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تمهيد
أصبح تغير المناخ واقعا ً مشهودا ً بوضوح .وأعلن األمين العام لألمم
المتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريش ،أن الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ( ،)IPCCقد وجهت في عام  2018في تقريرها
الخاص ،المعنون االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس،
“ندا ًء صارخا ً لكي ينهض العالم من سباته” .وركز التقرير على كما أن هناك رغبة في التعاون مع الشركاء في البحوث واالبتكار،
الفوائد الجلية لرفاه اإلنسان والنظم اإليكولوجية والتنمية االقتصادية وكذلك مع جماعة الهيدرولوجيا ،بحيث يصبحون جزءا ً ال يتجزأ
المستدامة ،بفضل المحافظة على االحترار العالمي في حدود  1.5من المنظمة ( ،)WMOولكي تستفيد المنظمة ( )WMOمن خبراتهم
درجة سلسيوس بدالً من درجتين .ويشير التقرير إلى أن من الممكن في العلوم والرصد والخدمات .وقد زاد التعاون مع القطاع الخاص
من الناحية الفنية ،طبقا ً لقوانين الفيزياء ،المحافظة على االحترار في األنشطة األساسية للمنظمة ( )WMOزيادة كبيرة في السنوات
العالمي في حدود  1.5درجة سلسيوس ،لكن هذا سيقتضي خفض األخيرة .وتعتزم المنظمة ( )WMOالتفاعل مع القطاع الخاص
مستويات االنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون لعام  2010بنسبة بشكل منسق أكثر من ذي قبل ،واالستفادة من خبراته على الصعيدين
 45في المائة بحلول  ،2030ثم إجراء تخفيضات إضافية للوصول العالمي والوطني.
إلى مستوى صفري بحلول .2050
عادي بعد كل دورة عادية للمؤتمر بعامين .ومن المنشود أن تزداد
مشاركة أعضاء المنظمة ( )WMOوالمنظمات الشريكة لها زيادة
كبيرة في أعمال الهيئات التأسيسية الجديدة.

كما أن تقرير المخاطر العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي
( ،)WEFقد سلط الضوء ثالث سنوات متتالية ،على الضرورة
الملحة للتصدي للظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء ،فضالً
عن تغير المناخ .ومثال لهذه الظواهر ،اإلعصار إيداي الذي ألّ َم
بمالوي وموزمبيق وزمبابواي في آذار /مارس  ،2019والذي
تسبب في وفاة ما يربو على  1000شخص وفي فقدان آالف آخرين.
وحتى الناجون من اإلعصار أصبحوا معرضين لألمراض جراء
انعدام الوصول إلى مياه شرب نظيفة ،وسوء حالة المرافق الصحية.
ومع ذلك ،فإن الجهود المضنية التي بذلتها المنظمة ( )WMOطوال
الخمسين عاما ً الماضية كانت هامة للغاية في تخفيض إجمالي
الخسائر في األرواح جراء ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة
والظواهر ذات الصلة بنسبة  90في المائة .وقد ُمنحت المنظمة
( )WMOفي  2018جائزة تحسين الرفاه  LUI Che Wooتقديرا ً
لجهودها.

ودرجت المنظمة ( )WMOعلى إيالء اهتمام متزايد لكفاءتها
وتأثيرها .وثمة زيادة مشهودة على نطاق العالم في الطلب على
خبراتنا في مجاالت المناخ والكوارث والماء .وأصبحت المنظمة
( )WMOأحد األطراف الفاعلة الرئيسية في مجال المناخ في
منظومة األمم المتحدة ،وهي تتعاون عن كثب مع األمين العام لألمم
المتحدة ومع عدد من المنظمات الشقيقة ،مثل منظمة األغذية
العالمية لألمم المتحدة ( ،)FAOواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ( .)UNFCCCوأصبحت اجتماعات المنظمة
( )WMOأقصر وأكثر توجها ً نحو اتخاذ اإلجراءات ،ويُقدم فيها عدد
أقل من الوثائق ،ولكن أكثر تركيزاً.

ستطلعون عبر هذه الصفحات على الجهود التي بذلتها المنظمة
( )WMOفي  2018من أجل عالم تكون فيه كافة البلدان أكثر قدرة
على مقاومة اآلثار االجتماعية االقتصادية لظواهر الطقس والمناخ
والماء المتطرفة ،والظواهر المتطرفة ذات الصلة األخرى ،ومن
أجل تمكين هذه الدول على تعزيز تنميتها المستدامة من خالل تقديم
لكن المنظمة ( )WMOال تكتفي بهذا النجاح ،فهي تجري إصالحا ً أفضل الخدمات الممكنة في مجاالت الطقس والمناخ والماء -
تاريخيا ً لتلبية الطلب المتزايد على خبراتها ،ولخدمة أعضائها بمزيد المنظمة ( )WMOفي القرن الحادي والعشرين.
من الفعالية .وقد وافق المجلس التنفيذي على اقتراح بإنشاء لجنة
تعنى بكافة البنى التحتية لنظام األرض – بما في ذلك البنى التحتية
للطقس والمناخ والماء والمحيطات وقياس كيمياء الغالف الجوي
والبنى التحتية التشغيلية – ولجنة تعنى بكافة خدمات نظام األرض.
ويشمل االقتراح إنشاء هيئة استشارية علمية ومجلس بحوث.
وستضطلع اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ( )PACولجنة
التنسيق الفنية باألعمال التحضيرية للمجلس التنفيذي والمؤتمر
(ب .تاالس)
العالمي لألرصاد الجوية .ومن المزمع عقد مؤتمر مواضيعي غير
األمين العام

v

مقدمة
في منتصف آذار /مارس  ،2019اجتاح إعصار “إيداي” االستوائي
موزامبيق وزمبابوي ومالوي ودمر كل شيء في طريقه ،مما
تسبب في فيضانات مدمرة ومقتل وإصابة اآلالف من الناس وإتالف
المحاصيل في منطقة تعاني أساسا ً من الجفاف والفقر .ووصف
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا اإلعصار بأنه من
أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في تاريخ أفريقيا.

وتكتسي الرصدات والبحوث المتكاملة المتعلقة بالطقس والمناخ
والهيدرولوجيا والبحار والبيئة أهمية محورية في فهمنا لنظام
األرض وقدرتنا على التنبؤ بتطوره .ويشكل ذلك أساس العمل الذي
تقوم به المنظمة  WMOوأعضاؤها ويؤكد جهودهم الرامية إلى
التصدي للتحديات التي تواجه صحة اإلنسان واألمن الغذائي
والطاقة المستدامة وإمدادات المياه والبيئة.

ومع ذلك ،فإن إعصار “إيداي” هو لألسف مجرد حدث ضمن
سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة شملت عواصف عاتية
وفيضانات وحاالت جفاف وموجات حرارة عصفت بالعالم خالل
السنوات القليلة الماضية وكان لها عواقب مدمرة على سالمة الناس
واالقتصادات الوطنية واألمن الغذائي والمائي .ومن غير المرجح
أن يتغير هذا النمط في المستقبل القريب :فوفقا ً للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ( ،)IPCCستزداد شدة وتواتر هذه
1
الظواهر المتطرفة نتيجة لالحتباس الحراري وتغير المناخ.
UNFCCC

والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( ،)WMOبوصفها إحدى
الجهات الراعية للهيئة  IPCCإلى جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة
( ،)UNEPتُدعى باستمرار إلى توفير المزيد من العلوم بشأن تغير
المناخ والمزيد من السياسات والخطط للتكيف مع أسوأ آثار تغير
المناخ والتخفيف منها.

المناصران الشابان  ،Timoci Naulusalaفيجي و ،Hanna Wojdowskaبولندا ،يوجهان
“ندا ًء للعمل” والحشد السريع لكافة األطراف المعنية لمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف اتفاق
باريس بشأن تغير المناخ وأهداف مؤتمر كاتوتشي بشأن تغير المناخ.

قال السيد غوتيريس (في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا ،واألمين العام للمنظمة ،WMO
السيد بيتيري تاالس ،عُقد في  28آذار /مارس  2019في مقر األمم المتحدة
بنيويورك) “ال يفوتني ،بصفتي األمين العام لألمم المتحدة ،أن أعرب عن فخري
الشديد بعمل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،إذ إنها توفر المنظمة قاعدة علمية
متينة إلجراء تحليالت ال غنى عنها تتعلق بكيفية تطور تغير المناخ ،وتوجيها ً
واضحا ً ألعمالنا في المستقبل”.

1

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( :2018 ،)IPCCاالحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية  -تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCبشأن آثار
االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس الحراري ،في سياق دعم التصدي العالمي لخطر
تغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،وجهود القضاء على الفقر.
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أوالً  -خدمة المجتمع بشكل أفضل
كل عام ،تؤدي األخطار المرتبطة باألرصاد الجوية والهيدرولوجية والمناخ إلى كوارث تتسبب في خسائر كبيرة في األرواح
وتعطيل التنمية االقتصادية واالجتماعية لسنوات طويلة إن لم يكن لعقود عديدة.
وأفاد مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  )UNDDR(2بأن الكوارث المرتبطة بالمناخ قد تسببت في مقتل  1.3مليون
شخص وإصابة  4.4مليار شخص بجروح أو تعرضهم للتشرد أو النزوح أو الحاجة لمساعدات طارئة في الفترة الممتدة بين عا َمي
 1998و .2017وفي الوقت نفسه ،باتت العديد من البلدان تواجه صعوبات اقتصادية بالغة ،إذ شكلت الكوارث الطبيعية  77%من
إجمالي الخسائر االقتصادية العالمية بما يعادل  2.245مليار دوالر أمريكي.3
ووفقا ً لمركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث ( ،)CREDتم اإلبالغ عن  281ظاهرة متعلقة بالمناخ والظواهر الجيوفيزيائية في
4
عام  2018فقط ،وتسببت تلك الظواهر في وفاة  10733شخصا ً وتضرر أكثر من  60مليون نسمة في جميع أنحاء العالم.
ونظرا ً إلى أن تغير المناخ يزيد من شدة الظواهر الجوية شديدة التأثير وتواترها ،فمن الضروري أن تتضافر الموارد والخبرات
العالمية للتخفيف من آثاره.
وتوفر المنظمة  WMOمعلومات هائمة وقائمة على العلوم تخص األرصاد الجوية والهيدرولوجية ويمكن أن يستخدمها األفراد
وتحول المنظمة أيضا ً نتائج البحوث إلى أنشطة وخدمات تشغيلية لتلبية
والمنظمات للحد من مخاطر الكوارث اليوم ولعقود عديدة.
ِّ
احتياجات المجتمع.

استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات
بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة
المناخ العالمي
يؤكد بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي
في  2018االتجاه االحتراري المرصود منذ بداية هذا القرن.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية منها ارتفاع درجات
الحرارة في البر والمحيط بشكل استثنائي على مدى السنوات األربع
الماضية ،وكانت سنة  2018رابع أحر سنة مس َّجلة على اإلطالق؛
وزيادة كبيرة في المحتوى الحراري للمحيطات؛ وارتفاع غير
مسبوق في مستوى سطح البحر؛ وتدنت مساحة رقعة الجليد البحري
إلى ما دون المتوسط بكثير في القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
ويشير البيان أيضا ً إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية قد تجاوز
في عام  2018مستويات ما قبل العصر الصناعي بما يقارب درجة
مئوية واحدة ،مما يعني أن الوقت المتبقي للوفاء بااللتزامات بموجب
اتفاق باريس ينفد بسرعة.
ويضم بيان المنظمة  WMOعن حالة المناخ مساهمات من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsومجموعة
كبيرة من الخبراء العلميين ،ووكاالت األمم المتحدة .ويوضح البيان
بالتفصيل المخاطر المرتبطة بالمناخ على صحة البشر ورفاههم،
والهجرة والنزوح ،واألمن الغذائي ،والبيئة ،والنظم اإليكولوجية
البحرية والبرية .ويعرض البيان أيضا ً ظواهر الطقس المتطرفة
حول العالم.

التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ
أصدرت المنظمة  WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPاللذان
يتشاركان رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
الحائزة لجائزة نوبل ،تقريرا ً تاريخيا ً في عام  2018عن عواقب
االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي .ويشير البيان إلى أن درجة االحترار العالمي ستبلغ 1.5
درجة مئوية فيما بين عا َمي  2030و 2052في حال استمرار المعدل
الحالي النبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية .ويثبت التقرير،
الذي يحظى باحترام واسع النطاق ،ضرورة إجراء تخفيضات بعيدة
المدى وفورية في انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وسلط تقرير الهيئة  IPCCالضوء على عدد من اآلثار التي يمكن الحد
منها بخفض نسب ارتفاع درجات الحرارة .فعلى سبيل المثال ،من شأن
الحد من االحترار العالمي أن يحد من الزيادة في درجات حرارة
المحيطات ومن حموضة المحيطات ،ومن انخفاض مستويات األكسجين
في المحيطات ،ويقلل من ثم المخاطر التي تهدد التنوع األحيائي
البحري ،ومصايد األسماك ،والنظم اإليكولوجية .ولكن حتى في ظل
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،يُتوقع أن تتراجع
الشعاب المرجانية بما يتراوح بين  70و 90في المائة ،بينما ستزيد هذه
النسبة إلى أكثر من  99في المائة في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين
مئويتين .ويمكن لقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،بدالً
من درجتين مئويتين ،رهنا ً باألوضاع االجتماعية االقتصادية في
المستقبل ،أن يقلل بما يصل إلى  50في المائة من نسبة سكان العالم
المعرضين لتفشي ندرة المياه جراء تغير المناخ.

 2سابقا ً .UNISDR
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مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث ( )CREDومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) :2018 )UNISDRالخسائر االقتصادية والفقر
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مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث ( ،)CREDاستعراض أحداث الكوارث في عام .2018

والكوارث.2017 - 1998 ،

2

ويحث التقرير في خاتمته المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات غير
مسبوقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين
مئويتين بغية حماية رفاه اإلنسان والنظم اإليكولوجية والتنمية
المستدامة.

دراسة جديدة لتقييم ارتفاع مستوى سطح البحر على
مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية
في عام  ،2018نُشرت المحصلة العالمية لمستوى سطح البحر بين
 1993واليوم – وهي دراسة مستفيضة لتقييم مجموعات البيانات
المختلفة المستخدمة في تقدير مكونات ارتفاع مستوى سطح البحر
منذ بداية فترة قياس االرتفاع في عام  .1993وخلصت هذه الدراسة،
التي أُجريت في إطار مشروع “التحدي األكبر بشأن تغير مستوى
سطح البحر واآلثار الساحلية على الصعيد اإلقليمي” التابع للبرنامج
العالمي للبحوث المناخية ( ،)WCRPإلى أن القيم المتوسطة العالمية
الرتفاع مستوى سطح البحر ،والقائمة على قياس االرتفاع ،بلغت 3.1
( )0.3 ±ملم في السنة ،مع تسارع مقداره  0.1ملم في السنة على مدى
خمسة وعشرين عاماً .وتجري الدراسة أيضا ً مقارنة بين المتوسط
العالمي المرصود لمستوى سطح البحر ومجموع مكوناته .ويساهم
التمدد الحراري للمحيط ،واألنهار الجليدية ،والصفائح الجليدية في
غرينالند والقطب الجنوبي بنسبة  42%و 21%و 15%و ،8%على
التوالي ،في المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر خالل الفترة
نفسها .ومع ذلك ،ال يزال يوجد قدر كبير من عدم اليقين فيما يخص
مكون تخزين المياه على اليابسة.

قياس غازات االحتباس الحراري

الحراري لعام  – 2018وهي تقرير شامل معضد بالبيّنات بشأن
تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي .وأشارت
الدراسة إلى أن المتوسط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد الكربون
( )CO2قد بلغ  405.5جزء في المليون في  ،2017بزيادة عن
تركيزه البالغ  403.3جزء في المليون في  2016و 400.1جزء في
المليون في  .2015وقد ارتفعت أيضا ً تركيزات غاز الميثان ()CH4
وأكسيد النيتروز ( ،)N2Oمع عودة ظهور غاز قوي من غازات
االحتباس الحراري ومادة مستنفدة لألوزون تسمى مركبات
الكلوروفلوروكربون  CFC-11وهي تخضع ألحكام اتفاق دولي
لحماية طبقة األوزون.

تقييم استنفاد طبقة األوزون واستعادتها
دعت نشرة المنظمة  WMOبشأن الغازات التفاعلية لعام  2018إلى
إجراء مزيد من الرصدات السطحية الموسَّعة والمنهجية نظرا ً إلى
ندرتها أو غيابها في أجزاء كثيرة من العالم .ومن شأن هذه التغطية
األشمل أن تتيح تحسين التقييمات العلمية للتوزيع العالمي لألوزون
وتأثيره .ودعت النشرة أيضا ً إلى زيادة مراقبة سالئف األوزون في
المناطق الحضرية ،وهو أمر ضروري للوقوف على فترات المستويات
األوزون المرتفعة والتحقق من االمتثال للوائح الخاصة بنوعية الهواء.
وفضالً عن ذلك ،أشارت النشرة إلى أن اللوائح الخاصة بنوعية الهواء
وتدابير مكافحة التلوث في أوروبا وأمريكا الشمالية قد عادت بفوائد
كبيرة على نوعية الهواء .فمنذ عام  ،2000استقرت القيم المتوسطة
والقصوى للتركيزات في األوزون السطحي وبدأت تنخفض في بعض
المناطق بعدما شهدت زيادة على مدى القرن العشرين.

س َّجلت غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي رقما ً قياسيا ً وفي المقابل ،سجلت محطات الرصد القليلة الموجودة في شرق آسيا
عاليا ً جديدا ً وفق نشرة المنظمة  WMOبشأن غازات االحتباس زيادة مستمرة في مستويات األوزون.

WMO
قياس إجمالي األوزون باستخدام مطياف  Brewerفي محطة سان مارتن في األرجنتين )(68.1° S, 67.1° W
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وقد ساهم خبراء المنظمة  WMOأيضا ً في التقييم العلمي الستنفاد
األوزون ،2018 :وهو استعراض تجريه كل أربع سنوات هيئة
التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال ،وقد ق ّدِم إبّان االجتماع الثالثين
لألطراف في هذا االتفاق التاريخي في عام  .2018وتؤكد نتائج
التقرير في المقام األول أن اإلجراءات المتخذة بموجب بروتوكول
مونتريال أدت إلى انخفاض طويل األجل في وفرة المواد الخاضعة
للرقابة والمستنفدة لألوزون في الغالف الجوي ،وكذلك في االستعادة
المستمرة لألوزون في الستراتوسفير .وتتوافق هذه النتائج مع تلك
التي تم عرضها في نشرة المنظمة  WMOبشأن الغازات التفاعلية.
وتشير األدلة ،التي قدمها مؤلفو االستعراض ،إلى أن طبقة األوزون
في أجزاء من الستراتوسفير قد عادت بمعدل يتراوح بين  1و 3في
المئة لكل عقد منذ عام  .2000وطبقا ً للمعدالت المتوقعة ،فمن
المقرر أن تستعيد طبقة األوزون عافيتها تماما ً في نصف الكرة
الشمالي وفي االرتفاعات المتوسطة بحلول عام  ،2030ثم في
نصف الكرة الجنوبي في  ،2050ثم في المناطق القطبية بحلول عام
 .2060فطبقة األوزون تحمي الحياة على األرض من المستويات
الضارة لألشعة فوق البنفسجية للشمس.

خفض غازات االحتباس الحراري في أمريكا
الالتينية
خالل أسبوع المناخ في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،عرضت المنظمة  WMOفي آب /أغسطس
 2018أدواتها القائمة على الرصد لتحديد مصادر غازات
االحتباس الحراري ،ودعم خفض االنبعاثات ،وتخطيط
أنشطة بناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ .وفضالً
عن ذلكَّ ،
نظمت المنظمة  WMOفعالية جانبية بشأن
نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس
الحراري ( )IG3ISالذي يستخدم أحدث العلوم لتحديد
مصدر غازات االحتباس الحراري وتوجيه الجهود
الرامية إلى تقليل االنبعاثات .وقد أثبتت الفعالية الجانبية
للمنظمة  WMOأهمية خدمات الدعم العلمي بالنسبة إلى
سياسات الحد من الكربون على المستويين الوطني ودون
الوطني في منطقة أمريكا الالتينية.

االجتماع العلمي لهيئة تقييم األوزون
© WMO

التقييم العلمي لنفاد األوزون المشترك بين المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة:
مدينة  ،Les Diableretsسويسرا
 20-16تموز /يوليو 2018
المشاركون في االجتماع العلمي لهيئة تقييم األوزون ،تموز/
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األنشطة التشغيلية والخدمات المقدَّمة للمجتمع
تعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
تؤدي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHSs
دورا ً رئيسيا ً في تعزيز وحفظ نُظم اإلنذار المبكر ( )EWSالتي تع ّد

أداة مهمة للغاية إلنقاذ األرواح في حاالت الفيضانات والجفاف
والعواصف وحرائق الغابات وغيرها من األخطار .ويقع على عاتق
الحكومات والعديد من المنظمات غير الحكومية التزام قانوني
وأخالقي بحماية مواطنيها واقتصاداتها عن طريق إصدار إنذارات
مبكرة .ويمكن تقليل بعض المخاطر إلى مستوى مقبول واتخاذ بعض
االستعدادات للحد من األضرار ،بينما ال يمكن إدارة أخطار أخرى
ولكن يمكن إطالع الناس على احتماالت حدوثها وشدة تأثيرها.
وبالنسبة لمعظم التهديدات ،يوجد مزيج من نُظم اإلنذار الرسمية
وغير الرسمية يركز كل منها غالبا ً على خطر واحد أو مجموعة من
األخطار المشابهة أو المترابطة ولكن يتولى تشغيلها في آن واحد
األفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية.
وهي توفر مجتمعةً أول خط دفاع ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.
ولذلك ،جعلت المنظمة  WMOمن تعزيز نظام اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة أول أهدافها طويلة األجل.

قائمة مرجعية لنظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة من
أجل حماية الناس
يضاعف تغير المناخ تواتر وشدة ظواهر الطقس والماء والمناخ الشديدة
التأثير والمتطرفة ،مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الحالية .ولذلك يع ّد اتباع
نهج متعدد األخطار في اإلنذارات المبكرة جزءا ً أساسيا ً من بناء قدرة
المجتمعات واألمم على مواجهة األخطار .وقد أصدرت المنظمة
 ،WMOمع مجموعة واسعة من الشركاء في الشبكة الدولية لنظام
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،قائمة مرجعية شاملة لنظام اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة في إطار حملة منسقة دوليا ً لحماية األشخاص
والممتلكات من الظواهر الخطرة.
وقد ُوضعت القائمة المرجعية ،التي صدرت في اليوم العالمي
لألرصاد الجوية لعام  ،2018بوصفها أداة مهمة وعملية لتعزيز
القدرة على الصمود .وتركز القائمة على المشاركة المجتمعية
والتعليم ،وتقييم المخاطر ،والمراقبة السليمة ،والرصد والتنبؤ،
والنشر الفعال لإلنذارات بحيث تُتخذ االستعدادات واإلجراءات
المبكرة وتدابير اإلخالء عند االقتضاء في الوقت المناسب.

وتهدف القائمة المرجعية إلى أن تكون مرجعا ً لتطوير نُظم اإلنذار
المبكر .وهي من النواتج الرئيسية للمؤتمر األول لإلنذار المبكر
المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية
عقد في المكسيك في شهر أيار /مايو
باألخطار المتعددة الذي ُ
 .2017وستُناقش التعليقات الخاصة باستخدام هذه القائمة المرجعية
المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية إبّان المؤتمر الثاني لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة الذي سيُعقد
( )CREWSتستقطب مزيدا ً من الدعم ،وتضم البنك الدولي في عام  2019وستستضيفه المنظمة  WMOفي جنيف.
والمكتب  UNDDRوالمنظمة  WMOفي شراكات لتنفيذ
النامية.
مشروعات في أقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغيرة
وعقب إطالق القائمة المرجعية ،حثت قيادة األمم المتحدة والمنظمة
وتستضيف المنظمة  WMOأمانة المبادرة  .CREWSوتق ّدِم عدة  WMOالبلدان على إدراجها في االستراتيجيات الوطنية والمحلية
بلدان مساهمات مالية إلى المبادرة  ،CREWSوقد انضمت إليها للحد من مخاطر الكوارث والتي ينبغي أن تكون جاهزة بحلول عام
سويسرا في كانون األول /ديسمبر .2018
 2020وفقا ً إلطار عمل ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة
.2030 - 2015
وفي عام  ،2018قامت المبادرة  CREWSبتكثيف وتوسيع دعمها
للشركاء القطريين من أجل تحسين قدرتهم على التنبؤ بالطقس
والمناخ وتوطيد التعاون المؤسسي بين وكاالت اإلنذار المبكر.
وقد أُطلق مشروعان إقليميان لدعم غرب أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي .ومن خالل مبادرات إقليمية وقطرية ،تساهم المبادرة
 CREWSفي أهداف الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
المناخ في البلدان الشريكة .وأجرت المبادرة ،منذ إطالقها في عام
 ،2015استثمارات مباشرة بقيمة  32مليون دوالر أمريكي،
وشجعت استثمارات موازية إضافية بقيمة  118مليون دوالر
أمريكي في نُظم اإلنذار المبكر التي تركز على الناس بغية حماية
حياة الفئات األكثر هشاشة وسبل معيشتها.

© Chris Pharm

وتشمل المبادئ التوجيهية للمبادرة  CREWSالبرمجة التي تراعي
الفوارق بين الجنسين ،مثل المشاورات التي أُجريت مع مزارعات
في بوركينا فاسو من أجل فهم معلومات األرصاد الجوية الزراعية،
التي يحتجن إليها وأفضل السبل لتقديمها .واستجابةً لذلك ،تق ّدِم
المبادرة  ،CREWSمن خالل ندواتها وإعالناتها اإلذاعية وشراكتها
مع العاملين في اإلرشاد الزراعي ،إرشادات محددة للزراعة في
خطوط العرض العالية وقطع األراضي األقل خصوبة التي تتولى
غالبا ً المزارعات زراعتها.
عرام عاصفي في  ،Cleethorpesالمملكة المتحدة
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حرائق البراري ،Linville ،كوينزالند

المنظمة  WMOتحصل على جائزة لوي تشي
وو لتحسين رفاه البشرية لعام 2018

المنظمة  WMOومرصد هونغ كونغ يوسعان
نطاق تعاونهما

ُمنحت المنظمة  WMOجائزة لوي تشي وو لتحسين رفاه
البشرية التي ركزت في عام  2018على الحد من آثار
الكوارث الطبيعية.

في عام  ،2018أبرمت المنظمة  WMOاتفاقا ً مع مرصد
هونغ كونغ ( )HKOلتوسيع التعاون بينهما ،وبخاصة دعم
المرصد القتراح المنظمة  WMOبشأن النظام العالمي
لإلنذار باألخطار المتعددة ( .)GMASوعمل المرصد
 HKOسريعا ً على تنفيذ االتفاق عن طريق تحديث الموقع
اإللكتروني لمركز معلومات الطقس القاسي ()SWIC
والشروع في تحديث الموقع اإللكتروني للخدمة العالمية
لمعلومات الطقس ( ،)WWISوكليهما من المكونات
األساسية للنظام  .GMASويرمي هذا النظام العالمي إلى
تعزيز القدرة على تجميع اإلنذارات الرسمية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجية الصادرة عن المرافق ،NMHSs
والمعلومات المتعلقة باآلثار على كل من المستوى الوطني
واإلقليمي والعالمي .وسيتمكن أعضاء المنظمة WMO
والجمهور ومتخذو القرارات والمنظمات الدولية
والوكاالت اإلنسانية من االطالع على الخرائط المرمزة
باأللوان على الموقع اإللكتروني للنظام ( GMASمع
إمكانية دخول مفتوح ومقيَّد) الذي يتضمن وصالتبالمرافق
 NMHSsوغيرها من هيئات اإلنذار الوطنية المسؤولة
عن إصدار تلك اإلنذارات.

وقد أُنشئت جائزة لوي تشي وو لالرتقاء بالحضارات
العالمية في عام  2015من أجل تكريم األفراد والمنظمات
في جميع أنحاء العالم لمساهمتهم الجليلة في ثالثة
مجاالت محددة هي التنمية المستدامة ،وتحسين رفاه
البشر ،والترويج لتبني موقف إيجابي تجاه الحياة وتعزيز
الطاقة اإليجابية.

6

المياه من أجل التنمية المستدامة
حرصا ً من المنظمة  WMOعلى تعزيز دورها في مراقبة المياه
والخدمات وما يتصل بها من علوم المناخ ،عقدت المنظمة في أيار/
مايو  2018أول مؤتمر هيدرولوجي ،بالتعاون مع مجموعة واسعة
من المنظمات الدولية .وقد نُ ِ ّ
ظم هذا المؤتمر بالتزامن مع بداية العقد
الدولي للعمل“ ،الماء من أجل التنمية المستدامة”.2028 - 2018 ،
وقد شارك في المؤتمر  215من مقدمي الخدمات الهيدرولوجية
ومستخدميها من  85بلدا ً لتعزيز تقاسم المعرفة والتنسيق .وأجمع
المندوبون على أن استدامة موارد المياه والحد من مخاطر الكوارث
ال يمكن تحقيقهما إال بمعالجة سلسلة القيمة الكاملة ،بدءا ً من جمع
البيانات إلى تقديم خدمات هيدرولوجية متسمة بالكفاءة تتيح اتخاذ
قرارات ووضع سياسات مستنيرة.
وفي عام  ،2018دُعيت قيادة المنظمة  WMOلالنضمام إلى الفريق
رفيع المستوى المعني بالمياه .وقد أنشأت األمم المتحدة والبنك الدولي
ذلك الفريق الذي يتكون من  11رئيس دولة ويدعو إلى إحداث تحول
جوهري في الطريقة التي يدير بها العالم المياه حتى يتسنى تحقيق
أهداف التنمية المستدامة .ويدعو التقرير المعنون “إيفاء كل قطرة ماء
حقها” ( ،)Making Every Drop Countالذي أصدره الفريق رفيع
المستوى المعني بالمياه عشية المؤتمر الهيدرولوجي ،إلى اتخاذ
إجراءات عاجلة للتصدي للكوارث المرتبطة بالمياه والتي تمثل 90
في المائة من أشد الكوارث البالغ عددها  1000منذ عام .1990
وعقد المجلس التنفيذي حوارا ً خاصا ً ليوم واحد حول المياه خالل
دورته لعام  2018في إطار الجهود المتضافرة لتعزيز الخدمات
الهيدرولوجية ولتحسين التنبؤ بإمدادات المياه ومراقبتها واستغاللها،
وتناول مشاكل فرط المياه ،أو ندرتها أو تلوثها الشديد .ووافق
المجلس على إعادة صياغة استراتيجية المنظمة بشأن المياه من
أجل مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يفرضها اإلجهاد المائي،
والفيضانات ،والجفاف ،واالفتقار لإلمدادات بمياه نقية.

وتولت المنظمة  WMOرسميا ً إدارة المبادرة العالمية لبيانات
المياه وأطلقت أول دعوة من المركز الهيدرولوجي ()HydroHub
إلى االبتكار ،بحثا ً عن حلول في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.
وستوفر المبادرة تمويالً أوليا ً قدره  100 000فرنك سويسري
للحلول المستدامة التي يمكن توسيع نطاقها في شتى أنحاء العالم.
وتتناول دعوة المركز  HydroHubإلى االبتكار الصعوبات
المواجهة في مجال الرصد الهيدرولوجي .وتشغل المرافق
 NMHSsشبكات رصد لجمع القياسات كأساس لخدمات التنبؤ
واإلنذار .وهذه الشبكات باهظة الثمن والطلب شديد على نواتج
أكثر فعالية من حيث التكلفة.

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للنظام
العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
تزامن عام  2018مع الذكرى السنوية الخامسة
والعشرين للنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
( .)WHYCOSوكان من األهداف الرئيسية للنظام
 WHYCOSمنذ إنشائه معالجة تدهور شبكات الرصد
الهيدرولوجية .وبعد  25عاماً ،أبرز النظام WHYCOS
القضايا الهيدرولوجية في جميع أنحاء العالم .وأما
داخل المنظمة  ،WMOفقد ساهم النظام WHYCOS
في التوعية بالتحديات الهيدرولوجية وأوجه التآزر مع
عناصر أخرى تندرج في إطار مهمة المنظمة ،WMO
وال سيما مسائل الطقس والمناخ .كما أنه ساهم في
تحسين صورة المنظمة  WMOبوصفها جهة فاعلة
مهمة في القضايا المتعلقة بالمياه ،ومنها قياس كثافة
السوائل والتنبؤ بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمياه،
فضالً عن إدارة البيانات وتبادل البيانات.

Lee Tsz-cheung/WMO

االهتمام بالطبيعة
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وفي عام  ،2018عقدت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
خدمات التنبؤ في المنطقة القطبية الشمالية
( )ECOWASشراكة مع المنظمة  WMOلدعم أعضائها في وضع
تشهد المنطقة القطبية الشمالية مستويات غير مسبوقة من التغير أطر  .NFCSsومن خالل التمويل الذي أتاحته الجماعة ،ECOWAS
واالحترار تتفاقم بوتيرة أسرع مرتين من باقي أنحاء العالم .وقد أجرت غامبيا وغينيا  -بيساو وغينيا وتوغو مشاورات وطنية
ظلت قضايا المناخ في المنطقة القطبية الشمالية ومراقبتها أولوية وبدأت في صياغة خطط عمل استراتيجية ومحددة التكاليف لوضع
قصوى للمنظمة  WMOفي عام .2018
األطر .NFCSs
عقد أول منتدى إقليمي للتوقعات المناخية للمنطقة القطبية الشمالية
ُ
لتوفير تنبؤات فيما يتعلق بفصل الصيف لعام  2018كجزء من
مسعى دولي لتحسين التنبؤات بالطقس والمناخ والجليد البحري في
منطقة تشهد تغيّرا ً سريعاً .واشتركت المنظمة  WMOفي رعاية
االجتماع الذي استضافته وزارة البيئة وتغيّر المناخ الكندية في
أوتاوا وحضرته البلدان األعضاء في مجلس المنطقة القطبية
الشمالية.

وواصلت كابو فيردي ونيجيريا العمل على وضع األطر .NFCSs
وتمكنت حكومة كوت ديفوار من الحصول على تمويل من بنك
التنمية األفريقي لدعم تطوير الخدمات المناخية الوطنية .وبالمثل،
عقدت المنظمة  WMOشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من أجل دعم إنشاء أطر  NFCSsفي البحرين واإلمارات
العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتقوم جهات فاعلة رئيسية أخرى ،مثل البنك الدولي ،بإدماج األطر
ونُ ِ ّ
ظم المنتدى على هيئة حوار واستمع لممثلي الشعوب األصلية  NFCSsفي أنشطتها االستثمارية في مجال األرصاد الجوية
التي عاشت على مر الزمن في المنطقة القطبية الشمالية ،وتقاسمت الهيدرولوجية.
معارفها بشأن تغيّر األحوال والتحديات التي تواجهها ونوع التنبؤات
والخدمات المناخية التي تحتاج إليها.
وشاركت المنظمة  WMOأيضا ً بصفة مراقب في مجلس المنطقة
القطبية الشمالية في المنتدى الوزاري العلمي الثاني للمنطقة القطبية
عقد في تشرين األول /أكتوبر  .2018وجمع
الشمالية ،الذي ُ
االجتماع وزراء علوم وباحثين وممثلي منظمات دولية وشعوبا ً
أصلية من المنطقة القطبية الشمالية ،ويبني على نتائج المنتدى
الوزاري العلمي األول للمنطقة القطبية الشمالية ،الذي استضافه
البيت األبيض في عام  ،2016والذي يظل هدفه على األجل الطويل
توطيد التعاون الدولي لتمكين األمم من معالجة المسائل البحثية
الواسعة النطاق وزيادة وتيرة االكتشافات.

التعاون الدولي

تحالف عالمي بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ

في أوائل عام  ،2018أطلقت المنظمة  WMOوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ( )UNEPومنظمة الصحة العالمية ( )WHOتحالفا ً عالميا ً
بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ .والهدف هو تحسين النتائج
الصحية من خالل تحسين خدمات الطقس والمناخ والغالف الجوي
والهيدرولوجيا عن طريق تحسين مراقبة وإدارة المخاطر على
الصحة البيئية ،مثل نوعية الهواء الخطرة .ويعمل هذا التحالف على
توطيد التنسيق بين مرافق األرصاد الجوية ،التي تراقب نوعية
األطر الوطنية للخدمات المناخية
الهواء وتتنبأ بها ،والسلطات الصحية ،التي تتعامل مع تأثير
التعرض البشري للملوثات التي تتسبب في ما يقدر بنحو 12.6
األطر الوطنية للخدمات المناخية ( )NFCSsهي آليات مؤسسية
مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً.
لتنسيق وتيسير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية واألمم
المتحدة والوكاالت الدولية من أجل تحسين اإلنتاج المشترك لخدمات
ووقع األمين العام للمنظمة  ،WMOالسيد بيتيري تاالس ،والمدير
مناخية مستندة إلى العلم وتكييفها وتقديمها واستخدامها.
العام للمنظمة  ،WHOالدكتور ،Tedros Adhanom Ghebreyesus
وقد نشر مكتب اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSمبادئ إطارا ً تعاونيا ً جديدا ً بشأن المناخ والبيئة والصحة في أيار /مايو
توجيهية خطوة بخطوة إلنشاء إطار وطني للخدمات المناخية  .2018وكما ينص االتفاق ،ستركز المنظمة  WMOعلى تحسين
(مطبوع المنظمة رقم  )1206في عام  2018بكل اللغات الرسمية جودة عمليات رصد التلوث وتوافرها بهدف توفير تنبؤات بنوعية
للمنظمة  .WMOوبات أعضاء المنظمة  WMOيستخدمون هذه الهواء وخدمات استشارية ،فضالً عن إدماج اآلثار الصحية في
التقييمات العلمية الرئيسية للمناخ وتغير المناخ.
المبادئ التوجيهية على نطاق واسع.
وبعد أن كانت األطر  NFCSsتقتصر في بادئ األمر على أربعة
بلدان في غرب أفريقيا – وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي والسنغال
– انتشرت األطر إلى مناطق أخرى بدعم من المنظمة .WMO
ووضعت بلدان أخرى مثل الصين وألمانيا وسويسرا والمملكة
المتحدة أطر .NFCSs

صر تلوث الهواء أعمار حوالي  7ماليين نسمة سنوياً ،إذ
ويق ِ ّ
يتنفس  9من كل  10أشخاص هواء ملوثا ً باالنبعاثات الناتجة عن
حركة المرور أو الصناعة أو الزراعة أو الحرق .وللتعامل مع
هذه الحالة الصحية الطارئة الكبرى ،اشتركت المنظمة WMO
مع المنظمة  WHOفي تنظيم أول مؤتمر عالمي بشأن تلوث
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الهواء والصحة في عام  .2018وكان هذا المؤتمر أول إجراء والمجتمع العلمي بالتصدي لتلوث الهواء .وفي ختام المؤتمر،
يُنفَّذ في ظل اإلطار التعاوني الجديد ،وكان يهدف إلى تعبئة تعهد جميع المشاركين بالحد من الوفيات الناجمة عن تلوث
التزام الحكومات والسلطات الصحية والوكاالت الدولية الهواء بنسبة الثلثين بحلول عام .2030
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تبادل المعلومات مع قطاعَي الطاقة والطيران
سعيا ً إلى مواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والتحول
الهائل في طريقة توفير الطاقة ،يسعى قطاع الطاقة بشكل متزايد
إلى استغالل الطقس والشمس والرياح في توليد طاقة منخفضة
االنبعاثات .ومن الضروري الحصول على معلومات األرصاد
الجوية للتنبؤ بتوليد الطاقة والحفاظ على القدرة على تلبية الطلب.
ويتناول اتفاق جديد في جوهره مساعدة قطاع الطاقة على العمل
بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
وفي عام  ،2018وقعت المنظمة  WMOوالمجلس العالمي للطاقة
واألرصاد الجوية ( )WEMCمذكرة تفاهم لجعل المعلومات
والمعارف المتعلقة بالمناخ والطقس متاحة بسهولة أكبر لقطاع
الطاقة.
وستحدد الشراكة وتق ّدِم أنواع وأشكال منتجات المعلومات المناخية
التي يحتاجها قطاع الطاقة لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة أنظمة
الطاقة في جميع أنحاء العالم لتغطية المناخ الحالي والمستقبلي.
وتضفي مذكرة التفاهم طابعا ً رسميا ً على التعاون بين المنظمتين
لدعم الهدف  7للتنمية المستدامة :ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وإضافة إلى التعاون مع قطاع الطاقة ،تعمل لجنة األرصاد الجوية
للطيران ( )CAeMالتابعة للمنظمة  WMOعلى نحو وثيق مع
أعضاء المنظمة  WMOفي جميع أنحاء العالم ومع منظمة الطيران
المدني الدولي ( )ICAOلدعم قطاع الطيران.

وما انفكت الحركة الجوية تتضاعف كل  15سنة ،مما يقتضي تطور
متطلبات المالحة الجوية باستمرار .ولما كانت السالمة في السماء
من األهمية بمكان ،فإن الطلب يتزايد على توسيع نطاق مجموعة
من خدمات الطقس الوطنية واإلقليمية .وناقشت الدورة السادسة
عشرة اللجنة ،في تموز /يوليو  ،2018أحدث التقنيات والتطورات
المتوقعة في العلوم والتكنولوجيات المرتبطة باألرصاد الجوية من
أجل دعم الطيران ،ونظرت في كيفية تسريع تطبيق هذه التطورات.
وفضالً عن ذلك ،وطدت المنظمة  WMOوالمنظمة  ICAOتعاونهما
الجاري من أجل تقديم خدمات الطقس الفضائي في عام  .2018وعلى
مدى العام ،أجرت المنظمة  WMOتسع عمليات تقييم وتدقيق موقعية
فيما يخص المزودين المحتملين بالمعلومات الخاصة بالطقس الفضائي
بناء على طلب المنظمة  .ICAOوأثبت المزودون المحتملون كفاءاتهم
وقدرتهم على استيفاء متطلبات المنظمة  ICAOلوضع خدمة جديدة
لمعلومات الطقس الفضائي ألغراض الطيران المدني الدولي .ويعمل
المزودون المعيَّنون حاليا ً على تشغيل الخدمة في عام  2019وإتاحتها
للمستخدمين المعنيين بالطيران في جميع أنحاء العالم.
وأبرمت المنظمة  WMOترتيب عمل جديدا ً مع الرابطة الدولية
للنقل الجوي ( )IATAبشأن تشغيل النظام العالمي إلعادة بث بيانات
األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ( .)AMDARوبدأ تشغيل
نظام الرصد  AMDARقبل  30عاما ً تقريبا ً وتوسع حتى بات يشمل
 40شركة طيران وأكثر من  4000طائرة .ويستخدم النظام
 ،AMDARبوصفه مكونا ً جوهريا ً من النظام العالمي للرصد التابع
للمنظمة  ،WMOأجهزة استشعار وحواسيب وأنظمة اتصاالت على
متن الطائرات لجمع ومعالجة ونقل بيانات األرصاد الجوية إلى
محطات أرضية عن طريق وصالت ساتلية أو راديوية.
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ثانيا ً  -سد فجوة الكفاءات
زايد تحديات المناخ بشكل مستمر يقتضي حتما ً وجود مرافق وطنية قوية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsلحماية األرواح
وسبل العيش.
وقد عرض التقرير الخاص للهيئة  IPCCلعام  2018بالتفصيل التغييرات الخطيرة في الطقس والمحيطات واألرض والتنوع األحيائي
ورفاه البشر ،والتي يمكن أن يتوقعها العالم إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من  1.5درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر
الصناعي .وتتصدر المرافق الوطنية ( )NMHSsالجهود المبذولة لرصد تغير المناخ والتكيف معه ومواكبته.
ومن األهداف األساسية لنشاط المنظمة  WMOتعزيز القدرات الوطنية ،وخاصة في البلدان النامية ،لتتبع المخاطر الناشئة ذات الصلة
بالطقس والمناخ والتصدي لها .وفي عام  ،2018قادت المنظمة  WMOمشاريع ،أو شاركت في مشاريع ،في كل مناطق العالم من
أجل تحقيق هذا الهدف.

والتزم الطرفان معا ً في تشرين األول /أكتوبر بإنشاء تحالف لتطوير
التعاون الدولي والشراكات الدولية
األرصاد الجوية الهيدرولوجية .ويحدد االتفاق إطار عمل لبناء قدرة
األعضاء على توليد واستخدام المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ
االتفاق العالمي الخاص باألرصاد الجوية الهيدرولوجية
والهيدرولوجيا من أجل تطوير قدرتهم على الصمود .وتع ّد هذه
الشراكة منعطفا ً هاما ً في تاريخ العالقة بين المنظمة  WMOوالبنك
استضافت المنظمة  WMOفي مقرها في آذار /مارس ،بالتنسيق مع الدولي .وتشكل جزءا ً ال يتجزأ من إطار الشراكة االستراتيجية الذي
البنك الدولي
والمرفق ًالعالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش وقعته األمم المتحدة والبنك الدولي في شهر أيار /مايو.
( ،)GFDRRمؤتمرا ً دوليا عن فعالية واستدامة االستثمارات في
خدمات الطقس والمناخ والهيدرولوجيا  .وشارك في المؤتمر أكثر
من  80ممثالً عن مرافق وطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا استغالل علوم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومعارفها
وبنوك للتنمية متعددة األطراف ومؤسسات تمويل ومؤسسات فنية .وخبراتها في دعم شركاء التنمية
ونظر المشاركون في ما يلي:
في الدورة الرابعة والعشرين ( )COP 24لمؤتمر األطراف في
•سبل مواجهة األخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والماء على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (،)UNFCCC
المعقودة في كانون األول/ديسمبر  ،2018وقعت المنظمة WMO
التنمية المستدامة؛
والصندوق األخضر للمناخ ( )GCFمذكرة تفاهم لزيادة التعاون
•تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة األنشطة الوجيهة؛
بينهما واالستفادة من خبرة المنظمة  WMOفي مجاالت الطقس
•تحديد اآلليات المالية لدعم وتحديث مرافق األرصاد الجوية والمناخ والماء لزيادة فعالية األنشطة التي يمولها الصندوق .ومن
والهيدرولوجيا.
ثم ،ستعمل المنظمة  WMOبصفة خبير استشاري علمي وفني
للصندوق والهيئات المعتمدة .وستتمثل المهمة األولى بموجب
وأعلن المشاركون تأييدهم الشديد إلنشاء اتفاق عالمي خاص المذكرة في أن توفر المنظمة  WMOخدمات استشارية للصندوق
باألرصاد الجوية الهيدرولوجية بغية توفير استثمارات مستدامة من أجل إرساء أسس علوم المناخ ألنشطة الصندوق المناخية
وفعالة في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية وخدمات اإلنذار لالستفادة بها في جميع قرارات االستثمار في المستقبل .وبدأ
المبكر .ومتابعةً للزخم الذي أوجده المؤتمر ،وقعت المنظمة  WMOالعمل المفاهيمي الخاص بالمناخ في أواخر عام  2018وسيستمر
والبنك الدولي اتفاقا ً تاريخيا ً لتعزيز وتنسيق آليات التعاون بينهما ،طوال عام .2019
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أبرز المعالم اإلقليمية
تحسينا ً كبيرا ً في المراقبة الفضائية للطقس والمناخ في أفريقيا خالل
العقدين المقبلين .ونتيجة لذلك ،توجد حاجة إلى تعزيز الكفاءات
االستثمار في أفريقيا
األفريقية على الصعيدين اإلقليمي والوطني من أجل االنتقال السلس
إلى سواتل  MTGوإتاحة الوصول إلى البيانات والنواتج الساتلية
في عام  ،2018كثفت المنظمة  WMOحملتها لتعبئة الدعم السياسي واستغاللها .ويرسم إعالن أبيدجان  -وهو اتفاق مبدئي بين المؤسسات
والمالي لصالح مرافق األرصاد الجوية الهيدرولوجية في أفريقيا اإلقليمية والوطنية والمنظمة  WMOوالمنظمة - EUMETSAT
من أجل تعزيز التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة .ونُظمت خارطة الطريق للوفاء بهذا الوعد.
سلسلة من االجتماعات والمناقشات الرفيعة المستوى في أواخر
أيلول /سبتمبر خالل منتدى األرصاد الجوية الهيدرولوجية الذي والهدف من مشروع غرب أفريقيا الذي تموله المبادرة CREWS
عقدته الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ( ،)ECOWASهو بناء قدرات المؤسسات دون اإلقليمية على التنبؤ التطبيقي
وركزت على التحديات والحلول ،والمبادرات الرامية إلى تحسين بالطقس القاسي والفيضانات والمناخ في الدول األعضاء السبع
التنبؤات الجوية واإلنذارات المبكرة .وتماشيا ً مع المناقشات ،عشرة وفي اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في
ُو ِقّع إعالن أبيدجان وأطلقت المنظمة  WMOمشروعا ً إقليميا ً في منطقة الساحل .وسيقوم المشروع بتجربة وترويج أدوات وحلول
غرب أفريقيا تموله المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر ابتكارية في مجال األرصاد الجوية الزراعية واألمن الغذائي
المناخية (.)CREWS
والحماية المدنية ،سواء بالنسبة للمخاطر البطيئة الظهور مثل
الجفاف أو المخاطر السريعة الظهور مثل الفيضانات .وسييسر
وينبئ إعالن أبيدجان بفوائد كبيرة في المستقبل من خالل تحسين تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين بلدان غرب أفريقيا والساحل
استخدام التكنولوجيات الساتلية .وسيتيح الجيل الثالث من سواتل من خالل إنشاء مجتمع من الممارسين من بين المشاركين الحاليين
 ،Meteosatالذي تعتزم المنظمة األوروبية الستخدام السواتل أو المقبلين في االستثمارات الكبيرة المتعلقة بنُظم اإلنذار المبكر
الخاصة باألرصاد الجوية ( )EUMETSATإطالقه في عام ( ،2021بوركينا فاسو ،وتشاد ،وكوت ديفوار ،ومالي ،والنيجر ،وتوغو).

GFDRR/World Bank

رسم خرائط الفيضانات المحلية في كينشاسا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية
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وفيما يلي بعض األمثلة اإلضافية لألنشطة التي قامت بها المنظمة
 WMOفي أفريقيا خالل عام :2018
•استمر مشروع  HighWAYالبالغة مدته ثالث سنوات والذي
أُطلق في عام  2017في حوض بحيرة فيكتوريا لتحسين نُظم
اإلنذار المبكر اإلقليمية في االنخراط مع المستخدمين من أجل
فهم احتياجاتهم الخاصة واالستجابة لها.
•أطلقت المبادرة  CREWSمشروعا ً في مالي لتعزيز أنظمة
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود.
•تلقى مشروع حوض فولتا التابع للمنظمة  WMOوالرامي إلى
تعزيز إدارة الفيضانات والجفاف منحة كبيرة من صندوق
التكيف في تشرين األول /أكتوبر .وسيوفر المشروع للمرافق
الوطنية ( )NMHSsوغيرها من الهيئات المعنية في بنن وبوركينا
فاسو وكوت ديفوار وغانا ومالي وتوغو حلوالً قوية ومبتكرة
للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ .ويشتمل المشروع
على أنشطة لتكوين الكفاءات في مجال الحلول الخضراء ونهوج
تشاركية تراعي الفوارق بين الجنسين.
•أُطلقت مبادرة تعزيز القدرة على التصدي لتغير المناخ الزراعي
ويمول المشروع من صندوق التكيف وتنفذه
في أيلول /سبتمبر.
َّ
المنظمة  WMOبالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ( )FAOوالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (.)IGAD
وتهدف المبادرة إلى دعم قدرة صغار المزارعين في إثيوبيا
وكينيا وأوغندا على التكيف مع تقلبات الطقس وتغير المناخ
ومواجهتهما .وسيؤدي المشروع الذي سيستغرق ثالث سنوات منطقة البحر الكاريبي بثبات على الطريق الصحيح لتطوير نظام
إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية في القرن األفريقي على قائم على المناخ لإلنذار المبكر بتفشي حمى الضنك وغيرها من
األمراض التي ينقلها البعوض في المنطقة .وستركز المرحلة التالية
الصعيدين اإلقليمي والمحلي.
من البرنامج على تنفيذ االستثمارات األولية في البحوث الصحية
•دعمت المنظمة  WMOصياغة خطط تطوير للمرافق الوطنية والمناخية.
( )NMHSsفي كابو فيردي وليبيريا وسيراليون وموريتانيا
وزامبيا.

استهداف اإلنذار المبكر في األمريكتين

التنبؤ بحاالت تفشي حمى الضنك في منطقة البحر
الكاريبي
أبلغ في عام  2018برنامج المنظمة  WMOلبناء القدرات المناخية
اإلقليمية في منطقة البحر الكاريبي ،الذي تموله وكالة التنمية الدولية
التابعة للواليات المتحدة األمريكية ( )USAIDويقوده المعهد
الكاريبي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،بأن المنطقة باتت تتمتع
بإمكانية الوصول إلى العديد من منتجات اإلنذار المبكر لحماية
صحة اإلنسان .ويشمل ذلك إطارا ً جديدا ً إلعداد نماذج للتنبؤ بخطر
تفشي حمى الضنك باستخدام المعلومات المناخية .ويمكن تطبيق
هذا النموذج ،الذي استُحدث أوالً لبربادوس ،وتوسيع نطاقه ليشمل
بلدانا ً أخرى في منطقة البحر الكاريبي .ومن ثم ،وضع هذا البحث
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تعزيز خدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية وخدمات
اإلنذار المبكر في منطقة البحر الكاريبي

نشرت المنظمة  ،WMOبالتعاون مع المبادرة  ،CREWSدراسة
عن موسم أعاصير الكاريبي  - 2017تقييم قائم على األدلة لنظام
اإلنذار المبكر .وتقيّم الدراسة أداء نظام اإلنذار المبكر الشامل ،بما
في ذلك دقة التنبؤ ونشر اإلنذارات واستيعابها والجوانب الجنسانية
لإلنذار المبكر في منطقة البحر الكاريبي .وبنا ًء على هذا التقييم
وعلى المبادرات السابقة في المنطقة ،أُطلق مشروع جديد في
تشرين الثاني /نوفمبر  2018بشأن «تعزيز خدمات األرصاد الجوية
الهيدرولوجية واإلنذار المبكر في منطقة البحر الكاريبي» .وقد
صمم هذا المشروع ،الذي تدعمه المنظمة  WMOوالبنك الدولي
ُ
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (،)UNDRR
لوضع استراتيجية إقليمية لخدمات اإلنذار المبكر في منطقة البحر
الكاريبي ،وتعزيز القدرات المرتبطة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية
واإلنذار المبكر ،وتنفيذ أنشطة رائدة في ظل االستراتيجية اإلقليمية.

مبادرة تأهب الدول لمواجهة مخاطر الطقس

تكثيف العمل في آسيا والمحيط الهادئ
في أيلول /سبتمبر  ،2018باشر المكتب اإلقليمي الجديد آلسيا
وجنوب غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة  WMOعملياته في
سنغافورة .وهو يسعى إلى تحسين التنسيق بشأن المخاطر ،بما في
ذلك الطقس المتطرف وتلوث الهواء ،فضالً عن تعزيز خدمات
األرصاد الجوية التي تقدَّم للقطاعات االقتصادية السريعة التطور
مثل النقل الجوي والبحري.

يعمل مكتب الشؤون الدولية التابع للمرفق الوطني األمريكي
للطقس ،ومكتب الوكالة  USAIDللمساعدة في حاالت الكوارث
الخارجية ،والمؤسسة الجامعية لبحوث الغالف الجوي (،)UCAR
ومركز البحوث الهيدرولوجية ،مع مجموعة متنوعة من المرافق
 NMHSsوالوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث من أجل مساعدة
األعضاء في عملية االنتقال من مجرد التركيز على دقة التنبؤ
المستند إلى المخاطر إلى تحديد التأثير المحتمل للتنبؤ .وفي عام
 ،2018دخلت مبادرة تأهب األمم لمواجهة مخاطر الطقس مرحلتها وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع للمنظمة WMO
التنفيذية في بربادوس وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال .وتشمل تهدف إلى تعزيز وجودها اإلقليمي ،وتوطيد التعاون والتنسيق
أهدافها إنتاج تنبؤات وجيهة وقائمة على اآلثار على المستوى اإلقليميين لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
المحلي ،يمكن تحويلها إلى معلومات دقيقة وحسنة التوقيت وسهلة وتهدف المكاتب اإلقليمية إلى تحسين الخدمات المقدمة لألعضاء في
الفهم بشأن الطقس والماء والمناخ ،ومن ثم يمكن دمجها بسهولة في منطقتهم وتعميق العالقات مع شركاء التنمية .وسيقدم مكتبا المنظمة
عمليات صنع القرار.
 WMOلغرب آسيا (البحرين) وجنوب غرب المحيط الهادئ
(ساموا) تقارير إلى الفريق في سنغافورة.

دعم الخدمات المناخية في منطقة األندي

مشروع تحديث األرصاد الجوية الهيدرولوجية في آسيا
انتهت المرحلة الثانية من مشروع الخدمات المناخية لصنع القرار الوسط

في منطقة األنديز (مشروع  )Climandesفي أواخر عام .2018
وقد أدى مشروع التوأمة بين هيئة بيرو الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا و MeteoSwissالتي تمولها الوكالة السويسرية
للتنمية والتعاون إلى زيادة كبيرة في قدرة بيرو على تطوير الخدمات
المناخية للزراعة .ولقد أظهر المشروع بوضوح الفوائد االجتماعية
واالقتصادية للخدمات المناخية .واستنادا ً إلى تقييم خارجي إيجابي
للغاية للمشروع ،تقوم المنظمة  WMOبالتعاون مع MeteoSwiss
بإعداد مشروع إقليمي جديد من شأنه زيادة الفوائد المتأتية من
مشروع .Climandes

واصلت المنظمة  WMOدعم مشروع تحديث األرصاد الجوية
الهيدرولوجية في آسيا الوسطى ،التابع للبنك الدولي والذي استثمر
 28مليون دوالر أمريكي في تحديث شبكات الرصد ،وتحسين
خدمات ومهارات التنبؤ ،وإتاحة تبادل المعلومات على المستوى
اإلقليمي .وقد وفر المشروع معدات فنية متطورة  -مثل محطات
العمل الحديثة ،وشبكات الرصد اآللية ،والوصول إلى بيانات
ساتلية ،وأدوات التنبؤ العددي بالطقس  -إلى جانب التدريبات
المتخصصة للوكاالت المشاركة التي يوفرها عدة شركاء منهم
المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ( )GFDRRوالبنك
الدولي والمنظمة .WMO

دعم األرصاد الجوية لمبادرة «الحزام االقتصادي لطريق
الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين

Marlene Dapozzo Moali/WMO

أنشأت المنظمة  WMOواإلدارة الصينية لألرصاد الجوية صندوقا ً
استئمانيا ً في عام  2018لدعم التعاون اإلقليمي في مبادرة «الحزام
االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي
والعشرين» .وسييسر الصندوق االستئماني تنفيذ اتفاق و ِقّع في عام
 2017للنهوض بدعم األرصاد الجوية للمبادرة .ويشمل ذلك العمل
على الحد من مخاطر الكوارث ،وتحديث القدرات اإلقليمية في
مجال رصد الكوارث والتنبؤ واإلنذار المبكر بها ،والخدمات
المناخية ،والرصدات المتكاملة ،والبحث ،وتطوير القدرات.
تبادل المعارف :المزارعان  Mauro Zamalloaو Fortunato Pumaمن منطقة
أخصائيتي األرصاد الجوية  Tania Itaو( Kris Correaمشروع )Climandes

Cusco
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دعم المزارعين والصناعات الزراعية في جنوب شرق آسيا تطوير خدمات المعلومات المناخية في فانواتو
يسعى هذا المشروع ،الذي تقوده أمانة البرنامج اإلقليمي للبيئة في
المحيط الهادئ ،إلى زيادة قدرة صناع القرار والمجتمعات واألفراد
على االستعداد لتأثير تغير المناخ والتصدي له .ويهدف المشروع
إلى تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ من خالل جمع ونشر
معلومات وخدمات مناخية مخصصة ،مع التركيز على الزراعة
والمياه والسياحة والبنية التحتية ومصائد األسماك.

بدأ باحثون من جامعة جنوب كوينزالند في أستراليا العمل مع
المنظمة  WMOوالمركز الدولي للزراعة االستوائية في فييت
نام على مشروع لحماية المزارعين والصناعات الزراعية في
جنوب شرق آسيا من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ وتقلبه.
ويشتمل المشروع ،الذي تبلغ تكلفته  12مليون دوالر أمريكي
والذي مولته مبادرة المناخ الدولية ( )IKIالتابعة للحكومة
األلمانية ،على التنبؤ المناخي الموسمي ،وحلوالً تأمينية مبتكرة
إلدارة مخاطر المناخ على المديين القصير والطويل .وسيساعد
مشروع المساعدات الدولية ،الذي سيستغرق أربع سنوات ،برنامج دعم المناخ والمحيطات في المحيط الهادئ
الحكومات في وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للتكيف وإدارة
المخاطر في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية يوفر هذا البرنامج ،الذي تموله الحكومة األسترالية ،خدمات معلومات
وميانمار وفييت نام.
مناخية أساسية لجزر المحيط الهادئ لمساعدتها على التصدي لتغير
المناخ والكوارث المرتبطة بالمناخ .وستركز المرحلة الثانية من
البرنامج ،التي بدأت في تموز /يوليو  ،2018على مراقبة مستوى
سطح البحر والجيوديسيا في المحيط الهادئ ،وبيانات المناخ من أجل
تعزيز خدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية وخدمات
البيئة ،والتنبؤ الموسمي ،والتنسيق واالتصال.
اإلنذار المبكر في المحيط الهادئ
األهداف الرئيسية لهذا المشروع ،الذي تقوده المبادرة  ،CREWSوفيما يلي أمثلة أخرى ألنشطة تطوير القدرات في آسيا والمحيط
هي تعزيز قدرة مركز نادي اإلقليمي لألرصاد الجوية المتخصصة الهادئ في عام :2018
في فيجي على دعم جزر المحيط الهادئ األخرى ،وتعزيز قدرة
• َّ
وكاالت األرصاد الجوية الهيدرولوجية الوطنية في بلدان وأقاليم
نظمت المنظمة  WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
جزر المحيط الهادئ على توفير توقعات تستند إلى تأثير األحداث
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
الجوية المتطرفة.
( )UNESCWAوجامعة الدول العربية حلقة تدريبية عن
العواصف الرملية والترابية في شباط /فبراير ،بالتعاون مع
وفي عام  ،2018ركز المشروع على تطوير الموارد البشرية
المركز اإلقليمي المعني باإلنذار بالعواصف الرملية والترابية
والتقنية والترتيبات المؤسسية لدعم اإلنذار المبكر ،بما في ذلك نظام
وتقييمها ( )SDSفي برشلونة (إسبانيا) التابع للمنظمة .WMO
مجتمعي محلي لإلنذار المبكر بالظواهر الجوية الهيدرولوجية
• َّ
نظم المشروع الفرعي اإلقليمي في جنوب شرق آسيا التابع
شديدة التأثير.
للمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( )SWFDPحلقة عمل
لمدة أسبوعين في هانوي لتحسين المهارات التحليلية للمتنبئين.

نظام اإلنذار المبكر بالطقس والمناخ في بابوا غينيا
الجديدة
في بابوا غينيا الجديدة ،تسعى المبادرة  CREWSإلى تحسين رصد
الجفاف واإلنذارات المبكرة لدعم اتخاذ قرارات أفضل في مجاالت
الزراعة وإدارة الكوارث والبنية التحتية والطاقة .وفي تشرين
الثاني /نوفمبر ،وقعت المنظمة  WMOوبابوا غينيا الجديدة خطاب
اتفاق لتنفيذ هذا المشروع.
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• َّ
نظمت المنظمة  WMOحلقة عمل لتدريب المدربين على النظام
التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة في حزيران /يونيو
بنيودلهي لتقييم كفاءة المتنبئين كمدربين في المستقبل.
•اجتمع فريق إدارة المشروع الفرعي اإلقليمي التابع لمشروع
العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي والحد من مخاطر
الكوارث ( )SWFDDPفي جنوب المحيط الهادئ في تموز/
يوليو للنظر في إجراءات ضمان االنتقال إلى المرحلة الرابعة.

تعزيز التنبؤ بالفيضانات الساحلية في إندونيسيا
تحرز الوكالة اإلندونيسية لألرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية تقدما ً في دمج التنبؤ بالفيضانات الساحلية في نظامها
لإلنذار المبكر باألحوال الجوية .وقد نجح المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي اإلندونيسي في بناء القدرة على التنبؤ
واإلنذار بالفيضانات في مدينت َي جاكارتا وسيمارانغ اللتين تواجهان فيضانات خطيرة ومستمرة.
وستتحول مرحلة العرض اإليضاحي التي تمتد خمس سنوات لتصبح نظام التنبؤ بالغمر الساحلي اإلندونيسي الذي يُتوقع أن
يباشر عمله في عام  .2019ويُعتزم تحسين إرسال اإلنذارات المبكرة إلى المستخدم النهائي وتوسيع نطاق نظام التنبؤ خارج
مدينت َي جاكارتا وسيمارانغ .وسيُنظر أيضا ً في تزويد هذا النظام بإمكانية اإلنذار بأمواج التسونامي ،مما يجعل منه نظاما ً
متكامالً وشامالً لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة المرتبطة بالغمر الساحلي.
ويمتد ساحل إندونيسيا إلى ما يزيد على  99000كم وهو ثالث أطول ساحل في العالم .ونظرا ً إلى أن إندونيسيا تقع بين ثالث
لوحات نشطة تكتونيا ً وداخل طوق النار بالمحيط الهادئ ،فإنها تواجه العديد من األخطار الطبيعية ذات اآلثار المدمرة .وتشكل
الفيضانات الساحلية خطرا ً كبيرا ً نتيجة للطقس القاسي وارتفاع المد والجزر ،وتتسبب الزالزل في حدوث موجات التسونامي
على نحو ما شهده عام  2018من عواقب مأساوية.
وكان المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي فريدا ً إذ جمع أطرافا ً معنية من مجموعة واسعة من الوكاالت الحكومية
اإلندونيسية والمنظمات غير الحكومية ،فضالً عن الدوائر الهيدرولوجية واألوقيانوغرافية .وأوضح كيف يمكن لنظام التنبؤ
واإلنذار أن يعود بفوائد كبيرة على سكان المناطق الساحلية في جاكارتا ومدينة سيمارانغ ،ويدعم إطار عمل ِسنداي للحد من
مخاطر الكوارث.
وقال السيد  ،Val Swailالرئيس المشارك للفريق التوجيهي للمشروع إن «هذا المشروع مثال ممتاز للتعاون الوثيق بين مقدمي
التنبؤات مع دوائر المستخدمين النهائيين من البداية ،ومع الخبراء الدوليين من أجل وضع نظام التنبؤ .وقد أدى ذلك إلى شعور
حقيقي بتملك المشروع في إندونيسيا ،بما يدعم االستدامة ويعزز نظام التنبؤ بالفيضانات الساحلية».

صورة ساتلية لمدينة  Semarangوهي مدينة بها ميناء على الساحل الشمالي لجزيرة جاوا ،إندونيسيا ،تبين المناطق المعرضة للفيضانات الساحلية
(بيانات ) ،Copernicus Sentinel data (2018عالجتها وكالة الفضاء األوروبية)
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سن جديد لألرصاد الجوية الهيدرولوجية
أفغانستان ترحب بإنشاء مرفق مح َّ
قال محمود شاه حبيبي ،رئيس هيئة الطيران المدني في أفغانستان والممثل الدائم لدى المنظمة  ،WMOإن المشروع الذي تقوده
المنظمة  WMOإلقامة مرفق عامل لألرصاد الجوية الهيدرولوجية في أفغانستان ،مع تحسين اإلنذارات المبكرة وتحسين دقة
التنبؤات الجوية وإمكانية الوصول إليها «قد حقق أكثر مما يمكن أن يُتصور».
وشدد السيد حبيبي على أن أفغانستان معرضة بدرجة كبيرة للمخاطر المرتبطة بالطقس والمياه ،التي يروح ضحيتها ما متوسطه
ألف شخص كل عام ،ويفقد بسببها أكثر من  200 000شخص سبل معيشتهم.
وأعلن السيد حبيبي أثناء منتدى األرصاد الجوية الهيدرولوجية في جنوب آسيا ( 20 - 18أيلول /سبتمبر  ،)2018الذي اشترك
البنك الدولي والمنظمة  WMOفي تنظيمه ،أن «تغير المناخ يزيد من وتيرة الفيضانات الخاطفة والفيضانات واالنهيارات
األرضية .وتتزايد كل سنة خطورة حاالت الجفاف وظواهر الطقس المتطرفة على الحياة».
وأضاف السيد حبيبي أن «سنوات الحرب عرقلت تطورنا وحرمتنا من فرص كثيرة؛ وقد فقدنا االتصال مع مجتمع األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ولم نتمكن من تحذير شعبنا واتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب إلنقاذ األرواح وسبل
المعيشة».
ومع ذلك ،استهلت المنظمة  WMOقبل ثالث سنوات برنامجا ً بتمويل من الوكالة  USAIDودعم من المرفق الحكومي التركي
لألرصاد الجوية بغية إنشاء مرفق عامل لألرصاد الجوية الهيدرولوجية يخضع إلشراف إدارة األرصاد الجوية في أفغانستان
من أجل توفير إنذارات مبكرة شاملة.
وتمتلك أفغانستان اآلن شبكة رصد آلية وبات من الممكن للشعب األفغاني والعالم الحصول على معلومات الطقس .وتنتج إدارة
األرصاد الجوية تنبؤات بالطقس وتوفر إنذارات مبكرة للشعب األفغاني من خالل بوابات اإلنترنت ووسائل اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي واإلذاعة والتلفزيون.
وأتاح اتفاق توأمة مع المرفق التركي لألرصاد الجوية تدريب موظفين مهرة على توفير الخدمات األساسية والحفاظ على
العمليات والمعدات الالزمة لمواصلة الزخم المحقق .وقد ُر ِ ّكز االتفاق على التوازن بين الجنسين وتدريب النساء .وقد أتاح
النظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة المنفَّذ حديثا ً زيادة الكفاءات الخاصة باإلنذارات المبكرة بالفيضانات الخاطفة واألمطار
الغزيرة.
ومتابعةً لتلك الجهود ،يضع البنك الدولي خارطة طريق لتحديث األرصاد الجوية الهيدرولوجية بالتعاون مع المنظمة
والمرفق الوطني األفغاني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا .وسترسم خارطة الطريق المذكورة مستقبل خدمات الطقس والمياه
والمناخ في البلد ،وقد طلبت أفغانستان من المنظمة  WMOتنفيذ خارطة الطريق.

WMO

LEGEND
Flash flood
Heavy rain
Heavy
rain with snow
LEGEND
Extreme temp.

Flash flood

Heavy snow

Heavy rain

Heavy rain with snow

High wind
No severe weather
Beware
Be prepared

Extreme temp.
Heavy snow
High wind
No severe weather

Take action

Beware

Prepared by the AFGHANISTAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Be prepared
Take action
Prepared by the AFGHANISTAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

خريطة اإلنذارات التي أصدرتها األرصاد الجوية األفغانية باإلنكليزية Dari ،وPashto
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وأُجريت تقييمات لمراكز التدريب اإلقليمية في مصر ومدغشقر
تبادل المعلومات والموارد عبر جنوب شرق أوروبا
والفلبين .وغطى االستعراض جودة التدريب بنا ًء على المعايير
سبب نظام العواصف الهائل في حدوث فيضان تاريخي في جنوب المقررة ،وتأثير الدورة ،وعدد المشاركين والدورات التدريبية
شرق أوروبا في عام  ،2014مما تسبب في أضرار تتجاوز قيمتها المقدمة خالل العام.
ملياري دوالر أمريكي في البوسنة والهرسك ،وفي تقلص اقتصاد
َ
صربيا بنسبة  1%تقريباً .وبعد ذلك بعامين ،اجتاحت عواصف
رعدية جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة في آب /أغسطس تطوير القيادة واإلدارة
 2016أسفرت عن هطول  93لترا ً من األمطار في المتر المربع
َّ
نظمت المنظمة  ،WMOبالتعاون مع مرفق األرصاد الجوية في
خالل بضع ساعات فقط ،وحدوث
فيضانات خاطفة في العاصمة سنغافورة ،برنامجا ً مكثفا ً للقيادة واإلدارة مدته خمسة أيام في
إسكوبية أسفرت عن مقتل  21شخصا ً
.
أيلول /سبتمبر .وشارك في البرنامج حوالي  20من كبار المديرين
من آسيا وجنوب المحيط الهادئ .واستعرض البرنامج وظائف
ً
وتعمل حكومات المنطقة اآلن معا لتحسين تبادل المعلومات عبر القيادة ،بما في ذلك تخطيط السياسات واالقتصادات وإدارة األداء
الحدود وتعزيز أنظمة اإلنذار المبكر اإلقليمية من خالل النظام واالتصاالت.
االستشاري لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في جنوب شرق
أوروبا .وقد أُنشئ ذلك النظام على مستوى المنطقة في عام 2016
وفي عام  ،2018واصلت المنظمة  WMOتعزيز القدرة اإلدارية
تحت رعاية المنظمة  ،WMOبدعم من الوكالة  .USAIDوبدأت للممثلين الدائمين المعينين حديثا ً من خالل برامج تمهيدية للمديرين من
المرحلة الثانية من المشروع ،الذي يدعمها البنك الدولي عن طريق بوروندي والعراق وموزامبيق ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وتونس.
المرفق  ،GFDRRفي شباط /فبراير  2018وتركز على استحداث
نظام رائد للنمذجة الهيدرولوجية التطبيقية للمنطقة.

المنح الدراسية الممنوحة في عام

تطوير الكفاءات والخبرات الرئيسية والحفاظ عليها
سن الخدمة
التميز المهني يح ِ ّ

2018

منحت المنظمة  WMOزماالت تعليمية وتدريبية لما عدده  53زميالً
من  37بلدا ً نامياً؛ واستكمل  69زميالً تدريبهم.

نبذة عن توفير التدريب

في عام  ،2018استمرت مبادرات التعليم والتدريب التابعة للمنظمة
 WMOفي ضمان أن يكون لدى الجيل الحالي والجيل المقبل
المعرفة والمهارات الالزمة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة في
مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلم المناخ وكذلك في مجال
اإلدارة والقيادة .ووضعت المنظمة  WMOمعايير للتدريب ،ووفرت
فرصا ً للتعلم ،وراقبت فعالية الدورات التدريبية لضمان أعلى
مستوى من التعليم المهني.
وقدمت مراكز التدريب اإلقليمية  266دورة قصيرة األجل ،و149
دورة طويلة األجل ،و 124دورة دراسية عن بعد إلى  3480مشاركا ً
وأطلقت المنظمة  WMOاستعراضا ً عالميا ً لمجموعة برامج التعليم دوليا ً منهم  1344امرأة.
األساسي الالزمة ألخصائيي األرصاد الجوية وفنيي األرصاد
ً
ً
الجوية كجزء من الجهود الجارية للحفاظ على الجودة ومعايير وشارك  14خبيرا من  11بلدا في أمريكا الالتينية في دورة تدريبية
التدريب .وفضالً عن ذلك ،استفاد من مساهمات المنظمة  WMOمهنية شبكية ِ ّ
نظمت باالشتراك بين المنظمة  WMOوالوكالة
 40من مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة  WMOودورات اإلسبانية لألرصاد الجوية ( .)AEMETواستندت الدورة إلى
التعليم المهني المستمرة التي يوفرها شركاء التدريب اآلخرون.
مجموعة برامج التعليم األساسي ألخصائيي األرصاد الجوية.
في عام  ،2018تلقى  122مشاركا ً من  67بلدا ً دعما ً ماليا ً لحضور
 29دورة تدريبية نظمتها مراكز التدريب اإلقليمية وشركاء
آخرون في ستة أقاليم تابعة للمنظمة  .WMOوكان  36من
المشاركين نسا ًء.

ونسقت المنظمة  WMOتطوير أطر الكفاءات للمتنبئين وموظفي وتابع  65مدربا ً وطنيا ً من  15بلدا ً عضوا ً الدورات الشبكية المهنية
األرصاد الجوية ومستخدمي نظام معلومات المنظمة  WMOلتدريب المدربين التابعة للمنظمة  WMOوكان  10ميسرين ،من
وموظفي األرصاد الجوية البحرية وموظفي خدمات المناخ.
أصل  ،19من المشاركين السابقين في الدورة.

18

ثالثا ً  -حوكمة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وميزانيتها
وموظفوها
حوكمة المنظمة

WMO

منذ الدورة الماضية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
في عام  ،2015يعمل المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOعلى إعداد
هيكل إداري جديد يتابع عمليات الطقس والمناخ والمياه ،بدءا ً من
الحصول على البيانات ومعالجتها ووصوالً إلى التنبؤ والتوقع
والخدمات المقدَّمة إلى األعضاء ،دون إغفال الدور الرئيسي
للبحوث في كل تلك المجاالت .والهدف هو زيادة الفعالية والكفاءة
وتحسين إشراك األعضاء والخبراء في جميع المراحل.

()Cg-17

وفي عام  ،2018قطع إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة
خطوة كبيرة في هذا االتجاه عندما أنشأ المجلس التنفيذي للمنظمة
 WMOإبّان دورته السبعين هيئتين جديدتين وأصدر توصيات باعتماد
هيكل حوكمة جديد خالل المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد
الجوية في حزيران /يونيو  .2019وإننا نشجع القراء على زيارة
صفحة إصالح الحوكمة في المنظمة ( )WMOللحصول على المزيد
من المعلومات.
WMO

المؤتمر
المجلس التنفيذي
اللجنة االستشارية
المعنية بالسياسات

الهيئة االستشارية
العلمية

لجنة التنسيق الفني
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هيكل الحوكمة المقترح للمنظمة ()WMO

الميزانية والموظفون والهيكل
الميزانية العادية للمنظمة  WMOلعام  2018بحسب النتائج المتوقعة (بالفرنكات السويسرية)
المجموع

النتيجة المتوقعة
.1

تحسين جودة الخدمات وتحسين تقديمها

7 596 000

.2

الحد من مخاطر الكوارث

2 455 800

.3

تحسين معالجة البيانات والنمذجة والتنبؤ

6 716 200

.4

تحسين عمليات الرصد وتبادل البيانات

11 043 100

.5

تعزيز البحوث الموجهة

5 566 100

.6

تعزيز بناء القدرات

11 130 100

.7

تعزيز الشراكات

4 289 400

.8

زيادة الكفاءة والفعالية

17 200 100

مجموع الميزانية العادية لعام

65 996 700

2018

(تكلفة اإلدارة مقسّمة حسب النتيجة المتوقعة)12378100 :
مالحظة :هذه النتائج المتوقعة الثماني مبيّنة في الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة ( 2019 – 2016مطبوع المنظمة رقم  )1161التي
وافق عليها المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في أيار/مايو  .2015وتحدد الخطة أيضا ً سبع أولويات استراتيجية هي :الحد من
مخاطر الكوارث ،واإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( ،)WIGOSوخدمات
األرصاد الجوية للطيران ،والمناطق القطبية ومناطق المرتفعات الجبلية ،وتطوير القدرات ،وتحسين الحوكمة في المنظمة .WMO
ويتسنى تحسين تنفيذ النتائج المتوقعة للمنظمة  WMOوأولوياتها االستراتيجية بفضل الدعم اإلضافي المقدم في شكل مساهمات عينية
وتبرعات من األعضاء والشركاء.

جدول مالك موظفي األمانة (في  31كانون األول /ديسمبر )2018
المجموع

الذكور

اإلناث

3

2

1

اإلدارة التنفيذية

189

115

74

موظفو الفئة الفنية وما فوقها

96

23

73

موظفو فئة الخدمة العامة

288

140

148

المجموع

التوازن بين الجنسين
نُ ِفّذت المرحلة األولى من خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( )UN-SWAPبين عا َمي
 2012و 2017وشملت  66هيئة تابعة لألمم المتحدة (،)% 94
وأبلغت عن التقدم السنوي المحرز .ويستخدم اإلطار مقياس تقييم

من خمس درجات يتراوح بين «ال ينطبق» و»يتجاوز المتطلبات»
لكل مؤشر أداء .وهذا يتيح تحديد التقدم بطريقة موحدة وقياسه
تدريجيا ً وصياغته بطريقة طموحة.
وتلقت المنظمة  WMOأحدث تقرير عن خطة العمل
في تشرين الثاني /نوفمبر  2018وهي خطة ملهمة.

UN-SWAP
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نتائج تقرير المنظمة  WMOعن خطة العمل 2017–2016 : UN-SWAP
بحسب مؤشر األداء
)(2017التقييم
(Ratings)2017
by Performance
Indicator

عرض عام

بحسب مؤشر
( :)2017توزيع تقييم
األداءWMO (2017): Distribution
of Entity`s
الكيانRating
by Performance
Indicator
WMO
م:1-

السياسة العامة/الخطة

م:2-

إدارة األداء

م:3-

التخطيط االستراتيجي

م:4-

الرصد/اإلبالغ

م:5-

التقييم

م:6-

التدقيق

م:7-

استعراض البرنامج

م:8-

تتبع الموارد

م:9-

توزيع الموارد

•ارتفع مؤشر التقييم من “غير منطبق”
إلى “يتجاوز” المتطلبات.
•حافظت المنظمة  WMOعلى أدائها
الممتاز في مجاالت السياسات العامة/
الخطط والثقافة التنظيمية وتطوير
القدرات.

م:10-

التوزيع/التكافؤ بين الجنسين

م:11-

الثقافة التنظيمية

م:12-

تقييم القدرات

م:13-

تطوير القدرات

م:14-

توليد المعرفة/االتصاالت

م:15-

االتساق
غير منطبق

Exceeds

•فيما بين عا َمي  2016و،2017
حافظت المنظمة  WMOعلى أدائها
العام القوي وسجَّلت زيادة طفيفة في
عدد المؤشرات التي “تستوفي”
و“تتجاوز” المتطلبات ،من  10في
عام  2016إلى  11في عام .2017

Meets

ال يستوفي

Approaches

يقترب

Missing

يستوفي

يتجاوز

Not Applicable

مكاسب األداء
حسنت المنظمة  WMOأداءها في مجال
التقييم ،فانتقلت من درجة التقييم
“غير منطبق” إلى “يتجاوز” المتطلبات.
سجَّلت المنظمة  WMOزيادة طفيفة في عدد
المؤشرات التي “تستوفي” و“تتجاوز”
المتطلبات ،من  10في عام
 2016إلى  11في عام .2017

م: 5-التقييم
2016

يتجاوز

2017

غير منطبق

التقدم المحرز في المجاالت الرئيسية
تهنئ هيئة األمم المتحدة للمرأة المنظمة
 WMOعلى إضفاء طابع مؤسسي على
جائزة “ ُمناصر قضايا الجنسين للسنة” التي
تكرم الموظفين الذين قدَّموا مساهمة جليلة
في النهوض بالمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.
المصدر :هيئة األمم المتحدة للمرأة
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تشيد هيئة األمم المتحدة للمرأة بالمنظمة
يسر هيئة األمم المتحدة للمرأة أن تقر
 WMOلتحسينها الرقابة على الوفاء
باألولوية التي توليها المنظمة WMO
لمعالجة أوجه التحيز الالشعوري باعتبارها بواليتها فيما يخص قضايا الجنسين عن
طريق إدماج االعتبارات الجنسانية إدماجا ً
مؤثرا ً رئيسيا ً في الثقافة التنظيمية.
ً
كامال في تقييم برنامج مخاطر الكوارث
في عام .2017

تحليل مقارن (بحسب نوع الكيان والسنة)
األداء المجمع من درجتَي التقييم
“يستوفي/يتجاوز” ()2017

 %73المنظمة

•من الجدير بالثناء أن المنظمة WMO
“تستوفي” أو “تتجاوز”  73بالمئة من
المؤشرات مقارنةً بنسبة  42بالمئة للكيانات
الفنية و 64بالمئة لمنظومة األمم المتحدة.

•أحرزت المنظمة  WMOتقدما ً كبيرا ً في
خفض النسبة المئوية للمؤشرات المقيَّمة
بوصفها “ال تستوفي” من  53بالمئة في عام
 2012إلى  0بالمئة في عام  .2017وعلى
تستوف الكيانات الفنية
سبيل المقارنة ،لم
ِ
مجتمعةً متطلبات  22بالمئة من المؤشرات
في عام .2017

()WMO

 %64منظومة األمم المتحدة
 %42الكيانات الفنية
WMO (2017): Comparative analysis
 : )2017( WMOتحليل مقارن
5%

6%

13%
27%

27%

24%

22%
23%

29%
46%

40%

31%

WMO
()WMO
المنظمة
Meets
Exceedsغير منطبق

7%

Overall
منظومة UN
System
األمم المتحدة

Technical
focus
الكيانات الفنية

Not
 Approachesيقترب  MissingيستوفيApplicable
يتجاوز
ال يستوفي

درجات التقييم لكل مؤشرات األداء:
 2012إلى 2017

2012

73%

27%

2017

انتقلت المنظمة  WMOمن درجة “يستوفي”
أو “يتجاوز”  27بالمئة من المؤشرات في
عام  2012إلى “يستوفي” أو “يتجاوز” 73
بالمئة في عام  ،2017وهي زيادة كبيرة
مقدارها  46نقطة مئوية.

WMO: Comparative analysis of ratings by year

المنظمة ( :)WMOتحليل مقارن لدرجات التقييم بحسب السنة
المئوية of
total ratings
Percentageاإلجمالية
لدرجات التقييم
النسبة

7%

20%
53%

7% 7%

7% 7%

7%
13%

13%
27%

20%

2012
Exceeds requirements

27%
32%

2013

7%

27%
46%

2014

20%
27%

33%
47%

2015

منApproaches
requirements
Meets
يستوفي
يقترب
يستوفي
 requirementsال
غير منطبق
المتطلبات
المتطلبات
المتطلبات

46%

2016
Missing
يتجاوز
المتطلبات

27%

27%

46%

2017
Not Applicable
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•تعزيز المشاركة
المتكافئة والفعالة
والشاملة

WMO

•تحسين هيكل الهيئات
التأسيسية للمنظمة
 WMOعلى أفضل وجه
•مواءمة برامج المنظمة

إعادة المواءمة االستراتيجية
لهيكل المنظمة ()WMO
وبرامجها

منظمة ذكية

5

الشمول والتنوع

4

•تمكين البلدان النامية من
تقديم واستخدام الخدمات
األساسية المتعلقة
بالطقس والمناخ
والخدمات الهيدرولوجية
وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية
•تطويرالكفاءات األساسية
والخبرة والمحافظة
عليهما
•توسيع نطاق الشراكات

سد الفجوة بين القدرات

دعم األعضاء

القيمة االجتماعية االقتصادية لخدمات الطقس
والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل
بذلك من خدمات بيئية

•االرتقاء بالمعرفة العلمية
بشأن نظام األرض
•تعزيز سلسلة قيمة
االنتقال من العلوم إلى
الخدمات لتحسين قدرات
التنبؤ
•تعزيز المعارف العلمية
المتصلة بالسياسات

االرتقاء بالبحوث الموجهة

العلوم

3

التعاون والشراكة

•تحسين الحصول على
بيانات الرصد
سبل الحصول
•تحسين ُ
على بيانات ونواتج
رصد نظام األرض
وتبادلها وإدارتها
•التمكين من الحصول
على نواتج التحليل
والتنبؤ العددين
واستخدامها

•تعزيز النظم الوطنية
لإلنذار /التحذير المبكر
باألخطار المتعددة
•توسيع نطاق تقديم
معلومات وخدمات
داعمة للسياسات
والقرارات في مجال
المناخ والمياه والطقس

1
تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ
الخاصة بنظام األرض

النظم

2

الخدمات

المساءلة عن النتائج والشفافية

تلبية االحتياجات المجتمعية
على وجه أفضل

دعم عملية صنع قرارات ذكية مراعية للمناخ
لبناء القدرة على مقاومة المخاطر المناخية
والتكيف معها

التأهب للظواهر الجوية والهيدرولوجية
المتطرفة والحد من الخسائر الناجمة عنها

عالم تتمتع فيه جميع األمم ،ال سيما األكثر ضعفاً ،بالقدرة على مقاومة اآلثار االجتماعية االقتصادية للظواهر المتطرفة للطقس والمناخ
والماء ،والظواهر البيئية المتطرفة األخرى ،وبالقدرة على دفع عجلة تنميتها المستدامة من خالل تقديم أفضل الخدمات الممكنة ،سواء
كان ذلك في مجال الطقس أو المناخ أو المياه
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LONG-TERM
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القيم األساسية

OVERARCHING
الشاملة
األولويات
PRIORITIES
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VISION 2030
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التكامل ،الحكمة

تقديم خدمات محسنة واستراتيجية أكثر
من ذي قبل تقديم الدعم األمثل

االتحادات اإلقليمية

مجلس البحوث

لجنة البنية التحتية

لجنة الخدمات

Long-term goals
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.2030-2020

منظمة ذكية

دعم األعضاء

العلوم

النظم

الخدمات

الغايات طويلة األجل

STRATEGIC
PLAN
الخطة االستراتيجية
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الهدف من إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  WMOهو توفير منظمة ذكية ذات هيكل إدارة وهياكل عمل تتماشى مع الخطة االستراتيجية للمنظمة  WMOللفترة

أنشأها المجلس التنفيذي في دورته السبعين
توصيات المجلس التنفيذي في دورته السبعين للمؤتمر (حكومية دولية)
توصيات المجلس التنفيذي في دورته السبعين للمؤتمر بشأن الهيئات العلمية الجديدة (غير حكومية دولية)

+آليات التنسيق المشتركة بين
الوكاالت

الهيئة االستشارية العلمية

لجنة التنسيق الفني

اللجنة االستشارية المعنية
بالسياسات

EXECUTIVE
COUNCIL
المجلس التنفيذي
Policy,
coordination,التنسيق،
السياسة العامة،
integration, foresight

GLOBAL
LEAD/REGIONAL
اإلقليمية
EXPERTISEالعالمية /الخبرة
الريادة

ALIGNMENT
هيكل OF
WMO
STRUCTURE
المنظمة
مواءمة
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