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تصدير
أخذ المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في اعتباره أن اإلقرار بالدور األساسي الذي تضطلع به المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي تقديم خدمات الطقس والماء والمناخ التي تساهم في سالمة
المجتمع ورفاهه ،ال ينفك يتنامى ،وأن الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في مجال التكنولوجيا
ال تزال كبيرة ،فش ّدد في دورته السادسة عشرة على الحاجة إلى إيجاد سبل ذات فعالية وكفاءة لتعزيز قدرات
أعضاء المنظمة ( )WMOعلى تقديم خدمات مفيدة ومناسبة في مجاالت الطقس والماء والمناخ لتلبية احتياجات
المستخدمين كافة .وطلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي إعداد إستراتيجية لتطوير القدرات تكفل بصورة شاملة
أن جميع الجهات المعنية باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ تعمل على تحقيق الهدف نفسه ،أال وهو
تيسير التطوير المستدام للمرافق الوطنية (.)NMHSs
وأثمرت هذه الخطوات عن بلورة إستراتيجية صيغت ألجل توجيه أنشطة المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات
اعتباراً من الفترة المالية السادسة عشرة ( ،)2015-2012عقب دراسة منهجية للطرق التي اس ُتخدمت بنجاح
لتعزيز المرافق الوطنية ( ،)NMHSsوبفضل الدعم الذي قدمته المنظمة ( )WMOعبر أعضائها وبرامجها
وهيئاتها التأسيسية .وأُع ّدت إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات وخطتها التنفيذية لمساعدة جميع
األعضاء ،وال سيما البلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ويستلزم النمو المستدام أن تستمر اإلستراتيجية المعروضة في هذا المطبوع في الفترات المالية المقبلة وأن تطبّق
مبادئها على نطاق واسع .وس ُتطوّ ر األنشطة الخاصة بما يالئم األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ لكن من
المرتقب أن تش ّكل أهداف اإلستراتيجية أساسا ً للعمل في السنوات القادمة.
وأود باسم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOأن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا

المطبوع.

(م .جارو)

األمين العام

ملخص تنفيذي

تبيّن إستراتيجية تطوير القدرات ،بالصيغة التي أقرتها الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي ،الطبيعة الكلية
لتطوير القدرات .فباالستناد إلى المعايير التي ح ّددها المؤتمر السادس عشر ودورتا المجلس التنفيذي الثالثة
والستون والرابعة والستون ،وُ ضع إطار إستراتيجي يضمن أن تؤخذ مجموعة من االعتبارات المهمة في
الحسبان في إستراتيجية تطوير القدرات هذه ،ومن ث ّم في خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ( .)CDSIPوقد
أفضى تحليل للطريقة األمثل التي يمكن بواسطتها للمنظمة ( )WMOأن تساعد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( )NMHSsعلى تطوير خدماتها وتعزيزها ،إلى صياغة ستة أهداف إستراتيجية إلستراتيجية
تطوير القدرات:
اإلستراتيجي :1

الهدف
الهدف اإلستراتيجي :2
الهدف اإلستراتيجي :3
الهدف اإلستراتيجي :4
الهدف اإلستراتيجي :5
الهدف اإلستراتيجي :6

تحديد القدرات المطلوبة وتحديد أوجه القصور
زيادة إبراز مكانة المرافق الوطنية ( )NMHSsوزيادة التبني الوطني
تحسين استخدام المعارف
تعزيز حشد الموارد وإدارة المشاريع
تعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية
زيادة فرص التعليم والبحوث

ومن المتوقع أن تكون إستراتيجية تطوير القدرات بمثابة أساس للعمل بعد الفترة المالية السادسة عشرة ،بينما
تهدف خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ( )CDSIPللفترة  2015-2012إلى تحديد أنشطة تسهم في تحقيق
األهداف اإلستراتيجية إلستراتيجية تطوير القدرات خالل هذه الفترة.
وتوفر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية – بصفتها منظمة تضع المعايير – إطار التعاون الدولي في مجاالت
الطقس والماء والمناخ .ومن خالل تعزيز وضع معايير قياس الرصدات الجيوفيزيائية ،ومعالجة البيانات ذات
الصلة وتوحيدها ،تساعد المنظمة ( )WMOالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NHMSsعلى
إنتاج خدماتها والتعاون مع جيرانها واإلسهام في الجهود العالمية.
وتر ّكز إستراتيجية تطوير القدرات على التعريف بالمتطلبات الفنية للمنظمة ( )WMOوعلى مساعدة األعضاء
في ترجمة هذه المتطلبات إلى أولويات وإجراءات وطنية وإقليمية وعالمية .ولكن هذا التركيز تراجع إلى حد ما
في العقدين الماضيين نظراً إلى أن التكنولوجيات الجديدة والتغيّر السريع الذي يطرأ على وسائل جمع البيانات
وتبادلها جعلت الكثير من متطلبات المنظمة ( )WMOباليا ً أو منقوصا ً .وال ب ّد من تحديث هذه المعايير والمتطلبات
ونشرها ،وتعديل األدلة ذات الصلة خالل الفترة المالية  .2015-2012وينبغي التركيز على الحاجة إلى االمتثال،
لبلورة ما غدا يسمى «بثقافة االمتثال» .وبموازاة ذلك يتعين جمع التقارير التي تقدمها المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsعن تقيدها بهذه المتطلبات ،واستخدامها كمعلومات أساسية ،وتحديد الثغرات
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .ويجب أن تستخدم هذه المعلومات عند صياغة المساعدة التي تقدمها
المنظمة ( )WMOلألعضاء لتطوير مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (.)NMHSs
وسيفضي هذا التركيز على االمتثال إلى زيادة التعاون بين المرافق الوطنية ( ،)NMHSsوالدفع قدما ً بتطبيق
األرصاد الجوية على الخدمات العامة في مجاالت الطقس ،والزراعة ،والطيران ،والمالحة ،والبيئة ،وقضايا
المياه ،والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.
وتكتسي األنشطة األساسية للعمل المستقبلي أهمية فائقة بالنسبة لهذه الفترة المالية .فال ب ّد مثالً من تحسين األدوات
التي تتيح للمرافق الوطنية ( )NMHSsالتبليغ باحتياجاتها وللمنظمة ( )WMOأن تعرض ما يمكن أن تقدمه من
مساعدة .ويتعين جمع معلومات أساسية عن القدرات الوطنية وتوضيح دور كل من هيئات المنظمة ( )WMOالتي
تسهم في هذه القدرات .وبعد وضع اآلليات المطلوبة في هذه المجاالت ،ينبغي استخدامها لتوضيح األولويات في
الخطط المستقبلية والمساهمة في إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية المستقبلية للمنظمة (.)WMO
و ُتحدد الفقرة  2.4.1من الخطة ( )CDSIPاألنشطة الرئيسية ومجاالت األولوية للفترة  2015-2012إلستراتيجية
تطوير القدرات المتعلقة بكل هدف من األهداف اإلستراتيجية الستة.
وتر ّكز إستراتيجية تطوير القدرات على مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
على التعاون مع الجهات المعنية الوطنية .ومن شأن هذا التعاون أن ي ّ
ُعزز التفاهم المتبادل ويقود إلى تحديد
ّ
متطلبات مص ّنفة حسب األولوية تبرر االستثمار في القدرات ،وت ّنمي في الوقت عينه روح التبني الوطني وتعزز
توجيه خدمات المرافق الوطنية ( )NMHSsو ُتش ّدد على اإلسهامات االجتماعية – االقتصادية لهذه المرافق.
()NMHSs

-1

1.1

إستراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لتطوير القدرات

مقدمة

إن ضرورة أن تقدم المنظمة ( )WMOالمساعدة في تطوير القدرات منصوص عليها في اتفاقية المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ،وهي االتفاقية التي تعترف بحاجة األعضاء إلى العمل مع بعضهم البعض ومع المنظمات
األخرى من أجل تنسيق الكفاءة في تبادل المعلومات وتوحيدها وتحسينها وتشجيعها ،لتعزيز تطبيقها على
احتياجات المجتمع .كما تشير االتفاقية إلى المهمة الحيوية التي تضطلع بها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي توفير رصدات وخدمات الطقس والمناخ والماء ،وبمساهمتها في تلبية االحتياجات
المجتمعية .و ُتن ّفذ المنظمة ( )WMOبرامجها من خالل المرافق الوطنية ( )NMHSsالتابعة لألعضاء ،و َتستخدم
قدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsفي تقديم خدمات فعالة لتحقيق سالمة المجتمع ورفاهه .وقد اتسع نطاق
الخدمات التي تقدمها المرافق الوطنية ( )NMHSsمواكبة لتزايد الحاجة إلى المعلومات البيئية .وقد كشفت زيادة
تعرّ ض الكثير من المجتمعات للمخاطر الطبيعية وظواهر الطقس المتطرفة ،وتأثر االقتصادات الوطنية بتقلبية
المناخ وتغيره ،عن وجود ثغرات في القدرات الحالية للمرافق الوطنية ( ،)NMHSsوخصوصا ً في البلدان النامية،
وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة .وقد رأى المؤتمر العالمي السادس عشر أن عمل المنظمة
( )WMOالتعاوني يعتمد على الرصدات والمساهمات الفنية التي تقدمها المرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان
النامية والمتقدمة على السواء .وبنا ًء على ذلك ،فإن مساعدة المرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان النامية على
سد هذه الثغرات أمر أساسي لعمل المنظمة ( )WMOويعود بالفائدة على جميع أعضائها.
واعتمد المؤتمر العالمي السادس عشر الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة ( )2015-2012التي اعترفت
ببناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً كإحدى األولويات اإلستراتيجية الخمس التي يُتوقع أن تساهم
مساهمة كبيرة في تحقيق النتائج المتوقعة .ولتوضيح كيفية التعامل مع بناء القدرات باعتباره أولوية شاملة في
ضوء العوامل التي نوقشت أعاله ،اعتمد المؤتمر العالمي السادس عشر القرار  – )Cg-XVI( 49إستراتيجية
المنظمة لتنمية القدرات.
والغرض من إستراتيجية تطوير القدرات هو تزويد المنظمة ( )WMOبنهج منسق ومتجانس ألنشطة تطوير
القدرات لمساعدة األعضاء على الوفاء بواليتهم والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة ( .)WMOوالهدف العام
إلستراتيجية تطوير القدرات هو تقديم مساعدة فعالة ألعضاء المنظمة ( )WMOفي مجال تطوير القدرات وتيسير
التنمية المستدامة للمرافق الوطنية ( ،)NMHSsال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول النامية
الجزرية الصغيرة .ويراد من إستراتيجية تطوير القدرات السعي إلى البناء على القدرات الحالية للمرافق الوطنية
( ،)NMHSsوالحد من االزدواجية واالستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز االستثمار في الشراكات وأشكال
التآزر اإلستراتيجية .وهي تهدف أيضا ً إلى دمج أدوار االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والبرامج التي تشترك
المنظمة ( )WMOفي رعايتها وكذلك برامج المنظمة ( ،)WMOومتطلبات كل منها ،ضمن مجاالت األولوية
اإلستراتيجية في تقديم المساعدات لألعضاء في مجال تطوير القدرات.
وتتطلب إستراتيجية تطوير القدرات اتباع نهج تعاوني في تنفيذ ما يعتبر هدفا ً عاما ً .لكن اإلستراتيجية تر ّكز
تركيزاً خاصا ً على دور الحكومات الوطنية ،خاصة في التخطيط لقدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsوتأمين
استدامتها ،في شراكة مع األوساط اإلقليمية والعالمية المعنية .و ُتش ّدد اإلستراتيجية أيضا ً على أهمية المرافق
الوطنية ( )NMHSsفي مجاالت السالمة العامة واألمن والتنمية الوطنية والمنافع االجتماعية واالقتصادية العامة
التي ُتجنى من خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية .وبناء عليه ،صيغت إستراتيجية تطوير القدرات
بحيث يكون تأثيرها األكبر على المستوى القُطري .وسوف يركز الدور التيسيري الذي تؤديه المنظمة ()WMO
على تقوية المرافق الوطنية ( ،)NMHSsوتعزيز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي مع توفير إطار
للمرافق الوطنية ( )NMHSsيم ِّكنها من الدعوة إلى الخدمات التي تزيد من تعزيز السياسات واإلستراتيجيات
والخطط الوطنية.
وال ب ّد من التمييز بين «بناء القدرات» و «تطوير القدرات» .فيُفترض في مفهوم بناء القدرات ،أنها غير موجودة،
بينما ير ّكز مفهوم تطوير القدرات على نهج أكثر شموالً وعلى التبني الوطني لعملية التطوير .و ُتقرّ المنظمة
( ،)WMOباستخدامها مصطلح «تطوير القدرات» بضرورة أن تسترشد بالمعلومات المتوفرة عن القدرات القائمة
والمقررة حين تق ّدم المساعدة للمرافق الوطنية ( .)NMHSsولمزيد من المعلومات ،انظر المرفق األول :تعاريف.
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و ُتقرّ إستراتيجية تطوير القدرات بوجود أربعة أشكال من القدرات ،هي :القدرات المؤسسية ،والقدرات البنيوية
األساسية ،والقدرات اإلجرائية ،والموارد البشرية .وهذه األبعاد األربعة مستقلة لكنها مترابطة وينبغي مقاربتها
على نحو شامل لتحقيق تطوير مستدام للقدرات .وتعترف إستراتيجية تطوير القدرات كذلك بضرورة مراقبة
أنشطة تطوير القدرات التي تقوم بها المنظمة ( )WMOوتقييم نتائجها لضمان استدامتها مع مرور الوقت.

1.2

اإلستراتيجية

1.2.1

الرؤية والمهمة

الرؤية بشأن تطوير القدرات
تقوية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsلتلبية حاجة المجتمع إلى المعلومات عن
الطقس والمناخ والماء من أجل تحقيق سالمة الناس ورفاهم في أنحاء العالم.
مهمة تطوير القدرات
تيسير اتباع نهج كلي متكامل إزاء التطوير المستدام لقدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsوخصوصا ً في البلدان
النامية ،وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة من خالل حشد التأييد ،والتعليم والتدريب ،والتوعية،
والشراكات وحشد الموارد ،والمشاريع اإليضاحية والتجريبية ،وتقديم الخدمات والبحوث.

األهداف اإلستراتيجية وال ُنهج اإلستراتيجية

1.2.2

الهدف
تحديد القدرات المطلوبة وتحديد أوجه القصور
:1

سيساعد الفهم الدقيق للقدرات المطلوبة على صياغة سبل مناسبة لتطوير القدرات ،وتحديد أولويات االستثمار،
وحشد الموارد .والمعلومات األساسية عنصر حيوي في مراقبة أنشطة تطوير القدرات وتقييمها ومواصلة تحسين
العمليات .وسوف ُتستشف المتطلبات وأوجه القصور من المعلومات المتصلة بامتثال المرافق الوطنية ()NMHSs
لمعايير المنظمة ( )WMOومن احتياجات الجهات المعنية من الخدمات ،والمستخدمين النهائيين والمجتمع
ككل .وسينصبّ التركيز في الهدف  1على التوجيه لتحديد المتطلبات ،والتدريب على تقديم الخدمات /العالقات
مع الجهات المعنية ،واالمتثال لمعايير المنظمة ( ،)WMOوتوضيح العالقات المؤسسية وتحديد أوجه القصور في
تقديم الخدمات ،واستخدام خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا ،وأثرها.
وتشمل ال ُنهج

اإلستراتيجية:

 -1ألف:
 -1باء:
 -1جيم:
 -1دال:

التركيز على االمتثال للمتطلبات الفنية التي تحددها المنظمة ( )WMOلمعالجة األولويات
مساعدة البلدان في تحديد أوجه القصور التي تعاني منها المرافق الوطنية ()NMHSs
التشجيع على تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المستخدمين المحددة
وضع سبل لمساهمة الشركاء والجهات المعنية

الهدف :2

زيادة إبراز مكانة المرافق الوطنية ( )NMHSsوزيادة التبني الوطني

تعتمد البيئة التمكينية الالزمة لضمان التطوير المستدام للمرافق الوطنية ( )NMHSsعلى التبني الوطني .وستسعى
إستراتيجية تطوير القدرات ( )CDSإلى توثيق التعاون بين الوزارات واإلدارات الحكومية المسؤولة عن المرافق
الوطنية ( )NMHSsوالدوائر الحكومية المسؤولة عن تحديد األولويات الوطنية لضمان االلتزام السياسي وحسن
النوايا تجاه المرافق الوطنية ( )NMHSsفي بلدانها .وس ُتسهم هذه الجهود في حفز اعتراف األعضاء باألهمية
الوطنية والدولية لالستثمار في المرافق الوطنية ( )NMHSsكجزء من أولويات التنمية الوطنية المشار إليها
في خطط التنمية الوطنية وفي ورقات إستراتيجية الحد من الفقر ،كما أنها في جوهرها تقيم الدليل على التبني
وااللتزام الالزمين لتحقيق التطوير المستدام للمرافق الوطنية (.)NMHSs
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وس ُتش ّدد اإلستراتيجية على المنافع االجتماعية واالقتصادية ،وهو ما سيدفع المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى
إقامة شراكة قوية وطويلة األجل مع الحكومات ،تكفل لها التبني الوطني القائم على أساس المتطلبات والمنافع
وأوجه القصور .ولذلك أهمية خاصة نظراً لالتجاهات الحالية في تمويل التنمية التي تش ّدد على مواكبة أولويات
الحكومات المبينة في خطط التنمية الوطنية أو في ورقات إستراتيجية الحد من الفقر لجذب التمويل المحلي
والخارجي.
وسيُعزز التنسيق بين الشركاء لتجنب االزدواجية وتشجيع تقاسم الموارد .وهذا التنسيق ضروري لتنمية
االستثمارات وحشدها وتنسيقها من أجل تطوير قدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsالتابعة لألعضاء .وسيعتبر
تعاون المرافق الوطنية ( )NMHSsمع الجهات المعنية داخل البلد جزءاً من عملية أوسع نطاقا ً لإلدارة
اإلستراتيجية وجانبا ً أساسيا ً من تطوير القدرات من خالل ترتيبات وأدوار ومسؤوليات مؤسسية واضحة ومن
خالل التبني الوطني.
وتشمل ال ُنهج اإلستراتيجية ما
 -2ألف:
 -2باء:
 -2جيم:
 -2دال:
 -2هاء:

يلي:

إحاطة صانعي القرار علما ً بالمنافع االجتماعية واالقتصادية للخدمات التي تقدمها المرافق
الوطنية ()NMHSs
مساعدة المرافق الوطنية ( )NMHSsفي إدماج المتطلبات الوطنية والدولية في السياسات
الوطنية واألطر التشريعية وخطط التنمية الوطنية
تعزيز التواصل مع المستخدمين النهائيين وصانعي القرار
تطوير القدرات القيادية واإلدارية
تعزيز الدعم الوطني لتلبية االحتياجات المجتمعية إلى خدمات الطقس والمناخ والخدمات
الهيدرولوجية

الهدف :3

تحسين استخدام المعارف

تفيد إدارة المعرفة في تحسين األنشطة في إستراتيجية تطوير القدرات ( )CDSكما أنها ذات أهمية خاصة في
تحديد المتطلبات واالحتياجات والثغرات واألولويات .وسوف تؤمن إدارة المعرفة التجديد المتواصل للمعلومات،
وأفضل الممارسات وتقاسم المهارات في المنظمة ( )WMOبرمتها .وسيستلزم هذا الهدف إنشاء هياكل تنظيمية
داعمة تقوم على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،والتركيز على العمل الجماعي ونشر المعرفة التي يمكن
أن تساعد في تطوير القدرات .وسيؤدي الهدف اإلستراتيجي  3إلى تعزيز فعالية إدارة المعارف على النحو
األمثل ودعم تقاسم المرافق الوطنية ( )NMHSsللخبرات والموارد من خالل االتحادات اإلقليمية ،وفي شراكة
مع الهيئات والكيانات اإلقليمية .وسيتيح استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت اتباع ُنهج تعاونية فعالة،
وتقاسم المعلومات في الوقت الحقيقي ،والمتابعة وإبداء اآلراء .وسيكون تشجيع جماعات الممارسين مكمالً
لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،نظراً ألهمية التفاعل البشري في إدارة المعرفة .وسوف يشمل تقاسم
المهارات والمعلومات الالزمة االستفادة من المتطوعين ومساهمات األطراف األخرى.
وتشمل ال ُنهج

اإلستراتيجية:

 -3ألف:
 -3باء:
 -3جيم:

تعزيز آليات جمع أحدث المعلومات المتصلة بتطوير المرافق الوطنية (،)NMHSs
وتقاسمها
تقاسم أفضل الممارسات والتجارب الناجحة المتصلة بتطوير المرافق الوطنية ()NMHSs
تعزيز جماعات الممارسين المعنية بتطوير المرافق الوطنية ()NMHSs

الهدف :4

تعزيز حشد الموارد وإدارة المشاريع
أضحت خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا قضايا جوهرية في صلب التنمية في الكثير من البلدان النامية،
وزاد اهتمام آليات التمويل باالستثمار في هذه الخدمات .وستستفيد البلدان النامية من حشد الموارد والمساعدة في
إدارة المشاريع لتمكينها من النهوض بمرافقها الوطنية ( .)NMHSsوسيساعد تطوير نهج إقليمي ّ
معزز في تنفيذ
أنشطة تطوير القدرات .وس ُتعزز كذلك الترتيبات المؤسسية التي تم ِّكن من تنفيذ مشاريع وبرامج تطوير القدرات،
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كما الموارد البشرية لتمكين التفاعل مع الوكاالت اإلنمائية .وسيكون التعاون الطوعي والمساعدات الثنائية موضع
تسهيل وتشجيع.
وتشمل ال ُنهج

اإلستراتيجية:

 -4ألف:
 -4باء:
 -4جيم:

تعزيز التنسيق واالستطالع النشط لفرص التمويل الجديدة ووضع مقترحات من خالل
الحوار مع الجهات المعنية وشركاء التنمية
تحسين القدرة على إعداد المشاريع وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها
تشجيع األشكال المبتكرة من التعاون الطوعي والثنائي.

الهدف :5
تعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية

إن اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية أساسية لعمل المرافق الوطنية ( .)NMHSsومن الالزم تعزيز
المراكز العالمية واإلقليمية التابعة للمنظمة ( )WMOالتي تقدم بالفعل الكثير من المساعدات في المجاالت الفنية،
ومجاالت تبادل البيانات التشغيلية والتدريب ،لكي تتمكن من دعم المرافق الوطنية ()NMHSsعلى نحو أفضل
تم ّ
شيا ً مع أولويات المنظمة ( .)WMOوباإلضافة إلى ذلك ،س ُتسلّط المنظمة ( )WMOالضوء على القدرات الالزمة
لتقديم الخدمات المطلوبة ،من خالل التزامها باآلليات والمبادرات السياسية والعلمية.
وتشمل ال ُنهج

اإلستراتيجية:

 -5ألف:
 -5باء:

تعزيز عمل المراكز العالمية واإلقليمية
تعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية كي تستطيع أن تدعم خدمات الطقس
والمناخ والهيدرولوجيا.

الهدف :6
زيادة فرص التعليم والبحوث

يستلزم عمل المرافق الوطنية ( )NMHSsتو ّفر أفراد مهرة يمتلكون الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات .ويُع ّد التعليم
واألنشطة البحثية من العمليات طويلة األجل التي تبني أسس النواتج والخدمات .ويوفر برنامج المنح الدراسية
التابع للمنظمة ( )WMOتعليما ً أساسيا ً مهما ً لموظفي المرافق الوطنية ( )NMHSsالحاليين والمستقبليين في البلدان
النامية وأقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة ،يستند إلى أحدث التطورات في المجاالت العلمية
والتكنولوجية التي ته ّم المرافق الوطنية (.)NMHSs
وتشمل ال ُنهج

اإلستراتيجية:

 -6ألف:
 -6باء:

تحسين إمكانيات االستفادة من المنح الدراسية وتوفيرها
تعزيز تطبيق نتائج البحوث.

خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات
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2.1

مقدمة

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تزويد أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( ،)WMOمن خالل مؤتمرها
ومجلسها التنفيذي ،بخطة تنفيذ لدعم إستراتيجية تطوير القدرات ( .)CDSوتوفر الخطة نهجا ً منسقا ً ومتجانسا ً تجاه
أنشطة المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات من أجل مساعدة األعضاء على االضطالع بوالياتهم.
وتناقش هذه الوثيقة أيضا ً أدوار الهيئات التأسيسية للمنظمة ( )WMOوأدوار أعضائها في تنفيذ إستراتيجية تطوير
القدرات من أجل مواصلة إعداد نهج تعاوني إزاء ما يشكل هدفا ً مشتركا ً ال يمكن تحقيقه بدون جهود الجميع.
وترمي إستراتيجية تطوير القدرات ( )CDSإلى ضمان أن تكون أنشطة تطوير القدرات التابعة للمنظمة ()WMO
قابلة للتوسع ،وأن تكون االستثمارات المخصصة لتطوير القدرات موضع مراقبة ،والنتائج محل تقييم من
أجل ضمان استدامتها بمضي الزمن .وترتبط خطة التنفيذ هذه بالخطة التشغيلية والخطة اإلستراتيجية للمنظمة
( )WMOللفترة  ،2015-2012ولذلك فقد وُ ضعت لفترة أربع سنوات ،بينما يمكن أن تمتد إستراتيجية تطوير
القدرات ذاتها لعدة فترات تخطيط.
وفي معظم الحاالت ،توجد قدرات بالفعل .وفي حاالت استثنائية كما هو الحال بالنسبة للبلدان الخارجة من
نزاعات أو من كوارث طبيعية كبرى ،لعل بناء القدرات هو النهج األكثر مالءمة .ولالطالع على أمثلة ملموسة
عن الكيفية التي تساعد بها المنظمة ( )WMOفي مجال تطوير القدرات ،انظر المرفق  :2دراسات حالة.

2.2

اإلطار اإلستراتيجي

نتج عن تحليل المساعدة التي تقدمها المنظمة ( )WMOإلى المرافق الوطنية ( )NMHSsتحديد عدد من المسائل
أفضى إلى صياغة األهداف اإلستراتيجية وال ُنهج اإلستراتيجية المبينة.
ويُتوقع أن تؤدي األهداف اإلستراتيجية وال ُنهج اإلستراتيجية ،باإلضافة إلى األنشطة المحددة وخطط التنفيذ
المرتبطة بها ،إلى خلق بيئة تمكينية من شأنها ضمان استدامة القدرات وبقائها بمضي الزمن.
ويتفق كل هدف من األهداف اإلستراتيجية مع خطوة واحدة أو أكثر من الثماني خطوات الخاصة بعملية تطوير
القدرات ،ويتناول المسائل المحددة( .لمزيد من المعلومات ،انظر المرفق  :3عملية تطوير القدرات وأبعادها،
ونهج إدارة الجودة).
وستوضح ال ُنهج اإلستراتيجية الكيفية التي يمكن بها تحقيق أهداف تطوير القدرات المبينة أعاله .وتعتمد اآللية
اإلستراتيجية على الجوانب التالية لتطوير القدرات( :انظر الشكل  1أدناه):
-

عملية تطوير القدرات ذات الثماني خطوات المعدلة انطالقا ً من نهج الخطوات الخمس الذي يتبعه برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPوهيئات أخرى ،ليعبّر بشكل أفضل عن الخطوات الالزمة لتطوير
المرافق الوطنية ()NMHSs؛

-

األبعاد األربعة لتطوير القدرات :األبعاد اإلنسانية ،والمؤسسية ،والخاصة بالبنية األساسية ،واإلجرائية؛

-

الخطتان اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ( )WMOللفترة 2015-2012؛

-

برامج المنظمة ()WMO؛

-

األدوار التكاملية للهيئات التأسيسية ،وأمانة المنظمة ( ،)WMOوأعضاء المنظمة ،والشركاء في مجال
تطوير القدرات؛
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-

نظام إدارة الجودة – مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة التي تستخدمها المنظمات لتوجيه
ومراقبة كيفية تنفيذ السياسات المتعلقة بالجودة ،وتحقيق األهداف المتعلقة بالجودة؛

-

إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات ،والتي تسعى إلى بناء الممارسات الالزمة لتعزيز تقديم
الخدمات ،وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لدعم تقديم الخدمات من خالل عرض العناصر واألنشطة
الرئيسية لإلستراتيجية.

اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ
واﻟﺷرﻛﺎء

ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات
اﻷوﻟوﯾﺔ واﻟﺧطﺗﺎن
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ

ﻧظﺎم إدارة
اﻟﺟودة

اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ
ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘدرات

اﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم
اﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﻧﮭﺞ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ

ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر
اﻟﻘدرات ذات
اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺧطوات

اﻟﺗﻧﻔﯾذ

الشكل  -1اإلطار اإلستراتيجي إلستراتيجية تطوير القدرات

2.3

بناء القدرات في الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ( )WMOللفترة
2015-2012

يشكل بناء القدرات أحد المحاور اإلستراتيجية للخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ( )WMOللفترة
 2015ومن المسلم به أنه نشاط شامل لعدة قطاعات يرتبط بطرائق كثيرة بالمحاور األخرى كما أن له وجوداً
في جميع النتائج المتوقعة للخطة اإلستراتيجية للمنظمة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن النتيجة المتوقعة  :6تعزيز
قدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsوال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً على ،االضطالع بوالياتها ،تقر
بوجوب إيالء اهتمام خاص لتحسين قدرات المرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
-2012

وتتضمن الخطة اإلستراتيجية بناء قدرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً باعتباره أحد المجاالت اإلستراتيجية
الخمسة ذات األولوية المتوقع أن تقدم مساهمة هامة في تحقيق النتائج المتوقعة للخطة اإلستراتيجية .ولمزيد من
المعلومات حول هذا الموضوع ،انظر المرفق  :4إستراتيجية تطوير القدرات والمجاالت ذات األولوية للمنظمة
(.)WMO
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2.4

يضم تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات التابعة للمنظمة ( )WMOأنشطة رئيسية تدعم ال ُّنهج اإلستراتيجية الستة
عشر في إطار األهداف اإلستراتيجية المبينة آنفا ً .ويعرض الجزء  2.4.1اإلطار العام للتنفيذ ،مع األنشطة
الرئيسية ،ويلخص األولويات لكل واحد من األهداف اإلستراتيجية .أما القسم  2.4.2فيركز على الدور الذي
تضطلع به المنظمة ( )WMOوأعضاؤها ،بينما يسرد القسم  2.4.3آليات التمويل المتاحة.
2.4.1

األنشطة واألولويات الرئيسية للفترة 2015-2012
إستراتيجية تطوير القدرات

األهداف
اإلستراتيجية
:1
الهدف 
تحديد القدرات
المطلوبة وتحديد
أوجه القصور

ال ُن ُهج اإلستراتيجية
األولويات للفترة

2015-2012

األنشطة الرئيسية
•

•

 -1ألف :التركيز
على االمتثال
للمتطلبات الفنية
التي تحددها
المنظمة ()WMO
لمعالجة األولويات

إرساء تشجيع ثقافة االمتثال
-

تحديث المعايير وتوضيحها

-

اإلبالغ بالمعايير المح ّدثة والمتطلبات الفنية
ومسؤولية المرافق الوطنية ( )NMHSsبشأن
االمتثال

-

مساعدة األعضاء على تقديم تقارير بشأن امتثالهم
(التقييم ،وأدوات رفع التقارير ،وما إلى ذلك)

تركيز المساعدة على معالجة أوجه القصور لدى المرافق
الوطنية ( )NMHSsفي المجاالت ذات األولوية كالطيران،
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ()GFCS ،والنظام
()WIGOS ،والحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما في أقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
-

مواصلة مساعدة المرافق الوطنية ()NMHSsعلى
استكمال نظام إدارة الجودة لتصبح مؤهلة للحصول
على معيار الجودة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
()ISO ،مع التوصية بأن تحصل على شهادة كاملة
من المنظمة ()ISO

-

دعم تنفيذ تقييم الكفاءات من خالل توفير اإلرشادات
وتدريب المسؤولين عن التقييم ،وعند االقتضاء،
توجيه المساعدة من خالل التوأمة ودعم األمانة

•

مواصلة مساعدة المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى بناء ثقة
أصحاب المصالح ووضع تصور لتقديم الخدمات

•

توضيح المعايير ،والمتطلبات الفنية ،والممارسات
)W
واألولويات الخاصة بالمنظمة ( MO

•

تجميع التقارير الخاصة باالمتثال

•

تنظيم أنشطة التدريب

7
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إستراتيجية تطوير القدرات
األهداف
اإلستراتيجية

ال ُن ُهج اإلستراتيجية

األنشطة الرئيسية
•

 -1باء :مساعدة
البلدان في تحديد
أوجه القصور التي
المرافق
تعاني منها
•
الوطنية ()NMHSs
•

الهدف  :2زيادة
إبراز مكانة المرافق
الوطنية ()NMHSs
وزيادة التبني
الوطني

تنظيم منتديات ألصحاب المصلحة لتوجيه عملية تحديد
المتطلبات الوطنية واإلقليمية ،وإبداء االعتماد المتبادل على
نطاق العالم
تنظيم لقاءات وطنية وإقليمية للمستخدمين
وضع مواد إرشادية بشأن دور المرافق الوطنية
وعملها

()NMHSs

•

إجراء تقييمات قطرية وتحليل مستقل وتقديم تقارير عن هذه
التقييمات القطرية لوضع خط األساس ألغراض المراقبة
والتقييم

•

تعزيز الشفافية من خالل تقاسم المعلومات الذي يؤدي إلى
وضع إستراتيجيات تستند إلى المتطلبات

•

وضع خطط لالتصال

 -1جيم :التشجيع
على تطوير
•
الخدمات لتلبية
احتياجات
المستخدمين المحددة

تحديد الخدمات الجديدة والنواتج الجديدة التي يتعين على
المرافق الوطنية ( )NMHSsتقديمها وفقا ً إلستراتيجية
المنظمة ( (WMOالخاصة بتقديم الخدمات

 -1دال :وضع سبل •
لمساهمة الشركاء
والجهات المعنية

العمل مع الشركاء الوطنيين والكيانات الحكومية لتكوين
رؤية مشتركة بشأن استخدام المعلومات البيئية لمواجهة
االحتياجات المجتمعية

•

تنظيم اجتماعات للشركاء وأصحاب المصلحة في التنمية
الوطنية

•

تبادل المشاريع والمتطلبات

•

تأكيد مسؤولية المرافق الوطنية ( )NMHSsعن االمتثال
لمعايير المنظمة ( )WMOومتطلباتها الفنية بشأن استخدام
مواد المنظمة ( )WMOاإلرشادية بغرض بناء الدعم الوطني

•

استخدام المعلومات المجمّعة من تصنيف فئات خدمات
المرافق الوطنية ،وقواعد بيانات المالمح القطرية،
واالستقصاءات للحصول على الدعم الوطني القائم على
االحتياجات

أولويات الفترة

2015-2012

-

سد الثغرات في قدرات نظام الرصدات ،والقدرات
المؤسسية والبشرية واإلجرائية

•

مواصلة المساعدة القطرية المباشرة (التأييد والتقييم
وصياغة المشاريع والتخطيط اإلستراتيجي) ،وتوسيع
نطاقها

•

مواصلة تقديم المساعدة من أجل وضع أطر قانونية
وسياساتية وطنية مالئمة

•

مواصلة التركيز على الخدمات والتخفيف من ح ّدة المخاطر
والمنافع االجتماعية واالقتصادية لبناء دعم وطني ومن
جانب الشركاء
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إستراتيجية تطوير القدرات
األهداف
اإلستراتيجية

ال ُن ُهج اإلستراتيجية

األنشطة الرئيسية
•

 -2ألف :إحاطة
صانعي القرار علما ً
بالمنافع االجتماعية
•
واالقتصادية
للخدمات التي تقدمها
المرافق الوطنية

وضع إستراتيجية لحشد التأييد والتوعية واالتصال لمخاطبة
الحكومة
الدعوة إلى إدماج المرافق الوطنية ( )NMHSsفي عملية
تخطيط التنمية الوطنية لتأمين المساهمات واألموال الوطنية
في تطوير المرافق الوطنية ()NMHSs

()NMHSs

2 -باء :مساعدة
المرافق الوطنية
( )NMHSsفي
إدماج المتطلبات
الوطنية والدولية في
السياسات الوطنية
واألطر التشريعية
وخطط التنمية
الوطنية

•
•
•
•
•

مساعدة المرافق الوطنية ()NMHSsمن خالل تنظيم حلقات
عمل ،ولقاءات تدريبية واجتماعات تشاورية إلعداد خدمات
ترمي إلى تلبية احتياجات المستخدمين ،مع التركيز بصورة
خاصة على الخدمات العامة في مجال الطقس من أجل رفع
مكانة المرافق الوطنية ()NMHSsوإبراز دورها

2 -جيم :تعزيز
التواصل مع
المستخدمين النهائيين
وصانعي القرار
-2 دال :تطوير
القدرات القيادية
واإلدارية

•
•
•

 -2هاء:تعزيز
الدعم الوطني
لتلبية االحتياجات
المجتمعية إلى
خدمات الطقس
والمناخ والخدمات
الهيدرولوجية

الهدف 3 :تحسين
استخدام المعارف

أولويات الفترة

جمع ونشر أمثلة لألطر التشريعية والسياساتية الواضحة،
وأفضل الممارسات ودراسات الحالة
مساعدة البلدان النامية على توضيح القوانين واإلجراءات
الوطنية من خالل التشاور والتدريب
البحث عن المعلومات وجمعها بشأن المنافع االجتماعية
واالقتصادية
مساعدة المرافق الوطنية ()NMHSsعلى تطوير خططها
اإلستراتيجية لتشمل األبعاد األربعة لتطوير قدراتها
توضيح الواليات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمرافق
الوطنية ( )NMHSsلتحسين تقديم الخدمات

•
•

تعزيز التدريب لدعم المديرين في مختلف المستويات
التنظيميةللمرافق الوطنية ()NMHSs
إنشاء شبكة من الخبراء المؤهلين لمساعدة المرافق الوطنية
()NMHSs على اكتساب مهارات اإلدارة والتخطيط
اإلستراتيجي
تيسير عقد ترتيبات التوأمة
تصنيف المرافق الوطنية (NMHSs) وفقا ً لمستوى الخدمات
التي تقدمهاواستخدام الفئات المصنفة في توجيه المساعدة
ربط الفئات بالقدرات البشرية ،والمؤسسية ،والمتعلقة بالبنية
األساسية ،واإلجرائية الالزمة لتوفير مستويات الخدمة
المطلوبة (للحصول على معلومات عن فئات المرافق الوطنية
()NMHSs ،انظر المرفق  :5تصنيف المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ())NMHSs

•

توفير منح دراسية مخصصة وأنشطة تدريبية فضالً عن
مساعدة فنية لمعالجة أوجه النقص المحددة ،وتناول المجاالت
)W
ذات األولوية للمنظمة ( MO

•

إنشاء آليات لمراقبة وجمع بيانات عن تطور المرافقالوطنية
(NMHS) (الفئات ،وقواعد بيانات المالمح القطرية ،والدراسات
االستقصائية ،وبعثات التقييم الوطنية)
تحسين األدوات الشبكية لمساعدة االعضاء على الوصول إلى
متطلبات المنظمة ( )WMOومبادئها التوجيهية ولرفع تقارير
عن التقدم المحرز ورصده

2015-2012

•

إستراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لتطوير القدرات وخطة تنفيذها

10

إستراتيجية تطوير القدرات
األهداف
اإلستراتيجية

ال ُن ُهج اإلستراتيجية
3 -ألف :تعزيز
آليات جمع أحدث
المعلومات المتصلة
بتطوير المرافق
الوطنية (،)NMHSs
وتقاسمها
3 -باء :تقاسم
أفضل الممارسات
والتجارب الناجحة
المتصلة بتطوير
المرافق الوطنية
()NMHSs

األنشطة الرئيسية
•

إتمام وضع قاعدة بيانات للمالمح القطرية

•

إنشاء آليات منسقة لجمع المعلومات ،بما في ذلك الدراسات
االستقصائية والتقديم اإلنترنتي للتقارير من األعضاء

•

توفير بيانات مالئمة عن مراقبة وتقييم أنشطة تطوير قدرات
المرافق الوطنية ()NMHSs ليتسنى وصول أصحاب المصلحة،
بمن في ذلك الشركاء والمستثمرون ،إليها

•

إنشاء آليات قائمة على الويب وغيرها من اآلليات

•

تشجيع األعضاء على إعداد أمثلة محددة للنجاحات والتحديات
في مجال تطوير قدرات مرافقهم الوطنية ()NMHSs

•

إبراز الدروس المستفادة والمبادئ التي يمكن تطبيقها في
البلدان األخرى
تنسيق عمل التجمعات غير الرسمية من خالل جماعات
الممارسين لتقديم المساعدة ،والرؤى المتعمقة والخبرة
والمعارف المتعلقة بالمبادرات العالمية واإلقليمية المتعلقة
بتطوير المرافق الوطنية ()NMHSs

 -3جيم :تعزيز
جماعات الممارسين
المعنية بتطوير
المرافق الوطنية
()NMHSs

الهدف 4 :تعزيز
حشد الموارد وإدارة
المشاريع

أولويات الفترة

•

بناء نظام قوي لمراقبة المشاريع داخل األمانة من خالل إنشاء
وحدة لتنسيق المشاريع ومجلس لمراقبة المشاريع

•

مواصلة وزيادة حشد الموارد والشراكات من خالل مجموعة
متنوعة من األنشطة

•

استخدام ضرورة امتثال المرافق الوطنية (NMHSs) لمتطلبات
المنظمة ( )WMOومعاييرها الفنية في توجيه مساعدة المنظمة
في مجاالت حشد التأييد وحشد الموارد ونقل التكنولوجيا
والتدريب والبحوث

2015-2012

4 -ألف :تعزيز
التنسيق واالستطالع
النشط لفرص
التمويل الجديدة
ووضع مقترحات
من خالل الحوار
مع الجهات المعنية
وشركاء التنمية

إنشاء آليات لتقاسم المعلومات فيما يتعلق بفرص التمويل،
ولتيسير النفاذ إلى الجهات المانحة

 -4باء :تحسين القدرة •
على إعداد المشاريع
وتنفيذها ومراقبتها
•
وتقييمها

إنشاء نظام لتنسيق المشاريع داخل األمانة لمساعدة المرافق
الوطنية ( )NMHSsفي تطوير وتنسيق المشاريع كبيرة الحجم

•

استحداث مجموعة أدوات للمراقبة والتقييم ،والمساعدة
والتوجيه في جمع البيانات والمعلومات
تنظيم حلقات عمل ودورات دراسية بشأن إدارة المشاريع

-2
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إستراتيجية تطوير القدرات
األهداف
اإلستراتيجية

ال ُن ُهج اإلستراتيجية

األنشطة الرئيسية
•

 -4جيم :تشجيع
األشكال المبتكرة
من التعاون الطوعي
•
والثنائي

الهدف 5 :تعزيز
اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون
اإلقليمية

أولويات الفترة

تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل لتيسير التعاون فيما بين
دول الجنوب
تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية (NMHSs) ووكاالت
المساعدة اإلنمائية الرسمية الخاصة بها

•

ي وتوسيع نطاقه
تعزيز برنامج التعاون الطوع 

•

تشجيع مجموعات المصالح كاالجتماعات غير الرسمية
للتخطيط

•

توضيح أدوار هيئات المنظمة ( )WMOومراكزها اإلقليمية في
تطوير القدرات

•

مواصلة المساعدة القطرية المباشرة وتوسيع نطاقها (حشد
التأييد والتقييمات وصياغة المشاريع والتخطيط

•

تعزيز المكاتب اإلقليمية :زيادة عدد الموظفين في األقاليم
مع التركيز على بناء الشراكات مع المجموعات اإلقليمية
االقتصادية والمنظمات اإلقليمية

•

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

2015-2012

-5ألف :تعزيز عمل •
المراكز العالمية
واإلقليمية

اإلستراتيجي)

إنجاز المشاريع التجريبية والعروض اإليضاحية اإلقليمية
ودون اإلقليمية مع التركيز على الخدمات التي تدعم القضايا
اإلقليمية ،وارتباطها بأولويات المنظمة ( )WMOوالنظم
العالمية

•

مساعدة المرافق الوطنية (NMHSs) على الحد من ارتفاع تكلفة
مستهلكات نظام الرصد وصيانته

•

العمل مع االتحادات اإلقليمية لتوفير دعم سياسي إقليمي
لخدمات المرافق الوطنية ()NMHSs

 -5باء :تعزيز
اآلليات العالمية
واإلقليمية ودون
اإلقليمية كي تستطيع •
أن تدعم خدمات
الطقس والمناخ
•
والهيدرولوجيا

بناء الشراكات مع الهيئات دون اإلقليمية والتجمعات
االقتصادية
تعزيز المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ( )RCOFsمن
خالل توفير التدريب وتنظيم حلقات العمل

•

االعتماد على نجاح المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد
الجوية ( ،)AMCOMETوغيره من المؤتمرات اإلقليمية النطاق
المخصصة للمسؤولين على المستوى الوزاري لتوجيه االنتباه
إلى المنافع االجتماعية واالقتصادية لالستثمارات في المرافق
الوطنية ( ،)NMHSsوالخدمات المتزايدة المطلوبة منها

•

تعزيز جهود حشد التأييد والدعم المقدمين من جانب المنظمة
( )WMOللمرافق الوطنية ( )NMHSsمن خالل ترتيبات تعاونية
مع كيانات في اإلقليم تتكامل اختصاصاتها مع اختصاصات
المنظمة ()WMO

إستراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لتطوير القدرات وخطة تنفيذها
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إستراتيجية تطوير القدرات
األهداف
اإلستراتيجية
الهدف 6 :زيادة
فرص التعليم
والبحوث

ال ُن ُهج اإلستراتيجية
أولويات الفترة

األنشطة الرئيسية
•

زيادة الفرص المتاحة للبلدان النامية للمشاركة في البحوث
وتقاسم النتائج الجديدة لألغراض التشغيلية

•

مواصلة وزيادة فرص التعليم والبعثات الدراسية ،وال سيما
في المجاالت ذات األولوية ،مثل الخدمات المناخية والتنبؤ
ألغراض الطيران والحد من مخاطر الكوارث

•

تقديم المنح الدراسية وتعزيز فرص الحصول على المنح من
خالل بناء شراكات مع المؤسسات والجمعيات األكاديمية

•

إسداء المشورة بشأن التعليم والتدريب إلى المراكز اإلقليمية
)R
للتدريب ( TCs

2015-2012

6 -ألف :تحسين
إمكانيات االستفادة
من المنح الدراسية
وتوفيرها

6 -باء :تعزيز تطبيق •
نتائج البحوث
•

2.4.2

دور المنظمة ( )WMOوأعضائها

أمانة المنظمة

()WMO

تنظيم حلقات عمل أو حلقات دراسية لتقاسم المعلومات
واالستنتاجات
تنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن تطبيق نتائج البحوث الجديدة
واستخدامها في التشغيل

يشمل دور أمانة المنظمة ( )WMOفي تنفيذ إستراتيجية تطوير القدرات ( )CDSما
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يلي:

وضع مواد إرشادية
إعداد مراجع وأدلة لمساعدة المرافق الوطنية ( )NMHSsفي عملها .وتتضمن هذه المواد معايير
ومعلومات فنية ومشورة عملية بشأن جمع البيانات وتبادلها ،وسياسات وممارسات وكذلك
إرشادات محددة عن دور المرافق الوطنية ( .)NMHSsوتشكل هذه المواد اإلرشادية مرجعا ً لتحديد
احتياجات المرافق الوطنية ()NMHSs؛
المساعدة في إجراء عمليات التقييم القطري
غالبا ً ما توفر المساعدة التي يقدمها خبراء المنظمة ( )WMOأو تيسير العمليات الذي يقدمه
الخبراء من المرافق الوطنية ( )NMHSsاألخرى فيما يتعلق بتقييم القدرات ،الموضوعية الالزمة
للحكومات والجهات المانحة من أجل إعداد الخطط اإلستراتيجية الخاصة بتطوير المرافق الوطنية
()NMHSs؛
جمع «أفضل الممارسات» ونشرها؛
توفير السياق العلمي والمدخالت العلمية؛
تنظيم أنشطة التعليم والتدريب؛
تنظيم المنتديات واالجتماعات وحلقات العمل ألغراض المناقشة والتبادل؛
تنظيم تبادل البيانات و/أو النواتج؛
حشد التأييد على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛
المساعدة في حشد الموارد؛
المساعدة في تطوير المشاريع وتنسيقها؛
تنفيذ مشاريع العرض اإليضاحي والمشاريع التجريبية على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛
المساعدة في أنشطة تطوير القدرات الشاملة للبرامج وغيرها من أعمال تطوير القدرات التي تضطلع بها
الهيئات التأسيسية للمنظمة ()WMO؛
استحداث أدوات لجمع المعلومات وتقاسمها؛
مراقبة تطوير القدرات المتعلقة بخدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا في المرافق الوطنية ()NMHSs
لألعضاء.
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()WMO

تساهم جميع برامج المنظمة ( )WMOفي تحقيق الهدف األساسي للمنظمة وهو« :االضطالع بدور قيادي على
النطاق العالمي في مجالي الخبرة والتعاون الدولي المتعلقين بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا والموارد المائية،
وما يتصل بذلك من قضايا بيئية ،وبالتالي المساهمة في تحقيق سالمة الشعوب ورفاهها في كافة أنحاء العالم وفي
تحقيق المنافع االقتصادية لجميع الدول» .ولمعظم البرامج البالغ عددها  20برنامجا ً مسؤوليات محددة تتعلق بتنفيذ
إستراتيجية تطوير القدرات .ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن برامج المنظمة ( ،)WMOانظر الموقع
الشبكي.http://www.wmo.int :
الهيئات التأسيسية للمنظمة

()WMO

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
المؤتمر هو أعلى مستوى التخاذ القرارات فيما يتعلق بأنشطة إستراتيجية تطوير القدرات ،كما يوجه عمل
الهيئات التأسيسية واألمانة .وقد أناط المؤتمر بالمجلس التنفيذي إعداد إستراتيجية لتطوير القدرات ،وتقديم تقرير
عن تنفيذ اإلستراتيجية في دورته التالية .وتوضح هذه اإلستراتيجية الكيفية التي يمكن بها ألوساط المنظمة
 )Nعلى نحو أفضل لتقديم الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ
 )Wأن تطوّ ر قدرات المرافق الوطنية ( MHSs
( MO
والهيدرولوجيا.
المجلس التنفيذي
يوجّ ه المجلس التنفيذي عمل المنظمة (WMO) تبعا ً لما يقرره المؤتمر .ويشرف الفريق العامل التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بتطوير القدرات (CDEC WG-) على أنشطة المنظمة (WMO) لتطوير القدرات .ويتشاور
 )Eمع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ويلتمس إسهامات من
الفريق ( C WG-CD
 ،)Wواالتحادات اإلقليمية ،واألفرقة العاملة األخرى التابعة للمجلس التنفيذي ،واجتماع
اللجان الفنية للمنظمة ( MO
التخطيط غير الرسمي التابع لبرنامج التعاون الطوعي (.)VCP
وبمزيد من التحديد ،أقرّ المجلس التنفيذي إستراتيجية تطوير القدرات ،وسيتلقى تقارير منتظمة عن تنفيذ هذه
اإلستراتيجية.

االتحادات اإلقليمية
قبلت بعض البلدان االضطالع بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات اإلقليمية األساسية في مجاالت
مثل الطيران واألعاصير المدارية والخدمات المناخية والتدريب (انظر المرفق  :6مراكز عالمية وإقليمية لدعم
تطوير القدرات) .وتمثل االتحادات اإلقليمية الستة (RAs) التابعة للمنظمة (WMO) مركز هذه األنشطة ،فهي
تسدي المشورة للمراكز اإلقليمية وتراقبها ،وتنظم أفرقة العمل اإلقليمية ،والمشاريع التجريبية واإليضاحية،
والحلقات الدراسية وحلقات العمل لتنفيذ هذه األنشطة على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي .ومن خالل تحديد
االحتياجات اإلقليمية والثغرات على المستوى اإلقليمي ،يمكن تحديد أولويات تطوير القدرات من أجل تجسيدها
 ،)Nويتم تناولها من خالل شراكات ومبادرات التمويل اإلقليمية
في البرامج العالمية وخطط التنمية الوطنية ( DPs
ودون اإلقليمية .وتوجه االتحادات اإلقليمية اهتمام األعضاء في إقليمها إلى القضايا الملحة ،من قبيل احتياجات
منظمة الطيران المدني الدولي (CAO )Iإلى التنبؤات الخاصة بالطقس ألغراض الطيران ،والفيضانات الواسعة
النطاق ،واألمن الغذائي والقضايا الصحية الناجمة عن تقلبية المناخ أو تغيره .ويمكن أن تشجع االتحادات
اإلقليمية أيضا ً أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ على المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي مثل المشاركة
في مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي أو في المشاريع التي تستخدم المعلومات المستمدة من
الرصدات الساتلية وغيرها من أدوات الحد من مخاطر الكوارث .وعلى نحو أكثر تحديداً ،يمكن أن تسهم
االتحادات اإلقليمية إسهاما ً مباشراً في تحقيق الهدف اإلستراتيجي 5 :تعزيز اآلليات العالمية واإلقليمية ودون
اإلقليمية.
اللجان الفنية
تتألف اللجان الفنية من خبراء يعينهم أعضاء المنظمة (WMO) ،وهي مسؤولة عن دراسة النظم التشغيلية
لألرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا ،وكذلك عن التطبيقات والبحوث .وتضع اللجان المنهجية واإلجراءات
وتقدم توصيات إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر .وعلى نحو أكثر تحديداً ،تحدد اللجان الفنية الثغرات واالحتياجات
من منظور العمليات بشأن األعمال المنفذة في مجال تطوير القدرات ،وتشكل فرق مهام وأفرقة عاملة لتلبية
احتياجات محددة.
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األعضاء
.)N
تضطلع كل دولة عضو وكل إقليم في المنظمة (WMO) بالمسؤولية العامة عن تطوير مرفقه الوطني ( MHS
ولئن كانت لدى األعضاء ترتيبات مختلفة ،فإن المرافق الوطنية (NMHSs) تكون عادة مؤسسات حكومية تؤدي
دوراً وطنيا ً هاما ً في دعم طائفة واسعة من المسؤوليات المحلية والدولية .ولذلك يجب أن يحدد األعضاء مهام
 .)Nوما أن تح َّدد هذه المهام وتتم الموافقة عليها على المستوى التشريعي
المرافق الوطنية الخاصة بهم ( MHSs
 )Nوالموارد الالزمة للوفاء
أو الحكومي المالئم ،يمكن تحديد نوع الخدمات التي توفرها المرافق الوطنية ( MHSs
،)N
 )Wتستطيع تقديم أمثلة للمهام األساسية للمرافق الوطنية ( MHSs
بمسؤولياتها .ولئن كانت المنظمة ( MO
والموارد الالزمة وأفضل الممارسات ،فإن توزيع المسؤوليات ومستويات الخدمة التي يتعين ضمان استمرارها
تعتمد على قرارات وطنية.

وباإلضافة إلى احتفاظ المرافق الوطنية (NMHSs) بخطة تعكس المهام األساسية والخدمات الخاصة ،وتعرض
طرق اإلدارة الجيدة وتنشئ عالقات علمية وأخرى مع المستخدمين ،يلزم أن تشارك المرافق الوطنية
في التخطيط الوطني .فالترتيبات الخاصة بالمساعدة اإلنمائية داخل منظومة األمم المتحدة ،فضالً عن التمويل من
المصادر الخارجية ،تعتمد اعتماداً كبيراً على اإلستراتيجيات القطرية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الدعم الذي تقدمه
اإلدارات أو الوكاالت الحكومية األخرى لخدمات خاصة في مجاالت الزراعة والطاقة والصحة والماء وإدارة
األراضي والنقل والطيران المدني على المستوى الوطني ،يزيد من احتمال تحقيق التنمية المستدامة.
(NMHSs)

وتتطلب النماذج العالمية للطقس والمناخ بيانات عالمية ،فترابط المرافق الوطنية (NMHSs) في كافة أنحاء العالم
يغدو أكثر وضوحا ً مع توسع نطاقها لتقديم استجابات لقضايا السياسة العامة من قبيل تغير المناخ .وينبغي أن
تسهم البلدان في الجهود الدولية بما أن الفوائد التي تجنيها تفوق في قيمتها إلى حد كبير التكاليف التي تتكبدها
في بذل هذه الجهود .ويعمل عدد متزايد من البلدان األكثر تقدما ً كمراكز عالمية أو إقليمية توفر إرشادات للبلدان
 ،)Wأعضاء
األخرى .ويساعد بعض األعضاء ،الذين يشاركون بشكل نشط في الهيئات التابعة للمنظمة ( MO
آخرين كذلك على أساس ثنائي.
وللمزيد من التفاصيل بشأن قدرات المرافق الوطنية (NMHSs) ،انظر المرفق 5 :تصنيف المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (.)NMHSs
2.4.3

حشد الموارد

تتلقى المنظمة (WMO) تمويالً من أعضائها من خالل االشتراكات المقررة لدعم األنشطة الرئيسية الواردة في
الميزانية ،بما فيها عمل األمانة واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية .وباإلضافة إلى التمويل من الميزانية العادية،
 )Wالموارد الطوعية (الموارد من خارج الميزانية) من خالل طائفة من طرائق التمويل لدعم
تحشد المنظمة ( MO
أنشطة محددة لتطوير القدرات.
آليات التمويل المتاحة للمنظمة (WMO) وأعضائها

مصارف التنمية
(أ)
التمويل الذي يوفره البنك الدولي ( 1)WBوالمصارف اإلقليمية للتنمية ،من قبيل مصرف التنمية اآلسيوي
ومصرف التنمية األفريقي ( )AfDBوالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDومصرف التنمية للبلدان
األمريكية ( )IDBتتفاوض بشأنه عامة المصارف مباشرة مع وزارات الشؤون الخارجية و/أو المالية للبلدان
الحاصلة على الدعم ويتخذ أشكاالً مختلفة (منحا ً وقروضا ً ميسّرة وقروضا ً إلخ .)...وتوفر المصارف اإلنمائية في
أغلب األحيان قروضا ً مع دعم المنح إلى حد ما على أساس ثنائي عموما ً .ولهذا السبب ،ينبغي أن تركز المنظمة
 )Nفي الوصول إلى هذه اآلليات والمشاركة فيها من خالل
 )Wعلى مساعدة المرافق الوطنية ( MHSs
( MO
عمليات على المستوى الوطني.

()ADB

الصناديق المناخية
( ب)
الصناديق المناخية الرئيسية التي يمكن للبلدان أن تلتمس التمويل منها بمساعدة من المنظمة (WMO) من أجل
دعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSهي التالية:
1

عملت برامج المنظمة (WMO) مع برامج البنك الدولي خالل السنوات األخيرة للتركيز على تحديث قطاع األرصاد الجوية
الهيدرولوجية من خالل عمليات مباشرة تجمع بين المنح والقروض .وهناك برامج قوية وضعت في جنوب شرق أوروبا ووسط آسيا
تتضمن عناصر إقليمية ووطنية على حد سواء .ويتم النظر في إعداد أنشطة مماثلة في أفريقيا.
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صندوق التك ّيف :أنشئ هذا الصندوق من قبل األطراف في بروتوكول كيوتو التابع التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCبهدف تمويل مشاريع /برامج التكيف «الملموسة» في البلدان النامية
(األطراف غير المذكورة في المرفق األول باالتفاقية) .وأصبحت المنظمة (WMO) معتمدة من صندوق التكيف
باعتبارها كيان تنفيذ متعدد األطراف في كانون األول /ديسمبر  ،2010ويمكنها بالتالي تقديم المشاريع بما يتماشى
مع خطط التكيف الوطنية نيابة عن األعضاء المؤهلين لالستفادة من الصندوق.
الصندوق األخضر للمناخ :اعتمدت الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ( )UNFCC COP 17صكا ً حاكما ً للصندوق األخضر للمناخ ( ،)GCFوعملية انتقالية لتشغيله
الكامل بحلول عام  .2014ويستهدف الصندوق األخضر للمناخ ( )GCFفي األجل الطويل حشد مبلغ بقيمة
 100مليار دوالر أمريكي سنويا ً بحلول عام  .2020وسيغدو الصندوق ( ،)GCFالذي يستهدف أن يصبح آلية
التمويل الرئيسية المتعددة األطراف لدعم األنشطة المناخية في البلدان النامية ،مؤسسة مستقلة قانونياً ،لها أمانتها
المنفصلة الخاصة والمسؤولة أمام مؤتمر األطراف .ونظراً ألن محصلة ديربان لم تصل إلى أي اتفاق بشأن
المصادر الطويلة األجل للتمويل الخاص بالمناخ ،فإن أكبر تح ٍد يواجه الصندوق ( )GCFيكمن في تأمين تمويل
كا ٍ
ف ومستدام.
مرفق البيئة العالمية :يركز مرفق البيئة العالمية ،والصندوقان اآلخران اللذان يديرهما المرفق ،وهما الصندوق
الخاص بأقل البلدان نمواً ،والصندوق الخاص بتغير المناخ ،على أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف
معه .ويدعم الصندوقان المشاريع في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والصحة والموارد المائية والوقاية من
الكوارث.
صندوقا االستثمارات المناخية :هما صندوقان يزودان البلدان النامية بالموارد الضرورية للحد من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري والتخفيف من آثار تغير المناخ .ويوجه هذان الصندوقان ،وهما صندوق التكنولوجيا
النظيفة ( )CTFوالصندوق اإلستراتيجي للمناخ ( )SCFالدعم المالي من خالل مصرف التنمية األفريقي ومصرف
التنمية اآلسيوي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومجموعة البنك الدولي.
وهناك ثالثة برامج في إطار الصندوق اإلستراتيجي للمناخ :البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ
  (Pوبرنامج االستثمار في الغابات ( )FIPوبرنامج النهوض بالطاقة المتجددة في البلدان المنخفضة
( PCR
الدخل ( .)SREPوقد تتيح صناديق مناخية إضافية (تتوافر قائمة بالصناديق على الموقع الشبكيhttp://www. :
 )climatefundsupdate.org/listingتركز على آليات التنمية النظيفة وخفض انبعاثات الكربون ،فرصا ً خارجية.

منظومة األمم المتحدة
( ج)
التي تشارك في تقديم المساعدة والتمويل على المستوى القطري بشكل
مبادرات الوكاالت التابعة لألمم
مباشر ،من قبيل منظمة األغذية والزراعة ( ،)FAOوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPوبرنامج األغذية العالمي ( ،)WFPومنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOيمكن أن تدعم تحديث المرافق
 .)Nوينبغي أن تكون كيانات األمم المتحدة هذه جزءاً من آليات حوكمة اإلطار العالمي (،)GFCS
الوطنية ( MHSs
وأن ُتشجع على إدماج اإلطار العالمي ( )GFCSفي مبادراتها اإلنمائية .وسيساعد ذلك على توفير الموارد من
أجل تنفيذ اإلطار العالمي ( )GFCSمن خالل التمويل المباشر واالستفادة من األنشطة ذات الصلة.
المتحدة2

(3)ODA

المساعدة اإلنمائية الرسمية
(د)
هناك تركيز متزايد على األنشطة المتعلقة بالماء والبيئة والصحة ،وفي اآلونة األخيرة ،على تغيُّر المناخ في
قطاع المساعدة اإلنمائية الرسمية ،حسبما يبين ذلك التقرير لعام  2011الصادر عن لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (.)OECD
وينبغي أن توجه المنظمة (WMO) انتباه قطاع المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الطقس
والمناخ في تأخير التنمية االقتصادية أو إبطائها وتخفيف وطأة الفقر ،وبالتالي إلى أن تحسين خدمات الطقس
والمناخ يدعم التنمية المتأقلمة مع المناخ.

2

ترأس المنظمة (WMO) حاليا ً لجنة األمم المتحدة للموارد المائية ،والفريق العامل المعني بتغير المناخ والتابع للجنة الرفيعة المستوى
المعنية بالبرامج ( ،(HLCPوهما آليتان ترميان إلى ضمان اعتماد اإلطار العالمي ( )GFCSعلى نطاق منظومة األمم المتحدة ،وإذكاء
.)W
الوعي باألولويات والقدرات الخاصة بالمنظمة ( MO

3

على النحو الذي تحدده لجنة المساعدة اإلنمائية ( )DACالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي

(.)OECD
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وسيكون تشجيع المرافق الوطنية (NMHSs) في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل العمل مع وزارات
الخارجية في تلك البلدان وبرامج المساعدة اإلنمائية الرسمية الخاصة بها ذات أهمية بالغة لتوجيه التمويل نحو
 )Nفيها.
تطوير قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ( )NMSsأو األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( MHSs

المؤسسات اإلقليمية
(هـ)
توجد مؤسسات إقليمية من قبيل الهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية ،والتجمعات االقتصادية اإلقليمية في جميع
أقاليم المنظمة (WMO) .والجماعات االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا ،على سبيل المثال ،تجمع فرادى البلدان في
أقاليم فرعية ألغراض تحقيق تكامل اقتصادي أكبر .وتوصف بأنها اللبنات األساسية لالتحاد األفريقي ( )AUكما
أنها أداة رئيسية لإلستراتيجية الخاصة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (.)NEPAD
ولدى المنظمة (WMO) مكتب دون إقليمي في المقر الرئيسي ألمانةالبرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط
الهادئ (SPREP) .وتتيح إقامة شراكات قوية مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة فرصة كبيرة لحشد الدعم من
أجل تطوير الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

القطاع الخاص
( و)
لئن كانت الحكومات مسؤولة عن توجيه الحلول المتعلقة بتغير المناخ والتي تلبي احتياجات أكثر البلدان فقراً
وضعفاً ،فإن القطاع الخاص هو أيضا ً شريك أساسي في االستعداد لتأثيرات المناخ والتصدي لها ،وفي بناء
اقتصاد عالمي أخضر« .إن التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية في البلدان النامية نتيجة لتغير المناخ
– من قبيل زيادة وتيرة وشدة العواصف ،وندرة المياه ،وانخفاض اإلنتاجية الزراعية ،وسوء األحوال الصحية –
تشكل أيضا ً تحديات خطيرة لقطاع األعمال ،فالمخاطر المجتمعاتية تمثل أيضا ً مخاطر على قطاع األعمال».4

4

االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPأوكسفام ،ومعهد الموارد العالمي ( :2011 ،)WRIالتكيّف مع اقتصاد
أخضر :الشركات والمجتمعات المحلية وتغير المناخ  -تقرير بشأن االهتمام بالمناخ.

المرفق  :1مسرد المصطلحات

القدرة
«القدرة هي مقدرة النظام البشري على األداء واإلبقاء على ذاته وتجديده ذاتيا ً» (أوبيلز وآخرون ،عام

.)2010

بناء القدرات
هو عملية بناء القدرات ،استناداً إلى االفتراض بأن ليس هناك قدرات بدئية .ويمكن أن يكون هذا النهج مالئما ً
لألزمات أو لحاالت ما بعد النزاعات مباشرة لكنه يعتبر أقل شموالً من تطوير القدرات.

تطوير القدرات
هو عملية تدعيم إمكانيات أو قدرات األفراد والمنظمات والمجتمعات على حل مشاكلها وتحقيق أهدافها على
أساس مستدام.
والخصائص األساسية لتطوير القدرات يُمكن عرضها على النحو
-1
-2
-3
-4
-5

التالي:

عملية تحسين جارية ومستمرة ،وتتضمن آليات للتغذية المرتدة عوضا ً عن تدخل قصير األجل؛
تهدف إلى زيادة القدرة بطريقة مستدامة؛
تتضمن أنشطة ونهج وإستراتيجيات ومنهجيات يمكن أن تساعد المنظمات والمجموعات واألفراد على
تحسين أدائهم وتحقيق منافع التنمية؛
عملية داخلية المنشأ توجهها آليات وطنية ،وتيسرها وكاالت خارجية؛
ينبغي تقييمها من حيث نمو القدرات ككل وبمضي الوقت.

وفي سياق المنظمة (WMO) ،يركز تطوير القدرات على نهج شامل ومتكامل لبناء كفاءات المرافق الوطنية
(NMHSs) وقدراتها .ويركز أيضا ً على الدور الذي تؤديه المرافق الوطنية (NMHSs) في كافة جوانب التنمية
من أجل ضمان االستدامة في األجل الطويل .ويشير هذا النهج إلى وجود روابط قوية بين المرافق الوطنية
 )Nوعمليات التخطيط والعمليات السياساتية على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية لضمان
( MHSs
التنسيق والتعاون في أنشطة تطوير القدرات.

جماعة الممارسين
يمكن جمع األشخاص الذين يمارسون المهنة نفسها في جماعة الممارسين من قبيل شبكات المستشارين الدوليين
واجتماعات التخطيط غير الرسمية .وجماعة الممارسين وسيلة يستخدمها الممارسون لتبادل األفكار المفيدة
وأفضل الممارسات وتوجيه األسئلة لزمالئهم ودعم بعضهم بعضا ً .ويمكن أن يساعد ذلك على النهوض بالموارد
 )Nالتي تتجاوز حدود بلد واحد أو مجموعة واحدة من
وبناء المهارات لتطوير قدرات المرافق الوطنية ( MHSs
البلدان.

إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات ((SWOT
يشكل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ( (SWOTنهجا ً للتخطيط اإلستراتيجي يُستخدم لتحليل
مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات في وضع معين.

المرفق  :2دراسات حالة

-1
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هايتي :إعادة إنشاء خدمات اإلنذار بعد زلزال كانون الثاني /يناير

مخلفات زلزال هايتي في كانون الثاني /يناير ( 2010صورة التقطها برنامج األغذية العالمي

دراسة الحالة هذه

5

5 2010

())WFP

–

مثال جيد لنموذج المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات ذي الثماني خطوات؛

–

تس ّلط الضوء على دور الميسر والمنسق الذي تضطلع به المنظمة
( )WMOإلعادة تشغيل خدمات اإلنذار المبكر في هايتي بعد زلزال كانون
الثاني /يناير 2010؛

–

تب ّين الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القدرات ذات الصلة؛

–

تس ّلط الضوء على ما تحقق من انجازات في التعاون الدولي واإلقليمي؛

–

تب ّين كيفية إدراج أولويات الحد من مخاطر الكوارث في هايتي ضمن
أولويات االتحاد اإلقليمي الرابع وأولويات المنظمة ()WMO؛

–

تس ّلط الضوء على قضية حاسمة وهي االلتزام والتبني الوطنيين لتحقيق
استدامة المركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني
لموارد المياه ( )SNREفي هايتي على المدى الطويل.

يمكن تنزيل دراسات الحالة من الموقع

الشبكيhttp://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html :

المرفق  :2دراسات حالة

هايتي :الدمار الذي خلّفه زلزال كانون الثاني /يناير

1.1

19

2010

معلومات أساسية

أوصى المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية بتحليل اإلنجازات التي حققها تحالف األعضاء الذي أعاد
إنشاء خدمات اإلنذار في هايتي في الوقت المناسب قبل موسم األعاصير في عام  ،2010باعتبارها دراسة حالة
من أجل وضع إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات (.)CDS
وقد أدى الدمار الذي خلفه زلزال كانون الثاني /يناير  2010إلى تفاقم تأثر هايتي باألخطار الطبيعية .ويشهد
البلد ،إضافة إلى الزالزل ،أخطاراً متكررة ناجمة عن األحوال الجوية الهيدرلوجية مثل أعاصير الهاريكان
والفيضانات واالنهيارات األرضية وحاالت الجفاف التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أرواح السكان وسبل عيشهم
وعلى اقتصاد البلد .وتضررت البنية األساسية للمركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد
المياه ( )SNREالتي كانت أصالً هشة ،تضرراً شديداً جراء زلزال كانون الثاني /يناير  .2010و ُدمّر كل شيء بما
في ذلك المكاتب والمعدات؛ كما لقي أحد الموظفين حتفه.
وكانت استجابة المنظمة بعد وقوع الزلزال في هايتي فورية بفضل الدعم الذي قدمه تحالف أعضاء المنظمة
(( )WMOكندا ،وكوبا ،والجمهورية الدومينيكية ،وفرنسا ،واليابان ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة
األمريكية) وش ّكلت تجربة ناجحة في التعاون الدولي .وكان هدف المنظمة ( )WMOالفوري هو إعادة تشغيل
خدمات االنذار قبل حلول موسم األعاصير الذي كان مُتوقعا ً بعد بضعة أشهر فقط.

عاصفة مدارية تشتد لتتحول إلى إعصار هاريكان ( Ireneذي مسار متوقع) يهدد جميع جزر األنتيل الكبرى :هايتي
والجمهورية الدومينيكية وكوبا وبورتوريكو (االنذار الذي أطلقه مركز هايتي الوطني لألرصاد الجوية في بور أو برنس،
 21آب /أغسطس )2011
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وتبحث دراسة الحالة هذه في األنشطة التي تجرى من أجل إعادة تشغيل خدمات اإلنذار في هايتي و ُتقيّم استدامة
المركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد المياه ( )SNREمن خالل إعداد خرائط
األنشطة الخاصة بنموذج المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات ذي الثماني خطوات.
1.2

األنشطة التي تستهدف إعادة تشغيل خدمات اإلنذار

الخطوة  -1حددت بعثة المنظمة ( ،)WMOبالتعاون مع حكومة هايتي ،بوضوح االحتياجات الالزمة الستعادة
خدمات اإلنذار في هايتي ،وذلك وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة (.)WMO
قادت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أول بعثة تقييم في هايتي بين الرابع والعاشر من شهر نيسان /أبريل
 .2010وكان الغرض الرئيسي من هذه البعثة تقييم وضع مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وخاصة فيما
يتعلق بإصدار نشرات اإلنذار وتوزيعها على المنظمات الوطنية والدولية والسكان في هايتي ،بغية الحد من
مخاطر األرصاد الجوية الهيدرولوجية وتخفيف آثارها على الممتلكات واألرواح.
وترد فيما يلي االحتياجات من حيث القدرات لتوفير خدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية
•
•
•
•
•
•
•

األساسية:

مراصد وطنية مصانة صيانة جيدة وقادرة على العمل؛
تسجيل منتظم للرصدات المتأتية من المراصد الوطنية وإحالتها إلى مرفق تجميع مركزي من قبيل المركز
الوطني لألرصاد الجوية؛
االتصال بالنظام العالمي لالتصاالت(GTS) للحصول على بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية في
الوقت الحقيقي من المرافق األخرى؛
الحصول على معلومات كافية (تغطية البيانات) لمعالجتها بشكل منتظم وإصدار نواتج التنبؤ؛
نشر النواتج على المستخدمين في الوقت المناسب؛
وجود بنية أساسية ومؤهالت لتلقي نشرات اإلنذار الحاسمة بأحداث الطقس/المناخ المتطرفة وتفسيرها في
مهلة زمنية تتيح التأهب؛
وجود موظفين مؤهلين لالضطالع بمهام تشغيلية.

وقبل وقوع الزلزال كان المركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد المياه
يعجزان عن تقديم خدمات فعالة في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،لألسباب المبينة

أدناه:

•
•
•
•
•

()SNRE

االفتقار إلى الدعم الحكومي الكافي (سياسي ومالي) لضمان فعالية أداء المركز الوطني لألرصاد الجوية
()CNM؛
عدم وجود موظفين تشغيليين مناسبين ليُؤدوا المهام اليومية في المركز الوطني لألرصاد الجوية ()CNM
الواقع في مطار بور أو برنس ،الذي يُش ّغله  22موظفاً ،معظمهم مراقبون ،بينما اثنان منهم فقط من
المتنبئين بالطقس؛
العجز عن إصدار تنبؤات محلية وتقديمها بسبب نقص االتصال بالنظام العالمي لالتصاالت ( ،)GTSوهو
ما يحول بالتالي دون توفر بيانات األرصاد الجوية في الوقت الحقيقي لتنفيذ العمليات؛
نقص المعدات التشغيلية ،مثل الحواسيب واألدوات المتخصصة ،وهو ما يحد بشدة من قدرة المركز
الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMعلى إصدار تنبؤات لفترة تزيد على  24ساعة؛
االفتقار إلى الخبرة في مجال االتصاالت والخبرة الفنية التي يمكن التعويل عليها ،والعجز عن نشر
البيانات والنواتج على المستخدمين.

الخطوة  -2قام فريق بعثة التقييم التابع للمنظمة ( )WMOبتقييم قدرات المركز الوطني لألرصاد الجوية
والمرفق الوطني لموارد المياه ( )SNREفي هايتي انطالقا ً من متطلبات تقديم خدمات اإلنذار .ومن ثم فقد وضع
خط أساس للقدرات البشرية والمؤسسية واإلجرائية والقدرات المتعلقة بالبنية األساسية الالزمة لتقديم خدمات
اإلنذار المبكر باألرصاد الجوية.
()CNM

وتبيّن أن المجاالت األربعة المذكورة تفتقر إلى القدرات الالزمة .واألخطر من ذلك هو عدم ارتباط المركز
الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد المياه ( )SNREبحكومة هايتي ،الذي أظهر غياب
التبني وااللتزام الوطنيين الحاسمين الستدامة المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREوواليتيهما.
وقضى الزلزال على كل شيء .وكاستجابة فورية لهذا الوضع ،أوصت بعثة المنظمة ( )WMOبإيجاد حلول
عاجلة قصيرة األجل ،على النحو المحدد في الجدول أدناه ،إلعادة تشغيل خدمات اإلنذار قبل موسم أعاصير
الهاريكين القادم.
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الحوكمة
-1
-2

-3

إعداد خطة إستراتيجية من شأنها أن تضع المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني
( )SNREتحت إدارة حكومة هايتي
تعزيز التعاون بين المرفقين وجعل السلطة اإلشرافية الحالية (أو المستقبلية) ُتع ّد وثائق
واضحة ومنطقية وفعالة بشأن المهام وتقاسم الوظائف وتحديد مسؤوليات كل هيئة،
على أساس نهج إلدارة الجودة .ويعني ذلك بعبارة أخرى ،وضع ترتيبات مؤسسية
وإطار قانوني بشأن واليات المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني (.)SNRE
إسهام المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREفي جميع المشاريع التي
تؤثر على مهامهما.

البنية األساسية
-1

اتخاذ ترتيبات عاجلة لتوفير مكاتب إليواء للمركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني

(.)SNRE

اإلنترنت.

-2

االسراع في توصيل المكاتب المؤقتة بشبكة

-3

التنسيق مع السفارة الفرنسية لبحث االمكانية السياسية واللوجستية والمالية لتجهيز
المركز التشغيلي التابع لوزارة الداخلية

-4

توفير مركبات رسمية للمركز الوطني

()CNM

الموارد البشرية
-1

في المقام األول ،تنظيم برنامج لتدريب الحد األدنى من الموارد البشرية الالزمة في
مرفق وطني لألرصاد الجوية قادر على ضمان أمن الناس والممتلكات.

-2

اتخاذ االجراءات الالزمة لتمكين أخصائيين اثنين في التنبؤات من حضور حلقة
العمل المقدمة باللغة الفرنسية بشأن التنبؤ باألعاصير التي تنظمها المنظمة ()WMO
والمركز اإلقليمي لألرصاد الجوية المتخصصة ( )RSMCفي مدينة ميامي.

-3

تجهيز مرفق هايتي لألرصاد الجوية بشبكة سينوبتيكية أساسية لمحطات األرصاد
الجوية األوتوماتية.

-4

مباشرة إرسال معلومات للمركز الوطني ( )CNMفي أقرب وقت

ممكن.

الدعم الفني :الرصدات
مباشرة العمل بتقاسم الوظائف والمهام بين المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني
( ،)SNREوخاصة فيما يتعلق بالسياسة المتبّعة بشأن البيانات المرصودة وتخزينها،
وإدارة قواعد البيانات ،واسترجاع األرشيف .وبالنسبة للمرفق الوطني (،)SNRE
إطالق العملية الوطنية لجرد الشبكات القياسية من أجل إعادة إنشاء قواعد بيانات
مناخية مائية وهيدرولوجية موثوقة (جرد وطني بشأن مراكز توزيع المياه) وخاصة
باألرصاد الجوية الزراعية.
الدعم الفني :التنبؤات
-1

تزويد هايتي بالموقع الشبكي الخارجي “االكسترانت” المخصص للخبرات في
مجال التنبؤ ،الذي تقرر إنشاؤه خالل دورة لجنة أعاصير الهاريكين التابعة لالتحاد
اإلقليمي الرابع ،والذي يضيف معلومات جديدة كلما توفرت.
لهايتي.

-2

إعداد نظام توجيهي خاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSمناسب

-3

اتخاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم دورات تدريبية تدوم يومين أو ثالثة أيام بشأن النظام
التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSلتمكين األخصائيين في مجال التنبؤ
والمراقبين من استخدام هذه األداة والبيانات التي تتضمنها.

-4

إنشاء فريق تنبؤ احتياطي في مارتينيك يعمل من  1حزيران /يونيو إلى غاية نهاية
تشرين الثاني /نوفمبر.
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الدعم الفني :اإلنتاج
ضمان وجود نظام شبه أوتوماتي في المركز الوطني ( )CNMيمكن أن يصدر
رسومات ونصوص حيثما كان ذلك ممكنا ً .وينبغي أن يكون النظام قادراً على
العمل بواسطة أدوات النشر ،ال سيما البريد اإللكتروني و ُنظم نقل الملفات مثل نظام

(.)FTP

النشر واالتصال
استكمال الموقع الشبكي العام للمركز الوطني ( )CNMالذي هو قيد اإلعداد في

كندا.

لقد كان من الضروري إعادة تشغيل الخدمات ،ما تطلب تأمين موظفين مهنيين مدربين جيداً ،وتحديث أجهزة
االتصاالت الستقبال الرصدات في الوقت الحقيقي ،ونواتج النمذجة ،ومحطات عمل حاسوبية ،وهي تدابير ُتع ّد
مجتمعة برنامجا ً متكامالً لتحديث خدمات الطقس.
الخطوة  3-تقييم أوجه القصور في قدرة المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREعلى تلبية
االحتياجات من خدمات اإلنذار ،التي ُحددت في الخطوة  ،2ووضع خط أساس
تولّى الممثل الدائم لهايتي ورئيس المرفق الوطني لموارد المياه ( )SNREومدير المركز الوطني لألرصاد الجوية
( )CNMتنسيق األنشطة التي اضطلع بها فريق البعثة ،فاتخذوا الترتيبات الالزمة لعقد اجتماعات مع وكاالت
وطنية ووزارات مختلفة وشاركوا مع الفريق في العديد من هذه األحداث .وأجرت البعثة عملية تقييم للقدرات
المؤسسية والتشغيلية وحددت الثغرات واحتياجات المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREفيما يتعلق
بتوفير خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية دعما ً للحد من مخاطر الكوارث ونظم اإلنذار المبكر.
وجرى أيضا ً تقييم االحتياجات القطاعية التي تشمل موسم األعاصير في عام  2010وكذلك االحتياجات المتوسطة
وطويلة األجل إلعادة إعمار البلد.
ولذلك فقد درس فريق البعثة الثغرات في القدرات المتوسطة وطويلة األجل .ونتيجة لبعثة التقييم التابعة للمنظمة
( ،)WMOحُددت الثغرات التالية في االحتياجات من العاملين والبنية األساسية والواليات المؤسسية واالجراءات
في المركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد المياه (:)SNRE
•
•
•
•
•
•
•

عدم توفر أماكن إليواء المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( ،)SNREحتى ولو لفترة مؤقتة؛
قلة نظم الرصد والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات؛
عدم توفر ميزانية للمركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREخالل السنوات الثالث الماضية؛
إن والية كل من المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREغير محددة بوضوح .و يبدو أن
حكومة هايتي غير قادرة على إقرار أية مسؤولية سوا ًء للمركز الوطني ( )CNMأو للمرفق الوطني
( )SNREوهو ما يُهدد استدامتهما؛
عدم وجود فرق مناوبة لتشغيل المركز الوطني ( )CNMوالمرفق الوطني ( )SNREكافة أيام األسبوع
وعلى مدار الساعة بسبب عدد العاملين المحدود؛
إحباط موظفي المرفق الوطني ( )SNREالمسنين الذين يعملون في مجال المناخ والهيدرولوجيا
والهيدروجيولوجيا؛
تقديم محدود للنواتج والتنبؤات.

الخطوة  4-أُعدّ ت خطة إستراتيجية قصيرة األجل لسد الثغرات المحددة ،لكن برنامج تدابير التخفيف الوطنية
( ،)NAPAالذي اعتمد قبل وقوع زلزال عام  ،2010كان قد أشار إلى ضرورة تعزيز مراصد األرصاد الجوية
لتحسين قدرات اإلنذار المبكر على الصعيد الوطني.
وأجرى فريق التقييم تحليالً شامالً للثغرات ،اس ُتعملت نتائجه إلعداد خطة إستراتيجية لسد الثغرات المحددة
وتعزيز قدرات المركز الوطني لألرصاد الجوية ( )CNMوالمرفق الوطني لموارد المياه ( )SNREعلى تلبية
متطلبات الخدمة لفترة .2011-2010
وأُدرج مشروع تقدمت به منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(الفاو) وعنوانه :هايتي :تعزيز القدرة على
مواجهة تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث على الزراعة لتحسين األمن الغذائي في هايتي بعد

الزلزال6

6

http://www.thegef.org/gef/node/3339
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الذي يموّ له صندوق أقل البلدان نمواً ،كأولوية وطنية في برنامج العمل الوطني للتكيّف لعام  .2006وعلى الرغم
من أن المشروع يش ّدد على زيادة القدرة على مواجهة تقلبية المناخ والتغيرات في قطاعي الزراعة واألمن
الغذائي ،فهو ال يأتي على ذكر بناء قدرات المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه
وتعزيز ُنظم اإلنذار المبكر بالمناخ التي هي أساسية لتعزيز القدرة على المواجهة .وتضمّن مشروع آخر قدمه
 )Uإلى صندوق أقل البلدان نمواً في عام  2008وعنوانه :تعزيز قدرات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( NDP
التكيّف لمواجهة مخاطر تغيّر المناخ على إستراتيجيات التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية في هايتي ،مفهوم
تعزيز قدرة المراصد الوطنية للبيئة ،بما فيها مراصد األحوال الجوية .وكان القصد من المشروع البناء على
مشروع سابق واستكمال أنشطته.
وكشف التقييم وجود حاجة ماسة لبناء مرافق وطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا تكون فعالة لتدعم نظام إنذار
مبكر بالمخاطر المتعددة وإدارة مخاطر الكوارث والتنمية االجتماعية واالقتصادية في هايتي .باإلضافة إلى ذلك،
ونظراً إلى تنامي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ،فإن تطوير هذه المرافق أمر حاسم لدعم التخطيط المتوسط
والطويل المدى في قطاعات من قبيل الزراعة وإدارة موارد المياه والصحة والسياحة والبنى التحتية والبيئة.
الخطوة  :5أُطلقت عملية التبني الوطني لكنها توقفت بانتظار تشكيل حكومة جديدة .وساهمت البعثة التي شملت
مشاركة سلطات هايتي الحكومية ،في تيسير التبني الوطني على المدى القصير ،لكن التبني الوطني على
المدى الطويل ال يزال صعب المنال.
ازداد تقدير حكومة هايتي للخدمات التي يقدمها المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه
بشكل كبير عقب الزلزال .وسلّطت البعثة الضوء كذلك على المساهمة االقتصادية التي يقدمها هذان المرفقان
لهايتي .واقترحت البعثة كذلك واليات للمرفقين وق ّدرت ميزانية وطنية لتشغيل خدماتهما لكن لم تخصص أية
موارد وطنية لهذين المرفقين .وال يزال التزام حكومة هايتي ،وهو عنصر حاسم لديمومة المركز الوطني
لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه على المدى الطويل ،غير واضح المعالم.
ووجدت بعثة التقييم أن المسائل المؤسسية تشكل أكثر التهديدات خطراً على ديمومة المركز الوطني لألرصاد
الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه .ولم يكن المرفقان قد أنشئا رسميا ً داخل اإلدارة الوطنية ولم تخصص لهما
أية ميزانية في السنوات الثالث األخيرة .وال يؤدي ذلك إلى تطوير للقدرات على المدى الطويل .لذا ،فإن االفتقار
إلى السياسة التمكينية الالزمة واألطر القانونية والمؤسسية ال يزال يقف عقبة أمام أهداف تطوير القدرات في
هايتي.
الخطوة ُ :6حشدت الموارد في معظمها من مصادر خارجية لتلبية احتياجات المركز الوطني لألرصاد الجوية
والمرفق الوطني لموارد المياه المرصودة.
شاركت المنظمة ( ،)WMOسعيا ً منها إلى حشد الموارد الالزمة لتلبية احتياجات المركز الوطني لألرصاد الجوية
والمرفق الوطني لموارد المياه ،في القمة العالمية ألجل مستقبل هايتي التي استضافتها الجمهورية الدومينيكية
في  2حزيران/يونيو  .2010وناقشت المنظمة ( )WMOخالل القمة احتياجات المركز الوطني لألرصاد الجوية
والمرفق الوطني لموارد المياه مع الجهات المانحة ووكاالت المعونة وأعضاء اللجنة المؤقتة التي ُ
ش ّكلت إلدارة
الصندوق االستئماني الذي أنشئ عقب حدث جمع التعهدات الذي عُقد في نيويورك في  31آذار/مارس .2010
وتعهّدت الجهات المختلفة خالل هذا الحدث الذي شارك فيه األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون ،ومبعوث
األمم المتحدة الخاص إلى هايتي (الرئيس السابق بيل كلينتون) بدفع  10مليارات دوالر أمريكي ،ثم أنشئ صندوق
استئماني متعدد الجهات المانحة ،هو صندوق إعادة إعمار هايتي .لكن تمويل المركز الوطني لألرصاد الجوية
عبر هذه اآللية لم يتحقق بشكل سريع بسبب تأخيرات مرتبطة بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة في فترة
 .2011-2010و ُعلّق كذلك التعاون مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة ووكاالت المعونة الوطنية .وكانت
الحاجة ماسة لتشكيل حكومة تتيح تنفيذ الخطط المتأخرة.

مساهمة أعضاء المنظمة

()WMO

ً
تلبية للمساعدات العاجلة التي تحتاجها هايتي ،عرض عدد من األعضاء ،في إطار فرقة العمل التابعة لالتحاد
اإلقليمي الرابع والمعنية بهايتي ،من بينهم كندا وكوبا والجمهورية الدومينيكية وفرنسا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة ،تقديم مساعدات ون ّفذوها على النحو المُلخص في الجدول  1أدناه .وفاقت مساهمة أعضاء
المنظمة ( )WMOوأعضاء فرقة العمل التابعة لالتحاد اإلقليمي الرابع  700000دوالر أمريكي .باإلضافة إلى
ذلك ،تلقت المنظمة ( )WMOعروض مساعدات محددة من صانعي التجهيزات ،وباشرت كندا في عملية بحث
عن إمكانيات تمويل مساعدات طويلة األمد.
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يت ّكون المركز الوطني لألرصاد الجوية في هايتي (على اليمين) من حاويتي شحن موضوعتين خلف مكتب
الطيران المدني في المطار( .على اليسار) صناديق غير مفتوحة تحوي أجهزة لمحطة طقس أوتوماتية أرسلتها
– )W
المنظمة ( )WMOعقب الزلزال (صورتان من نشرة عالم األرصاد الجوية للمنظمة ( MO MeteoWorld
حزيران /يونيو .)2011
الجدول  :1ملخص مساهمات األعضاء
الغرض من المساهمة

المبلغ
بالدوالر
األمريكي

المصدر/الجهة
المانحة

توفير مرافق تشغيلية مؤقتة لموظفي المركز الوطني لألرصاد الجوية
ووسائل اتصاالت (شبكة معلومات األحوال الجوية الخاصة بالقائمين على
التصدي لحاالت الطوارئ ( ،)EMWINوشبكات اتصال باإلنترنت والنظام
العالمي لالتصاالت)

60 000

مارتينيك
والواليات المتحدة

تجهيزات حاسوبية

20 000

كندا

215 000

برنامج التعاون
الطوعي التابع
للمنظمة (WMO)

استحداث شبكة خارجية ( )extranetونواتج أرصاد جوية

45 000

دائرة األرصاد
الجوية الفرنسية

إنشاء موقع إلكتروني عام

35 000

كندا

فريق من المتنبئين مقره مارتينيك

110 000

كندا وفرنسا
والمنظمة ()WMO

شبكة رصد ( 7محطات

سينوبتيكية)

(فرنسا)

()Météo-France

بيانات الرادارات

كوبا

استطالع موقع وإنشاء محطة طقس أوتوماتية

25 000

()WMO

المنظمة
والجمهورية
الدومينيكية

نواتج توجيه بشأن الفيضانات الخاطفة

90 000

الواليات المتحدة
وفرنسا

منحة لمدة  11شهراً لخمسة موظفين في المركز الوطني لألرصاد الجوية

100 000

المنظمة

()WMO

المرفق  :2دراسات حالة
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الخطوة ُ :7ن ّفذت استجابة خاصة بتطوير القدرات لتلبية احتياجات البلد على المدى القصير ،تو ّلت في إطارها
الوكاالت الرائدة اإلشراف على العملية كما هو مب ّين في الجدول  2أدناه.
وأمّنت االستجابة الفورية ما

يلي:

البنى التحتية
•
•
•
•
•
•

تركيب محطة أرضية ساتلية تربط هايتي بالنظام العالمي لالتصاالت ،والمشاركة في تبادل بيانات
األرصاد الجوية ونواتجها في الوقت الحقيقي؛
تأمين االتصال بشبكة معلومات األحوال الجوية الخاصة بالقائمين على التصدي لحاالت الطوارئ ()EMWIN؛
تعزيز شبكة المراصد عبر تركيب سبع محطات طقس أوتوماتية تحسّن تغطية البيانات وتزيد من دقة
التنبؤات وموثوقيتها؛
شبكة خارجية ( )extranetتش ّغلها دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( ،)Météo-Franceوتشمل نواتج
متخصصة قائمة على نموذج رقمي وتوجيهات خاصة بالفيضانات الخاطفة تقوم على الخرائط لتحسين
دقة التنبؤات واإلنذارات ووقت إعدادها؛
تسلّم هايتي في الوقت المناسب لتقارير المركز الوطني لألعاصير في ميامي بفضل تركيب المحطة
الساتلية األرضية؛
خدمة اتصال بشبكة اإلنترنت مدفوعة سلفا ً لمدة ثالث سنوات وموقع إلكتروني مجاني
( )www.meteo-haiti.gov.htتقدمة من كندا ودائرة األرصاد الجوية الفرنسية (.)Météo-France

مكتب دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( )Météo-Franceللتنبؤ في مارتينيك (على اليمين) .متنبئ تابع لدائرة
األرصاد الجوية في كندا يعمل في مكتب هايتي للتنبؤ (على اليسار)( .صورتان من نشرة عالم األرصاد الجوية
 – )Wحزيران/يونيو .)2011
للمنظمة ( MO MeteoWorld
الموارد البشرية
هايتي.

• إعداد برنامج زيارات للمتنبئين لزيادة عدد موظفي التنبؤ في المركز الوطني لألرصاد الجوية في
وذهب ستة أخصائيين في األرصاد الجوية إلى هايتي خالل موسم أعاصير الهاريكين ،وهم من كندا،
ودائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ودائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( .)Météo-Franceوبقي متنبئ
واحد من دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة في مارتينيك لدعم عمليات التنبؤ واإلنذار لهايتي؛
• تدريب عملي على تشغيل النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة للمتنبئين من هايتي تجريه الدائرة
الوطنية للطقس
• توفير منح من المنظمة ( )WMOتدعم تمويلها دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( )Météo-Franceلتدريب
خمسة متنبئين من هايتي لسنة كاملة في مدينة تولوز في فرنسا.

القدرات المؤسسية واإلجرائية
• باشرت هيئة مشتركة بين الوكاالت ،أنشئت داخل حكومة هايتي قبل الزلزال ،في إجراءات لتنسيق أنشطة
الحد من مخاطر الكوارث وأوضحت أدوار الوكاالت المختلفة .وشارك مدير المركز الوطني لألرصاد
الجوية في هذه الهيئة .وثمة حاجة إلى المزيد من اإلجراءات داخل الحكومة والوكاالت المعنية لتوفير
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•
•
•
•
•
•
•
•

استجابة فعالة ومستدامة لمواجهة الكوارث ،تشمل المركز الوطني لألرصاد الجوية ،لضمان تنسيق أفضل
من ذي قبل؛
مكاتب آمنة تتلقى تغذية منتظمة بالتيار الكهربائي ،وأجهزة حاسوب واتصاالت تيسّر تشغيلها اليومي؛
شبكة رصد سطحي لبيانات األرصاد الجوية في الوقت الحقيقي؛
اتصاالت لجمع البيانات في الوقت الحقيقي والوصول إلى التوجيهات بشأن التنبؤ ونشر التنبؤات
واإلنذارات العاجلة؛
أدوات ونواتج تنبؤ متخصصة لدعم التوجيهات بشأن الطقس والفيضانات الخاطفة؛
خبرات التنبؤ لتدريب المتنبئين من هايتي ومساعدتهم على استخدام أدوات التنبؤ ،بما في ذلك نواتج
التوجيه بشأن الفيضانات الخاطفة؛
تحسين نشر التنبؤات واإلنذارات لتصل إلى المجتمعات ومنظمات المعونة المتعددة العاملة في هايتي؛
تنظيم دورة مدتها سنة على األقل لتدريب أربعة أو خمسة مراقبين لألرصاد الجوية كمتنبئين قبل موسم
أعاصير الهاريكين المقبل؛
إقامة شراكات مع المنظمات الدولية المعنية لتقاسم الموارد كما هو مبيّن في الجدول  2أدناه .وأقيمت
بدعم من أمانة المنظمة ( )WMOعالقات مع المنظمات الدولية الرئيسية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى والوكاالت المعنية بالتنمية العاملة في هايتي الستطالع فرص تحسين الدعم المقدم للبلد.

نسقتها المنظمة عقب الزلزال الذي ضرب هايتي بعد عام
الجدول  :2أنشطة تطوير القدرات التي ّ

-1

النشاط

الوكالة الرائدة المشرفة على
النشاط

إنشاء مقري المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد
المياه

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(UNDP) (التنسيق) ووكالة
الواليات المتحدة للتنمية
 )Uوكندا
الدولية ( SAID

( أ)
( ب)
(ج)
-2

مبنيان مؤقتان قدمهما كيان مستقل في مارتينيك
اتصال بشبكة اإلنترنت بموجب عقد كندي لثالثة مواسم من
أعاصير الهاريكين
 ))Uوحواسيب
أثاث (وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ( SAID
ونظم لدعم المكاتب (كندا)

تعزيز شبكة الرصد والتنبؤ/قدرات اإلنذار
( أ)

تركيب محطة طرفية ذات هوائي صغير الفتحة جداً لالتصال
بالنظام العالمي لالتصاالت ()GTS وشبكة معلومات األحوال
الجوية الخاصة بالقائمين على التصدي لحاالت الطوارئ

( ب)

تركيب سبع محطات رصد للطقس ونقل خليوي للبيانات بموجب
العقد الكندي
نواتج متخصصة قائمة على نموذج رقمي ونظام توجيه بشأن
الفيضانات الخاطفة
برنامج زيارات للمتنبئين يؤمن وجود موظفين مهرة للعمليات
 24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع

(ج)
( د)
-3

2010

()EMWIN

تعزيز االتصاالت ونشر النواتج
( أ)
( ب)
(ج)
( د)

الواليات المتحدة ودائرة
األرصاد الجوية الفرنسية
( )Météo-Franceوالمملكة
المتحدة وكندا وفرنسا

إنشاء موقع إلكتروني عام
إرسال المركز الوطني لألرصاد الجوية ومارتينيك رسائل
إلكترونية ألكثر من  200جهة
وجود نظام رسائل قصيرة ( )SMSونظام راديوي للطقس في
المركز الوطني لألرصاد الجوية
استطالع إمكانيات إضافة موقع شبكي لإلذاعة واإلنترنت ألغراض
إبالغ معلومات األرصاد الجوية والهيدرولوجية وتلك المتعلقة
بالمناخ ()RANET
()www.meteo-haiti.gov.ht

كندا (الدولة المضيفة) ودائرة
األرصاد الجوية الفرنسية
( )Météo-Franceوالواليات
المتحدة

المرفق  :2دراسات حالة

أطفال من هايتي يصطفون لتلقي المساعدات في مخيم لالجئين في بورت أو برنس (صورة من شبكة
اإلخبارية ،الواليات المتحدة األمريكية)

27

ABC

الخطوة ُ – 8بذلت جهود إلعداد خطة للمراقبة والتقييم من أجل تقييم القدرات التشغيلية على المدى القصير
لقياس التقدم المحرز .وكان من الجوانب األساسية في هذه الخطوة ربط التحسينات المستمرة في المركز
الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه بخطط تطوير القدرات على المدى المتوسط.

القدرات التشغيلية للمركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه وتطويرهما على المدى
المتوسط
بُذلت خالل هذه الفترة جهود لضمان تقييم القدرات التشغيلية القصيرة المدى التي ُ
طوّ رت لمواجهة موسم أعاصير
الهاريكين في عام  ،2010وتكييفها والحفاظ عليها ،ثم ربطها بأنشطة تطوير القدرات المتوسطة المدى.
وأع ّد الفريق الذي قام ببعثة التقييم إلى هايتي (نيسان /أبريل  )2010مقترح مشروع لمعالجة احتياجات تطوير
قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا بهايتي بتكلفة قدرها  9704600دوالر أمريكي .والهدف
العام من المشروع هو خلق بيئة تشغيلية تكون مخصصة للمركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني
لموارد المياه.
وتعاونت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مع مكتب الوقاية من األزمات واإلنعاش التابع للبرنامج ()UNDP
والفريق القطري لألمم المتحدة في هايتي والبنك الدولي لوضع بروتوكوالت وإجراءات لتقديم اقتراحات إلعادة
تكوين المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه على المدى المتوسط.

طورت في المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني
ضمان استدامة القدرات التي ّ
لموارد المياه

1.3

-1

ثمة حاجة إلى مبادرات لتطوير القدرات ،بما فيها التدريب الطويل األمد وفرص التعليم ،ألجل ضمان
استدامة النظم على المدى الطويل .وينبغي بذل الجهود الالزمة لزيادة عدد الموظفين المؤهلين ،وتوفير
مكاتب دائمة وإنشاء نظام رصد حديث يتضمن على سبيل المثال تكنولوجيا الرادارات.

-2

إن وجود تعاون سليم التوجيه مع المنظمات والمؤسسات األخرى أمر جيد لكن االفتقار إلى التنسيق من
شأنه أن يزيد االلتباس في شبكة متصدعة أساسا ً ويح ّد من فائدة أي نظام رصد.

-3

وثمة حاجة ماسة إلى تضافر الجهود لضمان التبني الوطني للمركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق
الوطني لموارد المياه وتموضعهما المؤسسي داخل حكومة هايتي لضمان االستدامة .وسيتطلب المرفقان
ما يلي:
( أ)

تموضعا ً مؤسسيا ً مستقراً داخل حكومة هايتي وإدراج دور المركز الوطني لألرصاد الجوية
والمرفق الوطني لموارد المياه وواليتهما في التخطيط الوطني ،واإلطارين التشريعي والقانوني؛
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( ب)
(ج)
( د)
(هـ)

شراكات وطنية مع الوزارات والمؤسسات؛
ميزانية وموارد وطنية منتظمة؛
خطة واضحة لتطوير القدرات البشرية والتشغيلية؛
دعم قوي من طرف الحكومة وتحديد والية قانونية واضحة ألدوار المركز الوطني لألرصاد
الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه في إعادة بناء القدرات التشغيلية لخدمات الطقس والماء
والمناخ.

وينبغي أن يأخذ الحل الذي ستقدمه هايتي لمعالجة هذه الشواغل البنيوية احتياجات جميع المستخدمين ،وأن
تضطلع به الدوائر الحكومية على أعلى مستوياتها وأن يُدرج في خطط التنمية الوطنية.

القصر الوطني في هايتي قبل الزلزال وبعده (مجلة
 ،New York Timesالصورة العليا للسيد
 ،Matthew McGregorمن وزارة الدفاع الوطني،
كندا ،والصورة السفلى للسيد  Jorge Cruzمن
وكالة .)Associated Press
-4

ويتوقف تطوير المركز الوطني لألرصاد الجوية والمرفق الوطني لموارد المياه واستدامتهما كذلك على
فرص تعزيز الموارد والدراية وتبادل البيانات وقدرات التنبؤ في ظل إطار إقليمي للتعاون .ويجري
إعداد برنامج تعاون إقليمي لمنطقة البحر الكاريبي بشأن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،يتضمن
مكونات وطنية ،في ظل اإلطار المستعرض لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوالوكاالت المعنية بإدارة مخاطر الكوارث واالتحاد
اإلقليمي الرابع والمراكز اإلقليمية والبرامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة ( )WMOوالشركاء الدوليين
ووكاالت التمويل.

المرفق  :2دراسات حالة

إدارة الفيضانات في
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موزامبيق7

صورة ملتقطة من طائرة تظهر أثر إعصار جوكوي حين فاضت جنبات نهر الزامبيزي في مدينة فيالنكيولوس بموزامبيق
(الصورة مقدمة من إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ())DFID/UK

–

تسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يؤديه المعهد الوطني لألرصاد
الجوية في موزامبيق في إدارة مخاطر الكوارث ،وعلى قدرات نظام
اإلنذار المبكر خالل فيضان عام 2000؛

–

توضح أهمية المعهد الوطني لألرصاد الجوية في تعزيز المهارات من
خالل عالقته بمركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي ( ،)SADCوالحاجة إلى تعزيز النظام الوطني لإلنذار المبكر؛

–

تعرض عناصر إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات وتوليد
المعلومات المناخية ،والتي تضمن صالحية المعلومات التي ُتنشر
لالستعمال ووصولها إلى المجتمعات الضعيفة .وتمثل آراء المستخدمين
حيال تحسين المنتج جزءاً أساسيا ً من هذه اإلستراتيجية؛

–

تسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المعهد الوطني لألرصاد الجوية
في فريق متعدد التخصصات إلدارة حدث مناخي عنيف في السياق
الوطني واإلقليمي؛

–

تسلط الضوء على التبني الوطني وااللتزام بتعزيز نظام اإلنذار المبكر
فعال في المستقبل.
إلدارة الفيضانات األكثر تواتراً واألشد قوة على نحو ّ

دراسة الحالة هذه

معلومات أساسية

2.1

يواجه البلد تحديا ً طويل المدى وهو تعلم كيفية التعايش مع الفيضانات والجفاف .وموزامبيق واحد من أفقر بلدان
العالم ،إذ يعاني أكثر من  50في المائة من سكانها البالغ عددهم  19,7مليون نسمة الفقر المدقع .كذلك تراجعت
التنمية في السنوات األخيرة من جراء كوارث األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في
معدالت النمو االقتصادي  -من  12في المائة قبل فيضانات عام  2000إلى  7في المائة بعد الفيضانات.
ويسهم عامالن رئيسيان في ارتفاع معدل وقوع الفيضانات في موزامبيق .أوالً ،األعاصير المدارية التي تنشأ في
جنوب غربي المحيط الهندي وتكتسح سواحل البلد .ورغم أن عدد األعاصير الذي يصل إلى اليابسة قليل نسبياً،
7

مأخوذة من إدارة أخطار المناخ في أفريقيا :التعلم من الممارسة العملية ،نشرها المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع
(.)2007( )IRI
ا
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فإن ثالثة أو أربعة منها في المتوسط سنويا ً تقترب بما يكفي للتسبب في رياح عاتية وأمطار غزيرة ،مما يؤدى
إلى حدوث الفيضانات .ثانياً ،تقع موزامبيق أدنى مصب تسعة أنظمة أنهار دولية رئيسية تتدفق على مساحات
شاسعة من جنوب شرق أفريقيا حتى تصب في المحيط (الشكل  .)2وبالتالي يفرض ذلك على البالد التعامل مع
آثار أدنى المصب من جراء األمطار التي تسقط خارج مناطق مستجمعات المياه الخاصة بها :فيما يُقدر بنحو
 50في المائة من مياه األنهار في موزامبيق تأتي من خارج البلد .وتحدث الفيضانات في موزامبيق مرة كل
سنتين أو ثالث سنوات على طول األنهار الرئيسية Incomati :و Limpopoو Saveو BuziوPungwe
و Zambeziو .Licungoأما شدة الفيضانات فتتحدد على أساس كمية األمطار التي تهطل داخل البلد وفي مناطق
المستجمعات األخرى لهذه األنهار خارج موزامبيق.

صورة ساتلية توضح تكوّ ن األعاصير
المدارية جنوب خط االستواء واتجاهها نحو
مدغشقر وموزامبيق (صورة مقدمة من
دائرة األرصاد الجوية الفرنسية /الرينيون)

تظهر هذه الصورة الملتقطة عبر السواتل من دائرة األرصاد
الجوية الفرنسية/الرينيون ()Météo-France/La Réunion
األعاصير المدارية تنشأ إلى الجنوب من خط االستواء
وتزداد شدتها مع تحركها في اتجاه غرب/جنوب/غرب نحو
مدغشقر وقناة موزامبيق ،فتخلف الفوضى على طول الطريق.
أما مركز األعاصير المدارية في الرينيون فهو مركز
إقليمي متخصص لألرصاد الجوية ( )RSMCتابع للمنظمة
( )WMOتتمثل مهمته الرئيسية في تقديم التوجيهات المناسبة
ألعضاء لجنة األعاصير المدارية التابعة لالتحاد اإلقليمي
األول وعددهم  13عضواً (بوتسوانا ،جزر القمر ،فرنسا،
ليسوتو ،مدغشقر ،مالوي ،موريشيوس ،موزامبيق ،سيشل،
جنوب أفريقيا ،سوازيالند ،تنزانيا ،زمبابوي) بشأن جميع
االضطرابات المدارية التي تحدث في المناطق االستوائية
الواقعة في منطقة مسؤوليتها.

وكانت الفيضانات التي شهدها البلد في عام  2000واحدة من أكثر الكوارث ً
كلفة في تاريخ موزامبيق .وقد تسبب
فيها إعصاران متعاقبان ،إعصار  Elineفي أواخر شباط /فبراير وإعصار  Hudahفي منتصف نيسان /أبريل
من عام  .2000وتسبب هطول األمطار الغزيرة والمتواصلة على جنوبي قارة أفريقيا ،للمرة األولى منذ بدء
السجالت ،في حدوث فيضانات ألنهار  Limpopoو Incomatiو Umbeluziو Saveو Buziو Pungweفي آن
واحد (الشكل  .)3ولقي نحو  700شخص على األقل مصرعهم ،فيما ُ
شرد حوالي  650,000شخص وتضرر نحو
 4,5مليون نسمة ،أي ما يبلغ مجموعه ربع سكان موزامبيق.

Buzi
Incomati
Limpopo
Maputo
Pungoe
Rovuma
Save
Umbeluzi
Zambezi

الشكل  -3أحواض األنهار التي شهدت فيضانات
في موزامبيق في عام 2000

الشكل  -2كبرى أحواض األنهار في موزامبيق

المصدر :المديرية الوطنية للمياه في موزامبيق
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وتسببت األحداث المناخية العنيفة الناجمة عن ظاهرة النينيو  -التذبذب الجنوبي في تعطيل التنمية في البالد .فمنذ
عام  ،1980شهد البلد سبع حاالت جفاف كبرى وسبعة فيضانات كبرى كما هو مبين في الجدول رقم  3أدناه.
الجدول  -3ظواهر الطقس المتطرفة في موزامبيق منذ عام

1980

السنة

الظاهرة

المناطق المنكوبة

06–2002

جفاف

2001

فيضان
فيضان

1999

فيضان

1997

فيضان

1996
95–1994

فيضان
جفاف

 43منطقة في المقاطعات الجنوبية
والوسطى
 500000متضرر؛  115حالة وفاة
نهر Zambezi
أكثر من  2مليون متضرر؛ 700
أحواض أنهار  LimpopoوMaputo
و Umbeluziو Incomatiو BuziوSave؛ حالة وفاة
نجمت الفيضانات عن سقوط أمطار
غزيرة قياسية وعن ثالثة أعاصير
 70000متضرر؛  100حالة وفاة
مقاطعتا  SofalaوInhambane؛ أعلى
معدل لسقوط األمطار منذ  37سنة؛
أغلق الطريق ( EN1طريق رئيسي) لمدة
أسبوعين
 300000متضرر؛  78حالة وفاة
أنهار  Buziو PungueوZambezi؛
توقف حركة المرور إلى زمبابوي لمدة
أسبوعين
 200000متضرر
جميع األنهار الجنوبية في البلد
 1.5مليون متضرر؛ وباء كوليرا
األجزاء الجنوبية والوسطى

92–1991

جفاف

تضرر البلد بأسره

1987
1985

جفاف
فيضان

84–1983

جفاف

83–1981

جفاف

مقاطعة
 9أنهار في المقاطعات الجنوبية؛ أسوأ
فيضانات مشهودة منذ  50عاماً ،أعقبها 4
سنوات من الجفاف
عدد كبير من حاالت الوفاة جراء
تضررت معظم أنحاء البلد
الجفاف والحرب؛ وباء كوليرا
 2.46مليون متضرر
المقاطعات الجنوبية والوسطى

1981

فيضان
جفاف

2000

1980

2.2

عدد السكان المتضررين
 800000متضرر

 1.32مليون شخص متضرر بدرجة
كبيرة؛ تبدد المحصول الرئيسي
 8000متضرر
 500000متضرر

Inhambane

نهر
المقاطعات الجنوبية والوسطى
Limpopo

التعامل مع الفيضانات العنيفة في عام

 500000متضرر
ال تتوافر بيانات

2000

تتناول دراسة الحالة هذه إستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ( ،)DRRوعلى وجه الخصوص ،تحوّ ل حكومة
موزامبيق من اتباع نهج رد الفعل إلى نهج التأهب في تعاملها مع الفيضانات .وتركز الدراسة على نظام اإلنذار
المبكر بالفيضانات على أساس التحذيرات المقدمة من قبل المعهد الوطني لألرصاد الجوية في موزامبيق ،مع
إسهامات من دائرة األرصاد الجوية الفرنسية ( )Météo – Franceفي مركز الرينيون اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية ( )RSMCالتابع للمنظمة ( )WMOومركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي (SADC) .وأثمرت كارثة عام  2000عن العديد من الخبرات ،فقد خلفت هذه الكارثة أشد فيضانات
وقعت في التاريخ أضراراً لحقت بمناطق واسعة من البالد .وعالوة على ذلك ،تتناول دراسة الحالة أنشطة الحد
من مخاطر الكوارث التي تقوم بها حكومة موزامبيق وتقارن بينها وبين نموذج المنظمة ( )WMOالمكون من
ثماني خطوات لتطوير القدرات .وتناقش الدراسة على وجه التحديد أفضل الممارسات في مجال إدارة مخاطر
المناخ ،التي ُ
طبقت أثناء فيضانات عام  ،2000من أجل تحديد الثغرات في نظام اإلنذار المبكر .وأُشير بشكل
منفرد إلى العناصر الرئيسية في تطوير القدرات لتقييم درجة استدامة نظام اإلنذار المبكر في سياق إستراتيجية
المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات.
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رسم السياسات والتخطيط

سعت حكومات ما بعد االستقالل في موزامبيق ،اعترافا ً منها بمخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ ،إلى اعتماد
هيكل إلدارة آثار المناخ والتخفيف منها :فأُنشئت إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية في عام 1977؛ وفي عام
 ،1999تم اعتماد سياسة وطنية جديدة إلدارة الكوارث واس ُتعيض عن إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بالمعهد
الوطني إلدارة الكوارث .فأثمر ذلك عن اتباع نهج جديد في إدارة الكوارث ،يقوم على التأهب بدالً من رد الفعل،
ويعتمد اعتماداً كبيراً على مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ( )SADCالذي يوفر
المعلومات المناخية والتقارير التحذيرية للمعهد الوطني لألرصاد الجوية.
وبموجب السياسة الجديدة ،يسهل االستعداد للفيضانات بفضل نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات .ويوفر النظام
توقعات بمخاطر الفيضانات ،ويكشف عن الفيضانات ويرصدها ،ويصدر تحذيرات بالفيضانات عند الضرورة،
مما يمهد الطريق للتصدي لها بشكل منسق .وتتولى المديرية الوطنية للمياه تنسيق نظام اإلنذار المبكر
بالفيضانات ،بالتعاون مع المعهد الوطني لألرصاد الجوية والمعهد الوطني إلدارة الكوارث .ويعكس هذا التعاون
التكامل الضروري بين المعلومات الهيدرولوجية والمناخية الالزمة لفهم الفيضانات والتنبؤ بها ،وإلدارة التصدي
للكوارث بفعالية .كذلك فإن المعهد الوطني إلدارة الكوارث هو المسؤول عن التنسيق العام لهذا التصدي.
ومنذ عام  ،1996شكلت التنبؤات المناخية األساس لإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ .فيجمع المعهد الوطني
لألرصاد الجوية بيانات األرصاد الجوية ،ويعد مجموعة من التوقعات  -الموسمية (من تشرين األول /أكتوبر إلى
آذار /مارس) والتنبؤات لمدة  4أيام والتنبؤات اليومية .كما يرصد أيضا ً األعاصير بفضل المعلومات الواردة إليه
من دائرة األرصاد الجوية الفرنسية في مركز الرينيون اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ( )RSMCالتابع
للمنظمة ( .)WMOأما التنبؤات الموسمية التي يقدمها المنتدى اإلقليمي للجنوب األفريقي عن التوقعات المناخية
( )SARCOFقبل موسم األمطار ،في تشرين األول /أكتوبر ،فتفيد في تزويد اجتماع خبراء الموارد المائية ،الذين
يقيِّمون التأهب للظاهرة المناخية المتوقعة ،بالمعلومات الالزمة .فإذا كان من المتوقع حدوث فيضانات ،يتم حشد
فريق للفيضانات .وعند وقوع الفيضانات ،ينهض الفريق بمراقبة الوضع ،وتلقي المعلومات وتحليلها ،ويوصي
باالستجابات ،ويضمن التعاون بين مختلف الهيئات المعنية ،وينسق األنشطة على المستويين المركزي والمحلي.
وتقوم إدارات المياه اإلقليمية بمراقبة مستويات المياه في أحواض األنهار وتقديم البيانات إلى المعهد الوطني
لألرصاد الجوية .كما يجمع المعهد البيانات من محطات األرصاد الجوية في جميع أنحاء البالد ومن معدات
الرادار والسواتل .ويستخدم هذه البيانات لتحديث التنبؤات بشكل دوري.
وتصدر إدارات المياه اإلقليمية تحذيرات بالفيضانات ،عند االقتضاء ،إلى الحكومات المحلية والسلطات المحلية
ووسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون والصحف) .كما تتولى الحكومات المحلية والسلطات المحلية ،بالتعاون مع
الصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية األخرى ،المسؤولية عن نشر المعلومات ،وتحديداً التحذيرات ،على
المستوى المحلي ،وإخالء السكان قبل ارتفاع مياه الفيضانات.
كارثة.

وأصبحت لجنة وزارية رفيعة المستوى ،برئاسة رئيس الوزراء ،هي هيئة اتخاذ القرارات حال وقوع
وقد دعم هذه اللجنة لجنة أخرى فنية تضم خبراء من وزارات األشغال العامة واإلسكان ،والنقل واالتصاالت،
والصحة ،والزراعة ،والبيئة ،والدفاع ،والشؤون الخارجية .وكانت اللجنة تجتمع يوميا ً طوال مدة استمرار
الكارثة.
2.3

أفضل الممارسات في مجال إدارة مخاطر المناخ

الخطوة ُ - 1حددت شروط وضع نظام فعال لإلنذار المبكر إلدارة الفيضانات بفعالية ،وتراوحت الخطط ما بين
إصدار إنذارات بالفيضانات وحشد وحدات التصدي التي أنشأها المعهد الوطني إلدارة الكوارث.
وضعت موزامبيق بالتالي سياسات عامة وهياكل إلدارة الفيضانات محلياً ،لكنها ال تستطيع مواجهة التحديات
المناخية المتعلقة بالمياه بمفردها ،نظراً ألن ظواهر الطقس التي تقع خارج البلد تحدد في أغلب األحيان الحالة
داخله .وعليه فإن التعاون اإلقليمي له أهمية حاسمة ،والسيما للتنبؤ بالفيضانات ،كما أن العمل مع البلدان
المجاورة حاسم للتصدي للقضايا العابرة الحدود فيما يتعلق باستخدام نظم األنهار وإدارتها .وييسر هذا التعاون
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المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية في الجنوب األفريقي ( 8)SARCOFالذي ينسقه مركز الخدمات المناخية
التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ( )SADCفي غابورني ببوتسوانا.
ويكمن دور المنتدى ( )SARCOFفي تيسير تبادل المعلومات والتفاعل بين المتنبئين وصانعي القرارات
ومستخدمي المعلومات المناخية في  14دولة عضواً من أعضاء الجماعة ( .)SADCوقد قُلّص نطاق التنبؤات
الخاصة بالتوقعات المناخية الفصلية التي يصدرها مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة ( )SADCليقتصر على
حاالت وطنية محددة ،وأدرجت تلك التنبؤات في التنبؤات بالفيضانات التي يصدرها المعهد الوطني لألرصاد
الجوية في موزامبيق .ويلزم االستعانة بموظفين يتمتعون بمهارات عالية لتفسير التنبؤات المناخية اإلقليمية التي
يصدرها مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة ( )SADCوتقليص نطاق هذه التنبؤات لتقتصر على السياق
الوطني المحدد في موزامبيق .ومن الضروري تزويد المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHS
بالبنية التحتية المناسبة للقيام بهذه العملية .وتواظب السلطات المعنية بالمياه في اإلقليم أيضا ً على تبادل البيانات.
وما يثير االهتمام أن ضرورة تنسيق إدارة المياه عادة ما تتجاوز الخالفات السياسية .ويعرض الشكل  4الوارد
أدناه ،والمستخدم في إحدى دورات المنتدى ( ،)SARCOFمثاالً لناتج التوقعات المناخية الفصلية الصادرة عن
مركز الخدمات المناخية التابع للجماعة (.)SADC

الشكل  -4التنبؤات المناخية تشير إلى أنه يحتمل بنسبة  35في المائة هطول األمطار بمستوى فوق المعتاد في
غالبية ربوع موزامبيق.
الخطوة  – 2قُ ّيمت قدرات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSعلى إصدار إنذارات دقيقة
تتيح ما يكفي من الوقت للتأهب ،ووضعت أسس مرجعية لها.
حذر المنتدى ( )SARCOFفي اجتماعه الذي عقد في أيلول /سبتمبر  1999من أن ثمة احتماالً كبيراً بهطول
األمطار بكمية فوق المعدل ما بين تشرين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمبر  1999في غالبية ربوع
موزامبيق ،على الرغم من أنه يُحتمل بنسبة  45في المائة هطول األمطار بكمية عادية في مناطق كثيرة من
حوض نهر  .Limpopoوأظهرت تنبؤات الفترة من كانون الثاني /يناير إلى آذار /مارس  2000أنه يحتمل بنسبة
 50في المائة هطول األمطار بكمية فوق المعدل في المنطقة الوسطى (حوض نهر  Buziوحوض نهر ،)Save
في حين أنه يحتمل بنسبة  30في المائة فقط هطول األمطار بكمية فوق المعدل في جنوب موزامبيق .وأظهر تنبؤ
مح ّدث صدر في كانون األول /ديسمبر  1999أن نسبة احتمال هطول األمطار في وسط موزامبيق قد انخفضت
إلى  45في المائة في حين زادت نسبة احتمال هطول األمطار في جنوب موزامبيق إلى  35في المائة للفترة
ما بين كانون الثاني /يناير وآذار /مارس  .2000وقد بعثت هذه الحالة على القلق بين موظفي المعهد الوطني
لألرصاد الجوية .والحظ العلميون في العام السابق وجود عالقة بين نشاط ظاهرة النينيا وهطول األمطار بكمية
كبيرة في جنوب موزامبيق ،وهي ظاهرة بدا وكأنها تتكرر بقوة أكبر في كل مرة .وفضالً عن ذلك أشير إلى أن
فترة العامين  2000-1999قد تزامنت مع الذروة الدورية لنشاط البقعة الشمسية ،والتي ارتبطت خالل السنوات
المائة الماضية بفترات هطول أمطار غزيرة على نحو استثنائي.
وبالتالي زاد المعهد الوطني لألرصاد الجوية من نسبة احتمال هطول أمطار بكمية فوق المعدل إلى  50في
المائة في التنبؤ الوطني الذي أصدره ،وحذر من ارتفاع احتمال وقوع فيضانات ،في تنبؤ جريء نظراً إلى أنه
8

المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية في الجنوب األفريقي ( )SARCOFهو عبارة عن عملية إقليمية للتنبؤ الخاص بالتوقعات المناخية
وتطبيقها ،اعتمدتها البلدان األربعة عشر التي تتألف منها الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ( )SADCوهي :أنغوال وبوتسوانا
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالوي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب أفريقيا وسوازيلند وتنزانيا
وزامبيا وزمبابوي.
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قد أخطأ في الموسمين السابقين في التنبؤ بوقوع جفاف شديد فيما يتصل بظاهرة النينيو التي حدثت في عامي
 .1998/1997وسعيا ً إلى فهم أسباب الخطأ في التنبؤ ،نظم المعهد مؤتمراً دوليا ً دعا إليه كبار العلميين لتبادل
معارفهم وخبراتهم ،ما اع ُتبر خطوة إيجابية ألن المعهد الوطني لم يتصرف بمفرده .وأقرت األوساط العلمية
بقدرتها المحدودة على التنبؤ بآثار ظاهرة النينيو ،ما ساعد المعهد على استعادة مصداقيته التي كانت ستتضرر
لوال ذلك.
وأخذت الحكومة اإلنذار الذي أصدره المعهد الوطني لألرصاد الجوية ،كجزء من نظام اإلنذار المبكر والتأهب
لمخاطر الكوارث ،على محمل الجد ووافقت على وضع خطة طوارئ متعددة القطاعات.
وثبت أن اإلنذارات بالفيضانات الصادرة عن المعهد الوطني لألرصاد الجوية وما أعقبها من تأهب نسقه المعهد
الوطني إلدارة الكوارث مبررة تبريراً تاماً ،عندما وقعت أسوأ فيضانات منذ أكثر من  100عام في الفترة ما بين
كانون الثاني /يناير وآذار /مارس وتضررت بسببها ثالثة أحواض أنهار كبرى –  Incomatiو Limpopoو.Save
ولم تقع الفيضانات نتيجة لظاهرة واحدة من الظواهر الجوية بل نتيجة لتراكم آثار ظواهر متتالية .وفي حين ُكلل
التنبؤ بكل ظاهرة ورصدها بقدر من النجاح ،فإن الطريقة التي تفاعلت بها تلك الظواهر فيما بينها كانت معقدة
ولم يتم توقعها جيداً – ما يعد قصوراً كبيراً في قدرات نظام اإلنذار المبكر.
الخطوة ُ – 3حللت ثغرات نظام اإلنذار المبكر ،التي ُحددت أثناء فيضانات عام  ،2000لمعرفة طريقة التصدي
ألية فيضانات أكثر حدة تقع في المستقبل.
الثغرة  :1افتقرت سلطات أحواض األنهار هي والمعهد الوطني لألرصاد الجوية إلى القدرات والمعدات الالزمة
للقيام بالنمذجة والتنبؤ اآلنيين على األجل القصير ،التي كانت لتساعد ،لو أجريت ،على التنبؤ بنطاق الفيضانات
و ِح ّدتها وكانت لتحسّن من توجيه اإلنذارات بالفيضانات لمناطق أو قرى معينة .وتعد النمذجة ،مدعومة بالبيانات
األرضية والساتلية ،حاسمة للتنبؤ بالفيضانات بدقة على األجل القصير .وبخالف حوض نهر  ،Limpopoلم تعد
ألي حوض من أحواض األنهار في البلد نماذج معايرة .والتنبؤ الدقيق بدوره شرط مسبق لمصداقية اإلنذارات
الموجهة إلى الجمهور بل وأيضا ً للثقة الموضوعة في نظام اإلنذار المبكر ،ومن ثم لما تخصصه الحكومة
من موارد له .وثبت أن غالبية االتصاالت بين مختلف المجموعات على خط المواجهة جيدة .ويجري تبادل
المعلومات والبيانات عبر الهاتف والراديو والبريد اإللكتروني والفاكس .وتشكل العالقات الجيدة التي تقام قبل
الكوارث ،سواء داخل موزامبيق أو مع البلدان المجاورة ،أساسا ً لالتصاالت الرسمية وغير الرسمية.
الثغرة  :2وردت معلومات متضاربة من مصادر مختلفة ،بعثت على بعض الخلط ،فقد اعتمدت الحكومة
على معلومات واردة من المعهد الوطني لألرصاد الجوية وغيره من المؤسسات الحكومية ،في حين حصلت
المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تقدم المساعدة على تنبؤات من الواليات المتحدة ومن مصادر عالمية
أخرى .وبالتالي من الدروس القيِّمة المستفادة من الكارثة ضرورة وجود جهة واحدة تقدم المعلومات إلى جميع
أصحاب المصالح .وبحسب برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس التابع للمنظمة ) (WMOفإن المرفق الوطني
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSهو الجهة الوحيدة صاحبة السلطة إلصدار اإلنذارات على الصعيد
الوطني لتالفي الخلط.
الثغرة  :3اليزال إبالغ الجمهور والمجتمعات المستضعفة باإلنذارات بالفيضانات يطرح التحديات .فلم يكن دور
وسائل اإلعالم محدداً ،كما أنها لم تبدأ في نقل األخبار عن الحدث إال بعد وقوعه .ولم يفهم العديد من الناس،
الذين اختاروا عدم مغادرة منازلهم ،على ما يبدو المخاطر المحدقة بهم فهما ً كامالً.
الثغرة  :4كانت الموارد ،سواء البشرية أو المالية ،المتاحة لالستعداد للفيضانات والتعامل معها محدودة .ولم يكن
بوسع موزامبيق اإلبقاء على جاهزية أفرقة كبيرة مخصصة إلدارة الكوارث ،بل كان عليها حشد موظفين حسبما
وعندما اقتضت الحالة .ولم تستجب الوكاالت المانحة استجابة مناسبة لنداءات التمويل لالستعداد للفيضانات
قبل وقوعها ،وإن كانت قد قدمت مبالغ هائلة بعد وقوع الكارثة .ومع ذلك فإن اإلستراتيجية الالزم اتباعها هي
الحصول على الموارد المناسبة قبل وقوع الكارثة وليس بعدها.
الخطوة  – 4بدالً من وضع خطة إستراتيجية ،أُعدت خطة إلدارة األزمات من أجل مواجهة حجم الفيضانات
الهائل ،بالتنسيق مع سلطات التخطيط الوطنية والمنظمات الشريكة.
شرعت اللجنة الرفيعة المستوى ،التي أُلّفت للتعامل مع الكوارث والتي تجتمع عادة أربع مرات في السنة ،في
االجتماع مرة كل شهر .وفي تشرين الثاني /نوفمبر أصدرت اللجنة خطة طوارئ وطنية لألمطار واألعاصير
خالل موسم  .2000/1999وطورت هياكل الواليات والهياكل المحلية الخطط الخاصة بها وأجرت تمارين
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تحضيرية .وأجريت محاوالت لحشد الموارد ،ومع ذلك لم يجمع منها إال القليل ،علما ً بأن الكارثة لم تكن سوى
مجرد احتمال آنذاك .ولذا ،فعندما وقعت الكارثة لم يُقدم سوى قارب واحد مثالً ،من أصل  20قاربا ً مطلوباً،
وألغيت عُطل المسؤولين الرئيسيين في كانون األول /ديسمبر وكانون الثاني /يناير.
ووفقا ً لما أشارت إليه التنبؤات اإلقليمية ،هطلت أمطار غزيرة على جنوب موزامبيق والبلدان المتاخمة بين
شهري تشرين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمبر .وفي بداية شباط /فبراير ،وصل إعصار  Connieالذي مر
على المحيط الهندي إلى البر وتسبب في هطول المزيد من األمطار الغزيرة في منطقة  ،Maputoمما أثر على
أنهار  Limpopoو Incomatiو Umbeluziفبلغ منسوب المياه فيها أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل .وبعد مرور
ثالثة أسابيع وصل إعصار  Elineإلى البر وتحرك إلى داخل البلد ،متسببا ً في وقوع فيضانات غامرة في نهري
 Saveو ،Buziفي وسط البلد ،ومفاقما ً الفيضانات التي وقعت في نهر  Limpopoفي جنوب البلد .وفي بداية آذار/
مارس ،دخل إعصار آخر ،يدعى  ،Gloriaآتيا ً من البحر ،في المشهد مساهما ً في وقوع فيضانات قياسية أخرى
في أنهار  Limpopoو Incomatiو Saveو .Buziوأخيراً أعقب إعصار  Elineإعصار  Hudahالذي وصل
إلى البر في نيسان /أبريل .وصدرت إنذارات بالفيضانات مع تزايد مستويات الفيضانات .ومع ذلك لم تكن تلك
اإلنذارات دقيقة ولم تفهمها المجتمعات المحلية ولم تكترث لها .وزاد اهتمام وسائل اإلعالم الجماهيرية مع اتساع
رقعة الكارثة .وبدأت وسائل اإلعالم الوطنية والدولية في نقل أخبار مأساوية وحاالت إنقاذ بطولية .وتخطى حجم
الفيضانات كل ما سُجّ ل في الذاكرة الحية .فقد غمرت المياه بالكامل بلدتي  Xai-Xaiو Chokweالواقعتين على نهر
 ،Limpopoوغيرها من البلدات والقرى الصغيرة األخرى في المنطقة ذاتها ،وظلت تلك البلدات والقرى مغمورة
بالمياه لمدة شهرين تقريبا ً.
الخطوة  – 5تم الحصول على التزام وطني بخطة فورية إلدارة األزمات .كما تم الحصول على التزام وطني
بوضع نظام فعال لإلنذار المبكر و ُذكر هذا االلتزام في برنامج العمل الوطني للتكيف ) (NAPAالذي قدم في عام
 2008إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCCC
أولى برنامج العمل الوطني للتكيف ) 9 (NAPAاألولوية لتعزيز نظام اإلنذار المبكر الذي يعتبر حاسما ً إلدارة
الفيضانات في موزامبيق ولبناء القدرة على مقاومة آثار تغير المناخ في القطاعات االقتصادية في البلد ،ما يظهر
االلتزام بتعزيز النظام الوطني لإلنذار المبكر وما يرتبط به من قدرات المرافق (.)NMHS
الخطوة ُ – 6حشدت الموارد .وقُدم الدعم على الصعيدين الوطني

والدولي.

الخطوة ُ – 7نفذت خطة إدارة األزمات ،إذ عملت الحكومة جاهدة على احتواء الحالة وتنسيق جهود

اإلنقاذ.

أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وحشدت آلياتها الخاصة بالتصدي للطوارئ وأطلقت نداءات للحصول على
المساعدة ،ودعمتها في ذلك التغطية الواسعة من وسائل اإلعالم الدولية .ووصل أول فريق خارجي في  11شباط/
فبراير من جنوب أفريقيا .وبتنسيق من المعهد الوطني إلدارة الكوارث ،أدت الجهود الوطنية والدولية المتضافرة
إلى إنقاذ زهاء  50000شخص بالقوارب والطائرات .وتم إيواء السكان المشردين البالغ عددهم  650000شخص
في مراكز مؤقتة واتخذت تدابير الصحة العامة ،وحالت تلك التدابير بنجاح دون استشراء الحصبة والكوليرا.
ولقي  700شخص على األقل حتفه مباشرة على إثر وقوع الفيضانات .وتشير التقديرات إلى أن  350000رأس
ماشية قد نفقت أيضا ً وأن مناطق زراعية شاسعة دمرت إذ جُرّ فت تربتها وضاع محصولها .وخسر زهاء 6000
صياد  50في المائة من مراكبهم ومُع ّداتهم .وكانت المدارس والمستشفيات من بين المباني العديدة التي ُدمّرت.

تداعيات الممارسات الجيدة على إدارة المخاطر المناخية والحد من مخاطر الكوارث
ال تتوقف فعالية نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات على القدرات الفنية والمؤسسية على إجراء تقييم جيد
للمخاطر فحسب ،بل إنها تتوقف أيضا ً على القدرة على إبالغ هذه المخاطر للمجموعات الضعيفة والسلطات
المسؤولة عن التصدي ،ما يشير إلى ضرورة إعداد خدمات موجهة نحو المستخدم ونظم فعالة لتقديم الخدمات
تركز على المجتمعات الضعيفة على ضفاف النظم النهرية في موزامبيق .وبالتالي يجب بذل الجهود لتقديم
خدمات تركز على المستخدم إلى المجتمعات الضعيفة ،التي ينبغي أن تتمكن من االنتفاع بتلك الخدمات
واستخالص الفوائد منها.
9

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4585.php
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النشرة اإلخبارية لقناة  ،BBCالثالثاء 29 ،شباط /فبراير  ،2000الساعة  21:56بتوقيت غرينتش“ :اآلالف
من سكان موزامبيق من ضحايا الفيضانات قد اعتلوا األشجار واألسطح وأجزاء من المرتفعات يوم الثالثاء،
وفروا سريعا ً من المياه الطينية انتظاراً لوصول رجال اإلنقاذ الذين لديهم إمكانيات الوصول إليهم لنقلهم إلى
بر األمان”.

والية  :Chokweفي انتظار المنقذين فوق أحد األسطح

طائرة مروحية من جنوب أفريقيا تحلق فوق ضحايا
الفيضانات

«يبدو الوضع من أعلى وكأن موجة مدية عاتية من مياه ُب ّنية اللون قد ضربت وادي نهر  .Saveفاق ُتلعت
األشجار وتحولت المنازل إلى أطالل وطفت األنقاض على سطح مياه الفيضانات .وحوصر الناجون من
الفيضانات فوق أسطح المنازل وفوق األشجار ،ومن تحتهم الجثث المنتفخة طافية على المياه» (عن
 ،Greg Barrowفي  ،Maputoمن شبكة أخبار  ،BBCاألحد 27 ،شباط /فبراير  ،2000الساعة 20:58
بتوقيت غرينيتش).
وقد دفعت التجارب المكتسبة أثناء الفيضانات السابقة والزيادة الحادة في حجم اآلثار المترتبة على الفيضانات
األخيرة وغير ذلك من الصدمات المتعلقة بالمناخ في البلد ،الحكومات إلى وضع هياكل إلدارة الفيضانات على
مختلف المستويات ،من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي ،وإلى تيسير التعاون الفعال بين تلك الهياكل.
ويبين الشكل  5الوارد أدناه االرتفاع الحاد في عدد الكوارث الجوية الهيدرولوجية 10التي نزلت بموزامبيق
منذ عام .1994
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الشكل  -5الكوارث الجوية الهيدرولوجية التي نزلت بموزامبيق في الفترة

1997-1979

)Arame Tall (DesInventar Mozambique/GRID-Arendal data

تشمل الكوارث الجوية الهيدرولوجية األعاصير والرياح العاتية واألمطار والمنخفضات الجوية المدارية والفيضانات والجفاف
وموجات الحرارة ،فضالً عن األوبئة المرتبطة بالكوارث.
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المرجعية.

الخطوة  – 8وضعت خطة شاملة للرصد والتقييم وأدرجت فيها مقاييس للنجاح باالستناد إلى األسس
واستخدمت هذه العملية للتوصية بمواصلة تحسين الخطة اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الكوارث وتعزيز نظام
اإلنذار المبكر في حالة وقوع فيضانات أشد حدة في المستقبل في موزامبيق.

لقد كان حجم فيضانات عام  2000هائالً ،وقد أضاف إلى الفقر الذي يعيش في ربقته غالبية الموزامبيقيين
هشاشة األوضاع .ومع ذلك أدى التخطيط والتأهب للفيضانات في البلد ،إضافة إلى المعلومات التي قدمها
المعهد الوطني لألرصاد الجوية في موزامبيق ومركز الخدمات المناخية التابع للجماعة ( ،)SADCإلى وضع
إطار للحصول على دعم دولي هائل .وقد ثبت أن التعقيدات التي تنطوي عليها إدارة كوارث بهذا الحجم قد
فتحت أذهان السلطات اإلقليمية والوطنية .وأتيحت المعلومات المناخية قبل الفيضانات وخاللها .كما تنبأ المعهد
الوطني لألرصاد الجوية بوقوع الفيضانات ،بعد الحصول على مدخالت عن المناخ اإلقليمي من مركز الخدمات
المناخية التابع للجماعة ( ،)SADCوتم الحصول على اإلنذارات والتحذيرات بشأن األعاصير المدارية من
المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ( )RSMCالتابع للمنظمة ( )WMOفي الرينيون .ولم يتم توقع
حجم الفيضانات ،لكن ذلك ال يبعث على الدهشة ،ألن حجم هذه الفيضانات تخطى كل الفيضانات السابقة منذ بدء
التسجيل.
وأدى الكثير من األفكار التي قُدمت والتحاليل التي أجريت بعد فيضانات عام  2000إلى إجراء بعض التحسينات
في نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات وممارسات إدارة الفيضانات في موزامبيق.

التحسينات المدخلة منذ عام

2.4

عام

2000

2001

عقب فيضانات عام  2000نظم المعهد الوطني إلدارة الكوارث في موزامبيق حلقة عمل ،بتمويل من مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAفي مدينة  Beiraفي يومي  26و 27تموز /يوليو  ،2001الستخالص الدروس
المستفادة من عمليات اإلنقاذ واإلغاثة التي أجريت في وسط البلد في الفترة من كانون الثاني /يناير إلى أيار /مايو
 .2001وحضر حلقة العمل زهاء  130مندوباً ،بمن فيهم حكام ثالث واليات من أصل أربع واليات متضررة
فضالً عن مديري المقاطعات وممثلي اإلدارات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات
غير الحكومية.
وكان لحلقة العمل ثالثة أهداف محددة
-1
-2
-3

هي:

استعراض ما وقع أثناء فيضانات عام  2001ودور الجهات الفاعلة الرئيسية؛
استخالص الدروس من أجل الوقاية والتأهب والتصدي؛
اقتراح تعديالت على خطة الطوارئ لموسم المطر المقبل.

ونظرت الجلسة العامة لحلقة العمل في المجاالت التالية
-1
-2
-3
-4

لتحسينها:

التنسيق وجمع البيانات ومعالجتها والصحافة والتدريب والتصدي؛
الشؤون اللوجستية واالتصاالت واألمن الغذائي؛
الصحة وإمدادات المياه واإلصحاح والمأوى؛
اإلنذارات وتوعية الجمهور والتعليم وإعادة التوطين.

وبعد مقارنة التجارب المكتسبة في إستراتيجيات التصدي المعتمدة لعامي  2000و ،2001في وسط وجنوب
موزامبيق ،أشارت حلقة العمل إلى التحسينات الكبرى التالية التي أجريت في عام .2001
-1

في عام  2000كان تقييم االحتياجات وتنفيذ إستراتيجية التصدي صعبا ً ومكلفا ً ومستغرقا ً للوقت ألن
المنطقة التي تضررت من الفيضانات كانت شاسعة .وبالتالي زادت الحاجة إلى التعاون والتضافر الكامل
لخدمة السكان الضعفاء وإنقاذ أرواحهم .وفي عام  2001أجرت الوكاالت الحكومية والشركاء التقييم على
الفور باستخدام ذات األدوات .وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات مشتركة متاحة لجميع الشركاء .ومن ثم
تم تالفي االختالف في اإلحصاءات والتضارب في التقييمات والمنافسة في االستجابات.
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-2

في عام ُ 2001حسّن العديد من جوانب عمليات اإلنقاذ واإلغاثة ،والسيما خطط التنسيق والطوارئ على
الصعيد الوطني وعلى صعيد الواليات .وحسنت حكومة موزامبيق هي والمجتمع الدولي قدراتها اإلدارية
تحسينا ً كبيراً خالل عام .2001

 -3استندت خطة الطوارئ لعام  2001إلى التنبؤات الدقيقة بالفيضانات المحتملة في الفترة من كانون الثاني/
يناير إلى نيسان /أبريل في المنطقة بين مدينة  Vilanculosفي والية  Inhambaneومدينة  Quelimaneفي
والية .Zambézia
-4

أدرجت خطة األمم المتحدة للطوارئ في الخطة الوطنية للطوارئ ،بما سمح بالتزويد بالمعدات والسلع
قبل وقوع الفيضانات في المناطق المعرضة للخطر.

-5

زادت قدرة األمم المتحدة على التنسيق عن طريق إنشاء فريق األمم المتحدة إلدارة الكوارث ،الذي
تشارك فيه جميع وكاالت األمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء.

-6

يتوقف التصدي المناسب بدرجة كبيرة على توافر األموال .وقد حشد نداء األمم المتحدة المشترك ما يزيد
على  10ماليين دوالر أمريكي أو ثلث المبلغ الذي تسعى الحكومة للحصول عليه وقدره  30مليون دوالر
أمريكي للتصدي للكارثة .واستطاع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تأمين األموال والخبراء
لفريق األمم المتحدة المشترك من أجل ضمان التصدي للكوارث بشكل سلس وفعالة باتباع نهج جماعي
تعاوني.

-7

تم التشديد على ضرورة أن تكون إدارة الكوارث جزءاً ال يتجزأ من عملية التخطيط في كل مؤسسة،
نظراً ألن موزامبيق معرضة للكوارث جراء األعاصير.

-8

بذلت جهود إقليمية في إطار الجماعة ( )SADCالتخاذ مبادرات مشتركة إلدارة الطوارئ من أجل تحسين
نظم اإلنذار والقدرة على التصدي.

عام

2003

وقعت حكومة موزامبيق العديد من االتفاقات الرئيسية للمياه العابرة للحدود بشأن أحواض أنهار Limpopo
و Incomatiو Saveو .Buziويقر اتفاق إنشاء اللجنة المعنية بمجرى نهر ( Limpopoاتفاق « )Limpopoبروح
وقيمة وأهداف البروتوكول المنقح بشأن مجاري المياه المشتركة في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي» .وفي
عام  2003كانت ثمانية بلدان من الجماعة ( )SADCقد ص ّدقت على البروتوكول المنقح وهي :بوتسوانا وليسوتو
وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا ومالوي وسوازيلند .ومن المتوقع أن يدخل البروتوكول المنقح
حيز النفاذ بعدما يصدق عليه ثلثا بلدان الجماعة (.)SADC

سد  Massingirعلى نهر ( Olifantsعلى اليمين) .خزان  Macarretaneفي المنبع الرئيسي لنهر ( Limpopoعلى
()Vogel 2010

اليسار)
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2006

أُعدت خطة إستراتيجية وطنية إلدارة الكوارث واعتمدت في عام  ،2006وتربط هذه الخطة بين ضرورة الحد
من مخاطر الكوارث واألولويات الوطنية للحد من الفقر .ولهذه الخطة اإلستراتيجية ثالثة أهداف رئيسية هي:
(أ) الحد من الخسائر في األرواح والممتلكات خالل الكوارث الطبيعية؛ (ب) تعزيز الثقافة الوطنية للوقاية من
الكوارث؛ (ج) اعتماد تدابير محددة للحد من المخاطر والتخفيف من أثرها .وعليه أجريت التحسينات التالية:
-1

في عام  2006وافقت حكومة موزامبيق على خطة وطنية رئيسية للوقاية من الكوارث والتخفيف من
آثارها وشرعت في تنفيذها ،باعتبارها الصك الوحيد لتوجيه اإلجراءات الوطنية الرامية إلى الحد من
مخاطر الكوارث على األجل الطويل .واعتمدت حكومة موزامبيق مجموعة من التدابير السياسية لضمان
الحد من مخاطر الكوارث على نحو فعال ،وتشمل هذه التدابير ما يلي:
• مراجعة األطر القانونية التي تعزز والية المعهد الوطني إلدارة المخاطر وإصالحها لتنسيق جميع
األنشطة الرامية إلى الحد من المخاطر ،عمالً بقرارات المجلس الفني إلدارة الكوارث؛
• إنشاء مراكز وطنية للعمليات في حاالت الطوارئ ،على المستويين الوطني واإلقليمي ،تشمل
وحدات للحماية المدنية الوطنية للقيام بأنشطة البحث واإلنقاذ ،ما عزز القدرات الوطنية على
تنسيق التصدي لحاالت الطوارئ؛
• تعزيز القدرات الوطنية على اإلنذار المبكر بالفيضانات والجفاف واألعاصير من خالل تعميم
معلومات دقيقة متعلقة بالوقاية من الكوارث والتصدي لها على طائفة عريضة من المجتمعات
المحلية؛
• توزيع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث من خالل إنشاء اللجان المحلية وتدريبها على إدارة المخاطر
في جميع المجتمعات الضعيفة في البلد.

-2

ُن ّفذ برنامج مجتمعي إلدارة مخاطر الكوارث في مقاطعة  Buziفي والية  .Sofalaوانطوى المشروع
على إذكاء الوعي للمخاطر وبناء القدرات على الحد من أوجه الضعف والتصدي للكوارث .وقد شاركت
المجتمعات المحلية في تقييم المخاطر وممارسات محاكاة الكوارث.
ونتيجة لتعزيز القدرات تستطيع المجتمعات المحلية على ضفاف نهر  Buziاآلن قياس منسوب المياه
واإلبالغ عنه ،وفهم اإلنذارات وااللتفات إليها؛ ومن ثم انخفض معدل الوفيات أثناء الفيضانات انخفاضا ً
هائالً.
نظام مقاطعة  Buziلإلنذار المبكر

ينطوي مشروع اإلنذار بالفيضانات في موزامبيق ،الذي استهلته مؤسسة  Munich Re Foundationأ على
نظام إنذار مبكر مُبسّط صمم خصيصا ً لتلبية احتياجات السكان المحليين .ويقوم هذا النظام على بنية بسيطة
بشكل مدهش .واختير عدد من القرويين لقياس مستويات هطول األمطار اليومية في نقاط إستراتيجية في
حوض نهر  .Buziكما يُرصد منسوب المياه على طول النهر باستخدام أنابيب قياس مستقيمة .فإذا هطلت
أمطار غزيرة على وجه الخصوص أو إذا بلغ منسوب المياه مستوى خطيراً ،فإن هذه المعلومات تذاع على
الراديو .وإذا أشارت التقارير التي ترفع إلى نقطة التنسيق المركزية إلى انتشار األمطار الغزيرة ،فيطلق
اإلنذار .وتعد أنابيب قياس عمق األنهار عناصر رئيسية في عملية الرصد .ويحصل السكان الذين يعيشون
في المنطقة على تدريب خاص لتنبيههم بالمخاطر .ويُرسل المساعدون الذين يُختارون مسبقا ً مزودين
بمكبرات صوتية إلطالق اإلنذارات ،و ُتخلى المناطق المعرّ ضة للخطر.
1

أ

مشروع نظام اإلنذار بالفيضانات في موزامبيق .انظر الموقع
DisasterPrevention/Archive/Mozambique.html

التاليhttp://www.munichre-foundation.org/home/ :
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قياس مستويات األمطار اليومية في حوض نهر ( Buziعلى اليمين) .تدريب المجتمعات المحلية التي تعيش على ضفاف
نهر ( Buziعلى اليسار)

وانتهى العمل على نظام اإلنذار بالفيضانات لنهر  Buziفي وسط موزامبيق .وسُلم النظام إلى السيد
 Landaحاكم المقاطعة ،في خريف عام  .2006وأظهرت التجارب التي أجريت قبل موسم المطر ،في
خريف عامي  2005و 2006أن السكان الذين يعيشون على ضفاف النهر يفهمون النظام ويقبلونه.
وتنطوي المرحلة الثانية على تركيب نظام اإلنذار على نهر  .Saveواألدلة التي تبرهن على إمكانية
تكرار التجربة ضرورية إلثبات أن نظم اإلنذار المبكر الموجهة نحو الناس المعرضين للخطر ستعمل
أيضا ً بنجاح في مناطق أخرى معرضة للخطر.
-3

أُقر باألهمية الحاسمة للتعاون اإلقليمي ،عبر الموافقة على السياسة العامة اإلقليمية للمياه ،في عام

.2005

-4

وُ قعت أيضا ً اتفاقات جديدة مع البلدان المجاورة بشأن تبادل البيانات عن الفيضانات والجفاف ،وعن تنسيق
جهود التصدي على جانبي الحدود الوطنية (انظر اتفاق  Limpopoالمذكور أعاله).

-5

اس َت َهل مشروع إقليمي تركيب  50محطة جديدة للقياس باألنابيب في أحواض األنهار الرئيسية في
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المنطقة.

أُجري تحليل لمخاطر الفيضانات في أحواض األنهار الرئيسية في موزامبيق لتحديد المناطق الهشة
والسكان الضعفاء .وتوصل التحليل إلى أن  40مقاطعة من أصل  126مقاطعة معرضة للفيضانات ،وأن
 5.7مليون شخص معرضين للمخاطر في هذه المقاطعات ،ما يعد نقطة انطالق قيمة لتخطيط تدابير الحد
من الضعف وتنفيذها .وعقب إجراء هذا التحليلُ ،ح ّدث جزء من المعدات القائمة و ُر ّكبت معدات جديدة،
منها راداران جديدان و 15محطة جديدة لألرصاد الجوية.
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وفي الفترة ما بين عام  2004وعام  2006وُ سّع نطاق شبكة األرصاد الجوية والهيدرولوجيا في المنطقة
من  6إلى  14محطة ،ما قلل الفترة الزمنية المستغرقة بين جمع البيانات وتحليلها من شهر واحد إلى يوم
واحد.

-8

لدى موزامبيق اآلن نظام إنذار باألعاصير المدارية ،يختلف عن نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات .ويخطر
نظام اإلنذار باألعاصير الناس باحتمال مرور إعصار مداري قبل مروره بمدة  48ساعة على األقل.
وتقدم المشورة إلى السكان الضعفاء بشأن التدابير الالزم اتخاذها.

2.5

متطلبات إدارة الفيضانات في المستقبل

• من الضروري إيجاد التوازن بين التدابير الهيكلية والتدابير غير الهيكلية للتخفيف من وقع
ويُعد وضع خطة طوارئ جيدة شرطا ً أساسيا ً لذلك؛

الفيضانات.

المرفق  :2دراسات حالة
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• التنسيق المؤسسي القوي الذي يستخدم على أفضل وجه المعلومات والموارد المتاحة حاسم األهمية،
كما أن التعاون الفعال على المستوى اإلقليمي ضروري ،لكن تبادل البيانات ال يزال يطرح تحديات في
المنطقة؛
• يجب توعية المجتمعات الضعيفة بمخاطر الفيضانات ،ويجب إشراكها في أنشطة التأهب .ومن األهمية
أيضا ً بمكان الحصول على الرسائل المناسبة والواضحة في الوقت المناسب أثناء الفيضانات.
ومع ذلك ال يمكن للتمويل الحكومي غير الكافي والمتقطع أن يضمن استدامة البنية التحتية لإلنذار المبكر
بالفيضانات ،مثل رادارات الطقس ومحطات األرصاد الجوية األوتوماتية .ومن الضروري أن يعتمد المعهد
الوطني لألرصاد الجوية إستراتيجية أكثر فعالية لكسب دعم حكومة موزامبيق ،لكي توفر مخصصات كافية من
الميزانية الوطنية لتكملة ما تقدمه الجهات المانحة من تمويل ،وهو أمر حاسم لتطوير القدرات الالزمة لتقديم
خدمات الحد من مخاطر الكوارث الالزمة بالكامل للحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات في حالة وقوع
فيضانات أخرى.
ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن موزامبيق ال تفتأ تحسن الخطط والسياسات العامة للطوارئ الخاصة بالحد من
مخاطر الكوارث ،وتستمر في بناء قدرات قابلة للتكيف في إطار نظام اإلنذار المبكر بالفيضانات في موزامبيق،
وتزيد القدرة على مقاومة حاالت الجفاف والفيضانات.
وبعد أن ضرب إعصار  Funsoسواحل موزامبيق في الفترة من  20إلى  22كانون الثاني /يناير  ،2012تضرر
 65000نسمة من الفيضانات في والية  .Zambeziaوقد أبلغ عن وقوع أربع حاالت وفاة ،وهو عدد أقل بكثير من
العدد الذي وقع في عامي  2000و.2001
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تتيح عملية المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات نهجا ً نظاميا ً لتطوير المرافق الوطنية ( .)NMHSsوتثبت التجارب
أن إهمال أي جانب من جوانب تلك العملية يعرض استدامتها للخطر.
وكما يتضح من الشكل التخطيطي أدناه (الشكل  ،)6تتألف عملية تطوير القدرات من ثماني خطوات يتعين على
جميع أنشطة تطوير القدرات مراعاتها إذا أُريد لها أن تكون فعّالة ومستدامة .وربما تكون الخطوات غير متتابعة
أو تكرارية ،لكنها تتقدم بوجه عام من مرحلة وضع المتطلبات ووصوالً إلى فهم قدرات خط األساس القائمة
وتحديد الفجوات التي يجب سدها لتلبية المتطلبات .كذلك يمكن استخدام هذه الخطوات في تحديد جوانب القصور
التي شابت أنشطة تطوير القدرات السابقة (انظر المرفق  :2دراسات حالة) وفي توجيه الجهود المستقبلية.
وأجرى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات تحليل نقاط القوة والضعف والفرص
واألخطار ( )SWOTفي كانون األول /ديسمبر  ،2011لكل واحدة من الخطوات الثماني في إستراتيجية تطوير
القدرات المبينة أدناه ،لتحديد مكامن القوة (الخصائص الداخلية للمنظمة ( )WMOالتي تمنحها ميزة) ،ومواطن
الضعف أو القصور (الخصائص الداخلية التي تضع المنظمة ( )WMOفي وضع معوِّ ق قياسا ً باألطراف
األخرى) ،والفرص (المواقف الخارجية التي يمكن االستفادة منها لتحسين أداء المنظمة) ،واألخطار (العناصر
الخارجية التي يمكن أن تسبب اضطرابا ً للمنظمة) فيما يتعلق بالمساعدة التي تقدمها المنظمة ( )WMOإلى
أعضائها في مجال تطوير القدرات.
وأُولي اهتمام لضمان إجراء تحليل شامل للوضع يأخذ في االعتبار مختلف المجاالت الموصى بها في القرار
 – )Cg-XVI( 49إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتنمية القدرات ،بما في ذلك المنظورات الجغرافية.

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻓق اﻟوطﻧﻲ

)(NMHS

ﻟﺧط
اﺧ
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ﺎت
ﻻﺣﺗﯾﺗﯾ ﺟ
ﺎﺟ
ﺗﺣدﯾد ااﻻﺣ
ﻻﺣ
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اﻟﺧطوة 5
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الشكل  -6الخطوات الثماني لعملية تطوير القدرات
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الخطوة  :1تحديد االحتياجات .تحدد المرافق الوطنية ( )NMHSsفي هذه الخطوة الخدمات والنواتج الالزمة
على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني ،وما تحتاج هي إليه لتلبية هذه المتطلبات ،من حيث التنظيم
المؤسسي للمرافق وواليتها ،والمهارات الفنية والبنية األساسية ولعالقاتها مع المستخدمين وقدرتها على النهوض
بوظائفها .ويمكن أن تكون المتطلبات ذات طبيعة متباينة :فقد تكون ذات صلة بالنظم الفنية أو المعايير أو التنظيم
المؤسسي ،ويمكن التعبير عنها بعدد من الوسائل مثل نمط القياس ،ونطاق تغطية الرصدات وتواترها ومناسبة
توقيتها واستبانتها ،ومهارات الموظفين والميزانية .وكل ذلك يتعلق بالقدرات الالزمة لتزويد أصحاب المصلحة
بالخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بها من خدمات بيئية ،بما في ذلك عمليات الرصد ،وإدارة
البيانات ،والتنبؤ ،واالتصاالت ،وتبادل البيانات .كما يمكن أن تتعلق المتطلبات بمستوى جودة الخدمات وقابلية
استخدامها ،وتوافرها ،وموثوقيتها ،وإمكانية دعمها ،وقابليتها لالختبار ولالستمرار .وفي هذه الخطوة ،يتعين
على المرافق الوطنية ( )NMHSsالنظر في تعديل نواتجها وخدماتها كي تناسب احتياجات مستخدميها ودمج
االحتياجات اإلقليمية باعتبارها عنصراً رئيسيا ً للتنسيق وحشد التأييد ،على النحو الموصى به في القرار
.)Cg-XVI( 49

الخطوة  :2وضع خط األساس :البد من تقييم القدرات القائمة ،كاإلجراءات والمؤسسات والموارد البشرية والبنية
األساسية« .فتطوير القدرات الذي ال يستند إلى دراسة وتقييم شاملين للظروف القائمة من قبل سيقتصر على
التدريب فقط ،مما ال ييسر تحقيق نتائج مستدامة» (الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .)2013-2008وحسبما أوصي القرار  ،)Cg-XVI( 49فإن تقييم قدرات األعضاء وتحسين امتثالهم لمعايير
المنظمة ( )WMOهما مجاالن يتعين النظر فيهما في هذه الخطوة .كما يشمل خط األساس الوطني قدرة المرافق
الوطنية ( )NMHSsعلى تلبية الطائفة الكاملة من االحتياجات المحددة في الخطوة .1
الخطوة  :3تحليل الفجوات :يستهدف هذا التحليل إجراء مقارنة بين ما تمتلكه المرافق الوطنية ( )NMHSsوما
تحتاجه لتلبية االحتياجات الوطنية والدولية .وتشمل هذه الخطوة تحديد جوانب القصور في القدرات المؤسسية،
والبنية األساسية ،والقدرات اإلجرائية و/أو البشرية.
الخطوة  :4وضع خطة إستراتيجية :التخطيط اإلستراتيجي هو عملية تحدد بموجبها المنظمة أو الشركة أهدافها
أو مصالحها الطويلة األجل أو الشاملة ،وسبل تحقيق هذه األهداف والمصالح .ومن ثم فإن الخطة اإلستراتيجية
تساعد المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى توضيح غاياتها وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لسد الفجوات في
قدراتها واتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد .وبوجه عام ،تتناول الخطة اإلستراتيجية المسائل الرئيسية
التالية :ماذا نفعل؟ (المهمة)؛ ما هو وضعنا بعد السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة؟ (الرؤية)؛ كيف سنضمن لها
النجاح؟ (اإلستراتيجية) .وستشمل اإلستراتيجية النتائج المتوقعة ( )ERsوأهداف محددة وقابلة للقياس واإلنجاز
وواقعية ومحددة زمنيا ً ( .11)SMARTولكفالة نهج مستدام ،ينبغي أن تكون الخطة اإلستراتيجية متوافقة مع
أولويات أصحاب المصلحة ،بما في ذلك خطط التنمية الوطنية (انظر الخطوة  ،)5ومرتبطة بحشد الموارد (انظر
الخطوة  .)6وينبغي أن تؤدي اإلستراتيجية إلى ميزانية لألنشطة المدرجة في الخطة وأن تشمل برامج فرعية
(الرصدات ،واالتصاالت ،والتوظيف ،والخدمات) وأهدافا ً ذات صلة ،واحتياجات الموظفين شاملة الرواتب
والتدريب ،والمعدات الرأسمالية ،وأموال التشغيل (انظر الخطوة .)7
الخطوة  :5ضمان المشاركة والدعم الوطنيين :ينبغي إدماج مسألة تطوير المرافق الوطنية ( )NMHSsفي
األولويات الوطنية  -وربطها باألولويات اإلقليمية والعالمية  -لضمان استدامتها .ويمكن تحقيق ذلك من خالل
المشاركة مع الحكومات الوطنية والسلطات اإلقليمية والمؤسسات ذات الصلة .وعلى الرغم من أن المساعدة
المتعددة األطراف والثنائية األطراف هامة للغاية ،فإن المشاركة في األهداف واألولويات والتمويل الطويل
األجل ينبغي أن تكون واضحة على المستوى الوطني .وفي هذه الخطوة تظهر الحاجة إلى خطة للتنمية الوطنية
أو تمويل مشترك أو بعض أشكال التأييد الحكومي مما يتيح تنفيذ اإلستراتيجية المبينة في الخطوة  .4وقد أوصى
القرار  )Cg-XVI( 49بكفالة المشاركة الوطنية ،واالتساق مع برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف ()NAPAs
وغيرها من خطط التنمية الوطنية.
الخطوة  :6حشد الموارد :تركز هذه الخطوة على حاجة المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى حشد موارد مالية
وعينية من أجل تلبية المتطلبات المحددة في الخطوة  1والمحددة أولوياتها في الخطوة  .2والدعم الوطني يعني
إلى حد ما التمويل الوطني .وال يُشترط أن يأتي التمويل الوطني كله من وكالة حكومية مركزية واحدة ،ففي
حاالت كثيرة ،يمكن إجراء ترتيبات التمويل ،من خالل اتفاق أو عقد ،كي تقدم المرافق الوطنية ()NMHSs
خدمات خاصة إلى إدارة أخرى أو إلى كيان خاص .وفي بلدان كثيرةُ ،توزع حصة من األموال المتلقاة من
11

المختصر  SMARTيعني محددة ،وقابلة للقياس واإلنجاز ،وواقعية ،ومحددة زمنياً ،وهو ملخص للمعايير التي يجب استخدامها عند
تحديد األهداف.
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شركات الخطوط الجوية لدعم الطيران على المرافق الوطنية ( )NMHSsألغراض خدمات الطيران .ولكن نظراً
نام ،فإن التمويل الخارجي أمر
إلى أن تكاليف إنشاء مرافق وطنية ( )NMHSsحديثة يمكن أن يشكل تحديا ً لبلد ٍ
ضروري .وآليات التمويل المتعدد األطراف والثنائي قائمة وينبغي توخيها .ويشجع القرار  )Cg-XVI( 49أيضا ً
التعاون الدولي واألقاليمي والثنائي ،كذلك ينبغي تشجيع العمل التطوعي لتقديم الموارد المتاحة إلى البلدان النامية.
ويمكن للشراكات القوية فيما بين وكاالت األمم المتحدة ،والمصارف اإلنمائية ،والمنظمات غير الحكومية،
والمنظمات اإلقليمية أن تتيح فرصا ً الستغالل الموارد والبناء على المصالح المشتركة.
الخطوة  :7تنفيذ االستجابة لتطوير القدرات :ثمة حاجة إلى االستجابة لتطوير القدرات لتوفيق اإلستراتيجية مع
األولويات اإلستراتيجية الوطنية ،واألولويات اإلستراتيجية للجهات المانحة ،والموارد المتاحة .ويتطلب تنفيذ
خطة تطوير القدرات مسؤوليات ومصادر تمويل وآليات واضحة للتنسيق وإدارة العملية برمتها .وينبغي إدماج
األهداف والنتائج المتوقعة ومؤشرات األداء الرئيسية في خطط التنفيذ أو في الميزانية الوطنية لتمكين مرحلة
المراقبة والتقييم (الخطوة  )8من التعبير بصورة سليمة عن التقدم المحرز.
الخطوة  :8المراقبة والتقييم :يعزز تقييم تطوير القدرات الترتيبات المؤسسية ،والقيادة ،والمعرفة،
وتحدد هذه الخطوة عملية مراقبة وتقييم أنشطة تطوير القدرات ،ليس فقط في نهاية مرحلة التنفيذ وإنما طوال
العملية على فترات محددة.

والمساءلة.

ويتعين أن يشارك أصحاب المصلحة والشركاء المشاركون في الخطوات  3-1في إعداد الخطة ،وكذلك عندما
ُتطرح للموافقة والتمويل .وينبغي للمشاركين في التخطيط الوطني والتمويل أن يضيفوا الواقعية المالية إلى عملية
إعداد االستجابة لتطوير القدرات ،األمر الذي قد يكون له مردود على تحديد المتطلبات .كما أن جميع الجهات
الفاعلة في العملية عليها أن تؤدي دوراً في مراقبة وتنفيذ االستجابة لتطوير القدرات.
واالستجابة لالحتياجات الملحة في حاالت الطوارئ أمر بالغ األهمية في عملية تطوير القدرات في أقل البلدان
نمواً وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية .وسوف تطبق العملية ذات الثماني خطوات حيثما كان ذلك ممكناً ،لكن
س ُتمنح األولوية لالستجابة السريعة ولتنفيذ خطة لتطوير القدرات تستند إلى المتطلبات المحددة من قبل ،وخط
األساس ،وتحليل الفجوات ،مع إجراء تخطيط حثيث والتزام وطني وحشد للموارد.
األبعاد األربعة لتطوير القدرات
تركز إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتطوير القدرات على األبعاد

التالية:

• الموارد البشرية :تزويد األفراد بالتعليم والمهارات والمعلومات والمعارف والتدريب لتمكينهم من إنتاج
وتوصيل واستخدام المعلومات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ التخاذ قرارات فعالة ،وكذلك إلدارة
العملية؛
• قدرة البنية األساسية :قدرة المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى الحصول على الموارد الالزمة إلنتاج
واستخدام وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ ،والوصول إلى األدوات ذات الصلة
باتخاذ القرارات ،كشبكات الرصد ،ونظم إدارة البيانات ،ومعدات الحواسيب والبرمجيات ،واإلنترنت،
والمراجع ،والمؤلفات العلمية؛
• القدرة اإلجرائية :قدرة المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى تحديد وتعزيز أفضل الممارسات إلنتاج واستخدام
المعلومات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ .وتشمل هذه القدرة العمليات الالزمة لتنفيذ المشاريع أو
البرامج أو السياسة العامة ،وكذلك مراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها؛
• القدرة المؤسسية :قدرة المرافق ( )NMHSsعلى( :أ) توضيح واليتها ،وتطوير هياكل إدارتها أو تصور
المسار المنشود للمؤسسة؛ (ب) وضع إستراتيجية وتحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ وإعداد ميزانية؛
(ج) االشتراك مع أصحاب المصلحة في تحديد وتحقيق توافق اآلراء حول قضايا تطوير القدرات،
والسياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة التي تمكن من التقديم الفعال للخدمات.
وهذه المنظورات متمايزة ،ومع ذلك مترابطة .فلئن كانت قدرات الموارد البشرية وقدرات البنية األساسية
التي تتسم بدرجة عالية من الفنية قد عولجت بصورة جيدة نسبيا ً خالل التاريخ الطويل للتعاون الفني للمنظمة
( ،)WMOفإن القدرات اإلجرائية والمؤسسية الزمة أيضا ً لوضع الترتيبات الالزمة لتنفيذ واستعراض السياسات
واإلستراتيجيات والبرامج والمشاريع .ويتعين إضافة مجموعة من المهارات المتعلقة باإلدارة والقيادة إلى قدرات
الموارد البشرية لتمكين المرافق الوطنية ( )NMHSsمن زيادة المشاركة السياسية الوطنية ،ووضع سياسات
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وأطر قانونية مالئمة ،وتعزيز االستدامة من خالل الربط بين عمليات التخطيط اإلقليمية ،ودون اإلقليمية،
والوطنية.
إدارة الجودة
تشجع المنظمة ( )WMOالمرافق الوطنية ( )NMHSsعلى تنفيذ نظام إلدارة الجودة ( ،)QMSوقد حددت إطاراً
إلدارة الجودة ( )QMFإلسداء المشورة بشأن تطوير واستخدام نظم إدارة الجودة المالئمة لمنظمات األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا .والهدف النهائي لنظام إدارة الجودة هو تشجيع ودعم التحسين المستمر لجودة النواتج
والخدمات من خالل مراقبة جودة العمليات التنظيمية وضمان جودتها وتحسين جودتها.
ويمكن النظر إلى عملية إستراتيجية تطوير القدرات المحددة آنفا ً على أنها مكملة إلطار إدارة الجودة
التابع للمنظمة ( .)WMOوحتى لو لم تكن للمرافق الوطنية ( )NMHSsمتطلبات داخلية أو خارجية لتطبيق نظام
إدارة الجودة ،فإن عملية الثماني خطوات تشير إلى ما هو الزم لبناء ومواصلة تحقيق قدرة المرافق الوطنية
( ،)NMHSsومن ثم تلبية احتياجات أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين.
()QMF
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وفقا ً للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة  ،2015-2012تتمثل األهداف الرئيسية للمجال اإلستراتيجي
ذات األولوية فيما يتعلق ببناء القدرات فيما يلي:
		
( أ)

( ب)

		
(ج)
		
( د)
(هـ)
		
( و)

إيالء اهتمام خاص لالحتياجات التعليمية والتدريبية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
( )NMHSsفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ( )LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية (،)SIDSs
بهدف معالجة مسائل محددة من قبيل مؤهالت المتنبئين باألرصاد الجوية للطيران ،واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ( )GFCSوالحد من مخاطر الكوارث؛
زيادة الوعي للفوائد االجتماعية واالقتصادية المتأتية من النواتج والخدمات التي تقدمها المرافق
الوطنية ( )NMHSsوالمراكز اإلقليمية ،بما فيها مساهمتها في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ،ال سيما
من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
مساعدة مديري المرافق الوطنية ( )NMHSsمن خالل توفير األدوات للتواصل بفعالية مع الحكومات
وصانعي السياسات والقرارات والشركاء اإلنمائيين؛ وتعزيز مهاراتهم اإلدارية والقيادية فيما يتعلق
بوضع السياسات واإلستراتيجيات والبرامج والمشاريع وتنفيذها واستعراضها؛
التقييم المتواصل لالحتياجات التدريبية للمرافق الوطنية ( )NMHSsوتلبيتها ،بما في ذلك االحتياجات
إلى التدريب والتطوير المهنيين والتدريب الفني والتدريب على إعداد المشاريع وإدارتها؛
زيادة عدد الشراكات اإلستراتيجية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين؛
دعم المبادرات المذكورة أعاله من خالل تعزيز حشد الموارد.

ويتطلب النجاح في تحقيق هذه الجهود ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،التعاون مع األعضاء
والشركاء الدوليين واإلقليميين لحشد الموارد من مصادر متعددة خارجة عن الميزانية.
وقد دعا المؤتمر السادس عشر لألرصاد الجوية إلى إعداد إستراتيجية لتطوير القدرات تستهدف ما
		
( أ)
( ب)

		
(ج)
		
( د)

االعتماد على تنفيذ المبادرات الدولية الرئيسية ،بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية ،ومؤتمر األمم
المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً ( ،)UNLDC-IVواإلطار العالمي للخدمات المناخية (،)GFCS
والبرامج اإلقليمية ،والمساهمة فيها؛
تحسين التنسيق مع هذه البرامج ،ومن ثم اإلسهام بصورة أفضل في بناء القدرات واإلمكانيات
األساسية للمرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان النامية ،ال سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية
وأقل البلدان نمواً ( )LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ()SIDSs؛
السعي إلى تعزيز الشعور بتملك السياسات الوطنية ،ووضع سياسات وأطر قانونية ذات صلة ،وتعزيز
استدامة السياسات من خالل الربط بين عمليات التخطيط اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛
تحسين التعاون واتساق الجهود اإلنمائية في إطار المنظمة ،بما في ذلك االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية وبرامج المنظمة ( ،)WMOوالبرامج التابعة للمنظمة التي تشارك المنظمة ( )WMOفي رعايتها،
وعبر جميع اإلدارات داخل األمانة.

كما طلب المؤتمر النظر في المسائل التالية عند وضع إستراتيجية تطوير
		
( أ)
( ب)

		
(ج)
		
( د)

يلي:

القدرات:

كيفية تقييم قدرات األعضاء على تحديد الثغرات القائمة تحديداً دقيقا ً وعدم االمتثال لمعايير المنظمة
( ،)WMOومساعدتهم في مراقبة نجاح إستراتيجية تطوير القدرات على المدى الطويل .ورأى المؤتمر
أن ذلك يمكن أن يكون جزءاً من قاعدة بيانات المالمح القطرية؛
كيفية تحسين االمتثال لمعايير المنظمة ( ،)WMOومواصلة الدعم السياسي لتطوير المرافق الوطنية
( .)NMHSsويمكن أن يكون حشد التأييد من جانب هيئات المنظمة ( )WMOوموظفيها للتشجيع على
االمتثال وتقديم الدعم جانبا ً مهما ً من جوانب إستراتيجية تطوير القدرات؛
كيفية تحقيق التبني الوطني كجزء من عملية التنمية ،وضمان اتساق خطط تطوير المرافق الوطنية
( )NMHSsمع برامج العمل القطرية المعنية بالتكيّف ( ،)NAPAsحسب االقتضاء ،ومع الخطة
اإلستراتيجية لالتحاد اإلقليمي المعني التابع للمنظمة ()WMO؛
كيفية ضمان أن تكون نواتج وخدمات المرافق الوطنية ( )NMHSsالمصممة خصيصا ً ذات أهمية
لصانعي القرارات الوطنيين ،والوكاالت اإلنمائية ،والمجتمع المدني ،والجمهور العام .والحظ المؤتمر
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( و)

		
(ز)

		
(ح)
		
(ط)
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أن إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات وجدت أن التشاور المبكر مع أصحاب المصلحة في
عملية اإلعداد يمثل جانبا ً مهما ً في تحقيق االستفادة الوطنية من النواتج والخدمات الجديدة؛
كيفية تقييم استدامة وآثار مخرجات المشاريع ونتائجها؛
كيفية ضمان أن تكون أنشطة تطوير القدرات قابلة للتوسع حسب مستوى المساهمات الطوعية من
األعضاء والدعم من المصادر األخرى مثل منظمات المعونة؛
كيفية إدراج مجاالت األولوية العالمية للمنظمة ( )WMOفي إستراتيجية تطوير القدرات من أجل
المساعدة على تحديد األولويات الستخدام الموارد .وتتمثل هذه األولويات للفترة المالية 2015-2012
في وضع اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSواالضطالع بأنشطة الطيران ،ووضع النظام
العالمي المتكامل للرصد /نظام معلومات المنظمة ( ،)WIGOS/WISواالضطالع بأنشطة الحد من
مخاطر الكوارث؛
كيفية إدراك الدور الرئيسي الذي تؤديه االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج التي تشارك
المنظمة ( )WMOفي رعايتها ،والمكاتب اإلقليمية ،في إدماج احتياجات األقاليم ،وتوفير المشورة
الفنية ،ودعم الوجود اإلقليمي من خالل عمليات التنسيق وحشد التأييد؛
كيفية تشجيع الخدمات الطوعية والتعاون الثنائي في عمل المنظمة ( )WMOلصالح البلدان النامية.

وقد وُ ضعت إستراتيجية تطوير القدرات لتناول هذه

المسائل.

وحسبما ورد في البند (ز) المذكور آنفاً ،تولي إستراتيجية تطوير القدرات اهتماما ً خاصا ً أيضا ً إلى احتياجات
البلدان النامية في المجاالت العالمية األربعة ذات األولوية للمنظمة (.)WMO
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
يرمي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSإلى تطوير قدرة البلدان على تطبيق وتوليد المعلومات والنواتج
المناخية ذات الصلة بشواغلها الخاصة ،ولذلك تشمل جميع جوانب اإلطار العالمي (GFCS) تطوير القدرات.
وقد سلّم مؤتمر المناخ العالمي الثالث ( )WCC-3بأن بلدانا ً كثيرة تفتقر إلى السياسات أو المؤسسات أو الموارد
البشرية ذات المهارات أو الممارسات المالئمة التي تمكنها من االستفادة من البيانات والنواتج المناخية الجديدة
أو القائمة ،أو من إنشاء مجموعات وطنية للتواصل مع المستخدمين التي قد تيسّر إجراء حوار وطني بشأن هذه
المسائل .ويمكن النظر إلى مكوّ ن تطوير القدرات من بين مكوّ نات خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSباعتباره
أساسا ً يربط بين الركائز األربع األخرى ويدعمها :الرصد والمراقبة ،ونظم معلومات الخدمات المناخية ،وبرنامج
التواصل مع المستخدمين ،والبحوث والنمذجة والتنبؤ.
ويعالج مكوّ ن تطوير القدرات من بين مكوّ نات خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSمجالين منفصلين ولكن
مترابطين هما(:أ) االحتياجات الخاصة بتطوير القدرات المحددة في الركائز األربع األخرى( ،ب) وعلى نطاق
أوسع ،االحتياجات األساسية (السياسات/التشريعات الوطنية ،المؤسسات ،البنية األساسية ،والعاملين) من أجل
تنفيذ أية أنشطة تتصل باإلطار العالمي ) .(GFCSوفي كال المجالين ،ستيسر اإلجراءات المتعلقة بتطوير القدرات
ضمن اإلطار ) (GFCSاألنشطة القائمة وتعزيزها ،ولن تشكل ازدواجا ً لها .فمكوّ ن تطوير القدرات في خطة تنفيذ
اإلطار العالمي ) (GFCSيكمِّل إستراتيجية تطوير القدرات الخاصة بالمنظمة ( )WMOوخطة التنفيذ التابعة لها،
واإلستراتيجيات التي ينفذها شركاء اإلطار العالمي ) (GFCSوالوكاالت األخرى.
ويلزم طرح األسئلة الرئيسية التالية التي تم تحديدها في مرفق خطة تنفيذ اإلطار العالمي ( )GFCSبشأن بناء
القدرات خالل هذه الفترة المالية:
•
•
•
•
•

هل هناك قوانين أو لوائح وطنية تسمح بتوليد المعلومات (بما فيها البيانات) والنواتج المناخية (بما فيها
البيانات) وجمعها وإبالغها (على المستويين الوطني والدولي) وأرشفتها؟
هل هناك مؤسسات يتم تعيينها من أجل توليد المعلومات والنواتج المناخية وجمعها وإبالغها على
المستوى الوطني؟
هل تتمتع المؤسسات المعتمدة بالمرافق واإلجراءات وبعدد كاف من الموظفين كي تضطلع بمهامها بشكل
مستدام؟
هل يتمتع الموظفون بالمهارات والمؤهالت الالزمة لالضطالع بالمهام المطلوبة؟ هل يلبوّ ن متطلبات
تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي ()GFCS؟
كيف يمكن تحسين المراكز المناخية اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية من أجل تحقيق
أهداف اإلطار العالمي ( )GFCSعلى أكمل وجه؟
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ويطابق السؤاالن األوالن أساسا ً الهدف اإلستراتيجي  2إلستراتيجية تطوير القدرات .ويتعلق السؤاالن الثالث
والرابع بالهدفين  1و .6ويتعلق السؤال الخامس بالهدف  .4وتتعلق الحاجة إلى الحصول على معلومات بشأن
قدرات األعضاء بالهدف  .3وما إن يتم جمع هذه المعلومات وتحليلها ،سيكون من الممكن تحديد الموارد
المؤسسية وموارد البنية األساسية والموارد البشرية واإلجرائية الضرورية لتنفيذ المشروع ذي الصلة باإلطار
العالمي ( )GFCSعلى أساس مستدام .وستساعد المعلومات التي تم جمعها على تحديد آليات التعاون والتنسيق بين
مختلف الجهات الفاعلة من قبيل وكاالت وبرامج األمم المتحدة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
والقطاع الخاص .وقد يصبح دمج تقديم الخدمات المناخية التشغيلية في خطة التنمية على المستويات الوطنية
واإلقليمية والعالمية أكثر مالءمة في األجل الطويل.
برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة

(( )WMOالطيران)

أنشطة تطوير القدرات لبرنامج األرصاد الجوية للطيران
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

هي:

مواصلة دعم المرافق الوطنية ( )NMHSsفي استكمالها لعملية نظام إدارة الجودة ( )QMSلتصبح مؤهلة
للحصول على معيار الجودة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ،مع توصية بأن تحصل على
شهادة كاملة من المنظمة (SO)I؛
استطالع إمكانية إنشاء نظام يضم مراجعي حسابات إقليميين «زمالء» من داخل المرافق الوطنية
( )NMHSsيمكنهم أن يساعدوا بعضهم بعضا ً في تحديد مدى استعداد نظام إدارة الجودة ( )QMSإلجراء
مراجعة الحسابات الخارجية الرسمية كجزء من إطار «التوأمة والتوجيه» ،ومواصلة هذا االستعداد؛
دعم المرافق الوطنية ( )NMHSsوغيرها من مقدمي خدمات األرصاد الجوية إلى الطيران المدني في
جهودها الرامية إلى الحصول على الموارد المناسبة والكافية من خالل استرداد التكاليف و/أو الميزانيات
الوطنية ،بما أن أي نظام إلدارة الجودة يفترض توافر هذا التمويل (الرسائل و/أو البعثات المشتركة مع
منظمة الطيران المدني الدولي (()ICAO؛
دعم تنفيذ عمليات تقييم الكفاءات من خالل توفير اإلرشادات ،وتدريب القائمين على التقييم ،وحيثما
يقتضي األمر ،توجيه المساعدة في التنفيذ استناداً إلى التوأمة ودعم األمانة؛
ضمان أن توفر الدورات الدراسية في مجال األرصاد الجوية للطيران لدى مراكز التدريب اإلقليمية
( )RTCsالمعارف التي تم ّكن جميع موظفي المرافق الوطنية ( )NMHSsمن الوفاء بمتطلبات الكفاءة ،وأن
توفر مراكز التدريب اإلقليمية ( )RTCsالتدريب التعويضي حسب االقتضاء من أجل التصدي للثغرات
المحددة في الكفاءات؛
التعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ( )ICAOفي مراقبة االمتثال لمعلومات
األرصاد الجوية ذات الداللة ( )SIGMETالتي تصدرها المراكز المعيّنة ،وتوفير التدريب التعويضي
والتنفيذ الموجّ ه كجزء من الجهود المتعلقة بنظام إدارة الجودة؛
تشجيع المراكز اإلقليمية لألدوات على الحصول على شهادة من المنظمة (SO ،)Iومساعدتها على تحقيق
هذه الغاية ،كشرط من شروط المعايرة الضرورية لألدوات الخاصة بالمرافق الوطنية ( )NMHSsفي
إطار نظام إدارة الجودة ()QMS؛
إبالغ األعضاء بالتطورات العلمية والتكنولوجية اآلخذة في التغيّر التي تؤثر على خدمات الطيران
المدني ،من قبيل اإلنذارات المتعلقة بالرماد البركاني وحوادث الطقس الفضائي والحوادث النووية
والكيماوية ،وكذلك بالخدمات الجديدة المتعلقة بإدارة الحركة الجوية؛
توفير المعلومات وعند االقتضاء ،التدريب على النماذج الجديدة لتبادل البيانات المتعلقة بالطقس ،استناداً
إلى تمثيل البيانات بنسق ( ،)XML/GMLبتوجيه من لجنة األرصاد الجوية للطيران ولجنة النظم األساسية؛
تشجيع تحسين التعاون بين المرافق الوطنية ( )NMHSsوسلطات الطيران المدني على المستويين الوطني
واإلقليمي؛
تعزيز زيادة إتاحة بيانات األرصاد الجوية الصادرة من شركات الخطوط الجوية ( )AMDARوالتي
توفرها شركات الخطوط الجوية إلى المرافق الوطنية ( ،)NMHSsال سيما في مناطق المحيطات والمناطق
التي تشح فيها البيانات.

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSونظام معلومات المنظمة

()WMO

إن بذل جهود منسقة لتطوير القدرات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية أمر بالغ األهمية للبلدان
النامية .ويصدق هذا بصفة خاصة على المرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية
الصغيرة النامية لتمكينها من تطوير مكوّ نات الرصد الوطنية للنظام ) (WIGOSوتحسينها وإدامتها .ويلزم
استكمال هذه العملية بجهود لتطوير القدرات خارج النظام )(WIGOS ،ولكن في المجاالت ذات الصلة الوثيقة به
من أجل تحسين الوصول إلى الرصدات والبيانات والنواتج والتكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها بصورة فعاّلة.
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()WMO

وتركز أنشطة تطوير قدرات النظام )(WIGOS للعمل على المستويين الوطني واإلقليمي على ما

يلي:

• تقديم المساعدة إلى األعضاء للعمل بالواليات والسياسات المؤسسية التي تم ّكنهم من تنفيذ نظم الرصد
وتشغيلها وإدارتها بصورة فعالة؛ أو تحسين تلك الواليات والسياسات؛
• سد الثغرات الحالية في تصميم نظم الرصد التابعة للنظام )(WIGOS وتشغيلها وصيانتها ،مع التركيز
على تطوير البنية األساسية والقدرات البشرية ،وخصوصا ً فيما يتعلق بالمرافق الوطنية ) (NMHSsلدى
أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
• االبتكارات التكنولوجية ونقل التكنولوجيا ،وتقديم المساعدة الفنية ،وأدوات دعم القرارات.
وتعالج خطة التنفيذ أيضا ً تطوير القدرات في مجال التطبيقات الساتلية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية من أجل تطوير النظام العالمي للرصد (( )GOSانظر خطة التنفيذ لتطوير ال ُنظم
الفرعية الفضائية القاعدة والسطحية القاعدة في النظام العالمي للرصد (( )GOSالوثيقة الفنية للمنظمة رقم
 .))1267وسوف يستمر المختبر االفتراضي في النمو وتقديم المساعدة ألعضاء المنظمة ( )WMOكافة في تحقيق
منافع البيانات الساتلية.
وتركز أنشطة تطوير القدرات التابعة لنظام معلومات المنظمة ( )WISعلى ما

يلي:

• ضمان ربط كل مرفق من المرافق الوطنية ) (NMHSsبالنظام العالمي لالتصاالت ( )GTSعلى نحو
يسمح بإتاحة بيانات الرصد التي توفرها شبكات الرصد الوطنية ألغراض التبادل الدولي على المستوى
العالمي؛
• ضمان توافر الخبرات األساسية في إدارة البيانات الشرحية وتطبيقها لدى كل مرفق من المرافق الوطنية
) (NMHSsكي يتمكن كل عضو من المساهمة في نظام معلومات المنظمة ( )WISواالستفادة منه.
الحد من مخاطر الكوارث
يتمثل الهدف العام للبرنامج في دعم تطوير نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة .ويتطلب ذلك الجمع بين
المنظمات المحلية والوطنية للحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية الهيدرولوجية لمناقشة البروتوكوالت التي
تصف اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث ظاهرة طقس متطرفة وإضفاء الطابع الرسمي عليها .وينبغي
أن تشمل البروتوكوالت أساليب عمل محددة تتعلق بإنذارات وتحذيرات الطقس ،وممارسات االتصاالت وتأهب
المجتمع المحلي وخطط التصدي الالحقة للطوارئ .وسيتطلب ذلك مشاركة طائفة واسعة من مجموعات المصالح
من المجتمع المحلي والحكومة والقطاعين الخاص والعام من أجل إعداد هذه البروتوكوالت.
ومن وجهة النظر الفنية ،ينبغي أن تستفيد البروتوكوالت من البيانات المتاحة من أجل استكمال عمليات تقييم
األخطار والمخاطر ،وأن تحتوي على دعم تشريعي وسياساتي وتشمل خططا ً لتمويل المخاطر ونقلها.
وستختلف هذه البروتوكوالت والترتيبات التشغيلية ال محالة في كل بلد .ولن تتغير مالمح المخاطر مع تغير
الطبيعة الجغرافية فحسب ،إنما سيختلف أيضا ً تخصيص الخدمات والمسؤوليات بين وكاالت الحماية المدنية
والمرافق الوطنية ) (NMHSsوالخدمات األخرى بين بلد وآخر .وبالمثل ،ستؤثر العوامل القانونية واالجتماعية
الثقافية على كيفية نشر المعلومات داخل الحكومة وإلى الجمهور .وإضافة إلى ذلك ،قد تختار البلدان إعداد
بروتوكوالت محدودة ومتعددة الجنسيات ووضع نظم إنذار تعاونية (إقليمية أو دون إقليمية) ألسباب تتعلق بالحجم
أو القيود على الموارد أو ألسباب أخرى من قبيل السعي إلى تحقيق الكفاءة من خالل عمليات التآزر.
ويمكن تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خالل النواتج المعرفية والمواد التدريبية المزمع إعدادها في إطار
البرنامج ،وكذلك من خالل استمرار عمل أفرقة الخبراء االستشارية التالية حسبما قرّ ره المجلس التنفيذي في
دورته الرابعة والستين:
•
•
•
•

الخدمات المناخية لتحليل األخطار/المخاطر
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
تمويل الخدمات المناخية المتعلقة بتمويل مخاطر الكوارث
خدمات األرصاد الجوية والخدمات المناخية من أجل التخطيط للحاالت اإلنسانية والتأهب واالستجابة لها.
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تغير دور المرافق الوطنية ( )NMHSsفي العقود األخيرة نتيجة لتأثيرات تغير المناخ والطلب على خدمات أكثر
تكامالً ومتعددة التخصصات لتلبية االحتياجات المجتمعية العالمية .ويُتوقع أن يزداد هذا الطلب مع تزايد ظواهر
الطقس والمناخ تواتراً وشدة .والمرافق الوطنية ( )NMHSsالتقليدية ملزمة بإعادة تنظيم هياكل نماذج أعمالها
لتلبية هذه الطلبات كما تحتاج إلى تكوين شراكات لتقاسم الموارد ،ولمواكبة التكنولوجيا الجديدة ،وإنشاء حوافز
الستبقاء األيدي العاملة الماهرة ،والسعي الدؤوب لوضع خدماتها موضع الرضا السياسي ألولئك المسؤولين
عن تخصيص ميزانيتها لضمان مواصلة تقديم خدماتها .والمرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان النامية وأقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية هي أقلها تجهيزاً لمواجهة هذا التحول .ولذا ،ستركز أنشطة تطوير
القدرات للمنظمة ( )WMOعلى هذه البلدان الضعيفة.
ويمكن تصنيف المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى أربع فئات وفقا ً لمستوى الخدمات التي تستطيع تقديمها ،والموارد
الالزمة لضمان تقديم هذه الخدمات .والغرض من هذا النظام التصنيفي هو مساعدة البلدان على الوصول إلى فهم
أفضل للقدرات الالزمة لتقديم خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا ،وتحديد ما تحتاجه مرافقها الوطنية لضمان
مستوى الخدمة المطلوب .ويمكن أن يكون التصنيف أيضا ً عامالً محفزاً لتزويد المرافق الوطنية ()NMHSs
بالعناصر الالزمة للمضي قدما ً نحو مستوى أعلى من الخدمة .وبالمثل ،فإن هذه المعلومات ستسهل جهود حشد
التأييد وستطلع شركاء التنمية على قدرات البلدان واحتياجاتها .كما أن تحسين موقع المرافق الوطنية ()NMHSs
في مثل هذا المخطط يمكن استغالله من قبل المنظمة ( )WMOلفهم تطوير المرافق الوطنية ( )NMHSsودعمه
ومتابعته ،مما يوفر أداة قوية لتقييم فعالية جهود المنظمة (.)WMO
كذلك فإن مدى قدرة المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى تقديم الخدمات يعتمد على قوتها وقدراتها واالختصاصات
المحددة لها .وعلى سبيل المثال ،سيتوقف اختصاص/قدرة المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى دعم إدارة مخاطر
المناخ والمساهمة فيها على قدرتها على الوصول إلى بيانات الرصد الروتينية والمتخصصة ومعالجتها ،وإدارة
البيانات المناخية وتحليلها ،وتحويل البيانات إلى معلومات ونواتج منطقية وقابلة لالستخدام ،والمساهمة في
تطوير مجموعة من األدوات لدعم اتخاذ القرارات .وتشارك حاليا ً المرافق الوطنية ( )NMHSsفي تقديم الخدمات
المناخية ،غالبا ً من خالل إجراء الرصدات المناخية ،وإدارة وتحليل البيانات المجمعة ،وتوزيع النواتج المناخية
التي تصف الحاالت الماضية والراهنة والمستقبلية لنظام المناخ .وتقل المشاركة بدرجات متفاوتة مع االنتقال إلى
مجال القيمة المضافة للنواتج المناخية المخصصة وتطبيق األدوات.
ويتضمن الجدول  4تسلسالً هرميا ً للخدمات الوطنية ،مع عرض موجز للقدرات المتوقعة من المرافق الوطنية
( )NMHSsفي كل مستوى .كما أن الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا المحددة ستختلف إلى
حد ما ،ويمكن أن تختلف األوضاع الوطنية ،خاصة مع ارتفاع مستوى الخدمة .إال أن جميع المرافق الوطنية
( )NMHSsينبغي أن تكون قادرة على العمل على مستوى الفئة  .1ففي مجال الخدمات المناخية مثالً ،ينبغي
أن تكون كافة المرافق الوطنية ( )NMHSsقادرة على أداء الخدمات المناخية األساسية .وفي الوقت الحاضر،
تقدم كل المرافق الوطنية ( ،)NMHSsباستثناء بضعة منها ،بعض الخدمات المناخية األساسية من خالل قدراتها
على الرصد واألرشفة وإدارة البيانات والتحليل األساسي .وفي الوضع األمثل ،ينبغي أن يجيد موظفو الخدمات
المناخية التعامل مع اإلحصاءات المناخية ،بما في ذلك اختبارات التجانس األساسية وتقنيات ضمان الجودة.
كما ينبغي أن يكونوا قادرين على تفسير النواتج التي تقدمها المراكز المناخية اإلقليمية من أجل وضع األحوال
الوطنية/المحلية في إطار سياق أوسع.

مستوى الخدمة

الفئة  - 1المستوى األولي

الفئة  - 2المستوى األساسي

الفئة  - 3المستوى الكامل

الفئة  - 4المستوى المتقدم

×
×
×

×

×

×

×

×

×

خدمات الطقس

الرصدات الخاصة بالطقس
إدارة بيانات الطقس
التفاعل مع مستخدمي
البيانات والنواتج الجوية
المتعلقة بالطقس

تنبؤات متوسطة المدى
(سينوبتيكية النطاق)
وإنذارات
روابط راسخة مع وسائل
اإلعالم واألوساط المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث

تقديم نواتج متخصصة
تتعلق بالطقس لطائفة
واسعة من القطاعات
االندماج بصورة جيدة في
الدوائر المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث ،ووجود
صالت ناضجة مع وسائل
اإلعالم

نواتج خاصة بالطقس
مصممة خصيصا ً
أدوات للتطبيقات الخاصة
بالطقس

×
×
×

×
×

×
×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

()NMHSs

توقعات فصلية بتدفق
مجاري المياه
نواتج هيدرولوجية
متخصصة

نواتج البيانات
الهيدرولوجية لتصميم
وتشغيل هياكل إمدادات
بالمياه
مراقبة مستوى المياه والتدفق
تنبؤات قصيرة األجل
بالتدفق (التدفقات
المنخفضة)
التنبؤ بالفيضانات

الرصدات الهيدرولوجية
إدارة البيانات
الهيدرولوجية
التفاعل مع مستخدمي
البيانات والنواتج
الهيدرولوجية

الخدمات الهيدرولوجية
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خدمات المناخ
رصدات المناخ
إدارة البيانات المناخية
التفاعل مع مستخدمي
البيانات والنواتج المناخية

توقعات مناخية فصلية
مراقبة المناخ

نواتج مناخية متخصصة
تنبؤ عقدي بالمناخ
إسقاطات طويلة األجل
للمناخ

نواتج مناخية مصممة
خصيصا ً
أدوات للتطبيقات المناخية
×

نواتج هيدرولوجية مصممة
خصيصا ً
أدوات للتطبيقات
الهيدرولوجية

عرض القدرات الالزمة لتحقيق مستوى الخدمات

×
×
×

×
×
×
×

شبكة رصدية صغيرة لمراقبة الجودة
نظم أساسية لمعالجة البيانات وحفظها ولالتصاالت
ال تخزين خارجي أو دعم ،أو خيارات احترازية
الموظفون :راصدون ،وبعض أخصائيي األرصاد الجوية
مدربون على معايير مجموعة برامج التعليم األساسي ()BIP
ال تشغيل على مدار الساعة طوال األسبوع
نظام أولي إلدارة الجودة
ال بحث وال تطوير

×
×
×

×

×
×

×
×

معدات رصد متقدمة
القدرة على إدارة مجموعته الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس
وجود وحدة للبحث والتطوير
موظفون جيدو التعليم /التدريب
توافر فريق تدريب خاص به
خدمات مكتباتية ومعلوماتية متطورة
شراكات فعالة مع المرافق الوطنية ( )NMHSsالتي تضطلع
بدور رائد

القدرة على أخذ وإدماج الرصدات المتأتية من أطراف أخرى
توافر بروتوكوالت راسخة من أجل حاالت الطوارئ ،ونسخ
احتياطي للبيانات وحد أدنى من المرافق الخارجية
الموظفون :راصدون وأخصائيو أرصاد جوية مدربون على
معايير مجموعة برامج التعليم األساسي ()BIP
العمل على مدار الساعة طوال األسبوع
نظام راسخ إلدارة الجودة
القدرة على النفاذ إلى معظم بيانات /نواتج التنبؤ العددي
بالطقس التي توفرها المراكز األخرى
وحدة صغيرة للبحث والتطوير
إقامة بعض شراكات كعضو مبتدئ
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×

رصدات متطورة
فرقة رائدة للبحث والتطوير
وحدة تعليمية وتدريبية متطورة

المرفق  :5تصنيف المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
()NMHSs
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المرفق  :6مراكز عالمية وإقليمية لدعم تطوير القدرات

هناك أنواع مختلفة من المراكز العالمية واإلقليمية التي تسميها المنظمة ( ،)WMOبما في ذلك المراكز العالمية
واإلقليمية للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،والمراكز اإلقليمية لالتصاالت ،والمراكز العالمية لنظم
المعلومات ،والمراكز اإلقليمية لألدوات ،والمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ،ومراكز التدريب اإلقليمية .ويقدم
حاليا ً أكثر من  200مركز عالمي وإقليمي دعما ً خاصا ً إلى المرافق الوطنية ( ،)NMHSsوتلعب دوراً رئيسيا ً في
تطوير قدراتها.
والمراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة ( ،)WMOعلى سبيل المثال ،هي مراكز للتميز تقدم نواتج إقليمية،
مثل التنبؤات الطويلة المدى ،تدعم األنشطة المناخية اإلقليمية والوطنية وبالتالي تعزز قدرات أعضاء المنظمة
( )WMOفي منطقة ما لتقديم خدمات مناخية أفضل للمستخدمين على الصعيد الوطني.
ويمكن للمراكز اإلقليمية أن تؤدي دوراً أقوى إذا اشتركت في إدارتها كل من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية
وهيئات المجلس التنفيذي والعضو/المنظمة المضيفة .وفي هذه الشراكة ،سيُتوقع من االتحادات اإلقليمية أن تؤدي
دوراً رئيسيا ً في توجيه المراكز اإلقليمية ومراقبتها واإلشراف عليها.
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن المراكز العالمية واإلقليمية للمنظمة ( )WMOعبر
.http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html
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