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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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رؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية تيسير تنفيذ الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت من من يطلب 

ول أعمال الدورات القادمة االلجان التابعة لهم، بما في ذلك من خالل جدو أقاليمهموعي في الزيادة لمنسقة  أنشطةخالل 

 ؛ن الفنية قبل انعقاد المؤتمر الثامن عشراأو اللج ةاإلقليمي اتلالتحاد

لضمان استمرار األنشطة المدرجة في  (CBR-TF)فرقة العمل من رؤساء اللجان الفنية التنسيق الوثيق مع يطلب كذلك 

ن الفنية الحالية، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية ومساعدة األعضاء على تنفيذها خالل المرحلة ابرنامج عمل اللج

 االنتقالية؛

 ، بما يلي:(CBR-TF)فرقة العمل أن يقوم، بالتنسيق مع  األمين العام منيطلب 

قبل المؤتمر الثامن عشر، باستخدام العمليات واألدوات المعترف بها إلدارة  االنتقاليةالخطة مواصلة إعداد  (1)

المشاريع، وكفالة اتباع نهج مالئم لتحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ والمخاطر ذات الصلة، وضمان تنفيذ 

                                               األنشطة عالية األولوية تنفيذا  مستداما  ومبكرا ؛

وإشراك األطراف المعنية الرئيسية، وتحقيق التزامن بين الخطة االنتقالية والعمليات  إدارة العملية االنتقالية، (2)

 المشتركة المتعلقة بإدارة التغيير واالتصاالت والتخفيف من المخاطر؛

العمل بشكل وثيق مع رؤساء اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية واألفرقة األخرى، حسب االقتضاء، للتأكد من  (3)

 أنشطة االنتقال واالتصاالت وتنفيذ حسب الخطة وبشكل منسق؛تخطيط 

وضمان تنفيذ إجراءات  CBR-TFوتخصيص الموارد لدعم عمل الفرقة ذات الصلة األنشطة لتنفيذ ترتيب ال (4)

 االتصال والتوعية المنصوص عليها في استراتيجية االتصاالت، بما في ذلك:

 ؛CBR-TFعقد اجتماعات لفرقة العمل  )أ(

 ؛WMOمكرسة إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة  ،والتوعية للتواصلتخصيص مساحة على شبكة االنترنت  )ب(

 ونشرها. WMOية بشأن إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة وإعداد مواد توع )ج(

 

 (EC-70) 36للقرار  1المرفق 

 WMOالخطة اإلنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 
  (2018أيار/ مايو  v02، 14)المسودة 

 مقدمة 1.

خالل السنوات العشر الماضية، قام عدد من وكاالت األمم المتحدة بعملية استعراض، وإعادة مواءمة وإصالح. وهناك 

محركات رئيسية عديدة لذلك ولكن يمكن تلخيصها كلها على أنها مواءمة لحقائق وأولويات وديناميات القرن الحادي 

 والعشرين.

( ودورتي المجلس التنفيذي 2015                                   وفقا  لتوجيهات المؤتمر السابع عشر ) WMO                                     ون فذ إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 

. ونطاق التغيرات الذي تم مناقشته في الهيئات التأسيسية غير مسبوق في تاريخ 2017و 2016التاليتين في عامي 

( WG-SOPمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي )                            . وك لف فريق العمل التابع للWMOالمنظمة 

بمناقشة وتخطيط وتصميم عناصر وعمليات اإلصالح، ووضع مقترحات منسقة مدروسة للتغيرات الهيكلية، وآليات 

 . 2019العمل وعمليات االنتقال ذات الصلة لينظر فيها المؤتمر الثامن عشر في حزيران/ يونيو 
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والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي  WMO( الفريق العامل التابع للمنظمةEC-69) 68لية، كلف المقرر وكخطوة مرح

( بدعم من األمانة بوضع مجموعة توصيات للمؤتمر الثامن عشر لتنظر فيها الدورة السبعين WG-SOPوالتشغيلي )

، بما في ذلك WMOئات التأسيسية للمنظمة للمجلس التنفيذي، تتناول القضايا الرئيسية المحددة في مقترح إصالح الهي

 عمليات إدارة االنتقال والتغيير. 

                                                                                                            وسيؤثر اإلصالح على هيكل المنظمة، واستراتيجيتها وأولوياتها وإعادة مواءمة برامج عملها، وعملياتها وأخيرا  األمانة 

على عملية إدارة التغيير المفصلة بشكل                                                                         العامة. وهو أيضا  تغيير ثقافي. ومن ثم، فإن نجاح اإلصالح يعتمد إلى حد كبير 

جيد واالنتقال المجدول. ويعد التواصل مع األعضاء والمنظمات الشريكة والمستخدمين لشرح األسس المنطقية 

والتحسينات المتوقعة والفوائد المترتبة على اإلصالح وتلقي التعليقات أثناء العملية عامل رئيسي اخر لنجاح إعادة 

 المواءمة المخطط لهما.الهيكلة وإعادة 

 الغرض 2.

تشرح الخطة االنتقالية كيفية تنفيذ التغييرات في الهيكل. والغرض هو ضمان اتباع نهج مجدول وتحديد وظائف 

 الحوكمة واإلبالغ طوال العملية. وهي تركز على التغييرات المتوقعة والمخطط لها مسبقا.

 )القرار ( 2018وتستند الخطة االنتقالية على مقررات/ قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي )حزيران/ يونيو 

(EC-70) 36) اتخذتها الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا . ومن المتوقع إجراء تنقيح يستند إلى مقررات(CHy-Ext.) 

( لضمان المتابعة الفعالة والجيدة التوقيت 2019امن عشر )حزيران/ يونيو المؤتمر الث، و2018في كانون األول/ ديسمبر 

لإلجراءات المتفق عليها والمتعلقة بإصالح الهيئات التأسيسية. وتتماشى الخطة االنتقالية مع )مشروع( الخطة 

)التي سيعتمدها المؤتمر الثامن عشر( بهدف مزامنة عملية اإلصالح  2023-2020للفترة  WMOاالستراتيجية للمنظمة 

لألنشطة المزمعة في جيمع المجاالت الفنية وتنمية القدرات وضمان استمرارية العمل الالزم لتحقيق أهدافها 

 االستراتيجية.

الحفاظ على األغراض  ومن المفهوم أن اإلصالح سيكون عملية متطورة تتطلب المرونة وتعديل إجراءات التنفيذ مع

والمعالم واألهداف الرئيسية. لذلك، ستكون الخطة االنتقالية وثيقة حية يتم مراقبتها واستعراضها باستمرار من خالل 

 آليات تغذية مرتدة راسخة وقدرة على اتخاذ اإلجراءات الصحيحة.

 التعاريف 3.

الهيئات الفرعية، ينبغي تطبيق تعاريف العمل من أجل ضمان الفهم المتسق ألشكال وأدوار األنواع الجديدة من
10

 التالية:  

: لجنة ينشئها المجلس التنفيذي تضم أعضاء من المجلس و/أو التابعة للمجلس التنفيذي اللجنة االستشارية أو التنسيقية

وإسداء  WMOخبراء إضافيين يدعوهم المجلس، وتكون مهتمها الرئيسية هي تناول مجال محدد من عمل المنظمة 

 المشورة إلى المجلس التنفيذي لالسترشاد بقرارتها. 

: هيئة خبراء شبه دائمة أنشأتها اللجنة الفنية لتقدم إليها تقارير ذات نطاق التابعة للجنة الفنية اللجنة الدائمة

سنوات. ومن المتوقع أن تتعامل اللجان الدائمة في أغلب  4واختصاصات محدودة تحددها اللجنة األم؛ وتنشأ عادة لمدة 

                                                                                                         األحيان مع العمل المعياري المطلوب وفقا  الختصاصاتها، وتقدم توصيات واقتراحات استراتيجية نيابة عن اللجنة إلى 

 اللجنة المعنية. 

( ومنظمة WMOلألرصاد الجوية ) : لجنة تنشأ باالشتراك مع المنظمة العالميةاللجنة )الدائمة( المشتركة بين الوكاالت

أو أكثر من المنظمات الشريكة لتناول المجاالت ذات االهتمامات المشتركة بين هذه المنظمات. وينبغي أن يتم إنشاء 

                                           
10

                    على أن يكون مفهوما  ، WMOلضمان المرونة في إنشاء هياكل فرعية فعالة، التدرج تعاريف العمل هذه في الالئحة العامة للمنظمة  

 ي جديد للهيئات التأسيسية. ستنطبق على أي هيكل فرع 45إلى  33أن اللوائح من 
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لجنة مشتركة بين الوكاالت من خالل اتفاقية توقع من المنظمات المتعاونة التي تحدد فيما بينهما، في جملة أمور أخرى، 

 لجنة، ومسؤوليات الموقعين، وآليات العمل وملخص هياكل اإلبالغ الخاصة بالموقعين.   نطاق عمل ال

 عملية االنتقال 4.

ستراعي عملية االنتقال "الوضع الراهن" )الهيكل الحالي للهيئات التأسيسية وآليات العمل( واإلطار العام للمجال الحالي 

ك خطوط عريضة واضحة "للوضع الجديد" )هيكل الهيئات لعناصر المنظمة التي ستتأثر باإلصالح. وسيتبع ذل

 التأسيسية الجديد وآليات العمل المتفق عليها(.

سيكون العنصر الرئيسي في عملية االنتقال هو تكوين رؤية واضحة لالنتقال من الوضع "الراهن" إلى الوضع 

وتتضمن عناصر التغيير التي سيتم النظر فيها  "الجديد"، أي كيفية حدوث التغييرات الالزمة ألي مجال يتأثر باالنتقال.

 في العملية:

 الثقافة التنظيمية )أ(

 الهيكل التنظيمي )ب(

 أدوار ومسؤوليات واضحة )ج(

 المهارات والمعرفة )د(

 السياسات/ اإلجراءات )هـ(

 سير العمل والعمليات )و(

 سينشئ المجلس التنفيذي فرقة عمل إلصالح الهيئات التأسيسية من أجل تنسيق عملية االنتقال وإدارتها واإلشراف عليها. 

، والسيما خطة االتصاالتوينبغي أن تساعد التغييرات الموضحة هنا على تحديد القضايا الرئيسية التي يجب تناولها في 

 .وإدارة المخاطرالمعنيين؛  القضايا الرئيسية الخاصة بأصحاب المصلحة

 الجدول الزمني لالنتقال 5.

مالحظة: يحدد هذا الجدول الزمني معالم ومراحل االنتقال واألهداف غير المنتظمة، والمهام ذات الصلة؛ وينبغي 

 (.  CBR-TFمواصلة تحسين التواريخ المستهدفة من قبل فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية )

 ى )يتضمن المعالم الرئيسية فقط(:يرد أدناه جدول زمني رفيع المستو 5.1

 الجدول الزمني لالنتقال - 1الجدول 

)نيسان/  الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي  :A         الم عل م

 (2018أبريل 

الموافقة بشكل مبدئي على مقترحات إلعادة الهيكلة )هيئات المجلس التنفيذي، واللجان الفنية،  

والهيئات األخرى التي تقدم تقارير إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر( وتقديم ومجلس البحوث، 

 توصيات لتنظر فيها الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛

التنفيذي فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية الموافقة على ضرورة إنشاء المجلس 

(CBR-TF؛) 

 إسداء المشورة إلى األمين العام بشأن وضع خطة إدارة التغيير لألمانة؛

 إقرار مشروع )مخطط( الخطة االنتقالية.
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 (2018الدورة السبعون للمجلس التنفيذي )حزيران/ يونيو  :B         الم عل م

، بما في ذلك إنشاء اللجان WMOإقرار مشروع المقترح النهائي الستعراض حوكمة المنظمة  

للفترة المالية التالية مع التوصيات ذات الصلة لينظر فيها المؤتمر  ومجلس البحوث، الفنية

 الثامن عشر؛

معنية                                                                            إنشاء هيكل جديد للمجلس التنفيذي شامال  الهيئات الرئيسية: اللجنة االستشارية ال

 (؛TCC، ولجنة التنسيق الفني )*(SAP(، والهيئة االستشارية العلمية )PACبالسياسات )

، وتحديد CBR-TF، اتخاذ قرار بشأن رئيس وأعضاء فرقة العمل CBR-TFإنشاء فرقة العمل 

 الصالحيات؛

 إقرار الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت؛

تنفيذ وتخطيط أخرى، يحددها المجلس التنفيذي، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن أي احتياجات 

 تقييم األداء )لعملية اإلصالح(، وما إلى ذلك؛

( والدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي 2019المؤتمر الثامن عشر )حزيران/ يونيو  :C         الم عل م 

(EC-71)  (2019)حزيران/ يونيو 

 والخطة التشغيلية؛  2023-2020للفترة  WMOاعتماد الخطة االستراتيجية للمنظمة  

        جديدة         فنية                            ، بما في ذلك إنشاء لجان  WMOاعتماد حزمة وثائق استعراض حوكمة المنظمة 

 ؛             ومجلس  للبحوث

والهيئة (، PACإقرار الهيكل الجديد للمجلس التنفيذي )اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات )

 (( وتقديم مزيد من المشورة؛ TCC(، ولجنة التنسيق الفني )SAPاالستشارية العلمية )

 اعتماد التعديالت الالزمة على الالئحة العامة؛ 

 اعتماد تعديالت على اختصاصات االتحادات اإلقليمية؛ 

 انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية الجديدة؛ 

 لهيكل الجديد؛االنتقالية بجدول زمني وأهداف نهائية إلعمال اتحديث الخطة 

إقامة اتصاالت رفيعة المستوى مع المنظمات الدولية الشريكة لتخطيط األنشطة المشتركة 

 وتنسيقها

 تستكمل الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي 

(PACو ،SAPو ،TCC  .)المنشأة بالكامل مع برامج الحوكمة والعمل الخاصة بها 

 (2020الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي )حزيران/ يونيو  :D         الم عل م 

لوضع  2020( في ربيع عام TCC، وSAP، وPACاجتماع الهياكل الجديدة للمجلس التنفيذي ) 

 مقررات الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي؛ 

تقارير بشأن النواتج الرئيسية لدورتها األولى، بما  ومجلس البحوث تقدم اللجان الفنية الجديدة

 في ذلك هيكل العمل وبرامج وخطط العمل المنشأة الجديدة بالكامل مع المعالم؛ 

 بشأن استكمال المرحلة االنتقالية؛  CBR-TFالتقرير النهائي لفرقة العمل 

 تقييم أداء الخطة ومتابعتها. 

                                                             ( ست عد ل عقب اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سي نشئ بها المجلس SAPلهيئة االستشارية العلمية )با المتعلقة األحكام جميع  *
 (.SAPالتنفيذي أو المؤتمر الهيئة )
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 الترتيبات واألهداف غير المنتظمة 5.2

 والدورة السبعين للمجلس التنفيذي(  WG-SOP)بين الفريق  Bإلى  A: من 1المرحلة 

: مقترحات المشروع النهائي للدورة السبعين للمجلس التنفيذي )الوثائق المنشورة للدورة السبعين A2B-1الهدف  •

 للمجلس التنفيذي(؛ 

 المعدة لكي تعتمدها الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛    CBR-TF: اختصاصات فرقة العمل A2B-2الهدف  •

      وفقا   CBR-TF( التي أنشئت لدعم عمل فرقة العمل CMC: لجنة إدارة التغيير التابعة لألمانة )A2B-3الهدف  •

 لمقترح االصالح الذي أقرته الدورة السبعون للمجلس التنفيذي؛ 

 صاالت؛ : االنتهاء من استراتيجية االتA2B-4الهدف  •

 : تشغيل الموقع اإللكتروني إلصالح الحوكمة؛ A2B-5الهدف  •

 )بين الدورة السبعين للمجلس التنفيذي والمؤتمر الثامن عشر(   C إلى B: من 2المرحلة 

 )يوضع جدول زمني لها(؛ CBR-TF: اجتماعات فرقة العمل B2C-1الهدف  •

في دورات االتحاد اإلقليمي الثالث، والخامس، واألول واللقاءات  WMO: مناقشة إصالح المنظمة B2C-2الهدف  •

 اإلقليمية األخرى؛ 

 : مشروع كتيب )كتيبات( اإلجراءات؛ B2C-3الهدف  •

 : إعداد مقترح تعديل الالئحة العامة؛ B2C-4الهدف  •

من خالل الموقع اإللكتروني والمنشورات األخرى )األسئلة المتواترة، والمذكرات  - : االتصالB2C-5الهدف  •

 التوضيحية، ومقاطع الفيديو، وما إلى ذلك(؛ 

رؤساء اللجان مقترحات ل: تقديم مقترحات المشاريع النهائية للمؤتمر الثامن عشر بما في ذلك B2C-6 الهدف •

حديد أولي لمهام اللجان الحالية في الهيكل الجديد، وما إلى ذلك )وثائق ونوابهم، وت ومجلس البحوث الفنية الجديدة

 ؛المؤتمر الثامن عشر المنشورة(

اقتراح للهيئات  –( 2018دورة استثنائية للجنة الهيدرولوجيا )كانون األول/ ديسمبر : B2C-7 الهدف •

 الهيدرولوجية.

 )بين المؤتمر الثامن عشر والدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي(     D إلى C: من 3المرحلة 

(، ورؤساء االتحادات اإلقليمية PTCsمع رؤساء اللجان الفنية ) CBR-TF: اجتماع موسع للفرقة C2D-1الهدف  •

(PRAs( ورؤساء اللجان الفنية ،)PTCsونواب الرؤساء المنتخبين الحاليين )- نشاء الهيكل لتقديم مقترحات إل

اللجان الدائمة؛ تحديد واجبات اللجان الحالية في الهيكل الجديد وإنشاء  - ومجلس البحوث الفرعي للجان الجديدة

جداول زمنية انتقالية؛ والتواصل مع األعضاء للحصول على مرشحين )رؤساء اللجان الدائمة، والخبراء، وما 

 إلى ذلك(؛ 

مع الهيئات الفرعية لالتحادات اإلقليمية  ومجلس البحوث اللجان الفنية الجديد: مواءمة هيكل C2D-2الهدف   •

 ووضع خطة انتقالية؛ 

 : االنتهاء من الكتيبات اإلجرائية ونشرها؛ C2D-3الهدف  •

توفير تحديثات بشأن مراحل اإلصالح من خالل الموقع اإللكتروني والمنشورات  -: االتصالC2D-4الهدف  •

وضمان التواصل المتبادل من أجل تلقي ة المتواترة، والمذكرات التوضيحية، وما إلى ذلك(؛ األخرى )األسئل

 تعقيبات األعضاء واألطراف المعنية؛

بشكل مشترك( لتأسيس هيكل  -)ربما ومجلس البحوث: عقد الدورات األولى للجان الفنية الجديدة C2D-5الهدف  •

العمل الجديد، وخطط عمل اللجنة الجديدة بشكل رسمي، مع االنجازات والمعالم المتوقعة؛ الدورة الحادية 

والسبعون )بعد المؤتمر( التخاذ قرار بشأن الجداول الزمنية لهذه الدورات، قبل الدورة الثانية والسبعين للمجلس 

                 التنفيذي، مثال ؛ 

 لتنظر فيه الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي.  CBR-TF: التقرير النهائي للفرقة C2D-6ف الهد •
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 إدارة التغيير 6.

يتطلب االنتقال الفعال إدارة تغيير فعالة على مستوى المؤسسة. ويمثل االعتراف بنطاق وحجم التغيرات المقترحة في 

                                                                   لها مثيل في تاريخ المنظمة، وخطة إدارة التغيير عنصرا  أساسيا  لنجاح ، والتي لم يسبق WMOهيكل وعمليات المنظمة 

 اإلصالح.

 ( ثالث مراحل: CMPوبشكل عام، ينبغي أن تغطي خطة إدارة التغيير )

 : االستعداد للتغيير1المرحلة  •

 : إدارة التغيير 2المرحلة  •

 : تعزيز التغيير 3المرحلة  •

( المعرفة أعاله CBR-TFن تعمل فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية )ولضمان اتباع نهج تآزري، ينبغي أ

بحسبانها الهيئة الرئيسية إلدارة التغيير طوال المراحل الثالث. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إنشاء إدارة التغيير في 

 األمانة لضمان أن تكون العملية شاملة.  

 وفيما يلي العناصر العامة لخطة إدارة التغيير، التي ينبغي مراعاتها عند وضع قائمة باإلجراءات المخطط لها: 

 بيان أسباب التغيير.  ألف. 

 تحديد نوع التغيير ونطاقه.  باء. 

 وصف دعم أصحاب المصلحة.  جيم.

 إنشاء فريق إلدارة التغيير.  دال. 

 مة. وضع نهج يشمل إدارة المنظ هاء. 

 وضع خطة لكل صاحب مصلحة.  واو. 

 إنشاء خطة اتصال.  زاي. 

 مقاومة مسار التغيير.  حاء. 

 معالجة العقبات.  طاء. 

وسيترأس األمين العام لجنة إدارة التغيير التابعة لألمانة. وينبغي وضع جدول زمني الجتماعات/ لقاءات إدارة التغيير 

طاء في الوقت المناسب. كما ينبغي تعيين مناصرين إدارة التغيير من جميع التي تغطي العناصر أعاله من ألف إلى 

 اإلدارات وإشراكهم في هذه العملية.

 مزيد من التفصيل حول عناصر خطة إدارة التغيير.  1ويرد في التذييل 

 إدارة المخاطر 7.

التغيير. وقد يفرض تنفيذ اإلصالح كوسيلة ينبغي دمج تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها في عمليات االنتقال وإدارة 

انتقال لمستوى جديد من الثقافة التنظيمية وأهميته للمجتمع مخاطر على تلبية احتياجات وتوقعات األعضاء أثناء المرحلة 

االنتقالية. وينبغي ضمان استمرارية األداء والجودة إلى جانب نهج مجدولة في تقديم التغييرات. وينبغي وضع آلية 

لتغذية المرتدة المستمرة من أصحاب المصلحة، والسيما الدول األعضاء، بشأن نجاح عناصر اإلصالح وتأثيرات ل

 األداء المحتملة.

وعند تقييم مخاطر عناصر اإلصالح، ينبغي مراعاة العوامل التالية )وهو ما نصحت به مداوالت الفريق العامل المعني 

 (:WMOلمنظمة بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي في ا

األساسي، على األقل، خالل االنتقال إلى الهيكل  WMOأن يستمر عمل المنظمة -عدم التسبب في أي ضرر )أ(

 الجديد وبعده؛



 139 القرارات - 2التذييل 

 بناء قدرة جميع أعضاء المنظمة على تحمل العواقب المتعلقة بالطقس واألخطار الهيدرولوجية والمناخية؛ )ب(

على االضطالع  WMOوالكفاءة من خالل هيكل مرن، وتحسين قدرة المنظمةتحسين المالءمة والفعالية  )ج(

 بوظائفها األساسية واالستجابة للتغيرات؛

 التطور نحو نهج سلس لنظام األرض مع تقليل الفجوة بين البحوث والعمليات إلى أدنى حد ممكن؛ )د(

 الهيدرولوجية؛ -لجويةالمواءمة بين الهيكل وسلسلة القيمة في توفير خدمات األرصاد ا )هـ(

تحسين التوافق االستراتيجي والهيكلي للهيئات التأسيسية، وتحسين العالقات البينية ودرجة التكيف فيما بين  )و(

 اللجان الفنية والهيئات التأسيسية، والمراكز اإلقليمية المتخصصة ومراكز التدريب اإلقليمية األخرى؛

من خالل مالءمة وتعاضد شاملين مع المنظمات الدولية والوطنية واإلقليمية زيادة تركيز المستعملين والعمالء  )ز(

 الرئيسية األخرى؛

تعظيم موارد المنظمة من خالل القدرة على جذب واستخدام أفضل الخبراء، بما في ذلك الخبراء من خارج  )ح(

 .مجتمع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 1التذييل 

 دارة التغييرعناصر خطة إ

 (، التي ينبغي مراعاتها عند وضع قائمة باإلجراءات المخطط لها: CMPترد أدناه العناصر العامة لخطة إدارة التغيير )

 بيان أسباب التغيير ألف. 

قائمة بالعوامل التي أدت إلى اتخاذ قرار التغيير، مثل فجوات األداء، أو التكنولوجيات الجديدة، أو التحول في  •

 مهمة المنظمة. ويصف نهج واحد الوضع الراهن للمنظمة، والوضع المستقبلي الذي تعتزم هذه الخطة إيجاده.

 تحديد نوع التغيير ونطاقه باء. 

 ؛وصف موجز للطبيعة المتوقعة لإلصالح وما يتصل بها من حاجة إلى إدارة التغيير •

في العملية، والتغييرات في السياسات، و/أو التنظيم تحديد ما إذا كان ذلك سيؤثر على األدوار، والتغييرات  •

 الهيكلي. وتدرج اإلدارات، أو مجموعات العمل، أو النظم، أو المكونات األخرى التي قد تخضع للتغيير.

 وصف دعم أصحاب المصلحة جيم.

والمديرين، تدرج قائمة بجميع أصحاب المصلحة الذين سيتأثرون بالخطة، على سبيل المثال، الموظفين،  •

 ؛والرعاه، والمستخدمين، و/أو الموظفين الذين سيتأثرون بالتغيير. وتحديد كيفية دعم كل صاحب مصلحة للتغيير

النظر في وضع مخطط إليصال ذلك بوضوح وإيجاز. ويسرد أحد النماذج الممكنة التوعية، ودرجة الدعم،  •

 ؛تفع/ متوسط/ منخفضوالتأثير بالنسبة لكل صاحب مصلحة، مصنفه على مقياس مر

 عقد اجتماعات و/أو لقاءات لقياس الدعم.   •

 إنشاء فريق إلدارة التغيير دال.

مسؤولية هذا الفريق التواصل مع جميع أصحاب المصحلة، واالستماع للشواغل، وضمان أن يسير التغيير  •

 ؛مهارات التواصل الجيدةبسالسه قدر اإلمكان. واختيار األشخاص ذوي المصداقية العالية في المنظمة، و

 ؛ينبغي أن يتضمن الفريق راعي للتغيير على مستوى اإلدارة العليا •

 التأكيد على أن هذا الفريق يعمل بنشاط لتعزيز التغييرات، وليس مجرد التوقيع على الخطة.  •
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 وضع نهج يشمل إدارة المنظمة هاء.

بالغ األهمية لنجاح التغيير. والسماح لكل موظف كبير بتقديم                                                يعتبر الدعم الكامل من المنظمات ذات الثقل أمرا   •

 تعليقات بشأن التغيير، والعمل مع كل واحد منهم الستحداث دور نشط في إظهار التغييرات ومناصرتها.

 وضع خطة لكل صاحب مصلحة  واو.

ين يدعمون التغيير. تقيم المخاطر والشواغل المتضمنة، بالنسبة لكل صاحب مصلحة، بما في ذلك أولئك الذ •

 وتكليف فريق إدارة التغيير بمهمة معالجة هذه الشواغل.

 إنشاء خطة اتصال زاي. 

االتصال هو أهم عنصر في إدارة التغيير. وينبغي أن يكون هناك تواصل نشط مع كل مجموعة متأثرة وكل  •

 ؛شخص متأثر. كما ينبغي تعزيز أسباب التغيير، والفوائد التي ستنتج عنه

                                                                                      وينبغي أن يتلقى أصحاب المصلحة اتصاالت شخصية وفي االتجاهين. وعقد اجتماعات تتم وجها  لوجه  •

 ؛ضروري

ينبغي أن يأتي االتصال من راعي التغيير رفيع المستوى، ومن المشرف المباشر لكل موظف، ومن أي متحدثين  •

 الة متسقة. رسميين إضافيين يثق بهم أصحاب المصلحة. ويجب أن يكون لكل اتصال رس

 مقاومة مسار التغيير حاء.

                                                                                             هناك دائما  مقاومة للتغيير. ويحدث هذا على المستوى الفردي، لذا ينبغي التواصل مع أصحاب المصلحة  •

                                                                                                 شخصيا  لمعرفة السبب. رصد الشكاوى حتى يتمكن فريق إدارة التغيير من معالجتها. تشمل هذه الشواغل عادة 

 ما يلي:

 للتغيير أو عدم الشعور بالحاجة الملحة للتغيير؛عدم وجود حافز  ’1‘

 عدم فهم الصورة األكبر أو عدم فهم السبب في ضرورة التغيير؛ ’2‘

 نقص المدخالت في العملية؛ ’3‘

 عدم اليقين فيما يتعلق بأمن الوظيفة، أو الدور المستقبلي، أو متطلبات ومهارات الوظيفة المستقبلية؛ ’4‘

 بية التوقعات المتعلقة بتنفيذ التغيير أو االتصال.فشل اإلدارة في تل ’5‘

 العقبات تذليل طاء.

يجب حل العديد من الشكاوى من خالل زيادة التواصل، أو إجراء تغيير في استراتيجية االتصاالت التي تتناول  •

إدارة التغيير                                                                                    قضايا محددة. تتطلب الشكاوى األخرى نهجا  إضافية، يمكن تضمينها في خطتك أو تركها لفريق 

 لتنفيذها حسب االقتضاء. فكر في أي منها مناسبك لمؤسستك:

 ؛ألي تغيير في أدوار الوظيفة أو العملية، اجعل تدريب الموظفين أولوية قصوى ’1‘

                                                                                             إذا كنت تتوقع انخفاضا  في المعنويات أو انتقاال  مرهقا ، خفف من ذلك بعقد مؤتمرات للشركة أو منح  ’2‘

 ؛فينامتيازات للموظ

 ؛إذا لم يكن أصحاب المصلحة متحمسين للتغيير، قم بتقديم الحوافز ’3‘

إذا شعر أصحاب المصلحة بالخروج من الحلقة، قم بعقد اجتماع لجمع التعليقات والنظر في إجراء  ’4‘

 تعديالت على الخطة.
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 (EC-70) 36لقرار ل 2المرفق 

 استراتيجية االتصاالت والمشاركة 
 WMOإلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 

 نظرة عامة

، دارت مناقشات حول ما إذا كانت 2015خالل المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في حزيران/ يونيو 

أتاحت اتخاذ قرارات تتسم بفعالية وكفاءة وتنفيذ األولويات  WMOالهياكل التنظيمة وهياكل الحوكمة للمنظمة 

االستراتيجية ألعضائها. كما أقر بأن التغيير العالمي السريع يدفع إلى الحاجة إلى إجراء استعراض للحوكمة لضمان 

 المناخ.  على تلبية االحتياجات المتزايدة لمعلومات وخدمات متكاملة متصلة بالطقس والماء و WMOقدرة المنظمة 

ومن ثم، طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي أن يقدم إليه توصيات في دورة المؤتمر الثامنة عشرة عن بنى الهيئات 

(، RAs(، واالتحادات اإلقليمية )TCsالتأسيسية، حسب االقتضاء، بما في ذلك الهياكل الجديدة المحتملة للجان الفنية )

                                                                  يه توصيات أيضا  بشأن قواعد، وإجراءات، وعمليات، وآليات عمل الهيئات (، وأن يقدم إلECوالمجلس التنفيذي )

التأسيسية وواجباتها والمسؤولين في المنظمة )الرؤساء، ونواب الرؤساء، ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان 

 .ظمة والحوكمة الرشيدةبغية تعزيز كفاءة وفعالية المن WMO(( والعالقة بينهم وبين أمانة المنظمة PTCsالفنية )

 الغرض من استراتيجية االتصاالت والمشاركة

ستدعم هذه الوثيقة أنشطة التواصل والمشاركة مباشرة عقب انتهاء الدورة السبعين للمجلس التنفيذي وحتى انعقاد 

              ا  رئيسيا  في . وتعد هذه االستراتيجية عنصر2019المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في حزيران/ يونيو 

وتهدف إلى توضيح مبادئ النجاح ومزايا التوصيات  WMOالخطة االنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 

(. ومن تستكمل فيما بعدالمقترحة إلصالح الحوكمة والواردة في قرارات وتوصيات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي )

ية متطورة، وبالتالي سيستمر تعديل استراتيجية االتصاالت والتعبير عنها المسلم به أن اإلصالح المقترح سيكون عمل

 كجزء من خطة التنفيذ الشاملة.

من أجل تنفيذ إصالح الحوكمة بنجاح، فإن الفهم المشترك لألسس المنطقية لإلصالح، والشعور باالنسجام فيما يتعلق 

أو في  WMOالفرصة لنجاحه، سواء داخل دائرة المنظمة بالغرض والنتائج المرغوبة لإلصالح المقترح مهمان إلتاحة 

 نطاق الجماهير الخارجية. 

في: إبالغ أهداف وفوائد  WMOومن ثم، تتمثل األغراض العامة الستراتيجية االتصاالت والمشاركة داخل المنظمة 

وتسليط الضوء عليها بطريقة واضحة وموجزه للجهات المعنية الداخلية  WMOإصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 

في األولويات العالمية؛ وتحديد  WMOوالخارجية؛ لترسيخ الدعم، وإظهار كيفية تعزيز التغييرات لمساهمات المنظمة 

 القادة كمناصرين إليصال هذا اإلصالح إلى اآلخرين. 

في  WMOصاالت والمشاركة داخل مجتمع أصحاب المصلحة خارج المنظمة وتتمثل األغراض العامة الستراتيجية االت

في اعتماد نهج متكامل للمجاالت الرئيسية  WMOإبالغ الخطط واالستراتيجيات وزيادة الوعي بها، ونوايا المنظمة 

ص المتاحة للطقس والماء والمناخ؛ وتسليط الضوء على فوائد اإلصالح ألصحاب المصلحة؛ والتحديد االستباقي للفر

وأصحاب المصلحة الخارجيين للنهوض بالحوار والعمل بشأن األهداف المشتركة  WMOلتعزيز الحوار بين المنظمة 

 المهمة لجدول األعمال العالمي. 

                                                                                                   وينبغي أن تتيح استراتيجية االتصاالت والمشاركة، الفرصة أيضا  لألعضاء وأصحاب المصلحة من أجل المشاركة في 

                                                                                        م تعقيبات خالل كل المراحل العملية االنتقالية، مما يمك ن من اتخاذ اجراءات تصحيحية في الوقت المناقشة وتقدي

 المناسب إذا ما اقتضت الضرورة.
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 للتغيير الحجج المؤيدة

بمواصلة دورها القيادي وأن تظل مالئمة للغرض، لتصبح أكثر كفاءة وفعالية من حيث  WMOتلتزم المنظمة 

بالحاجة إلى التكيف المستمر  WMOالتكلفة، وضمان تماشي هيكلها بشكل جيد مع أولويات المنظمة. وتسلم المنظمة 

افسة المتزايدة، وأوجه التقدم مثل التدهور البيئي، ومحدودية الموارد، والمن -مع القوى العالمية السريعة التغير

التكنولوجي، ولتعظيم تأثيرها على اإلبالغ ومعالجة القضايا العالمية المثيرة للقلق مثل تغير المناخ. وسيوفر هذا 

                                                                                                   اإلصالح في الحوكمة فرصا  لتوسيع المشاركة اإلقليمية الفعالة، وتعزيز الحوار المتكامل والحوار األفقي الذي 

 غرافية. يتجاوز الحدود الج

 الجمهور المستهدف: الجهات المعنية الداخلية

 واألدواراألسس المنطقية  االسم

في نهاية المطاف، تكون الدول األعضاء في المنظمة مسؤولة عن  WMOأعضاء المنظمة 

القرارت المتعلقة بإصالح الهيئة التأسيسية، ومن ثم، يجب أن تكون 

أقرب وقت ممكن، لضمان على علم بالمقترحات وأن تشارك فيها في 

الفهم والمساندة. ولن يتحقق التغيير الناجج إال إذا أيد أعضاء المنظمة 

برنامج التغيير ودعموه، وكانوا قادرين على المساهمة بنشاط في هذا 

 التغيير واالستفادة منه.

تقوم البلدان المشاركة، التي تحددها الدول األعضاء لتمثيل حكوماتها  (PRsالممثلون الدائمون )

الوطنية، بدور المستشارين الرئيسيين لإلبالغ والتأثير في موقف الدول 

األعضاء. وستكون المشاركة المبكرة والفعالة، وتأمين الدعم من نخبة 

 يير. مهمة من الممثلين الدائمين مهمة في كسب التأييد لخطة إدارة التغ

يقدم أعضاء المجلس التنفيذي التوجيه والدعم األولي للتغييرات التي  أعضاء المجلس التنفيذي

. وهم يعملون كقنوات رئيسية في 2019ستعرض على المؤتمر في عام 

زيادة الوعي والتواصل وإشراك األعضاء اآلخرين في عملية االنتقال. 

كقنوات اتصال ويضطلع أعضاء المجلس التنفيذي بدور رئيسي 

 ومناصرة لخطة إدارة التغيير.

يتأثر القادة المنتخبون بشكل مباشر بالتغييرات التي تطرأ على حوكمة  (RAsرؤساء االتحادات اإلقليمية )

االتحادات اإلقليمية، والذين يمكنهم أن يكونوا مناصرين لنشر الوعي 

بشأن الحاجة وبناء القبول بين األعضاء اإلقليميين، والخبراء وغيرهم 

 إلى التغيير على المستوى اإلقليمي وفوائده.

يتأثر القادة المنتخبون بشكل مباشر بالتغييرات التي تطرأ على حوكمة  (TCsرؤساء اللجان الفنية )

اللجان الفنية، والذين يمكنهم أن يكونوا مؤيدين لرفع الوعي وبناء 

ة إلى التغيير على القبول بين الخبراء الفنيين العالميين بشأن الحاج

المستوى اإلقليمي وفوائده. وبوصفهم قادة علميين وفنيين في المنظمة 

WMO سيكفل رؤساء اللجان الفنية استمرار أهمية األسس الفنية القوية ،

والحفاظ عليها في االنتقال إلى حوكمة مستقبلية أكثر  WMOللمنظمة 

               تكامال  وأفقية.

سيتعين على العديد من الخبراء المشاركين في اللجان الفنية التابعة  الخبراء

واالتحادات اإلقليمية والفرق واألفرقة العاملة األخرى  WMOللمنظمة 

التي ستتأثر بالتغيرات في الحوكمة المشاركة في عملية االنتقال 

وقيمتها وإبراز  WMOودعمها، لضمان استمرار مصداقية المنظمة 

 مساهماتها.
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 واألدواراألسس المنطقية  االسم

ليتماشى بشكل أفضل مع  WMOسيتم إعادة تنظيم هيكل أمانة المنظمة  WMOموظفو أمانة المنظمة 

مع أعضاء اللجان  WMOالحوكمة المحدثة. ويعمل موظفو المنظمة 

الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي، وكذلك مع األعضاء 

التحوالت  والخبراء حول العالم. وستساعد مشاركتهم ودعمهم أثناء

في فهم ودعم التغييرات على  WMOاألساسية في حوكمة المنظمة 

 .    WMOنطاق أوسع بين العديد من أصحاب المصلحة في المنظمة 

 الجمهور المستهدف: الجهات المعنية الخارجية )أمثلة فقط(

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) هيئات األمم المتحدة 

 (WHOالعالمية )منظمة الصحة 

 ))UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة )

 .( التابعة لليونسكوIOCاللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )

 ))IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

  ))ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي

 ))IMOالمنظمة البحرية الدولية

الهيئات والوكاالت الدولية 

 الرئيسية األخرى

 البنك الدولي 

( لإلطار العالمي IBCSالمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )

 للخدمات المناخية

المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية

)EUMETSAT( 

 ))ECMWFاألوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدىالمركز 

مؤسسات البحثية والمجتمعات 

 األخرى

 (IFMSالمنتدى الدولي لجمعيات األرصاد الجوية )

جمعيات األرصاد الجوية واألوقيانوغرافيا )مثل، الجمعية األمريكية 

(، والجمعية االسترالية لألرصاد الجوية وعلوم AMSلألرصاد الجوية )

(، والجمعية الكندية لألرصاد الجوية AMOSالمحيطات )

 (، الخ(CMOSواألوقيانوغرافيا )

 (ICSUالمجلس الدولي للعلوم )

 HMEl((رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية   كيانات القطاع الخاص

واألسس المنطقية الشاملة للمشاركة مع الجهات المعنية الخارجية الرئيسية هذه هي اإلبالغ الفعال لمقترحات المنظمة 

WMO  بشأن اإلصالح، والتشاور بشأن اآلثار وإبالغ الفوائد، وطمأنة الشركاء بشأن الكيفية التي ستؤثر بها التغييرات

                                                         في المساهمة في جداول األعمال العالمية األوسع نطاقا  وواليات  WMOعلى تعزيز قدرات المنظمة  WMOفي المنظمة 

 هذه الجهات المعنية.
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 ملخص ألهداف االتصاالت حسب الجمهور المستهدف

 الجماهير الخارجية الجماهير الداخلية

 إبالغ المحتوى والخطط وزيادة الوعي بها إبالغ المحتوى والخطط وزيادة الوعي بها 

تسليط الضوء على فوائد اإلصالح ألصحاب  والمشاركة فيه بناء دعم للتحول

 المصلحة

تحديد المناصرين الداخليين لمواصلة المشاركة 

                                        واالتصال )االتصاالت المتتالية، مثال ( واألسس 

 المنطقية للمقترحات وفوائدها

تحديد وخلق فرص لتعزيز الحوار بين المنظمة 

WMO  وأصحاب المصلحة الخارجيين للنهوض

باألهداف المشتركة لجدول األعمال العالمي بشأن 

 الطقس والماء والمناخ

 الرسائل الرئيسية الشاملة

 WMOالتحول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية مع الحفاظ على تفوق المنظمة  .1

جهودها للحفاظ على أعمالها األساسية وتخفيف أي اضطرابات في عملها أثناء عملية االنتقال  WMOتكرس المنظمة 

بمعالجة شواغل  WMO                                                                                     وبعدها. وإدراكا  ألن أي تغيير مهم سيكون له تأثيرات على البرامج واألنشطة، تلتزم المنظمة 

 آثارها.   األعضاء وأصحاب المصلحة وتحديد المخاطر وأي عواقب سلبية والتخفيف من 

 التغييرات لها فوائد عديدة لألعضاء وأصحاب المصلحة والمجتمع .2

والوصول به إلى المستوى األمثل لتحسين تلبية احتياجات أعضائها،  WMOيمكن تحسين هيكل الحوكمة الحالي للمنظمة 

                                                                                                      وأصحاب المصلحة الخارجيين وتوجيه المنظمة إلى المساهمة بشكل أكثر وضوحا  وفعالية في جدول األعمال العالمي. 

قس والماء والمناخ،                                                                                            وسيؤدي التحرك بعيدا  عن نهج الصوامع، وباتجاه اتباع نهج متكامل لمعالجة القضايا المتعلقة بالط

إلى تعظيم مرونة المنظمة وقدرتها على التكيف فيما يتعلق بدورها في تيسير وتمكين األعضاء من تقديم المعلومات 

والخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا بكفاءة وفعالية. ويهدف هذا االستعراض للحوكمة إلى إنشاء هياكل 

نحو المساهمة على الوجه األمثل  WMOى مع األولويات الحالية ألعضائه، ويوجه المنظمة                          أكثر نشاطا  وفعالية تتماش

 في جدول األعمال العالمي. 

 التحسين المستمر هو أفضل ممارسات اإلدارة  .3

 شواغل األعضاءتلقي                                                                               انطالقا  من روح التحسين المستمر، هناك حاجة إلى استكشاف الخيارات باستمرار لضمان 

. وينبغي استعراض هياكل الهيئة التأسيسية والحوكمة واعتمادها من قبل كل مؤتمر. وسيسمح تلقي التعليقات اومعالجته

 بشأن تأثير اإلصالح من األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين والرد عليها بالتحسين المستمر. 

 صياغة الرسائل الرئيسية

 الموجهة للجمهور الداخلي 

تحسين مواءمة الحوكمة وهيكل األمانة مع األولويات االستراتيجية )النموذج سيتبع الوظيفة( وتيسير تقديم وتنفيذ  •

 . 2023-2020أولويات المؤتمر والخطة االستراتيجية للفترة 

ذات استخدام الموارد بفعالية أكبر من أجل تحسين تلبية الحاجات المجتمعية والوطنية للمعلومات والخدمات  •

 الصلة بالطقس والماء والمناخ. 
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 تبسيط وتحسين دمج البرامج واألنشطة، مع مسؤوليات إدارية واضحة.  •

إيجاد آليات لبناء مزيد من التنسيق والمشاركة بين وكاالت والشركاء المعنيين بالطقس والمناخ والماء من أجل  •

المرافق الوطنية لألرصاد  ( والتعاون بين NMHSs) زيادة دعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

NHSs.((والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا))NMSsالجوية

• للمنظمةالشمولياألرضيالنظامنهجدعمWMO  من خالل هياكل متكاملة وأفقية تتيح تقديم خدمات سلسه

 متعددة المخاطر وقائمة على األثر.

 اض الهيئة التأسيسية في كل مؤتمر من أجل: تعزيز التفويض الخاص باستعر •

 معالجة االحتياجات واالهتمامات المتغيرة لألعضاء؛  -

 ؛ WMOتحسين إنتاجية الدورات عن طريق مواءمتها مع دورة األربع سنوات للمنظمة  -

 تبني نهج أكثر مرونه وقابلية للتكيف مع األولويات والسياقات المتغيرة، والحد من التكرار.  -

 الموجهة للجمهور الخارجي

تحسين توجيه المنظمة لخدمة احتياجات جدول األعمال العالمي )مثل، الحد من مخاطر الكوارث، والمناخ،  •

 والتنمية المستدامة، والقدرة على التعافي، وما إلى ذلك(، ومن ثم زيادة التعاون الدولي. 

كاديميات، وغيرها من المجموعات المعنية في مناقشات إتاحة مشاركة أفضل للمجموعات العامة، والخاصة، واأل •

 وإبالغ عمليات صنع القرار.  WMOالمنظمة 

لتعزيز األثر وضمان الموارد المستدامة والرؤية )مثل  WMOإشراك الشركاء الرئيسيين في أنشطة المنظمة  •

 (، وما إلى ذلك(.IMOية الدولية )(، والمنظمة البحرICAO(، ومنظمة الطيران المدني الدولي )WBالبنك الدولي )

 إنشاء قدرة رصد ونمذجة للنظام األرضي أكثر شمولية لخدمة متطلبات الخدمة الوطنية واإلقليمية والعالمية.  •

 معالجة الحاجة العالمية المتنامية للخبرة في مجال الطقس والمناخ والماء. •

 منهجيات المشاركة

 أدوات المشاركة .1

ستستخدم أدوات ومنهجيات رسمية وغير رسمية مختلفة، على مجموعة متنوعة من البرامج، لتوعية أصحاب المصلحة 

، ولبيان تفاصيل وفوائد التغييرات المقترحة. WMOوالخارجيين وإشراكهم في خطة إدارة التغيير الخاصة بالمنظمة 

، واالجتماعات واالستقصاءات، في المقام األول، لالتصاالت وستستخدم المواقع اإللكترونية، ورسائل البريد اإللكتروني

الداخلية. وفي الوقت ذاته، سيتم استخدام تقارير الحالة، واإلحاطات، واالجتماعات الرسمية مع أصحاب المصلحة، 

متتالية  واالستقصاءات، واألسئلة المتواترة، والمذكرات التفسيرية لالتصاالت الخارجية. وسيتم استخدام نهج مناصرة

إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية، الذين  WMOلتوفير المعلومات؛ وستنتقل المعلومات من قيادة المنظمة 

 سينقلون نفس المعلومات إلى مجموعات أخرى مثل فرق العمل ومجموعات العمل.

 اتصاالت منتظمة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة   .2

إلدارة التغيير الفعال هو إصدار رسائل منتظمة، ومفهومة ومنظمة من القيادة. وقد بدأ هذا  عامل النجاح الحاسم

في دورات االتحادات اإلقليمية  WMOالتواصل بالفعل، مع عروض تقديمية من األمين العام وكبار مسؤولي المنظمة 

األساسية واألسس المنطقية لهذا وغيرها من اللقاءات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، فيما يتعلق بالمعلومات 

اإلصالح. وسيستمر هذا النوع من االتصاالت، مع متابعة التحديثات الخاصة بتقدم كل عنصر من عناصر إصالح 
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 الحوكمة من حيث الترتيبات الجديدة المحتملة، والتحديثات بشأن تقييم الخطة واألولويات االستراتيجية للفترة 

وستوفر اآلليات الفعالة للتواصل المتبادل الفرصة في الوقت نفسه  التي ستحققها هياكل الحوكمة الجديدة. 2020-2023

 لألعضاء وأصحاب المصلحة لتقديم المشورة والمقترحات بشأن مسار اإلصالح مما يسمح بالتحسين المستمر.

 مصدر مركزي للمعلومات .3

معلومات مع أصحاب المصلحة. وكان النهج الفعال في المنظمات األخرى هو تعتمد إدارة التغيير الناجحة على تشاطر ال

إنشاء بوابة مركزية على شبكة اإلنترنت تعمل كمصدر للمعلومات عن جميع جوانب التحول. وسيعزز وجود مورد 

ترحة. وإنشاء شامل ومركزي للمعلومات شفافية عملية اإلصالح ويقلل من الشواغل والمقاومة المحتملة للتغييرات المق

من شأنه أن يمد أصحاب المصلحة الخارجيين بالمعلومات، ويعزز  WMOصفحة ويب مخصصة لإلصالح في المنظمة 

 الوعي بشأن حالة العملية االنتقالية.
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 هيكل الحوكمة الحالي: 2الشكل 

 

 (EC-70) 36لقرار ل 3المرفق 

 WMO (CBR-TF)فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة 

 النطاق والفترة الزمنية .1

الخطة بوظيفة الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ  WMOستضطلع فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة 

من                                                    واستراتيجية االتصاالت. وسيبدأ عمل المجموعة اعتبارا   WMOاالنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة 

 .WMOحتى اكتمال انتقال إصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة  2018تموز/ يوليو 

 االختصاصات  .2

لألمين العام في إعدادها، ورفع تقرير إلى المؤتمر  بانتظام، وتقديم التوجيه والدعم الخطة االنتقالية استعراض ألف.

 .المحدثة الخطة االنتقاليةالثامن عشر عن 
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بشأن اإلجراءات  وتقديم التوجيه لألمانةرصد تنفيذ الخطة االنتقالية من خالل مجموعة من مؤشرات النجاح  باء.

 .التصويبية، حسب االقتضاء

وعية ، وإسداء المشورة بشأن مواد التWMOهيئة التأسيسية للمنظمة رصد تنفيذ استراتيجية اتصال إصالح ال جيم.

 واللقاءات، وتقييم نتائجها.

 (، والدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي2019تقديم تقارير مرحلية إلى المؤتمر الثامن عشر )حزيران/ يونيو  .دال

 (.2020( وتقرير نهائي إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي )حزيران/ يونيو 2019)حزيران/ يونيو 

 التشكيل  .3

وتتألف  ،Gerhard ADRIANالبروفيسور  WMOسيترأس فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة التأسيسية للمنظمة 

، Toshihiko HASHIDA، وLouis UCCELLINI، وPhil EVANSمن أعضاء المجلس التنفيذي التاليين: 

، Chin Ling WONG، وAlbert MARTIS، وMaxim YAKOVENKO، وDavid GRIMESو

. وقد يدعو رئيس فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئة Guillermo NAVARRO، وMamadou Lamine BAHو

 التأسيسية خبير إضافي لدعم عمل فرقة العمل.

 آليات العمل  .4

اجتماعات منتظمة من خالل لقاءات عن طريق الفيديو وعقد اجتماعات تتم وجها  CBR-TFستعقد فرقة العمل 

                                                                                                 لوجه. وستكون صفحة الويب الخاصة بإصالح الهيئة التأسيسية مكانا  لنشر المواد ذات الصلة التي تعكس عمل 

 فرقة العمل. وسيقدم دعم األمانة من قبل إدارة مكتب األمين العام والعالقات الخارجية. 

 

 (EC-70) 37 رارالق

 2017لعام  (WMO)البيانات المالية للمنظمة 

 ،المجلس التنفيذي إن

 ،من الالئحة المالية 15و 14المادتين  شير إلىيإذ 

كانون األول/ ديسمبر  31للسنة المنتهية في  (WMO)تقرير األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة  فيوقد نظر 

، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى المجلس التنفيذي، وتوصيات لجنة المراجعة واللجنة االستشارية 2017

 ،(التقرير من الثاني الجزء)انظر  (WMO)التابعتين للمنظمة  (FINAC)للشؤون المالية 

إلى أن األمين العام قد اتخذ إجراءات سريعة لتعيين مستشار تشمل اختصاصاته إعداد خطة تنفيذ شاملة بشأن  يشير وإذ

توصيات ال، ودراسة مواطن الضعف، وتقديم 2018بحلول تموز/ يوليو  غير المنفذة، جميع توصيات المراجع الخارجي

 عام،لتعزيز الرقابة الداخلية بشكل  الالزمة

 ؛(الجزء الثاني من التقرير)انظر  2017لعام  (WMO)                                         رسميا  البيانات المالية المراجعة للمنظمة  عتمدي

 من األمين العام أن يقوم بما يلي: يطلب

 ؛(WMO)إحالة البيانات المالية، مشفوعة بتقريره وتقرير المراجع الخارجي بشأنها، إلى جميع أعضاء المنظمة  (1)

لتناول مالحظات وتوصيات المراجع الخارجي بشأن الرقابة الداخلية بهدف تنفيذ جميع  تدريجيةاتخاذ إجراءات  (2)

 (؛2019يونيو  حزيران/ –مايو  )أيار/الجوية  هذه التوصيات بحلول المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد

https://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=20447
https://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=20447
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