسيعزز تنسيق دعم األرصاد الجوية البحرية لألنشطة البحرية ،وبخاصة النقل البحري ومصايد األسماك
والتصدي لطوارئ التلوث البحري وعمليات البحث واإلنقاذ البحرية ،في المنطقة الثانية للمسؤولية عن خدمات األرصاد
الجوية البحرية )،(METAREA ll
يقرر أن يعتمد رسميا ً النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثانية للمسؤولية عن
خدمات األرصاد الجوية البحرية حسبما ورد في مرفق ھذا القرار؛
يطلب إلى األمين العام للمنظمة أن يدرج نص مرفق ھذا القرار في مطبوع المنظمة رقم  ،9المجلد "دال" ،وفي المرجع
الخاص بخدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم .(558

مرفق القرار

(XIII RA I) 11

النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثانية
للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )(Metarea ll
إذ يرى أن تسمية مناطق مشتركة للتنبؤات داخل المنطقة الثانية للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية البحرية سيعزز
تنسيق دعم األرصاد الجوية البحرية لمختلف األنشطة البحرية اعتمد االتحاد اإلقليمي األول النظام المشترك المنسق
لمناطق التنبؤات البحرية على النحو الوارد وصفه أدناه .وأساس النظام الموحد ھو تقسيم مناطق التنبؤات إلى مستويين:
مناطق رئيسية ،ومناطق فرعية .وتوصف المناطق الفرعية داخل المنطقة الرئيسية ،بوجه عام ،وفقا ً لنقطة البوصلة،
على سبيل المثال :الجزء الشرقي أو الجزء الجنوبي ،إلخ.
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المناطق الفرعية المشتركة للتنبؤات داخل المنطقة الثانية للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية
البحرية ) (METAREA llالتابعة للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار )(GMDSS
شرقا ً10°
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قائمة أسماء المناطق البحرية داخل المنطقة الثانية للمسؤولية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29

)(METAREA ll

 :FARADAYبين  45شماالً و 48°27شماالً ،وبين 22ه غربا ً و35ه غربا ً
 :ROMEOبين  45شماالً و 48°27شماالً ،وبين 12ه غربا ً و22ه غربا ً
 :ALTAïRبين 40ه شماالً و45ه شماالً ،وبين 22ه غربا ً و35ه غربا ً
 : CHARCOTبين 40ه شماالً و45ه شماالً ،وبين 12ه غربا ً و22ه غربا ً
 :ACORESبين 35ه شماالً و40ه شماالً ،وبين 22ه غربا ً و٣٥ه غربا ً
 :JOSEPHlNEبين 35ه شماالً و40ه شماالً ،وبين 12ه غربا ً و22ه غربا ً
 :lRVlNGبين 30ه شماالً و35ه شماالً ،وبين 22ه غربا ً و35ه غربا ً
 :MADElRAبين 30ه شماالً و35ه شماالً ،وبين 13ه غربا ً و22ه غربا ً
 :METEORبين 25ه شماالً و30ه شماالً ،وبين 22ه غربا ً و35ه غربا ً
 :CANARlASبين 25ه شماالً و35ه شماالً ،وبين 13ه غربا ً و22ه غربا ً
 :PAZENNبين 45ه شماالً و 48°27شماالً ،وبين 6ه غربا ً و12ه غربا ً
 :lROlSEبين  47°30شماالً و 48°27شماالً ،ومن ساحل فرنسا حتى 6ه غربا ً
 :YEUبين  46°30شماالً و 47°30شماالً ،ومن ساحل فرنسا حتى 6ه غربا ً
 :ROCHEBONNEبين 45ه شماالً و 46°30شماالً ،ومن ساحل فرنسا حتى 6ه غربا ً
 :CANTABRlCOمن ساحل إسبانيا حتى 45ه شماالً ،ومن ساحل فرنسا حتى 7ه غربا ً
 :FlNlSTERREبين  41°50شماالً و45ه شماالً ،وبين 7ه غربا ً و12ه غربا ً
 :PORTOبين 39ه شماالً و 41°50شماالً ،ومن ساحل البرتغال حتى 12ه غربا ً
 :S. VlCENTEبين 35ه شماالً و39ه شماالً ،وبين  7°30غربا ً حتى 12ه غربا ً
 :CADlZمن 35ه شماالً حتى ساحل إسبانيا ،وبين 6ه غربا ً و7°30غربا ً
 :GlBRALTAR STRAlT/ ESTRECHOبين خط جبل طارق /سبتة و6ه غرباً ،ومن ساحل المغرب حتى
ساحل إسبانيا
ه
ه
ه
 :CASABLANCAبين  32شماالً و 35شماالً ،ومن ساحل المغرب حتى  13غربا ً
 :AGADlRبين ٠30ه شماالً و32ه شماالً ،ومن ساحل المغرب حتى 13ه غربا ً
 :TARFAYAمن ساحل المغرب حتى 30ه شماالً ،ومن ساحل المغرب حتى 13ه غربا ً
 :CAPE VERDEبين 15ه شماالً و25ه شماالً ،وبين 22ه غربا ً و35ه غربا ً
 :CAP BLANCبين  20شماالً و25ه شماالً ،ومن ساحل أفريقيا حتى 22ه غربا ً
 :CAP TlMlRlSبين 15ه شماالً  20شماالً ،ومن ساحل أفريقيا حتى 22ه غربا ً
 :SlERRA LEONEبين 7ه شماالً و15ه شماالً ،ومن ساحل أفريقيا حتى 35ه غربا ً
 :GULF OF GUlNEAبين خط االستواء و7ه شماالً ،ومن ساحل أفريقيا حتى  20غربا ً
 :POlNTE NOlREبين 6ه جنوبا ً وحتى خط االستواء ،ومن ساحل أفريقيا حتى 20ه غربا ً
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النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثالثة للمسؤولية
عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء الغربي( ))(METAREA lll(W
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يحيط علما ً بالتقرير المقدم من فرنسا بشأن النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقتين
الثانية  Metarea llوالثالثة )الجزء الغربي( )،Metarea lll(W
وإذ يرى أن تسمية مناطق تنبؤات مشتركة داخل المنطقة الثالثة للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء
الغربي( ) METAREA lll(Wسيعزز تنسيق دعم األرصاد الجوية البحرية لألنشطة البحرية ،وبخاصة النقل البحري
ومصايد األسماك والتصدي لطوارئ التلوث البحري وعمليات البحث واإلنقاذ البحرية ،في المنطقة الثالثة للمسؤولية
عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء الغربي( )،METAREA lll(W
يقرر أن يعتمد رسميا ً النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثالثة للمسؤولية عن
خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء الغربي( ) ،Metarea lll(Wحسبما ورد في مرفق ھذا القرار؛
يطلب إلى األمين العام للمنظمة أن يدرج نص مرفق ھذا القرار في مطبوع المنظمة رقم
الخاص بخدمات األرصاد الجوية البحرية )مطبوع المنظمة رقم .(558

مرفق القرار
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النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق للتنبؤات البحرية داخل المنطقة الثالثة للمسؤولية
عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء الغربي( ))(Metarea lll(W
إذ يرى أن تسمية مناطق مشتركة للتنبؤات داخل المنطقة الثالثة )الجزء الغربي( )) (Metarea lll(Wسيعزز تنسيق دعم
األرصاد الجوية البحرية لمختلف األنشطة البحرية ،اعتمد االتحاد اإلقليمي األول النظام المشترك المنسق لتسمية مناطق
التنبؤات البحرية على النحو الوارد وصفه أدناه .وأساس النظام الموحد ھو تقسيم مناطق التنبؤات إلى مستويين :مناطق
رئيسية ومناطق فرعية .وتوصف المناطق الفرعية داخل المنطقة الرئيسية ،بوجه عام ،وفقا ً لنقطة البوصلة ،على سبيل
المثال :الجزء الشرقي أو الجزء الجنوبي ،إلخ.
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺳق ﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﻣﻧﺎطق ﻟﻠﺗﻧﺑؤات اﻟﺑﺣرﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
للمسؤولية عن خدمات األرصاد الجوية البحرية )الجزء الغربي( ))(METAREA lll(W

11. Longitude in
degrees/
minutes
18. 008°38’E
25. 009°33’E

Longitude in
10. Latitude in
degrees/
8. 9. Characteristic points
degrees/
minutes
minutes
14. 005°21’W 15. 16. CAP TEULADA
17. 38°52’N
21. 002°16’W 22. 23. CAP CARBONARA
24. 39°07’N

Latitude in
degrees/
minutes
13. 36°09’N
20. 36°44’N

12. GIBRALTAR
19. CAP DE GATA

32. 008°12E
39. 011°52’E

31. 40°57’N
38. 42°01’N

28. 000°40’W 29. 30. CAP FALCONE
35. 000°14’E 36. 37. CAP LINARO

27. 37°38’N
34. 38°44’N

26. CAP DE PALOS
33. CAP DE LA NAO

46. 015°15’E
53. 012°43’E

45. 40°02’N
52. 38°12’N

43. 44. CAP PALIMURO
51. CAP SAN VITO
50.

42. 001°36’E
49. 003°10’E

41. 38°54’N
48. 39°20’N

60. 012°26’E
67. 011°08’E
74. 008°47’E

59. 37°48’N
66. 37°01’N
73. 36°57’N

57. 58. CAP LILIBEO
64. 65. CAP BON
71. 72. CAP ROUX

56. 003°28’E
63. 003°12’E
70. 003°53’E

55. 39°43’N
62. 41°57’N
69. 43°36’N

40. CAP EN SERRA
47. CAP GALA
FIGUERA
54. CAP PERA
61. CAP BAGUR
68. MONTPELLIER

81. 005°43’E
88. 002°11’E
96. 002°30’W

80. 36°50’N
87. 36°36’N
95. 35°04’N

78. 79. JIJEL
85. 86. CHERCHEL
93. 94. PORT SAY

77. 006°46’E
84. 009°21’E
92. 009°10’E

76. 43°26’N
83. 43°00’N
91. 41°23’N

100. 002°15’W

99. 35°53’N

97. 98. CEUTA

75.
82.
89.
90.
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SAINT RAPHAEL
CAP CORSE
BOUCHES DE
BONIFACIO
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دعم اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (lOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XIII) 14اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )،(JCOMM

القرارات
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)(2

القرار  12-XXالصادر عن جمعية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) – (lOCاللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوالمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )،(JCOMM

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة األولى للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) (JCOMMمع القرارات والتوصيات )مطبوع المنظمة رقم ،(931
)(WMO

وإذ يرى أن الرصدات األوقيانوغرافية ورصدات األحوال الجوية البحرية ال تسھم إسھاما ً كبيراً في األرصـاد الجوية
التطبيقية وفي تقديم الخدمات البحرية فحسب ،بل إنھا ضرورية أيضا ً لدراسات المناخ العالمي بصفة عامة،
وإذ يسلم بأن:
)(1

اللجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMھي اآلن الھيئة الوحيدة
المعنية داخل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبالتنسيق والتنظيم الدوليين لنظام تشغيلي عالمي لرصد
المحيطات ،وإدارة البيانات ،والخدمات،

)(2

بعض أعضاء االتحاد يشاركون بنشاط في نشر وصيانة مجموعة متنوعة من مرافق رصد المحيطات
لألغراض التطبيقية والبحثية على السواء،

)(3

أعضاء االتحاد مطالبون كذلك على نحو متزايد بتقديم خدمات أرصاد جوية وخدمات أوقيانوغرافية منسقة
لطائفة كبيرة من مجموعات المستخدمين البحريين،

)(4

سيظل أساسيا ً للجمع والتبادل العمليين للكثير من أنواع

النظام العالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية
بيانات المحيطات،

)(GTS

وإذ يسلم أيضا ً بأن ھناك حاجة إلى زيادة كبيرة في مقدار بيانات المحيطات المتاحة عمليا ً لتلبيـة احتياجات األرصاد
الجوية التطبيقية والخدمات والبحوث األوقيانوغرافية ودراسات المناخ العالمي من ھذه البيانات،
يحث أعضاء االتحاد على ما يلي:
)(1

تحقيق استمرارية المرافق واألنشطة الخاصة بنظمھم العاملة الحالية لرصد المحيطات ،وتوسيع نطاقھا ،حيثما
أمكن ،باعتبار ذلك إسھاما ً في المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوالنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوتحقيق التنسيق الدولي في ھذا الصدد عن طريق اللجنة الفنية
المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM؛

)(2

المشاركة بنشاط في تخطيط وتنفيذ ھذه النظم وفي عمل اللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM؛

)(3

التنسيق مع الوكاالت والمؤسسات األوقيانوغرافية الوطنية المعنية لضمان الصيانة التشغيلية الطويلة األجل
لنظم الرصد األوقيانوغرافي؛

)(4

التنسيق مع الوكاالت والمؤسسات األوقيانوغرافية الوطنية المعنية في تنمية قدرات إدارة البيانات
األوقيانوغرافية والخدمات األوقيانوغرافية؛
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تعزيز ترتيبات االتصاالت السلكية والالسلكية ذات االتجاھين بين السفن والشواطئ فيما يتعلق بالبيانات
والنواتج األوقيانوغرافية ،وبوجه خاص عن طريق زيادة استخدام مرافق االتصاالت السلكية والالسلكية القائمة
على التوابع االصطناعية مثل النظام الدولي لالتصاالت البحرية بواسطة التوابع االصطناعية ونظم Argos؛

يطلب إلى األمين العام أن يتخذ ،في حدود موارد الميزانية المتاحة ،أي إجراء يراه ضرورياً ،لمساعدة أعضاء المنظمة
على المشاركة في تطوير وصيانة اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ).(JCOMM
ــــــــــــــــــ
مالحظة:

يحل ھذا القرار محل القرار  (XII-RA I) 10الذي لم يعد ساريا ً.

القرار
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المركز اإلقليمي لألدوات بقدرات ووظائف كاملة في االتحاد اإلقليمي األول
إن االتحاد اإلقليمي األول،
إذ يحيط

علما ً:

)(1

ما يحققه إنشاء المراكز اإلقليمية لألدوات من فائدة واضحة وخبرة مكتسبة لألعضاء،

)(2

التوصية  -(CIMO-IX) 14مقارنة األدوات،

)(3

التوصية  - (CIMO-IX) 19إنشاء مراكز إقليمية لألدوات،

)(4

التوصية  - (CIMO-XIV/PINK 6.2) 11المراكز اإلقليمية لألدوات بقدرات ووظائف كاملة،

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

نتائج تقييم المراكز اإلقليمية لألدوات والحاجة إلى استدامة خدماتھا المقدمة إلى األعضاء،

)(2

الحاجة إلى معايرة أدوات األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة وصيانتھا بصورة
منتظمة لتلبية االحتياجات المتزايدة إلى بيانات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا المتميزة بمستوى عال من
الجودة،

)(3

الحاجة إلى وضع ترتيب إلمكانية تعقب القياسات وفقا ً لمعايير نظام الوحدات الدولي )،(SI

)(4

متطلبات األعضاء في اإلقليم فيما يخص التوحيد القياسي ألدوات األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات
خاصة بالبيئة،

)(5

الحاجة إلى إجراء عمليات مقارنة وتقييم لألدوات على المستوى الدولي لدعم تحقيق التوافق والتجانس بين
البيانات على النطاق العالمي،

القرارات
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)(6

الدور الذي تؤديه المراكز اإلقليمية لألدوات في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(GEOSSوالوقاية
من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارھا ،وإطار اإلدارة الجيدة ) ،(QMFوغير ذلك من برامج المنظمة
الشاملة،

)(7

محدودية الموارد المتاحة لمرافق كثيرة لألرصاد الجوية الستخدام الخبراء الذين يتمتعون بخلفية فنية في
مجال أدوات وطرق الرصد الخاصة باألرصاد الجوية،

)(8

الصعوبات التي تواجه عدة أعضاء عند محاولة معايرة أو مقارنة أدواتھم الخاصة باألرصاد الجوية باألدوات
المعيارية المعترف بھا،

يسمي مختبر المعايرة التابع لمديرية األرصاد الجوية بالمغرب مركزاً إقليميا ً لألدوات لالتحاد اإلقليمي األول بالمھام
التالية:
القدرات:
)أ(

يجب أن يتاح للمركز اإلقليمي لألدوات ما يلزم من التسھيالت والتجھيزات المخبرية ألداء
الوظائف الالزمة لمعايرة أدوات األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة؛

)ب(

يجب أن يحتفظ المركز اإلقليمي لألدوات بمجموعة من األدوات القياسية الخاصة باألرصاد الجوية
وأن يحدد إمكانية تتبع معايير القياس وأدوات القياس الخاصة به وفقا ً لمعايير نظام الوحدات
الدولي )(SI؛

)ج(

يجب أن يتوافر للمركز اإلقليمي لألدوات موظفون مؤھلون على المستويين اإلداري والفني
ويتمتعون بالخبرة الالزمة ألداء مھامھم؛

)د(

يجب أن يضع المركز اإلقليمي لألدوات إجراءاته الفنية الفردية المخصصة لمعايرة أدوات
األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة باستخدام أجھزة المعايرة التي يستخدمھا
المركز؛

)ھ(

يجب أن يضع المركز اإلقليمي لألدوات إجراءاته الفردية لضمان الجودة؛

)و(

يجب أن يشارك المركز اإلقليمي لألدوات في عمليات المقارنة الخاصة بأدوات وطرائق المعايرة
القياسية التي تجري فيما بين المختبرات وأن ينظم ھذه العمليات؛

)ز(

يجب أن يستخدم المركز اإلقليمي لألدوات ،عند االقتضاء ،الموارد والقدرات المتاحة لإلقليم بما
يحقق أفضل مصالح اإلقليم؛

)ح(

يجب أن يطبق المركز اإلقليمي لألدوات ،قدر اإلمكان ،المعايير الدولية السارية على مختبرات
المعايرة من قبيل معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أيزو 17025؛

)ط(

يجب أن تقوم ھيئة معترف بھا بتقييم المركز اإلقليمي لألدوات على األقل كل خمس سنوات
للتحقق من قدراته وأدائه؛
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الوظائف المناظرة:
)ي(

يجب أن يقدم المركز اإلقليمي لألدوات المساعدة إلى األعضاء في اإلقليم في معايرة أدواتھم
القياسية الوطنية لألرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة؛

)ك(

يجب أن يشارك المركز اإلقليمي لألدوات في عمليات مقارنة األدوات التي تجريھا المنظمة
و /أو في عمليات المقارنة اإلقليمية وأن ينظم ھذه العمليات وذلك وفقا ً للتوصيات ذات الصلة
الصادرة عن لجنة أدوات وطرق الرصد؛

)ل(

يجب أن يقدم المركز اإلقليمي لألدوات وفقا ً للتوصيات ذات الصلة المتعلقة بإطار إدارة الجودة في
المنظمة ،مساھمات إيجابية إلى األعضاء فيما يتعلق بجودة القياسات؛

)م(

يجب أن يقدم المركز اإلقليمي لألدوات المشورة إلى األعضاء بشأن االستفسارات المتعلقة بأداء
األدوات وصيانتھا وتيسير المواد اإلرشادية ذات الصلة؛

)ن(

يجب أن يشارك المركز اإلقليمي لألدوات بنشاط أو أن يقدم المساعدة في مجال تنظيم حلقات عمل
إقليمية بشأن أدوات األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة؛

)س(

يجب أن يتعاون المركز اإلقليمي لألدوات مع غيره من المراكز اإلقليمية األخرى لألدوات في
مجال التوحيد القياسي ألدوات األرصاد الجوية وما يتصل بھا من أدوات خاصة بالبيئة؛

)ع(

يجب أن يعلم المركز اإلقليمي لألدوات األعضاء بانتظام بالخدمات المتاحة لألعضاء واألنشطة
المضطلع بھا ،وأن يقدم تقارير 1منتظمة على أساس سنوي إلى رئيس االتحاد اإلقليمي وإلى أمانة
المنظمة بھذا بشأن.
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مشاركة المرأة في أعمال االتحاد
إن االتحاد اإلقليمي األول،
إذ يشير إلى:
)(1

مؤتمر األمم المتحدة المعني بالمرأة )بيجين (1995 ،واعترافه بأھمية دور المرأة وإسھاماتھا في مجال العلوم،

)(2

النداءات الواردة في جدول أعمال القرن  :21برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة )ريو دي جانيرو،
حزيران /يونيو  ،(1992الفصل  :24العمل العالمي من أجل المرأة تحقيقا ً للتنمية المستدامة والمنصفة،

)(3

تقرير مؤتمر المنظمة الثاني عن مشاركة المرأة في األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،جنيف ،آذار /مارس
،2003

1

يُوصى باتباع طريقة إلكترونية.

القرارات
)(4
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القرار  33للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجوية الذي يدعو إلى تكافؤ فرص مشاركة المرأة في
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا،

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

الحاجة إلى مھنيين مدربين ومؤھلين في أعمال االتحاد ،بغض النظر عن نوع الجنس،

)(2

الحاجة إلى تشجيع برامج التعليم الوطنية في العلوم والتكنولوجيا التي تستھدف بصفة خاصة تھيئة وتدريب
الفتيات والنساء للدخول في ميادين األرصاد الجوية والعلوم ذات الصلة،

)(3

الحاجة إلى زيادة الفرص والحوافز لتوظيف المرأة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) ،(NMHSsودعم تكافؤ فرص الترقي الوظيفي إلى أعلى المستويات،

وإذ يرحب بالمشاركة النشيطة للمندوبات في ھذا االتحاد ،ويدعم ھذه المشاركة،
يحث على زيادة مشاركة المرأة وإسھامھا في أعمال ھذا االتحاد؛
يوصي أعضاء المنظمة بما يلي:
)(1

مواصلة تشجيع وتعزيز وتيسير تكافؤ فرص مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا ودعوة الشركاء إلى
تشجيع وتدريب النساء على أداء أنشطة األرصاد الجوية والھيدرولوجيا إلعدادھن لاللتحاق بالوظائف العلمية
مثل األرصاد الجوية والعلوم ذات الصلة؛

)(2

تيسير مشاركة المرأة في أنشطة االتحاد؛

)(3

توفير ما يلزم من التشجيع والدعم النشيطين لتحقيق تكافؤ فرص مشاركة المرأة في جميع ميادين األرصاد
الجوية والعلوم ذات الصلة على مستويات اتخاذ القرارات ،وبوجه خاص في برامج االتحاد اإلقليمي األول
وبرامج العمل المعنية؛

)(4

تدريب جميع الموظفين على المسائل الخاصة بنوع الجنس وتأدية الخدمات؛

)(5

إدخال منھاج تعليمي خاص باألرصاد الجوية في المدارس االبتدائية والثانوية وتشجيع البنات على دراسة
العلوم ،والسيما دراسة األرصاد الجوية؛

)(6

اتخاذ إجراء إيجابي في الترقية والتوظيف من أجل تصحيح الوضع المنحاز للرجل حاليا ً إلى أن يحين الوقت
الذي تتحق فيه مساواة الجنسين في مجال خدمات األرصد الجوية والھيدرولوجيا؛

)(7

تشجيع ترويج الدراسات العلمية في المدارس وسيلة لضمان مشاركة المرأة والرجل المتساوية في ھذا المجال
العملي؛

ويوصي أيضا ً بأن ينشئ األمين العام نظاما ً للمنح الدراسية مكرسا ً لتدريب وبناء قدرات النساء في مجال األرصاد
الجوية والھيدرولوجيا والعلوم ذات الصلة؛

222

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

يطلب إلى رئيس االتحاد تقديم تقرير إلى الدورة المقبلة لالتحاد عن التقدم المحرز في الجوانب الرئيسية لتنفيذ ھذا القرار
خالل فترة ما بين الدورتين؛
يقرر تعيين ودعم مسؤول تنسيق معني بقضايا الجنسين من بين األعضاء الذين لديھم خبرة كافية ،وسيق ِّدم ھذا المسؤول
تقارير إلى رئيس االتحاد.

القرار

(XV-RA I) 3

تنفيذ نظام لمراقبة المناخ
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يأخذ علما ً بـما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-XV) 12البرنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبة المناخ  -الصادر عن المؤتمر العالمي
الخامس عشر لألرصاد الجوية الذي عقد في عام  ،2007الذي يُبت فيه بشأن أولويات البرنامج العالمي للبيانات
المناخية ورصدھا بما في ذلك أمور منھا إعمال نظم رصدات المناخ،

)(2

االستنتاجات التي خلصت إليھا حلقات عمل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن رصد المناخ بما في ذلك
إعمال نظام رصدات المناخ في االتحاد اإلقليمي الثالث )غواياكيل ،اإلكوادور 11 - 8 ،كانون األول /ديسمبر
 (2008واالتحاد اإلقليمي الثاني )بيجين ،الصين 13 - 10 ،تشرين الثاني /نوفمبر ،(2009

)(3

قرار المجلس التنفيذي في دورته الثانية والستين الذي يحث فيه األعضاء على تنفيذ رصدات المناخ،

وإذ يضع في اعتباره:
)(1

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي توفير إشعارات بشأن الطقس والمناخ
تأتي في حينھا لإلنذار بالظواھر الطقسية والمناخية المتطرفة،

)(2

الجھود التي تبذلھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOولجنة علم المناخ ) (CCIللنھوض بتوفير
رصدات مناخية على أساس المبادئ التوجيھية والكتالوج الصادرين عن لجنة علم المناخ ) (CCIبمثابة آلية
لشحذ وعي المستعملين بشأن األحوال المناخية الشاذة القائمة أو المتوقعة وما يتصل بھا من الظواھر الطقسية
والمناخية المتطرفة وآثارھا السلبية،

)(3

تزايد طلب الحكومات والوكاالت شبه العامة والوكاالت الخاصة على التقارير المناخية التي تشمل نطاقات
زمنية تراوح من شھر إلى ما يبلغ فصالً من الزمن من شأنھا أن تتيح آجاالً أفضل للتأھب لمواجھة الظواھر
الطقسية والمناخية المتطرفة،

وإذ يقر:
)( 1

بأن الظواھر المناخية المتطرفة يمكن أن تتجاوز حدود الدولة الواحدة وبضرورة تنسيق أنشطة نظم رصدات
المناخ بين البلدان المتجاورة،
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)(2

بأنه تم تحقيق تقدم كبير على صعيد إعداد نواتج مفيدة في الوقت المناسب لرصد المناخ والتنبؤ به على كل من
النطاق الوطني واإلقليمي والعالمي،

)(3

بأنه يتعيَّن إشراك المستعملين في تحديد المضمون والعتبات التي تحدد التقارير المناخية بحسب المتطلبات
واالحتياجات القطاعية،

يقرر:
ِّ
)(1

الشروع في إعمال نظام رصدات المناخ ) (CWSفي اإلقليم األول تمكينا ً للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي اإلقليم من إصدار التقارير المناخية على المستوى الوطني باالستناد إلى:
)أ(

التوصيات والمبادئ التوجيھية العامة الواردة في الوثائق ذات الصلة من وثائق المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ،مثل وثيقة مبادئھا التوجيھية بشأن رصدات المناخ ومطبوعھا المتعلق بنظم
رصدات المناخ وغيرھا من مطبوعاتھا لمساندة تصميم وإعمال نظم رصدات المناخ؛

)ب(

البنية األساسية واآلليات العالمية واإلقليمية مثل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )(RCOFs
إلعداد النواتج المناخية؛

يحث األعضاء على تعزيز تعاونھم بشأن نظم رصدات المناخ ) (CWSوالمواضيع ذات الصلة لضمان تنفيذ ھذه النظم
على نحو منسَّق وإمكانية عملھا بشكل متبادل وتبادل البيانات والنواتج ذات الصلة سريعاً؛
يطلب إلى األمين العام أن ييسر إعمال نظام رصدات المناخ في اإلقليم.

القرار

(XV-RA I) 4

إنشاء مراكز مناخية إقليمية
إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يأخذ علما ً بما يلي:
)(1

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

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1040

)(3

التقرير النھائي الموجز للدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1042

)(4

التقرير النھائي الموجز للدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1059

)(5

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،(1054
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وإذ يدرك:
)(1

تزايد االھتمام العالمي بتغير المناخ ،وما يتصل بذلك من وجوه الضعف في اإلقليم والحاجة إلى دعم اتخاذ
القرارات من أجل التكيف مع تغير المناخ وتقلبيته بمعلومات أكثر تفصيالً عن مناخ اإلقليم،

)(2

تأييد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في دورته الحادية والستين في  2009لتعديل دليل
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSالمجلد األول  -الجوانب العالمية ،الذي ي ُْد َرج في األنظمة
الفنية المعمول بھا في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOاإلجرا ُء الخاص بتعيينھا الرسمي للمراكز
المناخية اإلقليمية ) (RCCsوشبكات ھذه المراكز،

يقرر:
)(1

أن يُبقي قيد االستعراض تحلي َل االحتياجات والثغرات من أجل إنشاء مراكز مناخية إقليمية ) (RCCsفي
االتحاد اإلقليمي األول ،من خالل استمرار تقييم احتياجات اإلقليم وقدراته بالنسبة إلى ما يقع على عاتق
المراكز المعنية من مھام إلزامية ومھام موصى بھا بشدة التوصية ،وأن يكلف الفريق العامل المعني بالخدمات
والتطبيقات المناخية التابع لالتحاد اإلقليمي األول بتنسيق ھذه العملية تحت توجيه رئيس االتحاد اإلقليمي
األول؛

) (2

أن يتم استحداث وإعمال مراكز مناخية إقليمية ) (RCCsفي االتحاد اإلقليمي األول ،بتوجيه ودعم يوفرھما من
حين إلى آخر رئيس االتحاد اإلقليمي األول ورئيس لجنة علم المناخ ) (CCIورئيس لجنة النظم األساسية
) (CBSواألمين العام؛

)(3

أن يُبقى على مدونة األنشطة التشغيلية للمراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالخاصة باالتحاد اإلقليمي األول ،بإتاحة
تطورھا على أساس متطلبات األعضاء والتقيد باللوائح المعمول بھا في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛

) (4

أن ُيسعى إلى قيام المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بتعيين المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالخاصة
باالتحاد اإلقليمي األول تعيينا ً رسميا ً باتـّباع اإلجراء المبيَّن في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) ،(GDPFSوأن يُكلـَّف رئيس االتحاد بالشروع في عملية التعيين وفق ھذا اإلجراء ،عقب تقييم مدى تلبية
متطلبات األعضاء وقدرة المراكز المعنية على أداء المھام اإللزامية تقييما ً مُرضيا ً وتبيان ھذه القدرة للجنة علم
المناخ ) (CCIولجنة النظم األساسية ) (CBSلفترة ال تقل عن سنتين؛

)(5

أن تستعرض على نحو منتظم متطلبات أعضاء االتحاد اإلقليمي األول من المعلومات والنواتج والخدمات
المتعلقة بالمناخ ،وأن يُتكفل بتوفير أحدث الخدمات لألعضاء تلبية الحتياجاتھم ذات األولوية؛

يحث:
)(1

األمين العام على كفالة إبقاء األعضاء على علم بأحدث معايير التعيين من أجل إنشاء وتعيين المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsالتابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛

)(2

المراكز المناخية اإلقليمية المرشحة على أن تجري تقييما ً ذاتيا ً قبل تقديم مقترحاتھا ،لتبيّن قدراتھا على الوفاء
بمقتضيات معايير التعيين التي تفرضھا المنظمة ) ،(WMOوتضع خططا ً للتنفيذ وتقدمھا إلى الھيئة الفرعية
المعنية من بين ھيئات االتحاد لتقييمھا وإسداء المشورة؛
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)(3

المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsعلى تقديم تقارير سنوية عن أنشطتھا إلى الفريق العامل المعني بالخدمات
والتطبيقات المناخية التابع لالتحاد اإلقليمي األول ،وعلى اتخاذ التدابير االستدراكية الموصى بھا ،لكفالة الوفاء
بمعايير التعيين المعمول بھا في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛

) (4

المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsعلى تقديم الدعم النشط لمواصلة تطوير وتشغيل المنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ) (RCOFsفي اإلقليم؛

)(5

جميع المراكز العالمية إلعداد التوقعات الطويلة المدى ) (GPCsعلى دعم الجھود التي تبذلھا المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsالخاصة باالتحاد اإلقليمي األول وعلى التعاون معھا فعلياً؛

)(6

جميع أعضاء االتحاد اإلقليمي األول على دعم أنشطة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالخاصة باالتحاد
اإلقليمي األول ،واستعمال النواتج التي تعدھا المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsوالمراكز العالمية إلعداد
التوقعات المناخية الطويلة المدى ) ،(GPCsوتقديم المالحظات بشأن فاعليتھا إلى المراكز المعنية من أجل
مواصلة تحسينھا وتكييفھا مع احتياجات المستعملين؛

يطلب:
)(1

إلى رئيس لجنة علم المناخ ) (CCIورئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSواألمين العام أن يق ِّدموا الدعم الالزم
من أجل ضمان نجاح إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي االتحاد اإلقليمي األول ،وفعالية تعاونھا
مع المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsفي األقاليم األخرى؛

)(2

رئيس االتحاد اإلقليمي األول التشاور مع لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) (CBSوأمانة
المنظمة ) (WMOحول التنفيذ الفعلي للمراكز المناخية اإلقليمية وتحديد أھلية داعمي المراكز المناخية اإلقليمية
الجديدة.

القرار

(XV-RA I) 8

الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحاد
اإلقليمي األول )أفريقيا( التابع للمنظمة )(2015-2012) (WMO

إن االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(،
إذ يحيط علما ً بما يلي،
)(1

)(2

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول مع القرارات )أفريقيا( )مطبوع المنظمة
رقم ،(1022
التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات )مطبوع المنظمة
رقم  ،(1026السيما المناقشات التي أجريت خالل المؤتمر وقراره  - (Cg-XV) 27الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة ) (WMOوكذلك قراره  - (Cg-XV) 28إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة ،2015-2012

226

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

وإذ يسلم بأن:
)(1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOتقدم بيانا ً رفيع المستوى لتوجه المنظمة ) (WMOوأولوياتھا في المستقبل،
من حيث األغراض رفيعة المستوى ،والمحاور اإلستراتيجية ،والنتائج المتوقعة،

)(2

اإلطار المذكور أعاله يقدم توجيھا ً مفيداً في إعداد خطة إستراتيجية شاملة لإلقليم،

وإذ يضع في االعتبار فائدة وجود خطة إستراتيجية إقليمية تشمل تطوير و /أو تعزيز جميع الخدمات المتصلة بالطقس
والمناخ والماء،
يوافق على التعبير عن أولويات اإلقليم في شكل نتائج متوقعة إقليمية مرتبطة بالنتائج المتوقعة للمنظمة ) ،(WMOمع
تحديد نتائج متوخاة لكل من النتائج المتوقعة اإلقليمية؛
يقر الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي األول
)أفريقيا( التابع للمنظمة ) (WMOللفترة  2015-2012حسبما ترد في مرفق ھذا القرار؛
يأذن لرئيس االتحاد اإلقليمي األول بأن يجري التعديالت الالزمة على الخطة اإلستراتيجية اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي
األول بالتشاور مع فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول ومع األفرقة العاملة في ضوء مناقشات االتحاد في ھذه
الدورة؛
يحث األعضاء على المشاركة بنشاط في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول ،وعلى أخذ ھذه الخطة في
االعتبار عند إعداد وتعزيز برامجھم الوطنية في مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والفروع ذات الصلة
لالستجابة على نحو أفضل للطلب بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتحقيق أھداف التنمية المستدامة التي تنشدھا الدول؛
يحث األعضاء على بذل قصارى جھدھم المالي والمؤسسي على المستوى الوطني لتحفيز تقديم الخدمات الستكمال
جھود تعبئة الموارد التي تبذلھا أمانة المنظمة )(WMO؛
يطلب إلى األمين العام:
)(1

السعي إلى إقامة شراكات وعالقات تعاونية مع المؤسسات والبرامج ذات الصلة في إطار منظومة األمم
المتحدة ،ومع الجھات المانحة المتعددة األطراف والوكاالت الدولية ،السيما في توفير الدعم الفني والمالي
لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول؛

)(2

تيسير إعداد الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي األول بما يتماشى مع األولويات اإلقليمية والنتائج المتوقعة
المحددة؛

)(3

حشد الموارد ألنشطة التعاون الفني بما يتماشى مع الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول ،ومساعدة
األعضاء على حشد الموارد لھذا الغرض أيضاً؛

)(4

اتخاذ الترتيبات الالزمة لنشر الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول وتوزيعھا على أعضاء االتحاد
ورؤساء االتحادات اإلقليمية األخرى ورؤساء اللجان الفنية والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛

)(5

تقديم تقرير إلى االتحاد اإلقليمي األول في دورته السادسة عشرة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة
اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول؛
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يطلب أيضا ً إلى األمين العام أن يأخذ في االعتبار الخبرة المكتسبة من التخطيط اإلستراتيجي على المستوى اإلقليمي في
إعداد الخطة اإلستراتيجية الالحقة للمنظمة ) (WMOوعملية التخطيط المرتبطة بھا ،وكذلك فيما يتعلق بمراقبة وتقييم
ھذه الخطط.

مرفق القرار

(XV-RA I) 8

الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( 2015-2012

)(NMHSs

تتضمن ھذه الوثيقة العناصر األساسية للخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول .وھي تأخذ في االعتبار اإلطار العام
للخطة اإلستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )) (WMOأي النتائج المتوقعة مجمعة في إطار خمسة محاور
إستراتيجية تندرج ضمن ثالثة أغراض رفيعة المستوى( .وتعرض الوثيقة دراسة اإلقليم األول لكل محور من المحاور
اإلستراتيجية الخمسة للمنظمة ) .(WMOوتحدد الوثيقة بعد ذلك ،تحت النتائج المتوقعة للخطة اإلستراتيجية للمنظمة
) ،(WMOالنتائج المتوقعة اإلقليمية التي ستمثل األساس اإلقليمي المشترك للعمل .ويندرج تحت كل نتيجة من النتائج
المتوقعة اإلقليمية المجاالت التي من المتوقع فيھا تحقيق النتائج المتوخاة ،عن طريق التعاون فيما بين األعضاء،
وخصوصا ً فيما بين مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن أجل تعزيز التوافر ،أو النفاذ،
أو التشغيل ،أو القدرات.
__________

)WMO REGIONAL ASSOCIATION I (AFRICA
STRATEGIC PLAN
JANUARY 2010
)Mission Statement for WMO Regional Association 1 (Africa
To support NMHSs of the Region to make effective contribution to
sustainable socio economic development through partnerships with relevant
stakeholders and the provision of timely, reliable and relevant information on
meteorological, hydrological and related natural occurrences.
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FOREWORD

The fourteenth Session of the WMO Regional Association I (Africa), held in Burkina Faso in
February 2007, recalled that the fifty-eighth Session of the Executive Council (Geneva, June 2006)
recognized the need for the Regional Associations to craft their Strategic Plans and, in so doing,
ensure that they were aligned to that of WMO’s long-term plan, particularly the Strategic Plan
(2008–2011), and mindful that the Organization had adopted a Results-Based Management (RBM)
system with its attendant Results-Based Budgeting mechanism. The six plans were to be
amalgamated and a resultant WMO Operating Plan designed so that WMO would accommodate
and respond to the dictates of the global society as well as attend to the needs of its internal
environment (WMO Members). Accordingly, RA I (Africa) resolved to develop its Strategic Plan.
This decision was later approved by the Fifteenth WMO Congress in Geneva in May 2007. This
Plan, therefore, is a culmination of these developments.
This Strategic Plan is a planning process driven by the needs and priorities identified by RA I
Members in 2007. Top of the agenda is the need for NMHSs to provide the scientific mandate that
enable Africa to appropriately address the impacts of climate change. The Members unanimously
acknowledged that weather and climate related natural disasters have become all too frequent,
prolonged, more extreme in intensity and devastating. The following readily comes to mind:
•
A see-saw of extreme weather episodes (floods and droughts)
•
High incidents of lightning and strong winds
•
Extent and severity of dust storms
•
Increasing desertification and shifting of sand dunes
•
Fluctuating onsets, cessation and duration of rainy seasons
•
Fresh water scarcity.
In addition to the issue of climate change, the Region still has poor meteorological and hydrological
infrastructure and its skilled manpower base is shrinking. At the same time, the continent has more
than half of the countries categorized by the United Nations as Least Developing Countries
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(LDCs). It is my wish to witness most of these LDCs move out of this category with respect to the
provision of weather, climate and hydrological products and services. This success will depend, to
a large extent, on the commitment by all players, principally NMHSs themselves, RA I as a
regional body with its attendant Regional institutions and WMO.
I hope all RA I Members, as they prepare, develop or update their national strategic plans, will find
this to be useful reference guide. I also call on all Members to join hands with the aim of ensuring
successful implementation of this Plan. I would like to use this opportunity to thank, on behalf of
RA I, WMO Secretariat, in particular the Director of WMO Regional Office for Africa, Mr Alioune
Ndiaye for the support and facilitation in the development of this Plan. I express my deep
appreciation to my vice-president, Dr Amos Makarau, PR of Zimbabwe with WMO for the
assiduous work he has done with the assistance of WMO staff, particularly Dr Yinka Adebayo, Mr
Stephen Njoroge and Mr Ishiaku Muhammed in making sure that this plan was prepared.
I thank you.
Signed: The president of RA I
II.

EXECUTIVE SUMMARY

The Regional Association I embarked on the development of a strategic plan for the region in
response to the new dispensation in WMO to move from Long Term Planning approach to Results
Based Management (RBM) approach. The Association recognizes that RBM is not only a
worthwhile approach for delivering its activities, but it is also an excellent way for its Members to
join hands, in order to bolster its impact. Through this approach, activities are clearly spelt out,
linked with results, and these results are, in-turn monitored on a continuous basis, using clear
indicators to identify whatever achievements are accomplished within a time scale. Given the link
between strategic plan, available resources and evaluation, the RBM approach also gives room for
transparency and accountability hence enabling stakeholders to identify with the use of their
resources as they are able to see the outcome of their investments. In line with the traditional
approach to the development of strategic plan, this current Plan has been developed along the
lines enumerated below.
The situational analysis of the state of affairs in Africa is as presented. This involves an illumination
of the strengths, weaknesses, opportunities and threats surrounding the conception and delivery of
the plan within the milieu of Africa’s existing natural, socioeconomic and political situations. It is
recognized that whereas NMHSs in Africa have operated for decades, the strengths of the existing
infrastructure and competencies are still largely unable to meet up to the existing and potential
challenges as a result of the various weaknesses and threats such as low level of technological
development, poor recognition by policy makers, inadequate telecommunication facilities, lack of
adequate financial support, brain drain and negative effects of globalization. Despite all these
situations, however, the stakeholders are aware of the strategic role that NMHSs have to play in
the manifestation of the recurrent and future socioeconomic activities in their respective countries.
An indication is given of what RA I needs to do especially, taking account of the major stakeholders within
and outside the Region. The key issue so be dealt with, by and large, revolve around the following building
blocks:
(a)

Cooperation with national and international stakeholders to enable adequate delivery of weather,
climate and water related information and services;

(b)

Two-pronged capacity-building for policy makers and also to enable development on human and
institutional resources in NMHSs. The essential issues that should be taken into consideration within
the framework of capacity-building revolve around the need for enhancement of capacity of relevant
actors as and when appropriate;
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(c)

Engagement of relevant stakeholders especially policymakers, in the development of the multifarious
infrastructure that are necessary for achieving the goals set in the Plan;

(d)

The issues surrounding early warning, Climate Change and climate variability.

The Plan identifies the key partners that are directly or indirectly essential to the delivery of
concrete activities. Those partners also have important roles to play at the level of formulation of
appropriate policies that are relevant to the goals and aspirations of Members. Partners are also
critical at the level of facilitating the delivery of weather-, climate-, and water-related products and
services. These partners include Regional bodies, Subregional Economic Communities, research,
training and policy related institutions, Non-Governmental Organizations and United Nations
agencies operating in the Region.
On programme delivery, the Expected Results have been downscaled from those given by WMO
as the Organization-wide Expected Results. This approach was adapted in order to make sure that
the Region does not operate at variance with the Organization’s approved programme. Hence, a
set of the Expected Results was developed for the African Region so that the related issues could
be addressed in tandem with the programme and activities of WMO, albeit with specificities to
Africa and its NMHSs. It is on the basis of the downscaled Expected Results for Africa that Key
Outcomes (KOs) and commensurate Key Performance Indicators where developed. It is also
noteworthy that the KOs were developed with a deliberate attempt at making sure that the desired
activities and resources for actualizing them are within the control of the Management, especially
NMHSs and partners operating in and outside the Region including at national and local levels.
Finally, an explanation is given about how the Plan will be implemented, taking into account the
need to ensure appropriate monitoring and evaluation. Hence enumerated in the Plan are the key
reference points against which the success or otherwise of the associated activities will be
measured during the evaluation exercise.
III.

INTRODUCTION

From the day-to-day weather that affects livelihoods and economic decisions, to the storms, floods
and droughts that can determine the very survival of millions of people, weather, climate, water
and related environmental issues impact people and the world’s economy. Policymakers,
professionals and the public alike use and benefit from environmental forecasts and assessments.
Nevertheless, between 1980 and 2000, over 1.2 million people died and more than US$ 900 billion
were spent coping with weather, climate and hydrological phenomena (WMO). Much of the impact
could have been avoided by proactive initiatives by governments and people. Loss of livelihood
and financial costs are growing steadily as exposure to environmental hazards increases. At the
same time, scientific and technological advances are providing tools and opportunities to enable
more effective action. Realizing these opportunities requires vision, planning and strong
organizational commitment. This Strategic Plan lays out the vision and roadmap whereby WMO
RA I Members build upon their achievements and collectively identify their commitment to advance
their efforts aimed at addressing the critical social and development needs of today and tomorrow.
Weather, climate and water information influences social and economic decisions every day,
routinely contributing to efficient generation of electricity; safe transport in the air, on land and at
sea; management of agricultural production and water resources; and development planning. In
the extreme, weather-, climate- and water-related events dramatically affect lives and livelihoods,
threaten food security, reduce the availability of uncontaminated fresh water, increase the spread
of disease and undermine development. Growing urbanization and the expansion of communities
into previously uninhabited areas, such as arid zones and flood plains, are compounding the threat
by exposing populations to air- and waterborne diseases, heat stress, drought, air pollution,
landslides, floods, storm surges, tsunamis and other environmental hazards. Furthermore, many
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disasters are rooted in poor development planning and methodologies, increasing vulnerability to
extreme weather, climate and water conditions. Governments and people everywhere continue to
need expert assistance to understand and assess the effects of day-to-day weather, climate and
water conditions and the impacts of extreme events on their societies, and to exploit weather,
climate and water information more effectively with a view to maximizing its benefits to society.
It is a recognized fact that Africa, because of widespread poverty and consequential limited
adaptation and coping capabilities, is one of the most vulnerable regions of the world to the
projected impacts of climate change. It is also a known fact that most of Africa’s disasters are
meteorologically and hydrologically related. These disasters pose a serious threat to the
continent’s ability to attain the Millennium Development Goals and sustainable development. While
it is projected that some parts of Africa, especially in the Sahel region, may experience an increase
in rainfall, and others in southern Africa may experience a reduction over the next forty to fifty
years, overall the African continent is likely to suffer unless adequate preparations are made and
sufficient mitigation as well as risk reduction measures are put in place against the anticipated
droughts and sea-level rises.
As a preventative measure against the negative economic and livelihood impacts of climate
change, Africa needs to intensify its agricultural diversification programme in a way that would
ensure food self-sufficiency and sustainably contribute to food security in years of unprecedented
climatic eventualities (AU). Climate monitoring and prediction play an important role in informing
government policy decisions in this respect. However, Africa’s efforts have to be linked to the
global processes and be informed by them in a way that would further enhance the continent’s
capacity to observe climate systems and analyze and apply climate information to development.
The Environment Initiative of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and its
related Action Plan took cognisance of the economic importance of climate change and variability
in its programme area on combating climate change in Africa. The African Union Commission
wishes to see the outcome of the Addis Ababa meeting coordinated with the Action Plan of the
NEPAD Environment Initiative for a harmonious implementation of climate change and variability
as well as vulnerability reduction initiatives in the continent.
The vulnerability of communities throughout the world will be reduced by introducing authoritative,
scientifically sound information into sustainable development policies and into the global
partnership strategies for development, especially for least developed countries. In particular,
WMO is committed to the implementation of the Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building
the Resilience of Nations and Communities to Disasters. The Framework for Action 2005–2015
shifts disaster risk management from post-emergency response and recovery to an approach that
emphasizes prevention, preparedness and contingency planning. WMO activities will help through
the provision of early warning systems, support to operational decision processes and the
incorporation of hydro-meteorological risk assessment in disaster risk management and
development planning. Monitoring, assessing and forecasting weather, air quality, climate, oceanic
conditions, the global water cycle and hydro-meteorological hazards are important components of
WMO’s commitment to the international community’s strategy to attain the United Nations
Millennium Development Goals. WMO activities will help to achieve the following results:
–

Lessen the impact of drought, desertification, extreme weather, water and climate events,
and associated pests and diseases on agricultural production and activities essential to
food security and industrial production, thereby contributing to the eradication of extreme
poverty and hunger (Goal 1);

–

Mitigate the impact of weather- and climate-sensitive epidemics, thereby helping to reduce
child mortality (Goal 4), improve maternal health (Goal 5), and combat HIV/AIDS, malaria
and other diseases (Goal 6);
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–

Monitor the environment to assess and reduce the impact of climate change and help
countries, especially the developing and least developed, to adapt, thereby helping to
ensure environmental sustainability (Goal 7);

–

Encourage the participation of women in science, and recognize and support the special
needs of rural women and of women involved in water management and disaster response,
to apply weather, water and climate information effectively, thereby contributing to the
promotion of gender equality and the empowerment of women (Goal 3).

IV.

PURPOSE OF THE REGIONAL ASSOCIATION I (AFRICA)

To support the aims of WMO and the implementation of its global Programmes at the national,
subregional and regional levels, the WMO has defined a framework of six Regional Associations of
which Africa is Regional Association 1 (RA I Africa). There are 56 Member countries and
territories. Thirty-four of these are categorized as Least Developed Countries (LDCs) which
constitutes two-thirds of all LDCs in the world. This situation has further been complicated in
numerous countries with a variety of natural hazards in the form of drought, desertification, floods,
pests and Tropical Cyclones. The political disturbances and attendant civil strife in some of the
countries further worsen the socioeconomic development and slow the fight against poverty. The
resulting effect is the slow development of NMHSs (poor network of observing stations, small
skilled human resource base and inadequate and obsolete infrastructure). This situation heightens
the vulnerability of the Region to severe weather, climate and hydrological hazards.
RA I (Africa) is responsible for the coordination, development and promotion of meteorological,
hydrological and related activities in Africa. These are agreed upon during the RA I Sessions held
once every four years and approved by WMO Congress.
By assisting in the coordination of the use of meteorological and hydrological infrastructure and
delivery of programmes within the Region, all Members are able to benefit from this regional
approach such as telecommunication systems (GTS and WMO Information Systems), capacitybuilding and meteorological and hydrological data management, among others. Each Member
decides how best to use its own capacities, and especially its NMHS to contribute to these regional
outcomes. The activities within the Region include, among others, being responsible for official
recording and collection of meteorological and climatological data, archiving and custodian of the
national meteorological databank, maintenance and operation of the meteorological and
hydrological infrastructure, and providing expertise on weather, climate, water and the related
environment.
V.

SITUATIONAL ANALYSIS AND CURRENT CHALLENGES

More than half of African countries are categorized as Least Developed Countries (LDCs) (see
Annex 2). This situation has further been complicated in numerous countries with a variety of
natural hazards in the form of drought, desertification, floods, pests and Tropical Cyclones. The
political disturbances and attendant civil wars in many of the countries further worsen the
socioeconomic development of some of these countries. The resulting effect is the slow
development of NMHSs (poor network of observing stations, small skilled human resource base
and inadequate and obsolete infrastructure). A combination of these situations heightens the
vulnerability of the Region to severe weather, climate and hydrological hazards.
WMO has facilitated in RA I the establishment of Regional and Subregional Centres which include
ACMAD, AGRHYMET, ASECNA, ICPAC and SADC- DMC. Apart from providing capacity-building,
these centres have the sub regional mandate to address issue relating to climate change
(CLIMDev), Satellite based monitoring systems (PUMA and AMESD). In addition, WMO, in
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collaboration with NMHSs, is spearheading the development and implementation of several
hydrological projects in Africa (such as SADC-HYCOS, Niger-HYCOS, Volta-HYCOS etc.) and
Integrated Flood Management Plans. RA I NMHSs also play active collaborative roles in River and
Lake Basin Organizations in Africa (for example, Niger Basin, Nile Basin, Congo–Oubangui–
Sangha Basin, Zambezi Basin, Lake Chad Basin, Lake Victoria, etc.).
WMO has, at the recommendation of the RA I designated several Regional Training Centres
(RTCs) that are located in Egypt, Algeria, Nigeria, Kenya, Madagascar, Niger and Angola. The
Region has also established cooperation with the subregional economic groupings such as
CEMAC, UMA, ECOWAS, SADC, IGAD, COMESA and EAC in support of activities of the NMHSs
in the Region. Under these economic groupings, meteorological associations are being formed in
some. The objective is to harmonize the development of meteorology through regional
approaches. This will minimize duplication of efforts and eliminate competition among the NMHS.
One of these is the Meteorological Association of Southern Africa (MASA) formed in 2007 by
SADC member countries while the process to establish a similar association for the East African
community is underway.
V-1

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)

The Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of the Region as identified during the 14th
Session of RA I are presented as follows:
Strengths
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NMHSs are sole designated national authorities and chief advisers to governments on all
matters relating to meteorology, climatology and water resources
Availability of regional and Subregional Centres like ACMAD, AGRHYMET, IGAD and
DMCs to enhance human capital and infrastructural development
Meteorology and hydrology are central to the national security (food security, water
resources, energy) of a country
Meteorological and hydrological information are essential part of national Plan
Existence of national meteorological and hydrological databanks
Existence of Regional Synoptic Basic Network (RSBN)
Real-time operational services
Existence of infrastructure for sharing meteorological data
Impact of meteorological data in aviation and marine services.

Weaknesses/ Areas of improvement
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Incompatibility of technology between member countries
Difficulties in keeping in pace with the rapid technological advances
Difficulties in the maintenance and sustainability of basic systems
Poor visibility of NMHSs at national level, leading to low funding from government and the
development partners
Lack of effective mechanisms for collaboration between public and private sectors and
across scientific disciplines and technical domains
Gaps between users and providers of meteorological and hydrological information
(communication, understanding and dissemination)
Poor telecommunication network
Inadequate skilled human resources
Lack of a defined framework for mainstreaming gender in meteorology
Low recognition of socioeconomic value of NMHSs and their services
Lack of legal frameworks for establishment of NMHSs in many Member countries
Lack of adequate and appropriate climate information system/database on impact analysis.
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Opportunities
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Growing awareness of the public and the decision makers of how everyday life and the
sustainable development of society are affected by the weather, climate, water resources
and the natural environment
Growing demand for ever broader range of meteorological and hydrological services
Existence of development partners and funding agencies as a potential source of resources
for meteorological and hydrological development projects
The possibility to use new and evolving technologies
Diversifying in the potential areas like Marine meteorology, environmental protection among
others
Transformation of NMHSs into cost recovery and revenue generation agencies
Climate change is now a high level political and developmental issue at national, regional
and international levels that has the potential to increase the visibility of NMHSs
Extreme weather events are becoming more frequent and severe and, therefore, increasing
the need for meteorological and hydrological forecasts and applications
Partnering with existing regional and subregional institutions
Relevance of meteorological and hydrological information to disaster risk reduction
Emergence/ existence of south–south cooperation and partnerships
More involvement of NMHSs in regional and subregional water, climate and meteorological
and hydrological programmes.

Threats
•
•
•
•
•
•

Inadequate financial support from governments
Emergence of alternative sources that issue climate and weather information
Globalization of weather issues through international media and research institutions
Brain drain and high staff turn-over
HIV/AIDS and other health pandemics
Political instability in some countries.

V-2

Internal analysis

This Section looks at emerging issues and specific challenges in the region as identified by RA I.
(i)

Challenges facing RA I

•
•
•
•

•
•

Increasing Natural Hazards in Regional Association I
Technological gap between NMHSs of developed and developing countries (LDCs) of RA I
Poor infrastructure and Manpower development
Rapidly increasing societal demands for meteorological, hydrological and related data and
information
The need to be relevant in the political and socioeconomic development of the region
(Millennium Development Goals, NEPAD, etc.)
En-mass retirement of staff and slow replacement rate
Complying with demands by ICAO to be ISO-certified with respect to services to aviation.

(ii)

Causes of these challenges

•
•

Effect of climate change.
Inadequate allocation of Fund to NMHSs to undertake the continuous modernization
resulting from the rapid advances in the science and technology.
Inadequate critical mass of qualified Human Resource in NMHSs.
Non-consideration of the perception of stakeholders as a way of scanning the environment
in which WMO Member States as well as RA I operate.

•

•
•
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•
•

Poor visibility with governments and some inter-governmental bodies
External forces (e.g., politics, economics, laws, society, technology).

(iii)

Desired realizations
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Once these challenges have been addressed it is anticipated that the following will be realized:
•

•
•

Enhanced capacities of NMHSs to develop tailor made products to support the
socioeconomic development of the region
Enhanced Hydrological operations in water resource management and in particular in
respect to inland lakes and underground water resources
Strengthened regional institutions and Centres of Excellence such as the ACMAD,
AGRHYMET, ICPAC, and SADC-DMC
Improved delivery of accurate and reliable warnings of severe weather and climate extreme
events
Enhanced timely availability of forecasts, advisories and warnings to the governments,
individuals and industries
Enhanced resources mobilization to implement the Strategy
Increased participation of NMHSs in Climate Change matters especially in the IPCC,
UNFCCC, and UNCCD and other multilateral processes
Increased support to WMO LDC Programme
Active involvement and Participation in Regional projects in particular the planned ClimDev
and AMESD projects amongst others
Improved facilities and human resource capacity required for efficient gathering, exchange
and processing of meteorological observations, data and products
Enhanced skills in the management of NMHSs
Codes of conduct are in place and practiced by all NMHSs.

V-3

External analysis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Since the priority sectors of Member States of Africa are agriculture, transport, communication,
energy and water resources, meteorological services play an important role in integration and
development of the afore-mentioned economic activities. The meteorological and climatological
information are used in the monitoring of the pasture land and assessment of crop yields and
similarly planning of agricultural work during the crop growing season. With regard to transport,
meteorological information and atmospheric phenomena contribute to ensure the safety of air
traffic and land and sea transport. Climatological studies are used for assessment and
management of countries energy resources in term of public works the construction of roads and
port installations requires in-depth analysis of meteorological data particularly those relating to
rainfall, sunshine, wind and humidity, etc.
It should be noted that meteorological application have become increasingly important, in particular
to combat the adverse effects of drought, desertification in Sahel and Southern Africa and natural
disasters such as floods and tropical cyclones in eastern Africa. Furthermore, in the light of recent
reports on global warming, far-reaching measures are being taken to improve the monitoring of
meteorological and climatic parameters and the management of the global environment. In this
regard, meteorological services help to draw up policies on environmental management at the
national and regional level Member states of Africa. These included the contribution made by
meteorological services during the preparatory activities for the United National Conference on
Environment and Development. They also play an active role in proposing draft regulations for the
environment and development. Meteorological Services of the member countries of Africa play
important role in the economic and social development of respective countries. The various
Economic groupings (ECOWAS, SADEC, IGADD, UMA, CEMAC) have integrated meteorological
Services as an area of community action within the continent.
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In order for RA I NMHSs to fulfil their mandates the stakeholders listed in Table 1, among others,
have been identified as key partners at various levels
Table 1: Major stakeholders and their linkages to RA I
Partnership and Co-operation
The table below shows traditional partners and stakeholders of the Association who contribute
tremendously in many varying forms and degree to the achievements of the RA I and its Member
countries through the WMO VCP program and other funding mechanisms. The list given below can
never be complete or it is all inclusive due to the cross cutting nature of National Meteorological
Service.
Stakeholders

Relationship and/or contribution to RA I

Continental level
African Union (AU)

Political leadership and support by Heads of State for policy formulation

United Nations Economic
Commission of Africa (ECA)
Africa Development Bank
(AfDB)

Mobilisation of resources from various donors for social and economic
development. This will be more crucial in ClimDev Programme
Development support

African Centre of Meteorological
Applications for Development
(ACMAD)

Capacity-building

Sub-continental level
Subregional Economic
Groupings (SADC, IGAD,
ECOWAS, CEMAC, UMA)

Regional coordination of economic development of member states by
way of protocols (including meteorology and hydrology) in various
sectors. This includes allocation of financial resources.

River Basin Organizations

Trans-national management of water demand at river basins. They
need weather forecasts for river control, apportionment and levying
(water rights) and dam level monitoring (disaster preparedness).

WMO Regional Training Centres
(RTCs)

These Centres have a mandate to contribute to capacity-building of
Members of the Region, complimenting training programmes at the
national and sub regional levels.

Regional Meteorological
Development Institutions
(ICPAC, AGRHYMET, SADCClimate Services Centre, OSS.)

Capacity-building and regional products (forecasts, bulletins)

Meteorological and Hydrological
Associations

Harmonization and coordination of meteorological activities in the
regions

National level
National Governments

Political and financial support, & inter-ministerial collaboration. This has
an impact on the visibility of, and level of relevance of NMHSs at
national level. NMHSs provide information essential to address issues
affecting all citizens, particularly those that are vulnerable to climate and
weather vagaries, plus climate change.

Related Ministries and Agencies

These represent meteorologically-related national interests and
responsibilities to cushion all citizens from diseases, poverty alleviation,
natural disasters, pollution, etc. Some of these Ministries are parent
ministries of NMHSs. They also translate climate information into policy
matters.

National Universities, Research
Institutes and Technical
Institutions

These are sources of skilled manpower. They also provide academic
environment for meteorological and hydrological research.
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Relationship and/or contribution to RA I

NGOs

Work with local communities and addressing specific and varied
interests. They work with/ are essential to NMHSs to help communities
to mitigate against and/ or adapt to climate change and extreme
variability through awareness programmes.

Private Sector

Partnership and product development

Global level
WMO Secretariat

Overall guidance and support

United Nations Organizations

These are development partners at national, regional and international
levels with specific mandates (social, environment, health, food security,
disaster management, etc.).

ICAO, IATA

Represent air transport users and providers. They require meteorological
forecasts and in-situ observations for operational purposes and flight
planning. They represent an important source of revenue for NMHSs.
They also provide upper air observations (AMDAR, aireps)

EUMETSAT, NOAA,

Provides satellite-based meteorological information to NMHSs (PUMA,
AMESD).

Advanced Global Data
Processing Centres (MétéoFrance, UKMet office, JMA,
CMA, NWS, NCEP, etc.)

Global Numerical Weather Products, Trainings, Tools and Proceedings.

Development partners through
VCP

Human and infrastructure capacity-building and development

Service providers from outside RA I
Global climate research
institutions

These operate at the global level using Numerical weather prediction
models. Their meteorological products include weather forecasts (shortand medium-range) and climate predictions and future climate
scenarios including those covering Africa.

Media

Outreach

IOC

They provide observation at sea through their ships and buoys

Stakeholder involvement and participation in the activities of the Association is very critical to its
success as this will foster equitable use of the already limited resources; avoid duplication of
efforts; addressing regional and global posed by extreme weather events and climate in coordinated manner. Targeted user awareness workshops and meetings would be mutually
beneficial in identifying the real needs and priority of users of meteorological information and data.
Positioning the Association in a manner that it becomes readily visible to decision-making and
stakeholders was clearly demonstrated as a successful initiative in Kenya, Nairobi during the First
Conference of Ministers Responsible for Meteorology in Africa.
V-4

Current challenges and emerging issues

(a)

Current Challenges
•
Increasing Natural Hazards in Regional Association I
•
Technological gap between NMHSs of developed and developing countries (LDCs) of
RA I
•
Poor infrastructure
•
The need to be relevant in the political and socioeconomic development of the region
(Millennium Development Goals, NEPAD, etc.)
•
Complying with demands by ICAO to be ISO-certified with respect to services to
aviation
•
Reduced financial support from government
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Health epidemics
Sustained human resource development, due to, among others, brain drain, en-mass
retirements, health epidemics
Climate change adaptation and mitigation strategies
Service delivery and dissemination to end users
Food and water security
Low levels of cooperation with the private sector
Non-recognition of the social and economic benefits of NMHSs’ services
Attainment of Millennium Development Goals
Collaboration between NMHSs, research and industrial community.

(b)

Emerging Issues
•
Climate Change
•
Rapidly increasing societal demands for meteorological, hydrological and related data
and information
•
Emergence of alternative sources that issue climate and weather information
•
Globalization of weather issues through international media and research institutions
•
Global financial crisis
•
Rapid changes in technology.

VI.

WHAT RA I NEEDS TO DO

There is a continent-wide desire to ensure that the Regional Association positions itself with relevant
stakeholders in Africa and takes the utmost advantage of the existing WMO infrastructure in Member states
and, particularly, those facilities that exist in National Meteorological and Hydrological Services, in support of
socioeconomic development. Whereas there are a lot of pertinent issues to be addressed in realization of these
monumental goals, it is however necessary to identify key building blocks for the attainment of adequate and
measurable results through the actualization of a strategic plan. It is in this regard that this strategic plan is
sustained upon the following:
(a)

Cooperation with national and international stakeholders to enable adequate delivery of weather,
climate and water related information and services. There is the need for the Regional Association to
sustain international cooperation and collaboration on critical issues that are essential to
development of NMHSs. In this regard the Association is going to continue to ensure that the
activities of WMO are downscaled as much as possible at the Regional level, taking into account the
existing needs and challenges which the continent is facing. In this regard the association will ensure
that in addition to the programmes and activities of WMO, the other complimentary and relevant
activities of international organizations and agencies are taken advantage of within the continent.
This therefore will be one of the major thrusts of the current strategic plan.

(b)

Two-pronged capacity-building for policy makers and also to enable development on human and
institutional resources in NMHSs. The essential issues that should be taken into consideration within
the framework of capacity-building revolve around the need for enhancement of capacity of relevant
actors as and when appropriate. The Regional association is aware that more needs to be done in
ensuring the awareness of the competencies of NMHSs in African countries. Furthermore education
and training traditionally play a critical role in laying adequate foundation for socioeconomic
development. In order to make sure that adequate services are delivered while at the same time
there is effective and timely uptake of the output of the information from theses services by policy
makers, there should also be continuous awareness building and exchange of policy related
information with relevant stakeholders. It is in this framework that the Regional Association will
promote sustained capacity development efforts in the appropriate directions; namely at the level of
policy makers, and human and institutional capacity-building.

(c)

The Regional Association further realizes that at the end of the day Africa can not exclude itself from
the reality of ensuring that appropriate efforts are made at the level of promoting home-grown
development of science and technology, with the aim of minimizing wholesale dependency on
external support. Various stakeholders in Africa have over the years identified challenges that face
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sustained development of both indigenous and modern science and technology. The NMHSs are not
excluded from the core of national development stakeholders that should take part in promotion of
appropriate science and technology for the benefit of their services to the society. This is the reason
the Association considers it timely to engage and sustain such engagement, of relevant stakeholders
especially policymakers, industrial investors and academia, in the development of the multifarious
infrastructure that are necessary for achieving these relevant goals.
(d)

The Association has a responsibility to play an important role in the crucial issue surrounding climate
change and variability and efforts towards adaptation and mitigation.

VII.

STRATEGIC CONSIDERATIONS

The following have been identified as the key Global Societal Needs on which the WMO Strategic
Plan is based:
•

Improved protection of life, and property (related to impacts of hazardous weather, climate,
water and other environmental events and increased safety of land, sea and air circulation
and transport)

•

Poverty alleviation, sustained livelihoods and economic growth (in connection with the
Millennium Development Goals) including improved health and social well-being of citizens
(related to weather, climate, water and environmental events and influence)

•

Sustainable use of natural resources and improved environmental quality.

To respond to the Global Societal Needs as relevant to the Region it is necessary to put an
appropriate Strategic Plan in place. This RA I Strategic Plan is guided by the following:
•
•
•

Continental Vision
Mission, core purpose and values
RA I major goals.

At the Fourteenth Session RA I agreed that, amongst others, more focus should be given to
alleviating poverty in the Region, adapting to rapid changes in information technology, taking
cognisance of increasing competitiveness among stakeholders in a growing market economy, and
researching in order to address and accommodate various challenges.
VII-1

The Vision of RA I

The vision of RA I is To provide guidance to National Meteorological and Hydrological Services to
enable them to produce and deliver timely, accurate and appropriate products and services to the
users and thereby contribute to the socioeconomic development.
VII-2

Core purpose and values

Within the framework of the overall vision of the WMO, the Regional Association I will, based on
this Strategic Plan, be involved in the following:
–

Facilitation of regional cooperation and coordination in the establishment of networks of
stations for the making of meteorological observations as well as hydrological and other
geophysical observations related to meteorology, and to promote the establishment and
maintenance of centres charged with the provision of meteorological and related services;

–

Promotion of the establishment and maintenance of systems for the rapid exchange of
meteorological and related information;
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–

Promotion of the standardization of meteorological and related observations and to ensure
the uniform publication of observations and statistics;

–

Furthering the application of meteorology to aviation, shipping, water problems, agriculture
and other human activities;

–

Promotion of activities in operational hydrology and to further close cooperation between
Meteorological and Hydrological Services;

–

Encouraging research and training in meteorology and, as appropriate, in related fields,
and to assist in coordinating the international aspects of such research and training.

The core purpose of RA I is to assist NMHSs in the Region to help their stakeholders to make
informed socioeconomic decisions through the provision of timely, reliable and relevant information
on meteorological, hydrological and related natural occurrences.
The Region urges the following values to be adhered to by the NMHSs in their quest to increase
their visibility, gain respect of their stakeholders and be relevant to the socioeconomic
development of their countries:
•
•
•
•
•
•

Professionalism
Partnership
Accountability
Transparency
Integrity
Responsiveness.

VII-3

RA I major goals

To be more focused, RA I stressed the following goals / issues to be considered in the Plan:
–

Enhancing the activities in the WWW Programme
(Improvement of GTS in RA I in order to improve exchange of information within RA I and
between members, accompanying capacity enhancement in GTS, TC and NWP, data
processing and data management and improvement and maintenance of observing
networks –RSBN);

–

Strengthening relationships with external stakeholders: the African Union and its
subregional economic groupings, private sector and multilateral development partners
(To ensure NMHSs in the Region are fully engaged in continental GCOS initiatives such as
AMESD and CLIMDEV-Africa);

–

Further capacitating the Region’s Hydrology and Water Resources Programme
(Collaboration between NMSs and NHSs in data exchange, flood forecasting and Warning
and implementation of HYCOS projects with respect to inland lakes and underground water
resources);

–

Facilitating WMO World Climate Programme in the Region
(Active involvement of NMSs in regional Programmes and projects such CLIMDEV,
AMESD and participation in climate change matters especially in the IPCC, UNFCCC and
UNCCD among others);
Increasing involvement of NMHSs in Disaster Risk Reduction
(Strengthening the activities of the RA I and NMHSs to work with partners in dealing with
natural disasters and poverty);

–
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–

Increase focus on the applications and Services
(Strengthening of early warning systems such as those for Tropical Cyclones, drought and
flood also promoting the establishment cost recovery and quality management framework)

VIII.

THE WMO STRATEGIC THRUSTS

These are as follows:
Improving service quality and service delivery

•

•
Advancing scientific research and application as well as development and implementation
of technology
•

Strengthening capacity-building

•

Building and enhancing partnerships and cooperation

•

Strengthening good governance

IX.

EXPECTED RESULTS, KEY OUTCOMES AND KEY PERFORMANCE INDICATORS
FOR RA I (2012–2015)

Global Societal Need 1: Improved protection of life and property (related to impacts of hazardous
weather, climate, water and other environmental events and increased safety of land, sea and air
circulation and transport)
WMO Strategic Thrust (ST1) – Improving service quality and service delivery
WMO Expected
Results (ER)

RA I Expected
Results (ER)

1.0 Enhanced
capabilities of
Members to deliver
and improve access
to high quality
weather, climate
and water and
related
environmental
predictions,
information and
services in response
to users’ needs and
to enable their use
in decision-making
by all relevant
societal sectors

1.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs of Africa to
access, produce,
and deliver high
quality weather,
climate and water
related products
and services in
response to users’
needs and to
enable their use in
decision making by
all relevant societal
sectors

RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

1.1.1 All NMHSs have
migrated to Table Driven
Code Format (TDCF)

•
90% increase in the
number of NMHSs in Africa
implementing the TDCF

1.1.2 Ensemble weather
forecasts and products
easily available from
appropriate and
designated Global Centres

•
No. of NMHSs with
adequate infrastructure to
effectively access NWP
products

1.1.3 RA I Regional
Climate Centres
established

•
No. of NMHSs verifying
NWP Products

1.1.4 No. of hydrometeorological information
users increased at
national level

•
At least 50% of users
have regular access to hydrometeorological information
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2.0 Enhanced
capabilities of
Members to reduce
risks and potential
impacts of hazards
caused by weather,
climate and water
and related
environmental
elements

3.0 Enhanced
capabilities of
NMHSs to produce
better weather,
climate, and water
information,
predictions and
warnings to support
in particular climate
impact and
adaptation
strategies

4.0 Enhanced
capabilities of
Members to access,
develop, implement
and use integrated
and inter-operable
Earth- and spacebased systems for
weather, climate
and hydrological
observations, based
on World standards
set by WMO, as well
as related
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2.1 Enhanced
capabilities and
capacities with
respect to disaster
risk reduction and
environmental
management in
Africa

3.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs in Africa to
provide better
climate predictions
and assessments
for climate change
mitigation and
adaptation

2.1.1 Meteorological and
hydrological early warning
systems are in place in all
RA I Member States
2.1.2 Agreements, where
appropriate, between
NMSs and related
agencies on disaster risk
reduction with respect to
data and information
exchange

•
No. of NMHSs
incorporated and having
specific roles in national
disaster risk reduction
agencies
•
Number of working
arrangements between NMSs
and NHSs increased
•
No. of NMHSs with
structures responsible for
natural disaster prevention
and early warning systems

3.1.1 Appropriate internet
and other technology and
communication facilities
(websites, SMS, MMS)
installed at all NMHSs

•
No. of NMHSs with
appropriate communication
facilities

3.1.2 Future climate
scenarios involving
downscaling an statistical
adaptation developed at
national and regional levels

•
No. of NMHSs having
climate scientists highly
trained in climate change
scenarios

3.1.3 Climate change
vulnerability assessments
and impact studies for
different sectors available
at national and regional
levels

•
No. of NMHSs having
vulnerability assessments and
impact studies

3.2 Enhanced
capabilities of
NMHSs in Africa to
provide better
forecasts for
meteorology and
hydrology

3.2.1 Guides to
meteorological and
hydrological practices
available in place

•
No of NMHSs with
meteorological and
hydrological guides

4.1 Enhanced
environment and
capabilities of
NMHSs of Africa to
access and apply
earth and space
based observing
products for use by
stakeholders

4.1.1 The requirements, in
the form of a manual, for
migration from GTS to
WIS in place

•
Number of experts
trained on hydrological,
climatological and
meteorological practices

4.1.2 Appropriate ICT
facilities in place to
support GTS and WIS
installed at all NMHS

•
Number of WIS
workshops held
•
No of Manual on WIS
prepared
•
Percentage of NMHSs
implementing WIS
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environmental
observations

Global Societal Need 2:
Poverty alleviation, sustained livelihoods and economic growth (in
connection with the Millennium Development Goals) including improved health and social wellbeing of citizens (related to weather, climate, water and environmental events and influence)
WMO Strategic Thrust (ST2) – Advancing scientific research and application as well as development and
implementation of technology
(ST3) – Strengthening capacity-building
WMO Expected
Results (ER)

RA I Expected
Results (ER)

RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

5.0 Enhanced
capabilities of
Members to
contribute to and
draw benefits from
the global research
capacity for weather,
climate, water and
environmental
science and
technology
development

5.1 Enhanced
capabilities and
enabled environment
for appropriate
research institutions
in Africa to contribute
to and access global
research products on
weather, climate,
water and
environmental
science and
technology
development

5.1.1 Five subregional and
one regional data banks in
standard format available for
research and education in
support of NMHSs upgraded

•
Number of subregional
data bases

5.1.2 Internet facilities and
websites to support local
exchange of products to and
from regional and global
research centres installed at
all NMHSs

•
Percentage increase
in the number of graduates
from RTCs and universities
(target 5%)

5.1.3 Increase in the No of
professionals trained in RA I
centres of excellence such
ACMAD, RTCs and
universities taking to account
gender consideration (at
least 20%)
5.1.4 High performance
computing – available for
data processing, analysis
and forecasting including
data archiving
5.1.5 Improved
Telecommunications systems
for rapid data exchange and
information dissemination

•
Number of subregional
data bases

•
Percentage increase
in fellowships awarded by
WMO to RA I of which at
least 40% are women
(target 15%)
•
Percentage
improvement in skill in
nowcasting (0–6 hours),
short range (24h–3days),
medium range (up to 10
days) and long range
(monthly to seasonal).
•
Feedback from users
of meteorological
information
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6.0 Enhanced
capabilities of
NMHSs, in particular
in developing and
least developed
countries, to fulfil
their mandates

6.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs of Africa,
particularly those in
LDCs and including
those emerging from
civil strife to fulfil their
mandates

6.1.1 All NMHS in Africa
upgraded to WMO and ICAO
standards.
6.1.2 At least five NMHSs of
RA I from the LDCs have
adequate and qualified
human resources by 2015

•
Situational reports
from NMSs in Least
Developed Countries
(LDC)
•
Number of LDCs with
adequate and qualified
human resources
measured against the
WMO reference databases
•
Number of trained
personnel in each of the
identified 5 NMSs

6.1.3 Increased visibility of
NMHSs through support in
advocacy and awareness of
national authorities and other
stakeholders

•
Number of NMHSs
with enhanced national
budget
•
Number of appropriate
legislations put in place or
augmented in support of
the status
•
Number of countries
with upgraded
infrastructure
•
No of workshops held
for high-level policy makers

Global Societal Need 3: Sustainable use of natural resources and improved environmental quality
WMO Strategic Thrust (ST4) – Building and enhancing partnerships and cooperation
(ST5) – Strengthening good governance
WMO Expected
Results

RA I Expected Results
(ER)

RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

7.0 New and
strengthened
partnerships and
cooperation activities to
improve NMHSs’
performance in
delivering services and
to increase the value of
the contributions of
WMO within the UN
System, relevant
international
conventions and
national strategies

7.1 New and
strengthened
partnerships and
cooperation activities to
improve NMHSs’
performance in
delivering services and
to increase the value of
the contributions of RA I
within the relevant
international
agreements and
national strategies in
Africa

7.1.1 Agreements between
relevant actors to facilitate
cross-boundary warning
systems drafted and
negotiated

•
No of NMHSs with
operational working
arrangements finalized

7.1.2 Partnerships
developed between
NMHSs and their local
communities with
communities adopting
strategies to cope with
climate variability and
climate change.

•
Number of scientists
exchanged

•
Number of
community stakeholder
workshops and training
seminars held.
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8.0 An effective and
efficient Organization

8.1 An effective and
efficient Governance
system for running RA I

7.1.3 A framework for
collaboration between RA I
and other Regions
established to enhance the
development of NWP
products

•
Number of joint
workshops and projects

7.1.4 NMHSs actively
participate in intergovernmental activities
and those related to
internationally agreed
multilateral conventions
such as IPCC, UNFCCC
and UNCCD

•
Number of NMHSs
actively involved in
national committees

8.1.1 NMHSs transformed
into agencies or
implementing cost
recovery increased

•
50% of NMHSs by
2015 implementing cost
recovery.

8.1.2 Results-based
Management (RBM) and
Results- based Budget
(RBB) adopted by all
NMHSs and RTCs in RA I
8.1.3 Codes of conduct/
ethics have been
established by NMHSs
and RTCs in the Region
8.1.4 Oversight
mechanisms are in place
at all RTCs and WMO
subregional offices of the
Region
8.1.5 Implementation of
Strategic Plan by RA I
management

X.

•
No. of NMHSs
attending internationally
agreed multilateral
conventions such as
IPCC, UNFCCC and
UNCCD

•
Incremental growth
of NMHSs implementing
RBM and RBB
•
Number of RA I
Member States with
Codes of conduct in place
•
Increase in number
of RTCs and subregional
offices that are compliant
•
No of plans executed
from the RA I
Implementation Plan
•
No of successes of
compliance on
governance as audited by
the WMO Regional
Director and president of
RA I

RA I COOPERATION FRAMEWORK

Global Societal Need 1: Improved protection of life and property (related to impacts of hazardous
weather, climate, water and other environmental events and increased safety of land, sea and air
circulation and transport)

WMO Strategic Thrust (ST1) – Improving service quality and service delivery
RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

Responsible Actors

Resources
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1.1.1 All NMHSs have
migrated to Table Driven
Code Format (TDCF)

•
90% increase in the
number of NMHSs in Africa
implementing the TDCF

WMO, NMHSs,
ASECNA

1.1.2 Ensemble weather
forecasts and products
easily available from
appropriate and
designated Global
Centres

•
No. of NMHSs with
adequate infrastructure to
effectively access NWP
products

WMO, NMHSs,
ASECNA

1.1.3 RA I Regional
Climate Centres
established

•
No. of NMHSs
verifying NWP Products

WMO, NMHSs

1.1.4 No. of hydrometeorological
information users
increased at national level

•
At least 50% of users
have regular access to
hydro-meteorological
information.

2.1.1 Meteorological and
hydrological early
warning systems are in
place in all RA I Member
States

•
No. of NMHSs
incorporated and having
specific roles in national
disaster risk reduction
agencies.

NMHSs

2.1.2 Agreements, where
appropriate, between
NMSs and related
agencies on disaster risk
reduction with respect to
data and information
exchange.

•
Number of working
arrangements between
NMSs and NHSs
increased

NMHSs, National and
Regional Disaster
Management Authorities

3.1.1 Appropriate internet
and other technology and
communication facilities
(websites, SMS, MMS)
installed at all NMHSs

•
No. of NMHSs with
appropriate
communication facilities

NMHSs, WMO,
ASECNA, and National
Telecommunication
Operators.

National Budgets,
ASECNA, WMO,
Development Partners

3.1.2 Future climate
scenarios involving
downscaling and
statistical adaptation
developed at national
and regional levels

•
No. of NMHSs
having climate scientists
highly trained in climate
change scenarios.

NMHSs, Regional and
Sub regional Centres,
Research Institutes,
WMO, IPCC

NMHSs, AfDB, GEF,
Regional Economic
Groupings, UN Agencies

3.1.3 Climate change
vulnerability assessments
and impact studies for
different sectors available
at national and regional
levels

•
No. of NMHSs
having vulnerability
assessments and impact
studies

NMHSs, Regional and
Sub regional Centres,
Research Institutes,
WMO.IPCC

NMHSs, AfDB, GEF,
Regional Economic
Groupings, UN Agencies

3.2.1 Guides to

•

WMO, NMHSs and/or

NMHSs/ National

National budgets.
Development Partners.
WMO, ASECNA

WMO, NMHSs,

National, Regional
resources
and related Agencies

•
No. of NMHSs with
structures responsible for
natural disaster
prevention and early
warning systems

No of NMHSs with
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meteorological and
hydrological practices in
place

meteorological and
hydrological guides.

National Hydrological
Services in some cases,
Universities

National Budgets, WMO,
Development partners

•
Number of experts
trained on hydrological,
climatological and
meteorological
practices
4.1.1 The requirements,
in the form of a manual,
for migration from GTS to
WIS in place
4.1.2 Appropriate ICT
facilities in place to
support GTS and WIS
installed at all NMHS

•
Number of WIS
workshops held
•
No of Manual on WIS
prepared
•
Percentage of
NMHSs implementing
WIS

Hydrological Agencies,
WMO

WMO, NMHSs and
National
Telecommunication
Operators

NMHSs, WMO

WMO, NMHSs and
National
Telecommunication
Operators

NMHSs, WMO

Global Societal Need 2: Poverty alleviation, sustained livelihoods and economic growth (in
connection with the Millennium Development Goals) including improved health and social wellbeing of citizens (related to weather, climate, water and environmental events and influence)
WMO Strategic Thrust (ST2) – Advancing scientific research and application as well as development and
implementation of technology
(ST3) – Strengthening capacity-building
RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

5.1.1 Five subregional and
one regional data banks in
standard format available
for research and education
in support of NMHSs
upgraded.

•
Number of
subregional data bases

5.1.2 Internet facilities and
websites to support local
exchange of products to
and from regional and
global research centres
installed at all NMHSs

•
Number of
subregional data bases

5.1.3 Increase in the No of
professionals trained in RA
I centres of excellence such
RTCs and universities
taking to account gender
consideration (at least
20%)

Responsible Actors

RTCs, NMHSs and
WMO

Resources

NMHSs, WMO

RTC, Universities,

WMO, NMHSs

MHSs, WMO,
Development partners

•
Percentage increase
in the number of graduates
from RTCs and universities
(target 5%)

WMO, Subregional
Specialized Centres

NMHSs, WMO,
Subregional Centres

•
Percentage increase
in fellowships awarded by
WMO to RA I of which at
least 40% are women
(target 15%)

NMHSs and Users at
National Level

NMHSs, WMO
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5.1.4 High performance
computing – available for
data processing, analysis
and forecasting including
data archiving

•
Percentage
improvement in skill in
nowcasting (0–6 hours),
short range (24h–3days),
medium range (up to 10
days) and long range
(monthly to seasonal).

5.1.5 Improved
Telecommunications
system for rapid data
exchange and information
dissemination

•
Feedback from users
of meteorological
information

6.1.1 All NMHS in Africa
upgraded to WMO and
ICAO standards.

•
Situational reports
from NMSs in Least
Developed Countries (LDC)

6.1.2 At least five NMHSs
of RA I from the LDCs have
adequate and qualified
human resources by 2015

•
Number of LDCs with
adequate and qualified
human resources
measured against the
WMO reference databases

NMHSs, RTCs,
Universities

NMHSs, WMO,
Development Partners,

MHSs, WMO, Partners

NMHSs, WMO,
Development Partners

WMO, ICAO,
ASECNA, NMHSs

NMHSs, WMO

WMO, NMHSs,
Sub regional Offices.

•
Number of trained
personnel in each of the
identified 5 NMSs
6.1.3 Increased visibility of
NMHSs through support in
advocacy and awareness
of national authorities and
other stakeholders

•
Number of NMHSs
with enhanced national
budget

NMHSs, WMO

•
Number of
appropriate legislations put
in place or augmented in
support of the status

NMHSs

NMHSs, WMO,
Partners
NMHSs

NMHSs
NMHSs

•
Number of countries
with upgraded
infrastructure
•
No of workshops held
for high-level policy makers

NMHSs, WMO,
Partners

NMHSs, WMO,

NMHSs, WMO,
Partners

NMHSs

NMHSs, WMO,
Partners

Global Societal Need 3: Sustainable use of natural resources and improved environmental
quality. Sustainable use of natural resources and improved environmental quality
WMO Strategic Thrust (ST4): Building and enhancing partnerships and cooperation;
(ST5): Strengthening good governance
RA I Key
Outcomes (KO)

RA I Key Performance
Indicators (KPI)

Responsible Actors

Resources
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7.1.1 Agreements between
relevant actors to facilitate
cross-boundary warning
systems drafted and
negotiated

•
No of NMHSs with
operational working
arrangements finalized

NMHSs,

NMHSs, Regional
Economic Groupings,
WMO,

7.1.2 Partnerships
developed between NMHSs
and their local communities
with communities adopting
strategies to cope with
climate variability and
climate change.

•
Number of community
stakeholder workshops
and training seminars held.

NMHSs and Sectors
Concerned

National Governments

7.1.3 A framework for
collaboration between RA I
and other Regions
established to enhance the
development of NWP
products

•
Number of scientists
exchanged

NMHSs, RTCs, WMO

WMO Regional
Associations,
Development partners

•
Number of joint
workshops and projects

WMO, Advanced Data
Processing Centres

7.1.4 NMHSs actively
participate in intergovernmental activities and
those related to
internationally agreed
multilateral conventions such
as IPCC, UNFCCC and
UNCCD;

•
Number of NMHSs
actively involved in
national committees

NMHSs, WMO,

NMHSs

7.1.5 RA I Stakeholders
Relations Management
framework to identify and
define the Associations’
interaction with Key role
players



NMHSs

NMHSs

8.1.1 NMHSs transformed
into agencies or
implementing cost recovery
increased

•
50% of NMHSs by
2015 implementing cost
recovery

NMHSs

National Govts,
NMHSs, Development
partners

8.1.2 Results-based
Management (RBM) and
Results- based Budget
(RBB) adopted by all
NMHSs and RTCs in RA I

•
Incremental growth of
NMHSs implementing
RBM and RBB

WMO, NMHSs

WMO, NMHSs

•
Number of RA I
Member States with Codes
of conduct in place

WMO, RTCs

NMHSs, WMO

•
Increase in number of
RTCs and subregional
offices that are compliant

WMO, president RA I

WMO, RTCs, NMHSs

8.1.4 Oversight mechanisms
are in place at all RTCs and
WMO subregional offices of
the Region

•
No of plans executed
from the RA I
Implementation Plan

WMO, NMHSs, RTC
and Subregional
Centres

WMO, RTCs, NMHSs

8.1.5 Implementation of
Strategic Plan by RA I

•
No of successes of
compliance on governance

WMO, Regional
Director,

WMO

8.1.3 Codes of conduct/
ethics have been
established by NMHSs and
RTCs in the Region

•
All NMHSs attending
internationally agreed
multilateral conventions
such as IPCC, UNFCCC
and UNCCD;
Approved RA I
Stakeholder Relations
Management
framework
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management

XI.

as audited by the WMO
Regional Director and
president of RA I

president of RA I

MONITORING, EVALUATION AND REPORTING

The strategic plan outlines strategies, outcomes and performance indicators in all areas of WMO
thrusts and RA I goals. It is an evolving document. While the vision, core values and goals remain
almost intact, the plan for bringing such designs to life requires routine oversight and, in many
cases, fine-tuning. By monitoring the progress at regular intervals, the plan is able to absorb the
changing environment.
The monitoring, evaluation and reporting instruments and timetable in this strategic plan for RA I
pivot around capacity enhancement, infrastructural development, user tailor-made product and
service improvement and timely accessibility. Most important is the need to upgrade facilities and
enhance capacities of National Meteorological and Hydrological Services in the Least Developed
Countries. Most of the performance targets indicators relate to expected results for which NMHSs
are primarily responsible. However, due to the fact that RA I does not have an operational budget
specifically allocated to it, the majority of these targets are purposeful instead of being strictly
controllable.
It must be emphasized that RA I outcomes should be owned by the NMHSs. Accordingly, the first
line of accountability rests with the RA I Members themselves. This entails on- the- ground
performance monitoring and evaluation, which should be done first at the NMHS level. RA I,
through the Presidency, should be responsible for Region-wide indicators and will be conducting
the monitoring through the subregional offices.
In order to ensure appropriate reporting and accountability, it is expected that the reporting process
will be along the following lines
•
•
•
•
•
•

Annual reports by RA I NMHSs, RTCs and Regional Offices
Reports by the RA I Advisory Working Group
Reports by the president of RA I submitted to the Executive Council
Progress reports of the Regions Working Groups and Rapporteurs appointed by at the
Fourteenth Session of RA I (Annex 4)
Reports by the president of RA I at the RA I Technical Conference on Management of
National Meteorological Services
A comprehensive and analytical results- based mid-term review of the Strategic Plan in
2009, focusing on assessment achievements, re-defining targets and re-tasking will be
produced by the president of RA I.

Whilst the association will make the utmost possible effort to ensure that this strategic plan is
adequately implemented to the satisfaction of all stakeholders it is however important to
underscore the fact that all effort will have to be made to circumvent and take care of the following
critical assumptions and risks:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Political disturbances in RA I countries (R)
National resource allocations are sufficient (A)
Political realignment with the development partners (R)
HIV/ Aids and epidemics like malaria (R)
RA I Working groups and Rapporteurs will deliver (A)
High staff turnover and en-mass retirement (R)
Appropriate skilled human resource is available (A)
Environment for recruitment of women is conducive (A).
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In the course of the delivery of this Plan, the above will form essential reference points against which
the success or otherwise of the associated activities will be measured during the evaluation exercise.
XII.

CONCLUSION

It is a scientific fact and documented that Africa countries are most vulnerable to impacts of
Climate Change. (IPCC 4th Assessment Report, 2007). There is, therefore, an urgent need for
Africa to take appropriate mitigation and adaptation measures especially in the face of extreme
climate related natural hazards. In addition Africa is, to a large extent, dependent on rain-fed
agriculture and hydro-power energy generation. The frequent occurrence of droughts affects these
sectors, which in turn impact considerably on the livelihoods of the African populations.
Furthermore, the performance of economies in Africa are extremely weather sensitive. It is in this
respect that the further development of National Meteorological and Hydrological services is an
important contribution to the socioeconomic development in Africa. Successful implementation of
this Strategic Plan will address these situations.
While weather, climate and water impact people locally, the Earth system is responsible for these
phenomena on a regional and global scale. Thus, local forecasts and assessments depend on
cooperation between neighbouring countries, within regions and throughout the entire global
community to provide data and regional products. This dependence of countries on each other for
weather, climate and water information is the principal reason for the existence of WMO and its
Regional Associations, which provide the forum for the exchange of data, the transfer of
technology and expertise and the sharing of knowledge. The RA I Strategic Plan underscores the
urgent need for the upgrading of the basic infrastructures of meteorological and hydrological
services in order to enhance the availability of observed data and thereby contribute to the
production of timely and accurate forecasts. The Plan also recognizes the benefits of embracing
new and emerging technologies in order to benefit fully from partnerships with more advanced
institutions outside the region.
The Plan further recognizes the diverse development levels among the countries in Africa and in
particular addresses the special needs of the Least Developed Countries. For effective
implementation of the Strategic Plan, it is noted that the issues transcend scientific, political and
institutional boundaries encompassing many opportunities and risks. The RA I Strategic Plan
provides direction for the Association to achieve its objectives.
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ANNEX 1. Map of WMO Regional Associations

Annex 2. An Example of How RA I Can Conduct Its Monitoring and Evaluation
RA I Strategic Plan 2012–2015
RA I ER

Objective Variable
Indicators

1.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs of Africa
to access,
produce, and
deliver high
quality weather,
climate and
water related
products and
services in
response to
users’ needs
and to enable
their use in
decision making
by all relevant
societal sectors

1.1.1 All NMHSs have
migrated to Table Driven
Code Format (TDCF)

2.1.Enhanced
capabilities and
capacities with

2.1.1 Meteorological and
hydrological early warning
systems are in place in all

1.1.2 Ensemble weather
forecasts and products
easily available from
appropriate and
designated Global
Centres.
1.1.3 RA I Regional
Climate Centres
established
1.1.4 No. of hydrometeorological information
users increased at
national level

Baselines and Targets
Baseline

Targets

Means of
Verification

Assumptions
and Risks
Assumptions
(1) National
resource
allocations are
sufficient
(2) RA I
Working groups
and
Rapporteurs
will deliver
(3) Appropriate
skilled human
resource is
available
(4)
Environment for
recruitment of
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RA I ER

Objective Variable
Indicators

respect to
disaster risk
reduction and
environmental
management in
Africa

RA I Member States

3.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs in Africa
to provide better
climate
predictions and
assessments for
climate change
mitigation and
adaptation

3.1.1 Appropriate internet
and other technology and
communication facilities
(websites, SMS, MMS)
installed at all NMHSs

2.1.2 Agreements, where
appropriate, between
NMSs and related
agencies on disaster risk
reduction with respect to
data and information
exchange

3.1.2 Future climate
scenarios involving
downscaling an statistical
adaptation developed at
national and regional
levels
3.1.3 Climate change
vulnerability assessments
and impact studies for
different sectors available
at national and regional
levels

3.2 Enhanced
capabilities of
NMHSs in Africa
to provide better
forecasts for
meteorology and
hydrology

3.2.1 Guides to
meteorological and
hydrological practices
available in place

4.1 Enhanced
environment and
capabilities of
NMHSs of Africa
to access and
apply earth and
space based
observing
products for use
by stakeholders

4.1.1 The requirements, in
the form of a manual, for
migration from GTS to
WIS in place

5.1 Enhanced
capabilities and
enabled
environment for
appropriate
research
institutions in
Africa to
contribute to and
access global
research
products on

5.1.1 Five subregional and
one regional data banks in
standard format available
for research and
education in support of
NMHSs upgraded.

4.1.2 Appropriate ICT
facilities in place to
support GTS and WIS
installed at all NMHS

5.1.2 Internet facilities and
websites to support local
exchange of products to
and from regional and
global research centres
installed at all NMHSs

Baselines and Targets
Baseline

Targets

Means of
Verification

Assumptions
and Risks
women is
conducive
Risks
(1) Political
disturbances in
RA I countries

(2) Political
realignment
with the
development
partners
(3) HIV/ Aids
and epidemics
like malaria
(4) High staff
turnover and
en-mass
retirement
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RA I ER
weather,
climate, water
and
environmental
science and
technology
development

Objective Variable
Indicators
5.1.3 Increase in the No of
professionals trained in
RA I centres of excellence
such ACMAD, RTCs and
universities taking to
account gender
consideration (at least
20%)
5.1.4 Number of
professionals trained in
RA I centres of excellence
such ACMAD, RTCs and
universities
5.1.5 High performance
computing – available for
data processing, analysis
and forecasting including
data archiving
5.1.6 Improved
Telecommunications
systems for rapid data
exchange and information
dissemination

6.1 Enhanced
capabilities of
NMHSs of
Africa,
particularly
those in LDCs,
to fulfil their
mandates

6.1.1 All NMHS in Africa
upgraded to WMO and
ICAO standards.
6.1.2 At least five NMHSs
of RA I from the LDCs
have adequate and
qualified human resources
by 2015
6.1.3 Increased visibility of
NMHSs through support in
advocacy and awareness
of national authorities and
other stakeholders

7.1 New and
strengthened
partnerships and
cooperation
activities to
improve NMHSs’
performance in
delivering
services and to
increase the
value of the
contributions of
RA I within the
relevant
international
agreements and
national

7.1.1 Agreements
between relevant actors to
facilitate cross-boundary
warning systems drafted
and negotiated
7.1.2 Partnerships
developed between
NMHSs and their local
communities with
communities adopting
strategies to cope with
climate variability and
climate change
7.1.3 A framework for
collaboration between RA
I and other Regions

Baselines and Targets
Baseline

Targets

Means of
Verification

Assumptions
and Risks
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RA I ER
strategies in
Africa

Objective Variable
Indicators
established to enhance
the development of NWP
products
7.1.4 NMHSs actively
participate in intergovernmental activities
and those related to
internationally agreed
multilateral conventions
such as IPCC, UNFCCC
and UNCCD

8.1 An effective
and efficient
Governance
system for
running RA I

8.1.1 NMHSs transformed
into agencies or
implementing cost
recovery increased
8.1.2 Results-based
Management (RBM) and
Results- based Budget
(RBB) adopted by all
NMHSs and RTCs in RA I
8.1.3 Codes of conduct/
ethics have been
established by NMHSs
and RTCs in the Region
8.1.4 Oversight
mechanisms are in place
at all RTCs and WMO
subregional offices of the
Region
8.1.5 Implementation of
Strategic Plan by RA I
management

Baselines and Targets
Baseline

Targets

Means of
Verification

Assumptions
and Risks

المرفقات
المرفق األول
مرفق الفقرة  4.4.50من الملخص العام

اختصاصات فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول

)(RAIDEG

النطاق
النطاق الرئيسي لفريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول ) (RAIDEGھو تحديد وتوثيق
احتياجات اإلقليم في مجاالت النواتج المستمدة من السواتل وغيرھا من بيانات األرصاد الجوية والبيانات البيئية لتمكين
األعضاء من الوفاء بالتزاماتھم الوطنية والدولية لدعم حماية البيئة واألرواح والممتلكات ولتحفيز تطورھم االجتماعي
واالقتصادي.

المھام األساسية
يقوم الفريق بما يلي:
)أ(

جمع واستعراض واستيفاء متطلبات وصول المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمات الشريكة إلى بيانات
ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج البيئية؛

)ب(

تحليل متطلبات المرافق الوطنية األفريقية ) (NMHSsومراكز االمتياز ومعاھد التدريب وغيرھا من
منظمات الرصد البيئي في أفريقيا فيما يخص النواتج المستمدة من السواتل باستخدام خدمة
) (EUMETCastأو غيرھا من خدمات نشر البيانات؛

)ج(

صياغة توصيات فيما يخص المتطلبات الخاصة بالنواتج ،واالحتياجات التدريبية ذات الصلة ،وفيما
يخص تحديد األولويات بغية تحفيز نشر النواتج من خالل خدمة ) (EUMETCastأو غيرھا من خدمات
نشر البيانات.

تشكيل الفريق
يتكون الفريق من:
)أ(

خبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي المناطق دون اإلقليمية الست
التابعة لالتحاد اإلقليمي األول؛

)ب(

ممثلين عن مراكز االمتياز التابعة للمختبر االفتراضي؛

)ج(

ممثل عن المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )(ACMAD؛

)د(

ممثلين عن أمانتي المنظمة األوروبية ) (EUMETSATوالمنظمة ).(WMO

طرق العمل
يعمل الفريق أساسا ً باستعمال المراسالت وكذا من خالل إجراء اجتماعات سنوية وجھا لوجه في أماكن مختلفة ،وغالبا ً
ما ُتعقد ھذه االجتماعات باالقتران مع منتدى مستخدمي شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية في أفريقيا أو في
أوروبا )في مقر المنظمة ) (WMOأو مقر المنظمة األوروبية ) .((EUMETSATوتقدم جھات اتصال معينة في كل من
المرافق الوطنية يد العون لفريق الخبراء.
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ويرفع الفريق التقارير إلى الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي األول والمعني بعمليات الرصد والبنية األساسية )رھنا ً
بالقرارات التي ستتخذ في إطار البند  5.3من جدول األعمال(.

المرفق الثاني

مرفق الفقرة  4.6.21من الملخص العام

مراكز التدريب اإلقليمية
األعضاء

المؤسسات

الجزائر

معھد التدريب والبحوث على األرصاد الجوية الھيدرولوجية

أنغوال

معھد المعھد الوطني لألرصاد الجوية والجيوفيزياء

مصر

الھيئة العامة لألرصاد الجوية المصرية

كينيا

جامعة نيروبي

)(IHFR

)(INAMET

)(EMA

)(UON

معھد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية

)(IMTR

مدغشقر

مدرسة البوليتكنيك العليا في أنتاناناريفو ) (ESPAوالمدرسة الوطنية للتدريب على األرصاد
الجوية للطيران )(ENEAM

النيجر

المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية
وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETوالمدرسة األفريقية لألرصاد الجوية والطيران المدني
)(EAMAC

نيجيريا

الجامعة االتحادية للتكنولوجيا ،أكوري ) (FUTAومعھد البحوث والتدريب على األرصاد
الجوية )(MRTI

جنوب أفريقيا

مرفق األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا

)(SAWS
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المرفق الثالث
مرفق الفقرة  4.6.22من الملخص العام
التقارير من مراكز التدريب اإلقليمية بشأن األنشطة من
 2010و2011

أعضاء المنظمة
)(WMO

االتحاد اإلقليمي
األول
الجزائر
أنغوال
مصر
كينيا
مدغشقر
النيجر
نيجيريا
جنوب أفريقيا

المشاركون
المحليون

2010

 2012و2013

المشاركون
األجانب

عدد الدورات*

المشاركون
المحليون

المشاركون
األجانب

عدد الدورات*

41

3

6

512

50

4

-

-

-

-

-

-

404

90

41

402

83

14

90

66

15

64

255

9

120

9

10

203

18

-

31

322

18

28

612

7

339

8

5

493

11

-

**

**

**

692

213

8

مالحظة :التقارير مستخلصة من تقرير الدورة السادسة والعشرين لفريق الخبراء المعني بالتعليم والتدريب التابع للمجلس
التنفيذي ،سيول ،جمھورية كوريا 24 ،إلى  28آذار /مارس 2014
* يشمل عدد الدورات كالً من الدورات الطويلة األجل والدورات قصيرة األجل .
** يشير إلى أن مركز التدريب اإلقليمي ھذا لم يؤكد بعد.
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المرفق الرابع
 من الملخص العام4.6.24 مرفق الفقرة

الوحدات التدريبية الخاصة بالبرنامج التعاوني للتعليم والتدريب
(COMET) في مجال األرصاد الجوية التطبيقية
•

ASMET 7: Détection de la turbulence en air clair: étude de cas de l’Afrique du Sud

•

ASMET 7: Orages et activités aéronautiques en Afrique de l’Ouest et du Centre

•

ASMET 7: Prévision du brouillard pour l’aviation: étude de cas du Kenya

•

Produits aéronautiques du modèle WRF-EMS

•

La prévision aéronautique immédiate en Afrique

•

Inférer trois dimensions à partir de l’imagerie de vapeur d’eau

•

Applications des données d’ensemble l’hiver

•

Identification des éléments satellites : Les ceintures de transport

•

L’écriture de TAF relative aux plafonds et à la visibilité, édition pour l’Afrique

•

Maîtrise d’un téphigramme

•

Les courants-jets

•

La poussière atmosphérique

•

Notions de base à propos des radars météorologiques

•

Utilisation intelligente de la PNT dans le processus de prévision : Introduction

•

Déterminer les résultats de prévision plausibles

•

Utilisation efficace des modèles à haute résolution

•

Préparation en vue de l’évaluation des modèles de PNT

•

Comment la PNT s’inscrit dans le processus de prévision

•

Fournir une valeur ajoutée aux guides de PNT

•

Les types de vagues et leurs caractéristiques

•

Outils d’analyse, de diagnostic et de prévision à court terme

•

Répercussions de la structure et de la dynamique du modèle – Version 2

•

Comment les modèles produisent des précipitations et des nuages – Version 2

•

Influence de la physique des modèles sur la prévision numérique du temps – Version 2

•

ASMET : La sécheresse en Afrique de l’Est en 2009

•

ASMET : Les Produits satellitaires de précipitation pour la gestion de l’hydrologie en

•

Afrique Australe

•

ASMET: Inondations en Afrique de l’ouest

•

Notions de base en modélisation – Version 2

•

Utilisation intelligente des produits dérivés des modèles – Version 2

•

Identification des éléments satellitaires: L’arc de convection

•

Jason-2 – Utilisation de l’altimétrie satellitaire pour la surveillance des océans
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•

Identification des caractéristiques satellitaires: Situations de blocage

•

Analyse d´une zone de déformation

•

Diagnostic d’une zone de déformation

•

L’élaboration de produits météorologique à partir de données satellitaires

•

La prévision d’ensemble expliquée

•

Dix idées fausses en PNÉT

•

Une Introduction au Système Polaire EUMETSAT (EPS)

•

Maximums de tourbillon et configurations en virgule

•

Minimums de tourbillon et configurations en virgule miroir

•

Détermination de caractéristiques dynamiques à l’aide de l’imagerie satellitaire

•

La prévision du type et de l’intensité de givrage en vol

•

De mm à cm... Étude des rapports neige/eau liquide au Québec

•

Les cartes de tourbillon potentiel équivalent du Centre météorologique canadien

المرفق الخامس
 من الملخص العام4.6.30 مرفق الفقرة

(المشاريع الرئسية لتطوير األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في اإلقليم األول )أفريقيا
(WMO)

المجاالت المواضيعية

وكالة
التمويل

وضع االستراتيجية – دعم
أمانة اإلطار العالمي للخدمات
( والمؤتمرGFCS) المناخية
الوزاري االفريقي لألرصاد
( ؛AMCOMET) الجوية
والقدرات الفنية وتقديم
 وإنقاذ البيانات،الخدمات
والمنح الدراسية والمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي والخدمات العامة في
مجال الطقس وخدمات
األرصاد الجوية لألغراض
.الزراعية

وزارة
الخارجية
النرويجية

مشاريع التمويل المباشرة للمنظمة

القيمة
60,000,000

كرونة
نرويجية
مليون10)نحو
دوالر
(أمريكي

اإلقليم/البلد
المستفيد

المدة

 سنوات جنوب4
( وشرق2015-2011)
وغرب
أفريقيا

المشروع/النشاط
( اإلطار العالمي للخدمات1
 التكيّف والحد- (GFCS) المناخية
من مخاطر الكوارث في أفريقيا
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النشاط/المشروع

المدة

البلد/اإلقليم
المستفيد

 (2اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) – (GFCSبرنامج
التكيّف في أفريقيا

 3سنوات مالوي
) (2016-2014وجمھورية
تنزانيا
اإلتحادية

 (3تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSعلى المستويين
اإلقليمي والوطني

 4سنوات المنطقة
) (2017-2013القطبية
الشمالية
وجنوب
غرب
المحيط
الھادئ
ومنطقة
الكاريبي
والدول
الجزرية
الصغيرة في
المحيط
الھندي
وجنوب
آسيا/القطب
الثالث
)الھيمااليا
وھضاب
التبت(

 (4مشروع بناء القدرات والتوأمة
لنظم رصد المناخ )– (CATCOS
الرصدات المناخية

 3سنوات  10بلدان بما
) (2015-2012فيھا كينيا
في االتحاد
اإلقليمي
األول

 (5تحسين معلومات األرصاد
الجوية الزراعية لإلنتاج الزراعي
الصغير النطاق

سنتان
)(2014-2013

إثيوبيا

القيمة
60,000,000

كرونة
نرويجية
)نحو10مليون
دوالر
أمريكي(
6.138,000

دوالر كندي

3,300,000

فرنك
سويسري

وكالة
التمويل

المجاالت المواضيعية

النرويج

اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS
التكيف
األمن الغذائي
التغذية والصحة

كندا

اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS
الصمود في مواجھة تغير
المناخ
تطوير الخدمات المناخية

الوكالة
اإلطار العالمي للخدمات
السويسرية المناخية )(GFCS
للتنمية
الخدمات المناخية
والتعاون

 400,000يورو مكتب
اإلطار العالمي للخدمات
المساعدات المناخية )(GFCS
االيرلندية الخدمات المناخية
) Irish
األمن الغذائي
(Aid
الزراعة
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النشاط/المشروع
 (6مشاريع لتخفيف آثار الكوارث
الناجمة عن األرصاد الجوية
الھيدرولوجية

المدة

البلد/اإلقليم
المستفيد

 5سنوات مناطق
) (2016-2011مختلفة:
التكامل بين
مشروع
إرشادات
الفيضانات
الخاطفة

القيمة
10,035,000

دوالر أمريكي

)(FFG

ومشروع
العرض
اإليضاحي
للتنبؤ
بالطقس
القاسي

وكالة
التمويل

المجاالت المواضيعية

الفيضانات
مكتب
المساعدات الغمر الساحلي
الخارجية الجفاف
)(OFDA
التطبيقات المناخية
التابع
للوكالة
األمريكية
للتنمية
الدولية
)(USAID

)(SWFDP

في جنوب
أفريقيا
 (7مشروع "السالم األزرق -
األمن المائي في الشرق األوسط:
اإلدارة اإلستراتيجية للبيانات
الخاصة بالھيدرولوجيا واألرصاد
الجوية وإعداد نواتج المعلومات"
)المرحلة الثانية(

سنتان
)(2015-2014

الشرق
األوسط
النيل
األزرق
دجلة

 (8مشروع رصد الدورة
الھيدرولوجية التابع للھيئة
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
) (IGAD-HYCOSفي شرق أفريقيا
)المرحلة الثانية(

 3سنوات أوغندا
) (2016-2013وجمھورية
تنزانيا
اإلتحادية
وكينيا
ورواندا
وبوروندي
وإثيوبيا
وإريتريا

 (9مؤتمر مديري المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي غرب أفريقيا
)(Afrimet

منذ عام

2007

الدول
البحرية في
غرب
أفريقيا التي
تتعافى من
النزاعات
والكوارث
الطبيعية
)غينيا -
بيساو
وليبيريا
وسيراليون
وكوت ديفوار
وتوغو(
اإلدارة

900,000

دوالر أمريكي

إدارة الموارد المائية
الوكالة
السويسرية
تقاسم البيانات الخاصة
للتنمية
باألرصاد الجوية
والتعاون
الھيدرولوجية

6,600,000

دول
أفريقيا
والبحر
الكاريبي
والمحيط
الھادئ
واالتحاد
األوروبي

3,000,000

إسبانيا

يورو

يورو

)(AEMET

إدارة الموارد المائية
تطوير النظم الھيدرولوجية

بناء القدرات
خدمات الطقس والمناخ

264

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
النشاط/المشروع

المدة

البلد/اإلقليم
المستفيد

 (10برنامج التكيّف مع تغيُّر المناخ سنتان
وتحسين الخدمات المناخية في
منطقة جنوب الصحراء الكبرى
في أفريقيا -األطر الوطنية
للخدمات المناخية

شرق
ووسط
وغرب
أفريقيا

 (11مشروع اإلنذار بالطقس على
الھواتف المحمولة

أوغندا/
جمھورية
تنزانيا
اإلتحادية

 (12اإلطار اإلقليمي للمناخ في
شرق أفريقيا لدعم التكيُّف مع تغيُّر
المناخ )المرحلة الثانية(

 (13اإلطار اإلقليمي للمناخ في
شرق أفريقيا لدعم التكيُّف مع تغيُّر
المناخ )المرحلة الثانية(

 (14أمانة المؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية
) (AMCOMETوعملياته
 (15إطار إقليمي لتسخير خدمات
الطقس والمناخ لخدمة األمن
الغذائي وسالمة النقل البحري
يسھم في الحد من مخاطر
الكوارث في منطقة بحيرة
فيكتوريا

سنة واحدة

شرق
أفريقيا
)رواندا(

سنة واحدة

شرق
أفريقيا
)بوروندي(

)(2014

)(2014

 3سنوات البلدان
األفريقية
كافة
سنتان

أوغندا
وجمھورية
تنزانيا
اإلتحادية
وكينيا

القيمة
1,000,000

وكالة
التمويل

المجاالت المواضيعية

اليونان

اإلطار العالمي للخدمات
المناخية )(GFCS
التكيف مع تغير المناخ
الخدمات المناخية

النرويج

الزراعة

جمھورية
كوريا -
وكالة
التعاون
الدولي
الكورية
)(KOICA

بناء القدرات
خدمات الطقس والمناخ

وكالة
التعاون
الدولي
الكورية
)(KOICA
 -كوريا

بناء القدرات
خدمات الطقس والمناخ

دوالر أمريكي

النرويج
وفنلندا

بناء القدرات
خدمات الطقس والمناخ

دوالر أمريكي

البنك
الدولي

مشروع العرض اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي
) (SWFDPوخدمات األرصاد
الجوية الزراعية

يورو

450,000

دوالر أمريكي

150,000

دوالر أمريكي

150,000

دوالر أمريكي

500,000

750,000

مشاريع الشراكة
النشاط/المشروع
 10 (1مشاريع قطرية ممولة
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) (UNDPتركز على تعزيز
المعلومات المناخية ونظم اإلنذار
المبكر )(CI/EWS

المدة
 4سنوات

البلد /اإلقليم
المستفيد

القيمة

وكالة
التمويل

المجاالت المواضيعية

بنن وبوركينا
فاصو وليبريا
وسيراليون
وسان تومي
وبرينسيبي
وإثيوبيا
وأوغندا
وجمھورية
تنزانيا

 40مليون
دوالر أمريكي

مرفق
البيئة
العالمي
)(GEF

تعزيز قدرة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )(NMHSs
على استعمال نظم اإلنذار
المبكر الخاصة بالمناخ
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اإلتحادية
ومالوي
وزامبيا
 (2المجلس النرويجي لالجئين-
البرنامج النرويجي لبناء القدرات
)(NORCAP

جاري

منطقة
الساحل

 (3البنك الدولي

جاري

منطقة
الساحل

يح َّدد فيما بعد

أفريقيا

 50مليون
جنيه استرليني

 (4دائرة األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة -إدارة التنمية الدولية
بالمملكة المتحدة )(DFID

 (5فرقة العمل التابعة لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
ومجموعة دول أفريقيا والبحر
الكاريبي والمحيط الھادئ )(ACP

 5سنوات

جاري

مجموعة دول
أفريقيا
والكاريبي
والمحيط
الھادئ
)(ACP

الوكالة
النرويجية
للتعاون
اإلنمائي
)(NORAD

عمليات نشر الخبراء

البنك
الدولي

تحديث األرصاد الجوية
الھيدرولوجية
تصميم استراتيجيات التدخل
لبرنامج الخدمات المناخية في
أفريقيا الممول من إدارة
التنمية الدولية بالمملكة
المتحدة )(DFID

االتحاد
األوروبي-
صندوق
التنمية
األوروبي

تصميم مشروع لالتحاد
األوروبي -صندوق التنمية
األوروبي الحادي عشر EDF
)(11

المرفق السادس
مرفق الفقرة  4.6.33من الملخص العام
تطوير البنية األساسية والمرافق التشغيلية )برنامج التعاون الطوعي )((VCP
العام

البلد

المشروع

2011

موريشيوس

تقديم  400مسبار راديوي لرصدات
الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة
في جنوب غرب المحيط الھندي

الجھة المانحة

الوضع

النظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS

مستكمل

2011

جزر القمر

نظام معالجة البيانات

غير مدعوم

طلب

2011

السودان

المسابير الالسلكية والمناضيد

سويسرا -النظام العالمي
لرصد المناخ )(GCOS

مستكمل

2011

جمھورية تنزانيا
اإلتحادية

النظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS

جاري

2011

إثيوبيا

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

الحصول على مسابير لرصد
معلومات الھواء العلوي للطقس
والمناخ في دار السالم
تحديث عرض الخدمات العامة في
مجال الطقس ) (PWSوتعزيزه
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الجھة المانحة

الوضع

العام

البلد

المشروع

2011

جمھورية الكونغو
الديمقراطية

إصالح ثالث محطات لألرصاد
الجوية

النظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS

2011

الكونغو

االرتحال إلى نموذج الشفرة )(BUFR
ونماذج الشفرات الجدولية

غير متوافر

طلب

2011

مالي

تعزيز قدرة إدارة األرصاد الجوية
لضمان عرض أفضل للتنبؤات
الجوية على التلفزيون

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F
والمملكة المتحدة

جاري

2011

كابو فيردي

الحصول على البيانات ونقلھا

غير مؤكد

جاري

2012

موريتانيا

توفير نظام لعرض بيانات الطقس
على التلفزيون

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F
والمملكة المتحدة

مستكمل

2012

أوغندا

تحديث محطة الھواء العلوي في
عنتيبي

غير مدعوم

طلب

2012

زمبابوي

استبدال األجھزة المعيارية الخاصة
بعشر محطات تابعة لشبكة الرصد
السطحي )(GNS

غير متوافر

طلب

2012

السودان

المسابير الالسلكية والمناضيد

النظام العالمي لرصد
المناخ )(GCOS

جاري

2012

غانا

تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSالقائم
على المعيار :ISO 9001-2008
معايير وكالة األرصاد الجوية في
غانا

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

2013

مصر

المساعدة في استعراض الترتيبات
الوطنية للھيئة العامة المصرية
لألرصاد الجوية ) (EMAلتقديم
خدمات األرصاد الجوية للطيران

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

2013

غينيا

توفير مقاييس درجات الحرارة
لألرصاد الجوية في جمھورية غينيا

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

2013

غينيا  -بيساو

الحصول على استوديو متعدد
الوسائط لعرض التنبؤ بالطقس
الموجه للجمھور

دائرة األرصاد الجوية
بالمملكة المتحدة )(UKMO

جاري

2013

السودان

غرف المعايرة

غير مدعوم

طلب

2013

السودان

المولِّد الھيدروجيني

غير مدعوم

طلب

2013

مالي

وضع موقع على شبكة الويب لدائرة
األرصاد الجوية في مالي

مناقشة

طلب

والمملكة المتحدة
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المرفقات
العام

البلد

المشروع

الجھة المانحة

الوضع

2013

رواندا

دعم وكالة األرصاد الجوية في
رواندا لوضع نظام التحليل المناخي
والتنبؤ لتطوير القدرات في جمھورية
رواندا

جمھورية كوريا

جاري

2013

بوتسوانا

تنظيم مشاورات بشأن استرداد
التكاليف

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

2013

جيبوتي

وضع خطة استراتيجية للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

جاري

2013

جنوب السودان

إصالح المحطة السينوبتيكية في
جوبا وتعزيز مركز التنبؤ بالطقس

الواليات المتحدة -المرفق
الوطني للطقس )(NWS
قيد النظر

طلب

2014

بوروندي

تدريب مھارات العرض للعرض
على التلفزيون

برنامج التعاون الطوعي
)األموال( ))(VCP(F

2014

غينيا  -بيساو

US-NWS

الحصول على نظام
المتعدد الوسائط

MESSIR

غير ممول

طلب

المرفق السابع
مرفق الفقرة  4.6.34من الملخص العام

مجموع االستثمار في برنامج التعاون الطوعي )) (VCPاألموال والمعدات والخدمات( واالستثمار الثنائي
للفترة 2013-2008
Amount listed includes contributions for Equipment & Services and Fellowships & Training and Development
Projects
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المرفق الثامن
مرفق الفقرة  4.6.35من الملخص العاممشاريع الشركاء في اجتماع التخطيط غير الرسمي لبرنامج التعاون الطوعي
)المشاريع الثنائية – المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البلدان األعضاء(
اسم النشاط
استوديو الطقس إلدارة
األرصاد الجوية في
غينيا

اإلقليم العالمي/البلد

المجال ذو
األولوية

اإلطار
الزمني

القيمة
)العملة(

الجھة المانحة

غينيا

تطوير القدرات

سنة واحدة

الصين

توغو وكوت
ديفوار

نظام معلومات
الخدمات المناخية
)(CSIS

سنة واحدة

الصين

تطوير القدرة
المؤسسية في الخرطوم
وجوبا ،وإنشاء مكتب
لألرصاد الجوية في
جوبا

السودان

تطوير القدرات

تموز /يوليو
-2011
كانون
األول/
ديسمبر

تحديث المعدات في
مدغشقر

مدغشقر

تطوير القدرات

تركيب نظم

MICAPS

 500,000يورو

وزارة الخارجية
الفنلندية

2013

 450,000يورو

إدارة األرصاد الجوية
الفرنسية وھيئة
األرصاد الجوية
الفرنسية الدولية
) (MFIوالمنظمة
)(WMO
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المرفقات
اسم النشاط

اإلقليم العالمي/البلد

المجال ذو
األولوية

اإلطار
الزمني

جزر مدغشقر
تحديث المعدات من
أجل بلدان لجنة المحيط وموريشيوس
وسيشيل والقمر
الھندي
دعم المركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد
الجوية ألغراض
التنمية )(ACMAD

أفريقيا

مشروع الخدمات
األفريقية المناخية
اإلرشادية واإلنذار
المبكر )(ViGIRisC

أفريقيا

الحد من مخاطر
الكوارث )(DRR

خدمات الخبراء والمنح
الدراسية من خالل
التعاون الثنائي والنقاط
البارزة في الدورة
التدريبية تحت عنوان:
"علم المناخ ،خطوة
نحو الخدمات
المناخية"

األرصاد الجوية
الساتلية والخدمات
المناخية

مشروع ) (SASSCALأنغوال وبوتسوانا
وناميبيا وجنوب
)مركز الجنوب
أفريقيا وزامبيا
ألفريقيا للخدمات
العلمية بتغير المناخ
واإلدارة التكيفية
لألراضي(

التكيف مع تغير
المناخ واإلدارة
المستدامة
لألراضي

مشروع الوكالة
األلمانية للتعاون
الدولي ) (GIZفي
أوغندا

التكيف مع تغير
المناخ وتحسين
نظم الرصد

زامبيا :نطام رصد
المناخ واإلنذار المبكر
بالكوارث المتصلة
بالطقس

زامبيا

القيمة
)العملة(
 266,000يورو

وزارة الخارجية
الفرنسية

 180,000يورو

وزارة الخارجية
الفرنسية

أكثر من سنة  800,000يورو

– 2016

الجھة المانحة

الصندوق الفرنسي
للبيئة العالمية
) /(FFEMوزارة
الخارجية الفرنسية

 465,000يورو

إدارة األرصاد الجوية
الفرنسية/المنظمة
)/(WMOالسفارات
الفرنسية

 20مليون يورو

دائرة األرصاد الجوية
األلمانية )/(DWD
الوزارة الفدرالية
للتعليم والبحوث

2012

)(BMBF

إدارة الموارد
المائية

 129,000دوالر
أمريكي

2017-2013

الوكالة األلمانية
للتعاون الدولي )(GIZ
/الوزارة الفدرالية
للتعاون االقتصادي
والتنمية )(BMZ
الصندوق األلماني
للطاقة والمناخ
)الوزارة الفدرالية
للبيئة )(BMU
والوزارة الفدرالية
للتعاون االقتصادي
والتنمية )(BMZ
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اسم النشاط

مؤتمر مديري المرافق
الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدول غرب
أفريقيا
)(AFRIMET

اإلقليم العالمي/البلد

المجال ذو
األولوية

اإلطار
الزمني

تطوير القدرات في عام
)مشروع التعاون
مع المرافق الوطنية مشاريع األرصاد
وما بعده
الجوية المطبقة:
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا في مشروع
- MarineMet
شمال وغرب
مشروع األرصاد
أفريقيا
الجوية الزراعية
-METAGRI
مشروع األرصاد
الجوية الصحية
:HEALTHMET
تطوير القدرات في
مجال اإلدارة
والمھام األخرى

2009

مشروع بناء القدرات
والتوأمة لنظم رصد
المناخ )(CATCOS

كينيا وإندونيسيا
وفييتنام وشيلي
وإكوادور
وكولومبيا
وقيرغيزستان

يدعم تعزيز
غازات الدفيئة
واألھباء الجوية
وقياسات األنھار
الجليدية في 7
بلدان على النطاق
العالمي

أيلول/
سبتمبر
-2011
كانون
األول/
ديسمبر

القيمة
)العملة(
 4مليون يورو

 2.3مليون فرنك
سويسري

الجھة المانحة
الھيئة الحكومية
لألرصاد الجوية
) (AEMETبالتعاون
مع النرويج واليونان

الوكالة السويسرية
للتنمية والتعاون
)(SDC

2013

واصل برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة المساعدة من
خالل مشروع خاص
بالنظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSفي
مدغشقر

مدغشقر

الرصدات :تم
تركيب  11محطة
أرصاد جوية
أوتوماتية )(AWS
اآلن في أنحاء
البلد.

2014-2011

 300,000دوالر
أمريكي

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

تم تقديم الدعم
المتواصل للمشروع
اإليضاحي للتنبؤ
العددي بالطقس
) (SWFDPالتابع
للمنظمة )(WMO

مشاريع في جنوب
أفريقيا وشرق
أفريقيا والمحيط
الھادئ

التنبؤ والتنبؤ
العددي بالطقس
) :(NWPالتقديم
المتواصل لنواتج
المركز العالمي

جاري

خدمات الخبراء

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

يعمل برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة حاليا ً على
توفير قياسات درجات
الحرارة في بحيرة
فيكتوريا

بحيرة فيكتوريا

التنبؤ والتنبؤ
العددي بالطقس
) :(NWPالمساعدة
على تحسين
النمذجة في بحيرة
فيكتوريا ،الذي
يستھدف دعم
أنشطة التنبؤ
اإلقليمية في منطقة
شرق أفريقيا

عام
وما بعده

 100,000يورو

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

2011
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المرفقات
اسم النشاط

اإلقليم العالمي/البلد

إدارة البيانات المناخية
"مشروع تحديد
األماكن"

زامبيا

المجال ذو
األولوية
الخدمات المناخية،
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت:
التنفيذ باستخدام
برمجية
 CLIMSOFTعلى
حواسيب
المستعملين
الثانويين التي
توفرھا منظمة
المساعدة الدولية
بالحواسيب

اإلطار
الزمني
2013-2011

القيمة
)العملة(
 200,000جنيه
إسترليني

الجھة المانحة
منظمة المساعدة
الدولية بالحواسيب
(Computer Aid
)International

وبرنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة وعلى
المستوى الدولي

(Computer Aid
)International

تنفيذ االتصاالت
األوتوماتية لبيانات
الرصد ونقلھا كنماذج
الشفرات الجدولية
) (TDCFإلى نظام
معلومات المنظمة
) ،(WISوتمكين
إدراجھا األوتوماتي
أيضا ً في نظام إدارة
البيانات المناخية

رواندا

الخدمات المناخية،
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

2013-2011

خدمات الخبراء

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

مواصلة دعم عرض
الطقس على التلفزيون
من خالل المرافق
الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا
)(NMHSs

تم استبدال مكونات
المعدات في عدد
من المواقع بما فيھا
جمھورية غينيا
ورواندا ومالوي
وجمھورية الكونغو
الديمقراطية
وجيبوتي والسنغال
وملديف وجمھورية
الكونغو

تقديم الخدمات

2013-2012

 100,000جنيه
استيرليني

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا
) (NMHSsذات
المسجالت الرقمية مع
األقراص الصلبة
لتحسين كفاءة

 28مرفق وطني
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا
) (NMHSsفي
البلدان النامية بما
فيھا البلدان
األفريقية

تقديم الخدمات

2013-2012

جنيه

200,000

استيرليني

وزارة الخارجية
والكومنولث
دائرة األرصاد الجوية
البريطانية )(UKMO
)(FCO
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اسم النشاط

اإلقليم العالمي/البلد

المجال ذو
األولوية

اإلطار
الزمني

القيمة
)العملة(

الجھة المانحة

استوديوھات وسائط
اإلعالم

تحديث استوديو
لوسائط اإلعالم في
الوكالة الوطنية
لألرصاد الجوية في
إثيوبيا )(NMA

إثيوبيا

تقديم
معدات استوديو
جديدة وتدريب
على البرمجيات،
تم توفير مسجل
رقمي مما ساعد
على االستغناء عن
الرحلة اليومية من
 200كلم للذھاب
والعودة إلى
محطات التلفزيون

2014-2013

 40,000دوالر
أمريكي

برنامج
التعاون الطوعي
للمنظمة
برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة

تركيب استوديو جديد
لوسائط اإلعالم
المتلفزة في إطار
برنامج التعاون
الطوعي
للمنظمة)(WMO

جزر القمر ومرفق
األرصاد الجوية في
مدغشقر

تقديم الخدمات

2014

 30,000دوالر
أمريكي

برنامج التعاون
الطوعي للمملكة
المتحدة
إدارة األرصاد الجوية
في كينيا)(WMO
برنامج التعاون
الطوعي للمنظمة

نظام رصد الدورة
الھيدرولوجية التابع
للھيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنمية
) (IGAD)-HYCOSفي
شرق أفريقيا

أوغندا وجمھورية
تنزانيا اإلتحادية
وكينيا ورواندا
وبوروندي وإثيوبيا
وإريتريا

2015-2011

 5,000,000يورو

االتحاد األوروبي
دول أفريقيا والبحر
الكاريبي والمحيط
الھادئ

المشروع
اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي
) (SWFDPو
مدارس المزارعين
الحقلية )(FFSS

2016-2014

11,000,000

مشروع

عام
وما بعده

برامج الحد من مخاطر مناطق مختلفة
الكوارث )الفيضانات /االتحاد اإلقليمي
الجفاف( /المشروع
األول -جنوب
اإليضاحي للتنبؤ
أفريقيا
بالطقس القاسي
)(SWFDP
مؤتمر مديري المرافق
الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدول غرب
أفريقيا
)(AFRIMET

الدول البحرية في
غرب أفريقيا التي
تتعافى من
النزاعات
والكوارث الطبيعية
)غينيا  -بيساو
وليبيريا وسيراليون

الخدمات -

MarineMet

مؤتمر مديري
المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا
) (NMHSsلدول

دوالر أمريكي

2009

 4مليون يورو

)(WMO

مكتب المساعدات
الخارجية في حالة
الكوارث )(OFDA
التابع لوكالة الواليات
المتحدة للتنمية الدولية
)(USAID
إسبانيا

)(AEMET
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المرفقات
اسم النشاط

اإلقليم العالمي/البلد

اإلطار
الزمني

المجال ذو
األولوية

القيمة
)العملة(

الجھة المانحة

غرب أفريقيا

وكوت ديفوار
وتوغو(
اإلدارة

)(AFRIMET

التعاون اإلقليمي
المركز األفريقي
لتطبيقات األرصاد
الجوية ألغراض
التنمية )(ACMAD

برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي
) (GAWفي المغرب
العربي والصحراء
الكبرى

المغرب العربي
والصحراء الكبرى

العواصف الرملية
والترابية

2013-2009

34,0000

إسبانيا

)(AEMET

العواصف الرملية
والترابية ) (SDSونظم
اإلنذار المبكر في
منطقة المغرب العربي

المغرب العربي

العواصف الرملية
والترابية

2013-2009

184,000

إسبانيا

)(AEMET

مشروع األمن الغذائي
في أفريقيا -
الفيضانات والجفاف

مالي

الجفاف

2010-2008

300,000

حكومة إيطاليا

فھم استنتاجات تقرير
التقييم الرابع للھيئة
الحكومية الدولية
المعنية "بتغير المناخ
لعام  – "2007إدماج
التكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من حدته في
تخطيط التنمية

أفريقيا

تغير المناخ

2012-2009

1,000,000

إدارة االتصال في
االتحاد األوروبي
إدارة البيئة في االتحاد
األوروبي

تعزيز شبكات الرصد
في أفريقيا

شرق أفريقيا

الرصدات

عام 2013

20,000,000

الصين

وما بعده

دوالر أمريكي

المرفق التاسع
مرفق الفقرة  5.3.9من الملخص العام:

عضوية الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول
ومجاالت المسؤولية الرئيسية
فريق اإلدارة

274

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول

يتألف الفريق من رئيس االتحاد اإلقليمي األول )الرئيس( ،ونائبه ،والمستشار الھيدرولوجي لرئيس االتحاد اإلقليمي
األول والمنسّق المعني بالشؤون الجنسانية .ويجوز للرئيس دعوة أعضاء االتحاد الذين ھم أعضاء في المجلس التنفيذي
والخبراء لحضور اجتماعات فريق اإلدارة.
وسوف ير ِّكز فريق اإلدارة على النتائج المتو ّقعة  6و 7و .8ويتعين التركيز بشكل خاص على المسائل الشاملة التي
تتضمن تنمية القدرات والتخطيط االستراتيجي ،وتعبئة الموارد ،والتعليم والتدريب.
وسوف يراقب فريق اإلدارة أداء الھيئات الفرعية األخرى التابعة لالتحاد ،وسيستعرض المقترحات المقدمة من رؤساء
األفرقة العاملة المتعلقة بخطط العمل ويتخذ قرارات بشأنھا.
الفريق العامل المعني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية
يتألف القوام األساسي من خبراء إقليميين يسميھم الممثلون الدائمون ألعضاء االتحاد اإلقليمي األول ،ممن أظھروا خبرة
في المكونات الفرعية المحددة للفريق العامل.
وقد يقترح الرئيس ،الذي يعيِّنه الرئيس ،بالتشاور مع أعضاء الفريق ،على فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول
إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل مح ّددة تتصل بالمكونات الفرعية.
ويقدم الخبير التابع لفريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول ) (RAIDEGتقارير منتظمة
إلى الفريق العامل .وسوف ير ِّكز الفريق على النتائج المتو ّقعة  1و 2و 3و 4و.6
الفريق العامل المعني بالخدمات والتطبيقات المناخية
سوف يتألف القوام األساسي للفريق من خبراء إقليميين يسميھم الممثلون الدائمون لالتحاد اإلقليمي األول ،ممن أظھروا
خبرة في تقديم المعلومات والخدمات المناخية المحددة في المكونات الفرعية المحددة للفريق العامل.
ويجوز للرئيس ،الذي يعيّنه فريق اإلدارة ،بالتشاور مع أعضاء الفريق ،أن يقترح على فريق اإلدارة التابع لالتحاد
اإلقليمي األول إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل/مھام مح ّددة تتصل بالمكوّ نات الفرعية .وسيواصل الفريق المشاورات
الوثيقة مع فريق اإلدارة من أجل تأمين الدعم للمھام متعددة القطاعات بالخبرات الميدانية الالزمة ،وضمان التصدي لھا
بالشكل المناسب.
وسوف ير ِّكز الفريق على النتيجتين المتو ّقعتين  2و 3و

6

الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصاالت:
سيتألف القوام الرئيسي لھذا الفريق العامل من خبراء إقليميين معنيين من قبل الممثلين الدائمين لالتحاد اإلقليمي األول
بالمجاالت الموضوعية المبيّنة في العنوان .ويجوز لرئيس الفريق الذي يعيّنه الرئيس بالتشاور مع أعضاء الفريق أن
يقترح على فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل/مھام مح ّددة تتصل بالمكوّ نات
الفرعية.
وسيواصل الفريق المشاورات الوثيقة مع فريق اإلدارة من أجل تأمين الدعم للمھام متعددة القطاعات بالخبرات الميدانية
الالزمة ،وضمان التصدي لھا بالشكل المناسب.
وسوف ير ِّكز الفريق على النتيجة المتو ّقعة .5
الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا والموارد المائية

المرفقات
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س ُيشترط أن يكون خبراء ھذا الفريق العامل قد اكتسبوا معارف في تطبيق المعلومات الھيدرولوجية في تقييم توفر المياه
أو في رصد التدفقات العالية/المنخفضة في الوقت الفعلي لتفادي الكوارث الطبيعية أو الحد من آثارھا.
سيركز الفريق على النتائج المتوقعة

 1و 2و 5و6

فريق عمل معني بقضايا االمتثال في خدمات األرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران واسترداد التكاليف
سيتألف القوام الرئيسي لھذا الفريق العامل من خبراء إقليميين معنيين من قبل الممثلين الدائمين لالتحاد اإلقليمي األول
لديھم خبرة في مجال استرداد التكاليف من الخدمات المقدمة لقطاع الطيران المتصل بالمجاالت الموضوعية المبيّنة في
العنوان .ويجوز للرئيس الذي يعينه الرئيس بالتشاور مع فريق اإلدارة أن يقترح على فريق إدارة االتحاد اإلقليمي إنشاء
فرقة عاملة لمعالجة القضايا؟المھام المتصلة بالمكوّ نات الفرعية .ويجوز دعوة لخبراء معنيين بمواضيع محددة للمشاركة
في معالجة انشغاالت محددة أو اتخاذ قرارات ذات صلة بمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETوالھيئات الموثوقة األخرى ،حسب االقتضاء.
وسيحافظ ھذا الفريق على أسلوب التشاور الوثيق مع فريق اإلدارة لضمان دعم المھام الشاملة بمجاالت الخبرة الالزمة
والمعالجة المالئمة.
سيركز الفريق على النتائج المتوقعة

 2و 6و8

لجنة األعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي
سيتألف قوام ھذه اللجنة من  15خبيراً من  15بلداً من البلدان األكثر تعرضا َ لألعاصير المدارية في جنوب غرب
المحيط الھندي.
ويجوز لرئيس اللجنة ،وفقا ً لمقترح اللجنة‘ وبموافقة الرئيس ،بالتشاور مع أعضاء الفريق أن يقترح إنشاء فرق عمل
لمعالجة مسائل/مھام محدّدة تتصل بالمكوّ نات الفرعية.
وسوف ير ِّكز الفريق على النتيجتين المتو ّقعتين  2و 3و.6
فريق عمل معني باألرصاد الجوية للطيران
سيقوم الرئيس بتعيين قائد فريق ،بالتشاور مع فريق اإلدارة .وسيتولى فريق العمل مراقبة جميع األنشطة المتصلة
بالطيران ألعضاء فريق االتحاد اإلقليمي بالتشاور مع الھيئات التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوفريق
العمل المعني بقضايا االمتثال لخدمات األرصاد والجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران واسترداد التكاليف كما
سيعالج قضايا/مھام محددة يسندھا له فريق اإلدارة .إن مشروع اختصاصات فريق الخبراء في االتحاد اإلقليمي األول
والمعني باألرصاد الجوية للطيران ھو كالتالي:
-1

اإلشراف على النماذج التجارية الحالية )الترتيبات المؤسسية( للقارة برمتھا بما في ذلك استرداد التكاليف؛

-2

التحقيق في أسباب أوجه القصور المحددة المتصلة باألرصاد الجوية في خدمات االتحاد اإلقليمي األول
بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي االتحاد اإلقليمي األول )داكار
ونيروبي والقاھرة(؛

-3

دعم التجارب وتحليل نتائج النشرات اإلقليمية للظواھر الجوية ذات الداللة )(SIGMET؛
المساعدة في التحضير للمؤتمر اإلقليمي بشأن األرصاد الجوية للطيران )وفقا ً للقرار )((RA I-16؛ والذي
سيكشف عن خطة عالمية للمالحة الجوية ) (GANPوحزمة تحسينات في منظومة الطيران ) (ASBUوخطة
تنفيذ مفھوم "سماء واحدة" لالتحاد اإلقليمي األول؛

-4
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-5

دعم الجھود من أجل مواصلة تنفيذ نظام اإلدارة الجيدة ) (QSMومتطلبات ھيئة إصدار الشھادات
والكفاءة ،بما في ذلك وضع آلية لتشجيع االتفاقات الثنائية للمساعدة في مجال التوأمة؛

-6

إبقاء اإلقليم على علم بمتطلبات ومواعيد االمتثال بما في ذلك االرتحال المخطط للتبادل الرقمي لمعلومات
البيانات األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(OPMETوإبراز اآلثار والمخاطر المتصلة بعدم االمتثال؛

-7

تقديم تقارير سنوية إلى رئيس االتحاد اإلقليمي األول.

)(CA

اختصاصات ينبغي أن يوافق عليھا فريق اإلدارة
)أ(

فريق اإلدارة ) ،(MGكما اعتمد في القرار )13(RA I-16؛

)ب(

الفريق العامل المعني بعمليات الرصد واالتصاالت والبنية األساسية؛

)ج(

الفريق العامل المعني بالخدمات والتطبيقات المناخية؛

)د(

الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا والموارد المائية؛

)د(

الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والح ّد من الكوارث الطبيعية وتقديم الخدمات واالتصاالت؛

)ھـ(

فريق عمل معني بقضايا االمتثال في خدمات األرصاد الجوية البحرية واألرصاد الجوية للطيران واسترداد
التكاليف؛

)و(

لجنة األعاصير المدارية لمنطقة جنوب غرب المحيط الھندي؛

)ز(

فريق العمل المعني باألرصاد الجوية للطيران في االتحاد اإلقليمي األول.

التذييل
قائمة الحاضرين في الدورة
1.

Officers of the session

Mamadou Lamine BAH
2.

President

Representatives of WMO Members within Region I

Angola
Domingos José DO NASCIMIENTO

Principal Delegate

Burkina Faso
Dieudonné P. A. YAKA

Principal Delegate

Cabo Verde
Ester ARAÚJO BRITO (MS)
Francisco DE VEIGA CORREIA
Emanuel SANTOS SOARES
Hercules VIEIRA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Comoros
Abdourazakou AN-YNAYA BINTIE (MS)

Principal Delegate

Congo
Camille LOUMOUAMOU
Alphonse KANGA

Principal Delegate
Alternate

Cõte d'Ivoire
Daouda KONATE

Principal Delegate

Djibouti
Said OSMAN SAAD SAID

Principal Delegate

Egypt
Ahmed A. MOHAMED
Ashraf S. ZAKEY
Ahmed S. HAMED
Nadia M. HASSAN (MS)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Ethiopia
Fetene TESHOME

Principal Delegate

France
Bernard STRAUSS
Quoc-Phi DUONG

Principal Delegate
Alternate

Gambia
Lamin M. TOURAY

Principal Delegate

Ghana
Andrew NKANSAH
Stephen QUAO NYARKOTEY

Delegate
Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal Delegate

Guinea-Bissau
João L. TCHÉDNÁ

Delegate

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول
Kenya
James KONGOTI

Principal Delegate

Sospeter MUIRURI

Alternate

Peter S. MASIKA

Delegate

Madagascar
Samueline RAHARIVELOARIMIZA S. (MS) Principal Delegate
Mali
Mamadou Adama DIALLO

Principal Delegate

Aliou TEKETE

Alternate

Mauritania
Mohamed E. KHTOUR

Delegate

Morocco
Abdalah MOKSSIT

Principal Delegate

Abdelaziz OULDBBA

Delegate

Mozambique
Atanásio J. MANHIQUE

Principal Delegate

Namibia
Franz UIRAB

Principal Delegate

Simon André DIRKSE

Delegate

Niger
Moussa LABO

Principal Delegate

Nigeria
Ernest A. AFIESIMAMA

Delegate

Portugal
Pedro VITERBO

Delegate

Sao Tome and Principe
Auselmo XAVIER FERNANDES

Principal Delegate

Senegal
Aida DIONGUE NIANG (MS)

Principal Delegate

Ousmane NDIAYE

Delegate

Sierra Leone
Alpha BOCKARI

Principal Delegate

South Africa
Linda MAKULENI (MS)

Principal Delegate

Mark MAJODINA

Alternate

Gaborekwe KHAMBULE (MS)

Delegate

Minikeli NDABAMBI

Delegate

South Sudan
Mojwok AYOKER

Principal Delegate

Spain
Carmen RUS JIMENÉZ (MS)

Principal Delegate

Luis F. LOPEZ COTIN

Alternate

Antonio CONESA MARGELÍ

Delegate

Sudan
Sharafeldein H. IDRIS AHMED

Principal Delegate

Uganda
Michael Zacheus NKALUBO SEVUME

Principal Delegate

278

279

التذييل

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Karen MCCOURT (MS)
Principal Delegate
Jane WARDLE (MS)
Alternate
Steve MANKTELOW
Advisor
United Republic of Tanzania
Agnes L. KIJAZI (MS)
Faustine TILYA (MS)

Principal Delegate
Alternate

Zambia
Jacob NKOMOKI
Katongo KANYANGA
Bathsheba MUSONDA (MS)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Zimbabwe
A. MAKARAU
E. BUNGARE

Principal Delegate
Alternate

3.

Representatives of WMO Members outside Region I (observers)

Finland
Petteri TAALAS
Outi HOLOPAINEN
Joanna SAARINEN (MS)
Alioune NDIAYE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Advisor

United States of America
James PERONTO

Delegate

4.

Representatives of international organizations (observers)

ACMAD
Adama Alhassane DIALLO
André KAMGA FOAMOUHOUE

Delegate
Delegate

Agrhymet
Mamadou SAMAKE
Henri SONGOTI

Delegate
Delegate

ASECNA
Dieudonné NGOUAKA
Simeon ZOUMARA

Delegate
Observer

EAC
John MUNGAI

Observer

GEO
Andiswa MLISA

Delegate

ICAO
Akoa Benoit OKASSI

Principal Delegate

SADC
Bradwell J. GARANGANGA

Delegate

5.

Invited experts

David GRIMES
Nzioka John MUTHAMA

Observer, President of WMO
Observer

:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية
World Meteorological Organization
bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland 7
Communications and Public Affairs Office

JN 15347

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
E-mail: cpa@wmo.int
www.wmo.int

