التقارير المرحلية المقدمة إلى الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا(
)غير مدققة(
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
أنشطة الرئيس أثناء فترة ما بين الدورتين

2013-2009

مقدمة
-1

يغطي ھذا التقرير الفترة من الدورة الخامسة عشرة لالتحاد في أيلول /سبتمبر  2009إلى آب /أغسطس

.2013
أعضاء االتحاد
-2

ظل عدد أعضاء االتحاد كما ھو  50عضواً.

أعضاء الجھاز الرئاسي لالتحاد
عمل السيد ) Ivan Cacicكرواتيا( خالل فترة االستعراض رئيسا ً .بينما عمل السيد
-3
)بولندا( نائبا ً للرئيس حتى انعقاد المؤتمر السادس عشر )حزيران /يونيو – تموز /يوليو (2011 ،عندما تم انتخابه كنائب
ثان لرئيس المنظمة ) .(WMOوقد حلت محله السيدة ) Vida Augulieneليتوانيا( كنائب لرئيس االتحاد اإلقليمي السادس
للفترة المتبقية .وشغل السيد ) Markku Puupponenفنلندا( منصب المستشار الھيدرولوجي للرئيس.
Mieczyslaw Ostojski

الھيئات الفرعية لالتحاد
أنشأ االتحاد ،في دورته الخامسة عشرة ،فريق اإلدارة وثالثة أفرقة عمل :فريق العمل المعني بتطوير
-4
وتنفيذ التكنولوجيا ) (WG-TDIوفريق العمل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا ) (WG-CHوفريق العمل المعني بتقديم
الخدمات والشراكات ) .(WG-SDPوأنشأ فريق اإلدارة فرق عمل معنية بمواضيع مختلفة .وشغل السيد Ivan Cacic
منصب رئيس فريق اإلدارة.
وتتوافر معلومات عن أنشطة الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس والوثائق ذات الصلة على
-5
الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي ألوروبا.http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur.php :
اللقاءات والنواتج اإلقليمية الرئيسية
أثناء فترة إعداد التقرير نظمت المنظمة ) (WMOوأعضاؤھا ،أو استضافت ،عدة مؤتمرات إقليمية
-6
وحلقات عمل ولقاءات أخرى .وشارك أعضاء االتحاد بنشاط في ھذا اللقاءات ،ومنھا ما يلي:
)أ(

حلقة عمل تابعة لالتحاد اإلقليمي السادس بشأن مراقبة المناخ بما في ذلك تنفيذ نظم مراقبة المناخُ ،عقدت
في الفترة من  25إلى  28تشرين األول /أكتوبر  2010في أوفنباخ ،تكرمت باستضافتھا دائرة األرصاد
الجوية األلمانية ).(DWD
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)ب(

في إطار تنفيذ توصيات الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس ،نظمت المنظمة )،(WMO
بالتعاون مع دائرة األرصاد الجوية السويسرية ) ،(MeteoSwissمؤتمر االتحاد اإلقليمي السادس التابع
للمنظمة ) (WMOبشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء ،الذي
ُعقد في لوسرن ،سويسرا ،في يومي  3و 4تشرين األول /أكتوبر .2011

)ج(

نظمت المنظمة ) (WMOحلقة عمل بشأن نظام معلومات المنظمة ) (WISفي االتحاد اإلقليمي السادس،
لتعزيز تنفيذ النظام ) (WISمن جانب أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس ،استضافھا المعھد الوطني البلغاري
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NIMHفي صوفيا في الفترة من  1إلى  3تشرين الثاني /نوفمبر .2011

)د(

نظمت المنظمة ) ،(WMOفي إطار متابعة لتوصيات فريق العمل بشأن المناخ والھيدرولوجيا )،(WG-CH
وبالتعاون مع المعھد الفيدرالي للھيدرولوجيا ،ألمانيا ،الدورة األولى لمنتدى الھيدرولوجيا التابع لالتحاد
اإلقليمي السادس في الفترة من  8إلى  10أيار /مايو  2012في كوبلنز ،تكرم باستضافتھا المعھد الفيدرالي
للھيدرولوجيا.

)ھ(

حلقة عمل بشأن الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد الجوية )ُ (RMDCNعقدت في يومي
أيار /مايو في جنيف بالتعاون مع المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ).(ECMWF

)و(

نظمت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع الھيئة الحكومية لألرصاد الجوية ) ،(AEMETوبدعوة كريمة من
حكومة إسبانيا ،حلقة عمل بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االتحاد اإلقليمي السادس
)أوروبا( التابع للمنظمة ) (WMOفي الفترة من  6إلى  8أيار /مايو  2013في مدريد.

 14و15

الخطط اإلقليمية والتواصل مع األعضاء
بغية تيسير قيام كافة أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس بالتنفيذ في وقت محدد ومنسق ،وضعت فرقة العمل
-7
المعنية بتطوير وتنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (TT-WIS/DIالتابعة لفريق العمل المعني بتطوير وتنفيذ التكنولوجيا
) (WG-TDIخطة تنفيذ إقليمية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISواعتمد السيد  Ivan Cacicرئيس االتحاد اإلقليمي السادس
الخطة في كانون األول /ديسمبر  2012وأتيحت الخطة لكافة األعضاء من خالل الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي
ألوروبا ) .(ROEوأبلغ الرئيس من خالل رسالة وجھھا للممثلين الدائمين أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس بالخطة
وطلب منھم تقديم الدعم لھا.
وبعد أن اعتمد المؤتمر في دورته السادسة عشرة في حزيران /يونيو ) 2011القرار  ((Cg-XVI) 36الخطة
-8
اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(2015-2012) (WMOاستھل االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( عملية تشاورية إلعداد الخطة
التشغيلية اإلقليمية التي من شأنھا أن تشكل جزءاً من الخطة التشغيلية على نطاق المنظمة ) .(WMOوقد لعبت فرقة
العمل المعنية بالخطة اإلستراتيجية وخطة العمل ) (TT-SPAPالتي أنشأھا فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس
في عام  2010دوراً رئيسيا ً في إعداد وصياغة الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي السادس .واختصاصات فرقة العمل
المعنية بالخطة اإلستراتيجية وخطة العمل ) (TT-SPAPمتاحة على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOالتالي:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/documents/TT-SPAP/TT_SPAP_Draft_TOR.pdfوكان الرئيس قد
اعتمد الخطة التشغيلية لالتحاد اإلقليمي السادس ) (2015-2012في تشرين األول /أكتوبر  ،2012وأتيحت الخطة لكافة
األعضاء من خالل الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي ألوروبا ).(ROE
وأثناء فترة ما بين الدورتين ،أبلغ الرئيس األعضاء بالتطورات اإلقليمية الھامة من خالل عدة رسائل
-9
ُوجھت للممثلين الدائمين وأرسلت صورة منھا لشبكة المستشارين الدوليين ) (INTAD-6التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس
للعلم.
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البعثات ودورات المنظمة )(WMO

زار السيد  ،Cacicبصفته رئيسا ً لالتحاد اإلقليمي السادس ،ألبانيا كجزء من بعثة األمم المتحدة ُنظمت
-10
بالتعاون مع البنك الدولي .وفي أثناء الزيارة ،عقد رئيس االتحاد اإلقليمي السادس اجتماعات مع عدد من المسؤولين من
حكومة ألبانيا لمناقشة طرق حلول بعض النقائص وتعزيز القدرة على تقديم خدمات األرصاد الجوية والمناخية
والھيدرولوجية في ألبانيا.
وشارك الرئيس في عدد من اجتماعات ودورات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المؤتمر السادس عشر
-11
) (2011والدورة االستثنائية للمؤتمر ) (2012ودورات المجلس التنفيذي واجتماعات فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPوفريق العمل التابع للمجلس التنفيذي المعني بتطوير
القدرات ) (EC WG/CDواالجتماعات المنتظمة لرؤساء االتحادات اإلقليمية ) (PRAواالجتماع المشترك لرؤساء
االتحادات اإلقليمية ).(PRA/PTC
وأبدى الرئيس اھتماما ً خاصا ً للتعاون األقاليمي ،وحضر دورة االتحاد اإلقليمي الثاني )آسيا( في قطر
-12
ً
) (2012فضال عن اجتماع تحديد النطاق لمنتدى التوقعات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط في مدريد )(2013
بالتعاون مع االتحاد اإلقليمي األول )أفريقيا( .وأقام الرئيس تعاونا ً وثيقا ً مع اللجان الفنية وحضر دورات لجنة النظم
األساسية ) (CBSولجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyواللجنة الفنية المشتركة
).(JCOMM
المكتب اإلقليمي للمنظمة ) (WMOألوروبا
-13
قدم المكتب اإلقليمي للمنظمة ) (WMOألوروبا في جنيف دعما ً فعاالً لرئيس االتحاد ونائبه والھيئات
ويسر المكتب تنظيم عدد من اللقاءات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوأبقى
الفرعية لالتحاد لدى اضطالعھم بمسؤولياتھمّ .
على اتصال وثيق مع األعضاء والمنظمات الشريكة المعنية] .ترد أنشطة المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع للمنظمة
) (WMOفي الوثيقة .[RA VI-16/Doc. 8

شكر وتقدير
يود رئيس االتحاد أن يعرب عن تقديره وامتنانه لجميع من ساھم في أعمال االتحاد .ويخص الرئيس
-14
بالشكر نائبي الرئيس البروفيسور  Mieczyslaw Ostojskiوالسيدة  Vida Augulieneوالمستشار الھيدرولوجي للرئيس
السيد ) Markku Puupponenفنلندا( .وقدم الرئيس أيضا ً شكره الخالص لرؤساء أفرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي
السادس ورؤساء فرق العمل .كما خص بالشكر أعضاء االتحاد الذين استضافوا مختلف االجتماعات والمؤتمرات
واللقاءات التدريبية أثناء فترة ما بين الدورتين.
ويود الرئيس أن يعرب أيضا ً عن عميق امتنانه وتقديره لألمين العام للمنظمة ) (WMOولموظفي األمانة
-15
السيما المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع للمنظمة ) ،(WMOلما قدموه من دعم ثمين وما أسدوه من مشورة ّقيمة إلنجاز
عمل االتحاد.

RA VI-16/Doc. 4.1(2), DRAFT 1, p. 9

المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تطورات في األرصاد الجوية للطيران منذ الدورة األخيرة
مر الطيران األوروبي بسلسلة من األعوام الصعبة منذ الدورة األخيرة لالتحاد .وعانى القطاع من تعاقب
-1
ّ
الكوارث الطبيعية )الثوران البركاني الذي حدث مؤخراً في  Eyjafjallajökullو Grimsvottnفي أيسلندا( وحدوث ظواھر
شتائية قاسية متعددة أدت إلى إيقاف حركة المطار عدة مرات .كذلك ،تأثرت الخطوط الجوية بالتغييرات التنظيمية مثل
إدراج قمة خطة تجارة االنبعاثات النبعاثات غازات الدفيئة )وإيقافھا المؤقت(.
وأدى التقدم البطيئ المحرز في وضع التدبيرات التعاقدية لما يسمى بالمكونات الوظيفية للمجاالت الجوية
-2
) (FABوما نتج عنه من أسئلة حول كيفية تنظيم تقديم الخدمات لخدمات المالحة الجوية )بما في ذلك الخدمات المساعدة
مثل خدمات األرصاد الجوية( في المستقبل إلى إلقاء ظالله مجدداً على التقدم البطيئ المحرز والمسائل المعقدة إلعادة
تنظيم المجال الجوي األوروبي لألجواء األوروبية الموحدة.
وفي المقابل ،تمت معالجة المسائل الشائكة لبرنامج األرصاد الجوية للطيران العالمي مثل إدراج نظم
-3
إدارة الجودة ) (QMSبشكل جيد نسبيا ً أقله في النصف الغربي لإلقليم بسبب االمتثال القائم بالفعل لقواعد سماء أوروبا
الواحدة ،وقد أدى بعض األعضاء األوروبيين دوراً حيويا ً في توفير الدعم لألعضاء من خارج اإلقليم الذين يواجھون
مصاعب في تنفيذ نظم إدارة الجودة ) (QMSمن خالل توأمة التدبيرات وتوجيھھا.
وتقوم متطلبات المنظمة ) (WMOالجديدة )الموعد النھائي في كانون األول /ديسمبر  (2013لتنفيذ نظام
-4
لتقييم كفاءة الموظفين العاملين في قطاع األرصاد الجوية للطيران وتوثيقھا بإحراز تقدم جيد ،مع مساھمة المشاركة
النشطة للمؤسسات اإلقليمية مثل المنظمة األوروبية االفتراضية للتدريب على األرصاد الجوية )(EUMETCAL
والخبراء من اإلقليم في نشر ھذا التنفيذ ضمن اإلقليم وخارجه.
وبشكل مماثل ،قد يتطلب إصدار معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETعلى الرغم من أنه
-5
غالبا ً ما يكون موثوقا ً من حيث المھلة الزمنية والدقة والظاھرة التي تتم تغطيتھا ،جھوداً إضافية في التنسيق بين الدول
المجاورة بھدف تقديم خدمة ونواتج متسقة إقليميا ً.
ويشمل آخر إصدار من خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPالتابعة للمنظمة ) (ICAOنظاما ً لتحديثات
-6
متتالية لمجموعة نظم الطيران )ُ (ASBU
صمم لالستفادة الكاملة من التكنولوجيات الجديدة الناشئة في جميع مجاالت
الطيران لمواكبة النمو المتوقع في الحركة الجوية ولضمان زيادة كثافة الحركة الجوية .وكانت أوروبا ،بتركيبة مجالھا
الجوي الكثيفة جداً ولكن شديدة التعقيد ،تدخل المرحلة التالية لدمج المجال الجوي ) ،(SESAR 2+ما يشكل تحديات
كبيرة لتقديم خدمات األرصاد الجوية ألغراض الطيران المدني.
ُ
وينظر إلى األرصاد الجوية للطيران باعتبارھا عامالً تمكينيا ً أساسيا ً لالنتقال إلى مفاھيم إدارة جديدة
-7
للحركة الجوية القائمة على المسار ،والتي تحتاج بشكل أساسي إلى معلومات أرصاد جوية عالية الدقة وموثوقة
وتفصيلية من أجل المحافظة على السالمة واالقتصاد وتحسينھما في ظل مجال جوي متزايد الكثافة .وأيد االجتماع أيضا ً
استحداث خدمات أرصاد جوية جديدة ومعدة خصيصا ً إلدارة الحركة الجوية مع التركيز على المجاالت الجوية
والمطارات ذات الحركة الجوية الكثيفة عن طريق فرقة مشروع منشأة حديثا ً تابعة للمنظمة ) (ICAOبالتعاون الوثيق مع
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المنظمة ) ،(WMOوتقدم من خاللھا فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CAeMوالمعنية بخدمات األرصاد الجوية إلدارة
الحركة الجوية ) (ATMوتبادل معلومات األرصاد الجوية ) ،(ET-M&Mمدخالت علمية وفنية.
وتم عقد عدد من "حلقات العمل بشأن أفضل الممارسات" في مجال الكشف عن الرماد البركاني والنقل
-8
ونمذجة التوزع ،وجرى تنسيق على مستوى المركز االستشاري المعني بالرماد البركاني ) (VAACمنذ ثوران بركان
 ،Eyjafjallajöküllكما احتل المجتمع األوروبي لألبحاث والعمليات الصدارة قي إنشاء شبكة لدعم تحديد موقع سحب
الرماد البركاني وتعقبھا من خالل وضع جھاز الكشف عن أنماط السحب البعيدة وتحديد مداھا ) Lidarتكنولوجيا الكشف
الضوئي وتحديد المدى ) ((EARLINETبشكل عمودي ،وھي أداة لتحديد البيانات واستخراجھا من منشآت مماثلة ،بما
منسقة من أجھزة
وأيد
ّ
في ذلك مقاييس ارتفاع السحب في المطارات وشبكة ّ
نسق ّ
قص الرياح ) .(e-WINPROFكذلكّ ،
تركيب رادارات الطقس واستخدامھا في إقليم المصدر الرئيسي )أيسلندا( بالتعاون مع المؤسسات الوطنية القائمة ھناك،
ونسق أيضا ً استخدام طائرة األبحاث األوروبية الستشعار الرماد البركاني عن بعد في الموقع ومحمول جواً.
ّ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
األرصاد الجوية الزراعية
لجنة األرصاد الجوية الزراعية
ُعقدت ثالثة اجتماعات تتعلق باألرصاد الجوية الزراعية في سلوفاكيا في الفترة  10-4أيار /مايو .2010
-1
ً
وكان االجتماع األول مشتركا بين المنظمة ) (WMOوالتعاون األوروبي )ُ ،(COST
وعقد في يومي  4و 5أيار /مايو
 2010في  ،Topolciankyسلوفاكيا ،باالقتران مع الحلقة الدراسية الختامية للنشاط  734للتعاون األوروبي )(COST-734
"آثار تغير المناخ وتقلبيته على الزراعة األوروبية –  ."CLIVAGRIوتمثل الھدف الرئيسي من نشاط التعاون األوروبي
) (COST ACTIONفي تقييم اآلثار المحتملة لتغير المناخ وتقلبيته على الزراعة وتقييم العتبات الحساسة لمختلف المناطق
األوروبية .وشارك في اللقاء زھاء  100خبير من أوروبا وكذلك من قارات أخرى .وكانت المناقشات التي دارت بشأن
مؤشرات المناخ الزراعي واتجاھاته ،وتقييم مخاطر المناخ الزراعي واآلثار المتوقعة في ظل تقلبية المناخ وتغيره،
مثمرة جداً وسيصدر مطبوع للتعاون األوروبي ) (COSTيتضمن االستنتاجات التي خلصت إليھا الحلقة الدراسية.
ُ
وعقد اللقاء الثاني في  6أيار /مايو  2010أيضا ً في مدينة  ،Topolciankyسلوفاكيا ،وكان عبارة عن
-2
اجتماع فرقة الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMوالمعنية باستجابة المجموعات الزراعية
للمعلومات الخاصة بتغير المناخ :التكيف على الصعيد اإلقليمي .وانضم لالجتماع ثالثة من أعضاء فرقة الخبراء،
ورئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية ) ،(CAgMورئيس الفريق المفتوح العضوية  (OPAG 3) 3التابع للجنة )،(CAgM
وخبراء آخرون .وتناول االجتماع تعديل اختصاصات فرقة الخبراء والمھام المسندة لألعضاءُ ،
وأعد جدول زمني
ألنشطة فرقة الخبراء.
أما اللقاء الثالث فقد عقد في براتسالفا ،سلوفاكيا ،في يومي  9و 10أيار /مايو  ،2010وتمثل في اجتماع
-3
فريق اإلدارة التابع للجنة ) .(CAgMواألنشطة التي تناولھا االجتماع ھي تنقيح اختصاصات فريق اإلدارة ،وتنقيح
برنامج العمل ،وتعليقات أمانة المنظمة ) (WMOبشأن المرفق العالمي ) (WAMISواإلطار العالمي ) (GFCSوالمشاريع
الجارية الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية ،وتقارير رؤساء األفرقة المفتوحة العضوية ) ،(OPAGsواقتراحات رئيس
اللجنة.
واجتمعت فرقة الخبراء التابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية والمعنية بموارد البرمجيات للتطبيقات
-4
العملية في األرصاد الجوية الزراعية ،في  8و 9تشرين األول /أكتوبر  2012في مدينة  ،Obninskاالتحاد الروسي .وتلى
ھذا االجتماع مؤتمر دولي بشأن توفير معلومات األرصاد الجوية الزراعية لدعم الزراعة ،في الفترة  12-10تشرين
األول /أكتوبر  .2012ونظم االجتماعين المرفق الروسي لألرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (Rosshydrometبالتعاون مع
المنظمة ).(WMO
ُ
وعقد اجتماع لفرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس والمعنية باألرصاد الجوية الزراعية بمشاركة
-5
خبراء آخرين تابعين للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMفي  24نيسان /أبريل  2013في بوخارست ،رومانيا .وقد
قدم ھذا االجتماع استعراضا ً ممتازاً لألعمال التي اضطلعت بھا فرقة العمل ،وأتاح تبادالً مثمراً لآلراء بشأن المسائل
التي ستتناولھا الدورة المقبلة للجنة األرصاد الجوية الزراعية في آذار /مارس  .2014وإضافة إلى ذلكُ ،عقد اجتماع
لفرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية بتعزيز خدمات األرصاد الجوية الزراعية التطبيقية ،في يومي
 25و 26نيسان /أبريل  2013في نفس المكان .ونظم االجتماعين إدارة األرصاد الجوية الرومانية.
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ُ
وعقد اجتماع لفرقة التنفيذ /التنسيق التابعة للفريق المفتوح العضوية  (OPAG 3) 3التابع للجنة األرصاد
-6
الجوية الزراعية ) (CAgMوالمعنية بتغير /تقلبية المناخ والظواھر الطبيعية في الزراعة ،في مدينة فلورانسا ،إيطاليا ،في
يومي  30و 31أيار /مايو  .2013واستعرض المشاركون تقارير فرقة الخبراء المقدمة إلى الفريق المفتوح العضوية 3
) (OPAG 3وأعدوا خطة عمل لتقريرھم الذي ُ
سيحال إلى الدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية.
ُ
وعقد اجتماع للمرحلة التالية للمرفق العالمي ) (WAMISفي الفترة  6-3حزيران /يونيو  2013في فلورانسا
-7
ً
أيضا ،إيطاليا .واستعرض خبراء من معظم األقاليم التابعة للمنظمة ) (WMOالحالة الراھنة للمرفق العالمي )(WAMIS
وقدموا اقتراحات بشأن كيفية الشروع في المرحلة التالية من تطوير المرفق العالمي ) (WAMISوتوسيع نطاقه.
ُ
وعقدت حلقة عمل إقليمية لوسط وشرق أوروبا بشأن السياسات الوطنية إلدارة الجفاف ،في بوخارست،
-8
رومانيا في الفترة  11-9تموز /يوليو  .2013وقد اتخذت ھذه المبادرة ووقع عليھا في االجتماع الرفيع المستوى بشأن
السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي آذار /مارس ُ ،2013
ويعتزم عقد أربع حلقات عمل إقليمية في الفترة تموز/
يوليو  2013لغاية  .2014والشركاء في ھذه الدورات ھم المنظمة ) (WMOومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOواتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDوبرنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
) .(UNW-DPCوالمشاركون في حلقة العمل وافدون من البوسنة والھرسك وبلغاريا وكرواتيا والجبل األسود ومقدونيا
وجمھورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
الحد من مخاطر الكوارث
يفضي تنفيذ إطار عمل ھيوغو ) (HFAمن جانب الحكومات الوطنية إلى حدوث تغيرات في السياسات
-1
ً
واألطر القانونية والمؤسسية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،مما يرتب آثارا ومسؤوليات على المرافق الوطنية
) (NMHSsوعلى دور ترتيبات العمل الخاصة بتلك المرافق .وتتيح ھذه التغيرات فرصا ً مثل زيادة االعتراف بالمرافق
الوطنية من قبل حكوماتھا واألطراف المعنية ،مما قد يسفر عن تعزيز الشراكات وزيادة الموارد .بيد أن تلك المرافق
تواجه طلبات متزايدة تتعلق بتوفير النواتج والخدمات لمجموعة أكبر وأكثر تنوعا ً من األطراف المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث )من قبيل السلطات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والجمھور ووسائط
اإلعالم وغيرھا( والتي تتحمل مسؤوليات مباشرة عن صنع القرارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث .وللتصدي
مبين في الشكل  ،1ترمي خطة العمل ذات الشقين لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث
لھذه التحديات الجديدة ،وكما ھو ّ
)المشار إليھا فيما يلي باسم خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث( إلى تيسير مواءمة أنشطة الھيئات التأسيسية
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والشبكة التشغيلية العالمية وكذلك أنشطة الشركاء االستراتيجيين لمساعدة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على القيام بما يلي:
)أ(

المشاركة بفعالية في األطر الوطنية المؤسسية لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث وحوكمته كجزء من
أولويات التخطيط اإلنمائي الوطني؛

)ب(

تحديد الشراكات واتفاقات تقديم الخدمات مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )المستخدمين(
على الصعيد الوطني ،وتحديد أولويات تلك الشراكات واالتفاقات وإنشاؤھا؛

)ج(

إعداد وتوفير نواتج وخدمات أساسية ومتخصصة )مثل البيانات والتنبؤات والتحليل وتقديم المشورة الفنية
ومجموعة من الخدمات والنواتج األخرى ذات القيمة المضافة( تحددھا متطلبات "مستخدمي برنامج الحد
من مخاطر الكوارث" لدعم القرارات التي تتخذ في مجال الحد من مخاطر الكوارث )مثل تحليل األخطار/
المخاطر ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وإدارة المخاطر القطاعية ،وتمويل مخاطر الكوارث
ونقل المخاطر( بطريقة مجدية التكاليف ومنھجية ومستدامة؛

)د(

كفالة استناد القرارات التشغيلية األساسية )ومنھا مثالً تلك المتعلقة بشبكات الرصد ،ونظم التنبؤ ،ونظم
االتصاالت السلكية والالسلكية ،ونظم إدارة البيانات ،والموارد البشرية ،وغيرھا( إلى مبادئ نظم إدارة
الجودة ) ،(QMSوذلك لدعم إعداد النواتج والخدمات وتوفيرھا؛

)ھـ(

وضع اتفاقات للشراكة مع وكاالت فنية وطنية أخرى )ومنھا مثالً المرافق الھيدرولوجية ومرافق
المحيطات ،وغيرھا( وكذلك مع المراكز العالمية واإلقليمية المتخصصة )ومنھا مثالً المراكز العالمية
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إلنتاج التنبؤات ) (GPCوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsوالمراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCومراكز مراقبة األمواج السنامية ،وغيرھا( ،مع وجود إجراءات تشغيل موحدة؛
)و(

المشاركة في الجھود اإلقليمية والعالمية إلعداد معلومات عن األخطار لمجموعة واسعة النطاق وعابرة
للحدود من المخاطر ،من خالل توطيد التعاون اإلقليمي والعالمي.

الشكل  .1اإلطار الشامل الستحداث وتقديم نواتج وخدمات لدعم صنع القرارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث
والشراكات ذات الصلة )المصدر:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/e
)الصفحات  91إلى nglish/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf (94
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وتشمل خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث:

)أ(

إعداد مبادئ توجيھية ومعايير ووحدات تدريبية بشأن النقاط المواضيعية للحد من مخاطر الكوارث استناداً
إلى توثيق وتوليف الممارسات الجيدة؛

)ب(

والتكيف مع المناخ في
المشاريع الوطنية المنسقة لتطوير القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث
ُّ
إطار تعاون إقليمي )والمشار إليھا فيما يلي باسم المشاريع الوطنية/اإلقليمية المنسقة للحد من مخاطر
الكوارث( لدعم تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفقا ً للفقرة ) 1أ الى ف(.
ويتمثل جانب بالغ األھمية من جوانب المشاريع الوطنية/اإلقليمية المنسقة للحد من مخاطر الكوارث في
تعزيز تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ،والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد
الجوية ،والمراكز المناخية اإلقليمية ،ومستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث من أجل إعداد النواتج
والخدمات استناداً إلى احتياجات المستخدمين ومتطلباتھم.

ويتطلب تحويل خطة التنفيذ إلى حقيقة واقعة قدراً كبيراً من بناء القدرات التشغيلية لدى الكثير من المرافق
-3
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البلدان النامية ،وھي نتيجة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل أنشطة ناجحة
ّ
ومركزة جيداً لتطوير القدرات .كذلك من خالل إشراك الشركاء في التنمية مثل البنك الدولي لتحديث البنى التحتية
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وبخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً .وكمثال إلستراتيجية
لتحقيق ذلكُ ،بذلت جھود كبيرة إلشراك األعضاء واالتحادات اإلقليمية ) (RAsواللجان الفنية ) (TCsوالبرامج إلقامة
تحالفات إستراتيجية مع الشركاء األساسيين على الصعيدين اإلقليمي والدولي من أجل تنفيذ خطة عمل برنامج الحد من
مخاطر الكوارث.
وقد أنشئ عدد من أفرقة الخبراء االستشارية المواضيعية المعنية بتفاعل مستخدمي برنامج الحد من
-4
مخاطر الكوارث لتوجيه ودعم تنفيذ خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث واإلنجازات المطلوبة ذات الصلة،
واللجان الفنية والبرامج التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،واالتحادات اإلقليمية ،والشبكة التشغيلية التابعة
للمنظمة .وتضم أفرقة الخبراء االستشارية ھذه المعنية بتفاعل المستخدمين كبار الخبراء من األوساط المتباينة
لمستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث )من القطاعين العام والخاص( ،ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت
الشريكة الدولية ،واألوساط األكاديمية ،فضالً عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجياُ .
وتنشأ ھذه األفرقة
االستشارية كي تقوم بما يلي (i) :توجيه عملية توثيق الممارسات الجيدة وإعداد احتياجات المستخدمين ومتطلباتھم فيما
يتعلق بالحصول على نواتج وخدمات لدعم المجاالت المواضيعية في عملية صنع القرارات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث؛ ) (iiدعم إعداد النواتج المعرفية لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وتوفير تعليقات عليھا؛ ) (iiiدعم تنفيذ خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث .وھذه األفرقة ھي:
)أ(

فريق الخبراء االستشاري المعني بالخدمات المناخية لتحليل األخطار/المخاطر ) (EAG-HRAالذي يركز
على المسائل المتعلقة بالمعايير والمبادئ التوجيھية لتحديد األخطار ،وتوحيد قواعد بيانات األخطار،
وتحليل البيانات الشرحية واإلحصائية ،وتقنيات التنبؤ بتحليل األخطار لدعم وضع نماذج للمخاطر؛

)ب(

فريق الخبراء االستشاري المعني بنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) :(MHEWSويركز على
الجوانب التشغيلية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة استناداً إلى مبادئ نظم اإلدارة الجيدة؛
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)ج(

فريق الخبراء االستشاري المعني بالخدمات المناخية لتمويل مخاطر الكوارث ) :(EAG-CSDRFيركز على
تطوير المتطلبات من الخدمات المناخية لتمويل مخاطر الكوارث كآليات التمويل الحكومي السابقة
والالحقة للكوارث والتأمين وتمويل التنمية الخارجي؛

)د(

فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعنية بتقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية إلى
الوكاالت اإلنسانية ،المنشأة تحت لواء لجنة النظم األساسية ) ،(CBSباالشتراك مع لجنة علم المناخ )،(CCl
ولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyويركز على تطوير احتياجات جھات تقديم المساعدة اإلنسانية إلى خدمات
ً
المناخية.
األرصاد الجوية والخدمات

ولمزيد من المعلومات حول "المبادئ التوجيھية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية من أجل المرافق
-5
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بشأن األدوار والشراكات المؤسسية في مجال نظم اإلنذار المبكر" ومشاركة
فريق الخبراء االستشاري التابع لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث والمعني باإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة
) ،(EAG-MHEWSيرجى االطالع على الموقع الشبكي التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/MHEWS/MHEWS_en.html

-6

ولمزيد من المعلومات حول تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة فيما يتعلق بالمبادئ

التوجيھية واألدلة والمعايير الخاصة بتعريف األخطار والمراقبة والكشف وقواعد البيانات والبيانات الشرحية
وأدوات رسم الخرائط لدعم تقييم المخاطر ،ومشاركة فريق الخبراء االستشاري المعني بتقييم األخطار/المخاطر
يرجى االطالع على الموقع الشبكي التالي(EAG-HRA):
.http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html

ولمزيد من المعلومات حول تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة للمنظمة فيما يتعلق
-7
بالمبادئ التوجيھية بشأن "متطلبات خدمات األرصاد الجوية والخدمات المناخية لدعم تمويل وتأمين يستند إلى مخاطر
الكوارث" ،ومشاركة فريق الخبراء االستشاري التابع لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث والمعني بالخدمات المناخية
يرجى االطالع على الموقع الشبكي التالي (EAG-CSDRFI):لدعم تمويل وتأمين يستند إلى مخاطر الكوارث
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/DRF/drf_en.html

التكيف في جنوب
وللحصول على معلومات بشأن مشروع الحد من مخاطر الكوارث وتطوير القدرة على
-8
ّ
شرق أوروبا يرجى االطالع على الموقع الشبكي التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/SEE/SEE_en.html
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التنبؤ التشغيلي بالطقس ،بما في ذلك إعداد وتطوير النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

استناداً إلى المعلومات والبيانات المقدمة من أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس ،يشمل النظام
-1
عدداً من المراكز الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMCsأو المراكز العالمية لألرصاد الجوية ) /(WMCsالمراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية ) (RSMCsالتي تشغل نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالعالمية أو اإلقليمية أو للمنطقة
المحدودة ) (LAMعلى أساس تشغيلي .وتشغل المراكز في إكستير وموسكو وأوفنباخ وتولوز والمركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFنماذج عالمية باستبانات شبكية تتراوح بين  45-16كيلومتراً )معظمھا <30
كيلومتراً( ونظم عالمية لنظام تنبؤ المجموعات ) ،(EPSوتشغل ھذه المراكز أيضا ً عدداً من نماذج التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPاإلقليمية وللمنطقة المحدودة ) (LAMsباستبانات شبكية تتراوح بين  1,5و 12كيلومتراً )معظمھا 7-1
كيلومترات( .وھناك عدد من المراكز الوطنية ) (NMCsوالمراكز العالمية ) /(WMCsالمراكز اإلقليمية المتخصصة
) (RSMCsتشارك في اتحاد "االتحاد اإلقليمي السادس للتنبؤ العددي بالطقس ) "(NWPوھي  :مشروع ALADIN
) ،(http://www.cnrm.meteo.fr/aladinواتحاد النمذجة الصغيرة النطاق )،(http://www.cosmo-model.org) (COSMO
ونموذج المنطقة المحدودة العالي االستبانة ) ،(http://www.hirlam.org) (HIRLAMوالنموذج الموحد للمملكة المتحدة
) .(http://www.metoffice.gov.uk/research/modelling-systemsوتتعاون ھذه المراكز في مجاالت تطوير الشفرات،
والمنھجيات العلمية ،وإعداد معايير لمدخالت ومخرجات النماذج للتمكن من التحقق من النماذج وتشغيلھا بشكل متبادل
ومراقبتھا وصيانة برمجياتھا .وفي كثير من المراكز واالتحادات المتقدمة )من قبيل دائرة األرصاد الجوية الفرنسية
) (Météo-Franceودائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ) (UKMOواتحاد ) ،((COSMOينصب التركيز حاليا ً على
تطوير التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPلدعم التنبؤ بالطقس شديد التأثير باستخدام نماذج عالمية عالية االستبانة ونماذج
)مسافة شبكية 4-1 :كيلومترات( للحمل الحراري )أو النطاق الحملي(.
)(GDPFS

وتم تسمية أربعة مراكز عالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة المدى ) (GPCsوھي مراكز إكستير وموسكو
-2
وتولوز والمركز األوروبي ) .(ECMWFكما تم تسمية شبكة المراكز المناخية اإلقليمية )) (RCCاالتحاد اإلقليمي
السادس( )عقدة  AE De Biltلخدمات البيانات المناخية ،وعقدة أوفنباخ لمراقبة المناخ ،وعقدة تولوز وموسكو للتنبؤات
الطويلة المدى( .كما يجري تسمية المراكز ) (RSMCsفي إكستير وأوفنباخ وتولوز وفيينا لتقوم بنشاط متخصص في
مجال نمذجة االنتقال في الغالف الجوي و /أو التتبع العكسي .وإضافة إلى ذلك ،قامت منظمة الطيران المدني الدولي
) (ICAOبتسمية مركز لندن كمركز استشاري معني بالرماد البركاني ) .(VAACويجري تسمية مركز برشلونة للتنبؤ
بالعواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي – المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية )(RSMC-ASDF
كمركز ذي نشاط متخصص لتقديم تنبؤات عن العواصف الرملية والترابية في الغالف الجوي.
-3

وتتوافر آحاد التقارير المرحلية الفنية على الموقع الشبكي التالي:

 ،http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/ProgressReports/2012/2011_GDPFS-NWP.htmlكما يتوافر
تقرير عن حالة مراكز التنبؤ التابعة للمنظمة ) (WMOوالمتصلة بالنماذج العددية على الموقع التالي:
ftp://ftp.wmo.int//Documents/PublicWeb/www/gdpfs/GDPFS-

.NWP_Annualreports11/STATUSTA2011_updated.doc
-4

ويجري إحراز تقدم كبير في المراجعة الشاملة لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

)مطبوع المنظمة رقم  ،(485الذي ُيعرض نصه الجديد في وثيقة عمل متاحة على الموقع الشبكي التالي للمنظمة
).ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/www/gdpfs/Manual-on-the-GDPFS/ :(WMO
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ھذا ،وقد أنشئت في أواخر عام  2011فرقة العمل التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بتحليالت األرصاد
-5
الجوية من أجل حادث انفجار محطة توليد الطاقة النووية في فوكوشيما  -دايتشي إلعداد مجموعة من تحليالت األرصاد
الجوية في شكل عددي ،باستخدام أكبر قدر متوافر من بيانات الرصد والمعلومات ذات الصلة بما يتالءم مع تقدير انتقال
وتشتت وترسب النشاط اإلشعاعي الناجم عن محطة توليد الطاقة النووية في فوكوشيما  -دايتشي في عام  2011في
الغالف الجوي .وشاركت المرافق الوطنية ) /(NMHSsالمراكز ) (RSMCsلكل من النمسا وكندا واليابان والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة في فرقة العمل ھذه؛ وُدعي مؤخراً ممثلون من مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية
األوروبية )إسبرا ،إيطاليا( للمشاركة في مرحلة تحليل البيانات .وانتھت فرقة العمل من أعمالھا ويتوافر حاليا ً التقرير
الصادر عنھا على الموقع الشبكي التالي للمنظمة )http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports :(WMO
 ./documents/WMO_fnpp_final_AnnexIII_4Feb2013.pdfكما يجري حاليا ً إعداد إصدار خاص من ھذا المطبوع.
ويسھم ھذا العمل في الدراسة الالحقة للحادث التي تضطلع بھا لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري
) (UNSCEARعن مستويات وتأثيرات اإلشعاع المنبعث من الحادث.
وتشارك المنظمة ) (WMOبفاعلية في االجتماعات التنسيقية المتعلقة بالتمرين الدولي الثالث للتصدي
-6
للطوارئ النووية ) (ConvEx-3المزمع عقده في المغرب في يومي  20و 21تشرين الثاني /نوفمبر  2013بمشاركة
المرفق الوطني المغربي لألرصاد الجوية وبدعم من أمانة المنظمة ) (WMOوالمركز ) (RSMCبتولوز )فرنسا(
والمركز ) (RSMCبإكستير )المملكة المتحدة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
معالجة البيانات والتنبؤ :الطقس والمناخ والماء
لجنة علم المناخ
قامت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع المرفق التركيي الحكوميي لألرصاد الجوية والبرنامج العالمي
-1
للبحوث المناخية ) ،(WCRPبتنظيم المؤتمر الفني المعني بتغير المناخ والطلبات على الخدمات المناخية من أجل التنمية
المستدامة )أنطاليا 18-16 ،شباط /فبراير  (2010بالتزامن مع الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ .وُعقدت دورة
مشتركة خاصة مع اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالتابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية )) (WCRPأنطاليا18 ،
شباط /فبراير  (2010كجزء أساسي من المؤتمر الفني.
ُ
وعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) ،(CClالتي جمعت ممثلين من  88بلداً في أنطاليا ،تركيا
-2
) 24-19شباط /فبراير  .(2010واعتمدت الدورة الخامسة عشرة للجنة علم المناخ ) (CClھيكل عمل جديداً يتألف من
أفرقة الخبراء المفتوحة العضوية ) (OPACEsللجنة علم المناخ ) (CClفي المجاالت المواضيعية األربعة
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/cclstructure.phpوعرضت ألمانيا استضافة الدورة السادسة عشرة للجنة
علم المناخ ) (CClفي الفترة من  3إلى  8تموز /يوليو  2014في ھايدلبرغ ،ألمانيا.

الفريق العامل اإلقليمي المعني بالمناخ والھيدرولوجيا
عقد الفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا ) (WGCHالتابع لالتحاد اإلقليم ي السادس
-3
ثالثة اجتماعات أثناء فترة ما بين الدورات ) أوفنباخ ،ألمانيا 30 -29 ،تشرين األول  /أكتوبر  2010؛ و يرفان،
أرمينيا 16 -14 ،تشرين الثاني  /نوفمبر  2011؛ وھلسنكي ،فنلندا 14 -12 ،آذار  /مارس  2013؛
.(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_CH_Meetings.php
ونظم الفريق العامل ،أو شارك في تنظيم ،اللقاءات التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھ(
)و(

)ز(

حلقة عمل تابعة للمنظمة ) (WMOمعنية بمراقبة المناخ ،بما في ذلك تنفيذ نظم مراقبة المناخ في االتحاد
اإلقليمي السادس )أوفنباخ ،ألمانيا 28-25 ،تشرين األول /أكتوبر (2010؛
اجتماع تنسيقي لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية باالتحاد اإلقليمي السادس )رائد( التابع للمنظمة )(WMO
)أوفنباخ ،ألمانيا 28 ،تشرين األول /أكتوبر (2010؛
حلقة عمل جانبية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية باالتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة )،(WMO
المؤتمر األوروبي المعني باألرصاد الجوية التطبيقية )برلين ،ألمانيا 16-12 ،أيلول /سبتمبر (2011؛
حلقة دراسية بشأن ندرة المياه والجفاف )البندقية ،إيطاليا 14-13 ،تشرين األول /أكتوبر (2011؛
منتدى الھيدرولوجيا باالتحاد اإلقليمي السادس )كوبلينز ،ألمانيا 10-8 ،أيار /مايو (2012؛
لقاءات جانبية بشأن تنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCونظم مراقبة المناخ ) (CWSفي االتحاد
اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) ،(WMOالمؤتمر األوروبي المعني بالمناخيات التطبيقية )لودز ،بولندا،
 14-10أيلول /سبتمبر (2012؛
اجتماع جانبي لالتحاد اإلقليمي السادس أثناء الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا )جنيف 7 ،تشرين
الثاني /نوفمبر .(2012
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وساعد عدد من أفرقة العمل الفريق العامل اإلقليمي المعني بالمناخ والھيدرولوجيا ) (WGCHوالتابع
-4
لالتحاد اإلقليمي السادس في عمله فيما يتعلق بما يلي ‘1’ :المراكز المناخية اإلقليمية ) ‘2’ ،(RCCsالمنتديات اإلقليمية
للتوقعات المناخية ) ‘3’ ،(RCOFsإنقاذ البيانات ‘4’ ،األرصاد الجوية الزراعية ‘5’ ،إدارة الجفاف /ندرة المياه والجفاف،
’ ‘6قياس كثافة السوائل ‘7’ ،التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھا ،و’ ‘8الفيضانات المتطرفة المحتملة ،و’ ‘9نظم اإلنذارات
المبكرة الخاصة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.

رصد النظم المناخية ومراقبتھا
قدمت النشرة السنوية بشأن المناخ في االتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) ،(WMOطبعة ،2011
-5
تعديلين على النسخة السابقةُ .
وعدلت طريقة العرض والمحتوى بغية ’ ‘1تسريع عملية اإلنتاج ‘2’ ،تخفيض حجم كمية
العمل اليديوي في العملية ‘3’ ،تحسين مواءمة المحتوى مع النشرة الشھرية األوتوماتية الرفيعة التي يصدرھا االتحاد
اإلقليمي السادس .وعالوة على ذلك ،لم تعد النشرة متاحة كمطبوع يمكن طباعته ،ويمكن الوصول إلى النشرات على
الموقع.http://www.dwd.de/rcc-cm, ->Products :
وساھم أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس إسھاما ً كبيراً في بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية السنوي
-6
عن حالة المناخ العالمي ) 2012راجع.(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO_1108.pdf :
وعالوة على ذلك ،أصدرت المنظمة ) (WMOوالمراكز المناخية اإلقليمية التابعة لھا ملحقا ً بعنوان
’ ‘Assessment of the observed extreme conditions during late boreal winter 2011/2012بشأن الحاالت المتطرفة
للشتاء في أوروبا وآسيا ،في آسيا )مركز طوكيو للمناخ( وفي أوروبا عقدة شبكة المراكز المناخية اإلقليمية التابعة لالتحاد اإلقليمي
السادس بشأن المراقبة( )راجع.(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf :
ويشمل تقرير حلقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( التابع للمنظمة ) (WMOبشأن
-7
مراقبة المناخ ،بما في ذلك تنفيذ نظم مراقبة المناخ )أوفنباخ ،ألمانيا 28-25 ،تشرين األول /أكتوبر  ،(2010خارطة
طريق متفقا ً عليھا بشأن تنفيذ نظام لمراقبة المناخ في اإلقليم ،ويمكن الوصول إليھا عن طريق الموقع التالي:
 .http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CWS_4.phpوبمناسبة انعقاد المؤتمر األوروبي المعني بعلم المناخ
التطبيقيُ ،نظم لقاء جانبي بشأن تنفيذ نظم مراقبة المناخ في االتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة )) (WMOلودز،
بولندا 14-10 ،أيلول /سبتمبر  .(2012وتتضمن التوصيات ذات الصلة االتصال الوثيق فيما بين المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsبشأن مسائل مراقبة المناخ وإعدادھا وثيقة إرشادية قصيرة لمساعدة المرافق
) (NMHSsفي تنفيذ مراقبة المناخ على المستوى الوطني .والتقرير الخاص باللقاء الجانبي متوافر على الموقع التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CWS_4.php
وسينظم مرفق تطبيقات السواتل التابعة للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
-8
) (EUMETSATبشأن مراقبة المناخ ) (CM-SAFحلقة العمل الرابعة في غريناو ،ألمانيا 12-10 ،آذار /مارس 2014
) .(www.cmsaf.eu/workshopوسيدعم المرفق ) (CM-SAFمبادات ومشاريع أوروبية وعالمية مختلفة إلعداد وتوليد
وتقديم سالسل زمنية للمتغيرات المناخية األساسية )راجع ،(www.cmsaf.eu :بما في ذلك )المعالجة المنسقة المستمرة لبيانات
السواتل البيئية من أجل مراقبة المناخ ) ،(SCOPE-CMراجع (www.wmo.int/pages/prog/sat/scope-cm_en.php
ومبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء األوروبية )راجع.(www.esa-cci.org :
ويمكن الوصول لتقارير االجتماعات األخيرة لفرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ ) (CClوالمعنية
-9
بالمراقبة الوطنية للمناخ ) (TT NCMPوفرقة العمل التابعة للجنة علم المناخ والمعنية بتحديد ظواھر الطقس والظواھر
المناخية المتطرفة ) (TT-DEWCEعلى الموقعين التاليين:
.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ReportTT_NCMPMeeting_September2012.pdf
و http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdfعلى التوالي.
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نظام معلومات الخدمات المناخية
أتمت شبكة المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCالتابعة لالتحاد اإلقليمي السادس مرحلتھا اإليضاحية بنجاح،
-10
ً
وعينھا رسميا المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين شبكة مناخية إقليمية تابعة للمنظمة ) (WMOفي أيار /مايو
 2013من خالل إدخال تعديالت مالئمة على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبناء على
التوصيات المقدمة من لجنة علم المناخ ) (CClولجنة النظم األساسية ) .(CBSوتواصل تحسين موقع شبكة المراكز
المناخية اإلقليمية ) (RCCالتابعة لالتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) (WMOعلى الويب والمتاح عن طريق الوصلة
.http://www.rccra6.org
وواصلت المنظمة ) (WMOإعداد تحديثات قائمة على التوافق لظاھرتي النينيو والنينيا ،بالتعاون مع المعھد
-11
الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع ) .(IRIويجري إصدار المعلومات المحدثة الخاصة بظاھرتي النينيو والنينيا
بشكل شبه منتظم كل ثالثة أشھر .وتشارك المراكز العالمية لإلنتاج ) (GPCsومؤسسات إقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsفضالً عن عدد من الخبراء في التطبيقات واالتصاالت ،مشاركة نشطة في إعداد ھذه
النواتج التوافقية .وتعمل لجنة علم المناخ ) (CClعلى إعداد المرحلة اإليضاحية لتحديث المعلومات المناخية الفصلية
العالمية ) ،(GSCUلتغطي ظاھرة التذبذب الجنوبي ) (ENSOواألنساق األخرى للدوران الرئيسي وتأثيراتھا الواسعة النطاق
على أنماط سقوط األمطار ودرجات الحرارة.
وواصل منتدى التوقعات المناخية لجنوب شرق أوروبا ) (SEECOFعملياته وعقد تسع دورات حتى اآلن،
-12
مع أربع دورات بحضور مادي )بودابست ،ھنغاريا 27-23 ،تشرين الثاني /نوفمبر ) ،(2009بلغراد ،صربيا26-22 ،
تشرين الثاني /نوفمبر  2010و 30-28تشرين الثاني /نوفمبر ) ،(2011بودغوريكا ،الجبل األسود 29-27 ،تشرين الثاني/
نوفمبر  ،(2012ويجري تنفيذ الدورات المتبقية على اإلنترنت .ويقوم المركز االفتراضي لتغير المناخ في جنوب شرق
أوروبا ) ،(SEEVCCCصربيا ،بتنسيق دورات منتدى التوقعات المناخية في جنوب شرق أوروبا )،(SEECOF
) (http://neacc.meteoinfo.ru/neacc/north-eurasian-climate-outlook-forumبرعاية مشتركة مع المنظمة ).(WMO
واستھل منتدى التوقعات المناخية في شمال أوراسيا )  (NEACOFعملياته بعقد الدورة األولى في
-13
موسكو ،االتحاد الروسي )  19 -17أيار /مايو  .( 2011وعقد منتدى التوقعات ) ( NEACOFأربع دورات حتى
اآلن ،مع دورة  physicalفي كازان ،االتحاد الروسي ) 3تشرين األول /أكتوبر  ، ( 2012وتعقد الدورات المتبقية
على اإلنترنت  .ويقوم مركز المناخ ألوراسيا الشمالية )  ( NEACCبتنسي ق المنتدى ) ( NEACOF
) ،(http://neacc.meteoinfo.ru/neacc/north-eurasian-climate-outlook-forumاالتحاد الروسي ،وتشارك المنظمة
) (WMOفي رعايته.
وعقد اجتماع لتحديد النطاق ،في المقر الرئيسي لوكالة األرصاد الجوية اإلسبانية ) ،(AEMETشاركت في
-14
ً
رعايته المنظمة )) ،(WMOمدريد 14-12 ،حزيران /يونيو  ،(2013ليستھل منتدى جديدا للتوقعات المناخية لمنطقة البحر
األبيض المتوسط ) .(MedCOFوقد تمثل ھدفه الرئيسي في إنشاء وتحديد أصحاب المصلحة ،ومسؤولياتھم ونطاق ھذا
المنتدى .وحضر ھذا االجتماع أكثر من  20ممثالً من أوروبا وأفريقيا ،بمن فيھم رئيس االتحاد اإلقليمي األول ورئيس
االتحاد اإلقليمي السادس.
وُنظمت حلقة عمل مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع
-15
) ،(IRIبعنوان "تصميم التنبؤات الموسمية :تدريب الخبراء على أداوت التنبؤ بالمناخ ) "(CPTفي الفترة 30 -19تشرين
األول /أكتوبر  ،2009في بيجين ،باستضافة مركز بيجين للمناخ ) .(BCCوركزت الحلقة بشدة على تصميم التنبؤات
الفصلية لتقديم معلومات تتجاوز األنساق القياسية التنبؤات الفصلية القائمة على تقسيم البيانات إلى ثالث مجموعات .وقد
استفاد من ھذا التدريب مشاركان من كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة.
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وعقدت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAوبدعم مالي
-16
من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ) ،(USAIDحلقة عمل تدريبية دولية وندوة معنية بتقلبية المناخ والتنبؤات
والخدمات المناخية في اسطنبول ،تركيا ) 28-17تموز /يوليو  (2013باستضافة مرفق األرصاد الجوية التركي
) .(TSMSوقد استفاد مدربون من حوالي  30بلداً حول العالم من حلقة العمل والندوة.

مبادرات الجفاف
نظمت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع االتحاد الھيدروغرافي لحوض نھر سيغورا )إسبانيا( وإستراتيجية
-17
األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) ،(UNISDRحلقة عمل في الفترة من  2إلى  4حزيران /يونيو  2010في مورسيا
)إسبانيا( لفريق خبراء لتقديم توصية بالمؤشرات التي يجب استخدامھا على النطاق العالمي للمساعدة في التعايش مع
حاالت الجفاف الزراعية والھيدرولوجية .وقد أدرجت نتائج حلقة العمل في الفصل المتعلق بمخاطر الجفاف في تقرير
التقييم العالمي لألمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،وتتاح وقائع حلقة العمل على الوصلة:
.http://www.wamis.org/agm/pubs/agm11/agm11.pdf
وفي إطار البرنامج اإلقليمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRفي جنوب غرب أوروبا ،نظمت
-18
المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPبدعم من الوكالة البيئية في جمھورية سلوفينيا
) (EARSومركز إدارة الجفاف لجنوب شرق أوروبا ) ،(DMCSEEحلقة عمل تدريبية بشأن تقييم مخاطر الجفاف على
القطاع الزراعي في الفترة  20-24أيلول /سبتمبر  2010في الوكالة البيئية في جمھورية سلوفينيا ) .(EARSوھذه الحلقة
جزء من المشروع الذي تديره المنظمة ) (WMOالمعنون "التعاون اإلقليمي في جنوب شرق أوروبا من أجل إدارة
وتبادل بيانات األرصاد الجوية والبيانات الھيدرولوجية والمناخية لدعم الحد من المخاطر".
ُ
وعقدت حلقة عمل إقليمية بشأن اإلدارة المتكاملة للجفاف في براتيسالفا استضافھا معھد األرصاد الجوية
-19
الھيدرولوجية السلوفاكي في يومي  6-5تشرين األول /أكتوبر  .2012وكانت الحلقة مبادرة مشتركة بين الشراكة العالمية
للمياه ) (GWPلوسط وشرق أوروبا ،واللجنة الفنية التابعة للشراكة ) (GWPوالمنظمة ) .(WMOوكان الھدف من حلقة
العمل ھو االلتزام بمبادرة البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) .(IDMPوجمعت حلقة العمل  53جھة من أصحاب
المصلحة من قطاعات مختلفة من قبيل األرصاد الجوية وإدارة المياه والزراعة من وسط وشرق أوروبا ومن المنظمات
الدولية.
ونظمت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDومنظمة
-20
ً
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) ،(FAOوبالتعاون أيضا مع عدد من وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية
واإلقليمية ،االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف ) (HMNDPفي جنيف في الفترة من  11إلى 15
آذار /مارس  .2013وشارك في االجتماع الرفيع المستوى ) 414 (HMNDPمشاركا ً من  87بلداً باإلضافة إلى ممثلين من
المنظمات الدولية ،والمنظمات اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة .واستعرض الجزء العلمي من االجتماع الرفيع المستوى
) (HMNDPالجوانب المختلفة إلدارة الجفاف ،بما في ذلك مراقبة الجفاف ،ونظم اإلنذار المبكر والمعلومات؛ والتنبؤ
بالجفاف وإمكانية التنبؤ به ،وھشاشة األوضاع إزاء الجفاف وتقييم التأثر به؛ وتعزيز التأھب للجفاف والتخفيف من
آثاره؛ والتخطيط للتصدي المالئم واإلغاثة؛ ووضع إطار للسياسات الوطنية للجفاف .وترد التوصيات الصادرة عن
الجزء العلمي في الصفحات التالية .واختتم الجزء الرفيع المستوى التابع لالجتماع ) (HMNDPأعماله بإصدار إعالن
نھائي يدعم العملية التي اعتمدت بتزكية المشاركين ).(http://hmndp.org/
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم  -ال يدرج في الملخص العام
قضايا الماء
إطار عمل إدارة الجودة – الھيدرولوجيا
تم توفير المواد اإلرشادية التالية ،ضمن إطار إدارة الجودة – الھيدرولوجيا التابع للمنظمة ) ،(WMOفي فترة ما بين
الدورتين السابقة ،وھذه المطبوعات ھيManual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP) :
)مطبوع المنظمة رقم  ،(1045و) Manual on Stream Gaugingمطبوع المنظمة رقم  ،(1044و Manual on Flood
) Forecasting and Warningمطبوع المنظمة رقم  ،(1072و Guidelines for the Assessment of Uncertainty of
 Hydrometric Measurementsو Technical Report on Climate and Meteorological Information Requirements for
) Water Managementمطبوع المنظمة رقم  ،(1094و) Technical Report on Water Quality Monitoringقيد
اإلعداد( ،و) Technical Report on Technical Material for Water Resources Assessmentمطبوع المنظمة رقم
 .(1095تمت ترجمة دليل الممارسات الھيدرولوجية )مطبوع المنظمة رقم  (168إلى اللغتين الروسية واإلسبانية،
وسيتوفر اإلصدار الفرنسي قريبا ً .وجميع ھذه المنشورات متاحة على اإلنترنت من خالل الموقع
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php

المنتدى العالمي للمياه ،آذار /مارس 2012

تم عقد المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا) ،فرنسا( في الفترة من  12إلى  16آذار /مارس  .2012ولقد نظمت
المنظمة )ً (WMO
المحسنة
لقاء جانبيا ً واحداً معينا ً بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )" (GFCSإدارة موارد المياه
ّ
عبر اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،"(GFCSبما في ذلك حلقة نقاش حضرھا األمين العام للمنظمة ).(WMO
وشارك أعضاء المنظمة ) (WMOكمحاضرين مدعوين في عدة دورات ومناقشات مواضيعية متعلقة بتغير المناخ
وإدارة البيانات والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الفيضانات ،إلخ ،مسلطين الضوء على أھمية الخدمات المناخية
للدوائر المعنية بالمياه ،وكذلك اإلسھام الجوھري الذي تقدمه المرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsفي إستراتيجيات
الحد من مخاطر الكوارث .وقد تم إعداد جناح للمنظمة ) (WMOكجزء من الجناح العام للجنة األمم المتحدة المعنية
بالموارد المائية.
لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
أصبح األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOمنذ شباط /فبراير  ،2012رئيسا ً للجنة األمم المتحدة
المعنية بالموارد المائية ) (UN-Waterلفترة والية مدتھا عامان ،وھي آلية على نطاق األمم المتحدة لتقوية أواصر
التنسيق والترابط بين كيانات األمم المتحدة التي تتعامل مع القضايا المتصلة بجميع جوانب المياه العذبة والصرف
الصحي ،بما في ذلك الموارد السطحية والجوفية ،والكوارث ذات الصلة بالمياه .وتواصل المنظمة ) (WMOتنسيق
المجال المواضيعي ذي األولوية المعني بالمياه وتغير المناخ والتابع للجنة ) ،(UN-Waterوالذي أسفر عن مواد ھامة
مثل موجز للسياسة العامة ،ومذكرة توجيھية بشأن التكيف مع تغير المناخ فيما يتعلق بالمياه ،وأدوات اتصال مختلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل "جيم":
تقرير مرحلي للعلم  -ال ُيدرج في الملخص العام
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

(WIGOS) WMO

المراجع:
1

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

2

الدورة األولى لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(ICG-WIGOSجنيف 30-26 ،أيلول /سبتمبر 2011

3

الدورة الثانية لفريق التنسيق المشترك بين البلدان والمعني بالنظام  ،(ICG-WIGOS) WIGOSجنيف،
آذار/مارس 2013

4

القرار  - (EC-64) 10خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد  ،(WIP) WIGOSالطبعة

5

) - RA VI-16/BM 4.4(1خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد  ،(WIP) WIGOSالطبعة  ،2.0التي
اعتمدھا المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين

6

) - RA VI-16/BM 4.4(2خطة تنفيذ تطوير نظم الرصد العالمية ) ،(EGOS-IPالتي اعتمدھا المجلس التنفيذي
في دورته الخامسة والستين

7

) ،RA VI-16/Doc. CBS-15/Doc. 4.2(2)4.4(1مرفق مشروع القرار  - (RA VI-16) 1/4.4خطة التنفيذ
اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد (R-WIP-VI) WIGOS

8

 - RA VI-16/INF. 4.1قائمة مقترحة بالمحطات التي تتألف منھا الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية
) (RBSNفي اإلقليم السادس

9

 - RA VI-16/INF. 4.2قائمة مقترحة بالمحطات التي تتألف منھا الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية
في اإلقليم السادس

)(RBCN

10

التقرير النھائي ،االجتماع األول لتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWجنيف ،سويسرا،
تشرين الثاني/نوفمبر 2011

24-21

11

اجتماع تنفيذ شبكة الغالف الجليدي الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي  ،GCW CryoNetالدورة
األولى ،فيينا ،النمسا 22-20 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2012

)(WMO
WIGOS

22-18

1.0
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المسودة األولى
12

الدورة الرابعة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ،النزو،
الصين 15-13 ،آذار/مارس 2013

13

مشروع مفھوم مبادرة تعاونية دولية طويلة األجل محتملة في األقاليم القطبية )’المبادرة القطبية الدولية‘(IPI ،

14

تقرير اجتماع فريق اإلدارة التابع لفريق التنسيق المشترك بين اللجان ) ،(CCIدنفر ،الواليات المتحدة
األمريكية 29-26 ،تشرين األول/أكتوبر 2011

تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS) (WMO

اعتمد المؤتمر السادس عشر القرار  50وقرر تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
1
ً
خالل الفترة المالية السادسة عشرة باعتبار ذلك جھدا من الجھود الرئيسية التي تبذلھا المنظمة ) (WMOبھدف أن يصبح
النظام  WIGOSعامالً اعتباراً من عام  2016فصاعداً ]المرجع  .[1وصاغ فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام في اجتماعيه األول والثاني ) ICG-WIGOS-1و  (ICG-WIGOS-2توصيات بشأن تنفيذ النظام WIGOS
]المرجعان  2و .[3
WIGOS

واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والستين الطبعة األولى من خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل
2
ّ
للرصد ] (WIP) WIGOSالمرجع  [4واعتمد في دورته الخامسة والستين الطبعة الثانية )المحدثة( ]المرجع  .[5واستجابة
للنظام ) ،(WIGOSنظرت لجنة ُ
النظم األساسية خالل دورتھا الخامسة عشر في خطة التنفيذ الجديدة لتطوير نظم الرصد
العالمية ) ،(EGOS-IPواعتمد المجلس التنفيذي تلك الخطة الحقا ً في دورته الخامسة والستين ]المرجع .[6
وصاغ الفريق العامل المعني بتطوير التكنولوجيا وتطبيقھا ) (WG-TDIالتابع لالتحاد اإلقليمي السادس خطة
3
التنفيذ اإلقليمية للنظام ] (R-WIP-IV) WIGOSالمرجع .[7

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية

)(RBCN

إن الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNالحاليتان
4
ً
تقومان أساسا على تصميم يمثل حالة شبكات الرصد في أواخر تسعينيات القرن العشرين .وغالبية المحطات في
الشبكتين ھي أيضا ً متعددة األغراض ،وتخدم األغراض السينوبتيكية والمناخية على حد سواء .ولذا ،فقد أقر الفريق
العامل المعني بتطوير التكنولوجيا وتطبيقھا التابع لإلقليم السادس ) (RA VI-WG-TDIبضرورة إدماج الشبكتين في شبكة
رصد أساسية إقليمية واحدة ) (RBONوبادر إلى القيام بالنشاط المتعلق بذلك من خالل فرقة العمل التابعة له والمعنية
بإعادة تصميم شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ) .(TT-RRBONومن المتوقع أن يراعى أيضا ً في الشبكة الجديدة أن
تشمل نظم الرصد األرضية القاعدة الجديدة ،مثل رادارات الطقس ،ونظم رسم المقاطع الرأسية للرياح ،والمحطات
العائمة الموجودة ،والسفن والطائرات التي تقوم برصدات جوية ومناخية وبحرية .وسيجري أيضا ً تنسيق إعادة تصميم
الشبكة مع الرصدات الساتلية .وريثما يتم تصميم الشبكة ) (RBONالجديدة ،سيستمر النظام الحالي المتمثل في وجود
شبكتين منفصلتين ) RBSNو ] (RBCNالمرجعان  8و .[9
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المسودة األولى
وبوجه عام ،يشير تنفيذ برنامج الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية للرصد السطحي ورصد الھواء العلوي في
5
اإلقليم خالل فترة ما بين الدورتين إلى أن  97في المائة من المحطات السطحية تنفذ برنامج الرصد الكامل ) 8رصدات
يوميا ً( وأن  86في المائة من محطات الھواء العلوي تنفذ رصدات في التوقيتين المعياريين الرئيسيين 21.وتبلغ نسبة
تنفيذ المحطات التي تقوم بإبالغ تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية حوالي  90في المائة
أثناء الفترة ذاتھا.
وتوفر المراقبة المتكاملة ) (WIMللطقس لتشغيل المراقبة العالمية للطقس التي تجري على أساس فصلي كل سنة
6
ُ
معلومات عن أداء نظم الرصد .وتعرض في الجدول الوارد أدناه الحالة واتجاھات المراقبة في السنوات األربع األخيرة.
ولالطالع على تفاصيل كاملة عن المراقبة العالمية السنوية الخاصة بالمراقبة المتكاملة ) (IWM/AGMونتائج المراقبة
الخاصة للشبكة الرئيسية لالتصاالت ) ،(MTNانظر.http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html :
توافر بيانات تقرير الرصد السطحي الصادر من محطات أرضية ) (SYNOPوتقرير رصد
حرارة الھواء العلوي ) ((TEMPوتقرير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة
أرضية ) (CLIMATفي مراكز الشبكة الرئيسية لالتصاالت من االتحاد اإلقليمي السادس
المراقبة المتكاملة :الفترة كانون الثاني/يناير  -تشرين األول/أكتوبر )(2012-2009

السنة

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

2009
2010
2011
2012

811
832
831
840

التقارير المستلمة
)كنسبة مئوية(
%96
%96
%97
%97

الھواء العلوي )تقرير الرصد العلوي
لدرجات الحرارة والرطوبة والبخار
الصادر من محطة أرضية(
التقارير المستلمة
عدد المحطات
)كنسبة مئوية(
128
128
127
125

%78
%81
%78
%78

تقرير المتوسطات والمجاميع الشھرية
الصادر من محطة أرضية
عدد المحطات
577
585
585
586

التقارير المستلمة
)كنسبة مئوية(
%94
%95
%94
%91

مالحظة :النتائج تستند إلى الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية والشبكة المناخية األساسية اإلقليمية في االتحاد اإلقليمي السادس.

الرصدات البحرية واألوقيانوغرافية
يتحقق إسھام اللجنة التقنية المشتركة ) (JCOMMفي تنفيذ النظام ) (WIGOSأساسا ً من خالل أھداف تنفيذ المجال
7
البرنامجي لألرصاد التابع للجنة المشتركة ) (OPA-IGبفضل إسھامات أعضاء المنظمة ) (WMOوالدول األعضاء في
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCلنشر منصات رصد المحيطات .وتقدم اللجنة التقنية المشتركة بعض
الدعم أيضا ً لتنفيذ البرامج على الصعيد الدولي في مركز دعم برامج الرصد الموقعية ) (JCOMMOPSبفضل تبرعات
من األعضاء والدول األعضاء.
ومن األمور ذات األھمية الخاصة بشأن تنفيذ شبكات رصد المحيطات في االتحاد اإلقليمي السادس ’ ‘1الخدمة
8
التشغيلية للرصدات البحرية السطحية التي تقدمھا شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EIG-EUMETNET
للرصدات البحرية السطحية ) ،(E-SURFMARبما في ذلك إسھام االتحاد اإلقليمي السادس في الشبكة العالمية للمحطات
العائمة السطحية المنساقة ) 1,250وحدة على النطاق العالمي ،نصفھا مزودة بمقاييس للضغط الجوي( وفي مخطط

21

الھواء العلوي:

.00, 12 UTC
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المسودة األولى
سفن الرصد الطوعية )(GOS؛ و ’ ‘2برنامج القيادات األوتوماتية للھواء العلوي من على متن السفن ) (E-ASAPتابع
لـ )(EIG-EUMETNET؛ و ’ ‘3برنامج سفن الرصد العرضية )أربعة خطوط عاملة من أجھزة قياس حرارة األعماق
) (XBTألخذ عينات من حرارة أعالي المحيطات في المحيط األطلسي االستوائي AX07 -؛ AX10؛ و’ ‘4برنامج
المحطات العائمة المنساقة لجمع البيانات لصفائف األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي )) (ARGOالمستمرة
على مستوى  3,000وحدة على النطاق العالمي( ،و ’ ‘5صفيفة المحطات الثابتة في المناطق المدارية الموجودة في
المحيط األطلسي االستوائي )صفيفة  57 :TAOمن المحطات الثابتة البالغ مجموعھا  67تقدم تقارير؛ وصفيفة :PIRATA
 16من المحطات الثابتة السطحية البالغ مجموعھا  17تقدم تقارير(.

رصدات الطائرات
مع انتھاء أعمال الفريق الخاص بنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(AMDAR
9
التابع للمنظمة )) (WMOتشرين الثاني/نوفمبر  (2012وإنشاء فرقة العمل التابعة للجنة النظم األساسية والمعنية
بالرصدات من على متن الطائرات ) (ET-ABOوفرقة العمل التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد والمعنية بالرصدات من
على متن الطائرات ) ،(TT-AOيكون قد ُ
استكمل انتقال نظام الرصد  ،AMDARباعتباره نظاما ً فرعيا ً ِّ
مكونا ً للنظام
العالمي للرصد ) (GOSفي إطار برنامج المراقبة العالمية للطقس.
وھاتان الفرقتان التابعتان للجان الفنية للمنظمة ) ،(WMOواللتان ما زالتا تعتمدان على مساھمات األعضاء في
10
ً
الصندوق االستئماني لنظام  ،AMDARقد وضعتا مؤخرا خطتي عملھما ،اللتين ستركزان األنشطة على إجراءات خطة
تنفيذ تطوير النظام العالمي للرصد ) (EGOS-IPالمتعلقة بمحطات الرصد الجوي من على متن الطائرات ،بما في ذلك:
تحسين وتوسيع نطاق نظام  AMDARمن خالل وضع خطط تنفيذ إقليمية خاصة بذلك النظام مع استخدام دراسة الغطاء
الذي يوفره نظام  AMDARوتوجيھه لتعيين شركات الطيران في المستقبل؛ والتحقق النھائي من أجھزة االستشعار
ُّ
والتوسع في تنفيذ واستخدام مراقبة االضطراب والتجلد؛
والتنفيذ التشغيلي لمراقبة بخار الماء في إطار نظام AMDAR؛
ّ
وتوسيع نطاق تغطية بيانات نظام الرصد من على متن الطائرات من خالل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي
وأطراف ثالثة تقدم بيانات الرصد من على متن الطائرات.
وتشمل اإلنجازات المحددة األخيرة المتصلة برصدات الطائرات :تحديد الطبعة  5من تقرير األرصاد الجوية في
11
إطار الملحق  7للتقرير المعياري والتذييل للبرمجية  ARINC 620الصادرة عن لجنة الھندسة اإللكترونية الخاصة
بشركات الطيران ) ،AEECشباط/فبراير (2012؛ وإنشاء موقع شبكي ألنباء وأحداث المنظمة ) (WMOدعما ً ألنشطة
التوعية الخاصة بالنظام  AMDARوإنتاج ونشر الطبعات الخمس األولى من الرسالة اإلخبارية لنظام الرصد الخاص
بنظام  AMDARالتابع للمنظمة )(WMO؛ والتكليف بإعداد بحثين عن تقييم تأثيرات بيانات نظام AMDAR؛ وعقد حلقة
العمل بشأن إدارة بيانات الرصد من على متن الطائرات في جنيف خالل الفترة  8-5حزيران/يونيه  ،2012التي عززت
كثيراً عملية تطوير إطار إدارة البيانات لنظام الرصد من على متن الطائرات.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

ينسق حاليا ً فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات الطبية )(EC-PORS
12
إعداد وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي نيابة عن المجلس .وقد ضم أول اجتماع لتنفيذ تلك المراقبة ]المرجع [10
فرقة العمل المعنية بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي المؤلفة من أعضاء من بين أعضاء فريق الخبراء ،EC-PORS
والمنسقين الوطنيين المعنيين بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )وبعضھم من االتحاد اإلقليمي السادس( وبرامج المنظمة
) ،(WMOفضال عن شركاء من الوكاالت الخارجية والمنظمات والرابطات العلمية الخارجية المساھمة الرئيسية في
المراقبة العالمية للغالف الجليدي .وقد حدد االجتماع أنشطة للتنفيذ وتتاح اآلن خطة تنفيذ المراقبة العالمية
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المسودة األولى
للغالف الجليدي  v.1.0على العنوان اإللكتروني

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/GCW-

 .CN1/INF5_GCW-IP.pdfوأقر فريق الخبراء ) (EC-PORSھيكالً مقترحا ً للحوكمة.

ويجري اآلن الشروع في أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWاستناداً إلى خطة العمل التي
13
ّ
المحدثة التي ُوضعت في االجتماع الرابع لفريق الخبراء
ُوضعت في أول اجتماع لتنفيذ تلك المراقبة والخطة GCW-IP
ً
) (EC PORS-4وعقدت المراقبة العالمية للمناخ الجليدي ) (GCWأيضا حلقة العمل األولى لھا بشأن شبكة المراقبة
السطحية القاعدة ،وتحمل اسم ” ،“CryoNetفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2012فيينا ،النمسا ]المرجع  .[11و ”“CryoNet
ھي أحد مكونات الرصد األربعة لنظام  WIGOSوفي البداية ستتألف من المحطات /المواقع القائمة ،بدالً من إنشاء مواقع
جديدة .وستوافق محطات  “CryoNetعلى توفير مجموعات محددة من القياسات التي ُأخذت وفقا ً لمعايير المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ومبادئھا التوجيھية وأفضل ممارساتھا ،مما يضمن إتاحة بيانات عالية الجودة للبحث العلمي
واالستخدام العمليُ .
واقترح أكثر من  80موقعا ً و/أو شبكة للنظر األولي ،ويجري حاليا ً تحديد وتوضيح الوصالت ألن
الكثير من الشبكات المتعلقة بالغالف الجليدي موجود خارج المنظمة ) .(WMOويضطلع فريق عمل  CryoNetبوضع
مشروع بديل لـ  CryoNetاستناداً إلى المبادئ التوجيھية والمدخالت من المساھمين ومن خالل المناقشة الجماعية
المستفيضة .وسيكون دليل  CryoNetجزءاً من المواد التنظيمية للنظام  .WIGOSويتسم اإلقليم السادس بأھمية بالغة في
رصد الغالف الجليدي ،وأعضاؤه مدعوون للمساھمة النشطة في تطوير شبكة الغالف الجليدي  CryoNetوالرصد
المعزز في اإلقليم السادس .ويجدر باإلشارة أن الكثير من الشبكات المعنية بالغالف الجليدي موجود خارج نطاق
المنظمة ) ،(WMOومن ثم سيكون من الضروري إقامة شراكات.
وبفضل الدعم المتزايد الذي تقدمه النرويج ،تم إحراز تقدم في تطوير بوابة المراقبة العالمية للغالف
14
الجليدي )التي تديرھا  (met.noوستتيح البوابة الوصول إلى بيانات ومنتجات الغالف الجليدي سواء في الوقت
الحقيقي أو في الوقت الحقيقي تقريبا ً أو القديمة من خالل نظام معلومات المنظمة ) .(WISوبفضل الواليات
مكون “المراقبة” من مكونات تلك المراقبة
المتحدة ،سيقدم الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ّ
).(http://globalcryospherewatch.org/
وتشير خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى ضرورة وجود “مكتب مشروع” .ويمكن أن تقوم أمانة
15
ً
المنظمة ) (WMOذاتھا بدور مكتب المشروع أو أن يستضيفه عضو أو أكثر ،أو أن يكون مزيجا من أمانة المنظمة
واألعضاء .وال توجد أموال حاليا ً لموظف دائم يعمل طول الوقت في المنظمة ) (WMOلدعم المراقبة العالمية للغالف
ويشجع
الجليدي .وعدم وجود موظفين لمكتب المشروع سوف يحد بشدة من تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي،
ّ
األعضاء على مناقشة إمكانية استضافة مكتب مشروع في االتحاد اإلقليمي السادس.
واألموال المحدودة المتاحة في الميزانية العادية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي لعبت دوراً محوريا ً في دعم
16
مولت موارد الصندوق االستئماني موظفين بدوام جزئي لدعم أنشطة فريق الخبراء
مھام /أنشطة تلك المراقبة فقط .وقد ّ
المعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (PORSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوسوف تحتاج
المراقبة العالمية للغالف الجليدي إلى موارد إضافية للمضي قدما ً كما ھو مخطط لھا .ومن ثم فإن المساھمات في
الصندوق االستئماني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ستساعد كثيراً على االستمرار خالل الفترة .2015-2013

األنشطة القطبية للمنظمة

)(WMO

أنشأ المجلس التنفيذي فريق الخبراء التابع له والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSكي
17
يساعد في إشرافه على األنشطة القطبية للمنظمة ) .(WMOوالھدف ھو الجمع بين الرصدات والبحوث والخدمات
بما يتيح للمنظمة زيادة قيمة استثمارات شركائھا إلى أقصى حد في المناطق القطبية .وقد ُعقد االجتماع الرابع للفريق
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) (EC-PORS-4في النزو ،الصين ،في  15-13آذار /مارس ] 2013المرجع  .[12وكان تركيز ھذا االجتماع ينصب على
توسيع نطاق تفكيرنا بشأن القطب الشمالي )منطقة الھيمااليا وھضبة التبت( ،والتركيز بقدر ما على الغالف الجليدي
وموارد المياه .وقد أشير إلى أن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSيوفر قوة دفع جديدة بشأن المناخ القطبي
وأن الفريق يجب أن يقرر أفضل طريقة لتفاعله مع ذلك اإلطار.
وقد تسارعت في العام المنصرم خطط مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية في المنطقة القطبية الشمالية في
18
إطار برنامج النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) .(WHYCOSوتطورت ھذه الخطط من حلقة عمل دولية
ُعقدت في ھاليفاكس )آذار/مارس ( 2012دفعت ُقدما ً المناقشات التي أجراھا الفريق  ،EC-PORSومن مناقشات اجتماع
جانبي ُعقد مؤخراً في الدورة الرابعة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) (CHyالتي ُعقدت في جنيف .وقد اتفق الممثلون مثل
الفريق  EC-PORSعلى أن ھذه المبادرة حاسمة األھمية لتحسين فھم النظام الھيدرولوجي الشامل للمنطقة القطبية
الشمالية .والھدف الرئيسي لمشروع نظام الدورة الھيدرولوجية للمنطقة القطبية الشمالية ھو تحسين المراقبة ،ودقة
البيانات ،وتوافر المعلومات ونشرھا في منطقة حوض تصريف المنطقة القطبية الشمالية الشاملة.
وقد اقترح الفريق التنظيمي لمبادرة قطبية مؤسسية طويلة األجل مفھوم المبادرة القطبية الدولية
19
]المرجع  .[13وھذه المبادرة مقترحة كإطار تعاوني لمعالجة التحوالت السريعة والھائلة في المناطق القطبية والتي تؤثر
على البيئة واالقتصاد وحياة السكان المحليين فيھا وتكون لھا آثار عالمية كبيرة .ويتوخى اإلطار إعداد خطة تنفيذ
مشتركة للمبادرة القطبية الدولية من أجل استحداث نظم الرصد ،وإجراء البحوث ،وتقديم الخدمات ،وما يتصل بذلك من
تعليم وتوعية ،والتطبيقات العملية للمعرفة العلمية في المناطق القطبية .ومن دوافع المبادرة القطبية الدولية زيادة
استخدام الموارد الموجودة إلى الحد األمثل ،مع القيام في الوقت نفسه بتحديد المجاالت التي تلزم فيھا استثمارات جديدة
في األنشطة القطبية من أجل حماية البيئة ،والتنمية المستدامة للمناطق القطبية ،وتلبية االحتياجات المجتمعية القائمة
والمستجدة .وتوفر البرامج والبنية التحتية القطبية القائمة ،بما في ذلك تراث السنة القطبية الدولية  2008-2007التي
ً
مؤخرا ،لبنات بناء أولية للمبادرة القطبية الدولية .وبالنظر إلى األوجه المشتركة الكثيرة بين المناطق القطبية
انتھت
ومناطق جبال األلب ،فإن مشاركة الباحثين المعنيين بمناطق جبال األلب في المبادرة القطبية الدولية يجري النظر فيھا.
)(IPI

أنشطة مراقبة المناخ
ناقش فريق اإلدارة التابع لفريق التنسيق المشترك بين اللجان مشاركة فريق التنسيق ھذا في النظام
20
وإسھامه في تنفيذ ذلك النظام ]المرجع .[14

WIGOS

وفي  13حزيران/يونيه  2013نظر المعھد المركزي النمساوي لألرصاد الجوية وديناميات األرض
21
ً
باالشتراك مع الجمعية النمساوية لألرصاد الجوية ندوة لالحتفال بمرور  250عاما على بدء رصدات الطقس والمناخ في
ستيفت كريمسمونستر ،النمسا .وألقى العديد من المتحدثين المدعوين بما في ذلك من المنظمة ) (WMOكلمات ترحيب
ومحاضرات ،وشددوا على أھمية وجود سالسل زمنية طويلة لعلم المناخ وھنأوا الدير فضالً عن المعھد المركزي
النمساوي لألرصاد الجوية وديناميات األرض ) (ZAMGلمحافظتھما على المحطة طيلة ھذه المدة الزمنية الطويلة بشكل
غير عادي .وكشفت المناقشات التي دارت أثناء الندوة عن وجود تأييد القتراح المنظمة ) (WMOالداعي إلى وجود
تسمية رسمية للمحطات المئوية.
)(ZAMG

ـــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
برنامج المنظمة الفضائي

)(WMO

المراجع:
-1

تعديل على مرجع النظام العالمي للرصد ) ،(GOSالفصل الرابع – نظام الرصد الفضائي القاعدة
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_reports/
)english/pdf/1101_en.pdf#page=93
 M. DowellوP. Lecomte

-2

إستراتيجية صوب إنشاء ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء:
و R. Husbandو J. Schulzو T. Mohrو Y. Taharaو R. EckmanوE. Lindstrom
و C. Wooldridgeو J.Bates S. Hildingو B. Ryanو J. Lafeuilleو.2013 ، S. Bojinski

-3

إصدار خاص من معامالت معھد المھندسين الكھربائيين واإللكترونيين ) (IEEEبشأن علوم األرض
واالستشعار عن بعد خاص بمعايرة أدوات السواتل) .المجلد  ،51العدد  ،3آذار /مارس .(2013

-4

كفاءة العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران )مطبوع المنظمة رقم  ،49المجلد  ،1الجزء الثاني،
القسم .(5.1

-5

أداة استعراض وتحليل قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARمكون القدرات الفضائية.

-6

نتائج استبيان المنظمة ) (WMOلعام  2012بشأن استخدام البيانات الساتلية
)(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-PUB_SP-9-Survey-Report-2012.pdf

-7

المبادئ التوجيھية للجنة النظم األساسية ) (CBSلكفالة استعداد المستخدمين لسواتل الجيل الجديد ،التقرير
النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية المرفق األول.

تم تحديث تعريف المكون الفضائي القاعدة من عناصر النظام العالمي للرصد ) (GOSاستجابة لرؤية
-1
النظام العالمي ) (GOSلعام  2025ولخط األساس الجديد الذي أقره فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (CGMSإلسھامه العملي /المستدام في النظام العالمي ) .(GOSوينعكس ھذا التطور الرئيسي في تعديل دليل النظام
العالمي للرصد ) ،(GOSالفصل الرابع ،والذي اقترحته لجنة النظم األساسية ) (CBSفي دورتھا الخامسة عشرة واعتمده
المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين ]المرجع  .[1وسينعكس ھذا في المستقبل في دليل بشأن النظام العالمي
المتكامل للرصد ).(WIGOS
وأعدت المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSولجنة السواتل
-2
لرصد األرض ) (CEOSإستراتيجية صوب إنشاء ھيكل مراقبة المناخ من الفضاء ]المرجع  [2على النحو المبين في
القرار  19للمؤتمر السادس عشر ) .(Cg-XVIوأعد حصر شامل لمجموعات البيانات المتصلة بالمتغيرات المناخية
األساسية ) ،(ECVكأساس لتحليل الفجوة واتخاذ مزيد من اإلجراءات لمعالجة ھذه الفجوات .وناقشت فرقة الخبراء
التابعة للجنة ) (CBSوالمعنية بالسواتل ) (ET-SATھذا النھج وأوصت بتوسيع الحصر ليشمل سجالت البيانات المناخية
األساسية .(FCDRs).وكان فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSفي دورته الحادية واألربعين
)تسوكوبا ،اليابان 12-8 ،تموز /يوليو  (2013قد قدم الدعم لھذا الرأي.

RA VI-16/Doc. 4.4(2), DRAFT 1, p. 5

المسودة األولى
ويعد النظام الفضائي العالمي للمعايرة ) (GSICSأفضل اإلجراءات والممارسات لتحسين المعايرة قبل
-3
إطالق السواتل وفي المدار ،وإجراء تصحيحات المعايرة بصورة روتينية من خالل بوابة نواتج النظام ) (GSICSعلى
شبكة اإلنترنت )ُ .(http://gsics.wmo.int
ونشر عرض عام بشأن التطورات العلمية التي أنجزھا النظام )(GSICS
والمنظمات الشريكة كإصدار خاص من معامالت معھد المھندسين الكھربائيين واإللكترونيين ) (IEEEبشأن علوم
األرض واالستشعار عن بعد ]المرجع .[3
ويواصل المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية ) (VLabأنشطته بنشاط،
-4
مع تسليط الضوء على العام المنصرم بما في ذلك اللقاءات عبر اإلنترنت بشأن الھطول ) 547مشاركا ً من  33بلدا(ً
والقراءة المباشرة ) 25مشاركا ً من  13بلداً( ،واجتماع اإلحاطة بالطقس العالمي الذي قادته المنظمة األوروبية الستخدام
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  448) EUMETمشاركا ً من  34بلداً( وسلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة
االفتراضية بشأن متطلبات التأھيل الجديدة للعاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران ،حسبما حددتھا الالئحة الفنية
للمنظمة ) (WMOوحسبما تطلب منظمة الطيران المدني الدولي )] (ICAOالمرجع  .[4وضمت المجموعة األولى من
سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة االفتراضية  40مشاركا ً في المتوسطُ ،
وعقدت باللغات اإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية والروسية .ويخطط لعقد المزيد من اللقاءات ،ويجري النظر في توفير الترجمة الشفوية إلى اللغات العربية
والصينية والبرتغالية.
وأعدت عدة موارد على شبكة اإلنترنت إلطالع المستخدمين على قدرات السواتل وبياناتھا ونواتجھا
-5
ً
وسبل الوصول إليھا .وتتضمن أداة استعراض وتحليل قدرات نظم الرصد )] (OSCARالمرجع  [5وصفا لما يزيد على
 500أداة وبرامج وسواتل وقياسات ذات صلة؛ وستكون جزءاً من مصادر المعلومات للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSفي المستقبل .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتاح أيضا ً دليل معني بالوصول لبيانات السواتل )في الوقت شبه الحقيقي
والوقت غير الحقيقي( ،وأدوات التحليل والتجھيز المسبق ونموذج أولي لدليل النفاذ إلى المنتجات على صفحة الويب
الخاصة بالبرنامج الفضائي ).(http://www.wmo.int/sat
وأجرى مكتب البرنامج الفضائي استقصاء المنظمة ) (WMOلعام  2012بشأن استخدام البيانات الساتلية
-6
]المرجع  [6لجمع معلومات عن حصول المستخدمين على البيانات والنواتج الساتلية واستخدامھا على نطاق العالم،
للبحث في مجاالت التطبيقات الرئيسية ،واحتياجات التدريب ،ولتحديد المجاالت التي ينبغي تحسينھا واتخاذ اإلجراءات
اإلصالحية بشأنھا .واستكمل االستقصاء  227مستخدما ً من  95بلداً على نطاق العالم ،بما فيھم  53من المستخدمين
التشغيليين من  34بلداً في اإلقليم السادس .وبالمقارنة بأقاليم المنظمة األخرى ،فإن مستوى استخدام البيانات الساتلية في
االتحاد اإلقليمي السادس مرتفع نسبيا ً في جميع المجاالت المواضيعية )الطقس ،والمناخ ،والبحرية ،والھيدرولوجيا،
وغيرھا( .ويقدم الشكل  1عرضا ً عاما ً للسواتل القطبية المدار المستخدمة داخل اإلقليم .وھناك حاجة كبيرة الستخدام
النواتج التشغيلية للسواتل التي تحدد خصائص رطوبة التربة والبرق ودرجة حرارة سطح األرض والمياه الداخلية )مثل
مناسيب المياه في األنھار والبحيرات( ]الشكل  .[2ويصل المستخدمون إلى البيانات من خالل مجموعة من تقنيات
التوزيع ،يستخدمون فيھا على األغلب نظام البث األوروبي لألرصاد الجوية ) (EUMETCASTواإلنترنت ]الشكل .[3
والتحديات الرئيسية المحددة في استخدام بيانات السواتل تتعلق في الغالب بمسائل معالجة البيانات ،وتحليل وتفسير
البيانات ،وعدم كفاية الموارد ]الشكل  .[4وعالوة على ذلك ،فإن عدداً كبيراً من المستخدمين غير مؤھلين على نحو
ٍ
كاف الستخدام أنماط البيانات الجديدة من الجيل القادم من نظم السواتل ]الشكل  .[5لذلك اعتمدت اللجنة ) (CBSالمبادئ
التوجيھية لكفالة استعداد المستخدمين لسواتل الجيل الجديد ]المرجع  .[7ويعد االستقصاء بمثابة توجيه ألنشطة البرنامج
الفضائي خالل الثالثة أعوام القادمة.
وقد استھلت مرحلة جديدة في  2012بعد االنتھاء من المرحلة التجريبية للمعالجة المنسقة المستمرة لبيانات
-7
السواتل البيئية من أجل مراقبة المناخ ) ،(SCOPE-CMتھدف إلى تحسين النضج التشغيلي والعلمي لسجالت مختارة
للبيانات المناخية الساتلية ،مع الرجوع إلى مؤشرات نضج متفق عليھا .وأ ُعد مفھوم للعمليات لتشجيع التعاون اإلقليمي
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نحو استخدام بيانات السواتل بشكل محسن ومستدام من أجل التنبؤ اآلني ) .(SCOPE-Nowcastingوحددت خمسة
مشاريع رائدة إليضاح قيمة ھذا النھج في سياقات إقليمية مختلفة.
وثمة واحد وعشرون عضواً من أعضاء المنظمة ) (WMOوسبع منظمات دولية يمثلون أعضاء في فرقة
-8
التنسيق المشتركة بين البرامج التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بالطقس الفضائي ) .(ICTSWوأنشئت بوابة لنواتج
الطقس الفضائي في  ،(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-productportal_en.php) 2012وأعد بيان
توجيھي لعمليات رصد الطقس الفضائي ،كإسھام في عملية االستعراض المستمر لمتطلبات النظام العالمي المتكامل
للرصد ) .(WIGOSوالعمل جار مع منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن تعريف خدمات اإلنذار بالطقس في
المستقبل لحركة المالحة الجوية.
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المسودة األولى
RA VI

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(ً ردا53  استخدام السواتل القطبية المدار )استناداً إلى:1 الشكل

RA VI: Planned or Desired Products (Top 10)

60%

50%

40%

Desired
Planned

20%

10%

0%

(ً ردا53)  أو المنشود استخدامھا، النواتج الساتلية المخطط الستخدامھا:2 الشكل
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المسودة األولى
RA VI - Data access

DVB-S
(EUMETCast)
Internet (ftp, http)
GTS point-topoint network
Direct readout
(e.g., HRPT)
Other
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% of responses by NMHS/operational users

(ً ردا53  الوصول إلى البيانات )استناداً إلى:3 الشكل
RA VI - Challenges

% of responses by NMHSs/operational users
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(ً ردا53)  التحديات التي ُحددت في استخدام البيانات الساتلية:4 الشكل
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المسودة األولى
RA VI: Training

Percentage of NMHS/op responses
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( رداً تبين الحاجة إلى التدريب39  تقديم التدريب والعجز في تقديمه )استناداً إلى:5 الشكل
ـــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
نظام معلومات المنظمة )(WIS
المراجع:
-1

القراران رقم  4و(Cg-XVI) 15؛

-2

القرار رقم (EC-65) 13

-3

نظام معلومات المنظمة بإيجاز )(http://wis.wmo.int/page=wis-in-a-nutshell

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية )(TDCF
ُأحرز تقدم كبير نحو تبادل المعلومات بنسق نماذج الشفرات الجدولية .وتحدد المراقبة الخاصة للشبكة الرئيسية
لالتصاالت ) (SMMتقارير محطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية التي يتم تبادلھا في النموذج العالمي الثنائي
لتمثيل بيانات األرصاد الجوية .ويبين الشكالن  1و  2المناطق التي حددت فيھا المراقبة الخاصة للشبكة الرئيسية
لالتصاالت ) (SMMالمعلومات المتبادلة بنسق الشفرة الثنائية لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRلمحطات الشبكة
السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) .(RBSNوقد يجري تبادل المعلومات حاليا بنسق الشفرة الثنائية لبيانات األرصاد الجوية
) (BUFRبين عدد أكبر من البلدان الواردة في الشكلين .وكما سبق الذكر ،قد يرجع ذلك إلى أن تبادل التقارير بنسق
الشفرة الثنائية لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRقد يتم بين المحطات التي ال تنتمي إلى شبكة )) (RBSNفعلى سبيل
المثال ،تقدم بلجيكا معلومات عن الھواء العلوي لمحطة ال تنتمي لشبكة ) ،((RBSNأو ألن التقارير المقدمة بنسق الشفرة
ترسل لمراكز المراقبة )فالبرتغال تعد مثال تقارير بنسق الشفرة الثنائية
الثنائية لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRال ُ َ
لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRدون أن تتلق أوفنباخ أيا ً منھا(.

RA VI-16/Doc. 4.4(3), DRAFT 1, p. 9

المسودة األولى

الشكل  - 1التقارير السينوبتيكية السطحية المتبادلة بنسق الشفرة الثنائية لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRأثناء المراقبة
الخاصة للشبكة الرئيسية لالتصاالت ) (SMMالتي جرت في نيسان /أبريل 2013

الشكل  - 2التقارير السينوبتيكية للھواء العلوي المتبادلة بنسق الشفرة الثنائية لبيانات األرصاد الجوية ) (BUFRأثناء
المراقبة الخاصة للشبكة الرئيسية لالتصاالت ) (SMMالتي جرت في نيسان /أبريل 2013

RA VI-16/Doc. 4.4(3), DRAFT 1, p. 10

المسودة األولى
رصد المراقبة العالمية للطقس
يشارك المركز اإلقليمي لالتصاالت ،كل سنة من  1إلى  15تشرين األول /أكتوبر ،في الرصد العالمي
2
ويسجل ما ورد من الرصدات أثناء الساعات السينوبتيكية الرئيسية لكل محطة في
السنوي للمراقبة العالمية للطقسَ ُ .
ويسجل عدد التقارير الخاصة بالمتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة
الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية )َ ُ (RBSC
من محطات أرضية ) (CLIMATفي الشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ) .(RBCNونتائج ھذه المراقبة التي جرت في
تشرين الثاني /أكتوبر مبينة في األشكال  3و 4و .5والرجاء مالحظة أن الرصدات خالل الساعات السينوبتيكية الرئيسية
مسجلة.

الشكل  - 3تقارير الرصد السطحي) (SYNOPالصادرة عن محطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية )(RBSN
خالل الساعات السينوبتيكية الرئيسية )لدرجات الصعود  00Zو 06Zو 12Zو.(18Z

الشكل  - 4نسبة تقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية ) (TEMPالصادرة
عن محطات الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ) (RBSNخالل المراقبة العالمية السنوية ) (AGMلعام .2012

RA VI-16/Doc. 4.4(3), DRAFT 1, p. 11

المسودة األولى

الشكل  - 5تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية ) (CLIMATالواردة من محطات
الشبكات المناخية األساسية اإلقليمية ) (RBCNخالل المراقبة العالمية السنوية ) (AGMلعام .2012
تبين األشكال
3
و) (RBCNفي كل إقليم.

6

و 7و 8االتجاه الزمني لنسبة التقارير على الوجه المحدد من قبل الشبكتين

)(RBSN

تلقت المحطات الحادية والعشرون جميعھا تقارير السطح السيبنوتيكية ،غير أنھا لم تتلق أي تقارير مناخية
4
شھرية في تشرين األول /أكتوبر  .2012وھذا يشير إلى وجود مشاكل إجرائية في إعداد تقرير المتوسطات والمجاميع
الشھرية الصادرة من محطات أرضية ) (CLIMATوتبادلھا في ھذه المحطات.

RA VI-16/Doc. 4.4(3), DRAFT 1, p. 12

المسودة األولى

Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2011 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
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2011

2012

Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

56%
91%
65%
83%
73%
96%
68%
80%
Year

59%
90%
61%
84%
74%
96%
68%
80%

58%
93%
65%
84%
75%
96%
81%

56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

.( المستلمة في كل إقليمSYNOP)  التسلسل الزمني لنسبة تقارير الرصد السطحي- 6 الشكل
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المسودة األولى

Percentage of reports received

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2011
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
100%
80%
60%
40%
20%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

29%
80%
45%
90%
63%
83%
61%
72%
Year

28%
81%
49%
90%
61%
78%
52%
71%

27%
81%
50%
90%
67%
81%
72%

29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

 التسلسل الزمني لنسبة تقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة- 7 الشكل
.( المستلمة في كل إقليمTEMP) أرضية
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المسودة األولى

Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2011 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

(CLIMAT )

29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%
Year

29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

37%
86%
78%
87%
82%
95%
74%

29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

 التسلسل الزمني لنسبة تقارير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطات أرضية- 8 الشكل
.المستلمة في كل إقليم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

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_reports/
)arabic/pdf/1077_ar.pdf#page=268

-3

تقرير الدورة العشرين للجنة التوجيھية للنظام ) (GCOSوالمشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم )،(ICSU
) ،(GCOS-164جنيف ،سويسرا 7-4 ،أيلول /سبتمبر 2012

-4

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

-5

تقرير االجتماع الخامس عشر لفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ) ،(TOPCجنيف،
سويسرا 7-6 ،آذار /مارس (GCOS-168) 2013

-6

تقرير الدورة الثامنة عشرة لفريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية )،(AOPC
جنيف ،سويسرا 5-2 ،نيسان /أبريل (GCOS-169) 2013

-7

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

-8

متطلبات الرصد المنھجي للنواتج الساتلية للمناخ – تفاصيل تكميلية للمكون الساتلي في خطة تنفيذ النظام
العالمي للرصد من أجل المناخ لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ – تحديث ،2011

(EC-64) 15

)(GCOS-154
-9

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

-10

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

-11

دليل الشبكة ) ،GCOS-170) (GRUANالتقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم (03-2013

-12

خطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANللفترة

-13

حلقة العمل التابعة للنظام
ألمانيا 28-26 ،شباط /فبراير (GCOS-166) 2013
)(GCOS

(GCOS-165) ،2017-2013

بشأن عمليات الرصد من أجل التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره ،أوفنباخ،

RA VI-16/Doc. 4.4(4), DRAFT 1, p. 6

المسودة األولى
-1

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 ،واستضافھا المرفق األلماني لألرصاد الجوية ،(DWD) Wetterdienst ،في 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

)(GCOS

المبادرات المتخذة مؤخراً لتنشيط شبكات الھواء العلوي والشبكات السطحية التابعة للنظام )،(GCOS
ولتحسين األداء العام لھذه الشبكات األساسية 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 الثاني:
•

تسنى من خالل تمويل قدمته اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة تزويد جزيرة جان ،الملديف؛ ومدينة
يرفان ،أرمينيا؛ والخرطوم ،السودان ،بأجھزة استشعار راديوية وبالونات؛

•

لم يكتمل بعد تحديث ثماني محطات ) (GSNفي أنغوال ،بتمويل من المعھد الملكي الھولندي لألرصاد
الجوية ) .(KNMIفقد توقف المشروع ،على الرغم من أن جميع المعدات موجودة ،ألن مرفق األرصاد
الجوية األنغولي ليس بوسعه تمويل السفر الالزم ألنشطة التركيب الفعلي؛

•

يحقق مكتب األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة تقدما ً في تنفيذ مشروع تجديد  11محطة في مدغشقر.
وبمجرد استكمال االختبارات ،باستخدام وصلة محلية ) (SIMعلى الھاتف المحمول ،سيبدأ إعداد أجھزة
نظم اإلنذار المبكر؛

•

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المسائل الفنية ،وحاالت اإلخفاق في مولدات الھيدروجين وإعادة
اإلمداد بالمواد االستھالكية ،تؤدي إلى صعوبات كبيرة في عدد كبير من المحطات التابعة للشبكة
) .(GUANوترجع ھذه المسائل إلى نقص التمويل ،وفي كثير من الحاالت إلى المھل الزمنية الطويلة
الالزمة للحصول على موافقات اإلنفاق حتى بالنسبة إلى المبالغ المحدودة نسبيا ً .ويقدم النظام )(GCOS
دعمه حيثما أمكن في كل من تمويل الشبكة األساسية للنظام العالمي للرصد على مستوى سطح البحر
) (GCMوالعمل مع قطاع الصناعة من أجل إيجاد حل سريع ،لكن لالتصال بأمانة النظام ) (GCOSمتى تم
تحديد المسألة يمكن أن يساعد على الحد من تعطل النظام؛

•

أبلغ النظام ) (GCOSأن محطات الشبكة ) (GUANفي جزيرة أسينشين ) ،61902اإلقليم األول( ومدينة
كلوج نابوكا ) ،15120اإلقليم السادس( قد توقفت عن تقديم تقارير ُ
وستغلق أبوابھا .ومن األھمية أن يبلغ
األعضاء رسميا ً المنظمة ) (WMOوالنظام ) (GCOSفي أقرب وقت ممكن عن إغالق المحطات أو التغيير
في الممارسات التي تؤثر على شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوالشبكة
).(GUAN
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•

ُ
سيعقد 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.
وسيركز ھذا االجتماع على خدمة إدارة الجودة التي تقدمھا مراكز الريادة المشار إليھا ،من حيث مراقبة
الشبكة وتشخيص أي مشاكل ،وطرائق اإلبالغ عنھا؛

•

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

•

ً
شھريا ،فإن بعضھم اليزال
بينما يقدم معظم أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس رسائل التقارير )(CLIMAT
ال يقدم أي تقارير .ولعل من األھمية تذكير األعضاء بالتزاماتھم بتقديم رسائل ) (CLIMATشھرية لكل 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 ُ ،"2013-2009
وحددت أجزاء منھا باعتبارھا
مشروعا ً تجريبيا ً للنظم العالمية المتكاملة للرصد ) .(WIGOSويرد فيھا عرض إلستراتيجية تنفيذ الشبكة )،(GRUAN
ونشر مؤخراً
تكملھا خطط عمل قصيرة األجل ومتوسطة األجل للشبكة ) ،(GRUANويجري تحديث ھذه الخطط سنويا ًُ .
تحديث خطة تنفيذ الشبكة ) (GRUANلفترة تمتد من  2013إلى .2017
ُ
وأعدت 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 )) (WMOالتي تتضمن حاليا ً معلومات عن النظام
العالمي للرصد ) (GOSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوأخيراً عن النظام ).((WIGOS
وتم توضيح دور المنظمة ) (WMOفي حوكمة الشبكة ) (GRUANعقب اجتماع ُعقد تحت إشراف النظام
)) (WIGOSكانون الثاني /يناير  ،2012جنيف( .وأصبح يوجد اآلن ممثلون للجان الفنية للمنظمة )لجنة النظم األساسية
) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASولجنة علم المناخ ) ((CClفي الفريق
العامل المعني بالشبكة ) ،(GRUANوالذي كان ُيسمى 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 ً الحاليةُ ،عقد اجتماع خبراء
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مخصص لھذا الغرض )حزيران /يونيو  ،Fürstenwalde ،2012ألمانيا( جمع خبراء من مجموعات المستخدمين
الرئيسية لبيانات الشبكة ) (GRUANإلعداد تصميم للشبكة ومعايير لتوسعھا.
وانصب التركيز في االجتماع الخامس المؤخر للتنفيذ والتنسيق ) 25 ،(ICM-5شباط /فبراير –  1آذار /مارس
 ،DeBilt ،2013ھولندا( على إضافة موارد بيانات على اإلنترنت في إطار الشبكة ).(GRUAN
ويعتزم فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
ألداء الشبكة ) (GRUANخالل دورته التي ُ
ستعقد في .2015
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)(AOPC

إجراء استعراض علمي
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
تطبيق إدارة البيانات دعما ً لإلطار العالمي للخدمات المناخية
نظم إدارة البيانات المناخية
-1

)(CDMS

يتوافر استبيان لجنة علم المناخ ) (CClالتابعة للمنظمة ) (WMOبشأن النظم ) (CDMSعلى الوصلة التالية:

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

إنقاذ البيانات
-2

يمكن النفاذ إلى موقع إنقاذ البيانات في االتحاد اإلقليمي السادس على اإلنترنت عن طريق الوصلة التالية:

www.climatol.eu/DARE

مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط ) (MEDAREھي مبادرة تعاونية إقليمية
-3
بين أعضاء منطقة البحر األبيض المتوسط الكبرى ) (GMRإلنقاذ البيانات .وھذه المبادرة تھدف إلى إعداد مجموعات
بيانات مناخية ھامة طويلة األمد وذات جودة عالية لتقييم تغير المناخ والتكيف معه وللخدمات المناخية
).(http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html
-4

ونظمت المنظمة ) (WMOحلقة العمل الثالثة لمبادرة إنقاذ البيانات

)(MEDARE

) (http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index-3workshop-outcomes.html#atitolفي اسطنبول ،تركيا ،في عام .2012

سجالت الطقس العالمية

)(WWR

بدأ في عام  2013تجميع سجالت الطقس العالمية ) (WWRللسلسلة العاشرة ) (2010-2001وللعامين
-5
ُ
و .2012وقد أرسلت رسالة تعميمية إلى جميع أعضاء المنظمة ) (WMOفي  15شباط /فبراير  2013تطلب منھم إرسال
البيانات المتوافرة حتى  30حزيران /يونيو  2013إلى المركز الرائد المسؤول التابع للجنة النظم األساسية )(CBS
والخاص بالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSأو إلى المنظمة ) .(WMOويمكن االطالع على التفاصيل واإلرشادات
الخاصة بتقديم بيانات سجالت الطقس العالمية ) (WWRعلى الوصلة التالية:

2011

.http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_2.php
المعدالت المناخية للمنظمة

)(WMO

رحب المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين بالجھود التي تقودھا لجنة علم المناخ ) (CClبمشاركة
-6
اللجان الفنية األخرى لتحسين التعاريف والممارسات الحالية للمنظمة ) (WMOوالتي يطبقھا األعضاء لحساب المعدالت
المناخية .وأشار المجلس إلى المقترح ذي الصلة الذي يرمي إلى زيادة وتيرة تحديثات المعدالت المناخية المعيارية
للمنظمة ) (WMOالتي تتم كل  30عاما ً إلى تحديثات كل  10سنوات .فھذه التحديثات ستعكس بشكل أفضل ،في ظل مناخ
آخذ في التغير ،المتوسطات المناخية الستخدامھا في علم المناخ التطبيقي وفي تقديم الخدمات المناخية .وأشار المجلس
التنفيذي أيضا ً إلى اعتزامه اإلبقاء على فترة  1990-1961كفترة مرجعية للمنظمة ) (WMOلتقييم تقلبية المناخ وتغيره
على المدى الطويل .وينبغي اإلبقاء على ھذه الفترة المرجعية إلى حين أن يقرر المنطق العلمي ضرورة تحديد فترة
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مرجعية جديدة .وطلب المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين من لجنة علم المناخ ) (CClأن تقدم مقترحا ً إلدخال
تعديالت ذات صلة على الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

التدريب وتطوير القدرات بشأن جوانب البيانات المناخية
تتوافر نواتج حلقة العمل اإلقليمية بشأن إدارة بيانات األرصاد الجوية الھيدرولوجية التاريخية لبلدان غرب
-7
البلقان وتركيا ،مع تمثيل للبنان واألردن ،على الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/IPA2012/IPA2012_main.php
ويمكن الوصول إلى معلومات بشأن المشروع المشترك بين االتحاد األوروبي ومكتب األمم المتحدة للحد
-8
من مخاطر الكوارث ) (UNISDRوالمنظمة ) (WMOوالمسمى ’بناء القدرة على مقاومة الكوارث في غربي البلقان
وتركيا‘ عن طريق الوصلة التالية.www.preventionweb.net/ipadrr/ :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
البرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP
حقق البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPمزيداً من التقدم منذ الدورة الخامسة عشرة لالتحاد
-1
اإلقليمي السادس ) (RA VI-15في إطار ھدفي البرنامج ) (WCRPوھما تحسين التنبؤ بالمناخ وتحسين فھم التفاعالت
البشرية مع المناخ .فقد ُأحرز تقدم في تحسين جودة التنبؤات الموسمية من خالل استخدام مجموعات متعددة النماذج،
واستحداث نظم حديثة لتمثيل البيانات ،وتحسين فھم العمليات الرئيسية التي تسھم على األرجح في تحسين التنبؤات
الموسمية .كما يستطلع البرنامج العالمي ) (WCRPإمكانية التنبؤات العقدية التي يمكن أن توفر معلومات مفيدة إلعداد
إستراتيجيات التكيف .ويواصل البرنامج العالمي ) (WCRPبذل جھوده لتحسين المعلومات المناخية اإلقليمية من خالل
التجربة المنسقة لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية ) (CORDEXالتي تقدم تنبؤات مناخية إقليمية لمناطق كثيرة في
العالم .وينظم البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPسلسلة من المشاريع اإلقليمية ،والمؤتمرات ،وأنشطة التدريب
وتطوير القدرات التي تركز على دور العلم في الخدمات المناخية وإدارة المخاطر ،وذلك إدراكا ً منه للحاجة الملحة
لتضييق الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا ً بين صانعي القرار والباحثين في مجال العلوم المناخية .و ُ
سيعقد مؤتمر دولي
مشترك بين البرنامج العالمي ) (WCRPوالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCواالتحاد األوروبي )(EU
حول المناخ اإلقليمي في الفترة  7- 4تشرين الثاني /نوفمبر  2013في بروكسل ،بلجيكا .ويھدف ھذا اللقاء إلى عرض
النتائج الرئيسية لتقرير الفريق العامل األول لتقرير التقييم الخامس للھيئة ) ،(IPCCوالنتائج العلمية الرئيسية للمرحلة
ٌ
األولى من التجربة المنسقة ) ،(CORDEXوتحديد أولويات البحوث في المستقبل .وبالمثلُ ،
مؤتمر آخر في تشرين
سيعقد
األول /أكتوبر  2013في أروشا ،تنزانيا ،حول حالة النظام المناخي األفريقي ،يعقبه منتدى مشابه في أمريكا الالتينية في
شباط /فبراير  ،2014في مونتفيديو ،أوروغواي.
ويرعى البرنامج العالمي ) (WCRPمشاركة عدد كبير من العلميين الذين ھم في بداية مسارھم الوظيفي
-2
ً
في أنشطته مشاركة فعالة ،مع التركيز بشكل خاص على العلميين من أقل البلدان نموا والبلدان النامية ،لتيسير زيادة
القوة العاملة المقبلة المتنوعة والالزمة لمواجھة التحديات العلمية المتزايدة التعقد في المستقبل .ومن خالل الشراكات
اإلستراتيجية مع رعاة البرنامج العالمي )) (WCRPالمنظمة ) ،(WMOوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ICSUواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ((IOCوالمنظمات القرينة مثل نظام التحليل والبحث والتدريب في مجال التغير العالمي
) ،(STARTوشبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث تغير المناخ العالمي ) (APNومعھد البلدان األمريكية لبحوث
التغير العالمي ) ،(IAIيضطلع البرنامج العالمي ) (WCRPحاليا ً بطائفة واسعة من أنشطة التعليم والتدريب وتطوير
القدرات مثل:
●

ورشات عمل ) (CORDEXفي آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

●

المدرسة الصيفية بشأن التحديات العلمية الكبرى للبرنامج العالمي )(WCRP

ويوفر حاليا ً إطار التقسيم الشبكي لسطح األرض ) (ESGFللعلماء وغيرھم من المستخدمين بال قيد كميات
-3
غير مسبوقة من البيانات تتضمن عمليات محاكاة تاريخية للمناخ ،وتنبؤات ،وتكھنات ،ومجموعات بيانات الرصد.
وتشمل ھذه البيانات نتائج المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP5ومشروع
التنبؤات التاريخية بالنظام المناخي ) (CHFPالذي يركز أساسا ً على تنبؤات مناخية فصلية ،والتجربة المنسقة لتقليص
النطاقات المناخية اإلقليمية ) ،(CORDEXونواتج إعادة التحليل الدولية الرئيسية األربعة الواردة من الواليات المتحدة
األمريكية واليابان وأوروبا ،ومجموعات البيانات القائمة على الرصد التي أعدتھا اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية
والفضاء ) (NASAللمقارنة البينية مع بعض نواتج مشروع المقارنة ) .(CMIP5وإطار التقسيم الشبكي لسطح األرض
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المسودة األولى
) (ESGFھو نظام مستخدم بدرجة كبيرة وله حلقات وصل في كل القارات الرئيسية حول العالم لكفالة سھولة الوصول
إلى ھذه المجموعات الكبيرة الحجم من البيانات من جھة ،واتساق البروتوكوالت ،واألنساق ،وخرائط التكھن ،والتوثيق،
إلخ من جھة أخرى بغية التمكين من القيام بمقارنة بينية وتحليل أكثر فاعلية بين مجموعات البيانات ھذه ،حسب
االقتضاء .وفي إطار المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ) (CMIP5للبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPأجريت ورشة عمل في آذار /مارس  2012في ھونولو ،الواليات المتحدة األمريكية
) (http://www.wcrp-climate.org/documents/ezine/WCRPnews_14032012.pdfحيث ُعرضت نتائج التجربة بما
فيھا دورات نموذجية تاريخية لفترات تقاس بمئات السنين وعلى تنبؤات تجريبية لفترات تقاس بعشرات السنين تفضي
إلى العديد من اإلسھامات في تقرير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالخامس .ويشارك البرنامج
العالمي ) (WCRPفي عدة مشاريع تعاونية مھمة يرعاھا كل من البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالمنظمة
) ،((WMOمثل مشروع التنبؤ دون الفصلي إلى الفصلي ) ،(S2Sالذي أعدت له خطة تنفيذ بحثية ،ومبادرة إمكانية
التنبؤ بالمناخ القطبي ) (PCPIالتابع للبرنامج ) ،(WCRPواألنشطة المشتركة بين البرنامج العالمي ) (WCRPوالمراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWفي مجال جودة الھواء وكيمياء الغالف الجوي.
ويعرب البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPعن امتنانه للدعم الذي قدمته مكاتب المشاريع
-4
الدولية التابعة للبرنامج العالمي ) (WCRPفي المنطقة ،ال سيما النرويج على استضافتھا مكتب البرنامج الدولي )(IPO
لبرنامج المناخ والغالف الجوي ) ،(CliCوالمملكة المتحدة على استضافتھا مكتب البرنامج الدولي ) (IPOلبرنامج تقلبية
المناخ وإمكانية التنبؤ به ) ،(CLIVARوسويسرا على استضافتھا مكتب البرنامج الدولي ) (IPOلمشروع العمليات
الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ) .(SPARCوتشھد كافة المشاريع الرئيسية األربعة للبرنامج ) (WCRPتطورات
مھمة .فستركز التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء ) (GEWEXعلى التنبؤ بمتغيرات الطاقة والماء وباتجاھاتھما
وظواھرھما المتطرفة )مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف( على الصعيدين اإلقليمي والعالمي من خالل الرصدات
والنمذجة المحسنة لليابسة والغالف الجوي وتفاعالتھما ،وستوفر بھذا الشكل الدعائم العلمية للخدمات المناخية .وتتمثل
األھداف الرئيسية لبرنامج المناخ والغالف الجليدي ) (CliCفي التمكين للتنبؤ بالنظم المناخية في المنطقة القطبية
الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية ،والغالف الجليدي البري ،وتقلبية مستوى سطح البحار في الماضي والحاضر
والمستقبل وتغيره .وتركز بحوث مشروع دراسة العمليات الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ) (SPARCعلى ديناميات
وكيمياء وتكوين الغالف الجوي ،وأنشطته وتطوره ،مع التركيز بدرجة كبيرة على االقتران بين الستراتوسفير
والتروبوسفير وتأثيرھما على جودة الھواء .ويركز برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) (CLIVARعلى دور
المحيطات والتفاعالت بين المحيطات والغالف الجوي من أجل فھم تقلبية المناخ والتنبؤ به وتغيره.
يقوم البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
-5
باألرصاد الجوية ) (EUMETSATبالشراكة مع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSو لجنة السواتل لرصد األرض
) (CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSبتنظيم مؤتمر تحت عنوان "البحوث المناخية
ورصد األرض من الفضاء :استخدام المعلومات المناخية في اتخاذ القرار"ُ .
وسيعقد ھذا المؤتمر في دارمشتات ،ألمانيا
في الفترة  17-13تشرين األول /أكتوبر  ،2014ويھدف أساسا ً إلى توفير منتدى لمناقشة الحالة العلمية والرصدات بغية
تقييم االنجازات والمسائل الحساسة المتعلقة بالمعلومات المناخية المستمدة من السواتل .وثمة أولوية أخرى ھي تحديد
الفجوات في نظام استخدام الرصدات المناخية الفضائية القاعدة .وسيستھل المؤتمر عملية إلنشاء خطة عمل مشترك
لفترة ما بعد تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبغية مواصلة تطوير نظم
الرصد ،مع التركيز على المكون الفضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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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
ُعقد االجتماع الثاني لفريق التخطيط لمشروع التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ) (S2Sفي مكتب
-1
األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة 7-5 ،شباط /فبراير  .2013وناقش االجتماع مشاريع فرعية بشأن الرياح الموسمية
وتذبذب مادن – جوليان ) ،(MJOوأفريقيا ،والطقس المتطرف ،والتحقق ،كما جرى استعراض متغيرات أرشفة قاعدة
البيانات.
ُ
وسيعقد المؤتمر الدولي بشأن التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية في شباط /فبراير  ،2014في مدينة
-2
 ،College Parkوالية ميريالند ،الواليات المتحدة األمريكية لتجميع الدوائر البحثية والمراكز التشغيلية ودوائر التطبيقات
المھتمة بالتنبؤات على نطاقات زمنية دون موسمية إلى موسمية.
ُ
وعقدت حلقة العمل المشتركة بين المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
-3
والتجربة ) (THORPEXالتابعة للبرنامج ) (WWRPبشأن التنبؤات القطبية وسنة التنبؤات القطبية ،في المركز األوروبي
) (ECMWFفي الفترة  28-24حزيران /يونيو  .2013وناقشت حلقة العمل عدة مجاالت بحثية أساسية منھا إمكانية التنبؤ
وتشخيص أخطاء التنبؤ في المناطق القطبية ،كما ُنقحت خطط سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPالحالية.
)(ECMWF

ُ
ونظمت مجموعة من حلقات العمل واالجتماعات والمحاضرات في إطار النظام ) (SDS-WASفي الفترة
-4
 2012-2009في :برشلونة )أسبانيا( ،ونيامي )النيجر( ،وأنطاليا )تركيا( ،وسوكوبا )اليابان( ،وسيول )جمھورية كوريا(،
وطھران )جمھورية إيران اإلسالمية( ،وبلغراد )صربيا( ،ومدينة الكويت )الكويت( ،والمنامة )البحرين(.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
الشراكات مع مؤسسات االتحاد األوروبي والبنية األساسية األوروبية لألرصاد الجوية )المركز األوروبي للتنبؤات
الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT
وشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )((EUMETNET

المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى

)(ECMWF

وفي  9نيسان /أبريل  ،2010قبلت كافة الدول األعضاء في المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة
-1
ً
المدى ) (ECMWFرسميا التعديالت على االتفاقية التي اعتمدھا مجلس المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة
حيز التنفيذ في  6حزيران /يونيو  ،2010بعد
المدى ) (ECMWFفي  22نيسان /أبريل .2005ودخلت االتفاقية المعدلة ّ
مرور ثالثين يوما ً على تلقي الدولة الوديعة التفاقية المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
ّ
واألمانة العامة لمجلس االتحاد األوروبي قبول حكومة النمسا للبروتوكول
المعدل في  7أيار /مايو .وفيما اقتصرت
ّ
المعدلة لعدد أكبر من الدول،
عضوية االتفاقية األصلية على عضوية الدول األعضاء المؤسسة الـ  ،18تسمح االتفاقية
وال سيما الدول المتعاونة ،باالنضمام إلى المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوبالحصول
ّ
المعدلة في توسيع نطاق رسالة المركز األوروبي للتنبؤات
على عضوية كاملة .وعالوة على ذلك ،تساھم االتفاقية
الممولة خارجياً.
تحسن إمكانية تنظيم األنشطة ّ
الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFليشمل مراقبة نظام األرض ،كما ّ
ّ
وقع المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFحتى اآلن على  14اتفاق تعاون مع
-2
الدول التالية :بلغاريا وكرواتيا والجمھورية التشيكية وإستونيا وھنغاريا وإسرائيل والتفيا وليتوانيا والجبل األسود
والمغرب ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .وتتيح اتفاقات التعاون الحصول
بصورة كاملة على النواتج في الوقت الحقيقي والبيانات من األرشيف وأدوات البرمجيات التي يوفرھا المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالوصول إلى مرافق التدريب التابعة له.
وفي الوقت الحاضر ،إن الدول األعضاء في المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
-3
) (ECMWFھي التالية :النمسا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ
وھولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية.
وللدول األعضاء حقوق تصويت كاملة في المجلس الذي ُيعتبر الھيئة الرئاسية العليا للمركز األوروبي
-4
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوتحصل كل دولة عضو على جزء من موارد الحواسيب الفائقة القدرة
ومحفوظات البيانات الخاصة بالمركز الستخدامھا الخاص ،كما تتاح لھا إمكانية الحصول على كافة النواتج واألدوات
الخاصة بالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ).(ECMWF
ويشرف المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFعلى برنامج تعليم وتدريب يھدف
-5
إلى مساعدة الدول األعضاء والدول المتعاونة على تدريب العلماء على التنبؤ العددي بالطقس ،وعلى استخدام نواتج
التنبؤات والمرافق الحاسوبية الخاصة بالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) .(ECMWFولكن تتوافر
دورات دراسية تستھدف المشاركين من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التابعة للمنظمة ) (WMOالذين
ال ينتمون إلى الدول األعضاء في المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFأو إلى الدول
المتعاونة.
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المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية

)(EUMETSAT

تدعم المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATالخطة االستراتجية
-6
لالتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( التابعة للمنظمة ) ،(WMOبدون استبعاد التعاون مع االتحادات اإلقليمية األخرى ،بغية
تيسير الوصول إلى نواتج وخدمات البيانات وتحقيق االستخدام األمثل لخدمات السواتل المتاحة والمقرر إطالقھا
لمساعدة البلدان واألقاليم على تلبية احتياجاتھا الخاصة.
وتلتزم المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATبدعم المرافق
-7
الوطنية لألرصاد الجوية في بلدان االتحاد اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ) (WMOالتي ال تنتمي إلى الدول المتعاونة
مع المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATأو إلى الدول األعضاء فيھا.
وفي عام  ،2009باشرت المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
-8
تنظيم اجتماعات منتظمة مع ممثلي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية لھذه بلدان بھدف تيسير تبادل المعلومات وجمع
التعليقات من مستخدمي بيانات ونواتج المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT
في ھذه البلدان:

)(EUMETSAT

●

اليوم اإلعالمي في كييف )أيار /مايو (2009لبلدان شرق أوروبا

●

اليوم اإلعالمي في الجبل األسود )حزيران /يونيو  (2009لبلدان غرب البلقان

●

حلقة عمل في نيسان /أبريل  2011في في مدينة "سكوبييه" في جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
لبلدان شرق أوروبا والقوقاز وغرب البلقان.

وقد استھلت أيضا ً المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATمشروع
-9
الوصول إلى البيانات في بلدان غرب البلقان وشرق أوروبا والقوقاز ) (DAWBEEبھدف دعم الوصول العملي إلى
بيانات ونواتج المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATفي ھذه البلدان.
وأطلقت المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATمشروع الوصول
-10
إلى البيانات في بلدان غرب البلقان وشرق أوروبا والقوقاز ) (DAWBEEفي أوائل عام  2010بمشاركة بعض الدول
األعضاء فيھا وبالتعاون مع المنظمة ) ،(WMOمن أجل تحقيق أقصى استفادة من البيانات والنواتج الساتلية .وقد جرى
إتمام المشروع في صيف .2011
وكان الھدف من مشروع الوصول إلى البيانات في بلدان غرب البلقان وشرق أوروبا والقوقاز
-11
ً
) (DAWBEEضمان الحصول العملي ألحد عشر مرفقا من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس والواقعة في منطقة البلقان والبحر األسود ،والتي ليست عضواً في المنظمة األوروبية
ّ
الموزعة عن طريق
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATأو دولة متعاونة ،على البيانات
الخدمات اإلذاعية لشبكة البث األوروبي لألرصاد الجوية ).(EUMETCast
ومن خالل ھذا المشروع ،تم تركيب محطات بث نموذجية تابعة للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل
-12
الخاصة باألرصاد الجوية )وھي تعرف بمحطات  (DAWBEEفي مقر أحد عشر من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) .(NMHSsوتم تنفيذ عدة أنشطة )مثل متطلبات المستخدمين وتصميم المحطة والتركيب والتدريب
المحلي( بدعم من الخبراء من الدول األعضاء في المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (EUMETSATوالدول المتعاونة التي تعمل بالتعاون مع ھذه المرافق ) .(NMHSsوتم كذلك تنظيم أنشطة تدريبية محددة
في إطار المشروع.
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المسودة األولى
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsاإلحدى عشرة ھي التالية:
-1

خدمة األرصاد الجوية الھيدرولوجية والمراقبة لدولة أرمينيا،

-2

اإلدارة الوطنية األذربيجانية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-3

اإلدارة البيالروسية األرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-4

اإلدارة الجورجية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-5

الخدمة المولدوفية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-6

المركز األوكراني لألرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-7

المعھد األلباني لألرصاد الجوية الھيدرولوجية،

-8

المعھد الفدرالي لألرصاد الجوية التحاد البوصنة والھرسك،

-9

معھد األرصاد الجوية الھيدرولوجية في كوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن رقم ،(1244/99

-10

خدمة األرصاد الجوية الھيدرولوجية لجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،

-11

ومعھد األرصاد الجوية الھيدرولوجية للجبل األسود.

برنامج مكتب تمثيل أعضاء شبكة مرافق األرصاد الجوية

األوروبية)(EUMETRep

وفي عام  ،2006قامت المنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع الشبكة األوروبية لألرصاد الجوية
-13
والمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )) (ECMWFومع الدعم اللوجستي المقدم من المنظمة األوروبية
الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،((EUMETSATبإنشاء برنامج مشترك ) (EUMETRepومكتب مسؤول
عن االتصال مع المؤسسات األوروبية وتمثيل المصالح المشتركة ألعضائھا ،يرأسه موظف تابع للمنظمة ) .(WMOوبعد
وقت قصير من انتھاء الدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس ،انضمت المنظمة األوروبية الستخدام السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATإلى األطراف المؤسسة وتم إبرام مذكرة تفاھم جديدة لفترة ثماني سنوات
) ،(2017-2010على أن يتم تقييمھا كل سنتين.
)(EUMETNET

وبالتالي ،يكون رئيس المكتب المشترك مسؤوالً عن التواصل مع مؤسسات االتحاد األوروبي التي تمثل
-14
كافة أوساط األرصاد الجوية األوروبية .وحسب المجال الذي يتم تناوله ،قد يعمل الرئيس بالنيابة عن المنظمة )(WMO
أو جماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETأو المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFأو المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
)) (EUMETSATأو عن بعض منھا( ،إنما يبقى الھدف على أي حال ضمان اتساق الرسالة الموجھة من االتحاد
األوروبي مع المصالح المشتركة لألوساط كافة .ومن جھة أخرى ،تقدر مؤسسات االتحاد األوروبي بشكل خاص وجود
نقطة دخول واحدة في بروكسل إلى أوساط األرصاد الجوية بكاملھا.
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المسودة األولى
وتتمثل أھداف البرنامج الرئيسية بشكل أساسي في إتاحة المعلومات والتحاليل بشأن مبادرات االتحاد
-15
األوروبي وخططته وبرامجه وقراراته في الوقت المناسب ،وإذكاء وعي ھيئات االتحاد األوروبي بالمسؤوليات وبأھمية
قدرات البنية األساسية لألرصاد الجوية األوروبية ) (EMIفي تنفيذ سياسات االتحاد األوروبي وبرامجه وتمثيل أصحاب
المصلحة المعنيين بالبرنامج أمام مؤسسات االتحاد األوروبي .وتكمن القيمة المضافة لبرنامج مكتب تمثيل أعضاء شبكة
مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETRepأساسا ً في األنشطة التحضيرية )مثل إصدار اإلنذارات المبكرة
والتقارير الشھرية ومراقبة فرص التمويل وإبرام شراكات جديدة( التي يتم تسليمھا فيما بعد إلى موظفين أكثر مھارة
وكفاءة يعملون في أمانات المنظمات المعنية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ).(NMHSs
وفي سياق األزمة المالية الحالية ،أصبح مھام الرئيس أكثر تحديا ً وحرجا ً .وأصبحت الموارد الوطنية
-16
للمرافق الوطنية ).(NMHSsأكثر ندرة في الوقت الذي لم تزدد فيه ميزانية االتحاد األوروبي ،مما رفع وتيرة التنافس
الممولة من االتحاد األوروبي.
على الشراكات ّ
وقد ساھم التعاون اليومي الوثيق بين رئيس المكتب المشترك واالتحاد األوروبي في إدخال تحسينات ھامة
-17
على الطريقة التي تنظر فيھا مبادرات االتحاد األوروبي إلى الجوانب والشواغل المتعلقة باألرصاد الجوية في مجموعة
من المجاالت المختلفة ،حسبما تشير إليه األمثلة التالية.
البرامج البحثية اإلطارية لالتحاد األوروبي
البرنامج اإلطاري السابع لالتحاد األوروبي للبحث والتطوير - (FP7)-اإلبالغ واإلنذار المبكر بالفرص
أجرى رئيس المكتب المشترك تحليالً عالميا ً لفرص تمويل البرنامج اإلطاري السابع لالتحاد األوروبي
-18
للبحث والتطوير) (FP7فيما يتعلق بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوقام بتعميمه بمناسبة
إطالق البرنامج ،كما حضر مدير البرنامج األيام اإلعالمية السنوية التي ينظمھا االتحاد األوروبي وقام باإلبالغ عنھا.
وقدم كذلك الدعم والتوجيه للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )(ECMWF
والمنظمة ) (WMOالتي ترغب في المشاركة في األنشطة الخاصة بالبرنامج اإلطاري السابع لالتحاد األوروبي للبحث
والتطوير).(FP7
برنامج أفق  2020لالتحاد األوروبي للبحوث واالبتكار
فيما يتعلق باإلطار المالي التالي المتعدد السنوات للفترة المالية ُ ،2020-2014يعرف البرنامج البحثي
-19
الجديد للمفوضية األوروبية باسم برنامج أفق  .2020وقد قدمت المفوضية األوروبية اقتراحھا منذ بعض الوقت ،كما
سيمھد االتفاق الذي توصل إليه البرلمان والمجلس حديثا ً بشأن اإلطار المالي المتعدد السنوات الطريق العتماد برنامج
أفق  2020بشكل رسمي .وجرت ممارسة الضغط السترعاء انتباه المفوضية إلى بعض المواضيع التي قد تكون ذات
أھمية خاصة بالنسبة ألوساط األرصاد الجوية األوروبية .ويتم حاليا ً إصدار مشاريع برامج العمل األولى لعامي 2014
و ،2015وھي تشمل فرصا ً عديدة ذات أھمية بالنسبة ألوساط األرصاد الجوية األوروبية ،فھي تستدعي تحليالً أكثر
عمقا ً من ھذا الطرف ،وإقامة االتصاالت الثنائية األطراف مع المفوضية قبل نشر الدعوات لتقديم المقترحات.
األرصاد الجوية للطيران -اإلبالغ واإلنذار المبكر بالفرص المتاحة والتھديدات
في األيام األولىّ ،
ركز عمل رئيس المكتب المشترك في ھذا المجال على الجھود الرامية إلى ممارسة
-20
ضغط إلدخال األرصاد الجوية في إطار نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة ) .(SESARوحتى
ذلك الحين ،كانت األرصاد الجوية للطيران مسألة ّ
مسلم بھا ولم تشكل بالتالي جزءاً من مجموعة مشاريع البحوث في
إطار نمذجة االنتقال في الغالف الجوي ) .(ATMوقد أفضى ذلك في نھاية المطاف إلى توجيه نداء لھذا الغرض من قبل
المشروع المشترك لنظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة )) (SESAR-JUمجموعة العمل ،(11.2
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المسودة األولى
وقد تم إنشاء اتحاد خاص به تحت مظلة جماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
).(EUMETNET

وقام الرئيس ،بالتعاون مع ستيف نوييز ،المدير التنفيذي لجماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق
-21
سببھا الرماد
األرصاد الجوية األوروبية ) ،(EUMETNETبالتواصل مع المفوضية األوروبية خالل األزمة التي ّ
البركاني .وأتبع ھذا اتصاالت ثنائية األطراف أدت في نھاية المطاف إلى إصدار دعوة لتقديم المقترحات تم على أثرھا
اختيار مشروع باسم  .Wezardوتم عرض التوصيات بشأن مشروع  Wezardعلى المفوضية األوروبية في نسق
مشروع خارطة طريق يعرف باسم الشبكات األوروبية لرصد الرماد البركاني ) .(EUVONETويقوم مكتب تمثيل
أعضاء شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية لدى مؤسسات االتحاد األوروبي ) (EUMETRepحاليا ً بممارسة الضغط
على المفوضية األوروبية لتطوير نظام تشغيلي متكامل للرصد يھدف إلى تحسين تحديد البارامترات الخاصة بمصدر
الثوران البركاني ،وإلى رصد الرماد البركاني البعيد في الجو كنشاط ذي أولوية يدعمه برنامج أفق  .2020وشمل العمل
الذي تم االضطالع به في مجال األرصاد الجوية للطيران عدة مداخالت خالل عدة جلسات استماع للبرلمان األوروبي
يتم تكريسھا لمستقبل برنامج نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة ) (SESARأو لألزمة التي
سببھا الرماد البركاني .وفي ھذا المجال ،عمل رئيس المكتب المشترك في إطار تنسيق وثيق مع رئيس األرصاد الجوية
ّ
للطيران ) (AVIMETومدير شؤون الطيران لجماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) ،(EUMETNETلضمان تمثيل أوساط األرصاد الجوية على نحو مالئم أمام الھيئات االستشارية التابعة للمفوضية
األوروبية )الھيئة التشاورية للصناعة ) (ICBوأفرقتھا الفرعية(.
وتضمنت اإلجراءات التي اتخذھا الرئيس كذلك اإلنذار المبكر بالتھديدات المحتملة ففي  11حزيران/
-22
يونيو ،2013أصدرت المفوضية األوروبية اقتراحات تتعلق باعتماد الئحتين جديدتين بشأن السماء األوروبية الواحدة
وضحان أھدافھا تماما ً وتستھدفان صراحة خدمات األرصاد الجوية" :تقترح المفوضية خلق فرص عمل جديدة
) (SESت ّ
للشركات كي تسمح لھا تقديم خدمات الدعم إلى المنظمات المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية .ويجب الفصل بين
خدمات معلومات األرصاد الجوية وخدمات معلومات الطيران واالتصاالت والمالحة والمراقبة ووضعھا في إطار
مناقصات تنافسية بطريقة منفتحة وشفافة وفقا ً لقواعد المشتريات العادية" .واسترعى الرئيس اھتمام المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsحول ھذا األمر ،بالتعاون مع المدير التنفيذي لجماعة المصالح االقتصادية
التابعة لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETورئيس األرصاد الجوية للطيران ) .(AVIMETوخالل
األسابيع واألشھر القادمة ،ستتم مناقشة ھذه االقتراحات في البرلمان والمجلس ،فال يزال ھناك مجال إلدخال تعديالت
ستستلزم التنسيق بين ممارسة الضغط على المستوى الوطني واالتصاالت المستھدفة في البرلمان األوروبي.
تأثيرات المناخ -اإلبالغ عن الفرص المتاحة
استناداً إلى اإلنجازات األولى )استجابة منسقة في مجال األرصاد الجوية للعملية االستشارية التي أطلقتھا
-23
التكيف مع تغير المناخ( ،جرى تنظيم اتصاالت ثنائية األطراف مع موظفي المفوضية
المفوضية األوروبية بشأن
ّ
األوروبية الرفيعي المستوى ،بما في ذلك اجتماعات بين األمانة العامة للمنظمة ) (WMOوالمفوضين األوروبيين،
ومشاركة ممثلي المفوضية األوروبية في مؤتمر المناخ العالمي الثالث والدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية بشأن اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواالجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية
)ّ .(IBCS1
والتكيف
ويقدم رئيس المكتب المشترك بانتظام تقارير عن سياسات االتحاد األوروبي في مجال تغير المناخ
ّ
ّ
معه .وقد تم إيالء اھتمام خاص لمشاركة االتحاد األوروبي في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSفنظم مكتب
تمثيل أعضاء شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية لدى مؤسسات االتحاد األوروبي ) (EUMETRepجلسة إحاطة
بشأن اإلطار العالمي ) (GFCSحضرھا ممثلون عن المديريات المختصة بالمفوضية األوروبية في نيسان /أبريل ،2012
مما ساعد على إنشاء شبكة غير رسمية من خبراء المناخ في المفوضية األوروبية .وقد جرت أيضا ً استشارة المفوضية
بشأن المسودات األولى لخطط التنفيذ كما ّ
نظم نائب األمين العام للمنظمة ) (WMOجلسة إعالمية حول قرارات الدورة
االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية المنعقدة في تشرين الثاني /نوفمبر  .2012وفي الفترة األخيرةُ ،دعي ممثلو
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المسودة األولى
المفوضية األوروبية لتسليط الضوء على مشاريعھم في مجال الخدمات المناخية خالل حلقة عمل بشأن الخدمات
التشغيلية في جنيف في تموز /يوليو .2013وفي أعقاب ذلكّ ،
نظم نائب األمين العام للمنظمة ) (WMOحلقة إعالمية
أخرى حول االجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS1لصالح المديرية العامة للبحوث
والمديرية العامة للتعاون والتنمية والمديرية العامة للشركات في  11تموز /يوليو.
ّ
المكثف مع المفوضية األوروبية على األرجح في التأثير على محتوى مشروع
وقد ساھم ھذا التعاون
-24
برنامج عمل أفق  (2015-2014) 2020الذي يعطي األولوية لمجال المناخ الذي يشمل مجاالت بحثية عديدة ذات أھمية
بالغة بالنسبة ألوساط األرصاد الجوية األوروبية.
برنامج كوبارنيكوس )المعروف سابقا ً باسم برنامج المراقبة العالمية للبيئة واألمن)( (GMES
أدت ممارسة الضغط بشكل متواصل )بما في ذلك في البرلمان األوروبي( إلى االعتراف الرسمي بالدور
-25
الرئيسي ألوساط األرصاد الجوية في تنفيذ برنامج االتحاد األوروبي .وتقر البالغات الرسمية للمفوضية األوروبية أو
النصوص القانونية المقترحة في ھذا المجال بالدور المحوري الذي تلعبه أوساط األرصاد الجوية ومنظماتھا ،سواء تعلق
األمر ببالغ المفوضية بشأن مستقبل برنامج المراقبة العالمية للبيئة واألمن ) (2008) (GMESأو باالقتراحات الحديثة جداً
بشأن الئحة إنشاء برنامج كوبارنيكوس كبرنامج تشغيلي )أيار /مايو ،(2013مروراً بكافة الخطوات الوسيطة )عمليات
التشغيل األولية لبرنامج المراقبة العالمية للبيئة واألمن ) (GMESوالالئحة بشأن سياسة البيانات( .وينطبق ھذا بصفة
المكون
خاصة على خدمة الغالف الجوي للمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوعلى
ّ
وتقر المفوضية بدور المنظمة
الفضائي للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ).(EUMETSAT
ّ
) (WMOكشريك رئيسي في مجال التعاون الدولي ،وفي اآلونة األخيرة ،تم عرض الخدمات المناخية التي تم تطويرھا
في إطار برنامج كوبارنيكوس كمساھمة االتحاد األوروبي في اإلطار العالمي ).(GFCS
وأثبتت الطبيعة المشتركة لبرنامج مكتب تمثيل أعضاء شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية لدى
-26
مؤسسات االتحاد األوروبي ) (EUMETRepفائدتھا الجمة في ھذا المجال بما أنھا تساعد على تبادل المعلومات وتنسيق
مواقف أوساط األرصاد الجوية.
سياسة التنمية
وبدأ رئيس المكتب المشترك أيضا ً بناء عالقة مع المديرية العامة للتنمية لدى المفوضية األوروبية
-27
) .(DG DEVومنذ األيام األولى للبرنامج ،أقيمت اتصاالت مع موظفي المديرية العامة للتنمية .ويكمن دور الرئيس في
ھذا المجال أساسا ً في تحديد المحاور المالئم على المستوى المناسب ،ومن ثم في تنظيم اجتماعات لصالح الزمالء من
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) (EUMETNETوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمة ) .(WMOوقد كانت ھذه ھي الحالة فيما يتعلق بمواضيع مثل
تنفيذ برنامج المراقبة العالمية للبيئة واألمن ) (GMESفي أفريقيا )بمشاركة المنظمة ) (WMOوشبكة مرافق األرصاد
الجوية األوروبية ) (EUMETNETوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )((EUMETSAT
ومشروع المناخ من أجل التنمية في أفريقيا ) (ClimDev-Africaوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالتابع للمنظمة
) (WMOوالتحليل المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية )) (AMMAالمشترك بين شبكة مرافق األرصاد الجوية
األوروبية ) (EUMETNETوالمنظمة ) ((WMOوإستراتيجية المفوضية األوروبية للحد من مخاطر الكوارث )(WMO
والتحالف العالمي بشأن تغير المناخ ) (WMOوبناء القدرات ومحطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSفي أفريقيا
).(WMO

وأقيمت كذلك عالقات مع عنصر فاعل ھام في مجال سياسة التنمية ھو أمانة مجموعة دول أفريقيا
-28
والبحر الكاريبي والمحيط الھادئ ) .(ACPومن المتوقع أن يقوم التعاون الوثيق بين أمانة مجموعة دول أفريقيا والبحر
الكاريبي والمحيط الھادئ ) (ACPوالمنظمة ) ،(WMOالذي يستند إلى مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOوالمفوضية
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المسودة األولى
األوروبية ،بتيسير الوصول إلى تمويل االتحاد األوروبي المخصص للتنمية .وأصبح اإلطار العالمي ) ،(GFCSبطبيعة
الحال ،الموضوع الرئيسي للمناقشات مع المفوضية األوروبية في ھذا المجال.
سياسة النقل
وباإلضافة إلى اإلجراءات المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران التي سبق أن تم ذكرھا أعاله ،أقيمت
-29
عالقات مع أوساط النقل وخدمات المفوضية األوروبية ذات الصلة ،لضمان أن يؤخذ في االعتبار تأثير الطقس والمناخ
الممولة من االتحاد األوروبي .وتم تركيز انتباه المحاورين
على شبكات النقل بشكل مالئم في إطار المشاريع المستقبلية ّ
من االتحاد األوروبي على البعد الشامل لتأثير الطقس والمناخ على طرق النقل .وكنتيجة مباشرة لذلك ،تشمل المسودة
األولى لبرنامج أفق  2020للفترة  2015-2014في مجال النقل فصالً بشأن زيادة قدرة البنى األساسية للنقل على التصدي
لتغير المناخ حيث ينبغي أن تلعب أوساط األرصاد الجوية دوراً رئيسيا ً.
سياسات االتحاد األوروبي األخرى
وقام رئيس المكتب المشترك كذلك بتطوير عالقة مع الخدمات األخرى في المفوضية األوروبية مثل
-30
المديرية العامة للتوسيع .وفي ھذا اإلطار ،يمكن اعتبار االجتماع الذي جرى تنظيمه بين األمين العام للمنظمة )،(WMO
السيد ميشيل جارو ،والمفوض األوروبي أولي رين ،خطوة بالغة األھمية لتمويل مشروع الحد من مخاطر الكوارث في
جنوب شرق أوروبا من المفوضية األوروبية .ويجري حاليا ً تنفيذ المرحلة الثانية من ھذا البرنامج .وتم أيضا ً تنظيم عدة
اجتماعات مع المديرية العامة المعنية بمجتمع المعلومات في مجال الترددات الراديوية.
التعاون مع البنية األساسية لألرصاد الجوية األوروبية

)(EMI

ويتم حاليا ً تحضير مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOوجماعة المصالح االقتصادية التابعة لشبكة مرافق
-31
األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETبغية توسيع نطاق التعاون في إطار البرنامج المشترك لمكتب تمثيل أعضاء
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية لدى مؤسسات االتحاد األوروبي ) .(EUMETRepومن المتوقع تقديم المسودة
األولى إلى ھياكل اإلدارة الخاصة بشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETفي تشرين األول /أكتوبر.
ويجري أيضا ً إعداد وثيقة مماثلة للتعاون مع جماعة المصالح االقتصادية التابعة لخدمات مرافق األرصاد الجوية
الوطنية داخل المنطقة االقتصادية األوروبية ).(ECOMET
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
اإلعالم والشؤون العامة في االتحاد اإلقليمي السادس
من األولويات الرئيسية لبرنامج المنظمة ) (WMOلإلعالم والشؤون العامة ) (IPAدعم اإلطار العالمي
-1
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوقد بدا ھذا الدعم مؤخراً في الدورة االستثنائية للمؤتمر )تشرين األول /أكتوبر (2012
واالجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )تموز /يوليو  .(2013وسيواصل 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 إلى معلومات دقيقة ومتعمقة 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 ) (WMOوالخاصة بقضايا المنظمة ).(WMO
ويعمل المكتب ) (CPAعلى تعزيز تواصل المنظمة ) (WMOمع الجمھور وعلى نشر التقارير السنوية
-3
التي تصدرھا المنظمة بشأن المناخ العالمي وطبقة األوزون ،فضالً عن التقرير الصادر مؤخراً عن المناخ العالمي
للفترة  .2010-2001كما يعمل المكتب ) (CPAعن كثب مع الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCللترويج
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 .ھذا ،وقد شاركت المنظمة ) (WMOبنشاط ،بدعم ِّقيم من الصين ،في
المعرض العالمي لعام  2010في شنغھاي ،الصين ،بتنظيم أول جناح للمنظمة ) (WMOفي تاريخھا باسم عالم األرصاد
الجوية ) .(Meteo Worldكما أكدت المنظمة ) (WMOعلى جھود االتصال والتوعية في المؤتمرات السنوية التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
وبدأ المكتب ) (CPAفي استطالع وسائط التواصل االجتماعي ،مثل تويتر وفيسبوك ،وذلك أساسا ً إلشراك
-5
أخصائي األرصاد الجوية من الشباب وغيرھم من الجمھور الجديد من خالل ھذه القنوات .كما يشجع المكتب )(CPA
على التعاون مع منسقي اإلعالم والشؤون العامة ) (IPAفي ھذه المساعي .وقد اتخذ المكتب أيضا ً تدابير لتحسين الموقع
الشبكي للمنظمة ) (WMOبھدف النھوض بصورة دوائر المنظمة ) (WMOورسالتھا.
ويعمل المكتب ) (CPAمع ثالثة مراكز مناخية إقليمية ومراكز ومعاھد أخرى ذات صلة ،من قبيل مركز
-6
إدارة الجفاف بجنوب شرق أوروبا والنظام االستشاري والتقييمي لإلنذار بالرمال واألتربة ،ويقدم الدعم لھا .ونظمت
المنظمة ) (WMOوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (EUMETSATودائرة األرصاد
الجوية بالمملكة المتحدة والجمعية األوروبية لألرصاد الجوية حلقة عمل لموظفي االتصال بالمرافق الوطنية )(NMHSs
األوروبية في ريدنغ ،المملكة المتحدة في الفترة  11-9أيلول /سبتمبر  .2013ويسعي المكتب ) (CPAإلى اغتنام الفرص
المتاحة في األقاليم األخرى للمنظمة ) (WMOلتحقيق نتائج مماثلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى

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

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

الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة :2019-2016
قرارات المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية )أيار /مايو – حزيران /يونيو  1(2011بشأن
-2
إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2019-2016ترد في الفقرات  8.5.5-8.5.1في التقرير النھائي
الموجز مع القرارات وفي القرار  – (Cg-XVI) 38إعداد الخطة اإلستراتيجية للفترة .2019-2016
-3

وافق المؤتمر السادس عشر على ما يلي:

)أ(

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

)ب(

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

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf
/1077_en.pdf
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المسودة األولى
قرارات الدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي )حزيران /يونيو  (2 2009للمنظمة ) (WMOوالتي
-4
تضمنت إرشادات إلعداد الخطة اإلستراتيجية  2015-2012للمنظمة ) ،(WMOترد في الفقرات  7.2.8-7.2.6من التقرير
النھائي الموجز مع القرارات ،وھي تشمل ما يلي:
)أ(

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

)ب(

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

)ج(

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

)د(

إشراك االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛

)ھ(

إدماج اإلنجازات الرئيسية للمنظمة ).(WMO

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

ينبغي توضيح الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية باعتبارھما خطتين للمنظمة بأسرھا؛

)ب(

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

)ج(

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

)د(

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

)ھ(

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

)و(

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

)ز(

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

2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/e
nglish/pdf/61_session_wmo_1042_part1_en.pdf
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)ح(

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

)ط(

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

)ي(

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

)ك(

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

)ل(

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

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

1

المخطط العام للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

تقديم
مقدمة
•

الفوائد المجتمعية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء

•

الغرض من الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOوسياقھا

•

ھيكل الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

•

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

2019-2016

المحاور اإلستراتيجية المرتبطة بالنتائج المتوقعة والنواتج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية
•

المحور اإلستراتيجي  :1تحسين جودة الخدمات وتحسين تقدمھا

•

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

•

المحور اإلستراتيجي  :3تعزيز بناء القدرات

•

المحور اإلستراتيجي  :4إقامة الشركات وعالقة التعاون وتعزيزھا

•

المحور اإلستراتيجي  :5تعزيز الحوكمة

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

الجدول

2

المخطط العام المقترح للخطة التشغيلية للمنظمة

)2019-2016 (WMO

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

1

النتيجة المتوقعة

ثانيا ً –

1.1

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

1
1

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

1.2

الناتج الرئيسي  2للنتيجة المتوقعة

1

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

2

النتيجة المتوقعة

ثانيا ً –

2.1

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

2
2

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

2.2

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

2

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

8

النتيجة المتوقعة

8

2019
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ثانيا ً –

الناتج الرئيسي  1للنتيجة المتوقعة

8.1

8

أنشطة البرامج الممولة واألنشطة العينية لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
ثانيا ً –

الناتج الرئيسي  2للنتيجة المتوقعة

8.2

8

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

مخطط تمثيل الخطة التشغيلية
النتيجة المتوقعة
الناتج الرئيسي



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

3

العملية والجداول الزمنية المقترحة لتحضير لخطتين التشغيلية واإلستراتيجية للمنظمة للفترة – 2016

2019

 -1المساھمات في الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي )(2012
ينظر الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي ) (EC WG/SOPفي
أ(
االقتراحات المتعلقة بالھيكل والخطوط العامة والسيناريوھات وعملية التخطيط )نيسان /أبريل  - (2012حدث
بالفعل
ب( تحضر األمانة مساھمتھا في الدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي استناداً إلى توصيات الفريق العامل
)) (WG/SOPنيسان /أبريل  - (2012حدث بالفعل
ج( يقدم المجلس التنفيذي المزيد من التوجيھات بشأن االحتياجات المجتمعية العالمية والمحاور اإلستراتيجية
والنتائج المتوقعة والسيناريوھات وبشأن الھياكل والخطوط العريضة للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للفترة
) 2019 - 2016حزيران /يونيو  -تموز /يوليو (2012
تطلب األمانة من رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية أن تقدم األولويات اإلستراتيجية التي تركز على
د(
احتياجاتھا الخاصة واحتياجات المنظمة ) .(WMOوينبغي أن تأخذ المقترحات الخاصة باألولويات على نطاق
المنظمة بعين االعتبار األولويات اإلستراتيجية للفترة  .2015 - 2012وسيطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية
واللجان الفنية القيام بأنشطة لتحقيق األولويات المقترحة .وتساعد أفرقة اإلدارة االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية في تقديم مقترحات دون انتظار جلسات الھيئات التأسيسية
)أيلول /سبتمبر (2012
 -2المساھمات في الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي )(2013
تنتھي األمانة من تحضير مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية باستخدام المعلومات المقدمة من
أ(
االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية )كانون الثاني /يناير (2013
ب( على رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية مراجعة مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية وتقديم
المزيد من المساھمات )كانون الثاني /يناير (2013
ج( اجتماع الفريق العامل ) (WG/SOPللنظر في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية )نيسان /أبريل
(2013
ينظر المجلس التنفيذي في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOويقدم التوجيھات
د(
لمواصلة إعدادھما )حزيران /يونيو (2013
)ھ( يطلب من األعضاء استعراض مسودة الخطة اإلستراتيجية المراجعة وتقديم المساھمات لمزيد من التحسينات
)تموز /يوليو (2013
 -3المساھمات في الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي )(2014
ينظر المجلس التنفيذي في مسودتي الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية المراجعتين ويقدم التوصيات المناسبة
أ(
إلى المؤتمر السابع عشر )حزيران /يونيو (2014
ب( يقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي خالل الدورة السادسة والستين مسودة الميزانية المقترحة القائمة على
النتائج للفترة  ،2019 - 2016استناداً إلى الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة - 2016
) 2019حزيران /يونيو (2014
 -4المساھمات في المؤتمر السابع عشر )(2015
تستكمل الخطتان اإلستراتيجية والتشغيلية المراجعتان لعرضھما على المؤتمر السابع عشر )تشرين األول/
أ(
أكتوبر (2014
ب( تستكمل الميزانية المقترحة القائمة على النتائج المراجعة للفترة  2019 - 2016لعرضھا على المؤتمر السابع
عشر )تشرين األول /أكتوبر (2014
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المراقبة والتقييم
أشار المجلس التنفيذي إلى قرارات المؤتمر السادس عشر )الفقرات  (8.4.4-8.4.1والدورة الرابعة
-8
والستين للمجلس التنفيذي )الفقرتان  (4.8.17-4.8.16فيما يتعلق بمواصلة تطوير وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم للمنظمة
) .(WMOوأخذ المجلس علما ً مع التقدير بتقرير فريقه العامل المعني بالتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة )،(WG/SOP
واتفق 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 ) (NMHSsالتي
ردت على االستبيان قد أعطت مستوى استخدام مطبوعات المنظمة ) (WMOوجودة النواتج الوطنية واإلقليمية عالمة
تتراوح بين مرتفع إلى مرتفع جداً .وشجع المجلس األعضاء على مواصلة بذل الجھود لتحسين جودة النواتج واستخدام
مختلف مطبوعات المنظمة ) (WMOلتحسين الخدمات التي يقدمونھا .كما واصل المجلس تشجيع األعضاء على الرد
على االستبيانات لتقديم معلومات يمكن أن تساعد المنظمة ) (WMOفي تركيز أولوياتھا على اتخاذ إجراءات لتلبية
احتياجات األعضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
مواد مرجعية بشأن المناقشات الجارية الخاصة بتحسين الفعالية والكفاءة
أجريت مناقشات مستفيضة خالل السنوات الثالث الماضية بشأن تواصل تحسين عمليات وممارسات
-1
المنظمة ) .(WMOويمكن الحصول على ھذه المناقشات والقرارات الناجمة عن كل منھا في الوثائق التالية:
)أ(

)ب(
)ج(
)د(

)ھـ(

)و(
)ز(

التقرير النھائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع القرارات ،جنيف 16 ،أيار/
مايو –  3حزيران /يونيو ) 2011مطبوع المنظمة رقم  ،(1077البند  7.4من جدول األعمال ،تحسين
عمليات وممارسات المنظمة )(WMO؛
التقرير النھائي الموجز للدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم ،1078
حزيران /يونيو (2011؛
التقرير النھائي الموجز للدورة الرابعة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات )مطبوع المنظمة رقم
 ،1092حزيران /يونيو – تموز /يوليو (2012؛
تقرير الدورة األولى للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
)) (EC WG/SOPنيسان /أبريل (2012
]الوصلة[http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf :؛
تقرير الدورة الثانية للفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي
)) (EC WG/SOPكانون الثاني /يناير (2013
]الوصلة[http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf :؛
تقرير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية وتقرير اجتماع رؤساء االتحادات اإلقليمية /رؤساء اللجان الفنية
في  2012و2013؛
تقريرا االجتماعين السادس والسابع لفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس

]الوصلة:

.[http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6ManagementGroup.php

بحث اآلثار المالية المترتبة على التحسين المقترح لكفاءة دورات االتحاد اإلقليمي السادس
عقب المناقشات التي أجراھا فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس ،أجريت تقديرات أولية لآلثار
-2
ً
المالية للخيارات المختلفة .ويعرض الشكل الوارد أدناه ،باستخدام أرقام إرشادية ،الميزانية المعتادة للدورات ،رھنا بمدة
الدورة ومكان االستضافة )اختيرت ھلسنكي كمكان خارج جنيف لمقارنة الميزانية( .ويشير العمود األخير إلى خيار عقد
اجتماع غير حكومي دولي )مثل مؤتمر المديرين( ولكن مع توفير خدمات محدودة للغات )من المزمع توفير ثالثة
لغات(.
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األرقام الواردة في ھذا التقدير ال تعدو عن كونھا إرشادية ،ولكن يرى االتحاد من الممكن ،من حيث
-3
المبدأ ،عقد اجتماعين خالل فترة ما بين الدورتين الرباعية السنوات ،مدة كل منھما ثالثة إلى أربعة أيام في إطار
الميزانية المخصصة حاليا ً لدورة واحدة مطولة )تتراوح ميزانية االتحاد اإلقليمي السادس عادة بين  200و  220ألف
فرنك سويسري ،على أساس عقد االجتماع في جنيف( .ويمكن تعويض الزيادة الطفيفة المحتملة في الميزانية المطلوبة
من خالل إجراء تعديالت على أساس العدد المحدد للجلسات في االجتماعات )يمكن مثالً عقد  8أو  9جلسات خالل دورة
مدتھا  5أيام( ،وترشيد خدمات اللغات ،وما إلى ذلك.
وثمة خيار مبسط لعقد اجتماعين خالل فترة ما بين الدورتين يتمثل في عقد اجتماع غير حكومي دولي في
-4
منتصف فترة األربع سنوات في شكل مؤتمر للمديرين تابع لالتحاد اإلقليمي السادس .وھكذاُ ،
سيحتفظ بالجزء الرسمي
من الدورة كما ھو ،بما في ذلك االنتخابات ،على أن عقد اجتماع على مستوى الممثلين الدائمين في منتصف المدة
سيكون مفيداً جداً إلجراء استعراض للتقدم المحرز واالتفاق على أي تعديالت على برنامج العمل .ويمكن أن ينصب
تركيز اجتماع إقليمي من ھذا القبيل على مسألة مواضيعية ،أو أن يجري عقده بشكل متعاقب لالستفادة بأكبر درجة من
الموارد .ويرد أدناه إيضاح للخط الزمني لفترة ما بين الدورتين المقبلة )التواريخ المبينة إرشادية(:

وثمة احتماالت أخرى لتحسين كفاءة عقد اجتماعات /دورات االتحاد اإلقليمي السادس يمكن النظر فيھا
-5
في إطار المخصصات المالية الحالية .وتجدر اإلشارة ،حسبما أشار المؤتمر السادس عشر ،إلى أن الھدف الرئيسي من
ھذه التدابير ينبغي أن يتمثل باألحرى في تخفيض التكاليف وليس في ضرورة زيادة الكفاءة العامة للمنظمة .وينبغي
لفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس أن يواصل ،بالتعاون مع األمانة ،البحث عن الحل األمثل من أجل التوصل
إلى اتفاق وإبالغ األعضاء به في باكورة .2014
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اقتراح لتحسين تحديد أدوار ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية
ُعرض االقتراح التالي بتعديل المرفق الثاني من الالئحة العامة ،االتحادات اإلقليمية ،على الدورة الخامسة
-6
ً
ً
ً
والستين للمجلس التنفيذي .ويشمل ھذا االقتراح نصا موجزا يوضح إجماال األدوار والمسؤوليات الرئيسية لالتحادات
اإلقليمية في البيئة المتكاملة للتخطيط والتنفيذ في المنظمة ).(WMO
الدور /المسؤولية في:
تنظيم وتنسيق األنشطة
اإلقليمية

تحديد احتياجات
األعضاء وتلبيتھا

إنشاء شبكات ومرافق
إقليمية

التخطيط اإلقليمي

ھيكل العمل اإلقليمي

الشراكة اإلقليمية

مشروع النص )يتواصل تنقيحه(
في ظل التوجيه العام للمؤتمر والمجلس التنفيذي ،وبالتنسيق والتعاون الوثيقين مع
اللجان الفنية المعنية ،تنسيق وتنظيم أنشطة األعضاء على المستويين اإلقليمي ودون
اإلقليمي فيما يتعلق بتخطيط البرامج واإلستراتيجيات واألنشطة المتفق عليھا،
وتنفيذھا وتقييمھا.
دراسات احتياجات األعضاء والمناطق الفرعية فيما يتعلق بقدرتھا الفنية والمؤسسية،
وتحديد الثغرات التي تعوق التنفيذ السريع للبرامج واألنشطة المخططة؛ يطلب من
اللجان الفنية والھيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،تلبية االحتياجات والتصدي ألوجه
القصور من خالل تقديم حلول مالئمة؛ إيصاء المؤتمر والمجلس باتخاذ تدابير تالئم
احتياجات اإلقليم لتحسين األداء والجودة.
استناداً إلى تحديد االحتياجات اإلقليمية ،وبالتنسيق الوثيق مع اللجان الفنية المعنية:
 تحديد تشكيل الشبكات اإلقليمية؛
 التوصية بإنشاء مرافق إقليمية لدعم األنشطة المطلوبة من األعضاء،
والتوصية بتسميتھا طبقا ً لإلجراءات المستقرة؛
 مراقبة أداء الشبكات والمرافق اإلقليمية والمطالبة باتخاذ تدابير تصحيحية
عندما وحينما يلزم.
عقب اعتماد المؤتمر للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOإنشاء خطة )عمل(
تشغيلية إقليمية للتصدي لألولويات اإلستراتيجية المتفق عليھا من منظور إقليمي،
وكفالة مشاركة األعضاء في األنشطة المركزة الرامية إلى تحقيق النتائج المتوقعة.
تنظيم العمل للتصدي للمجاالت اإلقليمية ذات األولوية ،واالستفادة من الخبرات
المتوافرة لدى األعضاء لتقديم التوجيه والمساعدة طبقا ً الحتياجات اإلقليم؛ كفالة
االتساق بين برامج عمل الھيئات الفرعية التابعة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
المعنية من خالل تقاسم المعلومات ومشاركة الخبراء.
إقامة وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات اإلقليمية المعنية ،بما فيھا اللجان
االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،ووكاالت األمم المتحدة األخرى،
والمنظمات دون اإلقليمية ،والمؤسسات المالية ،والمنظمات غير الحكومية،
والرابطات المھنية ،لحشد الموارد لدعم األنشطة اإلقليمية .وكفالة إبراز مكانة
المنظمة والتقدير الذي تحظى به ،والمشاركة في المبادرات والمشاريع اإلقليمية
المتصلة باألولويات اإلستراتيجية للمنظمة.

وقد استعرض الفريق العامل ) (WG-SOPفي اجتماعه الثاني في كانون الثاني /يناير  2013مشاريع
-7
الصياغات المقترحة .واتفق الفريق العامل على أن ھذه األحكام ستكمل ،بعد مواصلة تنقيحھا ،الوظائف العامة
لالتحادات اإلقليمية الواردة في المادة ) 18د( من االتفاقية ،وستقدم إيضاحا ً فيما يتعلق بالمجاالت واألنشطة التي تقوم
فيھا االتحادات اإلقليمية بدور رئيسي وتقدم إسھامات كبرى .وينبغي أن يكون من الواضح في الوقت ذاته أن ليس ھناك
حدود صارمة بين أدوار ومسؤوليات االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية؛ فھذه االتحادات واللجان تتناول في كثير من
الحاالت نفس القضايا ،وإن كان من جوانب مختلفة ،فاالتحادات اإلقليمية تكفل مشاركة أعضائھا والتزامھم ،بينما تقدم
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اللجان الفنية أفضل الخبرة الفنية المتوافرة .ولذا ،فإن مشاريع األحكام المقترحة تشدد على ضرورة التشاور والتنسيق
المستمرين بين االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
أنشطة الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس أثناء فترة ما بين الدورتين
2013 – 2009

المقدمة
يعرض ھذا التقرير أنشطة الھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس منذ انعقاد الدورة الخامسة عشرة لالتحاد
اإلقليمي السادس )أيلول /سبتمبر  .(2009وقام المكتب اإلقليمي ألوروبا ) (ROEبتخصيص صفحات على اإلنترنت لكافة
الھيئات الفرعية كما وضع معلومات بشأن أنشطتھا بشكل منتظم .وعالوة على ذلك ،يصدر المكتب اإلقليمي ألوروبا
) (ROEرسالة إخبارية مرتين في السنة توفر تحديثات بشأن االجتماعات واللقاءات األخرى التي تنظمھا الھيئات
الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس.

الھيكل العام للھيئات الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس

مالحظة :تتوافر قائمة بالمختصرات الخاصة بأسماء فرق العمل في المرفق.
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فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس
تشكيل الفريق
تألف فريق اإلدارة من:
السيد  – Ivan Cacicالرئيس )رئيس االتحاد اإلقليمي السادس والممثل الدائم لكرواتيا(
واألعضاء:
السيدة  ،Vida Auguliene١نائب رئيس االتحاد اإلقليمي السادس والممثلة الدائمة لليتوانيا لدى المنظمة
والسيد  ، Gerhard Adrian2الممثل الدائم أللمانيا لدى المنظمة )(WMO
الممثل الدائم لفنلندا لدى المنظمة )(WMO
والسيد ،Petteri Taalas
والسيدة  ،Henia Berkovichالممثلة الدائمة إلسرائيل لدى المنظمة )(WMO
والسيد  ، 3Alexander Frolovالممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى المنظمة )) ،(WMOبالنيابة عن أعضاء دول
الكومونولث المستقلة )((ICH CIS
والسيد  ،Markku Puupponenالرئيس المشارك للفريق العامل المعني بالمسائل الھيدرولوجية ) (WG-CHوالمستشار
الھيدرولوجي لرئيس االتحاد اإلقليمي السادس؛
والسيدة  ،Anahit Hovsepyanالرئيسة المشاركة للفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا ) (WG-CHفيما يتعلق
بالمسائل المتصلة بالمناخ
والسيد  ،Jochen Dibbernرئيس الفريق العامل المعني بتطوير التكنولوجيا وتطبيقھا )(WG-TDI
)(WMO

والسيد  ،Axel Thomallaرئيس فريق العمل المعني بتقديم الخدمات

والشراكات )(WG-SDP

االجتماعات والتقارير
عقد فريق اإلدارة سبعة اجتماعات خالل فترة ما بين الدورتين .وتتاح المعلومات بشأن االجتماعات ،بما في ذلك الوثائق
والتقارير النھائية مع القرارات على الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي ألوروبا ) (ROEالتابع للمنظمة ): (WMO
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6ManagementGroup.php

الفريق العامل المعني بتطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

)(WG-TDI

تشكيل الفريق
يتألف الفريق من تسعة أعضاء أساسيين وخمسة فرق عمل كما يلي:
السيد ) Jochen Dibbernألمانيا(

رئيس الفريق العامل

والسيد ) Matteo Dell’Acquaفرنسا(

نائب الرئيس ورئيس فرقة العمل المعنية بالشبكة اإلقليمية
لتوصيل بيانات األرصاد الجوية )(TT/RMDCN

1

حلت السيدة  Augulieneمحل السيد  M. Ostojskiالذي عمل في فريق اإلدارة حتى تموز /يوليو )بولندا(2011
2
حل السيد  Adrianمحل السيد ) W. Kushألمانيا( الذي عمل في فريق اإلدارة حتى حزيران /يونيو 2010
حل السيد  Frolovمحل السيدة ) M. Germenchukبيالروسيا( التي عملت في فريق اإلدارة حتى تموز /يوليو 2011

3
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واألعضاء:
السيد  ،Chris Littleالمملكة المتحدة

مراقبة نظم وخدمات المعلومات ) -(ISSمنطقة الغرب

والسيد  ،Leonid Bezrukاالتحاد الروسي

مراقبة نظم وخدمات المعلومات ) -(ISSمنطقة الشرق

والسيد ، Laurent Perronفرنسا

مراقبة نظم معالجة البيانات والتنبؤ

والسيدة  ،Eva Cervenaالجمھورية التشيكية

رئيسة فرقة العمل المعنية باالرتحال إلى نماذج الشفرات
الجدولية )(TT/TDCF

والسيد  ،Klaus-Jürgen Schreiberألمانيا

رئيس فرقة العمل المعنية بشبكة الرصد اإلقليمية األساسية

)(DPFS

)(TT/RRBON

رئيس فرقة العمل المعنية بتطوير وتنفيذ نظام معلومات
والسيد  ، G.-R. Hoffmannألمانيا
المنظمة ) (TT/WIS-DI
والسيد  ،Drago Groseljسلوفينيا رئيس الفرقة العاملة المعنية المراكز اإلقليمية لألدوات )(TT/RIC

االجتماعات والتقارير
عقد الفريق العامل المعني بتطوير التكنولوجيا وتطبيقھا ) (WG-TDIثالثة اجتماعات خالل فترة ما بين الدورتين .وتتاح
المعلومات بشأن االجتماعات ،بما في ذلك الوثائق والتقارير النھائية مع القرارات على الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي
ألوروبا ) (ROEالتابع للمنظمة ): (WMO
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_TDI.php

ويرد تقرير الرئيس في الوثيقة .INF.4

الفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا

) (WG-CH

تشكيل الفريق
يتألف الفريق من أفرقة الخبراء المعنية بمسائل المناخ ومن فريق خبراء معني بمسائل الھيدرولوجيا ،كما يتألف من
إثني عشر عضواً أساسيا ً وتسعة فرق عمل كما يلي:
السيدة  ،Anahit Hovsepyanأرمينيا

الرئيسة المشاركة للفريق المعني بمسائل المناخ

والسيد  ،Markku Puupponenفنلندا

الرئيس المشارك للفريق المعني بمسائل الھيدرولوجيا

واألعضاء:
السيد  ،Stefan Rosnerألمانيا

رئيس فرقة العمل المعنية بمراكز المناخ

اإلقليمية )(TT -RCC

والسيد  ،Ali Umran Komuskuتركيا

رئيس فرقة العمل المعنية بإدارة البيانات

)(TT - DM

والسيد  ،Jose Antonio Guijarroإسبانيا رئيس فرقة العمل المعنية بإنقاذ البيانات
والسيد  ،Josef Eitzingerالنمسا

)(TT/DARE

رئيس فرقة العمل المعنية باألرصاد الجوية

الزراعية )(TT/AGM
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والسيد  ،Dmitry Kiktevاالتحاد الروسي رئيس فرقة العمل المعنية بالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
رئيس فرقة العمل المعنية بالقياسات الھيدرولوجية )(TT/HMETRY
والسيد  ،Dominique Berodسويسرا
والسيدة  ،Giuseppina Monacelliإيطاليا رئيسة فرقة العمل المعنية بندرة المياه والجفاف )(TT/WSD
والسيد  ،Bogdan Ozga-Zielinskiبولندا رئيس فرقة العمل المعنية بالفيضانات الجائحة المحتملة )(TT/PEF
رئيس فرقة العمل المعنية باإلنذار بالفيضانات الخاطفة )(TT/FFW
والسيد  ،Ilmar Karroالسويد
رئيسة فرقة العمل المعنية بنظم اإلنذارات المبكرة الخاصة باألرصاد الجوية
والسيدة  ،Caroline Wittwerفرنسا
والھيدرولوجيا )(TT/HMEWS

)(TT/RCOF

االجتماعات والتقارير
عقد الفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا ) ( WG-CHثالثة اجتماعات خالل فترة ما بين الدورتين .وتتاح
المعلومات بشأن االجتماعات ،بما في ذلك الوثائق والتقارير النھائية مع القرارات على الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي
ألوروبا ) (ROEالتابع للمنظمة ): (WMO
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_CH.php

ويرد تقرير الرئيس في الوثيقة .INF.5

الفريق العامل المعني بتقديم الخدمات والشراكة

)(WG-SDP

تشكيل الفريق
يتألف الفريق من ثمانية أعضاء أساسيين وستة فرق عمل كما يلي:
رئيس الفريق

السيد  ،Axel Thomallaألمانيا
األعضاء:
السيد  ،Keith Grovesالمملكة المتحدة

رئيس فرقة العمل المعنية بتطبيقات الخدمة وتحسيناتھا

)(TT/SAI

والسيد  ،Lukasz Legutkoبولندا

رئيس فرقة العمل المعنية بوسائل اإلعالم واالتصاالت

)(TT/ MEDCOM

والسيد  ،Frank Krooneneberg,ھولندا
والسيد  ،Adriaan Perrelsفنلندا

٤

رئيس فرقة العمل المعنية بخدمات اإلنذار

)(TT/ WARN

رئيس فرقة العمل المعنية بالفوائد االجتماعية – االقتصادية

)(TT/ SEB

والسيدة  ،Branka Ivancan-Picekكرواتيا رئيسة فرقة العمل المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والتعاون

) TT/

(DRRCOO

والسيد  ،Joachim Saalmüllerألمانيا
والسيد

Christoph Jacob

رئيس فرقة العمل المعنية باالتحاد األوروبي والشراكات

)(TT/ EUP

مراقبة المسائل المتصلة بالطيران
:

حل السيد  Frank Kroonenebergمحل السيد  H. Gmoserالذي تقاعد في عام 2011
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المسودة األولى

االجتماعات والتقارير
عقد الفريق العامل المعني بتقديم الخدمات والشراكة ) (WG-SDPثالثة اجتماعات خالل فترة ما بين الدورتين .وتتاح
المعلومات بشأن االجتماعات ،بما في ذلك الوثائق والتقارير النھائية مع القرارات على الموقع الشبكي للمكتب اإلقليمي
ألوروبا ) (ROEالتابع للمنظمة ): (WMO
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_SDP.php

ويرد تقرير الرئيس في الوثيقة .INF.6
ــــــــــــــــــــــــ
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المسودة األولى
مرفق
قائمة المختصرات المستخدمة في ھيكل الفريق العامل وفرقة العمل
األفرقة العاملة
المناخ والھيدرولوجيا
فريق اإلدارة
تقديم الخدمات والشراكات
تطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

CH
MG
SDP
TDI

الفريق العامل التابع لھا

فرقة عمل معنية بـ
AGM

األرصاد الجوية الزراعية

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

DARE

إنقاذ البيانات

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

DM

إدارة الجفاف

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

DRRCOOP

الحد من مخاطر الكوارث والتعاون

تقديم الخدمات والشراكات

)(SDP

EUP

االتحاد األوروبي والشراكات

تقديم الخدمات والشراكات

)(SDP

FFW

اإلنذار بالفيضانات الخاطفة

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

HMETRY

القياسات الھيدرولوجية

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

HMEWS

نظم اإلنذارات المبكرة الخاصة باألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

MEDCOM

وسائل اإلعالم واالتصاالت

تقديم الخدمات والشراكات

PEF

الفيضانات الجائحة المحتملة

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

RCC

المراكز المناخية اإلقليمية

المناخ والھيدرولوجيا

)(CH

RMDCN

الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد الجوية

تطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

)(TDI

MTDCF

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية

تطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

)(TDI

RIC

المراكز اإلقليمية لألدوات

RRBON

إعادة تصميم شبكة الرصد اإلقليمية األساسية التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس تطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

)(SDP

)(TDI
SAI

تطبيقات الخدمات وتحسيناتھا

تقديم الخدمات والشراكات

)(SDP

SEB

تحديد المنافع االجتماعية – االقتصادية

تقديم الخدمات والشراكات

)(SDP

SPAP

الخطة اإلستراتيجية وخطة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي السادس

فريق اإلدارة

WARN

خدمات اإلنذار

تقديم الخدمات والشراكات

WIS-DI

تطوير وتنفيذ نظام معلومات

WSD

ندرة المياه والجفاف

)(MG
)(SDP

تطوير التكنولوجيا وتطبيقھا

)(WIS

المناخ والھيدرولوجيا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)(CH

)(TDI
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المسودة األولى

التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
التقرير المرحلي عن اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS
المراجع:
1

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

2

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/
english/pdf/1077_en.pdf

3

تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باإلطار العالمي للخدمات المناخية
http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/1065_HLT_report_en.pdf

4

الموقع الشبكي الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php

معلومات أساسية
في إطار من الجھود المبذولة لدعم األعضاء في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات
1
المناخية )  ( G FC Sع لى المستوى الوطني ،انطلقت مشاريع نموذجية في بوركينا فاسو،
وتشاد،والنيجر ،ومالي  .(http://www.wmo.int/pages/gfcs/PilotProjects.phpولدعم التنفيذ على المستوى
اإلقليمي عقدت حلقة عمل إقليمية بشأن ال خدمات المناخية لصالح أقل البلدان نموا ً في آسيا
)  ( h t tp :// www . w mo . in t / p ages / g fc s / office / As ia _ R eg _ W S . p hpوفي منطقة البحر الكاريبي
) ،(http://www.gfcs-climate.org/workshop-caribbeanفي شھر تشرين األول /أكتوبر 2012وشھر أيار /مايو 2013
تباعا ً .وإضافة إلى ذلك ،يجري التخطيط أيضا ً لعقد حلقات عمل حلقة للجزر الصغيرة في المحيط الھادئ ،وللبلدان
الناطقة بالبرتغالية ،ولبلدان أمريكا الالتينية.ويجري التخطيط لحلقات عمل بغية إنشاء أطر للخدمات المناخية على
المستوى الوطني في بوتسونا ،ونيبال ،وجنوب أفريقيا ،وإسبانيا.وتقدم حلقات العمل والمشاريع النموذجية المذكورة
دروسا ً ّقيمة في ما يتعلق بإعداد مبادئ توجيھية بشأن أطر للخدمات المناخية على المستوى
الوطني.(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GuidetoClimateServicesattheNationalLevel.pdf
واستمرت الجھود المبذولة لتعزيز المشاركة والدعم من جانب الوكاالت الشريكة من خالل أمثلة
2
محددة للتعاون .ونتج عن التعاون بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومنظمة الصحة العالمية
) (WHOوضع أطلس للصحة والمناخ .وأطلق ھذا المطبوع المشترك في الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي
يبين المدى الجغرافي لألوبئة الصحية الناجمة عن المناخ وآثارھا ،ويعطي أمثلة عملية على
لألرصاد الجوية .وھو ّ
كيفية مساھمة استخدام المعلومات الجوية والمناخية في حماية الصحة العامة وتحسين النواتج الصحية
) .(http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdfولمواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية
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المسودة األولى
) ،(WHOيتم إنشاء مكتب لمشروع مشترك بين المنظمتين  WHOو WMOبغية دعم تنفيذ مكون الصحة لإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) .(GFCSومن المتوقع أن يبدأ المكتب عمله في منتصف عام  .2013وستنشأ مكاتب مماثلة لدعم تنفيذ
المجالين ذوي األولوية لألمن المائي والغذائي.
ً
ُ
حاليا ،بدعم مالي من النرويج ،جھد تعاوني يشارك فيه كل من المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة
وينفذ
3
العالمية ) (WHOوبرنامج األغذية العالمي ) (WFPواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر )(IFRC
والبرنامج البحثي الخاص بتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي ) (CCAFSالتابع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية
الدولية ) ،(CGIARومركز البحوث الدولية للمناخ والبيئة ) ،(CICEROومعھد كريستيان ميشلس ) ،(CMIيھدف إلى
تيسير إنتاج خدمات المناخ واألمن الغذائي والتغذية والصحة وتطبيقھا في أفريقيا .وتھدف المبادرة إلى زيادة قدرة
السكان األكثر عرضة آلثار الطقس واألحداث المرتبطة بالمناخ على المواجھة من خالل تطوير البرنامج المشترك
وتنفيذه وتقييمه في البلدان المستفيدة.
وُنظم "حوار بين مستخدمي الخدمات المناخية وموفريھا :نحو تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية
4
) "(GFCSفي جنيف ،في يومي  26و 27تشرين األول /أكتوبر  ،2013كجزء من الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية ) 31-29تشرين األول /أكتوبر  .(2012وحضر الحوار أكثر من  300مشارك وقد سمح بتقاسم الخبرات
والدروس المستفادة في إنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا في قطاعات اجتماعية  -اقتصادية مختلفة ،تم إبراز بعضھا من
خالل  50ملصقا ً متوافراً في الحوار .وإضافة إلى ذلك ،أظھرت سبعة لقاءات جانبية نظمھا الشركاء والمنظمة )(WMO
أن عمليات التعاون بين الوكاالت جارية بالفعل ولكن يجب مواصلة تحسينھا وتسھيلھا ،مما يتطلب شراكات مناسبة.
ثان بعنوان" :خدمات المناخ التشغيلية :حوار من أجل اتخاذ
5
وُعقد في األول من تموز /يوليو  2013حوار ٍ
إجراءات عملية" ،في إطار االجتماع األول للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية الذي ُعقد في جنيف في الفترة
 5-1تموز /يوليو  .2013وجمع الحوار مشاركين يمثلون موفري الخدمات المناخية ومستخدميھا وأبرز قيمة نظام منظم
ومنسق في التعامل مع سلسلة القيمة برمتھا إلنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا ،وقدم أمثلة عن أنشطة ملموسة ُ
استقت
من المستويين العالمي والوطني.
ولتوثيق الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في إنتاج الخدمات المناخية وتطبيقھا على صعيد العالم ،تم
6
ً
تقديم مطبوع بعنوان " "Climate ExChangeفي الحوار بين مستخدمي الخدمات المناخية ومقدميھا ،موفرا أمثلة على كيفية
مساھمة الخدمات المناخية في إنتاج الغذاء ،والحد من مخاطر الكوارث ،والصحة ،والنقل ،والطاقة والمياه ،وإدارة الطاقة.
وقدم العديد من األعضاء مساھمات لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSمن بينھم :أستراليا
7
) 484 000فرنك سويسري(؛ وكندا ) 5 796 000فرنك سويسري(؛ والصين ) 200 000فرنك سويسري(؛ وھونغ كونغ،
الصين ) 9 520فرنكا ً سويسريا ً(؛ وفنلندا ) 461 700فرنك سويسري(؛ والھند ) 118 000فرنك سويسري(؛ وإندونيسيا
 650 000فرنك سويسري(؛ وآيرلندا ) 488 400فرنك سويسري(؛ والنرويج ) 18 885 000فرنك سويسري(؛ وجمھورية
كوريا ) 126 368.00فرنك سويسري(؛ وسويسرا ) 1 100 000فرنك سويسري(؛ والمملكة المتحدة ) 350 000فرنك
سويسري( .وإضافة إلى ذلكّ ،
قدمت ألمانيا وإيطاليا تبرعات عينية من خالل إعارة خبراء لمكتب اإلطار العالمي
).(GFCS
وتواصلت الجھود المبذولة للترويج لتحسين فھم األعضاء والشركاء ألھمية اإلطار العالمي للخدمات
8
المناخية ) ،(GFCSومنافعه ومساھماته ،من خالل تنظيم حلقات العمل واللقاءات الجانبية في االجتماعات رفيعة
المستوى مثل ريو  ،20+ومؤتمر األطراف الثامن عشر في الدوحة ،واألسبوع العالمي للمياه ،والدورة السادسة
والثالثين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) ،(SABSTA 36والمنتدى العالمي السادس للمياه ،وأحداث أخرى
مھمة كثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل باء:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
نتائج االستقصاء الذي أجري في االتحاد اإلقليمي السادس بشأن الوضع المؤسسي للمرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالتحديات واألولويات ذات الصلة
يرد بالتفصيل تحليل االستقصاء الذي أجري في االتحاد اإلقليمي السادس من كانون األول /ديسمبر  2012إلى النصف
األول من عام  2013في الوثيقة  INF. 14المعروضة على الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس ،كما يرد على
الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOعلى الوصلة التالية:
.http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_survey_2013.php
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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التذييل جيم:
تقرير مرحلي للعلم –
ال ُيدرج في الملخص العام
قائمة القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا(
التي التزال سارية في وقت انعقاد دورته السادسة عشرة
)المرجع :التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة لالتحاد اإلقليمي السادس(

رقم القرار

(XI-RA VI) 11

(XIII-RA VI) 16

(XV-RA VI) 1

عنوان القرار

العمل بالنظام الدولي لالتصاالت البحرية في
جمع تقارير السفن الخاصة باألرصاد الجوية
والبحرية
دعم اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
إنشاء شبكة للمراكز المناخية اإلقليمية في
االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا(
)(RA VI RCC-Network

(XV-RA VI) 2

الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية،
والشبكة المناخية األساسية اإلقليمية في اإلقليم
السادس
فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي السادس
)أوروبا( )(RA VI MG

(XV-RA VI) 4

الفريق العامل المعني بالمناخ والھيدرولوجيا

(XV-RAVI) 5

الفريق العامل المعني بتقديم الخدمات
والشراكة )(WG-SDP

(XV-RAVI) 6

الفريق العامل المعني بتطوير التكنولوجيا
وتطبيقھا

(XV-RA VI) 7

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة

(XV-RA VI) 3

اإلدارة
المختصة
إدارة نظم الرصد
والمعلومات

اإلجراء المقترح
اإلبقاء على
سريان
القرار

االستعاضة
عن القرار

X

)(OBS

إدارة خدمات
الطقس والحد من
أخطار الكوارث

X

)(WDS

إدارة المناخ
والماء )(CLW
إدارة نظم الرصد
والمعلومات

X

X

)(OBS

إدارة التنمية
واألنشطة
اإلقليمية )(DRA

X

إدارة المناخ
والماء )(CLW

X

إدارة خدمات
الطقس والحد من
أخطار الكوارث

X

)(WDS

إدارة نظم الرصد
والمعلومات
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على سريان
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