التقارير المرحلية للعلم
المقدمة إلى الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
)غير مدققة(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

RA I-16/INF. 1

االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
الدورة السادسة عشرة
برايا ،كابو فيردي،
 9-3شباط /فبراير

التاريخ:

22.XII.2014

األصل:

إنكليزي

2015

الترتيبات المادية للدورة
المكان
س ُتعقد الدورة السادسة عشر لالتحاد اإلقليمي األول )) (RA Iأفريقيا( بقصر الجمعية الوطنية في برايا في
-1
الفترة من  3إلى  9شباط /فبراير  ،2015وذلك بناء على دعوة كريمة من حكومة جمھورية كابو فيردي .وس ُتعقد مراسم
حفل االفتتاح في تمام العاشرة صباح يوم الثالثاء 2 ،شباط /فبراير  .2015ويسبق الدورة اجتماع إقليمي لالتحاد اإلقليمي
األول ) (RA Iالتابع للمنظمة ) (WMOفي يومي  1و 2شباط /فبراير  2015في المكان نفسه.
وستجھز القاعة الرئيسية لالجتماعات بخدمات الترجمة الفورية .كما س ُتتاح قاعات اجتماعات أخرى دون
-2
خدمات الترجمة الفورية .وسيُعلن عن الترتيبات المفصلة الخاصة بتوزيع القاعات خالل الدورة.
وسيُقام مكتب للمعلومات والتسجيل في مدخل قاعة االجتماعات الرئيسية في قصر الجمعية الوطنية.
-3
وسيتولى المركز تسجيل المشاركين وتوفير المعلومات العامة.
تسجيل المشاركين
سيجرى التسجيل ألعمال الدورة السادسة عشر لالتحاد اإلقليمي األول ) (RA I-16في مكتب التسجيل
-4
بالمدخل الرئيسي لقاعة االجتماعات الرئيسية في قصر الجمعية الوطنية ابتدا ًء من االثنين  2شباط /فبراير  ،2015من
الساعة  ،16:00ويستمر طوال مدة انعقاد الدورة .وسيمنح المشاركون شارات ھوية عند التسجيل.
أوراق االعتماد
عمالً بالمادة  21من الالئحة العامة ،ينبغي لكل عضو من أعضاء المنظمة أن يبلغ األمين العام ،إن أمكن،
-5
بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده الموفد إلى الھيئة المذكورة مع تحديد أيھم يجب اعتباره المندوب الرئيسي ،وذلك
قبل انعقاد دورة أي ھيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي .وإلى جانب ھذا التبليغ ،ترسل رسالة تتضمن ھذه البيانات
وغيرھا من البيانات بما يتفق مع أحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتھا العامة ،موقع عليھا من ،أو بالنيابة عن ،سلطة
حكومية مختصة للعضو ،وترسل إلى األمين العام أو تسلم إلى ممثله في الدورة ،وتعتبر ھذه الرسالة خطاب اعتماد
سليما ً لمشاركة األفراد المسمّين في الرسالة في كافة أنشطة الھيئة التأسيسية.
قائمة المشاركين
ستوضع على الموقع الشبكي للدورة قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين .وس ُتنقح ھذه القائمة بمجرد تسجيل
-6
كافة المشاركين ،وستوضع على الموقع قائمة جديدة محدّثة ،عند االقتضاء.
تقديم الوثائق
ُيرجى من الوفود الراغبة في تقديم وثائق قبل الدورة أن ترسل ھذه الوثائق إلى أمانة المنظمة ) (WMOفي
-7
أقرب وقت ممكن .وطبقا ً ألحكام المادة  172من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOينبغي توزيع وثائق الدورة في أقرب
وقت ممكن ،ويُفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  45يوما ً .وأي وثيقة مقدمة من أي وفد ينبغي أن ُتقدم
باسم العضو في المنظمة وليس بصفة فردية.
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توزيع الوثائق
س ُتوضع الوثائق على الموقع الشبكي قبل انعقاد الدورة ) (RA I-16وخاللھا ،بما يتماشى مع جھود المنظمة
-8
) (WMOالرامية إلى إضفاء الطابع األخضر على الدورات لتعزيز فكرة عقد اجتماعات دون ورق.
تدفق الوثائق
يتضمن موقع الدورة ) (RA I-16الشبكي  http://rai-16.wmo.intشرحا ً لعرض وثائق الدورة وتنظيم
-9
أعمالھا .ويُرجى من المشاركين إحضار حواسيبھم المحمولة الشخصية حيث إن الوثائق س ُتتاح بصيغة إلكترونية فقط.
التقرير الموجز المؤقت
ستوضع الوثائق المعتمدة التي تتضمن تعديالت على الموقع الشبكي للدورة ) (RA I-16في أقرب وقت
-10
ممكن بعد انتھاء الدورة .وستوضع الملفات المعتمدة للوثائق التي نوقشت خالل الدورة ) (RA I-16في الملف "التقرير
النھائي المؤقت" الذي سيظھر على الموقع الشبكي للدورة ).(RA I-16
الوصول إلى شبكة اإلنترنت واالتصاالت
سيُتاح االتصال الالسلكي باإلنترنت مجانا ً في مكان انعقاد الدورة .وس ُتقدم بعض العروض اإليضاحية
-11
بواسطة المؤتمرات الفيديوية لربط قاعة االجتماعات الرئيسية بمقر المنظمة ) (WMOفي جنيف .كما تتوافر أجھزة
الحاسوب المتصلة باإلنترنت في مكان انعقاد الدورة.
-12

وتتوافر بطاقات  SIMللھواتف النقالة بحيث يتسنى للمشاركين شراؤھا من مكتب المعلومات والتسجيل.

اشتراطات الدخول
ينبغي لجميع المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى كابو فيردي تقديم طلب للحصول على
-13
تأشيرة مباشرة إلى أقرب سفارة أو قنصلية بكابو فيردي في بلدانھم ،أو في البلدان المحددة في حالة عدم وجود سفارة أو
قنصلية لكابو فيردي في بلدانھم .وس ُتمنح تأشيرات الدخول الدبلوماسية والمتعلقة بالعمل وتصاريح الدخول ،عند
االقتضاء ،مجانا ً وفي أسرع وقت ممكن لتمكين المشاركين من المشاركة الفعالة طوال مدة انعقاد االجتماع ،شرط تقديم
الطلب قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ،أي قبل أكثر من ثالثة أسابيع من بداية الدورة.
في حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية لكابو فيردي في بلد المشارك ،يجوز له التقدم بطلب للحصول على
-14
تأشيرة دخول البالد بمجرد الوصول عن طريق إرسال المعلومات المسبقة كخطاب الدعوة الصادر عن المنظمة
) (WMOوخطاب طلب الحصول على تأشيرة دخول البالد ونسخ من جواز السفر إلى المعھد الوطني لألرصاد الجوية
والجيوفيزيائية في كابو فيردي ،مع إرسال نسخة إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOفي موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ بدء
الدورة .ويُرجى العلم أن عليك التأكد قبل مغادرتك لبلدك الحصول من جانب المعھد الوطني لألرصاد الجوية
والجيوفيزيائية في كابو فيردي أن طلبك المقدم للحصول على تأشيرة دخول البالد لدى الوصول )إلى مطار نلسون
مانديال الدولي ،برايا( قد تمت الموافقة عليه بالفعل.
-15

ّ
المنظمة في المطار لمساعدة المشاركين لدى وصولھم.
ويتوافر عدد من موظفي اللجنة المحلية

الكھرباء
شدة التيار الكھربائي في كابو فيردي  220فولت 50 ،ھيرتز ،ونوع القابس الكھربائي ھو عادة ،E/F
-16
 7/4األوروبي .وإذا كان مأخذ الجھاز ال يتوافق مع شكل ھذه القوابس ،فيلزم حينئذ استخدام مھيئ للتوصيل الكھربائي.
فمھيئ التوصيل الكھربائي يغير فقط شكل مأخذ الجھاز لكي يالئم القابس أيا ً كان نوعه؛ ومن الضرورة بمكان التأكد من
أن خصائص التيار الكھربائي للجھاز تتماشى مع شدة التيار المتاح.

CEE
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المسائل المصرفية والعملة
توجد مكاتب لتغيير العملة في مطار نلسون منديال الدولي ،برايا ،وكذلك في جميع المصارف )ساعات
-17
العمل من  8صباحا ً وحتى  3عصراً( .العملة المحلية في كابو فيردي ھي اإلسكودو ) 1دوالر أمريكي = 78,740
إسكودو 1 ،يورو =  110,265إسكودو( .وتقبل الفنادق الكبرى التعامل ببطاقات االئتمان.
النقل
يتحمل المشاركون مسؤولية انتقاالتھم الشخصية حينما ال يوفر الفندق وسيلة مواصالت .وتوفر الفنادق
-18
ّ
المنظمة مبكراً بأي تغيرات في مواعيد
عاد ًة وسائل مواصالت إلى مكان انعقاد الدورة .يُرجى منك إبالغ اللجنة المحلية
وصول رحلتك الجوية.
المناخ المحلي في شھر شباط /فبراير
-19

فيما يلي البيانات المناخية في برايا ،كابو فيردي في شھر شباط /فبراير:
 +23درجة مئوية
متوسط درجة الحرارة:
 +26.9درجة مئوية
متوسط درجة الحرارة القصوى:
 +18.8درجة مئوية
متوسط درجة الحرارة الدنيا:
 0.5ملم
متوسط الھطول:
%60.8
الرطوبة:
 7.6ساعة في اليوم
متوسط مدة سطوع الشمس:

الحجز في الفنادق
يُنصح المشاركون بإجراء حجوزات اإلقامة بأنفسھم مسبقاً ،في موعد أقصاه  15كانون الثاني/
-20
ّ
ويضم التذيل ألف قائمة بالفنادق التي يُوصى بھا في برايا ،كابو فيردي ،حيث تم االتفاق على أسعار خاصة مخفضة مع
البعض منھا .عند إجراء الحجز ،يجب تقديم بيانات بطاقتك االئتمانية على سبيل التأكيد )النوع والرقم ،االسم ،وتاريخ
االنتھاء( .ويمكن إجراء الحجوزات عن طريق إرسال نموذج حجز الفندق الوارد في التذييل باء بالفاكس أو البريد
ّ
المنظمة للدورة ).(RA I-16
اإللكتروني مباشر ًة إلى الفندق ،مع إرسال نسخة إلى اللجنة

يناير .2015

مزيد من المعلومات
-21
التالي:

ّ
المنظمة على العنوان
لمزيد من المعلومات ،يُرجى الكتابة إلى أمانة المنظمة ) (WMOأو اللجنة المحلية
Local Organizing Committee for RA I-16
Mr. José Pimenta Lima
Republic of Cabo Verde
ھاتف+238 2411276/ 2411658 :
فاكس+238 2411294 :

البريد اإللكتروني:

Jose.Pimenta@inmg.gov.cv

___________
عدد التذييالت:
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RA I-16/INF. 2

االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
الدورة السادسة عشرة
برايا ،كابو فيردي 9-3 ،شباط /فبراير

التاريخ:

26.I.2015

األصل:

إنكليزي

2015

خطة العمل المؤقتة

لن تصدر التنقيحات الالحقة على خطة العمل إال على تقويم غوغل الخاص بالدورة السادسة عشرة
لالتحاد اإلقليمي األول والتي يمكن االطالع عليھا من خالل الوصلة التالية:
.https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/home
ــــــــــــــــــــــــ
عدد التذييالت) 1 :متوافر باإلنكليزية فقط(
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التذييل
خطة العمل المؤقتة
(الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا
2015  فبراير/ شباط9-3 ، كابو فيردي،برايا
All items will be
discussed in Plenary
meetings

General Plenary
Items:
1, 2, 3, 5-13
Chairperson:

president/
vice-president

Tuesday
3 February 2015

Wednesday
4 February 2015

Thursday
5 February 2015

Friday
6 February 2015

a.m.

p.m.

a.m.

a.m.

a.m.

1

5.2*

6

2.1
2.2
2.3
2.4

p.m.

p.m.

p.m.

Saturday
7 February 2015

p.m.

a.m.

p.m.

8

11

D

D

12

5.1

5.2

9

5.3(1)
5.3(2)

10

5.3(1)*
7.1
7.2

Plenary A

4.2

Items: 4.1, 4.2, 4.4

4.1(2)

Chairperson: …………………..

Plenary B
Items: 4.3, 4.5, 4.6, 4.7
Chairperson: …………………..

Monday
9 February 2015

a.m.

D
3

Sunday
8 February
2015

4.4(1)
4.4(2)
4.4(3)

4.1(1)
4.1(3)
4.1(4)
4.1(5)

4.4(4)
4.4(5)
4.3(2)
4.3(1)
4,3(3)
4.5(1)

4,5(2)
4.5(3)
4.5(4)

4.6(1)
4.6(2)
4.6(3)
4.7(1)
4.7(2)

Explanatory notes:

D: Consideration of outstanding in-session draft decisions: Draft 2, Draft 3, … Final Draft. (formerly called working papers and PINKs)
*: To appoint a committee
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

RA I-16/INF. 3

االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
الدورة السادسة عشرة
برايا ،كابو فيردي 9-3 ،شباط /فبراير

2015

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

12.IX.2014

األصل:

إنكليزي

قائمة باللقاءات اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي األول
)(2014-2010
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2010

الدورة االستثنائية ) (2010للجنة النظم األساسية والمؤتمر الفني "التقديم الشامل للخدمات :من الرصدات إلى الخدمات،
كيف يحتاج المستخدم إلى ھذه الخدمات" ،ويندھوك ،ناميبيا 20-19 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2010
2011

حلقة عمل بشأن "تحقيق منافع تحسين تقديم الخدمات بواسطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في
شرقي وجنوبي أفريقيا" ،عُقدت في دار السالم ،جمھورية تنزانيا المتحدة في الفترة  24-21شباط /فبراير 2011
"اجتماع المناخ والصحة في أفريقيا :بعد  10سنوات" ،عُقد في أديس أبابا ،إثيوبيا في الفترة  6-4نيسان /أبريل

2011

اإلنذار بالطقس على الھواتف المحمولة ) :(MWAحلقة عمل موجھة لألطراف المعنية بشأن إدارة المشروع التجريبي
بأوغندا ،عُقدت في كامباال ،أوغندا في الفترة  6-5أيار /مايو 2011
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) – (SWFDPحلقة العمل للمصممين في بلدان شرقي أفريقيا في االتحاد
اإلقليمي األول ،نيروبي ،كينيا 11-9 ،أيار /مايو 2011
اجتماع فرقة إدارة المشروع دون اإلقليمي لبلدان شرقي أفريقيا والتابعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
) ،(SWFDPنيروبي ،كينيا 24-21 ،حزيران /يونيو 2011
الدورة العادية الخامسة عشرة لمجلس إدارة المركز األفريقي لتطبيقيات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
واالجتماع الثالث للجنة التوجيھية التابعة للبرنامج األفريقي لإلنذار المبكر وخدمات المناخ ) ،(AEWACSأديس أبابا،
 30-28حزيران /يونيو 2011

)(ACMAD

المنتدى اإلقليمي الرابع عشر للتوقعات المناخية ) (PREASAO-14لغرب أفريقيا والكاميرون وتشاد ،وموضوعه:
"تحسين التنبؤ بتغير المناخ الموسمي من أجل التنمية المستدامة" ،أبوجا 23-22 ،حزيران /يونيو 2011
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) - (SWFDPاجتماع فرقة التنفيذ الفنية اإلقليمية لجنوبي أفريقيا ،فاكواس،
موريشيوس 22-19 ،تموز /يوليو 2011
اجتماع اللجنة المعنية بميثاق بيانات المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية
وتطبيقاتھما ) 12-10 ،(AGRHYMETتشرين األول /أكتوبر 2011
حلقة عمل بشأن التنسيق والشراكة من أجل تعزيز المنافع المترتبة على الخدمات المتصلة بالطقس والمناخ والماء في
تنمية أقل البلدان نمواً ) (LDCsفي أفريقيا ،واجتماع بشأن تطوير قدرات مرافق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا في أقل
البلدان نمواً ) (LDCsفي أفريقيا 11-9 ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011كوتونو ،بنين
اجتماع فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول الذي عقد في فيكتوريا فولز ،زمبابوي ،في الفترة  16-14تشرين
الثاني /نوفمبر 2011
المنتدى اإلقليمي الرابع عشر للتوقعات المناخية لغرب أفريقيا والكاميرون وتشاد ) (PREASAO-14وموضوعه:
"تحسين التنبؤ بتغير المناخ الموسمي من أجل التنمية المستدامة" ،الذي عُقد في أبوجا في الفترة  23-22حزيران /يونيو
2011

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPحلقة عمل تدريبية لبلدان شرقي أفريقيا في االتحاد اإلقليمي
األول ،أروشا ،تنزانيا 21 ،تشرين الثاني /نوفمبر –  2كانون األول /ديسمبر 2011
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اجتماع فرقة الخبراء المعنية بجوانب االتصاالت والنوعية والتثقيف العام في الخدمات العامة في مجال الطقس ،والتابعة
للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس ،والتابع للجنة النظم
األساسية ) ،(CBSمومباسا ،كينيا 9-5 ،كانون األول /ديسمبر 2011
حلقة عمل وطنية بشأن بدء عمل الفريق العامل المعني بالمناخ والصحة ،عقدت في نواكشوط ،موريتانيا ،في الفترة -28
 29حزيران /يونيو 2011
حلقة عمل للشبكة اإلذاعية لنشر المعلومات ) (RANETبشأن تقديم خدمات الطقس القاسي للمجتمعات الريفية لدعم
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) – (SWFDPشرقي أفريقيا؛ واالجتماعي الجانبي لفرقة قيادة مشروع الشبكة
اإلذاعية لنشر المعلومات ) – (RALTأفريقيا ) ،(RANETنيروبي ،كينيا 9-5 ،كانون األول /ديسمبر 2011
2012

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) – (SWFDPحلقة عمل لمعدي شبكة الويب /التنبؤ العددي بالطقس
) (NWP/Webفي بلدان شرقي أفريقيا في االتحاد اإلقليمي األول ،نيروبي ،كينيا 16-14 ،آذار /مارس 2012
عرض قدمته وكالة األرصاد الجوية النيجيرية للتنبؤ الموسمي بالھطول في نيجيريا لعام  ،2012عقد في أبوجا في
آذار /مارس 2012

21

مؤتمر منظمة الفاو اإلقليمي السابع والعشرون ألفريقيا ،واجتماع الوزراء المسؤولين عن الزراعة ،المعقودان في
برازافيل ،الكونغو في الفترة  27-23نيسان /أبريل 2012
االجتماع العاشر للجنة مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية التابعة للدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ) ،(ECOWASأبيدجان ،كوت ديفوار في الفترة من  11إلى  13تموز /يوليو 2012
االجتماع الثاني عشر للجنة األعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي التابعة لالتحاد اإلقليمي األول ،مابوتو،
موزامبيق 7-3 ،أيلول /سبتمبر 2012
اجتماع فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول والمعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSنيروبي ،كينيا،
 21-17أيلول /سبتمبر 2012
الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس إدارة المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )،(ACMAD
برازافيل ،الكونغو 22-17 ،أيلول /سبتمبر 2012
المؤتمر الوزاري األفريقي الثاني لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMET-2فيكتوريا فولز ،زمبابوي 19-15 ،تشرين األول/
أكتوبر 2012
المنتدى العاشر لمستخدمي شبكة المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATفي
أفريقيا ،أديس أبابا ،إثيوبيا 5-1 ،تشرين األول /أكتوبر 2012
مؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (AFRIMETبأفريقيا ،بواديال ديل مونتي ،إسبانيا 24-22 ،تشرين
األول /أكتوبر 2012
الدورة العادية الحادية والثالثون لمجلس وزراء ھيئة حوض نھر النيجر التي عقدت في كوت ديفوار في الفترة من
إلى  30تشرين األول /أكتوبر 2012

26
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االجتماع الرابع لمجلس رابطة األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ،بريتوريا ،جمھورية جنوب أفريقيا 14-3 ،آذار/
مارس 2012
الدورة الثالثة عشرة لنموذج المناخ اإلقليمي – أفريقيا ) (RCM-Africaواالجتماع الثامن للجنة التوجيھية لبرنامج مشروع
األفريقي لمراقبة البيئة ألغراض التنمية المستدامة ) ،(AMESDأديس أبابا ،إثيوبيا 16-12 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2012
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) – (SWFDPحلقة عمل تدريبية في شرق أفريقيا لالتحاد اإلقليمي األول،
عنتيبي ،أوغندا 30-19 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2012
2013

االجتماع السنوي السادس المشترك لمؤتمر وزراء االقتصاد والمالية في االتحاد األفريقي ،ومؤتمر اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ) (ECAلوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة ،أبيدجان  26-21آذار /مارس 2013
مؤتمر القمة الوطني بشأن التمويل المبتكر في قطاع المياه الذي عقد في أبوجا ،نيجيريا ،في الفترة  19-17شباط /فبراير
 ،2013وزيارة السيد جيرميا لنغواسا ،نائب األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية أثناء مؤتمر القمة للمقر
الرئيسي للوكالة النيجيرية لألرصاد الجوية في  19شباط /فبراير 2013
الدورة العادية الثامنة والخمسون لمجلس وزراء لجنة حوض بحيرة تشاد ،أبوجا ،نيجيريا 29 ،نيسان /أبريل  1 -أيار/
مايو 2013
االجتماع التنسيقي السنوي التاسع بين الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASوالشركاء اإلنمائيين ،أبوجا،
نيجيريا 10-8 ،نيسان /أبريل 2013
المنتدى اإلقليمي السادس عشر للتوقعات المناخية ) (PRESAO-16لغرب أفريقيا والكاميرون وتشاد ،أبوجا ،نيجيريا،
 31-30أيار /مايو 2013
االجتماع الخامس لمجلس رابطة األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ،مابوتو ،جمھورية موزامبيق 26-25 ،آذار /مارس
2013

الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس إدارة المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )،(ACMAD
نيروبي ،كينيا 19-18 ،نيسان /أبريل 2013
اجتماع فرقة إدارة المشروع دون اإلقليمي التابعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPلشرق أفريقيا،
أروشا ،تنزانيا 31-27 ،أيار /مايو 2013
اجتماع رؤساء مرافق األرصاد الجوية ،وحلقة العمل الخاصة باالعتماد بشأن الخطة الخمسية لتطوير األرصاد الجوية
وإستراتيجية االستثمار ،أروشا ،تنزانيا 31-29 ،أيار /مايو 2013
حلقة عمل دون إقليمية تابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد في االتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة ) (WMOللجنوب
األفريقي 7-5 ،حزيران /يونيو  ،2013ھراري ،زمبابوي
اجتماع بشأن رقمنة البيانات وحلقة عمل بشأن تطوير قواعد البيانات األرضية – الفضائية .فندق إمب﷼ ،كيزومو،
كينيا 17-15 ،تموز /يوليو 2013
االجتماع السابع لمجلس رابطة األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ،واالجتماع العام السنوي ،ليلينغوي ،مالوي،
 27-24تموز /يوليو 2013
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منتدى التوقعات المناخية لمنطقة القرن األفريقي األعظم ) 23-21 (GHACOF 35آب /أغسطس  ،2013بوما إن،
إلدوريه ،كينيا
اجتماع الترتيبات التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى بشأن "تحسين خدمات الطقس والمناخ لصالح مجتمع واقتصاد
جمھورية جنوب السودان" ،جوبا ،جنوب السودان 20-17 ،أيلول /سبتمبر 2013
الفرقة اإلقليمية للتنفيذ الفني للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي – جنوب أفريقيا ) ،(SWFDP-SAمركز بريتوريا
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) ،(RSMCجنوب أفريقيا
حلقة عمل لألطراف المعنية بشأن استخدام النواتج والخدمات الجديدة التي تقدمھا إدارة األرصاد الجوية في مدغشقر
للقطاع الصحي ،أنتاناناريفو ،مدغشقر 14 ،تشرين األول /أكتوبر 2013
الدورة الخاصة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة ) 18-15 ،(AMCENتشرين األول /أكتوبر  2013في
غابورون ،بوتسوانا
حلقتا عمل بشأن تحسين الخدمات المناخية الوطنية ) (ENACTSلمدغشقر وجمھورية تنزانيا المتحدة ،دار السالم،
جمھورية تنزانيا المتحدة 17-16 ،تشرين األول /أكتوبر 2013
الدورة التدريبية السادسة لالتحاد اإلقليمي األول بشأن األعاصير المدارية والخدمات العامة في مجال الطقس ،سان
ديني ،ال رينيون ،فرنسا ،في الفترة  28تشرين األول /أكتوبر –  8تشرين الثاني /نوفمبر 2013
االجتماع الرفيع المستوى بشأن تحسين خدمات الطقس والمناخ لمجتمع واقتصاد جمھورية جنوب السودان ،جوبا،
جنوب السودان 8-7 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
حلقة دراسية بشأن "الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية"،
جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا 15-11 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
حلقة عمل تدريبية للجنوب األفريقي بشأن خدمات التنبؤ بالطقس القاسي وإصدار إنذارات به ،بريتوريا ،جنوب أفريقيا،
 22-11تشرين الثاني /نوفمبر 2013
حلقة عمل تدريبية تابعة للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) (SWFDPلشرق أفريقيا ،باالتحاد اإلقليمي األول،
بوجومبورا ،بوروندي 22-11 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
االجتماع األول للجنة التوجيھية التابعة لبرنامج المراقبة ألغراض البيئة واألمن في أفريقيا ) ،(MESAأديس أبابا،
إثيوبيا 25-23 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
الدورة الرابعة عشرة للنماذج المناخية اإلقليمية ) (ECMلوكاالت األمم المتحدة لدعم مفوضية االتحاد األفريقي
والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ) ،(NEPADأديس أبابا ،إثيوبيا 23-20 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013

)(AUC

اجتماع رؤساء مرافق األرصاد الجوية بشأن مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي والعمليات الخاصة بالبيانات ،موانزا،
تنزانيا 30 ،تشرين الثاني /نوفمبر –  8كانون األول /ديسمبر 2013
حلقة العمل دون اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة ) (WIGOS/WISمن أجل الجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASفي االتحاد اإلقليمي األول ،أبيدجان ،كوت ديفوار 15-12 ،تشرين الثاني/
نوفمبر 2013
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حلقة العمل دون اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة ) (WIGOS/WISمن أجل شمال
أفريقيا ،الدار البيضاء ،المغرب 21-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013
2014

المنتدى اإلقليمي األفريقي الخامس بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،أبوجا ،نيجيريا 16-13 ،أيار /مايو

2014

االجتماع السابع لوزراء االقتصاد والمالية المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCواللجنة االقتصادية ألفريقيا
) ،(ECAأبوجا ،نيجيريا في الفترة  30-25آذار /مارس 2014
الدورة الخامسة آللية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا التابعة لوكاالت ومنظمات األمم المتحدة العاملة في أفريقيا من أجل دعم
االتحاد األفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ) ،(NEPADأبوجا  30-28آذار /مارس 2014
االجتماع الحادي عشر للجنة مديري األرصاد الجوية للدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
) ،(ECOWASبانجول ،غامبيا 15-13 ،أيار /مايو 2014
اجتماع بشأن مواءمة اإلستراتيجيات اإلقليمية والوطنية واإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات
الطقس والمناخ( واعتماد مشروع خطة التنفيذ وتعبئة الموارد ،بانجول ،غامبيا  16-15أيار /مايو 2014
االجتماع االفتتاحي للجنة التوجيھية لنظام إدارة البيانات الخاصة ببرمجيات ) ،(CLIMSOFTنيروبي ،كينيا،
تموز /يوليو 2014

29-28

الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة ) 12-8 ،(AMCENأيلول /سبتمبر  ،2014الجونة،
مصر.
منتدى التوقعات المناخية للقرن األفريقي الكبرى ) ،(GHACOF 36عنتيبي ،أوغندا 28-26 ،شباط /فبراير
االجتماع  126للجنة المفتوحة العضوية للممثلين الدائمين ) (OECPRفي برنامج األمم المتحدة للبيئة
آذار /مارس  ،2014نيروبي ،كينيا

2014

)28-24 ،(UNEP

اجتماع الفريق العامل )الموسع( في أفريقيا للحد من مخاطر الكوارث ،الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
) ،(ECOWASأبوجا ،نيجيريا 12-11 ،آذار /مارس 2014
اجتماع رؤساء مرافق األرصاد الجوية ،وحلقة العمل المشتركة بين جماعة شرق أفريقيا ) (EACوالبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPمن أجل البرنامج الميداني المقترح لبحيرة
فيكتوريا ومشروع التنبؤ اآلني ،أروشا ،تنزانيا 7-5 ،أيار /مايو 2014
المؤتمر الدولي بشأن استعادة ورقمنة التراث المناخي في بلدان وجزر المحيط الھندي ،مابوتو ،موزامبيق،
نيسان /أبريل 2014

24-21

اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن تعزيز تطوير نظم اإلنذار المبكر ) (EWSفي أفريقيا ،نيروبي ،كينيا،
 21-20أيار /مايو 2014

منتدى التوقعات المناخية للقرن األفريقي العظيم ) ،(GHACOF 37الخرطوم ،السودان 26-25 ،أيار /مايو

2014
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حلقة عمل إقليمية نظمتھا مجموعة  Caast-Net plusبشأن تغير المناخ ،بالتعاون مع وزارة التعليم في جمھورية رواندا،
فندق  ،Sportsviewكيغالي ،رواندا 30-28 ،أيار /مايو 2014
حلقة العمل دون اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOمن أجل الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) ،(ECCAS/CEMACبرازافيل ،الكونغو،
نيسان /أبريل –  2أيار /مايو 2014

29

حلقة العمل دون اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOلجماعة شرق أفريقيا ) 5-2 ،(EACحزيران /يونيو  ،2014أروشا ،جمھورية تنزانيا المتحدة
حلقة العمل اإلقليمية بشأن تطوير القدرات للحد من مخاطر الكوارث في غرب أفريقيا ،داكار ،السنغال،
حزيران /يونيو 2014

11-10

الدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة ) (UNEAالتابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPبالمقر الرئيسي في
نيروبي ،كينيا 27-23 ،حزيران /يونيو 2014
الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس إدارة المركز األفريقي لتطبيقيات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )،(ACMAD
نيامي ،النيجر 25-24 ،تموز /يوليو 2014
اجتماع تشاوري بشأن تطوير االتصاالت البحرية من أجل السالمة في مشروع مصرف التنمية األفريقي
الخاص ببحيرة فيكتوريا في تنزانيا وأوغندا وكينيا 8-5 ،آب /أغسطس 2014

)(AFDB

المؤتمر الوزاري بشأن الشراكات الجديدة من أجل تطوير بناء القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نمواً ) ،(LCDsكوتونو،
بنين 31-28 ،تموز /يوليو 2014
دعم وكالة األرصاد الجوية التنزانية لتيسير برنامج التوعية التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلصالح
لجنة اإلغاثة في حاالت الكوارث في دار السالم 14 ،آب /أغسطس 2014
منتدى التوقعات المناخية للقرن األفريقي العظيم ) ،(GHACOF 38أديس أبابا ،إثيوبيا 26-25 ،آب /أغسطس
المنتدى الحادي عشر لمستخدمي سواتل المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
في أفريقيا ،جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا 12-8 ،أيلول /سبتمبر 2014
ــــــــــــــــــــ
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البند  4.5من جدول األعمال :البحوث وتطور التكنولوجيا

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

)(WWRP

ملخص
القرارات /اإلجراءات المطلوبة:
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تقرير مرحلي بشأن البرنامج العالمي لبحوث الطقس
المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث والتطوير

)(WWRP

)(RDPs

أنشأت لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالتابعة للمنظمة ) (WMOالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) (WWRPفي عام
 1997من أجل استحداث تقنيات تنبؤ محسنة وفعالة من حيث التكلفة ،مع التركيز على الطقس شديد التأثير ،ومن أجل
تشجيع األعضاء على تطبيق ھذه التقنيات .وتمثل المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) /(FDPsمشاريع البحث
والتطوير ) (RDPsجزءاً ال يتجزأ من البرنامج ) .(WWRPفالمشاريع ) (RDPsتعمل على تحسين فھم ظواھر الطقس
شديدة التأثير واستحداث تقنيات للتنبؤ بھا ،ويُتوقع أن تنشأ ھذه األساليب من مصدرين رئيسيين :التقنيات التي يستحدثھا
البرنامج ) (WWRPوتلك التي يقرھا البرنامج ) (WWRPنظراً ألھميتھا الكبيرة لبحوث وتطوير التنبؤ بالطقس .وإضافة
إلى المشاريع ) ،(RDPsستشكل المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ ) (FDPsجزءاً أساسيا ً في البرنامج )،(WWRP
وستستخدم في عرض الفوائد التي تنجم عن تحسين فھم الظواھر الجوية الشديدة التأثير والتكنولوجيات التي تمكن من
التنبؤ بھا ،وتحديد ھذه الفوائد بشكل رسمي .ولن يقدم البرنامج ) (WWRPالدعم إال إلى المشاريع ذات الطابع الدولي
)أي التي تشارك فيھا خمسة من أعضاء المنظمة ) (WMOعلى األقل(.
)أ(

المشاريع اإليضاحية في مجال التنبؤ

)(FDPs

تضطلع اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج ) (WWRPبمھمة تحديد سمات المشاريع ) (FDPsالمرشحة وتحديد
أولوياتھا ،وحسبما يقتضي األمر إقرارھا في إطار البرنامج ) .(WWRPوتحسين فھم الظواھر الجوية الشديدة التأثير
والتقدم المحقق في تقنيات التنبؤ بھا ،اللذان اليزال يتعين إثبات فوائد كل منھما ،قد يكونا من النتائج المباشرة لألنشطة
األخرى للبرنامج ) .(WWRPوستتضمن المشاريع ) (FDPsنشر معلومات التنبؤ على المستخدمين الحقيقيين في الوقت
الحقيقي .وس ُتختار المشاريع ) (FDPsعلى أساس مدى جاھزيتھا العلمية وتوقيت الجانب اإليضاحي وإمكانية نقل
التكنولوجيا والتدريب .وينبغي أن يتناول المشروع المقترح على وجه التحديد المسائل التالية :األساس الذي يقوم عليه
المشروع )من قبيل ما ھي النتائج البحثية الجديدة أو تقنيات التنبؤ التي سيعرضھا المشروع(؛ وإجراءات التنبؤ
والمنظمة المضيفة وأسلوب نشر التنبؤات؛ واآلثار المتوقعة للبرنامج المقترح على المجتمع؛ ومنھجية االعتماد والتحقق
التي ستعتمد .وينبغي أيضا ً تقديم عرض موجز لألحداث التي أفضت إلى المقترح .كما ينبغي تشكيل فريقين كحد أدنى
لكل مشروع ) (1) :(FDPلجنة توجيھية تابعة للمشروع ) (FDPتتألف من  8-6أشخاص في التخصصات ذات الصلة،
تكون مسؤولة عن إعداد مقترح المشروع ) (FDPوتنفيذ المشروع؛ ) (2فريق استشاري مجتمعي يتألف من ممثلين من
المستخدمين النھائيين والفئات المجتمعية وقطاع الصناعة ومكاتب التنبؤ وما إلى ذلك ،ويقدم اآلثار المتوقعة على
البرنامج ) ،(WWRPويستعرض الخطط الموضوعة.
)ب(

مشاريع البحث والتطوير

)(RDPs

تضطلع اللجنة التوجيھية العلمية التابعة للبرنامج ) (WWRPبمھمة تحديد سمات المشاريع ) (RDPsالمرشحة وتحديد
أولوياتھا ،وحسبما يقتضي األمر إقرارھا في إطار البرنامج .ويجب أن يتناول مقترح المشروع ) (RDPsعلى وجه
التحديد بحوث نظام الطقس التي تتالءم مع أھداف البرنامج ) :(WWRPاالضطالع بأنشطة البحث والتطوير الالزمة
والمفضية إلى استحداث وعرض تقنيات تنبؤ محسنة وفعالة من حيث التكلفة ،مع التركيز على الطقس شديد التأثير،
ودعم تطبيق ھذه التقنيات في الدول األعضاء .ويُعرَّ ف الطقس شديد التأثير بأنه الطقس الذي يؤثر على نوعية الحياة أو
المعوق اقتصاديا ً أو الذي يعرض الحياة للخطر .ويمكن أن يحدث الطقس شديد التأثير على النطاقات التنبؤية من النطاق
القصير جداً إلى النطاق البعيد المدى ،وإلى ما يصل إلى النطاق الموسمي .وعلى غرار المشاريع ) ،(FDPsينبغي كحد
أدنى تشكيل فريقين في كل مشروع ) (1) :(RDPلجنة توجيھية تابعة للمشروع ) (RDPتتألف من  8-6أشخاص،
) (2فريق استشاري مجتمعي .ويجب أن يتناول مقترح المشروع ) (RDPمتطلبات البحث والتطوير التالية:
) (1استعراض المعارف الحالية في المجال ،مع تسليط الضوء على مواطن الضعف في ھذا المعارف؛ ) (2إجراء
مناقشة شاملة بشأن كيف سيضطلع البرنامج بالبحث والتطوير ،بما في ذلك المنھجية التي ستعتمد والبرامج الميدانية
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المتوقعة )ومسوغاتھا( والنطاق الزمني .ولن تسفر المشاريع ) (RDPsعن فوائد مجتمعية إال في حالة واحدة فقط وھي
النجاح في تحويل البحوث إلى نواتج يستخدمھا صانعو القرارات .وحينئذ تصبح الجوانب المجتمعية للطقس عنصراً
أساسيا ً في البحوث التكميلية .وقد حُددت أربعة مجاالت للتقصي :تحسين فھم طبيعة المشكلة والفرص المتاحة لحلھا؛
واستخدام التنبؤات من ِق َبل صانعي القرارات؛ وعملية نقل البحوث إلى األوساط التشغيلية؛ وتقييم التنبؤات.
وسيتضمن المشروع ) (RDPالخاص ببحيرة فيكتوريا مشاركة خدمات الطقس المحلية وأوساط البحث الدولية ،وسيرتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بمشروع األرصاد الجوية الھيدرولوجية لحوض بحيرة فيكتوريا ) ،(HYVICفي إطار التجربة العالمية
لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) ،(SWFDPومشروع الطقس شديد التأثير ،ومشروع بحيرة فيكتوريا التابع للجنة شرق أفريقيا.
وسيكون تنفيذ وتنسيق نمذجة المنطقة المحلية باستبانة عالية على نطاق واسع مكونا ً رئيسيا ً في ھذا المشروع .ھذا ،وقد
أرسلت المنظمة ) (WMOرسالة إلى الممثلين الدائمين لبلدان شرق أفريقيا بغية تسمية منسق من كل بلد إلعداد
المشروع ،وتلقت عدداً من الردود .وعُقد اجتماع رؤساء مرافق األرصاد الجوية وحلقة العمل المشتركة بين جماعة
شرق أفريقيا ) (EACوالبرنامج ) (WCRPوالبرنامج ) (WWRPمن أجل البرنامج الميداني المقترح لبحيرة فيكتوريا
ومشروع التنبؤ اآلني ،في أروشا ،تنزانيا ،في الفترة  7-5أيار /مايو .2014
ومفتاح نجاح المشروع يكمن بشكل أساسي في مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
لبلدان شرق أفريقيا من خالل منسقيھا .وتتمثل الخطوتان المقبلتان في التحضير الجتماعات للجھات المانحة وأصحاب
الشأن )من قبيل تمويل المؤسسة الوطنية للعلوم ) (NSFللمركز الوطني لبحوث الغالف الجوي ) ،(NCARوتمويل مجلس
البحوث المعني بالبيئة الطبيعية )) (NERCالمملكة المتحدة( لجامعة ليدز /جامعة ريدينغ ،وتمويل وزارة الطاقة
األمريكية ) (DOEلبرنامج قياسات اإلشعاع في الغالف الجوي ) ،((ARMوفي تنظيم زيارات ميدانية للمشروع ولفرقة
الخبراء .وشجع االتحاد األعضاء على المشاركة في تنفيذ المشروع ) (RDPوحشد الموارد الالزمة ،وعلى القيام
بالتعاون مع البرنامج ) (WWRPبدعم ارتباط المشروع ) (RDPبغيره من المشاريع ) .(RDPsوطلب االتحاد من أعضائه
تحديد وإعداد مشاريع ) /(FDPsمشاريع ) (RDPsفي اإلقليم األول ،بالتشاور مع البرنامج ) ،(WWRPمع مواءمة النتائج
لتحسين خدمات الطقس التشغيلية والخدمات البيئية ذات الصلة ولتلبية احتياجات المستخدمين .ويمكن أيضا ً أن تساھم
دوائر بحوث التنبؤ المتوسط المدى بالطقس في المشروع من خالل تنفيذ برنامج نمذجة عالي االستبانة واسع النطاق.
)(NMHSs

مشروع الطقس شديد التأثير

)(HiWeather

رغم التقدم الكبير المحرز في تحسين قدرات التنبؤ واالستعداد للطوارئ ،فقد شھدت السنوات األخيرة عدداً كبيراً من
الكوارث الطبيعية ،ترجع أسباب كثير منھا إلى الطقس القاسي الذي تسبب في خسائر كبيرة في األرواح وتشريد عدد
كبير من السكان وأضرار واسعة النطاق في الممتلكات والبنية األساسية .وفي الوقت ذاته ،تمارس ظواھر الطقس األقل
شدة إجھاداً متواصالً على المجتمعات من خالل زيادة تواتر آثارھا وإن كانت على نطاق أقل .ويتجلى ذلك بصفة
خاصة في أقل البلدان نمواً ذات االقتصادات الھشة والبنية األساسية الضعيفة .وإضافة إلى ذلك ،ما فتئ التنبؤ بالطقس
يتزايد أھمية بالنسبة للتطبيقات االقتصادية )من قبيل التنبؤ بالعرض والطلب على الطاقة( وبالنسبة لحماية البيئة .ويتوقع
مستخدمو المعلومات المناخية في جميع ھذه المجاالت إرشادات أكثر تطوراً مما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات.
وتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ ) ،(THORPEXالتي ستختتم أعمالھا في كانون األول /ديسمبر
 ،2014قد قدمت تحسينات كبيرة في علم التنبؤ بالطقس ،وأرست من ثم األساس المعرفي لتحسين مُھل اإلنذارات
المبكرة بكثير من ظواھر الطقس شديد التأثير بما يتراوح بين يوم واحد إلى أسبوعين مسبقا ً .وھذه التحسينات ،إلى
جانب التحسينات في نماذج التنبؤ المقترنة وتحسين فھم أخصائي علم االجتماع للتحديات المواجھة في تحقيق االستجابة
بفعالية لإلنذارات ،توفر األساس لتحقيق زيادة ھائلة في قدرة المجتمعات والبلدان على مقاومة التھديدات الناجمة عن
ظواھر الطقس الخطيرة وتأثيراتھا .ولذا ،فقد حان الوقت لالستفادة من ھذه التحسينات .وبناء على ذلك ،أُنشئ المشروع
الثالث إلرث التجربة ) (THORPEXفي عام  2003من أجل "تعزيز البحوث التعاونية الدولية لتحقيق زيادة ھائلة في
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القدرة على مقاومة الطقس شديد التأثير في شتى أنحاء العالم من خالل تحسين التنبؤات على النطاقات الزمنية من دقائق
إلى أسبوعين وتعزيز إبالغ ھذه التنبؤات وتعزيز فائدتھا في التطبيقات االجتماعية واالقتصادية والبيئية".
ويُح َّدد نطاق المشروع من خالل احتياجات المستخدمين من أجل تحسين معلومات اإلنذار لتعزيز قدرة المجتمعات
والبلدان على التصدي لمجموعة من األخطار مختارة بعناية وھي الفيضانات الحضرية وحرائق البراري والرياح
المتطرفة في أماكن محددة والطقس الشتوي المعوق والتلوث الحراري وتلوث الھواء في المدن الكبرى .وحُددت ثماني
مسائل /أنشطة شاملة من بين المواضيع البحثية لتجميعھا معا ً :تطبيقات عملية التنبؤ ،وإعداد إستراتيجيات الرصد ،وعدم
اليقين ،والحمالت والعروض الميدانية ،ونقل المعارف ،واستخدام التحقق ،والتنبؤ بالتأثيرات ،وإدارة /أرشفة البيانات.
ويعمل بعض من ھذه المسائل /األنشطة على كفالة تطبيق المجاالت الرئيسية المشتركة من الخبرات طوال مراحل
المشروع ،في حين يعمل بعضھا اآلخر على التمكين من تجميع المھارات والموارد للمضي قدما ً نحو تحقيق نتائج
المواضيع البحثية المتعددة وعرضھا.
تطوير القدرات
أعرب االتحاد عن تقديره لفرنسا الستضافتھا حلقة العمل الدولية السابعة بشأن األعاصير المدارية ) (IWTC-VIIفي
الرينيون في عام  ،2010وھي أول حلقة عمل من ھذه السلسلة ُتعقد في االتحاد اإلقليمي األول للمنظمة ) .(WMOوقد
حضر حلقة العمل ) 135 (IWTC-VIIخبيراً في مجال األعاصير المدارية ،بما فيھم  28متنبئا ً وباحثا ً من اإلقليم .ولم توفر
حلقة العمل ملخصا ً ممتازاً بشأن التقدم المحرز في دراسة األعاصير المدارية فحسب ،ولكنھا قدمت أيضا ً إرشادات
جيدة بشأن االحتياجات والفرص المتاحة لمواصلة تحسين بحوث وعمليات األعاصير المدارية في المستقبل .وتوفر
حلقات العمل والمشاريع البحثية التي ينظمھا بصورة مشتركة البرنامج ) (WWRPوبرنامج األعاصير المدارية )،(TCP
من قبيل حلقة العمل الدولية بشأن األعاصير المدارية ) ،(IWTCفرصا ً ممتازة للتفاعل النشط بين المتنبئين العاملين
والباحثين ،تركز على تيسير نقل البحوث وجوانب التطور التكنولوجي إلى العمليات .ولذا ،شجع االتحاد أعضاءه على
المشاركة النشطة في حلقة العمل الدولية الثامنة المقبلة بشأن األعاصير المدارية ) (IWTC-VIIIوفي حلقة العمل الدولية
الثالثة بشأن عمليات وصول األعاصير المدارية إلى اليابسة ) (IWTCLP-IIIواللتين ستعقدان في جيجو ،جمھورية كوريا
في الفترة من  2إلى  10كانون األول /ديسمبر .2014
ــــــــــــــــــــــــ
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برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
تقرير مرحلي /تقرير عن األنشطة

)(GAW

حددت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASالسيما الجلسة الخاصة بالتحديات
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العلمية والفرص المتاحة ،األولويات التالية :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 .وقد اختير البروفيسور  Greg Carmichaelرئيسا ً للجنة التوجيھية العلمية ) (SSCالتابعة
للتلوث البيئي وكيمياء الغالف الجوي ) .(EPACوالتوصية التالية التي قدمتھا الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CASتھم
المراقبة ) (GAWبشكل خاص ،وھي :ضرورة اعتبار احتياجات المدن الضخمة والمجمعات الحضرية الكبيرة إلى
الخدمات المناخية ،وتحسين ُنظم المعلومات الخاصة بغازات االحتباس الحراري ،ضمن أولويات اإلطار العالمي
) (GFCSفي المستقبل .وأُشير أيضا ً إلى مبادرة اللجنة ) (CASالرامية إلى تحسين التعاون بين اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية .فتحسين ھذا التعاون سيفضي إلى تعزيز شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبشكل عام وتعزيز
جودة بياناتھا وتوافرھا لدعم التقييمات ووضع السياسات.
و ُترا َقب حاليا ً عمليات الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل عمليات حصر يُبلغ عنھا
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ذاتياً ،ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن عمليات الحصر ھذه ليست كافية بمفردھا ،إذ يلزم أن تخضع عمليات
الحصر للتحقق من جھة مستقلة .وحتى تكون التحليالت المستقلة مفيدة على نطاق السياسات ذات الصلة ،فمن األفضل
إجراء ھذه التحليالت باستخدام النمذجة العكسية )حيث تستخدم رصدات الغالف الجوي كحدود للنماذج العددية( .ونظراً
إلى وجود خزانات كبيرة من الكربون في البيئتين األرضية والمحيطية تتفاعل مع الغالف الجوي ،فيجب أن تكون
عملية التحقق قادرة على فصل التأثيرات البشرية عن التأثيرات الطبيعية إذا كان يُراد االسترشاد بھذه العملية في
القرارات الخاصة بالسياسة العامة أو القرارات الھندسية .وسيتطلب األمر توفير نظام متكامل للمعلومات بشأن غازات
االحتباس الحراري ) (IGISعلى نطاق العالم ،وأيضا ً على نطاق المناطق دون القارية التي تھم السياسات العامة.
وفيما يتعلق باألھباء الجوية في الغالف الجوي ،فإنھا تؤثر على صحة اإلنسان وعلى الطقس والمناخ،
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كما أنھا تنقل مواد كيميائية محمِّضة ومؤجِّ نة وسامة على مسافات طويلة قبل ترسبھا .والعالقة بين الوفيات وااللتھاب
السحائي والمواد الجزئية مؤكدة وإن كانت غير مفھومة بشكل جيد .واألھباء الجوية قصيرة األجل نسبيا ً ومعقدة
التركيب ،مما يؤدي إلى تقلبيتھا زمانيا ً ومكانيا ً بشكل كبير .ولذا ،فإن مراقبة األھباء الجوية ونمذجتھا تمثل تحديا ً كبيراً
يستلزم وجود العديد من المحطات لقياس مجموعة واسعة من المتغيرات ،ولنمذجة تطورھا عبر النطاقات المكانية
والزمانية ،من النطاقات العالمية إلى المحلية.
وواصلت محطة كيب بوينت ) (Cape Pointالعالمية التابعة للمراقبة ) (GAWإجراء عملياتھا خالل
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السنوات القليلة الماضية ،وعُززت قدارتھا العلمية بانضمام علمي ْين اثنين إلى فريق عملھا خالل النصف الثاني من
عام  .2013كما ُد ِّعمت المحطة ببعض األجھزة الجديدة من بينھا محلل  Picarroمزود بنظام لمراقبة العينات .و ُر ِّكبت
أنابيب غاز ناقلة جديدة للمختبر ليمتثل للوائح التنظيمية الخاصة بشھادة األيزو  .9001و ُتجري مؤسسة المختبرات
االتحادية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد ) (Empaعمليات مراجعة منتظمة للمحطة وفقا ً لجدول زمني ،و ُتق َّدم
سنويا ً بيانات الغازات النزرة )ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون واألوزون( إلى المركز العالمي
لبيانات غازات االحتباس الحراري .و ُتقام حاليا ً روابط وثيقة بين مرفق األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا )(SAWS
ومعھد ماكس بالنك للكيمياء الجيولوجية الحيوية ) ،(MPI-BGبمدينة  ،Jenaألمانيا ،سعيا ً لتحسين التعاون بين المحطة
األلمانية للغازات النزرة في مركز  ،Gobabebناميبيا ،ومحطة كيب بوينت التابعة للمراقبة ) .(GAWوتقدم محطة
كيب بوينت أيضا ً بيانات في الوقت شبه الحقيقي بشأن عدد من ال ُم َركبات .ومن بين المھام الرئيسية االعتيادية
للمختبر االضطالع ببرنامج أخذ العينات القارورية مشاركة مع ثالثة مختبرات دولية ،في إطار المعايرة البينية
للغازات عن طريق عمليات "مرحلية".
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وتواجه الجزائر بعض المشاكل في رصدات المراقبة ) (GAWبسبب إخفاق جھازي رصد األوزون
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السطحي )جھاز  (Teco 49وأول أكسيد الكربون )جھاز  (Horibaفي منطقة األسكرام .وقد ُر ِّكب ھذان الجھازان
بالتعاون مع مؤسسة المختبرات االتحادية السويسرية ) (Empaفي مشروع توأمة ولكن ال يمكن إصالحھما اآلن بسبب
القيود المالية.
وسيُر َّكب جھازان إضافيان لرصد األھباء الجوية )مقياس ال َك َدر  nephelometerومقياس تركيز
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الجزئيات العالقة الممتصة للضوء  (aethalometerفي المحطة الكينية لألرصاد الجوية )) (Mt. Kenyaكينيا( في
أواخر عام  2014من خالل المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد المناخ
) .(CATCOSويقوم برنامج األھباء الجوية في المحطة الكينية ) (Mt. Kenyaعلى أساس إجراء رصدات ل ُمعامل
التشتت وامتصاص األھباء الجوية للضوء .ويستند ھذا المشروع إلى عقد مبرم بين الوزارة االتحادية السويسرية
للشؤون الخارجية ،من خالل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) ،(SDCوالمكتب االتحادي لألرصاد الجوية وعلم
المناخ ) .(MétéoSwissوالمكتب االتحادي ) (MétéoSwissھو المنسق العام للمشروع في حين يعمل معھد
 Paul Scherrerبمثابة الشريك السويسري المنفذ.
وشيدت فرنسا بين عامي  2010و 2012مرصداً جديداً ) (OPAR-Maïdoفي جزيرة الرينيون على قمة
-7
جبل ارتفاعھا  2200متر .وھذا المرصد جزء من "شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي ) "(NDACCالتي
تجري قياسات لألوزون والمكونات األخرى في الستراتوسفير وطبقة التروبوسفير العليا بتقنية ليدر .كما ُر ِّكب في
المرصد جھاز  FTSلقياس األعمدة الكلية للغازات النزرة ،بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان في إطار شبكة
رصد عمود الكربون الكلي ) .(TCCONھذا ،ويسھل ھذا المرصد حاليا ً إجراء قياسات موقعية لثاني أكسيد الكربون
والميثان وأول أكسيد الكربون .وسيمكن ھذا المكان المرتفع من مراقبة الغازات النزرة واألھباء الجوية اآلتية من
المناطق األفريقية المتوسطة البعد عن خط االستواء.
ويواصل مرصد كابو فيردي للغالف الجوي )) (CVAOكابو فيردي( عملياته .وقد قام المركز العالمي
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للمعايرة ) (WCCومؤسسة المختبرات االتحادية السويسرية )) (Empaديبندورف ،سويسرا( في كانون األول /ديسمبر
 2012بمراجعة أداء قياسات المرصد الخاصة بغازات االحتباس الحراري واألوزون وأول أكسيد الكربون
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/CVO_2012.pdfوتقدم المحطة بانتظام بيانات )على
النطاقات الزمنية كل ساعة ويوميا ً وشھريا ً( عن األوزون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وعن األحوال
الجوية ،إلى جانب البيانات الشرحية المصاحبة لھا ،إلى المركز العالمي لبيانات غازات االحتباس الحراري
) .(WDCGGوتتوافق قياسات المرصد ) (CVAOمع نطاقات المعايرة التي اعتمدتھا المراقبة ) .(GAWويشارك المرصد
) (CVAOفي تقييم النموذج العالمي في الوقت شبه الحقيقي والذي يستخدم في مشروع مراقبة تركيب الغالف الجوي
والمناخ ) (MACC-IIبتقديم بيانات بشأن األوزون وأول أكسيد الكربون خالل  3أيام بعد إجراء القياسات.
وقد شارك معھد األرصاد الجوية الفنلندي ) (FMIمنذ عام  2010في ثالث حمالت قياس في جنوب أفريقيا.
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ففي محطة القياس  (www.welgegund.org) Welgegundالتي تبعد نحو  100كم غرب جوھانسبورغُ ،يجري المعھد
) (FMIمنذ آب /أغسطس  ،2010مشاركة مع جامعة  North-Westوبالتعاون مع جامعة ھلسنكي ،قياسات متواصلة لثاني
أكسيد الكربون والماء وتدفقات الحرارة وكذلك للسمات الرأسية لألھباء الجوية .كما يساھم المعھد ) (FMIمنذ نيسان/
أبريل  2014في إجراء قياسات لتركيزات عدد جزيئات األھباء الجوية في محطة كيب بوينت التابعة للمراقبة )،(GAW
وستحسن ھذه القياسات بحلول نھاية  2014لتغطي أيضا ً توزيع أحجام جزيئات األھباء الجوية بالتعاون مع مرفق جنوب
أفريقيا للطقس وجامعة  North-Westومعھد  Leibnizلبحوث التروبوسفير .وساھم أيضا ً المعھد ) (FMIفي الفترة من
كانون الثاني /يناير  2009إلى شباط /فبراير  ،2011في إطار المشروع األوروبي المتكامل المعني بتفاعالت األھباء
الجوية والسحب وجودة الھواء ) ،(EUCAARIفي القياسات الخاصة بتوزيع أحجام جزيئات األھباء الجوية والخصائص
الضوئية لألھباء الجوية والسمات الرأسية لألھباء الجوية في موقع القياسات  .Elandsfonteinويُش َّغل الموقع
 ،Elandsfonteinالذي يبعد نحو  200كم شرق جوھانسبورغ ،بالتعاون مع أربعة شركاء من جنوب أفريقيا )جامعة
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 North-Westوشركة الكھرباء  ESKOMوشركة  Sasolوجامعة  (Witwatersrandوثالثة شركاء أوروبيين )المعھد
) (FMIوجامعة ھلسنكي ومعھد  Leibnizلبحوث التروبوسفير(.
وعُقد االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون ) (9ORMفي أيار /مايو  .2014وال يعنى بأنشطة بحوث
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ومراقبة مستوى نشاط األوزون وتركيزاته إال عدد قليل جداً من البلدان .وتظل أفريقيا قارة شحيحة البيانات للغاية.
وبوجه عام ،تقدم المكاتب المعنية باألوزون التي أنشأھا برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي معظم البلدان تقارير
بصورة جيدة عن مسائل تنفيذ بروتوكول مونت﷼ تتضمن بيانات وأشكاالً عن المواد المستنفدة لألوزون ومراقبتھا .كما
تشارك ھذه المكاتب بفاعلية في حمالت إذكاء الوعي وفي كثير من األنشطة البيئية العامة األخرى.
وتنحصر أنشطة بحوث ورصد األوزون المحددة والجديرة بالذكر في البلدان الثالثة التي تدير المحطات
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العالمية التابعة للمراقبة ) (GAWالتابعة للمنظمة ) (WMOوھي الجزائر )تمانرست( وكينيا )المحطة )((Mt. Kenya
وجنوب أفريقيا )كيب بوينت( .ولدى ھذه البلدان الثالثة أيضا ً تمثيل إقليمي قوي في المحطات التابعة للمراقبة )(GAW
في مناطقھا .ولدى مصر أيضا ً شبكة أرضية القاعدة شاملة تتألف من أجھزة  Dobsonو Brewerلمراقبة األوزون
واألشعة فوق البنفسجية في الغالف الجوي .كما أن الجزائر لديھا مطياف ضوئي  Brewerلقياس األوزون.
وال يُجرى السبر االعتيادي لألوزون إال في محطة نيروبي التابعة إلدارة األرصاد الجوية الكينية )بتوأمة
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مع المكتب االتحادي ) (MétéoSwissوبتمويل منه( وفي محطة  Ireneالتابعة لمرفق األرصاد الجوية في جنوب أفريقيا
) .(SAWSوھاتان المحطتان جزء من برنامج مسابير األوزون اإلضافية لنصف الكرة األرضية الجنوبي )(SHADOZ
التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ) .(NASAوتظل أفريقيا من ثم مرشحا ً جيداً إلجراء مزيد من عمليات
سبر األوزون محليا ً وإستراتيجيا ً لصالح بحوث سمات األوزون عالية االستبانة ودراسات التحقق.
وأجرى مركز  Ireneالفني التابع للمرفق ) ،(SAWSوھو المرفق اإلقليمي الخاص بمعايرة أجھزة
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 Dobsonوالتابع للمنظمة ) (WMOفي اإلقليم األول ،آخر مقارنة ألجھزة  Dobsonخالل الفترة تشرين األول /أكتوبر –
تشرين الثاني /نوفمبر  .2009ولن ُتعقد المقارنات المقبلة إال خالل الفترة أيلول /سبتمبر – تشرين األول /أكتوبر ،2015
على النحو الذي أوصى به الفريق االستشاري العلمي المعني باألوزون التابع للمنظمة ) (WMOبتمديد الفترة الفاصلة
بين إجراء المقارنات من  4-3سنوات إلى  6-5سنوات .وھذه المدة طويلة إلى حد ما بالنسبة ألجھزة  Dobsonاألفريقية
نظراً ألن بعضھا يواجه مشاكل حقيقية .واليزال جھاز  Dobson#15في محطة  Maunببتسوانا معطالً )منذ سنوات
عديدة( وثمة حاجة إلى إعادة تدريب مشغلي ھذا الجھاز وبناء قدراتھم .ويحتاج الجھاز  Dobson#54بجزيرة سيشيل
إلى إجراء معايرة كبرى كما يحتاج مشغلوه إلى بناء قدراتھم .واليزال المرفق ) (SAWSيعتمد على الدعم والمشاركة
القويين من المركز العالمي الخاص بمعايرة أجھزة  Dobsonوالتابع للمنظمة ) (WMOوالذي تستضيفه اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAفي مدينة بولدر ،ومن المركز اإلقليمي الخاص بمعايرة أجھزة  Dobsonألوروبا
والذي تستضيفه دائرة األرصاد الجوية األلمانية ) ،(DWDبلدية  ،Hohenpeissenbergألمانيا.
و ُنفذت مقارنات المركز اإلقليمي الخاص بمعايرة أجھزة  Brewerألوروبا ) (RBCC-Eفي محطة سبر
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الغالف الجوي  El Arenosilloالتابعة للمعھد الوطني للتقنيات الفضائية (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
)) (INTAفي الفترة  15-5تموز /يوليو  ،2011كما ُنفذت الحملة الثامنة لمقارنات المركز اإلقليمي الخاص بمعايرة أجھزة
 Brewerألوروبا ) (RBCC-Eفي الفترة  20-10حزيران /يونيو  .2013وأُجري ،خالل ھذه المقارنات ،تدريب إضافي
على تشغيل أجھزة  Brewerحضره على وجه الخصوص متخصصان من الجزائر وثالثة متخصصين من المغرب.
وتتوافر بالفعل القدرات الالزمة لدى كثير من الجامعات األفريقية ،ولكن بناء القدرات والتوأمة مع البلدان
-15
المتقدمة والبلدان المجاورة يظل أمالً بعيداً باألحرى .وقد أعربت بعض البلدان األفريقية عن قلقھا ألن بعض
األخصائيين العلميين الرائدين الذين تم صقل قدراتھم بشكل كبير من خالل بناء القدرات ال يعودون إلى القارة ليعملوا
على دعم عمليات المراقبة والبحوث في بلدانھم .ولعل ما ورد أعاله يتصل أيضا ً باالجتماعات والمناقشات التي دارت
خالل االجتماعات السابقة لمديري بحوث األوزون ) (ORMبشأن نقل أو إعادة توطين األدوات الفائضة من العالم المتقدم
إلى المناطق شحيحة البيانات .وھذه العملية التزال بطيئة للغاية ،ولكن يمكن إنجاز المزيد فيھا إذا ما زادت الحكومات
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من مساھماتھا في الصندوق االستئماني الخاص باتفاقية فيينا )برنامج األمم المتحدة للبيئة ) .((UNEPويمكن تحقيق
المزيد في ھذا الصدد مع بذل مزيد من الجھود للتعجيل بالعملية واالستفادة من ھذه اإلمكانات الكبيرة .ومن الجدير
بالذكر أن أوغندا )كامباال( قد تلقت من النرويج مطيافا ً ضوئيا ً  Dobsonعلى ھذا النحو الستخدامه عمليا ً.
وأدت أھمية مسائل جودة الھواء والصحة إلى إنشاء محطات لمراقبة جودة الھواء في كثير من البلدان،
-16
وأعداد ھذه المحطات في تزايد مستمر .ومن الجدير بالذكر أن ھذه الشبكات يمكن أن تساھم في تحسين المراقبة المتعلقة
باألوزون ،إذا ما رُبطت ھذه المحطات ببعض األدوات /أجھزة االستشعار األساسية والمالئمة.
وبالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة ،السيما قطاع الطاقة الشمسية ،أُنشئ مزيد من المحطات المتطورة لتعقب
-17
الشمس ،خاصة في جنوبي أفريقيا .وتتسم البيانات الصادرة من ھذه المحطات بجودة عالية جداً .وأفريقيا قارة معرضة
لإلشعاع بشكل استثنائي ،السيما الجزء فوق البنفسجي من الطيف .وھناك تحد يتمثل في التواصل مع ھذا القطاع
سريعا ً ،واستخدام محطات التعقب العالية الجودة آنفة الذكر كوسيلة لتعزيز الرصدات المنھجية ،السيما في رصد األشعة
فوق البنفسجية واألھباء الجوية.
وأنشئ بالفعل في جنوبي أفريقيا في السنوات القليلة الماضية زھاء  20إلى  30محطة لتعقب الشمس ،منھا
-18
محطة واحدة في  ،Gobabebناميبيا من خالل تعاون ألماني ،وثالث محطات في ليسوتو ،وكذلك محطة واحدة في
بوتسوانا ،والباقي في جنوب أفريقيا .واليزال كثير من ھذه المحطات تقع في إطار "تطوير الطاقة الشمسية – الملكية
الخاصة" ،ومن ثم ،اليزال ھناك متسع لبذل الجھود للتوصل إلى اتفاقات من أجل توسيع نطاق التعاون العلمي وتقاسم
البيانات.

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
الدورة السادسة عشرة
برايا ،كابو فيردي 9-3 ،شباط /فبراير

وثيقة مقدمة من:

األمين العام

التاريخ:

19.XI.2014

األصل:
المسودة األولى

2015

إنكليزي
)(DRAFT 1

ملخص موحد للتقارير المتعلقة بأنشطة الھيئات الفرعية
لالتحاد اإلقليمي األول )(2014-2011
ملخص
فريق اإلدارة

)(MG

قررت الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( التي عُقدت في مراكش ،المغرب في الفترة من  1إلى
تشرين الثاني /نوفمبر  2010إنشاء فريق لإلدارة ) (MGليحل مكان الفريق العامل االستشاري السابق إلسداء المشورة
للرئيس ،وتقديم توصيات بشأن القضايا الوثيقة الصلة باالتحاد بما في ذلك ما يلي ضمن اختصاصاته:

8

)أ(

يتألف الفريق من رئيس االتحاد اإلقليمي األول )رئيسا ً( ونائب رئيس االتحاد ،ورؤساء األفرقة العاملة بما في
ذلك مستشار الھيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي األول بوصفه رئيسا ً للفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا
وأعضاء المجلس التنفيذي في االتحاد؛

)ب(

ركز الفريق على النتائج المتوقعة  9و 10و .11ويولى اھتماما ً خاصا ً لبناء القدرات بما في ذلك :البرنامج
اإلقليمي وحشد الموارد؛

)ج(

اختار فريق اإلدارة ) (MGأعضاءه من بين المرشحين الذين عينھم الممثلون الدائمون على أساس مؤھالت
وخبرات كل واحد منھم .وعينوا الرئيس من بين أعضاء الفريق؛

)د(

استعرض فريق اإلدارة مقترحات مقدمة من الرؤساء بشأن اإلجراءات والھياكل الفرعية التي ساعدت في إنجاز
العمل؛

)ھ(

أبقى فريق اإلدارة ،بالتشاور مع األعضاء ،قيد االستعراض احتياجات االتحاد وخاصة فيما يتعلق بالقضايا
الجديدة والناشئة ،وراقب فريق اإلدارة أداء الھيئات الفرعية األخرى في االتحاد .واستعرض المقترحات
المقدمة من رؤساء األفرقة العاملة.

وعقد فريق اإلدارة عدة دورات منذ الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول .واجتمع الفريق في فيكتوريا فوولز
في زمبابوي في الفترة من  14إلى  16تشرين الثاني /نوفمبر  .2011وناقشت الدورة عدداً من القضايا التي تؤثر في
عمليات االتحاد اإلقليمي األول والتي من بينھا:
)أ(

المستويات التشغيلية الحالية للمكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتبين الميدانيين في أبوجا ونيروبي .والحظ الفريق
) (MGأن المكاتب تؤدي مھامھا في ظل تحديات خطيرة من نقص الموظفين .وأبلغ عن أن المكتب الميداني في
أبوجا يضم موظف مھني دولي واحد وموظف وطني واحد في حين يعمل مكتب نيروبي بموظف مھني واحد.
وعلى الرغم من ھذه المشاق ،واصلت المكاتب االضطالع بمسؤولياتھا باتقان .غير أن فرصا ً كثيرة ضاعت
نتيجة لنقص القدرات؛
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المسودة األولى
)ب(

وناقشت الدورة النظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة ) .(WIGOS/WISوأكد االجتماع
الحاجة إلى دمج جميع نظم الرصد في مشروع واحد .وطلب من كل بلد عضو تعيين شخص يعمل كجھة
اتصال وطنية إلدارة المشروع ).(WIGOS

ووافق االجتماع على التوصيات التالية:
)أ(

ينفذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSمجموعة من مشروعات اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) /(GFCSالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSتھدف إلى تعزيز قدرات المراكز اإلقليمية للمنظمة في
االتحاد اإلقليمي األول ) (RCCs/RMICsوالتي ينبغي تصميمھا وتنفيذھا كحلول بالمسار السريع؛

)ب(

نظمت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOحلقات دراسية وحلقات عمل متتوالية ومتنقلة في كل إقليم
فرعي من االتحاد اإلقليمي األول حتى الربع الثاني من عام  2013لتحقيق األھداف التالية:
•
•

توصيل منافع النظام العالمي المتكامل للرصد ) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ) (WISلألقاليم
الفرعية ،وأفريقيا بأسرھا حيث يجري إشراك أصحاب الشأن؛
تزويد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبالمساعدة الالزمة لبدء عملية تنفيذ
النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛

)ج(

عقد فريق اإلدارة دورة في جنيف ،سويسرا في  19حزيران /يونيو  .2014وناقشت الدورة وضع الصيغة
النھائية للترتيبات مع كابو فيردي الستضافة الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول التي يتوقع عقدھا في
شباط /فبراير  2015وإعداد البرنامج والوثائق .وسوف يسبق الدورة عقد مؤتمر فني إقليمي ،وتنتھي بعقد
الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET؛

)د(

الحظت الدورة بطء التقدم في اإلبالغ من أفرقة العمل ،واق ُترح ضرورة إرسال إخطار لرؤساء األفرقة العاملة
لتقديم التقارير ذات الصلة بالدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول .وأعرب فريق اإلدارة عن قلقه إزاء
األداء غير المرضي لألفرقة العاملة ،وطلب من الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول معالجة ھذه
المسألة؛

)ھ(

أبلغ الممثل الدائم لزمبابوي الدكتور  ،Amos Makarauنيابة عن رئيس مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي
لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETالدورة عن دورة المكتب التي عُقدت في ھراري ،زمبابوي .وتضمنت القضايا
التي نوقشت خالل الدورة التنفيذ ،وخطة حشد الموارد لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية
)خدمات الطقس والمناخ( ،والدستور والنظام الداخلي ،والتطورات بشأن برنامج الفضاء اإلقليمي المشترك
ألفريقيا ،وإنشاء مركز إقليمي للمناخ في أواسط أفريقيا ،وحالة تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSلخدمات
الطيران ،واستدامة أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) (AMCOMETوالوسائل الممكنة لحشد
الموارد.

)و(

وفيما يتعلق بحالة نظام إدارة الجودة على وجه الخصوص ،أحيطت الدورة علما ً بأن من بين  54بلداً في
أفريقيا ،لم يلتزم بھذا النظام سوى  12بلداً .وأبلغت الدورة كذلك بضرورة حث البلدان على االمتثال؛

)ز(

وقدم الدكتور  Amos Makarauتحديثا ً بشأن المعلومات المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي
االتحاد اإلقليمي األول والمعالم البارزة تضمن عقد خمس حلقات عمل دون إقليمية في االتحاد اإلقليمي األول.
وأشار الدكتور  ،Makarauبوصفه رئيس فرقة العمل بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات
المنظمة ) (WIGOS/WISإلى أن المھمة قد أُنجزت بنجاح .وأبلغ االجتماع أيضا ً بأنه كان ھناك قدر كبير من
البيانات يحتفظ بھا أصحاب الشأن ،وأن التحدي كان يتمثل في كيفية الحصول عليھا .وتشمل القضايا التي

RA I-16/INF. 5.3(1), DRAFT 1, p. 3

المسودة األولى
أثيرت الصعوبة في الحصول على البيانات من البلدان ،وتنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSعلى المستوى الوطني.
وأشار الرئيس إلى أن نظام معلومات المنظمة ) (WISلم يدرج خالل االجتماعات األولى للنظام العالمي
) (WIGOSإال أن االجتماعات التالية أدرجت نظام معلومات المنظمة ) .(WISوأحاط االجتماع علما ً بأنه قد
عقدت خمسة اجتماعات دون إقليمية في االتحاد اإلقليمي األول حتى اآلن ،وأنه سيجري عقد اجتماع واحد آخر
للنظام العالمي ) .(WIGOSوقد بدأت البرامج الوطنية لھذا النظام أيضا ً في االتحاد اإلقليمي األول.
الفريق العامل المعني بالرصدات والبنية األساسية
يتألف العنصر األساسي من ثمانية خبراء إقليميين عينھم فريق اإلدارة ) (MGالتابع لالتحاد اإلقليمي األول اثبتوا
خبراتھم في تصميم وإدارة شبكات الرصد )المعتمدة على األرض ،والبحرية ،والھواء العلوي ،والطيران ،واالستشعار
عن بعد( ،وإدارة البيانات واالتصاالت البعيدة .وكان يتعين أن يركز الفريق على النتائج المتوقعة  1و 4و 5و.6
وعقدت الدورة األولى لفرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( بشأن النظام العالمي ) (WIGOSفي الفترة من
 17إلى  21أيلول /سبتمبر  2012في نيروبي ،كينيا .واستذكر رئيس فرقة العمل اختصاصات فرقة العمل على النحو
الذي حدده اجتماع فريق اإلدارة )خفض( الذي عقد في جنيف في نيسان /أبريل  .2012وأوضح أن المبادئ الموجھة
للفرقة كانت تتمثل في التركيز على دمج نظم الرصد ،وتقديم الخدمات لتلبية متطلبات المستخدمين ،ومواءمة خطة
التنفيذ اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول مع خطتي االتحاد اإلستراتيجية والتشغيلية .كما اقترح خارطة طريق صوب
صياغة خطة التنفيذ ،وفقا ً لجدول أعمال تنفيذ إطار النظام العالمي ) (WIGOSعلى مرحلتين :مرحلة ما قبل التشغيل
) (2015-2012ومرحلة التطوير التشغيلي ).(2020-2016
وقدم السيد  ،Igor Zahumenskyمسؤول مشروع النظام العالمي ) (WIGOSمن أمانة المنظمة ) (WMOعروضا ً عن
الفھم األساسي للنظام العالمي ) ،(WIGOSوخطة تنفيذ النظام ) ،(WISوالنموذج الخاص بخطة التنفيذ اإلقليمية ).(R-WIP
وقد ساعدت ھذه العروض الثالثة أعضاء فرقة العمل في إدراك المفھوم الشامل للنظام العالمي ) ،(WIGOSوما ھو عليه
وما ليس عليه ،والدورة والجوانب التشغيلية ،وإحتياجات اإلدارة ،ومجاالت النشاط الرئيسية في تنفيذه .وأوضحت
العروض أيضا ً أدوار االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية وأمانة المنظمة ).(WMO
وأوصى أعضاء فرقة العمل بتنظيم حلقات عمل /حلقات دراسية في كل إقليم فرعي لمديري المرافق الوطنية
) ،(NMHSsوالممثلين الدائمين والشركاء لتوفير فھم واضح بإطار النظام العالمي ) .(WIGOSوتعتبر ھذه الخطوة ھامة
لنجاح خطة تنفيذ النظام ) .(WIGOSوقد بدأت حلقات العمل ھذه في شباط /فبراير .2013
وعقدت حلقة العمل دون اإلقليمية المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSالتابعة لالتحاد اإلقليمي األول لدى المنظمة
) (WMOألفريقيا الجنوبية في الفترة من  5إلى  7حزيران /يونيو  .2013ورحب الدكتور  ،Amos Makarauالممثل الدائم
لزمبابوي لدى المنظمة ) ،(WMOورئيس فرقة العمل المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول
بالمشاركين في ھراري .وأبلغ حلقة العمل بأھداف وأھمية النظام العالمي ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
بصفة عامة وفي اإلقليم الفرعي ألفريقيا الجنوبية .وذكر المشاركين من اإلقليم الفرعي ،بوصفه رئيس فرقة العمل
المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSبأھمية إدراج جميع رصدات األرصاد الجوية سواء تلك التي تتم في إطار المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية أو تلك التي تنفذ في كيانات أخرى في النظام العالمي ) .(WIGOSكما ذكر المشاركين بأن فھم
النظام العالمي ) (WIGOSيمثل العنصر الرئيسي للنجاح في اإلقليم الفرعي.
وعقدت حلقة العمل دون اإلقليمية المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSالتابعة لالتحاد اإلقليمي األول لدى المنظمة
) (WMOلشرق أفريقيا خالل الفترة  5-2حزيران /يونيو  2014في أروشا ،تنزانيا .وأوضح الدكتور ،Amos Makarau
رئيس فرقة العمل المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSالتابع لالتحاد اإلقليمي األول االستعدادات لخطة تنفيذ النظام
العالمي ) ،(WIGOSواألغراض من حلقات العمل دون اإلقليمية ،وحوكمة النظام ،وھيكل العمل ،واألنشطة المقررة
للفترة  ،2015-2013والتحديات التي تواجه تنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي األول.
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وعقدت حلقة العمل دون اإلقليمية المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSلشمال أفريقيا في الدار البيضاء ،المغرب خالل
الفترة  21-18تشرين الثاني /نوفمبر  .2013وأبلغت حلقة العمل عن المشروع اإليضاحي للنظام العالمي ) (WIGOSفي
المغرب الذي كان قد بدأ في عام  ،2007والخطط الخاصة بتفعيل نظام معلومات المنظمة ) .(WISوأنشأت حلقة العمل
فرقة عمل بشأن النظام العالمي ) (WIGOSلشمال أفريقيا ووضعت مشروع أنشطة تنفيذ النظام العالمي على المستوى
دون اإلقليمي ،مع مراعاة األولويات دون اإلقليمية للحاضر والمستقبل ،واألھداف اإلستراتيجية المحددة لشمال أفريقيا
لتعزيز قدرات الرصد لدى المرافق الوطنية ) .(NMHSsوبينت حلقة العمل أيضا ً خططا ً لتنفيذ نظام معلومات المنظمة
) (WISفي شمال أفريقيا.
وعقدت حلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول المعنية بالنظام العالمي ) (WIGOSلغرب أفريقيا ووسط أفريقيا
في أبيدجان ،كوت ديفوار في الفترة  12إلى  15تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013وفي برازافيل ،الكونغو من  29نيسان/
أبريل إلى  2أيار /مايو  2014على التوالي .وتشمل النواتج الرئيسية لحلقتي العمل تحسين فھم الخبراء بالنظام العالمي
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISفي كال اإلقليمين الفرعيين ،وإنشاء فرقتي عمل معنيتين بالنظام العالمي
) (WIGOSفي اإلقليمين الفرعيين ،ووضع مشروع أنشطة لتنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSعلى الصعيد دون اإلقليمي.
وخالل حلقات العمل ،قدم عدد من العروض بما في ذلك :عرض عن مفھوم النظام العالمي ) (WIGOSباعتباره مؤسسة
رئيسية تابعة للمنظمة ) (WMOلتلبية االحتياجات من رصد الطقس والمناخ والماء ،والخدمات البيئية ،وخطة تنفيذ النظام
العالمي ) (WIGOSفضالً عن التقييم الذاتي لمدى استعداد األعضاء لتنفيذ النظام العالمي ) .(WIGOSوقدم عرض عن
نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوحالته العالمية ،وإمكانيات التنفيذ واالستكشاف والحصول واالسترجاع .كما كان ھناك
عرض لخطة تنفيذ النظام العالمي ) ،(WIGOSوالنقاط والمعالم البارزة الرئيسية في اإلقليم ،وأخيراً عرض عن اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSأبرز أھمية النظام العالمي ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISبالنظر إلى
أن العروض وجميع البيانات تمثل ركائز لإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
وقد ساعدت ھذه العروض المشاركين في فھم المفھوم الشامل للنظام العالمي ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة
) ،(WISومتطلبات اإلدارة لإلقليم الفرعي ومجاالت األنشطة الرئيسية لتنفيذھا.
وكانت األولويات الرئيسية التي تحتاج إلى المعالجة على نحو عاجل ھي:
)أ(

انتشار المحطات األوتوماتية للطقس ) (AWSsدون مراعاة مواصفات المنظمة )(WMO؛

)ب(

نقص الموظفين المدربين على صيانة المحطات األوتوماتية للطقس ) (AWSsفي كثير من البلدان؛

)ج(

تنفيذ برنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجوية من الطائرات ) (AMDARفي اإلقليم الفرعي وخاصة في
الصحراء الكبرى؛

)د(

التشغيل المشترك لشبكة الھواء العلوي التي تديرھا وكالة السالمة الجوية في مدغشقر وجزر القمر
)(ASECNA؛

)ھ(

الوضع الخاص في جنوب السودان )المحطات والموظفين والمعدات وغير ذلك(؛

)و(

استخدام أعضاء اإلقليم الفرعي المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICفي نيروبي ،كينيا.

الفريق العامل المعني بالرصدات والبنية األساسية ،التشكيل
)أ(

خبيران إقليميان بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابعة للمنظمة )(WMO؛
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)ب(

خبيران إقليميان بشأن نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)ج(

خبيران إقليميان بشأن أدوات وطرق الرصد )) (CIMOواحد متخصص في نظم الرصد التقليدية واآلخر في
االستشعار عن بعد(؛

)د(

خبيران في االتصاالت.

وعملت أوغندا بصفة رئيس.
ولم يعمل ھذا الفريق العامل كما كان متوقعا ً إال أن الخبراء في مجال االتصاالت ،ونظام معلومات المنظمة
شاركوا في اجتماعات النظام العالمي ) /(WIGOSنظام معلومات المنظمة ).(WIS

)(WIS

الفريق العامل المعني بالمسائل المناخية وتطبيقاتھا
يتألف العنصر األساسي من عشرة من الخبراء اإلقليميين الذين يختارھم فريق اإلدارة والذين لديھم خبرات واضحة في
مجال تقديم المعلومات والخدمات المناخية للقطاعات الرئيسية مثل إنتاج الطاقة ،والزراعة ،والصحة .ويتعين على ھذا
الفريق إجراء مشاورات وثيقة مع فريق اإلدارة لضمان أن تحظى المھام الجامعة بالدعم من جانب مجاالت الخبرة
الالزمة ومعالجتھا بصورة مالئمة .وكان يتعين على الفريق أن يركز على النتائج المتوقعة  2و 3و 7و.8
واجتمع الخبراء في نيروبي يومي  17و 18حزيران /يونيو  2013لمناقشة وضع نظام إدارة البيانات الخاصة
بالبرمجيات ) .(CLIMSOFTوقد تم ذلك مع المصممين األصليين لھذا النظام من زمبابوي وكينيا .وتقرر أن ثمة حاجة
إلى إدراج خبراء آخرين من المرافق الوطنية ) (NMHSsكما رئي أن ھناك حاجة إلى االنتقال إلى برمجيات مفتوحة
المصدر.
وعقدت لجنة توجيھية وحلقة عمل فنية لنظام إدارة البيانات الخاصة بالبرمجيات ) (CLIMSOFTمن  30تموز /يوليو إلى
 1آب /أغسطس  2014في نيروبي )كينيا( .وقد أنشئت اللجنة التوجيھية اإلستھاللية األولى خالل اجتماع من  29إلى 30
تموز /يوليو  .2014وسوف تشرف اللجنة التوجيھية على وضع نظام إلدارة البيانات الخاصة بالبرمجيات في أفريقيا
للتأكد من أن جميع المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تحتاج إلى مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSقد
حصلت على البرمجيات .ويرأس اللجنة التوجيھية نائب رئيس االتحاد اإلقليمي األول الدكتور  ،Amos Makarauأما
نائب الرئيس فھو المدير العام للمؤتمر األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ).(ACMAD
وعقد الخبراء المعنيون بالمناخ والصحة اجتماعا ً بشأن تعزيز البيانات والمعلومات المناخية الوطنية لتقديمھا الجتماع
لصنع القرار بشأن المالريا في أفريقيا يومي  4و 5آب /أغسطس  2014في دار السالم ،تنزانيا .وتضمنت المكونات
المحددة لالجتماع ما يلي:
)أ(

تطبيق علم ومعلومات المناخ على صنع القرار بشأن التدخالت لمكافحة المالريا؛

)ب(

األساس العلمي للسياق المناخي في شرق أفريقيا – في الماضي والحاضر والمستقبل ،وانعكاسات ذلك على
صنع القرار؛

)ج(

استخدام البيانات المناخية في إطار التخطيط السياساتي الوطني بتطبيق نھج الخدمات المناخية الوطنية المعزز
)(ENACTS؛

)د(

مناقشات بشأن ظھور النينيو في  2014وانعكاساته على مكافحة المالريا وتقييم التأثيرات.
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ولدى معالجة المناخ والصحة ،عقدت حلقة عمل بشأن استخدام المعلومات المناخية في معظم تراصف المالريا واإلنذار
المبكر /وتقييم تأثيرات التدخالت ضد المالريا .واستضافت وكالة األرصاد الجوية في دار السالم ،تنزانيا حلقة عمل
تدريبية واجتماع ألصحاب الشأن عقدا في الفترة من  16إلى  18تشرين األول /أكتوبر  .2013وإدراكا ً بأن توليد
المعلومات الجديدة وأدوات دعم القرار ال تضمن بالضرورة استخدامھا ،اقترحت وكالة األرصاد الجوية التنزانية
) (TMAبالتعاون مع المنظمة ) (WMOومؤسسة الصحة والمناخ ) (HCFواإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء
) (NASAوالمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع ) (IRIإنشاء منتدى ألصحاب الشأن بالغ األھمية لطلب
المعلومات المسترجعة عن البيانات ،والنواتج التي صدرت مؤخراً لدعم مقاومة المناخ وتحسين النواتج الصحية في
تنزانيا.
وكان تشغيل الفريق العامل للمسائل والتطبيقات المناخية على النحو التالي:
)أ(

خبيران إقليميان بشأن البيانات المناخية وإدارة البيانات؛

)ب(

خبيران إقليميان بشأن التنبؤات المناخية؛

)ج(

خبيران في البحوث والنمذجة المناخية؛

)د(

خبيران إقليميان بشأن األرصاد الجوية الزراعية؛

)ھ(

خبيران بشأن المناخ والصحة.

وتولت إثيوبيا رئاسة الفريق.
ولم يعمل الفريق العامل بالصورة التي كانت متوقعة ،ولم يقدم أي تقرير منه.
الفريق العامل المعني بتحسين التوقعات المناخية والتخفيف من الكوارث الطبيعية
يتألف العنصر األساسي من عشرة خبراء إقليميين يعينھم فريق اإلدارة في االتحاد اإلقليمي األول والذين أظھروا
خبرات في مجال التنبؤ بالطقس والنمذجة ورصد األعاصير المدارية وإدارتھا فضالً عن إدارة مخاطر الكوارث
الطبيعية باالقتران مع ھيئات المساعدات اإلنسانية الدولية .وقد ركز الفريق على النتيجتين المتوقعتين  2و.3
ويتمثل الھدف الرئيسي الطويل األجل لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في المنظمة ) (WMOفي المساھمة في تعزيز
القدرات المؤسسية فيما يتعلق بتوفير خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجية والمناخية ،والتعاون في دعم إدارة مخاطر
الكوارث لحماية األرواح والممتلكات ،واإلسھام في التنمية المستدامة للبلدان األعضاء.
ونظراً لنقص المعلومات ،لم يستطع الفريق أن يجتمع أو يتشاور للعمل في الجوانب اإلقليمية لتحسين التنبؤ بغرض
تعزيز عملية التخفيف من مخاطر الكوارث .وعلى ذلك ،اقترح رئيس الفريق العامل السيد  Birama Diarraمن مالي
المدخالت التالية التي تستند بالدرجة األولى إلى استعراض مكتبي .ويرد التقرير الكامل في المرفق .1
وتشكل أخطار األرصاد الجوية الھيدرولوجية السبب الغالب للكوارث الطبيعية في جميع القارات ،بما في ذلك أفريقيا.
فالفيضانات والعواصف تشكل ما يصل إلى  60في المائة من الكوارث الطبيعية في كافة أنحاء العالم .وتبين البيانات
التي جمعت خالل الفترة  2012-1950أن السنتين  2000و 2002قد سجلتا أعلى عدد من الكوارث حيث بلغت نحو 520
في السنة .وأكبر عدد لألفراد المتضررين من الكوارث الطبيعية يوجد في آسيا يليه أفريقيا .وفي نفس الوقت فإن أفريقيا
تشمل ،من حيث الخسائر المالية نتيجة للكوارث ،أقل األرقام رغم ارتفاع نسبة ھشاشة األوضاع فيھا.
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ومن حيث تحسين التنبؤات بالطقس والمناخ لدعم التخفيف من مخاطر الكوارث في أفريقيا ،أقامت بعض البلدان مثل
المغرب ومصر والنيجر وجنوب أفريقيا وكينيا صالت مع مراكز التنبؤ العالمية في محاولة لتعزيز قدراتھا على التنبؤ.
ويتواصل عقد منتديات التنبؤ الموسمي في مختلف األقاليم الفرعية لدى اقتراب موسم األمطار .وتشكل نواتج ھذه
المنتديات المدخالت الرئيسية للخطط القصيرة األجل للوكاالت التي تتولى إدارة مخاطر الكوارث .وفي مجال نظم
اإلنذار المبكر بالمناخ ،تمثل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالمركز اإلقليمي للتدريب والبحث وتطبيقات األرصاد الجوية
الزراعية والھيدرولوجيا التشغيلية ) (AGRHYMETوالمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
) (ACMADفي إصدار نشرات دورية عن الظروف المرصودة فضالً عن التوقعات للمستقبل.
واعتمدت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ACOWASإستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث ) (DRRلإلقليم
الفرعي لغرب أفريقيا .ويعكف مشروع المناخ من أجل التنمية في أفريقيا ) (DLIMDEVعلى تعزيز عملية جمع البيانات
أوتوماتيا ً ومراقبتھا عن طريق اإلنترنت.
وعقدت الدورة العشرون للجنة األعاصير المدارية لجنوب غرب المحيط الھندي التابعة لالتحاد اإلقليمي األول خالل
الفترة  3إلى  7أيلول /سبتمبر  2012في مابوتو ،موزامبيق .وتشمل المكونات النوعية لھذه الدورة ما يلي:
)أ(

التنسيق في برنامج األعاصير المدارية في المنظمة )(WMO؛

)ب(

استعراض موسمي األعاصير في  2011/2010و) 2012/2011تقرير المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد
الجوية في ال رينيون وتقرير األعضاء عن األعاصير الكبيرة والمالحظة خالل الموسمين(؛

)ج(

استعراض الخطة الفنية وبرنامج تنفيذھا )مكون األرصاد الجوية ومكون الھيدرولوجيا ،ومكون تقديم الخدمات
العامة للطقس ،ومكون الحد من مخاطر الكوارث ،والبحوث والتدريب(؛

)د(

المساعدات الالزمة لتنفيذ الخطة الفنية وتعزيز الخطة التشغيلية؛

)ھ(

الصالت مع المشروعات اإلقليمية للمنظمة )) (WMOالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ،وخطة مراقبة
عرام العواصف(.

وأعربت اللجنة عن رغبتھا في عقد الدورة الحادية والعشرين قبل موسم العواصف في .2015/2014
يتألف الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية من:
)أ(

خبيرين إقليميين في مجال خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)ب(

خبيرين إقليميين في تالفي الكوارث والتخفيف منھا؛

)ج(

خبيرين إقليميين في خدمات األرصاد الجوية البحرية والمحيطات؛

)د(

خبيرين في األعاصير المدارية؛

)ھ(

خبيرين في النمذجة والبحوث للتنبؤات القصيرة والمتوسطة المدى.

وعملت مالي رئيسة للفريق.
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الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا
يتألف العنصر األساسي من مستشار في مجال الھيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي األول ،عمل كرئيس للفريق العامل
وسبعة خبراء إقليميين عينھم فريق اإلدارة في االتحاد اإلقليمي األول وأظھروا خبرات في مجال إدارة الموارد المائية
بما في ذلك التنبؤ بالفيضانات ،وفي تطبيق المعلومات الھيدرولوجية على تقييم مدى توافر المياه أو مراقبة التدفق في
الوقت الحقيقي .وسوف يركز الفريق على النتيجتين المتوقعتين  1و.2
ويتضمن تشكيل الفريق العامل المعني بالھيدرولوجيا ما يلي:
)أ(

ثالثة خبراء في النمذجة الھيدرولوجية والتنبؤ بالفيضانات؛

)ب(

ثالثة خبراء في إدارة الموارد المائية؛

)ج(

خبيران في إدارة البيانات الھيدرولوجية.

وعملت تونس رئيسة للفريق.
ولم يجتمع الفريق العامل ،إال أن خبراء النمذجة الھيدرولوجية والتنبؤ بالفيضانات قدموا ،برئاسة جنوب أفريقيا ،تقريراً
عن النظام اإلقليمي لتوجيه الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي ) :(SARFFGتقرير المركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية في بريتوريا .ويعتبر ھذا النظام اإلقليمي ) (SARFFGأحد المشروعات اإلقليمية لنظام توجيه
الفيضانات الخاطفة التابع للمنظمة ) (FFGS) (WMOالذى يھدف إلى دعم اإلنذارات المحسنة ضد الفيضانات الخاطفة.
ويرد التقرير الكامل في المرفق .2
وينفذ ھذا المشروع ) (SARFFGاآلن في سبعة بلدان في الجنوب األفريقي مع المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد
الجوية في بريتوريا باعتباره المركز اإلقليمي .وقدمت دراسات الحالة سببا ً لالعتقاد بأن النظام ينطوي على إمكانية أن
يصبح تعزيزاً كبيراً لنظام اإلنذار المبكر في الجنوب األفريقي ضد األخطار ذات الصلة بالطقس من خالل توفير
المدخالت الھيدرولوجية لتوجيه إنذارات الفيضانات الخاطفة.
وينفذ نظام توجيه الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي ) (SARFFGبالتآزر مع المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس
القاسي ) ،(SWFDPحيث وضع إطاراً لتنسيق نظام اإلنذار بالطقس القاسي في إقليم جماعة التنمية للجنوب األفريقي
) ،(SADCفيما بين المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCفي بريتوريا ،والمرافق الوطنية )،(NMHSs
وأصحاب الشأن الوطنيين مثل وكاالت إدارة الكوارث .ومن المتوخى وضع أنشطة متابعة لمواصلة بناء قدرات
المتنبئين ،وإلقامة صالت وثيقة بين المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي – الجنوب األفريقي )(SWFDP-SA
ونظام توجيه الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي ) ،(SARFFGوكالھما على مستوى المتنبئين وفي إصدار
اإلنذارات ذات الصلة.
الفريق العامل المعني بالتعليم والتدريب
يتألف العنصر األساسي من ستة خبراء إقليميين عينھم فريق اإلدارة في االتحاد اإلقليمي األول ،وأظھروا خبرات في
مجاالت األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ والتدريب على نظام معلومات .ويحق للرئيس ،الذي عينه فريق اإلدارة
بالتشاور مع أعضاء الفريق ،أن يقترح على فريق اإلدارة في االتحاد اإلقليمي األول إنشاء فرق عمل للتعامل مع
القضايا النوعية ذات الصلة بالتدريب وبناء القدرات.
ويتضمن تشكيل الفريق العامل المعني بالتعليم والتدريب ما يلي:
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المسودة األولى
)أ(

ثالثة خبراء إقليميين في التدريب األساسي األول؛

)ب(

ثالثة خبراء إقليميين في مجال التعليم والتدريب المتواصلين.

وعملت مصر رئيسا للفريق.
ولم يعمل ھذا الفريق العامل كما كان متوقعاً ،ولم يقدم أي تقرير.
ــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:

2
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المسودة األولى

المرفق
التقرير النھائي
للفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والتخفيف من
الكوارث الطبيعية في أقاليم المنظمة )(WMO
Birama DIARRA

مديرتطبيقات الطقس والمناخ ورئيس الفريق العامل المعنى بتحسين التنبؤ بالطقس والتخيخ من الكوارث الطبيعية

المحتويات
-1

مقدمة

-2

االتجاھات في الكوارث الطبيعية وآثارھا

-3

الخطوات المتخذة للتنبؤ وإدارة الكوارث في أفريقيا ومالي

-4

التوقعات والوضع الراھن بشأن التنبؤ

-5

الخالصة والتوصيات

1
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المسودة األولى
مقدمة

-1
•

تذكير:

يتمثل الھدف الرئيسي الطويل األجل لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث في المنظمة ) (WMOفي اإلسھام في تعزيز
القدرات المؤسسية فيما يتعلق بتوفير خدمات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ ،والتعاون في دعم إدارة مخاطر
الكوارث لحماية األرواح والممتلكات واإلسھام في التنمية المستدامة.
ويھدف البرنامج إلى مساعدة األعضاء في توفير الخدمات المصممة لحماية األرواح وسبل العيش والممتلكات بطريقة
فعالة من الناحية التكاليفية ومنظمة ومستدامة.
ويحدد نطاق البرنامج من خالل خمسة أھداف إستراتيجية يدعمھا إطار عمل ھيوغو للفترة  2015-2005والموافق عليھا
من المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية:
•

وضع وتحسين وتوفير االستدامة لنظم اإلنذار المبكر وخاصة فيما يتعلق بالبنى األساسية العلمية والفنية ونظم
وقدرات البحث والرصد والكشف والتنبؤ واإلنذارات بشأن األخطار المتعلقة بالطقس والماء والمناخ؛

•

وضع وتحسين وتوفير االستدامة لقواعد بيانات األخطار الموحدة والنظم والطرائق واألدوات وتطبيقات
التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية لتسجيل وتحليل وتوفير معلومات األخطار لتقييم المخاطر،
والتخطيط القطاعي ،وتحويل المخاطر وغير ذلك من عمليات صنع القرار المستنيرة؛

•

وضع وتقديم اإلنذارات ،والتنبؤات المتخصصة وغير ذلك من النواتج والخدمات الحسنة التوقيت والمفھومة
ألولئك الذين يعانون من المخاطر ،والمدفوعة بمتطلبات عمليات صنع القرار المتعلق بالحد من مخاطر
الكوارث ،والعمليات التي تشترك فيھا القطاعات االجتماعية – االقتصادية؛

•

تشجيع ثقافة الصمود والوقاية من خالل تعزيز القدرات على النھوض بإدراج النواتج والخدمات المعنية
باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ في الحد من مخاطر الكوارث في كافة أنحاء القطاعات االجتماعية –
االقتصادية مثل التخطيط الستخدام األراضي ،وتصميم البنى األساسية ،ومواصلة حمالت التعليم العام
والتوعية؛

•

وأخيراً ،تعزيز التعاون ،وشراكات المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsفي منتديات وآليات
المستخدمين الوطنية واإلقليمية والدولية ،والھياكل الخاصة بتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث.

وفي ضوء ھذا البرنامج ،أنشأ االتحاد اإلقليمي األول خالل دورته الخامسة عشرة في المغرب عام  2010وإعماالً
للقرار  (XIV-RA I) 18الفريق العامل المعني بتحسين التنبؤ بالطقس والتخفيف من الكوارث الطبيعية برئاسة Birama
 ،Diarraمدير تطبيقات الطقس والمناخ في وكالة األرصاد الجوية الوطنية في مالي ) .(MALI-METEOوتجدر المالحظة
بأن إخطار التعيين قد وقع مؤخراً في  12آب /أغسطس  2014بواسطة ممثل المنظمة ) (WMOلشمال ووسط وغرب
أفريقيا )السيد .(Gomez
ويتألف الفريق من:
•

) Felix O. Ikekhuaنيجيريا(؛

•

) Rosemary Michihiyoجمھورية تنزانيا المتحدة(؛
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ى
األولى
لمسودة
الم
•

) Awupeyagi Ayilaari-Naa Juatiغانا(؛

•

) Johhan Standerجنوب أففريقيا(؛

•

ب(؛
) Hassan Bouksimالمغرب

•

) Dunnputh Balraj Harlkrishnaموريشيووس(؛

•

ق(؛
) Joonas Zuculeموزامبيق

•

) Siham Sbiiالمغرب(؛

•

.Aida Dioongue Niang

حرك قدما ً كما كان مخططا ً ننتيجة لنقص المعلومات المتتعلقة بالمنظمةة
ألسف من التح
الفريق لم يتمكن لأل
ق
غير أن
غ
الثاني /نوفمبر  22011لمعالجة
/
) (WMOاجتماعا ً في ززمبابوي في تتشرين
(
ببين أعضاء الفلفريق .ومع ذللك نظمت المننظمة
ھھذه المسألة.

)(WMO

خطوات التى أتخذت لتحسين
ت
الكوارث في أنحاء الععالم وفي أفريققيا وال
ث
وويوجز ھذا التتقرير الوثائق المتعلقة باتجااھات
غم أن التقرير لليس شامالً فإننه يحدد المعلوومات المتوافررة خالل
الكوارث وخاصة في أفريقيا .ورغ
ث
االتنبؤ ونواتج إدارة
اآلثار والتوقعات الخاصة بالكواارث.
االخمسين عاما ً الماضية بما في ذلك ر
طبيعية وآثارھھا
في الكوارث الط
االتجاھات ي

-2
االمصدر:

http://www.notre-plane
ete.info/terre/risques_nature
els/catastrophe
es_naturelles.php

2.1

م
العالم
في أنحاء
الكوارث الطبيعية ي
ث
أنواع

من  60في
خالل السنوات الققليلة الماضية .فھذا النوع ييشكل أكثر ن
الكوارث وتيرة ل
ث
والعواصف أكثر
ف
ظلت الفيضاناات
ظ
إلى األوبئة البالغغة  14في الماائة.
الحطة النسبة االتي تعزى ى
الطبيعية في العالم .ككذلك تجدر مال
ة
االمائة من الكووارث

غزوات الحشررات
غ
االتسونامي
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األولى
لمسودة
الم
االثورات البرككانية
االجفاف
االحرائق
ددرجات الحراررة المتطرفة
ض
األرض
تتحرك
االزالزل
ااألوبئة
االعواصف
االفيضانات
الحرارة المتطرفة؛
ة
الجفاف؛ الحرائق؛ دررجات
؛
كانية؛
غزوات الحشرات؛ التسونامي؛ الثورات البركا
ت
إلى أسفل:
]من أعلى ى
صف؛ الفيضاننات[
ض؛ الزالزل؛ األوبئة؛ العواص
تتحرك األرض
 :EM-DATقاعدة البيانات الدوليلية للكوارث
D
 1990إلى 2007؛ ممھداة من
1
ث في أنحاء الععالم من
أأنواع الكوارث
بلجيكا ،حزيران /يوونيو .2007
،
الجامعة الكاثوليكية ففي لوفين ،برووكسل،
ة
،www
w.em-dat.nett
2.2

الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم
ث
عدد

حيث بلغت  520ممن الكوارث
جل العامان  20000و 2012أعلى عدد من الكوارث ث
ووفقا ً للشكل الببياني أدناه من  EM-DATسج
سنويا ً.
االطبيعية ي

إلى 2012؛ © ممعلومات كوكببنا بيانات مقدممة من قاعدة ببيانات
العالم من  1950ى
م
سجلة في
عدد الكوارث الطبيعية المس
ع
شتركة بين مكتتب مساعدات الطوارئ الخاارجية ومركزز بحوث
حاالت الطواررئ :قاعدة البييانات الدولية لللكوارث المش
ح
مارس .2014
الجامعة الكاثوليكية ففي لوفين ،برووكسل ،بلجيكاا ،آذار /س
ة
،www
الكوارث w.emdat.be
ث
أأوبئة
2.3

وعدد السكان المتتضررين من االكوارث الطبييعية في كافة أنحاء العالم
د
الوفيات

من الصعب تحدييد االتجاه فيما بين  1950و 2011بالنسبة لععدد السكان الذيين قتلوا خالل الكوارث الطببيعية إال أنه
ففي حين أن ن
التجاه األخير
خالل العقود القلليلة الماضية .وويمكن ربط اال
ضررين منھا خ
ييمكن رؤية الززيادة في عدد اللكوارث وعدد السكان المتض
واالرتفاع الكبير في دررجات الحرارة منذ .1980
ع
والزيادة السريعة في االتوسع الحضرري،
ة
في عدد سكان االعالم،
بالنمو الكبير ي
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ى
األولى
لمسودة
الم
وقتل أكثر من  92ألف آخرين.
نسمة من الكوارث الطبيعية ،ل
في المتوسط السننوي خالل الفتترة  20012-2000مليون ة
ووقد تضرر ي

أعلى إلى اليمين :باآلالف[
سار :الماليين؛ باللون األرجوواني :السكان اللمتضررون؛ بباللون األحمر :الوفيات؛ ى
]أعلى إلى اليس
ضررين من الككوارث الطبيععية في العالم ممن  1950إلى  ،2012عدد االوفيات نتيجة للكوارث
االوفيات وعدد السكان المتض
 :Eقاعدة
من قاعدة بيانات حاالت الطواارئ EM-DAT
معلومات كوكبنا :بياننات مقدمة ن
ت
ر© ،
االطبيعية مبينا ً باللون األحمر
(OFDA
بحوث أوبئة الكوارث )A/CRED
االبيانات الدوليية المشتركة بيين مكتب مساعدات الطواررئ الخارجية وومركز ث
في لوفين ،بروككسل ،بلجيكا ،آذار /مارس .20144
 ،wwالجامعة االكاثوليكية ي
ww.emdat.be
e
2.4

للكوارث الطبيعية
ث
غرافي
التوزيع الجغر

بالثقل الديمغرافي لللقارة .ومع ذللك فإن أكثر
آسيا والتي تتعلق بالتأكيد ل
طبيعية في ا
تأثيرات الكوارث الط
ت
ييبرز الشكل اللبياني
عانت من الخسائر االقتصادية اللجسيمة.
االبلدان تقدما ً ھھي التي ت

ن :أفريقيا؛ وااألمريكتين؛ ووآسيا؛ وأوروباا؛ وأوسيانيا؛ واللون
يسار إلى اليمين
ألعمدة من اليس
]أعلى اليسار :المليارات؛ األ
ف[
ألحمر :التكاليف
كان المتضرروون؛ واللون األ
ااألزرق :السكا
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ى
األولى
لمسودة
الم
ت كوكبنا،
عدد السكان اللمتضررين وتتكاليف الكواررث الطبيعية )بالدوالر األمرريكي( من  1950إلى  © ،2012معلومات
ع
بين مكتب
للكوارث المشتركة ن
ث
 ،EM-DAوقاعددة البيانات الدولية
مة من قاعدة ببيانات حاالت الطوارئ AT
االبيانات المقدم
 ،www.emdat.be (OFDA/Cالجامعة الكااثوليكية في
وارث )CRED
جية /مركز بحووث أوبئة الكو
طوارئ الخارج
ممساعدات الطو
سل ،بلجيكا ،آذذار /مارس .2014
ببوفين ،بروكس
ن التأثير كان ككبيراً بالنظر إلى ھشاشة
جة كبيرة إال أن
أفريقيا األقل تأثراً باالكوارث وكاننت التكاليف ممنخفضة بدرج
ا
ووكانت
ي تعاني منھا اللقارة.
ااألوضاع التي

الكوارث ).20007 ،(CRED
ث
 ،205مھداة من ممركز بحوث أووبئة
 1976إلى 2
سب البلد من 6
عدد الكوارث الطبيعية بحس
ع
2.5

تكاليف الكواررث الطبيعية

حيث زاد
وقوع الكوارث الررئيسية في البلددان المتقدمة ح
التكاليف االقتصادية للكوارث الطببيعية في االرتتفاع مع ع
ف
أأخذت
ى سبيل
التي سببتھا .فعلى
عف بدرجة كبييرة من حجم ااألضرار ي
اانتشار البنية األساسية والمررافق زيادة كببيرة مما ضاع
التأثيرات االقتصادية للما يلي:
ت
االمثال ،يبين اللشكل البياني أأدناه
•

؛
أمريكي؛
بمبلغ  100مليار دووالر
زلزال كوبي )اليابان( في  :19955وقعت أضرار غ

•

الر أمريكي؛
ضراراً بمبلغ  1225مليار دوال
إعصار كاترينينا )الواليات المتحدة األمرييكية( في  ،20005أحدث أض

•

أضرار بمقدار  85ممليار دوالر أممريكي؛
ر
زلزال سيشواان )الصين( ففي  ،2008تسببب في

•

سببت في أضررار بمقدار  210مليارات دووالر أمريكي.
تسونامي ھوننشو )اليابان( في  ،2011تس

حاء العالم.
سنويا ً في كافة أنح
ألمريكية ي
ملياراً بالدورات األ
نحو  130ر
 2000إلى  2012نح
2
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ى
األولى
لمسودة
الم

عصار كاترينا؛ زلزال سيشووان؛ تسونامي ھونشو[
إلى اليمين :زلززال كوبي؛ إعص
]من اليسار ى
األمريكية سنويا ً منذ  © .19550معلوممات كوكبنا ،ببيانات مقدمة من قاعدة
ة
ث الطبيعية بملييارات الدوالررات
تتكلفة الكوارث
ساعدات الطواارئ الخارجيةة ومركز
قاعدة البيانات الدوولية المشتركة بين مكتب مس
ة
.EM-DA
ببيانات حاالت الطوارئ AT
آذار /مارس .22014
/
ببحوث أوبئة اللكوارث  ،www.emdaat,beالجامعة الكاثووليكية في لوفيين ،بروكسل ،بلجيكا،
العالم بحسب ع
النوع
م
االكوارث الطبييعية في
حوظة بدرجة كبيرة أيضا ً
عة ،يمكن رؤيية الزيادة الملح
الھيدرولوجية وتزداد بسرع
ة
ففي حين تتكررر كوارث األررصاد الجوية
عدد الكوارث ففي العالم.
ففي مجموع ع

ھيدرولوجية؛ أرصاد جويةة؛ المجموع[
؛
إلى اليمين :بيوللوجية؛ مناخيةة؛ جيولوجية؛
]من اليسار ى
مقدمة من قاعدة بياانات حاالت
ة
كوكبنا ،بيانات
،
كوارث الطبيعيية في العالم ممن  1950إلى 20122؛ © معلوومات
ننوع وعدد الكو
ث أوبئة
 .EM-DATقاعدة البيانات الدوليية المشتركة بيبين مكتب مسااعدات الطواررئ الخارجية وومركز بحوث
D
االكوارث
في لوفين ،بروككسل ،بلجيكا ،آذار /مارس .20144
 .wwالجامعة الكاثوليكية ي
ww.emdat.be (OFDA/CRE
االطوارئ )ED
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المسودة األولى
المراجع:
مركز بحوث أوبئة الكوارث ،قاعدة بيانات الطوارئ الخارجية ،قاعدة البيانات الدولية ،اإلستراتيجية الدولية للحد من
الكوارث
المصدر:

http://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php

2.6

الكوارث الطبيعية في العالم وفي أفريقيا في

2013

)المرجع :مركز بحوث أوبئة الكوارث ،معھد الصحة والمجتمع ،الجامعة الكاثوليكية في لوفين ،بروكسل ،بلجيكا،
ھاتف+32 27643327 :؛ contact@emdat.be؛
وتبين البيانات التي جمعت من أنحاء العالم وحللتھا الجامعة الكاثوليكية في لوفين في بلجيكا أن عام  2013شھد ما يقرب
من  315كارثة لقي حتفھم فيھا  22 279نسمة ،وتضرر  95 349 145نسمة .وتقدر التاثيرات العالمية بنحو  116مليار
دوالر أمريكي.
وقد تباين عدد الكوارث الطبيعية في  2013بحسب القارة حيث وقعت  154كارثة في آسيا ،و 64في األمريكتين ،و 45في
أفريقيا و 43في أوروبا و 9في أستراليا .وكانت نسبة الوفيات بحسب القارة من  2005إلى  2012تبلغ  62في المائة في
آسيا و 23في المائة في األمريكتين و 12في المائة في أوروبا ،و 1في المائة في أفريقيا ،وكانت نسبة الوفيات في 2013
تبلغ  88في المائة في آسيا و 4في المائة في أوروبا و 3,9في المائة في األمريكتين و 3,8في المائة في أفريقيا و 5,1في
المائة في أستراليا.
وتبين ھذه اإلحصاءات مدى تأثير ھذه الكوارث في القارات والسكان وتكشف عن مدى أھمية إيالء ھذه القضية اھتمام
خاص.
-3

الخطوات المتخذة للنھوض بالتنبؤ وإدارة الكوارث في أفريقيا ومالي

أقام العديد من المراكز في أفريقيا وخاصة في المغرب ومصر والنيجر ،وجنوب أفريقيا وكينيا صالت مع المراكز
العالمية الرئيسية في محاولة لوضع ومواصلة تحسين التنبؤ بالطقس.
ويمكن أن نشير ،من بين النواتج المختلفة ،إلى وضع تنبؤات موسمية في شرق وغرب أفريقيا لتزويد السلطات
والمستخدمين بتنبؤات لما يتراوح بين شھرين وثالثة أشھر قبل أن يبدأ موسم األمطار .وتظل ھذه األداة بالغة األھمية
للبلدان النامية التي تخطط ألنشطة إنمائية وخاصة األنشطة الزراعية الحرجية الرعوية كل عام.
وتعد نشرات المعلومات واإلنذارات وتوزع بواسطة المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية
والھيدرولوجيا التطبيقية وإستخداماتھا ) (AGRHYMETبالتعاون مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
).(NMHSs
كما يعد المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية بصورة منتظمة نشرات إعالمية عن اإلنذار
المبكر بشأن المناخ والصحة للمساعدة في صنع القرار.
ونفذت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إستراتيجية دون إقليمية إلدارة مخاطر الكوارث.
ووضعت آليات كذلك في البلدان من خالل برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا ) (ClimDev-Africaلتعزيز شبكات
جمع البيانات أوتوماتيا ً والمراقبة الوثيقة عن طريق اإلنترنت.
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المسودة األولى
وفي مالي يجري تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز عملية تطوير التنبؤ وإدارة مخاطر الكوارث بما في ذلك:
•

إنشاء مديرية عامة للحماية المدنية مسؤولة عن الكوارث؛

•

إنشاء وكالة وطنية لألرصاد الجوية؛

•

تنفيذ وحدة مراقبة الفيضانات ولجنة األمن الغذائي؛

•

تأھيل وتوسيع نطاق شبكات رصد الطقس عقب أحداث  2012في الشمال ،عندما تم تدمير سبع محطات مناخية
زراعية وست محطات سينوبتيكية؛

•

يجري تشكيل فريق مغلق للمستخدمين مع شركة أورانج مالي كجزء من الجھود التي تبذل للنھوض بعملية نقل
البيانات؛

•

وضع إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث؛

•

إنشاء منتدى وطني للحد من مخاطر الكوارث؛

•

تجري عمليات التفتيش على المحطات لتحديد نقاط القصور في المعدات وجمع البيانات وأرشفتھا؛

•

وكجزء من المساھمة في معلومات الطقس إلدارة مخاطر الكوارث وتالفيھا ،يجري تنفيذ األنشطة التالية:
○

تحديد المناطق المعرضة لألخطار المناخية إلصدار إنذارات مبكرة لتالفي األزمات الغذائية )الجفاف
والفيضانات(؛

○

تطوير تنبؤ موسمي رفيع الجودة خالل موسم األمطار )التنبؤ الموسمي لغرب أفريقيا )((PRESAO؛

○

إعداد تنبؤات يومية وأسبوعية باألحداث العالية التأثير )السحب الترابية ،وفترات البرودة والحرارة
واألمطار الغزيرة(؛

○

إعداد نشرات للجمھور مع إرسال نشرات نوعية إلى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛

○

يجري توقيع مذكرة تفاھم بين حكومة مالي وقدرات التصدى للمخاطرفى أفريقيا ) (ARCوھي وكالة
متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي تھتم ببرامج ) (ARCالتي تعزز من القدرات الوطنية .وعينت وكالة
األرصاد الجوية في مالي كجھة اتصال لألفرقة الفرعية؛

○

تسجيل نمذجة ھطول األمطار والجفاف )تلبية مؤشر االحتياجات من الماء )((WRSI؛

○

وضع واستخدام أداة للتنبؤ بالفيضانات في دلتا النيجر الداخلية توفر المعلومات للسكان )المزارعون
وأصحاب القطعان والصيادون ومالحو القوارب( بشأن مسار الفيضان .وتعمل اإلدارة كنظام لإلنذار
المبكر للمديرين اإلقليميين والوطنيين وصناديق الطوارئ الدولية للحد من مخاطر الكوارث وتساعد في
إعداد خطط العمل أو خطط الطوارئ.

وعلى المستوى العملي ،تعد التنبؤات اليومية واألسبوعية بانتظام وتنشر لإلنذار بأحداث الفيضانات والجفاف .وكان قد
أعلن عن الفيضانات التي وقعت في  28آب /أغسطس  2013وأودت بحياة أكثر من  50نسمة في باماكو وألحقت
أضراراً مادية بالغة في نشرة وكالة األرصاد الجوية في مالي.
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المسودة األولى
وبالنسبة لموسم عام  ،2014أبلغت نواتج التنبؤات الفصلية على نطاق واسع للسلطات شفھيا ً وعن طريق التلفزيون
واإلذاعة.
كما أعلن عن غياب األمطار الفعالة ألكثر من  30يوما ً كانت قد بدأت في فترة األيام العشرة الثالثة في حزيران /يونيو
 ،2014والحاالت الضئيلة من الفيضانات في آب /أغسطس  .2014غير أنه يتعين اإلدراك بأن التنبؤات المحلية تفتقر إلى
الدقة كما أن اآللية الخاصة بتقديم ھذه النواتج غير كافية.
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التوقعات واألوضاع الحالية بالنسبة للتنبؤ

أصبحت تنبؤات الخمسة أيام في الوقت الحاضر موثوق بھا مثلما كان األمر بالنسبة لتنبؤات اليومين منذ  20عاما ً وذلك
بفضل االستثمارات الكبيرة في البحوث والرصدات.
"يقوم علماء األرصاد الجوية والمناخ في الوقت الحاضر بوضع تنبؤات محكمة للطقس والمناخ مما يزيد من إزالة
الحدود فيما بين علوم الطقس والمناخ .وسيؤدي التقدم العلمي إلى أن تصبح معلومات وتنبؤات الطقس أداة تتزايد قوة
للحد من المخاطر من األحداث المتطرفة وإدارة النقل والطاقة والماء وغير ذلك من النظم الحيوية التي تعتمد عليھا".
وقد وضعت مراكز التنبؤات العددية بالطقس في كافة أنحاء العالم "تنبؤات المجموعات" التي تتألف من أكثر من 50
محاكاة لألحداث مثل المسار المحتمل للعواصف .ويمكن حساب احتمالية كل مسار محتمل من ھذه المسارات فضالً عن
شدة العواصف ،باالستناد إلى ھذه التنبؤات .وبالنسبة للعواصف الرملية التي دمرت أجزاء من منطقة الكاريبي وشرق
الواليات المتحدة في  ،2012ساعد ھذا النھج في إطالق المؤشرات األولى إال أن العاصفة تنتھج مساراً غير عادي
بدرجة كبيرة.

وثمة مجال واعد آخر من مجاالت البحث يتمثل فى جمع الرصدات المحسنة والقوية لرصد وفھم االتجاھات والدورات
الواسعة النطاق لنظام الطقس والمناخ .وقد أدت زيادة الفھم بالطريقة التي تتفاعل بھا المحيطات والغالف الجوي إلى
تحسين الفھم باألنماط الموسمية ودون الموسمية المالحظة وخاصة في المناطق المدارية.
ويتمثل أكثر ھذه األنماط شيوعا وأھمية في النينيو /التذبذب الجنوبي إال أن ھناك مراكز ضغط أخرى واسعة النطاق
يمكن أن تؤثر في الطقس والمناخ ،وتوفير مدخالت قيمة للتنبؤات بالطقس .وأصبح من الممكن اآلن نتيجة للبحوث
والتطوير في مجال النماذج المتقدمة التي تدمج ديناميات الغالف الجوي والمحيطات ،التنبؤ بنجاح بعدد من الظواھر
التي من ھذا النوع أكثر مما كان عليه الوضع في السابق .ويعني ذلك أن بوسعنا أن نتوقع حدوث تقدم ھائل في قدرة
وفائدة التنبؤات بالطقس والمناخ خالل العقود القادمة.
وسوف يركز المتنبئون على األرجح ،على المدى الطويل خالل العشرين عاما ً القادمة بقدر أكبر من نمذجة نظام
األرض للتمكين من تطوير التنبؤات المحكمة بالطقس والمناخ إلى تنبؤات محكمة بالطقس والمناخ موجھة نحو تحقيق
تأثيرات .وسوف يتزايد دمج النماذج األكثر تقدما ً لمكونات نظام األرض وعملياته .وعالوة على الغالف الجوي
والمحيطات ،سيقومون أيضا ً بإدراج المعلومات األكثر دقة عن التضاريس ،والتغيرات في غطاء األرض ،والغطاء
النباتي ،واألنھار والبحيرات ،والسحب واالتجاھات االجتماعية االقتصادية لتزويد كل مستخدم بالخدمات المحددة لدعم
القرار مما سيثبت فائدته لكثير من جوانب حياتنا.
ويمكننا أن نشير بالفعل إلى أن البحوث التي تجريھا اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في الواليات المتحدة
تشير إلى أن متوسط درجة الحرارة السطحية العالمية لألراضي والمحيطات قد وصلت إلى  16.22درجة مئوية )مع
ھامش خطأ قدره  0.09درجة مئوية( في حزيران /يونيو  2014أو  0.72درجة مئوية أعلى من المتوسط السائد في القرن
العشرين ) 15.5درجة مئوية( .ويتجاوز ذلك السجل السابق المحدد في  2010بمقدار  0.03درجة مئوية .وقد كان تسعة
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المسودة األولى
من عشرة أشھر من حزيران /يونيو األكثر حرارة خالل القرن الحادي والعشرين بما في ذلك كل سنة من السنوات
الخمس األخيرة )المرجع :المنظمة ).((WMO
وأخيراً ،يضاعف خبراء األرصاد الجوية من جھودھم لزيادة دقة التنبؤات وفائدتھا ومدتھا الطويلة األجل خالل العقد
القادم .وقد اجتمع اآلالف من العلماء والخبراء الذين يرغبون في تحقيق تقدم متين في آب /أغسطس  2014في أول
مؤتمر عالمي لعلم الطقس المفتوح لتحديد األولويات للبحوث العلمية المقبلة وإمكانياتھا على تحقيق خدمات طقس
مبتكرة أفضل .وسوف تستخدم النتائج كعنصر متخصص لتعزيز القدرات في أفريقيا.
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النتائج والتوصيات

يظل تحسين التنبؤ بالطقس والحد من مخاطر الكوارث أولوية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsبالنظر إلى مھمتھا في اإلسھام في سالمة األرواح والممتلكات ،وكذلك بسبب التأثيرات الناشئة عن ذلك على
التنمية االجتماعية االقتصادية للبلدان وخاصة البلدان النامية.
ونظراً للعدد الكثير للغاية من الكوارث الطبيعية خالل العقود القليلة الماضية في أفريقيا ،تحقيق المراقبة الدقيقة
والمعززة للتغيرات في الظواھر المتطرفة وخاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بھذه الظواھر إلقامة أساس متين لإلنذار بالكوارث
وإستراتيجيات إدارته.
ويوصي بأن تضاعف المرافق الوطنية ) (NMHSsبالتعاون مع المنظمة ) (WMOجھودھا لتحديث وتعزيز ال بنية ھذه
المرافق الوطنية ) (NMHSsفقط وشبكة جمع البيانات بل والقدرات البشرية والفنية أيضا ً لوضع أفضل النواتج
والمعلومات بطريقة حسنة التوقيت ،وضمان وجود إستراتيجية اتصال مالئمة وخاصة في أفريقيا.
كما يوصي بشدة بوضع إستراتيجيات وطنية ودون إقليمية بما في ذلك المنتديات الوطنية وخطط التصدي للطوارئ للحد
من مخاطر الكوارث بموارد مالية كبيرة حيث أن ھذا ھو السبيل الوحيد لضمان توافر اآلليات المالئمة للتصدي لتغير
المناخ.
وتشمل التحديات التي تواجه تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ما يلي ضمن تحديات أخرى:
•

عدم كفاية وضع سياسات وأطر مؤسسية؛

•

عدم كفاية آليات التصدي للطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث؛

•

انخفاض األولوية المسندة للحد من مخاطر الكوارث؛

•

نقص التمويل ومخصصات الميزانية؛

•

سوء إدارة المعارف؛

•

وجود نھج مركزي؛

•

عدم كفاية القدرات المؤسسية والبشرية؛

•

نقص التوجيھات أو إدراج الجنسانية.
ــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

نظام التوجيه بشأن الفيضانات الخاطفة في إقليم الجنوب األفريقي
تقرير المؤتمر اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية
Eugene Poolman

دائرة الطقس في جنوب أفريقيا
آذار /مارس
-1

2014

مقدمة

أظھرت أحداث الفيضانات األخيرة في الجنوب األفريقي بصورة أساسية اآلثار المدمرة للفيضانات في اإلقليم .فوفقا ً
لقاعدة بيانات حاالت الكوارث التابعة لمركز بحوث أوبئة الكوارث ) (CREDفإن  90في المائة من الكوارث الطبيعية
في الجنوب األفريقي تتعلق بالطقس .ومن بين ھذه الكوارث ،تتسبب الفيضانات في أشد حاالت التدمير وتسفر عن عدد
من الوفيات يفوق أي كارثة طبيعية أخرى .وتعرّف المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOالفيضانات الخاطفة بأنھا
"فيضان قصير المدة ينطوي على ذروة عالية نسبيا ً من التصريف" و"فيضان يلي أحداث مسببه )مثل األمطار الغزيرة(
في غضون بضع ساعات" .وفي الوقت الحاضر تعتبر الفيضانات التي تحدث بعد ست ساعات من وقوع أحداث مسببة
بمثابة فاصل بين الفيضانات الخاطفة وفيضانات األنھار العادية.
ويعتمد نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات الخاطفة في البلدان على اإلنذارات باألمطار الغزيرة "التي تنطوي على إمكانية
إحداث فيضانات خاطفة" دون أي معرفة بأحواض األنھار المعرضة للفيضانات الخاطفة في ذلك الوقت .ويعزى ذلك
إلى صعوبة نمذجة االستجابة الھيدرولوجية في الوقت الحقيقي فى مستجمعات األنھار الصغيرة لمدى اإلنذار باألمطار
الغزيرة وھو األمر العادي في معظم البلدان بما في ذلك البلدان عالية التقدم في العالم .وتضعف الصياغة الغامضة
لإلنذارات دون قصد من تأثيرات اإلنذارات المبكرة لدفع رد الفعل من جانب المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر أو
اليقظة من جانب ھياكل إدارة الكوارث عند أحواض األنھار المعرضة لخطر الفيضان .وعلى ذلك فإن ھناك حاجة
حقيقية إلى نظام لإلنذار عن الفيضانات الخاطفة يجمع إنذارات األرصاد الجوية بھطول أمطار غزيرة مع المعلومات
الھيدرولوجية بطريقة قوية لتوجيه اإلنذارات األكثر دقة عن الفيضانات الخاطفة الوشيكة في أحواض األنھار
المتضررة.
-2

نظام اإلرشادات بشأن الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي

2.1

عرض عام

)(SARFFG

يعتبر نظام اإلرشادات بشأن الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي أحد المشروعات اإلقليمية لمشروع نظام
اإلرشادات الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSلدى المنظمة ) (WMOالذي يھدف إلى تنفيذ نظم اإلرشاد اإلقليمي
بشأن الفيضانات الخاطفة في مختلف أنحاء العالم لدعم تحسين اإلنذارات بشأن ھذه الفيضانات .وقد وضع مركز
البحوث الھيدرولوجية ) (HRCوھو مؤسسة غير ساعية للربح للفائدة العامة توجد في سان دييجو ،كاليفورنيا ،الواليات
المتحدة األمريكية ،مفھوما ً لتنفيذ النظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة بتغطية عالمية يمكن أن يستخدم كأداة
للتشخيص من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsووكاالت إدارة الكوارث لوضع
إنذارات بشأن الفيضانات الخاطفة .ويتمثل الغرض من ھذه المبادرة في تحسين التصدي في كافة أنحاء العالم من جانب
الدول ،والحكومات المحلية ،والمنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص والجمھور العام لوقوع
الفيضانات الخاطفة .وقد صمم ھذا النظام لإلدراج في عمليات المرافق الوطنية ) (NMHSsوأن يستخدم مع البيانات
المتوافرة ،والنظم ،واألدوات ،والمعارف المحلية للمعاونة في تحديد مخاطر الفيضانات الخاطفة في المدى القريب في
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ى
األولى
لمسودة
الم
خدام النواتج
قعات لدى استخ
الوقت الحقيقي أو بأسلوب التوقع
ستخدام النظامم بطريقة ت
حواض الصغغيرة .ويمكن اس
االمجاري واألح
طقس ).(NWP
ممع تنبؤات الھھطول من التنببؤ العددي بالط
في الجنوب األفرريقي ) (SARFFGفي شكل حلقة عمل
الفيضانات الخاطفة ي
ت
شأن
للنظام اإلرشادي بش
م
االجتماع األول
ع
ووكان
وقدمت سبعة بلدان ففي اإلقليم ھي بوتسوانا
ت
شروع،
عمل لبدء المش
وأعقب ذلك حلقة ع
ب
ااستھاللية في نيسان /أبريل .2008
وومالوي وموززامبيق ،وناميبيبيا ،وجنوب أفريقيا ،وزامبييا ،وزمبابوي خطابات التززام للمشاركة ففي ھذا المشرووع .ووافق
ألرصاد الجويةة في جنوب
ضافته دائرة األ
 (Rفي بريتورييا ،الذي استض
جوية )RSMC
المتخصص لألرصاد الج
ص
االمركز اإلقليممي
جتماع إقليمي ثثالث في
ألول /أكتوبر  ،20111عقد اج
أأفريقيا ،على أأن يكون المرككز اإلقليمي لھھذا النشاط .وفي تشرين األ
ظمة ).(WMO
صممي المشرروع من المنظ
البلدان المعنية ،ومص
ن
بمشاركة ممثلي
ة
حرز في المشرروع
ببريتوريا لمناققشة التقدم المح
طفة في
فيضانات الخاط
شادي بشأن الفي
)أو النظام اإلرش
الخاطفة ) (FFGSو
ة
ضانات
وويستخدم نظامم اإلرشادات اللخاص بالفيض
 (SADالنسخة اإلقليمية( تقدييرات
ية في الجنوب األفريقي )DC
 (SAكما تسمى جماعة التنمية
االجنوب األفرييقي )ARFFG
كمدخالت رئيسية في ررطوبة التربة ونظام نمذجة جريان المياه على امتداد  80000حوض
ت
االھطول المعتممدة على السواتل
سي للنظم
على أساس  6سااعات .ويتمثل الھدف الرئيس
ألنھار تغطي سبعة بلدان ،وويحسب النموذذج الوقت ى
ممن أحواض األ
جنوب
جماعة التنمية في الج
ة
طفة في
ضانات الخاط
ااإلرشادية بشأأن الفيضانات الخاطفة مثل النظام اإلرشاادي بشأن الفيض
الفيضانات الخاطفة في حوض
ت
الت
بالطقس بشأن احتماال
س
إلرشادات للمتتنبئين
 (Sفي توفير اإل
ااألفريقي )SADC SARFFG
آلني
يركز على التنبؤ اآل
بالطقس إال أنه ز
س
يشبه من حيث الغررض منه نماذذج التنبؤات اللعددية
ممعين .وعلى ذذلك فإنه ه
العام بل إرشادات للمتنبئين.
يھدف النظام إلى توفير نواتج لللجمھور م
بباألرصاد الجووية الھيدرولووجية .وال ف
األفريقي
ي
جنوب
خاطفة في الجن
شادي بشأن االفيضانات الخ
االشكل  :1عمللية النمذجة في النظام اإلرش

طفة
االعملية اإلرشاادية بشأن الففيضانات الخاط
األحواض الصغيرة
ض
طار في
سواتل وقياس األمطار عن ممتوسط األمطا
حسبت من الس
ح
األمطار لألحواض اللصغيرة
ر
جريان
التربة المحتملة وج
ة
االنماذج الھيدررولوجية تحدد رطوبة
ااإلنذارات إلداارة الكوارث ووالجمھور
احتماالت الفيضانات الخاطفة
ت
تتحدد
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المسودة األولى
2.2

وضع النظام

وفقا ً لخطة وضع النظام ،وضع مركز البحوث الھيدرولوجية ) (HRCفي سان دييجو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة،
النظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي استناداً إلى النظام اإلرشادي للفيضانات الخاطفة
) (CAFFGالذي نفذ في أمريكا الوسطى .وما أن انتھى العمل من وضع النظام ،حتى جرى تحويل وحدة التجھيز إلى
المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في بريتوريا ) (RSMCلتجھيزه تشغيليا ً ووضع اإلرشادات .ولكل بلد من
البلدان السبعة إمكانية الوصول إلى النواتج القطرية على النھر الرئيسي في المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا من
خالل اإلنترنت .وكل بلد مسؤول عن إرسال بياناته بشأن ھطول األمطار بما في ذلك المحطات غير التابعة للنظام
العالمي لالتصاالت السلكية ،إلى المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا على أساس يومي حيث يجري تجميعھا في نشرة
موحدة لالستخدام في نموذج النظام اإلرشادي بشأن الفيضانات الخاطفة في الجنوب األفريقي ) (SARFFGSإلجراء
تصحيحات متميزة لنواتج الھطول بإستخدام السواتل .وأدرجت أنشطة التدريب في خطة المشروع الموجھة إلى المتنبئين
في المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا والبلدان السبعة بشأن كيفية استخدام النظام بفعالية لتوفير اإلرشادات بشأن
بالفيضانات الخاطفة المحتملة مما يمكن أن يؤدي إلى إصدار اإلنذارات .ويركز تدريب الموظفين الفنيين في المركز
اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا على صيانة وتشغيل نظام ) (SARFFGوبرمجياته.
2.3

التقدم في التنفيذ

المرحلة  :1وضع النظام
استكملت المرحلة األولى من النظام ) (SARFFGفي  2012إعماالً الجتماع إقليمي عقد في أيلول /سبتمبر .2011
وانطوت ھذه المرحلة على وضع النظام وتنفيذ نظام لالختبار بالصيغة بيتا .وجرى تشغيل نظام ) (SARFFGعلى
حواسيب مركز البحوث الھيدرولوجية ) (HRCألكثر من عام ويمكن للمتنبئين في اإلقليم الوصول إليه عن بعد وإن كان
الوصول إليه بالغ البطء.
المرحلة  :2التنفيذ
وصلت مرحلة التنفيذ إلى نھايتھا في آخر المطاف خالل الربع األول من عام  .2014وقد نفذت األنشطة التالية خالل
المرحلة :2
•

التحويل المادي لنظام نمذجة ) (SARFFGمن مركز البحوث الھيدرولوجية ) (HRCفي سان دييجو إلى المركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية في بريتوريا ) (RSMCحيث سيتم تشغيله لإلقليم ،وقد تم ذلك في شباط/
فبراير  .2014وجرى تحويل النظام بنجاح ،وبدأ عملية التشغيل في المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا من 21
شباط /فبراير .وقد أدى ذلك إلى إحداث زيادة كبيرة في سرعة الوصول إلى النظام بالمقارنة بما كان عليه في
سان دييجو .وأصبح موظفو تكنولوجيا االتصال والمعلومات في المركز اإلقليمي ) (RSMCمسؤولين اآلن عن
الجوانب التشغيلية في نظام نمذجة ).(SARFFG

•

ويمثل النشاط الثاني خالل مرحلة التنفيذ في عقد حلقة عمل تدريبية إقليمية لمدة ثالثة أيام من  24إلى  26شباط/
فبراير  2014في المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا لممثلين من كل بلد مشارك .وقد أجرى ھذه الدورة
التدريبية اثنان من المدربين من مركز بحوث الھيدرولوجيا ) (HRCفي سان دييجو يعاونھما ثالثة متنبئين كان
قد تم تدريبھم في كانون الثاني /يناير  2013لمدة ستة أسابيع في سان دييجو .وقد بلغ التدريب ذروته بقرار
بقبول التنفيذ التشغيلي لنظام ) (SARFFGبدعم نشط من جانب المركز اإلقليمي ) (RSMCبريتوريا .وتتخذ
الترتيبات اآلن لكي يقدم المتنبئون في المركز اإلقليمي نواتج إرشادية رفيعة المستوى بشأن النشاط المحتمل
للفيضانات الخاطفة في جماعة التنمية للجنوب األفريقي للبلدان األعضاء فيھا.
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ى
األولى
لمسودة
الم
من األدوات اإلررشادية التشغييلية للمتنبئين
 (SARجزءاً ن
شادي )RFFG
يصبح النظام اإلرش
ح
ووعقب انتھاء حلقة العمل التتدريبية،
.(DMCPA
ماية المدنية )As
ووخبراء الھيدررولوجيا إلصددار اإلنذارات في بلدانھم باللتعاون مع سللطات إدارة الككوارث والحم
ي الوقت
 (RSMبريتورريا ،وستنفذ في
للمركز اإلقليمي )MC
ز
صلة إلى النظام ) (SARFFGعلى الموقع اللشبكي
وووضعت وص
الت إلى النواتتج اإلرشادية.
االمناسب وصال
بشأن الفيضانات الخاطفة في اللجنوب األفريققي
المتنبئين من النظام اإلإلرشادي ن
ن
صيلة
االشكل  :2حص

2.4
4

(S
)SARFFG

إدارة الكوارث
إدراج نظام اإلإلنذار بالفيضاانات الخاطفة في نظم ة

إجراءات اإلنذار
ت
جزءاً من
)مثل ) (SAFFGاالمقترح( إلى أن يكون ء
الفيضانات الخاطفة ل
ت
شأن
ييحتاج أي نظاام إرشادي بش
عم عملية
للمتنبئين بالطقس لدع
ن
شادات
 (SARبصورة أساسية اإلرش
وارث .ويوفر نظام )RFFG
االمبكر في مراكز إدارة الكو
حتملة ،وتشكيل حلقة ھامة ففي سلسلة
بالفيضانات الخاطفة المح
ت
ت
اإلنذارات
صدار
يضطلعون بھا بشأن إص
ن
صنع القرار اللتي
ص
ً
شف ومراقبة ظواھر
إلنذارات الشامملة بدءا من كش
الخاطفة .وتعالج ھذه االسلسلة من اإل
.
ننظام اإلنذار اللمبكر بالفيضاانات
في عملية صنع القرار في
اإلنذارات وإدراجھا ي
ت
) (SARFFGإلى إصدار اإلنذارات ،وننشر
(
االطقس العامة باستخدام نظاام
ضة للمخاطر )انظر الشكل .(1
جميع المجتمعات االمحلية المعرض
للوصول إلى ع
ھھياكل إدارة اللكوارث ص
-3

الخالصة

األفريقي مع
ي
جنوب
 (SARFFGعممليا ً في البلدان السبعة في الج
الفيضانات الخاطفة )G
ت
شأن
النظام اإلرشادي بش
م
ننفذ اآلن
سات الحالة
توريا ) (RSMCباعتباره الممركز اإلقليمي .وقدمت دراس
جوية في بريتو
المتخصص لألرصاد الج
ص
االمركز اإلقليممي
ً
ً
اإلنذار المبكر في الجنوب األفرييقي ضد
ر
كبيرا لنظام
ح تعزيزا ر
طوي على إمككانية أن يصبح
سببا ً لالعتقاد ببأن النظام ينط
س
طفة.
يضانات الخاط
توفير المدخالت اللھيدرولوجية لتوجيه اإلنذاررات بشأن الفيض
ااألخطار المتععلقة بالطقس ممن خالل ر
 (SWFDفي الممنظمة
بالطقس القاسي )DP
س
اإليضاحي للتنبؤ
ي
إلرشادي ) (SARFFFGبالتآززر مع المشرووع
ووينفذ النظام اإل
ً
عة التنمية في الجنوب
طقس القاسي ففي إقليم جماع
إلنذار بشأن الط
صوص نظام اإل
)) (WMOالذي وضع إطارا للتنسيق بخص
 (Rوالمرافق اللوطنية
يتوريا )RSMC
المتخصص لألرصاد اللجوية في بريت
ص
ااألفريقي ) (SADCفيما بين المركز اإلقليممي
صلة بناء
أنشطة متابعة لمواص
ة
مثل وكاالت إداررة الكوارث .وومن المتوخى إجراء
صحاب الشأن الوطنيين ل
)) (NMHSsوأص
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ى
األولى
لمسودة
الم
الجنوب األفريقي
ب
سي في
للتنبؤ بالطقس القاس
صلة وثيقة بين المشروع اإليضاحي ؤ
ققدرات المتنبئيين ،وإلقامة ص
على مستوى المتنبئين،
 ،(Sوكالھما ع
بشأن الفيضانات الخاطفة في اللجنوب األفرييقي )SARFFG
)) SAوالنظام اإلرشادي ن
صلة.
ووإصدار اإلنذاارات ذات الص

(SWFDP
P-

)ج( مععالجة الفيضانانات
ت
ساعات
الخاطفة لممدة ست
ن األحواض التتي
) (FFTبين
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير رئيس االتحاد حول فترة ما بين الدورتين

2010-2014

مقدمة:
-1

يغطي ھذا التقرير الفترة الممتدة من نھاية الدورة الخامسة عشرة لالتحاد )كانون الثاني /يناير - 2011
تشرين األول /أكتوبر .(2014

عضوية االتحاد
-2

ظل عدد أعضاء االتحاد  57خالل الفترة.

أعضاء مكتب االتحاد
عمل الدكتور ) M.L. Bahغينيا( رئيسا ً لالتحاد ،والدكتور ) A. Makarauزمبابوي( نائبا ً للرئيس ،خالل
-3
الفترة قيد االستعراض.
األفرقة العاملة اإلقليمية والمقررون
أنشأ االتحاد في دورته الخامسة عشرة عدداً من األفرقة العاملة وعين عدداً من المقررين للقيام بالمھام
-4
المحددة .وبينما أدى عدد من األفرقة العاملة والمقررين عملھم بشكل جدير بالثناء ،تجدر اإلشارة إلى أنه يلزم اتخاذ
إجراءات في بعض الحاالت لتعزيز أداء األفرقةُ .
وطلب من االتحاد أن يقدم ُنھجا ً ابتكارية ،تشمل آليات فعالة لالتصال،
لتعزيز أداء األفرقة العاملة والمقررين.
وسيناقش في إطار البند  5.3من جدول األعمال – المسائل الداخلية الخاصة باالتحاد ]المرجع :الوثيقة
-5
ً
) ،[RA I-16/Doc. 5.3(1آلية العمل المقبلة ،بما في ذلك إنشاء األفرقة العاملة استنادا إلى النتائج المتوقعة الواردة في
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي
األول.
اللقاءات والنتائج اإلقليمية الرئيسية
نظمت المنظمة ) (WMOومفوضية االتحاد األفريقي وحكومة زمبابوي بنجاح الدورة الثانية للمؤتمر
-6
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMET-2في فيكتوريا فوولز ،زمبابوي من  19-15تشرين األول /أكتوبر
 .2012كما تم انتخاب ھيئة مكتب جديدة للمؤتمر وأيدت قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي تقرير الدورة
الثانية الذي تضمن القرارات الرئيسية ،بما في ذلك:
)أ(

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

)ب(

تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير خطة التنفيذ وحشد الموارد في اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة
)خدمات الطقس والمناخ(؛

)ج(

تشكيل فريق عمل الستعراض ميثاق المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETوالالئحة الداخلية؛
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)د(

تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة مدى جدوى وضع برنامج أفريقي إقليمي للفضاء ،يضمن التنسيق
الوثيق مع اإلدارات المعنية بمفوضية االتحاد األفريقي ومع الجھات صاحبة المصلحة؛

)ھـ(

اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء مركز إقليمي للمناخ لوسط أفريقيا بالتعاون مع المنظمة
والشركاء؛

)و(

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان تلبية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية األفريقية لمتطلبات منظمة
الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بنظم إدارة الجودة.

)(WMO

نظمت أمانة المؤتمر الوزاري ) (AMCOMETاجتماعا ً للخبراء واألطراف المعنية حول خطة التنفيذ
-7
وحشد الموارد بالنسبة لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( في الفترة من 12-10
شباط /فبراير  2014في أديس أبابا ،إثيوبيا .وقد استعرض االجتماع خطة التنفيذ وحشد الموارد وقدم مالحظاته بشأنھا
ووافق على السعي إلى الحصول على طلب مشترك بين أمانة المؤتمر ) (AMCOMETومفوضية االتحاد األفريقي
) (AUCلعقد اجتماع مائدة مستديرة للمانحين لتقديم أنشطة ضمن خطة التنفيذ بھدف إقامة مرفق لتمويل خدمات الطقس
والمناخ في نھاية المطاف.
وقامت الدول األعضاء أيضا ً باعتماد خطة التنفيذ وحشد الموارد بالنسبة لإلستراتيجية األفريقية المتكاملة
-8
لألرصاد الجوية من خالل اجتماعات الجماعات االقتصادية اإلقليمية حيث قدمت أمانة المؤتمر ) (AMCOMETالخطة
وطلبت من الدول األعضاء التعليق عليھا .وتمت أيضا ً استشارة جماعة شرق أفريقيا ) (EACوالجماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ) (ECOWASوالجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) (ECCASوالجماعة االقتصادية والنقدية ألفريقيا
الوسطى ) (CEMACواتحاد المغرب العربي ) (AMUوالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )) (SADCمن خالل رابطة
األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ) ،((MASAوالدول األعضاء.
وعُقد اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري ) (AMCOMETالثاني في ھراري ،زمبابوي في يومي  30-29مايو
-9
 .2014واعتمد المكتب تقارير وتوصيات أفرقة العمل التالية:
)أ(

الميثاق والالئحة الداخلية؛

)ب(

خطة التنفيذ وحشد الموارد؛

)ج(

اإلستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(؛

)د(

فريق العمل المشترك لدراسة جدوى وضع برنامج أفريقي إقليمي للفضاء؛

)ھـ(

إنشاء مركز إقليمي للمناخ لوسط أفريقيا؛

)و(

استدامة أمانة المؤتمر الوزاري ).(AMCOMET

وبناء على دعوة كريمة من حكومة زيمبابوي ،إلى جانب الدعم المقدم من المنظمة )ُ ،(WMOعقد اجتماع
-10
فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول في فيكتوريا فوولز ،زمبابوي في الفترة من  16-14نوفمبر  .2011وشھد
اللقاء مشاركة من جانب شركاء مثل ھيئة األرصاد الجوية الصينية ومعھد األرصاد الجوية الفنلندي اللذين تعاونا مع
المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلقليم .واستعرض االجتماع أنشطة إدارة التنمية واألنشطة اإلقليمية
) ،(DRAوأحاط علما ً مع التقدير بالجھود التي ُتبذل لتعزيز المكاتب اإلقليمية ،على الرغم من محدودية مخصصات
الميزانية .ومن خالل مشروع بشأن تغير المناخ واإلنتاج الزراعي نجح مكتب المنظمة ) (WMOلشرق وجنوب أفريقيا
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في حشد الموارد مما ساعد على زيادة قدرات موظفي المكتب .وحث االجتماع المجلس على مواصلة دعم مكتب اإلدارة
) (DRAألن ھذه اإلدارة ھي الرابط بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ).(WMO
وفيما يخص الجوانب اإلقليمية من المبادرات الرئيسية للمنظمة ) ،(WMOاستعرض االجتماع واعتمد
-11
توصيات بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوتنفيذ خدمات
إدارة الجودة ) (QMSلخدمات الطقس للطيران ،وإستراتيجية تطوير القدرات وبرنامج أقل البلدان نمواً .وأحاط االجتماع
علما ً أيضا ً بأنشطة المراكز المناخية دون اإلقليمية ،والخطة اإلستراتيجية التشغيلية لالتحاد اإلقليمي الثاني ،ودور
الممثلين الدائمين ) (PRsمع المنظمة ) (WMOفي المؤتمر الوزاري ) ،(AMCOMETوالتقارير الواردة من رؤساء أفرقة
العمل واجتماع المائدة المستديرة للشركاء.
وكجزء من تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي أفريقيا ،تم إطالق مشاريع تجريبية في بوركينا فاسو وتشاد
-12
ً
والنيجر ومالي .وتم تأسيس مكتب مشاريع لإلطار العالمي ) (GFCSمؤخرا في داكار لتنسيق التنفيذ في البلدان
التجريبية .كذلك تم إنشاء مشروعين للتكيف مع المناخ في المنطقة التابعة لإلطار العالمي ) (GFCSبتمويل من النرويج
لتنزانيا ومالوي .وھي مشاريع مدتھا  3سنوات من .2016-2014
الدورة العشرون للجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي األول التي ُعقِدت في مابوتو،
-13
زمبابوي ،من  7-3أيلول /سبتمبر  2012وضعت اإلجراءات التي ينبغي أن تتبع للحد من مخاطر الكوارث بالنسبة
لألفراد في اإلقليم.
و ُعقد االجتماع السابع عشر لرؤساء خدمات األرصاد الجوية بشأن رصد البيانات في الوقت الحقيقي وفقا ً
-14
لجدول األنشطة المعتمد لجماعة شرق أفريقيا ) (EACللفترة الممتدة من تموز /يوليو حتى كانون األول /ديسمبر .2013
وقد عُقد االجتماع في الفترة من  30تشرين الثاني /نوفمبر  8 -كانون األول /ديسمبر  .2013وتمثل الھدف منه في تقييم
توافر بيانات األرصاد الجوية في الزمن الحقيقي والتحسينات الواجب إدخالھا في شبكة الرصد في منطقة جماعة شرق
أفريقيا ).(EAC
كذلك فإن إشراك الجماعات االقتصادية اإلقليمية في تعزيز خدمات الطقس والمناخ في المنطقة شھد عقد
-15
االجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsفي الدول األعضاء
بالجماعة ) (ECOWASفي أبيدجان ،كوت ديفوار ،من  13-11تموز /يوليو  ،2012و 15 -13مايو  2014في بانجول،
غامبيا ،على التوالي .وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتھا برنامج األرصاد الجوية بالجماعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا ) ،(ECOWASوتنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوالتحديات التي نشأت ،وإنشاء أطر وطنية للخدمات
المناخية.
وقامت الوكالة الحكومية اإلسبانية لألرصاد الجوية ) (AEMETوالمنظمة ) (WMOبتنظيم المؤتمر الخامس
-16
لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي غرب أفريقيا بمدينة بوديا دل مونتي ،إسبانيا،
من  24-22تشرين األول /أكتوبر  ،2012الذي خلص إلى خطة عمل بوديا دل مونتي.
وواصلت المنظمة ) (WMOومراكز المناخ العالمية دعم منتدى التوقعات المناخية لغرب أفريقيا
-17
) ،(PRESAOومنتدى التوقعات المناخية بمنطقة القرن األفريقي ) ،(GHARCOFومنتدى التوقعات المناخية الفصلية في
وسط أفريقيا ) ،(PRESACومنتدى التوقعات المناخية لشمال أفريقيا ) ،(PRESANORDومنتدى التوقعات المناخية في
جنوب آسيا ) .(SARCOFومن الجدير بالذكر أن المنتجات مستخدمة على نطاق واسع من قبل الجھات المعنية في
المنطقة.
وأقر االتحاد بأدوار مكاتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك مكتب المنظمة
-18
) (WMOلشمال ووسط غرب أفريقيا ومكتب المنظمة ) (WMOلشرق وجنوب أفريقيا ،في األنشطة المختلفة لتطوير
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القدرات اإلقليمية ،وتيسير تنفيذ اللقاءات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوالمحافظة على اتصاالت وثيقة مع األعضاء،
وتقديم الدعم لتلبية احتياجات األعضاء ،والتصدي للبرامج المتعددة القطاعات التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالتي ُتنفذ
جميعھا في إطار تعاون وثيق مع األعضاء والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة .وقدم المكتب اإلقليمي ألفريقيا وأقل البلدان
نمواً المساعدة للدول األعضاء في جنوب السودان وجيبوتي في وضع خططھا اإلستراتيجية لتطوير األرصاد الجوية في
بلدانھا من خالل المستشارين .وفي جنوب السودان ،أعقب وضع الخطط اإلستراتيجية عقد اجتماع رفيع المستوى في
تشرين الثاني /نوفمبر عام  .2013وأقر االتحاد بالدعم المقدم من قبل معھد األرصاد الجوية الفنلندي في جنوب السودان.
وشاركت مكاتب المنظمة ألفريقيا وأقل البلدان نموا في االجتماع )الموسع( للفريق العامل للحد من
-19
مخاطر الكوارث ،الذي عُقد في أبوجا ،نيجيريا في يومي  12-11مارس  2014ونظمته مفوضية االتحاد األفريقي
ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRاستعداداً للمنتدى اإلقليمي األفريقي الخامس المنعقد من 16 -13
أيار /مايو  2014في أبوجا ،نيجيريا .وساھمت المنظمة ) (WMOفي إستراتيجية أفريقيا  2015في مرحلة ما بعد إطار
عمل ھيوغو.
وقدم المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADتقرير حالة ،في إطار
-20
ً
ً
ً
الطلب الذي قدمه لتسميته مركزا مناخيا إقليميا ) .(RCCوقد أحال رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني الطلب للشروع في
عملية تسميته مركزاً مناخيا ً إقليميا ً أفريقيا ً إلى األمين العام للمنظمة ) (WMOفي منتصف شھر آب /أغسطس .2014
وخالل ھذه الدورة س ُيقدم عرض عن تقرير الحالة ،بما في ذلك آلية مقترحة لدعم المراكز المناخية اإلقليمية النامية
األخرى في أفريقيا .وأجرى مركز نيروبي لمكافحة الجفاف ) (ICPACالتابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
) (IGADمرحلة إيضاحية ألكثر من عامين وفي آب /أغسطس  ،2014قدم طلبا ً العتماده كمركز مناخي إقليمي تابع
للمنظمة ).(WMO
ووصلت االستعدادات إلنشاء مركز إقليمي للمناخ لوسط أفريقيا مرحلة المشاورات بين األطراف المعنية
-21
بشأن التوصيات الواردة في التقرير االستشاري عن جدوى إنشاء ھذا المركز وتقاسم التكاليف.
وفي إطار الجھود الرامية إلى تعزيز ومواصلة اإلدارة الفعالة للبيانات المناخية الوطنية بما يتماشى مع
-22
أفضل الممارسات والتوصيات العلمية والتقنية ذات الصلة ،رأس نائب رئيس االتحاد اإلقليمي األول االجتماع االفتتاحي
للجنة التوجيھية لبرنامج  ،CLIMSOFTالذي ُعقد في نيروبي في يومي  29-28تموز /يوليو .2014وأعقبھا ورشة عمل
للتطوير التقني لبرنامج  CLIMSOFTعُقدت في الفترة من  30تموز /يوليو إلى  1آب /أغسطس CLIMSOFT .ھي قاعدة
بيانات مناخية أنشأھا مبرمجون من غينيا وكينيا وزيمبابوي ،بتمويل ودعم فني من ھيئة األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة وھي متاحة لالستخدام من قبل أي من المرافق الوطنية ) (NMHSsالراغبة في ذلك.
و ُعقدت الدورة األولى لفرقة العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابعة لالتحاد
-23
اإلقليمي األول )أفريقيا( في نيروبي ،كينيا ،من  17إلى  21أيلول /سبتمبر  .2012ويكفي القول إن المؤتمر العالمي
الخامس عشر لألرصاد الجوية طلب من االتحادات اإلقليمية تطوير خططھا اإلقليمية لتنفيذ النظام ) ،(WIGOSوتنسيق
أنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSمع نظام معلومات المنظمة ) (WISفي الخطة التشغيلية وبرنامج العمل لكل منھما،
وتعزيز أنشطة بناء القدرات والتوعية لمساعدة األعضاء في تنفيذ النظام ) .(WIGOSوكان من النتائج الرئيسية للدورة
خطة تنفيذ إقليمية للنظام ) (WIGOSتغطي الفترة  ،2015-2012باعتبارھا مرحلة ما قبل التشغيل.
وتم تمثيل المنطقة باقتدار من جانب فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة المنظمة
-24
) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ،واستوفت
ناميبيا وموريشيوس وكينيا وزمبابوي االستبيان المقدم.

RA I-16/Doc.3, DRAFT 1, p. 8

المسودة األولى
وواصلت مكاتب المنظمة ) (WMOاإلقليمية ألفريقيا وأقل البلدان نمواً خالل فترة ما بين الدورتين تلبية
-25
احتياجات األعضاء من أجل مواصلة تطوير وتدعيم المراكز الوطنية ) .(NMHSsوفي ھذا الصدد ،قدم مكتبا المنظمة
) (WMOفي أبوجا ،نيجيريا ،وفي نيروبي ،كينيا ،دعما ً فعاالً في تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة ) (WMOفي اإلقليم.
مكاتب المنظمة ) (WMOاإلقليمية ألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك المكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا
ووسطھا وغربھا والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا
قدمت مكاتب المنظمة ) (WMOاإلقليمية ألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك المكتب دون اإلقليمي
-26
لشمال أفريقيا ووسطھا وغربھا والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا الدعم الفعال إلى المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي جھودھا المبذولة لتعزيز خدماتھا وكذلك إلى رئيس االتحاد ونائب الرئيس
والھيئات الفرعية لالتحاد في االضطالع بمسؤولياتھم.
وعملت مكاتب المنظمة ) (WMOاإلقليمية ألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك المكتب دون اإلقليمي
-27
لشمال أفريقيا ووسطھا وغربھا والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا على تيسير تنفيذ اللقاءات اإلقليمية للمنظمة
) ،(WMOوالمحافظة على اتصاالت وثيقة مع األعضاء ،وتقديم الدعم لتلبية احتياجات األعضاء ،والتصدي للبرامج
المتعددة القطاعات التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالتي تنفذ جميعھا في إطار تعاون وثيق مع األعضاء والمنظمات اإلقليمية
ذات الصلة] .أنشطة مكاتب المنظمة ) (WMOاإلقليمية ألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك المكتب دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا ووسطھا وغربھا والمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا وجنوبھا تم توثيقھا في .[RA I-16/Doc. 8
واصلت مكاتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً ،من خالل مكتبي المنظمة في اإلقليم ،توطيد
-28
االتصاالت مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية ) (RECSsوالمنظمات اإلقليمية األخرى المشاركة في مختلف جوانب
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والبيئة والماء .كما قُدم الدعم الجتماعات مديري المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASوالجماعة اإلنمائية ) (SADCواللجنة االقتصادية ألفريقيا )،(EAC
والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) .(CEMACوقد أنشأت ھذه الھيئات برامج لألرصاد الجوية في أنشطتھا الھامة
في تكوين رابطة األرصاد الجوية للجنوب األفريقي ) (MASAالتي تضم جميع المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المنطقة
دون اإلقليمية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) (SADCفي الجنوب األفريقي .وقد قطع تأسيس جمعية األرصاد
الجوية لشرق أفريقيا ،في إطار جماعة شرق أفريقيا ) (EACشوطا ً طويالً.
أنشطة االتحاد المستقبلية
اليزال ھناك عدد كبير من التحديات أمام المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الوفاء بواليتھا ،وسيطلب من
-29
االتحاد تقديم التوجيھات بشأنھا ،وھي تشمل ما يلي:
)أ(

إعادة النظر في قدرات مكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم لخدمة األعضاء بمزيد من الفاعلية؛

)ب(

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

)ج(

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

)د(

اإلسراع في تنفيذ نظام إدارة الجودة لجميع المرافق الوطنية ) (NMHSsفي أفريقيا فيما يتعلق بالخدمات
المقدمة للطيران.

وثمة حاجة عاجلة إلى إيالء االھتمام لمسائل تكنولوجيا االتصاالت في أفريقيا ،والسعي بنشاط إلى
-30
استغالل اإلمكانات الفنية التي تم تحديدھا باعتبارھا مجاالت إشكالية طويلة األجل.
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المسودة األولى
كلمات الشكر
أعرب رئيس االتحاد عن رغبته في اإلعراب عن تقديره وامتنانه لجميع من أسھم في أعمال االتحاد .وقدم
-31
ً
ً
شكرا خاصا لنائب الرئيس ،الدكتور  ،R. Makarauورؤساء وأعضاء أفرقة العمل وكذلك فرادى المقررين في االتحاد.
كما قدم الشكر ألعضاء االتحاد الذين استضافوا مختلف االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التدريبية خالل فترة ما بين
الدورتين.
كما أبدى الرئيس رغبته في اإلعراب عن امتنانه ألعضاء المنظمة ) (WMOوالمؤسسات الشريكة التي
-32
قدمت إسھامات قيمة في تطوير األرصاد الجوية في اإلقليم.
وأبدى الرئيس رغبته أيضا ً في اإلعراب عن امتنانه العميق وتقديره لألمين العام للمنظمة )(WMO
- 33
ً
ولألمانة ،السيما المكتب اإلقليمي ألفريقيا وأقل البلدان نموا ومكتبي المنظمة ) (WMOفي اإلقليم ،لما قدموه من دعم
ومشورة قيمين في أعمال االتحاد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال يُدرج في الملخص العام
األرصاد الجوية للطيران
المراجع:
-1

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد األول ،الفصالن  4و5؛

-2

الالئحة الفنية للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،(49المجلد الثاني /المرفق  3لمنظمة الطيران
المدني الدولي ) :(ICAOخدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية؛

-3

 - http://www.icao.int/meetings/METDIV14/Pages/default.aspxالموقع الشبكي الجتماع شعبة
األرصاد الجوية المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) 18 - 7) (WMOتموز /يوليو  ،(2014مونت﷼ ،كندا؛

-4

 - http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/index_en.htmlالموقع الشبكي لبرنامج األرصاد الجوية
للطيران التابع للمنظمة ).(WMO

مقدمة
المواد المتوافرة أدناه تستند إلى النتائج المرحلية لالستقصاءات الجارية ونتائج عمليات المراقبة األخرى المتاحة في
أمانة المنظمة ) .(WMOويشجع األعضاء على تقديم التحديثات حسب الضرورة للحصول على صورة حقيقية عن
مستوى التنفيذ في مجاالت الخدمات المختلفة ألعضاء االتحاد اإلقليمي األول.
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المسودة األولى
تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوتقييم كفاءة الموظفين العاملين في مجال الطيران في االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا(
حالة نظام إدارة الجودة
البلد

الحالة
الراھنة

معلومات إضافية

)(QMS

حالة تقييم
الكفاءات

منسق )مدير نظام إدارة الجودة )((QMS

مالحظات

a.terchi@meteo.dz

 -1الجزائر
 -2أنغوال
 -3بنين

ال
اعتمدت
اعتمدت

مرحلة متقدمة

 -4بوتسوانا
 -5بوركينا فاسو

ال
اعتمدت

مرحلة متقدمة

Grapoo@gmail.com

 -6بوروندي
 -7الكاميرون

ال
اعتمدت

جاري تنفيذھا

barakiza_r@yahoo.co.uk

 -8كابو فيردي
 -9جمھورية أفريقيا الوسطى
 -10تشاد

ال
اعتمدت
اعتمدت

مرحلة متقدمة
4

 -11جزر القمر

اعتمدت

4

 -12كوت ديفوار

اعتمدت

4

 -13جمھورية الكونغو
الديمقراطية
 -14جمھورية الكونغو

ال
اعتمدت

 -15جيبوتي

ال

lutumba.tima@inamet.gov.ao

جاري تنفيذھا

4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

ignacemfutila@yahoo.fr
4

مرحلة أولية

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
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المسودة األولى
 -16مصر
 -17غينيا االستوائية

اعتمدت
اعتمدت

 -18إريتريا
 -19إثيوبيا
 -20الغابون

ال
ال
اعتمدت

مرحلة أولية
جاري تنفيذھا

 -21غامبيا
 -22غانا
 -23غينيا
 -24غينيا بيساو

ال
ال
ال
اعتمدت

مرحلة متقدمة
مرحلة أولية
مرحلة أولية

 -25كينيا
 -26ليسوتو
 – 27ليبيريا
 -28ليبيا
 -29مدغشقر

اعتمدت
ال
ال
ال
اعتمدت

 -30مالوي
 -31مالي

ال
اعتمدت

4

 -32موريتانيا

اعتمدت

4

 -33موريشيوس
 -34المغرب
 -35موزامبيق
 -36ناميبيا
 -37النيجر

اعتمدت
اعتمدت
اعتمدت
اعتمدت
اعتمدت

4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

wetena@yahoo.com
4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

touraylm@yahoo.co.uk
juatia@yahoo.co.uk
medina_pite@yahoo.fr
4
muiruri@meteo.go.ke

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

5

charles.tseole@gmail.com

مرحلة أولية
جاري تنفيذھا
مرحلة أولية

ashuord@yahoo.com

جاري تنفيذھا

amosmtonya@gmail.com

rozawiea@yahoo.ca
4

sudhir_beegoo@yahoo.com

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

5

fzbensaid@gmail.com
mussa_m@inam.gov.mz
moetiej@meteona.com
4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
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المسودة األولى
ومدغشقر
 -38نيجيريا
 -39رواندا
 -40سان تومي وبرينسيبي
 -41السنغال

اعتمدت
ال
ال
اعتمدت

 -42سيشيل
 -43سيراليون
 -44الصومال
 -45جنوب أفريقيا
 -46جنوب السودان
 -47السودان
 -48سوازيلند
 -49تنزانيا
-50توغو

ال
ال
اعتمدت
ال
اعتمدت
ال
اعتمدت
اعتمدت

 -51تونس
 -52أوغندا
 -53زامبيا
 -54زمبابوي

)(ASECNA

bassey_eyoh@yahoo.com

جاري تنفيذھا
ال توجد معلومات

johnntaganda@yahoo.com

مرحلة متقدمة
مرحلة أولية
لم تبدأ بعد

r.ogada@meteo.gov.sc

4

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

patrickmusa2013@gmail.com
No contact
Jannie.Stander@weathersa.co.za

لم تبدأ بعد

mojwokm@gmail.com
jmaha16@hotmail.com

مرحلة أولية

5

m.denis@meteo.gov.sc
danford.nyenyema@meteo.go.tz

4
4

اعتمدت
ال
ال

grami@meteo.tn

2

jackson.rwakishaija@gmail.com

4

sikemmanuel@gmail.com

3

اعتمدت

mukunguta@yahoo.co.uk

مرحلة متقدمة

وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا
ومدغشقر )(ASECNA

فيما يخص األعضاء في وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAيمكن االتصال بالسيد  Goama Ilboudoعلى العنوان اإللكتروني:

ilboudogoa@gmail.com
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المسودة األولى
مالحظات:
 -1بعض األعضاء في وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAيخضعون اآلن للمراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة
 -2كان التاريخ النھائي لتنفيذ نظام إدارة الجودة ) 25 (QMSتشرين الثاني /نوفمبر

2012

 -3كان التاريخ النھائي لتقييم الكفاءات وتوثيقھا  1كانون األول /ديسمبر  .2013األرقام التي تظھر في مربع تقييم الكفاءات تعني:
 (1التنفيذ لم يبدأ بعد
 (2تعديل معايير الكفاءة في المنظمة ) (WMOلتالئم المتطلبات واألوضاع الوطنية
 (3تم إعداد عملية التقييم وجدولھا الزمني
 (4بدأت عملية التقييم
 (5االنتھاء من عملية التقييم
ــــــــــــــــــــ

)(QMS
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
األرصاد الجوية الزراعية
تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية )مطبوع المنظمة رقم (1134

مقدمة
نظمت المنظمة ) (WMOأو أدارت أو مولت األنشطة التالية المتعلقة باألرصاد الجوية الزراعية .وكان الھدف من ھذه
األنشطة تحسين قدرات خدمات األرصاد الجوية الزراعية وزيادة التفاعل بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsواألوساط الزراعية وزيادة تبادل التعليقات بينھما.
عُقدت الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي أنطاليا ،تركيا في الفترة من
-1
 10إلى  15نيسان /أبريل  .2014وقد سبق ھذه الدورة انعقاد المؤتمر الدولي بشأن تعزيز معلومات الطقس والمناخ من
أجل الزراعة واألمن الغذائي في الفترة من  7إلى  9نيسان /أبريل  .2014ويوفر الموقع الشبكي للمؤتمر مزيداً من
المعلومات عن أھداف المؤتمر ويتيح كذلك قائمة بالمشاركين والعروض .واُختير عضوان في لجنة اإلدارة التابعة للجنة
) (CAgMمن االتحاد اإلقليمي األول وھما السيدة ) Julienne Ukejeنيجيريا( والسيد ) Daouda Diarraمالي(.
وعُقد اجتماع تقييم نھائي لمشروع األرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRIفي باماكو ،مالي في الفترة
-2
من  26إلى  30أيلول /سبتمبر  ،2011تم ّخض عن المشروع التشغيلي الجديد لألرصاد الجوية والزراعة
) (METAGRI OPERATIONALالذي يتضمن مكونات جديدة تتعلق بالتدريب ،وتطوير مھارات االتصاالت ،وأدوات
لتقديم التعليقات والتقييم ،والدعم المؤسسي .و ُنظمت دورات تدريبية لمدربين في بلدان محددة على الحلقات الدراسية
الجوالة لصالح نيجيريا في يومي  29و 30آذار /مارس  ،2011وليبيريا في الفترة من  17إلى  19نيسان /أبريل ،2012
وسيراليون في الفترة من  12إلى  15أيار /مايو .2014
ّ
ونظمت المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATوالمنظمة
-3
) (WMOعدة دورات تدريبية بشأن استخدام النواتج الساتلية في األرصاد الجوية الزراعية .وعقدت الدورة األولى في
مقر المركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما ) (AGRHYMETفي
نيامي )النيجر( في تشرين الثاني /نوفمبر  .2012وعُقدت الدورة الثانية في أكرا واستضافتھا الوكالة الغانية لألرصاد
الجوية في حزيران /يونيو  ،2013وعُقدت دورة ثالثة في بوركينا فاسو في أيار /مايو .2014
وعُقدت عدة حلقات عمل تدريبية على نموذج المحاصيل  SARRA-Hالذي اس ُتحدث مؤخراً للمنطقة من
-4
أجل محاصيل الحبوب الرئيسية :ال ُّد ْخن والسَّرغوم واألرز والذرة ،وھو يحل محل النموذج السابق )نموذج التشخيص
المائي للمحاصيل ) .((DHCوقد عقدت الدروة التدريبية األولى في نيامي ،النيجر في الفترة من  28تشرين األول/
أكتوبر إلى  1تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013وعُقدت دورة تدريبية أخرى في الفترة من  24إلى  28شباط /فبراير 2014
في بانجول ،غامبيا .ونظمت المنظمة ) (WMOوالمركز اإلقليمي ) (AGRHYMETھذه الدورات التدريبية بدعم من مركز
التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية ) (CIRADبمدينة مونبولييه ،فرنسا.
ويركز أيضا ً المشروع التشغيلي لألرصاد الجوية والزراعة ) (METAGRI OPERATIONALعلى زيادة
-5
التفاعل مع وسائط اإلعالم والمرافق الوطنية ) .(NMHSsوقد عُقدت أول حلقة عمل لوسائط اإلعالم في داكار ،السنغال
في  3كانون األول /ديسمبر  .2012وعُقدت سلسلة من االجتماعات في كل من غامبيا وغينيا ـ بيساو وغينيا وسيراليون
وليبيريا وتوغو في الفترة من كانون األول /ديسمبر  2013إلى شباط /فبراير  .2014و ُنظمت جميع ھذه االجتماعات من
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ِق َبل المرافق الوطنية ) (NMHSsفي ھذه البلدان وبالدعم التخطيطي والتيسير من ِق َبل مستشارة المنظمة ) (WMOالسيدة
 .Oumy N’Diayeومن النتائج الرئيسية الناجمة عن ھذه االجتماعات إقامة حوارات مفيدة بين الصحفيين وأخصائيي
األرصاد الجوية ،وتحسين معرفة كل جھة بمھام الجھة األخرى ،وإعداد خطط للتعاون في المستقبل.
واستفادت إثيوبيا بين عامي  2010و 2012من منحة مؤسسة روكفلر من أجل تدريب المدربين .ونظمت
-6
الوكالة الوطنية اإلثيوبية لألرصاد الجوية ) (NMAEحلقة عمل واسعة النطاق لتدريب المدربين العاملين في مجال
اإلرشاد الزراعي في أديس أبابا في نيسان /أبريل  2011وعدة حلقات عمل لتدريب المدربين في مناطق أخرى .كما
نظمت مؤسسة روكفلر والوكالة ) 15 (NMAEحلقة دراسية جوالة في عام  2011و 14حلقة في عام  2013في  10مناطق
زراعية ـ مناخية مختلفة ووزعت على المزارعين نحو  900جھاز لقياس األمطار.
وقُدمت مكونات من األرصاد الجوية الزراعية ضمن المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
-7
ُ
) ،( SWFDPونفذ مشروع ذو صلة للبنك الدولي في بحيرة فيكتوريا بشأن األمن الغذائي وسالمة النقل البحري،
بتنسيق من عدة إدارات تابعة للمنظمة ) .(WMOوفي أوغندا ،ركز مشروعان تجريبيان على استخدام تكنولوجيا
الھواتف المحمولة إلبالغ معلومات الطقس والمناخ إلى األوساط الزراعية ،إذ ضم المشروع األول صيادين في
الجزء الشمال الغربي من بحيرة فيكتوريا ،وضم المشروع الثاني مزارعين في جنوب غربي أوغندا )منطقة
كاسيسي( .وعُقد اجتماع لفريق عامل معني باألرصاد الجوية الزراعية بممثلين من المنطقة في يومي  20و 21شباط/
فبراير  2012في عنتيبي ،أوغندا لمناقشة احتياجات أخصائيي األرصاد الجوية الزراعية فيما يتعلق بنماذج وتطبيقات
التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
واستناداً إلى ھذه التجربة في أوغندا ،أبرمت المنظمة ) (WMOووكالة األرصاد الجوية التنزانية
-8
ً
اتفاقا في آذار /مارس  2013لتنفيذ مشروع يسمى "اإلنذار بالطقس على الھواتف المحمولة ) :(MWAخدمات الطقس
والمناخ من أجل الحد من المخاطر على أوساط صيد األسماك والزراعة في حوض بحيرة فيكتوريا في تنزانيا".

)(TMA

وعقد برنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق االستشاري
-9
للبحوث الزراعية الدولية ) (CGIARوالمنظمة ) (WMOووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDوشراكة
الخدمات المناخية ) (CSPحلقة عمل بشأن توسيع نطاق الخدمات المناخية المقدمة للمزارعين في أفريقيا وجنوب آسيا
في الفترة من  10إلى  12كانون األول /ديسمبر  2012في سالي ،السنغال .وعملت ھذه الحلقة على اتخاذ مبادرات بين
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين القدرة على مقاومة تقلبية المناخ وتغيره.
وعُقد اجتماع لألطراف المعنية بشأن "تطبيقات األرصاد الجوية الزراعية ورطوبة التربة من أجل جنوب
-10
أفريقيا" في بريتوريا ،جنوب أفريقيا في يومي  29و 30أيار /مايو  ،2012وعُقدت فيما بعد حلقة عمل بشأن رطوبة
التربة في يومي  10و 11آذار /مارس  2014في بريتوريا أيضا ً .وناقشت حلقة العمل التي عُقدت في عام  2014المواقع
التي س ُتركب فيھا  30جھازاً إضافيا ً الستشعار رطوبة التربة في جنوب أفريقيا.
وشارك مكتب المساعدات اإليرلندية ) (Irish Aidوالمنظمة ) (WMOفي كانون األول /ديسمبر  2012في
-11
مشروع ركز بشكل مبدئي على األمن الغذائي في المناطق المعرضة للجفاف من قبيل تيغري في إثيوبيا .وكان الھدف
من المشروع ھو تعزيز الموارد التشغيلية للوكالة الوطنية اإلثيوبية لألرصاد الجوية ) (NMAEمن أجل تقديم مزيد من
المعلومات والخدمات الخاصة بالطقس والمناخ للمزارعين الريفيين وتعزيز نظم اإلنذار المبكر من أجل إدارة مخاطر
الطقس والمناخ في قطاع الزراعة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
معالجة البيانات والتنبؤ – الطقس
التنبؤ التشغيلي بالطقس ،بما في ذلك مواصلة إعداد وتطوير النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP

)(GDPFS

تفيد المعلومات والبيانات التي قدمھا األعضاء حتى عام  2012بشأن حالة تنفيذ النظام ) (GDPFSفي
-1
االتحاد اإلقليمي األول ،أن  12بلداً )من أصل  53بلداً( تشير إلى أنھا تشغل حاليا ً نماذج منطقة محدودة ) (LAMباستخدام
األحوال الجوية الحدودية المتحصل عليھا من النماذج العالمية ) (GMسواء من إكستير )النموذج الموحد )((UM
)يستخدمه مركز واحد( أو أوفنباخ )النموذج العالمي )) ((GMEتستخدمه ثالثة مراكز( أو تولوز )مشروع بحوث
النطاقات الصغيرة والكبيرة )) ((ARPEGEتستخدمه ثالثة مراكز( أو واشنطن )النظام العالمي للتنبؤ )) ((GFSتستخدمه
أربعة مراكز( أو مركز التنبؤات الجوية والدراسات المناخية )) (CPTECالبرازيل( )يستخدمه مركز واحد( .وأبلغ ثالثة
بلدان أنھا تشغل نموذجا ً الھيدروستاتي .وأبلغ َب َلدان أنھما يشغالن نموذجا ً موجيا ً .كما أبلغ َب َلدان أنھما يشغالن نموذجا ً
النتقال األتربة والرمال في الغالف الجوي .ويشغل مركز واحد نموذجا ً عالميا ً للتنبؤات الطويلة المدى ) .(LRFويرجى
من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول تحديث تقاريرھم المرحلية الفنية ،السيما تلك التقارير التي لم تحدَّث منذ بضع
سنوات .وتتوافر تقارير األعضاء على الوصلة التالية:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/ProgressReports/2012/GDPFS-NWP-2012.html

كما يرد مخلص بمراكز التنبؤ التابعة للمنظمة ) (WMOوالمتصلة بالنماذج العددية العاملة على الوصلة التالية:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/documents/STATUSTA2012_updated.doc

وأ ُحرز تقدم كبير في التنقيح الشامل لمرجع النظام )) (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  ،(485والذي يُعرض
-2
مشروع نصه الحالي في وثيقة عمل على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOعلى الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/DPFS-index.html
ونشرت المنظمة ) (WMOوثيقة بعنوان "المبادئ التوجيھية الخاصة بنظم تنبؤ المجموعات ) (EPSوالتنبؤ
-3
ً
ً
لمساعدة المتنبئين في تطبيق نظم تنبؤ المجموعات ) (EPSتطبيقا فعاال" )مطبوع المنظمة رقم  ،(2012 ،1091وھي
متاحة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية على الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Manual/EPS-Guidelines.html
وعُقدت حلقة عمل مشتركة بين اللجنة ) (CBSولجنة علم المناخ ) (CClبشأن "التنبؤات التشغيلية الطويلة
-4
المدى :المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) (GPCsوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsلدعم المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) "(RCOFsفي 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 ).(RCOFs
)(http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINAL-REPORT_GPC_RCCworkshop.pdf
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أنشطة التصدي للطوارئ

)(ERA

شاركت المنظمة ) (WMOبشكل فعال في إطار منظومة األمم المتحدة ،السيما مع الوكالة الدولية للطاقة
-5
الذرية ) ،(IAEAوكذلك من خالل اللجنة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالطوارئ اإلشعاعية والنووية ،ومن خالل
أعضائھا ،في األنشطة والتقارير المتعلقة بالحادث الذي وقع في محطة توليد الطاقة النووية في فوكوشيما دايتشي
باليابان جراء وقوع زلزال وتسونامي في الشرق األقصى لليابان في آذار /مارس  .2011وقد استعرضت ھذه األنشطة
وق َّيمت نظم التأھب للطوارئ والتصدي لھا ،وتضمنت إعداد تحليالت جوية تالئم تقييم االنتقال واالنتشار والترسب في
الغالف الجوي من أجل المساھمة في الدراسة الالحقة للحادث التي تضطلع بھا لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار
اإلشعاع الذري ) (UNSCEARعن مستويات وتأثيرات اإلشعاع المنبعث من الحادث .و ُنشر تقرير فرقة العمل التابعة
للمنظمة ) (WMOالتي أعدت تحليالت األرصاد الجوية باعتباره مطبوعا ً فنيا ً صادراً عن المنظمة ) (WMOبعنوان :تقييم

التحليالت الجوية النتشار وترسب النويدات المشعة الناجمة عن الحادث الذي وقع في محطة توليد الطاقة النووية في
فوكوشيما دايتشي )مطبوع المنظمة رقم  .(2013 ،1120وسيُنظر في مدى إمكانية تنفيذ األساليب المستخدمة في تقييم
التحليالت المتعلقة بتقدير االنتشار والترسب في الغالف الجوي والتنبؤ به في الجيل المقبل من النظم التشغيلية ألنشطة
التصدي للطوارئ ).(ERA
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
معالجة البيانات والتنبؤ :مسائل المناخ

مراقبة نظام المناخ وتقييمه
.1

قامت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية

) ( ACMADومركز األرصاد الجوية في غامبيا ،بتنظيم حلقة دراسية تدريبية بشأن الظواھر المناخية المتطرفة
ومؤشرات تغير المناخ مع التركيز على غرب أفريقيا ،في بانجول ،في الفترة  9-5كانون األول /ديسمبر  .2011وحضر
ھذه الحلقة الدراسية ممثلون قطريون وخبراء دوليون من المعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية ) (KNMIومكتب
األرصاد الجوية في المملكة المتحدة ،والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )( ACMAD
وممثلون عن المنظمة ) .(WMOوخالل حلقة العمل ،تم تحليل مجموعة من مؤشرات درجات الحرارة والھطول
القصوى .وتجري حاليا ً مراجعة ورقة استعراض النظراء لنتائج حلقة العمل.
وعقدت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة
.2
) ،(ESCWAحلقة عمل عن المؤشرات المناخية للبلدان العربية في الدار البيضاء في آذار /مارس  .2012وأفضت حلقة
العمل إلى بحث علمي تم نشره في الجريدة الدولية للمناخيات ،وكان أغلبية المؤلفين خبراء وطنيين في علم المناخ من
البلدان العربية ;(Donat et al., 2013, Int. J. Climatol., doi: 10.1002/joc.3707
).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3707/abstract
وقامت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية بنواتج المراقبة الوطنية للمناخ
.3
بتحديد ستة نواتج للمراقبة الوطنية للمناخ يتع ّين تبادلھا )(http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/opace2_tt_ncmp/

)(TT-NCMP

.4

ويتاح البيان الذي تصدره المنظمة ) (WMOعن حالة المناخ العالمي على الموقع الشبكي

التالي. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php:

ويتاح التقرير العقدي للمنظمة ) (WMOبشأن المناخ المعنون "المناخ العالمي  ،2010-2001عقد من
.5
الظواھر المناخية المتطرفة" )مطبوع المنظمة رقم  ،(1103باللغتين اإلنكليزية والفرنسية على الموقع الشبكي التالي:
 .http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15112#.U9uxg_mSyPYوتتاح النسخة الملخصة
للتقرير العقدي للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  (1119باللغات الرسمية الست للمنظمة ) (WMOعلى الموقع
الشبكي التالي . http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15110#.U9uxRPmSyPY:وتتاح
خريطة تبيّن تغطية األعضاء المشاركين لتقرير المناخ العالمي على الموقع الشبكي التالي:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/linkedfiles/answers_to_DGCS.jpeg

وتعاونت المنظمة ) (WMOمع المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
.6
إلنشاء فرقة عمل أفريقية بھدف نشر بيان سنوي أفريقي عن حالة المناخ في أفريقيا كمشروع إيضاحي .واجتمعت فرقة
)( ACMAD
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المسودة األولى
العمل في شباط /فبراير  2014لصياغة النسخة األولى للبيان لعام  .2013ويعرض المطبوع حاليا ً على المنظمة للحصول
على موافقة لنشره.
ونظمت حلقة عمل بشأن مراقبة المناخ ،بما في ذلك إقامة نظام مراقبة المناخ ) (CWSفي االتحاد اإلقليمي
.7
األول ،مع التركيز على شرق وجنوب أفريقيا في بريتوريا ،جنوب أفريقيا في الفترة  18-15نيسان /أبريل. 2013
).(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf
.8
وتقوم مرافق تطبيقات السواتل بشأن مراقبة المناخ ) (CM SAFوالتابعة للمنظمة األوروبية الستخدام
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATبتوليد وحفظ وتوزيع النواتج والخدمات العالية الجودة المستمدة من
السواتل وذات الصلة بمراقبة المناخ في الطريقة التشغيلية .وتتاح عدة بيانات ونواتج للقارة األفريقية .وتتاح المعلومات
عن النواتج الخاصة بمرافق تطبيقات السواتل بشأن مراقبة المناخ ) (CM SAFعلى الموقع الشبكي التالي:
.http://www.cmsaf.eu/EN/Products/AvailableProducts/Available_Products_node.html

ويزمع عقد حلقة عمل تدريبية خاصة بمرافق تطبيقات السواتل بشأن مراقبة المناخ ) (CM SAFومخصصة للخبراء
المؤھلين من االتحاد اإلقليمي األول في بريتوريا ،جنوب أفريقيا في الفترة  12-8حزيران /يونيو .2015

نظام معلومات الخدمات المناخية
ّ
ونظم المعھد الوطني لألرصاد الجوية ) (INAMفي موزامبيق مشروعا ً تجريبيا ً بشأن المنتدى الوطني
.9
للتوقعات المناخية لموزامبيق خالل الفترة  6-3آذار /مارس  2014في مابوتو ،بدعم من المنظمة ) (WMOوبالتنسيق
معھا .وحضر ھذا المنتدى ممثلون عن  20وكالة وستة مكاتب قطرية للشركاء اإلنمائيين باإلضافة إلى الخبراء
الدوليين واألمانة .والمشروع التجريبي بشأن المنتدى الوطني للتوقعات المناخية آلية نموذجية لضمان فھم نواتج
المعلومات المناخية وإبالغھا للمستخدمين .ويتم أخذ وجھات نظر المستخدمين واحتياجاتھم في االعتبار لتيسير إتاحة
صة لفھم المخاطر والفرص المرتبطة بالمعلومات
المعلومات المناخية وتحسين مالءمتھا وتطبيقھا ،كما يتم توفير من ّ
المناخية وتحقيق التنسيق المشترك بين الوكاالت للسياسات والخطط والبرامج القطاعية.
وتنفذ المنظمة ) (WMOمشروعا ً بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ) (KOICAلدعم إنشاء إطار
.10
مناخي إقليمي لشرقي أفريقيا .وتح ِّدث المنظمة ) (WMOفي إطار ھذا المشروع البنية األساسية الحاسوبية لمركز نيروبي
لمراقبة المناخ ) ،(ICPACكما أنھا تسھم في منتدى التوقعات المناخية في القرن األفريقي األعظم ) .(GHACOFوتساعد
المنظمة ) (WMOأيضا ً في جوانب االتصال فيما يتعلق بنواتج المنتدى ) ،(GHACOFآخذة في االعتبار حالة المجاعة
السائدة في أجزاء من المنطقة.
ودخلت فرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بمشاركة المستخدمين في منتديات التوقعات المناخية
.11
) (TT-UPCOFفي مشاورات مع جماعات المستخدمين في الدورة الثالثين لمنتدى التوقعات المناخية للقرن األفريقي
األعظم ) 29-27شباط /فبراير  ،2012كيجالي ،رواندا( ،في إطار دراسة حالة.
)(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/Meetings_relevant_TTUPCOFWMO.php

واستھلت دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ) (Météo-Franceمنتدى جديداً للتوقعات المناخية في جنوب
.12
غرب المحيط الھندي ) ،(SWIOCOFبالتعاون مع لجنة المحيط الھندي والمنظمة ) ،(WMOوعُقدت دورته األولى في
الفترة  24أيلول /سبتمبر –  3تشرين األول /أكتوبر  2012في  ،St Denisال رينيون.
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المسودة األولى

مبادرات الجفاف
ونظمت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة
.13
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبالتعاون أيضا ً مع عدد من المؤسسات األخرى ،االجتماع الرفيع المستوى
بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي جنيف في الفترة من  11إلى  15آذار /مارس  .2013واختتم الجزء
الرفيع المستوى التابع لالجتماع ) (HMNDPأعماله بإصدار إعالن نھائي يدعم العملية.
)(http://www.hmndp.org/

وعُقدت حلقة العمل اإلقليمية األولى بشأن تطوير القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
.14
) (NDMPلشرق أفريقيا وجنوبھا في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في آب /أغسطس  .2014وحضر حلقة العمل مشاركون من
البلدان والمنظمات التالية :بوتسوانا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومالوي وموزامبيق وناميبيا ورواندا وأوغندا وجمھورية
تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
) ،(FAOواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواتفاقية التنوع األحيائي ) (CBDوالشراكة العالمية للمياه
) (GWPوبرنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ).(UNW-DPC
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

)(WMO

المراجع:
-1

القرار  - (Cg-16) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

-2

الدورة األولى لفريـق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام  ،(ICG- WIGOS) WIGOSجنيف،
 30-26أيلول /سبتمبر 2011

-3

الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين اللجـان والمعني بالنظام  ،(ICG- WIGOS) WIGOSجنيـف،
 22-18آذار /مارس 2013

-4

الدورة الثالثة لفريـق التنسيـق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام  ،(ICG- WIGOS) WIGOSجنيـف،
 14-10شباط /فبراير 2014

-5

القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام

-6

خطة تنفيذ إطار النظام  ،(WIP) WIGOSالنسخة  ،3.0التي اعتمدتھا الدورة السادسة والستون للمجلس
التنفيذي

-7

التقرير النھائي للدورة األولى الجتماع فريق شبكة الغالف الجليدي ) (CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWريكيافيك ،أيسلندا 23-22 ،كانون الثاني /يناير 2014

-8

التقرير النھائي للدورة األولى الجتماع الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
ريكيافيك ،أيسلندا 24-23 ،كانون الثاني /يناير 2014

-9

الدورة األولى لفريق خبراء المجلس التنفيذي المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ،ويلينغتون،
نيوزيلندا 28-25 ،شباط /فبراير 2014

-10

مشروع مفھوم مبادرة تعاونية دولية طويلة األجل محتملة في المنطقتين القطبيتين )المبادرة القطبية
الدولية(IPI) ،

-11

الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية ) ،(CBS-15جاكارتا 15-10 ،أيلول /سبتمبر

12

الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMO-16سان بطروسبورغ ،االتحاد الروسي،
 16-10تموز /يوليو 2014

-13

القرار  - (Cg-15) 4الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية المتصلة بھا )مطبوع
المنظمة رقم (1026؛

)(WMO

(WIP) WIGOS

2012
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المسودة األولى
-14

القرار  - (EC-64) 11الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية المتصلة بھا )مطبوع
المنظمة رقم (1092؛

-15

القرار  - (EC-65) 9الحفاظ على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية
المتصلة بھا في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ) 2015مطبوع المنظمة رقم (1118؛

-16

ورقة موقف أولي للمنظمة  WMOبشأن المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الراديوية
)(WRC-15؛

-17

مشروع استراتيجية المنظمة  WMOبشأن حماية الترددات الراديوية لوثائق معلومات األرصاد الجوية
 EC-65-inf04-4(2)-Draft-Strategy-RFP_en.docمتاح على الموقع http://ec-65.wmo.int/information-
papers-e-f

-18

التقرير النھائي للدورة األولى لفرقة العمل التابعة للدورة األولى لالتحاد اإلقليمي األول والمعنية بالنظام
) WIGOSكينيا 21-17 ،أيلول /سبتمبر (2012

-19

التقرير النھائي لحلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي الجنوب األفريقي )زمبابوي 7-5 ،حزيران /يونيو (2013

-20

التقرير النھائي لحلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي غرب أفريقيا )كوت ديفوار 15-12 ،تشرين الثاني /نوفمبر (2013

-21

التقرير النھائي لحلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي شمال أفريقيا )المغرب 22-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2013

-22

التقرير النھائي لحلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي وسط أفريقيا )الكونغو 29 ،نيسان /أبريل  2 -أيار /مايو (2014

-23

التقرير النھائي لحلقة العمل دون اإلقليمية لالتحاد اإلقليمي األول بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي شرق أفريقيا )تنزانيا 5-2 ،حزيران /يونيو (2014

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة

)(WMO

قرر المؤتمر السادس عشر ،باتخاذه القرار  ،50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد (WIGOS) ،التابع
-1
للمنظمة ) (WMOخالل الفترة المالية السادسة عشرة باعتبار ذلك جھداً من الجھود الرئيسية التي تبذلھا المنظمة )(WMO
بھدف أن يصبح النظام  WIGOSعامالً اعتباراً من عام  2016فصاعداً ]المرجع  .[1وقام كل من فريق التنسيق األول
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام  (ICG- WIGOS-1) WIGOSوفريق التنسيق الثاني المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام  (ICG- WIGOS-2) WIGOSوفريق التنسيق الثالث المشترك بين اللجان والمعني بالنظام (WIGOS
) (ICG- WIGOS-3بصياغة مجموعة من التوصيات بشأن تنفيذ النظام ]المراجع .[4-2
واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين ) (EC-64النسخة األولى من خطة تنفيذ إطار النظام
-2
] (WIP) WIGOSالمرجع  [5واعتمد في دورته الخامسة والستين ) (EC-65واعتمد في دورته السادسة والستين
) (EC-66النسختين المح ّدثتين من الخطة ]المرجع  .[6واستجابة للنظام  ،WIGOSنظرت لجنة النظم األساسية خالل
دورتھا الخامسة عشرة ) (CBS-15في خطة التنفيذ الجديدة لتطوير نظم الرصد العالمية ) (EGOS-IPوبعد ذلك اعتمد
المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين  EC-65تلك الخطة ]المرجع .[9
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المسودة األولى

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية

)(RBCN

تستند أساسا ً الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية
-3
الحاليتان إلى تصميم يمثل حالة شبكات الرصد في أواخر تسعينيات القرن العشرين .وغالبية المحطات التابعة للشبكتين
 RBSNو RBCNمتعددة األغراض ،بحيث تخدم أغراضا ً سينوبتيكية ومناخية على السواء .ولذا ،يُعترف في إطار تنفيذ
النظام  WIGOSبالحاجة إلى إدماج الشبكتين في شبكة رصد أساسية إقليمية واحدة ) .(RBONومن المتوقع أن تراعي
أيضا ً الشبكة  RBONالجديدة المعاد تصميمھا إدراج نظم الرصد الجديدة األرضية القاعدة ،من قبيل رادارات الطقس،
وأجھزة قياس اتجاھات الرياح ،والمحطات العائمة والسفن والطائرات الحالية التي تجري رصدات جوية ومناخية
وبحرية .وسيجري أيضا ً تنسيق إعادة تصميم الشبكة مع الرصدات الساتلية .ومن المتوقع استمرار المخطط الحالي
المتمثل في وجود شبكتين منفصلين  RBSNو RBCNإلى أن يتم تصميم شبكة  RBONجديدة.

)(RBCN

وأثناء فترة ما بين الدورتين ،يتضح من تنفيذ برنامج رصد الھواء السطحي والعلوي الخاص بالشبكة
-4
السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNفي اإلقليم أداء  60في المائة من المحطات السطحية لبرنامج الرصد الكامل
) 8رصدات يوميا ً( وإجراء  23في المائة من محطات الھواء العلوي رصدات في الوقتين المعياريين الرئيسيين.٢٢
وإجماالً ،تجري  99في المائة من المحطات السطحية و 87في المائة من محطات الھواء العلوي واحدة أو أكثر من
الرصدات في وقت معياري رئيسي كل يوم .ويبلغ متوسط تنفيذ المحطات لإلبالغ عن تقارير المتوسطات والمجاميع
الشھري الصادرة من محطات أرضية ) 66 (CLIMATفي المائة تقريبا ً أثناء ھذه الفترة نفسھا.
وتوفر المراقبة المتكاملة ) (IWMفي إطار المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوالمراقبة العالمية السنوية
-5
) (AGMلتشغيل المراقبة العالمية للطقس ) (WWWاللتين يجري االضطالع بھما على أساس فصلي وفي تشرين األول/
أكتوبر من كل عام ،على الترتيب ،معلومات عن أداء نظم الرصد .و ُتعرض في الجدول الوارد أدناه حالة كلتا
المراقبتين واتجاھاتھما في السنوات األربع األخيرة .ولالضطالع على تفاصيل كاملة بشأن نتائج عمليات المراقبتين
 IWMو  ،AGMانظر .http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html
متوسط توافر بيانات تقرير الرصد السطحي الصادر من محطة أرضية ) (SYNOPوتقرير الرصد العلوي لدرجات
الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية ) ،(TEMPوتقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من
محطة أرضية ) (CLIMATفي مراكز الشبكة الرئيسية لالتصاالت من المراقبة العالمية السنوية التابعة لالتحاد اإلقليمي
األول 1 :إلى  15تشرين األول /أكتوبر )(2013-2010

السنة

تقرير الرصد السطحي الصادر من
محطة أرضية )(SYNOP
عدد المحطات

2010
2011
2012
2013

744
781
780
780

التقارير الواردة
)(%
58%
56%
57%
57%

تقرير الھواء العلوي

)(CLIMAT

عدد المحطات
94
81
81
81

مالحظة :تستند النتائج إلى الشبكتين  RBCNو  RBSNفي االتحاد اإلقليمي األول

٢٢

)(TEMP

تقرير المتوسطات والمجاميع
الشھرية الصادرة من محطات أرضية

الھواء العلوي :الساعة  00,12حسب التوقيت العالمي المنسق.

عدد المحطات
27%
29%
26%
28%

737
724
723
723

التقارير الواردة
)(%
37%
29%
37%
33%
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المسودة األولى

الرصدات البحرية
قامت الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة ) JCOMMيوسو ،جمھورية كوريا ،أيار /مايو  (2012بتحديث
-6
أھداف التنفيذ للمجال البرنامجي الخاص بالرصدات .(OPA) ٢٣وھذه األھداف متوائمة مع الفصل الذي يتناول
المحطات في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSدعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) GCOS-138في نسختھا المحدّثة في عام  .(2010وھي توفر أھدافا ً تنفيذية محددة لبناء وإدامة نظام عالمي أولي لرصد
المحيطات يمثل المكوّ ن المناخي من عناصر النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالمكوّ ن الخاص بالمحيطات
من النظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوعلى الرغم من أن نظام خط األساس المقترح في إطار أھداف التنفيذ قد
صُمم لتلبية المتطلبات المناخية ،فإن التطبيقات غير المناخية مثل التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالتنبؤ باألعاصير
)وبخاصة الرصدات التي توفر بيانات عن التدرّج في درجات الحرارة في أعالي المحيطات ،ودرجة حرارة سطح
البحر ،والضغط عند مستوى سطح البحر( ،والتنبؤ العالمي والساحلي الخاص بالمحيطات ،والخدمات البحرية بوجه
عام ،سوف تتحسن بتنفيذ الرصدات العالمية المنتظمة للمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsالتي تدعو إليھا الخطة
 ،JCOS-138فإن اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتعي أيضا ً االحتياجات الناشئة إلى تكنولوجيات ورصدات جديدة،
ال سيما في ما يخص المتغيرات الكيميائية األحيائية ،التي جرى إيجازھا أثناء مؤتمر رصد المحيطات الذي عُقد سنة
) 2009فينيسيا ،إيطاليا ،أيلول /سبتمبر  .(2009ويجري تنسيق ذلك من خالل إطار رصد المحيطات الخاص بالنظام
العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS
وأقرت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMأيضا ً في دورتھا الرابعة األنشطة المستقبلية ذات األولوية لفترة
-7
ما بين الدورتين المقبلة في ما يتعلق بالمجال البرنامجي الخاص بالرصدات ) (OPAويھم االتحاد اإلقليمي الثالث من
بينھا بصفة خاصة ما يلي ‘1’ :المساھمة اإلقليمية من اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي تنفيذ النظام WIGOS
و ’ ‘2دور االتحاد في تقييم وتوثيق االحتياجات اإلقليمية إلى رصد المحيطات ،و’ ‘3مساھمة األعضاء في التنفيذ
اإلقليمي ألھداف التنفيذ ‘4’ ،تعزيز التعاون مع الصناعة ،ال سيما للسعي إلى تقاسم الرصدات المناخية البحرية التي
تجريھا؛ ’ ‘5إيجاد أوجه تآزر بين النظم المختلفة لرصد المحيطات من أجل استغالل إمكانية توافر فرص نشر مشتركة،
ومن أجل تب ّني نھج مشترك في ما يتعلق بتطوير أجھزة االستشعار وأفضل الممارسات؛ و’ ‘6الترويج لألنشطة الرائدة
والتكنولوجيات الجديدة؛ و’ ‘7تنمية القدرات في المنطقة على أساس الشراكة بشأن مفھوم التطبيقات الجديدة للمنظومة
العالمية لنظم رصد األرض )٢٤ (PANGEA؛ و’ ‘8تعزيز إمكانية تتبُّع رصدات المحيطات؛ و’ ‘9جمع وتقاسم البيانات
الشرحية لألدوات /المنصات المتعلقة بالرصدات المناخية البحرية والرصدات األوقيانوغرافية لتعزيز توفير بيانات
منسقة ومُحكمة بشأن نوعية المناخ قرب الوقت الحقيقي وفي وقت آجل على السواء.
نظمت ثالث حلقات عمل لبناء قدرات فريق التعاون في مجال المحطات العائمة المنساقة ) (DBCPفي
-8
المنطقة لبلدان غربي المحيط الھندي في نيسان /أبريل  2012ونيسان /أبريل  2013ونيسان /أبريل  2014في مونباسا
)كينيا( وزانزيبار )تنزانيا( وبورت إليزابيث )جنوب أفريقيا( على التوالي .وھذه المجموعة من حلقات العمل القائمة
على أساس مفھوم الشراكة ) (PANGIA 31تساعد على بناء شراكات بين البلدان النامية في منطقة غربي المحيط الھندي
والبلدان النامية .فالبلدان النامية في منطقة غربي المحيط الھندي تساھم في تنفيذ نظام رصد المحيطات عن طريق توفير
فرص لوجيستية ،بينما توفر البلدان النامية التدريب على استخدام بيانات المحيطات.
ومع إحراز تقدم ھائل منذ بداية القرن في تنفيذ شبكات رصد المحيطات في االتحاد اإلقليمي األول بفضل
-9
الجھود العالمية والدور البارز ألعضاء االتحاد اإلقليمي ،لم يُلحظ حدوث تقدم كبير في السنوات األربع األخيرة .ويھم
اإلقليم أيضا ً بوجه خاص ما يلي ‘1’ :برنامج المحطات العائمة الطافية في الصفائف األوقيانوغرافية الجيوستروفية في
الوقت الحقيقي )) (ARGOالمستدام على مستوى  3000وحدة عالميا ً(؛ و ’ ‘2صفائف المحطات العائمة ّ
المثبتة المدارية
٢٣

http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930

٢٤

http://www.jcomm.info/pangea-concept
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المسودة األولى
في المنطقة االستوائية من المحيط األطلسي ) PIRATAمكتمل اآلن بوجود  18وحدة( والمحيط الھندي )تحليل
الموسميات األفريقية اآلسيوية األسترالية والتنبؤ بھا ) (RAMAبنسبة  ،%45مكتمل اآلن بوجود  26وحدة(؛ و) (iiiالشبكة
العالمية للمحطات المنساقة السطحية ) 1250وحدة عالميا ،نصفھا مزوّ د بأجھزة لقياس الضغط الجوي(؛ و)(iv
والرصدات من السفن ،وبخاصة مخطط سفن الرصد الطوعية ) 232) (VOSسفينة استعان بھا بعضو واحد في االتحاد
وكانت تعمل في اإلقليم في حزيران /يونيو (2014؛ وبرنامج سفن الرصد العرضية ) ،(SOOPالذي يوفر بيانات عن
درجات حرارة أعالي المحيطات في الوقت الحقيقي من أجل مراقبة المناخ والتنبؤ الخاص بالمحيطات ،والتنبؤ
باألعاصير المدارية .وقد زاد عدد محطات الطقس األوتوماتية المر ّكبة على متن سفن وتوفر رصدات كل ساعة مما
أدى إلى استمرار حدوث زيادة في العدد الكلي لتقارير الرصد السطحي الصادرة من محطات أرضية ) (SHIPالمتاحة
على النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSعلى الرغم من انخفاض عدد السفن المستعان بھا .وقد حالت أعمال التخريب
على متن المحطات العائمة للبيانات ،وأعمال القرصنة على متن السفن في المنطقة المدارية من المحيط الھندي ،وتكلفة
وقت السفن دون ضمان الصيانة المالئمة لصفائف المحطات العائمة ّ
المثبتة المدارية ،وتؤثر على مستوى توافر البيانات
في كل من المحيط الھندي والمحيط األطلسي )بحيث انخفض إلى  50في المائة تقريبا ً في عام .(2013
ويجري بذل الجھود ،بالتزام من المغرب ،بإنشاء مركز إقليمي لألدوات البحرية ) (RMICمشترك بين
-10
المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية ) (IOCلإلقليم في الدار البيضاء ،المغرب .والھدف من ذلك ھو توفير إمكانية
تتبع الرصدات البحرية ،وتحسين جودة البيانات ،وإتاحة إمكانية تصويب االنحرافات ،وتيسير االلتزام بأعلى المعايير
الخاصة ببيانات الرصد والبيانات الشرحية ونواتج الرصد المعالجة .وأجرت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMتقييما ً
للمركز ) (RMICالمقترح ،وصدرت توصية بأن يقر المؤتمر السابع عشر إنشاء المركز رسميا ً .وإذا أنشئ ھذا المركز،
فمن المتوقع أن يقدم فوائد ألعضاء اإلقليم بعدد من الوسائل منھا تنفيذ وتشغيل شبكات الرصد البحري بمزيد من
الفاعلية من حيث التكلفة ،واستخدام االبتكارات التكنولوجية على أفضل وجه ،وتحسين جودة بيانات الرصد.

رصدات الطائرات
أصبح نظام الرصد إلعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARمن أجل جمع
-11
ً
الرصدات الجوية من الطائرات التجارية مدمجا بالكامل اآلن في برنامج المراقبة العالمية للطقس التابع للمنظمة )(WMO
باعتباره مكونا ً من مكونات النظام العالمي للرصد ).(GCOS
ويُعزى نمو ونجاح نظام الرصد  ٢٥ AMDARبصفة رئيسية إلى أن النظام يقدم بيانات عالية الجودة عن
-12
ً
ّ
درجة حرارة الھواء العلوي والرياح العلوية باستخدام أجھزة االستشعار وأجھزة الطيران اإللكترونية المركبة حاليا على
متن الطائرات التجارية ،بحيث ال يحتاج إلى نشر برمجيات إال في حالة التنفيذ .ويُحصل على بيانات المقاطع الرأسية
الناجمة عن ذلك بتكلفة ال تتجاوز جزءاً من تكلفة بيانات المسابير الراديوية المقارنة.
وعقب تو ّقف أنشطة الفريق التابع للنظام  AMDARفي دورته الخامسة عشرة التي عُقدت في تشرين
-13
الثاني /نوفمبر  ،2012أصبح اآلن البرنامج الخاص بـ  AMDARتحت المسؤولية المشتركة للجنة النظم األساسية )(CBS
من خالل فرقة الخبراء التابعة لھا والمعنية بنظم الرصد من على متن الطائرات ) (ET-ABOولجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،(CIMOمن خالل فرقة العمل التابعة لھا والمعنية بعمليات الرصد من على متن الطائرات ) .(TT-AOوستستمر
ھاتان الفرقتان في العمل معا ً على تنسيق ومساعدة أنشطة األعضاء الرامية إلى ضمان صيانة نظم الرصد التابعة لنظام
 AMDARونظم الرصد األخرى من على متن الطائرات ،وتوسيع نطاقھا ومواصلة تحسينھا في إطار برنامج عمليات
الرصد من على متن الطائرات ).(ABOP

٢٥

انظر

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/AMDAR_System.html
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وتجاوبا ً مع سرعة نمو  ٢٦رصدات النظام  AMDARومع أثرھا اإليجابي الكبير والواضح ،فإن خطة
-14
ً
التنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPالتابعة للجنة النظم األساسية والمعتمدة مؤخرا ،والمنشورة كتقرير فني
للنظام  WIGOSبرقم  ،2013-4تتضمن  6إجراءات عالمية تحث كافة األعضاء على اإلسھام في زيادة توسيع نطاق
النظام  AMDARوعمليات الرصد من على متن الطائرات ،وتعزيزھما .ولمساعدة األعضاء في ھذا التطوير ،أعد
برنامج  ABOPإستراتيجية وخطة تنفيذ  ٢٧ستشكالن األساس للتخطيط بمزيد من التفصيل ،ويُتوقع أن ُتعد خطة التنفيذ
وتنسّق إقليميا ً في إطار خطط التنفيذ اإلقليمية ) (R-WIPsللنظام  WIGOSلكل إقليم من أقاليم المنظمة ) (WMOالستة .وقد
استندت ھذه اإلستراتيجية وھذه الخطة ،بدرجة ما ،إلى نتائج دراسة أجرتھا المنظمة ) (WMOمؤخراً ونسقھا البرنامج
٢٨
 ،ABOPتناولت تغطية  AMDARوتحديد أھدافه لالستعانة في المستقبل بالخطوط الجوية )شباط /فبراير (2013
وحُددت على أساس ھذه الدراسة قائمة بالخطوط الجوية ذات األولوية العالية لالنضمام إلى البرنامج .AMDAR
ومن داخل فرقة الخبراء المعنية بنظم الرصد من على متن الطائرات ) (ET-ABOاختير خبير من كل إقليم
-15
من أقاليم المنظمة ) (WMOلبدء وتنسيق وضع خطة تنفيذ إقليمية لبرنامج ) A-RIP (ABOPبالتشاور مع أعضاء اإلقليم
المعنيين .وسوف ُيدعى االتحاد اإلقليمي للنظر في ھذه الخطط واستعراضھا وللنظر أيضاً ،إذا كان ذلك أمراً مناسبا ً
ويوافق عليه األعضاء ،في أفضل الطرق إلدراج ھذه الخطط في وثائق وعمليات تخطيط البنية التحتية الخاصة باالتحاد
اإلقليمي.
وقد اضطلع السيد ) Jean Blaise Ngaminiوھو من السنغال( بدور قيادة فرقة الخبراء المعنية بنظم
-16
الرصد من على متن الطائرات ) (ET-ABOفي ما يتعلق باالتحاد اإلقليمي األول التابع للمنظمة ) (WMOوتولى قيادة
العمل األولي المتعلق باألعمال األولية إلعداد مسودة خطة التنفيذ اإلقليمية ) (A-RIPلإلقليم األول.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

وضع االجتماع األول للفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،الذي عُقد في ريكيافيك،
-17
٢٩
أيسلندا ،في الفترة  26-23كانون الثاني /يناير  ،2014اللمسات األخيرة في خطة تنفيذ تلك المراقبة ،واتفق على إنشاء
شبكة أساسية لتلك المراقبة تسمى شبكة الغالف الجليدي ) ،٣٠ (CryoNetووضع اللمسات األخيرة في ھيكل عمل المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWواقترح سُبالً للتعاون مع الشركاء من الوكاالت والمنظمات واالتحادات العلمية
الخارجية ،ووضع مقترحات بشأن بوابة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ٣١ (GCW Portalوالموقع الشبكي للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ٣٢.ونظرت الدورة الخامسة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات الطبية ،التي عُقدت في ويلينغتون ،نيوزيلندا ،في الفترة  28-24شباط /فبراير  ،2014في مداوالت
اجتماع الفريق التوجيھي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وعقدت المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWأيضا ً حلقة عملھا األولى بشأن شبكة الرصد السطحية
-18
ُ
القاعدة ،التي أطلق عليھا اسم ” ،“CryoNetفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012في فيينا ،النمسا وتلتھا حلقة عمل آسيا بشأن
شبكة الغالف الجليدي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ٣٣،التي عُقدت في بيجين ،الصين ،في الفترة  5-3كانون
األول /ديسمبر  ،2013والدورة األولى لفرقة العمل المعنية بشبكة الغالف الجليدي التابعة للمراقبة العالمية للغالف

٢٦

انظر
انظر http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/documents/ABOP_Strategy_Implementation_Plan_V2013.1A.pdf
انظر http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitment_Study.html

٢٩

http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/GCW/GCW_IP.pdf

٣٠

http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php

٣١

http://gcw.met.no/metamod/search

٣٢

http://globalcryospherewatch.org

٣٣

http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html

٢٧
٢٨

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/data/ABO_Data_Statistics.html#hist_gts
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الجليدي ،٣٤التي عُقدت في ريكيافيك ،أيسلندا في الفترة  23-20كانون الثاني /يناير  .2014وشبكة الغالف الجليدي
) (CryoNetھي مكون واحد من أربعة مكونات رصد خاصة بالنظام  WIGOSوسوف تتألف في البداية من المحطات/
المواقع القائمة ،بدالً من إنشاء مواقع جديدة لھا .وسوف تتفق محطات الشبكة  CryoNetعلى تقديم المجموعات
المنصوص عليھا من القياسات التي تجري وفقا ً لمعايير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWومبادئھا التوجيھية
وأفضل ممارساتھا ،مما يضمن توافر بيانات عالية الجودة من أجل البحوث العلمية ومن أجل االستخدام في العمليات.
وقد اق ُترح أكثر من  100موقع مطروح للنظر من أجل إدراجھا في مواقع خط األساس والمواقع المرجعية والمتكاملة
للشبكة  .CryoNetوتقوم فرقة العمل المعنية بالشبكة  CryoNetبوضع مشروع )دليل( للشبكة  CryoNetاستناداً إلى
المبادئ التوجيھية والمدخالت المتاحة من المساھمات من خالل إجراء مناقشات مستفيضة مع الشركاء .وسيصبح دليل
الشبكة  CryoNetمورداً للمواد التنظيمية للنظام  .WIGOSويشجّ ع أعضاء األقاليم على اإلسھام بطريقة فاعلة في تطوير
الشبكة  CryoNetوفي تعزيز رصد الغالف الجليدي في اإلقليم .وجدير بالمالحظة أن الكثير من شبكات الغالف الجليدي
موجود خارج نطاق المنظمة  ،WMOومن ثم فإن التشارك سيكون أمراً أساسيا ً.
وبفضل تزايد الدعم المقدم من النرويج ،تحقق مزيد من التقدم في استحداث بوابة المراقبة العالمية للغالف
-19
الجليدي )التي تتولى تشغيلھا ھيئة األرصاد الجوية النرويجية( .وستكفل البوابة الحصول على بيانات ونواتج في الوقت
الحقيقي وقرب الوقت الحقيقي وتاريخية عن الغالف الجليدي من خالل نظام معلومات المنظمة ) .(WISوبفضل
الواليات المتحدة األمريكية ،يتيح الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمعلومات كاملة عن تطوير
وتنفيذ تلك المراقبة ،بما في ذلك عدة نواتج مراقبة تخص المراقبة العالمية للغالف الجليدي من قبيل مكوّ ن ”المراقبة“
من مكونات تلك المراقبة ).(GCW
وكانت األموال المحدودة المتاحة في الميزانية العادية من أجل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ال تقدَّر
-20
ُ
بثمن في دعم مھام /أنشطة تلك المراقبة فقط .ولذا ،تستخدم موارد الصندوق االستئماني لتمويل تكاليف موظف متفرغ
لدعم أنشطة فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (PORSوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوسوف تحتاج المراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى موارد إضافية لتمضي قُدما ً
حسبما ھو مخطط لھا .ومن شأن تقديم مساھمات في الصندوق االستئماني لفريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث
والخدمات القطبية أن يساھم مساھمة ھائلة في مواصلة ھذه األنشطة.

األنشطة القطبية للمنظمة

)(WMO

تھدف األنشطة القطبية للمنظمة ) (WMOإلى الجمع ما بين الرصدات والبحوث والخدمات مما يتيح
-21
للمنظمة ) (WMOتعظيم قيمة استثماراتھا واستثمارات شركائھا في المنطقتين القطبيتين.
وقد اقترح الفريق التوجيھي لمبادرة قطبية مؤسسية طويلة األجل للشراكات ) (IPPIمفھوم المبادرة القطبية
-22
الدولية .وھي مبادرة مقترحة كإطار للتعاون من أجل مواجھة التحوالت السريعة والھائلة التي تحدث في المنطقتين
القطبيتين وتؤثر على البيئة واالقتصاد وحياة السكان المحليين فيھما والتي لھا انعكاسات عالمية كبيرة .ويتوخى اإلطار
إعداد خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة القطبية الدولية ) (IPPIمن أجل استحداث نظم للرصد وبحوث وخدمات وما يتصل
بذلك من تعليم وتوعية ،وتطبيقات عملية للمعرفة العلمية في المنطقتين القطبيتين .ومن دوافع تلك المبادرة تحقيق
االستخدام األمثل للموارد القائمة والقيام ،في الوقت ذاته ،بتحديد المجاالت التي تلزم فيھا استثمارات جديدة في أنشطة
قطبية من أجل حماية البيئة ،وتنمية المنطقتين تنمية مستدامة ،وتلبية االحتياجات المجتمعية القائمة والناشئة .وستوفر
البرامج والبنية األساسية القطبية القائمة ،بما في ذلك تراث السنة القطبية الدولية  2008-2007التي اخ ُتتمت مؤخراً،
لبنات البناء األولية للمبادرة .وبالنظر إلى أوجه التماثل الكثيرة بين المنطقتين القطبيتين ومناطق جبال األلب ،يجري
النظر في إشراك األوساط العاملة في مجال بحوث جبال األلب في المبادرة ).(IPPI
٣٤

http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html
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تطوير النظم العالمية للرصد
استجابة للرؤية المعدة للنظام العالمي للرصد ) (GOSفي  ،2025والحتياجات النظام ) ،(WIGOSتمثل
-23
خطط تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPوثيقة أساسية تقدم لألعضاء مبادئ توجيھية واضحة ومحددة
وإجراءات موصى بھا من أجل تحفيز تطوير نظم الرصد بشكل فعال من حيث التكلفة لتلبية احتياجات برامج المنظمة
) (WMOوالبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتھا ،على نحو متكامل .وقد أقرت الدورة الخامسة والستون
للمجلس التنفيذي )جنيف (2013 ،النسخة الجديدة لخطة التنفيذ ) ،(EGOS-IPبُناء على توصية من الدورة الخامسة عشرة
للجنة النظم األساسية )) (CBSجاكرتا ،إندونيسيا 15-10 ،أيلول /سبتمبر  .(2012وتتوافر ھذه الوثيقة باللغات اإلنكليزية
والفرنسية واإلسبانية والروسية.
وخالل مشروع التحليل المتعدد التخصصات للموسميات اإلفريقية ) (AMMAتم بشكل كبير تحسين شبكة
-24
الرصد في غربي أفريقيا ،ثم صيانتھا على مستوى رفيع من الفاعلية طوال الحملة .فالمشاكل التي تواجه شبكة الرصد
كانت تكتشف سريعا ً في أغلب األحيان وتعالج من خالل تواصل فعال بين المشاركين في المشروع والخبراء الدوليين.
وقد أسفر ھذا عن بعض اإلسھامات في الموارد الفنية ،وإن كانت عادة منخفضة القيمة نسبيا ً.

الرصدات األرضية  -الدورة المائية
أسفر التعاون بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الجيوفضائي المفتوح ) (OGCفي إطار الفريق العامل المعني
-25
بمجال الھيدرولوجيا ) (DWGعن اعتماد المعيار ) WaterML 2.0وھو معيار تشفير لتمثيل بيانات الرصدات
الھيدرولوجية والھيدرولوجية الموقعية في مجموعة متنوعة من سيناريوھات التبادل( كمعيار لالتحاد الجيوفضائي
المفتوح ) .(http://www.opengeospatial.org/standards/waterml) (OGCوھذه المعايير ھامة لتحسين تقديم خدمات
البرامج األساسية للجنة الھيدرولوجيا بما في ذلك النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSومبادرة
التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة ) .(WMOوقررت لجنة الھيدرولوجيا ،بقرارھا ) 3المتخذ في دورتھا الرابعة عشرة
) (CHy-14بدء عملية ،بما في ذلك عملية تجريب ،يمكن أن تؤدي إلى االعتماد المحتمل للمعيار  WaterML 2.0كمعيار
للمنظمة ) (WMOلتبادل المعلومات التي تديرھا المنظمة )وتدعمھا مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOواالتحاد
الجيوفضائي المفتوح( وتسجيل ھذا المعيار كمعيار مشترك للمنظمة ) (WMOوللمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ).(ISO
عھدت لجنة الھيدرولوجيا في دورتھا الثالثة عشرة )القرار  ((CHy-XIII) 6إلى مركز العالمي لبيان
-26
الجريان السطحي ) (GRDCفي كوبلنز ،ألمانيا ،بمھمة إعداد سمات البيانات الشرحية ،تحت التوجيه العام لنظام
معلومات المنظمة /النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIS/WIGOSلتشكل ھذه السمات جزءاً من السمات األساسية
للمنظمة ) (WMOوالخاصة بمعيار البيانات الشرحية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOوشد ّدت الدورة الرابعة
عشرة للجنة الھيدرولوجيا الحقا ً على أن ھذه السمات ھي وثيقة تداولية وسوف تتطور بمرور الوقت.
وفي حلقة عمل الفريق العامل ) (DWGفي مجال الھيدرولوجيا المشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد
-27
الجيوفضائي المفتوح ) ،(OGCمدينة كيبيك ،كندا 21-17 ،حزيران /يونيو  (2013لقي نموذج المالمح الھيدرولوجية قبوالً
على نطاق واسع كنموذج مرجعي شامل للرجوع إلى أنواع المالمح الھيدرولوجية التي قد تكون ذات ھوية ثابتة في
جميع نظم البيانات المتعددة وأن التعاريف الواردة في النموذج تستند إلى المعاني المحددة في إطار معايير المنظمة
) (WMOومؤلفاتھا الرسمية .وش ّجع االتحاد المنظمة ) (WMOعلى مواصلة العمل في مجال تقييم جدوى ومالءمة نموذج
المالمح الھيدرولوجية لتطبيقات المنظمة ).(WMO
وخالل الدورة السادسة للفريق التابع لالتحاد )كوبلنز ،ألمانيا 14-12 ،حزيران /يونيو  ،(2013أُدرجت
-28
منظمتان جديدتان من المنظمات األعضاء في الشبكات في ”شبكة شبكات“ المراكز العالمية للبيانات ،ھما الشبكة الوطنية
لرطوبة التربة ) (ISMNكأمينة لحفظ البيانات األرضية العالمية عن رطوبة التربة ،ووكالة الفضاء الفرنسية
) (CNES/LEGOSكجھة لتقديم معلومات مقاييس االرتفاع الرادارية عن البحيرات واألنھار.
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وحددت لجنة الھيدرولوجيا أن مجاالت تقدير الھطول المساحي؛ والرصدات الخاصة بقياس منسوب المياه
-29
في األنھار والبحيرات والمستودعات الكبيرة ،ورطوبة التربة ،وخصائص الغالف الثلجي )حدود الغطاء الثلجي
والمكافئ المائي للثلج( تمثل المتطلبات األربعة العليا من قطاع المياه في ما يتعلق بالبيانات الساتلية .وتستثمر المنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATفي تطوير نواتج ساتلية جديدة لالستخدام
التشغيلي في مجال الھيدرولوجيا في إطار برنامج شبكة مرافق تطبيقات السواتل ) ،(SAFال سيما شبكة مرافق
تطبيقات السواتل في مجال الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (EUMETSAT H-SAFوھذه سوف تتطلب مزيداً من التطوير وتساعد في تعزيز التطبيقات الساتلية القاعدة في مجالي
الھيدرولوجيا وموارد المياه.
ويجري إعداد عدة مكوِّ نات لنظام رصد الدورة الھيدرولوجية ،وتحديداً نظام رصد الدورة الھيدرولوجية
-30
ِّ
ِّ
المكونات في برامج النظام العالمي
المكونات ،شأنھا شأن كافة
لبحيرة تشاد ،وللكونغو ،والسنغال .وتركز جميع ھذه
لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSعلى تحسين ممارسات تبادل البيانات .وتقدم المنظمة ) (WMOتوجيھات لھذه
المكونات من خالل تعديل المبادئ التوجيھية للنظام العالمي ) (WHYCOSوالروابط بمكونات النظام ) (HYCOSاألخرى.
كما تعمل المنظمة ) (WMOعلى كفالة االلتزام بالمبادئ التوجيھية والممارسات الخاصة بالنظام العالمي ).(WHYCOS
ولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyبصدد اختبار تنفيذ المعيار ) (WaterML2.0في مشاريع نظام رصد الدورة
-31
الھيدرولوجية للنيجر والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SDCمع إمكانية توسيع نطاق مشروع نظام رصد الدورة
الھيدرولوجية لشرق أفريقيا ) .(IGAD-HYCOSومن المجاالت األخرى الختبار تنفيذ المعيار ) (WaterML2.0حوض
نھر سافا في االتحاد اإلقليمي السادس ،والمنطقة القطبية الشمالية ،وأمريكا الالتينية ،والصين ،ونيوزيلندا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
البرنامج الفضائي للمنظمة

)(WMO

)(WMO

المراجع:
تقارير فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول ) ،(RAIDEGوعضويته واختصاصاته
الحاليةhttp://www.wmo.int/pages/prog/sat/ra1-expertgroup-intro.php :
فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول

)(RAIDEG

تمھيد
أنشأت المنظمة ) (WMOفي عام  2010فريق الخبراء المعني بنشر البيانات الساتلية في االتحاد اإلقليمي األول
) ،(RAIDEGبالتعاون مع المنظمة األوروبية ) ،(EUMETSATبعد توصية أصدرھا المنتدى التاسع للمستخدمين في
أفريقيا التابع للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،وبناء على إعالن أُصدر في الدورة
الخامسة عشرة لالتحاد.
وعمل فريق الخبراء ) (RAIDEGبفعالية كبرى :فھو يستعرض على الدوام متطلبات مستخدمي البيانات والنواتج الساتلية
في االتحاد اإلقليمي األول ويحلل ،بالشراكة مع المنظمة األوروبية ) ،(EUMETSATأفضل الخيارات الفنية لتلبية ھذه
المتطلبات في إطار نظم االتصاالت القائمة ،ال سيما من خالل الخدمات اإلذاعية لشبكة البث األوروبي لألرصاد الجوية
في أفريقيا ) .(EUMETCast-Africaوأُضيفت الطلبات الخاصة بالبيانات ،والتي وافق عليھا فريق الخبراء )،(RAIDEG
بما في ذلك أنواع أخرى للبيانات مثل مخرجات نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوالمواد التدريبية ،لخدمة
) (EUMETCastويجري نشرھا تشغيليا ً في اإلقليم.
واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين القرار  12ليدعو جميع االتحادات اإلقليمية إلنشاء آليات دائمة
لتوثيق متطلباتھا والحفاظ عليھا فيما يخص الحصول على بيانات السواتل وتبادلھا ،وذلك تماشيا ً مع توجيھات لجنة
النظم األساسية ) .(CBSولقد أنشأ كل من االتحاد الثاني والثالث والرابع والخامس رسميا ً ھذه اآلليات.
وأوصى المشاركون في المنتديين العاشر والحادي عشر للمستخدمين في أفريقيا ) في عامي  2012و 2014على
أن يصبح فريق الخبراء ) (RAIDEGجزءاً من ھيكل العمل في االتحاد اإلقليمي األول فيما يخص النظام العالمي
المتكامل للرصد ). (WIGOS

التشكيل
بغية تمثيل احتياجات أعضاء االتحاد اإلقليمي األول ،بطريقة متوازنة ،يتكون فريق الخبراء من:
)أ(

خبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية من المناطق دون اإلقليمية الستة:
’ ‘1ممثل عن شمالي أفريقيا )حاليا ً المغرب(؛
’ ‘2ممثل عن غربي أفريقيا )حاليا ً السنغال(؛
’ ‘3ممثل عن وسط أفريقيا )حاليا ً الكاميرون(؛

التوالي(
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)ب(
)ج(
)د(

’ ‘4ممثل عن الجنوب األفريقي )حاليا ً جنوب أفريقيا(؛
ممثل عن منطقة المحيط الھندي )حاليا ً موريشيوس(
’‘5
ً
’ ‘6ممثل عن شرقي أفريقيا )حاليا كينيا(؛
مراكز االمتياز التابعة للمختبر االفتراضي )(DMN, IMTR, SAWS, EAMAC
المنظمة األوروبية )(EUMETSAT
أمانة المنظمة ).(WMO

ويعين كل بلد عضو منسق اتصال للتواصل مع ممثل فريق الخبراء ) (RAIDEGفي المنطقة دون اإلقليمية التابعة
لالتحاد اإلقليمي األول.

اإلنجازات
أنجز الفريق ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

حدد البيانات والنواتج بما في ذلك من مصادر غير الساتلية للنظر في إدراجھا في رافد البيانات في الخدمات
اإلذاعية لشبكة البث األوروبي لألرصاد الجوية في أفريقيا )(EUMETCast Africa؛
نظر في احتياجات االتحاد اإلقليمي األول المتعلقة باستخدام المعلومات الساتلية بما في ذلك نماذج التنبؤ العددي
بالطقس )(NWP؛
حدد االحتياجات الخاصة بالتدريب على تفسير البيانات الساتلية ونماذج التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛
بدأ التفاعل مع ممثلي االتحاد اإلقليمي األول بشأن جميع تطبيقات المنظمة )) (WMOمثل األوقيانوغرافيا
والھيدرولوجيا والزراعة(؛
عين جھات اتصال لمد يد العون في مشروع مراقبة البيئة والسالمة في أفريقيا )) (MESAتقييم العروض
واختبارات قبول المصانع(؛
يعتزم إسداء المشورة بشأن األولويات في أنشطة استعداد المستخدمين فيما يخص الجيل الثالث من متيوسات
).(MTG

طرائق العمل
انعقد االجتماع الخامس لفريق الخبراء ) (RAIDEGقبل المنتدى الحادي عشر للمستخدمين التابع للمنظمة
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في أفريقيا ،يومي  6و 7أيلول /سبتمبر  .2014ويحظى
الفريق بدعم المنظمة األوروبية ) (EUMETSATوأمانة المنظمة ) ،(WMOمن خالل المكتب اإلقليمي ألفريقيا
ومكتب البرنامج الفضائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي لرصد المناخ
المراجع:
-1

القرار

-2

القرار (Cg-XVI) 29
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_repo
)rts/arabic/pdf/1077_ar.pdf#page=268

-3

تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCوبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(lCSUأوفنباخ ،ألمانيا 24-22 ،تشرين
األول /أكتوبر (GCOS-176) ،2013

-4

تقرير االجتماع الثامن لمجلس آلية التعاون التابعة للنظام ) ،(GCOS-163) ،(GCOSريدنغ ،المملكة
المتحدة 3 ،أيلول /سبتمبر 2012

-5

)(TOPC

التقرير الموجز للدورة السادسة عشرة لفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية
والمشترك بين النظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSوالنظام ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPإسبرا ،إيطاليا 11-10 ،آذار /مارس (GCOS-179) ،2014

-6

حلقة العمل المعنية باستعراض شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوشبكة
رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GUANوشبكات رصد الغالف الجوي ذات
الصلة ،إسبرا ،إيطاليا 8-7 ،نيسان /أبريل (GCOS-182) ،2014

-7

التقرير الموجز والتوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة عشرة لفريق الخبراء المعني برصد الغالف
الجوي لألغراض المناخية ) (AOPCوالمشترك بين النظام ) (GCOSوالبرنامج ) ،(WCRPإسبرا ،إيطاليا،
 11-9نيسان /أبريل (GCOS-183) ،2014

-8

خطة تنفيذ النظام العالمي للرصد المعني بالمناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
)) (UNFCCCتحديث ) ،(GCOS-138) (2010الوثيقة الفنية للمنظمة رقم (1523

-9

متطلبات الرصد المنھجية للنواتج الساتلية للمناخ – تفاصيل تكميلية للمكون الساتلي في خطة تنفيذ النظام
العالمي للرصد المعني بالمناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )– (UNFCCC
تحديث (GCOS-154) ،2011

-10

خطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANللفترة  ،GCOS-134) ،2013-2009الوثيقة الفنية للمنظمة رقم (1506

-11

مرجع الشبكة ) ،GCOS-170) (GRUANالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم (2013-02

(EC-64) 15
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-12

دليل الشبكة ) ،GCOS-171) (GRUANالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم (2013-03

-13

خطة تنفيذ الشبكة ) (GUANللفترة

-14

حلقة العمل التابعة للنظام ) (GCOSبشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره،
أوفنباخ ،ألمانيا 28-26 ،شباط /فبراير (GCOS-166) 2013

-1

(GCOS-165) ،2017-2013

الخطوات المقبلة في دورة تحسين وتقييم النظام العالمي لرصد المناخ
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

)(GCOS

– إسھام في اإلطار

نظمت أمانة النظام ) (GCOSحلقة عمل للخبراء بشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ
وتغيره ،بدعم من لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPللنظر
في االحتياجات الرصدية المناخية ،واستضافتھا دائرة األرصاد الجوية األلمانية ) ،(DWDفي أوفنباخ ،ألمانيا ،في الفترة
 28-26شباط /فبراير  .2013وتناولت حلقة العمل قطاعات إدارة موارد المياه ،وإدارة المناطق الساحلية ،والصحة
والحراجة والزراعة ،والطاقة ،والنقل ،وناقشت مسائل تخص مختلف القطاعات :إدارة المخاطر ،ونظم اإلنذار المبكر،
والبحوث ،والنمذجة والتقييم ،وإنقاذ البيانات وإدارتھا.
-2

آلية التعاون التابعة للنظام

)(GCM) (GCOS

المبادرات المتخذة مؤخراً لتنشيط شبكات الھواء العلوي والشبكات السطحية التابعة للنظام ) (GCOSلتحسين
األداء العام لھذه الشبكات القاعدية الھامة منذ العام الماضي ،تشمل مشاريع تجديد مباشرة ،وأنشطة مراكز الريادة التابعة
للجنة النظم األساسية ) (CBSمن أجل النظام ) ،(GCOSومختلف حلقات العمل التدريبية .وتتسم النقاط التالية بأھمية
خاصة ألعضاء االتحاد اإلقليمي األول:
)أ(

اليزال تحديث محطات الشبكة ) (GSNالثماني في أنغوال ،بتمويل من المعھد الملكي الھولندي لألرصاد
الجوية ) (KNMIغير مكتمل ،إذ ُسلِّمت المعدات إلى البلد ولكن يلزم ضخ مزيد من الموارد وإدارة
المشروع من أجل تحديث األدوات في المحطات؛

)ب(

أ ُحرز تقدم كبير في مشروع تجديد  11محطة تابعة للشبكة ) (GSNفي مدغشقر ،مع تشغيل أول محطة
أرصاد جوية أوتوماتية ) (AWSفي مقر مرفق األرصاد الجوية في مدينة أنتاناناريفو .ويجري حاليا ً تقييم
البيانات الواردة من المحطة ) ،(AWSبما في ذلك مقارنتھا بالرصدات اليدوية المجراة في نفس الموقع.
وأعد مرفق األرصاد الجوية ومكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،اللذان يديران المشروع ،خطة
لبدء العمل في المواقع المتبقية؛

)ج(

اس ُتكمل العمل في جمھورية الكونغو الديمقراطية لتجديد نظام االتصاالت والمحطتين السطحيتين .ويجري
تركيز الجھود حاليا ً على تحقيق الفوائد من ھذا العمل نظراً لتوافر عدد قليل جداً من الرصدات حتى اآلن
على النظام العالمي لالتصاالت )(GTS؛

)د(

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المسائل الفنية وحاالت اإلخفاق في مولدات الھيدروجين وإعادة
اإلمداد بالمواد االستھالكية تؤدي إلى أعطال كبيرة في عدد كبير من المحطات التابعة للشبكة ).(GUAN
وترجع ھذه المسائل أساسا ً إلى نقص التمويل ،وفي كثير من الحاالت إلى المھل الزمنية الطويلة الالزمة
للحصول على موافقات اإلنفاق حتى بالنسبة إلى المبالغ المحدودة نسبيا ً .ويتصل ذلك األمر بشكل كبير
بالمحطات في االتحاد اإلقليمي األول ،إذ لبى  48في المائة فقط من المحطات في عام  2013المتطلبات
الدنيا للنظام ) .(GCOSويقدم النظام ) (GCOSدعمه حيثما أمكن في كل من تمويل الشبكة األساسية للنظام
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العالمي للرصد على مستوى سطح البحر ) (GCMوالعمل مع قطاع الصناعة من أجل إيجاد حل سريع،
لكن لالتصال بسرعة بأمانة النظام ) (GCOSمتى تم تحديد المسألة يمكن أن يساعد على الحد من تعطل
النظام .ومن األھمية أن يبلغ األعضاء رسميا ً المنظمة ) (WMOوالنظام ) (GCOSفي أقرب وقت ممكن
عن إغالق المحطات أو التغيير في الممارسات التي تؤثر على الشبكات العالمية؛
)ھـ(

عُقد االجتماع نصف السنوي لمركز الريادة التابع للجنة ) (CBSمن أجل النظام ) (GCOSفي سنتياغو،
شيلي في الفترة  10-8تشرين األول /أكتوبر  ،2013باستضافة كريمة من إدارة األرصاد الجوية في شيلي.
وركز ھذا االجتماع على خدمة إدارة الجودة التي تقدمھا مراكز الريادة المشار إليھا ،من حيث مراقبة
الشبكة وتشخيص أي مشاكل ،وطرائق اإلبالغ عنھا؛

)و(

في  ،2010حدَّث النظام ) (GCOSالمتطلبات الدنيا لمحطات الشبكة ) ،(GUANلتقديم تقارير خاصة
بدرجات الحرارة والرياح إلى ما يصل إلى  30ھكتوبسكال ،والرطوبة في التروبوبوز ،على مدار
 25يوما ً شھريا ً على األقل .وينبغي لألعضاء أن يالحظوا أن حجم البالون وكيفية تشغيله لھما آثار كبيرة
على االرتفاعات التي ينفجر عندھا البالون وينبغي من ثم بذل كافة الجھود لكفالة تلبية المتطلبات الدنيا
لكافة محطات الشبكة )(GUAN؛

)ز(

ال يقدم حاليا ً معظم أعضاء اإلقليم األول الرسالة الشھرية "لتقرير المتوسطات والمجاميع الشھرية
الصادرة من محطة أرضية ) "(CLIMATفيما يخص كل من الشبكة ) (GSNوالشبكة ) .(RBCNوفي الفترة
حزيران /يونيو  – 2013أيار /مايو  ،2014أفاد  29في المائة فقط من محطات الشبكة ) (GSNو 15في
المائة فقط من محطات الشبكة ) (RBCNأنھا قد قدمت مجموعة كاملة ) 12تقريراً( شھريا ً )،(CLIMAT
وذلك وفقا ً لألرشيفات الموجودة في المركز الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCفي الواليات المتحدة .ومن
األمور الھامة تذكير األعضاء بالتزاماتھم بتقديم الرسائل الشھرية ) (CLIMATفيما يخص كل من محطات
الشبكة ) (GSNوالشبكة ).(RBCN

-3

شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

)(GRUAN

الغرض من شبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GRUANھو تقديم
سجالت مناخية رفيعة الجودة وطويلة األمد لدرجات حرارة الھواء العلوي ،وبخار الماء ،ومتغيرات مناخية أساسية
ضرورية أخرى ،السيما في الغالف الجوي وفي الطبقة السفلى من االستراتوسفير ،باستخدام مجموعة من األجھزة
المحمولة على منطاد وأحدث أجھزة لالستشعار عن بعد .وتوجه الشبكة ) (GRUANوتعاير ھذه البيانات اآلتية من
الشبكات العالمية للرصد الشاملة للفضاءات المختلفة ،والتي تشمل السواتل وشبكات االستشعار الراديوي الحالية )مثل
شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) .((GUANوالھدف األساسي لھذه الشبكة ھو إنشاء سجل
ال يمكن القدح فيه للتغييرات الرأسية االستبانة في المتغيرات األساسية ) (ECVsفي الغالف الجوي على نطاقات زمنية
متعددة العقود لدعم مراقبة المناخ وأنشطة تحديد أسباب تغير المناخ وإنشاء مجموعات بيانات مناخية.
وفي ُ ،2009نشرت ’خطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANللفترة  ،‘2013-2009وحُددت أجزاء منھا باعتبارھا
مشروعا ً تجريبيا ً للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSويرد فيھا عرض إلستراتيجية تنفيذ الشبكة )،(GRUAN
تكملھا خطط عمل قصيرة األجل ومتوسطة األجل للشبكة ) ،(GRUANويجري تحديث ھذه الخطط سنويا ً .و ُنشر مؤخراً
تحديث لخطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANلفترة تمتد من  2013إلى .2017
وأُعدت معايير لتقييم الموقع واعتماده ،وكذلك لعملية التنفيذ .كما تم االنتھاء من النسختين الرسميتين
األوليين لمرجع ودليل الشبكة ) .(GRUANويتوقع أن تدمج تفاصيل محددة عن الشبكة ) (GRUANومعلومات عنھا
مستقاة من مرجع ودليل الشبكة ) (GRUANالقادمين ،في المواد التنظيمية للمنظمة )) (WMOفيما يخص حاليا ً النظام
العالمي للرصد ) (GOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوفي نھاية المطاف النظام ).((WIGOS
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وتم توضيح دور المنظمة ) (WMOفي حوكمة الشبكة ) (GRUANعقب اجتماع عُقد تحت إشراف النظام
)) (WIGOSكانون الثاني /يناير  ،2012جنيف( .وأصبح يوجد اآلن ممثلون رسميون للجان الفنية للمنظمة )لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة علم المناخ )((CCl
في الفريق العامل المعني بالشبكة ) ،(GRUANوالذي كان يُسمى فيما سبق الفريق العامل المعني بالرصدات المرجعية للغالف
الجوي.
ومن المزمع أن تتألف الشبكة ) (GRUANفي نھاية المطاف من  40-30موقعا ً تغطي المناطق المناخية
الرئيسية في مختلف أنحاء العالم .ولتوجيه ھذا التوسع انطالقا ً من الستة عشر موقعا ً الحالية ،عُقد اجتماع خبراء
مخصص لھذا الغرض )حزيران /يونيو  ،Fürstenwalde ،2012ألمانيا( جمع خبراء من مجموعات المستخدمين
الرئيسية لبيانات الشبكة ) (GRUANإلعداد تصميم للشبكة ومعايير لتوسعھا.
وركز االجتماع السادس للتنفيذ والتنسيق ) (ICM-6الذي عُقد في الفترة  14-10آذار /مارس ،2014
واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية ،على إضافة موارد بيانات على اإلنترنت في إطار الشبكة ).(GRUAN
ويعتزم فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ) (AOPCإجراء استعراض علمي
ألداء الشبكة ) (GRUANخالل دورته التي س ُتعقد في .2015
ـــــــــــــــــــــــــــ

RA I-16/Doc. 4.4(4), DRAFT 1, p. 75

المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم -
ال يدرج في الملخص العام
رصد المراقبة العالمية للطقس
المراقبة الكمية الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس

نتائج المراقبة العالمية السنوية
في كل سنة وكجزء من فترة المراقبة العالمية السنوية  15-1تشرين األول /أكتوبر ،تسجل المراكز
-1
اإلقليمية لالتصاالت عدد عمليات الرصد التي تتلقاھا من المحطات في الشبكات السينوبتيكية األساسية اإلقليمية للساعات
السينوبتيكية األساسية ) 12Z ،06Z ،00Zو 18Zبالنسبة للمحطات السطحية ،و 00Zو 12Zبالنسبة لمحطات الغالف
الجوي العلوي( والتقارير الشھرية الواردة من المحطات في الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية.
ويبين الشكل  1تاريخ عمليات الرصد بالنسبة المئوية أثناء المراقبة العالمية السنوية .وتظل نسبة تقارير
-2
المناخ  CLIMATأقل بكثير من النسبة المئوية لتقارير الرصد السطحي  .SINOPويبدو أن االنخفاض الحاصل في النسبة
المئوية لتقارير المراقبة في الغالف الجوي العلوي قبل  2007قد توقف ،لكن ما يزال ھناك تباين حسب كل سنة.

الشكل  - 1التسلسل الزمني لنسبة تقارير الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية
) (RBCNأثناء فترات المراقبة العالمية السنوية لشھر تشرين األول /أكتوبر من  2004إلى .2013

وتبين األشكال من  2إلى  4النسبة المئوية للتقارير الواردة من كل محطة أثناء الفترة  15-1تشرين األول/
-3
أكتوبر  2013بالنسبة للمراقبة السطحية ) ،(SYNOPوالرصد العلوي ) (TEMPوالمناخ الشھري ) .(CLUMATوتبين ھذه
األشكال عدداً كبيراً من المحطات التي ال تقوم باإلبالغ إطالقا ً.
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الشكل  – 2النسبة المئوية لعمليات الرصد السطحي المطلوبة من المحطات في الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية في
الفترة  15-1تشرين األول /أكتوبر 2013

مالحظة :التسميات المستخدمة .ال تضمن المنظمة خلو تصوير واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات
الصلة المعروضة في الخرائط والمدرجة في القوائم ،والجداول ،والوثائق ،وقواعد البيانات من األخطاء وال تعني
بالضرورة تأييداً رسميا ً أو قبوالً من جانب المنظمة.
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الشكل  – 3النسبة المئوية لعمليات الرصد العلوي المطلوبة من المحطات في الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية في الفترة
 15-1تشرين األول /أكتوبر .2013
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الشكل  – 4النسبة المئوية للتقارير المناخية المطلوبة والواردة من المحطات في الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية في الفترة
 15-1تشرين األول /أكتوبر .2013

من المعلومات الواردة في إحصاءات المراقبة العالمية السنوية فقط ،ال يمكن تحديد ما إذا كان عدم وجود
-4
عمليات رصد أو ورودھا إلى مراكز االتصاالت ھو ناتج عن أعطال في االتصاالت أو ناجم عن عدم القيام بعمليات
الرصد.
والمراقبة العالمية السنوية تقيس على أساس عدد عمليات الرصد المتوقعة من الشبكات األساسية اإلقليمية.
-5
ويتوقع من الشبكات األساسية اإلقليمية الموجودة في اإلقليم األول تقديم الحد األدنى من كثافة عمليات الرصد لدعم
توقعات الطقس على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .ويتمثل التحدي الرئيسي ألفريقيا في تحسين تقديم عمليات الرصد من
شبكة للمراقبة ھي متناثرة أصالً.
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االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية
يقارن الشكالن  5و 6النسبة المئوية لعمليات الرصد الواردة بالشفرات األبجدية العددية التقليدية مع النسبة
-6
المئوية الواردة بنماذج الشفرات الجدولية .وقليلة جداً ھي عمليات الرصد المتاحة في شكل نماذج الشفرات الجدولية.
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الشكل  – 5النسبة المئوية لعمليات الرصد السطحي المطلوبة الواردة بالشفرات األبجدية الرقمية التقليدية )السھم المشير إلى
اليسار( ونماذج الشفرات الجدولية )السھم المشير إلى اليمين( أثناء الفترة  15-1تشرين األول /أكتوبر .2013
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الشكل  – 6النسبة المئوية لعمليات الرصد العلوي المطلوبة الواردة بالشفرات األبجدية العددية التقليدية )السھم المشير إلى
اليسار( وبنماذج الشفرات الجدولية )السھم المشير إلى اليمين( أثناء الفترة  15-1تشرين األول /أكتوبر .2013
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
إدارة البيانات المناخية وتطبيقاتھا
نظم إدارة البيانات المناخية
-1

الشبكي:

)(CDMS

يمكن االطالع على ملخص الستبيان لجنة علم المناخ ) (CCIبشأن نظم إدارة البيانات المناخية على الموقع
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

ينشئ مطبوع المواصفات الخاصة بنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSللمنظمة ) (WMOإطاراً لتحديد
-2
الوظائف المطلوبة من النظم ) .(CDMSويضم اإلطار مجموعة من المكونات المترابطة ،يصف كل منھا طلبا ً وظيفيا ً
محدداً لنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSويتضمن ،حيثما اقتضى األمر ،إحاالت لمزيد من المعلومات .وتصنف
جميع ھذه المكونات باعتبارھا :مطلوبة )أي إلزامية( ،أو موصى بھا )أي أفضل الممارسات( ،أو اختيارية )وظائف
متقدمة إضافية( .والمطبوع متوافر من خالل الموقع الشبكي:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

انعقد في نيروبي ) 28تموز /يوليو 1 -آب /أغسطس  (2014اجتماع ألصحاب المصالح لتعزيز ھيكل جديد
-3
لمشروع نظام إدارة البيانات المناخية من المرافق الوطنية ) (CLIMSOFTخالل السنوات الخمسة القادمة.
ونظم المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADتدريبا أثناء العمل بشأن
-4
ً
إعداد نظام إدارة البيانات المناخية من المرافق الوطنية ) (CLIMSOFTوصيانته وتشغيله .واستنادا إلى احتياجات
األعضاء ،قدم المركز األفريقي ) (ACMADالدعم لوضع وظائف إضافية للنظام ) (CLIMSOFTالستيراد البيانات
وتصديرھا وفقا ً للتنسيقات المطلوبة من خالل أدوات التنبؤ ومراقبة المناخ.
استفادت عمليات تركيب نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSوالتدريب المتصل بھا من دعم مرفق
-5
األرصاد الجوية الفرنسي )) (Météo-Franceنظام ) (CLISYSفي مدغشقر( ،والمنظمة )) (WMOنظام ) (MCHفي غانا،
ونظام ) (CLIDATAفي أثيوبيا( ،والمملكة المتحدة )نظام ) (CLIMSOFTفي جنوب السودان والسودان ورواندا(،
باإلضافة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPومرفق البيئة العالمية )) (GEFنظام ) (CLIMSOFTفي جزر
القمر( .وأثناء الحلقة العملية الخاصة بالمناخ ) 10-7) (SASSCALنيسان /أبريل  ،2014ويندھوك ،ناميبيا( ،تمت
التوصية بتوحيد نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSفي أنغوال وبوتسوانا وزامبيا من خالل ترحيلھا إلى نظام
).(CLIMSOFT
عملية إنقاذ البيانات

)(DARE

تم توفير تحديث ألنشطة عملية إنقاذ البيانات ) (DAREأثناء حلقة العمل الدولية بشأن إنقاذ البيانات ورقمنة
-6
السجالت المناخية للبلدان الكائنة في غربي أفريقيا ) 23-19تشرين الثاني /نوفمبر  ،(2012أكرا ،غانا) .للمزيد من
التفاصيل انظر الموقع الشبكي(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/Meetings.php :
يتناول التخطيط من أجل القدرة على المقاومة في الشرق األفريقي من خالل برنامج السياسات والتكيف
-7
والبحوث والنمو االقتصادي ) (PREPAREDأنشطة إنقاذ البيانات في بلدان الشرق األفريقي بمساعدة مركز نيروبي
لمكافحة الجفاف ) (ICEPACالتابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ).(IGAD
بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) ،(USAIDنجحت المنظمة الدولية إلنقاذ البيانات
-8
البيئية ) (IEDROفي نھاية سنة  2013في مساعدة المركز األفريقي ) (ACMADعلى إنشاء مرفق الغرب األفريقي إلنقاذ
البيانات المناخية ورقمنتھا في المركز األفريقي ) (ACMADفي نيامي ،بتوفير أجھزة للمسح الضوئي للبطاقات المجھرية
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والحواسيب اإللكترونية والتدريب .وتم إنقاذ حوالي  30,000بطاقة مجھرية لألرشيف الخاص بالمناخ باستخدام جھاز
مسح لتحسين الصور .وتقوم المنظمة الدولية إلنقاذ البيانات البيئية ) (IEDROبمراقبة جودة ھذه الصور المنفذة بجھاز
المسح الضوئي.
وفي إطار التدريب أثناء العمل الذي يدعمه المركز األفريقي ) ،(ACMADيجري بناء قدرات ما بين أربع
-9
وست دول أعضاء كل سنة باستخدام المواد التدريبية للمنظمة الدولية ) (IEDROفي مجال إنقاذ البيانات .ويجري إعداد
جداول الجرد وصور البطاقات المجھرية التي يتم مسحھا بجھاز المسح الضوئي في المركز األفريقي ).(ACMAD
ويمكن االطالع على عمليات المسح الضوئي لرصدات الطقس التاريخية مفصلة ومبينة في الجداول
-10
ضمن مختلف المطبوعات والكتب السنوية والمجالت التابعة للقوى األوروبية القديمة منذ عھد االستعمار والموجودة في
األرشيف والخزانة الوطنية لألرصاد الجوية في المملكة المتحدة ،والتي أنجزت في إطار مبادرة إعادة بناء دوران
الغالف الجوي فوق األرض ) (ACREويحتفظ بھا المركز البريطاني لبيانات األرصاد الجوية ) (BADCبطريقة
إلكترونية ،وذلك في الموقع الشبكي) http://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/corral/images/metobs :بما في ذلك
أفريقيا وما يحيط بھا من محيطات(.
يمكن الحصول على معلومات بشأن الوضع الحالي لتنفيذ مبادرة إتقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر
-11
األبيض المتوسط ) (MEDAREمن الموقع الشبكي.http://www.omm.urv.cat/MEDARE/ :
أُطلقت مبادرة المحيط الھندي إلنقاذ البيانات ) (INDAREفي حلقة عمل دولية بشأن استعادة ورقمنة اإلرث
-12
المناخي للبلدان المشاطئة للمحيط الھندي والجزر الموجودة فيه ) 24-21نيسان /أبريل  ،2014مابوتو ،موزامبيق ،انظر
الموقع الشبكي لحلقة العمل(http://gfcs.wmo.int/node/1 :
أشار األعضاء في المنظمة ) (WMOإلى استعدادھم لتقديم المساعدة ،في إطار التنسيق الذي تقوم به لجنة
-13
علم المناخ ،إلى المرافق الوطنية ) (NMHSsفي ليبيريا الستعادة أرشيف بياناتھا الوطنية من خالل توفير بيانات من
أراضي ليبيريا والمخ ّزنة في األرشيف الدولي .وحتى اآلن قامت المرافق الوطنية ) (NMHSsفي كل من الصين وألمانيا
والمملكة المتحدة ،باإلضافة إلى المركز الوطني للبيانات المناخية )،(NCDCالواليات المتحدة ،بتحديد بيانات من أراضي
ليبيريا في قاعدة بياناتھا ووافقت على تقاسمھا مع المرفق الوطني ) (NMHSفي ليبيريا.

التقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات

)(ICA&D

أُطلقت مبادرة لتقييم المناخ وإنقاذ البيانات في غربي أفريقيا ) (WACA-DAREأثناء حلقة العمل دولية
-14
بشأن إنقاذ البيانات ورقمنة السجالت المناخية للبلدان الكائنة في غربي أفريقيا ) 23-19تشرين الثاني /نوفمبر ،2012
أكرا ،غانا .انظر التقرير في الموقع الشبكي:
 .( http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP79.pdfوتم اتخاذ عدة إجراءات لدعم إنقاذ
البيانات في المنطقة دون اإلقليمية .وترتكز المبادرة ) (WACA-DAREعلى مذكرة تفاھم بين المركز األفريقي
) (ACMADوالمعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية ) (KNMIوالمنظمة ) .(WMOوبمقتضى مذكرة التفاھم المشار
إليھا ،أجرى خبيران من المركز األفريقي ) (ACMADزيارة إلى المعھد الملكي الھولندي لألرصاد الجوية ) (KNMIكما
تلقيا تدريبا ً شامالً في أغسطس /آب لتنفيذ البرامج اإللكترونية الخاصة بالتقييم المناخي الدولي ومجموعات البيانات
) (ICA&Dفي المركز األفريقي ) (ACMADفي إطار الخدمات المتصلة بالبيانات ودعم الوظائف ذات الصلة للمركز
المناخي اإلقليمي.
يجري تعزيز إنقاذ البيانات في الغرب األفريقي من خالل برنامج للتعاون بتمويل من اليونان يستھدف،
-15
ُ
من بين مجموعة دول أخرى ،بوركينا فاسو والنيجر ومالي .وقد أرسلت بعثة للخبراء إلى بوركينا فاسو في كانون
األول /ديسمبر  ،2013ومن المتوقع إنجاز أنشطة أخرى لصياغة خطة لتنفيذ عملية إنقاذ البيانات ) (DAREفي .2014
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وتھدف أنشطة ذات صلة إلى تقديم مثال يحتذى والمساھمة في مكوّ ن عملية إنقاذ البيانات ) (DAREالخاصة بمبادرة
لتقييم المناخ وإنقاذ البيانات في غربي أفريقيا ).(WACA-DARE
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات بشأن مبادرة لتقييم المناخ وإنقاذ البيانات في غربي أفريقيا
-16
) (WACA-DAREوعمليات تنفيذھا في الموقع الشبكيhttp://eca.knmi.nl/icad.php :
تشارك بلدان شمال أفريقيا بنجاح في التنفيذ األوروبي للمبادرة )(WACA-DARE؛ انظر الموقع الشبكي:
-17
.http://eca.knmi.nl
سجالت الطقس العالمية
-18

يمكن الحصول على خارطة تبيّن مدى تغطية سجالت الطقس العالمية في الموقع الشبكي التالي:

.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/linkedfiles/input_WWR.jpeg
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المبادرات البحثية المشتركة بين البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالبرنامج العالمي
لبحوث الطقس ) (WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
عُقدت الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ) (CASفي الفترة من  20إلى  26تشرين الثاني/
-1
نوفمبر  2013في أنطاليا ،تركيا .وأدرجت الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CASفي قائمة أولوياتھا الرئيسية ما يلي:
إعداد بحوث بشأن الطقس شديد التأثير ،ونمذجة دورة الماء والتنبؤ بھا ،ونظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس
الحراري ) ،(IGISوبحوث األھباء الجوية ،وبحوث وخدمات المجمعات الحضرية الكبيرة ،والتكنولوجيات الناشئة.
وتتوافر وثائق الدورة السادسة عشرة للجنة ) (CASعلى الوصلة التالية.http://cas-16.wmo.int/ :
ويتوافر تقرير المنظمة ) (WMOوالمشروع الدولي لدراسة كيمياء الغالف الجوي العالمي )،(IGAC
-2
المعنون "تأثيرات المدن الكبرى على تلوث الھواء والمناخ" على الوصلة التالية:
ُ
 .http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_205_DRAFT_13_SEPT.pdf/وقد نشر ھذا التقرير
مؤخراً كجھد مشترك بين المشروع ) (IGACوالمنظمة ) /(WMOمشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق
الحضرية التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GURMEبمساھمات مقدمة من عدد من فرق مشروع البرنامج
اإلطاري للمفوضية األوروبية ) .(EC FPويركز التقرير على تقديم تقييمات مبدئية بشأن المعلومات المتوافرة عن تلوث
الھواء في المدن الكبرى عبر العالم ،بما فيھا أفريقيا .وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك أعماالً كثيرة اليزال ينبغي القيام بھا
في ھذا المجال في االتحاد اإلقليمي األول.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات
األھداف
اإلستراتيجية
الھدف  :1تحديد
القدرات
المطلوبة
وتحديد أوجه
النقص

األنشطة ذات األولوية في






2015-2012

غرس "ثقافة االمتثال"
-

تحديد وتوضيح المواصفات

-

إبالغ المواصفات المستكملة والمتطلبات
الفنية ومسؤولية المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعن
االمتثال

-

مساعدة األعضاء في اإلبالغ عن امتثالھم
)عمليات التقييم ووسائل اإلبالغ وغير ذلك(

تقرير


تناول ’ثقافة االمتثال‘ من جانب عدد
من دورات الھيئات التأسيسية
واجتماعات رؤساء االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية



اتخاذ خطوات لتوضيح المواصفات
من جانب اللجان الفنية



آليات اإلبالغ عن االمتثال قيد البحث



عقد حلقات عمل عن الطيران ونظام
إدارة الجودة ) (QMSوالنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSوالحد من
مخاطر الكوارث ) (DRRواإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
في جميع األقاليم أو األقاليم الفرعية
مع تيسير المشروعات والخطط
اإلقليمية و/أو مساعدات التوأمة
الثنائية



اعتماد إستراتيجية تنفيذ إستراتيجية
تقديم الخدمات ،ومناقشة تدابير التنفيذ
في الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي المعني بتطوير القدرات

تركيز المساعدات لمعالجة جوانب النقص في
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالضرورية
للمجاالت ذات األولوية – الطيران واإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوالحد من
مخاطر الكوارث )) (DRRوخاصة ألقل البلدان
نمواً /الدول الجزرية الصغيرة النامية
(LDCs/SIDS
-

مواصلة عملية مساعدة المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى استكمال نظام إدارة الجودة
) (QMSللحصول على اعتماد المنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOمع توصية
بأن تصبح معتمدة على نحو كامل من تلك
المنظمة )(ISO

-

دعم تنفيذ عمليات تقييم الكفاءات من خالل
توفير اإلرشادات ،وتدريب القائمين على
التقييم ،وحيثما يقتضي األمر دعم التنفيذ
الموجه استناداً إلى التوأمة ودعم األمانة

مواصلة مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى
بناء ثقة أصحاب المصلحة وعلى وضع رؤية
بشأن تقديم الخدمات

2013-2012

ECWG-SD


إدراج القدرات الوطنية ،بما في ذلك
الكفاءات ،في عمليات التقييم الجارية
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المسودة األولى
األھداف
اإلستراتيجية
الھدف  :2زيادة
وضوح الرؤية
والملكية الوطنية

األنشطة ذات األولوية في

تقرير

2015-2012



تأكيد مسؤولية المرافق الوطنية ) (NMHSsعن
االمتثال لمواصفات المنظمة ) (WMOومتطلباتھا
الفنية بشأن استخدام المواد اإلرشادية للمنظمة
لبناء الدعم الوطني



إدراج االمتثال لمعايير المنظمة
) (WMOفي نقاط ومالحظات
المحادثات لدى زيارة أو إجراء
عمليات التقييم



استخدام المعلومات المجمعة من فئات خدمة
المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوقاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBواالستبيانات الرامية
إلى طلب الدعم الوطني المعتمد على االحتياجات



تضمين معلومات الدراسة
االستقصائية اإلقليمية المجمعة من
االتحاد اإلقليمي السادس واالتحاد
اإلقليمي الخامس أسئلة بشأن قدرات
المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي يمكن
استخدامھا في تطوير قاعدة بيانات
المالمح القطرية ) (CPDBوفئات
الخدمة



دعوة الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات إلى
إنشاء فرقة عمل بشأن فئات المرافق
الوطنية )) (NMHSsمن المقرر عقد
االجتماع األول في الربع األخير من
عام (2014
مساعدة العديد من الھيئات التأسيسية
والمشروعات في وضع األطر
القانونية والسياساتية المالئمة.
وتضمنت المشروعات اإلنمائية
وعمليات التقييم الوطنية النظر في
القوانين الوطنية .وإدراج الخدمة
والحد من مخاطر الكوارث )(DRR
والنواحي االجتماعية  -االقتصادية
أنشطة األمانة وفرقة العمل التابعة
للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي
والمعنية بتطوير القدرات والمؤدية
إلى التشغيل األولي لقاعدة بيانات
المالمح القطرية والمزمع في أيلول/
سبتمبر – تشرين األول /أكتوبر 2014

 إدراج سد الثغرات في نظم الرصد والقدراتالمؤسسية والبشرية واإلجرائية

الھدف :3
تعزيز إدارة
المعارف
الخاصة بتطوير
القدرات
)(CDKM

2013-2012



مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية )الدعم
وعمليات التقييم وإعداد المشروعات والتخطيط
اإلستراتيجي(



مواصلة تقديم المساعدات في وضع األطر
القانونية والسياساتية الوطنية المالئمة



مواصلة التركيز على الخدمات ،والتخفيف من
المخاطر والمنافع االجتماعية – االقتصادية لبناء
الدعم الوطني من الشركاء





إنشاء آليات لجمع ومراقبة تطوير المرافق الوطنية
)) (NMHSsالفئات وقاعدة بيانات المالمح القطرية
) (CPDBواالستبيانات وبعثات التقييم الوطنية(





تحسين األدوات المعتمدة على الويب لمساعدة
األعضاء في الحصول على المتطلبات والمبادئ
التوجيھية الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOواإلبالغ
عن التقدم المحرز ومراقبته

www.wmo.int/cpdb


المبادئ التوجيھية اإللكترونية لعام
 2013المعنية بدور وعمليات وإدارة
المرافق الوطنية )(NMHSs
https://www.wmo.int/pages/prog/dr
a/eguides/index.php/en/
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المسودة األولى
األھداف
اإلستراتيجية
الھدف  :4تعزيز
تعبئة الموارد
وإدارة
المشروعات

األنشطة ذات األولوية في

2015-2012



إقامة نظام قوي لإلشراف على المشروعات داخل
األمانة )إنشاء وحدة تنسيق المشروعات )(PCU
ومجلس اإلشراف على المشروعات(



مواصلة وزيادة تعبئة الموارد والشراكات من
خالل طائفة من األنشطة )انظر المرفق  8من

نظام تطوير القدرات  ،CDSإستراتيجية تعبئة
الموارد(

الھدف  :5تقوية
اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون
اإلقليمية



استخدام الحاجة إلى أن تمتثل المرافق الوطنية
) (NMHSsلمتطلبات المنظمة )(WMO
ومواصفاتھا الفنية لتوجيه المساعدات التي تقدمھا
المنظمة ) (WMOفي مجاالت الدعم وتعبئة
الموارد ونقل التكنولوجيا والتدريب والبحوث



توضيح أدوار ھيئات المنظمة ) (WMOوالمراكز
اإلقليمية في تطوير القدرات



مواصلة وتوسيع المساعدات القطرية المباشرة
)الدعم وعمليات التقييم ،وإعداد المشروعات
والتخطيط اإلستراتيجي(



تدعيم المكاتب اإلقليمية :زيادة عدد الموظفين في
األقاليم مع التركيز على بناء الشراكات مع
التجمعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات
اإلقليمية



مواصلة المشاركة على المستوى اإلقليمي مع
الوزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية
والخدمات المناخية

تقرير

2013-2012



إنشاء مكتب وحدة تنسيق المشروعات
ومجلس إدارة المشروعات في 2013
مع التركيز المبكر على عملية اختيار
وإدارة المشروعات



أكثر من  30مليون فرنك سويسري
في المشروعات الجديدة في كل عام
في  2012و2013



إدراج االمتثال كوسيلة لطلب التمويل
لتطوير ودعم المرافق الوطنية
) (NMHSsفي المشروعات



تتضمن المراجعة المقترحة للوثائق
األساسية للمنظمة ) (WMOبشأن
االتحادات اإلقليمية دورھا في تطوير
القدرات واستعراض المكاتب اإلقليمية



إجراء استعراض للمكاتب اإلقليمية
وبدء عملية لزيادة عدد الموظفين في
اإلقليم )الموظفون الوطنيون ،وموظفو
المشروعات ،مع إنشاء أفرقة مشتركة
مع المنظمات اإلقليمية وربما نقل
المقر الرئيسي إلى اإلقليم(



عُقد االجتماع الثاني للمؤتمر الوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية
) (AMCOMETفي  2012مع وضع
خطط لعقد االجتماع الثالث بالتزامن
مع الدورة السادسة عشرة لالتحاد
اإلقليمي األول .وتحديد الفرص
األخرى لالنعقاد على المستوى
الوزاري
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المسودة األولى
األھداف
اإلستراتيجية
الھدف  :6زيادة
فرص التعليم
والبحوث

األنشطة ذات األولوية في

2015-2012



توسيع فرص البلدان النامية في المشاركة في البحوث
وتقاسم النتائج الجديدة في االستخدام التشغيلي



مواصلة وتوسيع فرص التعليم والمنح وخاصة في
المجاالت ذات األولوية )مثل الخدمات المناخية
والتنبؤات في مجال الطيران والحد من مخاطر
الكوارث

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير




2013-2012

بدء التخطيط لمشاركة البلدان النامية
في المؤتمر العالمي العلمي المفتوح
للطقس في 2014
فرص جديدة للتدريب والمنح في
مجاالت الخدمات المناخية وكفاءات
الطيران
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
التعاون بين المنظمة ) (WMOوالھيئات اإلقليمية
التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
استعرض االتحاد التعاون بين المنظمة ) (WMOومختلف المؤسسات االقتصادية والفنية اإلقليمية ودون
-1
اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي األول من أجل إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة بالطقس والمناخ والماء .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 )،(CILSS
ومصرف 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 ).(AU
ونظرت الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارة المركز األفريقي ) (ACMADالمنعقدة في يومي  24و 25تموز/
-2
يوليو  2014في نيامي ،النيجر ،في التقدم في تنفيذ برنامج المركز األفريقي ) ،(ACMADوخاصة األنشطة المنفذة على
مدى الفترة  ،2014-2010مثل تقديم الدعم للبلدان ،بما في ذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية روتينية لموظفي المرافق
الوطنية ) (NMHSوالمشاركة في البرامج القُطرية كتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالذي تقوده المنظمة
) ،(WMOعلى المستويات الوطنية في مالوي والسنغال والنيجر .باإلضافة إلى ذلك تم استعراض عدد من المشاريع
الجديدة في إطار الشراكة الموسّعة ،مثل ) ،(IMPACT2Cوإنقاذ البيانات ،والدعم المقدّم من المصرف األفريقي للتنمية
والدعم المؤسسي لمشروع المؤسسات المعنية بالمناخ ) ،(ISACIPومشروع ) ،(VigiRiSCوالمؤسسة الجامعية لبحوث
الغالف الجوي ) ،(UCARوالبنك الدولي و) (PRECAومنطقة الساحل )القدرة على مقاومة الكوارث في منطقة الساحل(،
ومراقبة البيئة والسالمة في أفريقيا ) ،(MESAومشروع ) (FACEوتوفير معلومات الطقس للجميع ) .(WIFAوتم أيضا ً
استعراض حلقات العمل التطبيقية في وسائل اإلعالم والھيئات التشريعية ومنتدى التوقعات المناخية ،باإلضافة إلى بناء
القدرات والتعاون.
وأوصى االتحاد بالحضور المكثف للمركز األفريقي ) (ACMADفي المؤتمر الوزاري األفريقي القادم
-3
لألرصاد الجوية ) (AMCOMETفي كابو فيردي في شباط /فبراير  .2015وأوصى مجلس إدارة المركز األفريقي
) (ACMADأيضا ً بإنشاء فريق عامل لتلقّي آراء ومالحظات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
في البلدان األفريقية فيما يتعلق بمستقبل المركز األفريقي ) ،(ACMADوطرح آراء تتماشى مع االستراتيجية األفريقية
المتكاملة بشأن الطقس والمناخ.
وجرى في نيسان /أبريل  2014إكمال نھج مشترك بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة األوروبية الستخدام
-4
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATمن أجل مشروع خاص بصندوق أوروبي للتنمية يساھم في تنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) .(ACPوتأسست
فرقة عمل لتنسيق أسلوب تعبئة الموارد في سياق صندوق التنمية األوروبي الحادي عشر )داخل مجموعة دول أفريقيا
والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) .((ACPوتعمل المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (EUMETSATوالمنظمة ) (WMOكأمانة مشتركة لفرقة العمل.
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المسودة األولى
ويعتبر "برنامج الخدمات المناخية من أجل التك ّيف في أفريقيا" أول مبادرة متعددة الوكاالت س ُتنفذ تحت
-5
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوسيساھم ھذا البرنامج الرئيسي في إعداد خدمات مناخية موجھة نحو
المستخدِمين ألغراض السالمة الغذائية والصحة والحد من مخاطر الكوارث في مالوي وتنزانيا .ويھدف ھذا البرنامج
ً
عرضة لتأثير مخاطر الطقس والمخاطر المتصلة بالمناخ
الذي تموله حكومة النرويج إلى زيادة قدرة األشخاص األكثر
كحاالت الجفاف والفيضانات والمخاطر المرتبطة بالصحة كسوء التغذية والكوليرا والمالريا .كما يھدف إلى تعزيز
القدرة على إعداد واستعمال الخدمات المناخية ،ويجمع بين التطور العلمي والمعارف التقليدية ،ويمثل شراكة فريدة بين
علماء المناخ واالجتماع والباحثين ووكاالت التنمية والوكاالت اإلنسانية وغيرھا من قطاعات المستخدِمين الرئيسية.
ويمثل أيضا ً جھداً مشتركا ً للمنظمة ) (WMOوبرنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي )(CCAFS
التابع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية )(CGIAR؛ ومركز البحوث الدولية في مجال المناخ والبيئة – أوسلو
)(CICERO؛ ومعھد ميشيلسن )(CMI؛ واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCمن خالل
الصليب األحمر لتنزانيا ومالوي؛ وبرنامج األغذية العالمي )(WFP؛ ومنظمة الصحة العالمية ) .(WHOويمكن الحصول
على مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي.http://www.wmo.int/gfcs/Norway_2 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
اإلعالم والشؤون العامة في االتحاد اإلقليمي األول
من األولويات الرئيسية لبرنامج المنظمة ) (WMOلإلعالم والشؤون العامة ) (IPAدعم اإلطار العالمي
-1
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوقد بدا ھذا الدعم في الدورة االستثنائية للمؤتمر )تشرين األول /أكتوبر  (2012واالجتماع
األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )تموز /يوليو  (2013وبرنامج التكيف التابع لإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSفي أفريقيا ومختلف حلقات العمل اإلقليمية والبرامج الوطنية .وسيواصل مكتب االتصاالت والشؤون
العامة ) (CPAبنشاط إذكاء الوعي لفوائد الخدمات المناخية.
ويظل مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAملتزما ً التزاما ً راسخا ً بتعزيز التفاعل بين منسقي اإلعالم
-2
والشؤون العامة ) (IPAفي المرافق الوطنية ) (NMHSsوموظفي االتصال التابعين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة من
أجل تعزيز مھام المنظمة ) (WMOوإعداد المواد وتقاسم أفضل الممارسات .ويسھم ھذا التعاون في تلبية احتياجات
وسائط اإلعالم والجمھور بشكل عام من المعلومات الدقيقة والمتعمقة بشأن الطقس والمناخ والماء ،وفي إعالء قيمة
الخدمات التي تقدمھا المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى المجتمع .كما يوافي المكتب ) (CPAبانتظام المنسقين بالتحديثات
اليومية "في وسائط اإلعالم" ) (In the Mediaعن طريق البريد اإللكتروني إلبالغ المرافق الوطنية ) (NMHSsبالتغطية
الصحفية التي تتلقاھا المنظمة ) (WMOوقضاياھا.
ويعمل المكتب ) (CPAعلى تعزيز تواصل المنظمة ) (WMOمع الجمھور وعلى نشر التقارير السنوية
-3
ً
التي تصدرھا المنظمة بشأن المناخ العالمي وطبقة األوزون ،فضال عن التقرير الذي صدر في العام الماضي عن المناخ
العالمي للفترة  .2010-2001كما يعمل المكتب ) (CPAعن كثب مع الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC
للترويج لتقرير التقييم الخامس وإلشراك المرافق الوطنية ) (NMHSsفي ھذه المساعي.
ويجري كل عام مساعدة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي االحتفال السنوي باليوم العالمي لألرصاد الجوية
-4
) (WMDكوسيلة لزيادة إبراز مكانة المرافق الوطنية ) .(NMHSsكما أكدت المنظمة ) (WMOعلى جھود االتصال
والتوعية في المؤتمرات السنوية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوفي مؤتمر القمة المعني
بالمناخ التابع لألمم المتحدة المعقود مؤخراً.
ويعزز مكتب االتصاالت والشؤون العامة ) (CPAبشكل كبير سبل التوعية التي ينتھجھا عن طريق مواقع
-5
ً
التواصل االجتماعي ،ويتعاون حاليا في ھذا المجال مع عدد من األعضاء في اإلقليم .ولدى صفحة المنظمة )(WMO
حاليا ً على موقع الفيسبوك نحو  15 800متابع – ما يعادل نحو ثالثة أضعاف عدد المتابعين في كانون األول /ديسمبر
 – 2012ويتزايد ھذا العدد باضطراد أسبوعيا ً ليصل في ذروته إلى  80 000شخص .ويحيط المكتب ) (CPAأعضاء
االتحاد اإلقليمي األول بانتظام بمعلومات وصور على صفحته على الفيسبوك .وتستخدم األمانة بنشاط موقع تويتر منذ
منتصف عام  2012ولديھا اآلن ما يزيد على  9 300متابع .وتصل التقارير واألحداث الھامة الخاصة بالمنظمة )(WMO
لجمھور يُقدر عدده بما يفوق  2,5مليون شخص من متابعي موقع تويتر بفضل المشاركة النشطة ألسرة األمم المتحدة
بشكل عام .وتضع أمانة المنظمة ) (WMOبانتظام تغريدات بشأن المعلومات التي يقدمھا أعضاء االتحاد اإلقليمي األول
والخاصة باألحداث المتطرفة ،وتتوق األمانة إلى زيادة ھذا النشاط.
ويعمل المكتب ) (CPAمع ثالثة مراكز مناخية إقليمية ومراكز ومعاھد أخرى ذات صلة ،من قبيل النظام
-6
االستشاري والتقييمي لإلنذار بالرمال واألتربة ،ويقدم الدعم لھا .ونظمت المنظمة ) (WMOحلقات عمل إقليمية لموظفي
االتصال التابعين للمرافق الوطنية ) (NMHSsوستواصل اغتنام الفرص لتحقيق نفس النتائج في االتحاد اإلقليمي األول.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
التخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي

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

الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

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

وافق المؤتمر السادس عشر على اآلتي:

)أ(

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

)ب(

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

ترد قرارات الدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة )حزيران /يونيو  (2009التي اس ُترشد بھا
-4
في التحضير للخطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة  ،2015 – 2012في الفقرات  7.2.8– 7.2.6من التقرير النھائي الموجز
مع القرارات .وتشمل ھذه القرارات ما يلي:
)أ(

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

)ب(

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

)ج(

استعمال سلسة النتائج :المحاور اإلستراتيجية ◄ النتائج المتوقعة ◄ النواتج الرئيسية ◄ اإلنجازات
المتوخاة ◄ األنشطة ،باعتبارھا ھيكل عملية التخطيط اإلستراتيجي .وستشكل المحاور اإلستراتيجية
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والنتائج المتوقعة العمود الفقري للخطة اإلستراتيجية .أما النتائج المتوقعة المفصلة في النواتج الرئيسية
وقياسات األداء واإلنجازات المتوخاة فتشكل لب الخطة التشغيلية.
)د(

إشراك االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

) ھ(

إدماج اإلنجازات الرئيسية للمنظمة ).(WMO

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

ينبغي توضيح الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية باعتبارھما خطتين للمنظمة بأسرھا؛

)ب(

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

)ج(

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

)د(

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

) ھ(

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

)و(

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

)ز(

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

)ح(

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

)ط(

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

)ي(

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

)ك(

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

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

ووافق المجلس أيضا ً على الشروع في إعداد الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية القادمتين استناداً إلى
-7
المخطط العام لكل منھما وكذا العملية والجداول الزمنية المقترحة.
ُ
طلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية تقديم مدخالت إلعداد الخطة اإلستراتيجية في موعد غايته  28أيلول/
-8
سبتمبر ) 2012المرجع :الرسالة  P.RA-1744المؤرخة  1آب /أغسطس  (2012والخطة التشغيلية في موعد غايته 30
كانون األول /ديسمبر ) 2013المرجع :الرسالة  P.RA-1752المؤرخة  27تشرين الثاني /نوفمبر .(2013
وقُدمت مسودة الخطة اإلستراتيجية إلى المجلس التنفيذي في دورتيه الخامسة والستين والسادسة والستين.
-9
وأوص المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بالخطة إلى المؤتمر مع تعديالت يجريھا الفريق العامل التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة.

المراقبة والتقييم
أشار المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين إلى قرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات
-10
 (8.4.4-8.4.1ودورته الرابعة والستين )الفقرتان  (4.8.17-4.8.16فيما يتعلق بمواصلة تطوير وتنفيذ نظام المراقبة
والتقييم للمنظمة ) .(WMOوأخذ المجلس علما ً مع التقدير بتقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة
) ،(WG/SOPواتفق في الرأي مع تقييم فريقه العامل بأن عملية المراقبة والتقييم آخذة في النضج وتمضي في االتجاه
الصحيح .وأشار المجلس إلى أن النواتج الرئيسية ) (KOsومؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsتم استعراضھا ،ووضعت
خطوط أساس وأھداف لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية لتيسير مراقبة التقدم المحرز لتحقيق النتائج .كما أشار
إلى تحسن مستوى الرد على االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحققة على األعضاء بعد إعادة فتحه من جديد بناء على
طلب الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي .والحظ المجلس أن نسبة محدودة فقط من المرافق الوطنية )(NMHSs
التي ردت على االستقصاء قد أعطت مستوى استخدام مطبوعات المنظمة ) (WMOوجودة النواتج الوطنية واإلقليمية
عالمة تتراوح بين مرتفع إلى مرتفع جداً .وشجع المجلس األعضاء على مواصلة بذل الجھود لتحسين جودة النواتج
واستخدام مختلف مطبوعات المنظمة ) (WMOلتحسين الخدمات التي يقدمونھا .كما واصل المجلس تشجيع األعضاء
على الرد على االستقصاءات لتقديم معلومات يمكن أن تساعد المنظمة ) (WMOفي تركيز أولوياتھا على اتخاذ
إجراءات لتلبية احتياجات األعضاء.
ذ َّكر المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بقرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات (8.4.4-8.4.1
-11
ودورته الخامسة والستين )الفقرات  (4.8.2.2- 4.8.2.1فيما يتعلق بزيادة تطوير وتنفيذ نظام المنظمة ) (WMOللمراقبة
والتقييم .وأشار المجلس مع التقدير إلى التقدم المحرز في تنفيذ نظام المنظمة ) (WMOللمراقبة والتقييم .كما أشار
المجلس مع التقدير إلى تقرير منتصف المدة لمراقبة وتقييم األداء الذي أعدَّته األمانة لفترة السنتين األولى من الفترة
المالية )كانون الثاني /يناير  – 2012كانون األول /ديسمبر  ،(2013والذي أشار إلى التقدم المحرز إزاء ما تحقق من
نتائج ونواتج متوقعة .وأقر بالتحديات المواجھة في قياس األداء ،السيما فيما يتعلق بتدني وتقلب مستويات الرد على
االستقصاء الخاص بآثار النتائج المحرزة على األعضاء ،مما جعل من الصعب مقارنة نتائج االستقصاءات إلبراز التقدم
المحرز.
ونظر المجلس في تقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة )،(WG-SOP
-12
ورحب بإنشاء فرقة عمل تابعة للفريق العامل ) (WG-SOPالستعراض نظام المراقبة والتقييم ،ووافق على التوصيات
التالية للفريق العامل ):(WG-SOP
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المسودة األولى
)أ(

ينبغي أن يتمكن األعضاء من االطالع على كيفية استخدام البيانات في اتخاذ القرارات ذات الصلة
بمجاالت اھتمامھم؛

)ب(

ينبغي تشجيع المزيد من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية أو حتى مساعدتھا على
استكمال استقصائھا الخاص بالمراقبة والتقييم لجعل النتائج أكثر تمثيالً للوضع السائد؛

)ج(

ينبغي أن يحدد األعضاء جھات اتصال للمراقبة والتقييم ،وينبغي إدراج المستشارين الدوليين )(INTAD
للممثلين الدائمين في المراسالت التي تدعو األعضاء إلى الرد على االستقصاء الخاص بالمراقبة والتقييم؛

)د(

ينبغي أن تكون االتحادات اإلقليمية ،بدعم من مكاتبھا اإلقليمية ،أكثر فعالية في تشجيع أعضائھا كافة على
استكمال االستقصاء الخاص بالمراقبة والتقييم ،بما في ذلك من خالل دعوتھم والمتابعة معھم .ويمكن
االستناد إلى فريق اإلدارة في كل إقليم كمصدر إضافي للمعلومات الخاصة بالتقدم المحرز قياسا ً
بالمنجزات المتوخاة؛

)ھـ(

وفي إطار إعداد تحليل األداء ،ينبغي أن تعتمد األمانة كذلك على معلومات أخرى تتعلق باألداء مستقاة من
مختلف برامج المنظمة ) .(WMOويمكن اعتبار قاعدة بيانات اللمحات القطرية بمثابة أداة للرد
اإللكتروني .ويمكن لموظفي أمانة المنظمة ) (WMOجمع البيانات أثناء البعثات؛

)و(

وينبغي للفريق العامل ) (WG/SOPإجراء تحليل مفصل لمؤشرات األداء الرئيسية ) (KPlsلجعلھا أكثر
وجاھة وإفادة.
ــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
مواد تتضمن معلومات أساسية بشأن قرارات األفرقة العاملة التابعة لالتحاد
الھيكل المقترح لألفرقة العاملة التابعة لالتحاد اإلقليمي األول
يُقترح أن يعتمد ھيكل مشابه لذلك الذي اعتمدته الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول إلنشاء
-1
األفرقة العاملة التابعة له .ويُشار في سياق البت في عدد األفرقة العاملة التي س ُتنشأ ،إلى أن أعضاء تلك األفرقة
سيضطلعون بأغلبية المھام المسندة إليھم من خالل وسائط التواصل االلكترونية ،وخاصة باستخدام الرسائل االلكترونية.
لكن من المزمع أن تعقد األفرقة العاملة الخمسة اجتماعين على األقل في الفترة الفاصلة بين الدورتين.
ويُشار استناداً إلى الخبرة المستخلصة من الدورات األخيرة لالتحاد اإلقليمي األول أن أداء األفرقة العاملة
-2
ً
لم يكن مرضيا .ويُعزى ذلك إلى أسباب مختلفة ويؤمل أن تحقق كمية عمل األفرقة العاملة المنشأة في الدورة السادسة
عشرة لالتحاد اإلقليمي األول ونوعيته تحسنا ً ملحوظا ً.
وفي حين سيواصل األمين العام للمنظمة ) (WMOدعم األفرقة العاملة ،فلن يسمح الوضع المالي المحدود
-3
بعقد الكثير من االجتماعات لألفرقة العاملة .ورؤساء األفرقة العاملة مدعوون بالتالي إلى االستفادة من المنتديات التي
يتواجد فيھا أكبر عدد من أعضاء تلك األفرقة لعقد اجتماعاتھم سعيا ً إلى تقليص التكاليف.
-4

ويعيّن فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي األول الرؤساء من بين الخبراء الذين سمّاھم الممثلون

الدائمون.
وسيضطلع مكتب المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نمواً بتنسيق عمل األفرقة
-5
العاملة وبإبالغ رئيس االتحاد اإلقليمي األول بالتقدم المحرز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التقرير المرحلي
عن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
المراجع:
للدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSمع القرارات:
https://docs.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdHdYVlRNVm1JSzg/edit?pli=1

-1

التقرير النھائي الموجز

-2

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

-3

التقرير النھائي الموجز للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مع القرارات ،الجزء األول )جنيف،
 31-29تشرين األول /أكتوبر  ،(2012مطبوع المنظمة رقم  ،1102القرار ) 1خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
المناخية( ) (GFCSوالقرار ) 2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية(:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/engl
ish/pdf/1102_Part1_en.pdf

-4

التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات ،مطبوع المنظمة رقم :1092
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_rep
orts/english/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf

-5

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

-6

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية:
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

-7

الموقع الشبكي الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية:

http://gfcs.wmo.int/

معلومات أساسية
أنشأت الحكومات اإلطار العالمي ) (GFCSلتمكين المجتمع من تحسين إدارة المخاطر والفرص الناجمة عن
-1
ً
تقلبية المناخ وتغيره ،السيما بالنسبة لمن ھم األكثر تأثرا بھذه المخاطر .وسيتحقق ذلك من خالل إعداد معلومات
وتنبؤات مناخية على أساس علمي ودمجھا في عمليات التخطيط والسياسات والممارسات .ولإلطار العالمي )(GFCS
خمسة أھداف شاملة ھي:
)أ(

الحد من سرعة تأثر المجتمع باألخطار المتصلة بالمناخ من خالل تحسين توفير المعلومات المناخية؛
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المسودة األولى
)ب(

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

)ج(

تعميم مراعاة استخدام المعلومات المناخية في صنع القرار؛

)د(

تعزيز مشاركة مقدمي ومستخدمي الخدمات المناخية؛

)ھ(

تعظيم فائدة البنية األساسية القائمة للخدمات المناخية ،إلى أقصى حد.

وسعيا ً إلى ضمان وجود آليات تشغيل مالئمة لدعم خدمات مناخية فعالة في المجاالت األربعة ذات األولوية،
-2
اعتمد اإلطار العالمي ) (GFCSنھج تنفيذ ثالثي األبعاد ير ّكز على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .وير ّكز
المستوى العالمي على انتاج منتجات التنبؤ بالمناخ العالمي ووضع معايير ومتابعتھا ،وتبادل البيانات والمنتجات
وصياغة مبادرات رئيسية لتنمية القدرات .ويعزز المستوى اإلقليمي الجھود المتسقة والمتكاملة في الوكاالت والبلدان
لتفادي االزدواجية واالستفادة من الموارد على أفضل وجه .ومن العناصر الرئيسية للتنفيذ على المستوى اإلقليمي عمل
المراكز اإلقليمية للمناخ ) .(RCCsوفي الوقت عينه ،يُستكمل النھج اإلقليمي بمبادرات وطنية تسعى إلى بلورة حلول
مالئمة على المستوى الوطني ومراعية للمناخ لتلبية االحتياجات الوطنية.
وعُقدت الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في جنيف ،سويسرا ،في الفترة  31-29تشرين
-3
األول /أكتوبر  .2012وقد اعتمدت الدورة االستثنائية للمؤتمر قرارات تتعلق بما يلي ‘1’ :خطة تنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS؛ ’ ‘2إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS؛ و’ ‘3تمويل المجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوأمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوخطة تنفيذه.
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/
1102_Part1_en.pdf

وعُقد حوار خاص بمستخدمي الخدمات المناخية وموفريھا في يومي  26و 27تشرين األول /أكتوبر ،2012
-4
كجزء من الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية .وحضر الحوار أكثر من  300مشارك وقد سمح
بتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة في مجال إنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا في قطاعات اجتماعية  -اقتصادية
مختلفة ،أُبرز بعضھا من خالل  50ملصقا ً عرضت خالل الحوار .وقُدم مطبوع في الحوار بعنوان " Climate
 "Exchangeيتضمن دراسات حالة بشأن الخبرات المكتسبة في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بإعداد الخدمات
المناخية وتطبيقھا في مختلف القطاعات االجتماعية  -االقتصادية )يتوافر المطبوع على الموقع الشبكي:
ّ
ُ
.(http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.htmlإضافة إلى ذلك ،أظھرت سبعة لقاءات جانبية نظمت من قبل
الشركاء والمنظمة ) (WMOأن عمليات التعاون بين الوكاالت جارية بالفعل ولكن يجب مواصلة تحسينھا وتسھيلھا ،مما
يتطلب شراكات مناسبة.
وأ ُطلق خالل الدورة االستثنائية للمؤتمر أطلس للصحة والمناخ بفضل التعاون بين المنظمة ) (WMOومنظمة
-5
الصحة العالمية ) .(WHOوھو يبيّن المدى الجغرافي لألوبئة الصحية الناجمة عن المناخ وآثارھا ،ويعطي أمثلة عملية
على كيفية مساھمة استخدام المعلومات الجوية والمناخية في حماية الصحة العامة وتحسين النواتج الصحية
).(http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdf
-6

وأنشأ المجلس الحكومي الدولي في دورته األولى ) (IBCS-1لجنة إدارته وكلّفھا بالمسؤوليات التالية:

)أ(

مشاريع توصيات يقدمھا المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية إلى المؤتمر السابع عشر بشأن اآللية
المالئمة للتفاعل بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOبما
في ذلك اللجان الفنية والھيئات التأسيسية للمؤسسات الشريكة؛
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)ب(

استعراض وتحديث "المبادئ والمعايير" الخاصة بتمويل المشاريع واألنشطة من الصندوق االستئماني لإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)ج(

تصميم معايير وعمليات لرصد وتقييم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)د(

استعراض تشكيل المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والمعايير الخاصة بالعضوية في ھذا المجلس؛

)ھ(

وضع عملية لتحصيل المساھمات المختلفة التي يقدمھا األعضاء على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني
والتي تدعم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

وعقب النجاح الذي حققه الحوار األول الذي ُن ّ
ظم كجزء من الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد
-7
ّ
ثان بعنوان " خدمات المناخ التشغيلية :حوار من أجل اتخاذ
الجوية في تشرين األول /أكتوبر  ،2012نظم حوار ٍ
إجراءات عملية" في  1تموز /يوليو  2013كجزء من الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
) (IBCS-1المعقودة في الفترة  5-1تموز /يوليو  .2013وض ّم الحوار مشاركين يمثلون موفري الخدمات المناخية
ومستخدميھا وبيّن قيمة وجود نظام منظم ومنسق لمعالجة كامل سلسلة القيمة الخاصة بإنتاج وتطبيق الخدمات المناخية
وقدّم أمثلة عن األنشطة العملية من المستويات العالمية إلى الوطنية.
التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
بذل األمين العام جھوداً متنوعة لضمان دعم اإلطار العالمي ) (GFCSوالتعاون والتنسيق الفعالين بين الجھات
-8
ً
الرئيسية المعنية باإلطار العالمي ) .(GFCSووقعت تحديدا مذكرة تفاھم مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والھالل األحمر ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ،(IUCNواللجنة الدولية للري والصرف ) ،(ICIDواللجنة االقتصادية
ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ) ،(UNECAومعھد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ،(UNlTARترمي إلى ضمان أن
تتوفر للوكاالت الشريكة األطر الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وأنشأ األمين العام للمنظمة ) (WMOمجلسا ً لمراقبة المشروع المتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية
-9
) ،(GFCSيقوم بإشراك وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الدولية الشريكة ،أثناء الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي
للخدمات المناخية ) ،(IBCS-1بھدف ضمان تخطيط وتنسيق فعالين مع الوكاالت الشريكة بشأن تنفيذ اإلطار العالمي
) .(GFCSويتألف مجلس مراقبة المشروع من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
) (IFRCومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPواإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد
من الكوارث ) ،(UNISDRوالبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) .(WMOوالتزال آلية التنسيق ھذه تتيح منبراً للتخطيط والتنسيق فيما بين الشركاء ،وتبادل المعلومات ذات الصلة
بتنفيذ األنشطة المتعلقة باإلطار العالمي ).(GFCS
وأنشأ األمين العام أيضا ً فريق تنسيق مشترك بين الوكاالت ) (ICGيُعنى باإلطار العالمي ) (GFCSلإلسھام
-10
في وضع أشكال فعالة للتعاون بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة المشاركة في تخطيط وتنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSفي مؤسسات األمم المتحدة الشريكة .وسوف يوسِّع الفريق ) (ICGمن قاعدة اإلطار العالمي ) (GFCSلكي
تتمكن جميع مؤسسات األمم المتحدة الشريكة من أداء وظائفھا على نحو أفضل وفقا ً الختصاصات كل منھا في إطار
منظومة األمم المتحدة .والفريق ) (ICGعبارة عن ھيكل تنسيق رفيع المستوى يضم رؤساء الوكاالت التالية :منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ،(FAOوبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة )اليونسكو( ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
) ،(UNISDRوالبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة ).(WMO
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ودخل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمرحلة التنفيذ بعد أن وافق المجلس الحكومي الدولي في
-11
ُ
دورته األولى ) (IBCS-1على خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSوھيكل إدارته .وتعقد مشاورات إقليمية ووطنية
تھدف إلى تحديد الثغرات واالحتياجات ووضع آلية تنسيق مالئمة لدعم تنفيذ أطر الخدمات المناخية .وتو ّفر ھذه
المشاورات دروسا ً قيّمة في ما يتعلق بإعداد مبادئ توجيھية لمساندة األعضاء في وضع أطر للخدمات المناخية )انظر
الموقع الشبكي  .(http://gfcs.wmo.int/eventsوفي ھذا الصدد ،يسّر اإلطار العالمي ) (GFCSالمشاورات الوطنية في
كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالوي ومالي والنيجر والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا .وفي بلدان منطقة الساحل ،وبعد
عقد المشاورات ،يقدم الدعم ألجل صياغة وتنفيذ خطط عمل لمعالجة الثغرات وتحديد االحتياجات واألولويات.
وين ّفذ "برنامج تكييف الخدمات المناخية في أفريقيا" في مالوي وتنزانيا ،بدعم مالي من النرويج ) 10ماليين
-12
دوالر أمريكي( .وستساعد ھذه المبادرة المشتركة بين الوكاالت األولى من نوعھا المنفذة في إطار اإلطار العالمي
) (GFCSفي وضع خدمات مناخية موجھة نحو المستخدمين لألمن الغذائي والصحة فضالً عن الحد من مخاطر
الكوارث في البلدان المستھدفة .والھدف النھائي منھا ھو زيادة قدرة أكثر السكان ضعفا ً على مواجھة تأثيرات المخاطر
ذات الصلة بالطقس والمناخ مثل حاالت الجفاف والفيضانات وما يرتبط بھا من مخاطر صحية بما في ذلك سوء التغذية
والكوليرا والمالريا .ويھدف البرنامج إلى تعزيز القدرات على وضع الخدمات المناخية واستخدامھا ،والجمع بين العلم
الحديث والمعارف التقليدية ،وھو يمثل شراكة فريدة بين علماء المناخ وعلماء االجتماع والباحثين ،والوكاالت اإلنمائية
واإلنسانية ،وغيرھا من القطاعات الرئيسية التي تستخدم الخدمات المناخية .والبرنامج ثمرة جھد مشترك بين المنظمة
) ،(WMOوبرنامج البحث الخاص بتغير المناخ والزراعة ،واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق االستشاري للبحوث
الزراعية الدولية ) ،(CGIARومركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة – أوسلو ) ،(CICEROومعھد كرستيان ميشيلين
) ،(CMIواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر ) (IFRCمن خالل الصليب األحمر في تنزانيا
ومالوي ،وبرنامج األغذية العالمي ) (WFPومنظمة الصحة العالمية ) .(WHOللمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع
على الموقع التالي.http://www.wmo.int/gfcs/Norway_2 :
وأُرسل منسق إقليمي لإلطار العالمي ) (GFCSإلى مكتب الفاو في داكار في  3آب/أغسطس  2014بمساعدة
-13
ً
ً
البرنامج النرويجي لبناء القدرات ) (NORCAPالتابع للمجلس النرويجي لالجئين ) .(NRCوسيقدم المنسق دعما فنيا لكل
من بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر والسنغال عقب المشاورات الوطنية التي ي ّسرھا اإلطار العالمي ) (GFCSوالتي
حددت الثغرات واالحتياجات واألولويات التي يتعين تناولھا لتطوير خدمات مناخية مالئمة لتلك البلدان وتطبيقھا.
وإرسال المنسق جزء من نھج استراتيجي أوسع نطاقا ً يُتبع من خالل "برنامج التعاون للتكيف مع تغير المناخ في غرب
أفريقيا" الذي يُعدّه اإلطار العالمي ) (GFCSبالتعاون مع المجلس النرويجي لالجئين ) .(NRCوسيوفر البرنامج خدمات
مناخية تھدف إلى تحسين تخطيط المحاصيل وزيادة االنتاجية والحد من انتشار األمراض واآلفات المتأثرة بالمناخ
جار للحصول على دعم وزارة الخارجية
والحد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية للظواھر المناخية المتطرفة .والسعي ٍ
النرويجية ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) (USAIDلتنفيذ البرنامج.
و ُ
شرع في موزامبيق بمشروع تجريبي بشأن المنتدى الوطني للتوقعات المناخية ) (NCOFكجزء من
-14
استراتيجية تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSوذلك بغية ضمان حصول المستخدمين على خدمات مناخية مالئمة لھم.
وعُقدت حلقة عمل وطنية في مابوتو من  3إلى  6آذار /مارس  .2014وأتاحت حلقة العمل تحديد احتياجات المستخدمين
وتحديد اآلليات لتعزيز تقديم الخدمات المناخية في البلد )للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الموقع الشبكي:
.(http://gfcs.wmo.int/node/86

وسعيا ً إلى مضاعفة الجھود إلنقاذ البيانات المھددة بالفقدان ورقمنتھا ،عُقدت حلقة عمل دولية بشأن استعادة
-15
ورقمنة اإلرث المناخي للبلدان والجزر المشاطئة للمحيط الھندي ،في مابوتو ،في الفترة  24-21نيسان /أبريل 2014
)للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الموقع الشبكي .(http://gfcs.wmo.int/node/1 :وانبثقت عن حلقة العمل
خطة تنفيذ لمبادرة إنقاذ البيانات على نطاق المحيط الھندي ).(INDARE
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وفي تشرين األول/اكتوبر  ،2013اعتمد مؤتمر المناخ ألفريقيا المعقود في أروشا جدول أعمال البحوث
-16
المناخية من أجل التنمية ألفريقيا ) .(CR4Dوحدّد جدول األعمال المنظمة )) (WMOعبر البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) (WCRPواإلطار العالمي ) ،(GFCSواللجنة االقتصادية األفريقية التابعة لألمم المتحدة ) (UNECAعبر
المركز األفريقي للسياسات المناخية ) (ACPCوالمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETكجھات فاعلة رئيسية في
مجال تعزيز تنفيذ جدول أعمال البحوث المناخية من أجل التنمية ألفريقيا ) .(CR4Dوح ّدد جدول أعمال البحوث
المناخية من أجل التنمية ألفريقيا ) (CR4Dأربعة مواضيع للدفع قدما ً بأھدافه ،ھي ‘1’ :المشاركة في تصميم بحوث
شاملة ومتعددة االختصاصات لتلبية احتياجات المستخدم النھائي؛ ’ ‘2آليات البيانات وآليات التقديم؛ ’ ‘3تعزيز القدرة
العلمية والمؤسسية؛ و’ ‘4تعميم الخدمات المناخية وبرنامج التواصل مع المستخدمين.
وبدأ مكتب مشروع المناخ والصحة المشترك بين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOالعمل
-17
ّ
بشكل تام في  5أيار/مايو  2014مع تسلم الموظف المسؤول مھامه في مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSفي أمانة المنظمة
) .(WMOوأنشئ المكتب بصفة مؤقتة لمدة سنتين لدعم تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي ) (GFCSفي المجال ذي األولوية
المتعلق بالصحة ،وإعداد مشروع ومقترح شامل وخطة إستراتيجية واختصاصات تغطي آلية برنامج مقترح مشترك بين
المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOبشأن المناخ والصحة ،وھيكله وواليته ،إلى جانب خيارات التمويل
واإلدارة على أن ينظر فيھا المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية وجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.
وأنشئ كذلك مكتب مشترك مع الشراكة العالمية للمياه ضمن إدارة المناخ والماء لدعم المجال ذي األولوية المتعلق
بالماء .ويدعم المكتب تنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الفيضانات والجفاف ،التي تش ّكل مساھمة مباشرة في اإلطار العالمي
) .(GFCSويُع ّد برنامج األغذية العالمي ) (WFPلتوظيف خبير ليعمل في مكتب اإلطار العالمي ) (GFCSلدعم ركيزة
المجال ذي األولوية المتعلق بالزراعة وأمن الغذاء.
ويزمع عقد اجتماع يضم البرامج الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOولجانھا الفنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمة
-18
) ،(WMOوھيئات المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOومديري البرامج ،وجھات التنسيق المعنية باإلطار العالمي
) (GFCSوممثلين عن الھياكل الفنية المعنية للوكاالت الشريكة التي تقود /تدعم المجاالت األربعة ذات األولوية،
والخبراء والجھات المعنية الرئيسية ،من  29أيلول /سبتمبر إلى  1تشرين األول /أكتوبر  .2014ومن المرتقب أن يصبّ
االجتماع اھتمامه على مجموعة من األنشطة الملموسة التي ستن ّفذ لتقدم إسھامات علمية /فنية ،وعلى تنفيذ البرنامج على
المستوى الوطني من قبل الشركاء لضمان المعالجة المنھجية لكامل سلسلة القيمة إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا ،مع
استخدام اإلطار العالمي ) (GFCSكإطار لتحقيق النتائج المرتقبة من اإلطار العالمي ) (GFCSلألطر الزمنية على مدى
سنتين وست سنوات وعشر سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET
أنشئ المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ) ،(AMCOMETوھو مبادرة مشتركة بين المنظمة
-1
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCليكون الھيئة اإلقليمية الحكومية المعنية باألرصاد
الجوية ،وذلك بموجب إعالن نيروبي الوزاري  ،في نيسان /أبريل  .2010ثم اعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي
المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETخالل قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي التي عُقدت في كانون
الثاني /يناير  2011في أديس أبابا ،اثيوبيا.
والمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETھو الھيئة/اآللية الرفيعة المستوى التي تسدي المشورة
-2
وتطرح السياسات وتوفر التوجيھات السياسية لرؤساء الدول األفريقية بشأن جميع المسائل المتعلقة باألرصاد الجوية
وتطبيقاتھا في أفريقيا.
ّ
ونظم كل من المنظمة ) (WMOومفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCوحكومة زمبابوي بنجاح الدورة
-3
الثانية للمؤتمر الوزاري األفريقي بشأن األرصاد الجوية ) (AMCOMETفي فكتوريا فولز ،زمبابوي من  19 -15تشرين
األول /أكتوبر .2012
وأعدت أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETبدعم من المنظمة ) (WMOوبالتعاون مع
-4
مفوضية االتحاد األفريقي ) ،(AUCخطة التنفيذ وحشد الموارد لالستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية
وأجرت دراسة بشأن إنشاء مركز إقليمي للمناخ ) (RCCلوسط أفريقيا .وعُقدت مشاورات مع الجماعات االقتصادية
اإلقليمية ) (RECsوالمراكز اإلقليمية للمناخ ) (RCCsومختلف المرافق الوطنية ) (NMHSsوجھات معنية أخرى ،بما
فيھا المركز األفريقي للسياسات المناخية التابع للجنة االقتصادية األفريقية التابعة لألمم المتحدة ) (UNECAواإلدارات
الفنية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) ،(EUMETSATمن بين جھات أخرى ،العتماد التقارير والنتائج المرتبطة بتلك األنشطة.
وأُبلغ االتحاد كذلك بأن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETيقيم شراكات ويعزز مكانة المرافق
-5
الوطنية ) (NMHSsمن خالل مشاركته في األنشطة ذات الصلة في اإلقليم ،ومنھا:
)أ(

المؤتمر األفريقي للمناخ الذي عُقد في أروشا ،تنزانيا في الفترة  17-15تشرين األول /أكتوبر 2013؛

)ب(

المؤتمر السنوي الثالث المعني بتغير المناخ والتنمية في افريقيا ) (CCDA-3الذي عُقد في أديس أبابا،
اثيوبيا في الفترة  24-21تشرين األول /أكتوبر  ،2013بمشاركة عدد من أعضاء االتحاد اإلقليمي األول،
ورئيسه الدكتور  ،Mamadou Lamine Bahورئيس مكتب االتحاد ،معالي وزير البيئة والمياه والمناخ في
زمبابوي ،السيد Saviour Kasukuwere؛

)ج(

االجتماع الرفيع المستوى بشأن تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفي أفريقيا الذي عُقد في
بينوني ،جنوب أفريقيا في  7أيلول /سبتمبر  ،2014الذي وقّع خالله وزير البيئة في جنوب أفريقيا ومفوض
االتحاد األفريقي المعني باالقتصاد الريفي والزراعة ،معالي السيد  Rhoda Peace Tumusimeبيان بينوني.
والمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETعضو في فرقة عمل مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي
والمحيط الھادئ ) (ACPالتابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالتي أنشئت لتطوير مشروع
خاص بمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPتابع لإلطار العالمي للخدمات
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المناخية )) (GFCSمشروع افريقي كاريبي( وحشد الموارد لهّ .
ومثل الدكتور  Amos Makarauالمؤتمر
الوزاري األفريقي ) (AMCOMETفي االجتماع؛
)د(

االجتماع االستراتيجي حول البحوث المناخية ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا ) (CR4Dالذي عُقد في
مراكش ،المغرب ،في الفترة  7-5تشرين األول /أكتوبر  ،2014حيث ُ
طلب إلى المؤتمر الوزاري األفريقي
) (AMCOMETاإلشراف على جدول األعمال المتعلق بالبحوث المناخية ألغراض التنمية في بلدان أفريقيا
) (CR4Dبالتعاون مع برنامج المناخ ألغراض التنمية ).(CLIM-DEV

و ّ
مثل الدكتور  ،Amos Makarauالممثل الدائم لزمبابوي لدى المنظمة ) (WMOرئيس المكتب ،يرافقه
-6
ممثل عن جنوب أفريقيا ،في اجتماع الخبراء األفريقيين المعني بالفضاء الذي عُقد في بريتوريا في الفترة  20 -19كانون
األول /ديسمبر  .2013وكان الھدف من االجتماع التداول في مشروع النص المتعلق بالسياسة األفريقية في مجال الفضاء
وإنجازه ،بغية عرضه خالل اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي بشأن العلوم والتكنولوجيا ) .(AMCOSTوأطلقت
مفوضية االتحاد األفريقي ھذه المبادرة.
وعقب إعالن أديس أبابا الذي وُ قع في أيلول /سبتمبر  ،2012وأُدرج في االستراتيجية األفريقية المتكاملة
-7
لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( التابعة للمؤتمر الوزاري األفريقي ) ،(AMCOMETانشئت فرقة عمل ألفريقيا
والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPتابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلدعم تنفيذ اإلطار العالمي
) (GFCSفي أفريقيا .ومن بين أعضاء فرقة العمل ممثل عن مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي ).(AMCOMET
وحضرت أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETاجتماعين عقدا في كانون األول /ديسمبر  2013وحزيران/
يونيو  2014لمتابعة العملية وضمان توفر األموال الالزمة لتنفيذ استراتيجية المؤتمر الوزاري األفريقي ).(AMCOMET
و ُعقد اجتماع مشترك ألفرقة العمل التابعة للمؤتمر الوزاري األفريقي ) ،(AMCOMETفي ھراري،
-8
زمبابوي )أيار /مايو  ،(2014استعرض الدستور والنظام األساسي ومشروع خطة التنفيذ وحشد الموارد .وأنجزت ھاتان
الوثيقتان وقدمتا إلى مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETلينظر فيھما.
واستعرض اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETالذي عُقد في ھراري ،زمبابوي
-9
) (2014التقدم المحرز بخصوص إنشاء المركز المناخي اإلقليمي في وسط أفريقيا ،ووضع المرافق الوطنية )(NMHSs
األفريقية بالنسبة إلى متطلبات نظام إدارة الجودة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوتقييم الكفاءة وتوثيقھا،
والتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSفي أفريقيا ،بما في ذلك صالته بالمؤتمر الوزاري األفريقي
) .(AMCOMETومن ثم اعتمد المكتب توصيات أفرقة العمل المشتركة على أن تقدم إلى الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري
األفريقي )) (AMCOMET-3كابو فيردي 14-10 ،شباط /فبراير .(2015
وتناول االجتماع أيضا ً الحاجة إلى حشد قوي للموارد وإلى آلية استراتيجية للتمويل .وطلب المكتب من
-10
الدول األعضاء في المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETالتعاون على نحو استباقي مع شركاء التنمية ،حسبما ما
تنص عليه خطة حشد الموارد ،لجلب الدعم لصالح تنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة بشأن األرصاد الجوة )خدمات
الطقس والمناخ(.
وأق ّر المكتب أيضا ً بأن المؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETعملية افريقية وأن على الدول األعضاء
-11
االفريقية أن تعرب عن نيتھا والتزامھا المساھمة في ضمان استدامة عملية المؤتمر الوزاري األفريقي )،(AMCOMET
لتظھر تبنيّھا لھذه العملية .وفي ھذا الصدد ،ونزوالً عند طلب المكتب ،سترفع أمانة المؤتمر الوزاري األفريقي
) (AMCOMETاقتراحا ً إلى الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETيدعو الدول األفريقية إلى تقديم
مساھمات سنوية لدعم أمانة للمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETوتنفيذ البرامج.
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وإدراكا ً للحاجة إلى التعريف بالمؤتمر الوزاري األفريقي ) (AMCOMETخارج األوساط المعنية بالطقس
-12
والمناخ ،وتسليط الضوء على أثر المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى ھذه األوساط ،انطلقت في تشرين األول /أكتوبر
 2013حملة إعالمية ،ال سيما خالل األحداث والمؤتمرات التي شارك فيھا المؤتمر الوزاري األفريقي ).(AMCOMET
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
) (RCCوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية ) (RECsوالشركاء .وھناك اآلن موقع شبكي محسّن
) (www.wmo.int/amcometيعمل بشكل سليم ويعرض نشرات إخبارية فصلية وصفحة على موقع فيسبوك تشمل
حسابا ً على توتير ).(#AMCOMET
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
االستقصاء بشأن الترتيبات المؤسسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
وتحديد األولويات المستقبلية في االتحاد اإلقليمي األول

)(NMHSs

أعدت االستبيان المتعلق بالترتيبات المؤسسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-1
فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي األول والمعنية بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) (TT-SOPالتي ترفع تقاريرھا
إلى فريق إدارة االتحاد اإلقليمي األول.

)(NMHSs

يتمثل الھدف الرئيسي لالستبيان في جميع معلومات أساسية عن الترتيبات المؤسسية الحالية لخدمات
-2
األرصاد الجوية الھيدرولوجية في االتحاد اإلقليمي األول ،وكذلك آراء أعضاء االتحاد اإلقليمي األول بخصوص أھم
التحديات واألولويات .والمعلومات التي ُتجمع ستساعد فريق اإلدارة واألمانة على إعداد خطة استراتيجية تشغيلية
مفصّلة لالتحاد اإلقليمي األول للفترة .2019-2016
أ ُجري االستبيان من خالل  Survey Monkeyعلى اإلنترنت .و Survey Monkeyھو أداة مفيدة على
-3
اإلنترنت إلنشاء وإجراء استقصاءات وكذلك إلدارة وتحليل البيانات.
أُجري استقصاء الترتيبات المؤسسية والتحديات واألولويات في االتحاد اإلقليمي األول خالل الفترة من
-4
كانون األول /ديسمبر  2014إلى كانون الثاني /يناير  2015وكان الھدف منه ھو تحديد التحديات واألولويات المستقبلية
في اإلقليم .وقد وردت ردود على ذلك االستقصاء ) (Survey Monkeyمن  36عضواً من أعضاء االتحاد اإلقليمي
األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم – ال ُيدرج في الملخص العام
نتائج مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ
ُعقد مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ في جنيف ،سويسرا ،في الفترة  7-5تشرين الثاني/
-1
نوفمبر  .2014وتحت شعار "إتاحة الفرصة للجميع – تمكين المرأة" ،أذكى المؤتمر الوعي وعرض الممارسات الجيدة
واألنشطة المتضافرة لتمكين المرأة من إنتاج واستخدام خدمات الطقس والمناخ .كما أعد المؤتمر الخطوات المنشودة
لتمكين المرأة وكذلك الرجل من الوصول إلى خدمات الطقس والمناخ التخاذ قرارات أفضل في المجاالت األربعة ذات
األولوية لإلطار العالمي ) (GFCSوھي :األمن الغذائي ،والحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والصحة
العامة .وبحثت جلسة خاصة بشأن المرأة والمسارات المھنية في الطقس والمناخ والماء كيفية اجتذاب مزيد من العلميين
من النساء وتشجيعھن على ذلك ،ال سيما أخصائيات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وعلم المناخ.
كان من بين المشاركين في المؤتمر خبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
-2
)(NMHSs؛ وممثلين لمنظمات األمم المتحدة والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛ وممارسين من الھيئات الوطنية
وعلى المستوى القطري؛ والمناصرين لحقوق المرأة على المستويين الوطني والدولي؛ والقطاع الخاص.
وتعھدت الحكومات ومنظمات األمم المتحدة التي تشاركت معا ً في تنظيم المؤتمر بعرض نتائج المؤتمر
-3
في المنتديات والعمليات الدولية الھامة ،بما في ذلك اإلطار العالمي ) (GFCSوإطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
عام  ،2015وجدول أعمال التنمية لما بعد  ،2015ومنھاج بيجينغ  20+الخاص بالمساواة بين الجنسين ،واألنشطة
المناخية المستقبلية.
-4

ويتضمن المرفق  1بيان المؤتمر ،بصياغته التي وافق عليھا الشركاء والمشاركون في المؤتمر في الجلسة

الختامية.
وفي ما يلي المسائل الرئيسية والتوصيات المحددة التي قدمھا المتحدثون والمشاركون في المؤتمر خالل
-5
انعقاده ،في كل من المجاالت المواضيعية:
)أ(

الحد من مخاطر الكوارث:
’‘I

المسائل الرئيسية:
-

قلة االھتمام بكفاءات ومھارات المرأة في إدارة الحد من مخاطر الكوارث
والتخفيف من آثارھا؛

-

عدم فاعلية نظم اإلنذار المبكر )عدم دقة اإلنذارات أو عدم استخدامھا مثالً(؛

-

ضعف األطر القانونية والسياساتية الخاصة بالبعد الجنساني ،أو عدم تنفيذھا؛

-

العقبات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية التي تحد من استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بفاعلية في تقديم خدمات الطقس والمناخ للمرأة؛

-

العمل بشكل منعزل ،وضعف الروابط /الشراكات بين مقدمي معلومات الطقس
والمناخ )المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )((NMHSs
ومستخدميھا )القطاعات(.
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’‘ii

)ب(

توصيات محددة:
-

االستثمار في المرافق الوطنية )) (NMHSsمقدمي الخدمات( لتقديم خدمات
محسنة تراعي البعد الجنساني وزيادة الممارسات الجيدة؛

-

إعداد تدابير إيجابية الجتذاب العاملين من النساء ،واستبقائھن ،في مجال العلوم
األرضية )المناھج واألھداف وما إلى ذلك(؛

-

تعزيز قدرة قطاعات تقديم الخدمات على استخدام معلومات الطقس والمناخ
المعدة خصيصا ً لھا من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة على كافة المستويات )بدءاً
من مقرري السياسات ووصوالً إلى األفراد في المجتمعات المحلية(؛

-

دعم الشراكات ،من خالل برامج األطراف المعنية ،مع األجھزة المعنية بالبعد
الجنساني والمنظمات النسائية في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث على كافة
المستويات )التوعية ،واستخدام األبطال الرياضيين ،وتغير المناخ بعد عام
 ،2015والحد من مخاطر الكوارث ،وأطر أھداف التنمية المستدامة ،في جملة
أمور(؛

-

توثيق وتوزيع دراسات الحالة بشأن المعارف األصلية التي تستخدمھا النساء
لمواجھة الكوارث؛

-

تعزيز جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث لالسترشاد بھا في إعداد التدخالت الموجھة.

الصحة العامة:
’‘I

توصيات محددة:
-

دعم وتشجيع البحوث المشتركة بين التخصصات والتي تربط بين تغير المناخ
والصحة واالعتبارات الجنسانية من أجل إعداد معلومات وافية لالستنارة بھا
على النحو المالئم في تقرير السياسات.
o
o

o

-

يلزم أن يكون إعداد السياسات قائما ً على الحقائق الواضحة؛
قلة البحوث المتوافرة التي تربط بين تغير المناخ والصحة واالعتبارات
الجنسانية من جھة ،وإعداد السياسات من جھة أخرى؛
ال تتوافر في معظم األحيان بيانات مصنفة حسب الجنس على المستوى
المحلي.

المشاركة في بحوث العلوم االجتماعية وعلوم السلوكيات للمساعدة على تحسين
اآلليات الخاصة بالمعلومات واالتصاالت ،مما يسفر في نھاية األمر عن تحسين
اتخاذ القرارات.
o

فھم كيف ُتستخدم معلومات الطقس والمناخ؛

o

تحسين إدراك كيف يقيِّم الناس المخاطر؛

o

o

األدوار الھامة للتنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار ،واإلبالغ
بسلوكيات محددة الھدف منھا حماية الصحة الشخصية واألسرية؛
مسألة معقدة ھي أن االعتبارات الجنسانية وتنوعھا مجرد قطعتين في
لغز كبير.
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-

-

-

-

استنباط استراتيجيات لالتصاالت تدرك ما يمكن أن تشكله االعتبارات الجنسانية
من عقبات ،سواء أكانت تكنولوجية أم ثقافية ،للحصول على معلومات الطقس
والمناخ.
o

غالبا ً ما يتأثر الوصول إلى تكنولوجيات االتصاالت باعتبارات كثيرة
منھا االعتبارات الجنسانية؛

o

التركيز على مسارات التواصل التي تستخدمھا المرأة والمألوفة لھا.

تعزيز الوعي بأن التحول إلى اقتصاد ومجتمع منخفضي الكربون سيكون له
آثار على تحسين الصحة العامة ،ال سيما للنساء واألطفال.
o

روابط قوية بين تغير المناخ وزيادة المخاطر ،مثل األمراض المنقولة؛

o

تلوث الھواء في األماكن المغلقة والمفتوحة؛

o

عدم استدامة نظم النقل؛

o

سوء التغذية.

تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى مشاركة الدوائر الصحية في تجميع
الخبراء المعنيين بالصحة والطقس والمناخ إلجراء دورات تدريبية مشتركة
وإقامة شراكات عملية واتخاذ مبادرات مشتركة أخرى.
o

تدريب العاملين في مجال الصحة على استخدام البيانات المناخية؛

o

تدريب خبراء المناخ في مجال احتياجات الدوائر الصحية؛

o

اختيار أماكن مشتركة لمحطات رصد المناخ ومواقع الرقابة الصحية؛

o

تعيين عاملين صحيين من النساء؛

o

العمل من خالل منظومة الصحة سيضفي بشكل تلقائي بعداً جنسانيا ً
على عملية نقل المعلومات؛

o

التشارك أيضا ً مع خبراء الصحة البيطرية ،عند الحاجة.

تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى إعداد برامج تعليمية وتوعوية ،مع
التركيز بشكل خاص على التعليم العلمي للفتيات والنساء.
o

تحسين فھم العلوم في المجتمعات المحلية؛

o

إعداد برامج بالتعاون مع المدارس ،ال سيما مدارس البنات؛

o

)ج(

كفالة أن تصل البرامج التدريبية إلى المجتمعات الريفية وليس فقط
المجتمعات المحلية.

إدارة موارد المياه:
’‘I

المسائل الرئيسية:
-

تعدد أوجه االرتباط بين المناخ والطقس والماء؛

-

علينا أن نلبي االحتياجات التفاضلية الجنسانية؛
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’‘ii

-

ال يمكننا مع ذلك استخدام معيار واحد عند التعامل مع نساء متفاوتات األوضاع
االجتماعية االقتصادية؛

-

الوقت المتاح للنساء محدود ،كما تعاني النساء في كثير من الحاالت كثرة
األعباء؛

-

كثيراً ما ُتقدم معلومات الطقس والمناخ متأخراً ،وغالبا ً ما تكون صعبة الفھم وال
تلبي االحتياجات الحقيقية للمستخدمين النھائيين؛

-

يجب تقديم  /اتخاذ إجراء للسكان إلى جانب تقديم المعلومات؛

-

الماء يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالسلم؛

-

عدم المساواة بين الجنسين مترسخ في السياق االجتماعي الثقافي ،وفي ما ينتظر
المجتمع من كل جنس؛

-

ھذا يقرر اختيار المرأة لمسارھا الوظيفي ،واألسلوب الذي يُنظر به إلى العلوم؛

-

استبقاء المرأة في المسارات الوظيفية العلمية؛

-

الحاجة إلى صوت المرأة على المستوى المحلي من أجل تقرير السياسات
المحلية.

توصيات محددة:
-

توجيه المداخالت على كافة المستويات ،من األطفال إلى الشباب والكبار )بكافة
صفاتھم(؛

-

تمكين الذين يزاولون المناصب الرفيعة من أن يكون لھم تأثير – المؤتمر
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET؛

-

تجميع المؤشرات المصنفة حسب الجنسين – نشاط البرنامج العالمي لتقييم المياه
) (WWAPالتابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية )(UN Water؛

-

استھداف المعرضين للخطر بأكبر درجة – وھم الفقراء واألقل حظا ً – وفھم
تطلعاتھم واحتياجاتھم – أنشطة اإلرشاد في بنغالديش.

-

إقامة شراكات وتحسين التنسيق بين مختلف األطراف المعنية والمشاريع
المختلفة )ال سيما الموجودة بالفعل(؛

-

نشر المعلومات من خالل أنسب وسائل االتصاالت )االجتماعات الشخصية،
والتلفاز والمذياع ،والمعلومات المصورة وما إلى ذلك( ،مع الحرص على أن
تكون الرسائل الموجھة موجزة وبسيطة؛

-

يجب إعداد معلومات للقياس )باللغات المحلية( – الزمة ومقبولة؛

-

دمج المعارف المحلية مع الفھم العلمي – بناء الثقة.

-

ينبغي توفير وصول المدارس فعليا ً لمرافق المياه والطقس ،مثل محطات
الطقس ،والزيارات ،وحوارات حول المستقبل الوظيفي؛

-

ينبغي التركيز على القيمة المجتمعية للمسارات الوظيفية العلمية؛

-

ينبغي إنشاء شبكات من الفتيات في المھن المتعلقة بالماء وتلبية احتياجات ھذه
الشبكات؛
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)د(

-

التمييز اإليجابي في تعيين وترقية المرشحين المتساوي الكفاءات ،كنقطة بداية
فقط؛

-

منح عطالت أسرية لكل من األمھات واآلباء؛

-

فحص كافة السياسات والبرامج من منظور جنساني.

الزراعة واألمن الغذائي:
’‘I

النتائج الرئيسية:
-

مناقشات فنية أسفرت عن فھم متبادل بين الرجال والنساء ،وأيضا ً بين
األشخاص اآلتين من مجتمعات ومناطق مختلفة في شتى أنحاء العالم.

-

اعتراف عام بأن فرص وصول المرأة إلى المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ
أقل مما ھو مطلوب ،ويجب بذل جھود محددة لتوفير ما يلزم من تعليم
وتكنولوجيات وأدوات تدعم تمكين المرأة.

-

ينبغي أن تراعي خدمات المناخ والطقس إدراج االعتبارات الجنسانية في
خططھا أو برامجھا اإلنمائية ،مع مراعاة االعتبارات الجنسانية على المستويات
الرفيعة.

-

نحتاج إلى إجراء بحوث ذات منحى تنفيذي )بحوث عملية(.

-

يجب مراعاة االحتياجات الخاصة عند إبالغ المستخدمين النھائيين بمعلومات
الطقس والمناخ ،بل االعتراف بمزيد من التحديد بأنشطة محددة تقوم بھا المرأة
في الزراعة في كل منطقة.

-

ماذا نفعل بالمعلومات .توافق اآلراء بشأن الحصول على النوع الصحيح من
المعلومات.

-

إقامة عالقات تعاونية .عدم تطبيق فكرة "حل واحد يناسب الجميع".

-

االستماع وتحديد المكان وتقديم الدعم.

-

ينبغي أن تتحول معلومات المناخ والطقس من مصطلحات فنية إلى رسائل سھلة
الفھم واالستخدام ،باللغات المحلية ،ومالئمة التخاذ القرارات على مستوى
المزارع.

-

يجب مزج المعلومات المقدمة للمزارعين بمصادر أخرى مثل نماذج
المحاصيل ،ومسائل الماء والصحة ،وتقديمھا كمنتجات بسيطة التخاذ القرارات
التي يحتاجھا كل مزارع وكل رجل أو امرأة.

-

ينبغي االعتراف بأن التعليقات الواردة من المستخدمين بشأن جودة أو خصائص
معلومات المناخ والطقس عنصر ھام ،ال سيما في التكيف مع تغير المناخ.

-

ينبغي إعداد وتنفيذ خطط محددة لسد الثغرات في خطط التعليم والوصول إلى
التكنولوجيا ،واتخاذ القرارات من أجل المرأة في السياقات الريفية.

-

تحسين استخدام الشبكات )التعاونيات ،وخدمات اإلرشاد الزراعي ،والمجتمعات
المحلية ،والمزارعين الرواد(.
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)ھـ(

-

ضرورة صياغة معلومات المناخ والطقس بشكل بسيط وجذاب للوصول ال
للنساء فقط ولكن للمجموعات األشد ضعفا ً في المجتمعات الريفية.

-

التكنولوجيا ليست إال جزءاً من الحل ،ولن تكون حالً لكل شيء )ليست ترياقا ً
شافيا ً(.

-

ينبغي للمرافق الوطنية ) (NMHSsأن تحسن كمية وجودة المعلومات الموجھة
للمزارعين وغيرھم من المجتمعات المنتجة لألغذية.

المرأة والمسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء والمناخ:
’‘I

’‘ii

المسائل الرئيسية:
-

قدرة الفتيات والنساء على االلتحاق بالمراحل التعليمية االبتدائية والثانوية
والعليا– قضايا كثيرة وأنشطة عالمية للتصدي لھا ،حسبما يرد في ديباجة
مشروع بيان المؤتمر.

-

عدم توعية المدرسين باالعتبارات الجنسانية يمكن أن يؤدي إلى تحول الفتيات،
بشكل عرضي أو متعمد ،عن دراسة الرياضيات والفيزياء.

-

ضعف إبراز محاسن المسارات الوظيفية في العلوم الفيزيائية ،قياسا ً بدراسات
الطب والقانون والھندسة وعلم الطب الشرعي وما إلى ذلك.

-

صعوبة اجتذاب النساء إلى العلوم الفيزيائية للنظر في المسارات الوظيفية في
الطقس والماء والمناخ.

-

اإلدراك المجتمعي والقوالب النمطية لمھام المرأة كأم وراعية في المقام األول
والقيام بمھام المنزل ،عوضا ً عن الحصول على وظيفة وتقلد منصب مدير
ورئيس مجلس إدارة.

-

تفاوت أساليب التواصل بين الرجل والمرأة يمكن أن يسفر عن صور خاطئة
)المرأة "ملحة بعصبية" ،والرجل قوي(.

-

نقص تمثيل المرأة في العلوم يسھم في انعدام تقديم خدمات للمرأة تراعي
االعتبارات الجنسانية.

توصيات محددة:
-

تكامل المساعي الوطنية والدولية لتعزيز ودعم دور المرأة في العلوم على كافة
المستويات في مسارھا الوظيفي.

-

تعزيز وتوسيع نطاق األنشطة واألھداف الرامية إلى تعميم مراعاة البعد
الجنساني ،في المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية وأعضائھا ،والمنظمات
األخرى المسؤولة عن تخطيط ھذا المؤتمر وإدارته.

-

تطابق األقوال مع األفعال.

-

زيادة إبراز محاسن وجاذبية المسارات المھنية في مجاالت الطقس والماء
والمناخ للمرأة والرجل – مع التركيز على تنوع المسارات الوظيفية في
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا والمناخ ،وضرورة تحسين الرواتب وظروف
العمل في كثير من البلدان.
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-

تعزيز التوعية لالعتبارت الجنسانية في تعليم المدرسين ،ال سيما مدرسي
العلوم.

-

جعل خدمات الطقس والمناخ تراعي االعتبارات الجنسانية – وينبغي أن يبدأ ھذا
من اآلن فإننا ال نملك ترف االنتظار إلى حين أن تدخل المرأة عالم العلوم.

-

تعزيز وتوسيع نطاق نظم التوجيه والتدريب والمنح الحالية المتاحة للنساء على
كل من الصعيد الوطني والدولي.

-

إعداد وتقديم برامج تدريب تركز على السياق لدعم الخدمات التي تراعي
االعتبارات الجنسانية كي تلبي احتياجات المرأة في أدوارھا المختلفة )بدءاً
بدورھا كمستخدم ووصوالً إلى دورھا كمعد( في المناطق والثقافات والحاالت
االجتماعية االقتصادية المختلفة.

-

البحث عن أدوار نموذجية ،وتعزيزھا ،لتحسين إبراز محاسن وجاذبية
المسارات الوظيفية في مجاالت الطقس والماء والمناخ.

-

نشر وقائع المؤتمر ،والترويج لھا ،واستخدام ھذه المادة عند استعراض
المطبوعات الموجودة – مثل إعداد عدد لنشرة المنظمة ) (WMO Bulletinيركز
على المسائل الجنسانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد المرفقات:

1
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المرفق

1

البيان
مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ
 7-5تشرين الثاني /نوفمبر 2014
جنيف ،سويسرا
نص غير محرر

إننا ،نحن المشاركين في مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
إذ نجتمع في جنيف ،سويسرا ،بُنا ًء على دعوة من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوشركائھا ١على أساس
والياتنا ومسؤولياتنا المختلفة كأطراف معنية ،للتصدي لمبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجموعة واسعة
من المجاالت منھا األرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،وتغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة العامة ،وإدارة
موارد المياه ،والزراعة ،واألمن الغذائي؛
وإذ نسعى إلى اإلسھام في تحقيق أھداف أوسع نطاقا ً تتمثل في المساواة في حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف ،والسلم
واألمن ،وفاعلية األنشطة المناخية ،وإدارة الحد من الكوارث وزيادة القدرة على مواجھتھا ،والزراعة المستدامة واألمن
الغذائي ،والحصول على قدم المساواة على الرعاية الصحية وتحسين الرفاه والقضاء على شأفة الفقر ،وزيادة الرخاء
وتقاسمه ،والعدالة البيئية ،والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،مما يحدث تغييراً في حياة النساء والرجال والفتيات
والفتيان؛
وإذ نشير إلى نتائج وتوصيات االجتماع األول ) (1977للمنظمة ) (WMOبشأن مشاركة المرأة في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،المعقود في بانكوك ،ومؤتمر المنظمة ) (WMOالثاني ) (2003بشأن دور المرأة في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،المعقود في جنيف؛
وإذ نالحظ التعھد المقطوع في إعالن ومنھاج عمل بيجينغ بتمكين جميع النساء من أجل تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة باعتبار ذلك شرطا ً أساسيا ً وجوھريا ً لتحقيق السالم والتنمية المستدامة التي تتخذ اإلنسان محوراً لھا؛
وإذ ندرك قرارات اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCبإعداد إطار جديد لتغير المناخ أكثر
استجابة لالعتبارات الجنسانية؛
وإذ نشير إلى التعھد المقطوع في إطار عمل ھيوغو بإدراج المنظور الجنساني في كافة سياسات وخطط وعمليات اتخاذ
القرار الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث؛
وإذ نشير أيضا ً إلى التعھد الذي قطعه األمين العام لألمم المتحدة "تحدي القضاء على الجوع" ،والذي يسعى إلى القضاء
على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في كافة أنحاء العالم؛

 ١منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ،(IUCNوھيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة
اليونسكو ،وإستراتيجية األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،(UNISDRومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالبنك الدولي.
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وإذ نستھدف أيضا ً اإلسھام في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد  ،2015وإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما
بعد  ،2015واتفاق األمم المتحدة بشأن تغير المناخ لما بعد  ،2015وغير ذلك من األنشطة المناخية المستقبلية ،وفي
التنفيذ السريع إلعالن ومنھاج عمل بيجينغ؛
وإذ نؤكد أن خدمات الطقس والمناخ تقدم دعما ً ھاما ً للقطاعات االجتماعية واالقتصادية التي تتأثر بالمناخ ،ال سيما
قطاعات الصحة العامة والزراعة واألمن الغذائي والنقل والطاقة والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الموارد الطبيعية
وحماية البيئة؛
وإذ نأخذ في االعتبار اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالذي ترمي رؤيته إلى التمكين من تحسين إدارة
مخاطر تقلبية المناخ وتغيره والتكيف مع تغير المناخ ،من خالل إعداد معلومات وتنبؤات مناخية على أساس علمي،
وإدراجھا في التخطيط والسياسات والممارسات على كل من النطاق العالمي واإلقليمي والوطني؛
وإذ ندرك االستنتاجات التي خلص إليھا منتدى االعتبارات الجنسانية والمناخ التابع لمؤتمر المناخ العالمي الثالث
) (WCC-3بأن آثار الطقس والمناخ ليست محايدة من الناحية الجنسانية ،ونقر بأن المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ
يجري الحصول عليھا واستخدامھا بشكل متفاوت طبقا ً للعوامل االجتماعية ،من قبيل االعتبارات الجنسانية ،والعمر،
واالنتماءات العرقية ،والثقافة ،والدخل ،والحصول على خدمات االتصاالت ،والعجز ،والمكان؛
وإذ نشير إلى أن النساء ،بمن فيھن النساء من المجتمعات األصلية ،لديھن معارف ثمينة عن الطقس والمناخ ،تعد مورداً
ھاما ً لزيادة القدرة الوطنية وقدرة المجتمعات المحلية على مواجھة تغير المناخ ،ولذا فإن تمكينھن وتمثيلھن بشكل
متوازن في عمليات إعداد واتخاذ القرار يمكن أن يحسنا من فاعلية خدمات الطقس والمناخ؛
وإذ يساورنا القلق ألن المرأة في البلدان النامية تحتاج بشكل خاص إلى تطوير قدراتھا للحصول على خدمات الطقس
والمناخ واستخدامھا؛ وأن السكان األصليين وال سيما النساء من بينھن ،تواجه في أغلب األحيان حاالت متعددة وغير
متناسبة من ھشاشة األوضاع إزاء تغير المناخ وضعف فرص الوصول إلى خدمات المناخ والطقس؛ وكذلك لضرورة
حصول النساء والرجال على قدم المساواة في كل خلفية اجتماعية على خدمات معلومات الطقس والمناخ المتاحة،
والسيطرة عليھا؛
وإذ نسعى إلى تعزيز تحليل البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ من أجل التمكن من تقديم منتجات معدة خصيصا ً
من شأنھا أن تيسر قرارات االستثمار الفعلي ،وتحليل المخاطر ،وجھود التخطيط ،وإعداد البرامج والمشاريع
والسياسات ،وتساعد بذلك على الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمع بكافة شرائحه؛
وإذ نقترح من ثم توصيات محددة لتيسير دمج االعتبارات الجنسانية وخدمات الطقس والمناخ في أنشطة وكاالت األمم
المتحدة والمجتمع المدني والھيئات اإلقليمية والوطنية والمحلية ،بما في ذلك إدارة الكوارث ،والقطاع الخاص ،ونھدف
إلى مواصلة تطوير ھذه التوصيات في أنشطتنا الجارية.
نھيب ،نحن ،المشاركين في المؤتمر ،بجميع المشاركين على كل من المستوى الدولي واإلقليمي والوطني وعلى
المستويات المحلية أن يتخذوا الخطوات الالزمة من أجل ما يلي:
-1

تحسين فھم آثار الطقس والمناخ على كل من الجنسين ،وآثار البعد الجنساني لخدمات الطقس والمناخ على
الحد من مخاطر الكوارث ،وإدارة موارد المياه ،والصحة العامة ،والزراعة  ،واألمن الغذائي ،من خالل
زيادة البحوث والتوعية والتدريب ،بما في ذلك من خالل الجمع المنھجي للبيانات المصنفة حسب نوع
الجنس والعمر ،واستخدامھا ،ومن خالل إجراء تحليالت لالعتبارات الجنسانية  ،فضالً عن إعداد واستخدام
مؤشرات تراعي البعد الجنساني لمراقبة الوصول إلى الخدمات واستخدامھا؛
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-2

استخدام استراتيجيات وھياكل لزيادة مشاركة المرأة وكذلك الرجل في إعداد وتقديم خدمات للطقس والمناخ
تراعي البعد الجنساني ،بما في ذلك تعزيز معارف المرأة ومھاراتھا؛

-3

إعداد وتقديم خدمات للطقس والمناخ تراعي البعد الجنساني ،وتكفل مشاركة مقدمي الخدمات والھيئات
المختصة ،فضالً عن اإلناث والذكور من األطراف المعنية في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،مشاركة فعالة،
على نطاق وبشكل وبلغة مفھومة وعملية للمستخدمين من الرجال والنساء ،ال سيما في نظم اإلنذار المبكر،
وبالعمل بشكل وثيق مع القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،وتقديم خدمات للطقس والمناخ موجھة للنساء ،عند
االقتضاء؛

-4

تعزيز قدرة النساء ،وكذلك الرجال في القطاعات التي تتأثر بالمناخ ،مثل مقدمي الخدمات والھيئات
المختصة والمستخدمين النھائيين ،لإلسھام في اإلنتاج الفعلي لخدمات الطقس والمناخ ،والحصول عليھا
واستخدامھا ،من خالل التعليم والتدريب في المجال الفني ومجال االتصاالت ،ومن خالل التطوير الوظيفي،
بما في ذلك التدريب في مجال االعتبارات الجنسانية؛

-5

زيادة االستثمار في خدمات الطقس والمناخ القائمة على االعتبارات الجنسانية للحد من الفجوات بين
الجنسين في ھذا المجال ،وتقديم خدمات تراعي بشكل أفضل االعتبارات الجنسانية ،ودعم إعالء صوت
المرأة وتنظيمھا في ھذه الخدمات؛

-6

زيادة مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات ) ،(STEMال سيما في األرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،من خالل إعداد وتنفيذ إستراتيجيات التحقيق بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية
وفي تعيين المرأة واستبقائھا وترقيتھا في المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
والشركاء واألطراف المعنية األخرى؛

-7

زيادة التعاون وتكامل البرامج والمبادرات بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات الرئيسية التابعة لألمم المتحدة
واألطراف الفاعلة اإلقليمية والوطنية )مع قيام المرافق الوطنية بدور رئيسي( والمحلية للتمكين من دمج
معلومات الطقس والمناخ التي تراعي االعتبارات الجنسانية دمجا ً منھجيا ً في أنشطة وشبكات وبرامج وخطط
األطراف المعنية والحكومات المحلية والوطنية واللجان اإلقليمية ،وأيضا ً في المنظمات والمؤتمرات الدولية؛

ولذا ،فإننا ،نحن المشاركين في المؤتمر:
نلزم أنفسنا بتنفيذ ھذه التوصيات في مؤسساتنا وشبكاتنا؛
ندعو منظمة الفاو واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) (IUCNوھيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونسكو وإستراتيجية
األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRومنظمة الصحة العالمية ) (WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) ،(WMOوالشركاء ،وكذلك وكاالت وبرامج األمم المتحدة األخرى ،إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ ھذه التوصيات؛ وتنفيذ
أنشطة تشمل إعداد األھداف المحددة وكذلك السياسات والتوجيھات العملية والمراقبة والتقييم ،عند االقتضاء ،حتى يمكن
تحقيق التقدم في تنفيذ ھذه التوصيات وقياس ھذا التقدم؛
ندعو الممثل الخاص لألمين العام المعني بالحد من مخاطر الكوارث إلى توجيه انتباه المؤتمر العالمي الثالث لألمم
المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،الذي سيعقد في سينداي ،اليابان ،ال سيما خالل اجتماع المائدة المستديرة
الوزاري بشأن الحشد لريادة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث ،إلى بيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس
والمناخ؛
ندعو المديرة التنفيذية لھيئة األمم المتحدة للمرأة أن توجه انتباه الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة إلى بيان
مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
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ندعو األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ) (UNFCCCإلى أن يوجه انتباه اجتماع األطراف العشرين في
ليما ،بيرو ،إلى بيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
ندعو األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOأن يقدم تقرير وبيان مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات
الطقس والمناخ إلى الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوالمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية والمؤتمر العالمي
السابع عشر لألرصاد الجوية ،وكذلك لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات األخرى ذات الصلة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تقرير مرحلي /تقرير عن األنشطة
الحظت الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول )مراكش ،المغرب ،تشرين الثاني /نوفمبر (2010
-1
مع االرتياح الدور المتزايد للمكتب اإلقليمي بصفته مركز اتصال ومركز معلومات لألنشطة اإلقليمية وفي مساعدة
األعضاء من أجل تطوير مرافقھم الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوتنفيذ برامج المنظمة )(WMO
واألنشطة األخرى ذات التركيز اإلقليمي .وبغية خدمة األعضاء بفعالية اتخذت المكاتب المبادرة لتعزيز قدراتھا وعلى
وجه الخصوص من خالل إشراك موظفي المشاريع وخبراء معارين.
وشدد المؤتمر السادس عشر للمنظمة )) (WMOجنيف ،أيار /مايو  (2011على أھمية فعالية الدعم الذي
-2
ً
يقدمه مكتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وأقل البلدان نموا ) ،(LDCsبما في ذلك مكاتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم،
للرئيس ونائب الرئيس والھيئات الفرعية لالتحاد اإلقليمي األول وكذلك لألعضاء في تنفيذ مختلف البرامج العلمية
والفنية من خالل أنشطة تطوير القدرات وتعبئة الموارد .وشدد المؤتمر على أنه ينبغي للمكاتب اإلقليمية للمنظمة
) (WMOتعزيز األولويات على النحو المحدد في الخطة اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي األول.
ويعمل مكتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وألقل البلدان نمواً ،بما في ذلك مكاتب المنظمة ) (WMOفي
-3
اإلقليم ،كجزء ال يتجزأ من أمانة المنظمة ) (WMOوفي إطار التعاون الوثيق مع اإلدارات الفنية في المنظمة ).(WMO
وتضطلع المكاتب بمھامھا ومسؤولياتھا ،الموجھة أساسا ً نحو مساعدة األعضاء في تخطيط الجوانب اإلقليمية من برامج
المنظمة ) (WMOوصياغتھا وتنفيذھا.
وواصلت المكاتب تقديم المساعدة الفنية والمشورة ألعضاء االتحاد اإلقليمي األول في تطوير وتنفيذ
-4
مشاريع التعاون الفني واإلستراتيجيات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية ،بما في ذلك الخطة اإلستراتيجية لتعزيز المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsفي االتحاد اإلقليمي األول .وتم مواصلة التعاون وتوطيده مع عدة
منظمات تعمل في اإلقليم من قبيل المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومفوضية
االتحاد األفريقي ) (AUCوجماعة شرق أفريقيا ) (EACوالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )(ECOWAS
والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ) (CEMACواللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة
الساحل ) (CILSSوالسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ) (COMESAووكالة سالمة المالحة الجوية في
أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAوھيئة حوض نھر النيجر ) (NBAومصرف التنمية األفريقي ) (AfDBوالجماعة اإلنمائية
للجنوب األفريقي ) (SADCوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (IGADوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ) (UNISDRوبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(
) (UNHABITATوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPوغيرھا.
ويواصل مكتب المنظمة ) (WMOألفريقيا وألقل البلدان نمواً ومكتبا المنظمة ) (WMOفي اإلقليم ،في
-5
أبوجا ونيروبي ،تقديم خدمات قيّمة لألعضاء .وبغية المحافظة على مستوى خدمات فعال يلزم أن تتمتع المكاتب
الميدانية بالقدرات الكافية .وعلى الرغم من أن مستوى التوظيف في المكاتب غير مرتفع فإنھا تقدم إسھاما ً قيّما ً يمكن أن
يتمثل في تعيين المزيد من الموظفين المھنيين وتقديم إعارات وطنية.
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اللقاءات اإلقليمية ودون اإلقليمية
نظم مكتب المنظمة ) (WMOفي اإلقليم بنجاح لقاءات من خالل التعاون مع اإلدارات الفنية التابعة للمنظمة
-6
) (WMOوالمنظمات اإلقليمية األخرى في أفريقيا] .المرجع :الوثيقة .[RA I-16/INF. 3
وواصلت المكاتب تقديم الدعم واالشتراك في اللقاءات اإلقليمية من قبيل االجتماعات السنوية وحلقات
-7
العمل والمؤتمرات ولقاءات أخرى نظمتھا مؤسسات أخرى مثل :المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض
التنمية ) (ACMADوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (IGADوومفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCوجماعة شرق
أفريقيا ) (EACواللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل ) (CILSSووكالة سالمة المالحة
الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAوالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) (ECOWASوھيئة حوض نھر
النيجر ) (NBAوغيرھا حيث أتيحت الفرصة إلذكاء الوعي لدور المنظمة ) (WMOفي المساعي العالمية الراھنة للتصدي
لمسائل تغير المناخ والمسائل البيئية ذات الصلة وكذلك تعزيز التعاون بين المنظمة ) (WMOوھذه المؤسسات.
وشاركت المكاتب في دورات آلية التنسيق اإلقليمية لوكاالت األمم المتحدة العاملة في أفريقيا والتي نظمتھا
-8
اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ) (UNECAلكفالة مراعاة احتياجات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
برامج الوكاالت األخرى.
بعثات الخبراء إلى األعضاء
في إطار متابعة اعتماد السياسة البيئية للجماعة االقتصادية ) (ECOWASالتي ساھم فيھا مكتب أبوجا،
-9
شارك المكتب مشاركة كاملة في إعداد وثيقة السياسات للجماعة االقتصادية ) (ECOWASبشأن الحد من التأثر بتغير
المناخ في غرب أفريقيا .وأوفد المكتب من يمثله في حلقة العمل الخاصة باالعتماد الفني بشأن إستراتيجية وخطة عمل
الحد من التأثر بتغير المناخ في غرب أفريقيا ،في غانا في تموز /يوليو .2009
وكان مكتب المنظمة في نيروبي جزءاً من بعثة مصرف التنمية األفريقي ) (AFDBلتطوير االتصاالت
-10
البحرية من أجل السالمة لمشروع بحيرة فيكتوريا في البلدان الثالثة التي تتشارك بحيرة فيكتوريا :كينيا وتنزانيا
وأوغندا.
وساعدت المكاتب الميدانية في إدارة المنح الدراسية التدريبية للمنظمة ) (WMOفي مختلف مراكز
-11
التدريب اإلقليمية ) (RTCsفي اإلقليم .وتضم ھذه المساعدة تقديم تفاصيل عن برامج التدريب المتاحة في المراكز
) ،(RTCsوإقامة االتصال بين شعبة المنح الدراسية بالمنظمة ) (WMOوالممثلين الدائمين والمتدربين والمراكز ).(RTCs
وأسدت المكاتب المشورة والتوجيھات لعدد كبير من األعضاء في إعداد الخطط اإلستراتيجية .كما
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شاركت في إعداد الخطة اإلستراتيجية للمرافق الوطنية ) (NMHSفي رواندا وجيبوتي وجنوب السودان .وبناء على
طلب الممثلين الدائمين لجزر القمر والسودان وجنوب السودان ،أوفدت المنظمة ) (WMOبعثة من الخبراء الستعراض
حالة المرافق الوطنية ) (NMHSsوتحديث نظام إدارة البيانات المناخية لديھم .وعالوة على ذلك ،أوفدت بعثة خبراء
عقب الفيضانات الخطيرة التي حدثت في موريشيوس إلسداء المشورة للسلطات الموريشيوسية بشأن الوسائل الممكنة
لتحسين التنبؤ بالفيضانات وتجنب الخسائر الكبيرة التي تتسبب فيھا الفيضانات .كما زارت بعثة خبراء ناميبيا بعد
الجفاف إلسداء المشورة بشأن سبل المضي قدما ً في مجال بناء القدرات.
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