
 

المرفق

 (COP 22) نلمؤتمراألطرافيالدورةالثانيةوالعشرإلىالرئيسية(WMO)للمنظمةرسائل

الحكومات على اعتماد اتفاق باريس وتتوجه بالتحية إلى أوساط  (WMO)تهنئ المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

التنفيذ وتسريعه.  ما تقدمه من مساهمات متواصلة لتقديم األدلة واألساس العلمي للحفاظ على زخمل (WMO)المنظمة 

التأكيد على أهمية الدعم المتواصل والمعزز الذي تقدمه الحكومات الوطنية وشركاء والهدف من الرسائل الرئيسية هذه 

بما يضمن أنها يمكن أن تواصل أداء دور  (NMHSs) لألرصاد الجوية والهيدرولوجياالتنمية لتعزيز المرافق الوطنية 

 لحكوماتها ومجتمعاتها. رئيسي لتوفير خدمات فعالة في مجالي الطقس والمناخ

لماالعلوممهمة؟1-

وهيتشّكللمنفعةالمجتمعاتالتيتواجهتقلبيةالمناخوتغيره.:تساهمالعلومفيتحسينفهمنظامالمناخ1الرسالة
للتكيفمعتغّيربناًءعلىذلكالقاعدةالتيتقومعليهاالمفاوضاتمنخاللتقديمتوقعاتمناخيةوهياكلتشغيلية

المناخوالتخفيفمنآثاره.

وتنّسق الكثير من ُنظم الرصد وشبكات  (WMO)المنظمة يستند اتفاق باريس إلى أحدث وأفضل العلوم المتاحة. وتدعم 

 جة التي تسمح بتبلور هذه العلوم.البحث والتبادل العالمي للبيانات والبحوث والنمذ

وستتيح عمليات الرصد والنمذجة المتواصلة . ( UNFCCC)وستبقى العلوم تدعم اتفاق باريس والتنفيذ المعزز لالتفاقية 

وسُيفضي  تواصل  في الجو. (GHGs) غازات االحتباس الحراريالحد من تركزات  والمحّسنة مراقبة التقدم المحرز في

والمخاطر المتصلة به على المستويات المحلية والوطنية  المناخأفضل من ذي قبل لتغّير إلى فهم البحوث وتحسينها 

 ف والتخفيف. واإلقليمية، وإلى توفير معلومات الستنباط حلول للتكيّ 

في دعم صانعي في ضمان وجود خدمات مناخية موثوقة وفعالة تدعم االستخدام الموثوق ية حاسمة وللتقدم العلمي أهم

. وُيسلّم خ والتكيف معه والتخفيف من آثارهالمنا مواجهة تغّير بلدانهم الرامية إلى جهود تعزيزالقرارات المسؤولين عن 

تعزيز المعارف  بإجراءات التكّيف، بما في ذلك من خالل "اتفاق باريس بذلك من خالل دعوة الحكومات إلى الدفع قدماً 
العلمية بشأن المناخ، بما في ذلك البحوث والرصد المنتظم للنظام المناخي ونظم اإلنذار المبكر بطريقة تنير الخدمات 

 ".ةالمناخية وتدّعم اتخاذ القرار؛ وتساعد األطراف من البلدان النامية في تحديد ممارسات التكيف الفعال

فيدعماتفاقباريس؟(NMHSs)المرافقالوطنيةو(WMO)ماهودورالمنظمة2-

 2الرسالة (WMO)تنّسقالمنظمة: المرافقالوطنية التحاليل(NMHSs)عمل منإجراء وتمّكنها التابعةألعضائها

متزايدةمنالتطبيقاتالعمليةذاتاألهميةوالمزاياوالقيممجموعةفيوالتنبؤاتالمتعلقةبالطقسوالمناخلُتستخدم
ذلكمنخاللتطويرُنظمرصدأساسيةللمناخوخدماتبحثومعلوماتعنالمناختكونويتحقق.المباشرةللمجتمع

نية،وضمانعلىالمستوياتالعالميةواإلقليميةوالوطقادرةبشكلتامعلىتلبيةاالحتياجاتمنالمعلوماتالمناخية

ديمومةهذهالُنظم.

آثاره والتكّيف معه وبناء القدرة على  منيتطلب التصدي لتغّير المناخ من األعضاء أن يتخذوا إجراءات بشأن التخفيف 

ن المجالين، من خالل وكالة رائدة من وكاالت األمم المتحدة التي تدعم البلدان في هذي (WMO)مواجهته. والمنظمة 

 رشادات وخدمات علمية سليمة. إل هاتقديم

اإلطار مجالي التكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره عبر مساهمات أساسية في  (WMO)وتقدم أوساط المنظمة 

. والخدمات المناخية عنصر أساسي لتحقيق نتائج محّسنة ذات صلة بالمناخ في  (GFCS)العالمي للخدمات المناخية
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كالزراعة واألمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والصحة والطاقة والحد من مخاطر الكوارث. قطاعات تتأثر بالمناخ 

والخدمات المناخية مهمة أيضاً للتخفيف من آثار تغّير المناخ بواسطة الزراعة والغابات واستخدام األراضي، وتعزيز 

اقة. وتعتمد الخدمات المناخية على رصدات المناخ وتعزيز كفاءة الطاستخدام موارد الطاقة المتجددة المراعية المناخ، 

الذي يضمن  (GCOS) في رعاية النظام العالمي لرصد المناخ (WMO)المنظمة  وتشارك والمعلومات المستقاة منها.

وتطوير السياسات األساسية الالزمة للخدمات المناخية  الفيزيائية والكيميائية والبيولوجيةتوفيراً مستداماً للرصدات 

التي  )IPCC( لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخا في رعايةأيضاً  )WMO(المنظمة  وتشارك والعلوم المناخية.

 . ( UNFCCC)االتفاقية ُتعّد تقييمات علمية لتغّير المناخ ُتستخدم في عمليات 

تأمين لتتمكن من  (NMHSs)المرافق الوطنية بغية تعزيز قدرات  (WMO)وقد ُوّسعت البنية التحتية األساسية للمنظمة 

محّدثة للخدمات المناخية، ال سيما لدعم التكّيف مع تغّير المناخ  حسن سير عمليات توليد معلومات مناخية ونواتج تنبؤ

التي عّينتها  (GPCLRFs) المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات الطويلة األجل وبناًء على ذلك، أنشئتوإدارة المخاطر. 

عّينت المنظمة لتوفير مجموعة من نواتج التنبؤ العالمية الطويلة األجل. باإلضافة إلى ذلك،  (WMO)المنظمة 

(WMO)   إقليميةمراكز مناخية (RCCs)  ثر تركيًزا على المستوى أكعالية االستبانة وإعداد وتوفير بيانات ونواتج ألجل

والمراكز اإلقليمية   (GPCLRFs)المراكز العالمية  وتشّكل يب وبناء القدرات.توفير التدرباإلضافة إلى ، اإلقليمي

(RCCs) مكوناٍت تعد جزءاً ال يتجزأ من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (GDPFS)  وتعزز توليد نواتج الخدمات

  . (NMHSs)المرافق الوطنية المناخية من قبل 

رصدات موثوقة وطويلة األجل وعالية الجودة بشأن التغيرات في تكوين أيضاً عملية إنتاج  (WMO)المنظمة وتقود 

حالياً  (GAW)وُيعّد البرنامج  .(GAW)برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي  من خالل  وتشّجع عليها الغالف الجوي

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات بواسطة  تدفقات غازات االحتباس الحراريخططاً طموحة ترمي إلى تعّقب 

الذي ستضطلع به الدول والحكومات دون الوطنية، بما في ذلك المدن،  العمل (IG3IS). وسيدعم النظام (IG3IS) الدفيئة

بيانات يمكن أن  ، عبر تقديم(COP 21) في مرحلة ما بعد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف والقطاع الخاص

على عملية إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجرد انبعاثات غازات ممكنة ألغراض التخطيط، وإلدخال تحسينات ُتستخدم 

الوطنية لالنبعاثات، التي توجهها عملية الهيئة  جردتقارير عمليات ال (IG3IS)النظام . ويستكمل االحتباس الحراري

أداة علمية قائمة على الرصد لدعم السياسات، وتحسين  باعتبارهمضافة قيمة ويجلب ، (IPCC) الحكومية الدولية

 .ز المعارف العلمية لدورة الكربونالسيناريوهات المناخية المقبلة، وتعزي

للبحوث األوساط العالمية  عبئفتُ (WCRP)  البرنامج العالمي للبحوث المناخيةفي قيادة ورعاية  (WMO)المنظمة تشارك و

 . تنبؤات مناخية أفضلإلنتاج 

 ؟  أنتشاركفيإعدادأنشطةالتكّيفوتنفيذها(NMHSs)المرافقالوطنيةلمايتوجبعلى 3-

 تشّكل3الرسالة الوطنية : التكيف وطنياًو(NAPs) خطط المحددة المقررة رئيسية(INDCs) المساهمات وسائل
ضمنةفيتنفيذمكوناتالتكّيفالم(NMHSsالمرافقالوطنية)لتمكينالعملفيمجالالمناخ.ومنشأنمساهمة

الفراغالعلميفيتخفيفمنالناحيةالفنيةوأنتمألتخطيطوتنفيذأنشطةالتكّيفوالفيهذهالمبادراتأنتثري
دعماالحتياجات.

 

من المعلومات العلمية عن تقلبية المناخ وتوجهات المظاهر  تفيد أنشطة التكّيف والتخفيفتسومن الضروري أن 

المتطرفة ومخاطرها وأن تتضمن أحكاماً تعزز الخدمات المناخية الالزمة لدعم تنفيذ هذه األنشطة. وينبغي أن تكون 

والوصول إليها نتاج هذه المعلومات الضرورية للتخطيط والتنفيذ الوطنيين إقادرة على  (NMHSsالمرافق الوطنية )

 واستخدامها.

اهتمام األعضاء المتنامي في تعزيز التعاون لتحقيق األهداف  (INDCs)المساهمات المقررة المحددة وطنياً تبّين و

وشّددت المرتبطة بتغّير المناخ بشكل جماعي عبر استجابة متعددة األطراف ورفع سقف الطموحات في المستقبل. 

تبط وبناء القدرات في دعم العمل المر لوجياوونقل التكن  التمويلاألطراف على وجه الخصوص على الحاجة إلى تعزيز 
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وتمكينها لتكون قادرة  (NMHSsالمرافق الوطنية ) بالمناخ كوسيلة لتهيئة بيئة تمكينية واالرتقاء بالعمل. وينبغي تعزيز

 في بلدانها. (INDCs)المساهمات المقررة المحددة وطنياً على دعم تنفيذ 

 فمعلومات عن اآلثار وأوجه الضع (INDCs)المساهمات المقررة المحددة وطنياً وتتضمن جميع مكونات التكّيف في 

الرئيسية. وقدم األعضاء تقارير عن التغيرات المرصودة أو توقعات التغيرات المستقبلية والقطاعات أو المناطق 

أخطار والتكاليف المتكبدة المرتبطة باألحداث المتطرفة. وفيما يخص  الجغرافية األكثر تعرضاً واآلثار العالية المخاطر

مصادر القلق الرئيسية التي حددها معظم األعضاء في الفيضانات وموجات الجفاف ودرجات الحرارة  تتمثلالمناخ، 

 .العواصفوارتفاع مستوى سطح البحر المرتفعة و

يتوجهون نحو تخطيط وتنفيذ كاملي النطاق للتكّيف وتعزيز الجهود وتبّين المعلومات المقدمة بوضوح أن األعضاء 

وأشار معظم األعضاء إلى أنهم يعّدون خططاً واستراتيجيات وطنية تشمل كل أراضي البلد.    القائمة وتوسيع نطاقها.

في حين يتوقع معظمهم أن يكون قد أعّد خططاً وطنية  (NAPs) خطط تكيف وطنية وأفاد عدة أعضاء عن إعداد وتنفيذ 

 .2020للتكّيف بحلول عام 

توّضح كيف ينوي نظرة  (INDCs)المساهمات المقررة المحددة وطنياً وبشكل عام، تمّثل مكونات التكّيف المضمنة في 

لخسائر واألضرار والتكاليف المترتبة على التصدي لولتكّيف التعامل مع ااألعضاء، بناًء على التقدم المحرز حتى اآلن، 

المبلغ بها والهادفة  بادراتالواسعة من المآثار تغّير المناخ على المستوى الوطني في العقود المقبلة. وتعكس المجموعة 

بالنسبة لجميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية واهتمام األعضاء القوي بمواصلة  ة هذا األخيرإلى تعزيز التكّيف أهمي

 د التخفيف من آثار تغّير المناخ.تعزيز التكّيف إلى جانب جهو

. (INDCs)المقررة المحددة وطنياً في مساهمتها  مصطلحات تتعلق بالخدمات المناخية 189بلداً من أصل  66واستخدم 

تلتها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ، وكانت أفريقيا جنوب الصحراء أكثر المناطق التي تحدثت عن الخدمات المناخية

 امية باستخدام الخدمات المناخية.لك إلى مدى اهتمام البلدان النالكاريبي. ويشير ذ

المساهمات المقررة المحددة وطنياً وتشمل المجاالت والقطاعات ذات األولوية المحددة في مكّون التكّيف الوارد في 

(INDCs)  المبلّغ بها المياه والزراعة والصحة والُنظم اإليكولوجية والبنى التحتية والغابات والطاقة والحد من مخاطر

ويتوافق الكثير من هذه المجاالت مع مجاالت األولوية صايد األسماك. الكوارث واألمن الغذائي وحماية السواحل وم

 وخطة تنفيذه.(GFCS)  الواردة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية 

وقياس العمل تلجأ إليها البلدان لتقييم التنفيذ  "استخالص الحصيلة العالمية" وينص اتفاق باريس على عملية ُتسّمى

لكن البلدان اتفقت على استعراض تنفيذ  2023خ كل خمس سنوات. وسيبدأ التقييم في عام المنجز في مجال المنا

 وفر. وست2020لتوفير معلومات تنير مساهماتها المتعلقة بالتخفيف المقررة في عام  2018إجراءات التخفيف في عام 

فرصاً لتعزيز الخدمات المناخية تدريجياً ومراقبة تدفقات غازات االحتباس الحراري  استخالص الحصيلة العالمية عملية

 للمضي قدماً.

نقلالتكنولوجياوتطويرفيمجاالتالتمويلو(NMHSs)لمرافقالوطنيةلماهياآلفاقالمستقبليةبالنسبة4-

القدرات؟

 المرافق4الرسالة ُتشجع ب(NMHSs)الوطنية: االتصال للمناخعلى والسلطاتالمعّينة(GCF) الصندوقاألخضر
لتمويلالخدماتالمناخية(GCF)وطنياًوالكياناتالوطنيةالمعتمدةفيبلدانهاالستطالعإمكانيةاستخدامالصندوق

ومراقبةتدفقاتغازاتاالحتباسالحراري.

 

 إطاراً رسمياً لعالقاتها مع الصندوق األخضر للمناختضع  وكالة تابعة لألمم المتحدة لأو (WMO)المنظمة أصبحت 

(GCF) .المنظمة بدأت  االتفاق الرئيسي لالعتماد، بعد التوقيع علىو(WMO)  بإعداد وتقديم اقتراحات بشأن خدمات

في  (GCF)لينظر مجلس الصندوق  (GCF)الصندوق أولويات التمويل التي يطبقها مع  تتمّشىالطقس والمناخ 

ومنظومة األمم المتحدة، ويبرز دور الصندوق (GCF)  ل هذا التطور حدثاً بارزاً هاماً لكل من الصندوقويمثّ  ا. تمويله
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وثمة حاجة ملحة لبناء القدرات العلمية  .في دعم المنظمات الدولية في تعزيز برامج ومشاريع خفض االنبعاثات والتكيف

إلى  المستضعفةوالتشغيلية للمؤسسات في مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجات صانعي السياسات والمجتمعات 

وأقل البلدان نمواً  (SIDS)الدول الجزرية الصغيرة النامية  وسُتنفذ المشاريع ذات األولوية في .المعلومات والخدمات

(LDCs) دان األفريقية.والبل 

البنية على  (NMHSs) لمرافق الوطنيةا حصولعلى  (WMO)  وتساعد أنشطة تطوير القدرات التي تضطلع بها المنظمة

ألداء دورها. وعزز إطار باريس المتطلبات  ،وني والمؤسسي، وكفاءات الموظفينالتحتية الفنية المطلوبة، واإلطار القان

بأداء دور رئيسي في تعزيز القدرة الفنية والموارد  (WMO)المنظمة بموجب االتفاقية. وتلتزم المؤسسية لبناء القدرات 

 .تقديم دعم قوي ومستداملتمكينها من  (NMHSs) الوطنيةللمرافق البشرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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