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 اللجنة/ ية أعضاء الجهاز الرئاسي وأعضاء المجلس التنفيذياستقالل 4.

رئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي، ، يعمل جميع أعضاء الجهاز ال(WMO)من اتفاقية المنظمة  6             طبقا  للمادة 

                                                                                                      بصدد أداء واجباتهم، ممثلين للمنظمة ال ممثلين ألعضاء بعينهم في المنظمة. وي نتظر من أعضاء المجلس التنفيذي 

 وأعضاء اللجان التابعة للمجلس احترام مبدأ االستقاللية في أداء واجباتهم.

 قبول الهدايا 5.

والخدمات  3قبول الهدايا فييتصرف المندوبون وأعضاء الجهاز الرئاسي والمجلس التنفيذي واللجان بكياسة وتمييز 

 من أجل حماية المنظمة من أي مظهر غير الئق (WMO)ومظاهر االحتفاء من األشخاص الذين يتعاملون مع المنظمة 

 .أداء واجباتهم الرسمية في سليمتأثير غير  أي منعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بمن فيهم الرئيس ونواب الرئيس الثالثة واألعضاء بحكم المنصب واألعضاء المنتخبون واألعضاء بالنيابة. 1

مدونة المبادئ األخالقية للمنظمة العالمية                                                                       تعهد الموظفون العاملون في األمانة بااللتزام بالسلوك األخالقي استنادا  إلى  2

 .الجوية لألرصاد

 التكريم واألوسمة والمكافآت والخدمات الشخصية والمزايا االقتصادية.تشمل الهدايا السلع المادية والخدمات ومظاهر  3

 

 (EC-70) 35 القرار

 (WMO)هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة 

 ،المجلس التنفيذي إن

 ما يلي: إلىشير يإذ 

 استعراض الحوكمة، – (EC-68) 84القرار  (1)

 ،(WMO)إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  – (EC-69) 68المقرر  (2)

توصيات فريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما يتعلق بإصالح الهيئة التأسيسية  فيوقد نظر 

 ،(WMO)للمنظمة 

الدور األساسي للمجلس التنفيذي باعتباره الهيئة التأسيسية للمنظمة المسؤولة عن تنسيق برامج  علىوإذ يشدد 

                       وفقا  لمقررات المؤتمر، الماليةاستخدام مواردها ,المنظمة 

 ،(WMO)لمنظمة ا من اتفاقية 14الوظائف الرئيسية للمجلس التنفيذي المحددة في المادة  إلىوإذ يشير 

 :منها جملة أموربيقتضي أن يقوم المجلس التنفيذي  األساسيةبأن تنفيذ هذه الوظائف                وإذ يحيط علما  

وتقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن جوانب  (WMO)القيام بدور ريادي في إعداد الخطة االستراتيجية للمنظمة  (1)

 الشراكات، إقامةالسياسة العامة، بما في ذلك 

 واللجان الفنية واإلشراف عليها في تنفيذ مقرراتها وقراراتها وفي إعداد خططها التشغيلية،دعم االتحادات اإلقليمية  (2)

إسداء المشورة إلى المؤتمر بشأن المسائل العلمية والفنية والقضايا الناشئة، بما في ذلك المسائل التي تستلزم  (3)

 ،(WMO)نطاق والية المنظمة  بما يتجاوزإشراك دوائر الخبراء 
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ديم توصيات إلى المؤتمر فيما يتعلق بالبرنامج وتقديرات الميزانية، والمسائل المالية واالمتثال لإلطار تق (4)

 التشريعي للمنظمة،

 ما يلي: يقرر

 :هذا القرار في مرفق ةاالختصاصات الواردبإنشاء الهيئات الدائمة التالية التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي،  (1)

 ؛(PAC)اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات  )أ(

 ؛(TCC)لجنة التنسيق الفني  )ب(

 تأكيد الهيئات التالية التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي: (2)

 21، المعدل بالقرار (EC-XXI) 30، التي تأسست بموجب القرار (WMO)لجنة المعاشات التقاعدية بالمنظمة  )أ(

(EC-XXXV)؛ 

 (EC-LXIII) 8االختصاصات الواردة في القرار ب، (WMO)لجنة المراجعة التابعة للمنظمة  )ب(

، والتي تقدم تقاريرها إلى (Cg-XV) 39اللجنة االستشارية المالية، مع االختصاصات الواردة في القرار  )ج(

 المؤتمر والمجلس التنفيذي؛

تقديم توصية إلى المؤتمر بإنشاء فريق استشاري علمي يرفع تقاريره إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي،  (3)

 ؛4، المرفق (EC-70) 25 التوصيةباالختصاصات الواردة في 

في  ،وظائفهافي أنه يتعين إعادة النظر في الحاجة إلى الهيئات األخرى التي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي و (4)

 ؛(TCC)، ولجنة التنسيق الفني (PAC)ضوء تأسيس اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 

مسألة عدد مقاعد المجلس التنفيذي وتوزيعها، التي أحالها في  2020-2023في الفترة المالية المقبلة  النظرمواصلة  (5)

 المؤتمر إلى المجلس التنفيذي؛ 

، ولجنة التنسيق (PAC)باللجنة االستشارية المعنية بالسياسات  والمتعلقةهذا المقرر  من (1)الفقرة  إرجاء تنفيذ (6)

 ، إلى الدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي.(TCC)الفني 

 

 (EC-70) 35 القرارمرفق 

 الهيئات االستشارية العلمية والفنية المعنية بالسياسات والتي تقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي

 اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات -ألف

 الوالية

المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن أي مسائل يحيلها إليها المجلس  (PAC)تقدم اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 

 التنفيذ تتعلق باستراتيجية وسياسة المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

المحافظة على إدراك االتجاهات العالمية والعوامل الدافعة الخارجية التي تؤثر على األعضاء، ووضع رؤية  (1)

 على المدى الطويل، (WMO)للمنظمة 
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تحسين وتنسيق عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي وعملية التخطيط المتعلقة بالميزانية على نطاق المنظمة،  (2)

 يذ الخطة اإلستراتيجية،اقبة تنفبما في ذلك مر

لتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج  (WMO)إبقاء سياسات وممارسات المنظمة  (3)

 الهيدرولوجية والمناخية والبيانات والنواتج ذات الصلة قيد االستعراض،

لضمان استخدام الموارد بفعالية  (WMO)تحسين هياكل وعمليات وممارسات الحوكمة والبرامج في المنظمة  (4)

 وكفاءة من خالل تركيز استراتيجي بدرجة أكبر وبموجب إطار إلدارة الجودة،

 تناول دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجية وعملها وإبقاؤهما قيد االستعراض، (5)

 لخطط االستراتيجية والتشغيلية وفعاليتها،لكفالة مالءمتها ل (WMO)تبسيط البرامج العلمية والفنية للمنظمة  (6)

وساط األكاديمية توجيه مشاركة المنظمة في شراكات مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، واأل (7)

 والقطاع الخاص،

 ارات،تعميم المساواة بين الجنسين على نطاق المنظمة واالرتقاء بها، السيما في مجالي الحوكمة وصنع القر (8)

 العضوية

 تتألف اللجنة من:

 رؤساء االتحادات اإلقليمية، )أ(

                                                                                                    ثمانية أعضاء من المجلس التنفيذي يعي نهم المجلس بناء  على اقتراح الرئيس، مع مالحظة الحاجة إلى الخبرات  (ب)

 الجنسين،في مجاالت التركيز في والية اللجنة، ومع مراعاة التمثيل اإلقليمي وعوامل المساواة بين 

 رئيسي الهيئة االستشارية العلمية ولجنة التنسيق الفني كأعضاء بحكم المنصب. (ج)

 إجراءات العمل

 .أو أحد نواب الرئيس (WMO)يرأس اللجنة رئيس المنظمة 

 وتجتمع اللجنة عادة مرة كل عام قبل انعقاد دورة المجلس التنفيذي.

 من منظمات شريكة إلى حضور اجتماعات اللجنة كمراقبين.ويجوز لرئيس اللجنة دعوة خبراء و/ أو ممثلين 

 وخالل اجتماعات اللجنة، يجوز للمستشارين مساعدة األعضاء.

 ويجوز للجنة وضع هياكل فرعية محددة الوقت حسب الحاجة من أجل تنفيذ مهام محددة أثناء فترة ما بين الدورتين.

 لجنة التنسيق الفني -باء 

 الوالية

للمنظمة بمثابة وصلة تعمل في االتجاهين بين المجلس التنفيذي والهيئات الفنية التابعة  (TCC) التنسيق الفنيتعمل لجنة 

(WMO) .اللجنة وتكفل: اللجان الفنية، ومجلس البحوث، والهيئات ذات الصلة األخرى (TCC)  ،التنسيق بين هذه الهيئات

 (TCC)اللجنة حليلية الالزمة حتى يتخذ المجلس التنفيذي قرارات مستنيرة بشأن المسائل الفنية. وتشرف وتقدم المعلومات الت
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تسير وفق  (WMO) للمنظمةعلى مستوى التنسيق بين الهيئات الفنية واالتحادات اإلقليمية للتأكد من أن األعمال الفنية 

 .عضاءاالحتياجات واألولويات التي حددها األ

 تقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل التالية: (TCC)اللجنة تقدم 

 (؛WMOفي مواصلة تطوير اإلطار التنظيمي الفني للمنظمة )نحو متسق  علىالتقدم الذي تحرزه الهيئات الفنية  (1)

محددة التي تحول الفنية، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن العقبات اللالئحة  (WMOحالة امتثال أعضاء المنظمة ) (2)

 القصور؛ أوجه على لبللتغ هذه العقبات دون هذا االمتثال، وسبل تذليل

تقييم آثار المعايير والتكنولوجيا الجديدة ومخاطرها على النظم التي يشغلها األعضاء، بما في ذلك اآلثار على  (3)

 الموارد المالية والبشرية؛

( WMOوالخدمات، ومواءمة خطط الهيئات الفنية التابعة للمنظمة ) تطور احتياجات المستخدمين إلى المعلومات (4)

 االحتياجات؛ تلك لتلبية

التعاون والتنسيق بين الهيئات الفنية واالتحادات اإلقليمية، لكفالة مراعاة األولويات والمتطلبات اإلقليمية في خطط  (5)

 الهيئات الفنية؛

البحوث وأي هيئات أخرى أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذ لتيسير التعاون الالزم بين اللجان الفنية ومجلس  (6)

 االنتقال من البحوث إلى العمليات من خالل التصميم المشترك وتعقيبات الدوائر التشغيلية؛

المسائل ذات األهمية المشتركة لالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ومجلس البحوث وأي هيئات أخرى أنشأها  (7)

 أو المجلس التنفيذ، والتي تؤثر على تحقيق تقدم في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية؛ المؤتمر

واللجنة االستشارية المعنية بالسياسات  (SAP)الهيئة االستشارية العلمية التنسيق مع الهيئات األخرى، مثل  (8)

(PAC).بشأن أي مسائل أخرى قد يحيلها المجلس التنفيذي إليها ، 

 العضوية

 تتألف اللجنة من:

 رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية، )أ(

 رؤساء االتحادات اإلقليمية  (ب)

 رئيس ونائب رئيس مجلس البحوث، )ج(

 رؤساء أي هيئات أخرى أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذي، (د)

 وتشارك في رعايتها، والتي يحددها الرئيس. (WMO)رؤساء الهيئات الفنية األخرى التي ترعاها المنظمة  )هـ(

 إجراءات العمل

 .(WMO)يرأس اللجنة نائب رئيس المنظمة 

                                                                           وتجتمع الهيئة مبدئيا  مرة كل عام قبل انعقاد دورة من دورات المجلس التنفيذي.
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 راقبين.ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو خبراء و/ أو ممثلين من منظمات شريكة إلى حضور اجتماعات اللجنة كم

 وخالل اجتماعات اللجنة، يجوز للمستشارين مساعدة األعضاء.

ويجوز للجنة وضع هياكل فرعية محددة الوقت من أجل تنفيذ مهام محددة أثناء فترة ما بين الدورتين. وتتوقف هذه 

 الهياكل الفرعية المؤقتة في نهاية كل فترة ما بين الدورتين.

 

 (EC-70) 36 القرار

 (WMO)ة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمالخطة 

 إن المجلس التنفيذي،

 ، الذي: WMOإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  - (EC-69) 68مقرر ال إذ يشير إلى

التأسيسية للمنظمةيوافق على أنه "ينبغي أن يتم التغيير من خالل نهج مرحلي يكفل تحول مختلف أنواع الهيئات  (1)

WMO ،" تحوال  سلسا  وفعاال                      

 طلب إلى الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي:  (2)

... 

إعداد إستراتيجية لالتصاالت، تشمل مشاورات مع األعضاء والهيئات التأسيسية الخارجية ذات  (4)

ومنظمة األغذية والزراعة(IOC/UNESCO)الصلة، مثل لجنة اليونسكو الدولية لعلوم المحيطات

(FAO)  ومنظمة الطيران المدني الدولي(ICAO) ؛ 

... 

 إعداد عمليات إدارة االنتقال والتغيير؛ (6)

عملية  الواجب توافرها لنجاحباألهمية الكبرى لوجود خطة انتقالية تحدد األهداف واألولويات واالستراتيجيات وإذ يسلم 

 جدول زمني واضح للمراحل المختلفة لعملية االنتقال وإدارة التغيير وإدارة المخاطر ذات الصلة،نتقال، إلى جانب الا

توصيات الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي فيما يتعلق بعملية االنتقال واستراتيجية  وقد نظر في

 االتصاالت،

)المشار إليها فيما بعد بالخطة  WMOلهيئات التأسيسية للمنظمة الخطة االنتقالية المقترحة الخاصة بإصالح ا يعتمد

لهذا القرار،  2المرفق الواردة في  ،واستراتيجية االتصاالت ذات الصلةلهذا القرار،  1واردة في المرفق الو ،االنتقالية(

عند االقتضاء  وستحدثتانقيد االستعراض المستمر  وستبقيان هاتين الوثيقتين متداولتان،                   أن يكون مفهوما  أنعلى 

 ؛لتحقيق األهداف والمعالم

بتشكيلها  WMO (CBR-TF)معنية بإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة تابعة للمجلس التنفيذي وفرقة عمل  ينشئ

 ؛ومواصلة إعدادهاالخطة االنتقالية  بدعم وتوجيهمكلفة و، لهذا القرار 3المرفق واختصاصاتها المبينة في 

ووضع جدول زمني لتنفيذ مهامها،  ،فرقة في أقرب وقت ممكنال بدء عمل (CBR-TF)رئيس فرقة العمل  منيطلب 

 ؛يتماشى مع الجدول الزمني للخطة االنتقالية
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