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وذلك من خالل التمكني لتحسني األداء في تقدمي اخلدمات
وحتسني عمليات الرصد اخلاصة بالطقس واملناخ واملاء ،ونشر
التقدم العلمي والتكنولوجي في عمليات األرصاد اجلوية
تتضمن اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الهيدرولوجية وتطوير القدرات وحتسني الفعالية.
( )WMOللفترة ( )2015-2012وما بعدها القرارات التي
اتخذها املؤمتر العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية (جنيف ،وتتماشى اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة (  )WMOمع
أيار/مايو  2011وتوجهاته التي ستسترشد بها املنظمة االحتياجات املجتمعية العاملية (  )GSNsالثالثة ،واحملاور
) في اتخاذ القرارات ،وكذلك قرارات وتوجهات اإلستراتيجية اخلمسة والنتائج املتوقعة الثماني للمنظمة
(WMO
) في فترة األربع (  .)WMOوشدد املؤمتر على خمسة مجاالت رئيسية
الهيئات التأسيسية التابعة للمنظمة (WMO
ذات أولوية (اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،تنفيذ
سنوات املقبلة.
النظم العاملية املتكاملة للرصد (  /)WIGOS/WISنظام
) في االضطالع بدور قيادي معلومات املنظمة (  ،)WISواألرصاد اجلوية للطيران،
وتتمثل رسالة املنظمة (WMO
عاملي النطاق في مجال اخلبرات املتخصصة والتعاون الدولي وتطوير القدرات ،واحلد من مخاطر الكوارث) تسهم
املتعلقني بالطقس واملناخ والهيدرولوجيا وموارد املياه ،وما إسهام ًا كبيراً في حتقيق النتائج املتوقعة .وتشكل اخلطة
يتصل بذلك من قضايا بيئية ،واملساهمة من خالل ذلك اإلستراتيجية األساس للخطط التشغيلية الالحقة للمنظمة
في حتقيق سالمة الشعوب وعافيتهما في كافة أنحاء العالم )WMO ( ،من أجل األمانة واالحتادات اإلقليمية الستة
وكذلك في حتقيق املنافع املجتمعية واالقتصادية والبيئية واللجان الفنية ،فض ً
ال عن ميزانية املنظمة ( )WMO
القائمة على النتائج.
لكافة الدول.

تصدير

وقد أقر املؤمتر بأن كافة املجتمعات تتأثر بالظواهر املتطرفة
املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء ،وأن الزيادة املتوقعة في حدة
ووتيرة بعض هذه الظواهر املتطرفة بسبب تقلبية املناخ
وتغيره ،حسبما تتوقع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( )IPCCفي تقرير التقييم الرابع الصادر عنها ،سيمثل
حتدي ًا كبيراً ،السيما للبلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول
اجلزرية الصغيرة النامية .وأشار املؤمتر أيض ًا إلى أن أكثر من 90
في املائة من الكوارث الطبيعية تتصل مبخاطر األحوال اجلوية
الهيدرولوجية ،وأن اقتصادات البلدان النامية وأقل البلدان منوا
هي األكثر تأثراً بذلك ،السيما بسبب قدراتها احملدودة على
إعادة البناء املجتمعي واالقتصادي في أعقاب هذه الظواهر.

واملؤمتر على ثقة حقيقية في أن رؤية املنظمة ()WMO
ستتحقق على الوجه األمثل من خالل تنفيذ التوجه الوارد
في هذه اخلطة إلى جانب املجاالت اإلستراتيجية اخلمسة
ذات األولوية ،مما ميكن املجتمعات من حتسني استعدادها
لتحمل الظواهر املتطرفة اخلاصة بالطقس واملناخ واملاء
والبيئة ،وكذلك متكني الدول من حتسني مقاومتها آلثار
تلك الظواهر.

وينبغي النظر إلى احملاور اإلستراتيجية اخلمسة التي تستند
إليها اخلطة ،ال باعتبارها ركائز للمنظمة ( )WMOفحسب،
			
ولكن أيض ًا للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا (د .غرميز)
				
( )NMHSsاملوجودة في أعضاء املنظمة البالغ عددهم  ،189الرئيس

(م .جارو)
األمني العام
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االقتصادية تنجم عن األخطار املتعلقة بالطقس أو املناخ
مقدمة
أو املياه ،من قبيل األعاصير املدارية وعرام العواصف أو
حاالت اجلفاف أو الفيضانات أو أوبئة األمراض وتفشي
املنافع االجتماعية خلدمات الطقس
احلشرات .ويبني الشكل  1بوضوح وجود انخفاض كبير
واملناخ واملاء
في خسائر األرواح وزيادة في اخلسائر االقتصادية خالل
تأتي القيمة االجتماعية واالقتصادية ملعلومات الطقس الفترة .2005-1956
واملناخ من تأثير هذه املعلومات على القرارات التي يتخذها
املستعملون في القطاعات التي تتأثر بأحوال الطقس واملناخ ،وميكن لإلنذارات التي توضع على أساس تنبؤات
وهي قيمة متيل إلى التزايد مع جودة املعلومات ودقتها وحسن فصلية بارعة أن تسهم إسهام ًا كبيراً في تخفيف خسائر
توقيتها ودقة ارتباطها بالواقع احمللي وسهولة استخدامها ( .)4األرواح واملمتلكات املرتبطة بالكوارث الطبيعية ،وتعزيز
وتتراوح املنافع االقتصادية املقدرة لتنبؤات املناخ املتعلقة اإلنتاجية في القطاعات املرتهنة باملناخ (  ، )5وإدارة
بظواهر النينيو  -التذبذب اجلنوبي بالنسبة للقطاع الزراعي املؤسسات التي تعتمد على الطقس واملناخ (  )2مبزيد
العاملي وحده بني  450و 550مليون دوالر أمريكي سنوي ًا من الكفاءة  .وقد مت إحراز تقدم كبير في حتسني نوعية
(كحد أدنى) ،منها  300-200مليون دوالر أمريكي سنوي ًا وتوقيت وفائدة التنبؤات والتقييمات املتعلقة بالطقس
واملناخ واملاء وما يتصل بذلك من خدمات بيئية (من
للزراعة في الواليات املتحدة (.)1
قبيل حتسني نوعية التنبؤات القصيرة األجل في الفترة
وتكشف اإلحصاءات األخيرة التي يقدمها مركز بحوث بني  1980و  ، )2006وذلك نتيجة لتعاون جميع الدول
علم أوبئة الكوارث عن الفترة من  1980إلى  2007أكثر في تقاسم رصدات نظام األرض بدءاً من النطاق احمللي
من  90في املائة من الكوارث املتصلة باألخطار الطبيعية ،وانتهاء بالنطاق العاملي ،واقتران ذلك بالتقدم في تقنيات
و  71في املائة من اإلصابات ،و  78في املائة من اخلسائر تـَمثـُّل البيانات والنماذج العددية ( الشكل .)2

اخلسائر في األرواح كل عشر سنوات
اﻷرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ
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الشكل  :1االجتاهات العقدية آلثار األخطار الطبيعية خالل العقود اخلمسة األخيرة ،وهي تبني تناقص ًا في اخلسائر في األرواح
(على اليمني) وزيادة في اخلسائر االقتصادية (على اليسار) نتيجة األخطار الهيدرولوجية – أخطار األحوال اجلوية (.)3
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عالقة الشذوذ في تنبؤات املركز األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ( )ECMWF
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الشكل  :2التحسينات في عالقة الشذوذ في التنبؤات على ارتفاع
واجلنوبي ترتبط بزيادة الرصدات الساتلية واملهارة في إعداد النماذج الرقمية.
500

هكتوباسكال لنصفي الكرة األرضية الشمالي

وعلى الرغم من التقدم احملرز في حتسني اخلدمات ،فإن كثيراً في البلدان النامية وأقل البلدان منو اً والدول اجلزرية
من املجتمعات تتأثر بشكل متزايد باألخطار الطبيعية وتصبح الصغيرة النامية )  ،( SIDSوغيرها من البلدان التي
اقتصاداتها الوطنية أشد حساسية جتاه تقلبية املناخ وتغيره ،تعاني هشاشة األوضاع.
نظراً إلى تزايد تواتر الظواهر املناخية املتطرفة وحدتها.
وتزيد حدة ما تتعرض له البلدان النامية من خسائر في
وتركز املنظمة ( )WMOفي توجهها اإلستراتيجي للفترة
األرواح واخلسائر االقتصادية نتيجة لألخطار الطبيعية
 2015-2012على خمسة محاور إستراتيجية تعالج
عما تشهده البلدان املتقدمة (كنسبة من الناجت
احمللي اإلجمالي) .ويوفر هذا الوضع حجة قوية على االحتياجات املجتمعية العاملية .وتشدد خطتها اإلستراتيجية
وجوب حتسني اخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ واملياه على أهمية حتسني نوعية اخلدمات وتقدمي اخلدمات من خالل
وما يتصل بذلك من خدمات بيئية ،وكذلك حتسني النهوض بالبحوث والتطبيقات العلمية؛ وتعزيز بناء القدرات؛
االتصاالت وأنشطة التصدي للكوارث ،وخصوص ًا وبناء الشراكات وتعزيز التعاون؛ وتقوية احلوكمة .وتدلـّل
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االحتياجات املجتمعية العاملية
• تحسين حماية األرواح والممتلكات (من التأثيرات الناجمة عن الظواهر الخطيرة للطقس والمناخ والماء
والظواهر البيئية) وزيادة توفير السالمة لعمليات النقل في البر والبحر والجو؛
• تخفيف وطأة الفقر ،واستدامة سبل العيش ،وتحقيق النمو االقتصادي (فيما يتصل باألهداف اإلنمائية لأللفية) بما في
ذلك تحسين الصحة والرفاهية االجتماعية للمواطنين (المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والظواهر البيئية وتأثيرها)؛
• االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين الجودة البيئية.

اجنازات املنظمة ( )WMOعبر العقود املاضية على قدرتها (د)
على التصدي لتحديات أحوال الطقس واملناخ واملياه والبيئة،
ووضع هذه املسائل في صدارة اهتمامات الدول في جهودها
الرامية إلى حتسني رفاه مجتمعها وحتقيق التنمية املستدامة.
(هـ)
غاية اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة وسياقها
تتمثل رسالة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على النحو الوارد (و)
في االتفاقية املنشئة للمنظمة ( )6فيما يلي:
(أ)

(ب)
(ج)

تعزيز تطبيق األرصاد اجلوية في مجاالت الطيران
واملالحة البحرية ومشاكل املياه والزراعة وغير ذلك
من أوجه النشاط البشري؛
تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية
وتوثيق التعاون بني مرافق األرصاد اجلوية واملرافق
الهيدرولوجية؛
تشجيع البحوث والتدريب في مجال األرصاد اجلوية
وكذلك ،إذا اقتضى األمر ،في املجاالت املتصلة بها
واملعاونة في تنسيق اجلوانب الدولية مثل البحوث
والتدريب.

تيسير سبل التعاون العاملي إلنشاء شبكات من
احملطات للقيام بعمليات األرصاد اجلوية واألرصاد
اجلوية الهيدرولوجية وغيرها من األرصاد
وتلتزم املنظمة ،في إطار رسالتها والقرار الذي اتخذه أعضاؤها
اجليوفيزيائية املتصلة باألحوال اجلوية وتشجيع
الـ  189ملعاجلة مجموعة من االحتياجات املجتمعية العاملية،
إنشاء مراكز تتولى تقدمي خدمات األرصاد اجلوية
بتحقيق رؤيتها املتمثلة في تب ّوء موقع القيادة العاملية في
واخلدمات املتصلة بها ورعاية املراكز املوجودة؛
مجال اخلبرات والتعاون الدولي املتعلقني بالطقس واملناخ
تشجيع إنشاء وصيانة نظم للتبادل السريع ملعلومات والهيدرولوجيا واملوارد املائية ،والقضايا البيئية ذات الصلة
واملساهمة بذلك في سالمة الناس وصحتهم ورفاههم في
األرصاد اجلوية واملعلومات املتصلة بها؛
كل أرجاء العالم وفي حتقيق املنفعة املجتمعية واالقتصادية
العمل على التوحيد القياسي لعمليات الرصد اجلوية والبيئية جلميع الشعوب .وباستخدام قدرات املرافق الوطنية
والرصدات املتصلة بها وكفالة طرق نشر الرصدات لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsستركز املنظمة
برامجها وأنشطتها على تقدمي أفضل ما ميكن من اخلدمات
واإلحصائيات؛

9

لدعم سالمة أعضائها ورفاههم وجهودهم الرامية إلى معاجلة
االحتياجات املجتمعية العاملية والقضايا البيئية.
وحتتل املنظمة مكان ًا فريداً في املجتمع الدولي ّ
ميكنها من إقامة
نظام ال مثيل له للتعاون العاملي في رصد وبيانات وخدمات
الطقس واملناخ والهيدرولوجيا والبيئة .وكانت املنظمة فعالة للغاية
في تيسير إنشاء املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا في
معظم بلدان العالم .وتشمل إجنازات املنظمة ما يلي:

والثقافة (اليونسكو) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (،)UNEP
وعلى املهنيني املختصني من اجلامعات والقطاع اخلاص؛ وعلى
الدعم املالي الوطني لتقدمي الدعم العلمي والبرامجي والهيكلي
لتنفيذ نظام للتعاون الدولي فعال من حيث التكلفة .ومع تزايد
االحتياجات املجتمعية العاملية ،سيتعني إدخال حتسينات كبيرة
موجهة في املستقبل للنواجت واخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ
واملياه وما يتصل بها من شؤون بيئية للتمكن من القيام مبا يلي:
(أ)

تقدمي نواجت وخدمات موجهة للمستعملني مناسبة
التوقيت ودقيقة وفعالة باملقارنة مع تكلفتها؛

(أ)

التبادل املجاني وغير املقيد لبيانات ونواجت األرصاد
يسرت املنظمة
اجلوية وما يتصل بها من بيانات ونواجتّ :
( )WMOالتبادل املجاني وغير املقيد لبيانات األرصاد (ب)
اجلوية والهيدرولوجية والبيانات والنواجت ذات الصلة بها
على الصعيد العاملي؛ وهذا التبادل ال غنى عنه لتوفير
جميع خدمات الطقس واملناخ واملياه واخلدمات املتصلة (ج)
بالبيئة في الوقت احلقيقي والتنبؤات املناخية مع تقدمي
تقييم لتطور النظام املناخي؛

(ب)

املعايير الدولية لألرصاد اجلوية والرصدات املتصلة بها( ،د)
مما يضمن جودة البيانات ويجعل املقارنة بينها ممكناً.
وهذا أمر حيوي للكشف عن التغير املناخي ووضع (هـ)
مناذج عاملية للطقس واملناخ واخلدمات ذات الصلة؛

(ج)

بناء قدرات املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا ( (NMHSsفي جميع بقاع العالم؛ هيكل اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة 2015-2012

تقدمي نواجت وخدمات وتعزيز استخدامها ملواجهة
حتديات التكيف مع تقلبية املناخ وتغيره؛
تعزيز فعالية اخلدمات وتخفيض التكاليف من خالل
الترويج للتعاون والشراكات على الصعيدين الوطني
والدولي؛
تعزيز ظهور أعضائها وأنشطتهم من خالل توسيع
نطاق مشاركتهم في البرامج واالتفاقيات الدولية؛
مساعدة البلدان على ترجمة التزاماتها ،والسيما تلك
التي اتفق عليها في سياق املؤمترات والقمم العاملية
واالتفاقيات الدولية ،إلى تدابير فعالة وعملية.

(د) النهوض بالعلم والتكنولوجيا لتحويل البحوث
انطالق ًا من االحتياجات املجتمعية العاملية الثالثة ،حتدد
املتقدمة إلى نواجت وخدمات؛
اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة خمسة محاور إستراتيجية على
(هـ) الريادة على الصعيد الدولي  -تضطلع املنظمة بدور نطاق املنظمة ،وثماني نتائج متوقعة تتحقق بها رؤية املنظمة
ريادي في منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق برصد أحوال (اجلدول .)1
الطقس واملناخ واملياه وما يتصل بها من أحوال بيئية.
وتوضح النواجت الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية املرتبطة
بها النتائج املتوقعة الثماني بشكل أكبر لقياس مقدار النجاح
وستواصل املنظمة اعتمادها على أعضائها واملرافق الوطنية
املتحقق في بلوغ النتائج .وتوجد ضمن احملاور اإلستراتيجية
(
(
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا  NMHSsواملؤسسات العلمية اخلمسة والنتائج املتوقعة الثماني خمسة مجاالت ذات أولوية
الوطنية لديهم؛ وعلى الشركاء اآلخرين ،من قبيل املجلس إستراتيجية لها مساهمتها الكبيرة في حتقيق النتائج املتوقعة،
الدولي للعلوم ( )ICSUومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وهي كما يلي:
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ثالثة
احتياجات مجتمعية عاملية

حتسني حماية األرواح واملمتلكات
(من التأثيرات الناجمة عن الظواهر
اخلطيرة للطقس واملناخ واملاء
والظواهر البيئية) وزيادة توفير
السالمة لعمليات النقل في البر
والبحر واجلو

تخفيف وطأة الفقر ،واستدامة
سبل العيش ،والنمو االقتصادي
(فيما يتصل باألهداف اإلمنائية
لأللفية) مبا في ذلك حتسني الصحة
والرفاهية االجتماعية للمواطنني
(املتعلقة بالطقس واملناخ واملاء
والظواهر البيئية وتأثيرها)

خمسة
محاور إستراتيجية

حتسني جودة اخلدمات
وحتسني تقدميها

 -1تعزيز قدرات أعضاء املنظمة على تقدمي تنبؤات
ومعلومات وإنذارات وخدمات عالية اجلودة للطقس
واملناخ واملاء والبيئة وحتسني سبل احلصول عليها تلبية
الحتياجات املستعملني ولتمكني جميع القطاعات
املجتمعية املعنية من استعمالها في اتخاذ القرارات
 -2تعزيز قدرات أعضاء املنظمة على احلد من
املخاطر الناجمة عن الطقس واملناخ واملاء والعناصر
البيئية ذات الصلة ،وتخفيف تأثيراتها احملتملة
 -3تعزيز قدرات أعضاء املنظمة على توفير معلومات
وتنبؤات وإنذارات أفضل بخصوص الطقس واملناخ
واملاء والبيئة لدعم إستراتيجيات احلد من مخاطر
الكوارث تأثيرات املناخ وطرق التكيف معها على
وجه اخلصوص

تعزيز البحوث العلمية
ال عن
وتطبيقاتها فض ً
تطوير التكنولوجيا
وتنفيذها

 -4تعزيز قدرات أعضاء املنظمة على الوصول
إلى نظم رصد متكاملة وقابلة للتشغيل املتبادل،
أرضية القاعدة وفضائية القاعدة وتطويرها وتنفيذها
واستعمالها إلجراء رصدات الطقس واملناخ والرصدات
الهيدرولوجية ،وكذلك الرصدات البيئية ذات الصلة
والطقس الفضائي ،باالعتماد على املعايير الدولية
التي أرستها املنظمة ()WMO
 -5تعزيز قدرات أعضاء املنظمة على املساهمة في
البحوث العاملية في مجال تطوير علوم وتكنولوجيا
الطقس واملناخ واملاء والبيئة واالستفادة منها

تعزيز بناء القدرات

االستخدام املستدام للموارد
الطبيعية وحتسني اجلودة البيئية

ثماني
نتائج متوقعة

 -6تعزيز قدرات املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا ( (NMHSsعلى االضطالع بوالياتها،
والسيما في البلدان النامية والبلدان األقل منواً

 -7إقامة شراكات وأنشطة تعاونية جديدة
وتعزيزها لتحسني أداء املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
إقامة الشراكات وعالقات والهيدرولوجيا ( (NMHSsفي تقدمي اخلدمات
والرفع من قيمة مساهمات املنظمة ()WMO
التعاون وتعزيزها
في إطار منظومة األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية
واإلستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بها
تعزيز احلوكمة

-8

قيام املنظمة بعملها بفعالية وكفاءة

اجلدول  :1مخطط يعرض هيكل اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة للفترة 2015-2012
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(أ)

اإلطار العاملي للخدمات املناخية )(GFCS؛

(ب)

خدمات األرصاد اجلوية للطيران؛

(ج)

بناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان منواً؛

(د)

تنفيذ النظم العاملية املتكاملة للرصد التابعة للمنظمة
) (WlGOSونظام معلومات املنظمة )(WlS؛

(هـ)

احلد من مخاطر الكوارث.

اإلطار العاملي للخدمات املناخية )(GFCS
ميثل اإلطار العاملي للخدمات املناخية ) (GFCSمبادرة
رئيسية أخذت زمامها املنظمة ( .)WMOوقد قرر رؤساء
الدول واحلكومات والوزراء ورؤساء الوفود في مؤمتر املناخ
العاملي الثالث (جنيف ،سويسرا )2009 ،إنشاء إطار عاملي
للخدمات املناخية )“ (GFCSتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات
مناخية معدة على أساس علمي وتعزيز توافرها وتقدميها
وتطبيقها ”.وسيستفيد اإلطار من حتقيق نواجت معظم النتائج
الثماني كما سيسهم في بلوغها.

حققه األعضاء ومرافقهم الوطنية من تقدم وتطور في النظم
عبر السنني في إطار برنامج املناخ العاملي.
وترد تفاصيل مجاالت األولويات اإلستراتيجية األخرى في
إطار النتائج املتوقعة املتصلة بها.
إن هذه اخلطة اإلستراتيجية ،بينما تركز على الفترة املالية
 ،2015-2012فإنها تراعي القضايا االجتماعية واالقتصادية
والتكنولوجية الطويلة األجل التي تواجه املنظمة .كما
تشكل القاعدة التي تستند إليها اخلطة التشغيلية للمنظمة
وميزانيتها القائمة على النتائج وأنشطة رصد األداء وتقييمه،
مما يحدد في مجموعه تفاصيل اإلجنازات املتوخاة وأهداف
األداء وتخصيص املوارد بغية حتقيق النتائج املتوقعة.

ارتباط احملاور اإلستراتيجية
بالنتائج املتوقعة
والنواجت الرئيسية
ومؤشرات األداء الرئيسية
احملور اإلستراتيجي  :1حتسني جودة اخلدمات وحتسني
تقد ميها

وإضافة إلى ركائز األطار املتمثلة في الرصدات والبحوث
والنمذجة والتنبؤات املناخية ،فإن نظام معلومات اخلدمات
املناخية وبرنامج التواصل مع املستخدمني عنصران جديدان
في اإلطار (الشكل  .)3أما القاعدة التي سيتطور عليها على الرغم من التحسينات التي طرأت على فهم النظام
اإلطار العاملي للخدمات املناخية ) (GFCSفهي تقوم على ما األرضي العاملي والتنبؤات اخلاصة به ،فإن املجتمعات،
السيما في البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،التزال ضعيفة
أمام أحوال الطقس القاسية واألحوال املناخية املتطرفة .ولذا
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻮن
فإن هناك الكثير مما ميكن أن تقوم به املنظمة ملساعدة البلدان
اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ،واﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك،
واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،واﳌﺎء ...
في مختلف أنحاء العالم على االستفادة من التحسينات في
نوعية خدمات الطقس واملناخ واملياه ،واخلدمات البيئية
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
املتصلة بها ،وتنفيذها .ويتطلب ذلك جهوداً تعاونية
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
يشارك فيها مقدمو املعلومات ومستخدموها لضمان إدراج
احتياجات املستخدمني في عملية تطوير النواجت ،ولتعزيز
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
تبادل التعليقات بني مقدمي املعلومات ومستخدميها
لتحقيق حتسينات جديدة.
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
واﻟﺘﻨﺒﺆات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ

وللمحور اإلستراتيجي  1نتيجتان متوقعتان تركز إحداهما
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
على تقدمي خدمات الطقس واملناخ واملاء بينما تتناول األخرى
احلد من مخاطر الكوارث وخدمات األرصاد اجلوية للطيران
الشكل  :3مكونات اإلطار العاملي للخدمات املناخية ) (GFCSكمجال ذي أولوية إستراتيجية .وتشمل البرامج العلمية
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والفنية التي تسهم في حتقيق هاتني النتيجتني برنامج املراقبة
) اجلودة في معلومات األرصاد اجلوية املقدمة للمستخدمني،
العاملية للطقس ( )WWWوبرنامج املناخ العاملي (WCP
وكذلك شأن التدليل على كفاءات موظفي األرصاد اجلوية
وبرنامج األرصاد اجلوية للطيران ( ،)AeMPوبرنامج
للطيران ،والسيما في البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
األرصاد اجلوية الزراعية ( ،)AgMPوأنشطة التصدي
للطوارئ ( ،)ERAوبرنامج األرصاد اجلوية البحرية وعلوم
وتتناول النتيجة املتوقعة  2ضرورة أن تكون املرافق الوطنية
احمليطات ( ،)MMOPوبرنامج اخلدمات العامة في مجال
) ،وبرنامج األعاصير املدارية ( ) )NMHSs( ،جزءاً ال يتجزأ من نظام وطني إلدارة الطوارئ
TCP
الطقس (PWSP
املتعددة املخاطر ،وأن تعمل مع القطاعات املعنية على تطوير
وبرنامج الهيدرولوجيا وموارد املياه ( ،)HWRPوبرنامج
نواجت ومعلومات تدعم االحتياجات احملددة التي متكن صناع
احلد من مخاطر الكوارث ( )DRRوبرنامج املنظمة الفضائي
القرار من التصدي للظواهر املتطرفة اخلاصة بالطقس واملناخ
(.)WMOSP
واملياه والبيئة.
وتتناول النتيجة املتوقعة  1النموذج السريع التغير لتقدمي
خدمات األرصاد اجلوية (الطقس واملناخ) واخلدمات
الهيدرولوجية والبيئية التي تتطلب من مقدمي اخلدمات
ما يلي:
فهم كيف تستخدم املعلومات حتى يتسنى تهيئتها حسب
احتياجات املستخدمني ،وذلك مث ً
ال من خالل االستعراضات
املستمرة الحتياجات املستخدمني من النواجت واخلدمات؛
إدماج املعلومات والنواجت اخلاصة بالطقس واملناخ واملياه والبيئة
في عمليات اتخاذ القرار.
وتشكل خدمات األرصاد اجلوية للطيران أحد املجاالت ذات
األولوية اإلستراتيجية للنتيجة املتوقعة  .1واملنافع االقتصادية
واالجتماعية التي ميكن أن تتأتى عن النقل اجلوي جتعله
من أهم القطاعات في العالم .فالنقل اجلوي مث ً
ال عامل
حاسم في التجارة العاملية وهو يلعب دوراً رئيسي ًا في تطوير
االقتصاد العاملي .وللنقل اجلوي ،كحافز لالقتصاد ،أثر هائل
على أداء االقتصادات اإلقليمية ،سواء من خالل أنشطته هو
أو كمساعد للقطاعات األخرى على احلفز على حتقيق املنافع
املتتالية .وقد أوجد التقدم الذي حتقق في النقل اجلوي
حاجة إلى حتسني تنفيذ اخلدمات للقطاع للمساهمة في
سالمة املالحة اجلوية الدولية وانتظامها وكفاءتها .وتتطلب
التحسينات هذه مزيداً من تدريب املوظفني وحتديث
الهياكل.

واحلد من مخاطر الكوارث أحد املجاالت ذات األولوية
اإلستراتيجية بسبب اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية
على حتقيق األهداف املجتمعية العاملية .فالكوارث املتصلة
بالطقس واملناخ واملياه تستمر في التسبب في خسائر بشرية
واقتصادية كبيرة جداً وفي تشريد مجموعات سكانية
كبيرة في كثير من املناطق ،والسيما في البلدان النامية وأقل
البلدان منواً .وميكن للدول أن تنقذ مزيداً من األرواح وأن
تخفف من اخلسائر االقتصادية املرتبطة بالكوارث الطبيعية
من خالل وضع مجموعة من التدابير االحترارية املستندة إلى
نظم اإلنذار املبكر اخلاصة بالطقس واملناخ واملياه وما يرتبط
بها من نظم اإلنذار املبكر ،مبا في ذلك املعلومات واخلدمات
البيئية.
احملور اإلستراتيجي  :2تعزيز البحوث
العلمية وتطبيقاتها فض ً
ال عن تطوير
التكنولوجيا وتنفيذها

قدم ما حتقق في املاضي من فتوحات علمية وفنية مساهمات
كبيرة في حتسني املعلومات واخلدمات اخلاصة بالطقس واملناخ
واملياه والبيئة وما يرتبط بها .على أن هناك حاجة إلى مزيد
من الفتوحات العلمية والفنية في املستقبل بهدف توسيع
نطاق املعلومات واخلدمات في ميادين الطقس واملناخ واملاء
وما يتصل بها من مجاالت بيئية وزيادة دقتها وإطالة مدتها،
وإلى تعزيز توفر شبكات املعلومات الشاملة والقوية لتحسني
نوعية اخلدمات بغية مواجهة التحديات الكثيرة املتبقية التي
وتعلـَّق أهمية كبرى على تنفيذ نظام مراقبة اجلودة الذي أدى إلى تفاقمها التزايد السكاني وزيادة استخدام األراضي
يتألف من إجراءات وعمليات وموارد ضرورية لتيسير إدارة الزراعية احلدية وزيادة تنوع األنشطة البشرية.
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وللمحور اإلستراتيجي  2ثالث نتائج متوقعة (3و4و ،)5مع
نواجتها األساسية ومؤشرات األداء اخلاصة بها ،وثالثة مجاالت
ذات أولوية إستراتيجية للتنفيذ خالل الفترة .2015-2012
والبرامج العلمية والفنية التي تساهم في حتقيق النتائج هذه
فهي تشمل برنامج املراقبة العاملية للطقس ( )WWWوبرنامج
املناخ العاملي ( )WCPوبرنامج تطبيقات األرصاد اجلوية
( )AMPوبرنامج البيئة وبحوث الغالف اجلوي ()AREP
وبرنامج األرصاد اجلوية الزراعية وبرنامج الهيدرولوجيا
وموارد املياه ( )HWRPوالبرنامج العاملي لبحوث الطقس
( ،)WWRPوبرنامج املنظمة الفضائي (،)WMOSP
وبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( ،)GAWوالبرنامج
العاملي للبحوث املناخية ( )WCRPاملشمولة برعاية مشتركة
والنظام العاملي لرصد املناخ (.)GCOS
وتتناول النتيجة املتوقعة  3أنشطة املنظمة ( )WMOالرامية
إلى جعل البيانات والنواجت واخلدمات أكثر فائدة للمجتمع
في صنع القرارات اليومية .وسيكون لزيادة التشديد على
التطبيقات القطاعية ،من قبيل التطبيقات في الزراعة
وإدارة املياه واحلد من مخاطر الكوارث ،أهمية أساسية في
النواجت واخلدمات التي تقدمها املرافق الوطنية ()NMHSs
في املستقبل .ويشكل اإلطار العاملي للخدمات املناخية
(الشكل  )3مجا ًال ذا أولوية إستراتيجية في إطار هذه
النتيجة املتوقعة وخصوص ًا من حيث ارتباطه بركيزتي
اإلطار اجلديدتني ،وهما نظام معلومات اخلدمات املناخية
( )CSISوبرنامج التواصل مع املستخدمني .ومن السمات
الهامة لإلطار (الشكل  )3التفاعل الوثيق بني مستخدمي
املعلومات واخلدمات املناخية ومقدميها (أي برنامج التواصل
مع املستخدمني) ،إذ تقدر قيمة اخلدمة على أساس قدرتها
على حتسني عملية صنع القرار .وسيعمل نظام معلومات
اخلدمات املناخية على تطوير معلومات مناخية ونواجت للتنبؤ
تقدمها نظم املرافق الوطنية العاملة وتنشرها بصورة أكثر
فعالية لتلبية احتياجات املستخدمني .أما القاعدة التي
سيقوم عليها تطوير نظام املعلومات فهي التقدم احملرز والنظم
املطورة عبر السنني في إطار برنامج املناخ العاملي عن طريق
األعضاء واملرافق الوطنية (.)NMHSs
وتركز األولوية املتعلقة بتوليد املعلومات والنواجت
الهيدرولوجية على تعزيز النوعية والكفاءة والفعالية.
ومن املبادرات املتخذة في هذا املضمار إعداد مواد إرشادية
تـُستخدم في زيادة قدرات املرافق الوطنية (،)NMHSs
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وخصوص ًا في البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،وحتسني
التنبؤات الهيدرولوجية ،وتقييم موارد املياه وإدارتها،
والتكيف مع تقلبية املناخ وتغيره .كما ستعمل املنظمة
على حشد املوارد لتحسني الشبكات الهيدرولوجية في
البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
وتتناول النتيجة املتوقعة  4التحسينات في ثالثة نظم  -النظم
العاملية املتكاملة للرصد ( )WIGOSونظام معلومات املنظمة
( )WISوالنظام العاملي لرصد املناخ ( )GCOSاملعزز 1بغية
تيسير التحسينات في نوعية البيانات املناخية في النظام املناخي
كله لتلبية احتياجات املستخدمني الدوليني واإلقليميني
والوطنيني للبيانات املناخية والنواجت املشتقة .وستدعم هذه
األنشطة احتياجات الرصد لإلطار العاملي للخدمات املناخية
( )GFCSوالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
( ، )IPCCكما ستدعم أعضاء املنظمة في تقدمي اخلدمات
املناخية الوطنية للوفاء بالتزاماتهم مبوجب االتفاقيات الدولية
املختلفة من قبيل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ُّير
املناخ ( ،)UNFCCCواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
( )UNCCDواتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون.
والنظم العاملية املتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ()WIGOS
ونظام معلومات املنظمة ( )WISمن املجاالت ذات األولوية
اإلستراتيجية في إطار النتيجة املتوقعة .4
وتشكل رصدات الطقس واملناخ واملياه والرصدات ذات
الصلة ،التي جتمعها املرافق الوطنية ( )NMHSsوالشركاء
األسس التي يقوم عليها إيصال جميع اخلدمات التي تقدمها
املرافق ( ،)NMHSsوجانب كبير من البحوث الرامية إلى
حتسني فهمنا لنظام األرض وللتنبؤ به وتقييمه .وقد قرر مؤمتر
املنظمة اخلامس عشر (أيار /مايو  )2007إنشاء النظم العاملية
املتكاملة للرصد ( ،)WIGOSوهو نظام منسق وشامل
ومستدام للتصدى ملتطلبات الرصد جلميع برامج املنظمة
وشركائها ،مبا في ذلك متطلبات املنظومة العاملية لنظم رصد
األرض ( )GEOSSالتابعة للفريق املخصص املعني برصدات
األرض ( ،)GEOبالشكل األكثر فعالية من حيث التكلفة.
وستعزز النظم العاملية املتكاملة للرصد ( )WIGOSقدرات
 1تقع على النظام ( )GCOSمسؤولية حتديد املتطلبات من رصدات
املناخ والبيانات والنواجت ذات الصلة والعمل مع العناصر التابعة للمنظمة
(املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا  ،)NMHSs(واللجان
الفنية ،واالحتادات اإلقليمية) وشركائه ،في نظم املراقبة (مثل النظام
العاملي لرصد احمليطات GOOS() والنظام العاملي لرصد األرض GTOS()
وجلنة السواتل لرصد األرض  )) CEOS(لتحسني رصدات املناخ جلميع
مجاالت نظم الرصد ومن النظم األرضية والفضائية على السواء.

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺮﺻﺪ
ﺻﻮر ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

ﺳﺎﺗﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﳌﺪار
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرض

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪورة
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ
اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ

ﺳﺎﺗﻞ ﻟﻸرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ

ﺳﺎﺗﻞ ﻗﻄﺒﻲ
اﳌﺪار
ﻃﺎﺋﺮة

رادار
ﻟﻠﻄﻘﺲ

ﻣﺤﻄﺔ أرﺿﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻮاﺗﻞ

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻬﻮاء
اﻟﻌﻠﻮي
ﻣﺤﻄﺔ
أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻣﺤﻄﺎت ﻋﺎﺋﻤﺔ
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻋﻦ اﶈﻴﻄﺎت

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺒﺮ
ﺳﺎﺗﻠﻲ

ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻣﺮﻓﻖ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﺮﻓﻖ وﻃﻨﻲ
ﻟﻸرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ
ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ

ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﻟﻠﻄﻘﺲ

ﻣﺤﻄﺔ
أرﺿﻴﺔ

ﺧﻂ ﻣﻜﺮس

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
إﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺮﻓﻖ وﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﺮﻓﻖ وﻃﻨﻲ
ﻟﻸرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪورة
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻫﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻮن

الشكل  :4النظام العاملي للرصد التابع للمنظمة (( )WMOاليمني) والنظام العاملي لرصد الدورة الهيدرولوجية
(( )WHYCOSاليسار) واملراقبة العاملية للطقس ( )GAWتشكل األساس إلنشاء النظم العاملية املتكاملة للرصد التابعة
للمنظمة (.)WIGOS
كما قرر املؤمتر اخلامس عشر وضع وتنفيذ نظام ملعلومات املنظمة
( )WMOكركيزة تستند إليها إستراتيجية املنظمة ومتكنها من
اإلدارة الفعالة للمعلومات والنواجت اخلاصة بالطقس واملناخ واملياه
والبيئة واالنتقال بها إلى القرن احلادي والعشرين .ويوفر نظام
ال يالئم جميع برامج
معلومات املنظمة ( )WISنهج ًا متكام ً
املنظمة لتلبية احتياجات العمليات الروتينية جلمع البيانات
والنواجت ونشرها أوتوماتي ًا فض ً
ال عن خدمات اكتشاف البيانات
والوصول إليها واسترجاعها جلميع البيانات والنواجت التي تتعلق
بالطقس واملناخ واملاء وما يتصل بها من بيانات ونواجت تنتجها
املراكز واألعضاء في إطار أي برنامج تابع للمنظمة.

الرصد ونوعية بياناته ونواجته ،كما سيحسن قابلية التشغيل
املتبادل بني نظم الرصد العاملية للمنظمة مبا في ذلك النظام
العاملي للرصد ( )GOSواملراقبة العاملية للغالف اجلوي والنظام
العاملي لرصد الدورة الهيدرولوجية ( ))WHYCOSوغيرها
2
من النظم التي تشارك املنظمة في رعايتها (الشكل .)4
والهدف من ذلك هو تقدمي معلومات ونواجت محسنة لدعم
عملية صنع القرار على جميع املستويات.
 2النظم التي تشارك املنظمة في رعايتها هي النظام العاملي لرصد
احمليطات ( )GOOSوالنظام العاملي لرصد األرض ( )GTOSوالنظام
العاملي لرصد املناخ (.)GCOS

ﻣﺪة اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟﻘﺴﺮ اﻟﺒﺸﺮي

ﻗﺮون
ﻋﻘﻮد
ﺳﻨﻮات

ﻣﻮاﺳﻢ

اﻷوﺿﺎع اﳊﺪودﻳﺔ

ﺗﻘﻠﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎخ
ﺷﻬﻮر
أﺳﺎﺑﻴﻊ

اﻟﻄﻘﺲ

أﺳﺒﻮع
اﻷوﺿﺎع اﻷﺻﻠﻴﺔ

أﺧﻄﺎر
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت
ﺗﻨﺒﺆات

أﻳﺎم

ﻣﺮاﻗﺒﺔ

ﺳﺎﻋﺎت

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻹﻧﺬارات
واﻟﺘﺤﺬﻳﺮات

دﻗﺎﺋﻖ
اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ/اﶈﻠﻲ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﺰراﻋﺔ

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد
اﳌﻴﺎﻩ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻃﻘﺲ اﳊﺮاﺋﻖ

إدارة اﳌﻴﺎﻩ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت

ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺗﻨﺒﺆات
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح
واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت

الشكل  :5رسم تخطيطي يبني
التحديات التي تواجه إعداد
منتجات وخدمات “متواصلة” وما
يتوفر من معلومات مناخية وما يوجد
فيها من ثغرات (املصدر :اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
(.))NOAA

ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
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وتتناول النتيجة املتوقعة  5التحسينات في التنبؤ بالطقس االتصاالت لتحسني التفاعل بني املرافق
واملناخ والرصدات وتقييمات كيمياء الغالف اجلوي.
والعمالء ووسائط اإلعالم واحلكومات.
وستتبع البحوث في املستقبل نهج ًا متوازن ًا متواص ً
ال إزاء
خدمات الطقس واملناخ واملياه ،مبا في ذلك وضع التنبؤات
ملجموعة أوسع من البارامترات البيئية من قبيل نوعية الهواء،
والعواصف الرملية والترابية ،وتغيرات الغطاء النباتي ،وذلك
لتلبية احتياجات املستخدمني واملتطلبات العاجلة للحد من
تأثر املجتمعات احمللية .ويبني الشكل  5التحديات التي تواجه
وضع منتجات وخدمات “متواصلة” ،وما يتوافر من معلومات
مناخية وما يوجد فيها من ثغرات .وسيقوم النهج املستقبلي
إزاء البحوث والتوقعات واخلدمات اخلاصة بالطقس واملناخ
واملياه مبا يلي:

ويتضمن احملور اإلستراتيجي  3النتيجة املتوقعة  6التي
تتناول احلاجة إلى حتسني الهياكل والنظم التي تشغلها املرافق
الوطنية وتعزيز املوارد البشرية مع التركيز بصورة خاصة
على التطوير املستقبلي لنظم اإلنذار واالستجابة لألخطار
املتعددة وللخدمات املناخية التي تدعم اإلطار العاملي
للخدمات املناخية .والبرامج العلمية والفنية التي تسهم
في حتقيق النتيجة املتوقعة هذه تشمل برنامج املراقبة العاملية
للطقس ( )WWWوبرنامج املناخ العاملي ( )WCPوبرنامج
األعاصير املدارية وبرنامج األرصاد اجلوية الزراعية وبرنامج
األرصاد اجلوية للطيران وبرنامج التعليم والتدريب ()ETRP
وبرنامج الهيدرولوجيا وموارد املياه ( )HWRPوالبرنامج
اإلقليمي ( )RPوبرنامج أقل البلدان منواً وبرنامج التعا،ن
الفني ( )TCOPوبرنامج احلد من مخاطر الكوارث وبرنامج
املنظمة الفضائي.

(أ)

اتباع نهج موحد على مقاييس زمانية ومكانية
متعددة ،مبا يشمل الشرط اخلاص بتضييق نطاق
املعلومات املناخية؛

(ب)

االستثمار في أجهزة حاسوبية عالية األداء بصورة
متزايدة بغية استيعاب التعقيدات والتفاصيل
املتزايدة للنماذج؛

(ج)

إقامة روابط أوثق بني البحوث والعمليات
واملستخدمني ،من خالل املشاريع اإليضاحية في
مجال التنبؤ ( )FDPsلتمكني األعضاء من تفعيل
نواجت البحوث سريع ًا لتنفيذ اخلدمات ،ولتمكني
املستخدمني من أن يشهدوا سريع ًا النتائج احملققة
(أ)
بفضل اتخاذ قرارات مستنيرة.

وبناء القدرات للبلدان النامية وأقل البلدان منواً مجال ذو
أولوية إستراتيجية في سياق النتيجة املتوقعة  6نظراً خلطورته
بالنسبة لتحسني قدرات املرافق الوطنية ( )NMHSsعلى
حتسني نوعية اخلدمات وتنفيذها ،بالتعاون مع املستخدمني في
املنظمات احلكومية األخرى واملجتمع املدني والقطاع اخلاص
والتجمعات احلكومية الدولية .أما األهداف الرئيسية لهذا
املجال ذي األولوية اإلستراتيجية فهي كما يلي:

احملور اإلستراتيجي  :3تعزيز بناء القدرات
قدرة أي مرفق وطني (  )NMHSsمن حيث املوارد البشرية
والهياكل األساسية لها تأثير كبير على نوعية اخلدمات
التي ينفذها ،مبا في ذلك قدرة املستخدمني على تفسير
البيانات وإدماج اخلدمات في عملية صنع القرار .وعلى (ب)
الرغم من التحسينات املستمرة في العلم والتكنولوجيا،
فإن كثيراً من املرافق الوطنية في البلدان النامية وأقل
البلدان منواً ال ميكنها في كثير من األحيان أن تستفيد
من هذه التحسينات نظراً لعدم كفاية الهياكل وقلة
املوظفني املهرة .فهناك حاجة إلى بناء القدرات املؤسسية (ج)
لتحسني القدرة على إجراء البحوث املوجهة؛ وعلى دعم
اإلدارة والتخطيط ووضع السياسات؛ وعلى تطوير مهارات
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( )NMHSs

تركيز االهتمام على التعليم واالحتياجات
التدريبية للمرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان
النامية وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغيرة
النامية ،للتمكن من معاجلة مسائل محددة من
قبيل مؤهالت املتنبئ باألرصاد اجلوية للطيران،
واإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSواحلد
من مخاطر الكوارث؛
زيادة الوعي بالفوائد االجتماعية واالقتصادية املتأتية
من النواجت واخلدمات التي تقدمها املرافق الوطنية
( )NMHSsواملراكز اإلقليمية ،مبا فيها مساهمتها
في بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ،السيما من خالل
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
مساعدة مديري املرافق الوطنية بأدوات تقيم تواص ً
ال
فعا ًال مع احلكومات وصناع السياسات والقرارات
ومع الشركاء اإلمنائيني؛

(د)

(هـ)
(و)

التقييم املتواصل الحتياجات التدريب (ب)
لدى املرافق الوطنية ومعاجلتها ،مبا في ذلك
االحتياجات من التدريب والتطوير املختص
والتدريب الفني والتدريب على وضع
املشروعات وإدارتها؛
(ج)
التوسع في عدد الشراكات اإلستراتيجية مع أصحاب
املصلحة الداخليني واخلارجيني؛
دعم املبادرات أعاله من خالل تعزيز تعبئة املوارد.

(د)

وسيتطلب حتقيق النجاح في هذه اجلهود ،خصوص ًا في
البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،جهوداً تعاونية يبذلها
األعضاء والشركاء الدوليون واإلقليميون لتعبئة املوارد من (هـ)
مصادر متعددة خارجة عن امليزانية.

احملور اإلستراتيجي  :4إقامة الشراكات
وعالقات التعاون وتعزيزها

تعزيز الشراكات مع املنظمات العلمية الدولية
الكبرى األخرى في ضوء زيادة التعقيد وتعددية
التخصصات في القضايا العلمية األساسية الالزمة
لتقدمي نواجت وخدمات محسنة؛
تعزيز قدرة املنظمة ( )WMOعلى توسيع نطاق
معلوماتها ونواجتها وعلى تنفيذ حتسينات في
اخلدمات ومواصلتها باالستفادة من قدرات الشركاء؛
توسيع الشراكات بني البلدان املتقدمة والنامية واألقل
منواً من خالل جتميع الوكاالت الوطنية املعنية ،من
قبيل وكاالت إدارة حاالت الطوارئ؛
احلفاظ على الدور االستباقي بضمان اتباع أسلوب
متماسك وعلمي املرتكز داخل منظومة األمم املتحدة
وفي أوساط املعنيني من غير األمم املتحدة لتنفيذ
االتفاقيات البيئية ،مبا في ذلك االتفاقات الناجمة
عن مؤمترات القمة العاملية وأنشطة متابعة اتفاقيات
األمم املتحدة ذات الصلة.

يزيد التعقيد الذي يكتنف نظام األرض والترابط املتبادل
بني الطقس واملاء واملناخ والعمليات البيئية ذات الصلة من
الصعوبات التي تواجه القدرة العلمية واملالية للمنظمة
( )WMOفيما يخص حتسني نوعية ودقة املعلومات
والنواجت .وال متلك أية حكومة أو وكالة مبفردها املوارد
الالزمة للتغلب على هذه التحديات .وبالتالي فإن جناح
املنظمة يتوقف على قدرتها على إقامة شراكة فعالة مع
أصحاب الشأن الداخليني واملنظمات اخلارجية لتلبية
االحتياجات املجتمعية العاملية.

ويتضمن احملور االستراتيجي  4النتيجة املتوقعة  7التي
تتناول احلاجة إلى تعزيز التعاون والشراكات بني املؤسسات
الوطنية والدولية لتحقيق النتائج املشتركة .والبرامج العلمية
والفنية التي تساهم في حتقيق هذه النتيجة املتوقعة هي:
برنامج املنظمة اخلاص باملراقبة العاملية للطقس (،)WWW
و برنامج املناخ العاملي ( ،)WCPوبرنامج األرصاد اجلوية
للطيران وبرنامج األرصاد اجلوية الزراعية ،وبرنامج املراقبة
العاملية للغالف اجلوي ( ،)GAWوبرنامج الهيدرولوجيا
وموارد املياه ( ،)HWRPوبرنامج التعاون الفني (،)TCOP
إلى جانب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
(.)IPCC

ولهذا احملور اإلستراتيجي الذي يركز على الشراكات أهميته
بالنسبة ملا يلي:

احملور اإلستراتيجي  :5تعزيز احلوكمة

(أ)

زيادة تفهم منظومة األمم املتحدة وأعضاء املنظمة تعزز احلوكمة وضوح العمليات وشفافيتها واستخدام املوارد
( )WMOواملنظمات الدولية والوطنية للمعلومات بكفاءة وفعالية ،كما تضاعف املساءلة عن إنفاق املوارد
املتصلة بتحقيق النتائج املتوقعة.
البيئية وقدرة املنظمة على تقدمي اخلدمات ،من قبيل
تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSويهدف هذا احملور اإلستراتيجي إلى حتسني إدارة املنظمة
( )WMOككل من خالل ما يلي:
وغيره من مبادرات؛
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(أ)

حتسني كفاءة وفعالية هيئاتها الرئاسية والتأسيسية؛

(ب)

الترويج للعمليات املنفتحة والشفافة واستخدام املوارد
بكفاءة وفعالية واملعاملة املنصفة جلميع األطراف؛

(ج)

تعزيز كفاءة أمانة املنظمة ()WMO؛

(د)

ضمان نزاهة النظم اإلدارية في املنظمة ()WMO؛

(هـ)

حتسني الربط بني املبادرات اإلستراتيجية للمنظمة
( )WMOوبرامجها وميزانيتها عن طريق نظم
وممارسات اإلدارة القائمة على النتائج؛

(و)

إجراء استعراض شامل لهيكلها ،وبرامجها وأولوياتها
وتنفيذ االستنتاجات ذات الصلة؛

(ز)

إدارة املخاطر التي تتعرض لها عن كثب من خالل
إعداد حملات تنظيمية عن املخاطر وحتديد مدى
تعرضها للمخاطر وتنفيذ خطة للوقاية من املخاطر.

ويتضمن احملور اإلستراتيجي  5النتيجة املتوقعة  ،8التي تتناول
احلاجة إلى حتسني الكفاءة والفعالية في املنظمة.
وتركز أولوية اإلدارة على حتسني الكفاءة والفعالية والشفافية
في اإلدارة البرنامجية واملالية للمنظمة .ويشمل ذلك وضع
خطة إستراتيجية تتسم بالرؤية وخطة تشغيلية واضحة وفعالة
للمنظمة وميزانية قائمة على النتائج للفترة املالية -2012
 ،2015باالقتران بنظام للرصد والتقييم .كما أنها ستعزز
الكفاءة والفعالية في تنفيذ اخلدمات.

اخلطة التشغيلية للمنظمة

املتوقعة .وتشمل اخلطة أنشطة اللجان الفنية الثماني )
جلنة النظم األساسية (  ،)CBSوجلنة أدوات وطرق الرصد
(  ، )CIMOوجلنة الهيدرولوجيا (  ، )CHyوجلنة علوم
الغالف اجلوي (  ،)CASوجلنة األرصاد اجلوية للطيران
(  ،)CAeMوجلنة األرصاد اجلوية الزراعية ( ،)CAgM
وجلنة علوم املناخ (  ،)CClواللجنة الفنية املشتركة بني
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة الدولية احلكومية
لعلوم احمليطات واملعنية بعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية
البحرية (  ، ))JCOMMواالحتادات اإلقليمية الستة
(االحتاد اإلقليمي األول (أفريقيا) واالحتاد اإلقليمي
الثاني (آسيا) واالحتاد اإلقليمي الثالث (أمريكا
اجلنوبية) واالحتاد اإلقليمي الرابع (أمريكا الشمالية
وأمريكا الوسطى والكاريبي) واالحتاد اإلقليمي اخلامس
(جنوب غرب احمليط الهادئ) واالحتاد اإلقليمي السادس
(أوروبا)) وأفرقة العمل واخلبراء واللجان التابعة
للمجلس التنفيذي .وتشكل اخلطة التشغيلية األساس
لعملية تخصيص املوارد والرصد والتقييم.

ميزانية املنظمة القائمة على النتائج
حتدد ميزانية املنظمة القائمة على النتائج (  )RBBاملوارد
الالزمة لتنفيذ اخلطة التشغيلية ،وكذلك املوارد الطوعية
الالزمة ملبادرات املشاريع التي تعزز النواجت الرئيسية في
املجاالت ذات األولوية.
وتتمثل النتيجة النهائية في تقدمي ميزانية قائمة على النتائج
تتضمن البنود التالية:

إطار منطقي التخاذ قرارات رشيدة بشأن امليزانية ،يحدد
تترجم اخلطة التشغيلية للمنظمة احملاور اإلستراتيجية األهداف ،والنتائج املتوقعة ،واإلجنازات املتوخاة ،واألنشطة
والنتائج املتوقعة والنواجت األساسية إلى أنشطة ومشاريع البرنامجية  ،ومؤشرات األداء ،فض ً
ال عن املوارد املطلوبة؛
برنامجية معينة ومحددة املدة ،وهي ضرورية لتلبية
االحتياجات املجتمعية العاملية وحتقيق النتائج املتوقعة .تبرير املوارد بحسب النتائج ،والقصد منه استخدام املوارد على
الوجه األمثل ،وحتسني استجابة األمانة بغية تلبية احتياجات
واخلطة التشغيلية للمنظمة خطة شاملة من حيث متييزها
أعضاء املنظمة؛
بني مساهمة أعضاء املنظمة واللجان الفنية واالحتادات
اإلقليمية واألمانة .وهي تبدأ بالنواجت األساسية دمج مقاييس األداء في عملية اتخاذ القرارات اخلاصة بامليزانية،
فتحددها ،كما حتدد اإلجنازات املتوخاة وأنشطة البرامج والتي تستخدم لقياس التقدم في اجتاه بلوغ أهداف األداء
ومقاييس األداء لتقييم التقدم احملرز في حتقيق النتائج الرئيسية مقابل املوارد املخصصة.
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واملؤمتر هو الذي يوافق على امليزانية القائمة على النتائج
( .)RBB

خامتة

تركز املنظمة توجهها اإلستراتيجي للفترة  2015-2012على
خمسة محاور إستراتيجية تعالج االحتياجات املجتمعية
املراقبة والتقييم
العاملية وتسهل حتقيق ثماني نتائج متوقعة .وتبرز خطتها
اإلستراتيجية أهمية حتسن نوعية اخلدمات وتنفيذها من
تعتبر املراقبة والتقييم أداتني لقياس أداء املنظمة في تنفيذ
خالل التقدم بالبحوث والتطبيقات العلمية وتعزيز بناء
اخلطة اإلستراتيجية في الوقت احملدد .وهما يسهمان كذلك
القدرات وإقامة الشراكات وعالقات التعاون وتعزيزها وتعزيز
في حتديد املمارسات الفاضلة والدروس املستفادة ،سواء في
اإلدارة اجليدة.
التنفيذ أو في السياسة واإلستراتيجية وتصميم البرامج ،مما
يفيد في توجيه املرحلة املقبلة من التخطيط اإلستراتيجي .وفي إطار احملاور اإلستراتيجية والنتائج املتوقعة الثماني يوجد
ويوفر الرصد والتقييم املعلومات الالزمة لضمان استمرارية خمسة مجاالت ذات أولوية إستراتيجية في التركيز تسهم
فعالية برامج املنظمة وصلتها بالواقع .وتعتبر نتائج التقييم بصورة كبيرة في حتقيق النتائج املتوقعة .ويعطي تعزيز هذه
مدخالت هامة في عملية التخطيط اإلستراتيجي وهي األولويات إمكانية كبرى لتحسني النواجت واخلدمات املتصلة
تـُستخدم لتعديل التوجه اإلستراتيجي واألولويات ،إذا لزم بالطقس واملناخ واملياه وما يتصل بذلك من نواجت وخدمات
ذلك.
بيئية ،مما تقدمه املرافق الوطنية؛ ولتعزيز مساهمة املنظمة
وأعضائها في املبادرات العاملية؛ ولتقوية قدرات جميع املرافق
ونظراً ألن التقييم ميثل عملية مستمرة ،فإن التقييمات الوطنية ( )NMHSsومشاركتها داخل بلدانها وفي األنشطة
جتري سنوي ًا وتقدم نتائجها إلى الهيئات التأسيسية للمنظمة اإلقليمية والعاملية ،والسيما في البلدان النامية وأقل البلدان
وخصوص ًا املجلس التنفيذي.
منواً.
وتحُ دد إجراءات وممارسات الرصد والتقييم في نظام
املنظمة (  )WMOللرصد والتقييم .وتقع املسؤولية
املشتركة عن رصد وتقييم تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية
للمنظمة من خالل اخلطة التشغيلية للمنظمة وامليزانية
القائمة على النتائج على الهيئات التأسيسية للمنظمة
واألعضاء واألمانة.

وتوفر اخلطة اإلستراتيجية طريق ًا واضح ًا لًلمنظمة للسير
قدم ًا في معاجلة االحتياجات املجتمعية العاملية التي اتفق
عليها األعضاء .وميكن احلصول على معلومات إضافية عن
املنظمة وعملية التخطيط اإلستراتيجي فيها على موقعها:
.www.wmo.int
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