املعارف
ا ملنا خية
العمل:
من أجل

إطار ع املي
للخدمات املناخية -
متكني
األشد ضعف ًا
تقرير موجز

تقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى
بشأن اإلطار الع املي
للخدمات املناخية
مطبوع املنظمة رقم 1066

UN SYSTEM
DELIVERING AS ONE ON
CLIMATE KNOWLEDGE

مطبوع املنظمة رقم 1066
© حقوق الطبع محفوظة للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية2011 ،

حقوق الطبع الورقي أو اإللكتروني أو بأي وسيلة أو لغة أخرى محفوظة للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية .ويجوز
استنساخ مقتطفات موجزة من مطبوعات املنظمة دون احلصول على إذن بشرط اإلشارة إلى املصدر الكامل بوضوح.
وتوجه امل راسالت والطلبات املقدمة لنشر أو استنساخ أو ترجمة ه ذا املطبوع (امل واد) جزئي ًا أو كلي ًا إلى العن وان التالي:

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
E-mail: publications@wmo.int

Chair, Publications Board
)World Meteorological Organization (WMO
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2, Switzerland
ISBN 978-92-63-61066-9

ملحوظة:
التسميات املستخدمة في مطبوعات املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية وطريقة عرض امل واد فيها ال تعني بأي حال من
األح وال التعبير عن أي رأي من جانب أمانة املنظمة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو
منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيني حدودها أو تخومها.
اآلراء املعرب عنها في مطبوعات املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية هي آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة.
كما أن ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو موصى بها من املنظمة
ال لها على س واها مما مياثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.
تفضي ً
مطبوع على ورق معتمد من مجلس اإلش راف على الغابات ()FSC

فرصة متاحة للعالم
إن املناخ عامل حيوي في حياة وسبل عيش جميع السكان وفي التنمية ككل .ويقترح ه ذا التقرير الطريقة التي
ميكن بها إقامة نظام ع املي لتوفير اخلدمات املناخية ،1على مدى األع وام القليلة املقبلة ،ينقذ األرواح ويحمي
م واطن عمل وبيوت األشخاص الضعفاء احلال.
وتعتقد فرقة العمل الرفيعة املستوى ،استناداً إلى عملها وإلى املشاورات ال واسعة النطاق ،أن حتسني االستخ دام
الع املي وال واسع النطاق للخدمات املناخية املوفرة من خالل اإلطار الع املي للخدمات املناخية سوف يثمر منافع
اجتماعية واقتصادية كبيرة .ويتيح اإلطار فرصة هامة وفعالة من حيث التكلفة لتحسني الرفاه في جميع البل دان
من خالل تقدمي املساهمات ألغ راض التنمية ،واحلد من مخاطر الك وارث ،والتكيف مع تغير املناخ .ويحتاج األمر
إلى تعبئة ع املية للجهود وتعاون غير مسبوق فيما بني املؤسسات عبر احلدود السياسية والوظيفية والتنظيمية،
وتعتقد فرقة العمل أن اإلطار الع املي للخدمات املناخية ميكن أن يشجع ه ذا اجلهد ويوجهه.
وفي حني أن جميع البل دان ميكن أن حتقق مكاسب من املشاركة في اإلطار ،فإن فرقة العمل تعتقد أنه يجب أن
يعطي األولوية للبل دان النامية املتأثرة ب املناخ ،والسيما البل دان األفريقية ،وأقل البل دان من واً ،والبل دان النامية غير
الساحلية ،والدول النامية اجلزرية الصغيرة ،التي غالب ًا ما تكون فيها اخلدمات املناخية ضعيفة أيض اً.

استنتاجات فرقة العمل الرفيعة املستوى
لقد عملت فرقة العمل بالتشاور مع جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة للوقوف على الوضع ال راهن لتوفير
اخلدمات املناخية الع املية وحتديد الفرص لتحسينها ،فخلصت إلى ما يلي:
•

•

•

1

في البل دان التي لها خدمات مناخية فعالة غالب ًا ما تساهم هذه اخلدمات في احلد من املخاطر وتزيد
إلى أقصى حد من الفرص ذات الصلة ب املناخ .لكن هناك ثغرة ذات شأن بني توفير اخلدمات املناخية
واحتياجات املستخدمني .والقدرات احلالية على توفير اخلدمات املناخية ال تستغل كل ما نعرفه عن
املناخ ،وتقصر في تلبية احتياجات احلاضر واملستقبل ،كما أنها ال تعطي ف وائدها الكاملة واحملتملة .وه ذا
هو احلال بشكل خاص في البل دان النامية وفي أقل البل دان من واً التي هي أيض ًا األشد تأث راً بتقلبية املناخ
وتغيره؛
لكي تكون املعلومات املناخية مفيدة البد من تكييفها وفق احتياجات املستخدمني .فاخلدمات املناخية
القائمة ال تركز بشكل جيد على احتياجات املستخدمني ،ومستوى التفاعل بني مزودي ومستخدمي
اخلدمات املناخية غير كاف .ويحتاج املستخدمون إلى اإلفادة من مشورة اخلب راء ودعمهم ملساعدتهم على
اختيار املعلومات املناخية وتطبيقها على النحو املالئم .واخلدمات املناخية غالب ًا ما ال تصل إلى «امليل
األخير» ،أي إلى األشخاص الذين هم بأشد احلاجة إليها ،والسيما على مستوى املجتمعات احمللية في
البل دان النامية وأقل البل دان من واً؛
لدعم اخلدمات املناخية يحتاج األمر إلى الرص دات عالية اجلودة في كامل املنظومة املناخية وإلى املتغي رات
االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة .وفي حني أن القدرات القائمة مل راقبة املناخ توفر أساس ًا معقو ًال لتعزيز
اخلدمات املناخية هي معلومات مناخية يتم إع دادها وتسليمها تلبية الحتياجات املستخدمني.
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اخلدمات املناخية فإن االلتزام مب ؤازرة الرص دات العالية اجلودة غير كاف ،ويحتاج األمر إلى تعزيز الشبكات
القائمة ،والسيما في البل دان النامية .كما أن األمر يحتاج إلى بذل احلكومات وغيرها من اجلهات املزيد
من اجلهود للتغلب على القيود الهائلة احلالية فيما يتعلق بتقاسم البيانات املناخية وغيرها من البيانات
ذات الصلة ،والوصول إليها؛
•

•

ستتوقف اخلدمات املناخية الفعالة على زيادة الطاقة القصوى احملتملة للمعارف القائمة ،والتطورات
اجلديدة في مجال البحث ،والدعم القوي املقدم من جميع مجتمعات البحث ذات الصلة وتقوية التعاون
فيما بينها .وفهم نظام املناخ يتطور بسرعة ،لكنه ال يتحول بفعالية إلى خدمات ميكن أن يستند إليها
صنع الق رار .وبشكل خاص يحتاج األمر إلى املزيد من اجلهود لتحسني قدرتنا على التنبؤ ب املناخ ومساعدة
املستخدمني على األخذ بعدم اليقني املتصل بذلك لدى صنع الق رار؛
لن تنجح اجلهود ال رامية إلى توفير خدمات مناخية فعالة ع املي ًا إال إذا مت بصورة منهجية ومنتظمة بناء
قدرات ّ
متك ن جميع البل دان من إدارة املخاطر املناخية بشكل فعال .واألنشطة احلالية لبناء القدرات لدعم
اخلدمات املناخية حتتاج إلى حتسني وتنسيق على نحو أفضل .كما يحتاج األمر إلى مبادرة شاملة لبناء
القدرات لتعزيز القدرات القائمة في مجاالت احلكم الرشيد ،واإلدارة ،وتنمية امل وارد البشرية ،والقيادة،
وخلق الش راكات ،واالتصاالت في مجال العلوم وتوفير اخلدمات ،وتعبئة امل وارد.
املستخدمون ،احلكومات ،القطاع اخلاص ،البحث ،الزراعة ،املياه،
الصحة ،البناء ،احلد من الك وارث ،البيئة ،السياحة ،النقل ،إلخ
البيئة ،السياحة ،النقل ،إلخ

الوصلة البينية فيما بني املستخدمني
نظام معلومات اخلدمات املناخية
البحث والنمذجة والتنبؤ

الرص دات وعمليات امل راقبة

تطوير القدرات
رسم بياني للعناصر املك ّونة لإلطار الع املي للخدمات املناخية مع تكرر عنصر بناء القدرات وت داخله مع جميع
العناصر املك ّونة األخرى.

ملكونة لإلطار الع املي للخدمات املناخية
العناصر ا ّ
تؤيد فرقة العمل إجما ًال بنية اإلطار كما اقترحها م ؤمتر املناخ الع املي الثالث ،لكن مع إضافة عنصر يتعلق ببناء القدرات.
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وفيما يلي العناصر املقترحة املكونة لإلطار:
-1

ستوفر الوصلة البينية للمستعملني وسيلة للمستخدمني وممثليهم والباحثني في مجال املناخ وموفري
اخلدمات املناخية وسيلة للتفاعل ،مبا يزيد إلى أقصى حد من منفعة اخلدمات املناخية واملساعدة على
تطوير تطبيقات جديدة وأفضل للمعلومات املناخية.

-2

نظام معلومات اخلدمات املناخية هو النظام الالزم حلماية وتوزيع البيانات واملعلومات املناخية وفق ًا
الحتياجات املستخدمني وطبق ًا لإلج راءات التي تتفق عليها احلكومات ويتفق عليها سائر مزودي البيانات.

-3

سيضمن عنصر الرص دات وامل راقبة القيام بالرص دات املناخية الالزمة لتلبية االحتياجات في مجال اخلدمات
املناخية.

-4

سيق ّي م العنصر املتعلق بالبحث والنمذجة والتنبؤ احتياجات اخلدمات املناخية وسينهض بهذه
االحتياجات في إطار ج داول أعمال البحث ذات الصلة.

-5

سيدعم عنصر بناء القدرات التطوير املنهجي للمؤسسات والهياكل وامل وارد البشرية الالزمة لتوفير
خدمات مناخية فعالة.

والعديد من القدرات وال ُب نى التحتية التأسيسية التي تشكل هذه العناصر قائمة بالفعل أو جار إنشاؤها ،لكنها
حتتاج إلى تنسيق وإلى مزيد من التركيز على احتياجات املستخدم .ويجب بناء على ذلك أن يكون دور اإلطار
التيسير والتعزيز وليس االزدواجية.

األدوار واملسؤوليات على املستويات الع املي واإلقليمي والوطني
تعتقد فرقة العمل أن توفير خدمات مناخية تشغيلية يجب أن يكون محور تركيز اإلطار .ويجب أن يعمل
اإلطار على املستويات الع املي واإلقليمي والوطني دعم ًا ألصحاب املصلحة واجلهود املبذولة على الصعيد الع املي
واإلقليمي والوطني ،وبالتعاون مع أصحاب املصلحة.
•

•

•

على الصعيد الع املي ،سوف يركز اإلطار على توفير منتجات ع املية في مجال التنبؤ ب املناخ ،وتنسيق ودعم
تبادل البيانات ،ومبادرات بناء القدرات الرئيسية ،ووضع وصيانة املعايير والبروتوكوالت.
ال من
على الصعيد اإلقليمي ،سيدعم اإلطار اجلهود املتعددة األط راف للتطرق لالحتياجات اإلقليمية ،مث ً
خالل تطوير السياسات العامة اإلقليمية ،وتبادل املعارف والبيانات ،وتطوير الهياكل األساسية ،والبحث،
والتدريب ،وتوفير اخلدمات إقليمي ًا لتلبية االحتياجات اإلقليمية املتفق عليها.
على الصعيد الوطني ،سيركز اإلطار على تأمني الوصول إلى البيانات واملنتجات املعرفية ،وتكييف
املعلومات وفق ًا الحتياجات املستخدمني ،وتأمني االستخ دام الروتيني الفعال للمعلومات في التخطيط
واإلدارة بت واز مع تطوير القدرات املست دامة به ذا اخلصوص.

وللمستخدمني ،رهن ًا باحتياجاتهم وقدراتهم ،أن يحصل وا على معلومات من مجموعة واسعة من املصادر الع املية
واإلقليمية والوطنية املتاحة.
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أهداف تنفيذ اإلطار اإلجمالية
تقترح فرقة العمل أن تكون األه داف اخلمسة للتنفيذ في األجل القصير كما يلي:
•

•

•
•

•

إنشاء آليات لتعزيز النظام التعاوني الع املي جلمع الرص دات وجتهيزها وتبادلها ،والستخ دام املعلومات ذات
الصلة ب املناخ؛
تصميم وتنفيذ مجموعة من املشاريع تستهدف احتياجات البل دان النامية ،والسيما منها تلك التي هي
حالي ًا أقل قدرة على توفير خدمات مناخية؛
استنباط إست راتيجيات لالتصاالت اخلارجية ،وب رامج لتعبئة امل وارد وبناء القدرات؛
وضع منهجيات عمل داخلية ،والسيما لالتصاالت والنقاش والبت في أولويات التنفيذ ،مبا في ذلك فيما
يتصل بالرص دات ،ونظم املعلومات ،وعناصر البحث وبناء القدرات؛
حتديد أه داف ووضع إج راءات مل راقبة أداء اإلطار وتقييمه.

توفير املوارد لتنفيذ اإلطار
توصي فرقة العمل باإلجماع (التوصية  )1بأن يتعهد املجتمع الدولي باالستثمار في حدود
 75مليون دوالر أمريكي في السنة إلقامة اإلطار ومؤازرته .وسوف يعتمد هذا االستثمار على
االستثمارات القائمة املوفرة من احلكومات في نظم مراقبة املناخ ،والبحث ،ونظم إدارة املعلومات،
ليعود ذلك بالنفع على املجتمع في جميع شرائح املجتمع ولكن أيض اً ،وهذا من األهم واألكثر
استعجا ًال ،في احلد من مخاطر الكوارث ،وحتسني إدارة املياه ،وزيادة إنتاجية واستدامة الزراعة،
وحتسني النواجت الصحية في أشد املجموعات ضعف ًا في البلدان النامية.

املبادئ الواجب اعتمادها في وضع اإلطار موضع التنفيذ
لتأمني أن يؤتي اإلطار العاملي للخدمات املناخية أكبر منفعة ألولئك الذين هم في أشد احلاجة إلى اخلدمات
املناخية ،توصي فرقة العمل (التوصية  )2بالتقيد باملبادئ الثمانية التالية في تنفيذه:
املبدأ  :1ستستفيد جميع البل دان لكن األولوية يجب أن تعطى لبناء قدرات البل دان النامية الشديدة
التأثر ب املناخ
املبدأ  :2سيكون الهدف األساسي لإلطار زيادة ت وافر اخلدمات املناخية جلميع البل دان ووصول هذه البل دان
إليها واستخ دامها
املبدأ  :3ستتطرق أنشطة اإلطار إلى ثالثة مجاالت جغ رافية هي املجال الع املي واملجال اإلقليمي واملجال الوطني
املبدأ  :4ستكون اخلدمات املناخية التشغيلية العنصر األساسي في اإلطار
املبدأ  :5املعلومات املناخية هي باألساس سلعة عمومية دولية توفرها احلكومات التي لها دور مركزي في
إدارتها من خالل اإلطار
املبدأ  :6سيشجع اإلطار التبادل احلر واملفتوح لبيانات امل راقبة ذات الصلة ب املناخ وفي نفس الوقت احت رام
سياسات البيانات الوطنية والدولية
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املبدأ  :7سيكون دور اإلطار التيسير والتعزيز وليس االزدواجية
املبدأ  :8سيتم بناء اإلطار من خالل ش راكات بني املستخدمني وموفري اخلدمات تشمل جميع أصحاب
املصلحة

أولويات التنفيذ العاجلة
بناء القدرات في البلدان النامية
تعتقد فرقة العمل أن وضع إستراتيجية لبناء القدرات في البل دان النامية سيكون أمراً أساسي ًا في جناح تنفيذ
اإلطار .وسيشمل ذلك إقامة جلنة تنفيذية قوية لبناء القدرات في خياري اإلدارة املقترحني لإلطار .ويجب
استنباط إستراتيجية رئيسية لألجل القصير لتنفيذ اإلطار ،وتنفيذ مجموعة واسعة من املشاريع تستهدف
احتياجات البل دان النامية .وحتدي داً ،تقترح فرقة العمل مشاريع بناء القدرات التالية التي يجب أن تنفذ بأسرع
وقت ممكن:
•

•

•

الربط بني مستعملي اخلدمات املناخية وموفريها .وتقترح فرقة العمل أن يشمل اإلطار منتدى للت واصل بني
املستخدمني للربط بني موفري اخلدمات املناخية ومستخدميها بغية بناء قدرة املستخدمني على االستخ دام
األفضل للخدمات املناخية ،وجتميع احتياجات املستخدمني ،واملساعدة في رصد وتقييم اإلطار ،وتشجيع
الفهم الشامل له؛
بناء القدرات الوطنية في البل دان النامية .خلصت فرقة العمل إلى أن ق رابة  70بل داً ال ميتلك القدرات
األساسية الالزمة لتوفير فرصة الوصول املست دام إلى اخلدمات املناخية .وبالتالي فهي توصي بإنشاء فرقة
عمل برنامجية رفيعة املستوى لبناء القدرات الالزمة للبل دان وفق احتياجاتها وأولوياتها؛
تعزيز القدرات املناخية اإلقليمية .سيكون تعزيز التنسيق اإلقليمي وتعزيز القدرات الفنية أم راً هام ًا في
سير اإلطار .وبالتالي توصي فرقة العمل بإقامة شبكة فعالة كلي ًا من امل راكز اإلقليمية .وسوف يتطلب ذلك
تعزيز امل راكز القائمة وإنشاء عدد من امل راكز اجلديدة .وستختلف أدوار وأنشطة امل راكز املناخية اإلقليمية
بحسب االهتمامات واالحتياجات اخلاصة بكل منطقة.

بناء القدرة على تنفيذ منتدى التواصل بني املستخدمني في البلدان النامية
يكمن سبيل جناح اإلطار في األجل الطويل في قدرته على التفاعل مع مجتمع مستخدميه من أجل التمكن
من تكييف اخلدمات املناخية على نحو مالئم مع احتياجات املجتمع .وحتث فرقة العمل على بذل جهود
جديدة للنهوض باحلوار بني موفري اخلدمات ومستخدميها ،والتركيز على وضع وتنفيذ تدابير من أجل جناح
اإلطار في تلبية االحتياجات ،واستخ دام نتائج الرصد هذه من أجل القيام باستمرار بتقييم األداء العام لإلطار
وحتسينه.
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حتسني الرصدات املناخية في املناطق التي تعاني من شح في البيانات
تعتمد اخلدمات املناخية الفعالة على ت وافر البيانات املناخية الكافية والعالية اجلودة .وتقترح فرقة العمل وضع
برنامج ملعاجلة الثغ رات القائمة في نظامي الرصد األساسيني الع امليني للغالف اجلوي ،وهما الشبكة السطحية
الع املية والشبكة الع املية لرصد اله واء العلوي.

بناء قدرات قطاع البحث في مجال املناخ في البلدان النامية
لتحسني املعدل الذي تتدفق به نتائج البحوث إلى اخلدمات ،ولتحسني جودة وأهمية اخلدمات املناخية ،والسيما
في البل دان النامية ،يشمل اقت راح فرقة العمل وضع برنامج لبناء القدرات في قطاع البحث في البل دان النامية.

ُن هج ممكنة لسياسة البيانات الع املية
تعتقد فرقة العمل أن وجود ح واجز أمام الوصول إلى مجموعات البيانات القائمة واستخ دامها ُي عد قصوراً ذا شأن
في توفير اخلدمات املناخية .وللتغلب على هذه احل واجز تقترح فرقة العمل استخ دام اآلليات الت داولية الدولية
القائمة ،وبشكل رئيسي نظام املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية للتوصل إلى اتفاق بشأن البيانات واملنتجات
املناخية األساسية الالزمة لتوفير خدمات مناخية فعالة ،وبشأن ما ميكن تقاسمه دعم ًا حلماية األرواح واملمتلكات
ورفاه جميع األمم.

بناء قدرة قيادية وإدارية مستدامة
سيتطلب تنفيذ اإلطار إنشاء فريق قيادة تابع للحكومات ويتمتع بدعمها ،كما سيحتاج إلى دعم من منظومة
األمم املتحدة .وعنصر القيادة األساسي ه ذا واخلبرة الفنية هذه سيحركان تنفيذ جميع ج وانب اإلطار بالتعاون مع
القدرات الوطنية واإلقليمية القائمة ،ويجب دعمهما بأمانة صغيرة تستند إلى األمم املتحدة.

استنباط خطة تنفيذ مفصلة
يوفر تقرير فرقة العمل ه ذا خطة على مستوى إست راتيجي لتنفيذ اإلطار .وبعد إق رار هذه اخلطة اإلست راتيجية
نوصي (التوصية  )3منظومة األمم املتحدة بالقيام ،على سبيل األولوية العاجلة ،بإنشاء فريق فني مخصص لوضع
خطة تنفيذ مفصلة لإلطار الع املي للخدمات املناخية تقوم على أساس اإلست راتيجية ال واسعة احملددة في ه ذا
التقرير ،على أن تقر احلكومات هذه اخلطة من خالل عملية دولية حكومية قبل تنفيذها.
ويجب أن حتدد خطة التنفيذ املفصلة املشاريع ذات األولوية العليا للنهوض باإلطار في املجاالت التي ميكن أن
يساعد فيها على احلد من سرعة التأثر بتغير املناخ وتقلبه .وباإلضافة إلى املسار السريع ،املتمثل في مشاريع بناء
القدرات ،يجب أن تصف خطة التنفيذ برنامج ًا مست دام ًا يقوم عليه التنسيق الالزم للحفاظ على قدرات اإلطار
التشغيلية .ويجب أن حتدد خطة التنفيذ أه داف ًا يتعني حتقيقها على مدى األع وام العشرة القادمة ،وأن يزيد
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تفصيل أدوار ومسؤوليات العناصر املكونة لإلطار التي تسهم في العملية على املستويات الع املي واإلقليمي
والوطني ،وكذلك دور ومسؤولية األمانة التي تدعمه ،كما يجب أن تشمل خطة التنفيذ تقييم ًا للمخاطر.

املؤش رات واحلدود الزمنية لتنفيذ اإلطار
تقترح فرقة العمل املؤش رات واحلدود الزمنية التالية لتنفيذ اإلطار:
•

•

•

•

بحلول نهاية عام  .2011استنباط خطة تنفيذ مفصلة لإلطار تتفق مع ق رارات م ؤمتر املنظمة الع املية
لألرصاد اجلوية وتتضمن العناصر واملبادئ املقترحة في ه ذا التقرير .و ُي نظر في هذه اخلطة في اجللسة العامة
الدولية احلكومية االفتتاحية ملجلس اإلطار؛
بحلول نهاية عام  .2013إكمال مرحلة بناء فيما يتصل بالتنظيم ،تشمل إنشاء أمانة لدعم اإلطار وهياكل
جلان اإلدارة واللجان التنفيذية (الفنية) الالزمة .ووضع ب رامج للمعاجلة الفورية ألولويات التنفيذ؛
بحلول نهاية عام  .2017تيسير الوصول إلى خدمات مناخية أفضل ع املي ًا في أربعة قطاعات ذات أولوية
(الزراعة ،واحلد من مخاطر الك وارث ،والصحة ،واملاء) .وإنشاء جلان فنية نشطة لكل عنصر من العناصر
وبرنامج ًا فعا ًال لالتصاالت .وإش راك ما ال يقل عن خمسة كيانات من كيانات األمم املتحدة واملشاركة في
ما ال يقل عما قيمته  150مليون دوالر أمريكي في املشاريع اإلمنائية ذات الصلة ب املناخ .وإكمال استع راض
منتصف املدة لتنفيذ اإلطار؛
بحلول نهاية عام  .2021تيسير الوصول إلى خدمات مناخية أفضل ع املي ًا في جميع قطاعات
املناخ احلساسة ،وإش راك ما ال يقل عن ثمانية كيانات من كيانات األمم املتحدة ،واملشاركة
مبا ال يقل عن  250مليون دوالر أمريكي في مشاريع التنمية ذات الصلة ب املناخ.

توفير املوارد لعناصر بناء القدرات في تنفيذ اإلطار
تقترح فرقة العمل أن تتعهد احلكومات بدعم أمانة مت واضعة حتتاج إلى استثمار بق رابة  3ماليني من الدوالرات
في السنة ،سيكون لها دور دعم هياكل اإلطار القيادية واإلدارية .أما فيما يتعلق ببناء القدرات فقد اقترحت فرقة
العمل تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع «املسار السريع» ترمي إلى بناء القدرات في العالم النامي خللق وتوفير
اخلدمات املناخية التي تتطلب استثماراً في حدود  75مليون دوالر في السنة .وتوصي فرقة العمل بشدة (التوصية
 )4احلكومات ووكاالت املساعدة اإلمنائية على إعطاء األولوية لدعم بناء القدرات الوطنية مبا من شأنه أن يسمح
للبل دان النامية ب املشاركة في اإلطار .ويحتاج األمر إلى مزيد حتليل االحتياجات الوطنية ،لكن في نفس الوقت
نوصي بعدد من مشاريع املسار السريع املشار إليها في ه ذا التقرير .ولضمان فعالية وصول أكبر عدد من البل دان
على الصعيد الوطني إلى املعلومات املناخية الع املية ،نوصي بإست راتيجية أولية لتعزيز عناصر اإلطار اإلقليمية
بسرعة أو خلق عناصر إقليمية جديدة .وهذه العناصر اإلقليمية يجب أن تتوالها وتستضيفها بل دان املنطقة
باالستناد إلى اتفاقات إقليمية ،ويجب تكليفها بدعم تدفق املعلومات واملساعدة على بناء القدرات الوطنية على
املستوى الوطني.
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إدارة اإلطار
نظرت فرقة العمل في عدد من اخليارات إلدارة اإلطار ،م راعية احلاجة إلى ضمان دور احلكومات املركزي ،وغير ذلك
من االحتياجات باالستناد إلى استنتاجات فرقة العمل ،واملبادئ املشتركة ،مثل الكفاءة والشفافية واملساءلة واملرونة
واإلنصاف واملشاركة .وعلى أساس هذه االعتبارات توصي فرقة العمل (التوصية  )5بالنظر في خياري اإلدارة التاليني
لإلطار:
•

•

اخليار ألف – خلق مجلس دولي حكومي جديد في منظومة األمم املتحدةُ .ي نشأ مجلس دولي حكومي
معني باخلدمات املناخية لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار .ويقدم تقاريره إلى م ؤمتر املنظمة الع املية لألرصاد
اجلوية .ويكون املجلس مفتوح ًا أمام عضوية جميع البل دان ويجتمع في جلسات عامة دوري اً ،ول رمبا سنوي اً.
ويقوم بتطوير آليات رسمية إلش راك األمم املتحدة وغيرها من أصحاب املصلحة في عمله .وينتخب رئيس ًا
وجلنة صغيرة لإلدارة لتسيير شؤون املجلس في الفت رات الفاصلة بني الدورات ،وكذلك تعيني عدد من
اللجان الفنية لإلش راف على عمل تنفيذ اإلطار واملساهمة فيه .وتعمل هذه اللجان الفنية بشكل
حكومي دولي ،وستستند ،متى أمكن ذلك ،إلى اللجان الدولية القائمة ذات الصلة؛
اخليار باء – إنشاء مجلس مشترك داخل األمم املتحدة تستضيفه وكالة قائمة وتدعوه إلى االنعقادُ .ي نشأ
مجلس مشترك يتكون من كيانات منظومة األمم املتحدة (الوكاالت ،واملؤسسات ،والب رامج ،واإلدارات،
والصناديق املستقلة) لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار .ويقدم املجلس املشترك ملنظومة األمم املتحدة بانتظام
تقارير إلى مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة تقارير ،وكذلك إلى احلكومات من خالل
اجللسات العامة لوكاالت وب رامج األمم املتحدة ال راعية .وينشئ املجلس املشترك جلنة تنفيذية وخمس جلان
لإلدارة الفنية لتنفيذ وإدارة اإلطار ،ومن بني اللجان الفنية التي تعمل على مستوى حكومي دولي .ويتم
تطوير آليات إلش راك أصحاب املصلحة من خارج األمم املتحدة في عمل املجلس ،وذلك من خالل برنامج
الوصل البيني بني املستخدمني ،وصو ًال إلى املستوى الذي تنشده احلكومات ،من خالل املشاركة في الوفود
الوطنية .ويتم ،وفق ما ورد وصفه في اخليار ألف ،إنشاء جلان فنية لإلش راف على عمل عناصر اإلطار
اخلمسة واملساهمة فيه ،كما يتم إنشاء أمانة له ذا الغرض.

وتوصي الفرقة العاملة باعتماد اخليار ألف وبقيام األمني العام للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية بالدعوة إلى عقد
اجتماع اجللسة العامة احلكومية الدولية األولى لإلطار الع املي للخدمات املناخية بحلول نهاية عام  .2011ويجب
أن توجه املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية هذه العملية كما يجب أن تتخذ الترتيبات الالزمة لضمان املشاركة
الكاملة لكافة وكاالت وب رامج األمم املتحدة التي يهمها األمر.
وترى فرقة العمل أن املزايا الرئيسية للخيار ألف تتمثل في أن اإلطار سيكون له مجال واضح ومستقل من
ال عن االستقاللية
املسؤولية واملساءلة املباشرة أمام احلكومات ،مع احتمال كبير ملشاركة خب راء فنيني وطنيني ،فض ً
واملستوى الرفيع من اخلبرة الذي من شأنه أن يؤ ّم ن فرصة جيدة للوصول إلى كيانات وعمليات منظومة األمم
املتحدة .وتتمثل املزايا الرئيسية للخيار باء في كونه ميكن أن ينفذ بسرعة وميكن أن يشرك فوراً آليات منظومة
األمم املتحدة ،وفي كونه يرجح أن تكون االحتياجات املالية لإلدارة أدنى.
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