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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) (WMOالدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي في يوم االثنين ،الموافق
.1
 17حزيران /يونيو  ،2019الساعة  09:30في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف .ورحب الرئيس بالمجلس وبالمشاركين
اآلخرين وركز على القرارات التاريخية التي اتخذها المؤتمر الثامن عشر بشأن اعتماد إصالح الهيئات التأسيسية،
وعلى المهام التي أسندت للمجلس التنفيذي لتنفيذها نتيجة لذلك .ورحب األمين العام بالمشاركين في جنيف ،ونوه باآلثار
الدائمة لنتائج المؤتمر ،ال سيما إصالح الهيئات التأسيسية الذي سيترتب عليه تغييرات هامة في أساليب لعمل المنظمة
) (WMOواألمانة.
.2

ويرد جدول األعمال في التذييل .1

.3

واعتمدت الدورة  17قرارا ترد في التذييل  ،2و 6مقررات ترد في التذييل .3

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .4وبلغ مجموع المشاركين  85مشاركا ،من بينهم  27امرأة ،أي ما
.4
يعادل نسبة  32في المائة.
ووافق المجلس على عقد الدورة الثانية والسبعين في الفترة  12-9حزيران /يونيو  ،2020في مقر المنظمة
.5
) ،(WMOوتسبقها دورة اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACيوم  8حزيران /يونيو .2020
وحدد المجلس أيضا موعدا لدورته الثالثة والسبعين التي ستعقد عقب الدورة االستثنائية ) (2021للمؤتمر،
.6
في مقر المنظمة ) (WMOفي الفترة من  7إلى  9حزيران /يونيو  ،2021ويسبقها اجتماع اللجنة ) (FINACفي
 6حزيران /يونيو .2021
.7

واختتمت الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي أعمالها الساعة  ،16:44في  19حزيران /يونيو .2019

التذييل  - 1جدول األعمال
.1

جدول األعمال وتنظيم الدورة
1.1

افتتاح الدورة

1.2

إقرار جدول األعمال

1.3

إنشاء اللجان

1.4

برنامج العمل

1.5

المحاضر

.2

النظر في قرارات المؤتمر الثامن عشر التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل

.3

إنشاء هيئات فرعية للمجلس

.4

المسائل الفنية التي تقتضي من المجلس اتخاذ قرار

.5

ميزانية فترة السنتين

.6

المسائل المالية واإلدارية وشؤون الموظفين

.7

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى

.8

استعراض القرارات السابقة

.9

موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة للمجلس

.10

اختتام الدورة

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-71) 1

إعداد إطار النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة التابع للمنظمة
ومفهوم آلية التنسيق التابعة للمنظمة )(WCM

)(GMAS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرارات من  7إلى  (Cg-18) 10التي اعتمدها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18بشأن
اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 13النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة التابع للمنظمة ،(GMAS) WMO

)(3

القرار  - (Cg-18) 14تطوير مفهوم أولي آللية التنسيق التابعة للمنظمة  WMOلدعم األنشطة اإلنسانية لألمم
المتحدة وغيرها من المنظمات،

)(4

القرار  - (Cg-18) 68برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع للمنظمة )،(WMO

وإذ ي سلم بما حققه فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOوالمعني بالنظام العالمي لإلنذار
باألخطار المتعددة ) (EG-GMASمن تقدم في تحديد المتطلبات اإلضافية والعناصر الرئيسية لتنفيذ النظام )(GMAS؛
وااللتزامات الطوعية التي تعهدت بها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsلكي تدعم المنظمة
) (WMOاألمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية،
وإذ يحيط علما بموافقة المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية على إعداد إطار للنظام ) (GMASومفهوم لآللية
) (WCMيراعي المفاهيم األولية ،الستخدامهما في مواصلة تقديم التوجيه إلعداد خطة تنفيذ،
وإذ يحيط علما أيضا باألنشطة القائمة اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة بالنظام ) (GMASوالجارية بالفعل،
وإذ يضع في اعتباره أنه ال ينبغي تعليق األنشطة الجارية المتعلقة بالنظام
الفنية الجديدة،

)(GMAS

خالل فترة االنتقال إلى اللجان

وإذ يشير إلى الضرورة الملحة إلحراز تقدم ،على نحو ما أشار أعضاء المجلس التنفيذي،
يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCالقيام بتنسيق وإنشاء آلية مخصصة ومرنة ومالئمة من أجل:
)(1

العمل مع األعضاء واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية؛

)(2

اتخاذ مشروع االختصاصات الوارد في وثيقة المعلومات ) EC-71/INF. 2(1أساسا لهذا العمل؛

)(3

موافاة المجلس التنفيذي ،إبان دورته الثانية والسبعين ،بمعلومات عن التقدم المحرز في هذا الشأن؛

يطلب من رئيس لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
الخدمات) الجديدة قيادة هذه العملية بالنيابة عن اللجنة ) (TCCوبالتعاون مع الخبراء المعنيين ،وإعداد إطار للنظام
) (GMASومفهوم لآللية ) ،(WCMالستخدامهما في مواصلة تقديم التوجيه إلعداد خطة تنفيذ ،بما يحقق الفائدة لكافة
كيانات المنظمة ) (WMOذات الصلة؛
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4

يطلب أيضا من األمين العام أن ييسر ويحشد ما يلزم من الموارد لدعم:
)(1

مشاركة األعضاء في العملية؛

)(2

إعداد إطار النظام ) (GMASومفهوم اآللية ) (WCMوخطة التنفيذ المرتبطة بكل منهما؛

يحث األعضاء على النظر في تقديم دعم عيني أو مالي إلى النظام ) (GMASواآللية ).(WCM

القرار

(EC-71) 2

السياسات والممارسات الخاصة بالبيانات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  ،(Cg-18) 55الذي طلب فيه المؤتمر من المجلس التنفيذي النظر في التوصيات الناجمة عن االستعراض
الذي قادته لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن قضايا البيانات الناشئة (وثيقة المعلومات )،)Cg-18/INF. 6.2(1
ومواصلة تقييم هذه القضايا وآثارها على األعضاء ،وعلى مشروع الطقس برمته،

)(2

القرار  ،(Cg-18) 56الذي طلب فيه المؤتمر من المجلس التنفيذي إنشاء عملية الستعراض سياسات المنظمة
) (WMOوممارستها المتعلقة بالبيانات ،حسبما ورد في القرار  ،(Cg-12) 40والقرار  ،(Cg-13) 25والقرار
،(Cg-17) 60

وإذ يسلم بأنه ينبغي إجراء استعراض سياسة البيانات بوصفه عملية تشاورية جامعة تشمل األعضاء واالتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية ومجلس البحوث واألطراف المعنية من القطاعين الخاص واألكاديمي،
يطلب من اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ) (PACأن تقوم ،بالتشاور مع لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCبإيالء أولوية
عليا لمتابعة القرار  ،(Cg-18) 56وكذلك أن تقوم بما يلي:
)(1

استهالل عملية في أقرب وقت ممكن الستعراض سياسات المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالبيانات ،طبقا لتوجيهات
المؤتمر ،بهدف تقديم تقرير إلى المؤتمر االستثنائي في عام 2021؛

)(2

موافاة المجلس التنفيذي ،إبان دورته الثانية والسبعين المزمع عقدها في عام  ،2020بتقرير عن التقدم المحرز في
هذا الشأن؛

يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (COIISأن تعمل مع لجنة الخدمات والتطبيقات ) (CSAبالتشاور
مع الهيئات الفرعية للقيام بما يلي:
)(1

تزويد اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ) (PACبتحليل لسياسات بيانات المنظمة ) (WMOاستنادا إلى عملية
االستعراض؛

)(2

النظر في توصيات عملية االستعراض ومواصلة تقييم قضية البيانات الناشئة وآثارها على األعضاء والمشاريع
المتعلقة بالطقس ككل من خالل مراقبة الهيئات الفرعية الشاملة التابعة للجان الفرعية؛

التذييل  - 2القرارات
)(3

5

تقديم دعم نشط لتنظيم مؤتمر المنظمة ) (WMOبشأن البيانات في عام  2020وتناول التوصيات المنبثقة عن
ذلك المؤتمر؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن يجري تحليال للممارسات الوطنية في تنفيذ القرار  (Cg-XII) 40والقرار  (Cg-XIII) 25والقرار
عن طريق استطالع آراء األعضاء؛

)(2

أن يقدم سبل الدعم إلى المهام المذكورة آنفا وأن ييسر الحصول على المشورة الوجيهة بشأن قضايا سياسة
البيانات من المنظمات الشريكة.

القرار

(Cg-17) 60

(EC-71) 3

عضوية مجلس البحوث
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،

)(2

القرار  - (Cg-18) 62هيكل بحثي مستمر المنحى للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار
وموارد المياه،

(Cg-18) 24

 -رؤية المنظمة

)(WMO

واستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا

وإذ يشير أيضا إلى أن مجلس البحوث ) (RBينبغي أن يرأسه خالل الفترة االنتقالية النائب األول لرئيس المنظمة
) ،(WMOأو أحد أعضاء المجلس التنفيذي ممن لديهم خلفية علمية رفيعة المستوى ،وسيشغل منصب نائب رئيس
المجلس ) (RBرئيس لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالتابعة للمنظمة ) ،(WMOأو أحد أعضاء فريق اإلدارة التابع
للجنة )،(CAS
وإذ يضع في اعتباره:
)(1

الحاجة إلى التعاون مع اللجان الفنية للبنية التحتية والخدمات في تصميم أنشطة البحث وأنشطة "البحث إلى
التشغيل" من بداية الفترة االنتقالية،

)(2

أهمية مواءمة عمل مجلس البحوث مع عمليات اتخاذ القرار في المجلس التنفيذي،

)(3

دور مجلس البحوث في توطيد القدرات البحثية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وفي ربط
األنشطة التشغيلية والفنية للمنظمة ) (WMOبالمنظمات والمبادرات العلمية الدولية،

)(4

ضرورة تحسين مشاركة الدوائر الهيدرولوجية بفعالية في أنشطة المنظمة ) ،(WMOوتمكينها من الوجود بشكل
أقوى في هذه األنشطة،

يقرر العمل على ضمان توفر الخبرة المناسبة قبل االجتماع األول للجنة التنسيق الفني من أجل المساهمة في
العملية االنتقالية ،ومن ثم تعيين األعضاء األساسيين األوليين التاليين لالضطالع باختصاصات مجلس البحوث
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(المحددة في مرفق القرار
مع إمكانية تمديدها:
(أ)

8

) ،) (Cg-18على أن تستمر مدة واليتهم ح تى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي

النائب األول لرئيس المنظمة ) (WMOبصفة رئيس حتى المؤتمر االستثنائي في عام 2021؛

(ب) السيدة  ،Sarah Jonesعضوة من فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CASيرشحها رئيس اللجنة ) (CASكنائبة للرئيس؛
(ج) رؤساء لجان اإلشراف/التوجيه العلمي التابعة لبرامج البحوث التي ترعاها أو تشارك في رعايتها المنظمة
) GAW( (WMOو WWRPو)WCRP؛
(د)

أحد رئيسي الفريق العامل المعني بالتجريب العددي )(WGNE؛

(هـ) األعضاء اآلخرون:
’‘1

ممثل لكل اتحاد إقليمي ،مع إيالء اهتمام خاص لألعضاء الحاليين في فريق اإلدارة التابع للجنة
الذين يمثلون اتحادا إقليميا؛

’‘2

ثالثة ممثلين للمراكز العالمية لألرصاد الجوية؛

’‘3

ثالثة خبراء من األمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة؛

’‘4

حتى ثالثة خبراء إضافيين لتوطيد الصلة مع الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل نموا؛

’‘5

ممثل لكل لجنة فنية؛

’‘6

ممثل لكل من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي للعلوم )(ISC؛

’‘7

حتى ثالثة خبراء إضافيين في العلوم واالبتكار الفني؛

’‘8

يقترح فريق التنسيق الهيدرولوجي خبيرا أو خبيرين في مجال الهيدرولوجيا؛

)(CAS

يطلب من رئيس مجلس البحوث أن يقوم ،بالتنسيق مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية وممثلي المراكز
العالمية لألرصاد الجوية وبمساعدة األمين العام ،بإعداد اقتراح للتشكيل النهائي لعضوية المجلس فيما يخص البندين (د)
و(هـ) من الفقرة الفرعية ) (1من الفقرة السابقة مع الحرص على توسيع نطاق الخبرات المتاحة والتوزان الجغرافي
والجنساني والطابع الجامع لمجلس البحوث قدر اإلمكان؛
يأذن لرئيس المنظمة ) (WMOبتعيين األعضاء النهائيين الذين يقترحهم رئيس مجلس البحوث طبقا للمادة  (5) 9من
الالئحة العامة؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

تيسير تعيين األشخاص المشار إليهم أعاله؛

)(2

دعوة اللجنة ) (IOCوالمجلس ) (ISCإلى اقتراح ممثلين لهم في مجلس البحوث؛

يطلب من الفرقة االنتقالية إعداد نظم وإجراءات مجلس البحوث وهياكله العاملة ،في إطار مراجعة القواعد
واإلجراءات الحالية.

التذييل  - 2القرارات
القرار
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(EC-71) 4

فريق تنسيق المسائل المناخية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 20مساهمات المنظمة
القرارات،

)(2

القرار  – (Cg-18) 21تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(WMO

في توفير معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ

يعتمد اختصاصات فريق تنسيق المسائل المناخية على النحو الوارد في مرفق هذا القرار؛
يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCأن تقوم ،بالتشاور مع اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات )،(PAC
باستعراض هذه االختصاصات ،ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي؛
يطلب من اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات أن تقدم مقترحات إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي
) (EC-72بشأن آليات لتحسين مكانة اإلطار ) (GFCSوفعاليته وتنفيذه ،بما في ذلك جدوى الرعاية المشتركة لهذا
اإلطار ).(GFCS

مرفق القرار

(EC-71) 4

اختصاصات فريق تنسيق المسائل المناخية
الوالية العامة
)(1

دعم لجنة التنسيق الفني
بالمناخ؛

)(2

اإلشراف على تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبالتعاون الوثيق مع اللجنة االستشارية للشركاء
) (PACالتابعة لإلطار )(GFCS؛

)(3

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) ،(GFCSباالسترشاد باإلطار القطري القائم على النتائج
لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار )(GFCS؛

)(4

تيسير توفير سلسلة قيم كاملة من الخدمات المناخية على الصعيد القطري للقطاعات ذات األولوية التي تتأثر
بالمناخ ،وتوثيق المنافع االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة ،بالتعاون مع المنظمات الشريكة في مجال التنمية؛

)(5

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم الخدمات لدعم عمليات سياسات األمم المتحدة وأنشطتها المشتركة
المتعلقة بالمناخ والرفيعة المستوى؛

)(6

مواءمة وتنسيق مساهمات البرامج التأسيسية لبرنامج المناخ العالمي ) ،(WCPالسيما النظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث المناخ )(WCRP؛

)(TCC

في تنسيق تنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOذات الصلة
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االختصاصات النوعية
)(1

تحديد أولويات أعضاء المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالخدمات المناخية ،وأولويات واحتياجات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية ) (NMSوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSوأولويات واحتياجات أنشطة وبرامج الشركاء
ذات الصلة؛

)(2

تنسيق جمع وإعداد المتطلبات من المعلومات والنواتج والخدمات المناخية ،والبحوث الداعمة عبر القطاعات ذات
األولوية والمنظمات الشريكة ،ومساهمات المنظمة ) (WMOفي الوفاء بهذه المتطلبات؛

)(3

تحديد االستر اتيجية وتحديد األولويات واألهداف لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSمن خالل خطة
تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSبما في ذلك األهداف الواردة في الخطة ،وتحديثها بشكل دوري ،حسب االقتضاء ،وتوجيه
التنفيذ ومراقبته؛

)(4

دعم اللجنة ) (TCCفي مواءمة وتنسيق خطط العمل لتنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجية للمنظمة
ذات الصلة بالمناخ فيما بين اللجان الفنية ،وبرامج المنظمة ) ،(WMOوالبرامج ذات الصلة المشمولة برعاية
مشتركة ،مع إيالء اهتمام خاص للتفاعالت المناخية مع الطقس والهيدرولوجيا؛

)(5

توفير إرشادات لتطوير مشاريع متعلقة بالخدمات المناخية وضمان تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي هذه
المشاريع ،بالتنسيق الوثيقة مع المنظمات الشريكة المعنية باإلطار ) (GFCSفي حاالت األنشطة المتعلقة بهذا
اإلطار )(GFCS؛

)(6

تيسير التنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsومراكز المناخ اإلقليمية ،والمجتمعات
االقتصادية اإلقليمية ،والكيانات اإلقليمية األخرى (مثل بنوك التنمية اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية لمنظمات األمم
المتحدة) ،فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ اإلطار ) (GFCSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني ،وكذلك الخطط ذات
الصلة بالخدمات المناخية ،بهدف تحديد االحتياجات واألولويات والفجوات اإلقليمية ،والمساهمة في المنصات
القطاعية اإلقليمية للسياسات والتفاعل مع المستخدمين بغية المشاركة في إعداد نواتج تلبي احتياجات المستخدمين،
وتقييم جودة الخدمات المقدمة وفائدتها ،والحصول على تعقيبات المستخدمين واتخاذ إجراءات بناء عليها؛

)(7

تنسيق وتيسير تقاسم المعارف والمعلومات بشأن تنفيذ الخدمات المناخية عبر البلدان واألقاليم والمنظمات الشريكة؛

)(8

تنسيق وتيسير دمج مدخالت أعضاء المنظمة ) (WMOوالشركاء في النواتج الرئيسية للمنظمة ) (WMOواإلطار
) ،(GFCSبما في ذلك تقرير حالة المناخ الصادر عن المنظمة ) ،(WMOونشرات غازات االحتباس الحراري،
وتقارير النظام ) (GCOSبشأن حالة نظم الرصد العالمية المتعلقة بالمناخ وبشأن احتياجات التنفيذ ،وتقارير
اإلطار ) (GFCSبشأن حالة الخدمات المناخية على الصعيد العالمي ،وإبالغ األعضاء بفرص استعراض تقييمات
الهيئة ) (IPCCوتقاريرها الخاصة والتعليق عليها ،وإدراج نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
) (IPCCفي تقييمات المنظمة ) (WMOوالنظام )(GCOS؛

)(9

مواءمة وتيسير دمج مدخالت البرامج المشمولة برعاية مشتركة من المنظمة ) (WMOومدخالت اإلطار
في عمليات السياسات الرفيعة المستوى المتعلقة بالمناخ ،بما في ذلك من خالل تقديم الدعم للهيئة )(IPCC؛

)(10

المساهمة ،من خالل التنسيق الفعال مع مجلس البحوث ،في تحديد فجوات المعارف والبيانات عبر سلسلة قيمة
الخدمات المناخية وتيسير البحوث الموجهة لسد فجوات المعارف وتحسين تغطية المؤلفات العلمية التي استعرضها
النظراء ،وتيسير الوصول إلى البيانات والمخرجات النموذجية المحسنة من جانب دوائر البحوث الدولية؛

)(11

تنسيق دعم األعضاء في تطوير القدرات برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة من أجل
تنفيذ اإلطار ) (GFCSوالسياسات المتعلقة بالمناخ ،بالتعاون الوثيق مع الفريق المعني بتطوير القدرات؛

)(12

تيسير وتعزيز التآزر بين اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواألطر اإلقليمية للخدمات المناخية،
واألطر الوطنية للخدمات المناخية بغية ضمان التنفيذ الموحد لإلطار )(GFCS؛

)(WMO

)(GFCS
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التشكيل
يتكون فريق تنسيق المسائل المناخية ) (CCPمما يلي:
)(1

رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بدعم من رؤساء األفرقة العاملة وفرق المهام التابعة لالتحادات اإلقليمية والمعنية
بالمناخ واإلطار )(GFCS؛

)(2

نواب رؤساء اللجان الفنية المعنيون؛

)(3

ممثل (ممثلون) عن مجلس البحوث ورؤساء الهيئات الرقابية والبرنامج ) (WCRPوالنظام )(GCOS؛

)(4

ممثلون عن المنظمات التي تشكل الركائز والمجاالت ذات األولوية لإلطار ) ،(GFCSوكذلك المنظمات األخرى
التي تشارك بنشاط في تمويل وتنفيذ اإلطار )(GFCS؛

)(5

ممثل (ممثلون) عن اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار )(GFCS؛

)(6

ممثل (ممثلون) عن فريق التنسيق الهيدرولوجي؛

)(7

ممثل (ممثلون) عن الفريق المعني بتطوير القدرات؛

)(8

ممثلون عن كيانات المنظمة ) (WMOالتشغيلية لنظام معلومات الخدمات المناخية – بما في ذلك مراكز اإلنتاج
العالمية ذات الصلة ،ومراكز المناخ اإلقليمية ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )– (NMHSs
وغير ذلك من المنظمات والبرامج والمبادرات ذات الصلة التي تتعامل مع مختلف النطاقات الزمنية المناخية
والتي يعد التعاون والتنسيق معها ضروريين من خالل طرائق من بينها المنتديات المناخية اإلقليمية والمنتديات
األخرى ،بهدف تعزيز تنفيذ اإلطار ) (GFCSوتعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي توفير معلومات وخدمات
مناخية داعمة للسياسات والقرارات من خالل تحسين االتساق والفعالية؛
يجوز دعوة أعضاء مكتب الهيئة

)(IPCC

واللجنة التنفيذية إلى تقديم نواتج الهيئة )(IPCC؛

الهياكل الفرعية
الفريق مخول بتشكيل أفرقة فرعية وفرق عمل حسب االقتضاء ،بما في ذلك على وجه الخصوص فرقة عمل معنية
باإلطار ).(GFCS
وتواصل اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSأنشطتها في إطار اختصاص فريق تنسيق المسائل
المناخية ) .(CCPوتحقيقا لهذا الغرض ،يعدل الفريق ) (CCPاختصاصات اللجنة ) ،(GFCS PACحسب االقتضاء،
إلرساء التعاون الفعال بين اللجنة ) (GFCS PACوالفريق ) ،(CCPولضمان تكامل آراء المنظمات الشريكة المعنية
باإلطار ) (GFCSوالتي ليست أعضاء في الفريق ) .(CCPوعالوة على ذلك ،سيقيم الفريق ) (CCPمدى ضرورة
استمرار اللجنة ) ،(GFCS PACمع مراعاة عضوية المنظمات الشريكة المعنية باإلطار ) (GFCSفي الفريق )(CCP
وفي فرقة العمل المعنية باإلطار ).(GFCS
إجراءات العمل
فريق تنسيق المسائل المناخية:
(أ)

سيرأسه نائب من نواب رئيس المنظمة )(WMO؛

(ب) يجوز له دعوة ممثلين إضافيين إلى المشاركة في أنشطته ،حسب االقتضاء ،لضمان القيام بوظائفه بفعالية؛
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وفريق تنسيق المسائل المناخية:
(أ)

يجتمع مرة كل عام عادة؛

(ب) ينظم جدول أعمال االجتماعات بطريقة تضمن أن يشارك أعضاؤه بكفاءة وفعالية ،مع مراعاة المجموعة
الواسعة من أنشطة الفريق )(CCP؛
(ج) يستخدم الوسائط اإللكترونية بفعالية ألغراض التنسيق والتعاون؛
(د)

يكفل التوازن الجنساني واإلقليمي ومشاركة الجميع؛

(ه) ينظم أنشطة التواصل والتوعية إلبالغ الدوائر المناخية العالمية باألنشطة الجارية واإلنجازات
والفرص المتاحة؛
(و)

يقدم تقاريره إلى المجلس التنفيذي؛

(ز) سي دعى أعضاؤه إلى الرجوع إلى خطة تنفيذ اإلطار

القرار

)(GFCS

واختصاصاته النوعية.

(EC-71) 5

فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه،

)(2

القرار  - (Cg-18) 25المبادرات الكبرى في مجال الهيدرولوجيا،

يعتمد اختصاصات فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية على النحو المنصوص عليه في المرفق  1بهذا القرار؛
يطلب من لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ) (EC/TCCأن تستعرض هذه االختصاصات بما يتماشى مع هيكل
حوكمة المنظمة ) (WMOالجديد وتوجهاتها المستمدة من الدورة االستثنائية للمؤتمر ) (Cg-Extفي عام 2021؛
يقرر أن يواصل ممثلو لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي المبادرات الكبرى الجارية في مجال الهيدرولوجيا والمشار إليها
في المرفق  2بهذا القرار ممارسة أدوارهم إلى أن تحدد الهيئة المعنية في هيكل المنظمة ) (WMOالجديد الممثلين الجدد،
بما يتماشى مع القرار (Cg-18) 7؛
المرفق  1للقرار

(EC-71) 5

اختصاصات فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية
[أدخلت التعديالت التي أوصت بها في األساس الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا )) (CHy-Ext.(2019على
هذا النص ،على أساس التعليقات الواردة من الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي
والتشغيلي ) .(EC WG/SOPويتاح النص الذي أوصت به في األساس الدورة االستثنائية )) (CHy-Ext.(2019في التقرير
النهائي للدورة].
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الوالية العامة
)(1

إن فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية هو مركز الفكر التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني بالهيدرولوجيا .وهو يدعم
تنفيذ أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمياه تنفيذا متكامال ،ويسدي المشورة في هذا الشأن ،ويضطلع باألعمال
التحضيرية للجمعية الهيدرولوجية ،فيما يتعلق بالتحديات العالمية العلمية والفنية الراهنة والمستجدة المتعلقة
بالمياه .ويدمج الفريق النشاط الهيدرولوجي للمنظمة ) (WMOفي الخطة العالمية للمياه األوسع نطاقا ،ويدعم لجنة
التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ) (EC/TCCويسدي المشورة إليها .ويعمل الفريق طبقا ألغراض المنظمة
المتعلقة بالهيدرولوجيا بما في ذلك المادة ( 2ه) من االتفاقية ،دون االقتصار عليها:

تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
)(2

يدعم فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية جهود لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ) (EC/TCCالستبانة
الثغرات في الخدمات وفي العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة ،في كل عنصر من عناصر عملية التنبؤ التشغيلي
الشاملة والمتواصلة ،وتشمل هذه العناصر البيانات وخدمات البيانات والنمذجة والتنبؤ واإلنذارات والتوزيع ودعم
القرار والتدريب والتوعية .وبعد استبانة هذه الثغرات وتحديد أولوياتها ،يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بهذه
الثغرات لالستئناس بها في اتخاذ األعضاء للقرارات الخاصة باالستثمار لبناء القدرات التشغيلية.

)(3

ويوفر فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية آلية عملية للمنظمة ) (WMOلدعم تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية تنفيذا
متكامال ،بما ف يها األنشطة المشتركة مع القطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الحكومية
األخرى ،واألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى ،ودوائر البحوث .وسيعزز هذا التنفيذ المتكامل من خالل
دعوة ممثلي هذه المنظمات الشريكة للعمل كأعضاء في فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية وبتقديم ممثلي فريق
تنسيق المسائل الهيدرولوجية إلى الهيئات الخارجية األخرى المعنية بشؤون المياه.

)(4

ويدعم الفريق تكامل أنشطة الهيدرولوجيا والغالف الجليدي واألرصاد الجوية والمناخ (مثل أداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) ،(GMASوما إلى ذلك).

االختصاصات النوعية
يقوم فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية بما يلي:
)(1

تطوير رؤية المنظمة واستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا وخطة عملها ذات الصلة ،وهو ما يدعم تحقيق
أهداف الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالمياه على أن تستعرضها الدورة الثانية والسبعون
للمجلس التنفيذي ) (EC-72في  2020وتطرح لنظر الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  .2021وستحدث رؤية
المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها بصفة مستمرة للدورات العادية للجمعية الهيدرولوجية؛

)(2

دعم تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية وأهداف الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالمياه مع إيالء
اهتمام خاص لتفاعالت الهيدرولوجيا مع المناخ من خالل ما يلي:
(أ)

دمج الخدمات المتصلة بالماء في المنظمة ) ،(WMOوتعزيز التعاون والروابط بين الهيدرولوجيا وعلوم
ا لغالف الجليدي وعلم المناخ واألرصاد الجوية للتشجيع على تقديم خدمات متواصلة تتصل بالماء؛

(ب) دعم اللجنة ) (EC/TCCفي مواءمة برامج العمل للهيئات التابعة للمنظمة ) (WMOلتنفيذ قرارات المؤتمر
المتصلة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه ،بما في ذلك المبادرات الكبرى الجارية في مجال
الهيدرولوجيا (المرفق )2؛
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(ج) مواصلة ودعم التعاون االستراتيجي الرئيسي للمنظمة ) (WMOمع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في مجال الهيدرولوجيا ،بما في ذلك تطبيقاتها على إدارة موارد
المياه ،لدعم تنفيذ رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا وخطة عملها ذات الصلة
من خالل:

(د)

’‘1

تعزيز مشاركة المنظمات الشريكة في األنشطة الهيدرولوجية للمنظمة )(WMO؛

’‘2

جمع مشورة وآراء الشركاء الهيدرولوجيين الرئيسيين وتعميمها إلى هيئات المنظمة
األخرى؛

’‘3

تمثيل المجتمع الهيدرولوجي للمنظمة ) (WMOفي األفرقة العاملة ومشروعات الشركاء اآلخرين
كمدعوين؛

)(WMO

التأكد من مشاركة المجتمع الهيدرولوجي في لجنة البنية األساسية ،السيما فيما يتعلق بما يلي:
’‘1

دعم األعضاء في تطوير قدراتهم ،والحفاظ عليها ،في مراقبة العناصر الهيدرولوجية التي تحدد
كمية ونوعية المياه والرواسب في الدورة الهيدرولوجية؛

’‘2

دعم األعضاء في دمج نظم الرصد والبيانات الهيدرولوجية مع تلك الخاصة بأجزاء أخرى في نظام
األرض؛

’‘3

التعاون على إعداد مواد تنظيمية للقياسات األساسية للمتغيرات الخاصة بكمية وجودة المياه
والرواسب؛

(ه) دعم مشاركة المجتمع الهيدرولوجي في لجنة الخدمات ،السيما فيما يتعلق بما يلي:
’‘1

إعداد خدمات خاصة بالمناخيات واألرصاد الجوية من أجل الهيدرولوجيا ،وخدمات هيدرولوجية
لألرصاد الجوية والمناخيات؛

’‘2

دعم األعضاء في إعداد تنبؤات وإنذارات هيدرولوجية ،والمحافظة عليها؛

’‘3

دعم األعضاء في إعداد نواتج وممارسات ،والمحافظة عليها ،من أجل اإلدارة المستدامة
والناجعة للموارد المائية؛

(و)

دعم األعضاء في إدارة تنفيذ هذه األنشطة ذات الطابع الهيدرولوجي ،بما في ذلك األنشطة التي تنفذ مع
شركاء خارجيين؛

(ز)

العمل مع االتحادات اإلقليمية للمساعدة في إعداد وتنفيذ خطط العمل الهيدرولوجية اإلقليمية ،وضمان
الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلألعضاء في إعداد قدرات جديدة ومحسنة في مجالي الهيدرولوجيا
والموارد المائية ،بما يشمل ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
’‘1

عمليات الرصد الهيدرولوجي ،بما يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،الرصد المتعلق بالمتغيرات
السطحية ودون السطحية ،الخاصة بكمية وجودة المياه والرواسب؛

’‘2

خدمات تقييم وتوقع الحالة الهيدرولوجية ،من خالل تنفيذ نظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
) (HydroSOSوإعداد معلومات ونواتج أخرى خاصة بالماء؛
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’‘3

تطبيق البيانات والمعلومات والنواتج المتعلقة بالماء في تقييم الموارد المائية وإدارتها بفعالية
وتنميتها بشكل مستدام ،وفي حماية المجتمع من المخاطر الهيدرولوجية؛

’‘4

تنفيذ الممارسات واإلجراءات الخاصة بتبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية بالمجان ودون قيود؛

(ح) جمع وإعداد مواصفات منسقة للمتطلبات بهدف إعداد مشاريع الخدمات الهيدرولوجية وضمان تنسيق
مساهمات المنظمة ) (WMOفي هذه المشاريع؛
(ط) استعراض رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا وخطة عملها ذات الصلة
وتحديثها بانتظام ،وتقديم إسهامات في استراتيجية المنظمة ) (WMOوتخطيطها التشغيلي ،مع مراعاة
طموحات األعضاء التي تعبر عنها الجمعية الهيدرولوجية والمؤتمر ،والمتطلبات التي أعربت عنها
االتحادات اإلقليمية ،وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي بشأن خطة العمل.
)(3

إعداد مشروع إعالن لكي ينظر فيه خالل الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  2021مع مراعاة تعزيز أهمية
الهيدرولوجيا التشغيلية في مواجهة التحديات العالمية ال متعلقة بالمياه ،والفرص المتاحة في المستقبل في سياق
المنظمة األوسع المتعدد التخصصات ،وتوصية الجمعية الهيدرولوجيا؛

)(4

تقديم توجيهات لتنفيذ أنشطة المنظمة ) (WMOالرامية إلى تناول الطموح الطويل األجل "معرفة نوعية المياه" من
خالل المشاركة في المبادرات ذات الصلة الجارية حاليا على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛

التشكيل
يشمل أعضاء فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية ما يلي:
(أ)

رئيس ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية؛

(ب) رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالهيدرولوجيا وأفرقة الدراسة التابعة للجان الفنية؛
(ج) ممثل لمجلس البحوث؛
(د)

مستشارون هيدرولوجيون إقليميون ورؤساء الهيئات الفرعية اإلقليمية المعنية بالهيدرولوجيا (إذا كانوا مختلفين
عن المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين)؛

(ه) ممثل عن فريق تنسيق المسائل المناخية؛
(و)

خبراء رئيسيون ،بمن فيهم إن أمكن مديرو المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSsينسقون ويناصرون العناصر
الرئيسية في الحافظة الهيدرولوجية للمنظمة ) (WMOعلى النحو الذي تقترحه الجمعية الهيدرولوجية؛

(ز)

ممثلون من المنظمات األخرى وفقا للمادة ( 26ب) من اتفاقية المنظمة ) (WMOعلى النحو الذي اقترحته الجمعية
الهيدرولوجية؛

(ح) عضو من أعضاء المجلس التنفيذي ذو خلفية هيدرولوجية وعضو من أعضاء المجلس التنفيذي ذو خلفية عن
الطقس و /أو المناخ؛
(ط) رئيس لجنة التنسيق الفني )(TCC؛
(ي) نواب رؤساء اللجان الفنية ذوي الخلفية الهيدرولوجية.
ويقدم فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية تقاريره إلى المجلس التنفيذي ويدعم الجمعية الهيدرولوجية واللجنة
واللجان الفنية ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية ،حسب االقتضاء.

)(EC/TCC
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ويتولى رئيس الجمعية الهيدرولوجية رئاسة فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية .وينتخب الفريق نائبا للرئيس من بين
نائب (نواب) رئيس (رؤساء) اللجان الفنية أو أعضاء المجلس التنفيذي.
ويتكون فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية من  24عضوا كحد أقصى.
إجراءات العمل
يقوم فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية بما يلي:
(أ)

يجتمع مرة كل عام عادة؛

(ب) يستخدم الوسائط اإللكترونية بفعالية ألغراض التنسيق والتعاون؛
(ج) يكفل التوازن اإلقليمي والجنساني ،ويضم الجميع في هياكله وخطط عمله؛
(د)

ينظم أنشطة التواصل والتوعية إلبالغ الدوائر الهيدرولوجية العالمية باألنشطة الجارية واإلنجازات
والفرص المتاحة؛

(ه) يستخدم نظاما لإلعراب عن التقدير لإلنجازات وتشجيع االبتكار ،بمشاركة مهنيين مبتدئين.
ويجوز لفريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية دعوة خبراء إلى حضور جلساته ألغراض محددة.

المرفق  2للقرار

(EC-71) 5

المبادرات الكبرى الجارية في مجال الهيدرولوجيا
النشاط
(ترد الفئات وفقا للقرار )(Cg-18) 25
)(1

فرقة العمل المعنية باستعراض اللوائح الفنية
الهيدرولوجية

Marcelo Uriburu Quirno

األرجنتين (الثالث)

 Harry DixonوJan Danhelka

المملكة المتحدة (السادس)،
وجمهورية التشيك (السادس)

تقييم أداء قياس التدفقات

مشروع لتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس
التدفقات  -لجنة اإلدارة (المشروع )X
)(3

الرئيس /العضو الناشط

إطار إدارة الجودة

فرقة العمل المعنية بمرجع رسم خرائط
مخاطر الفيضانات

)(2

البلد (االتحاد اإلقليمي)

Janice Fulford

الواليات المتحدة األمريكية
(الرابع)

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي )Hydrohub

المجلس االستشاري للمرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي

Harry Lins

الواليات المتحدة األمريكية
(الرابع)

لجنة االبتكار التابعة للمرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي

Harry Dixon

المملكة المتحدة (السادس)
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)(4

الرئيس /العضو الناشط

البلد (االتحاد اإلقليمي)

عمليات البيانات الهيدرولوجية وإدراتها

تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرصد
الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WHOS
)(5
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إيطاليا (السادس)

Silvano Pecora

مبادرة المنظمة ) (WMOللتنبؤ بالفيضانات والمساهمات الهيدرولوجية في إدارة مخاطر الكوارث ،بما في
ذلك الفيضانات (البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) )(APFMوالجفاف (برنامج اإلدارة المتكاملة
للجفاف ))(IDMP

منتدى الشراكات القائم على الدعم والمعني
بالبرنامج )(APFM

 Harry LinsوHwirin Kim

الواليات المتحدة األمريكية
(الرابع) ،وجمهورية كوريا
(الثاني)

اللجنة االستشارية /لجنة اإلدارة التابعة
لبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف )(IDMP

 Harry LinsوHwirin Kim

الواليات المتحدة األمريكية
(الرابع) ،وجمهورية كوريا
(الثاني)

فرقة العمل المعنية بالدوائر الممارسة بشأن
التنبؤ بالفيضانات

Marcelo Uriburu Quirno

األرجنتين (الثالث)

فرقة العمل المعنية بوضع مبادئ توجيهية
للتقييم لتقييم القدرات الوطنية لنظم اإلنذار
المبكر الشاملة ) (E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات

Yuri Simonov

االتحاد الروسي (السادس)

فرقة العمل المعنية بالمنصات والنماذج القابلة
للتشغيل البيني لتعزيز التنبؤ بالفيضانات

Hwirin Kim

جمهورية كوريا (الثاني)

الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات

Harry Lins

الواليات المتحدة األمريكية
(الرابع)

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي -
الفريق التوجيهي للمشروع

Yuri Simonov

االتحاد الروسي (السادس)

)(6
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فريق استعراض األداة الدينامية لتقييم موارد
المياه
)(7

بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه

ال توجد أفرقة حاليا
)(8

المبادرة العالمية بشأن بيانات المياه

حتى اآلن ،ال يوجد ممثلون عن المنظمة
) (WMOفي الفريق التوجيهي .وينبغي تعيين
ممثل.

)(WWDI
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القرار

(EC-71) 6

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ:
)(1

القرار  - (Cg-18) 7إنشاء اللجان الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للفترة المالية الثامنة عشرة،

)(2

القرار  - (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في
الفترة المالية القادمة للمنظمة )،)2023-2020( (WMO

)(3

القرار  - (Cg-18) 50مرحلة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(4

تقرير االجتماع المشترك لرؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية مع فرقة العمل التابعة للمجلس
التنفيذي والمعنية بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة (جنيف 31-29 ،كانون الثاني /يناير  ،)2019والذي أيد
وضع فريق المناطق الباردة والغالف الجليدي تحت إشراف المجلس التنفيذي،

وإذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-70) 27اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية،

)(2

القرار  - (EC-70) 29شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(3

المقرر  - (EC-69) 46تطوير وتنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية القطبية في المنطقة القطبية الشمالية
والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات المناخية،

)(4

المقرر  - (EC-70) 47المراكز المناخية اإلقليمية القطبية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية،

)(5

تقرير فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية خالل دورته التاسعة (جنيف ،سويسرا 29-27 ،آذار /مارس  ،)2019مع اختصاصات
فريق الخبراء المقترحة،

)(6

الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم ،)15

وإذ يضع في االعتبار:
)(1

أن االعتبارات المعرب عنها في القرار  (EC-69) 16تظل وجيهة،

)(2

أن المناطق القطبية ،وبخاصة المنطقة القطبية الشمالية ،تشهد زيادة في الوجود البشري واألنشطة البشرية ،األمر
الذي يتطلب خدمات جديدة أو معززة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بها من مسائل بيئية،

)(3

دور المحيطات فيما يتعلق بالتغيرات في المناطق القطبية،

)(4

أن سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPمثال جيد لمبادرة دولية تجمع دوائر البحوث والخدمات والعمليات القطبية معا،

التذييل  - 2القرارات
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وإذ يسلم بما يلي:
)(1

أن المنظمة ) (WMOقد حصلت في عام  2017على مركز مراقب لدى مجلس المنطقة القطبية الشمالية ،وأنها
تعمل منذ سنوات عديدة خبيرا مدعوا نشطا لدى معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ولجنة حماية البيئة،

)(2

تعاون المنظمة ) (WMOعلى مستوى رفيع مؤخرا مع مجلس المنطقة القطبية الشمالية وأفرقته العاملة ،وبخاصة
خالل اجتماع كبار مسؤولي المنطقة القطبية الشمالية ،واجتماعات األفرقة العاملة التابعة لمجلس المنطقة القطبية
الشمالية ،بما في ذلك برنامج العمل بشأن الملوثات في المنطقة القطبية الشمالية ،وبرنامج مراقبة وتقييم المنطقة
القطبية الشمالية ،والفريق العامل المعني بحماية البيئة البحرية في المنطقة القطبية الشمالية،

)(3

مساهمة المنظمة ) (WMOفي شبكات الرصد المستمر للمنطقة القطبية الشمالية )،(SAON

)(4

أن مجلس المنطقة القطبية الشمالية أعلن في اجتماعه الوزاري العاشر (فيربانكس ،آالسكا ،الواليات المتحدة
األمريكية 11 ،أيار /مايو ” )2017اتفاق مجلس المنطقة القطبية الشمالية بشأن تعزيز التعاون العلمي الدولي في
المنطقة القطبية الشمالية ،وهو االتفاق الثالث الملزم قانونا الذي تم التفاوض عليه تحت إشراف مجلس المنطقة
القطبية الشمالية ،والذي سيساعد على زيادة الفعالية والكفاءة في تطوير المعرفة العلمية بشأن المنطقة ،ويعزز
التعاون العلمي في المنطقة القطبية الشمالية ،وهو يشجع جميع األطراف على تنفيذه بعد دخوله حيز
النفاذ“ (الفقرة  33من إعالن فيربانكس،)2017 ،

)(5

أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية ) (EC-PHORSقد سلم في دوراته األخيرة بضرورة تحسين التوازن بين الجنسين في
عضويته وفي عضوية المراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(6

المساهمة الممتازة المقدمة من فنلندا للمنظمة ) (WMOفي تعزيز التعاون في مجال األرصاد الجوية ،باعتباره أحد
المجاالت األربعة ذات األولوية خالل فترة رئاستها مجلس المنطقة القطبية الشمالية ،فضال عن استضافة فنلندا
مؤتمر قمة األرصاد الجوية في المنطقة القطبية الشمالية في  20آذار /مارس  ،2018على هامش اجتماع كبار
المسؤولين عن المنطقة القطبية الشمالية،

)(7

أن شبكة المراكز المناخية اإلقليمية للمنطقة القطبية الشمالية بدأت مرحلتها اإليضاحية سعيا إلى تسميتها من قبل
المنظمة ) ،(WMOوأجرت حتى اآلن ثالث دورات للمنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية القطبية ) (PARCOFوأنه
قد تم إحراز تقدم في تطوير شبكة المراكز المناخية اإلقليمية في منطقة القطب الثالث والمنطقة القطبية الجنوبية،
والتي ستحتاج إلى إرشادات مستمرة حتى يستكمل إنشاؤها،

)(8

أهمية وجود آلية لتنسيق أنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية الجنوبية ،بما في ذلك على وجه الخصوص
محطات الرصد في المناطق القطبية الجنوبية التابعة لشبكة الرصد األساسية اإلقليمية ) ،(RBONالتي تديرها
المنظمات الشريكة في معظم الحاالت؛

)(9

مساهمة وكاالت الفضاء التي تشارك في فريق العمل المعني بفضاء المنطقتين القطبيتين )(PSTG؛

يقرر إعادة إنشاء فريق الخبراء ) (EC-PHORSباالختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار ،والتي تتناول التوجهات
الرئيسية لجدول أعمال المعني بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية للفترة المالية القادمة في المنظمة )(WMO
) ،(2023-2020بصيغته المعتمدة من المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية )(Cg-18؛
يقرر أيضا إعادة إنشاء الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWليعمل في إطار اختصاص فريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الحادية والسبعين

18

العالية ) (EC-PHORSخالل المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوفقا لالختصاصات
المحددة في مرفق هذا القرار.
يدعو األعضاء إلى:
)(1

مراعاة أهمية سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين عند تعيين خبراء في هياكل عمل فريق الخبراء
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(2

كفالة استمرار توافر رصدات سنة التنبؤات القطبية ) (YOPPوبيانات التنبؤ العددي بالطقس ألغراض البحوث
والتحقق من النماذج ،لمدة تصل إلى  10سنوات بعد اكتمال المرحلة األساسية لسنة التنبؤات القطبية ).(YOPP
فهذه الفترة الزمة لضمان االستفادة الكاملة من االستثمار في إعداد البيانات وجمعها (انظر وثيقة المعلومات
 EC-70/INF. 9لمزيد من المعلومات)؛

)(EC-PHORS

يطلب من فريق الخبراء ):(EC-PHORS
)(1

أن يبحث ،مع مراعاة نتائج مؤتمر قمة المناطق الجبلية العالية في عام  ،2019تطور واليته في المستقبل
بهدف التوصية باختصاصات مبسطة للفريق وإمكانية تغيير اسم الفريق ،وأن يركز على الدور االستراتيجي
للفريق ،ودوره الميسر للشراكات ،ودوره في حشد الدعم ،مع تقديم المشورة للمجلس التنفيذي بشأن الجوانب
األخرى لألنشطة في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية التي تضطلع بها اللجان الفنية ومجلس
البحوث وغيرهما من هيئات المجلس التنفيذي ،مثل فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية؛

)(2

أن يقيم صلة وثيقة مع اللجان الفنية وغيرها من هيئات المنظمة ) (WMOذات الصلة بغية توجيه المراكز المناخية
اإلقليمية القطبية من أجل تسميتها من قبل في المنظمة ) ،(WMOوأن يسهم بفعالية في تطوير الخدمات المناخية،
ال سيما فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالغالف الجليدي؛

يطلب إلى األمين العام:
)(1

أن يدعو رسميا مجلس المنطقة القطبية الشمالية وأفرقته العاملة ذات الصلة (على سبيل المثال برنامج مراقبة
وتقييم المنطقة القطبية الشمالية وحماية البيئة البحرية في القطب الشمالي) ،واللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية
الشمالية ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ،واالجتماع التشاوري لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ،والفريق المعني برصدات األرض ،والمجلس
الدولي للعلوم وهيئاتها المعنية (مثل اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية ،واللجنة الدولية
المعنية بعلوم المنطقة القطبية الشمالية ،والرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي) ،والمنظمة البحرية الدولية،
والمنظمة الهيدروغرافية الدولية ،والمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية المتنقلة ،وغيرها من الرابطات ذات
الصلة التابعة لالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ،ومجلس مديري البرامج الوطنية
للمنطقة القطبية الجنوبية ،ومنتدى بحوث المنطقة القطبية الشمالية ،ورابطة العلميين البراعم القطبيين ،ومبادرة
البحوث الجبلية ،ومشروع مستقبل المياه العالمية ،وبيئة القطب الثالث ،والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال،
للمشاركة في فريق الخبراء ) (EC-PHORSكأعضاء؛

)(2

أن يقدم ما يلزم من دعم ألنشطة الفريق ودوراته ،بما في ذلك هيكل عمل المراقبة العالمية للغالف الجليدي
)  (GCWوفريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) ،(PSTGوأن يتواصل مع المنظمات والبرامج والهيئات
الدولية ذات الصلة؛

)(3

أن يقدم الدعم المالئم ألنشطة فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية بالتنسيق مع مكتب مشروع المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ،بما في ذلك تسهيل مشاركة الوكاالت األعضاء الجدد؛
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أن يشرك المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ،والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ،وفريق العمل
المعني بفضاء المناطق القطبية ،واألفرقة التي تضطلع بتصميم شبكات رصد تشغيلية ،في مرحلة دعم سنة
التنبؤات القطبية ) (YOPPلكفالة االنتقال السلس إلى العمليات.

ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-70) 27الذي لم يعد ساريا.
مالحظة:

مرفق القرار

(EC-71) 6

اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية
يتألف فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق
الجبلية العالية ) (EC-PHORSمن أعضاء يحددهم المجلس التنفيذي ويوافق عليهم الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة
المعنيين ،ومن بينهم األطراف في مجلس المنطقة القطبية الشمالية (مثال ،ممثلو مصالح الشعوب األصلية) ،وفي معاهدة
المنطقة القطبية الجنوبية ،ومن مشاركين من المنظمات األخرى التي لديها برامج نشطة في مجاالت األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا أو المحيطات أو الغالف الجليدي ،ال سيما في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية .ويجرى تسمية
الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء ) (EC-PHORSمن أعضاء الفريق التابع للمجلس التنفيذي الذي يمثلون نصفي الكرة
الشمالي والجنوبي على التوالي .ويحدد المقرر  - (EC-71) 1عضوية الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي،
األعضاء الحاليين لفريق الخبراء ).(EC-PHORS
ويجوز دعوة مراقبين من أفرقة أخرى لحضور اجتماعات فريق الخبراء.
ويجوز ل لفريق بأن ينشئ أفرقة فرعية وفرق عمل حسب وعند الحاجة ،بما في ذلك على وجه الخصوص فريق إدارة
و فرقة عمل معنية بالمنطقة القطبية الجنوبية ،وفرقة عمل معنية بالمناطق الجبلية العالية ،وفريق عمل معني بالبحوث
القطبية ،وفرقة عمل معنية بالخدمات وتعديل اختصاصات الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCW
يقوم الفريق بما يلي:
)(1

العمل بموجب االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق بأنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية
الجنوبية ،على نحو ما يرد في المرفق الثاني للوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15؛

)(2

مواصلة النهوض بالمبادرات التالية في إطار أنشطة المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية التابعة للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية( :أ) محطات رصد المنطقة القطبية الجنوبية ) (AntONكجزء من شبكة الرصد األساسي
اإلقليمية )(RBON؛ (ب) المراكز المناخية اإلقليمية القطبية ومنتديات التوقعات اإلقليمية القطبية؛ (ج) المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWومبادرات نظام رصد الدورة الهيدرولوجية ذات الصلة ()HYCOS؛ (د) أنشطة
المناطق الجبلية العالية؛ (هـ) النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبما في ذلك مشروع التنبؤات
القطبية ،وسنة التنبؤات القطبية ،فضال عن أنشطة البحوث ذات الصلة في إطار البرنامج العالمي للبحوث
المناخية ،والبرنامج العالمي لبحوث الطقس والمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAW؛

)(3

التشديد على المعلومات عن الفوائد االجتماعية واالقتصادية وجوانب جدوى تكلفة أنشطة المنظمة ) (WMOفي
المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،وتجميع تلك المعلومات وصيانتها ال سيما من خالل أنشطة التوعية وعن
طريق اجتذاب الخبرات في هذا المجال ،والتعاون مع اآلليات القائمة ،مثل اللجنة الفرعية للبحوث والتطبيقات
المجتمعية واالقتصادية التابعة لمشروع التنبؤات القطبية ومجلس البحوث واللجان الفنية ،والتواؤم معها؛
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)(4

استكشاف آليات إلشراك العلميين البراعم بنشاط في تحقيق النتائج ،بما في ذلك بالتعاون مع رابطة العلميين
البراعم القطبيين )(APECS؛

)(5

دعوة رؤساء اللجان الفنية ،ومجلس البحوث والفريق العامل الهيدرولوجي المشترك بين المؤتمر والمجلس
التنفيذي ،إلى المشاركة في فريق الخبراء )(EC-PHORS؛

)(6

تقديم توجيهات إستراتيجية للفريق التوجيهي التابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ،كآلية لتوجيه ورصد النشاط
خالل المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي وللتنسيق مع اللجنة الفنية األخرى ومجلس البحوث
وغير ذلك من الهيئات ذات الصلة ،ودمج مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي في هيكل عمل المنظمة )(WMO؛

)(7

اإلشراف على نشاط فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية وتوجيهه مما يوفر التنسيق بين وكاالت الفضاء
لتسهيل الحصول على مجموعات البيانات الساتلية األساسية وتوزيعها ،والمساهمة في تطوير منتجات محددة
مشتقة ،أو دعم تطويرها ،من أجل البحوث والتطبيقات العلمية المتعلقة بالغالف الجليدي والقطبي والمناطق
الجبلية العالية ،بما في ذلك تسهيل وضع مجموعة منقحة من األهداف اإلستراتيجية لفريق العمل المعني بفضاء
المناطق القطبية بناء على نتائج المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) ،(Cg-18ومع والية تشغيلية واضحة ومتجددة
لفريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية من خالل المؤتمر التاسع عشر؛

فيما يتعلق بالمناطق القطبية:
أن يضطلع الفريق بما يلي:
(أ)

إعداد وتعزيز نهج متكامل لفهم التأثير العالمي للتغيرات في المناطق القطبية حتى يتسنى تقديم الخدمات
الالزمة للمستخدمين ،وإسداء المشورة للحكومات بشأن جوانب التكيف مع آثار تغير المناخ؛

(ب)

ضمان إدراج شبكات الرصد التشغيلية والبحثية في المناطق القطبية (بما في ذلك شبكة الرصد األساسي
اإلقليمية ) /(RBONشبكة الرصد األساسي العالمية ) )(GBONفي إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوتحسينها لتشمل المتغيرات المتصلة بالغالف الجليدي؛

(ج)

بذل جهود متضافرة إلشراك أعضاء المنظمة واللجان الفنية ،ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى التابعة
للمنظمة ) ،(WMOواالتحادات اإلقليمية ،وكذلك المؤسسات والهيئات البحثية والدولية ذات الصلة ،في تحسين
القدرة على التنبؤ في المناطق القطبية على نطاقات زمنية تتراوح من الساعات إلى القرون؛

(د)

تنسيق اهتمامات المنظمة ) (WMOمع المنظمات الدولية األخرى التي تركز أنشطتها على العلوم والرصدات
القطبية ،والعمل في جو من التعاون حسب االقتضاء؛

(هـ)

في حالة تحديد مبادرات أخرى تتماشى مع أهداف المنظمة ) ،(WMOمثل مبادرة الشراكة القطبية الدولية،
التشارك معها وتقييم صالحيتها ،وتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي لمواصلة النظر فيها؛

(و)

اإلشراف على تنفيذ المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )  (GCWوتوجيهها ،بالتعاون مع
اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOوالبرامج والمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية
ذات الصلة؛

(ز)

اإلشراف على فريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGوتوجيهه ،وهو يوفر التنسيق بين وكاالت
الفضاء لتيسير الحصول على مجموعات البيانات الساتلية األساسية وتوزيعها ،والمساهمة في إعداد نواتج
مشتقة محددة ،أو دعم عملية اإلعداد ،من أجل البحوث العلمية للغالف الجليدي وتطبيقاتها؛

(ح)

تقديم توجيهات بشأن إعداد النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية ) ،(GIPPSبالتعاون مع اللجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية والبرامج والمؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة؛

التذييل  - 2القرارات

21

(ط)

توجيه تنفيذ المراكز المناخية اإلقليمية ) (RCCsالقطبية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية مع التركيز
بشكل خاص على منتجات الغالف الجليدي ،وتسهيل تنسيقها التشغيلي مع كيانات أخرى مثل المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )  ،(GCWوسنة التنبؤات القطبية ) ،(YOPPوالفريق الدولي العامل في رسم خرائط الجليد
) ،(IICWGوفريق العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ) ،(PSTGوغير ذلك؛

(ي)

توجيه وتسهيل مشاركة المنظمة ) (WMOفي تنفيذ اتفاق مجلس المنطقة القطبية الشمالية بشأن تعزيز التعاون
العلمي الدولي في المنطقة القطبية الشمالية؛

(ك)

تسهيل الحصول على بيانات الرصد من المناطق القطبية وتبادلها وحفظها باالمتثال لمتطلبات النظام
المتعلقة باألدوات وتبادل البيانات وإطار إدارة الجودة التابع للمنظمة ) (WMOلدعم توفير الخدمات الالزمة
للمناطق القطبية؛

(ل)

توفير منتدى لمناقشة القضايا العلمية ذات الصلة وتقديم توصيات بشأن البحوث والعمليات المتعلقة باألرصاد
الجوية والهيدرولوجية والمحيطات والغالف الجليدي المتعلقة بالمناطق القطبية؛

(م)

توفير مدخالت منتظمة بشأن المسائل المتصلة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلوم المحيطات والغالف
الجوي في المناطق القطبية ،لدعم أنشطة األفرقة أو الهيئات ذات الصلة ،من قبيل برنامج المناخ العالمي الذي
يشمل النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛ والبرنامج العالمي للبحوث المناخية )(WCRP؛ والبرنامج العالمي
للخدمات المناخية )(WCSP؛ والنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي
)  ،(GAWوالبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSواللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية والبرامج التابعة للمنظمة )(WMO؛

(ن)

ضمان إقامة تعاون وثيق مع المنظمات واللجان والبرامج الدولية المعنية األخرى ،مثل االجتماع التشاوري
لمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية ،ومجلس المنطقة القطبية الشمالية ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة
القطبية الجنوبية ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ،والرابطة الدولية لعلوم الغالف
الجليدي ،وغيرها من الرابطات ذات الصلة باالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض،
ومجلس مديري البرامج الوطنية للمنطقة القطبية الجنوبية ،ومنتدى بحوث المنطقة القطبية الشمالية ،ولجنة
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابعين لليونسكو ،واإلسهام في
هذه المنظمات؛

WIGOS

فيما يتعلق بالمنطقة القطبية الجنوبية:
ينبغي لفريق الخبراء أن يتعاون ،حسب االقتضاء ،مع الكيانات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة ،من أجل ما يلي:
(أ)

تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي في المنطقة الواقعة بين  60ºجنوبا و  90ºجنوبا؛

(ب) تنسيق برامج الرصد السطحي وفي الهواء العلوي في المنطقة القطبية الجنوبية ،بالعمل مع المنظمات العلمية
الدولية ذات الصلة ،وباالتصال باالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق برصدات المناطق دون اإلقليمية القطبية الجنوبية؛
(ج) تنسيق تصميم عنصر القطب الجنوبي لشبكات الرصد األساسية العالمية واإلقليمية (شبكة الرصد األساسي
اإلقليمية ) (RBONو شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،)(GBONالتي تتألف من محطات سطحية ومحطات للهواء
العلوي ،بما في ذلك الشبكة السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ وشبكة رصد الهواء العلوي التابعة
للنظام العالمي لرصد المناخ ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي ،وعناصر الرصد ذات الصلة األخرى؛
(د)

تنسيق ممارسات التوحيد القياسي للرصد والتشفير وتبادل البيانات وإدارة البيانات المنطبقة على المنطقة
القطبية الجنوبية؛
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(هـ) تنسيق األنشطة العلمية في منطقة القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي ،بالتعاون مع المنظمات العلمية األخرى مثل
اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية عند االقتضاء؛
(و)

اقتراح توصيات لألطراف في نظام معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية وأعضاء لجنة حماية البيئة التابعة لمعاهدة
المنطقة القطبية الجنوبية؛

(ز)

تحديد نطاق الهيكل المحتمل والترتيبات التشغيلية لشبكة المراكز المناخية اإلقليمية للمنطقة القطبية الجنوبية،
بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،وتوجيه تقدمها نحو تسميتها من قبل المنظمة )(WMO
والبدء في إنشاء عملية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFفي المنطقة القطبية الجنوبية؛

فيما يتعلق بالمنطقة القطبية الشمالية (بما في ذلك المناطق الشمالية):
أن يضطلع الفريق بما يلي:
(أ)

تعزيز تعاون المنظمة ) (WMOمع مجلس المنطقة القطبية الشمالية وأفرقته العاملة ،ال سيما لتوفير الرصدات
وأطر نمذجة نظام األرض المناسبة في المنطقة القطبية الشمالية ،ودعم سياسات القدرة على المقاومة فيما يتصل
بالمناخ والتكيف معه ،وتعزيز خدمات الهيدرولوجيا وموارد المياه ،وفهم التغيرات التي تحدث في المحيطات؛

(ب) في حين أن الوظائف المالئمة تغطيها االتحادات اإلقليمية المعنية ،فإنه يجوز للفريق أن يتواصل معها لتحديد
العناصر المالئمة لنظم وخدمات رصد المنطقة القطبية الشمالية؛
(ج) تقديم إرشادات ،بالتعاون مع الفريق العامل الهيدرولوجي المشترك بين المؤتمر والمجلس التنفيذي ،لزيادة تطوير
مشروع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في المنطقة القطبية الشمالية؛
(د)

عقد فترة رصد خاصة ثالثة ) (SOPلسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPللمنطقة القطبية الشمالية في الفترة من شباط/
فبراير  2020إلى آذار /مارس  ،2020مع مراعاة الدروس المستفادة من دورة الرصد الخاصة األولى لسنة
التنبؤات القطبية الستكمال أعمال المرصد المنساق المتعدد التخصصات الخاص بدراسة مناخ المنطقة القطبية
الشمالية ) (MOSAICواالستفادة من الرصدات المستفيضة خالل شتاء المنطقة القطبية الشمالية؛

(هـ) توجيه التقدم المتواصل لشبكة المراكز اإلقليمية للمنطقة القطبية الشمالية ( )Arctic RCC-Networkنحو تسميتها
من قبل المنظمة ) (WMOوعملياتها المستمرة بما في ذلك دورات المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية القطبية
) ،(PARCOFوتشجيع استيعاب منتجاتها وخدماتها بفعالية بواسطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsوالمستخدمين النهائيين؛

فيما يتعلق بالمناطق الجبلية العالية:
أن يضطلع الفريق بما يلي:
(أ)

اإلسهام في أعمال االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج الرامية إلى تحديد العناصر المالئمة في نظم
وخدمات رصد األحوال الجوية الهيدرولوجية والخاصة بالغالف الجليدي في المناطق الجبلية العالية؛

(ب) وضع استراتيجية بشأن أنشطة المنظمة ) (WMOالتي تركز على المناطق الجبلية العالية ،بما في ذلك من خالل
النظر في مبادرة مماثلة لسنة التنبؤات القطبية ) (YOPPللفترة المالية القادمة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي كي
ينظر فيها؛
(ج) توجيه تنفيذ شبكة المراكز المناخية اإلقليمية للقطب الثالث ،بالتشاور الوثيق مع االتحاد اإلقليمي الثاني ،وتسهيل
عملياتها لتأخذ في االعتبار نتائج مؤتمر قمة المناطق الجبلية العالية.

التذييل  - 2القرارات

23

اختصاصات الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
يضطلع الفريق التوجيهي بالمهام التالية خالل الفترة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ):(GCW
-

تقديم إرشادات رفيعة المستوى ،وتوجيه األنشطة ،وتعديل هيكل أفرقة العمل المعنية بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي لضمان تنفيذ األولويات التي أقرها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

-

العمل مع الفريق االنتقالي ،عن طريق رئيس الفريق التوجيهي أو من يعين لتمثيله ،على ضمان إدماج
عناصر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي هيكل عمل المنظمة ) (WMOخالل الفترة االنتقالية؛

-

ضمان مشاركة وتمثيل الشركاء الذين يضطلعون بأنشطة متعلقة بالغالف الجليدي ،وال سيما فريق العمل
المعني بفضاء المناطق القطبية ) (PSTGوالتابع لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية )(EC-PHORS؛

-

ضمان تمثيل األعضاء في األعمال المتعلقة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعن طريق خبرات
وجهات تنسيق؛

-

تقديم مشروع خطة رفيعة المستوى للفترة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعن
طريق فريق الخبراء ) (EC-PHORSكي يوافق عليها المجلس التنفيذي إبان دورته الثانية والسبعين.

يتولى رئيس ونائب له ،يعينهما فريق الخبراء ) ،(EC-PHORSقيادة الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ).(GCW

القرار

(EC-71) 7

فريق تطوير القدرات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 71برنامج التعليم والتدريب وآلية تنفيذه،

)(2

القرار  – (Cg-18) 72مبادرة المجمع العالمي التابع للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار  – (Cg-18) 74سد الفجوة في القدرات :زيادة الشراكات الفعالة ألغراض االستثمار في البنى التحتية
وتقديم الخدمات بما يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة،

)(4

القرار  – (Cg-18) 80إعالن جنيف لعام  :2019بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء،

)(5

القرار  – (Cg-17) 50برنامج تطوير القدرات،

)(6

القرار  – (Cg-17) 51برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة (،)WMO

)(7

القرار
تطوير القدرات،

)(8

القرار  – (EC-68) 9تحديث الختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،

(EC-64) 18

والقرار

(EC-65) 16

 -إ ستراتيجية المنظمة ( ) WMOلتطوير القدرات وخطة تنفيذ
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)(9

القرار  - (EC-67) 4اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات،

وإذ يضع في اعتباره أن سد الثغرات في قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsهو من
األهداف طويلة األجل للخطة اإلستراتيجية والتشغيلية للفترة  ،2023-2020فإن تطوير القدرات يعد بالتالي نشاطا شامال
رئيسيا للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك عمل جميع الهيئات التأسيسية للمنظمة ،وتعزيز المعارف والخبرات المتاحة
للمرافق الﻮﻃﻨﻴة ) (NMHSsوتﺤﺴﻴﻦ نﻮعﻴة الﻨﻮاتج والﺨﺪمات الﻤقﺪمة للمستخدمين.

”الغاية  4للخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOسد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس والمناخ والخدمات
الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من خدمات بيئية :تحسين قدرة البلدان النامية على تقديم الخدمات لكفالة توافر
المعلومات والخدمات األساسية الالزمة للحكومات ،والقطاعات االقتصادية ،والمواطنين“
وإذ يأخذ في اعتباره الحاجة إلى شحذ الجهود الجماعية إلى أقصى حد على نطاق المنظمة ( )WMOوالشركاء
اإلنمائيين،
يقرر:
)(1

إنشاء فريق تطوير القدرات؛

)(2

االتفاق على اختصاصات الفريق (كما يرد في مرفق هذا القرار)؛

يدعو األعضاء إلى االستمرار في دعم جميع مبادرات تطوير القدرات التي تنفذها المنظمة ()WMO؛
يحث األعضاء على تمكين الخبراء المختصين التابعين لهم من المساهمة في أنشطة المنظمة ( )WMOبشأن تطوير
القدرات؛
يحث أيضا األعضاء على االستفادة من الموارد ،المالية والعينية ،لدعم أنشطة تطوير القدرات.
يطلب من األمين العام تزويد األعضاء سريعا بمواد مرجعية شاملة بخصوص مبادرة الدعم القطري لزيادة توضيح
تنفيذها العملي ،بما في ذلك زيادة تنقيح أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة على النحو المشار إليه في وثيقة
المعلومات  ،Cg-18/INF. 8.3وتقديم أمثلة على تطبيق المبادرة لتعريف األعضاء بها.
ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل ما يلي:
مالحظة:
)(1

القرار  – )EC-68( 9تحديث الختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب،

)(2

القرار  - )EC-67( 4اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات.

مرفق القرار

(EC-71) 7

اختصاصات فريق تطوير القدرات التابع للمجلس التنفيذي
.1

االختصاصات

يكون الفريق مسؤوال أمام المجلس التنفيذي عن طريق لجنة التنسيق الفني واللجنة االستشارية المعنية بالسياسات.
ويرصد الفريق األولويات واألنشطة في إطار الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ( )WMOوإستراتيجية المنظمة ()WMO
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لتطوير القدرات وسياسة المنظمة ( (WMOبشأن المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك تطوير القدرات المؤسسية
واإلجرائية والبشرية وقدرات البنية األساسية ،وال سيما:
’‘1

تحديد الثغرات المتعلقة بالسياسات الخاصة بقدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHSs
على تبادل المعلومات من أجل تقديم خدمات مالئمة ،لالمتثال لمعايير المنظمة ) (WMOوممارساتها الموصى بها،
مع أخذ إعالن جنيف لعام  2019في االعتبار،

’‘2

تقديم توجيهات بشأن جهود المنظمة ) (WMOلتعزيز المساعدة المقدمة للمرافق الوطنية ( )NMHSsفي البلدان
النامية ،واإلشراف على هذه الجهود .ويمكن أن تكون التوجيهات متماشية مع الخطوط المنصوص عليها في
مرفق هذه االختصاصات،

’‘3

استعراض السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب ،ومعايير المؤهالت والكفاءة ،وتقييمات مراكز التدريب اإلقليمية،
وأنشطة المجمع العالمي التابع للمنظمة )،(WMO

’‘4

تحديد احتياجات التدريب وإعطاء توجيهات بشأن كيفية تعزيز قدرات مؤسسات التدريب ،باإلضافة إلى تقديم
توصيات بشأن أنشطة التدريب لمعالجة الثغرات على مستوى التعليم النظامي والمستمر،

’‘5

القيام بدور إشرافي وتوجيهي في تنفيذ مهام المجلس التنفيذي وفقا للقرار  .)Cg-18( 74وعلى وجه الخصوص،
التأكد من أن أنشطة المنظمة ( )WMOالتي تدعم تطوير القدرات متكاملة ومراعية للسياق الوطني الفريد
لألعضاء ،ومن هذه األنشطة مبادرة الدعم القطري وبرنامج التعاون الطوعي ) ،(VCPباإلضافة إلى أنشطة
المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية ) (CREWSذات الصلة بالمنظمة (،)WMO

’‘6

استعراض الثغرات الموجودة في خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتحليل هذه الثغرات ،وتقديم
توجيهات تتعلق بجهود المنظمة في ما يخص المساواة بين الجنسين،

’‘7

تقديم تقارير وتوصيات للجنة االستشارية المعنية بالسياسات ولجنة التنسيق الفني ،بشأن أنشطة المنظمة
لتطوير القدرات ،لينظر فيها المجلس التنفيذي،

’‘8

مراعاة عمل اللجان الفنية والهيئات الفرعية األخرى التابعة للمجلس التنفيذي فيما يتعلق بتطوير القدرات.

.2

)(WMO

التشكيل

’‘1

يرأس الفريق إما نائب رئيس المنظمة وإما عضو معين من أعضاء المجلس التنفيذي .وإذا تعذر على الرئيس
حضور دورة من دورات الفريق ،فإنه يعين عضوا من أعضاء الفريق ليرأس الدورة في غيابه،

’‘2

إضافة إلى الرئيس ،يتألف الفريق من اثني عشر عضوا أساسيا كحد أقصى ،يعمل كل منهم بصفته الشخصية،

’‘3

يتضمن تشكيل الفريق ممثال لرؤساء االتحادات اإلقليمية وممثال لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة
( ،)WMOويعينهما المجلس التنفيذي،

’‘4

يعين المجلس التنفيذي األعضاء العشرة األساسيين المتبقين ،استنادا إلى ترشيحات الممثلين الدائمين ،على أساس
خبرتهم المهنية في تطوير القدرات المؤسسية واإلجرائية والبشرية وقدرات البنية األساسية في ميادين األرصاد
الجوية ،وعلم المناخ ،والهيدرولوجيا ،والمسائل المؤسسية والقانونية والمسائل التعليمية والتدريبية .ويأخذ المجلس
في االعتبار الحاجة إلى تحقيق التوازن في الفريق بين العناصر المختلفة لتطوير القدرات لتحقيق توازن فني
وجغرافي وجنساني مناسب في الفريق عند النظر في أكفأ المرشحين ،باستخدام العملية المبينة في القسم  3أدناه،
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’‘5

يدعو رئيس الفريق ممثلين من وكاالت التمويل والوكاالت اإلنمائية ،بما فيها الوكاالت اإلنمائية الرسمية واللجان
االقتصادية اإلقليمية والفرعية والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ،والخبراء وممثلو جماعات أصحاب
المصالح المعنيين بتطوير القدرات ،للمشاركة في أعمال الفريق ،حسب االقتضاء،

’‘6

ينتظر من أعضاء الفريق ،إضافة إلى عملهم بصفتهم الشخصية ،االتصال بصورة منتظمة باللجان الفنية لتعزيز
التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات،

’‘7

يعمل األعضاء في العادة لمدة أربع سنوات.
إجراءات تعيين األعضاء

.3

إضافة إلى أعضاء الفريق الذين يعينهم المجلس التنفيذي كما هو مبين في القسم  2أعاله ،يعين المجلس التنفيذي  10من
أعضاء الفريق من خالل عملية شفافة على النحو التالي:
’‘1

يوجه األمين العام رسالة إلى األعضاء ،مع إرسال نسخة إلى المستشارين الهيدرولوجيين ورؤساء االتحادات
اإلقليمية واللجان الفنية ،يبلغهم فيها بالفرصة المتاحة لترشيح شخص لديه المهارات المناسبة كي ينظر المجلس
التنفيذي في أن يكون من أعضاء فريق تطوير القدرات التابع للمجلس التنفيذي،

’‘2

يستعرض األمين العام المؤهالت ،ويقدم قائمة مرتبة بحسب األولويات بأسماء المرشحين إلى المجلس
التنفيذي (أو إلى رئيس المنظمة ( )WMOأثناء فترة ما بين الدورتين)،

’‘3

يعين المجلس (أو الرئيس نيابة عن المجلس وفقا ألحكام الفقرة  9من الالئحة العامة) أعضاء الفريق من قائمة
المرشحين التي يعدها األمين العام .ويأذن المجلس للرئيس بشغل أية وظائف تصبح شاغرة أثناء فترة ما بين
الدورتين باستخدام القائمة التي أقرها المجلس التنفيذي.

إجراءات العمل
الفريق:
(أ)

يجتمع مرة كل عام عادة،

(ب) يستخدم الوسائط اإللكترونية بفعالية ألغراض التنسيق والتعاون.
ـــــــــــــــــــــــــ
مرفق الختصاصات الفريق التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات
يمكن أن يقدم الفريق ،ضمن جملة أمور ،توجيهات للمنظمة على نسق المحاور التالية:
’‘1

آليات لتعزيز جمع أحدث المعلومات المتصلة بتطوير المرافق الوطنية ( )NMHSsوتقاسمها (قاعدة بيانات
المالمح القطرية ( /)CPDBالشبكة الخارجية ( ،)Extranetواالستبيانات وعمليات التقييم الوطنية)...؛

’‘2

اإلجراءات المتخذة لالستفادة من قدرات المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان النامية ،مثل:
أ.

تيسير ترتيبات التوأمة وغيرها من أشكال التعاون الثنائي المبتكر،

ب.

إستراتيجيات لدعم مبادرات منظومة األمم المتحدة وغيرها من مبادرات الشركاء اإلنمائيين،
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ج.

جهود دعم الحكومات والمستخدمين النهائيين وصناع القرار بشأن الفوائد االجتماعية االقتصادية
لالستثمار في المرافق الوطنية (،)NMHSs

د.

مساعدة المرافق الوطنية ( )NMHSsفي إدماج متطلبات المنظمة ( )WMOوالمتطلبات الوطنية في
السياسات الوطنية واألطر التشريعية وخطط التنمية الوطنية،

هـ.

جهود لزيادة األنشطة التدريبية والمتعلقة بالتعليم طويل األمد في البلدان النامية،

و.

جهود لوضع مشاريع وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها،

ز.

الترويج للمبادئ التي بنيت عليها األرصاد الجوية العالمية والهيدرولوجيا وعلم المناخ ،بما في ذلك مبادئ
الجهة المرجعية ،والمعايير العامة ،وتقاسم البيانات والنواتج،

ح.

استعراض أنشطة وتوصيات اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية الرامية إلى مساعدة المرافق الوطنية
( )NMHSsفي البلدان النامية على االمتثال لمعايير المنظمة ) (WMOوأفضل ممارساتها.

القرار

(EC-71) 8

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم )1165
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (EC-68) 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة  ،2019-2016والقرار  – (EC-70) 19دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع
المنظمة رقم ،)1165

)(WIGOS

وإذ يحيط علما بالقرار  – (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS
وإذ يقر مع التقدير مواصلة تطوير الواجهة البينية ألداة تحليل واستعراض قدرات نظام الرصد ) /(OSCARالسطح
ومرجع المستخدم ذي الصلة ،وقيام فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSبإعداد مواد إرشادية وفقا للقرار ،(EC-69) 2
وقد نظر في مشروع تحديث الدليل المقترح من فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام ) ،(WIGOSعلى
النحو الوارد في المرفق بهذا القرار،
يقرر اعتماد النسخة المحدثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  ،)1165على النحو الوارد في المرفق بهذا القرار ،اعتبارا من  1كانون الثاني /يناير ،2020
يطلب من األمين العام:
)(1

نشر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

ضمان االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛
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يطلب من لجنة الرصد والبنى التحتية ونظم المعلومات مواصلة تطوير وتحسين الدليل بمواد إضافية عندما يصبح
متاحا وفقا لقرار  – 37انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي الذي يبدأ في عام 2020؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

استخدام هذا الدليل لدى تنفيذهم لالئحة الفنية ذات الصلة؛

)(2

تقديم تعليقات إلى األمين العام بشأن كيفية تحسين النسخ الالحقة من الدليل.

ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-70) 19الذي لم يعد ساريا.
مالحظة:

مرفق القرار

(EC-71) 8

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165
(الوثيقة)EC-71-d04-1-WIGOS-ANNEX-No-1165-approved_ar.docx :
مالحظة المحرر :استخدم أعضاء المجلس التنفيذي الرابط أعاله العتماد التعديالت /مسودة الطبعة الجديدة .وسينشر
المطبوع النهائي على موقع مكتبة المنظمة.https://public.wmo.int/en/resources/library :

القرار

(EC-71) 9

(تأكيد) مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ()WMO
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار
وإعادة تأكيدها،

(EC-68) 8

بشأن معايير تسمية مراكز التدريب اإلقليمية

)(RTCs

التابعة للمنظمة ()WMO

وإذ يشير أيضا إلى القرار  ،(Cg-17) 52والمقرر  ،(EC-68) 64والمقرر  ،(EC-69) 56والقرار  ،(EC-70) 31بشأن
تمديد أجل وضع مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ( )WMOإلى حين انتهاء فريق الخبراء التابع
للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ) (EC-ETRمن عمليات االستعراض الخارجي الجارية أو المقبلة للمراكز
) ،(RTCsثم اتخاذ المجلس التنفيذي قرارات بهذا الشأن،
يقرر إعادة تأكيد وضع المركزين ) (RTCsالتابعين للمنظمة ( )WMOفي نيجيريا وكينيا ،على أساس توصيات فريق
الخبراء ) (EC-ETRواالتحاد اإلقليمي األول؛
يأخذ علما بأن فريق الخبراء ) (EC-ETRيستعرض حاليا مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة للمنظمة ( )WMOفي
مصر ومدغشقر والفلبين وقطر وجنوب أفريقيا.
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(EC-71) 10

التعديالت على دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم )702
إن المجلس التنفيذي،
إذ ينظر في دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم ( 1998 )702الطبعة الثانية)،
وإذ يشير إلى القرار  – (EC-64) 26الذي وجهت فيه الدورة الرابعة والستون للمجلس التنفيذي اللجان الفنية ذات الصلة
إلى إجراء استعراض وتنقيح مستمرين لالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO
وإذ يشير كذلك إلى التقرير النهائي الموجز للدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(8.1.2) (JCOMM-4
) (https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1093_ar.pdfحيث قامت اللجنة بما يلي:
)(1

أعربت عن تقديرها لقيمة دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم  ،)702وغيره من مطبوعات
اإلرشادات الفنية ذات الصلة في ضمان توفير نواتج تنبؤات تشغيلية ذات جودة عالية ودقيقة ومتسقة ومناسبة
التوقيت،

)(2

اعترفت بالتطورات التي حدثت وأوجه التقدم المتعلقة بالتنبؤ باألمواج وأقرت بفائدة األجزاء الدينامية في دليل
األمواج في مواكبة أحدث التطورات،

)(3

طلبت من فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعنية بنظم التنبؤ باألمواج والمخاطر
الساحلية ) (ETWCHأن تجري التنقيحات الالزمة على دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة
رقم ،) 702

وإدراكا منه بأن مسودة نسخة الدليل المنقحة قد خضعت الستعراض نظراء مستقل وفقا لعملية مطبوعات المنظمة
) (WMOوأن التعليقات قد أدمجت في النسخة الحالية (انظر مشروع دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها ) (2019وانظر وثيقة
المعلومات ) EC-71/INF 4.3(2لالطالع على ملخص التغييرات الرئيسية التي جرت بين نسخة عام  1998ومسودة
نسخة عام ،)2019
وإذ يشير إلى توصية لجنة اإلدارة التابعة للجنة الفنية المشتركة ) (2019) (JCOMMللمجلس التنفيذي إلقرار واعتماد
دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها بصيغته المنقحة (مطبوع المنظمة رقم  )702ليصبح ساريا بموجب القرار (Cg-17) 12
والمادة  127من الالئحة العامة للمنظمة )،(WMO
يقرر اعتماد دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها بصيغته المنقحة (مطبوع المنظمة رقم  )702كما ورد في وثيقة المعلومات
)EC-71/INF. 4.3(2؛
يطلب من اللجان الفنية:
)(1

)(2

إسداء المشورة الفنية وتقديم المساعدة للخدمات البحرية خصوصا فيما يتعلق بالتنبؤ باألمواج واإلنذارات
لألعضاء المعنيين،
مواصلة استعراض دليل تحليل األمواج والتنبؤ بها واقتراح مزيد من التعديالت عليه (مطبوع المنظمة رقم )702
حسب االقتضاء،

يحث أعضاء المنظمة ) (WMOباإلحاطة بدليل تحليل األمواج والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم  )702بنسخته المنقحة
واالستفادة منه،
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يطلب من األمين العام:
)(1

إجراء أي تعديالت تحريرية الحقة ،وضمان اتساق الوثائق ذات الصلة ونشر الدليل على النحو المحدد في القرار
،(Cg-18) 81

)(2

أن يوجه انتباه جميع األطراف المعنية إلى ما تقرر أعاله.

القرار

(EC-71) 11

النظام الداخلي للهيئات التأسيسية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،

)(3

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(4

القرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة )،(WMO

وقد نظر في تقرير فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بإصالح الهيئات التأسيسية
وتوصيات الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ))،(Cg-18/INF. 4(2
))(Cg-18/INF. 4(1

يعتمد "النظام الداخلي للجان الفنية" بصيغته الواردة في المرفق  1من هذا القرار؛
يطلب من رؤساء اللجان الفنية أن يكفلوا تنفيذ "النظام الداخلي للجان الفنية" بمساعدة األمانة ،وموافاته بتعليقاتهم على
كفاءة ذلك النظام وفعاليته؛
يؤيد مشروع "النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية" بصيغته الواردة في المرفق  2من هذا القرار؛ ويطلب من األمين
العام أن يضع الصيغة النهائية لذلك النظام بالتشاور مع رؤساء االتحاد اإلقليمي في إطار االستعراض الشامل المزمع
للمفهوم اإلقليمي والنهوج اإلقليمية للمنظمة  WMOوالرامي إلى تعزيز دور االتحادات اإلقليمية وفعاليتها (الرجوع إلى
القرار )(Cg-18) 11؛
يكلف:
)(1

لجنة التنسيق الفني بأن تبقي النظام الداخلي للجان الفنية والنظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية قيد االستعراض،
وأن تعد النظام الداخلي لمجلس البحوث وللهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOوأن تقترح ما يتالءم من
التعديالت تماشيا مع الجهود العامة المبذولة لتحقي ق الفعالية والكفاءة واالتساق على مستوى هيكل عمل
المنظمة WMO؛

)(2

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات بأن تستعرض النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (طبعة عام  )2012وأن
تحدثه بدعم من األمانة؛

يطلب من األمين العام نشر النظام الداخلي.
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.1

معلومات عامة

1.1

اعتمد النظام الداخلي للجان الفنية طبقا للمادة  4من الالئحة العامة .وهو يهدف إلى ضمان وضع ترتيبات
إجرائية موحدة لكل اللجان الفنية وهيئاتها الفرعية.

1.2

اعتمد المجلس التنفيذي هذا النظام الداخلي بما يخضع ألحكام االتفاقية والالئحة العامة للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية .ويجوز للمجلس التنفيذي أن يعدل أحكام هذا النظام بحسب الحاجة .ومتى تعارض أي
حكم من أحكام هذا النظام الداخلي مع أي من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة ،كانت الغلبة ألحكام
االتفاقية أو الالئحة العامة بحسب الحال.

.2

الغرض من اللجان الفنية واختصاصاتها

2.1

الهدف الرئيسي ألي لجنة هو دراسة الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصها وعلى األخص المسائل
التي تحال إليها مباشرة من المؤتمر والمجلس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر والمجلس
التنفيذي .وتعد اللجان الفنية من الهيئات التأسيسية للمنظمة.
مالحظة :يرد تعريف اللجان الفنية في المادتين  4و 19من االتفاقية .وترد األحكام العامة المتعلقة باللجان الفنية
تحديدا في الفصل "خامسا" من الالئحة العامة.

2.2

ترد االختصاصات العامة للجان الفنية ،بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر ،في المرفق الثالث من الالئحة
العامة .ويجوز للجان أن تقترح على المؤتمر إدخال تعديالت على اختصاصاتها العامة.
مالحظة :ترد نسخة من االختصاصات العامة في المرفق األول من هذا النظام الداخلي.

2.3

ترد االختصاصات المحددة للجان الفنية ،بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر في قرار إنشاء اللجنة ،في
المرفق الثاني من هذا النظام الداخلي.

2.4

تمتثل كل لجنة لالختصاصات العامة ولالختصاصات المحددة لها عند البت في برامج عملها وأنشطتها.
وينبغي لكل لجنة أن تبقي اختصاصاتها المحددة قيد االستعراض ويجوز لها أن تقترح ما يلزم من
التعديالت لضمان مواكبة المستجدات.

.3

أعضاء الجهاز الرئاسي

3.1

تنتخب كل لجنة أعضاء جهازها الرئاسي ورئيسا لها ونوابا مشاركين للرئيس طبقا للمادة  19من االتفاقية.
وتجرى االنتخابات إبان الجلسات العادية للجنة.
مالحظة :وفقا لتفسير المادة  19من االتفاقية ،يمكن أن يتقاسم منصب نائب رئيس أي لجنة متعددة التخصصات ،ما
يصل إلى ثالثة نواب مشاركين للرئيس.

3.2

كل خبير فني يعينه األعضاء الذين لهم حق التصويت والممثلون في اللجنة طبقا للمادة  183من الالئحة
العامة ،له الحق في الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس.

3.3

تمتد مدة والية أعضاء الجهاز الرئاسي من نهاية الدورة العادية النتخابهم إلى نهاية الدورة العادية التالية
مع عقد االنتخابات التالية لمناصبهم .ويجوز إعادة انتخاب العضو نفسه وفقا للمادة  11من الالئحة العامة.

3.4

ترد مهام رئيس اللجنة في المادة  186من الالئحة العامة.
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3.5

للجنة أن تنتخب ثالثة نواب مشاركين للرئيس على األكثر من أجل تغطية الموضوعات المختلفة من
المجالين العلمي والفني المندرجين في نطاق اختصاص اللجنة ،مع إيالء المراعاة الواجبة للتوازن
اإلقليمي والجنساني .وإذا اشتملت اختصاصات لجنة ما على الهيدرولوجيا التطبيقية ،تعين أن يكون أحد
أعضاء الجهاز الرئاسي (الرئيس أو أحد نوابه المشاركين) له خلفية هيدرولوجية.

3.6

يضطلع نواب الرئيس المشاركون بالمهام التالية:

(أ)

اإلنابة عن الرئيس في أعماله متى فوضهم الرئيس بذلك أو كان غير متاح ألداء مهامه.

(ب)

تنسيق الموضوعات في مجال خبرة محدد يرتبط بنطاق اختصاص اللجنة.

3.7

متى استقال رئيس اللجنة أو أحد نوابه المشاركين أو لم يعد قادرا على أداء المهام المنوطة بمنصبه ،تعين
اتخاذ الترتيبات الالزمة الستبداله في أسرع وقت طبقا لإلجراءات التي نصت عليها الالئحة العامة في
هذا الشأن.
مالحظة :تطبق أحكام المواد  11إلى  16من الالئحة العامة على اللجان التي ال تضم سوى نائب واحد للرئيس.

3.8

إذا انتخبت اللجنة أكثر من نائب واحد للرئيس ،فإنها تحدد أي النواب المشاركين للرئيس يعمل رئيسا
بالنيابة طبقا للمادة  12من الالئحة العامة.

.4

التشكيل

4.1

تتشكل اللجنة الفنية من خبراء فنيين في المجاالت التي تندرج في نطاق اختصاصها ويرشحهم األعضاء
الممثلون في اللجنة ويختاروا للعمل في أي من الهيئات الفرعية التابعة للجنة .ويجوز لألمم المتحدة
وغيرها من المنظمات الدولية التي أقامت معها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عالقات رسمية أن
ترشح خبراء فنيين إلى اللجنة.
مالحظة :يرد تعريف "الخبير الفني" في القسم المعنون "تعاريف" من الالئحة العامة.

4.2

يشارك الخبراء الفنيون المختارون للعمل في هيئة فرعية للجنة في تلك الهيئة بصفتهم الشخصية كخبراء
وليس بصفتهم ممثلين لمرشحيهم.

4.3

ترشيح الخبراء الفنيين

4.3.1

بعد أن ينشئ المؤتمر اللجنة الفنية ،يدعى األعضاء واألمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أقامت معها
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عالقات رسمية (ترتيبات أو اتفاقات عمل أو مذكرات تفاهم أو ما شابه
ذلك) إلى ترشيح خبراء للعمل في اللجنة .وتحدد الدعوة إلى الترشيح نوع الخبرة المطلوبة من المرشحين.
وعلى جهات الترشيح أن تقدم معلومات يمكن التحقق منها عن الخبراء المرشحين ،منها دورهم الحالي
ومؤهالتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم وخبرتهم في مجاالت العمل المتخصصة للجنة.

4.3.2

يرشح الممثل الدائم الخبراء الفنيين من العضو الذي ينتمي إليه ذلك الممثل .وأما تعيين الخبراء في علم
الهيدرولوجيا ،فيتم بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي المعني.

4.3.3

يحبذ أن يسعى الممثلون الدائمون ،عند ترشيح خبراء فنيين للجان ،إلى التواصل عند االقتضاء مع خبراء
فنيين إضافيين من الهيئات العامة أو الخاصة أو األكاديمية الوجيهة القائمة في بلدهم أو إقليمهم.
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4.3.4

يجوز للرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة والمنظمات الدولية ،التي عقدت معها المنظمة ) (WMOترتيبات أو
اتفاقات تغطي المشاركة المتبادلة في العمل ،أن يرشحوا أيضا خبراء فنيين إلى اللجنة .وتقدم المنظمات
التسميات من خالل األمانة ،التي تعتمد التسميات وتدرجها في برنامج مجتمع المنظمة ).(WMO

4.3.5

تلزم جهات الترشيح ،عند ترشيح خبراء للعمل في لجنة ،بالتعهد صراحة بالسماح لهؤالء الخبراء بالعمل
على المستوى الدولي وتخصيص جزء محدد من وقت عملهم لذلك النوع من العمل.

4.3.6

يقوم الرئيس ونوابه المشاركون بالنظر في الترشيحات الواردة والبت في استيفائها لشروط المؤهالت
المحددة بمساعدة فريق اإلدارة التابع للجنة أو ما يعادله من الهيئات واألمانة .ويشكل المرشحون الموافق
عليهم شبكة خبراء اللجان التي تشكل منها الهيئات الفرعية عن طريق عملية اختيار (انظر المادة .)5.5.5

.5

الهيئات الفرعية

5.1

لكل لجنة أن تنشئ هيئات فرعية لالضطالع بمهام محددة من برنامج عملها .وعلى اللجان أن تنشئ الحد
األدنى من الهيئات الفرعية من حيث المبدأ مع إيالء المراعاة الواجبة للموارد المالية والبشرية المتاحة.
وينبغي أن تسعى اللجنة الفنية إلى تنظيم بنيتها بطريقة متسقة ومنسقة اهتداء بهيكل الهيئات الفرعية في
كل لجنة.

5.2

تحدد اللجنة اختصاص ات كل هيئة فرعية تابعة لها على أن تندرج هذه االختصاصات ضمن نطاق
اختصاص اللجنة .ويجوز للجنة ،التي تنشئ هيئة فرعية خالل دورة ،أن تختار رئيس تلك الهيئة ونائبا له
عند االقتضاء أو أن تأذن لرئيسها بالقيام بذلك.

5.3

ينبغي تعيين الحد األدنى من الخبراء في كل هيئة فرعية مع إيالء المراعاة الواجبة للموارد المالية
والبشرية الالزمة ألداء المهام المعهودة إلى تلك الهيئة.

5.4

أنواع الهيئات الفرعية

5.4.1

اللجنة الدائمة
’‘1

يجوز للجنة الفنية أن تنشئ لجنة دائمة بوصفها هيئة خبراء ألداء مهام مرتبطة بالبندين  2و 3من
االختصاصات العامة للجان الفنية (المرفق الثالث من الالئحة العامة) واالختصاصات المحددة
للجنة الفنية المعنية.

’‘2

يكون للجان الدائمة نطاق عمل واختصاصات محدودة تحددها اللجنة الفنية األم .وينبغي أن تتناول
في المقام األول العمل الالزم في مجال وضع القواعد والمعايير وفقا لالختصاصات المحددة للجنة،
مع وضع لوائح فنية جديدة أو معدلة وما يرتبط من مواد إرشادية لتنفيذها.

’‘3

تنشأ اللجان الدائمة عادة للعمل حتى الدورة العادية التالية للجنة ويمكن إعادة إنشائها عند االقتضاء.

’‘4

يقوم رئيس اللجنة الفنية األم باختيار الخبراء الفنيين الذين سيعملون في اللجان الدائمة من ضمن
شبكة الخبراء ،بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة.

’‘5

يعلن الخبراء المختارون بالطريقة المناسبة ويطلب اتفاق من الممثل الدائم المعني إن لم يقدم ذلك
االتفاق خالل مرحلة الترشيح.

’‘6

يجوز للجان الدائمة أن تختلف حجما باختالف موضوعاتها وحجم أعمالها على أال يتجاوز ذلك
الحجم عددا تتفق عليه اللجنة الفنية األم خالل دورتها.
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مالحظة :تقوم ميزانية األربع سنوات المخصصة للجان الدائمة على افتراض أن حجمها المتوسط  20خبيرا منهم
الرئيس ونائبه.
5.4.2

فريق الدراسة
’‘1

تنشئ اللجنة فريق دراسة بوصفه هيئة خبراء لالضطالع بالمهام المرتبطة بالبندين  1و 4من
االختصاصات العامة للجان الفنية (المرفق الثالث من الالئحة العامة) واالختصاصات المحددة
للجنة المعنية.

’‘2

يكون ألفرقة الدراسة نطاق عمل واختصاصات محدودة تحددها اللجنة الفنية األم .وينبغي أن
تتناول في المقام األول الدراسات الخاصة بالمسائل الفنية المحددة وأن تضع اقتراحات بشأنها وتقيم
جدوى وضرورة إعداد المزيد من المواد اإلرشادية أو اللوائح الفنية بشأن الموضوع أو
الموضوعات قيد الدراسة.

’‘3

يكون فريق الدراسة محدد المدة ومحدود النطاق ومكلفا بتحقيق إنجازات محددة بوضوح.

’‘4

يقوم رئيس اللجنة الفنية األم باختيار الخبراء الفنيين الذين سيعملون في اللجان الدائمة من ضمن
شبكة الخبراء ،بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة .وينبغي إعالن الخبراء المختارين بالطريقة
المناسبة وطلب اتفاق من الممثل الدائم المعني إن لم يقدم ذلك االتفاق خالل مرحلة الترشيح.

’‘5

يجوز ألفرقة الدراسة أن تختلف حجما باختالف موضوعاتها وحجم أعمالها على أال يتجاوز ذلك
الحجم عددا تتفق عليه اللجنة الفنية األم خالل دورتها.

مالحظة :تقوم ميزانية األربع سنوات المخصصة ألفرقة الدراسة على افتراض أن حجمها المتوسط  15خبيرا منهم
الرئيس ونائبه.
5.4.3

5.4.4

فريق الخبراء
’‘1

لكل لجنة دائمة أن تنشئ أفرقة خبراء تكلفها بمهمة محددة تندرج في نطاق برنامج عمل تلك
اللجنة .وينبغي أن تكون أفرقة الخبراء محدودة المدة وأن تحدد لها إنجازات واضحة.

’‘2

تتشكل أفرقة الخبراء من خبراء في الموضوع المعني يختاروا من ضمن شبكة الخبراء .ويخضع
اختيار الخبراء الذين سيعملون في فريق الخبراء ورئيس ذلك الفريق لموافقة رئيس اللجنة الفنية
بناء على اقتراح رئيس اللجنة الدائمة.

’‘3

تنشئ اللجنة الدائمة الحد األدنى من أفرقة الخبراء .وينبغي أن تعمل أفرقة الخبراء في المقام األول
عبر وسائل االتصال اإللكترونية؛ وال تنظم اجتماعات وجها لوجه إال بعد الحصول على موافقة
اللجنة الدائمة األم.

شبكة الخبراء
’‘1

تنشئ األمانة قاعدة بيانات لشبكة الخبراء المشتركة وتحدثها.

’‘2

يدرج الخبراء الفنيون المرشحون وفقا للمادة  4.3أعاله في شبكة الخبراء .وتتحقق األمانة من أن
مؤهالت الخبراء المرشحين وكفاءاتهم تستوفي المتطلبات التي أعلنها األعضاء والمنظمات
الدولية .وفي حال عدم استيفاء المؤهالت أو الكفاءات للمتطلبات ،يبلغ الممثل الدائم مقدم الترشيح
أو المنظمة الدولية مقدمة الترشيح بذلك.
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5.4.5

5.4.6

5.5

’‘3

ينبغي تجميع الخبراء المنتمين إلى شبكة الخبراء على أساس أوساط الممارسين وفقا
لمؤهالتهم وكفاءاتهم.

’‘4

يجوز اختيار خبراء من ضمن شبكة الخبراء للعمل في اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وأفرقة
الخبراء .ويبلغ بذلك الممثل الدائم أو المستشار الهيدرولوجي المعني (فيما يتعلق بالخبراء في مجال
الهيدرولوجيا) أو رئيس المنظمة الدولية التي ينتمي إليها الخبير المعني.

’‘5

يجوز أن يطلب من الخبراء المنتمين إلى شبكة الخبراء أن يساهموا في عمل لجنة دائمة أو فريق
دراسة أو فريق خبراء بصفة مستعرض أو أي صفة أخرى .وينبغي اإلقرار بمساهمتهم في عمل
الهيئة الفرعية المعنية حسب األصول.

’‘6

يجري فريق اإلدارة التابع للجنة استعراضا دوريا لحالة شبكة الخبراء التي تدعم اللجنة .ويحذف
من شبكة الخبراء كل خبير لم يعمل ألكثر من  12شهرا.

فريق اإلدارة
’‘1

تنشئ كل لجنة فريق إدارة يتكون مما يلي :الرئيس ،ونواب الرئيس المشاركون ،ورؤساء اللجان
الدائمة ونوابهم ،وكذلك عند االقتضاء من رؤساء أفرقة الدراسة المعنية ونوابهم .ويتولى رئيس
اللجنة الفنية رئاسة فريق اإلدارة.

’‘2

لرئيس اللجنة الفنية أن يدعو خبراء إضافيين إلى االنضمام إلى فريق اإلدارة بحسب الحاجة.

’‘3

تكلف األفرقة اإلدارية التابعة للجان الفنية باالختصاصات العامة المحددة في المرفق الثالث .وتبت
كل لجنة فنية في االختصاصات المحددة لتلك األفرقة.

’‘4

يتولى فريق اإلدارة تنسيق كل األنشطة الخاصة باللجنة الفنية التي يتبعها عن طريق برنامج عمل
يعتمد إبان دورة اللجنة الفنية ،وتحديث ذلك البرنامج عند االقتضاء بعد الحصول على موافقة
رئيس اللجنة الفنية.

الهيئات الفرعية المشتركة
’‘1

يجوز إنشاء هيئات فرعية مشتركة أو لجان دائمة أو أفرقة دراسة بناء على اقتراح لجنتين فنيتين
أو أكثر أو بالتعاون مع هيئات معنية أخرى (مثل مجلس بحوث) بهدف الوقوف على
موضوعات مشتركة.

’‘2

يوافق المجلس التنفيذي على إنشاء الهيئات الفرعية المشتركة بناء على توصية رؤساء الهيئات المعنية.

’‘3

تنتخب الهيئات الفرعية المشتركة رئيسين يمثل كل منهما الهيئة األم المتعاونة.

لرئيس اللجنة الفنية أن ينشئ ما يراه ضروريا من الهيئات الفرعية لتلك اللجنة ،في الفترات الفاصلة بين
الدورات ،من أجل إنجاز المهام المدرجة في برنامج العمل أو تناول مسألة عاجلة .ويجري تنسيق إنشاء
كل لجنة دائمة جديدة أو فريق دراسة جديد حسب األصول مع األمانة وال سيما فيما يخص الموارد المالية
والبشرية الالزمة والحصول على إذن المجلس التنفيذي.
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متى استقال رئيس هيئة فرعية أو تعذر عليه القيام بمهامه ألي سبب من األسباب ،تولى نائب رئيس
الفريق ،إن وجد ،رئاسة الهيئة .وفي حال عدم وجود نائب للرئيس ،يعين رئيس اللجنة الفنية المسؤولة
رئيسا جديدا ويفضل أن يكون من بين أعضاء الهيئة الفرعية.

5.7

يوجه األمين العام الدعوة إلى كل خبير  -من بين الخبراء الفنيين المحددين في القسم  - 4من أجل العمل
في هيئة فرعية (عمال بقرار اللجنة الفنية) في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة اللجنة الفنية.

5.8

يعتبر أن الفريق العامل قد بدأ عمله متى وردت موافقة من أغلبية المرشحين البسيطة (بما في ذلك
الرئيس المعين).

.6

الدورات
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مالحظة :بناء على قرار من رئيس اللجنة ،وبالتشاور مع فريق اإلدارة وبناء على توصية منه ،يمكن تقسيم
أي لجنة إلى أجزاء تتضمن اجتماعات الهيئات الفرعية للجنة .ولن يكون الجتماعات الهيئات الفرعية هذه قبل
أو اثناء أي دورة من دورات اللجنة وضع حكومي دولي ،ولكنها ستكون على مستوى الخبراء .وتنطبق جميع
األحكام الواردة في الالئحة العامة لدورات الهيئات التأسيسية (من المادة  18إلى المادة  )64على الجزء
الحكومي الدولي لدورات اللجان الفنية .وينطبق أيضا مع إدخال ما يلزم من تعديالت على الدورات المشتركة
للهيئات التأسيسية.
6.1

عادة ما تعقد الدورات العادية للجنة الفنية على فترات ال تتجاوز عامين .وعلى رؤساء اللجان الفنية تحديد
مواعيد الدورات العادية للجانهم قبل كل فترة مالية مدتها أربع سنوات بوقت كاف .وال تعقد الدورات
االستثنائية إال لمعالجة التطورات غير المتوقعة التي قد تتطلب مناقشة واتخاذ قرار على المستوى
الحكومي الدولي.

6.2

يضع األمين العام برنامجا مؤقتا لدورات اللجان بالتشاور مع رؤساء اللجان ليتولى المجلس التنفيذي
تنسيقها في آخر دوره له قبل دورة المؤتمر العادية .ويرسل برنامج الدورات المنسق إلى جميع أعضاء
المنظمة قبل دورة المؤتمر العادية .ويحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية أو االستثنائية
بعد التشاور مع األمين العام.

6.3

مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا هو المكان االفتراضي النعقاد الدورة العادية للجان الفنية .ولكن
إذا أبدى عضو رغبته في استضافة أي دورة ألي لجنة فنية ،يتم التعامل مع هذه المقترحات وفقا
للمادة .18

6.4

إذا وردت من أكثر من عضو من أعضاء المنظمة دعوات الستضافة دورة بعينها من دورات أي لجنة،
يرفع األمين العام األمر إلى رئيس المنظمة للفصل فيه.

6.5

األمين العام هو المسؤول ،بالتشاور مع الداعي ،عن اتخاذ جميع الترتيبات لعقد الدورة المشتركة مع
استخدام أي تسهيالت يعرضها العضو المضيف.

6.6

يجوز عقد دورات مشتركة للجان الفنية ،رهنا بتفويض من رئيس المنظمة ،إذا كان جدول األعمال يغطي
البنود التي يمكن معالجتها بشكل أفضل بطريقة منسقة .ويحدد موعد ومكان انعقاد أي دورة مشتركة
بموجب اتفاق بين رؤساء اللجان المعنية بعد التشاور مع األمين العام.
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6.7

يجوز عقد دورات مشتركة للجان الفنية مع هيئات أخرى ،مثل االتحادات اإلقليمية ،إذا لزم األمر ،رهنا
بتفويض من رئيس المنظمة .ويحدد موعد ومكان انعقاد دورة مشتركة مثل هذه بموجب اتفاق بين رؤساء
الهيئات المعنية بعد التشاور مع األمين العام.

6.8

تدار الدورات المشتركة للجان مع الهيئات األخرى وفقا ألحكام الالئحة الفنية ،وقواعد النظام الداخلي التي
تسري على الهيئة التأسيسية التي ينتمي إليها رئيس الدورة المشتركة ،ويتخذ رئيس الدورة المشتركة بعد
الدورة الخطوات التي جرت العادة على اتخاذها بعد دورة الهيئة التأسيسية التي ينتمي إليها بما في ذلك
رفع تقرير عن أعمال الدورة المشتركة إلى المؤتمر أو إلى المجلس التنفيذي.

6.9

الوثائق

6.9.1

يوزع األمين العام إشعارا بتاريخ ومكان انعقاد أي دورة للجنة أو دورة مشتركة على أعضاء المنظمة
وعلى أعضاء اللجنة وعلى رؤساء جميع الهيئات التأسيسية األخرى وعلى األمم المتحدة وعلى جميع
المنظمات الدولية األخرى التي عقدت معها المنظمة ترتيبات أو اتفاقات وكذلك على أشخاص آخرين طبقا
ألحكام المادتين  19و ،20وذلك قبل جلسة االفتتاح بمدة  120يوما على األقل.

6.9.2

يرسل أيضا إلى من وجه إليهم اإلشعار جدول األعمال المؤقت ومذكرة توضيحية تلخص المشكالت التي
ستكون موضع مناقشة وذلك قبل تاريخ افتتاح الدورة بمدة  120يوما على األقل.

6.9.3

ت تاح الوثائق الخاصة بالدورة بأسرع ما يمكن ،وي فضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة
على األقل.

يوما

6.9.4

تعد تقارير دورات اللجان الفنية وفقا للمواد من  112إلى  117من الالئحة العامة.

6.9.5

تعتمد كل دورة عادية من دورات اللجنة برنامج عمل للفترة التي تسبق الدورة التالية .وتعد برامج العمل
بالتنسيق مع الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة.

6.10

جدول األعمال

6.10.1

يعد رئيس اللجنة جدول األعمال المؤقت ألي دورة عادية من دورات أي لجنة وذلك بالتشاور مع األمين
العام ،وعادة ما يتضمن ما يلي (الترتيب الدقيق يحدده الرئيس ويقدمه إلى الدورة العتماده):
(أ)

30

النظر في التقرير المتعلق بأوراق االعتماد؛

(ب) إنشاء اللجان؛
(ج) تقرير رئيس اللجنة؛
(د)

تقارير رؤساء الهيئات الفرعية التي أنشأتها اللجنة؛

(ه) بحث برامج المنظمة ) (WMOالخاصة باللجنة؛
(و)

بحث التخطيط االستراتيجي الخاص باللجنة؛

(ز)

البنود المقدمة من رئيس المنظمة والمجلس التنفيذي واللجان واالتحادات األخرى واألمم المتحدة
والمنظمات الدولية ذات الصلة واألعضاء؛
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(ح) استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة وتقييم تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة؛
(ط) استعراض قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة باللجنة؛
(ي) برنامج العمل والهيئات الفرعية لفترات ما بين الدورات التالية؛

6.10.2

(ك)

انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي؛

(ل)

اختياري  -المحاضرات والمناقشات العلمية في مجال نشاط اللجنة؛

ال يتضمن جدول أعمال الدورة االستثنائية للجنة سوى البنود التالية:
(أ)

النظر في التقرير المتعلق بأوراق االعتماد؛

(ب) إنشاء اللجان؛
(ج) النظر في المسألة (المسائل) التي دعيت الدورة إلى االنعقاد من أجلها.
مالحظة :في حالة دورة مدتها عامين لدورات اللجان العادية ،ال يجوز عقد دورات استثنائية إال استجابة
لظروف استثنائية.
6.10.3

ألي عضو من أعضاء المنظمة أن يقترح إدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت إلحدى الدورات
العادية ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة  30على األقل؛ وترفق بهذه المقترحات مذكرات
توضيحية للبنود اإلضافية توزع بواسطة األمانة على من وجه إليهم اإلشعار المشار إليه في المادة 6.5؛

6.10.4

توافى األمانة ،بأسرع وقت ممكن ،بأوراق العمل المقدمة من األعضاء بشأن بنود جدول األعمال
المؤقت ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة  60يوما على األقل؛ وتوزع األمانة أيضا هذه
األوراق.

6.10.5

يعد رئيس اللجنة جدول األعمال المؤقت ألي دورة عادية ألي لجنة ،بالتشاور مع األمين العام.

6.10.6

ال يتضمن جدول أعمال أي دورة استثنائية ألي لجنة إال بحث المسألة (المسائل) التي دعيت الدورة إلى
االنعقاد من أجلها.

6.10.7

يعرض جدول األعمال المؤقت على اللجنة إلقراره بأسرع ما يمكن بعد افتتاح الدورة .ويجوز تعديل
جدول األعمال في أي وقت خالل الدورة.

6.11

تعقد دورات اللجان الفنية كاجتماعات حكومية دولية تحضرها وفود بمندوب رئيسي لكل وفد .ويبلغ األعضاء
اسم المندوب الرئيسي ومناوبه من خالل إخطار يوجه إلى األمين العام استجابة إلعالن انعقاد الدورة.

6.12

يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر عقد جزء (أجزاء) للخبراء الفنيين ألي دورة قد يجتمع فيها المندوبون في
مجموعات منفصلة لمناقشة المسائل الفنية التي تحتاج إلى توضيح .وتعقد هذه األجزاء الفنية كأجزاء غير
حكومية دولية مع الخبراء المشاركين بصفتهم الشخصية.

6.13

يشارك الخبراء الذين رشحتهم المنظمات الدولية في الدورات بصفة مراقبين دون أن يكون لهم حق
التصويت.
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6.14

التصويت والنصاب القانوني

6.14.1

يفضل تحديد قرارات اللجان الفنية ،بما في ذلك انتخاب أعضاء المكتب ،بتوافق اآلراء .وإذا تعذر
التوصل إلى توافق في اآلراء ،يجوز إجراء التصويت وفقا للمواد من  57إلى .79

6.14.2

يكون النصاب القانوني للقرارات غير المتعلقة بانتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي وفقا للمادة  .194وإذا لم
يتم الحصول على النصاب القانوني في أي اجتماع ،تطبق المادة .195

6.14.3

يكون النصاب القانوني النتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي وفقا للمادة  .194وإذا لم يتم الحصول على
النصاب القانوني في أي اجتماع ،تحال القائمة الكاملة للمرشحين بالمراسلة إلى الممثلين الدائمين ألعضاء
المنظمة الممثلين في اللجنة ممن لهم حق التصويت .وال يعتبر أي مرشح منتخبا إال إذا حصل على أغلبية
األصوات في غضون  60يوما بعد أن يرسل إلى الممثلين الدائمين.

6.15

أنواع القرارات حسب الدورات

6.15.1

تصاغ قرارات دورات اللجان وفقا للمادة

6.15.2

تصاغ القرارات المتعلقة بإنشاء الهيئات الفرعية للجنة في صورة قرار.

6.15.3

تدرج التغييرات المقترحة على الالئحة الفنية في صورة توصية تقدم إلى المجلس التنفيذي أو المؤتمر.
وعند تقديم هذه التوصيات ،تنظر اللجان في متطلبات إخطار األعضاء الواردة في المادة  127من الالئحة
العامة.

.7

اجتماعات الهيئات الفرعية

7.1

بعد كل دورة ،يعد فريق اإلدارة التابع للجنة جدوال زمنيا الجتماعات اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التي
أسستها الدورة .وفي حالة وجود لجان دائمة مشتركة أو أفرقة دراسة ،تنسق اجتماعاتها مع فريق اإلدارة
التابع للهيئة الرئيسية األخرى.

7.2

تبقى اجتماع ات الهيئات الفرعية عند الحد األدنى الالزم .وتجتمع اللجان الدائمة عادة على أساس سنوي.

7.3

يستغرق اجتماع أي لجنة دائمة أو فريق دراسة عادة ثالثة أيام عمل .ويجوز منح رئيس اللجنة استثناء
لهذه المادة في حالة وجود مسائل معقدة للغاية قد تحتاج إلى وقت إضافي لمناقشتها.

7.4

يعد رئيس الهيئة الفرعية جدول األعمال وبرنامج العمل للدورة ،بالتشاور مع الرئيس وفريق اإلدارة.

7.5

فيما يتعلق بممارسة األعمال التجارية في اجتماعات اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة والهيئات الفرعية
األخرى ،تطبق المواد من  95إلى  109حسب االقتضاء.

7.6

بعد كل اجتماع من اجتماعات أي لجنة دائمة أو فريق دراسة ،على الرئيس أن يقدم تقريرا موجزا إلى
رئيس اللجنة في غضون  15يوما .ويقدم رؤساء فرق الخبراء تقارير موجزة لالجتماع إلى رئيس اللجنة
الدائمة الرئيسية.

.8

مساعدة األمانة

8.1

تضطلع األمانة ،بناء على طلب اللجنة ،باألعمال اإلدارية ،بما في ذلك إعداد الوثائق ،واألعمال الفنية
بالقدر الذي يتفق مع وظائفها .ويكلف األمين العام خبراء فنيين من األمانة لالشتراك بصفة استشارية في
أعمال كل لجنة من اللجان وللقيام بالدراسات الفنية التي قد تطلبها اللجنة.

163

من الالئحة العامة في صورة مقرر ،أو قرار ،أو توصية.
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المرفق األول

االختصاصات العامة للجان الفنية
(على النحو الوارد بالمرفق الثالث بالالئحة الفنية)
تقوم كل لجنة من اللجان الفنية في حدود اختصاصاتها المبينة أدناه وما تقضي به أحكام هذه الالئحة بما يلي:
)(1

دراسة واستعراض تقدم العلوم والتكنولوجيا وإخطار أعضاء المنظمة وإبالغ المؤتمر والمجلس التنفيذي
والهيئات التأسيسية األخرى بأوجه هذا التقدم واآلثار المترتبة عليه؛

)(2

وضع معايير مقترحة للطرق واإلجراءات والتقنيات والممارسات في مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
التطبيقية بما في ذلك ،بوجه خاص ،األجزاء المناسبة من الالئحة الفنية والمراجع واألدلة ،لكي ينظر فيها
المجلس التنفيذي والمؤتمر؛

)(3

القيام بمهام تتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة البرامج العلمية الفنية للمنظمة وذلك تحت التوجيه العام للمؤتمر
والمجلس التنفيذي وباالشتراك مع هيئات أخرى عند االقتضاء؛

)(4

توفير محفل لبحث وحل المشاكل العلمية والفنية المتصلة بنشاطها؛

)(5

تعزيز التدريب عن طريق المساعدة في تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وفي إعداد المواد الالزمة لها
واستنباط أساليب أخرى مناسبة لنقل المعارف والمنهجيات ،بما في ذلك نتائج البحوث ،بين أعضاء المنظمة؛

)(6

تعزيز التعاون الدولي ،وا لتعاون بصورة وثيقة ومستمرة في الشؤون العلمية والفنية مع المنظمات الدولية
األخرى المختصة عن طريق القنوات المالئمة؛

)(7

تنظيم عملها بحيث تتناول النواتج المجتمعية ،بما يتمشى مع إجراءات اإلدارة المتبعة حاليا  ،بإعداد ومتابعة
خطة تشغيلية تركز على المجاالت المعن ية في إطار اختصاصاتها المحددة وتتناول الخطة االستراتيجية
للمنظمة )(WMO؛

)(8

إصدار ما ترى ضرورة إلصداره من التوصيات.

المرفق الثاني

االختصاصات الخاصة للجان الفنية
(ستدخل من القرار )(Cg-18) 7

المرفق الثالث

االختصاصات العامة ألفرقة اإلدارة التابعة للجان الفنية
(تضاف بعد أن يؤسس المؤتمر اللجان)
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.1

معلومات عامة

.1.1

يعتمد النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية وفقا للمادة  4من الالئحة العامة .ويتمثل هدفه في ضمان
الترتيبات اإلجرائية الموحدة لجميع االتحادات اإلقليمية وهيئاتها الفرعية.

.1.2

يعتمد المجلس التنفيذي النظام الداخلي بموجب السلطة المخولة له من االتفاقية والالئحة العامة للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية .وقد يعدله المجلس التنفيذي حسب االقتضاء .وفي حالة وجود أي تضارب بين
أحكام النظام الداخلي وأي من أحكام االتفاقية أو الالئحة العامة تكون الحجية لنص كل من االتفاقية
والالئحة العامة.

.2

وظائف االتحادات اإلقليمية وتوزيعها الجغرافي واختصاصاتها

.2.1

وظائف االتحادات اإلقليمية الرئيسية هي:
’‘1

العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي في أقاليمها؛

’‘2

بحث المسائل التي يوجه المجلس التنفيذي إليها نظرها؛

’‘3

مناقشة المسائل ذات األهمية العامة وتنسيق أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة المتصلة بها في
أقاليمها؛

’‘4

رفع توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي في المسائل التي تدخل ضمن أغراض المنظمة؛

’‘5

القيام بأي وظائف أخرى يعهد المؤتمر بها إليها.

مالحظة :االتحادات اإلقليمية محددة في المادتين  4و 18من االتفاقية .وترد اللوائح العامة المتعلقة خصوصا
باالتحادات اإلقليمية في الفصل الرابع من الالئحة العامة.
.2.2

االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة هي:
االتحاد اإلقليمي األول – أفريقيا
االتحاد اإلقليمي الثاني – آسيا
االتحاد اإلقليمي الثالث – أمريكا الجنوبية
االتحاد اإلقليمي الرابع – أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
االتحاد اإلقليمي الخامس – جنوب المحيط الهادئ
االتحاد اإلقليمي السادس  -أوروبا
وترد الحدود الجغرافية لألقاليم الخاصة بها في المرفق الثاني بالالئحة العامة.

.2.3

وترد االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية في المرفق الثاني بالالئحة العامة .ويجوز لالتحادات
اإلقليمية اقتراح تعديالت على االختصاصات العامة وتقديمها للمؤتمر.
مالحظة :ترد االختصاصات العامة والحدود الجغرافية لألقاليم الخاصة بها في المرفق األول لهذا النظام الداخلي.

.2.4

ينبغي لكل اتحاد إقليمي ،عند اتخاذ قرار بشأن برنامج عمله وأنشطته ،االلتزام باالختصاصات العامة.
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.3

العضوية

.3.1

أعضاء االتحادات اإلقليمية هم أعضاء المنظمة الذين أعلنوا عضويتهم بموجب شروط المادة (18أ) من
االتفاقية والمواد 166-164من الالئحة العامة.

.3.2

يجوز ألي عضو أن تنتمي ألكثر من اتحاد إقليمي شريطة أن تكون شروط المادة  164من الالئحة العامة
المتعلقة بالمسؤولية الحصرية ،فنيا وماليا ،لالحتفاظ بشبكة من محطات األرصاد الجوية أو المحطات
الهيدرولوجية التي تقع في ،أو تمتد إلى ،الحدود الجغرافية لإلقليم المعني ،مستوفاة.
مالحظة :على الرغم من أن األعضاء قد ينتمون إلى أكثر من اتحاد إقليمي يجوز لهم ممارسة حقوق التصويت في
جميع االتحادات التي ينتمون إليها ،إال أنه يجب احترام المادة  141من الالئحة النتخاب ممثل دائم للمجلس
التنفيذي .ولذلك فإن المادة  141من الالئحة تقيد أيضا المرشحين النتخاب رئيس االتحاد ،ألن رئيس االتحاد هو
عضو بحكم منصبه في المجلس التنفيذي.

.4

أعضاء الجهاز الرئاسي

.4.1

ينتخب كل اتحاد أعضاء جهازه الرئاسي ،والرئيس ونائب الرئيس ،وفقا للمادة  18من االتفاقية .وينبغي
أن تجري االنتخابات أثناء الدورات العادية لالتحاد.

.4.2

األشخاص الذين يعينهم األعضاء والذين ينتمون لالتحادات اإلقليمية كمديرين لمرافقهم لألرصاد الجوية
أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية فقط مؤهلون لشغل منصبي رئيس ونائب رئيس االتحاد ،إذا لم يكن
العضو قد حرم من حقوقه في التصويت في وقت انعقاد الدورة.

.4.3

ينبغي أن تكون فترة خدمة أعضاء الجهاز الرئاسي من نهاية الدورة العادية حتى نهاية الدورة العادية
القادمة في الدورة التي يعقد فيها انتخاب عضو الجهاز الرئاسي .ويمكن إعادة انتخابهم وفقا للمادة  11من
الالئحة العامة.

.4.4

ترد واجبات رئيس االتحاد في المادة  167من الالئحة العامة.

.4.5

ينبغي أن تكون واجبات نائب الرئيس التصرف نيابة عن الرئيس عندما يفوضه الرئيس أو عندما يكون
الرئيس غير قادر على أداء المهام.

.4.6

في حالة استقالة رئيس االتحاد أو نائب رئيس االتحاد أو عدم قدرتهما على أداء وظائف المكتب يجب
اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير بديل في أقرب وقت ممكن بعد اتباع اإلجراءات ذات الصلة في الالئحة
العامة (المواد  11إلى  16من الالئحة العامة).

.5

الهيئات الفرعية

.5.1

يجوز لكل اتحاد إنشاء هيئات فرعية تضطلع بمهام معينة في برنامج عملها .وكمبدأ عام ،ينبغي
لالتحادات أن تبقي عدد الهيئات الفرعية عند الحد األدنى الضروري مع إيالء االعتبار الواجب للموارد
المالية والبشرية المتاحة .وينبغي أن تسعى االتحادات إلى إنشاء هياكلها بطريقة متماسكة ومنسقة مع
أنواع مماثلة من الهيئات الفرعية في كل اتحاد.

.5.2

ينبغي لالتحاد أن يحدد اختصاصات كل هيئة فرعية وينبغي أن تكون في إطار اختصاصات االتحاد.
وعند إنشاء أي هيئة فرعية أثناء انعقاد جلسة ما ،يجوز لالتحاد اختيار رئيسه ،وعند االقتضاء ،نائب
للرئيس أو يأذن لرئيسه بالقيام بذلك.
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.5.3

باستثناء فرق اإلدارة ،ينبغي للهيئات الفرعية أن تتشكل من خبراء يرشحهم األعضاء المنتمون إلى االتحاد.

.5.4

ينبغي إبقاء عدد الخبراء في كل هيئة فرعية عند الحد األدنى الضروري مع إيالء االعتبار الواجب
للموارد المالية والبشرية الالزمة إلنجاز المهام المنوطة بتلك الهيئة.

.5.5

أنواع الهيئات الفرعية

.5.5.1

فريق اإلدارة
’‘1

ينبغي لكل اتحاد أن ينشئ فريق إدارة يتألف من :الرئيس ونائب الرئيس وعدد متفق عليه من
مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة لألعضاء المنتمين إلى االتحاد
اإلقليمي ورؤساء الهيئات الفرعية المنشأة ،حسب االقتضاء .وينبغي أن يرأس رئيس االتحاد
فريق اإلدارة.

مالحظة :ينبغي أن يتقرر عدد المديرين الذين سينضمون إلى فريق اإلدارة أثناء انعقاد دورة االتحاد على نحو
يكفل التغطية الجغرافية ذات الصلة والتوازن دون اإلقليمي والتوازن الجنسي وتوازن مستوى التطور.

.5.5.2

’‘2

يجوز لرئيس االتحاد أن يدعو خبراء إضافيين لدعم عمل فريق اإلدارة ،حسب الضرورة.

’‘3

ينبغي أن يكون لفريق اإلدارة في االتحاد اختصاصات عامة على النحو الوارد في المرفق الثاني.
ويجوز لكل اتحاد اتخاذ قرار بشأن اختصاصات محددة.

’‘4

ينبغي لفريق اإلدارة أن ينسق كافة أنشطة االتحاد المعني من خالل برنامج عمل معتمد أثناء انعقاد
دورة االتحاد مع إجراء التحديثات الالزمة التي يعتمدها الرئيس ،حسب االقتضاء.

الهيئات الفرعية المشتركة
مالحظة :سيتم تطوير هذا الجزء من المرحلة التالية من إصالح الهيئات التأسيسية

.5.6

يجوز لرئيس اتحاد ما إنشاء هيئة فرعية لالتحاد ،في فترة ما بين الدورتين ،حسب االقتضاء ،إلنجاز
المهام المحددة في برنامج العمل أو لمعالجة أي مسألة ملحة .وينبغي عند إنشاء أي هيئة فرعية جديدة أن
تنسق كما ينبغي مع األمانة بالنظر إلى الموارد المالية والبشرية الالزمة.

.5.7

إذا استقال أي رئيس هيئة فرعية أو تعذر عليه القيام بالمهام ألي سبب من األسباب ،يتولى نائب رئيس
الفريق ،إن وجد ،رئاسة الهيئة الفرعية .وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس يعين رئيس االتحاد المسؤول
رئيسا جديدا ،يفضل أن يكون من بين أعضاء الهيئة الفرعية.

.5.8

يوجه األمين العام الدعوة لكل خبير للعمل في هيئة فرعية (وفقا لقرار االتحاد) بأسرع وقت ممكن بعد
اختتام دورة االتحاد.

.5.9

تعتبر الهيئة الفرعية قد بدأت عملها متى وردت موافقة من أغلبية المرشحين البسيطة (بما في ذلك
الرئيس المعين).

.6

الدورات
مالحظة :تعقد دورات االتحاد اإلقليمي كاجتماعات حكومية دولية.

.6.1

ينبغي أن تعقد دورات االتحادات العادية عادة في فترات زمنية ال تتجاوز أربع سنوات .وينبغي لرؤساء
االتحادات اإلقليمية السعي إلى تحديد مواعيد الدورات العادية التحاداتهم بشكل جيد مسبقا لكل فترة مالية
مدتها أربع سنوات.
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.6.2

يجوز عقد دورة استثنائية لالتحاد بمقرر يتخذه المؤتمر أو المجلس التنفيذي ،إذا أوصى االتحاد بذلك ،إما
أثناء الدورة وإما عن طريق التصويت بالمراسلة الذي يتم بعد تلقي طلب بذلك من ثلث أعضاء المنظمة
الذين هم أعضاء في االتحاد .وينبغي أن تعقد الدورات االستثنائية فقط لمعالجة التطورات غير المتوقعة
التي قد تتطلب مناقشة حكومية دولية واتخاذ قرار.

.6.3

ينبغي لألمين العام أن يضع برنامجا مؤقتا لدورات االتحادات بالتشاور مع رؤساء االتحادات ليتولى
المجلس التنفيذي تنسيقها في آخر دورة له قبل دورة المؤتمر العادية .وينبغي أن يرسل البرنامج المنسق
للدورات لجميع األع ضاء قبل دورة المؤتمر العادية .وينبغي أن يحدد رئيس االتحاد تاريخ ومكان عقد أي
دورة عادية أو أي دورة استثنائية بعد التشاور مع األمين العام.

.6.4

تعقد الدورة العادية لالتحاد إقليمي ،في األحوال العادية ،في مكان ما داخل اإلقليم .وينبغي تناول
المقترحات وفقا للمادة  18من الالئحة .وفي حالة عدم تمكن أي عضو في االتحاد من استضافة الدورة،
يكون المكان االفتراضي لعقد دورة االتحاد المقر الرئيس للمنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا.

.6.5

إذا وردت دعوات من أكثر من عضو من أعضاء المنظمة الستضافة دورة بعينها التحاد إقليمي يرفع
األمين العام األمر إلى رئيس المنظمة للبت فيه.

.6.6

ينبغي لألمين العام أن يكون مسؤوال ،بالتشاور مع الداعي ،عن اتخاذ جميع الترتيبات لعقد دورة أو دورة
مشتركة ،مع االستفادة من أي تسهيالت يعرضها عضو مضيف ما.

.6.7

يجوز عقد دورات مشتركة لالتحادات اإلقليمية رهنا بتفويض من رئيس المنظمة ،إذا كان جدول األعمال
يغطي البنود التي يمكن معالجتها بشكل أفضل وبطريقة منسقة .وينبغي تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة
المشتركة باالتفاق بين رؤساء االتحادات المعنية بعد التشاور مع األمين العام.

.6.8

يجوز عقد دورات مشتركة لالتحادات اإلقليمية مع الهيئات األخرى ،مثل اللجان الفنية ،حسب الضرورة،
رهنا بتفويض من رئيس المنظمة .وينبغي تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة المشتركة باالتفاق بين رؤساء
الهيئات المعنية بعد التشاور مع األمين العام.

.6.9

تعقد الدورات المشتركة لالتحاد مع الهيئات األخرى وفقا ألحكام الالئحة العامة والنظام األساسي التي
تسري على الهيئات التأسيسية التي ينتمي إليها رئيس الدورة المشتركة ،ويتخذ رئيس الدورة المشتركة بعد
الدورة الخطوات التي جرت العادة على اتخاذها بعد دورة الهيئة التأسيسية التي ينتمي إليها ،بما في ذلك
رفع تقرير عن أعمال الدورة المشتركة إلى المؤتمر أو إلى المجلس التنفيذي.

.6.10

الوثائق

.6.10.1

يوزع األمين العام إشعارا بتاريخ ومكان الدورة على أعضاء المنظمة وعلى أعضاء االتحاد وعلى
رؤساء جميع الهيئات التأسيسية األخرى وعلى األمم المتحدة وعلى جميع المنظمات الدولية األخرى التي
أبرمت معها المنظمة ترتيبات أو اتفاقات وكذلك على أشخاص آخرين طبقا للمادتين  19و ،20قبل جلسة
افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على األقل.

.6.10.2

يرسل أيضا إلى من وجه إليهم اإلشعار جدول األعمال المؤقت ومذكرة توضيحية تلخص المشكالت التي
ستكون موضع مناقشة وذلك قبل تاريخ افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على األقل.

.6.10.3

ينبغي إتاحة وثائق الدورة بأسرع وقت ممكن ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بثالثين يوما.

.6.10.4

ينبغي موافاة األمانة بورقات العمل المقدمة من األعضاء بشأن بنود جدول األعمال المؤقت ،في أبكر
وقت ممكن ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بمدة ستين يوما؛ وينبغي أن تتيحها األمانة بالمثل.
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ينبغي أن تعد تقارير دورات االتحادات اإلقليمية وفقا للبنود  112إلى  117من الالئحة العامة.

.6.10.6

ينبغي لكل دورة عادية التحاد إقليمي ما أن تعتمد برنامج عمل للفترة التي تمتد حتى الدورة التالية.
وينبغي أن تعد برامج العمل بالتنسيق مع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة.

.6.11

جدول األعمال

.6.11.1

يعد رئيس االتحاد بالتشاور مع األمين العام جدول األعمال المؤقت لدورة االتحاد العادية .ويشمل هذا
الجدول في األحوال العادية ما يلي:
(أ)
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النظر في التقرير المتعلق بأوراق االعتماد؛

(ب) إنشاء اللجان؛
(ج) تقرير رئيس االتحاد؛
(د)

تقارير رؤساء الهيئات الفرعية؛

( ه)

بحث الجوانب اإلقليمية لما يلي:
’‘1

برامج المنظمة )(WMO؛

’‘2

التخطيط االستراتيجي والتشغيلي؛

(و)

البنود المعروضة من رئيس المنظمة والمجلس التنفيذي واالتحادات األخرى واللجان واألمم
المتحدة وأعضاء المنظمة؛

(ز)

استعراض قرارات وتوصيات االتحاد السابقة وحالة إجراءات المتابعة ذات الصلة؛

(ح) استعراض قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة باالتحاد؛
(ط) برنامج العمل لفترة ما بين الدورتين وإنشاء الهيئات الفرعية لالتحاد؛
(ي) انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي؛
(ك) اختياري :المحاضرات والمناقشات العلمية.
يحدد الرئيس الترتيب الذي يجب أن تتم وفقا له مناقشة بنود جدول األعمال ويعرضه على االتحاد إلقراره.
.6.11.2

ال يتضمن جدول أعمال دورة االتحاد االستثنائية سوى البنود التالية:
(أ)

النظر في التقرير المتعلق بأوراق االعتماد؛

(ب) إنشاء اللجان؛
(ج) النظر في المسألة (المسائل) التي دعيت الدورة إلى االنعقاد من أجلها.
.6.11.3

ألي عضو من أعضاء المنظمة أن يقترح إدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت إلحدى الدورات
العادية ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بثالثين يوما على األقل؛ وترفق بهذه المقترحات مذكرات
توضيحية للبنود اإلضافية توزع بواسطة األمانة على من وجه إليهم اإلشعار المشار إليه في المادة 6.5؛
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.6.11.4

ينبغي أن يعرض جدول األعمال المؤقت على االتحاد بأسرع وقت ممكن بعد افتتاح الدورة .ويجوز تعديل
جدول األعمال في أي وقت خالل الدورة.

.6.12

ينبغي عقد دورات االتحاد اإلقليمي كاجتماعات حكومية دولية يحضرها وفود مع مندوب رئيسي واحد
لكل وفد .وينبغي أن يبلغ األعضاء اسم المندوب الرئيسي وبديله/بديلها من خالل إخطار يوجه إلى األمين
العام استجابة إلعالن انعقاد الدورة.

.6.13

يجوز لرئيس االتحاد أن يقرر عقد جزء (أجزاء) من اجتماعات الخبراء الفنيين لدورة ما قد يجتمع فيها
الوفود في مجموعات منفصلة لمناقشة المسائل الفنية التي تحتاج إلى توضيح .وينبغي عقد مثل هذه
األجزاء الفنية باعتبارها غير حكومية دولية مع الخبراء المشاركين بصفتهم الشخصية.

.6.14

ينبغي أن يشارك الخبراء الذين رشحتهم المنظمات الدولية في الجلسات بصفة مراقبين دون حقوق التصويت.

.6.15

التصويت والنصاب القانوني

.6.15.1

ينبغي تحديد مقررات االتحادات اإلقليمية ،بما في ذلك انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي ،بتوافق اآلراء.
وإذا تعذر التوصل إلى توافق في اآلراء يجوز إجراء التصويت وفقا للمواد  57إلى  79من الالئحة العامة.

.6.15.2

ينبغي أن يكون النصاب القانوني التخاذ القرارات وانتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي وفقا للمادة  177من
الالئحة العامة.

.6.15.3

إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني في اجتماع ما ينبغي تطبيق المادة  178من الالئحة العامة على
القرارات بخالف االنتخابات.

.6.15.4

إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني النتخابات أعضاء الجهاز الرئاسي في اجتماع ما ،ينبغي إحالة
القائمة الكاملة للمرشحين بالمراسلة إلى الممثلين الدائمين ألعضاء المنظمة الذين هم أعضاء في االتحاد
ممن لهم حقوق التصويت .وينبغي أال يتم انتخاب أي مرشح إال إذا حصل على أغلبية األصوات في
غضون ستين يوما بعد إرساله إلى الممثلين الدائمين.

.6.16

أنواع القرارات حسب الجلسات

.6.16.1

ينبغي صياغة قرارات دورات االتحاد وفقا للمادة  163من الالئحة العامة في شكل مقرر أو قرار أو
توصية.

.6.16.2

ينبغي أن تكون قرارات إنشاء أي هيئة فرعية لالتحاد في شكل قرار.

.7

اجتماعات الهيئات الفرعية

.7.1

بعد كل دورة ،ينبغي لفريق اإلدارة أن يعد جدوال الجتماعات اللجان الدائمة ولجان الدراسات التي أنشأتها
الدورة .وفي حالة وجود لجان دائمة مشتركة أو لجان دراسات ،ينبغي تنسيق اجتماعاتها مع فريق اإلدارة
التابع للهيئة األصلية األخرى.

.7.2

ينبغي أن تظل اجتماعات الهيئات الفرعية عند الحد األدنى الالزم .وينبغي أن تجتمع أفرقة اإلدارة عادة
على أساس سنوي.

.7.3

ينبغي أن تكون مدة اجتماع أي هيئة فرعية عادة ثالثة أيام عمل .وقد يمنح رئيس االتحاد استثناء لهذه
القاعدة في حالة وجود مشكالت معقدة للغاية قد تحتاج إلى وقت إضافي للمناقشة.

التذييل  - 2القرارات

49

.7.4

ينبغي لرئ يس الهيئة الفرعية إعداد جدول األعمال وبرنامج العمل للدورة ،بالتشاور مع الرئيس
وفريق اإلدارة.

.7.5

بالنسبة إلدارة األعمال في اجتماعات الهيئات الفرعية ،ينبغي تطبيق المواد  95إلى  109حسب االقتضاء.

.7.6

ينبغي لرئيس الهيئة الفرعية تقديم تقرير موجز إلى رئيس االتحاد في غضون  15يوما بعد كل اجتماع
ألي هيئة فرعية.

.8

مساعدة األمانة

.8.1

ينبغي أن تضطلع األمانة ،بناء على طلب االتحاد ،باألعمال اإلدارية بما في ذلك إعداد الوثائق واألعمال
الفنية بالقدر الذي يتفق مع وظائفها .وينتدب األمين العام خبراء فنيين من األمانة لالشتراك بصفة
استشارية في أعمال كل اتحاد من االتحادات.

المرفق األول

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية
(سيتم إدراجها من القرار )(Cg-18) 6

المرفق الثاني

االختصاصات العامة ألفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية
(يتم وضعها كجزء من المرحلة التالية إلصالح الهيئات التأسيسية)

القرار

(EC-71) 12

القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدل اإلقامة لغير موظفي المنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يحيط علما بما يلي:
)(1

القرار  - (EC-67) 12القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة فيما يتعلق بغير موظفي
المنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 89الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام ،2021

وإذ يشير إلى المادة (6ب) من اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تنص على أن "يعمل جميع أعضاء الجهاز الرئاسي
للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ،بصدد أداء واجباتهم ،ممثلين للمنظمة ال ممثلين ألعضاء بعينهم في المنظمة"،
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وإذ يشير أيضا إلى أن المؤتمر قد قرر عقد دورة استثنائية للمؤتمر في عام  2021وطلب من المجلس التنفيذي النظر في
إمكانية عقد دورة استثنائية للمؤتمر في عام  2025نظرا إلى أن عقد دورتين للمؤتمر في فترة األربع سنوات من شأنه
أن يحقق فوائد بفضل زيادة وتيرة اجتماع األعضاء حتى تكون الحوكمة فعالة وجامعة ،وزيادة مشاركة األعضاء في
تعزيز التقدم الفني ووضع سياسات المنظمة )،(WMO

يقرر تعديل الفقرة  10من السياسة والقواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة لغير موظفي المنظمة )،(WMO
على النحو المبين في مرفق هذا القرار ،ودخول هذا التعديل حيز النفاذ فورا.
ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-67) 12الذي لم يعد ساريا.
مالحظة:

مرفق القرار

(EC-71) 12

السياسة والقواعد الناظمة لدفع نفقات السفر
وبدالت اإلقامة لغير موظفي المنظمة )(WMO
فهرس الفقرات
-1

مقدمة

-2

التطبيق

-3

السياسة العامة والشروط

-4

نفقات االنتقال

-5

بدل اإلقامة المتصلة بالسفر

-6

نفقات متنوعة خاصة بالسفر

-7

السلف الخاصة بالسفر

-8

التعويض عن الضرر أو الوفاة أثناء الخدمة نيابة عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

-9

رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية المسافر في مهمة رسمية للمنظمة )( (WMOبما في ذلك دورات
المجلس التنفيذي)

-10

أعضاء المجلس التنفيذي (عند سفرهم لحضور دورات المجلس التنفيذي) باستثناء الرئيس

-11

المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون لدى رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم لحضور دورات المجلس
التنفيذي)

-12

رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم في مهام رسمية للمنظمة ) (WMOأخرى غير حضور دورات المجلس
التنفيذي)

-13

رؤساء اللجان الفنية؛ وممثلو المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛
وأعضاء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي ،وغيرها من الهيئات التأسيسية للمنظمة
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) (WMOالمأذون لها باالجتماع على نفقة المنظمة )(WMO؛ وأعضاء اللجنة العلمية المشتركة وموظفو التخطيط
المشترك على النحو المنصوص عليه في اتفاق المنظمة ) /(WMOالمجلس الدولي للعلوم )(ICSU؛ وأعضاء
المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوهيئاتها الفرعية؛ والخبراء المدعوون لالستشارة أو
لحضور االجتماعات الخاصة بالتخطيط والحلقات الدراسية؛ والخبراء المدعوون أو المشاركون في تنفيذ
دراسات أو دراسات استقصائية
-14
-1

الحاالت االستثنائية
مقدمة

يجوز في ظروف معينة ،التصريح لألشخاص غير الموظفين في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية السفر نيابة عن
المنظمة .وتحدد هذه الوثيقة السياسة والترتيبات المالية التي تنطبق في حاالت من هذا القبيل فيما يتعلق بنفقات السفر
وبدل اإلقامة.
وتصدر هذه السياسة والقواعد بسلطة المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
-2

التطبيق

يجوز دفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة لألشخاص غير الموظفين في المنظمة ) ،(WMOإذا كانوا يندرجون ضمن إحدى
الفئات التالية:
(أ)

رئيس المنظمة ) (WMOالمسافر في مهمة رسمية للمنظمة )( (WMOانظر الفقرة )9؛

(ب)

أعضاء المجلس التنفيذي ،ما عدا الرئيس ،الذين يحضرون دورات المجلس التنفيذي (انظر الفقرة )10؛

(ج)

رؤساء االتحادات اإلقليمية المسافرون في مهمة رسمية أخرى غير حضور دورات المجلس التنفيذي
(انظر الفقرة )12؛

(د)

رؤساء اللجان الفنية؛ وممثلو المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛
وأعضاء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء المأذون لهم باالجتماع على نفقة المنظمة )(WMO؛ الخبراء المدعوون
للتشاور أو لحضور اجتماعات التخطيط؛ الخبراء المدعوون أو المشاركون في تنفيذ دراسات أو دراسات
استقصائية (انظر الفقرة )13؛

(هـ)

الخبراء االستشاريون واألشخاص اآلخرون المكلفون بتنفيذ مهام تتعلق ببرامج وأنشطة المنظمة
المختلفة؛

(و)

أعضاء اللجنة العلمية المشتركة ،وموظفو التخطيط المشترك على النحو المنصوص عليه في االتفاق بين
المنظمة ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم؛ والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواألشخاص الذين
يحضرون اجتماعات البرنامج )(WCRP؛

(ز)

الخبراء االستشاريون ،والخبراء واألشخاص اآلخرون المشاركون في تنفيذ مهام ممولة من اعتمادات من
الصندوق المشترك للبحوث المناخية ،وفقا لالتفاق بين المنظمة ) /(WMOالمجلس الدولي للعلوم ،والمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوأعضاء المجلس
الحكومي الدولي ) (IBCSواألشخاص الذين يحضرون اجتماعات النظام العالمي لرصد المناخ.

ويحدد نظام المدفوعات الخاصة بكل فئة في الفقرات التالية.

)(WMO
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-3

السياسة والشروط العامة

(أ)

تتحمل المنظمة ) (WMOنفقات السفر وبدل اإلقامة عندما يأذن األمين العام بالسفر .ويسري هذا اإلذن في جميع
الحاالت من خالل إصدار استمارة تصريح رسمية بالسفر من المنظمة ) (WMOموقعة على النحو الواجب من
األمين العام أو ممثله المأذون له /ممثلته المأذون لها .وتصدر استمارة التصريح بالسفر قبل السفر إال إذا كان
هذا اإلجراء غير ممكن تطبيقه عمليا بسبب إلحاح دواعي السفر .وفي هذه الحاالت ،تقدم استمارة التصريح
بالسفر بدون توان؛

(ب)

السلطة المتعلقة بالسفر ومدة المهمة المحددة في استمارة التصريح بالسفر ينبغي عدم تجاوزها بدون إذن مسبق
من األمين العام؛

(ج)

ال تتحمل المنظمة إال النفقات المتعلقة بالسفريات المنجزة فعليا وبالتكاليف المتكبدة فعليا؛

(د)

تكاليف السفر التي تتحملها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ينبغي أال تتجاوز عادة تكلفة رحلة الذهاب
واإلياب من مكان اإلقامة أو العمل المعتاد إلى مكان االجتماع؛

(هـ)

ينبغي إجراء السفر بأكثر الطرق توفيرا إال إذا ثبتت الضرورة الرسمية للسفر بطرق أخرى؛

(و)

إذا سافر مسافر بطريق غير مباشر تحقيقا لراحته الشخصية ،فإن استرداد النفقات يعتمد على خط سير الرحلة
الذي اتبع فعليا ،شريطة أال تتجاوز نفقات السفر النفقات التي كان المسافر سيتكبدها لو استخدم أكثر الطرق
توفيرا ومباشرة؛

(ز)

حيثما أمكن ،تشتري المنظمة بطاقات السفر .وحينما يشتري المسافر بطاقات السفر أو يتم تكبد نفقات إضافية
بس بب تغيير الطرق ،أو الحجز في عربات النوم ،إلخ ،ينبغي الحصول على إيصاالت من وكالء السفر أو هيئة
النقل وإرفاقها بطلب نفقات السفر؛

(ح)

تراعى شروط السفر الموضوعة في النظام األساسي للموظفين حينما تنطبق؛

(ط)

تشمل نفقات السفر وبدل اإلقامة:
’ ‘1نفقات االنتقال (انظر الفقرة )4؛
’ ‘2بدل اإلقامة المتعلق بالسفر أثناء السفر ،أو أثناء الفترة المنقضية في مكان االجتماع الذي صدر بشأنه
تصريح السفر ،عندما يتحدد ذلك (انظر الفقرة )5؛
’ ‘3النفقات اإلضافية الضرورية أثناء السفر (انظر الفقرة .)6

-4

نفقات االنتقال

(أ)

وسيلة السفر
يكون النقل جوا هو وسيلة السفر المعتادة على نفقة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .وسيكون بأكثر الطرق
مباشرة وتوفيرا .وإذا لم يكن النقل جوا ،والفوري والسريع واالقتصادي متاحا ،يؤذن باستخدام وسيلة انتقال
بديلة تكون األكثر مالءمة لمفهوم السرعة والتوفير.

(ب)

الدرجة المستخدمة أثناء السفر
رهنا بالشروط الواردة في الفقرة  ،9يكون السفر جوا في الدرجة االقتصادية ،أو بالقطار في الدرجة األولى.
ويجوز السماح بالسفر بحرا رهنا بالتكلفة اإلجمالية للمنظمة ) (WMOالتي ال تتجاوز تكاليف السفر جوا بأقصر
الطرق مباشرة (ال ينطبق هذا القيد على رئيس المنظمة ).(WMO
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السفر بالسيارة
يجوز السماح في حاالت معينة بالسفر بالسيارة الخاصة على ضوء استرداد النفقات بالمعدالت والشروط
المحددة لموظفي المنظمة ) (WMOفي النظام األساسي للموظفين.

(د)

وسائل انتقال أخرى
تسترد تكاليف االنتقال للسفر الضروري الرسمي بالترام أو بالتاكسي أو بغيره من الوسائل العادية المالئمة.
وتدرج نفقات السفر إلى االجتماع ومنه ،أثناء سير الدورة أو تقديم الخبرة االستشارية ،في بدل اإلعاشة
اليومي.
يسمح باسترداد النفقات المتكبدة في وسائل النقل العامة المالئمة بين المطار ونقطة الوصول أو المغادرة
األخرى ومكان اإلقامة أو مكان العمل.
إن استئجار وسيلة انتقال الستخدامها مدة أكبر زمنيا من تلك المبينة بالتفصيل في الفقرتين السابقتين لن يسمح
به ما لم يصرح بالتحديد بهذا التأجير.

-5

بدل اإلقامة المتعلقة بالسفر

(أ)

تعريف
يمنح بدل اإلقامة المتعلقة بالسفر لتعويض المسافر عن الزيادة الضرورية في نفقات المعيشة الناتجة عن السفر.
البدل هو المساهمة اإلجمالية للمنظمة في نفقات :الوجبات ،واإلقامة ،والحمامات ،والرسوم والبقشيش وأية
مدفوعات أخرى لقاء خدمات شخصية مقدمة ،وتكاليف المكالمات الهاتفية الشخصية وتكاليف االتصال األخرى
والمغسل ،وتنظيف المالبس وكيها ،وغيرها من النفقات الشخصية.
أي نفقات تتجاوز قيمة البدل يتحملها المسافر .وينبغي عدم الخلط بين النفقات الشخصية المشار إليها آنفا
والنفقات الثانوية المذكورة في الفقرة .6

(ب)

معدالت بدل اإلقامة
يحدد بدل اإلقامة عند دفعه ،على أساس بدل يومي ثابت .وترد معدالت البدل اليومي الخاص ببدالت اإلقامة
في الفقرات  9و 10و 12و.13

(ج)

حساب البدل
’‘1

بالنسبة للسفر بوسيلة أخرى غير السيارة أو السفينة ،تدفع المعدالت المالئمة المبينة في الفقرات التالية
لكل يوم تقويمي أو جزء منه ينطوي على اإلقامة ليال بعيدا عن المسكن على أن يدفع بدل يومي كامل
بالمعدل المالئم بالنسبة ليوم المغادرة لكن ال يدفع بدل ليوم العودة إلى المسكن أو مقر العمل الرسمي.
إذا كان مركز المسافر أو وسيلة سفره ينطبق عليهما أكثر من معدل واحد في أي يوم واحد ،يكون
المعدل المطبق على الجزء الرئيسي من اليوم هو المعدل الخاص بيوم كامل.

’‘2

بالنسبة للسفر بسيارة خاصة ،يدفع بدل اإلقامة عن الفترة التي كان يمكن بها تحقيق الرحلة بأكثر
طرق مباشرة واقتصادية.
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نفقات سفر متنوعة

يمكن استرداد نفقات السفر اإلضافية الضرورية لقاء وزن األمتعة الزائد ،وإصدار التأشيرات في جوازات السفر،
ونفقات البرق والهاتف من أجل المهام الرسمية للمنظمة ،لكن ال تدفع نفقات التأمين على حقائب السفر الشخصية ،أو
أجرة الحمال أو التأمين على الحوادث الشخصية.
-7

سلف السفر

(أ)

السياسة العامة
يجوز دفع سلفة مالية معقولة لقاء نفقات السفر المقدر استردادها.

(ب)

التفسير والشروط
تعتبر السلفة المالية معقولة إذا كانت ال تقل عن  50من دوالرات الواليات المتحدة وال تزيد على  100دوالر
من المصروفات المقدر استردادها.
إذا حصل مسافر أثناء سفر على مبلغ لبدل اإلقامة يساوي المبلغ الذي تم تسليفه ،فإنه يمكن أن يدفع له مقدما
رصيد النفقات المقدر استردادها.

(ج)

األرصدة
أي رصيد لسلفة يتجاوز النفقات المثبتة تعاد قيمته إلى المنظمة .وتعاد األرصدة التي لصالح المسافر بالبريد
عن طريق البنك بناء على تقديم اإليصاالت الالزمة والموافقة على طلب النفقات.

-8

التعويض عن الضرر أو الوفاة بسبب الخدمة نيابة عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

تنطبق األحكام التالية على التـأمين أثناء السفر في مهمة رسمية (المرض ،الحادث ،العجز أو الوفاة):
في حالة األ شخاص غير موظفي المنظمة المصرح لهم بالسفر على نفقتها و /أو الذين يتلقون بدل إقامة يومي ،وتقبل
المنظمة ) (WMOمسؤولية محدودة عن التعويض في حالة الوفاة أو المرض أو الضرر الذي يعزى إلى حضور
اجتماعات أو أداء خدمة نيابة عن المنظمة .وبناء عليه يكون هؤالء األشخاص مسؤولين مسؤولية تامة عن أي نفقات
متكبدة نتيجة ألحداث ال يمكن أن تعزى إلى حضور اجتماعات أو أداء خدمات نيابة عن المنظمة وعن أي ترتيب لهذا
التأمين على الحياة أو الصحة أو غيرها من أشكال التـأمين التي يعتبرونها مالئمة.
وتعين حدود التغطية التأمينية للتعويض في حالة الوفاة أو المرض أو الضرر الذي يعزى إلى الخدمات المتعلقة نيابة
عن المنظمة لغير موظفيها ،بمدى التغطية المتحصل عليها من التأمين التجاري ،وهي على نحو عام تبلغ:
(أ)

في حالة الوفاة 120 000 :من دوالرات الواليات المتحدة؛

(ب)

في حالة العجز الكلي الدائم 240 000 :من دوالرات الواليات المتحدة؛

(ج)

بالنسبة للعجز الجزئي الدائم :نسبة مئوية من مبلغ قدره  240 000من دوالرات الواليات المتحدة؛

(د)

بالنسبة للعجز الكلي المؤقت :تحدد النسبة وفقا لبوليصة التأمين المنطبقة وقت اإلصابة بالعجز.
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-9

55

رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية المسافر في مهمة رسمية للمنظمة )( (WMOبما في ذلك دورات
المجلس التنفيذي)
درجة السفر:

بالقطار

بحرا

جوا

الدرجة األولى
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليال)

الدرجة األولى

الدرجة األولى

معدالت البدل اليومي لبدل اإلقامة أثناء االنتقال واإلقامة في مكان االجتماع؛
 7من دوالرات الواليات المتحدة أكثر من المعدل المخصص لألمين العام المحدد في النظام األساسي لموظفي
المنظمة ) (WMOلألماكن المناسبة ،حسبما وضعته األمم المتحدة.
-10

أعضاء المجلس التنفيذي (عند سفرهم لحضور دورات المجلس التنفيذي) فيما عدا الرئيس

(أ)

عام
يحق لجميع أعضاء المجلس التنفيذي فيما عدا الرئيس (انظر الفقرة  )9استرداد تكاليف االنتقال ودفع بدالت
اإلقامة لهم أثناء االنتقال لغرض حضور دورات المجلس التنفيذي ضمن الشروط المقدمة بعدئذ.
في حاالت رئيس اتحاد إقليمي تحول أسباب ال يمكن تفاديها دون حضوره دورة ،يجوز دفع النفقات ذاتها
للبديل.
في حاالت استثنائية ،تدفع النفقات ذاتها للشخص الذي يحل محل عضو ،عندما ال يتسنى لألخير الحضور.

(ب)

درجة السفر

بالقطار

بحرا

جوا

الدرجة األولى
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليال)

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية

(رهنا بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جوا)
(ج)

بدل اإلقامة
’‘1

يدفع بدل اإلقامة عن فترة االنتقال بمعدالت البدل اليومي التي وضعتها األمم المتحدة لألماكن المالئمة،
لألعضاء الذين يختارون استرداد تكلفة انتقالهم.

’‘2

يدفع بدل اإلقامة لفترة حضور دورات المجلس التنفيذي ،عند الطلب ،بدال من تكاليف االنتقال (أي
أجور السفر ،وبدل اإلقامة اليومي أثناء االنتقال ،والمصروفات النثرية في محطات المغادرة والوصول،
إلخ ).وفق الشروط التالية:
•

يكون المعدل المنطبق هو المعدل السائد في األمم المتحدة لهذا النوع من البدل؛

•

المدفوعات المقدمة بموجب هذه القاعدة الناتجة عن ممارسة عضو المجلس التنفيذي لخياره/
خيارها ،سوف تلغي تلقائيا استحقاقه /استحقاقها السترداد تكاليف االنتقال المنصوص عليها في
أي قاعدة أخرى.
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(د)

أقل البلدان نموا
على الرغم من الفقرات (أ) ،و(ب) ،و(ج) الواردة آنفا ،تدفع كلتا نفقات السفر وبدل اإلقامة عند الطلب
ألعضاء المجلس التنفيذي من أقل البلدان نموا ) (LDCsإذا كانوا في حاجة إلى هذا الدعم لتمكينهم من المشاركة
الكاملة في دورات المجلس التنفيذي.
وقد وضعت األمم المتحدة قائمة أقل البلدان نموا.

-11

المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون لدى رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم لحضور دورات
المجلس التنفيذي)

تكون الترتيبات المادية لهذا الحضور هي ذاتها الترتيبات المطبقة على رؤساء االتحادات اإلقليمية بوصفهم أعضاء في
المجلس التنفيذي.
-12

رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم في مهام رسمية للمنظمة ) (WMOغير حضور دورات المجلس
التنفيذي)
درجة السفر:

بالقطار

بحرا

جوا

الدرجة األولى
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليال)

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية

(رهنا بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جوا)
معدالت بدل اإلقامة اليومي
المعدالت حسبما وضعتها األمم المتحدة لألماكن المالئمة.
-13

رؤساء اللجان الفنية؛ وممثلو المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛
وأعضاء األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي وغيره من الهيئات التأسيسية التابعة
للمنظمة ) (WMOالمصرح لهم باالجتماع على نفقة المنظمة )(WMO؛ وأعضاء اللجنة العلمية المشتركة
وموظفو التخطيط المشترك على النحو المنصوص عليه في االتفاق بين المنظمة ) /(WMOالمجلس الدولي
للعلوم؛ وأعضاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوالهيئات الفرعية التابعة له؛ والخبراء
المدعوون للتشاور أو الذين يحضرون اجتماعات التخطيط والحلقات الدراسية؛ والخبراء المدعوون أو
المشاركون في تنفيذ دراسات أو دراسات استقصائية
درجة السفر:

بالقطار

بحرا

جوا

الدرجة األولى
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليال)

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية

(رهنا بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جوا)
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معدالت بدل اإلقامة اليومي
المعدالت حسبما وضعتها األمم المتحدة لألماكن المعينة .ولن تدفع المنظمة نفقات السفر وبدل اإلقامة ،حسبما
ينطبق ذلك ،عن الفترة التي يكون خاللها رئيس اللجنة الفنية أو أي من األشخاص اآلخرين المذكورين آنفا
مدرجا في وفد عضو من أعضاء المنظمة ،يحضر دورة الهيئة التأسيسية المعنية.
-14

حاالت استثنائية

لدى تطبيق هذه القواعد ،قد يتعين على األمين العام استخدام سلطته التقديرية في حاالت سوء الحالة الصحية.

القرار

(EC-71) 13

ميزانية فترة السنتين

2021-2020

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

الفقرة  6.5من المادة  6والفقرة  7.7من المادة  7من الالئحة المالية،

)(2

القرار  – (Cg-18) 2الحد األقصى للنفقات للفترة المالية الثامنة عشرة ) ،(2023-2020مع تأكيد المؤتمر الثامن
عشر بصفة خاصة على تعزيز القدرات اإلقليمية،

)(3

القرار  – (Cg-18) 84تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية الثامنة عشرة )،(2023-2020

يقرر أن يخصص في عامي  2021-2020مبلغ  2.65مليون فرنك سويسري من مكاسب الكفاءة التي حددها األمين العام
ألنشطة تطوير القدرات في األقاليم حسب االقتضاء،
يعتمد الميزانية العادية لفترة السنتين  2021-2020البالغة  135 772 200فرنك سويسري بحسب أبواب الميزانية حسبما
ترد في المرفق  1بهذا القرار؛
يشير إلى التوزيع السنوي لميزانية فترة العامين ،حسبما يرد في المرفق  ،2وإلى التوزيع حسب التكاليف المباشرة
والتكاليف الموزعة ،حسبما يرد في المرفق  3بهذا القرار؛
يشير أيضا إلى أن اشتراكات األعضاء ستقيم طبقا لما ينص عليه القرار ،(Cg-18) 84
يطلب من األمين العام:
)(1

تقديم تقرير للدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي عن التقدم المحرز بشأن البحث عن مكاسب الكفاءة ،وخطط
تطبيقها في دعم الخطة االستراتيجية وتنفيذ الميزانية؛

)(2

تزويد الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي بتقرير عن كل إقليم وعضو ،بشأن األنشطة والخطط المالية،
وإعداد إجراء لتحضير هذا التقرير من أجل الغايات طويلة األجل األخرى؛

)(3

ضمان تقديم اتجاهات تغير بنود اإلنفاق ،حسب كل بند ،بالقيمة المطلقة والنسبية للسنوات األخيرة ،عند تقديم
مسودات الميزانيات المقبلة للمجلس التنفيذي.
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المرفق  1للقرار

(EC-71) 13

الميزانية العادية لفترة السنتين  2021-2020بحسب أبواب الميزانية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
ميزانية الفترة

أبواب الميزانية

2021-2020

الباب األول – الغاية طويلة األجل  - 1تلبية االحتياجات المجتمعية على نحو أفضل

31,868.3

الباب الثاني – الغاية طويلة األجل  - 2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام
األرض

23,862.9

الباب الثالث – الغاية طويلة األجل  - 3االرتقاء بالبحوث الموجهة

12,969.2

الباب الرابع – الغاية طويلة األجل  - 4سد الفجوة في القدرات

26,847.3

الباب الخامس – الغاية طويلة األجل  - 5إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة
) (WMOوبرامجها

1,536.2

الباب السادس – أجهزة رسم السياسات واإلدارة التنفيذية واإلشراف

18,510.8

الباب السابع – الخدمات اللغوية

20,177.5

مجموع ميزانية فترة السنتين

135,772.2

2021-2020

المرفق  2للقرار )EC-71( 13
الميزانية العادية لفترة السنتين  2021-2020موزعة حسب السنوات
(بآالف الفرنكات السويسرية)
أبواب االعتمادات

المجموع

2020

2021

الباب األول – الغاية طويلة األجل  - 1تلبية االحتياجات المجتمعية على
نحو أفضل

15,675.6

16,192.7

31,868.3

الباب الثاني – الغاية طويلة األجل  - 2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ
الخاصة بنظام األرض

11,946.9

11,916.0

23,862.9

الباب الثالث – الغاية طويلة األجل  - 3االرتقاء بالبحوث الموجهة

6,519.4

6,449.8

12,969.2

الباب الرابع – الغاية طويلة األجل  - 4سد الفجوة في القدرات

13,319.0

13,528.3

26,847.3

الباب الخامس – الغاية طويلة األجل  - 5إعادة المواءمة االستراتيجية
لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها

760.4

775.8

1,536.2

الباب السادس – أجهزة رسم السياسات واإلدارة التنفيذية واإلشراف

9,272.6

9,238.2

18,510.8

الباب السابع – الخدمات اللغوية

10,099.1

10,078.4

20,177.5

67,593.0

68,179.2

135,772.2

المجموع
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المرفق  3للقرار )EC-71( 13
الميزانية العادية لفترة السنتين
موزعة حسب التكاليف المباشرة والتكاليف الموزعة
(بآالف الفرنكات السويسرية)
2021-2020

التكاليف
المباشرة

أبواب االعتمادات

التكاليف
الموزعة

المجموع

الباب األول – الغاية طويلة األجل  - 1تلبية االحتياجات المجتمعية
على نحو أفضل

25,771.8

6,096.5

31,868.3

الباب الثاني – الغاية طويلة األجل  - 2تعزيز عمليات الرصد
والتنبؤ الخاصة بنظام األرض

19,297.5

4,565.4

23,862.9

الباب الثالث – الغاية طويلة األجل  - 3االرتقاء بالبحوث الموجهة

10,487.9

2,481.3

12,969.2

الباب الرابع – الغاية طويلة األجل  - 4سد الفجوة في القدرات

21,711.2

5,136.1

26,847.3

الباب الخامس – الغاية طويلة األجل  - 5إعادة المواءمة
االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها

1,242.3

293.9

1,536.2

الباب السادس – أجهزة رسم السياسات واإلدارة التنفيذية واإلشراف

14,969.4

3,541.4

18,510.8

الباب السابع – الخدمات اللغوية

16,317.2

3,860.3

20,177.5

109,797.3

25,974.9

135,772.2

المجموع

القرار

(EC-71) 14

البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام

2018

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية،
وقد نظر في بيان األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر ،2018
وتقرير مراجع الحسابات الخارجي مع التوصيات ،وتوصيات لجنة المراجعة واللجنة االستشارية للشؤون المالية
التابعتين للمنظمة )( (WMOانظر الوثائق ) ،EC-71/INF. 6(1و) ،Cg-18/INF. 9.6(1و)،Cg-18/INF. 9.6(2
و)،Cg-18/INF. 9.6(3
وإذ يحيط علما بالرأي الذي ال تحفظ فيه من منظور المراجعة بشأن البيانات المالية،
وإذ يحيط علما أيضا بأن األمين العام قد اتخذ إجراءات لتنفيذ أغلبية توصيات مراجع الحسابات الخارجي التي كانت
مفتوحة أثناء عام  2018وأن مسائل الرقابة الداخلية اإلضافية قد حددت خالل عام ،2018
وإذ يحيط علما كذلك بأن نفقات السفر قد زادت من  %7.9من إجمالي المصروفات في عام  2017إلى  %8.6من إجمالي
النفقات في عام  ،2018بما في ذلك زيادة تكاليف السفر الداعمة لمشاركة األعضاء في أنشطة المنظمة ) .(WMOوفي
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إطار دعوات األعضاء لتحقيق الكفاءة ،تم تحديد السفر كمجال لتحقيق الوفورات؛ ومع ذلك ،ال ينبغي أن يأتي هذا على
حساب دعم سفر األعضاء،
يعتمد البيانات المالية المراجعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام ( 2018انظر الوثيقة ))EC-71/INF. 6(1؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

أن يحيل البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها ،إلى جميع أعضاء
المنظمة )(WMO؛

)(2

اتخاذ إجراءات تدريجية لتناول مالحظات وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي بشأن الرقابة الداخلية بهدف
تنفيذ جميع هذه التوصيات بحلول الدورة الثانية والسبعين للمجلس (حزيران /يونيو  ،)2020وخصوصا فيما
يتعلق بتنفيذ مصفوفة جديدة للمخاطر والرقابة فيما يخص السفر؛

)(3

إبالغ المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في هذه المسائل؛

يالحظ مع القلق المبالغ الكبيرة لالشتراكات المقررة غير المسددة من بعض األعضاء؛
يحث األعضاء على تسديد المبالغ المستحقة عليهم في أقرب وقت ألن التأخر في السداد يعرض األمانة لخطر عدم دفع
التزاماتها في موعد استحقاقها؛
يحث كذلك األمانة للعمل مع رؤساء االتحادات اإلقليمية لتشجيع األعضاء على تسديد المبالغ المستحقة عليهم في
أقرب وقت.

القرار

(EC-71) 15

تعيين مراجع الحسابات الخارجي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-67) 11تعيين مراجع الحسابات الخارجي،
وإذ يشير أيضا إلى المادة  15من الالئحة المالية،
وإذ يشير كذلك إلى أن مدة والية مراجع الحسابات الخارجي الحالي تنتهي في  30حزيران /يونيو ،2020
يقرر تعيين ديوان مراجعة الحسابات اإليطالي ) (Corte dei Contiكمراجع حسابات خارجي للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية اعتبارا من  1تموز /يوليو  2020وحتى  30حزيران /يونيو .2024
ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-67) 11الذي لن يكون ساريا بعد  1تموز /يوليو .2020
مالحظة:
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(EC-71) 16

اعتبارات تتعلق بااللتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (EC-69) 69خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIوالمقرر - (EC-70) 60
خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة،
وإذ يشير أيضا إلى القرار  – (EC-LII) 7النظر في حسابات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لفترة السنتين
والقرار  – (EC-LXI) 14زيادة التحميل على تكاليف الرواتب من أجل تمويل الحسابين االحتياطيين الخاصين:
(أ) استحقاقات التعيين وإنهاء الخدمة( ،ب) استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة،

1989-1988

وإذ يالحظ أن التحميل على تكاليف الرواتب بنسبة  3في المائة من أجل تمويل الحساب االحتياطي الستحقاقات التأمين
الصحي بعد انتهاء الخدمة كانت غير كافية لتغطية تكاليف الدفع عند االستحقاق،
وإذ يالحظ أيضا أنه تم إصدار التقارير  ،A/70/590و ،A/71/698و A/73/662ذات الصلة بعمل الفريق العامل التابع
لألمم المتحدة ) (UNWGالمعني بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) (ASHIفي أعوام  ، 2015و ، 2016و 2018
على التوالي،
وإذ يالحظ كذلك أن تقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ) (ACABQبشأن تقارير الفريق العامل التابع
لألمم المتحدة ) (UNWGكانت قد أشارت إلى أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لتحقيق الكفاءة واحتواء التكاليف المتعلقة
بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) ،(ASHIوأن نهج الدفع عند االستحقاق يظل مناسبا في الوقت الحالي،
وإذ يالحظ أيضا أن التكلفة الكاملة لتكاليف التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) (ASHIلمناصب الموظفين الممولة من
المساهمات الطوعية قد تتجاوز تكاليف الرواتب لتمويل الحساب االحتياطي الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء
الخدمة ذات الصلة بهذه الوظائف،
يوافق على مقترحات األمين العام بزيادة التحميل على تكاليف الرواتب من أجل تمويل الحساب االحتياطي الستحقاقات
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من  3إلى  4في المائة ابتداء من  1كانون الثاني /يناير 2020؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

التواصل على وجه السرعة مع المنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة ،خاصة المنظمات الموجودة في جنيف
والتابعة لجمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم المتحدة ) ،(UNSMISلتحديد تدابير الكفاءة واحتواء التكاليف؛

)(2

تحديد رسوم مناسبة على تكاليف الموظفين في المناصب الممولة من المساهمات الطوعية ،وذلك قبل الدورة
الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي ،لضمان أن تحمل المنظمة ) (WMOهذه المساهمات على التكلفة الكاملة
المتوقعة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،وأن تقدم نسبة التحميل هذه إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي.
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القرار

(EC-71) 17

استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-70) 39استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي،

)(2

المادة ( 14ج) من االتفاقية بشأن مهام المجلس التنفيذي في النظر في القرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات
بشأنها ،طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة،

)(3

المادة  (9) 156من الالئحة العامة (طبعة  )2015بخصوص استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة
والمادة  27من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،

وإذ يأخذ في االعتبار مجموعة المقررات المتخذة في الدورة السبعين للمجلس التنفيذي،
وقد درس قرارات ومقررات المجلس السابقة التي ال تزال سارية،
يقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
2

EC-IV

6

EC-XII

13

EC-XXXIV

21

EC-XXXV

6

EC-XXXVI

4

EC-XL

15

EC-XLIV

13

EC-XLV

12

EC-XLVIII

9, 18

EC-LVI

5

EC-LVII

15

EC-LVIII

16, 17, 19, 26

EC-LIX

4, 6, 18

EC-LX,

4, 8, 14

EC-LXI

8, 13

EC-LXIII

14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24

EC-64

12

EC-65

5, 7, 9, 10, 13, 18, 22

EC-66

5, 6,

EC-67

1, 5, 6, 11, 12

EC-68

6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21

EC-69

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

EC-70

34, 35,36, 37, 38
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اإلبقاء على سريان القرارات التالية حتى  31كانون األول /ديسمبر :2019
قرار الدورة الستين للمجلس التنفيذي

(EC-LX) 4

قرار الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي

(EC-68) 11

قرار الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي

(EC-69) 21

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى المعتمدة قبل دورته الحادية والسبعين؛

يقرر أيضا:
)(1

اإلبقاء على سريان المقررات التالية:

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 39, 40,

EC-68:

42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
;83, 84, 86, 93
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,

EC-69:

;39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 68, 69, 70
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37,

EC-70:

;38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 60
)(2

عدم اإلبقاء على سريان المقررات األخرى المعتمدة قبل دورته الحادية والسبعين؛

يطلب من األمين العام أن ينشر نص قرارات ومقررات المجلس السارية ،بما في ذلك القرارات والمقررات المدخل
عليها تصويبات ،في طبعة جديدة من قرارات ومقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم .)508
ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-70) 39الذي لم يعد ساريا.
مالحظة:
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(EC-71) 1

عضوية الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي
يقرر المجلس التنفيذي ما يلي:
)(1

تحديد عضوية الهيئات الفرعية التالية:

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات )( (PACمرفق القرار )(EC-70) 35
رئيس المنظمة )( (WMOالرئيس)،
رؤساء االتحادات اإلقليمية،
أعضاء المجلس التنفيذي الذين يعينهم المجلس بناء على اقتراح الرئيس ،مع مالحظة الحاجة إلى الخبرات في
مجاالت التركيز في والية اللجنة ،ومع مراعاة التمثيل اإلقليمي والمساواة بين الجنسين:
السيد  ، M.L. Bahالسيدة  ، P. Endersbyالسيد  ، D. Grimesالسيد  ،C. Gomesالسيد  ، A. Johnsonالسيد
 ،J.-M. Lacaveالسيدة  ،Liu Yamingالسيد  ،Y. Sekitaالسيد  ،K. Takahashiالسيد  ،L. Uccelliniالسيد ،F. Uirab
السيدة .C.L. Wong
رئيس كل من الهيئة االستشارية العلمية ) (SAPولجنة التنسيق الفني ) ،(TCCكعضو بحكم منصبه.

لجنة التنسيق الفني )( (TCCمرفق القرار )(EC-70) 35
النائب الثاني لرئيس المنظمة )( (WMOالرئيس)،
رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية،
رؤساء االتحادات اإلقليمية،
رئيس ونائب رئيس مجلس البحوث،
رؤساء أي هيئات أخرى أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذي،
رؤساء الهيئات األخرى التي ترعاها المنظمة ) ،(WMOأو تشارك في رعايتها ،الذين يحددهم الرئيس،

الهيئة االستشارية العلمية )( (SAPالقرار )(Cg-18) 10
السيد ( S. Belcherالمملكة المتحدة) ،السيد ( G. Brunetاستراليا) ،السيدة ( P. Dubeبوتسوانا) ،السيد
(روسيا) ،السيد ( T. Koikeاليابان) ،السيد ( M. Kulmalaفنلندا) ،السيد ( D. Lettermeierالواليات المتحدة
األمريكية) ،السيدة ( A. Lynchالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( C. Nobreالبرازيل) ،السيد L. Ogallo
(كينيا) ،السيدة ( N. Pelesikotiتونغا) ،السيدة ( J. Slingoالمملكة المتحدة) ،السيد ( T. Stockerسويسرا) ،السيدة
( C. Veraاألرجنتين) ،السيد ( Yu Rucongالصين).

V. Kattsov

التعيين لمدة سنتين مبدئيا ،مع إمكانية التجديد.
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فرقة المرحلة االنتقالية (القرار )(Cg-18) 7
رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية الحالية والجديدة،
رؤساء االتحادات اإلقليمية،
رئيس ونائب رئيس مجلس البحوث،
رئيس ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية.

فريق التنسيق المعني بالمناخ (القرار )(EC-71) 4
النائب األول لرئيس المنظمة )( (WMOالرئيس)،
رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بدعم من رؤساء األفرقة العاملة وفرق المهام المعنية بالمناخ واإلطار العالمي
للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالتابعة لالتحادات اإلقليمية،
نواب الرؤساء المشاركين المختصين للجان الفنية،
ممثل (ممثلون) مجلس البحوث ،ورؤساء الهيئات الرقابية التابعة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
والنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS

)(WCRP

ممثلو المؤسسات التي تمثل الركائز ومجاالت األولوية لإلطار ) ،(GFCSفضال عن المؤسسات األخرى التي
تشارك بفعالية في تمويل اإلطار ) (GFCSوتنفيذه؛
ممثل (ممثلون) اللجنة االستشارية للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار )،(GFCS
ممثل (ممثلون) فريق التنسيق الهيدرولوجي،
ممثل (ممثلو) فريق تطوير القدرات،
ممثلون عن كيانات المنظمة ) (WMOالتشغيلية لنظام معلومات الخدمات المناخية – بما في ذلك مراكز اإلنتاج
العالمية ذات الصلة ،ومراكز المناخ اإلقليمية ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )– (NMHSs
وغير ذلك من المنظمات والبرامج والمبادرات ذات الصلة التي تتعامل مع مختلف النطاقات الزمنية المناخية
والتي يعد التعاون والتنسيق معها ضروريين من خالل طرائق من بينها المنتديات المناخية اإلقليمية والمنتديات
األخرى ،بهدف تعزيز تنفيذ اإلطار ) (GFCSوتعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي توفير معلومات وخدمات
مناخية داعمة للسياسات والقرارات من خالل تحسين االتساق والفعالية.
يجوز دعوة أعضاء مكتب الهيئة ) (IPCCولجنتها التنفيذية لعرض نواتج الهيئة ).(IPCC

فريق التنسيق الهيدرولوجي (القرار )(EC-71) 5
رئيس (رئيس الفريق) ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية،
رؤساء اللجان الدائمة ذات الصلة بالهيدرولوجيا وفرق الدراسة التابعة للجان الفنية،
ممثل لمجلس البحوث،
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مستشارون هيدرولوجيون إقليميون ورؤساء الهيئات الفرعية اإلقليمية المعنية بالهيدرولوجيا (إذا كانوا مختلفين
عن المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين)؛
ممثل لفريق التنسيق المعني بالمناخ،
خبراء رئيسيون ،من بينهم مديرو المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمتى أمكن ،لتنسيق ودعم العناصر
الرئيسية في الحافظة الهيدرولوجية للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تقترح الجمعية الهيدرولوجية؛
ممثلون من المنظمات األخرى وفقا للمادة ( 26ب) من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOعلى النحو الذي اقترحته
الجمعية الهيدرولوجية؛
السيد  P. Binderوالسيدة  - S. Tchindaعضوان في المجلس التنفيذي لديهما خلفية عن الطقس و /أو المناخ؛
رئيس لجنة التنسيق الفني )(TCC؛
نواب الرؤساء المشاركين للجان الفنية الذين لديهم خلفية هيدرولوجية.
 24عضوا كحد أقصى

فريق الخبراء المعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية القرار
(EC-71) 6

السيدة  ،S. Barrellأستراليا – رئيسة مشاركة
الدكتور  ،D. Grimesكندا – رئيس مشارك
السيدة  ،B. Arheimerالسويد
السيدة  ،K. Booجمهورية كوريا
السيد  S. Carpentierأستراليا
السيد  L. Chang'aتنزانيا
السيد  ،S. Colwellاللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا )(SCAR
السيد  ،A. Devarisالواليات المتحدة األمريكية
السيد  ،M. Drinkwaterوكالة الفضاء األوروبية )(ESA
السيدة  ،M. Dumontفرنسا
السيدة  ،J. Ekmanفنلندا
السيدة  ،P. Etalaاألرجنتين
السيد  ،C. Fierzالرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي )(IASC
السيدة  ،A. Isernالواليات المتحدة األمريكية
السيد  ،R. Hartigألمانيا
السيد  ،Ø. Hovالنرويج
السيد  ،A. Jönssonالسويد
السيد  ،T. Jungألمانيا
السيد  ،J. Keyالواليات المتحدة األمريكية
السيد  ،A. Klepikovاالتحاد الروسي
السيد  ،K. Lahlalالمغرب
السيد  ،H. Lantuitألمانيا
السيد  ،M. Mohapatraالهند
السيد  ،G. Navarroشيلي
السيدة  ،B. Özsoyتركيا
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السيد  ،S. J. Parkكوريا
السيد  ،G. Pedriniإيطاليا
السيد  ،A. Popeاللجنة العلمية المعني ببحوث المنطقة القطبية الشمالية )(IASC
السيد  ،J. Renwickنيوزيلندا
السيد  ،V. Ryabininلجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC-UNESCO
السيد  ،C. Scottالواليات المتحدة األمريكية
السيد  ،D. Scottكندا
السيد  ،U. S. Korsholmالدانمرك
السيد  ،Á. Snorrasonأيسلندا
السيد  ،J Standerجنوب أفريقيا
السيد  ،H. Tangenالنرويج
السيدة  ،R. Tatuskoالواليات المتحدة األمريكية
السيدة  ،P. U. Raibaudinشيلي
السيد  ،V. Vitaleإيطاليا
السيد  ،M. Yakovenkoاالتحاد الروسي
السيد  ،T. Yamanouchiاليابان
السيد  ،Ping Zhaoالصين
السيد  ،Z. Zhaojunالصين

فريق تطوير القدرات القرار

(EC-71) 7

النائب الثالث لرئيس المنظمة )( (WMOالرئيس)،
رئيس أحد االتحادات اإلقليمية وممثل من أحد مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ( ،)WMOيعينهما المجلس
التنفيذي (سيتقرر في الوقت المناسب)،
يعين المجلس التنفيذي األعضاء األساسيين ،استنادا إلى ترشيحات الممثلين الدائمين ،على أساس خبرتهم المهنية
في تطوير القدرات المؤسسية وقدراتهم الخاصة بالبنية التحتية واإلجراءات والموارد البشرية في ميادين
األرصاد الجوية ،وعلم المناخ ،والهيدرولوجيا ،والمسائل المؤسسية والقانونية والتعليم والتدريب ،مع مراعاة
الحاجة إلى ضرورة أن يكون الفريق متوازنا في مختلف عناصر تطوير القدرات حتى يكون متوازنا فنيا
وجغرافيا وجنسانيا عند النظر في أكفأ المرشحين ،باستخدام العملية المبينة في القسم  3من االختصاصات (يعين
في الوقت المناسب)،
يدعو رئيس الفريق ممثلين من وكاالت التمويل والوكاالت اإلنمائية ،بما فيها الوكاالت اإلنمائية الرسمية واللجان
االقتصادية اإلقليمية ودون اإلقليمية والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ،والخبراء وممثلو جماعات
أصحاب المصالح المعنيون بتطوير القدرات ،للمشاركة في أعمال الفريق ،حسب االقتضاء،
( 12عضوا أساسيا كحد أقصى)
)(2

إجراء عمليات االستبدال التالية في تشكيل الهيئات الفرعية:

فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة )( (WMOالمرفق  3للقرار )(EC-70) 36
النائب الثاني لرئيس المنظمة )( (WMOالرئيس) ،السيد  ،M.L. Bahالسيد  ،O. Chafkiالسيدة  ،P. Endersbyالسيد
 ،D. Grimesالسيدة  ،Liu Yamingالسيد  ،G. Navarroالسيد  ،Y. Sekitaالسيد  ،L. Uccelliniالسيدة ،C.L. Wong
السيد M. Yakovenko
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لجنة المعاشات التقاعدية بالمنظمة

)(WMO

السيد ( G.Navarroالرئيس) ،السيد  ،L. Bahالسيد  ،S. Mashiالسيد ( F. Teshomeمناوب).

المنسقون المعنيون بمراعاة تعميم البعد الجنساني (المقرر )(EC-70) 65
السيدة ( S. Barrellاستراليا) ،السيد ( F. Branskiالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( P. Evansالمملكة
المتحدة) ،السيدة ( C.Sauloاألرجنتين) ،السيد ( J. Smithالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد ( M. Jeanكندا)،
السيدة ( S. Tajbakhshإيران) ،السيدة ( E. Mateescuرومانيا).
)(3

اإلبقاء على تشكيل الهيئات الفرعية التالية:

لجنة المراجعة التابعة للمنظمة

)(WMO

تظل العضوية كما أنشأها المجلس التنفيذي بموجب مقرره .(EC-70) 65

فرقة العمل المعنية بالتعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن البرنامج
(التوصية )(EC-70) 9

)(AMDAR

السيد ( A. Reaاستراليا) (الرئيس) ،السيد ( C. Marshallالواليات المتحدة األمريكية) ،السيد
(المملكة المتحدة) ،السيدة ( K. Vashchankovaالرابطة الدولية  ،)IATAالسيدة ( C. Mariscalالرابطة الدولية
 ،)IATAالسيد ( F. Rodriguezالرابطة الدولية .)IATA
S. Stringer

)(4

تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجان االختيار التابعة للمجلس التنفيذي:

لجنة االختيار لجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

)(IMO

السيدة ( A. Kijaziالرئيسة) ،السيدة  ،Liu Yamingالسيد  ،A. Martisالسيد

K. Takahashi

لجنة االختيار لمراجع الحسابات الخارجي
السيد ( J.-M. Lacaveالرئيس) ،السيد  ،L. Bahالسيدة

C.L. Wong

لجنة االختيار للفريق االستشاري العلمي
السيدة ( C. Sauloالرئيسة) ،السيد  ،Y. Sekitaالسيد  ،L. Uccelliniالسيد

F. Uirab

لجنة االختيار لجائزة العلميين من الشباب
السيد ( A. Martisالرئيس) ،السيد  ،A. Aramugeالسيدة  ،A. Laingالسيد
لجنة االختيار لجائزة

M.A. Lopez

Vaisaala

السيد ( S. Caoالرئيس) ،السيد  ،S. Tchindaورئيس لجنة البنية التحتية
لجنة اختيار اللجنة العلمية المشتركة ) (JSCالمعنية بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP

السيدة ( C. Sauloالرئيسة) ،السيد  ،S. Caoالسيد  ،J.-M. Lacaveالسيد  ،S. Mashiالسيد  ،M. Mohapatraالسيد
L. Uccellini
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لجنة اختيار أعضاء لجنة المراجعة
السيد ( J.-M. Lacaveالرئيس) ،السيد  ، G. Navarroالسيدة

C.L. Wong

)(5

تشجيع الهيئات الفرعية على أن تستخدم في عملها ،قدر المستطاع ،وسائل االتصال اإللكترونية ووسائل
االجتماع عن بعد بغية تقليل عدد االجتماعات ومدتها ،وتعظيم نتائجها؛

)(6

في ضوء القيود المفروضة على الميزانية ،يقتصر عادة الدعم المالي الذي تقدمه المنظمة ) (WMOللمشاركة في
اجتماعات الهيئات الفرعية على الخبراء من البلدان النامية ،مع إيالء األولوية ألقل البلدان نموا والدول الجزرية
الصغيرة النامية .وكقاعدة عامة ،ال يقدم دعم مالي لمناوبي أعضاء المجلس المنتخبين بصفتهم الشخصية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
.1

القرار  – (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي التابع للمنظمة

.2

المرفق  3للقرار  – (EC-70) 36فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة

)(WMO
)(CBR-TF) (WMO

.3

القرارات

 7و 82و 9و(Cg-18) 10

.4

القرارات

 4و 5و 6و(EC-71) 7

.5

التوصية  - (EC-70) 9إقامة التعاون بين الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAوالمنظمة ).(WMO

المقرر

(EC-71) 2

الممارسات الجيدة لتنفيذ الخدمات الحضرية المتكاملة
إن المجلس التنفيذي،
)(1

يقرر تأييد "اإلرشادات بشأن الخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،والمناخ،
والبيئة ،المجلد الثاني :المدن اإليضاحية" (يرد ملخص لها في المرفق) التي يعدها فريق عامل مشترك بين
البرامج تحت قيادة لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة النظم األساسية )(CBS؛

)(2

يقدر عمل الفريق العامل المشترك بين البرامج والمعني بالخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت األرصاد
الجوية الهيدرولوجية /المناخ /البيئة كمثال نموذجي لألنشطة المتكاملة الشاملة للمنظمة )(WMO؛

)(3

يطلب تنقيح تشكيل هذا الفريق العامل حتى يمكن االستعانة به كقاعدة أساسية لمساعدة اللجان الفنية التابعة
للمنظمة ) (WMOومجلس البحوث على وضع اإلطار التعاوني مع الوكاالت األخرى وعلى إعداد خطة تنفيذ
لمساهمات المنظمة ) (WMOفي هذا اإلطار التعاوني .وسيضمن ذلك التنسيق الدولي للجهود المتعلقة بتطوير
وتقديم الخدمات الحضرية المتكاملة ودعم المضي قدما في تنفيذ الخطة الحضرية األوسع نطاقا؛

)(4

يشجع االتحادات اإلقليمية واألعضاء على االستعانة بالمنهجية المبينة في المجلد األول وبالممارسات الجيدة
الواردة في المجلد الثاني من اإلرشادات ،وعلى تنفيذ مشاريع تجريبية وتبادل تعقيباتهم مع الفريق العامل
المشترك بين البرامج؛
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)(5

يطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

دعم عمل الفريق العامل المشترك بين البرامج في حدود الموارد المتاحة من الميزانية ووضع آلية لتنفيذ
األنشطة الحضرية الشاملة في إطار إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

(ب) إرساء وتجديد شراكات بشأن المسائل الحضرية ،بين المنظمة ) (WMOوالمنظمات التابعة لمنظومة األمم
المتحدة (بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ) (UN HABITATومنظمة الصحة
العالمية ) ) (WHOوالمنظمات الدولية ،والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة المدن ،واألوساط
األكاديمية ،والقطاع الخاص؛
(ج) دعم تعبئة الموارد لتوسيع نطاق الممارسات الجيدة للخدمات الحضرية المتكاملة في البلدان األعضاء.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:


يدعو القرار  - (Cg-18) 32النهوض بالخدمات الحضرية المتكاملة  -إلى وضع اإلطار التعاوني وخطة
التنفيذ؛



أيد المقرر " (EC-70) 7الخدمات الحضرية المتكاملة" المفهوم والمنهجية بشأن بناء خدمات حضرية
متكاملة ،اللذان أعدا كمجلد أول لمشروع "اإلرشادات بشأن الخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت
األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،والمناخ ،والبيئة" ومخطط "المبادئ التوجيهية إلعداد منصة تشغيلية
متكاملة لتلبية احتياجات تقديم الخدمات الحضرية" الذي أعد بناء على طلب المقرر  .(EC-69) 41ويقوم
الفريق العامل المعني بالخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت األرصاد الجوية الهيدرولوجية /المناخ/
البيئة بإعداد وثيقة إرشادية .ويتناول الفريق المفتوح العضوية التابع للجنة النظم األساسية والمعني
بالمجال البرنامجي الخاص بتقديم الخدمات العامة في مجال الطقس ) (CBS OPAG/PWSDالمبادئ
التوجيهية .وهذه الوثائق تكمل بعضها البعض وتشكل سلسلة من تطوير الخدمات (المجلد األول)،
والممارسات الجيدة (المجلد الثاني) ،وتقديم خدمات تشغيلية (المجلد الثالث :المبادئ التوجيهية).

مرفق المقرر

(EC-71) 2

الممارسات الجيدة لتنفيذ الخدمات الحضرية المتكاملة
إرشادات بشأن الخدمات الحضرية المتكاملة في مجاالت األرصاد الجوية الهيدرولوجية
1
والمناخ والبيئة .المجلد الثاني :المدن اإليضاحية
ملخص تنفيذي ألعضاء المنظمة

)(WMO

حدد المجلد األول من هذه الوثيقة اإلرشادية الحاجة إلى الخدمات الحضرية المتكاملة لدعم اإلدارة والتخطيط في المدن.
ويقدم المجلد الثاني نظرة عامة بشأن الطلب على هذه الخدمات في البلدان األعضاء في المنظمة ) (WMOوأمثلة على
الخدمات الحضرية المتكاملة الحالية التي صممت لمواجهة مجموعة من التحديات البيئية الحضرية في مجموعة متنوعة
1

https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/urban-development-megacities
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من البيئات اإلدارية .وأجريت دراسة استقصائية بين أعضاء المنظمة ) (WMOفي عام  ،2018وورد سبعة وثمانون ردا
عليها .وكان الغرض من هذه الدراسة ا لحكم على مستوى تقديم الخدمات في مختلف مجاالت التركيز (الطقس ،والمناخ،
والهيدرولوجيا ،ونوعية الهواء) ،ومدى تعاون مستخدمي ومقدمي هذه الخدمات ،والوضع التشغيلي للخدمات الحضرية،
ومستوى التكامل بين عناصر الخدمة المختلفة .وأبرزت معظم الردود منظور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSوليس البلد الذي تمثله .وأشار نصف المجيبين تقريبا إلى أنهم يقدمون الدعم لخدمات حضرية
محددة ،ويخطط معظم البلدان التي تفتقر إلى هذه الخدمات لبدء إطالقها.
وحددت المخاطر الشائعة التي تتطلب توافر الخدمات الحضرية المتكاملة كاآلتي :هطول األمطار ،والفيضانات،
وعواصف الرياح ،والعواصف المدارية ،وموجات الحر ،والعواصف الرعدية ،وتلوث الهواء .وأشار معظم المجيبين
إلى أن األعضاء يقدمون بالفعل خدمات اإلنذار أو التنبؤ لمجموعة من المستخدمين وأن لديهم نظم اتصال تقدم المشورة
بشأن تأثير األخطا ر على المستخدمين .ومع ذلك ،بالرغم من أن خدمات األرصاد الجوية الرامية إلى الوفاء بالمتطلبات
المذكورة أعاله تعتبر ‘متطورة’ حسب آراء معظم المجيبين ،كانت خدمات الهيدرولوجيا ونوعية الهواء أقل تطورا.
وأظهرت الدراسة االستقصائية أن هناك طلبا لتطوير الخدمات الحضرية المتكاملة وأن معظم البلدان ترغب في التعلم
من تجارب المدن التي تنفذ فيها هذه الخدمات.
ويستعين هذا المجلد الثاني بالمعلومات التي جمعت من أكثر من  30مدينة إيضاحية لتقديم أمثلة على أنواع الخدمات
الحضرية المتكاملة ووضعها في أطر إدارية واضحة .وتستنبط تفاصيل من هذه المدن إلنشاء خريطة توضح مستوى
التكامل على بعدين :التطور التشغيلي (على سبيل المثال إسقاطات األخطار على اإلجراءات) والشراكات التنظيمية
(على سبيل المثال الطقس إلى الهيدرولوجيا إلى التأمين) .وتدعم المدن اإليضاحية نتائج الدراسة االستقصائية من حيث
الت طور النسبي لخدمات الطقس مقابل الخدمات الهيدرولوجية وخدمات نوعية الهواء .وأمثلة الخدمات الحضرية
المتكاملة الحالية تسودها تطبيقات مخاطر الطقس المرتبطة بإدارة الكوارث والصحة .ووفقا لدرجة التكامل ،تنقسم المدن
اإليضاحية إلى فئتين رئيسيتين :مجموعة تمثل إنتاج الخدمات الحضرية بإضافة قيمة من خالل تقديم البيانات األساسية
المتاحة؛ وأخرى تمثل الخدمات الحضرية المتكاملة األكثر نضجا والتي تقدم ،من الناحية التشغيلية ،خدمات خاصة
بالحضر إلى مجموعة من المستخدمين – أظهرت باريس ،وهونغ كونغ ،وشنغهاي ،وسنغافورة أعلى مستويات
التكامل الموحد.
وتشير األدلة المستنبطة من المدن اإليضاحية إلى ما يلي:


يمكن إيجاد الممارسات الجيدة في الخدمات الحضرية المتكاملة في مجموعة متنوعة من هياكل حوكمة
المخاطر ،ولكن يمكن رؤيتها بوضوح أكبر في المنظمات المتكاملة بإحكام داخل حكومة والية المدن.



تلبي سلطات المدن المتطلبات الحضرية من خدمات الطقس والمناخ ،مع وجود بعض االستثناءات،
باالستعانة بالخدمات الوطنية التي يقدمها األعضاء .غير أن األمثلة توضح فوائد تخصيص هذه المعلومات
وفقا لمتطلبات حضرية محددة.



للمدن احتياجات محددة تختلف عن المتطلبات الريفية والوطنية .وتظهر األمثلة مزايا عمل المجتمعات
وسلطات المدن ومقدمو الخدمات معا في شراكة لتحديد االحتياجات وتنفيذ الخدمات .فتسعى بعض المدن
مثال للتأكد من أن الهيئات الصحية المحلية تتعاون مع المرفق الوطني ) (NMHSلتقديم معلومات بشأن
الحرارة المتوقعة وجودة الهواء.



أعدت معظم الخدمات الحضرية المتكاملة لتلبية حاجة معينة ولكن بمجرد إعدادها ،يمكن توسيع نطاقها
لتلبي متطلبات أخرى من خالل االستفادة من تبادل المعلومات والبيانات والردود المنسقة.
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لدى معظم البلدان مجموعة م تنوعة من المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص المنخرطة في تقديم
خدمات حضرية ،بجانب خدمات هيدرولوجية وخدمات نوعية الهواء تقدمها عادة مجموعة من المنظمات
بدال من خدمات الطقس .كما أن تقديم الخدمات غالبا ما يكون منفصال عن المراقبة والتنبؤ .وتتجلى مزايا
هذه المنظمات التي تعمل في ظل الشراكات .والتقاسم المفتوح للبيانات األساسية (مثل بيانات الطقس)
والبيانات المساعدة (مثل الغطاء األرضي) أمر ضروري ألن تقدم الشراكات خدمات متكاملة.



القليل من خدمات الطقس تشرك العلميين في مجاالت االجتماع ،واالقتصاد والسلوك بشكل روتيني في
تصميم أو تقديم خدماتها .وهذا النوع من المشاركة من جانب فرق متعددة التخصصات أمر أكثر شيوعا
في تقديم خدمات مناخية بمزايا واضحة .وهناك عدد متزايد من البلدان والمدن توفر بوابات إلكترونية
للخدمات تجمع الخدمات الحضرية و /أو الخدمات الوطنية عبر مناطق أخطار متعددة من مجموعة
متنوعة من المصادر (عادة المصادر الحكومية) لتبسيط عملية تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها.
ولهذا االتجاه عدة فوائد منهامثال توفير معلومات وتقديم المشورة بسرعة ،إلى جانب الروابط مع
الوكاالت الداعمة.

المقرر

(EC-71) 3

االستراتيجية والخطة التنفيذية
للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

أن يوافق على الخطة االستراتيجية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية للفترة

2028- 2019

( https://www.wcrp -climate.org/images/documents/WCRP_Strategic_Plan_2019/WCRP -Strategic -

)Plan-2019-2028-FINAL-c.pdf؛ وأن يطلب من األمانة متابعة تنفيذ االستراتيجية تماشيا مع األهداف
واألولويات االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛
)(2

أن يحيط علما بالخطوات المتخذة استجابة للقرار  – (EC-70) 30استعراض عام  2018للبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) ،(WCRPوال سيما وضع خطة تنفيذية تستند إلى الخطة االستراتيجية للبرنامج ).(WCRP

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
إذ يشير إلى:
)(1

عرض استعراض البرنامج

(2018) WCRP

)  ،(https://council.science/cms/2018/08/WCRP_Report_full_screen_20180827.pdfالذي أيده القرار
 8 ،(EC-70) 30توصيات بشأن استراتيجية العلوم ،والريادة العلمية ،والبنية التشغيلية ،واإلدارة ،وتعبئة الموارد،
والشراكات .ويرد ملخص للتقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات في وثيقة المعلومات ).EC-71/INF. 4.4(1
)(2

اعتماد فريق التنسيق المعني بالمناخ التابع للمنظمة )( (WMOالقرار  )(EC-71) 4وأهمية نشاطه بالنسبة إلى
البرنامج العالمي للبحوث المناخية ).(WCRP

التذييل  - 3المقررات
المقرر
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(EC-71) 4

الجدول المنقح لمرتبي نائب األمين العام واألمين العام المساعد
إن المجلس التنفيذي يقرر بأثر رجعي ،اعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  ،2019تحديد صافي المرتبات السنوية
األساسية لنائب األمين العام واألمين العام المساعد على النحو التالي:
االعتمادات الحالية
(بالدوالر األمريكي)

االعتمادات الجديدة
(بالدوالر األمريكي)

نائب األمين العام

156 905

159 776

األمين العام المساعد

144 148

146 786

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
في كانون األول /ديسمبر  ،2018اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة (بموجب القرار  )A/RES/73/273أساسا جديدا
لجدول مرتبات موظفي النظام الموحد لألمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا ،أصبح نافذا في  1كانون الثاني /يناير
 .2019ويعكس هذا الجدول تعديال بنسبة  1.83في المائة ،نفذ بزيادة المرتبات األساسية وإجراء تخفيض متناسب في
مضاعفات تسوية مقر العمل ،بحيث ال يؤدي إلى تغيير في صافي األجر المقبوض.
ووفقا للمادة  3.1من النظام األساسي للموظفين ،طبق جدول المرتبات المنقح في األمانة فيما يتعلق بالموظفين من الفئة
الفنية ف 1-حتى مد.2-
وقرر المؤتمر السابع عشر أن يأذن للمجلس التنفيذي بإجراء ما قد يلزم من تعديالت على مرتب كل من نائب األمين
العام واألمين العام المساعد ،إذا حصلت زيادة في مرتبات نظرائهم من موظفي األمم المتحدة خالل الفترة المالية
السابعة عشرة.
وبناء على ذلك ،أجرت وكاالت األمم المتحدة المماثلة ،خاصة االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUواالتحاد البريدي
العالمي ) ،(UPUتعديال على مرتبات موظفيها غير المصنفين.

المقرر

(EC-71) 5

الجدول المنقح لألجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي
لنائب األمين العام واألمين العام المساعد
إن المجلس التنفيذي يقرر بأثر رجعي ،اعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  2019و 1شباط /فبراير  ،2019تحديد
مستويات األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لنائب األمين العام واألمين العام المساعد على النحو التالي:
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االعتمادات الجديدة
االعتمادات الحالية
(بالدوالر األمريكي)
(بالدوالر األمريكي)
اعتبارا من
اعتبارا من
 1كانون الثاني /يناير  1 2019شباط /فبراير 2019
نائب األمين العام

341 233

343 929

351 483

األمين العام المساعد

315 789

319 475

326 493

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
طبقا ألحكام المادة ( 51ب) من ن ظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،ينبغي تعديل جدول
األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ل موظفي الفئة الفنية والفئات العليا في نفس تاريخ تعديل قيم أجور موظفي
الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك ،وذلك بنسبة مئوية موحدة تساوي النسبة المئوية للمتوسط المرجح لقيمة الفرق
في صافي مبالغ األجر ،على النحو الذي تحدده لجنة الخدمة المدنية الدولية.
وأصدرت لجنة الخدمة المدنية الدولية جداول منقحة لألجور الداخلة في حساب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية
والفئات العليا اعتبارا من  1كانون الثاني /يناير  2019و 1شباط /فبراير  .2019وباإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت الجمعية
العامة لألمم المتحدة (بموجب القرار  )A/RES/73/273نسقا منقحا لحساب جدول األجر الداخل في حساب المعاش
التقاعدي للموظفين غير المصنفين.
وطبقا ألحكام المادة ( 25أ) من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،تساهم المنظمة
) (WMOبنسبة  15.8في المائة من مستوى األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لكل موظف بما يعادل تكلفة سنوية
إضافية لتنفيذ الجداول المنقحة قدرها  4 319دوالرا أمريكيا.

القرار

(EC-71) 6

الجائزة الرابعة والستون للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

أن يمنح الجائزة الرابعة والستين للمنظمة ) (IMOللدكتور ( Sergey Zilitinkevichاالتحاد الروسي)؛

)(2

أن يدعو الدكتور  Zilitinkevichليلقي محاضرة في الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي؛

)(3

أن يمنح جائزة البحوث  2019التي تمنحها المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب للدكتورة
(هولندا) مكافأة على البحث المعنون " Rapid attribution of the August 2016 flood-inducing extreme
( " precipitation in south Lousiana to climate changeالعزو السريع لهطول األمطار الغزيرة المسببة
للفيضانات في آب /أغسطس  2016في جنوب لويزيانا إلى تغير المناخ) والذي نشر في مجلة Hydrology and
. Earth System Sciences – 2017, DOI:10.5194/hess-21-897-2017

Karin van der Wiel
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