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 الملخص العام ألعمال الدورة
 

 الجویة لألرصادعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية 
(WMO) 21 دورته السادسة والخمسين في الفترة من  
 في المقر 2005یوليو /  تموز1یونيو إلى / حزیران

 رئيس  A. I. Bedritskyالرئيسي للمنظمة، برئاسة السيد 
 .المنظمة

 من جدول 1البند ( الدورة تنظيم  1
  )األعمال

 من جدول  1.1البند ( الدورة افتتاح 1.1
 )األعمال

 .A. lافتتح رئيس المنظمة، السيد  1.1.1
Bedritsky حزیران21 یوم 10.05، الدورة في الساعة  /

 . 2005 یونيو
ورحب الرئيس في مالحظاته االستهاللية  1.1.2

بيهم ترحيبًا حارًا بجميع أعضاء المجلس التنفيذي وبمناو
ومستشاریهم، وممثلي األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

 .األخرى
آما رحب الرئيس ترحيبًا خاصًا  1.1.3

 Pauloبالعضوین بالنيابة المنتخبين حدیثًا، وهما السيد 
Manso والسيد Niama Frédéric Ouattara ،

وباألعضاء بحكم منصبهم الجدد في المجلس، وهم  
يسى رئيس االتحاد اإلقليمي السيد عبد المجيد حسين ع

 رئيس االتحاد اإلقليمي C. C. Fullerالثاني، والسيد 
 رئيس االتحاد اإلقليمي A. Ngari والسيد   الرابع

وعين المجلس بعد ذلك ستة أعضاء . الخامس بالنيابة
وترد في ).  أدناه1.1.11انظر الفقرة (بالنيابة آخرین 

 .لمشارآينبهذا التقریر قائمة با" ألف"التذیيل 
وأثنى الرئيس على األعضاء الذین انتهت  1.1.4

 A. Ndiayeمدة عضویتهم في المجلس، وهم السيد 
 ، والسيد)آوستاریكا (E. Zàrate، والسيد )السنغال(

 R. Sarani، والسيد )مصر(مدحت محمد عرفة 
 ، والسيد)المملكة المتحدة (D. Rogers، والسيد )إیطاليا(

U. Gärtner) والسيدة  )ألمانيا ،M. Couchoud Gregori 
، لما قدماه من إسهامات هامة في عمل المجلس )إسبانيا(

وفي أوساط لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا الدولية، 
، الرئيس Arthur John Daniaأعرب عن تقدیره للسيد  آما

، Woon Shih Laiالسابق لالتحاد اإلقليمي الرابع، والسيد 
إلقليمي الخامس، لما قدماه من رئيس السابق لالتحاد ا

 .خدمات جليلة لإلقليمين وللمجلس برمته
وقال الرئيس إنه یتطلع إلى أن یقدم   1.1.5

المجلس اإلرشاد في آفالة ریادة المنظمة العالمية 

لألرصاد الجویة على الصعيد العالمي في مجالي 
الخبرة والتعاون الدولي بشأن الطقس والمناخ 

رد المياه، والقضایا البيئية ذات والهيدرولوجيا وموا
الصلة، وإلى أن یسهم من ثم في سالمة ورفاه الشعوب 
في مختلف أنحاء العالم ولتحقيق المنفعة االقتصادیة 

وسُتدرس في هذا السياق عدة قضایا . لجميع الدول
آثار آارثة األمواج السنامية في المحيط : رئيسية، وهي

 على برامج المنظمة الهندي، وآثار التطورات الرئيسية
وأنشطتها؛ دور المنظمة المتطور في التصدي لعدد من 
المشاآل العالمية بشأن الحالة الراهنة والتغييرات 
الحاصلة في البيئة؛ إنشاء المنظومة العالمية لنظم رصد 

؛ وأنشطة المنظمة في ضوء (GEOSS)األرض 
قرارات المؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من 

 ).2005اليابان، (ث الكوار
وشدد الرئيس أیضًا على قضایا تتصل  1.1.6

. بسالمة األرصاد الجویة الهيدرولوجية وحشد الموارد
فقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية آيف یمكن أن 
تؤثر الظواهر الجویة الهيدرولوجية تأثيرًا مناوئًا على 
 رفاه اإلنسان، مما یعطي وقعًا خاصًا لمفهوم سالمة

ویجب على المنظمة أن . األحوال الجویة الهيدرولوجية
تقوم في هذا الصدد بدورها في تعزیز حالة المرافق 
الوطنية لألرصاد الجویة التي تواجه تحدیات جدیدة في 

 .هذا القرن
ووجه الرئيس االنتباه إلى الطابع الخاص  1.1.7

 للمجلس بمعنى أن أعضاءه ُینتخبون بصفتهم الفردیة
وینبغي لهم في هذا الصدد أن . لين لبلدانهمال آممث

یضطلعوا بمسؤولياتهم وفقًا لما هو منصوص عليه في 
وأشار إلى أن فاعلية . اتفاقية المنظمة والالئحة العامة

عمل الدورة تتوقف على وحدة وأهداف أعضاء 
  .المجلس

وشجع الرئيس أعضاء المجلس، السيما  1.1.8
بشكل آامل في األعضاء الجدد، على المشارآة 

وخص بالذآر الحاجة إلى االستفادة . مناقشات الدورة
بأقصى درجة من وجود رؤساء اللجان الفنية، 
والمستشارین الهيدرولوجيين لالتحادات اإلقليمية، 
وممثلي الهيئات الفرعية األخرى التابعة للمنظمة، 

وأعرب عن ثقته في أن . فضًال عن شرآاء المنظمة
ح باهر نظرًا إلى روح التعاون التي الدورة ستكلل بنجا

طالما تحلى بها أعضاء المجلس، وإلى الدعم الذي یتلقاه 
 .المجلس من األمانة
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ورحب األمين العام بجميع المشارآين،  1.1.9
والسيما األعضاء الجدد في المجلس وممثلي األمم 

وأشار إلى أنه تم  . المتحدة والمنظمات الشریكة األخرى
جمة من أجل تعزیز آفاءة وفعالية عمل إدخال تغييرات 

وقال إنه واثق من أن الدورة ستدار . المجلس
علىأفضل وجه، متحلية بروح التعاون التي دأبت عليها 
تحت قيادة الرئيس وبدعم من نواب الرئيس وسائر 

وأآد للمجلس أن األمانة ستقدم الدعم   . أعضاء المجلس
لياته على الالزم لتمكين المجلس من االضطالع بمسؤو

 .أفضل وجه
وأعرب المجلس عن تقدیره لنائب  1.1.10

، اإلبن، Conrad C. Lautenbacherاألميرال، السيد  
وآيل وزارة التجارة والمحيطات والغالف الجوي 
ومدیر اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

(NOAA) والرئيس المشارك للفریق المخصص المعني 
لعرض الذي قدمه بشأن ، ل(GEO)برصدات األرض 

 (GEOSS)المنظومة العالمية لنظم رصد األرض  
وقد أید المجلس . واألنشطة الجاریة للفریق المخصص

أن تقوم المنظمة بدور نشط في الفریق المخصص 
(GEO) وأحاط علمًا بشكل إیجابي بإنشاء أمانة الفریق ،

والحظ المجلس الدور . المخصص في مقر المنظمة
یؤدیه للفریق المخصص في إنشاء نظام الرئيسي الذي 

وأآد أیضًا . عالمي لإلنذار المبكر بجميع األخطار
الدور الحاسم األهمية الذي تقوم به المنظمة في نظام 
من هذا القبيل، مشيرًا إلى مكامن قوة النظام العالمي 

ووافق المجلس .  والبرامج األخرى(GTS)لالتصاالت 
ظمة على االنضمام على تشجيع مزید من أعضاء المن

للفریق المخصص واالضطالع بدور أآثر نشاطًا في 
عملية الفریق المخصص المعني برصدات األرض 

(GEO) .  وقدمت معلومات لألعضاء عن آيفية
 .االنضمام إلى الفریق المخصص

وانتخب الرئيس السيد مراد شوقي سعد اهللا  1.1.11
 .D، والسيـد)الهند (Sanjiv Nair، والسيد )مصر(

Francisco Cadarso Gonzàlez) والسيد )إسبانيا ،John 
Mitchell) والسيد )المملكة المتحدة ،Wolfgang Kusch 

، أعضاًء )إیطاليا (Massimo Capaldo، والسيد )ألمانيا(
ورحب بهم المجلس وأعرب عن . بالنيابة جدد في المجلس

 .تطلعه إلى إسهاماتهم في أعماله
 Cyril Egbertى السيد وأثنى المجلس عل 1.1.12

Berridge) الذي وافته المنية ) أقاليم الكاریبي البریطانية
 Berridgeوقد عمل السيد . 2005فبرایر  /  شباط28في 

 عضوًا في المجلس 1983 منذ عام (WMO)في المنظمة 
التنفيذي ورئيسًا لالتحاد اإلقليمي الرابع ونائبًا أول 

یدًا للمنظمة وآان طوال هذه الفترة مؤ. للرئيس

یعرف الكلل ومدافعًا باسًال عن مصالح البلدان  ال
 .1998النامية إلى أن تقاعد في عام 

 
 من جدول 1.2البند  (إقرار جدول األعمال 1.2

 )األعمال
أقر المجلس التنفيذي جدول األعمال  

 .المشروح المقترح
 

 من جدول 1.3البند  (إنشاء اللجان  1.3
 )األعمال

جلس التنفيذي إجراء آافة أعماله قرر الم 1.3.1
 وسيرأس في هذا الصدد السيد. في جلسات عامة

A. Bedritskyالرئيس، الجلسة العامة بكامل هيئتها ، .
وسيرأس السيد علي محمد نوریان، النائب األول 

 .T. W؛ وسيرأس السيد  "ألف"للرئيس، الجلسة العامة 
Sutherland عامة ، النائب الثاني للرئيس، الجلسة ال

، النائب الثالث M. A. Rabiolo؛ وسيرأس السيد  "باء"
 ".جيم"للرئيس، الجلسة العامة 

 من 28وأنشئت لجنة تنسيق وفقًا للمادة   1.3.2
وتتشكل اللجنة من الرئيس، ونواب . الالئحة العامة

الرئيس الثالثة، واألمين العام أو ممثله، فضًال عن 
 .القتضاءأعضاء آخرین بدعوة من الرئيس، حسب ا

وقرر الرئيس إنشاء عدد من اللجان  1.3.3
 :الفرعية للنظر في بنود محددة

لجنة فرعية للبرنامج والميزانية لفترة السنتين  )أ(
، والسيد U. Gärtner، برئاسة السيد 2007-2006

Chow Kok Keeوُعين .  آرئيس مشارك
، K. Nagasaka، والسيد J.J. Kelly العميد

،   R. Michelini، والسيد M. Mhitaوالدآتور 
، J.-P. Beysson، والسيد  G. B. Loveوالسيد 
 أعضاًء Qamar-uz-Zaman Chaudhryوالسيد 

رئيسيين؛ وعضویة اللجنة الفرعية مفتوحة 
 لجميع أعضاء المجلس؛

لجنة فرعية معنية بترتيبات المحاضرات العلمية  )ب(
خالل الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي  

 في (lMO)اضر المنظمة البحریة الدولية ومح
الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر، برئاسة الدآتور 

A. D. Moura . وعضویة اللجنة الفرعية مفتوحة
 لجميع أعضاء المجلس؛

لجنة فرعية معنية بموضوع اليوم العالمي  )ج(
 ، برئاسة السيد2007لألرصاد الجویة لعام 

B. Kassahun .ية مفتوحة وعضویة اللجنة الفرع
 .أیضًا لجميع أعضاء المجلس

 مقررًا H. H. Olivaوعين المجلس السيد  1.3.4
 .الستعراض القرارات السابقة للمجلس التنفيذي
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 من جدول 1.4البند (برنامج عمل الدورة  1.4
 )األعمال

تم االتفاق على الترتيبات الالزمة  
یتعلق بمواعيد العمل وتوزیع بنود جدول األعمال  فيما

على الجلسة العامة بكامل هيئتها والجلسات العامة 
 ".جيم"و" باء"و" ألف"
  

 من جدول  1.5البند  (إقرار المحاضر 1.5
 )األعمال

أشار المجلس إلى القرار الذي اتخذه في    
دورته الخمسين وأقره المؤتمر الثالث عشر، والذي 
یقضي بعدم إعداد محاضر للجلسات العامة في دورات 

تحادات اإلقليمية واللجان الفنية ما لم یتقرر المجلس واال
وسيستمر تسجيل . خالف ذلك فيما یتعلق ببنود محددة 

محاضر الجلسات العامة على شرائط وسيحتفظ بها 
 .ألغراض السجالت

 
 ) من جدول األعمال2البند (التقاریر   2

 من 2.1 البند( تقریر رئيس المنظمة 2.1
 )جدول األعمال

لس التنفيذي علمًا بتقریر أحاط المج 2.1.1
الرئيس الذي قدم فيه استعراضًا عامًا للتقدم الذي  
أحرزته المنظمة منذ الدورة السادسة والخمسين 

ویغطي التقریر أعمال الهيئات . للمجلس التنفيذي
، فضًال عن أعمال (WMO)التأسيسية والفرعية للمنظمة 

الدورة الخامسة لالجتماع التشاوري بشأن السياسة 
وسّلط . الرفيعة المستوى المعنية بمسائل السواتل

الرئيس الضوء على المسائل التي سيتعين على المجلس 
تناولها مثل دور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

 في عالم سریع التغير، (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 . في التنمية المستدامة(WMO)ومساهمة المنظمة 

المطروحة في وعولجت القضایا األخرى  2.1.2
التقریر، والتي تتطلب إجراءات أو قرارات، في إطار  

 .بنود جدول األعمال ذات الصلة
أقر المجلس الموافقة على تمدید التعيينات  2.1.3

التي أدراها الرئيس بالنيابة عن المجلس منذ دورته 
 من الالئحة 9من المادة  ) ب(7األخيرة بمقتضى الفقرة 

 المراقبة العالمية للطقس  مدیر، إدارة‘ 1’: العامة
(WWW) ؛   2005أغسطس /  آب31 شهرًا حتى 12 لمدة

مدیر، مكتب األمين العام والعالقات الخارجية لمدة ‘ 2’
 ؛   2005نوفمبر /  تشرین الثاني30 شهرًا حتى 12

 أشهر 9مدیر، النظام العالمي لرصد المناخ، لمدة  ‘3’
ة رئيس، شعب‘ 4’؛ 2005مایو /  أیار31أخرى حتى 

برنامج األعاصير المداریة، إدارة برنامج التطبيقات 
 .2005أغسطس /  آب31 شهرًا أخرى حتى 12لمدة 

 من 2.2البند ( تقریر من األمين العام 2.2
 )جدول األعمال

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بتقریر  2.2.1
ویسّلط التقریر الضوء على األنشطة . األمين العام

 منذ الدورة األخيرة، وعلى (WMO)الرئيسية للمنظمة 
القضایا والتحدیات التي تواجه المنظمة والمرافق 

 (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
في ذلك تلك الناجمة عن المبادرات العالمية من مثل  بما

السياق، الذي تتحقق فيه األهداف اإلنمائية لأللفية  
(MDGs)نامية ، واالجتماع الدولي بشأن الدول ال

/ موریشيوس، آانون الثاني ((SIDS)الجزریة الصغيرة 
، والمؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من )2005ینایر 

،  )2005ینایر /اليابان، آانون الثاني ((WCDR)الكوارث 
فضًال عن متابعة األنشطة المتعلقة بظاهرة األمواج 
السنامية التي حدثت في المحيط الهندي في آانون 

وشّدد األمين العام على أهمية أن . 2004دیسمبر / األول
تحتل المنظمة وضعًا یؤهلها لالستجابة على نحو فعال  
للتحدیات المتعلقة بالتنمية والبيئة التي تواجه أعضاءها، 
آما شّدد على العمل من أجل تعزیز صورة ومكانة  
المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

، فضًال عن المساهمة في  (NMHSs)والهيدرولوجيا  
تحقيق التنمية المستدامة على آل من الصعيد الوطني 

 .واإلقليمي والعالمي
ویتم تناول المسائل المطروحة في  2.2.2

التقریر والتي تتطلب إجراءات أو قرارات، في إطار 
 .البنود ذات الصلة من جدول األعمال

 
و یوني/ خطة العمل بشأن اإلصالح اإلداري في حزیران

2005  
أحاط المجلس علمًا بخطة العمل بشأن  2.2.3

 .2005یونيو / اإلصالح اإلداري في حزیران
 

البند (ریر رؤساء االتحادات اإلقليمية تقا 2.3
 ) من جدول األعمال2.3

 المجلس التنفيذي علمًا بتقاریر أحاط 2.3.1
 التي قدمت تحليًال شامًال رؤساء االتحادات اإلقليمية

نفذة في إقليم آل منهم بما في ذلك عمل لألنشطة الم
الهيئات الفرعية التابعة لالتحادات اإلقليمية وبتقریري 

) آسيا(الدورة الثالثة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني 
أمریكا (والدورة الرابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع  

 ).الشمالية وأمریكا الوسطى ومنطقة البحر الكاریبي
ن ارتياحه للطریقة الفعالة التي تنفذ عالمجلس وأعرب 

 وأثنى على رؤساء االتحادات ،بها أنشطة االتحادات
من  عملهم، آل منهم في اتحاده،لتفانيهم المستمر في 

المساعدة في تطویر المرافق الوطنية لألرصاد أجل 



لنهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذيالتقریر ا  
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 التابعة ألعضاء (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
 .االتحادات

دراآه أن هناك   عن إ المجلس وأعرب 2.3.2
. قضایا عامة وأیضًا قضایا خاصة باألقاليم تثير القلق

وفي هذا الصدد، أآد المجلس على ضرورة اتخاذ 
 أو أمانتها مزیدًا من (WMO)أعضاء المنظمة 

اإلجراءات الملموسة لتعزیز المرافق الوطنية لألرصاد 
 في البلدان النامية،   (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

 والدول  (LDCs) في أقل البلدان نموًا وبوجه خاص
    .(SlDS)النامية الجزریة الصغيرة 

ونظر المجلس في متابعة معالجة مأساة   2.3.3
األمواج السنامية التي حدثت في المحيط الهندي في 

، وفي الحاجة إلى نظام 2004دیسمبر / آانون األول
د فعال لإلنذار ذي نهج قائم على المخاطر المتعددة، وأآ

المجلس على أهمية تنفيذ المشاریع اإلقليمية من مثل 
المشروعين التجریبيين في االتحاد اإلقليمي الثاني 

توفير نواتج التنبؤات العددیة بالطقس  "بالمعني أولهما 
وثانيهما " لمدن محددة في البلدان النامية عبر اإلنترنت

ة دعم البلدان النامية في إطار برنامج األرصاد الجوی "ب
وسّلم المجلس بأنه إذا ُنفِّذت هذه المشاریع  ". للطيران

فإنها ستعلي مكانة المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 
 للبلدان النامية، وخصوصًا (NMHSs)والهيدرولوجيا 

ألقل البلدان نموًا، في أعين حكوماتها، األمر الذي 
سيشجع بدوره تلك الحكومات على مواصلة أو زیادة 

م لهذه المرافق، وخصوصًا لمواقع الرصد الدعم المقد
ولذلك، طلب . (GOS)التابعة للنظام العالمي للرصد 

المجلس إلى األمين العام دعم تلك المشاریع،   
واستكشاف إمكانية استهالل مشاریع مماثلة في األقاليم 

 .األخرى
وطلب المجلس أیضًا إلى األمين العام   2.3.4

الية لتحدیث وتحسين وأعضاء المنظمة إیالء أولویة ع
، بوجه خاص في (GTS)النظام العالمي لالتصاالت 

 .االتحادات اإلقليمية األول والثاني والثالث والخامس
وأحاط المجلس علمًا بما أعرب عنه  2.3.5

رؤساء االتحادات اإلقليمية من قلق بالغ إزاء الحاجة 
إلى مواصلة عمل وصيانة نظم الرصد، بما في ذلك 

تبدال القسري لبعض المسابير الرادیویة عواقب االس
على بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

وطلب المجلس إلى األمين . (NMHSs)والهيدرولوجيا 
العام مواصلة متابعة هذه المسألة وتقدیم المساعدة إلى 

 .األعضاء حسب االقتضاء
وأعرب المجلس أیضًا عن إدراآه   2.3.6

ء االتحادات اإلقليمية بشأن واتفاقه في الرأي مع رؤسا
 :ضرورة معالجة المسائل التالية بسرعة وبكفاءة

تقدیم الدعم إلى أعضاء المنظمة، بما في ذلك   )أ(
التدریب والمساعدة الفنية، لتمكين المرافق 
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) من االنتقال إلى نظم التشفير الجدیدة 
BUFR)و CREXوإلى استخدام نواتج ،) إلخ 

التنبؤ العددي بالطقس المستمدة من المراآز 
 اإلقليمية المعنية؛

ضرورة أن یتبع مزید من أعضاء المنظمة من  )ب(
جميع األقاليم عملية الفریق المخصص المعني 

 من أجل المشارآة (GEO)برصدات األرض 
بصورة آاملة في تنفيذ المنظومة العالمية لنظم 

، وإعداد خطط وطنية (GEOSS)رصد األرض 
 جيدة التنسيق في هذا الصدد؛

دون / إقامة شراآات على المستویين اإلقليمي )ج(
اإلقليمي، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة  
لمدیري المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

 والهيدرولوجيا؛
تقدیم الدعم الالزم إلعداد وتنفيذ الخطط  )د(

مع مراعاة . إلقليميةاالستراتيجية لالتحادات ا
األولویات الوطنية واإلقليمية المتعلقة بتحقيق 

 التنمية المستدامة؛
تأثير المبادرة الخاصة بالبنية األساسية  )ه(

 (lNSPlRE)للمعلومات الفضائية في أوروبا 
وتأثير تنظيم السماء األوروبية الواحدة على 

 في االتحاد اإلقليمي السادس، (NMHSs)المرافق 
 األقاليم األخرى في المستقبل؛وفي 

توفير نظم جدیدة ألعضاء المنظمة إلدارة  )و(
البيانات المناخية وإلنقاذ البيانات، حسب 

 االقتضاء؛
إنشاء االتحادات اإلقليمية لمراآز مناخية  )ز(

 ؛  (RCCs)وإقليمية 
ضرورة تحسين مشارآة ممثلي أقل البلدان نموًا  )ح(

(LDCs)؛ في اجتماعات المنظمة 
 االقتصادیة لخدمات –تقييم المنافع االجتماعية  )ط(

 .مرافق األرصاد الجویة والهيدرولوجيا
وطلب المجلس إلى األمين العام وأعضاء  2.3.7

المنظمة منح األولویة لهذه الشواغل لدى إعداد وتنفيذ 
خطط وأنشطة تطویر المساعدة الفنية دعمًا للمرافق  

(NMHSs)نموًا ، وخاصة في أقل البلدان (LDCs)  
 .(SlDS)والدول النامية الجزریة الصغيرة 

آما أعرب المجلس أیضًا عن تقدیره   2.3.8
لألهمية التي تمنحها األقاليم إلجراء دراسات عن 
المنافع االجتماعية واالقتصادیة ألنشطة األرصاد 

وشجع أعضاء المنظمة على . الجویة والهيدرولوجيا
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ت، وطلب إلى األمين ترویج هذه الدراسات والتحليال
 .العام توفير الدعم الالزم في هذا الصدد

وطلب المجلس إلى األمين العام، تقدیم  2.3.9
المساعدة، حسب االقتضاء، لتحسين شبكة معلومات 
األحوال الجویة الخاصة بالقائمين على التصدي لحاالت 

 وتوسيع نطاق نظام اإلنترنت (EMWlN)الطوارئ 
ي یعتبر تكنولوجيا فعالة  الذ(RANET)الرادیوي 

بالقياس إلى التكلفة من أجل تقدیم النواتج إلى  
 .المستخدمين النهائيين

آما طلب المجلس إلى األمين العام  2.3.10
وأعضاء المنظمة مواصلة حشد الموارد لتنفيذ مشاریع 

، من  (HYCOS)مختلفة لرصد الدورة الهيدرولوجيا 
بؤ بالفيضانات شأنها أن تسهم مساهمة آبيرة في التن

 .ومكافحتها في مختلف األقاليم
وأحاط المجلس علمًا مع االرتياح  2.3.11

بالتعاون المتزاید بين االتحادین اإلقليميين الثالث 
والرابع، بما في ذلك من خالل تنظيم مؤتمرات فنية 

 .وحلقات عمل مشترآة
وأعرب المجلس عن تقدیره ألعضاء  2.3.12

 اجتماعات ومؤتمرات ولقاءات المنظمة الذین استضافوا
تدریبية ودورات االتحادات اإلقليمية أو قدموا المساعدة 

آما . إلى أعضاء المنظمة اآلخرین الذین یحتاجون إليها
 Arthur J. Daniaأعرب المجلس عن امتنانه للسيد  

 Woon Shi Laiوالسيد ) جزر األنتيل الهولندیة وأروبا(
يمة خالل عملهما على مساهماتهما الق) سنغافورة(

آرئيسين لالتحاد اإلقليمي الرابع، واالتحاد اإلقليمي 
 .الخامس، على التوالي

أما المسائل األخرى التي أثيرت في  2.3.13
تقاریر رؤساء االتحادات اإلقليمية، فتم تناولها في إطار 
بنود جدول األعمال ذات الصلة بالبرامج العلمية 

 .اإلقليميوالفنية، بما في ذلك البرنامج 
 

البند ( تقریر اللجنة االستشاریة المالية 2.4
 ) من جدول األعمال2.4

نظر المجلس التنفيذي في تقریر اللجنة  
وأحاط علمًا مع التقدیر بمختلف . االستشاریة المالية

وأخذ . توصيات اللجنة الواردة في مرفق هذا التقریر
خاذ  المجلس التنفيذي هذه التوصيات في اعتباره لدى ات
 .قراراته في إطار مختلف بنود جدول األعمال ذات الصلة

 
التقریر الخاص باجتماع رؤساء اللجان  2.5

 من جدول 2.5البند ( 2005الفنية في عام 
 )األعمال

أحاط المجلس علمًا بأن رؤساء اللجان  2.5.1
الفنية اتفقوا على أنه من األهمية بمكان وجود آلية   

ية في مجال الحد والوقایة من تنسيق ما بين اللجان الفن
الكوارث، وطلبوا إلى األمين العام التصدي لهذه  

 .المسألة
وأخذ المجلس في حسبانه التقدم السریع  2.5.2

في تطور المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 
(GEOSS) فقد طلب إلى رؤساء اللجان الفنية تعيين ،

منسق للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض / مقرر
(GEOSS)ضمن لجانهم . 

وأعرب المجلس عن تقدیره التفاق   2.5.3
الرؤساء على الترآيز على استعراض الالئحة الفنية 
للمنظمة فيما یتعلق بإصدار الرصدات، وتحدید 
وتصحيح أوجه القصور واالزدواج والتضارب 

 .واألخطاء
وقد أید المجلس وجهة نظر الرؤساء  2.5.4

ان الفنية من أجل تعزیز بإنشاء فرق خبراء ضمن اللج
، وبشكل (FWIS)نظام معلومات المنظمة في المستقبل 

خاص فيما یتصل بإدارة البيانات والبيانات الشرحية 
آما أحاط . ولغة التوسيم القابلة للتوسيع وتبادل البيانات

علمًا باقتراح رؤساء اللجان الفنية بإعادة تسمية نظام 
نظام   "(FWIS)معلومات المنظمة في المستقبل 

 ".(WIS)معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجویة 
 

رئيس الهيئة الحكومية الدولية تقریر  2.6
 2.6البند ( (IPCC)المعنية بتغير المناخ 

 )األعمالمن جدول 
 لسيدأعرب المجلس التنفيذي عن تقدیره ل 2.6.1

R.K. Pachauri  رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية
مناخ على تقریره عن الحالة الراهنة لعمل بتغير ال
 .الهيئة
نجاحها في على  المجلس الهيئة هنأو 2.6.2

التقریر الخاص بحمایة طبقة األوزون "استكمال 
القضایا المتعلقة بمرآبات : والنظام المناخي العالمي

الهيدروآربون الفلوریة والمواد الكربونية الفلوریة 
ترك مع فریق التقييم الذي أعد على نحو مش" المشبعة

 المنبثق عن بروتوآول (TEAP)التكنولوجي االقتصادي 
بعزم الهيئة الحكومية  وأحاط المجلس علمًا .مونتریال

الدولية المعنية بتغير المناخ على توزیع التقریر الصادر 
 .على أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجویة

 فيورحب المجلس أیضًا بالتقدم المحرز  2.6.3
لهيئة  ل(AR4)عمليات إعداد تقریر التقييم الرابع 
بالقرار الذي و، الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

اتخذته الهيئة في دورتها الثانية والعشرین بإعداد تقریر 
ویتطلع المجلس إلى إتمام   . لهذا التقریر(SYR)تجميعي 

 .2007 في عام تقریر التقييم الرابع وتقریره التجميعي
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أیضًا بالتقدم علمًا  المجلس أحاطو 2.6.4
احتجاز ثاني أآسيد : "ینتقریرالالمحرز في إعداد 

 التي 2006المبادئ التوجيهية لعام "و" الكربون وتخزینه
 لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخوضعتها ا

بخصوص بيانات الجرد الوطنية الخاصة بغازات 
إتمامهما في العامين إلى ، وأعرب عن تطلعه "الدفيئة

 .الحالي والمقبل على التوالي
 قرار ـذي الـس التنفيـد المجلـواعتم 2.6.5

 ).57 – ت م (1
 
 من 3البند ( العلمية والفنيةالبرامج  3

 )جدول األعمال
 برنامج المراقبة العالمية للطقس 3.1

 ) من جدول األعمال3.1 البند(
لمية للطقس النظم األساسية للمراقبة العا 3.1.1

(WWW) ومهامها الداعمة؛ تقریر 
الدورة الثالثة عشرة للجنة النظم 

 من جدول 3.1.1 البند(األساسية 
 )األعمال

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بتقریر  3.1.1.1
الدورة الثالثة عشرة للجنة النظم األساسية التي عقدت   

مارس /  آذار3فبرایر إلى /  شباط23في الفترة من  
، )االتحاد الروسي(في سانت بطرسبورغ ، 2005

ووافق المجلس على التوصيات التالية المقدمة من تلك 
 :الدورة من أجل تنفيذها

 التدریب المطلوب –) 13 –ل ن أ (1التوصية  )أ(
فيما یتعلق بإعادة بث بيانات األرصاد الجویة 

 ؛(AMDAR)الصادرة من الطائرات 
ت على تعدیال –) 13 –ل ن أ (2التوصية  )ب(

مطبوع  ((GOS)مرجع النظام العالمي للرصد 
ودليل النظام المجلد األول، ) 544المنظمة رقم 
،  )488مطبوع المنظمة رقم  (العالمي للرصد
 الباب الثاني؛

تعدیالت على  –) 13 –ل ن أ (3التوصية  )ج(
مطبوع  (مرجع النظام العالمي لالتصاالت

بان األول ، المجلد األول، البا)386المنظمة رقم 
 والثاني؛

تعدیالت على  –) 13 –ل ن أ (4التوصية  )د(
، )306مطبوع المنظمة رقم  ( مرجع الشفرات

 ؛2 –المجلد األول 
تعدیالت على  –) 13 –ل ن أ (5التوصية  )ه(

، )306مطبوع المنظمة رقم (مرجع الشفرات 
 ؛1 –المجلد األول 

تعدیالت على  –) 13 –ل ن أ (6التوصية  )و(
 النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ مرجع

 ).485مطبوع المنظمة رقم (
آما وافق المجلس التنفيذي على تنفيذ  3.1.1.2

لمرجع النظام   8 –المسودة الجدیدة للملحق الثاني 
مطبوع المنظمة رقم  (العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

 من (SVS)نظام التحقق الموحد "المعنون ) 485
الذي صادق عليه   " (LRF)ات الطویلة المدى التنبؤ

) 05 –ل ن أ (1 رئيس لجنة النظم األساسية في التوصية
  8 –ليحل محل النص الحالي للملحقين الثاني 

 .9 –والثاني 
 وفيما یتعلق باستراتيجية االتحاد اإلقليمي  3.1.1.3

األول لتعزیز النظم األساسية التي أعدت في السياق 
 للتنمية المستدامة في أفریقيا، أشار األوسع نطاقًا

المجلس إلى أن تخطيط التنفيذ الفعلي یتوقف على مدى 
وطلب المجلس إلى األمين العام واالتحاد . حشد الموارد

اإلقليمي األول أن یعاینا من جدید مدى تنفيذ استراتيجية  
االتحاد اإلقليمي األول على ضوء اإلمكانيات الجدیدة، 

د نظام اإلنذار باألمواج السنامية في  بما في ذلك إعدا
 .المحيط الهندي

 ).57 -م ت (2واعتمد المجلس القرار  3.1.1.4
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالتقریر و 3.1.1.5
التقریر عن األنشطة الخاصة بتنفيذ المراقبة / المرحلي

 :، وقرر ما یلي(WWW)العالمية للطقس 
، فإن عالمي للرصدفيما یتعلق ببرنامج النظام ال )أ(

 :المجلس
أحاط علمًا بحالة تنفيذ وتشغيل النظم  ‘1’

الفرعية السطحية القاعدة والفضائية 
القاعدة للنظام العالمي للرصد، وحث 
األعضاء على مواصلة بذل آل الجهود 
لتأمين توافر مستدام للبيانات من أجل 
تزوید خدمات األرصاد الجویة على 

يانات؛ وأعرب النطاق العالمي بهذه الب
المجلس عن تقدیره للمساهمة التي یقدمها 
مشغلو السواتل عن طریق توفير 
مجموعة متزایدة من البيانات والنواتج 
والخدمات القيِّمة؛ وفيما یتعلق بالسنة 

، حث المجلس (lPY)القطبية الدولية  
أعضاء المنظمة على إعادة تنشيط 
محطات الرصد، خصوصًا في المناطق 

 القطبية؛ 
وطلب إلى األمين العام ولجنة النظم  ‘2’

 القيام، بالتعاون مع لجنة  (CBS)األساسية 
، بجهود  (CAS)علوم الغالف الجوي 
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إضافية للتشدید على البحث والتطویر 
الموجهين نحو توفير مبادئ توجيهية 
أآثر تفصيًال بشأن تشغيل برامج ونظم 
الرصد القابلة للمواءمة؛ ومن المتوقع أن 

هذا األمر من خالل أنشطة التنفيذ یعزز 
المالئمة، وفي أقرب وقت ممكن، قدرات 
األعضاء على التأهب لمواجهة فصول أو 
فترات األحوال الجویة الشدیدة التأثير 
والتصدي لها على نحو أآثر فعالية من 
خالل قدرة محسَّنة على اإلنذار المبكر، 
مع القيام، في الوقت ذاته بالمساعدة على 

 وفورات في عمليات شبكات رصد تحقيق
مختارة، األمر الذي یعتبر بمثابة مساهمة 
مباشرة وهامة في البرنامج الشامل 
الرامي إلى الوقایة من الكوارث الطبيعية 

 ؛(DPM)والتخفيف من آثارها 
وطلب إلى لجنة النظم األساسية أن تنسق    ‘3’

 تنسيقًا (OSE)إجراء تجربة نظم الرصد 
داة علمية قيِّمة إلطالع فعاًال بوصفها أ

أعضاء المنظمة على اإلمكانيات المتاحة 
لتنفيذ برامج الرصد القابلة للمواءمة 
آجزء من إعادة تصميم النظام العالمي 

، وأوصى المجلس بتنظيم  (GOS)للرصد 
 حلقة عمل لتقييم النتائج العلمية المعنية؛

وأعرب عن تقدیره للعمل الكبير الذي نفذ    ‘4’
 خطة تنفيذ النظم الفرعية في تطویر

السطحية القاعدة والفضائية القاعدة للنظام  
العالمي للرصد، وطلب إلى لجنة النظم 
األساسية الترآيز في برنامج عملها 
المستقبلي على الجوانب المتعلقة بالتنفيذ 
من التوصيات التي أعدت، بالتعاون 
الوثيق مع االتحادات اإلقليمية واللجان 

 الفنية؛
ودعا المجلس االتحادات اإلقليمية إلى أن  ‘5’

تبحث وتنسِّق، حسب االقتضاء، تنفيذ 
المقترحات المتعلقة بإعادة تصميم النظام 

 وفقًا لما یالئم  (GOS)العالمي للرصد  
 أقاليمها؛

وأحاط علمًا بأن ارتفاع تكاليف المعدات  ‘6’
والمستهلكات ما فتئ یمثل مسألة ملحة 

وطنية لألرصاد في آثير من المرافق ال
، وحث (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

أعضاء المنظمة على االستفادة على نحو 
أآثر فعالية من مخططات التعاون 

لمبادئ المؤتمر  والتمویل المشترك وفقًا
وطلب إلى األمين . التوجيهية ذات الصلة

العام تنسيق أنشطة تنسيق التنفيذ الالزمة، 
 الحاجة إلى على الصعيد اإلقليمي وتناول
 من جدول 5أموال إضافية في إطار البند 

 األعمال؛
، (CBS)وطلب إلى لجنة النظم األساسية  ‘7’

فيما یتعلق بالتقدم المحرز في تطویر 
عملية الفریق المعني برصدات األرض 

(GEO) أن تنسِّق أنشطتها من خالل ،
األفرقة المفتوحة العضویة المعنية 

 ذات (OPAG)بالمجاالت البرنامجية 
الصلة بتنفيذ خطة تنفيذ المنظومة العالمية 

 التي (GEOSS)لنظم رصد األرض 
 سنوات بغية تعزیز عمليات 10تستغرق 

 ذات (WWW)المراقبة العالمية للطقس  
 ؛(GEOSS)الصلة بالمنظومة 

وأحاط علمًا بتأثير الحاجة القسریة إلى  ‘8’
استبدال بعض نظم المسابير الرادیویة في 

صد الهواء العلوي، وطلب إلى شبكة ر
األمين العام مراقبة الوضع واتخاذ 
اإلجراءات الممكنة لتفادي فقدان متطاول 
األمد لبيانات رصد الهواء العلوي، 

وطلب إلى . وخاصة في البلدان النامية
األمين العام أیضًا تشجيع موردي نظم 
المسابير الرادیویة على إعداد نظم قابلة 

لتقصي التغييرات للتشغيل المشترك 
التكنولوجية المخطط لها في إنتاج 
المسابير الرادیویة لدى المصنَّعين ذوي 
الصلة وإبقاء المجلس وأعضاء المنظمة 

 .على علم بذلك
وفيما یتعلق بالنظام العالمي لالتصاالت وبرامج  )ب(

 :إدارة البيانات فإن المجلس التنفيذي
یا وافق على أن یضطلع بتناول أهم قضا ‘1’

التطویر آل من برنامج العمل الخاص 
بالنظام العالمي لالتصاالت، وبرامج 
إدارة البيانات التي أنشأتها الدورة الثالثة 
عشرة للجنة النظم األساسية في إطار 
الفریق المفتوح العضویة المعني بالمجال 
البرنامجي الخاص بنظم وخدمات 
المعلومات، بما في ذلك األنشطة المتعلقة  

م معلومات المنظمة في المستقبل بنظا
(FWIS)؛ 
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في  "وأحاط المجلس علمًا بأن عبارة  ‘2’
نظام معلومات "في االسم " المستقبل

آان " (FWIS)المنظمة في المستقبل 
مالئمًا وقت استهالل طرح هذا المفهوم 
لكنه لم یعد مالئمًا اليوم، ألن المفهوم آخذ 

ووافق . في التطور نحو مرحلة التنفيذ
مجلس مع الدورة الثالثة عشرة للجنة ال

النظم األساسية وفریق التنسيق الدولي 
نظام " على استخدام اسم (FWIS)للنظام 

بدًال من " (WIS)معلومات المنظمة 
معلومات المنظمة في المستقبل  نظام"

(FWIS)"؛ 
وطلب إلى آحاد برامج المنظمة ذات  ‘3’

 الصلة واللجان الفنية المناظرة لها إتمام
إعداد الصورة النهائية للوضع الشامل 
والمنسق الخاص باالحتياجات من تبادل 
البيانات وإدارتها، وتوزیع هذه 
االحتياجات تبعًا للمكونات الوظيفية لنظام 

 واختبار مسودة  (WIS)معلومات المنظمة 
 من المشروع الخاص  1.0الصيغة 

 على (WMO)بالسمات األساسية للمنظمة 
نات الشرحية للمنظمة ضوء معيار البيا

، وضمان (ISO)الدولية للتوحيد القياسي 
التعاون والتنسيق بين فرق الخبراء 
المناسبة من خالل عمل الفریق المشترك 
بين اللجان المعني بنظام معلومات 

 ؛(ICG-WIS)المنظمة 
وأوصى بالترویج على نحو استباقي  ‘4’

 في (WIS)لنظام معلومات المنظمة 
 التابعة للمنظمة، بما في دورات الهيئات

ذلك اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية، 
ومن خالل التشجيع على إجراء العروض 
في المؤتمرات واللقاءات المماثلة، آما 
أوصى بتنفيذ إدراج صفحة نظام 
معلومات المنظمة على شبكة الویب 

 على (WMO)وعلى موقع المنظمة 
 الشبكة ذاتها؛

تقدم المشهود المحرز في وأحاط علمًا بال ‘5’
تنفيذ الشبكة المحسَّنة الرئيسية 

 وخطة عمل لجنة (MTN)لالتصاالت 
النظم األساسية الستعراض وتحدیث 
التنظيم ومبادئ التصميم الخاصة بالنظام 

وخصوصًا  ((GTS)العالمي لالتصاالت 
) (MTN)الشبكة الرئيسية لالتصاالت 

لتحقيق أفضل استفادة من تكنولوجيا 

، وأآد (ICT)علومات واالتصاالت الم
 (GTS)المجلس من جدید على أن النظام 

 سيشكالن (MTN)والشبكة المحسنة 
األساس للمكون الرئيسي لالتصاالت في 

 مما (WIS)نظام معلومات المنظمة 
سييسر التبادل الموثوق للبيانات والنواتج 

 وتوفيرها في األوقات الحرجة؛
نظم توزیع وشّدد على الدور الهام ل ‘6’

البيانات المستمدة من السواتل، وأحاط 
علمًا مع التقدیر بتنفيذ هذه النظم على 
نطاق واسع، وبالتحسينات التكنولوجية 

على سبيل (الهامة التي أدخلت عليها 
نظام البث البصري الرقمي : المثال

(DVB-S) (وحث لجنة . الذي تم تحقيقه
النظم األساسية على مواصلة اإلدماج 

نسق لهذه النظم، وبصفة خاصة، الم
النظام العالمي المتكامل لبث البيانات 

(IGDDS)في نظام معلومات المنظمة  /
 (GTS/WIS)النظام العالمي لالتصاالت 

باعتبارهما مكونين یضطلعان بتوزیع 
 قدر آبير من المعلومات؛

وإدراآًا من المجلس للدور الهام الذي  ‘7’
 تؤدیه  أن(WMO)سيتعين على المنظمة 

من خالل مساهمتها بتقدیم الخدمات 
األساسية في مجال تبادل البيانات وإدارة 
البيانات إلى المنظومة العالمية لنظم 

 في المستقبل، (GEOSS)رصد األرض 
حث األمين العام على القيام، باالشتراك 
مع أعضاء المنظمة المتطوعين، والفریق 
المشترك بين اللجان والمعني بنظام 

، وبدعم (lCG-WlS)مات المنظمة معلو
من اللجان الفنية المعنية بإعداد خطة   
عمل، والتعجيل بوضع المكونات 

  (WlS)الرئيسية لنظام معلومات المنظمة 
بغية تيسير التنفيذ، على األقل في بعض 

  بدًال من عام 2006البلدان، في عام 
 ، حسبما ُخطط له أصًال؛ 2008

ارد مالية وقرر النظر في تخصيص مو ‘8’
إضافية لدعم اجتماعين لتنسيق التنفيذ، 

 والنظام  (WIS)مشترآين بين النظام 
 ولتقدیم  (GTS)العالمي لالتصاالت 

مساعدات إلى األعضاء في تعزیز 
عمليات النظام العالمي لالتصاالت 

(GTS) الخاصة بهم، وفي تصميم وتنفيذ 
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نظام معلومات المنظمة في المستقبل في 
  من جدول األعمال؛5إطار البند 

وأعرب عن تقدیره للجنة النظم األساسية  ‘9’
لما أعدته من مواد إرشادیة بشأن 
االستخدام العملي لإلنترنت بأدنى قدر  
ممكن من المخاطر العملية واألمنية، ولما 
تتسم به هذه المواد من أهمية للمرافق 
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs)طلب إلى لجنة  الصغيرة، و
النظم األساسية أن تواصل بنشاط أداء 

 (NMHSs)هذه المهمة، وحث المرافق 
على المساهمة بخبراتها الفنية وتمرُّسها 

 في هذا الصدد؛
وحث أعضاء المنظمة على إنشاء آليات  ‘10’

وطنية مثل أفرقة توجيه المشاریع من 
أجل القيام، في أقرب وقت ممكن، بوضع 

ة إلى أنساق الشفرات خطط ارتحال وطني
الجدولية، وطلب إلى األمين العام إعداد 
وتنفيذ وسائل فعالة واقتصادیة لتعزیز 
عملية االرتحال، بما في ذلك إعداد 
وتوزیع وحدات نموذجية للتعلم بمساعدة 
الحاسوب، وتنظيم زیارات خبراء 
متجولين لمساعدة المراآز الوطنية 

 على حل (NMCs)لألرصاد الجویة 
شاآل الفنية في المواقع ذاتها؛ ودعا الم

 والمنظمات (NMHSs)المجلس المرافق  
ذات الصلة إلى المساهمة بالخبرة الفنية 
والمواد الالزمة من أجل تيسير القيام 

 بهذه الجهود؛
وابتغاء تحقيق حمایة أآثر فعالية  ‘11’

لتخصيصات الترددات الرادیویة، حث 
 المجلس أعضاء المنظمة على ضمان أن
تدرك هيئات االتصاالت الرادیویة بشكل 
آامل تأثير المسائل ذات الصلة على 
عمليات األرصاد الجویة، على التماس 
دعم هذه الهيئات والمشارآة في األنشطة 
الخاصة بالترددات الرادیویة على 

الوطني واإلقليمي والعالمي، : الصعد
وخاصة فيما یتعلق بالتحضير للمؤتمر 

التصاالت المقرر عقده العالمي المقبل ل
 ؛2007في عام 

وأحاط علمًا بأنشطة المنظمة العالمية  ‘12’
لألرصاد الجویة التي تتم بالتنسيق مع 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

، ومع  (UN/ISDR)التابعة لألمم المتحدة 

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
نظام التابعة لليونسكو من أجل استحداث 

لإلنذار باألمواج السنامية في المحيط 
الهندي، وأقر إقرارًا آامًال الدور البارز 
الذي یؤدیه النظام العالمي لالتصاالت 

(GTS)  وفي نهایة المطاف، نظام ،
 في دعم عملية (WIS)معلومات المنظمة 

جمع وتبادل وتوزیع المعلومات المتعلقة 
بنظام اإلنذار باألمواج السنامية ضمن 
نهج األخطار المتعددة في المحيط 
الهندي، وفي المناطق األخرى المهددة 

 بأخطار حدوث تلك الظاهرة؛
وطلب إلى األمين العام تيسير التنسيق  ‘13’

األقاليمي المطلوب ومساعدة األعضاء 
المعنيين في تعزیز المكونات الوطنية 
واإلقليمية للنظام العالمي لالتصاالت 

(GTS)في االستفادة من ، حسب الطلب، و
 المساعدة الدولية؛

 (CBS)وطلب إلى لجنة النظم األساسية  ‘14’
بحث مسألة تحسين النظام العالمي 

، والذي یمكن تحقيقه (GTS)لالتصاالت 
من خالل النهوج المتعددة األطراف لتلبية 

 فيما یتعلق (NMHSs)احتياجات المرافق 
بتبادل البيانات الخاصة بالزالزل، وللقيام 
سریعًا بتحدید وتناول االحتياجات من 

/ WISاإلجراءات التي یتبعها النظام 
 والالزمة لنظم اإلنذار GTSالنظام 

المبكر، وخصوصًا نظام اإلنذار المبكر 
 .(TWS)باألمواج السنامية 

وفيما یتعلق ببرنامج النظام العالمي لمعالجة  )ج(
، فإن المجلس (GDPFS)البيانات والتنبؤ 

 :التنفيذي
وافق على أنه لدى تطویر معایير التنبؤ،  ‘1’

یلزم المزید من العمل إلعداد وتدقيق 
وتوفير إرشادات بشأن هذه المعایير 
والممارسات ألعضاء المنظمة، ولتحدیث 
هذه اإلرشادات بصفة مستمرة من أجل 
آامل مجموعة المهام والعمليات المتعلقة 

 بالتنبؤ؛
اد الجویة وشجع المرافق الوطنية لألرص ‘2’

 على تطبيق (NMHSs)والهيدرولوجيا 
الممارسات الموصى بها فيما یتعلق 

مطبوع المنظمة (بالتنبؤ القصير المدى 
  من الملخص 5.3.4، الفقرة  985رقم  

التقریر النهائي الموجز للدورة العام من 
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الثالثة عشرة للجنة النظم األساسية   
، وعلى تقييم )القرارات والتوصيات مع

ابلية هذه الممارسات للتطبيق، مدى ق
وعلى تدقيقها واستخدامها وفقًا 
 لالحتياجات والقدرات الخاصة بكل منها؛

وأحاط علمًا بأن دائرة األرصاد الجویة  ‘3’
 تعرض تشغيل مرآز (JMA)اليابانية 

رئيسي للتحقق من نظام تنبؤ 
المجموعات، ووافق على إدراج البيانات 

رآز في المحدِّد لمسؤولية هذا الم
الخاص بالنظام العالمي لمعالجة   المرجع

مطبوع  ((GDPFS)البيانات والتنبؤ 
آجزء من التوصية ) (485المنظمة رقم  

 ؛))13 –ل ن أ (6
ووافق على أنه فيما یتعلق بالمشروع  ‘4’

اإلیضاحي بشأن التنبؤ بالطقس القاسي 
الذي أعد بهدف تعزیز استخدام نواتج 

، فإن تنفيذ (NWP)التنبؤ العددي بالطقس 
هذا المشروع الذي یتعين أن یستغرق 
عامًا واحدًا، ینبغي أن ینظر بوجه خاص 
في مشارآة البلدان النامية وأن یبدأ في 

 ؛2005عام 
ووافق على وجوب أن تعيَّن رسميًا  ‘5’

 للتنبؤات (GPCs)إنتاج عالمية   مراآز
، وعلى أنه لتحقيق (LRF)الطویلة المدى 

 إدراج القائمة الدنيا هذا الغرض ینبغي
لنواتج التنبؤات الطویلة المدى التي 
صادقت عليها الدورة االستثنائية للجنة 

، في CBS-Ext.(02)النظم األساسية  
 للمرجع الخاص 6 –التذیيل الثاني  

بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ 
(GDPFS))   485مطبوع المنظمة رقم (

 ؛))13 –ل ن أ (6آجزء من التوصية (
وطلب إلى جميع مراآز اإلنتاج العالمية  ‘6’

(GPCs) للتنبؤات الطویلة المدى (LRF) 
تزوید المرآز الرئيسي للتحقق من 
التنبؤات الطویلة المدى بنتائج عمليات 
تحققها، وفقًا لنظام التحقق الموحد 

، آي یقوم المرآز (SVSLRF)للمنظمة 
الرئيسي بتقييمها ونشرها عبر موقعه 

 .ى شبكة الویبعل
وفيما یتعلق بتزوید البلدان النامية بنواتج  ‘7’

 محددة  (NWP)تنبؤات عددیة بالطقس 
األماآن آحافز لتعزیز دعم النظام 
العالمي للرصد، طلب المجلس إلى لجنة  

 النظر في سبل  (CBS)النظم األساسية 
دفع المسألة قدمًا في إطار برنامج 

 لكي ،(WWW)المراقبة العالمية للطقس 
یتسنى تحقيق المنافع المتوقعة على النحو 
المبين في مرفق هذا التقریر، تحقيقًا 

 .  آامًال
وفيما یتعلق ببرنامج أنشطة دعم نظام المراقبة  )د(

، طلب المجلس (WWW SSA)العالمية للطقس 
، 2005إلى األمين العام أن یعيد في عام 

تخصيص بعض الموارد المخصصة لهذا 
أجل تيسير نشر اإلرشادات الفنية البرنامج من 

اإلضافية المتعلقة بإطار إدارة الجودة في 
 من جدول 8.4انظر أیضًا البند ((QMF) المنظمة 
 ؛)األعمال

،  QMFوتعزیزًا إلطار إدارة الجودة في المنظمة  )ه(
وافق المجلس على مقترحات الدورة الثالثة 
 عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني والدورة الرابعة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع بإدماج 
المحاضرات الخاصة ببناء القدرات المتعلقة 
بإطار إدارة الجودة في نطاق أعمال المؤتمرات 
الفنية وغيرها من اللقاءات التدریبية المناسبة 
المزمع تنظيمها في األقاليم، ومواصلة إعداد 

 ؛وإصدار المواد اإلرشادیة
لمعلومات عن تشغيل وفيما یتعلق بتوفير ا )و(

مطبوع  ((WWW)المراقبة العالمية للطقس 
) 2 وجيم 1، المجلد ألف، جيم 9 المنظمة رقم

ألعضاء المنظمة، طلب المجلس إلى األمين 
العام الشروع في التصفية التدریجية التامة 

، 2005للمنشورات الورقية بحلول نهایة عام 
والقيام، بدًال من ذلك، باستخدام األنساق 

إللكترونية، واألقراص المدمجة بذاآرة للقراءة ا
 فقط، وشبكة الویب بالنسبة للمطبوعات والنشر؛

وفيما یتعلق ببرنامج أنشطة التصدي للطوارئ  )ز(
(ERA)فإن المجلس : 

وإن آان یشدد على اإلبقاء على الجوانب  ‘1’
الخاصة بالحوادث النوویة من برنامج 

(ERA)  فإنه طلب إلى لجنة النظم ،
األساسية أن تواصل زیادة توسيع نطاق 
وقدرات برنامج نماذج االنتقال في 
الغالف الجوي الستخدامها في حاالت 
الطوارئ غير النوویة، وبوجه خاص في 
الحوادث الكيميائية، والحاالت الخطرة 
الناجمة عن الدخان المنبعث من حرائق  
البراري الواسعة النطاق، وذلك بالتنسيق 
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، (UNEP)مم المتحدة للبيئة مع برنامج األ
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

 وغيرهما من UN/OCHAاإلنسانية 
 المنظمات الدولية المعنية؛

وأشار إلى ترتيبات العمل الرسمية مع  ‘2’
منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

 والتي أبرمت في عام  (CTBTO)النوویة 
ة  ، وطلب إلى لجنة النظم األساسي 2003

واألمين العام أن یستمرا في متابعة النفاذ 
إلى بيانات ومعلومات منظمة المعاهدة 

(CTBTO) لتعزیز برامج المنظمة، وعلى 
وجه االستعجال بصفة خاصة، البيانات 
والمعلومات التي تدعم نظم اإلنذار 

على سبيل (المبكر بالكوارث المحتملة 
المثال، الثورانات البرآانية، والزالزل، 

 ).ألمواج السناميةوا
 

تقریر : برنامج أدوات وطرق الرصد 3.1.2
رئيس لجنة أدوات وطرق الرصد 

(CIMO) ) من جدول األعمال3.1.2البند ( 
أحاط المجلس علمًا بتقریر رئيس لجنة    3.1.2.1

 وأقر بأن فهم النظام (ClMO)أدوات وطرق الرصد 
دة المناخي لألرض وتقلبية المناخ وتغيره سيستفيد استفا

آبيرة من البيانات المتجانسة للغایة التي یتم الحصول 
. عليها من القياسات التي تتم في جميع أنحاء العالم

وذّآر المجلس بخطة الدورة الثالثة عشرة للجنة أدوات  
 للمقارنات التي ستقوم المنظمة (2002)وطرق الرصد 

(WMO) بتنفيذها في حدود الموارد المالية المتاحة 
ل بعض الدعم المقدم من القطاع الخاص والتي تشم
 .لألدوات
وباإلشارة إلى أهمية المقارنات لجميع  3.1.2.2

 :برامج المنظمة، فإن المجلس
وافق على ضرورة التوصل إلى حل لتوفير دعم    )أ(

جزئي للمقارنات من الميزانية العادیة من أجل 
تجنب االعتماد بغير مقتض على الموارد من 

التي یتم الحصول عليها من خارج الميزانية 
 الصانعين؛

أحاط علمًا باإلنجازات الكبيرة المتحققة في  )ب(
 لنظم (WMO)المقارنات التي تجریها المنظمة 
فبرایر / شباط(المسابير الالسلكية العالية الجودة 

والمقارنات التي تجریها ) ، موریشيوس2005
فرنسا،  ((Rl)المنظمة لمقایيس شدة المطر 

 – 2004سبتمبر / إیطاليا، أیلولهولندا، 
، وأعرب عن تقدیره  )2005یونيو / حزیران

للدعم والمساهمات المقدمة من عدة أعضاء ومن 
مصنِّعي األدوات المعنيين لدى إجراء 
المقارنات؛ وطلب إلى األمين العام إعداد 
الصيغة النهائية للنتائج في أقرب وقت ممكن 

الخاص وإتاحتها ألعضاء المنظمة والقطاع 
لألدوات، والدوائر العلمية؛ والشروع في 
إجراءات المتابعة الرامية إلى تحقيق التوافق 
الزمني بين الممارسات والخطط الحالية 
للصانعين المعنيين والنتائج التي تصل إليها 
المقارنات من مثل إغفال مسابير الضغط في 
تصميمات المسابير الالسلكية القائمة على النظام 

من أجل  ((GPS)ي لتحدید المواقع العالم
 ؛)االقتصاد في التكاليف

طلب إلى األمين العام أن ینظر في تنفيذ  )ج(
، والتي (WMO)المقارنات التي تجریها المنظمة 

تعتبر أساسية لبرامج المنظمة التي تتطلب 
قياسات دقيقة ومتجانسة وفقًا لخطة لجنة أدوات   

، وهي المقارنات (ClMO)وطرق الرصد  
لميدانية التي تجریها المنظمة لمقایيس شدة  ا

المطر، والمقارنة المشترآة التي تجریها 
حجب الترمومترات باالقتران / المنظمة لسواتر

 مع أدوات قياس الرطوبة؛
طلب إلى األمين العام تيسير تنظيم المقارنات  )د(

وسيساعد هذا على . في األقاليم المناخية المختلفة
اسبة لهذه األقاليم المناخية تحدید األدوات المن

وفي حاالت محددة أي على تحدید مسابير 
الضغط والمسابير األخرى المناسبة لالستعمال 

 في حالة األعاصير؛
أعرب عن تقدیره للعرض المقدم من آندا  )هـ(

للمشارآة في المقارنات التي تجریها المنظمة في 
المنطقة القطبية الشمالية وإمكانية استضافة هذه 

 المقارنات؛
إذ یسلم بضرورة إجراء مقارنات ألدوات  )و(

األرصاد الجویة األخرى مثل أدوات قياس مدى 
الرؤیة، ورادارات قياس الهطول الصلب 
واألحوال الجویة الردیئة، واألدوات 
الهيدرولوجية لقياس تدفقات المجاري المائية 
ومستویات المياه، طلب إلى لجنة أدوات وطرق 

، أن تقوم، بالتعاون مع لجنة (ClMO)الرصد 
 ورابطة صناعة معدات (CHy)الهيدرولوجيا 

، بإدراج (HMEl)األرصاد الجویة الهيدرولوجية 
هذه المقارنات في الخطط المستقبلية للمقارنات؛ 
وطلب أیضًا إلى لجنة أدوات وطرق الرصد 

(ClMO) أن یعالج مسألة التوحيد القياسي الختيار 
 المقارنات؛موقع األدوات أثناء 
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سلم بأن البلدان األعضاء ینبغي لها أن تستحدث  )ز(
أدوات ونهج جدیدة للرصد فيما یتعلق بغازات 
الغالف الجوي وغازات الدفيئة، وفيزیاء الغالف 
الجوي وترآيبه، واألیروسوالت، والهطول 
الصلب، ومدى الرؤیة والبارامترات البيولوجية، 

رنات تلك وأن تنفذ على نحو نشط تجارب لمقا
األدوات لتوسيع نطاق مجاالت عملها وتعزیز 
مشارآة تلك البلدان في تنفيذ المنظومة 

(GEOSS) . وطلب إلى لجنة أدوات وطرق
 تشجيع أنشطة البحث والتطویر (CIMO)الرصد 

 .بشأن هذه األدوات الجدیدة
وطلب المجلس إلى األمين العام، وقد  3.1.2.3

يقة والمناسبة من حيث أحاط علمًا بأن القياسات الدق
التوقيت شرط أساسي مسبق للوقایة من الكوارث 
الطبيعية والتخفيف من آثارها بنجاح، أن یعزز قدرات  
أعضاء المنظمة وقدرات المراآز اإلقليمية لألدوات 

(RlCs) في مجال عمليات الرصد ومعایرة األدوات عن 
طریق حلقات العمل التدریبية، مثل حلقات العمل 

بية بشأن رصدات الهواء العلوي وحلقات العمل التدری
التدریبية التي نظمت بشأن معایرة األدوات في جميع 

وطلب المجلس إلى األمين العام أیضًا أن . األقاليم
 وأن  (RlCs)یواصل تقييم المراآز اإلقليمية لألدوات 

یقدم مقترحات لتعزیز وظائفها وخدماتها التشغيلية 
وطلب . جال بناء القدراتووظائفها وخدماتها في م

أیضًا القيام بدراسة استقصائية للتأآد من قدرات 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) التابعة ألعضاء المنظمة في مجالي المعایرة 
 .والصيانة

وباإلشارة إلى التعاون الناجح بين  3.1.2.4
ون  التابع للتعاCOST-720 ومشروع (WMO)المنظمة 

األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية في المقارنة 
التي تجریها المنظمة لنظم المسابير الالسلكية العالية 
الجودة، طلب المجلس إلى رئيس لجنة أدوات وطرق 

 أن یسعى إلقامة تعاون نشيط مع  (ClMO)الرصد 
البرامج والمنظمات الدولية المعنية مثل شبكة مرافق 

، والتعاون (EUMETNET)ة األوروبية األرصاد الجوی
،  (COST)األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية 

،  (BlPM)والمكتب الدولي للموازین والمقایيس 
، فيما یتعلق (lSO)والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 .بأنشطة اللجنة
دليل أدوات وأحرز تقدم آبير في تحدیث  3.1.2.5

 الذي تصدره المنظمة رصداألرصاد الجویة وطرق ال
(WMO) . وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى األمين

العام أن یصدر النسخة اإللكترونية للدليل باللغة 
اإلنكليزیة على قرص مضغوط بذاآرة للقراءة فقط 

(CD-ROM) وعلى موقع المنظمة بشبكة الویب في 
 ونسخته الورقية في أواخر عام 2006منتصف عام 

ى األمين العام أیضًا أن یتخذ الترتيبات وطلب إل. 2006
الالزمة لترجمة الدليل إلى جميع لغات المنظمة، بناء 
على القرار الصادر عن المؤتمر الرابع عشر للمنظمة، 

 .2007في غضون عام 
وسلم المجلس بالحاجة إلى النفاذ المباشر  3.1.2.6

إلى النسخة الجدیدة من الكتالوج العالمي ألدوات 
وطلب إلى األمين العام  ) 2005نسخة   ( الجویة األرصاد

أن یوفر، بالتعاون مع إدارة األرصاد الجویة الصينية 
(CMA)وطلب . ، النفاذ إلى الكتالوج على شبكة الویب

إلى األمين العام أیضًا، نظرًا ألهمية الكتالوج ألعضاء 
المنظمة، أن یضطلع بتحدیث الكتالوج، بالتعاون مع 

 .(CMA)جویة الصينية إدارة األرصاد ال
وأحاط المجلس علمًا في معرض التأآيد   3.1.2.7

على ضرورة التعاون الوثيق مع الفریق المخصص 
 ولجنة النظم األساسية (GEO)المعني برصدات األرض 

(CBS) ولجنة أدوات وطرق الرصد (ClMO)    أن لجنة ،
 عينت منسقًا للفریق (ClMO)أدوات وطرق الرصد 

وطلبت . (GEO)رصدات األرض المخصص المعني ب
إلى األمين العام أن یبلغ أعضاء المنظمة بانتظام 

 .بالتطورات والتغييرات المتعلقة بنظم الرصد الجدیدة
وأحاط المجلس علمًا ببيان المراقب عن   3.1.2.8

رابطة صناعة معدات األرصاد الجویة الهيدرولوجية 
(HMEl)  الذي قدم فيه معلومات عن وقف العمل 

وأآد . RS80/RS90 400 MHzلمسبارین الالسلكيين با
أن هناك حلوًال مختلفة لهذه المشكلة وشجع أعضاء 
المنظمة على النظر في الخيارات المختلفة المقدمة من 
عدة صانعين للمسابير الالسلكية، مع ضرورة أن 
یراعي األعضاء عند قيامهم بذلك التكاليف الطویلة 

اليف القصيرة األجل فقط   األجل للمستهلكات وليس التك
واقترح أن یرجع أعضاء المنظمة . للمحطات األرضية

إلى آتالوج منتجات أعضاء رابطة صناعة معدات 
 على موقع (HMEl)األرصاد الجویة الهيدرولوجية 

 . الرابطة على شبكة الویب
 

 3.1.3البند   (برنامج األعاصير المداریة 3.1.3
 )من جدول األعمال

مجلس بأن من أحد التدابير األآثر أقر ال 3.1.3.1
فعالية في مجال التأهب للكوارث هو إنشاء نظام إنذار 
مبكر یعمل بشكل جيد ویقدم سریعًا معلومات دقيقة 

ولهذه الغایة وفي إطار برنامج . وسهلة االستخدام
، أحاط المجلس علمًا بنتيجة (TCP)األعاصير المداریة 

عاصير المداریة بشأن اجتماع الخبراء التابع لبرنامج األ
آوبي، (اإلنذار المبكر والفعلي باألعاصير المداریة 
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وصادق على ) 2005ینایر / اليابان، آانون الثاني
 :األهداف التالية لهذا االجتماع

اإلقليمية المتخصصة  أن تسعى جميع المراآز )أ(
لألرصاد الجویة المعنية باألعاصير المداریة 

(RSMCs)األعاصير المداریة  ومراآز اإلنذار ب
(TCWCs) إلى العمل على زیادة دقة التنبؤات 

  10بمسارات وآثافة األعاصير المداریة بنسبة 
 ؛2015في المائة مع حلول عام 

قيام جميع المراآز اإلقليمية المتخصصة  )ب(
لألرصاد الجویة المعنية باألعاصير المداریة 

(RSMCs) ومراآز اإلنذار باألعاصير المداریة 
(TCWCs) وأعضاء الهيئات اإلقليمية المعنية 

باألعاصير المداریة بإصدار تنبؤات احتمالية 
 أیام 5باألعاصير المداریة على نحو یصل إلى 

 ؛2015مع حلول عام 
قيام أعضاء الهيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير  )ج(

المداریة بتدریب أصحاب الشأن سنویًا 
 باألعاصير بخصوص التفسير الصحيح للتنبؤات

المداریة، وتقاریر األحوال الجویة، واإلنذارات 
وغيرها من معلومات األرصاد الجویة 

 والهيدرولوجيا؛
قيام أعضاء الهيئات اإلقليمية المعنية باألعاصير  )د(

المداریة بضمان نشر معلومات بشكل موثوق 
وفعال في مجاالت التنبؤ اآلني باألعاصير 

اریر األحوال الجویة المداریة، والتنبؤات، وتق
والمراقبة واإلنذارات في الوقت الحقيقي لصالح 
صانعي القرارات، بمن فيهم مدیرو حاالت 
الطوارئ، ووسائل اإلعالم، والجمهور وغيرهم 

 .من أصحاب الشأن
وشدد المجلس التنفيذي على الحاجة إلى  3.1.3.2

تحسين برامج التدریب لصالح المتنبئين في مجاالت 
 المداریة وعرام العواصف في ظروف العمل األعاصير

بهدف زیادة تحسين القدرات التشغيلية للمرافق الوطنية 
آما حث . (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

جميع المراآز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجویة 
 ومراآز (TC RSMCs)المعنية باألعاصير المداریة  
 على تعزیز (TCWCs)اإلنذار باألعاصير المداریة 

أنشطتها التدریبية وبوجه خاص على إلحاق المتنبئين 
 .العمليين بمراآزهم خالل موسم األعاصير

وشدد المجلس على الحاجة إلى تنظيم  3.1.3.3
حلقات عمل على الصعيدین اإلقليمي والدولي 

التنبؤات االحتمالية في مجال األعاصير " بخصوص
ليين بهدف قيامهم لصالح المتنبئين العم" المداریة

بإصدار تنبؤات احتمالية باألعاصير المداریة على نحو 

انظر الفقرة   (2015 أیام مع حلول عام 5یصل إلى 
، لتمكين الجمهور من االستجابة بشكل ))ب (3.1.3.1

وطلب المجلس من األمين . مالئم لإلنذارات باألعاصير
العام مساعدة الجمعية الدولية لمدیري الطوارئ 

(IAEM) في وضع مبادئ توجيهية شاملة لتعليم وتدریب 
مجموعات الطوارئ في حاالت الكوارث بخصوص 

 . استخدام التنبؤات االحتمالية باألعاصير المداریة
وأحاط المجلس علمًا بأهمية توافر آلية  3.1.3.4

مناسبة للتنسيق بين منتجي التنبؤات باألعاصير 
وعات إدارة المداریة والمستخدمين بما في ذلك مجم

 . الكوارث في األقاليم الخاصة بهم
ونتيجة لكارثة األمواج السنامية التي  3.1.3.5

حدثت مؤخرًا في المحيط الهندي ولدور المنظمة 
(WMO)  نظام إنذار مبكر باألخطار  الذي أسهم في تنفيذ
عضاء الفریق المشترك بين أ ، حث المجلسالمتعددة

واللجنة   (WMO) ةالمنظمة العالمية لألرصاد الجوی
 (ESCA)واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ االقتصادیة

 على السعي إلى التنفيذ المداریة المعني باألعاصير
اللجنة الدولية الحكومية  المبكر للمشروع المشترك بين

 والبرنامج (WMO) والمنظمة (lOC)لعلوم المحيطات 
الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو 

(UNESCO-lHP) "لحد من آوارث عرام العواصف ا
، آما طلب إلى "في الجزء الشمالي من المحيط الهندي

األمين العام بذل آل ما في وسعه من الجهد لمساعدة 
 .أعضاء الفریق في هذا الشأن

وحث المجلس األمين العام على  3.1.3.6
االضطالع بدراسة مستفيضة عن اآلثار االقتصادیة 

على قيام ألعاصير المداریة مع التأآيد واالجتماعية ل
 في المستعملين النهائيين بتقييم خدمات الطقس المعنية

جميع المناطق المتأثرة باألعاصير المداریة مع االستناد 
 .2004إلى الدراسة التي أنجزت في الفلبين عام 

 
 من 3.2البند  (برنامج المناخ العالمي  3.2

 )جدول األعمال
سيق المناخية، بما في ذلك أنشطة التن 3.2.1

تقریر الفریق االستشاري التابع للمجلس 
 التنفيذي والمعني بالمناخ والبيئة

 ) من جدول األعمال3.2.1 البند(
 

 (CCI)التنسيق العام للجنة علم المناخ 
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بأن لجنة  3.2.1.1

ابع علم المناخ عقدت االجتماع الثاني لفریق اإلدارة الت
ینایر /  آانون الثاني31لها في جنيف، في الفترة من 

، وأن الدورة الرابعة عشرة   2005فبرایر /  شباط2إلى 
 3-11(في بيجين، الصين  ستعقد (CCI)للجنة علم المناخ  
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وطلب المجلس إلى ). 2005نوفمبر / تشرین الثاني
األمين العام أن یتخذ الترتيبات الالزمة لوضع اللمسات 

 دليل الممارسات المناخيةة على عملية تنقيح النهائي
قبل انعقاد الدورة الرابعة ) 155مطبوع المنظمة رقم (

 .عشرة للجنة علم المناخ والتعجيل بنشره
المناخ "وأید المجلس تنظيم المؤتمر الفني  3.2.1.2

/  تشرین الثاني 1-2بيجين، الصين،  " (بوصفه موردًا
بين من أقل البلدان لتعزیز مشارآة مندو) 2005نوفمبر 

نموًا ومن البلدان النامية في الدورة الرابعة عشرة للجنة 
علم المناخ، واقترح تعبئة موارد من خارج الميزانية 
من أجل تنظيم المؤتمر الفني وذلك بالتماس رعایة 

وأحاط المجلس علمًا مع التقدیر . وآاالت مانحة أخرى
ي المنظمة بالمساهمات التي قدمها عدد من األعضاء ف
 .وشرآاء آخرون لتنظيم هذا اللقاء واستضافته

 
 (ISDR)االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

أحاط المجلس علمًا بأهمية المشارآة  3.2.1.3
 في فرقة العمل (WCP)النشطة لبرنامج المناخ العالمي 

المشترآة بين الوآاالت والمعنية باالستراتيجية الدولية 
ث والفریق العامل التابع لها المعني للحد من الكوار

بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والفرصة التي 
یمكن أن تتيحها لتطویر خدمات مناخية موجهة لخدمة 

تغير المناخ والحد من مخاطر المستخدمين في مجالي 
وأحاط المجلس علمًا آذلك بمشارآة برنامج . الكوارث

مواضيعية للمؤتمر المناخ العالمي في المجموعات ال
العالمي الثاني بشأن الحد من الكوارث، آوبي، اليابان، 

، وطلب إلى 2005ینایر /  آانون الثاني22 إلى  18
األمين العام أن یتخذ الترتيبات من أجل مواصلة دعم 
ومشارآة برنامج المناخ العالمي في تنفيذ ومتابعة 

ن الحد   النتائج وإطار العمل للمؤتمر العالمي الثاني بشأ
من الكوارث في آوبي وتعزیز عملية تطبيق نمذجة 
المناخ والتنبؤ، وأدوات االتصال واإلنذار المبكر بقدر 

 .ما یتعلق األمر بإدارة الكوارث المناخية
 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
(UNFCCC) 

أحاط المجلس علمًا بأن المنظمة العالمية  3.2.1.4
الجویة شارآت في الدورة العاشرة لمؤتمر  لألرصاد 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير 
دیسمبر /  آانون األول17 إلى 6بوینس آیرس (المناخ 

 وفي الدورة الحادیة والعشرین للهيئة الفرعية )2004
 (SBSTA)للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية  

وبعد أن نّوه ).  تغير المناخاالتفاقية اإلطاریة بشأن(
المجلس بتشدید مؤتمر األطراف في دورته العاشرة 
على مسألة التكيف مع تغير المناخ وعلى التزام البلدان 

باتخاذ تدابير في هذا الشأن ذآر أنه یؤید المبادرات 
المتخذة بشأن التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره، وحث 

 :یلي األمين العام على اتخاذ ما
 وأعضائها (WMO)ضمان اضطالع المنظمة  )أ(

بدور مستمر في الهيئات الفرعية ذات الصلة 
 األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تفاقيةالتابعة ال

 ؛(UNFCCC)تغير المناخ 
دعم عملية تطویر القدرات في الموارد البشریة  )ب(

والبنية األساسية للمرافق الوطنية لألرصاد 
، وخصوصًا (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

لدى البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، ليتسنى لها 
تنفيذ أنشطة المراقبة، وإدارة البيانات وتحليلها 

 التي تدعم التكيف مع تغير المناخ؛
القيام، من خالل آليات خاصة، بتيسير الجهود  )ج(

الوطنية واإلقليمية المتصلة بالتكيف مع تغير 
 تویر نماذج وسيناریوهاالمناخ، بما في ذلك تط

التنبؤات تغير المناخ، وبناء القدرات في مجال 
التي یتراوح نطاقها بين النطاق الفصلي بالمناخ 

 وربما النطاق العقدي  ونطاق ما بين السنوات
لدعم التطور االجتماعي واالقتصادي، السيما 

 من خالل األمن الغذائي والطاقة والمياه؛
نظمات الدولية األخرى تعزیز التفاعل مع الم )د(

والوآاالت التابعة لألمم المتحدة التي تعمل على 
التكيف مع تغير المناخ وإبالغ هذه الوآاالت 
على أساس منتظم باألنشطة الجاریة التي 

 والمتعلقة بهذه (WMO)تضطلع بها المنظمة 
 البرامج واألنشطة؛

 خطط على تنفيذ (WMO)حث أعضاء المنظمة  )ه(
 العالمي لرصد للنظام (RAPs) ميةالعمل اإلقلي

 وتيسير تعبئة الموارد الالزمة (GCOS)المناخ 
 .لتحقيق ذلك

 
 (UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

أحاط المجلس علمًا بأن أمانة اتفاقية األمم  3.2.1.5
المتحدة لمكافحة التصحر، بالتعاون مع المنظمة 

(WMO)التأهب لمواجهة ، نظمت حلقة عمل فنية بشأن 
الجفاف في دول البلقان داخل إطار اتفاقية األمم المتحدة 

بوایانا برازوف،   ((UNCCD)لمكافحة التصحر 
وأعرب ). 2004أآتوبر /  تشرین األول 25-26رومانيا، 

المجلس عن ارتياحه لتوصية حلقة العمل بإنشاء مرآز 
دون إقليمي إلدارة الجفاف في منطقة البلقان من أجل 

صدار إنذار مبكر بشأن ظواهر الجفاف وتقييم مدى إ
 .شدتها والتخفيف من أضرارها
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ونّوه المجلس بقرار الجمعية العامة الذي    3.2.1.6
السنة الدولية للصحارى  "2006أعلنت فيه عام 

 :وفي هذا الصدد، اتخذ المجلس ما یلي". والتصحر
اقترح أن تتصدر قضایا الجفاف والتصحر مكانًا  )أ(

زًا في المطبوعات والنشرات الصحفية بار
بمناسبة اليوم العالمي لألرصاد الجویة في عام 

الوقایة من الكوارث الطبيعية " بشأن 2006
 ؛"والتخفيف من آثارها

أید االقتراح المقدم من المنظمة العالمية  )ب(
لألرصاد الجویة لتنظيم حلقة عمل دولية بشأن  

 ؛2006م العوامل المناخية في التصحر في عا
أید االقتراح الرامي إلى إصدار آراسة معلومات  )ج(

 ؛"التقدم والتحدیات: مراقبة الجفاف"بشأن 
اقترح إصدار ملصقات إعالنية ومواد مرئية  )د(

بشأن أهداف معينة تبرز جوانب ) بالفيدیو(
 الطقس والمناخ في حاالت الجفاف والتصحر؛

 على طلب إلى األمين العام أن یسعى للحصول )ه(
 فرنك سویسري من الموارد  000 30مبلغ 

الخارجة عن الميزانية في فترة السنتين الثانية 
 .لالضطالع باألنشطة المذآورة أعاله

 
 (CBD)اتفاقية التنوع األحيائي 

 توصية بشأن طائفة 13نّوه المجلس بأن  3.2.1.7
من المواضيع الجوهریة واالستراتيجية والعلمية والفنية 

االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة اعتمدت في 
 المنبثقة عن (SBSTTA)العلمية والفنية والتكنولوجية 

، المعقود في بانكوك،  (CBD)اتفاقية التنوع األحيائي 
 .2005فبرایر /  شباط11 إلى 7تایلند، في الفترة من 

وعلى وجه الخصوص، نّوه المجلس بأن  3.2.1.8
عية للمشورة العلمية والفنية االجتماع العاشر للهيئة الفر

 اعتمد اختصاصات لفریق (SBSTTA-10)والتكنولوجية 
 بشأن جوانب (AHTEG)مخصص من الخبراء الفنيين 

التآزر فيما بين األنشطة المتصلة بالتنوع األحيائي 
وبعد أن وضع المجلس في . والتصحر والتغير المناخي

براء اعتباره المهمة المسندة للفریق المخصص من الخ
الفنيين باالضطالع بتقييم تكميلي إلدماج اعتبارات 
التنوع األحيائي في تنفيذ األنشطة بشأن التكيف مع 

أو / تغير المناخ وإعداد المشورة من أجل تخطيط و
تنفيذ أنشطة لمعالجة هذه المسألة، طلب المجلس إلى 
األمين العام أن یكفل المشارآة النشطة للمنظمة في 

 . من الخبراء الفنيينالفریق المخصص
 

الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 
 (EC-AGCE)بالمناخ والبيئة 

أحاط المجلس علمًا بأن الفریق  3.2.1.9
االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ 

 عقد دورته السادسة في جنيف في  (EC-AGCE)والبيئة 
ونّوه  . أبریل/  نيسان1 مارس إلى/  آذار31الفترة من 

المجلس آذلك بأن الفریق استعرض حتى اآلن آلية 
التنسيق الشامل ألنشطة المناخ على األصعدة الداخلية 

والحظ المجلس . وفيما بين الوآاالت وداخل الوآاالت
 تدرك جيدًا من حيث (WMO)االقتصادي أن المنظمة 

 نهجها االستراتيجي، قيمة بناء الشراآة على النحو
 في الخطة الطویلة األجل 8المحدد في االستراتيجية 

السادسة للمنظمة التي تشجع على القيام بمزید من 
األعمال الفعالة مع الشرآاء الدوليين والمنظمات ذات 
الصلة األخرى واألوساط األآادیمية ووسائل اإلعالم 

وأحاط المجلس علمًا أیضًا بأن . والقطاع الخاص
تابع للمجلس التنفيذي والمعني الفریق االستشاري ال

بالمناخ والبيئة قد وضع في اجتماعه الخامس ورقة 
مناقشة تتعلق بریادة المنظمة في مجالي المناخ والبيئة 
وقدم ست توصيات رئيسية نظر فيها المجلس التنفيذي 

وأحيط المجلس آذلك . في دورته السادسة والخمسين
جلس التنفيذي علمًا بأن الفریق االستشاري التابع للم

 قدم في دورته   (EC-AGCE)والمعني بالمناخ والبيئة 
السادسة أربعين توصية تبلورت تمامًا في التقریر 

وفي هذا الصدد، یطلب المجلس . النهائي لالجتماع
 :یلي التنفيذي إلى األمين العام ما

 في (WMO)مواصلة تعزیز مشارآة المنظمة  )أ(
غير المناخ األنشطة التي تتصل بالتكيف مع ت

وإرسال رسائل تعميمية إلى وزراء الشؤون 
الخارجية للدول األعضاء في المنظمة إلطالعهم 
على ما یستجد من تطورات بشأن  دور المنظمة 
في األنشطة الخاصة بالمناخ العالمي وتغير 

 المناخ؛
 بقوة على  (WMO)تشجيع آافة أقاليم المنظمة  )ب(

، وبصفة  (RCCs) مناخية إقليمية مراآزإقامة 
خاصة، تقدیم ملخص موجز للتقدم الذي أحرز 
مؤخرًا في مجال الجهود الرامية إلى إنشاء 

 في (RCCs)المراآز المناخية اإلقليمية 
االتحادات اإلقليمية الثاني والرابع والخامس 
والسادس، توضح نطاق هياآل المراآز المناخية 
م اإلقليمية واألنشطة التي یعتزم تنفيذها، وتقدی

هذه المعلومات في رسالة إلى رئيسي االتحادین 
اإلقليميين األول والثالث مع التشجيع على 

 استخدام المبادئ التوجيهية؛
استكشاف المساهمات المالية الخارجة عن الميزانية  )ج(

: العيش مع تقلبية المناخ وتغيره"في المؤتمر بشأن 
 راسبو،" (تفهم جوانب عدم اليقين وإدارة المخاطر

التي قد تتطلب ) 2006یوليو /  تموز17-24فنلندا، 
 إجراًء بتعبئة موسعة للموارد؛
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ضمان أن تبقى برامج الرصد الموضعي على  )د(
درجة عالية من األولویة، من أجل اتخاذ 
إجراءات، وأن یعمل النظام العالمي لرصد 

 والفریق الحكومي الدولي (GCOS)المناخ 
  (GEO)المخصص المعني برصدات األرض 

بشكل وثيق مع آل منهما ومع برامج الرصد 
في شبكات األبحاث، (الرئيسية األخرى 

)  إلى آخره(WWW)والمراقبة العالمية للطقس 
لمنع االزدواجية في الجهود ولتلبية حاجات 

 الدوائر المناخية العریضة؛
مواصلة تنسيق أنشطة البرنامج العالمي للبحوث  )ه(

والتنبؤ المنسقان الرصد  ((WCRP)المناخية 
بشأن االحتياجات ) (COPES)لرصد األرض 

من الرصدات والبيانات لدى جميع برامج 
الرصد ذات الصلة في المنظمة وغيرها من 
البرامج، بما في ذلك النظام العالمي للرصد 
والفریق الحكومي الدولي المخصص المعني 

 والمراقبة العالمية (GEO)برصدات األرض 
لوغ الحد األمثل للموارد  لب(WWW)للطقس 
 .والتآزر

وُأبلغ المجلس بأن األمين العام، تبعا  3.2.1.10
 ستكشافيةاللجنة الطلب المؤتمر الرابع عشر، أنشأ ال

-WCC)لث  المناخ العالمي الثامؤتمرالمخصصة بشأن 
مایو / وقد اجتمعت هذه اللجنة في جنيف في أیار. (3

لث خ العالمي الثا المنامؤتمر وأنجزت تقریرًا عن 2005
(WCC-3)ورحب المجلس مع التقدیر بتقریر .  المحتمل

اللجنة االستكشافية المخصصة وتوصيتها بأن تنظر 
 في عقد مؤتمر المناخ العالمي الثالث (WMO)المنظمة 

(WCC-3)واقترح .  على أساس ما هو مبين في تقریرها
التي یتراوح  التنبؤاتالتقریر التقدم العلمي في مجال 

 نطاقها بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين السنوات
 .وربما النطاق العقدي آموضوع مهيمن للمؤتمر

وأعرب بعض األعضاء عن تأیيدهم  3.2.1.11
للموضوع المقترح، مستشهدین بالفوائد االجتماعية 
واالقتصادیة التي سيتم تحقيقها وأهمية هذا األمر 

دید من وأعرب الع. بالنسبة إلى صانعي السياسات
 (WMO)األعضاء عن تأیيدهم لفكرة تنظيم المنظمة 

لمثل هذا المؤتمر وإنشاء وتنظيم لجنة لتنسيق الشؤون 
مع وآاالت األمم المتحدة وآيانات دولية أخرى على 
مستویات مختلفة وتيسير مشارآتها ومساهمتها في هذا 

إال أن عددًا من األعضاء لم یكونوا على . المؤتمر
لث  المناخ العالمي الثامؤتمراذ قرار بعقد استعداد التخ

(WCC-3) ألن نطاقه، والنواتج والموارد المتعلقة به ،
تتطلب مزیدًا من الوضوح والتفصيل، فضًال عن أن  

 . المنظمات الدولية ذات الصلة لم تستشر

ووافق المجلس على أهمية التواصل على  3.2.1.12
لتنبؤات التي نطاق واسع بشأن التقدم العلمي في مجال ا

 بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين یتراوح نطاقها
 المناخ مؤتمر وربما النطاق العقدي من خالل السنوات
 :، وقررالعالمي

الطلب إلى األمين العام إنشاء لجنة تنظيمية  )أ(
 مؤتمرمؤقتة إلعداد خطة اجتماعات تخص 

، تعمل على (WCC-3)لث المناخ العالمي الثا
للجنة االستكشافية المخصصة أساس توصية ا

، (WCC-3)لث  المناخ العالمي الثامؤتمربشأن 
وإعداد اقتراحات تخص النطاق، والبرنامج 
العلمي، ومحتوى الجزء رفيع المستوى، 

لث  المناخ العالمي الثامؤتمروالتوقيت وميزانية 
(WCC-3)؛ 

الطلب إلى األمين العام استشارة الهيئات الدولية  )ب(
 األمم  ومنظمة مثل اللجنة األوروبيةذات الصلة

لهيئة ا  و(FAO) المتحدة لألغذیة والزراعة
 (IPCC) الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 (UNDP)وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 واليونسكو (UNEP) األمم المتحدة للبيئة وبرنامج
(UNESCO)األمم المتحدة اإلطاریة اتفاقية و 
 ومنظمة الصحة (UNFCC) لمناخبشأن تغير ا

 خالل إعداد االقتراحات (WMO)العالمية 
 المناخ العالمي مؤتمروالشراآة المحتملة في 

 ؛(WCC-3)لث الثا
الطلب إلى األمين العام تنظيم جولة استشاریة  )ج(

 فيما یتعلق بخطة (WMO)مع أعضاء المنظمة 
 المناخ العالمي مؤتمراالجتماعات المتعلقة ب

 ؛(WCC-3) لثالثا
الطلب إلى األمين العام تقدیم خطة االجتماعات  )د(

محسوبة التكاليف التي أعدتها اللجنة التنظيمية 
المؤقتة لعرضها على الدورة الثامنة والخمسين 
للمجلس التنفيذي الستعراضها واتخاذ قرار 

 .بشأنها
وسلم المجلس آذلك بأن إدارة المخاطر  3.2.1.13

 بالغة األهمية وهي تتطلب التنسيق المناخية تعتبر قضية
بين اللجان الفنية وبرامج المنظمة بما في ذلك برنامج 

، وطلب إلى األمانة أن تقدم بيانًا (WCP)المناخ العالمي 
شامًال باإلجراءات ذات الصلة بالوقایة من الكوارث 

 من أجل (WMO)والتي تتخذها حاليًا برامج المنظمة 
نشطة الشاملة بشأن الوقایة من التقدیر الواضح لقيمة األ

 .الكوارث والتخفيف من آثارها
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برنامج المناخ العالمي، بما في ذلك   3.2.2
 (CCl)تقریر رئيس لجنة علم المناخ 

 ) من جدول األعمال3.2.2البند (
 معایير متطلبات رصد المناخ

نظرًا إلى أهمية أتمتة إعداد الرسائل  3.2.2.1
المجاميع الشهریة الخاصة بتقریر المتوسطات و
 وتقریر (CLlMAT)الصادرة من محطة أرضية 

المتوسطات والمجاميع الشهریة الصادرة من محطة 
 واإلبالغ (CLlMAT TEMP)أرصاد جویة محيطية 

عنها، طلب المجلس التنفيذي مواصلة تعزیز التعاون 
 وبرنامج (GCOS)بين النظام العالمي لرصد المناخ 

 أجل تنظيم حلقات عمل  من(WCP)المناخ العالمي 
 CLlMAT وCLlMATتدریبية بشأن استخدام برمجيات 

TEMP وتوزیعها على أعضاء المنظمة (WMO) . آما
طلب أن توضع هذه البرمجيات على وحدة خدمة 

 حتى یتسنى تحميلها (ftp)بروتوآول نقل الملفات 
 .مباشرة

 
 نظام مراقبة المناخ

خبراء نظر المجلس في توصية فرقة ال 3.2.2.2
 (WMO)المعنية بعمليات مراقبة المناخ، وشجع المنظمة 

على إقامة آلية مناسبة لدعم إنشاء نظم إقليمية لمراقبة 
المناخ للظواهر الواسعة النطاق، وآذلك نظم یمكنها 

آما شجع . إصدار إنذارات على المستوى الوطني
المجلس األعضاء على تطویر بناء القدرات في مجال 

بة المناخ في مختلف األقاليم من خالل عمليات مراق
تنظيم حلقات تدریبية تشمل تقنيات مراقبة المناخ 
والتنبؤ به، وفهم الظواهر الواسعة النطاق وتأثيرها في 
المناخ على الصعيدین المحلي واإلقليمي، ووضع 

 .مؤشرات مناخية مناسبة
 

بما في ذلك الكشف    (تقنيات تحليل المناخ ومراقبته 
 )لمناخعن تغير ا

طلب المجلس ترجمة دليل مستخدمي  3.2.2.3
 إلى اللغات الرسمية األخرى  ClimDexبرنامج 
 .للمنظمة
وأحاط المجلس علمًا بأن حلقات عمل  3.2.2.4

إقليمية بشأن مؤشرات المناخ قد نظمت في اإلقليم 
الدار (، واإلقليم األول )آنغستن، جامایكا(الرابع 

وأنه ) أالنيا، ترآيا(الثاني واإلقليم ) البيضاء، المغرب
. ُیعتزم تنظيم المزید من حلقات العمل في أقاليم أخرى

وحث المجلس أعضاء المنظمة على توفير سجالت 
بيانات یومية إلنشاء مجموعات البيانات الالزمة 

 .لحساب المؤشرات

 مراقبة النظام المناخي
أحاط المجلس علمًا بنشر استعراض  3.2.2.5

مطبوع المنظمة رقم  (2003 للمناخ لعام النظام العالمي
وشجع األقاليم على اآتشاف سبل لتقدیم ) 984

استعراضات مناخية ذات منحى إقليمي وعلى أساس 
 .سنوي من خالل المراآز اإلقليمية التي سيتم إنشاؤها

واعترف المجلس بالحاجة إلى تحدید  3.2.2.6
 منسقين على المستویين الوطني واإلقليمي یتحملون

وفي . المسؤولية عن مبادرات الكشف عن تغير المناخ
هذا الصدد، قد ُتدعى المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

أقسام /  إلى إنشاء وحدات(NMHSs)والهيدرولوجيا 
 .داخلها لمراقبة تغير المناخ والكشف عنه

 
 مجموعات البيانات

 (WMO)حث المجلس أعضاء المنظمة  3.2.2.7
 آاملة وموثوقة من البيانات وما على توفير مجموعات

یقابلها من البيانات الشرحية من أجل الصيغة النهائية 
 .التي ستنشر

 
 ، ورقمنتها وتبادلها(DARE)إنقاذ البيانات 

شجع المجلس أعضاء المنظمة على دعم    3.2.2.8
مشاریع إنقاذ البيانات ذات األولویة العليا بما في ذلك 

 اللذین فات  9 و7تتبع إنقاذ البيانات من شریطي ال
أوانهما، وذلك من خالل برنامج التعاون الطوعي 

(VCP)وموارد أخرى خارجة عن الميزانية . 
 

 (CDMS)نظم إدارة قواعد البيانات المناخية 
أشار المجلس إلى طلب المؤتمر العالمي  3.2.2.9

الرابع عشر بتوفير مواد ومراجع تتعلق بإدارة قواعد 
 (CCl) وأید خطط لجنة علم المناخ البيانات المناخية،

 ذات الصلة والتي (lCT)التنفيذ / بشأن فرقة التنسيق
ترمي إلى وضع مبادئ توجيهية إلدارة قواعد البيانات 
المناخية التابعة للبرنامج العالمي للبيانات المناخية 

وأشار المجلس أیضًا إلى . (WCDMP)ومراقبة المناخ 
ية إلدارة قواعد البيانات أهمية تنظيم حلقات عمل تدریب

المناخية في آل األقاليم، وأآد على هذه األهمية حتى 
 إلى  (CLlCOM)یكون االنتقال من الحساب اآللي للمناخ 

. نظم إدارة قواعد بيانات متعددة المستویات انتقاًال سلسًا
وحث المجلس األعضاء على دعم البلدان النامية، 

قالهما إلى نظم وخاصة آمبودیا والو للتعجيل بانت
 .جدیدة

/ أحاط المجلس علمًا بالتقریر المرحلي 3.2.2.10
تقریر عن األنشطة الخاصة بشعبة التطبيقات المناخية 
العالمية وخدمات المعلومات والتنبؤات المناخية التابعة  

 :وقرر القيام بما یليلبرنامج المناخ العالمي 



لنهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذيالتقریر ا  
 

 

18

 

فيما یتعلق بتحسين فهم نواتج المعلومات  )أ(
التنبؤات المناخية للصالح االجتماعي و

واالقتصادي ألعضاء المنظمة ومجموعات 
 :المستخدمين، طلب المجلس من األمين العام

أن یدعم تعزیز التعاون بين المنظمة   ‘1’
وغيرها من وآاالت األمم المتحدة بما في 
ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة 

 الدولية الصحة العالمية، واالستراتيجية
للحد من الكوارث، وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي واليونسكو، إلخ 
والمؤسسات ذات الصلة من أجل تحسين 
فهم متطلباتها المناخية ودعم تطویر 
نواتج مناخية مفيدة، وتشجيع التطبيقات 
المناخية الفعالة وخصوصًا بالنسبة 
لقطاعات الصحة وموارد المياه والطاقة 

الریاح : لى سبيل المثالع(المتجددة 
، وقطاعي الوقایة من )والطاقة الشمسية

الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، 
 والزراعة؛

استطالع إمكانية إعداد قاعدة بيانات   ‘2’
 بشأن الظواهر (WMO)للمنظمة 

المتطرفة لدعم تقييم األحوال المناخية 
المتطرفة في جميع األقاليم على مدى 

برنامج الوقایة : المرجع(فترات زمنية 
من الكوارث الطبيعية والتخفيف من 

 ؛)آثارها
العمل مع جميع المنظمات والبرامج ذات   ‘3’

الصلة على جميع المستویات في إعداد 
برنامج للتدریب بشأن األرصاد الجویة 
األحيائية لدعم التطبيقات المتصلة بالمناخ 

  الصحة، خصوصًا في البلدان النامية؛–
تيسير الجهود التي تبذلها المرافق   ‘4’

الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
(NMHSs) ویبذلها الشرآاء المتعاونون 

ذوو الصلة لمراقبة النظام المناخي 
 لألرض، وتنسيقه وتقييمه؛  

أن یحث أعضاء المنظمة على المساهمة   ‘5’
في فرق الخبراء، وفي تطویر نواتج 

خدمين بما في ومعلومات موجهة للمست
ذلك نشرات عن دور المناخ في مختلف 

 القطاعات؛
أن یدعم العمل الذي تضطلع به فرق     ‘6’

الخبراء المختلفة لوضع أو تنقيح مبادئ 
 توجيهية مختلفة؛

فيما یتعلق بالمشارآة الفعالة للخبراء في  )ب(
االجتماعات المقبلة للجنة علم المناخ 

تطبيقات المناخية، والمؤتمرات الدولية المعنية بال
 :طلب المجلس من األمين العام

أن یواصل دعم مشارآة خبراء، والسيما من  
بلدان نامية ومن أقل البلدان نموًا، في 
االجتماعات والمؤتمرات التي تسهم في بناء 
القدرات في مجال التنبؤات والتطبيقات المناخية 
وتحسين فهم فوائد تطبيق المعلومات والنواتج 

 ية في مختلف القطاعات؛المناخ
یتعلق بتحسين فهم أعضاء المنظمة  فيما )ج(

والمستخدمين لفوائد وحدود التنبؤات المناخية 
عن طریق خدمات المعلومات والتنبؤات 

 والمنتدیات األخرى ذات  (CLlPS)المناخية 
الصلة، أحاط المجلس علمًا بأهمية عملية 

 (RCOF)المنتدیات اإلقليمية للتوقعات المناخية 
في تنمية قدرات أعضاء المنظمة في مجال 
مراقبة وتقييم المناخ والتنبؤات المناخية، وفي 
توليد المعلومات والنواتج المناسبة الحتياجات 
المستخدمين، وفي تيسير التغذیة الحيویة المرتدة 
بالمعلومات من مجموعات المستخدمين للعلميين 

 أحاط في مجال المناخ فيما یتعلق بعملهم، آما
المجلس علمًا بالنجاح الذي حققه المنتدى األول 
المعني بالمراقبة والتقييم والتنبؤ بالمناخ اإلقليمي 

 9 - 7( الذي عقد في بيجين  (FOCRAll)في آسيا 
وطلب المجلس إلى األمين ). 2005أبریل / نيسان
 :العام

أن یساعد المرافق الوطنية لألرصاد   ‘1’
التحادات الجویة والهيدرولوجيا وا

اإلقليمية في سعيها للحصول على 
أو / التمویل من القطاعات المحلية و

مؤسسات التمویل الدولية لدعم بدء 
األنشطة المتعلقة بالمنتدیات اإلقليمية 

 أو مواصلة (RCOF)للتوقعات المناخية 
 تلك األنشطة؛

أن یشجع توسيع المنتدیات اإلقليمية   ‘2’
أقاليم / اليمللتوقعات المناخية لتشمل أق

فرعية جدیدة، وأن یحث األقاليم على  
 (RCOF)إدماج أنشطة المنتدیات 

باعتبارها إحدى مهام المراآز المناخية 
 وأن یعزز فرص  (RCCs)اإلقليمية 

التدریب، والتعاون بين المؤسسات ذات 
الصلة، وبرامج تبادل العمل، ومشارآة 
مسؤولي التنسيق التابعين لخدمات 
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لتنبؤات المناخية في المعلومات وا
اجتماعات الخبراء والمؤتمرات المعنية 

 ببناء القدرات؛
أن ینظر على سبيل األولویة في تقدیم     ‘3’

مساهمة أساسية وفي تيسير تعبئة أموال 
خارجة عن الميزانية ومساهمات عينية 
لدعم الترتيبات اللوجستية ومشارآة 
بعض الخبراء من البلدان النامية في 

العيش مع تقلبية المناخ "منظمة مؤتمر ال
فهم حاالت عدم اليقين وإدارة : وتغيره
/  تموز17-24إسبو، فنلندا، " (المخاطر
؛ وأحاط المجلس التنفيذي )2006یوليو 

علمًا مع التقدیر بالعرض الذي قدمته 
استراليا لدعم المؤتمر وحث األعضاء 

 اآلخرین على الحذو حذوها؛
راآز المناخية اإلقليمية من فيما یتعلق بإنشاء الم )د(

جانب االتحادات اإلقليمية المهتمة، سلم المجلس 
بضرورة إشراك جميع القطاعات المهتمة 
والحاجة إلى استخدام البنية األساسية القائمة، 
واعترف بالتقدم األخير الذي أحرز في  

والنشاط (االتحادین اإلقليميين الثاني والرابع 
ليميين الخامس الجاري في االتحادین اإلق

 :، وطلب من األمين العام)والسادس
أن یحث االتحادین اإلقليميين األول   ‘1’

والثالث على استخدام المبادئ التوجيهية 
إلنشاء مراآز مناخية إقليمية التي وردت 

وقائع االجتماع بشأن تنظيم وتشغيل في 
مطبوع المنظمة (مراآز المناخ اإلقليمية 

نامج العالمي ، ومطبوع البر1198رقم 
) 62للتطبيقات والخدمات المناخية رقم  

وتحدید المتطلبات الالزمة للقيام بوظائف 
المراآز المناخية اإلقليمية في إقليميهما 

 والقدرة على القيام بذلك؛
أن یحث لجنة النظم األساسية ولجنة علم   ‘2’

 1المناخ على استعراض وتنقيح المجلد 
الجة من مرجع النظام العالمي لمع

مطبوع المنظمة رقم (البيانات والتنبؤ 
، على النحو المطلوب، ليشمل )485

مصطلحات ووظائف المراآز المناخية 
اإلقليمية دعمًا لتحدید وظائفها في إطار 
الالئحة الفنية وتبسيط العملية الخاصة 
بالتعيين الرسمي للمراآز المناخية 

 ؛(RCCs)واإلقليمية 

، (WCP)خ العالمي أن یحث برنامج المنا  ‘3’
 على (WWW)والمراقبة العالمية للطقس 

التعاون آلما أمكن في تطویر المراآز 
المناخية اإلقليمية والمراآز اإلقليمية 
لتغير المناخ التابعة للنظام العالمي لرصد 
المناخ، ونظام معلومات المنظمة في 

 ؛(FWlS)المستقبل 
مات وفيما یختص بتطویر أنشطة خدمات المعلو )ه(

، أحاط المجلس علمًا بإنشاء والتنبؤات المناخية
فرقة خبراء تابعة للجنة علم المناخ ومعنية 
بتعاریف ومؤشرات ظاهرة النينيو وطلب من 

 :األمين العام
أن یشجع على وضع استراتيجية   ‘1’

ومصطلحات موحدة للبيانات العامة عن 
 ظواهر النينيو؛

مي قبل أن یعزز فوائد التعاون اإلقلي  ‘2’
 إصدار النشرات الصحفية؛

أن یبحث جدوى وضع معيار موحد   ‘3’
نظم المنظمة / مقبول عالميًا لسياسات

بشأن ظواهر النينيو والنينيا، وتطورها 
 والتنبؤ بها؛

فيما یتعلق بتطویر التطبيقات المناخية، اعترف  )و(
المجلس بأهمية قطاع السياحة لالقتصادات 

 :ب من األمين العامالعالمية والوطنية، وطل
أن یدعم قيام الدورة الرابعة عشرة للجنة علم  

نوفمبر / بيجين، الصين، تشرین الثاني(المناخ 
بإنشاء فرقة خبراء معنية بالمناخ ) 2005

 .والسياحة
 

 3.2.3البند  (النظام العالمي لرصد المناخ  3.2.3
 )من جدول األعمال

 Paulوجه المجلس الشكر إلى األستاذ  3.2.3.1
Mason رئيس اللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد ،
 على تقریره عن التقدم الذي یحرزه  (GCOS)المناخ 

، والسيما استكمال خطة تنفيذ النظام (GCOS)البرنامج 
العالمي لرصد المناخ دعمًا التفاقية األمم المتحدة 

 وتقدیم هذه (UNFCCC)اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
. (UNFCCC)تفاقية، األمم المتحدة اإلطاریة  الخطة إلى ا

وقد شملت األنشطة األخرى التي اضطلع بها النظام 
تعزیز التحسين المنهاجي للشبكات األساسية للنظام  
العالمي لرصد المناخ؛ والتقدم المستمر في تنفيذ  
البرنامج اإلقليمي لحلقات العمل؛ وآذلك حشد الموارد 

 من (GCOS)ن تابعة للنظام بما في ذلك إنشاء آلية تعاو
 .أجل تحسين النظام
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ورحب المجلس باستكمال خطة تنفيذ    3.2.3.2
 وأعرب عن تقدیره للدعم المالي المقدم (GCOS)النظام 

من الوالیات المتحدة األمریكية والمملكة المتحدة 
وأحاط . وغيرهما من أعضاء المنظمة لتطویرها

خطة شملت برامج المجلس علمًا بأن أعماًال آثيرة في ال
، وقدم   "آوآالء للتنفيذ" ولجانها الفنية، (WMO)المنظمة 

وسلم المجلس . المجلس دعمه القوي لتنفيذ هذه األعمال
 (GCOS)بأنه بينما ال یقوم النظام العالمي لرصد المناخ 

بتمویل تحسينات الشبكة بنفسه فإنه یوفر إطارًا حاسمًا 
وبوجه خاص من الممكن أن یسعى أعضاء المنظمة، 

البلدان النامية، إلى تحسين شبكاتهم من خالله لتلبية 
 . احتياجات النظام

ورحب المجلس بموافقة مؤتمر األطراف  3.2.3.3
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ 

(UNFCCC) على خطة التنفيذ وذلك من خالل المقرر 
5/CP.10ص  تشغيل النظام العالمي للرصد الخا
). 2004دیسمبر / بوینس آیرس، آانون األول(بالمناخ، 

وأحاط المجلس علمًا بأن الهيئة الفرعية للمشورة 
 دعت أمانة النظام  (SBSTA)العلمية والتكنولوجية 

(GCOS) إلى أن تقدم، باالقتران مع الوآاالت الراعية ،
 واللجنة الدولية  (WMO)وهي المنظمة  ((GCOS)للنظام 

، وبرنامج األمم (IOC)م المحيطات الحكومية لعلو
، والمجلس الدولي للعلوم (UNEP)المتحدة للبيئة 

(ICSU)(  تقریرًا إلى الدورة الثالثة والعشرین للهيئة ،
 (SBSTA)الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

بشأن آيفية إدراج ) 2005نوفمبر / تشرین الثاني(
مال اإلجراءات المحددة في الخطة في خطط وأع

 .الوآاالت
وشدد المجلس على الصلة القویة بين  3.2.3.4

 ومجال االستفادة المجتمعية (GCOS)خطة تنفيذ النظام 
المناخ الذي تتضمنه خطة المنظومة العالمية لنظم "من 

، مشجعًا مواصلة التعاون (GEOSS)رصد األرض 
 في (GEOSS) ومبادرة (GCOS)الوثيق بين النظام 
 .صة بكل منهماتنفيذ الخطط الخا

ورحب المجلس بالتقدم الهام الذي ُأحرز  3.2.3.5
 بالتعاون (GCOS)في تنفيذ الشبكات األساسية للنظام 

مع المراقبة العالمية للطقس وبالدعم المقدم من عدد من 
أعضاء المنظمة ومن خالل المساهمات الطوعية  في 
صندوق نظام رصد المناخ، وآلية التعاون الخاصة 

، وأحاط المجلس علمًا بوجه خاص (GCOS) بالنظام
بالمساهمات المقدمة من الوالیات المتحدة األمریكية 
لتوفير الموارد والدعم لتعيين مدیر متفرغ لتنفيذ النظام  

من أجل تنسيق أنشطة   (GCOS) العالمي لرصد المناخ 
التجدید، بما في ذلك توفير المستهلكات مؤقتًا في بعض  

لدعم المقدم من أعضاء آثيرین   الحاالت، فضًال عن ا

الوالیات المتحدة األمریكية والمملكة (في المنظمة 
في إنشاء برنامج إقليمي ) المتحدة واستراليا ونيوزیلندا
 في جزر المحيط (GCOS)للنظام العالمي لرصد المناخ 

ورحب المجلس آذلك بالمساهمة القيِّمة التي . الهادئ
 مبتدئ إلى المنظمة قدمتها ألمانيا بإعارة موظف فني

، وشجع المجلس (GCOS)للعمل في إطار النظام 
 .أعضاء آخرین على النظر في تقدیم دعم مماثل

ورحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ  3.2.3.6
، الذي  (RWP)البرنامج اإلقليمي لحلقات العمل 

، 2005سيستكمل حلقة عمله النهائية في أواخر عام 
يمية المتبقية بعد وقت قصير وآذلك خطط العمل اإلقل

وأعرب المجلس عن إدراآه . من ذلك التاریخ
للصعوبات التي یواجهها حشد الموارد، وحث األعضاء 
على النظر في سبل تنفيذ المشاریع ذات األولویة 
الواردة في خطط العمل هذه، ودعا المجلس النظام 

(GCOS) إلى أن یساعد األقاليم في المستقبل على حشد 
 .ارد الالزمة لتنفيذ خطط عملهاالمو

وأحاط المجلس علمًا مع التقدیر بالموارد  3.2.3.7
الضخمة الخارجة عن الميزانية التي تم اإلسهام بها 

، بما في ذلك  (GCOS)حتى تاریخه لدعم أنشطة النظام 
 وإدخال (RWP)البرنامج اإلقليمي لحلقات العمل 

ذلك بالنقص وسلَّم المجلس مع . التحسينات على النظام
الشدید المستمر في التمویل الالزم لعمل أمانة النظام 

(GCOS). 
 واتخذ المجلس في هذا الصدد القرار 3.2.3.8

 ).57 -م ت  (3
  

البرنامج العالمي المعني بتقدیر  3.2.4
تأثيرات المناخ وباستراتيجيات 

 من 3.2.4 البند( (WCIRP)االستجابة 
 )جدول األعمال

جلس التنفيذي بأهمية استمرار سلم الم 3.2.4.1
التعاون الوثيق بين المنظمة العالمية لألرصاد الجویة 

(WMO) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP) في 
 العالمي المعني بتقدیر تأثيرات المناخ البرنامجإطار 

، وبصفة خاصة (WClRP)وباستراتيجيات االستجابة 
ة بتغير المناخ لهيئة الحكومية الدولية المعنيفي عمل ا

(IPCC) .علمًا بأن المنظمة وأحاط المجلس (WMO) 
آانت ممثلة في الدورة الثالثة والعشرین لمجلس إدارة 

نيروبي، آينيا،  ((UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 (WMO)وأن المنظمة ، )2005فبرایر /  شباط25-21

تواصل، من خالل أعضائها، تقدیم المدخالت العلمية 
لمطبوعات المتعلقة بالتوقعات البيئية العالمية نية لوالف

 .(UNEP)التي یصدرها برنامج األمم المتحدة للبيئة 
وأحاط المجلس علمًا أیضًا بأنه جرى تفعيل الوصلة  
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بموقع صفحة البرنامج العالمي المعني بتقدیر تأثيرات 
المناخ على صفحة استقبال برنامج المناخ العالمي 

(WCP)رآة بين وحدة االتفاقيات الخاصة  بصورة مشت
بالغالف الجوي والتصحر التابعة لبرنامج األمم المتحدة 

 وبرنامج المناخ العالمي التابع للمنظمة (UNEP)للبيئة 
(WMO). 
وأحاط المجلس علمًا مع التقدیر بالدعم   3.2.4.2

برنامج األمم المتحدة للبيئة المتواصل الذي یقدمه 
(UNEP)لمنظمة  لتنظيم مؤتمر ا(WMO) بخصوص 

تفهم جوانب عدم : العيش مع تقلبية المناخ وتغيره"
 إسبو، فنلندا، ، الذي سيعقد في"اليقين وإدارة المخاطر

 .2006یوليو /  تموز 17-21الفترة في 
وسلم المجلس، معيدًا إلى األذهان التاریخ  3.2.4.3

 في قضایا المناخ  (WMO)الطویل لمشارآة المنظمة 
الحاجة الماسة إلى تعزیز التفاعل بين والطاقة، ب
 برنامج األمم المتحدة للبيئة و(WMO)المنظمة 

(UNEP) ، والبنك الدولي، والشرآاء اآلخرین ذوي
 .الصلة، السيما في مجال الطاقة الجدیدة

ومتابعة ألنشطة البرنامج العالمي المعني  3.2.4.4
لب بتقدیر تأثيرات المناخ وباستراتيجيات االستجابة، ط

 :المجلس إلى األمين العام
تعزیز التفاعل والتعاون مع برنامج األمم  )أ(

 بشأن األنشطة ذات (UNEP)المتحدة للبيئة 
األهمية المشترآة، بما في ذلك اإلجراءات 
اإلقليمية والوطنية ذات الصلة بتقلبية المناخ 
والتكيف مع تغير المناخ والحد من سرعة التأثر  

ان النامية والدول النامية به، خصوصًا في البلد
 الجزریة الصغيرة؛

على مواصلة عملها في تشجيع لجنة علم المناخ  )ب(
التطبيقات المتعلقة بالمناخ آمصدر للطاقات 

 .الجدیدة وترتيب لتعاون أوثق
 

البرنامج العالمي للبحوث المناخية  3.2.5
(WCRP))  من جدول 3.2.5البند 
 )األعمال

لمًا مع الموافقة بالتقدم أحاط المجلس ع 3.2.5.1
وبوجه خاص، . (WCRP)المحرز في تنفيذ البرنامج 

صادق المجلس بشكل آامل، على استحداث اإلطار 
-2015 للفترة (WCRP) للبرنامج الجدیداالستراتيجي 

 المسمى الرصد والتنبؤ المنسقان لنظام األرض  2005
(COPES) . ویتمثل الهدفان الرئيسيان لإلطار في تيسير

حليل نظام األرض والتنبؤ بتقلبية وتغير هذا النظام ت
الستخدامهما في طائفة متزایدة من التطبيقات العملية 

وینصب . ذات األهمية المباشرة والمزایا والقيم للمجتمع

الهدف النهائي على تقدیم أساس علمي سليم بقدر 
اإلمكان للقدرة على التنبؤ للنظام المناخي بأآمله تلبية 

ات المجتمع، بما في ذلك تقييم ما الذي یمكن الحتياج
وما الذي ال یمكن التنبؤ به في مختلف النطاقات الزمنية 

وتتناول التحدیات الرئيسية الماثلة في مجال . والمكانية
التصدي لمشكلة التنبؤ بوصفها مشكلة : البحوث ما یلي

عبر جميع النطاقات الزمنية انطالقًا من " متواصلة"
تى القرون؛ والتصدي للتنبؤ بنظام األرض األسابيع وح

األوسع نطاقًا وإظهار فائدة التنبؤات القائمة على 
. البرنامج العالمي للبحوث المناخية وقيمتها للمجتمع

واعترف المجلس بضرورة توثيق أواصر التعاون في 
مجال البحوث وبوجه خاص مع البرنامج الدولي 

امج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي والبرن
لألبعاد البشریة للتغير البيئي العالمي بشأن جوانب نظام 
األرض األوسع نطاقًا وتجربة البحوث الخاصة بنظم 

بشأن جوانب ) THORPED(الرصد وبإمكانية التنبؤ 
الطقس ومع الوآاالت المعنية بالسواتل ومراآز التنبؤ 

بالمناخ ونظام البحث والتحليل / العددي بالطقس
. بشأن مشارآة البلدان النامية) START(ب والتدری

وستتم متابعة التعاون بنشاط أیضًا في مجال التطبيقات، 
بوجه خاص فيما یتعلق بالتطبيقات المعنية بالتنبؤات 
الفصلية وغيرها من المكونات الخاص ببرنامج المناخ 

) WMO(وبرنامج المنظمة ) WMO(العالمي للمنظمة 
ث الطبيعية والتخفيف من الجدید للوقایة من الكوار

 .آثارها
وأآد المجلس أن أنشطة البرنامج العالمي  3.2.5.2

للبحوث المناخية أساسية للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ إلحراز تقدم في تقریر التقييم الرابع للهيئة 

)IPCC( وأن مشاریع تقييم ومقارنة النماذج التي ،
) WCRP( للبحوث المناخية یضطلع البرنامج العالمي

وبوجه خاص، . بتنسيقها تستخدم مباشرة في التقييم
وللمرة األولى، وضع البرنامج ترتيبات إلتاحة تنبؤات 
النمذجة العالمية التي تستخدم سيناریوهات االنبعاثات 

 المناخ الدولية المعنية بتغير الحكوميةالخاصة بالهيئة 
)IPCC (لعالم، وتمكن هذه للباحثين في مختلف أنحاء ا

التنبؤات من إجراء أآبر التحليالت على اإلطالق للتغير 
. المناخي اإلقليمي وللتغيرات في الظواهر المتطرفة

، تناول المسائل )WCRP(آذلك تم في أنشطة البرنامج 
التي أثيرت في التقييمات السابقة للهيئة الحكومية 

ى إلى ، مما أد)IPCC(الدولية المعنية بتغير المناخ 
إدخال تحسينات في النماذج المناخية وفي فهم تغير 

 .المناخ
وتضمنت النقاط األخرى التي نشأت  3.2.5.3

خالل مناقشات المجلس للتقریر المرحلي للبرنامج           
)WCRP :(   االعتراف بالنجاح الكبير الذي حققه
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المؤتمر العلمي األول بشأن مشروع المناخ والغالف 
ارة األرصاد الجویة الصينية، الجليدي الذي عقد في إد

؛ واالقتراح الذي مؤداه 2005أبریل / بيجين، في نيسان
خاصة بإدارة  ) WCRP(أن وضع سياسة للبرنامج 

المعلومات والبيانات سيكون أمرًا له قيمته، خصوصًا 
بحث  للبلدان النامية؛ ومن النقاط األخرى أیضًا ضرورة

نبؤ ونظم التنبؤ التقلبية داخل الفصول، والقدرة على الت
) CLIVAR(بالموسميات؛ والتأآيد على أن المشروعين 

قد أّقرا ) WCRP(التابعين للبرنامج ) GEWEX(و
مشروع التحليل المتعدد التخصصات للموسميات 

، وأن األمين العام عين مدیر )AMMA(األفریقية 
المكتب اإلقليمي األفریقي یساعده مدیر برنامج المنظمة 

)WMO ( وسط وغرب أفریقيا ليمثال        لشمال و
في مجلس اإلدارة الدولي لمشروع ) WMO (المنظمة

)AMMA.( 
 

 البيئة وبحوث الغالف الجويبرنامج  3.3
 ) األعمال جدول من 3.3البند(

 
 الجوائز

 
جائزة بحوث المنظمة العالمية لألرصاد الجویة 

 للعلميين من الشباب
منح استنادًا إلى توصية لجنة االختيار،  3.3.0.1

 (WMO)المجلس التنفيذي جائزة بحوث المنظمة 
 : إلى آل من2005للعلميين من الشباب لعام 

: الورقة المعنونة) السوید (Nedjelika Zagarالسيدة 
Assimilation of Equatorial Waves by Line-of-sight 

Wind Observations التي نشرت في the journal of 
the Atmospheric Sciences, Vol.61, 2004 ؛ السيد

Xiao Cunde) على الورقة المعنونة )الصين :Sea 
level pressure variability over the southern lndian 
Ocean inferred from a glaciochemical record in 

Princess Elisabeth Land, east Antarctica التي 
 ,the Journal of Geophysical Researchنشرت في 

Vol. 109, 2004. 
وأعاد المجلس إنشاء لجنة االختيار  3.3.0.2

 M.A. Rabioloالتابعة له والتي تـتألف من السيد 
 .J، والسيد  N.F. Ouattara، والسيد )الرئيس(

Lumsden والسيد D.F. Gonzalez Cadarso.  
 

جائــزة اإلمــارات العربيـة المتحــدة للتفوق في 
 ل الطقسالنهوض بعلوم وممارسة تعدی

نّوه المجلس مع التقدیر بأنه بناء على  3.3.0.3
توصية اللجنة الدولية لخبراء التقييم المؤلفة من علماء 
بارزین معروفين عالميًا من آندا والصين وروسيا 

والصرب وجنوب أفریقيا والوالیات المتحدة األمریكية، 
منحت جائزة اإلمارات العربية المتحدة للتفوق في 

لوم وممارسة تعدیل الطقس، التي النهوض بع
اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة   أنشأتها

(WMO)إلى الفائزین التالية أسماؤهم ،: 

(a) The South African National Precipitation 
Research and Rainfall Enhancement 
Programme (Graeme Mather, Deon 
Terblanche, Francois Steffens, 
Lizelle Fletcher and Andre Gorgens); 

(b) Thomas J. Henderson (Atmospherics 
Incorporated, Fresno, Calif•ornia, USA); 

(c) Bernard Silverman (Englewood, Colorado, 
USA); 

(d) Magomet T. Abshaev et al., (High 
Mountain Geophysical Institute of 
ROSHYDROMET Nalchik, Russian 
Federation) with George Sulakvelidze, 
Ivan Burtzev, Lyudmila Fedchenko, 
Musabi Jekamuhov, Ali Abshaev, 
Boris Kuznetsov, Aminat Malkarova, 
Ahmat Terbuev, Pavel Nesmejanov, 
Ildar Shakirov and Georgy Shevela;  

(e) The Chinese Institute of Weather 
Modification (Meteorological Academy of 
Sciences, China Meteorological 
Administration); 

(f) Petjo Simeonov with Peter Konstantinov, 
Petko Boev and Rangel Petrov (Cloud 
Physics and Weather Modification team of 
the National Institute for Meteorology and 
Hydrology with Bulgarian Academy of 
Sciences);  

(g) William L. Woodley with Daniel Rosenfeld 
(Woodley Weather Consultants, Littleton, 
Colorado, USA); 

(h) Peter Hobbs with Arthur Rangno 
(University of Washington, Seattle, USA). 

وأعرب المجلس عن تقدیره البالغ إلى   3.3.0.4
إدارة بحوث الموارد المائية، التابعة لوزارة الشؤون 
الرئاسية في اإلمارات العربية المتحدة والتي تكرمت 
بمنح الجائزة، وأآد أن هذه الجائزة ستحفز الجهود 
الدولية من أجل النهوض بالمعرفة في هذا الميدان الذي  

ألهمية في الوفاء بالحاجة یعتبر على درجة آبيرة من ا
إلى المياه في ظروف النقص المتزاید في المياه العذبة 

 .في آثير من مناطق العالم
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برنامج البيئة وبحوث الغالف الجوي،  3.3.1
بما في ذلك تقریر رئيس لجنة علوم   

  جدول من 3.3.1البند( الغالف الجوي
  )األعمال

لتقدیر أحاط المجلس التنفيذي علمًا مع ا 3.3.1.1
بالتقریر المتعمق الذي قدمه رئيس لجنة علوم الغالف   

، نائب A. Frolovوالذي قدمه الدآتور ) CAS(الجوي 
قدم المحرز في تنفيذ برنامج ، وبالت(CAS)رئيس اللجنة 

حسبما ورد في ) AREP(البيئة وبحوث الغالف الجوي 
 وأحاط المجلس علمًا بالجهود .تقریر األمين العام

التي تبذلها لجنة علوم الغالف الجوي المستمرة 
وللمزید من تطویره  ) AREP(لمواصلة تنفيذ البرنامج 

آبرنامج شامل وموثوق یدعم البحوث المعنية بالتنبؤات 
المتعلقة بالبيئة والتي یمكنها التصدي للتحدیات 
المجتمعية الكبيرة من مثل الحد من الكوارث الطبيعية، 

 آثارهما، وتعزیز القدرة والتغير البيئي والتخفيف من
وتحقيقًا لهذه الغایة، اتبعت . التنبؤیة ألعضاء المنظمة

نهجًا استباقيًا في ) CAS(لجنة علوم الغالف الجوي 
تعزیز تعاونها مع اللجان الفنية األخرى وفي تطویر 
البحوث المتعددة التخصصات، عبر البرامج المكونة 

 من برنامج ، وذلك بمشارآة متزایدة)AREP(للبرنامج 
والبرنامج العالمي ) WWW(المراقبة العالمية للطقس 

والنظام العالمي لرصد ) WCRP(للبحوث المناخية 
وآان موقف لجنة . وبرامج أخرى) GCOS(المناخ 

علوم الغالف الجوي متجاوبًا وداعمًا لجميع األفرقة 
المشترآة بين اللجان والتي تدعم البرامج واألنشطة 

لوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف الشاملة بشأن ا
، ونظام IPYمن آثارها، والسنة القطبية الدولية 

 ).QMF(وإطار إدارة الجودة ) WIS(معلومات المنظمة 
وفيما یتعلق بعدد من القضایا الخاصة  3.3.1.2

 (CAS)التي اسُترعي انتباه المجلس إليها، قدمت اللجنة 
إجراءات  إرشادات وتوصيات، ودعت إلى اتخاذ 

فيها تلك التي تتعلق ببرامج وموارد أخرى مشارآة  بما
 .، حسبما یرد أدناه(AREP) في تنفيذ البرنامج

 
  للغالف الجوي العالميةالمراقبة  3.3.2

)GAW(   بما في ذلك دعم اتفاقية ،
األوزون واالتفاقيات األخرى ذات المنحى 
البيئي، والرصدات المتكاملة لكيمياء 

البند   ()IGACO(العالمي الغالف الجوي 
 ) من جدول األعمال3.3.2

أید المجلس مبادرات لجنة علوم الغالف  3.3.2.1
التي تقوم، إلى جانب إعدادها وتوزیعها ) CAS(الجوي 

المنتظمين للنشرات الخاصة بأوزون المنطقة القطبية   
، بإعداد تقاریر األحوال الجویة )أنتارآتيكا(الجنوبية 

الظواهر ‘ 1’: عن) WMO(مة التي تصدرها المنظ
األخرى الستنفاد األوزون مثل استنفاد أوزون المنطقة 

وحالة استعادة األوزون العالمي ‘ 2’القطبية الشمالية؛ 
مع حدوث انخفاض في الهالوآربونات المتلفة 

آما تقوم ‘ 3’لألوزون، ومع حدوث االحترار العالمي؛ 
) WMO(بإصدار نشرات سنویة للمنظمة ) CAS(اللجنة 

وطلب المجلس . عن غازات الدفيئة في الغالف الجوي
إلى األمين العـام تيسيــر تحقيق هذه التطورات الهامـة 

) WMO(التـي ستزیـد تعزیـز الـدور الریـادي للمنظمـة 
في تنفيذ اتفاقية فيينا، وفي دعم اتفاقية األمم المتحدة 

وصنع ) UNFCCC(اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
 . ات بشأن القضایا البيئيةالقرار

وأحاط المجلس علمًا بأن هناك وعيًا  3.3.2.2
متزایدًا على مستوى السياسات بأن نوعية الهواء في 
المدن الكبرى والمناطق المأهولة بالسكان تتأثر بانتقال 
التلوث في نصف الكرة األرضية من منطقة 

أخرى، وبأن برنامج المراقبة العالمية للغالف  إلى
لدیه خبرة واسعة النطاق داعمة ) GAW(وي الج

للبحوث المتعلقة باالنتقال الطویل المدى للتلوث 
، وبأنه یلعب 1989والبحوث المتعلقة بالنمذجة منذ عام 
البرنامج التعاوني (دورًا هامًا في البرنامج األوروبي 

لمراقبة وتقييم االنتقال البعيد المدى لملوثات الهواء في 
وأید المجلس مشارآة المنظمة في ، )EMEPأوروبا 

المبادرات الجدیدة المنفذة في إطار االتفاقية المشترآة 
 بين األمم المتحدة واللجنة االقتصادیة ألوروبا 

(UN-ECE) بشأن التلوث الجوي البعيد المدى عبر 
الحدود، وبوجه خاص، مشارآة برنامج المراقبة العالمية 

 الجدیدة المشترآة في فرقة العمل) GAW(للغالف الجوي 
بين األمم المتحدة واللجنة االقتصادیة ألوروبا والمعنية 
بانتقال تلوث الهواء في نصف الكرة األرضية، بالتعاون 

 .مع الوآاالت األخرى المشارآة في المسائل البيئية
وشارك المجلس التنفيذي لجنة علوم  3.3.2.3

لغایة قلقها بشأن الحاجة الماسة ل) CAS(الغالف الجوي 
إلى التزام أعضاء المنظمة بحمایة المرافق والمحطات 
الرئيسية التي تشكل البنية األساسية للمراقبة العالمية 

من مشكلة عدم التيقن من  ) GAW(للغالف الجوي 
وأشار المجلس إلى أن . تمویل المشاریع القصيرة األجل

وبناء ) GAW(مرافق المراقبة العالمية للغالف الجوي 
 یلقيان الدعم بصفة رئيسية من أعضاء المنظمة القدرات

والمنظمات المشارآة بمساهمات عينية، ومن مصادر 
من خارج الميزانية من خالل الصنادیق االستئمانية  

 في المائة من مجموع ميزانية المراقبة  40تشكل نحو (
ودعا المجلس  )). GAW(العالمية للغالف الجوي 

 استنادًا إلى بيانات األعضاء إلى إعداد نواتج وخدمات
 في إطار (GAW)المراقبة العالمية للغالف الجوي 
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وقد . عملية تأمين قاعدة تمویل أوسع نطاقًا وأطول أمدًا
أنيطت ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي 
المسؤولية عن القياسات العالمية المنتظمة للمتغيرات 

ون المناخية األساسية مثل غازات الدفيئة واألوز
واألهباء الجویة، لدى تنفيذ أنشطة نظام الرصد العالمي 
لألغراض المناخية دعمًا التفاقية األمم المتحدة 

التي أعدها ) UNFCCC(اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
 ).GCOS(النظام العالمي لرصد المناخ 

ووافق المجلس أیضًا مع لجنة علوم  3.3.2.4
مية للغالف الجوي الغالف الجوي على أن المراقبة العال
احتياجات األمن : یتعين عليها أن تواجه التحدیات التالية

البيئي، واالتفاقيات البيئية من خالل الرصدات المتكاملة 
؛ دور  )IGACO(لكيمياء الغالف الجــوي العالمي 

المراقبــة العالميــة للغالف الجــوي فيمــا یتعلــق 
يما یتعلق ومن ثم ف) IGACO(بالرصدات المتكاملة 

؛  )GEOSS(بالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض 
الطابع المشترك بين التخصصات ألنشطة المراقبة 

؛ تعزیز وتطویر )GAW(العالمية للغالف الجوي 
االستشعار عن بعد من الطائرات واالستشعار عن بعد 
األرضي القاعدة؛ تقدیم البيانات ذات النوعية المعروفة 

ن أجل تحسين التنبؤ بظواهر في الوقت الحقيقي م
. الطقس المتطرفة وبالظواهر المتعلقة بجودة الهواء

ولذلك طلب المجلس إلى األمين العام توجيه نداء إلى 
وشجع المجلس . وآاالت التمویل، في هذا الصدد

أعضاء المنظمة على تجدید التزاماتهم الحيویة تجاه 
م الالزم المراقبة العالمية للغالف الجوي، وتقدیم الدع

لتنفيذ الرصدات المتكاملة لكيمياء الغــالف الجوي 
 ).IGACO(العالمي 
وأعرب المجلس عن إدراآه للتقدم الهام   3.3.2.5

الذي ُأحرز في تطویر مرافق المراقبة العالمية للغالف 
الجوي، وأحاط علمًا باالحتياجات الخاصة، في هذا 

 وبعد االطالع على توصيات لجنة علوم. المجال
، حث المجلس أعضاء المنظمة )CAS(الغالف الجوي 

 :على اتخاذ اإلجراءات التالية
تقدیم البيانات فورًا إلى المراآز العالمية للبيانات  )أ(

)WDCs ( الجوي التابعة للمراقبة العالمية للغالف
)GAW( مما یدعم جهود المراقبة ،)GAW ( لتنظيم

ة في تقدیم البيانات المتعلقة بمتغيرات مختار
الوقت الحقيقي الستخدامها في تحسين التنبؤ 

 بالطقس وبجودة الهواء؛
تحدیث المعلومات بشكل روتيني في إطار نظام  )ب(

معلومات المحطات التابعة للمراقبة العالمية 
إلتاحة إمكانية ) GAWSIS(للغالف الجوي 

مراقبة حالة شبكة المراقبة العالمية للغالف 
 البيانات إلى المراآز  الجوي بما في ذلك تقدیم
 ؛ )WDCs(العالمية الخمسة للبيانات 

النظر في إنشاء مرفق مرآزي لمعایرة األشعة  )ج(
فوق البنفسجية، ومرافق إقليمية للمعایرة مثل 

 المرفق الذي قدمته الوالیات المتحدة؛
دعم إنشاء مرآز عالمي لمعایرة آيمياء الهباء  )د(

 الجوي؛
) GAW( إلى محطات نظام مواصلة الدعم المقدم )ه(

القائمة، ودعم الجهود المبذولة لسد الفجوات 
القائمة في المراقبة في آسيا وأمریكا الوسطى 
وأمریكا الجنوبية وأفریقيا من خالل شراآات  
التوأمة، والهبات المتمثلة في تقدیم أجهزة 
الحواسيب، والمساهمات المقدمة إلى الصنادیق 

لبرنامج المراقبة / WMOاالستئمائية للمنظمة 
والمخصصة ) GAW(العالمية للغالف الجوي 

 .على وجه التحدید لتحقيق هذه المهمة
آما أحاط المجلس علمًا بما یساور لجنة  3.3.2.6

من قلق إزاء االفتقار إلى ) CAS(علوم الغالف الجوي 
بنية أساسية مالئمة لرصد اإلشعاع العالمي الذي یدعمه 

) GAW( اإلشعاع التابع لنظام المرآز العالمي لبيانات
والذي تستضيفه روسيا، وأحاط علمًا آذلك 

البرنامجية القائمة بين المراقبة العالمية  بالفجوة
المستخدمين ذات الصلة بالمراقبة العالمية  وأوساط
وبالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) WWW(للطقس 

)WCRP( وطلب المجلس إلى لجنة علوم الغالف ،
إعداد  ) CBS(ولجنة النظم األساسية ) CAS(الجوي 

 .مقترح آي یتم بحثه في الدورة المقبلة للمجلس
وفيما یتعلق بمشروع بحوث األرصاد  3.3.2.7

التابع ) GURME(الجویة في بيئات المناطق الحضریة 
، شدد المجلس  )GAW(للمراقبة العالمية للغالف الجوي 

في ) CAS (على أهمية جهود لجنة علوم الغالف الجوي
تطویر القدرات الالزمة لتوفير تنبؤات بجــودة الهواء 
في بيئــات المناطق الحضریة، وقيامها، من خالل  

المتعددة الوآاالت بشرح ماهية ) GURME(مشاریع 
اآلليات الالزمة للتعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد 

، والهيئــات األخــرى  )NMHSs(الجویة والهيدرولوجيا 
وسّلم المجلس بأن . المنظمــات البيئية والصحيــةمثل 

یشكل عنصرًا هامًا من عناصر ) GURME(المشروع 
تنفيذ الرصدات المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي 

الذي یربط التنبؤ بجودة الهواء ) IGACO(العالمي 
دائرة من دوائر المستخدمين، ویعزز تمثل  بأي

يقي في إطار في الوقت الحق) GAW(النظام  بيانات
وأعرب المجلس عن ارتياحه ألنشطة   . عملية التنبؤ

المقترنة بمناخيات الحضر التابعة  ) GURME(مشروع 
، والبرنامج العالمي لبحـوث )CCl(للجنة علم المناخ 

وأوصى المجلس بتوسيــع نطــاق ). WWRP(الطقس 
ليشمل تطبيق االستشعار عن ) GURME(المشــروع 

 .ضریةبعد في المناطق الح
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التنبؤ بنظام األرض وتعزیز القدرات التنبؤیة من أجل 
 واإلنذارات باألحوال الجویة تالنهوض بالتنبؤا

 الشدیدة التأثير وزیادة فعاليتها
 

 المراقبة العالمية للغالف الجوي
سّلم المجلس بأن مراآز آثيرة للتنبؤ  3.3.2.8

وّسعت نطاق أنشطتها، وبأن ) NWP(العددي بالطقس 
ز آثيرة أخرى ستشارك في غضون العقد الحالي مراآ

في االستخدام العملي لرصدات آيمياء الغالف الجوي 
من أجل ) على سبيل المثال األهباء الجویة واألوزون(

تحسين التنبؤ بالطقس وجودة الهواء على نطاقات 
وآان . تتراوح بين النطاق العالمي والنطاق الحضري

ریر الخاص بالرصدات الرأي الذي ُأعرب عنه في التق
هو أنه وأن ) IGACO(المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي 

آانت رصدات السواتل لكيمياء الغالف الجوي ستشكل 
مصدرًا هامًا للمعلومات، فإنها ال تكفي ألغراض 
االستبانة الرأسية الالزمة في التروبوسفور األدنى 

یتطلب شبكة شاملة سطحية القاعدة للرصدات  مما
عية التي ینفذها البالون أو أجهزة االستشعار عن الموق

. بعد، فضًال عن الرصدات التي تنفذها الطائرات
علمًا بالدور الهام للمراقبة العالمية  وأحاط المجلس
في مواجهة هذا التحدي وفي ) GAW(للغالف الجوي 

معایرة / التحقق من التنبؤات والتحقق من قياسات
بأن إدماج بيانات وسلم المجلس . رصدات السواتل

آيمياء الغالف الجوي المتأتية من مصادر شتى یجري 
تنفيذه من خالل نظام الرصدات المتكاملة لكيمياء 

في األجل الطویل، وأآد على ) IGACO(الغالف الجوي 
في  ) GAW(الحاجة إلى التمكين من تبادل بيانات نظام 

المستقبل القریب سواء البيانات في الوقت الحقيقي 
وأعرب المجلس . البيانات في وقت الحق أو
إدراآه للعمل الذي بدأ بين لجنة علوم الغالف   عن

لمعالجة ) CBS(ولجنة النظم األساسية ) CAS(الجوي 
هذه المسألة، وخصوصًا عن طریق نظام معلومات 

، وطلب المجلس إلى آلتا اللجنتين )WIS(المنظمة 
 .مواصلة تطویر آليات البث

 
 لة لكيمياء الغالف الجوي العالميالرصدات المتكام

عمًال بالتوصية التي قدمت في الدورة  3.3.2.9
األخيرة للمجلس التنفيذي، اقترحت لجنة علوم الغالف 

إنشاء آلية وتشكيل هيكل لتنفيذ  ) CAS(الجوي 
،   )IGACO(الرصدات المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي 

ف وإطار یمكن من خالله إدماج رصدات ترآيب الغال
الجوي المتأتية من مصادر مختلفة وذلك باستخدام 

). NWP(النماذج البحثية والعملية للتنبؤ العددي بالطقس 
ویتضمن تنفيذ ذلك استخدام الخطة الشاملة لنظام 

) IGACO(الرصدات المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي 
لبناء النظام من خالل مبادرات تعاونية رئيسية  

وأقر المجلس بأن . ذات آثار عالميةإقليميًا لكن  مدعمة
مناسب بصورة فائقة ألن تقـوده ) IGACO(نظام 

، وأید )WMO(المنظمـة العالميــة لألرصــاد الجویة 
في تنفيذ  ) WMO(المجلس تنظيم مكونات المنظمة 

؛ واضطالع المراقبة العالمية للغالف )IGACO(النظام 
) WMO(والبرنامج الفضائي للمنظمة ) GAW(الجوي 

بدور رئيسي، وتقدیم دعم أساسي من ِقَبل نظام 
، والبرنامج العالمي  )WWW(العالمية للطقس  المراقبة

، والنظام العالمي لرصد )WWRP(لبحوث الطقس 
والمنظومة العالمية لنظم رصد ) GCOS(المناخ 
وطلب المجلس إلى لجنة علــوم ). GEOSS(األرض 

 المؤتمر أن تعّد بحلول) CAS(الغــالف الجوي 
الخامس عشر خطة تنفيذ تستند إلى الخطة 

 الواردة في التقریر الخاص بنظام  االستراتيجية
)IGACO( ؛ وأن تكون الخطة متسقة مع نظام)GCOS (

والبرنامج الخاص باالستراتيجية ) GEOSS(والمنظومة 
اآلخذة جميعًا في ) IGOS-P(العالمية المتكاملة للرصد 

یضًا إلى لجنة علوم الغالف وطلب المجلس أ. التطور
) IGACO(إنشاء فرقة لتنفيذ النظام ) CAS(الجوي 

ووآالة الفضاء ) WMO(تتشارك في رئاستها المنظمة 
، آما طلب إلى لجنتي النظم األساسية )ESA(األوروبية 

. وعلم المناخ ولجان أخرى تقدیم الدعم، عند اللزوم
ء مكتب وأخيرًا، طلب المجلس إلى األمين العام إنشا

بدعم إما من  ) IGACO(مخصص لتنسيق النظام 
 .مصادر خارجة عن الميزانية وإما من خالل اإلعارة

 
  ،)WWRP( لبحوث الطقس    البرنامج العالمي      3.3.3

البند ( )THORPEX (بما في ذلك التجربة 
 ) من جدول األعمال3.3.3

الحظ المجلس أن البرنامج العالمي  3.3.3.1
آان شدید التدقيق في اختيار ) WWRP(لبحوث الطقس 

مشاریع ذات نوعية عالية، وأن هذه المشاریع تتقدم من 
وأید . مرحلة البحوث إلى مرحلة ما قبل التشغيل 
) RDP(المجلس إنشاء مشروع البحث والتطویر الجدید 

المعني بالعواصف الرملية والترابية التابع للمراقبة 
 العالمي العالمية للغالف الجوي في إطار البرنامج

 والمشروع WWRP/GAW RDPلبحوث الطقس 
، 2008اإلیضاحي للتنبؤ بشأن أولمبياد بيجين في عام 

والذي یتألف من مشروع  ) WWRP(والتابع للبرنامج 
معني بالتنبؤ اآلني ومشروع  ) FDP(إلیضاح التنبؤات 
معني بنظام تمثل البيانات ) RDP(للبحث والتطویر 

بؤ المجموعات، یرتبطان المتوسطة النطاق، ونظام تن
آالهما بتجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية 



لنهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذيالتقریر ا  
 

 

26

 

وطلب المجلس من لجنة علوم . THORPEXالتنبؤ 
 أن تقوم، بالتشاور مع لجنة (CAS)الغالف الجوي 
، بالنظر في إعداد مشروع (CBS)النظم األساسية  

یتضمن عملية للتنبؤ األمثل في ضوء نتائج العلوم 
آما الحظ المجلس أن . تكنولوجيات الحوسبةالجدیدة و

آندا تنوي إعداد مشروع لأللعاب األولمبية الشتویة في 
 .2010عام 

 
 تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ  

)THORPEX( 
أحاط المجلـس علمــًا بـأن خطـة تنفيـذ   3.3.3.2

في ) THORPEX(البحوث الدولية الخاصة بالتجربة 
  قد استكملت من حيث تنفيذها2014-2005 الفترة

وصادق . للتوصيات التي قدِّّمت في دورتها األخيرة
المجلس على الخطة، وعلى آلية اإلدارة التي أنشئت أو 
الهيكل التنظيمي الذي أنشأته لجنة التوجيه األساسية 

 التابعة للجنة علوم الغالف الجوي  ) ICSC(الدولية 
)CAS (يذ وذلك بميزانية أولية یبلغ من أجل مرحلة التنف

 مليون من دوالرات الوالیات المتحدة، ووجه 1,2قدرها 
المجلس الشكر لكل من آندا والصين وفرنسا والنرویج 
والوالیات المتحدة األمریكية والمملكة المتحدة على 
دعمها المالي المستمر، وشكر الصين على إعارتها 

 ية التجربة  والحظ العجز المتبقي في ميزان. خبيرًا
)THORPEX( وأن البرنامج یموَّل في أغلبه من ،

مصادر خارجة عن الميزانية، فحث أعضاء المنظمة 
اآلخرین على تقدیم مساهمات عينية ونقدیة من خالل 
الصندوق االستئماني، وحث لجنة التوجيه األساسية  

 .على بذل جهود مجددة لجمع األموال) ICSC(الدولية 
مجلس علمًا بأن أغلب برامج وأحاط ال 3.3.3.3

 یضطلع بأدوار واضحة في التجربة  ) WMO(المنظمة 
)THORPEX(، وبأن هناك أنشطة وتعاونًا شاملين في 

هذا المجال، وبأن توصيات المجلس اتبعت على الفور، 
توفر دعمًا ) CBS(مثال ذلك أن لجنة النظم األساسية 

ة المعنية آامًال ألنشطة جميع األفرقة المفتوحة العضوی 
التي یضطلع ) OPAGs(بمجاالت برنامجية خاصة 

وفریق اإلدارة ) CBS(بتنسيقها نائب رئيس اللجنة 
 التابــع للجنــة والخبراء المعيَّنون للتجربــة  

)THORPEX (وقد أحرزت الدوائر  . والعكــس صحيح
واللجنة العملية ) THORPEX(العلمية المعنية بالتجربة 

لبرنامج العالمي لبحوث المناخ تابعة ل ال(JSC)المشترآة 
(WCRP) تقدمًا آبيرًا لوضع خطة تعاونية إلعداد نظام 

المناخي في / عالمي عالي االستبانة للتنبؤ الجوي
وهذا سينعكس في نهایة .  عشر سنوات10غضون 

 األمـر فـي الخطــة المتطــورة لتنفيـذ التجربــة 
)THORPEX(نظام  وخطــة تنفيذ تجربة رصد ال

  التابعة للبرنامج )COPES(المناخي والتنبؤ به 
)WCRP.( وتحقيقًا لذلك، یجري إعداد ترتيبات 

  والتجربة (JSC)بين اللجنة العلمية المشترآة   عمل
)THORPEX.( اتخذت اللجنة الفنية المشترآة بين  آما

المنظمة العالمية لألرصاد الجویة واللجنة الدولية 
طات والمعنية بعلوم المحيطات الحكومية لعلوم المحي

ولجنة علم ) JCOMM(واألرصاد الجویة والبحریة 
وفي هذا  . خطوات أخرى إلى األمام) CCl(المناخ 

الخصوص، طلب المجلس إلى رؤساء اللجان الفنية 
إنشاء آليات تنسيق مالئمة مثلما فعلت لجنة النظم   

 .األساسية
وأشار المجلس إلى أن توصيته  3.3.3.4

تعلق بإعداد نموذج أولي لنظام تنبؤ المجموعات ی فيما
المتعددة النماذج قد طوِّرت لتصبح أحد األهداف 

یرمي إلى تحدید نظام ) THORPEX(الرئيسية للتجربة 
سيستند تطوره ) GIFS(عالمي متطور للتنبؤ التفاعلي 

وتقييمه واختباره إلى نتائج جمع مكونات البحوث 
العنصــر األولـي فـي نظــام ویتمثــل . األربعة للبرنامج

)GIFS ( في المجموعة العالمية التفاعلية العظمى 
)TIGGE ( التابعة لتجربة)THORPEX ( والتي طورتها

المراآز التشغيلية الرئيسية والتي وفرَّت في مرحلتها 
األولى إمكان إتاحة النواتج التجریبية لنماذج 
 المجموعات، قرب الوقت الحقيقي، لجميع أعضاء

 وباإلضافة إلى ذلك، بدأت التجربة  ). WMO(المنظمة 
)THORPEX ( إعداد قائمة بقواعد البيانات القائمة؛

وبمجموعات البيانات التجریبية وبنواتج التنبؤ العددي 
بالطقس لحفز البلدان النامية على المشارآة في التجربة 

)THORPEX .( ودعــا المجـلس األعضــاء إلــى
 وأن یضعوا مواردهم  )TIGGE(موعة االنضمــام للمج

 وطلب .في هذا المشروع لتحقيق الفائدة للمنظمة برمتها
إلى األمين العام إبقاء أعضاء المنظمة على علم بالمزید 
من التطورات والفرص المتاحة لحفز التجریب 
واالستخدام النشطين لمجموعات البيانات وقواعد 

ولدعوة أعضاء البيانات هذه والتالؤم التدریجي معها، 
 . المنظمة إلى التغذیة المرتدة المنتظمة لها بالمعلومات

وأحاط المجلس علمًا بالتنظيم اإلقليمي  3.3.3.5
 في االتحادات اإلقليمية الثاني )THORPEX(للتجربة 

والرابع والسادس، وأعرب عما یساوره من قلق إزاء 
االفتقار إلى أنشطة ثابتة في األقاليم األخرى، ورحب 
بمبــادرة جنوب أفریقيا والمغرب لریادة عملية إعداد 
خطة أفریقية، وحث على تطویر الشراآة الخاصة 

في نصف الكرة األرضية ) THORPEX(بالتجربة 
الجنوبي بقيادة استراليا وجنوب أفریقيا التي ستشمل 
. بلدانًا من االتحادات اإلقليمية األول والثالث والخامس

نامية وأقل البلدان نمواًً إلى  وحث المجلس البلدان ال
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 واالستفادة )THORPEX(المشارآة في بحوث التجربة 
منها، السيما بالمشارآة بنشاط في المشاریع اإلیضاحية 

 ).THORPEX(للتجربة 
 یتعلق باألنشطة المشترآة بين وفيما 3.3.3.6

اللجان، أحاط المجلس علمًا باإلجراءات التي اتخذتها 
دعمًا للسنة القطبية  ) CAS(لجوي لجنة علوم الغالف ا

، بما في ذلك إجراءات اللجان الفرعية  )IPY(الدولية 
ولجنة التوجيه ) IPY(التابعة للسنة القطبية الدولية 

التي تضطلع بتطویر التجربة  ) ICSC(األساسية الدولية 
)THORPEX( وإجراءات الفریق العامل المعني ،

وشارك نظام . بالتلوث البيئي وآيمياء الغالف الجوي
مشارآة فعالة ) GAW(المراقبة العالمية للغالف الجوي 

). F(WIS) في المستقبل(في نظام معلومات المنظمة 
، وفریــق )QMF(وفيما یتعلق بإطار إدارة الجــودة 

جدیــد معني بالوقایــة من الكــوارث الطبيعيــة 
في ) THORPEX(وتمثيل ) DPM(والتخفيف من آثارها 

، فإن )F(WIS) في المستقبل(لومات المنظمة نظام مع
تحتاج إلى المزید ) CAS(لجنة علوم الغالف الجوي 

من بحث المسائل البرنامجية وتنسيق المسائل الشاملة 
ذات الصلة داخل اللجنة لضمان تقدیمها مساهمة مالئمة 
في هذا الصدد فضًال عن بحث الخطط الالزمة لتناول  

 .وشيكة االنعقادهذه المسألة في دورتها ال
 

مؤتمر دولي بشأن تحسين إدارة المخاطر البيئية 
باستخدام تنبؤات وتكهنات متطورة في مجال الطقس 

 والماء والمناخ
 

واصل المجلس التنفيذي مناقشة مقترح  3.3.3.7
 .David Pالدآتور علي محمد نوریان والدآتور 

Rogers بشأن عقد مؤتمر دولي بشأن تحسين إدارة 
ر البيئية باستخدام تنبؤات وتكهنات متطورة في المخاط

وسلم المجلس بأن . مجاالت الطقس والماء والمناخ،
المؤتمر سييّسر تبادل أفضل الممارسات في مجال 
إدارة مخاطر البيئة واإلبالغ عنها وسُيحسن من قدرة   
البلدان النامية على تطبيق تنبؤات وتكهنات المجموعات 

خاطر ودعم القرارات األخرى للمساعدة على إدارة الم
وأوصى . ذات الصلة بالمجتمع واالقتصاد والبيئة

المجلس بالنظر في تنظيم ورعایة المؤتمر في عام   
 في إطار برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية 2007

(DPM)    على نحو متعدد التخصصات وشامل بين لجنة ،
، ولجنة النظم األساسية (CAS)علوم الغالف الجوي 

(CBS) ولجنة علم المناخ ،(CCI) ولجنة أدوات وطرق ،
 ، ولجنة األرصاد الجویة الزراعية (CIMO)الرصد 
(CAgM)  ولجنة الهيدرولوجيا ،(CHy) . وأعرب المجلس

عن ترحيبه مع التقدیر بالدعوة الكریمة الموجهة من 

جمهوریة إیران اإلسالمية الستضافة هذا المؤتمر في 
ن اللقاءات التكميلية المزمعة وأشار إلى عدد م. طهران

، وطلب التنسيق بدقة بين جميع  2007-2006في الفترة 
 .هذه المؤتمرات وحلقات العمل

 
برنامج بحوث األرصاد الجویة المداریة  3.3.4

)TMRP () من جدول 3.3.4البند 
 )األعمال

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالتقریر   
د على األهمية المرحلي الذي یبعث على التشجيع، وشد 

البالغة لألنشطة البحثية فيما یتعلق بعمليات وصول 
األعاصير المداریة إلى اليابسة في سياق الوقایة من 

 .الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها
 

برنامج بحوث فيزیاء وآيمياء السحب  3.3.5
البند () PCC WMRP(وتعدیل الطقس 

 ) من جدول األعمال3.3.5
لتنفيذي علمًا بالتقریر  أحاط المجلس ا 

المرحلي الذي ُقدِّم، وبالدعم والتوجيه المستمرین  
 .المقدمين لألعضاء بشأن أنشطة تعدیل الطقس

 
البند (تطبيقات برنامج األرصاد الجویة  3.4

 ) من جدول األعمال3.4
برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس  3.4.1

(PWS) ) من جدول األعمال3.4.1البند ( 
أآد المجلس مجددًا على أن الهدف  3.4.1.1

النهائي لتقدیم الخدمات العامة في مجال الطقس للمجتمع 
الوطني ینبغي أن یتمثل في تعزیز السالمة العامة 

وسلط الضوء على دور برنامج . والرعایة العامة
الخدمات العامة في مجال الطقس في مساعدة األعضاء 

 نحو فعال لضمان على تقدیم نواتج جيدة النوعية على
حمایة األرواح والحد من الخسائر في الممتلكات 

وأعرب المجلس عن . الناجمة عن الكوارث الطبيعية
إدراآه للمساعدة القيمة المقدمة إلى أعضاء المنظمة 
لتحقيق الهدف المذآور آنفًا، وبوجه خاص المجموعة 
. الشاملة من المبادئ التوجيهية التي جرى إعدادها

ى أن مجال ترآيز البرنامج في الفترة المقبلة وأشار إل
سيكون على تنفيذ المبادئ التوجيهية لكفالة تحسين 

وللتمكين من . نواتج وخدمات أرصاد جویة محسنة
تحقيق هذه التطورات، طلب المجلس إلى األمين العام 
أن یواصل توفير دعم مالئم لبرنامج الخدمات العامة 

 .في مجال الطقس
 المجلس بأنه رغم التقدم الملحوظ وسلم 3.4.1.2

 في نطاق وجودة الخدمات العامة في مجال الطقس
التي توفرها المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 



لنهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذيالتقریر ا  
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، فإن تطبيقها الناجع في مجال (NMHSs)والهيدرولوجيا 
الطقس للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ینطوي 
على العدید من الفرص والتحدیات في معرض 

فادة من التكنولوجيا المتاحة وتلبية تطلعات االست
المجتمع المتزایدة إلى أن تحّد التكنولوجيا من شدة تأثره 

وسلم المجلس أیضًا بأن ثمة تحدیًا . بهذه الكوارث
 هو ضمان (WMO)خاصًا یواجه أعضاء المنظمة 

توفير جميع معلومات األرصاد الجویة والهيدرولوجية 
قة تساعد على اتخاذ والمناخية ذات الصلة بطری

قرارات وإجراءات مستنيرة، فطلب المجلس إلى األمين 
العام تقدیم المساعدات الضروریة للمرافق الوطنية 

 بغية تحسين (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
وعي الجمهور بالمخاطر الطبيعية وللمساهمة في تقييم 

دف شدة التأثر بجميع المخاطر الطبيعية المحتملة به
. تدعيم أسس المجتمعات لمواجهة جميع المخاطر 

وشجع المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 
 على تعزیز صالتها مع (NMHSs)والهيدرولوجيا 

متخذي القرارات الرفيعي المستوى في األوساط 
الحكومية، والدفاع المدني ووسائل اإلعالم إلبراز 

رافق أهمية اإلنذارات بوصفها منفعة عامة، ویمكن للم
 من (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

خالل مشارآتها النشطة في أنشطة األوساط المعنية 
بإدارة الحاالت الطارئة، عن طریق برامج الخدمات 
العامة في مجال الطقس الخاصة بكل منها، أن تزید من 
حجم االعتراف بها باعتبارها الجهة المرجعية الوحيدة 

 . ذارات العامة في مجال الطقسبالنسبة لإلن
وطلب المجلس في هذا الصدد من  3.4.1.3

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس االستمرار في 
تنفيذ استراتيجيته لبناء القدرات الوطنية من خالل 
االضطالع بأنشطة التدریب، ونقل المعارف، وتطبيق 
التكنولوجيا ونشر اإلرشادات بخصوص المواضيع ذات 

صلة بدور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة ال
والهيدرولوجيا في الوقایة من الكوارث والتخفيف من 

 الذي اتخذه  13وأشار المجلس إلى القرار  . آثارها
 برنامج الخدمات العامة في –الرابع عشر  المؤتمر 

 والذي شدد على الدعم الذي یمكن أن    -مجال الطقس 
مجال الطقس للوقایة تقدمه أنشطة الخدمات العامة في 

من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، وحث 
المجلس بشدة برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية 

 على دعم برنامج الخدمات (DPM)والتخفيف من آثارها 
وحث أیضًا على . (PWS)العامة في مجال الطقس 

إقامة تعاون وثيق بين برنامج الخدمات العامة في مجال 
 وبرنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية الطقس

والتخفيف من آثارها على نحو یتفادى أي ازدواج ال 
األعضاء في جهودهم  لزوم له في األنشطة، ویساعد 

الشاملة الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من اآلثار 
الضارة المترتبة على الظواهر الجویة القاسية والشدیدة 

ات االتصال والدعوة الالزمة وفيما یتعلق بأدو. التأثير
في أوقات الكوارث الطبيعية، فإنها تنشأ وتتحسن من 
خالل التقدیم اليومي للنواتج والخدمات العامة في مجال 

وتشكل هذه الخدمات اليومية األساس الذي  . الطقس
یمكن استنادًا إليه تشكيل الخدمات غير العادیة التي 

وآمثل على . یتعين تقدیمها عند نشوء خطر الكوارث
ذلك، أعرب المجلس عن إدراآه لقيمة توفير معلومات 
بسيطة ویسهل فهمها بشأن حدة أحوال الطقس عن 
طریق استخدام أدوات من مثل عرض النطاق المحتمل 
المخاطر عن طریق خرائط ذات رموز ملونة مثل 

. المستخدمة في فرنسا) اليقظة" (Vigilance"خرائط 
 الواردة في الخطة الطویلة 1وفي إطار االستراتيجية 

 والرامية إلى إنقاذ (6LTP)األجل السادسة للمنظمة 
األرواح والتي تتسق اتساقًا آامًال مع الهدف الرئيسي 

،  (PWSP)لبرنامج الخدمات العامة في مجال الطقس 
وفي إطار التعاون المشار إليه آنفًا، طلب المجلس إلى 

ل تدریبية إقليمية األمين العام أن یقوم بعقد حلقات عم 
تتعلق بالخدمات العامة في مجال الطقس دعمًا للوقایة 
من الكوارث والتخفيف من آثارها وتمنح األولویة 
للبلدان النامية والسيما ألقل البلدان نموًا باالستناد إلى 

ویفضل أن تعقد حلقات . االحتياجات اإلقليمية المحددة
. ت اإلقليميةالعمل هذه بالتزامن مع دورات االتحادا

وباإلضافة إلى ذلك، طلب المجلس تقدیم مقترحات 
مقدرة تكاليفها بالكامل لتنظر فيها الدورة السابعة 

 .والخمسون للمجلس التنفيذي
إن عمل برنامج الخدمات العامة في  3.4.1.4

 فيما یتعلق بتحسين وتدقيق تقدیم  (PWS)مجال الطقس 
أن لدیه النواتج والخدمات في مجال الطقس یعني 

مساهمة یمكنه تقدیمها لجميع مجاالت عمل المنظمة 
(WMO) . ورغم أن برنامج الخدمات العامة في مجال

الطقس ال یعد برنامجًا شامًال بالمعنى االصطالحي، 
فإن المهارات والقدرات المجمَّعة في إطار برنامج 

 والتي یغذیها (PWS)الخدمات العامة في مجال الطقس 
دیها ما تقدمه إلى العدید من البرامج هذا البرنامج ل

 التي تهدف آلها إلى إنقاذ (WMO)األخرى للمنظمة 
. األرواح البشریة والممتلكات وتعزیز التنمية المستدامة

تجربة البحوث الخاصة ومن األمثلة المحددة على ذلك 
 التي (THORPEX)بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ 
ق بالمهام التطبيقية أدرجت على نحو واضح مكونًا یتعل

وسيتعاون برنامج الخدمات . االجتماعية واالقتصادیة
 على نحو وثيق مع (PWS)العامة في مجال الطقس 

تجربة البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ 
(THORPEX)  في إطار لجنة النظم األساسية (CBS)  
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 التابع (WWRP) العالمي لبحوث الطقس برنامجوال
 من خالل مشارآة (CAS)م الغالف الجوي للجنة علو

رئيس الفریق المفتوح العضویة المعني بالمجال 
البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس 

(PWS) لضمان أقصى ما یمكن من التآزر بين تجربة 
 البحوث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ

(THORPEX) وبرنامج الخدمات العامة في مجال 
 .(PWS)قس الط

وشجع المجلس المرافق الوطنية لألرصاد  3.4.1.5
 على المضي قدمًا في (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

استكشاف اإلمكانات التي تنطوي عليها اإلنترنت في 
نشر المعلومات واإلنذارات المتعلقة بالطقس التي یمكن 
أن تتمثل، على الصعيد الوطني، في جمع المعلومات 

 الطبيعية والكوارث المحتملة التي یمكن عن المخاطر
وعلى الصعيد العالمي، . أن تحدث تبعًا لظروف آل بلد

أحاط المجلس علمًا مع االرتياح بالنجاح والشعبية 
اللذین حظي بهما الموقع الشبكي للخدمة العالمية 

 والموقع الشبكي لمرآز (WWlS)لمعلومات الطقس 
ساط الجمهور  في أو(SWlC)معلومات الطقس القاسي 

ذلك أن موقع الخدمة   . (WMO)وأعضاء المنظمة 
 قد قدم بحلول  (WWlS)العالمية لمعلومات الطقس 

 1043 تنبؤات لصالح 2005یونيو / منتصف حزیران
 من البلدان األعضاء في المنظمة، 105مدینة في 

 من 154 مدینة في  1091ومعلومات مناخية لصالح 
 وأحاط المجلس علمًا .البلدان األعضاء في المنظمة

آذلك بموافقة الدورة الثالثة عشرة للجنة النظم األساسية 
على أن یصبح هذان الموقعان من اآلن فصاعدًا  
مكونين عاملين من مكونات برنامج الخدمات  العالمية 

، وأن یبقي عليهما األعضاء (PWSP)في مجال الطقس 
الذین یستضيفون موقع الخدمة العالمية لمعلومات 

 وموقع مرآز معلومات الطقس القاسي (WWlS)الطقس 
(SWlS)  ؛ وهونغ آونغ، الصين )الصينية(، أي الصين

؛ وعمان )البرتغالية(؛ وماآاو، الصين )اإلنكليزیة(
ودعا المجلس . وهونغ آونغ، الصين) العربية(

األعضاء اآلخرین إلى النظر في استضافة مواقع 
 باللغات (WWlS)الخدمة العالمية لمعلومات الطقس 

األخرى وحث جميع األعضاء على المشارآة الفعالة 
في هذین الموقعين وإقامة وصلة معهما من مواقعهم 

وفي هذا الصدد، رحب . اإللكترونية الخاصة بهم
مع التعاون (المجلس مع الشكر بعرضي فرنسا وإسبانيا 

دراسة إمكانية ) مع البلدان األخرى الناطقة باإلسبانية
ختين من موقع تنسيق تنفيذ المراقبة العالمية توفير نس
 على شبكة الویب باللغتين الفرنسية  (WWIS)للطقس 

 . واإلسبانية، على التوالي

وسلم المجلس بأهمية العنصر البشري   3.4.1.6
في إیصال المعلومات المتعلقة بالطقس إلى الجمهور 

وفي هذا الصدد، طلب المجلس أن . على نحو موثوق
 إلى صيانة وتعزیز روابطها مع (WMO)نظمة تعمد الم

األسرة الدولية لألرصاد الجویة المذاعة، وإلى مساعدة 
األعضاء على استباق االتجاهات في وسائل اإلعالم 
وعلى أن تتحلى بروح المبادرة في استحداث نواتج 

وشجع المجلس أیضًا أعضاء المنظمة . وخدمات جدیدة
(WMO)ائل اإلعالم الوطنية  على إبقاء تفاعلهم مع وس

في بلدانهم وتعزیزه، والبحث، حسب اإلمكان، عن 
الفرص الالزمة لتوسيع إذاعة خدماتهم المتعلقة 

وفي هذا السياق، . باإلنذارات والتنبؤات إلى الجمهور
 األرصاد الجویة أعرب المجلس عن تقدیره لدائرة

 لتقدیمها المساعدة والمعدات لتحسين بالمملكة المتحدة
 البيانات المتعلقة بالطقس إلى الجمهور في عدد عرض

 .(WMO)األعضاء في المنظمة من البلدان 
وتمشيًا مع تشجيع المرافق الوطنية  3.4.1.7

 على (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
الترآيز على المبادئ األساسية للخدمات العامة في 
 مجال الطقس لدى اإلسهام في تحقيق سالمة األرواح
والحد من وطأة الفقر من خالل التخفيف من آثار 
الطقس القاسي والشدید التأثير آما ورد في الخطة 

، طلب المجلس إلى (6LTP)الطویلة األجل السادسة 
األمين العام مساعدة األعضاء في تقييم وإظهار المنافع 
االجتماعية والبيئية واالقتصادیة التي تحققها خدماتها 

لطقس من خالل رسم المنهجيات  العامة في مجال ا
ونظر   . ووضع اإلرشادات بشأن دراسات الحالة

المجلس أیضًا في تنظيم مؤتمر دولي بشأن المنافع 
االجتماعية واالقتصادیة التي تنطوي عليها الخدمات 

انظر  (ذات الصلة باألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
 ). من جدول األعمال8.2البند 

 
  الجویة الزراعيةبرنامج األرصاد 3.4.2

(AgMP) ؛ بما في ذلك تقریر رئيس لجنة
 3.4.2البند (األرصاد الجویة الزراعية 

 )من جدول األعمال
/ أحاط المجلس علمًا بالتقریر المرحلي 

التقریر عن األنشطة بشأن تنفيذ برنامج األرصاد 
 : وقرر ما یلي(AgM)الجویة الزراعية 

نامج األرصاد فيما یتعلق بالدعم المؤسسي لبر )أ(
 طلب المجلس إلى (AgMP)الجویة الزراعية 

األمين العام تقدیم الدعم الجتماعات األفرقة  
العاملة اإلقليمية المعنية ببرنامج األرصاد الجویة 

 آي یتسنى تناول القضایا ذات (AgM)الزراعية 
األولویة المتصلة بالنهوض بالزراعة المستدامة 

 ح؛في األقاليم على الوجه الصحي
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وفيما یتعلق بخدمات األرصاد الجویة         )ب(
الزراعية المحسنة من أجل اإلنتاج       

 :ضطلع المجلس بما یليالزراعي ا 
تدعيم المبادرات المتخذة للتصدي لخطر  ‘1’

الجراد في شمال وغرب أفریقيا من 
خالل تنظيم اجتماع الخبراء وحلقة العمل 
التدریبية ومناشدة أعضاء المنظمة القيام 

ل بيانات األرصاد الجویة اليومية بتحمي
على المرفق العالمي للمعلومات الخاصة 

  (WAMlS)باألرصاد الجویة الزراعية 
بهدف تيسير عمليات المراآز الوطنية 

 لمكافحة الجراد؛
اقتراح إعداد مشروع رائد لتنفيذه في  ‘2’

البلدان المتأثرة بالجراد لضمان تعزیز 
اة رصد حاالت اجتياح الجراد بمراع

وأحاط . األحوال الجویة المتطورة
المجلس علمًا مع التقدیر بأن األمانة 
قامت بالفعل بإعداد مذآرة مفاهيمية بشأن 

نظم اإلنذار المبكر بالجراد الصحراوي "
یتمثل "  مشروع رائد لغرب أفریقيا–

هدفها الرئيسي في وضع معلومات 
وأدوات عملية تتسم بقدر أآبر من  

 من أجل عمليتي الرصد الفعالية والكفاءة
والتنبؤ بتطور الجراد وهجرته وبناء 
قدرات الخدمات الوطنية على تخطيط 

وسيعمل المشروع . عمليات المراقبة
الرائد المقترح على تعزیز التعاون على 
المستوى الوطني بين المرافق الوطنية 
لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) والمراآز الوطنية لمكافحة 
 وعلى تدعيم الخبرة  (LCCs)راد الج

الوطنية في مجال استخدام معلومات 
األرصاد الجویة لرصد الجراد والتنبؤ 

 به؛
 من 718تدعيم التعاون مع اإلجراء  ‘3’

مشروع التعاون األوروبي في ميدان 
 التابع (COST)البحوث العلمية والفنية 

لمؤسسة العلوم األوروبية في عقد 
راء التابعة للجنة اجتماعين ألفرقة الخب

األرصاد الجویة الزراعية وشجع على  
 في 718التعاون المستمر مع اإلجراء 

إطار التعاون األوروبي في ميدان 
 ؛(COST)البحوث العلمية والفنية 

إقرار االقتراح القاضي باالشتراك مع  ‘4’
 في COST من مشروع 718اإلجراء 

نشر وقائع جلسات اجتماعي أفرقة 
شار إليهما أعاله وتعميمهما الخبراء الم

 على نطاق واسع؛
تأیيد توصيات فرقة الخبراء المعنية  ‘5’

بالطقس والمناخ والمزارعين ومفادها ما 
 :یلي

ثمة حاجة ماسة للتحول من نموذج  -أ  
البيانات القائمة على العرض إلى 

الطلب `المعلومات القائمة على 
وأن تتعاون خدمات األرصاد 

ة تعاونًا وثيقًا مع الجویة الزراعي
خبراء االتصاالت في البحث عن 
 طریقة للتحول من هذا النموذج؛

یتعين تحقيق المزید من التفاعل  -ب  
بين خبراء األرصاد الجویة 
الزراعية وخبراء فرقة تنسيق  
التنفيذ فيما یخص معارف 
المزارعين، بشأن مختلف وسائل 

 االتصال والموارد المتاحة؛
عمل خبراء األرصاد ضرورة أن ی -ج  

الجویة الزراعية عن آثب مع 
خبراء خدمات اإلرشاد والبحوث 
الزراعية بغية استهداف أوساط  
المزارعين على نحو یتسم 

 بالكفاءة؛
توجيه طلب إلى المدیر العام بتشجيع عقد  ‘6’

حلقات العمل التدریبية اإلقليمية بشأن 
االتجاهات السائدة في ميدان التكنولوجيا 

ثة والطرق المتوفرة لخبراء الحدی
األرصاد الجویة الزراعية، والعاملين 
 والمزارعين المعنيين بخدمات اإلرشاد؛

وفيما یتعلق بتوطيد نظم دعم خدمات األرصاد   )ج(
 : اضطلع المجلس بما یلي،الجویة الزراعية

تأیيد توصيات فرقة الخبراء المعنية  ‘1’
بما فيها التكنولوجيات مثل (بالتقنيات 

 GlSنظام المعلومات الجغرافية 
من أجل تحدید ) واالستشعار عن بعد

الخصائص الزراعية المناخية واإلدارة 
المستدامة لألراضي ومفادها أنه یتعين 
استعمال التحليالت الزراعية المناخية، 
ومراقبة األرصاد الجویة الزراعية، 
والنماذج ونظام المعلومات الجغرافية 

GlSتوليد معلومات  على نطاق أوسع ل
األرصاد الجویة الزراعية باستخدام 
أنساق النصوص والرسوم البيانية 

 والخرائط؛
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اإلحاطة علمًا بأنه في حوزة المرفق  ‘2’
العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد 

وعنوانه   ((WAMlS)الجویة الزراعية  
 نواتج من )org.wamis.www: اإللكتروني
 بلدًا وأنه یوفر األدوات 22أآثر من 

والموارد الالزمة لمساعدة البلدان على 
وبالنظر إلى . تحسين نشراتها وخدماتها

الفوائد التي ینطوي عليها مرفق النظام 
(WAMlS) ،بالنسبة لألعضاء في المنظمة 

حث المجلس األعضاء على المشارآة 
لمية فيه وتعميم نواتجه على األوساط العا

حيث إنه یمكن أن تساعد هذه النواتج 
أیضًا على وضع التقييمات المتصلة 
بالكوارث الطبيعية بتوفير النشرات في 
آل من الوقت الحقيقي ومن منظور 

 تاریخي أیضًا؛
أعرب عن تقدیره لإلدارة الوطنية  ‘3’

  (NOAA)للمحيطات والغالف الجوي  
للدعم الذي قدمته لمرفق النظام العالمي 

(WAMlS) وحث هذه اإلدارة على 
 مواصلة تقدیم هذا الدعم؛

وفيما یخص اإللمام على نحو أفضل بآثار تغير  )د(
المناخ وتقلبيته والكوارث الطبيعية على 
األرصاد الجویة الزراعية، أعرب المجلس 

 :یلي عما
تأیيد توصيات فرقة تنسيق التنفيذ بشأن  ‘1’

عية تغير المناخ وتقلبيته والكوارث الطبي
 :في مجال الزراعة، ومفادها

وجوب استهالل مشروع باسم    -أ  
تقييم آثار الكوارث الطبيعية على "

مع إجراء " (ANADlA)الزراعة 
دراسات حالة مالئمة في مختلف 
األقاليم بالتعاون مع برنامج الوقایة 
من الكوارث الطبيعية والتخفيف 

 ؛(DPM)من آثارها 
استهالل مشروع بعنوان  -ب  

مساهمات الزراعة في حالة "
وتنفيذه  " (CONASTAC)المناخ 

في مختلف األقاليم لتحسين تفهم 
الطریقة التي تساهم بها 
الممارسات الزراعية في حالة  

 المناخ الراهنة؛

وجوب القيام، بغية النهوض  -ج  
بالتطبيقات األآثر فاعلية للتنبؤات 
المناخية الفصلية، باتباع نهج 

 وإعداد مشروع ینطلق من القاعدة
التنبؤات المناخية من : "بعنوان

مع " أجل أوساط المستخدمين
مراعاة توصيات فرقة الخبراء 
المعنية بتغير المناخ أو تقلبيته 
على التنبؤات المتوسطة إلى 
الطویلة المدى بالنسبة للزراعة  
وأراضي الرعي والحراجة 

 ومصائد األسماك؛
والبحث تأیيد التعاون مع نظام التحليل  ‘2’

والتدریب في مجال التغير العالمي 
(START)  في تنظيم حلقة عمل دولية 

بشأن التنبؤات المناخية والزراعة وحلقة 
عمل تجميعية لمعهد التدریب المتطور 
بشأن تقلبية المناخ واألمن الغذائي وشجع 
على مواصلة التعاون مع هذا النظام 

(START). 
ر بالتعاون الفعال وأحاط المجلس علمًا مع التقدی )ه(

 ومنظمة األمم (WMO)القائم بين المنظمة 
لتنظيم حلقة ) الفاو(المتحدة لألغذیة والزراعة 

عمل أقاليمية بشأن تعزیز خدمات األرصاد 
/  آذار22-26مانيال، (الجویة الزراعية التشغيلية 

، واجتماع فریق الخبراء المعني )2004مارس 
 15-18ف، جني(بالطقس والمناخ والمزارعين 

، وحلقة العمل )2004نوفمبر / تشرین الثاني
بشأن تحليل المناخ ووضع خرائط من أجل 

/  حزیران14-16بولونيا، إیطاليا، (الزراعة 
وطالب بإقامة عالقات تعاون ). 2005یونيو 

أوثق مع منظمة الفاو بشأن األنشطة العلمية 
والفنية الرامية إلى تقدیم خدمات محسنة إلى 

ن وغيرهم من المستخدمين النهائيين المزارعي
 .لمعلومات ونواتج األرصاد الجویة الزراعية

وأقر المجلس اقتراح لجنة االختيار المعنية  )و(
 الدولية لعام Norbert Gerbier-MUMMبجائزة 

 .T.N:  للسادة2006 ومنح الجائزة لعام 2006
Palmer, A. Alessandri, U.Anderson, P. 
Cantelaube, M. Davy, P. Délécluse, M. 
Déqué, E.Diez, F.J. Doblas-Reyes, 
H.Feddersen, R. Graham, S. Gualdi, F.-F. 
Guérémy, R. Hagedorn, M. Hoshen, N. 
Keenlyside, M. Latif, A. Lazar, E. 
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Maisonnave, V. Marletto, A.P. Morse, B. 
Orfila, P. Rogel, J.-M. Terres and M.C. 

Thomsonتطویر نظام "ن الدراسة المعنونة  ع
المجموعات المتعددة النماذج األوروبي للتنبؤات 
التي یتراوح نطاقها بين النطاق الفصلي ونطاق 

، المنشورة في (DEMETER)ما بين السنوات 
Bulletin of the American Meteorological 
Society, Volume 85, Number 6, June 2004, 

pp 853-872. 
 

برنامج األرصاد الجویة للطيران؛ تقریر   3.4.3
 رئيس لجنة األرصاد الجویة للطيران

 ) من جدول األعمال3.4.3البند (
/ أحاط المجلس علمًا بالتقریر المرحلي        

التقریر عن األنشطة بشأن تنفيذ برنامج األرصاد            
وفيما یتعلق بالتدریب، قام المجلس           .الجویة للطيران   

 :بما یلي
ألهمية التي یوليها للحاجة إلى أآد مجددًا ا )أ(

التدریب في مواضيع مثل استرداد التكاليف، 
 ؛BUFR وGRlBوإدارة الجودة، والشفرتين 

ناشد أعضاء المنظمة تنظيم لقاءات تدریبية في   )ب(
مجال األرصاد الجویة للطيران باالشتراك مع 

؛ ورحب بخطط االتحاد (WMO)المنظمة 
ث حلقات دراسية الروسي الرامية إلى تنظيم ثال

 خالل العام (WMO)بالتعاون مع المنظمة 
 المقبل؛

طلب إلى األمين العام ولجنة األرصاد الجویة  )ج(
 وأعضاء المنظمة تنظيم  (CAeM)للطيران 

المزید من اللقاءات التدریبية في أقرب وقت 
ممكن بشأن استرداد التكاليف في جميع األقاليم 

منظمة الطيران التابعة للمنظمة، بالتعاون مع 
، وشدد على مزایا (lCAO)المدني الدولي  

مشارآة أصحاب المصالح مثل الهيئات المعنية 
بالطيران المدني، وممثلي الخطوط الجویة، 

 فضًال عن أجهزة المطارات؛
طلب إلى األمين العام أن ینظم في أقرب وقت   )د(

ممكن حلقة دراسية بشأن إدارة الجودة 
الصين مع توسيع نطاق تستضيفها هونغ آونغ، 

المشارآة فيها قدر اإلمكان بما في ذلك الترآيز 
 على البلدان النامية؛

شجع لجنة األرصاد الجویة للطيران على العمل  )ه(
مباشرة مع االتحادات اإلقليمية وهياآل اإلدارة 
لدیها في سبيل تنظيم أنشطة تدریبية على  

 .المستوى اإلقليمي
 :رشادیة، قام المجلس بما یليوفيما یتعلق بالمواد اإل

طلب إلى األمين العام ولجنة األرصاد الجویة  )أ(
للطيران استعراض وتحدیث الدليل الخاص 
باسترداد تكاليف خدمات األرصاد الجویة 

مطبوع  (- مبادئ وتوجيهات –للطيران 
ليتضمن التعدیالت التي ) 904المنظمة رقم  

أدخلت على مرجع منظمة الطيران المدني 
الدولي الخاص باقتصادیات خدمات المالحة 

؛ واتخاذ الخطوات الالزمة (Doc. 9161)الجویة 
لضمان توفير نسخ من هذا المرجع ألعضاء 
المنظمة إذا آان الوصول إليه مقيدًا عن طریق 
موقع منظمة الطيران المدني الدولي على شبكة 

 الویب؛
دیة طلب إلى األمين العام أن ینشر المواد اإلرشا )ب(

المشترآة بين منظمة الطيران المدني الدولي 
والمنظمة العالمية لألرصاد الجویة بشأن نظم 
إدارة الجودة المكتملة بالفعل وأن یوفر هذه 

 في أقرب وقت (WMO)المواد ألعضاء المنظمة 
 .ممكن

 :وفيما یتعلق بالتنسيق والتعاون، قام المجلس بما یلي
ء المنظمة السعي طلب إلى األمين العام وأعضا )أ(

إلى التنسيق بشكل أوثق بين ممثلي المنظمة 
العالمية لألرصاد الجویة وأعضائها الذین 
یحضرون اجتماعات منظمة الطيران المدني 
الدولي بصفتهم ممثلين للدول المتعاقدة مع 

 منظمة الطيران المدني الدولي؛
طلب إلى األمين العام ولجنة األرصاد الجویة  )ب(

واصلة المراقبة الوثيقة للوضع فيما للطيران م
،   (SES)یتعلق بمبادرة السماء األوروبية الواحدة 

وآذلك مراقبة ما قد یترتب عليها من آثار في 
تقدیم خدمات األرصاد الجویة للطيران واسترداد 
التكاليف في أقاليم أخرى، وتقدیم تقریر إلى 
المجلس یبرز اآلثار المترتبة على هذه المشارآة 

 دروس المستفادة منها؛وال
شجع التعاون في قضایا مبادرة السماء  )ج(

 مع المنظمة األوروبية (SES)األوروبية الواحدة 
 (EUROCONTROL)لسالمة المالحة الجویة 

عن طریق األمانة وأعضاء المنظمة والمقررین  
المعنيين باألرصاد الجویة للطيران في االتحاد 

 اإلقليمي السادس؛
التعاون مع االتحاد الدولي لرابطات شجع آذلك  )د(

 واالتحاد (lFALPA)طياري الخطوط الجویة 
الدولي لرابطات مراقبي الحرآة الجویة 

(lFATCA)  بشأن برنامج األرصاد الجویة 
 للطيران؛



 الملخص العام 
  
33

أآد مجددًا الحاجة إلى أن یتخذ أعضاء المنظمة  )ه(
إجراءات عاجلة لالستعاضة عما لدیهم من 

ة لنظام التوزیع بالسواتل محطات العمل الحالي
 (SADlS)للمعلومات المتعلقة بالمالحة الجویة 

والمحطات الطرفية ذات الهوائي الصغير الفتحة 
 للنظام الدولي لالتصاالت بواسطة (VSATs)جدًا 

 وترآيب آخر نسخة من (lSCS)السواتل 
برمجيات التمثيل البصري لتمكينهم من النفاذ 

 ؛T 4اد خرائط وتجهيز وثائق الطيران وإعد
طلب إلى األمين العام تيسير الدعم وإلى أعضاء  )و(

المنظمة تقدیم المساعدة إلى األعضاء الذین 
یحتاجون إلى االستعاضة عن تجهيزاتهم فيما 
یخص نظام التوزیع بالسواتل للمعلومات 

 والنظام (SADlS)المتعلقة بالمالحة الجویة 
 ؛(lSCS)الدولي لالتصاالت بواسطة السواتل 

طلب إلى األمين العام ضمان التخطيط والتنسيق  )ز(
 على 74على نحو أفضل إلدخال التعدیل رقم  

/ الملحق الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي
 وعلى [C.3.1] (WMO)الالئحة الفنية للمنظمة 

 .شفرات األرصاد الجویة للطيران المرتبطة به
 :مجلس بما یليوفيما یتعلق بأنشطة فرق الخبراء، قام ال

أو / حث أعضاء المنظمة على توفير الوقت و )أ(
التمویل الالزم للخبراء إلحراز تقدم في 
برمجيات أسلوب التحقق من تنبؤات المطارات 

(TAF) الموحد والمخصصة لتقدیم معلومات 
تستهدف المنتفعين بشأن جودة تنبؤات المطارات 

ن ولضما) ليس على سبيل المقارنة بين البلدان(
قابلية تطبيق هذا األسلوب في جميع أنحاء العالم 

 بما في ذلك المناطق المداریة؛
حث أعضاء المنظمة ورئيس لجنة األرصاد  )ب(

الجویة للطيران والرؤساء المشارآين للفریقين 
المفتوحي العضویة المعنيين بالمجاالت 
البرنامجية التابعين للجنة األرصاد الجویة 

لخبراء الذین تتم تسميتهم للطيران على تشجيع ا
على االضطالع باألنشطة الموآلة إليهم من 

 .اللجنة
وفيما یتعلق ببرنامج إعادة بث بيانات األرصاد الجویة 

، قام المجلس بما (AMDAR)الصادرة من الطائرات 
 :یلي

حث فریق الخبراء المعني ببرنامج إعادة بث  )أ(
ت بيانات األرصاد الجویة الصادرة من الطائرا

(AMDAR)  ،على إحراز تقدم في أنشطة الفریق 
مثل تحسين تبادل البيانات وإدارة الجودة، 
وتنسيق البرامج الوطنية واإلقليمية إلعادة بث 

بيانات األرصاد الجویة الصادرة من الطائرات، 
 واستحداث جهاز استشعار للرطوبة؛

 ولجنة (CBS)طلب إلى لجنة النظم األساسية  )ب(
یة للطيران مواصلة العمل على األرصاد الجو

االرتحال من أنشطة إعادة بث بيانات األرصاد 
 إلى (AMDAR)الجویة الصادرة من الطائرات 

 التابع للمراقبة (GOS)النظام العالمي للرصد 
 والتعاون بشأن مسائل (WWW)العالمية للطقس 

 التدریب على استخدام بيانات األرصاد 
 وفقًا للتوصية الجویة الصادرة من الطائرات 

 التدریب المطلوب فيما یتعلق –) 13 –ل ن أ (
بإعادة بث بيانات األرصاد الجویة الصادرة من 

  الصادرة بشأن هذه المسألة؛-الطائرات 
أعرب عن تقدیره ألعضاء المنظمة الذین  )ج(

یساهمون بالفعل في الصندوق االستئماني إلعادة 
 بث بيانات األرصاد الجویة الصادرة من
الطائرات وشجع أعضاء المنظمة اآلخرین بشدة 

 .على القيام بذلك
وفيما یتعلق بالدورة الثالثة عشرة للجنة األرصاد 

 :الجویة للطيران، فإن المجلس
طلب إلى األمين العام ورئيس لجنة األرصاد  )أ(

الجویة للطيران البدء في األعمال التحضيریة 
جویة للدورة الثالثة عشرة للجنة األرصاد ال

للطيران المقرر عقدها في النصف الثاني من 
، وأشار إلى العرض الذي قدمته 2006عام 

 مصر الستضافة هذه الدورة؛
طلب إلى األمين العام ورئيس لجنة األرصاد  )ب(

الجویة للطيران البدء في األعمال التحضيریة 
 للمؤتمر الفني التابع للجنة األرصاد 

ن المؤتمر قد الجویة للطيران، وأشار إلى أ
رصد في الميزانية االعتمادات المالية ذات 

 .الصلة
 

برنامج األرصاد الجویة البحریة وعلوم  3.4.4
 التقریر المتعمق الصادر  : المحيطات

عن الرئيس المشارك للجنة الفنية 
 من 3.4.4 البند ((JCOMM) المشترآة

 )جدول األعمال
قدیر أحاط المجلس التنفيذي علمًا مع الت 3.4.4.1

بتقریر الرئيس المشارك للجنة الفنية المشترآة 
(JCOMM) السيد J. Guddal   بشأن األنشطة التي تم ،

االضطالع بها في إطار اللجنة الفنية المشترآة 
(JCOMM) خالل السنة الماضية بما في ذلك التخطيط 

 .للدورة الثانية للجنة
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وأشار المجلس إلى أن التحول التنظيمي  3.4.4.2
نظام العالمي المتكامل لخدمات المحيطات من ال

(IGOSS) ولجنة األرصاد الجویة البحریة (CMM) إلى 
 قد حظي بالقبول التام  (JCOMM)اللجنة الفنية المشترآة 

على ما یبدو لدى آلتا المنظمتين األم والدول األعضاء، 
. وأن معظم خطوات التحول تمت بيسر وسهولة تامين

وظ في المجاالت البرنامجية وأنه تم إحراز تقدم ملح
 مع الحفاظ (JCOMM)األربعة للجنة الفنية المشترآة 

على عالقات عمل شاملة جامعة مع آل من نظام 
التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية 

(IODE) والنظام العالمي لرصد المحيطات (GOOS) 
 وبرنامج (CMM)ولجنة األرصاد الجویة البحریة 

 ولجنة األرصاد الجویة (TCP)عاصير المداریة األ
نظام  و(CHy) ولجنة الهيدرولوجيا (CAgM)الزراعية 

 والمنظمة (WMO/WIS) المعلومات التابع للمنظمة
ومازال یتعين تقييم  . (IHO)الهيدروغرافية الدولية 

بعض أوجه التداخل، والتوسع في استغالل إمكانات 
 :لخصوص إلىوقد بادر المجلس بهذا ا. التآزر

 (JCOMM)تشجيع جهود اللجنة الفنية المشترآة  )أ(
خاصة " وثيقة استراتيجية"الرامية إلى إعداد 

 بها؛
الموافقة على اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة  )ب(

(JCOMM) بما في ذلك إنشاء هيئات فرعية ،
 إضافية، بغية تحقيق المزید من التقدم في عملها؛

 بوضع (JCOMM)ات اللجنة الموافقة على مقرر )ج(
استراتيجية إلدارة البيانات المشترآة بين نظام 
التبادل الدولي للبيانات والمعلومات 

 واللجنة الفنية المشترآة (IODE)األوقيانوغرافية  
(JCOMM) ونظام معلومات المنظمة (WMO) 

 وآذلك خطة عمل  (FWISS)في المستقبل  
لية تعاونية لبناء القدرات مع اللجنة الدو

، بما في ذلك (IOC)الحكومية لعلوم المحيطات 
فعاليات التدریب ذات الصلة التي یضطلع بها 

  (TCP)آل من برنامج األعاصير المداریة 
ونظام التبادل الدولي للبيانات والمعلومات 

 والتحالفات اإلقليمية (IODE)األوقيانوغرافية 
 ؛(GOOS)للنظام العالمي لرصد المحيطات 

إلى أمانة اللجنة الفنية المشترآة الطلب  )د(
(JCOMM)  المشارآة في تنفيذ تجربة لتمثل  

 على غرار التجربة  (CODAE)البيانات الساحلية 
 .(GODAE)العالمية لتمثل بيانات المحيطات 

وأحاط المجلس علمًا بالمعلومات المسهبة  3.4.4.3
المقدمة عن مشكلة  تكاليف إرسال البيانات الصادرة 

 وسلم بأن اآلليات (VOS)الرصد الطوعية عن سفن 
الممكنة للتغلب على هذه المشكلة مازالت في طور 

وفي هذا الصدد، أحاط المجلس علمًا بأنه تم . اإلعداد
إیجاد حل جزئي لمشكلة توزیع هذه التكاليف بشكل 
منصف من قبل البلدان األوروبية المشارآة في برنامج 

E-SURFMAR .جدًا إیجاد   ولكن سيكون من الصعب 
وقد تمت اإلشارة أیضًا إلى . حل شامل لهذه المشكلة

احتمال وجود مخاطر أمنية شدیدة ترتبط بإتاحة 
 وبيانات  (VOS)سفن الرصد الطوعية إشارات نداء 

المواقع مجانا على مواقع خارجية توجد على شبكة 
الویب وال تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

بيانات "لى أن رصدات السفن تعتبر ونظرًا إ. بصيانتها
 سياسة المنظمة –) 12 –م  (40حسب القرار " أساسية

وممارستها فيما یتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد 
الجویة والبيانات والنواتج المتصلة بها، بما في ذلك 
المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد 

 أن ال تعرف هذه  فمن المرجح-الجویة التجاریة 
خالل االجتماع األخير ولذلك، تم االتفاق . المشكلة حًال

/ ، آذارSOT-III(لفریق الرصدات من على متن السفن 
على تقدیم تقریر عن هذه المسألة إلى  ) 2005مارس 

 .الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي
ونوه المجلس بالدور األساسي الذي  3.4.4.4

 في عدد   (JCOMM)نة الفنية المشترآة تضطلع به اللج
من المشاریع الجامعة الحالية والتي بدأت مؤخرًا، بما 
في ذلك عملية الفریق الحكومي الدولي المخصص  

 ونظم اإلنذار المبكر (GEO)المعني برصدات األرض 
، وبادر (IPY)باألمواج السنامية والسنة القطبية الدولية 

 :المجلس في هذا الصدد إلى
الدول األعضاء / تشجيع أعضاء المنظمة )أ(

المشارآين في عملية الفریق الحكومي الدولي 
  (GEO)المخصص المعني برصدات األرض 

على مواصلة الرجوع إلى خطة تنفيذ النظام 
، والدعوة إلى (GCOS)العالمي لرصد المناخ 

اعتماد سياسة للتبادل المجاني وغير المقيد 
ریة وعلوم لبيانات األرصاد الجویة البح

 ؛)12 –م   (40المحيطات طبقًا للقرار 
التشدید على ضرورة قيام أمانة اللجنة الفنية  )ب(

 بحّث الفریق الحكومي (JCOMM)المشترآة 
 على اإلقرار بالخطط (GEO)الدولي المخصص 

 واألنشطة المتصلة بها (WMO)الحالية للمنظمة 
 في خططه القصيرة والطویلة األمد؛

جنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تشجيع الل )ج(
(IOC) والمنظمة (WMO)  على االستفادة الكاملة 

 في دعم   (JCOMM)من اللجنة الفنية المشترآة 
تنفيذ وعمليات نظام اإلنذار باألمواج السنامية 
في المحيط الهندي واألقاليم األخرى المعرضة 
للخطر، وطلب إلى اللجنة بأن تضع نصب 
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ع األحوال اتباع نهج متكامل أعينها في جمي
معني بالمخاطر المتعددة من خالل التعاون مع 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) والنظام العالمي لالستغاثة والسالمة 
 والشرآاء الخارجيين (GMDSS)في البحار 

المعنيين، بما في ذلك أفرقة التنسيق الحكومية  
بعة للجنة الدولية الحكومية  التا(ICG)الدولية 

 والتي أنشئت في المحيط  (IOC)لعلوم المحيطات 
، (2005) والمحيط الهندي (1968)الهادئ 

 والقائمين على (IMO)والمنظمة البحریة الدولية 
. (ISDR)االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

ومن الضروري أن ُتشيد هذه الشبكة العالمية 
بكر باألمواج السنامية على لمراآز اإلنذار الم

أساس البنية األساسية والبرامج القائمة وعلى 
وجه الخصوص، یمكن لهيكل وبرامج اللجنة 

 أن تشكل دعامة لهذه (JCOMM)الفنية المشترآة 
 الشبكة؛ 

الدول األعضاء على / تشجيع أعضاء المنظمة )د(
المشارآة الفعالة في المشاریع الكبرى المتعلقة 

غرافيا القطبية بوصفها أحد مشاریع باألوقيانو
 وشجع اللجنة الفنية (IPY)السنة القطبية الدولية 

 لهذا الغرض على تعزیز (JCOMM)المشترآة 
نظم وخدمات الرصد في المياه القطبية بصورة 

 .مستمرة
وشدد المجلس على أهمية اللجنة الفنية  3.4.4.5

مي  في ميدان دراسات المناخ العال(JCOMM)المشترآة 
 (GCOS)وأشار إلى أن النظام العالمي لرصد المناخ  

 سوى نصف 2004األساسي لم یكن قد قطع بحلول عام 
وبادر المجلس، بغية إتمام . الطریق نحو اتمام تنفيذه

 :عملية التنفيذ هذه، إلى
الطلب من أمانة اللجنة الفنية المشترآة         )أ(

(JCOMM)       وفریق الخبراء المعني برصد 
 (OOPC)غراض المناخية     المحيطات لأل  

  (JCOMM)مواصلة الترآيز على أهمية اللجنة     
بالنسبة لدراسات المناخ العالمي في وثائق           

 ذات  (GCOS)النظام العالمي لرصد المناخ     
 الصلة؛ 

 (JCOMM)الطلب إلى اللجنة الفنية المشترآة   )ب(
القيام بتخطيط اإلجراءات الواجب اتخاذها في 

ة بين الدورتين بالتعاون مع الفترة القادمة الفاصل
 وفریق (GCOS)النظام العالمي لرصد المناخ 

الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض 
 ؛(OOPC)المناخية 

الدول األعضاء بزیادة / توصية أعضاء المنظمة  )ج(
 .استثماراتها في نظم الرصد العالمية

وأحاط المجلس علمًا بأنه من المزمع عقد  3.4.4.6
 في  (JCOMM)الثانية للجنة الفنية المشترآة  الدورة 

. 2005سبتمبر /  أیلول27 إلى 19هاليفاآس، آندا، من 
وأن التخطيط الدقيق لجميع الترتيبات الالزمة النعقاد 
الدورة ولالحتفاء بوضع المحطة العالمية العائمة 

 موضع الخدمة المستدامة على نحو 1250المنساقة رقم 
آبيرًا ویتقيد إلى حد بعيد احتفالي قد قطع شوطًا 

وقد تم إعداد رسالة  . بالجدول الزمني ذي الصلة
تعميمية مشترآة للحصول على االشتراآات الطوعية 
من البلدان الراغبة في تقدیم المساعدة لدعم المؤتمر 

األوقيانوغرافيا التطبيقية واألرصاد "العلمي بخصوص 
لذي ا" الجویة البحریة في القرن الحادي والعشرین

ویمكن . (JCOMM)سيسبق انعقاد الدورة الثانية للجنة 
أن تنفق هذه االشتراآات لدعم هذا اللقاء العلمي الهام 
دعمًا آليًا، آما یمكن أن تسمح هذه االشتراآات 
بمشارآة علماء من البلدان النامية الذین قد ال یكون 

 .بوسعهم المشارآة في غياب هذه االشتراآات
مجلس إلى أنه على الرغم من وأشار ال 3.4.4.7

عقد عدد من االجتماعات المخططة للجنة الفنية  
 عندما تسنح الفرصة المناسبة لها (JCOMM)المشترآة 

فقط، فإن مستوى التمویل الحالي لن یتالءم مع تحقيق 
 في عام  (JCOMM)التقدم المتوقع من جانب اللجنة 

 وطلب المجلس في هذا الصدد إلى األمانة أن. 2005
تتخذ اإلجراءات المناسبة لتوفير التمویل اإلضافي 

 من الموارد الخارجة عن 2005ألنشطة اللجنة في عام 
 .الميزانية
 الحكومية لعلوم الدولية اللجنةونقل ممثل  3.4.4.8

 أسف األمانة التنفيذیة   )التابعة لليونسكو(المحيطات 
 عن عدم  (IOC)للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

إلقائه آلمة في المجلس التنفيذي مباشرة بسبب الجدول 
الزمني الذي رافق اجتماع اللجنة الدولية الحكومية 

، غير أنه عبر عن أطيب    (IOC)لعلوم المحيطات 
وأبلغ . تمنياته وتقدیره لنجاح هذا المجلس التنفيذي

الممثل المجلس بنتائج اجتماع اللجنة الدولية الحكومية 
، وأشار على وجه الخصوص  (IOC)لعلوم المحيطات 

إلى الدعم القوي الذي تقدمه اللجنة الدولية الحكومية  
 لعدد من البرامج حيث تعد (IOC)لعلوم المحيطات 

 :  أمرًا هامًا، بما في ذلك(WMO)الشراآة مع المنظمة 
اللجنة الفنية المشترآة المعنية بعلوم المحيطات ‘ 1’

 ام ـالنظ‘ 2’، (JCOMM)واألرصاد الجویة البحریـة 
 النظام  ‘ 3’، (GOOS) لرصد المحيطات يــالعالم

نظام اإلنذار  ‘ 4’، (GCOS)العالمي لرصد المناخ 
باألخطار البحریة المتعددة والتخفيف منها في إطار 

شاملة، ومنسقة ومتواصلة  منظومة عالمية  ‘5’عالمي، 
البرنامج ‘ 6 ’(GEOSS)لنظم رصد األرض األداء 
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 اللجنةوشدد ممثل . (WCRP) المناخية العالمي للبحوث
 على الحاجة (IOC)  الحكومية لعلوم المحيطاتالدولية

 (WMO)الماسة إلى مواصلة التعاون بين المنظمة 
 في (IOC)  الحكومية لعلوم المحيطاتالدولية اللجنةو

بذل الجهود من أجل أن تحقق الموارد المتاحة ألوساط 
تأثيرها فيما یتعلق األرصاد الجویة وعلوم المحيطات 

 .بمواجهة التحدیات المشترآة
 

 وموارد المياه الهيدرولوجيا برنامج 3.5
 ) جدول األعمالمن 3.5البند (

 رئيس لجنة الهيدرولوجيا؛ وتقریر تقریر 3.5.1
 3.5.1البند ( عشرة للجنة الثانيةالدورة 

 )األعمال جدول من
 المجلس التنفيذي علمًا بالتقدم أحاط  3.5.1.1

 الهيدرولوجيا حتى الدورة لجنةالمحرز في أنشطة 
الثانية عشرة للجنة، المعقودة في جنيف في تشرین 

 .2004أآتوبر / األول
 المجلس علمًا بتقریر رئيس وأحاط 3.5.1.2

 یتعلق بسير أعمال الدورة الثانية فيمااللجنة، خاصة 
 .عشرة للجنة ونتائجها

 الدورة  أن نظر المجلس في تقریر وبعد 3.5.1.3
 بما في ذلك الهيدرولوجيا،الثانية عشرة للجنة 

التوصيات المعتمدة في الدورة، سجل المجلس ما قرره 
 ).57 –م ت  (4 القرارفي 

 
برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه  3.5.2

 ) من جدول األعمال3.5.2البند (
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالتقریر   3.5.2.1
عن األنشطة بشأن تنفيذ برنامج التقریر / المرحلي

الهيدرولوجيا وموارد المياه وطلب إلى األمين العام 
ضمان المزید من اإلنصاف في توزیع الموارد بين 

 .األقاليم الستة للمنظمة
التقریر الشامل عن "وأعدت األمانة  3.5.2.2

النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية 
(WHYCOS)د الدورة  وحالة مشاریع نظام رص

، بمساعدة من لجنة " قيد التنفيذ(HYCOS)الهيدرولوجية 
وأشار المجلس إلى أن هذا . (CHy)الهيدرولوجيا 

التقریر سبق أن طلبه المؤتمر العالمي الرابع عشر، 
بغية تقييم حالة التنفيذ ومدى استدامة مختلف عناصر 

وأحاط المجلس علمًا . نظام رصد الدورة الهيدرولوجية
قدیر بهذا التقریر وشجع األمين العام على تعزیز مع الت

الجهود الرامية إلى تنفيذ مشاریع نظام رصد الدورة 
 .(HYCOS)الهيدرولوجية 

وذآر المجلس بأن المؤتمر العالمي  3.5.2.3
الرابع عشر رحب باقتراح المجلس الحكومي الدولي 

للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو إلنشاء 
.  مشترآة بين المنظمة واليونسكو بشأن الفيضاناتلجنة

ونّوه المجلس بأن المفهوم تطور منذ ذلك الحين من 
حيث النطاق ومن حيث وآاالت التعاون، وُأبلغ المجلس 
بأن لجنة الهيدرولوجيا عكفت على دراسة المسألة في 

أآتوبر / جنيف، تشرین األول (دورتها الثانية عشرة 
. آتها في فرقة عمل مشترآةومن خالل مشار) 2004

ونتيجة لذلك، درس المجلس االقتراح المقدم بشأن 
، بالصيغة التي "المبادرة الدولية بشأن الفيضانات"

وضعتها فرقة العمل المشترآة المؤلفة من خبراء 
یمثلون البرامج الهيدرولوجية التي تضطلع بها المنظمة 

(WMO)  واليونسكو وجامعة األمم المتحدة (UNU) 
، (lAHS)والرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية 

 المجلس مقرراته بشأن المسألة في القرار وسجل
 ).57 –م ت (5

والحظ المجلس، وقد سلم بأهمية القضایا   3.5.2.4
المتعلقة بالمياه، أنه ینبغي تخصيص المزید من الوقت 

 (HWRP)لمناقشة برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه 
 .التأسيسية للمنظمة في المستقبلفي الهيئات 

 
البند( (ETR) برنامج التعليم والتدریب 3.6

 ) األعمال جدول من3.6
 

 (ETR)الدعم المؤسسي لبرنامج التعليم والتدریب 
نظرًا للحاجة إلى تعزیز وتوسيع نطاق  3.6.1

التعاون والشراآة مع برامج الوآاالت والمنظمات 
شجع ها بالتعليم، الدولية األخرى التي ترتبط أنشطت

األمين العام على مواصلة المبادرات التنفيذي المجلس 
بشأن تعاون برنامج التعليم والتدریب التي اتخذها 

(ETR) لرؤساء مع جهات منها أعضاء المؤتمر الدائم 
 مؤسسات التدریب التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد

 بعةالتنسيق التا ولجنة (SCHOTI)  والهيدرولوجياالجویة
 الستحداث أنشطة تعليمية ولتطویر (CO-COM) له

التعلم عن بعد على أساس عالمي / التعلم اإللكتروني
 .النطاق

 
 (HRD) الموارد البشریةنمية ت

ذآر المجلس بالحاجة إلى مساعدة  3.6.2
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs)قتصادات  في البلدان النامية والبلدان ذات اال
االنتقالية في الجهود التي تبذلها في إطار تخطيط تنمية 

 .الموارد البشریة
التصنيف الجدید والمناهج وفيما یتعلق ب 3.6.3

، أشار المجلس إلى (WMO)لمنظمة التعليمية الخاصة با
القيود والصعوبات التي واجهها بعض أعضاء المنظمة 
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 صاد الجویةلمراآز اإلقليمية للتدریب على األروبعض ا
(RMTCs)وفي هذا السياق، اعترف .  أثناء عملية التنفيذ

المجلس بالحاجة إلى تمدید الفترة االنتقالية لتنفيذ 
مبادئ توجيهية  " المعنون ) 258مطبوع المنظمة رقم (

لتعليم وتدریب العاملين في مجالي األرصاد الجویة 
/  آانون األول31 حتى "التطبيقية والهيدرولوجيا

 . ، ووافق على ذلك2006بر دیسم
 

 األنشطة التدریبية
نظرًا إلى آبر عدد البلدان في آل من  3.6.4

االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي السادس، 
ونظرًا إلى الحاجة للترآيز على القضایا اإلقليمية، وافق 
المجلس على أن تنظم الحلقة الدراسية التدریبية 

ربي االتحاد اإلقليمي األول  لمد2006اإلقليمية لعام 
واالتحاد اإلقليمي السادس في شكل حلقتين دراسيتين 
مختلفتين لكل من االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد 

 .اإلقليمي السادس
وشجع المجلس العملية الجاریة لرقمنة  3.6.5

وترجمة المواد التدریبية وطلب إلى أعضاء المنظمة 
ية مع مراعاة التكلفة المساعدة على تحقيق هذه العمل

وشجع المجلس أیضًا على مواصلة . التي تنطوي عليها
نشر هذه المواد بصفة متواصلة في شكل أقراص 

 . أو على موقع المنظمة على شبكة الویب(CDs)مدمجة 
لمراآز اإلقليمية للتدریب وشجع المجلس ا 3.6.6

 على مواصلة تنفيذ  (RMTCs) على األرصاد الجویة
الئمة الجدیدة والدورات الدراسية عالية   البرامج الم

التخصص لتلبية االحتياجات اإلقليمية، وطلب إلى 
 (RMTCs)األمين العام مواصلة مساعدة هذه المراآز 

 في ،ومراآز التدریب الوطنية التي تحتاج إلى مساعدة
 .حدود الموارد المتاحة

 الصادرة عن 3واستنادًا إلى التوصية  3.6.7
 –) CHy-XII( عشرة للجنة الهيدرولوجيا الدورة الثانية

تعدیل نطاق مراآز المنظمة اإلقليمية للتدریب على 
 والمتعلقة بمراجعة نطاق - (RMTCs)األرصاد الجویة  

 لمراآز اإلقليمية للتدریب على األرصاد الجویةا
(RMTCs)التابعة للمنظمة  (WMO)خاصة الستيعاب  

لتي تهم المنظمة  االختصاصات العلمية والفنية األخرى ا
(WMO) فریق الخبراء التابع ، طلب المجلس إلى

 دراسة هذه  بالتعليم والتدریب للمجلس التنفيذي والمعني
المسألة وتقدیم تقریر بشأنها إلى الدورة الثامنة 

  . والخمسين للمجلس التنفيذي
لمرافق وأآد المجلس من جدید تشجيعه ل 3.6.8

 (NMHSs)ولوجيا الوطنية لألرصاد الجویة والهيدر
للتدریب على األرصاد الجویة  اإلقليمية والمراآز

(RMTCs)  على توثيق العمل معًا من أجل تحدید

جدیدة سبل التدریبية اإلقليمية واستكشاف  االحتياجات
 .تهالتلبي

وأآد المجلس على الحاجة إلى تطویر  3.6.9
 التعليم والتدریب في مجال اقتصادیات وإدارة 

ویة لصالح موظفي المرافق الوطنية األرصاد الج
 (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

 .والمستخدمين
وأحاط المجلس علمًا ببدء عقد األمم  3.6.10

 (UNDESD)المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة 
، وطلب من األمين العام مواصلة اتخاذ  2005في عام 

 امهنتتصبح إجراءات في مجال التعليم العمومي حتى 
 أآثر جاذبية والهيدرولوجيا أخصائي األرصاد الجویة

 .على المستویين المدرسي والشعبي
 

 المنح الدراسية الخاصة بالتعليم والتدریب
أحاط المجلس علمًا بالتقدم المحرز في  3.6.11
التدابير التي اتخذها األمين العام لضمان أعلى تنفيذ 

فيما یتعلق  الفعالية واإلنصاف مستوى ممكن من
 .تعليم والتدریب الخاصة بالبرنامج المنح الدراسيةب

وسجل المجلس مع التقدیر المساهمات  3.6.12
إطار  السخية المقدمة من أعضاء المنظمة المانحين في

وحث األعضاء على   (VCP) يبرنامج التعاون الطوع
دعمهم لبرنامج المنح الدراسية وزیادته عند   مواصلة
لتقدیم أعضاء المنظمة أیضًا المجلس ى نادو. اإلمكان

المساعدة في زیادة تعزیز برنامج المنح الدراسية، مع 
للحصول على منح دراسية لبناء مراعاة الطلب المتزاید 
التي تتعلق الجدیدة والمتخصصة  القدرات في المجاالت

 .ألرصاد الجویة والهيدرولوجيابا
وحث المجلس أعضاء المنظمة على  3.6.13
ار مرشحين ذوي مؤهالت جيدة لالضطالع اختي

بأنشطة التدریب وإعداد خطط طویلة األجل إلدماج 
الموظفين المتدربين واستخدامهم، بعد استكمالهم 
للزماالت الدراسية داخل المرافق الوطنية لألرصاد 

 الخاصة بهم بهدف (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
 .اتتعزیز البنى األساسية العلمية لتلك الخدم

مراقبة أنشطة وشدد المجلس على أهمية  3.6.14
 وتقييمها، وحث األعضاء الطالبين على المنح الدراسية

على نحو مناسب،  استخدام المعارف المكتسبةیكفلوا أن 
مع إبقاء األمين العام على علم بمدى فعالية التدریب 

 .المقدم
وطلب المجلس أیضًا من األمين العام  3.6.15

ظمة مواصلة البحث عن موارد دعم مالية وأعضاء المن
جدیدة لتلبية االحتياجات المتزایدة في مجال المنح 

 .الدراسية
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دعم أنشطة التدریب في إطار البرامج الرئيسية 
 األخرى للمنظمة

طلب المجلس من األمين العام مواصلة  3.6.16
تنظيم أنشطة تدریبية متخصصة تأخذ في االعتبار 

مستمرة وأولویات احتياجات التطورات العلمية ال
التدریب المحددة في المواضيع المتخصصة مثل، 
التوعية والخدمات العامة في مجال الطقس، وتغير 

 .المناخ، والوقایة من الكوارث وغير ذلك
 

  3.7البند( (TCOP)التعاون الفني برنامج  3.7
 ) األعمال جدولمن

باستمرار استفادة   التنفيذيالمجلسسلم  3.7.1
ضاء المنظمة من األنشطة التي تنفذ في إطار برنامج أع

العدید من المجاالت مثل  والتي تشمل التعاون الفني
 وتعبئة الموارد وبناء ،والبرامجاریع تطویر المش

في إطار مصادر قد نفذت هذه األنشطة و. القدرات
 (VCP)لتعاون الطوعي  امثل برنامجتنوعة تمویل م

 االستئمانية، وبرنامج األمم ، والصنادیقالتابع للمنظمة
، ومرفق البيئة العالمية (UNDP)المتحدة اإلنمائي 

(GEF)والبنك الدولي ، (WB) ومصارف التنمية ،
 .وغيرها من المصادراإلقليمية 

 
 التعاون الطوعي التابع للمنظمةبرنامج 

أحاط المجلس علمًا مع التقدیر بأن  3.7.2
ل االجتماع غير األعضاء المانحين أبدوا رغبتهم، خال

 بشأن برنامج 2005 لعام (IPM)الرسمي للتخطيط 
 وبرامج التعاون الفني ذات (VCP)التعاون الطوعي 

الصلة، في مواصلة دعمهم لبرنامج التعاون الطوعي 
 أو تعزیزه، وعليه حث المجلس أعضاء 2005في عام 

المنظمة اآلخرین على المشارآة بمزید من الفعالية في 
وشجع أیضًا األعضاء المانحين على أن . مجهذا البرنا

یواصلوا، آل في بلده، استكشاف الشرآاء المحتملين 
على نطاق أآثر اتساعًا، على سبيل المثال في وآاالت 

وإضافة إلى ذلك، طلب   . التنمية والقطاع الخاص
 .المجلس إلى األمين العام مواصلة بذل جهود مماثلة

 لمتعلق ا المجلس التقریرواستعرض 3.7.3
 VCP(F)التعاون الطوعي برنامج ) صندوق(استخدام ب

برنامج ) صندوق(مخصصات اعتمد و، 2004عام  في
، استنادًا إلى الدخل 2005 لعام (VCP)التعاون الطوعي 
 والمبين في أمریكيدوالر  000 220المقدر البالغ حوالي

وأذن المجلس لألمين العام . المرفق الرابع بهذا التقریر
 التعاون الطوعيبرنامج ) صندوق ( مشاریعبتنفيذ

VCP(F)وفي هذا .  الالزمةاألموال ات توافر متى
السياق، طلب المجلس إلى األمين العام تقدیم معلومات 

) صندوق(بشأن تنفيذ المشاریع المضطلع بها في إطار 

 على نحو یضمن VCP(F)برنامج التعاون الطوعي 
لى المزید من الشفافية والمساءلة وبالتالي یشجع ع

برنامج التعاون الطوعي ) صندوق(المساهمات في 
VCP(F). 

 
 أنشطة التعاون الممولة من الميزانية العادیة

ذآر المجلس بإنشاء آلية تهدف إلى  3.7.4
تنسيق وتعزیز جهود األمانة في مجال تعبئة الموارد 
على نحو فعال، ووافق على أن تنفذ أنشطة تعبئة 

شارآة المكاتب الميدانية للمنظمة، الموارد مع زیادة م
مجاالت اختصاص بوآاالت التمویل ومع مراعاة وعي 

 ذات ، ومجاالت وآاالت التمویل(WMO)المنظمة 
بالمرافق الوطنية لألرصاد األولویة والتي ترتبط 

مقترحات ب؛ و(NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
مشاریع الرامية إلى االتساق مع أنساق وإجراءات ال

المشارآة النشطة للمرافق الوطنية بالت التمویل؛ ووآا
 . المتلقية(NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

وذآر المجلس بأن الدورة السادسة  3.7.5
تنظيم ندوة والخمسين للمجلس التنفيذي وافقت على 

،  (WMO) لتعزیز دور المنظمة دولية بشأن التعاون الفني
دور تعزیز على األرجح، لخالل الفترة المالية التالية 

المرافق الوطنية المنظمة والفوائد التي تعود بها 
 على أنشطة (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

تعزیز لاالقتصادیة في البلدان، و - التنمية االجتماعية
وحتى یتسنى تنظيم . الشراآات مع وآاالت التمویل

ر الندوة بشكل فعلي وفعال، أید المجلس وجهة نظ
 التي  2005 لعام (IPM)االجتماع غير الرسمي للتخطيط 

تقضي، على سبيل المثال، بمواصلة التحري في إمكانية 
عقد هذه الندوة، باالشتراك مع أنشطة المنظمة األخرى 
ذات الصلة، مثل المؤتمر الدولي بشأن الفوائد 

الوطنية لألرصاد   االجتماعية للمرافق -االقتصادیة 
 أو مؤتمر بناء قدرات  (NMHSs) لوجياالجویة والهيدرو

الفریق الحكومي الدولي المخصص المعني برصدات 
 قيد النظر حاليًا، أو االجتماعات  (GEO)األرض 
 .اإلقليمية

 
 (LDCs)برنامج المنظمة لصالح أقل البلدان نموًا 

استعرض المجلس النتائج الرئيسية  3.7.6
 نموًا بما الجتماع برنامج المنظمة لصالح أقل البلدان

في ذلك خطة العمل االستراتيجية وأید التوصيات، 
اعتماد نهج استراتيجية متكاملة تراعي ) أ: (والسيما

تزوید ) ب(خصوصية البلدان عند تنفيذ البرنامج؛ 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) في أقل البلدان نموًا بالوسائل لتمكينها من 
تها ومستخدميها بحد أدنى من النواتج تزوید حكوما
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اعتماد نهج شامل داخل أمانة المنظمة ) ج(والخدمات؛ 
لتسهيل تنفيذ البرنامج من خالل إنشاء لجنة توجيهية 

إیالء البرامج العلمية والفنية ) د(خاصة بالبرنامج؛ 
التابعة للمنظمة اهتمامًا خاصًا بمشكالت أقل البلدان 

إرساء بنية ) ه(ا وتنفيذها؛ نموًا عند تطویر أنشطته
مالئمة ووضع آلية تمویل مناسبة لتنفيذ البرنامج تنفيذًا 

تسهيل تدفق ) و(فعاًال نظرًا إلى طبيعته الشاملة؛ 
المعلومات إلى أقل البلدان نموًا فيما یتعلق بكيفية 
االستفادة من مختلف الفرص لتعزیز تعبئة الموارد؛ 

 أقل البلدان نموًا في تعبئة الموارد لدعم مشارآة) ز(و
حلقات العمل بما في ذلك المشارآة في / حلقات التدریب

الندوة التدریبية عن القيادة واإلدارة التي ستنظمها إدارة 
 والندوة العالمية  2005األرصاد الجویة في الصين عام 

للمنظمة بشأن التعليم والتدریب في مجالي األرصاد 
 بدورها في الصين الجویة والهيدرولوجيا التي ستنظم

 .2006أآتوبر / في تشرین األول
 المجلس إلى فریق الخبراء طلبو 3.7.7

االستشاریين التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعاون 
مراقبة ومتابعة تنفيذ خطة العمل المقترحة وتقدیم  الفني

 .ید المساعدة في مجال تعبئة الموارد
 

 الفنيدعم األمانة لتنفيذ برنامج التعاون 
 المجلس علمًا بأن برنامج التعاون أحاط 3.7.8
 لمنظمةبالنسبة إلى ا أولویة عالية ذو نشاط  هوالفني

(WMO)  من التي تمول بعض الوظائف األساسية مع
 ه قرر حسب ما3.7 في إطار البرنامج  العادیةالميزانية 
ُتمول األنشطة األخرى بينما عشر، رابع المؤتمر ال

 صندوق التعاون تي یتيحها الموارد ال البرنامج منلدعم
  فترة واستعـرض المجلس مقترحات . (TCF) الفني

 وأحاط .دوق التعاون الفنيلصن 2006-2007السنتين 
الموارد الخارجة عن علمًا بأن الموارد المقدرة من 

الميزانية بما في ذلك برنامج التعاون الطوعي 
مليون فرنك   31والترتيبات الثنائية یمكن أن تبلغ حوالي 

وأحاط المجلس علمًا . خالل فترة السنتين سویسري
أیضًا بأن ثمة اتجاهًا یتمثل في قيام عدد من األعضاء  
بطلب مساعدة المنظمة الفنية في مجالي تطویر 
المشاریع وتنفيذها باستخدام مواردهم الذاتية أو من 
خالل الترتيبات الثنائية عندما ال تشارك المنظمة بصفة 

وسيستمر تطبيق السياسة .  في تنفيذ المشاریعمباشرة
الجدیدة لتكاليف دعم المنظمة التي وضعتها الدورة 
السادسة والخمسون للمجلس التنفيذي إلى برنامج 
التعاون الطوعي ومشاریع الصنادیق االستئمانية خالل 

وتقدر اإلیرادات المتأتية من . 2006-2007فترة السنتين  
 مليون فرنك سویسري  1,6 تقدیم هذه الخدمات بنحو
وستغطي تكاليف الموظفين . بالنسبة إلى هذه الفترة

المعنيين بتنفيذ أنشطة التعاون الفني الخارجة عن 
وستقدم األمانة أیضًا دعمها الممول من . الميزانية

الميزانية العادیة لتنفيذ أنشطة التعاون الفني الخارجة 
بشكل مالئم عن الميزانية، األمر الذي سيضمن التآزر 

بين الميزانية العادیة واألموال الخارجة عن الميزانية، 
بهدف تنفيذ البرنامج تنفيذًا فعاًال ومجدیًا من حيث 

ووافق ) 57 -م ت (6واعتمد المجلس القرار . التكلفة
 .على الميزانية المقترحة

 
البرنامج اإلقليمي، بما في ذلك تقریر  3.8

إلقليمي الدورة الثالثة عشرة لالتحاد ا
وتقریر الدورة الرابعة ) آسيا(الثاني 

 عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع 
أمریكا الشمالية وأمریكا الوسطى (

 من 3.8 البند() ومنطقة البحر الكاریبي
 )جدول األعمال

ذآر المجلس التنفيذي بـأنه ینبغي  3.8.1
لبرنامج اإلقليمي أن یقدم الدعم لالتحادات اإلقليمية، ل

 تطویر المرافق الوطنية لألرصاد الجویة ویسهم في
، عن طریق أنشطة بناء   (NMHSs)والهيدرولوجيا  

القدرات وغيرها من األنشطة ذات األولویة التي 
تحددها البلدان األعضاء في المنظمة أو التجمعات 
 . والمنظمات االقتصادیة ذات الصلة في األقاليم المعنية

 
د اإلقليمي الثاني تقریر الدورة الثالثة عشرة لالتحا

 )آسيا(
 هونغ  المجلس عن تقدیره لحكومةأعرب 3.8.2

 اإلداري الخاص التابع لجمهوریة الصين اإلقليمآونغ، 
 الدورة الثالثة عشرة لالتحاد الستضافتها الشعبية،

في في هونغ آونغ، الصين، ) آسيا(ني اإلقليمي الثا
التي ، و2004دیسمبر /  آانون األول15 إلى 7الفترة من 

 .سجلت أآبر عدد من المشارآين
 ما أقروأحاط المجلس علمًا بأن االتحاد  3.8.3

وعين مقررین لعشرة مواضيع، ، قرارًا 27مجموعه 
أفرقة عاملة معنية بتخطيط وتنفيذ وأعاد إنشاء خمسة 

 وبالمسائل المتصلة ،(WWW)المراقبة العالمية للطقس 
، الهيدرولوجيابوبالمناخ، واألرصاد الجویة الزراعية، 

وبالفریق العامل االستشاري التابع لالتحاد اإلقليمي 
 بالوقایة من ًا معنيًا جدید عامًالًافریقالثاني، وأنشأ 

 مجلسلآما وافق ا. الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها
 إلعداد على مجموعة جدیدة من األولویات اإلقليمية

 .الخطة الطویلة األجل السابعة
مجلس سروره بأن یحيط علمًا وأبدى ال 3.8.4
الخطة االستراتيجية لتعزیز اعتمد   قداالتحادبأن 

 االتحاد في (NMSs)المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 
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نظر في  و ؛2005-2008للفترة ) آسيا(اإلقليمي الثاني 
 المرافق لتعزیزمشروع الخطة االستراتيجية اإلقليمية 

 قليمي الثاني االتحاد اإلالوطنية للهيدرولوجيا في
 آمساهمة ،، ووافق على تطویرها وتنفيذها)آسيا(

 لصالح أقل البلدان (WMO)خاصة من برنامج المنظمة 
 تجریبيين مشروعينوهي تتمثل في  . (LDCs)نموًا 
توفير نواتج التنبؤ العددي بالطقس الخاص بمدن : هما

 عن طریق اإلنترنت، وتقدیم الدعم  الناميةمعينة للبلدان 
 .للطيرانان النامية في برنامج األرصاد الجویة للبلد

ر الدورة ــي تقریــ فسـالمجل رــنظو 3.8.5
، وضّمـنه )آسيا(الثالثة عشرة لالتحـاد اإلقـليمي الثانـي 

 .)57 - ت م(7 قراره
 

  تقریر الدورة الرابعة العاشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع
لبحر أمریكا الشمالية وأمریكا الوسطى ومنطقة ا(

 )الكاریبي
 تقدیره لحكومةعن  المجلس أعرب 3.8.6

 الرابعة عشرة لالتحاد  الدورة الستضافتها آوستاریكا
أمریكا الشمالية وأمریكا الوسطى (اإلقليمي الرابع 

في سان خوسيه، آوستاریكا )  البحر الكاریبيومنطقة
، مع 2005أبریل / نيسان 13 إلى 5في الفترة من 

، باستثناء (WMO)المنظمة مشارآة جميع أعضاء 
 .هایتي التي تعد البلد الوحيد األقل نموًا في اإلقليم

وأحاط المجلس علمًا بأن االتحاد أقر  3.8.7
 مقررین مختلفين؛ 10، وعين  قرارًا19 مجموعه ما

أربعة أفرقة عاملة معنية بتخطيط وتنفيذ وأعاد إنشاء 
لجنة لألرصاد ب؛ وWWWالمراقبة العالمية للطقس 

لجنة بو؛ لجنة للهيدرولوجيابالجویة الزراعية؛ و
ن هما الفریق ين جدیدتي هيئتأ وأنش؛لألعاصير المداریة

العامل المعني بالوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف 
 ، وفریق اإلدارة في االتحاد اإلقليمي الرابعمن آثارها

ووافق على األولویات . باالتحاد اإلقليمي الرابع
لالتحاد اإلقليمي الرابع في إعداد الخطة  اإلقليمية 

 .(WMO)الطویلة األجل السابعة للمنظمة 
بدى المجلس سروره لإلحاطة علمًا  وأ 3.8.8

إلى ) WMO(لمساعدة العاجلة التي قدمتها المنظمة با
هایتي والجمهوریة الدومينيكية عقب الفيضانات التي 

 من ؛ وآان2004مایو / أثرت على آال البلدین في أیار
 أیضًا النجاح في تنفيذ المبادرات المجلسدواعي سرور 

من مثل المشروع الكاریبي للدول النامية الجزریة 
، ومشروع المكسيك الخاص بإدارة )SIDS(الصغيرة 

 .موارد المياه
نظر المجلس في تقریر الدورة الرابعة و 3.8.9

أمریكا الشمالية (عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع 
 درجوأ) وسطى ومنطقة البحر الكاریبيال وأمریكا

 ).57 –م ت (8 قرره في القرار ما

 المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية
أبلغ المجلس التنفيذي بأنشطة وعمل  3.8.10

: ثالثة مكاتب إقليمية وخمسة مكاتب دون إقليمية وهي
 اإلقليمي آلسيا والمكتب اإلقليمي ألفریقيا، المكتب

 اإلقليمي والمكتب ادئ،وجنوب غرب المحيط اله
 لشرق أفریقيا اإلقليميللبلدان األمریكية، والمكتب دون 

أفریقيا مال  لشاإلقليميوجنوبها، والمكتب دون 
 دون اإلقليمي لجنوب غرب والمكتب، وسطها وغربهاو

المحيط الهادئ، والمكتب دون اإلقليمي ألمریكا 
ي والمكتب دون اإلقليم،  والكاریبيوالوسطىالشمالية 
 .ألوروبا
أحاط المجلس علمًا بأن المكاتب و 3.8.11

اإلقليمية ودون اإلقليمية تواصل تحمل مسؤولياتها من 
خالل تقدیم المساعدة إلى المرافق الوطنية لألرصاد 

 في األقاليم واألقاليم (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
الفرعية الخاصة بها ودعم االتحادات اإلقليمية، 

 التجمعات والمنظمات عية؛ والتعاون معوهيئاتها الفر
حلقات ؛ وتنظيم اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى

ومؤتمرات حلقات عمل على صعيد إقليمي دراسية و
 . بشأن بناء القدراتفنية

سلم المجلس بالدور الذي أدته المكاتب و 3.8.12
اإلقليمية ودون اإلقليمية بمناسبة الكوارث الطبيعية مثل 

 التي تعرضت إليها هایتي والجمهوریة الفيضانات
 واألمواج السنامية في 2004مایو / الدومينيكية في أیار

، التي 2004دیسمبر / المحيط الهندي في آانون األول
 داخل األقاليم (WMO)أدت إلى تعزیز مكانة المنظمة 

 .المعنية
وأحاط المجلس علمًا بالدعم والمساعدة  3.8.13

ب دون اإلقليمية إلى أعضاء اللذین قدمتهما المكات
 في التعرف على االحتياجات وفي (WMO)المنظمة 

وطلب إلى األمين العام . بلورة المشاریع وتعبئة الموارد
تطویر آليات لتقييم نواتج أنشطة هذه المكاتب على نحو 

 إلى دعم  (WMO)ودعا آذلك أعضاء المنظمة . أفضل
 .وتيسير عمل هذه المكاتب

مجلس الدعم المقدم من المكاتب  وأبرز ال 3.8.14
اإلقليمية ودون اإلقليمية إلى رؤساء ونواب رؤساء 
االتحادات اإلقليمية وسلم بالحاجة إلى زیادة استقاللها 
ومواردها حتى تصبح واجهة فعالة بين األمانة 
وأعضاء المنظمة وللمساهمة في التواصل على نحو 

 .أفضل مع األقاليم المعنية
مجلس علمًا بأنه یجري تنفيذ وأحاط ال 3.8.15

هيكل جدید إلدارة أنشطة التعاون اإلقليمي والفني من 
 على مراحل لتشغيل المكاتب (RCD)أجل التنمية 

الرئيسية الكائنة في المقرات الرئيسية والمكاتب 
 .الميدانية الكائنة في األقاليم المعنية
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وأعرب المجلس عن تقدیره لما قدمته  3.8.16
ین إلنشاء مكتب دون إقليمي بالنسبة آلسيا مملكة البحر

وطلب إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات الضروریة 
 .فيما یتعلق باالفتتاح الرسمي للمكتب

وحث المجلس األمين العام على توحيد  3.8.17
المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية عند االقتضاء واتخاذ 

ضع خطوات هامة، على سبيل األولویة، لتسویة و
المكاتب في االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي 

 .الرابع
 

برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية  3.9
 من جدول 3.9البند (وتخفيف آثارها 

 )األعمال
أشار المجلس إلى اإلسهامات الكبيرة من  3.9.1

المنظمة في نجاح تحضير المؤتمر العالمي المعني 
وسلم . وتحقيق نتائجه) WCDR(بالحد من الكوارث 

بفوائد هذه المشارآة التفاعلية باعتبارها نتيجة 
الفعال من خالل أنشطة برنامج الوقایة من   التنسيق

. الشاملة للقطاعات) DPM(الكوارث وتخفيف آثارها 
التي ) WCDR(وسلم المجلس بنتائج المؤتمر العالمي 

-2015ظهرت في إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو 
2005) HFA(: بناء قدرة األمم والمجتمعات على 

التكيف مع الكوارث لتوفير وسيلة لتوسيع نطاق اإلقرار  
الدولي بأهمية معلومات األرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

وأآد المجلس . وخدماتها في الحد من مخاطر الكوارث
أن هذا البد أن یفضي إلى تعزیز اإلقرار بالمرافق  

وصفها عنصرًا هامًا في وفرصها ب) NMHSs(الوطنية 
البنى األساسية للحد من الكوارث على الصعيدین 

 وأشار إلى أن إطار عمل هيوغو. الوطني واإلقليمي
)HFA ( یدعو إلى اتباع نهج متكامل إزاء األخطار

المتعددة للحد من مخاطر الكوارث، فهو یوفر خمسة 
 :مجاالت عمل ذات أولویة عالية، تشملها ما یلي

 أن تكون للحد من مخاطر الكوارثضمان  )أ(
)DRR (  أولویة وطنية ومحلية مع إرساء أساس

 مؤسسي قوي للتنفيذ؛
تحدید وتقدیر ومراقبة مخاطر الكوارث وتعزیز  )ب(

 اإلنذارات المبكرة بها؛
استغالل المعرفة واالبتكار والتثقيف في بناء  )ج(

 ثقافة سالمة وتكيف على آل المستویات؛
 مل الخطر الكامنة؛الحد من عوا )د(
تعزیز التأهب للكوارث من أجل االستجابة  )هـ(

 .الفعالة على آل المستویات
) NMHSs (والمرافق الوطنيةوأقر المجلس بأن المنظمة 

في وضع ممتاز یتيح لها النهوض بدور رائد على 
الصعيدین الدولي والوطني، على التوالي، والسيما في 

ة العالية، مع اإلسهام في مجال العمل الثاني ذي األولوی
وشدد . الوقت نفسه في المجاالت األربعة األخرى

المجلس على ضرورة استجابة المنظمة والمرافق 
 بصورة ابتداریة إلطار عمل هيوغو NMHSsالوطنية 

)HFA.( 
 

وأحاط المجلس علمًا بجهود األمانة في  3.9.2
س تنظيم االجتماع األول للفریق االستشاري التابع للمجل 

التنفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 
)EC AGDPM) (19-18باعتباره ) 2005مارس /  آذار

إجراء متابعة حاسمًا للمؤتمر العالمي المعني بالحد من 
وأشار إلى أن توصيات الفریق  ). WCDR(الكوارث 

االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالوقایة من 
إنما هي ) EC AGDPM(فيف آثارها الكوارث وتخ

تطور بالغ األهمية في اتجاه استراتيجي واضح وفي 
اإلجراءات ذات الصلة من أجل برنامج المنظمة للوقایة 

وأحاط المجلس ). DPM(من الكوارث وتخفيف آثارها 
علمًا بتقریر رئيس الفریق االستشاري؛ وأشار بوجه 

 : خاص إلى توصيات الفریق، ومن بينها
تنقيح خطة تنفيذ الوقایة من الكوارث وتخفيف  )أ (

  استنادًا إلى خطة التنفيذ (DPM)آثارها 
التي أقرت خالل الدورة السادسة والخمسين 
للمجلس التنفيذي، وفقًا لتوصيات الفریق 
االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 EC)بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 
AGDPM)؛ 

 وتطویر الشراآات االستراتيجية على تحدید )ب(
الصعيدین اإلقليمي والدولي، وتقدیم المساعدة 
للمرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

)NMHSs ( في مجال تحدید الشراآات على
 الصعيد الوطني؛

یتيسر إجراء  " األخطار المتعددة"في إطار  )ج(
استطالع شامل للقدرات اإلقليمية والوطنية 

 تحليل متطلبات أوساط إدارة مخاطر الكوارث؛ب
وضع مصفوفة لألنشطة المتعلقة بالوقاية من    )د(

في آل برامج ) DPM(الكوارث وتخفيف آثارها 
المنظمة الرئيسية، بغية تحديد النطاق والتآزرات      

 ؛والثغرات والزوائد  
تحدید مشاریع محددة، إقليمية ودون إقليمية،  )ه(

م ومنسق استنادًا إلى لتنفذ باتباع نهج منظ
األنشطة البرنامجية للمنظمة، والتصدي 

 ؛لألولویات اإلقليمية والوطنية
، "أفضل الممارسات" تحدید وتوثيق وتقاسم  )و(

حيث تكون الصالت المالئمة بين المرافق 
 وأوساط إدارة المخاطر قد (NMHSs)الوطنية 
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وینبغي . أقيمت وتحققت االستفادة من خدماتها
لك بالتعاون مع برامج المنظمة إجراء ذ

 واالتحادات (NMHSs)والمرافق الوطنية 
اإلقليمية واللجان الفنية وشرآاء رئيسيين 

 آخرین؛
 لألخطار المتعلقة بالطقس والمناخ قائمةوضع  )ز(

والمياه واألخطار األخرى في أنحاء العالم، 
وإضافة إلى  ؛ عن إصدار حولية لألخطارفضًال

البيانات الخاصة بالكوارث ذلك تعزیز قواعد 
من قبيل مرآز بحوث وبائيات الكوارث 

(CRED) بإضافة أدوات تحليل مالئمة 
للمستفيدین وأسطح بينية مع قواعد البيانات 

 الرئيسية األخرى الخاصة بالكوارث؛
برنامج للتثقيف "وضع  إلىالحاجة الماسة  )ح(

 للمرافق الوطنية " والوصول إلى الجماهير
)NMHSs (ستهدف أصحاب المصلحة ی) أجهزة

إدارة المخاطر ووسائل اإلعالم المعنية 
سينفذ بالتعاون مع ) والجماهير وما إلى ذلك

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس وغيره 
 من برامج المنظمة ذات الصلة؛

تقدیم دعم قوي من مساهمة المنظمة إلى وضع  )ط(
في المحيط نظم لإلنذار المبكر باألمواج السنامية 

الهندي وفي مناطق أخرى معرضة للخطر، في 
 إطار متعدد األخطار؛

تحدید آليات وتنفيذها إلدماج مدخالت أوساط  )ي(
المستخدمين على الصعد الدولي واإلقليمي 
والوطني  إلعداد نواتج وخدمات مفيدة وذات 

 ؛(NMHSs)صلة للمرافق الوطنية 
الصعد تعد مدخالت أوساط المستخدمين على  )ك(

الدولي واإلقليمي والوطني أساسية إلعداد نواتج 
وخدمات مفيدة وذات صلة للمرافق الوطنية 

(NMHSs) ؛ بيد أنه یلزم النظر في آليات فعالة
 لدمج مدخالت المستخدمين ومتطلباتهم؛

 (NMHSs)ینبغي أن تبادر المرافق الوطنية  )ل(
بإقامة صالت مع الهيئات المعنية بإدارة 

 والحاالت الطارئة؛المخاطر 
المشارآة في المؤتمر الدولي الثالث المبادرة ب )م(

الذي ترعاه ) EWCIII(المعني باإلنذار المبكر 
 ؛2006مارس / حكومة ألمانيا في آذار

 ، استنادًالالتصاالت والمعرفة فعالة وضع آليات )ن(
للمنظمة على الویب، ) DPM(موقع برنامج  إلى

 شاملة لعدة قطاعات؛من أجل تيسير األنشطة ال

دعوة ابتداریة لنشر ثقافة وضع وتنفيذ خطة  )س(
 NMHSsالوقایة وشرح دور المرافق الوطنية 

 في الحد من مخاطر الكوارث؛
 تحدید وبيان أآثر اآلليات فعالية للعمل في إطار  )ع(

هياآل المنظمة القائمة بما في ذلك إمكانات 
يما تعزیز المبادرات القائمة، وبوجه خاص ف

یتعلق بتلبية احتياجات أصحاب المصالح 
المعنيين ببرنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية 

 ؛(DPM)وتخفيف آثارها 
الحاجة إلى موظفين إضافيين مهنيين وإداریين  )ف(

وغير ذلك من الموارد األخرى الالزمة لمكتب 
برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية وتخفيف 

نسيق أنشطة البرنامج  من أجل ت(DPM)آثارها 
(DPM) وتنفيذها بصورة فعالة بوصفها مجاًال ذا 

 .أولویة للمنظمة
 :وسلم المجلس بما یلي 3.9.3

سرعة استجابة المنظمة في تحدید وعرض  )أ(
قدراتها األساسية ذات الصلة لوضع نظام 
لإلنذار المبكر باألمواج السنامية في المحيط 

 ؛)IO-TWS(الهندي 
لمنسقة التي تبذلها المنظمة واليونسكو الجهـود ا )ب(

ولجنتها الدولية الحكومية لعلـوم المحيطات 
)IOC ( وأمانة االستراتيجية العالمية للحد من

 ؛)ISDR(الكوارث 
مبادرة المنظمة باالستجابة، وتقدیر المجتمع الدولي  )ج(

للمنظمة باعتبارها إحدى المنظمات الرائدة التي 
 ).IO-TWS(نذار المبكر تسهم في إنشاء نظام اإل

وأشار المجلس إلى أن ذلك تحقق من خالل أنشطة    
 مع برامج المنظمة الرامية إلى DPMتنسيق البرنامج 

إعداد استراتيجية واضحة وتحدید مجاالت اإلسهام ذات 
انظر التقریر (الصلة ووضع ثالث خطط عمل ملموسة 

وسلم المجلس بصفة ). التقریر عن األنشطة/ المرحلي
 اصة بأن خطط تحسين النظام العالمي لالتصاالت خ
)GTS (  لدعم المعلومات واإلنذارات باألمواج السنامية

) IO-TWS(ليس إسهامًا آبيرًا في نظام اإلنذار المبكر 
 العالمي لالتصاالت فحسب بل وفي تعزیز النظام 

)GTS( األمر الذي یزید من قدرة األعضاء بصفة ،
رورة استمرار تعاون وشدد المجلس على ض. عامة

المنظمة مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة لالنتعاش 
من التسونامي الرئيس السابق للوالیات المتحدة 
األمریكية آلينتون، في تعزیز تطویر نظام اإلنذار 
المبكر باألمواج السنامية في إطار نهج متعدد األخطار 

وطلب المجلس إلى . ولكل المناطق المعرضة للخطر
مين العام استمرار اإلسهام في منطقة المحيط الهندي األ
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وغيرها من المناطق المعرضة للخطر، في إطار 
 .الشامل لعدة قطاعات) DPM(الوقایة 

وأشار المجلس إلى الحاجة الماسة إلى أن  3.9.4
تقيم المنظمة شراآات استراتيجية مع المنظمات 

وأحاط . األخرى على الصعيدین اإلقليمي والدولي
لمجلس علمًا بأن المنظمة أقامت شراآة مع اللجنة ا

االقتصادیة واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 
UN/ESCAP في إطار استضافة لجنة أعاصير التيفون 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مدى العقود 
وعملت لجنة أعاصير التيفون على . األربعة الماضية

 لمرافق الوطنيةتعزیز شراآة فعالة بين وآاالت ا
(NMHSs) وبرنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية 

 على الصعيدین الوطني (DPM)وتخفيف آثارها 
ویمكن االستفادة من هذه التجارب في  . واإلقليمي

وأحاط المجلس علمًا آذلك . (DPM)صياغة البرنامج  
بمبادرة المنظمة التي اتخذتها مع اليونسكو والمتصلة 

ات وآثارها بوصفها خير دليل على بالتنبؤ بالفيضان
وأآد المجلس . الشراآات الهامة التي ینبغي إقامتها

ینبغي أن تقوم الشراآات الجدیدة على أساس أیضًا أنه 
تكامل أدوار وأنشطة المنظمات وقيمتها المضافة في 

، وذلك فضًال عن   DPMسبيل تعزیز أهداف الوقایة 
ث بصفة اإلسهام في مجال الحد من مخاطر الكوار

وأید المجلس الجهود التي تبذلها األمانة في . عامة
األسلوب المنهجي لتحدید وتقييم الشرآاء المحتملين من 
خالل فرقة العمل المشترآة بين الوآاالت والمعنية 
بالحد من الكوارث والتابعة لالستراتيجية العالمية للحد 

، والمؤتمرات واالجتماعات )ISDR(من الكوارث 
وحث المجلس على أن .  والمتعددة األطرافالثنائية

 شراآات مستهدفة NMHSsتلتمس المرافق الوطنية 
على الصعيد الوطني وعن طریق المشارآة في 

وشدد . المحافل الوطنية الناشئة للحد من الكوارث
المجلس على ضرورة أن تدعم األمانة المرافق الوطنية 

NMHSsة وأقل  وخاصة ما آان منها في البلدان النامي
، (SlDS)البلدان نموًا والدول النامية الجزریة الصغيرة  

فيما تبذله من جهود إلقامة شراآات على الصعيد 
 .الوطني

وسلم المجلس بأهمية أعمال المتابعة في  3.9.5
تنقيح خطة المنظمة لتنفيذ الوقایة من الكوارث وتخفيف 

ل باالستناد إلى خطة التنفيذ المعتمدة خال ) DPM(آثارها 
الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي، بما في 

وأشار . EC AGDPMذلك توصيات الفریق االستشاري 
المجلس إلى الزخم المتولد عن المؤتمر العالمي المعني 

؛ وآارثة األمواج السنامية )WCDR(بالحد من الكوارث 
/  آانون األول26المأساویة في المحيط الهندي في 

لمؤتمر المعني بالدول النامية ؛ وا2004دیسمبر 

/ موریشيوس، آانون الثاني) (SIDs(الجزریة الصغيرة 
). GEO(؛ والرصدات العالمية لألرصاد )2005ینایر 

وشدد المجلس على أن هذه األحداث تمثل بارقة أمل  
وأن المنظمة ینبغي أن تبادر، على سبيل األولویة، 

لمنقحة بمباشرة األنشطة المبينة في خطة التنفيذ ا
والواردة في ) DPM(لبرنامج الوقایة من الكوارث 

 .المرفق الرابع بهذا التقریر
متعدد "وأآد المجلس أنه في إطار   3.9.6

للقدرات یكون أي استقصاء إقليمي ووطني " األخطار
والثغرات واالحتياجات متصًال ) نقاط الضعف والقوة(

نامج بمجاالت أنشطة المنظمة األساسية المتعلقة بالبر
(DPM) بما في ذلك القدرات الفنية وبناء القدرات 

وبرامج التثقيف واالتصال بالجماهير في المرافق 
 وصالت هذه المرافق بهياآل إدارة (NMHSs)الوطنية 

المخاطر والطوارئ، بوصفه نشاطًا ذا أولویة عالية من  
 .(DPM)أنشطة البرنامج 

ة وشدد المجلس على الدور الرائد للمنظم 3.9.7
الدراسة االستقصائية  ‘ 1’: في المشارآة فيما یلي

العالمية لنظم اإلنذار المبكر، التي طلبها األمين العام 
لألمم المتحدة، آوفي عنان، في تقریره المقدم إلى 

نحو توفير : مزید من الحریة"الجمعية العامة بعنوان 
"التنمية واألمن وحقوق اإلنسان لجميع البشر

A/59/2005المؤتمر الدولي ‘ 2’؛ 2005مارس  /  في آذار
مارس / الثالث لإلنذار المبكر المقرر عقده في آذار

وطلب المجلس إلى األمين العام اتخاذ . 2006
اإلجراءات المناسبة لضمان إسهامات المنظمة 

 .االبتداریة في هذین الحدثين
وأبرز المجلس ضرورة تطویر منهجية  3.9.8

اهر الجویة معياریة لجمع معلومات عن الظو
والهيدرولوجية الخطيرة التي تسبب أضرارًا، وآان 

وحث المجلس، . تقييم هذه األضرار ممكنة ومتاحة
باالستناد إلى هذه المنهجية، على أن تقدم المرافق 

 هذه المعلومات اإلحصائية إلى أمانة (NMHSs)الوطنية 
مرة آل ثالثة أشهر أو أربع (المنظمة بصورة دوریة 

وعلى إیجازها بهدف إطالع العالم ) سنةمرات في ال
وینبغي تقدیم هذه المعلومات إلى األمم المتحدة . عليها

 .للتوسع في استخدامها
وسلم المجلس بأنه في إطار األنشطة            3.9.9

 ذات األولویة العالية التي یضطلع بها       
  تكتسي ثالثة أنشطة أولویة         (DPM)البرنامج  

ات   تيسير إقامة شراآ   ‘ أ’: قصوى وهي 
 الشاملة     (DPM)أنشطة البرنامج      ‘ ب’استراتيجية؛    

القدرات على     ‘ ج ’للقطاعات في برامج المنظمة؛      
رسم خرائط لألخطار وتقدیرها فيما یخص األخطار             

 .الجویة والهيدرولوجية   
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وأحاط المجلس علمًا بأن قياسات األداء  3.9.10
لتقييم أنشطة برنامج الوقایة من الكوارث وتخفيف 

ة لتأآيد   أساسي(WMO DPM)تابع للمنظمة آثارها ال
وینبغي أن تكون هذه القياسات واضحة وقابلة . النجاح

ولتحقيق هذا الغرض، أوصى المجلس . للقياس ومؤثرة
األمانة وأعضاء المنظمة المعنيين بوضع قياسات أداء 

واقترح المجلس أیضًا بأن تستخدم قياسات أداء . محددة
مساعدة على وضع  من أجل ال(DPM)البرنامج 

األولویات، وضمان معالجة األنشطة الشاملة للمنظمة  
(WMO)لهذه األولویات على نحو مستدام وفعال . 
 وسلم المجلس بفوائد برنامج الوقایة  3.9.11

)DPM ( ،الشامل لعدة قطاعات ومبادرات األمين العام
وااللتزام العميق بتعزیز إسهام المنظمة في تعزیز 

 وقدرات المرافق الوطنية لألرصاد  قدرات أعضائها
على الحد من مخاطر ) NMHSs(الجویة والهيدرولوجيا 

وسلم المجلس أیضًا بأن تنفيذ أنشطة برنامج . الكوارث
 في المرافق الوطنية لألرصاد الجویة (DPM)الوقایة 

 یتطلب تعاونها الوثيق مع (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 وبالوقایة من السلطات المختلفة المختصة بالطوارئ

 .الكوارث وتخفيف آثارها في بلدانها
وأحاط المجلس أیضًا بأن الحصول على  3.9.12

الخبرات في المجاالت الشاملة لجوانب التكامل بين 
الخدمات الهيدرولوجية وخدمات األرصاد الجویة وفي 
تقييم مخاطر الكوارث وإدارتها أمر حاسم في تطویر 

 األعضاء على النظر وحث المجلس. (DPM)البرنامج 
 آوسيلة (DPM)في إعارة الموظفين إلى مكتب البرنامج 

 .لتقدیم الخبرة الالزمة
آما سلم المجلس، في ضوء الفوائد الثابتة  3.9.13

 الشامل لعدة DPMألنشطة برنامج الوقایة من الكوارث 
قطاعات، بالحاجة إلى تعزیز البرنامج لضمان التنفيذ 

وقایة من الكوارث وتخفيف الفعلي الستراتيجية ال
واعتمد المجلس في هذا السياق مشروع القرار . آثارها

 ).57 –م ت (9
 

  3.10البند ( البرنامج الفضائي للمنظمة 3.10
 )من جدول األعمال

أبلغ المجلس التنفيذي باألنشطة الجاریة  3.10.1
في إطار البرنامج الفضائي للمنظمة، بما في ذلك 

دورة الخامسة لالجتماعات النتائج ذات الصلة لل
التشاوریة المعنية بالسياسات الرفيعة المستوى بشأن 

وأقر المجلس بأن  .(CM-5)المسائل الخاصة بالسواتل 
االجتماعات التشاوریة المعنية بالسياسات الرفيعة 
المستوى بشأن المسائل المتصلة بالسواتل التابعة 

ر بين للمنظمة أصبحت اآلن آلية فعالة للغایة للحوا
وأقر المجلس أیضًا .  ووآاالت الفضاء(WMO)المنظمة 

بأن االجتماعات التشاوریة توفر موقعًا فعاًال لتعزیز 
 بين المنظمة والمكون الفضائي للمنظومة التنسيق

وأحاط . (GEOSS)العالمية لنظم رصد األرض 
المجلس علمًا بالدور الهام الذي قامت به التوصيات  

عن االجتماعات التشاوریة في واإلرشادات الصادرة 
تعزیز البرنامج الفضائي للمنظمة وتسریعه وآذلك في 
تطویر المكون الفضائي القاعدة للنظام العالمي للرصد 

(GOS) وما نتج عن ذلك من تمكين أعضاء المنظمة 
من استعمال البيانات والنواتج والخدمات الساتلية بوجه 

 یرد في إطار وأحاط المجلس علمًا أیضًا بأنه. أفضل
 من جدول األعمال تقریر حالة عن النظام 3.1البند 

الفرعي الفضائي القاعدة للنظام العالمي للرصد 
(GOS). وأحاط المجلس علمًا مع السرور بالمعلومات  

التي تم الحصول عليها مؤخرًا عن أنشطة عدة وآاالت  
فضائية ومن بينها المنظمة األوروبية الستخدام السواتل 

، والوآالة (EUMETSAT)صة باألرصاد الجویة الخا
 واإلدارة الوطنية ،(JMA)اليابانية لألرصاد الجویة 
الدائرة الوطنية للمعلومات /للمحيطات والغالف الجوي
، ووآالة (NOAA/NESDIS)والبيانات والسواتل البيئية 

وباإلضافة إلى ذلك، أبلغت . (ESA)الفضاء األوروبية  
 المجلس بأن (JMA)رصاد الجویة الوآالة اليابانية لأل

 / حزیران28 سيصبح تشغيليًا في   MTSAT-1Rالساتل 
وأعربت الوآالة اليابانية لألرصاد الجویة . 2005یونيو 
(JMA) أیضًا عن امتنانها لإلدارة الوطنية للمحيطات 

 للدعم االحتياطي الذي یقدمه  (NOAA)والغالف الجوي 
لطویل األجل  للطوارئ ولالتفاق ا GOES-9الساتل

 .للطوارئ الذي عقدته مع هذه اإلدارة
 

 تشغيل البرنامج الفضائي للمنظمة
تغطي األنشطة الخاصة التي اضطلع بها  3.10.2

البرنامج الفضائي للمنظمة وفقًا الختصاصاته مسائل 
تتعلق بالعمليـات األساسيـة للمرافق الوطنية لألرصاد 

 :  ذلك، بما في(NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
والمختبر الدولي ذو المدار ) ب(التعليم والتدریب؛ ) أ(

النظام العالمي ) ج(؛ (lGeoLab)الثابت بالنسبة لألرض 
االستخـدام ) د(؛ (lGDDS)المتكامل لبث البيانات 

التشغيلي لسواتــل البحث والتطویر وتحویلها إلى 
سواتـل تشغيليــة لألرصــاد الجویـة عنـد االقتضاء؛ 

والبرنامج الفضائي للمنظمة آأساس للمكون  )ه(
الفضائي للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض  

(GEOSS). 
 

 التعليم والتدریب
التابعة " مراآز االمتياز "بفيما یتعلق  3.10.3

للمختبر االفتراضي للتعليم والتدریب في مجال 
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األرصاد الجویة الساتلية، رحب المجلس بالعرض 
جدید عندما " مرآز امتياز"ستضافة المقدم من ُعمان ال

أحيط علمًا بوجود عرض أولي للمشارآة في رعایته 
من جانب المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة 

وأشار المجلس إلى  . (EUMETSAT)باألرصاد الجویة  
المبدأ األساسي الذي یقضي بأن یكون التعليم والتدریب  

رصاد الجویة بلغة العمل التي یستخدمها موظفو األ
الستة یتيح   " لمراآز االمتياز"والشكل الحالي . المحليون

إمكانية توفير التعليم والتدریب باإلنكليزیة والفرنسية 
بيد أن ثمة فجوة بالنسبة للبلدان  . واإلسبانية والصينية

وقد أبدت ُعمان استعدادها القوي لدعم . الناطقة بالعربية
یب في مجال األرصاد للتعليم والتدر" مرآز االمتياز"

الجویة الساتلية الذي سيعمل فيه المرفق الوطني 
الُعماني لألرصاد الجویة باالشتراك مع جامعة السلطان 

وأشارت ُعمان . قابوس وإتاحة خبرتيهما الكبيرتين
أیضًا إلى أنها ستقدم ما یلزم من الموارد المالية وموارد 

تبر الموظفين للوفاء بمسؤولياتها في إطار المخ
وأحاط المجلس علمًا بأن الوآالة اليابانية . االفتراضي

 ستوفر بعض المواد التدریبية (JMA)لألرصاد الجویة 
 .في عمان" مرآز االمتياز"لـ 

وأحاط المجلس علمًا أیضًا بأنشطة  3.10.4
 (WMO)االتحاد الروسي، التي تدعمها المنظمة 

والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة 
، لعقد لقاءات تدریبية  (EUMETSAT)باألرصاد الجویة 

إقليمية في موسكو في مجال األرصاد الجویة الساتلية 
. ألعضاء آومنولث الدول المستقلة ودول البلطيق

ووافق المجلس على أن هذه األنشطة حيویة لتحسين  
استخدام بيانات ونواتج السواتل، واقترح أن ینظر    

 من تطویر أنشطته مع االتحاد الروسي في المزید
إمكانية االنضمام إلى المختبر االفتراضي وبالتالي سد 

حيث ستكون اللغة  " مرآز االمتياز"الفجوة بين 
 .الروسية لغة اللقاءات التدریبية

 
 المختبر الدولي ذو المدار الثابت بالنسبة لألرض

ُأبلغ المجلس بأن فریق تنسيق السواتل  3.10.5
 أید في دورته (CGMS)یة الخاصة باألرصاد الجو
المختبر الدولي ذي المدار "الثانية والثالثين مفهوم 
ویرآز هذا . (lGeoLab)" الثابت بالنسبة لألرض

المفهوم على تقاسم الفوائد الناجمة عن بعثة إیضاحية 
بساتل ذي مدار ثابت بالنسبة لألرض ُتشارك فيها عدة   
لة وآاالت لتطویر أبحاث الفضاء، والجهات المشغ

 .لسواتل األرصاد الجویة العاملة، والمستخدمون
ووافق المجلس على أن المختبر الدولي  3.10.6

(lGeoLab)  یتسم بأهمية بالغة لوآاالت الفضاء
وللمرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) التابعة ألعضاء المنظمة ودوائر 
كّون المستخدمين وآذلك لزیادة تطویر وتعزیز الم

. (GOS)الفضائي القاعدة للنظام العالمي للرصد   
وستؤدي زیادة التطویر هذه أیضًا إلى زیادة أهمية 

ولهذا . البرنامج الفضائي بالنسبة ألعضاء المنظمة
طلب المجلس من البرنامج الفضائي للمنظمة مواصلة 
دوره التنسيقي النشيط فضًال عن القيام بالنشاطين 

 :التاليين
ة للتخطيط الطویل األجل، مواصلة إعداد بالنسب )أ(

الورقة البيضاء الخاصة بالمختبر الدولي 
(lGeoLab) بالتشاور مع االجتماعات التشاوریة 

(CM) ومع وآاالت الفضاء المشارآة في 
وسوف ینطوي التخطيط . االجتماعات التشاوریة

 على (lGeoLab)الطویل األجل للمختبر الدولي 
وسوف یعرض . قدةآثير من القضایا المع

وصف أآثر تفصيًال للمفهوم على الدورة القادمة 
 ؛(CM)لالجتماعات التشاوریة 

بالنسبة للمدى القصير، ینبغي إنشاء فریقين  )ب(
متخصصين، واحد لكل من االقتراحين المتعلقين 
باالختبارات، یتضمنان أعضاء مرشحين من 

 .وآاالت الفضاء
 

 (lGDDS)بيانات النظام العالمي المتكامل لبث ال
أحاط المجلس علمًا بأن خدمة إعادة البث   3.10.7

(EARS) باستعمال المسبار الرأسي الشغال المتطور 
(ATOVS) التابعة للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل 

، آأسلوب (EUMETSAT)الخاصة باألرصاد الجویة 
، قد وسعت نطاق النفاذ في الوقت  (ADM)بث متقدم 
إلى بيانات المسبار  )  دقيقة30ل خال(الحقيقي 
(ATOVS) بما یقارب ثالثة إلى أربعة أمثال في جزء 

ویعد النفاذ في . آبير من نصف الكرة األرضية الشمالي
وقت یقارب الوقت الحقيقي إلى بيانات المسبار 

(ATOVS)  مهمًا بالنسبة ألعضاء المنظمة (WMO) 
وأشار . سالذین تتوفر لدیهم قدرة التنبؤ العددي بالطق

المجلس إلى أن خطة تنفيذ البرنامج الفضائي للمنظمة  
تتضمن وصفًا للنظام العالمي المتكامل لبث البيانات  

(lGDDS) الذي سوف یربط أساليب البث المتقدمة 
(ADMs)17 و16وقد عقدت في  .  لتصبح خدمة عالمية 

 حلقة عمل إقليمية مشترآة 2004دیسمبر / آانون األول
يق السواتل الخاصة باألرصاد الجویة بين فریق تنس

(CGMS) والمنظمة (WMO) عن خدمة إعادة بث 
، واستضافت هذه الحلقة ATOVSبيانات المسبار 

 في مقرها بمدینة EUMETSATالمنظمة األوروبية 
دارمشتات، ألمانيا لمناقشة إمكانيات تطویر خدمات 

 والنظام ATOVSإقليمية إلعادة بث بيانات المسبار 
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وتم في حلقة  . (lGDDS)لمي المتكامل لبث البيانات العا
العمل تحدید عدد من طلبات المستخدمين الحالية غير 

 على نطاق  ATOVSالمستوفاة من بيانات المسبار 
ولتلبية بعض هذه الطلبات غير المستوفاة، وافق . العالم

المجلس على ضرورة مواصلة بحث وتطویر خدمتين 
 ATOVSدة بث بيانات المسبار إقليميتين على األقل إلعا

خدمة في أمریكا الجنوبية وخدمة في آسيا والمحيط (
وأبلغ المجلس بأن الصين ستواصل تعاونها ). الهادئ

مع أعضاء المنظمة اآلخرین في إنشاء خدمات إقليمية 
 في منطقة آسيا ATOVSإلعادة بث بيانات المسبار 

ألرصاد والحظت الوآالة اليابانية ل. والمحيط الهادئ
إنشاء الجویة أنها ستواصل أیضًا جهودها الرامية إلى 

 في  ATOVSخدمات إقليمية إلعادة بث بيانات المسبار 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الجهود التي 
تبذلها إلدخال البيانات الساتلية في النظام العالمي 

ن  وإمكان استقبال البيانات الساتلية م(GTS)لالتصاالت 
). أنتارآتيكا(محطتها في المنطقة القطبية الجنوبية 

والحظ المجلس أن للنظام العالمي المتكامل لبث 
 القدرة على أن یكون مكونًا أساسيًا (IGDDS)البيانات 

 على النحو (GEOSS)للمنظومة العالمية لنظم الرصد 
 .المبين في الحقائق أدناه

 
لمساهمات البرنامج الفضائي للمنظمة آمساهمة من ا

األساسية في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 
(GEOSS) 

أحاط المجلس علمًا بأن الدورة الخامسة  3.10.8
 استعرضت ورقة مناقشة (CM)لالجتماعات التشاوریة 

عن الطریقة التي یمكن بها للبرنامج الفضائي للمنظمة 
أن یصبح مساهمًة من المساهمات األساسيًة في المكون 

ئي للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض  الفضا
(GEOSS) . وفيما یتعلق بالمكون الفضائي للمنظومة
، وافق المجلس على أن أوجه  (GEOSS)العالمية 

 (GEOSS)التشابه بين أهداف المنظومة العالمية 
، (WMO)تبرر تمامًا استعداد المنظمة  (WMO)والمنظمة 

رًا، لتقدیم من خالل برنامجها الفضائي الذي أنشئ مؤخ
. (GEOSS)مساهمة آبيرة في عملية المنظومة العالمية 

ووافق المجلس على أن البرنامج الفضائي للمنظمة في 
موقف جيد یسمح له بالمشارآة في أنشطة المنظومة 

 أن (WMO) وأنه ینبغي للمنظمة (GEOSS)العالمية 
تدعم بقوة تلك اإلجراءات التي تتصدى للبدیهيات 

 :ليةاألربعة التا
، ینبغي GEOSSمع إنشاء المنظومة العالمية  )أ(

بذل الجهود لإلقالل إلى أدنى حد من مخاطر 
وإن (االزدواجية مع مبادرات مماثلة سابقة 

، ثم تطابق قدرات النظم في )آانت أقل طموحًا

ونظرًا لروابط المنظمة القویة . نهایة األمر
بشكل خاص مع أوساط المستخدمين ونهجها 

 فإنه ینبغي لها، من خالل برنامجها الواضح،
الفضائي، القيام بدور بارز إلیجاد تنسيق مستمر 
وقوي مع مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمي 

 وتعزیز التنسيق GEOSSالمنظومة العالمية 
الالزم الذي یتطلبه التشغيل المتواصل للنظم 

 القائمة والتكامل المطرد لنظم المستقبل؛
 من GEOSSالمنظومة العالمية ینبغي أن تستفيد  )ب(

 في المكون الفضائي WMOخبرة المنظمة 
 آنموذج (GOS)القاعدة للنظام العالمي للرصد 

إلدماج القدرات المستقلة لرصد الفضاء ضمن 
وینبغي مواصلة دعم اإلجراءات . نظام واحد

التالية التي استهلت من خالل البرنامج الفضائي 
 :للمنظمة من أجل إدماجها

إدماج المكونات الفضائية لمختلف نظم  ‘1’
 WMOالرصد على نطاق برامج المنظمة 

 والبرامج التي تدعمها؛
 التخطيط للطوارئ؛ ‘2’
 مرفق عالمي متكامل لبث البيانات؛ ‘3’

ینبغي استخدام الفوائد المتعددة التي تحققت من  )ج(
إدماج مكون فضائي القاعدة في النظام العالمي 

فوائد (اقبة العالمية للطقس للرصد التابع للمر
) شاملة وواضحة وفعالة من حيث التكلفة

لتشجيع الفوائد المحتملة التي سوف تحققها 
  للمجتمع؛GEOSSالمنظومة العالمية 

سوف یتمثل األسلوب المباشر إلدراج المكون  )د(
الفضائي للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع 

كون  آمساهم أساسي في المWMOللمنظمة 
 في (GEOSS)الفضائي للمنظومة العالمية  

مساعدة أمانة الفریق الحكومي الدولي  
  (GEO)المخصص المعني برصدات األرض 

على تنفيذ اإلجراءات واألنشطة المحددة في 
، أي (GEOSS)خطة تنفيذ المنظومة العالمية  

اتفاقات لجعل النظم صالحة للتشغيل المستمر 
دة القصوى الجماعية ولتقاسم البيانات؛ واالستفا

من استراتيجية الرصد؛ والتعاون على سد  
الثغرات؛ والتزامات بصالحية واستمرار 
الرصدات؛ ونقل البيانات وتوزیعها؛ والتعاون 
على بناء القدرات؛ وتوحيد الطرق، وتطبيق 

وینبغي أن یعمل وجود أمانة . معایير الرصد
 في مبنى المنظمة GEOالفریق الحكومي الدولي 

WMO بجنيف على تيسير هذا الجهد بدرجة 
 .آبيرة
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وأحاط المجلس علمًا مع اإلعراب عن  3.10.9
سروره بأنه قد أحرز تقدم آبير وسریع خالل األشهر   

وتتيح . الثمانية عشرة األولى للبرنامج الفضائي للمنظمة 
خطة تنفيذ البرنامج الفضائي للمنظمة إطارًا صلبًا  

تي وضعها المؤتمر الرابع لتحقيق الغایات واألهداف ال
وهناك بالفعل إنجازات باهرة ویتوقع أن یتحقق . عشر

ولهذا شجع المجلس بقوة أعضاء المنظمة . المزید منها
على دعم البرنامج الفضائي للمنظمة بما في ذلك تقدیم 
مساهمات للصندوق االستئماني للبرنامج الفضائي 

ع وشج. وإعارة موظفين لمكتب البرنامج الفضائي
المجلس أیضًا األمين العام على التماس الفرص لتعزیز 

وأعرب المجلس . موظفي البرنامج الفضائي للمنظمة
أیضًا عن امتنانه العميق لجميع وآاالت الفضاء على 
جهودها إلتاحة البيانات والنواتــج والخدمــات الساتلية 

فقد أصبح النظام الفرعي . لجميع أعضاء المنظمة
دة للنظام العالمي للرصد حيویًا حيث الفضائي القاع

سمــح ألعضاء المنظمة بالوفاء بالتزاماتهم وسوف 
 .یواصل القيام بذلك في المستقبل

وأحاط المجلس التنفيذي علمًا مع السرور  3.10.10
اإلعداد الستخدام بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع  

 متيوسات في أفریقيا   السواتلالجيل الثاني من
(PUMA) . وذآر المجلس بأن الهدف األساسي للمشروع

جدیدة في االتحاد اإلقليمي محطات استقبال هو إقامة 
األول للنفاذ إلى بيانات الجيل الثاني من السواتل 

وقامت المفوضية األوروبية بتمویل . متيوسات
المنظمة األوروبية الستخدام  المشروع بالتعاون مع 

 (EUMETSAT)السواتل الخاصة باألرصاد الجویة 
 والكيانات اإلقليمية التابعة لالتحاد  (WMO)والمنظمة 

ویرآز المشروع حاليًا على االنتهاء . اإلقليمي األول
من توزیع جميع محطات االستقبال في موعد غایته 

ووافق المجلس على ضرورة . 2005سبتمبر / أیلول
توفير االستمراریة والموثوقية الطویلة األجل لمحطات 

 الستيفاء الوالیات الوطنية الحالية (PUMA)المشروع 
فضًال عن مبادرات بناء القدرات المتوقعة في إطار 
مشروع المفوضية األوروبية الجدید المعنون المراقبة 

. (AMSED)األفریقية للبيئة من أجل التنمية المستدامة 
وإذ یسلم المجلس بعدم معالجة االستمراریة والموثوقية 

لمشروع الحالي، فإنه یشجع الطویلة األجل في ا
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد  

 على استعراض اآلليات (EUMETSAT)الجویة 
والحلول الممكنة للعمل بالتعاون مع أعضاء المنظمة 
والمفوضية األوروبية وبمساعدة البرنامج الفضائي 

تم وُأبلغ المجلس أیضًا بأنه . للمنظمة، حسب االقتضاء
في اجتماع الفریق العامل المعني بتخطيط وتنفيذ 
المراقبة العالمية للطقس في االتحاد اإلقليمي الثالث، 

 في بوینس آیرس 2005مایو / الذي عقد في أیار
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل باألرجنتين تشجيع 

 على توفير (EUMETSAT)الخاصة باألرصاد الجویة 
 الساتلية ألعضاء االتحاد اإلقليمي المزید من البيانات

 .الثالث
 
خدمات دعم البرنامج والمطبوعات     4

 ) من جدول األعمال4البند (
بما في ذلك تقریر (المسائل المالية   4.1

  4.1البند ( )مراجع الحسابات الخارجي
 ) األعمال جدولمن

 
تقریر لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة 

(WMO) 
مجلس التنفيذي علمًا مع التقدیر أحاط ال 4.1.1

 رئيس U. Gärtnerبالتقریر الشامل الذي قدمه السيد 
. (WMO)لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة 

وأحاط المجلس علمًا بمختلف التوصيات التي قدمتها 
وقد .  الخامس بهذا التقریر اللجنة والواردة في المرفق

ه قراراته في  راعى المجلس هذه التوصيات لدى اتخاذ
 .إطار مختلف بنود جدول األعمال

 
 قضية االحتيال

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالعرض   4.1.2
والتقریر الموجزین اللذین قدمهما األمين العام عن 

وأعرب المجلس التنفيذي . التحقيق في عملية االحتيال
، رئيس لجنة مراجعة  U. Gärtnerعن تقدیره للسيد   
الذي أدته اللجنة وللمعلومات التي الحسابات للعمل 
 .ُقدمت إلى المجلس

وأخذ المجلس علمًا بالتقریر النهائي عن   4.1.3
التحقيق في عملية االحتيال وقرر أن یستأنف التحقيق 

 .الداخلي إذا توافرت معلومات إضافية هامة
وأحاط المجلس التنفيذي علمًا مع التقدیر   4.1.4

. ة السویسریة من تعاون جيدبما أبدته السلطات القضائي
وشجع األمين العام على مواصلة بذل الجهود الرامية 
إلى استرداد األموال التي تم الحصول عليها عن طریق 

 .االحتيال
وأحاط المجلس التنفيذي علمًا أیضًا   4.1.5

 المراجعة الداخلية للحسابات وحدةبتقریر رئيس 
 .والتقصي

 
  2004النظر في الحسابات لعام 

نظر المجلس في الحسابات المالية  4.1.6
المراجعة للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل 
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 2004والصنادیق الخاصة واالستئمانية األخرى لعام 
 .واعتمدها

والحظ المجلس أن مراجع الحسابات  4.1.7
الخارجي قد قدم رأیًا ال تحفظ فيه بشأن حسابات  

 .ذلك، ورحب المجلس ب2004المنظمة لعام 
 وعلم المجلس أن النفقات لعام  4.1.8
 فرنك سویسري، مقارنة 600 872 59 بلغت 2004

  وهو مبلغ 2004-2005بالتخصيص المعتمد للفترة 
آما علم المجلس أن .  فرنك سویسري900 662 130

 مليون 18,6المنظمة اختتمت العام بفائض نقدي قدره 
ن   مليون فرنك سویسري م5,6فرنك سویسري یشمل 

 مليون فرنك سویسري من الفترة   13,0 و2004عام 
وأشاد المجلس إلى أن المؤتمر . المالية الثالثة عشرة

 ـ الحد   )14 -م    (30الرابع عشر وافق في القرار 
 على -األقصى للنفقات في الفترة المالية الرابعة عشرة 

 مليون فرنك سویسري 253,8حد أقصى لإلنفاق هو 
 مالیين فرنك 4ة عشرة منه مبلغ للفترة المالية الرابع

سویسري تمول من أي فائض نقدي من الفترة المالية 
 .الثالثة عشرة

آما أشار المجلس إلى أنه زیادة على  4.1.9
المالیين األربعة من الفرنكات السویسریة المشار إليها 

 الصادر عن دورته 20أعاله، وافق المجلس في قراره 
ذات األولویة العالية   األنشطة –السادسة والخمسين 

 3,5على تخصيص مبلغ  2004-2005لفترة العامين 
مليون فرنك سویسري من الفائض النقدي من الفترة 
المالية الثالثة عشرة لألنشطة ذات األولویة العالية  

 2004-2005والمغطاة تكاليفها بالكامل، لفترة السنتين 
ابعة والتي یتعين إآمالها في غضون الفترة المالية الر

 .عشرة
والحظ المجلس مع القلق استمرار أوجه  4.1.10

الضعف في بعض جوانب المراقبة الداخلية، وحث 
 .األمين العام على معالجة هذا الوضع

آذلك أشار المجلس إلى المبالغ الكبيرة  4.1.11
لالشتراآات المقدرة المتأخرة على بعض األعضاء 

في وقت وحث هؤالء األعضاء على تسویة المتأخرات 
مبكر، آما أشار إلى أنه على الرغم من التحسن في 
تحصيل االشتراآات المتأخرة فقد قرر اإلبقاء على  
المسألة قيد االستعراض وطلب إلى األمين العام واللجنة 
االستشاریة المالية تقدیم تقریر عن أي تطورات جدیدة   

وفي هذا . إلى المجلس في دورته الثامنة والخمسين
ر المجلس في المقترحات المقدمة من األمين السياق نظ

 .العام
 ).57 -م ت  (10واعتمد المجلس القرار  4.1.12

 تسدید االشتراآات المتأخرة منذ مدة طویلة
الحظ المجلس في دورته السادسة  4.1.13

والخمسين، انطالقًا من التحليل الذي قدمه األمين العام 
 المنظمة بشأن آثار اتفاقات السداد، أن عدد أعضاء

المتخلفين عن السداد لم یزد زیادة آبيرة في غضون  
آما الحظ المجلس التنفيذي في . السنوات األخيرة

 توخيًا لتخفيف  -دورته السادسة والخمسين آذلك أنه 
العبء المالي عن هؤالء األعضاء وتمكينهم من 

 قد یكون أحد  –المشارآة الكاملة في أنشطة المنظمة 
هو إطالة فترة سداد االشتراآات  السبل لتحقيق ذلك 

آما طلب إلى األمين العام أن یستعرض . المتأخرة
القضایا ویقدم اقتراحاته للنظر فيها في دورته السابعة 

 .والخمسين
والحظ المجلس المعلومات التي قدمها  4.1.14

األمين العام بشأن تاریخ عدد األعضاء المحرومين من 
ن األقساط السنویة حقوق التصویت في المنظمة، وبشأ

التي تستحق الدفع بموجب اتفاقات السداد، إن آانت 
آما الحظ المعلومات . اتفاقات من هذا القبيل قد أبرمت

المتعلقة بالمقارنة التي أقيمت مع عدد األعضاء في  
وضع مماثل في المنظمات األخرى في منظومة األمم 

هذه المتحدة وبشأن فترات التسدید التي ووفق عليها في 
المنظمات للتشجيع على دفع االشتراآات المقدرة 

 .المتأخرة
واستعرض المجلس المقترحات التي  4.1.15

قدمها األمين العام ووافق على تقدیم اآلليات التالية إلى 
المؤتمر الخامس عشر التخاذ قرار بصددها، وذلك من  
أجل تشجيع الدول األعضاء التي تواجه أوضاعًا مالية 

 :فع اشتراآاتها المتأخرة منذ مدة طویلةصعبة على د
في الحالة التي یتجاوز فيها القسط السنوي  )أ(

 في المائة 200المحدد بموجب اتفاق السداد نسبة 
من االشتراك المقدر للعضو وقت إبرام هذا 
االتفاق، یمكن تمدید فترة السداد إلى حد أقصى 

  سنة؛ 15یبلغ 
 بشروط التسدید یمكن لألعضاء الذین لم یلتزموا )ب(

 :الواردة في اتفاق السداد
أن یعودوا إلى الدخول في االتفاق، بشرط  ‘1’

 أن تكون قد سددت المبالغ المطلوبة؛ أو
الدخول في اتفاق سداد جدید لتسدید   ‘2’

االشتراآات المتأخرة، بشرط أن یكون قد 
 تم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي؛

دد بها العضو اشتراآاته ترصد المبالغ التي یس )ج(
المتأخرة من أجل استرداد حقوق التصویت في 
الحساب المصرفي للمنظمة أو تسلم ألمانة 
المنظمة قبل أسبوع واحد على األقل من بدایة 
دورات الهيئات التأسيسية حيث یكون العضو 

 مؤهًال للتصویت خالل الدورة؛
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أنشئ صندوق استئماني لتلقي االشتراآات  )د(
ية من أجل تخفيف وطأة سداد االشتراآات الطوع

المتأخرة من قبل الدول األعضاء التي تمر 
 .بوضع حرج للغایة

وطلب المجلس إلى األمين العام مواصلة   4.1.16
تحليل اآلليات الممكنة لتيسير سداد االشتراآات 
المتأخرة لمدة طویلة وتقدیم تقریر عن ذلك إلى الدورة 

 . التنفيذيالثامنة والخمسين للمجلس
 

 تعزیز اإلشراف الداخلي
أحاط المجلس علمًا بتطورات اإلشراف  4.1.17

الداخلي في المنظمة العالمية لألرصاد الجویة وباتساع 
نطاق وطبيعة وحجم األنشطة المطلوبة من وحدة  

ولتلبية . مراجعة الحسابات الداخلية والتقصي
االحتياجات من خدمات مراجعة الحسابات بصورة 

 :ة، فإن المجلسآافي
طلب إلى األمين العام تعزیز خدمات المراجعة  )أ(

الداخلية للحسابات، على سبيل االستعجال، في 
إطار الميزانية اإلجمالية المقترحة لفترة السنتين 

 ؛2007-2006
طلب إلى األمين العام إجراء تقييم لالحتياجات  )ب(

من خدمات مراجعة الحسابات، وبحث خيارات 
ة بمصادر خارجية ألداء بعض أو آل االستعان

خدمات مراجعة الحسابات الداخلية، وتقدیم 
تقریر عن ذلك إلى الدورة الثامنة والخمسين 

 .للمجلس التنفيذي
 

متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي ولجنة 
 مراجعة الحسابات

أحاط المجلس علمًا بتوصيات مراجع  4.1.18
 :ة الحسابات واعتمدالحسابات الخارجي ولجنة مراجع

بشأن تنقيح اختصاصات ) 57 –م ت (11القرار  )أ(
 لجنة مراجعة الحسابات وعضویتها؛

بشأن إنشاء فرقة عمل ) 57 –م ت  (12القرار  )ب(
الستعراض دور اللجنة االستشاریة المالية إزاء 

 .لجنة مراجعة الحسابات
وأحاط المجلس علمًا باقتراح إضافة  4.1.19

ن إضافيين آأعضاء في لجنة مراجعة خبيرین ماليي
الحسابات بدًال من مجرد خبير مالي إضافي واحد، 

 للجنة مراجعة 2.4حسبما أُقترح في التوصية 
وأحاطت اللجنة علمًا بأن استعراض عمل . الحسابات

 المنشأ  هيئة المكتب ووالیتها یضطلع به الفریق العامل 
تطور المرافق حدیثًا والتابع للمجلس التنفيذي والمعني ب

)NMHSs ( والمنظمة)WMO.( 

 من جدول 4.2البند (المسائل اإلداریة  4.2
 )األعمال

 
مدونة القواعد األخالقية للمنظمة العالمية لألرصاد 

 الجویة 
رحب المجلس التنفيذي بالتدابير التي   4.2.0.1

اتخذها األمين العام لوضع مدونة للقواعد األخالقية  
وأحاط المجلس علمًا . رصاد الجویةللمنظمة العالمية لأل

بالتقریر المرحلي عن األعمال المنجزة حتى تاریخه 
ویتطلع إلى أن ُتعرض نسخة نهائية من مدونة للقواعد 
األخالقية للمنظمة العالمية لألرصاد الجویة في دورته  

 .التالية
وأید المجلس أیضًا قرار األمين العام  4.2.0.2

 لمعایير"نة، على أساس مؤقت بالتنفيذ الفوري في األما
، التي صدرت عن "السلوك في الخدمة المدنية الدولية

مع اإلشارة، في هذا . لجنة الخدمة المدنية الدولية
اإلطار، إلى أن هذا الصك وإن آان یقدم فوائد معایير 
السلوك في النظام الموحد، فهو یلتزم الصمت إزاء 

لعالمية لألرصاد بعض القضایا التي تهم حاليًا المنظمة ا
ویرى المجلس التنفيذي أنه ینبغي أن تتطرق . الجویة

 إلى جميع (WMO)مدونة القواعد األخالقية للمنظمة 
هذه القضایا، وأن یتضمن اإلطار المناسب المعتمد 
أفضل الممارسات، معوًال حسب الضرورة على نماذج 
من داخل منظومة األمم المتحدة أو من خارجها، بما في 

مدونات القواعد األخالقية أو قواعد السلوك في آل ذلك 
من القطاعين العام والخاص، حسبما یكون ذلك مالئمًا 

ولبلوغ هذه الغایة، یدعو المجلس . وقابًال للتطبيق
التنفيذي أعضاء المنظمة إلى تبادل الخبرة الفنية 
والتوصيات بشأن مدونة للقواعد األخالقية مع األمين 

 .يها فرقة العملالعام لكي تنظر ف
 

 من جدول 4.2.1 البند(شؤون الموظفين  4.2.1
 )األعمال

 
 في المنظمة العالمية لألرصاد   المسائل الجنسانية

 الجویة
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالتقدم  4.2.1.1

المحرز منذ الدورة السادسة والخمسين للمجلس، وطلب 
ل المسائإلى األمين العام أن یعد خطة عمل خاصة ب

، وتوفير (WMO) تعتمدها األمانة والمنظمة الجنسانية
انظر المرفق السادس بهذا (الموارد الالزمة لتنفيذها 

 ).التقریر
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وأحاط المجلس علمًا بأن المؤتمر الرابع  4.2.1.2
التقریر النهائي الموجز  من 9.1.26الفقرة (عشر 

مع  للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد الجویة
یعترف بالحاجة ) 960 مطبوع المنظمة رقم ،القرارات

إلى تنظيم مؤتمر ثالث في المستقبل الستعراض التقدم  
المحرز والنظر في المزید من األعمال لضمان زیادة 
مشارآة المرأة في األرصاد الجویة والهيدرولوجيا، 
وطلب إلى األمين العام وضع الترتيبات المالئمة 

 . الية الالحقةلتحقيق هذا الهدف في الفترة الم
 

 (WMO)الخبراء االستشاریون الذین عينتهم المنظمة 
 2004في عام  
أعرب المجلس عن تقدیره للوثيقة المقدمة  4.2.1.3

ألول مرة من األمانة إلى المجلس، وأحاط علمًا 
/  المرحليبالمعلومات الواردة في تذیيلي التقریر

یقدم  التقریر عن األنشطة، وطلب إلى األمين العام أن 
تقریرًا إلى دورته الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي 

 .2005عن الخبراء االستشاریين المعّينين في عام 
 

 التعدیالت في الئحة الموظفين
أحاط المجلس علمًا بالتعدیالت التي  4.2.1.4

أدخلها األمين العام منذ الدورة السادسة والخمسين 
لى موظفي للمجلس على الئحة الموظفين المطبقة ع

وأحاط علمًا أیضًا بأن هذه التعدیالت . )WMO(المنظمة 
قد أدخلت وفقًا لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة أو 
أعلنت عنها لجنة الخدمة المدنية الدولية بموجب نظامها 

 .األساسي
وطلب المجلس إلى األمين العام أن یشير    4.2.1.5

فعلية في الئحة  في المستقبل إلى التغييرات النصية ال
. الموظفين فضًال عن تقدیم أسباب إجراء هذه التغييرات

وإضافة إلى ذلك، طلب المجلس إلى األمين العام القيام 
 )WMO(بالتنسيق بين السياسة التي تبعتها المنظمة 

بخصوص إجازة األبوة والسياسة المعتمدة فيما یخص 
ت النظام الموحد لألمم المتحدة في إطار البارامترا

  من تقریر لجنة الخدمة المدنية 211الواردة في الفقرة 
 (A/59/30 (Vol.I)). 

وطلب المجلس إلى األمين العام  4.2.1.6
استعراض الخيار المتمثل في التوفيق بين سياسة 
المنظمة بشأن المنح التعليمية المخصصة للموظفين 
الذین یعيشون أو یعملون في بلدانهم والسياسة المعتمدة 

 من النظام األساسي للموظفين في األمم 3.2المادة في 
المتحدة وتقدیم تقریر عن ذلك إلى المجلس التنفيذي في 

وأحاط المجلس علمًا بأن . دورته الثامنة والخمسين
 من النظام األساسي للموظفين في األمم 3.2المادة 

المتحدة ینص على دفع منح تعليمية للموظفين الذین 
 .خارج موطنهم المقرریقيمون أو یخدمون 

وطلب المجلس إلى األمين العام  4.2.1.7
استعراض الخيار المتمثل في التوفيق بين سياسة 
المنظمة بخصوص معدالت بدل اإلقامة لكبار الموظفين 
وموظفي الفئة المتوسطة والسياسة المتبعة في األمم 
المتحدة وتقدیم تقریر عن ذلك إلى الدورة الثامنة 

وأحاط المجلس علمًا بأن . جلس التنفيذيوالخمسين للم
ینایر / األمم المتحدة توقفت منذ األول من آانون الثاني

  عن دفع معدالت عالية لبدل اإلقامة وفقاً 2004
  من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 31للفقرة  

الثامنة والخمسين، المسائل  في دورتها 270/58رقم 
 جية المقترحة لفترة السنتين المتصلة بالميزانية البرنام

2005-2004. 
 

أجور الموظفين غير المصنفين على رتب والداخلة في    
 حساب المعاش التقاعدي

أحاط المجلس علمًا بأنه طبقًا ألحكام  4.2.1.8
من نظام الصندوق المشترك للمعاشات  ) ب(54المادة 

التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، یجب تسویة جدول 
الفئة الفنية وما فوقها اعتبارًا من تاریخ أجور موظفي 

النفاذ نفسه وبالنسبة المئویة نفسها لزیادة األجر  
آما أحاط المجلس علمًا بأن لجنة الخدمة . الصافي

المدنية الدولية أعلنت عن الجدول المنقح الناتج الخاص 
باألجور الداخلة في حساب المعاش التقاعدي والمطبق 

وظفين وأن وآالتي األمم على هذه الفئات من الم
 (lTU)االتحاد الدولي لالتصاالت (المتحدة المماثلتين 

قامتا بناء على ذلك ) (UPU)واتحاد البرید العالمي 
بتسویة األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي  

ومن ثم قرر . لموظفيهما غير المصنفين على رتب
/ ولالمجلس أیضًا أن یطبق، بأثر رجعي اعتبارًا من أیل

، المستویات التالية لألجر السنوي الداخل 2004سبتمبر 
 .في حساب المعاش التقاعدي

دوالرًا 
 أمریكيًا

 األمين العام 024 276

دوالر 
 أمریكي

 نائب األمين العام 101 255

دوالرًا 
 أمریكيًا

 مساعد األمين العام 079 236

وطلب المجلس إلى األمين العام اتخاذ  4.2.1.9
 المالئمة التي تقتضيها المقررات المتخذة اإلجراءات

 .على هذا النحو
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 مرتبات الموظفين غير المصنفين على رتب
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بأن الجمعية  4.2.1.10

دیسمبر / العامة لألمم المتحدة اعتمدت في آانون األول
 جدوًال جدیدًا للمرتبات األساسية لموظفي الفئة 2004

/  آانون الثاني1العليا بدأ سریانه في الفنية والفئات 
 آما أحاط المجلس علمًا بأن هذا الجدول 2005ینایر 

 من نقاط مضاعفات تسویة مقر 1.88یعكس إدماج 
ال خسارة، في المرتبات / العمل، على أساس ال ربح

 .األساسية الصافية
 3-1وأحاط المجلس علمًا بأنه طبقًا للمادة  4.2.1.11

سي للموظفين تم تنفيذ جدول المرتبات من النظام األسا
المنقح، الذي یبين المبالغ الصافية الجدیدة، في األمانة 

 .2 – إلى مد 1 –فيما یتعلق بالموظفين في الرتب من ف 
وذآَّر المجلس بأن المؤتمر الرابع عشر  4.2.1.12

قرر تفویض المجلس في إجراء أیة تسویة لمرتبات 
العام ومساعد األمين العام قد األمين العام ونائب األمين 

تصبح ضروریة إذا حدثت خالل الفترة المالية الرابعة 
عشرة زیادة في مرتبات موظفي األمم المتحدة 

 .المماثلين
وأحاط المجلس علمًا بأن وآالتي األمم  4.2.1.13

 (lTU)االتحاد الدولي لالتصاالت (المتحدة المماثلتين 
قومان بتسویة مرتبات ت) (UPU)واتحاد البرید العالمي 

موظفيهما غير المصنفين على رتب طبقًا للمعدالت 
 .الواردة أدناه، أو انتهيتا من ذلك

واستنادًا إلى ما قررته الجمعية العامة  4.2.1.14
لألمم المتحدة، قرر المجلس أن یحدد المعدالت السنویة 
للمرتبات األساسية الصافية لموظفي المنظمة غير 

 آانون 1تب، بأثر رجعي اعتبارًا من المصنفين على ر
 : آما یلي2005ینایر / الثاني

المرتب الصافي 
 للمعيلين

 

دوالرًا 
 أمریكيًا

 األمين العام 461 144

دوالرات 
 أمریكية

 نائب األمين العام 603 132

دوالرًا 
 أمریكيًا

 مساعد األمين العام 822 121

ذ وطلب المجلس إلى األمين العام اتخا 4.2.1.15
اإلجراءات المالئمة التي تقتضيها المقررات المتخذة 

 .على هذا النحو
 

 التقریر السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية
أحاط المجلس علمًا بالتقریر السنوي   4.2.1.16

 للجنة الخدمة المدنية الدولية، المقدم طبقًا لثالثينا
 . من النظام األساسي للجنة17 للمادة

 بشأن شروط خدمتهمآراء الموظفين 
أعربت رئيسة رابطة الموظفين، بالنيابة  4.2.1.17

عن الموظفين، عن تقدیرها إلتاحة الفرصة لها  
لمخاطبة المجلس، وتقدیم وثيقة عن آراء الموظفين 

 .بشأن شروط خدمتهم
 

 الشؤون الداخلية لألمانة
رحب المجلس التنفيذي بأعضاء لجنة  4.2.1.18

ين حدیثًا خالل هذه الفترة  شؤون الموظفين المنتخب
االنتقالية، وأعرب عن تقدیره إلعدادهم وثيقة لرفعها 

 .إلى المجلس
وأبدى المجلس سروره لإلحاطة علمًا  4.2.1.19

بتضافر جهود الموظفين مع الجهود التي یبذلها األمين 
العام لبناء الثقة في نهج اإلدارة الجدید، ولتحسين آفاءة 

 .بشریةشعبة إدارة الموارد ال
وأعرب المجلس عن تقدیره للعمل  4.2.1.20

السریع والتعاوني الذي اضطلع به الموظفون وممثلو 
اإلدارة في إعداد مدونة القواعد األخالقية للمنظمة، 
وأحاط علمًا بأن األمين العام وافق على مجموعة 
المبادئ التي اقترحتها فرقة العمل المشترآة بشأن  

ة، والتي أنشأتها اللجنة مدونة القواعد األخالقي
 .(JCC)االستشاریة المشترآة 

وأحيط المجلس علمًا بما یساور الموظفين  4.2.1.21
من قلق إزاء أوجه عدم التيقن فيما یتعلق باألمن 
الوظيفي لبعض الموظفين في سياق إعادة هيكلة بعض 

ویتوقع المجلس أن یواصل األمين العام . اإلدارات
شفافية الكاملة في هذه العملية جهوده لضمان تحقيق ال

الصعبة، وأن یجد السبل الكفيلة بمواصلة توفير شروط 
استخدام مستقرة على نحو معقول لجميع الموظفين 
 .الذین یؤدون األعمال الالزمة للعمليات اليومية لألمانة 

 
 الوضع التعاقدي للموظفين المؤقتين

ن أحيط المجلس علمًا بأن ممثلي الموظفي 4.2.1.22
واألمين العام أجروا مناقشات بناءة، ودرسوا مقترحات 
بشأن مراجعة القواعد الناظمة الستخدام الموظفين 

وترمي هذه المقترحات إلى معالجة الشواغل . المؤقتين
ذات الصلة التي أعرب عنها المجلس التنفيذي في 

 .دوراته السابقة
وأحاط المجلس علمًا مع التقدیر بالجهود  4.2.1.23

متواصلة التي یبذلها األمين العام حسبما طلب المؤتمر ال
الرابع عشر من أجل التوقف عن ممارسة توظيف  
المتقاعدین والخبراء االستشاریين ألداء مهام روتينية 

 .الطابع
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 وبرنامج االنتهاء (ERP)برنامج التقاعد المبكر 
 (VSP)الطوعي للخدمة 

أحاط المجلس علما بأن عدیدًا من  4.2.1.24
الموظفين طلبوا إلى األمين العام بحث إمكان إدخال 

 وبرنامج الحوافز (ERP)برنامج الحوافز للتقاعد المبكر 
 على أساس منتظم، أو (VSP)لالنتهاء الطوعي للخدمة 

. على األقل جعل تنفيذ هذین البرنامجين أآثر تواترًا
وطلب المجلس إلى األمين العام النظر في هذه 

 .ر مع لجنة شؤون الموظفينالطلبات، بالتشاو
 

تقریر عن تعيينات وترقيات وترشيحات ونقل 
 الموظفين في الفئة الفنية وما فوقها

من االتفاقية، بحث  ) ب (21طبقا للمادة        4.2.1.25
المجلس وأقر التعيينات التي قام األمين العام بإجرائها 

 :منذ دورته السادسة والخمسين، على النحو التالي

 
 خ السریانتاری

 
مسمى الوظيفة والرتبة 
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

/  حزیران15
 2005یونيو 

أمانة ) 1 –مد (مدیر 
النظام العالمي لرصد 

 المناخ

GOODRICH, Mr 

D.M. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية
 

/  أیلول8
 2004سبتمبر 

، شعبة )5 –ف (رئيس 
نظم معالجة البيانات 

ارة المراقبة والتنبؤ، إد
 العالمية للطقس

 

CHEN, Mr P. 
 )آندا(

/  أیلول14
 2004سبتمبر 

مساعد تنفيذي لألمين 
 )5 –ف (العام 

REQUENA, Mr F. 
 )األرجنتين(
 

/  أیلول26
 2004سبتمبر 

، مكتب )5 –ف (رئيس 
الوقایة من الكوارث 

الطبيعية والتخفيف من 
آثارها، مكتب نائب 

 األمين العام
 

GOLNARAGHI, Dr 

M. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية

 آانون 29
ینایر / الثاني
2005 

، شعبة )5 –ف (رئيس 
شؤون المحيطات، إدارة 

 برنامج التطبيقات 

CABRERA, Mr 

E.E. 
 )آولومبيا(

 خ السریانتاری
 

مسمى الوظيفة والرتبة 
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

/  تموز15
 2005یوليو 

، شعبة )5 –ف (رئيس 
البرنامج العالمي 
للبيانات المناخية 

ومراقبة المناخ، إدارة 
  المناخ العالمي برنامج

 

BADDOUR, Mr O. 
 )المغرب(

یوليو /  تموز1
2004 

الممثل دون اإلقليمي 
، )4 –ف (ألوروبا 

إدارة األنشطة اإلقليمية 
والتعاون الفني 
 ألغراض التنمية

 

HRČEK, Mr D. 
 ) سلوفينيا(

/  أیلول1
 2004سبتمبر 

 ،)4–ف (مراجع  /مترجم
إدارة الخدمات اللغویة 

 والمطبوعات
 

 السيد عالء درویش
 )مصر(

 آانون 8
ینایر / الثاني
2005 

أخصائي علمي رئيسي 
، شعبـة )4 –ف (

الهيدرولوجيا، إدارة 
الهيدرولوجيا وموارد 

 المياه
 

RUTASHOBYA, 

Mr D.G. 
 )تنزانيا(

 آانون 15
ینایر / الثاني
2005 

 ،)4–ف (أخصائي علمي 
شعبة األرصاد الجویة 

الزراعية، إدارة برنامج 
 مناخ العالميال
 

STEFANSKI, Mr 

R.J. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية

/  شباط1
 2005فبرایر 

مسؤول تنسيق البرنامج 
، برنامج )4 –ف (

 المراقبة العالمية للطقس
 

RÜEDI, Dr I. 
 )سویسرا(

/  نيسان17
 2005أبریل 

، )4–ف (أخصائي علمي 
شعبة البيئة، إدارة 

برنامج البيئة وبحوث 
 لجويالغالف ا

 

NICKOVIC, Dr S. 
صربيا والجبل (

 )األسود

 آانون 24
ینایر / الثاني
2005 

، وحدة )3 –ف (رئيسة 
األجور والمعاشات 

التقاعدیة، شعبة الموارد 
البشریة، إدارة شؤون 

 إدارة الموارد

ZHANG, Mrs X. 
 )الصين(

 آانون 31
ینایر / الثاني
2005 

، )3–ف (أمين صندوق 
ة، شعبة الشؤون المالي

 إدارة شؤون إدارة الموارد

BALDWIN, Mr S.J. 
 )المملكة المتحدة(
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 خ السریانتاری
 

مسمى الوظيفة والرتبة 
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

/  شباط17
 2005فبرایر 

، )3 –ف (محررة 
إدارة الخدمات اللغویة 

 والمطبوعات
 

MASLINA, Mrs N. 
 )االتحاد الروسي(

مایو /  أیار1
2005 

مسؤول تطویر شبكة 
، شعبة )3 –ف (الویب 

نظم المعلومات، إدارة 
 لمواردشؤون إدارة ا

 

GALATI, Mr F.G. 
 )إیطاليا/سویسرا(

 تشرین 1
نوفمبر / الثاني
2004 

أخصائي علمي رئيسي 
، أمانة النظام )5 –ف (

 العالمي لرصد المناخ 

WESTERMEYER, 

Dr W. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية
 

وأقر المجلس أیضًا تمدیدات التعيين  4.2.1.26
 للتقاعد التي قام لبعض الموظفين بعد السن القانونية

األمين العام بإجرائها منذ الدورة السابقة للمجلس، على 
 :النحو التالي

مسمى الوظيفة والرتبة  المدة
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

 شهرًا حتى 12
تشرین 30 

نوفمبر / الثاني
2005 

 

، مكتب )2 –مد (مدیر 
األمين العـــام 

 والعالقات الخارجية
 

CHACOWRY, Mr 

S. 
 )موریشيوس(

 أشهـــر 5
إضافيــة حتى 

مایو /  أیار31
2005 

 

، النظام )2 –مد (مدیر 
 العالمي لرصد المناخ

THOMAS, Dr A.R. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية
 

 شهرًا حتى12
/  آب31

أغسطس 
2005 

، إدارة )1 –مد (مدیر 
المراقبة العالمية للطقس 

 1 في 2-رقي إلى مد(
 أآتوبر /تشرین األول

2004( 
 

SCHIESSL, Mr 

D.C. 
 )ألمانيا(

 شهرًا حتى 12
/  آب31

 2004 أغسطس
باإلضافة إلى 

 شهرًا 12
أخرى حتى 

/  آب31
أغسطس 

2005 

، )5 –ف (رئيس 
شعبــة برنامــج 

األعاصيــر المداریة، 
 إدارة تطبيقات البرنامج

ABE, Mr K. 
 )اليابان(

أو / ت ووأحاط المجلس علما بالترشيحا 4.2.1.27
الترقيات التي قام األمين العام بإجرائها منذ دورته 
السابقة نتيجة لمسابقات أجریت بعد صدور اإلعالنات 

 :عن الوظائف الشاغرة، على النحو التالي
 

مسمى الوظيفة والرتبة  تاریخ السریان
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

 / تشرین األول1
 2004أآتوبر 

مكتب ، )2 –مد (مدیر 
األمين العام والعالقات 

إعادة (الخارجية 
 )1-التصنيف من مد

 

CHACOWRY, Mr 

S. 
 )موریشيوس(

 / تشرین األول1
 2004أآتوبر 

، برنامج )2 –مد(مدیر 
إعادة (المناخ العالمي 
 )1-التصنيف من مد

 

DAVIDSON, Mr 

K.D. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية
 

/  تشرین األول1
 2004أآتوبر 

، إدارة )2 –مد  (مدیر
األنشطة اإلقليمية 

والتعاون الفني 
إعادة (ألغراض التنمية 
 )1 –التصنيف من مد 

 

DIALLO, Mr H.M. 
 )النيجر(

 /تشرین األول1 
 2004أآتوبر 

، إدارة )2 –مد (مدیر 
المراقبة العالمية للطقس 

 إعادة التصنيف من (
 )1-مد
 

SCHIESSL, Mr 

D.C. 
 )ألمانيا(

س   مار/  آذار1
2005 

، )1 –مد (مدیر 
البرنامج الفضائي 

للمنظمة، مكتب نائب 
إعــادة (األمين العــام 
 )5 -ف (التصنيف من 

 

HINSMAN, Dr 

D.E. 
الوالیات المتحدة (

 )األمریكية

مارس /  آذار1
2005 

، برنامج )1 –مد(مدیر 
التعاون الطوعي، مكتب 

البرامج العالمية 
والشراآات 

االستراتيجية، إدارة 
األنشطة اإلقليمية 

والتعاون الفني 
إعادة (ألغراض التنمية 
 )5 -التصنيف من ف 

 

TOYA, Dr T. 
 )اليابان(

/  حزیران15
 2005یونيو 

، إدارة )1-مد(مدیر 
 برنامج المناخ العالمي

NYENZI, Mr B.S. 
 ) تنزانيا(
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 تشرین 9
نوفمبر/ الثاني
2004 

مسؤول تخطيط رئيسي 
، إدارة )5 –ف (

اللغویة الخدمات 
ترقية إلى (والمطبوعات 
 )رتبة الوظيفة

 

KORETSKI, Mr 

A.A. 
 )االتحاد الروسي(

 
/ وأحاط المجلس علمًا بعمليات النقل 4.2.1.28

التبدیل التي قام األمين العام بإجرائها منذ دورته 
 :السابقة، على النحو التالي

 
مسمى الوظيفة والرتبة  تاریخ السریان

 والوحدة التنظيمية
 

 االسم والجنسية

مارس /  آذار1
2005 

 بالنيابة  عين مدیرًا 
إلدارة ) 2 –مد (

األنشطة اإلقليمية 
والتعاون الفني 

ألغراض التنمية 
باإلضافة إلى مهامه 

 الوظيفية آمدیر
 لمكتب التخطيط 

 االستراتيجي
 

DE GUZMAN, Dr 

R.A. 
 )الفلبين(

/  حزیران23
 2004یونيو 

 

عين مساعدًا خاصًا 
 ئب األمين العام لنا
 )1 –مد (

LIZANO VINDAS, 

Mr G. 
 )آوستاریكا(
 

أبریل /  نيسان4
2005 

) 1 –مد (عين رئيسًا 
لمكتب تنسيق األنشطة 

 اإلقليمية، إدارة 
األنشطة اإلقليمية 

والتعاون الفني 
 ألغراض التنمية

 

KONARÉ, Mr K. 
 )مالي(

تشرین   1
نوفمبر / الثاني
2004 

ة عين مدیرًا بالنياب 
، إدارة برنامج   )5 –ف  (

 المناخ العالمي

NYENZI, Dr B.S.

 )تنزانيا(
 

تشرین   3
نوفمبر / الثاني
2004 

عينت رئيسة بالنيابة 
لشعبة  ، )5 – ف (

 البشریة،   الموارد 
إدارة شؤون إدارة  

 الموارد 
 

CHESTOPALOV, 

Ms K.

 )فرنسا(

أبریل /  نيسان4
2005 

 عين مدیرًا بالنيابة 
رة التعليم ، إدا)5 –ف (

 والتدریب

DRAGICHI, Dr I.

 )رومانيا(

مسمى الوظيفة والرتبة  تاریخ السریان
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

أبریل / نيسان 4
2005 

،   )5 –ف  (عين رئيسًا  
إدارة    لشعبة  

إدارة  المعلومات،    
 شؤون إدارة الموارد 

 

GRANADOS-

FERNANDEZ, Mr 

J.B.

 )آولومبيا(

تشرین   3
نوفمبر / الثاني
2004 

) 5 –ف  (عينت رئيسة 
لوحدة التعيين والتدریب  

رد البشریة،   شعبة الموا
إدارة شؤون إدارة  

 الموارد 
 

GUERRERO, Mrs 

V.H.

 )شيلي(

أبریل / نيسان 4
2005 

،   )5 –ف  (عين رئيسًا  
المشاریع   لمكتب

الخاصة، إدارة شؤون   
 إدارة الموارد 

 

LEE CHOON, Mr 

A.K.

 )موریشيوس (
 

تشرین   3
نوفمبر / الثاني
2004 

عين رئيسًا بالنيابة  
مكتب  ، )4 – ف (

وشؤون   اتالمشتری
السفر، إدارة شؤون    

 إدارة الموارد 
 

ILINE, Mr A.

 )االتحاد الروسي(
 

تشرین   3
نوفمبر / الثاني
2004 

، )4 –ف (عينت رئيسة 
االستحقاقات  لوحدة

واإلدارة، شعبة الموارد   
البشریة، إدارة شؤون   

 إدارة الموارد 
 

KHOURY, Mrs D. 
 )موریشيوس (

أبریل / نيسان 4
2005 

بالنيابة عين رئيسًا  
 شعبة  ، )4 – ف (

 المالية،  الشؤون 
إدارة شؤون إدارة  

 الموارد 

NGWIRA, Mr L.A.

 )مالوي(

/ آب 1
 2004أغسطس   

عين رئيسًا بالنيابة  
شعبة  ، )4 – ف (

 المشترآة،  الخدمات
 شؤون إدارة  إدارة

 الموارد 

NICOLAS, Mr M.

 )فرنسا(
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مسمى الوظيفة والرتبة  تاریخ السریان
 والوحدة التنظيمية

 

 االسم والجنسية

أبریل / نيسان 4
2005 

عينت رئيسة بالنيابة 
شعبة  ،)4 – ف (

تكنولوجيا المعلومات،   
إدارة شؤون إدارة  

 الموارد 
 

TOUKALEK, Mrs 

V.

البوسنــة (
  )والهرسك 

،   H. Dialloوأثنى المجلس على السيد  4.2.1.29
المدیر السابق إلدارة األنشطة اإلقليمية والتعاون الفني 
من أجل التنمية، إلسهامه في تعزیز المنظمة وأنشطتها 

ق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا دعمًا للمراف
(NMHSs)السيما في البلدان النامية ، . 

 
 تعيين مساعد األمين العام

نظر المجلس في تعيين مساعد األمين  4.2.1.30
من االتفاقية واإلجراء الذي ) ب (21العام وفقًا للمادة  

 والوارد في الفقرة (1987)وضعه المؤتمر العاشر 
قریر النهائي الموجز للمؤتمر العالمي الت من (9.4.9)

مطبوع المنظمة  (العاشر لألرصاد الجویة مع القرارات
 ووافق المجلس على اقتراح األمين ). 681رقم 

 مساعدًا لألمين R.D.J. Lengoasaالعام بتعيين السيد 
 .العام

 
اإلجراءات الخاصة بتعيين نائب األمين العام ومساعد  

 األمين العام 
استعرض المجلس التنفيذي اإلجراءات  4.2.1.31

القائمة ونظر في اقتراح األمين العام المتعلق بتعيين 
وبناء على ذلك . نائب األمين العام ومساعد األمين العام

دعا المجلس األمين العام إلى التعمق في دراسة المسألة 
 :بهدف وضع آلية مناسبة بحيث

تراعي الحاجة إلى ضمان االستمراریة  )أ(
لمؤسسية على مستوى اإلدارة التنفيذیة مع ا

 استدامة المرونة في التعيينات؛
تتيح إمكانية تسریع عملية اتخاذ القرارات عن   )ب(

طریق الحصول على الموافقة على هذه 
التعيينات بالنيابة عن المجلس التنفيذي في الفترة  

 .الفاصلة ما بين دورتي المجلس
تقدیم اقتراحات طلب إلى األمين العام  4.2.1.32

مناسبة بشأن هذه المسألة إلى دورته الثامنة 
 .والخمسين

 من  4.2.2البند( المسائل اإلداریة األخرى 4.2.2
 )جدول األعمال

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالمعلومات  4.2.2.1
الواردة في التقریر الخاص بأنشطة المشتریات في عام 

2004. 
لتطورات الجدیدة أحاط المجلس علمًا با 4.2.2.2

وطلب . في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المجلس إلى األمين العام مواصلة دعمه لتحسين 
التطبيقات الحاسوبية وتطویرها الجدید متى دعت 

 .الحاجة إلى ذلك لتيسير آفاءة المنظمة
 

  جدول من4.3البند  (اللغات والمطبوعات 4.3
 )األعمال

رات مع أعضاء عقب إجراء مشاو 4.3.1
 المجلس التنفيذي، اقترح إدخال نظام تعقب 
 التغييرات على ورقات العمل أثناء انعقاد 

وقد أّید المجلس هذا . دورات الهيئات التأسيسية
 .االقتراح

 وأحاط المجلس علمًا بالمرفق بالقرار  4.3.2
  برنامج المطبوعات للفترة المالية –) 14 –م  (22

ن أخذ المجلس في االعتبار وبعد أ. الرابعة عشرة
 الحاجة إلى نسخ لغویة إضافية لبعض 
 المطبوعات وآذلك الحاجة إلى الكفاءة بالقياس 
إلى التكلفة في تحسين خدمات اللغات والمطبوعات، 
طلب إلى األمانة أن تواصل استعراض قائمة 
المطبوعات اإللزامية لضمان تدفق المعلومات بشكل 

 من خالل برنامج أفضل إلى أعضاء المنظمة
 وینبغي أن تراعى في عملية  . المطبوعات

االستعراض أولویات أعضاء المنظمة وتوافر الموارد 
المالية والبشریة، واالستخدام األمثل لتكنولوجيا 

 .المعلومات
وأقّر المجلس المقترح، الذي سيعرض   4.3.3

المبادئ على المؤتمر الخامس عشر للنظر فيه، بإدراج 
 لتعليم وتدریب الموظفين في مجالي األرصاد التوجيهية

مطبوع المنظمة رقم  (الجویة والهيدرولوجيا التطبيقية
وآان القصد من . في قائمة المطبوعات اإللزامية) 258

هذا المطبوع إسداء المشورة إلى أعضاء المنظمة 
 بشأن المعایير المستصوبة للتعليم والتدریـب في مجـال
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 وبصفة خاصة عرض التصنيف الجوية، األرصاد
الجديد لموظفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

وفي هذا السياق، قدمت .  المحدثة للتدريبوالمناهج
 تشرين  23في ) ICAO(منظمة الطيران المدني الدولي 

 المؤهالت "164 رقم التعديل 2003نوفمبر / الثاني
في مجال األرصاد والتدريب الخاصة بجميع العاملين 

 الطيران المدني باتفاقية 1 المرفق ،"للطيرانالجوية 
 للعاملين، والذي ينص بالتحديد  الترخيص –الدولي 

 لألرصاد على آاهل المنظمة العالمية تقع"على ما يلي 
الجوية مسؤولية المتطلبات المتعلقة بتدريب ومؤهالت 

 الجوية للطيران األرصادجميع العاملين في مجال 
". 258يمكن االطالع عليها في وثيقة المنظمة رقم .... و 

ولهذا وافق المجلس على التوصية برفع مستوى مطبوع 
 مستوى المطبوعات اإللزامية لكي إلى 258 رقمالمنظمة 
 باللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية يصدر

 . سنواتثمانيوالروسية واإلسبانية مرة آل 
غ المؤتمر الرابع عشر بأن المطبوع وقد ُأبل 4.3.4

اإللزامي المعنون ملخص واف لتسهيالت التدريب في 
مطبوع (مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية 

سوف ُينقل عما قريب إلى نسخة ) 240المنظمة رقم 
انظر الفقرة (إلكترونية تعرض على شبكة الويب 

ائي الموجز  من الملخص العام للتقرير النه3.6.2.11
الجوية مع  للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد

وتتاح مجموعة )). 960مطبوع المنظمة رقم (القرارات 
جزئية من النسخة اإللكترونية على شبكة الويب من هذا 

إرسالها في شكل  ، يمكن)Word(المطبوع في وثيقة 
. مطبوع إلى أعضاء المنظمة بناء على الطلب فحسب

 لم تنقح بشكل رسمي، بيد أنها تعتبر مفيدة وهذه الوثيقة
جدًا لألغراض العملية نظرًا ألنه يتم تحديثها آل سنة، في 

التقليدية من مطبوع  حين يتم تحديث النسخة الورقية
وأيد .  مرة واحدة فقط آل ثماني سنوات240المنظمة رقم 

المجلس المقترح، الذي سيعرض على المؤتمر الخامس 
بوقف عملية إعداد ونشر النسخة الورقية عشر للنظر فيه، 

من هذا المطبوع باعتبارها من المطبوعات اإللزامية التي 
ووفقًا لذلك، ينبغي نشر ). WMO(تصدرها المنظمة 

) أساسًا باللغة اإلنكليزية(المطبوع في نسق إلكتروني فقط 
باعتباره مطبوعًا من المطبوعات التي تصدرها اإلدارات 

 .يثها سنويًاوالتي يتعين تحد
 
 من جدول 5البند  ( البرنامج والميزانية 5

 )األعمال
مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  5.1

 ) من جدول األعمال5.1البند  (2007-2006
نظر المجلس التنفيذي في مقترحات   5.1.1

األمين العام بشأن البرنامج والميزانية لفترة السنتين 

 رة المالية الرابعة عشرة  من الفت) 2006-2007(الثانية 
وأعرب عن تقديره لمقترحات البرنامج ). 2007-2006(

 التي (2006-2007)والميزانية لفترة السنتين الثانية 
أعدت ضمن الحد األقصى للنفقات للفترة المالية الرابعة 

 األقصى للنفقات لحد ا-)  14– م  (30عشرة وفقًا للقرار 
 - )14 -م  (31 والقرار - في الفترة المالية الرابعة عشرة
  ومع مراعاة القرار  -الميزنة القائمة على النتائج  

 .2004-2005 الميزانية لفترة العامين -) 55 -م ت   (19
ورحب المجلس بالتحسينات المدخلة على  5.1.2

وأحاط علمًا بأن تقديم معلومات إضافية . األنساق الجديدة
ادر التمويل ووافية عن الميزانية بصرف النظر عن مص

آما رحب بنهج البرمجة الجديد . أسفر عن زيادة الشفافية
برنامج  (بين اإلداراتالثالثة  المتبع إزاء البرامج الشاملة
برنامج الوقاية من الكوارث المنظمة ألقل البلدان نموًا و

 الطبيعية والتخفيف من آثارها، والبرنامج الفضائي
هج التآزر والتنفيذ ، والمتوقع أن يعزز هذا الن)للمنظمة

 .الفعال للبرامج العلمية والفنية للمنظمة
. 3.2 و 3.1ونظر المجلس في التوصيتين  5.1.3

وتناولت توصيات اللجنة فيما يتعلق بالبرنامج 
 الموافقة على 2006-2007والميزانية لفترة السنتين 

 فرنك سويسري لفترة 200 630 126الميزانية البالغة 
 عن طريق 5/1 واعتماد القرار 2006-2007السنتين 

 من الالئحة 4.2 وإلى المادة 7.3إدراج إحالة إلى المادة 
 ) 1(المالية،عند اإلذن للمدير العام في إطار البندين 

 .على التوالي) 2(و
ووافق المجلس على البرنامج والميزانية  5.1.4

 من الفترة المالية  2006-2007لفترة السنتين الثانية 
 200 630 126والبالغة ) 2004-2007(رة الرابعة عش

 ).57 -م ت  (13فرنك سويسري واعتمد القرار 
 

األنشطة ذات األولية العالية لفترة  5.2
 من 5.2البند  (2006-2007السنتين 

 )جدول األعمال
أشار المجلس التنفيذي إلى أن المؤتمر  5.2.1

 من 9.1الرابع عشر وافق على تعليق العمل بالمادة 
ة المالية خالل الفترة المالية الرابعة عشرة فقط، الالئح

فيما يتعلق بتوزيع أي فائض نقدي قد يتراآم من الفترة 
المجلس التنفيذي المالية الثالثة عشرة،  وعلى تفويض 

بتخصيص هذا الفائض النقدي الفترة المالية هذه خالل 
 ماليين فرنك سويسري الذي استخدم   4إضافة إلى مبلغ 

رة جزئية لتمويل الحد األقصى لإلنفاق بالفعل بصو
للفترة المالية الرابعة عشرة لألنشطة ذات األولية العالية 

 على نحو ما ورد في والمقدرة تكاليفها بالكامل
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على سبيل اإلرشاد،  ) 14 -م  (30 بالقرار 2 المرفق
والتي ستستكمل ضمن الفترة المالية الرابعة عشرة 

 .لقياس إلى التكلفةبصورة أآثر فعالية وآفاءة با
ونظر المجلس في مقترحات األمين العام  5.2.2

 بشأن األنشطة ذات األولوية العالية لفترة السنتين 
وأحاط علمًا بأن مقترحات األمين العام . 2007-2006

بشأن األنشطة ذات األولوية العالية لفترة السنتين 
وهذا  .  فرنك سويسري000 477 5 تبلغ 2007-2006

يمثل الرصيد المتبقي من إجمالي الفائض النقدي المبلغ 
المتراآم من الفترة المالية الثالثة عشرة وقدره 

 فرنك سويسري بعد مراعاة المخصصات 100 970 12
 ماليين فرنك سويسري لتمويل الحد 4السابقة وقدرها 

األقصى لإلنفاق للفترة المالية الرابعة عشرة تمويًال 
المخصص لألنشطة ذات  100 493 3 جزئيًا، ومبلغ  

 . 2004-2005األولوية العالية للفترة 
  4.2 و 4.1 ونظر المجلس في التوصيتين 5.2.3

وآانت اللجنة . الصادرتين عن اللجنة االستشارية المالية
قد أوصت، فيما يتعلق باألنشطة ذات األولوية العالية 

، بالموافقة على تخصيص مبلغ )2006-2007(للفترة 
نك سويسري من الفائض النقدي المتراآم  فر000 477 5

من الفترة المالية الثالثة عشرة لألنشطة ذات األولوية  
 14 واعتماد مشروع القرار 2006-2007العالية للفترة 

 من الالئحة  2-4عن طريق إدراج إحالة إلى المادة 
 .المالية 

وأقر المجلس األنشطة ذات األولوية  5.2.4
 واعتمد القرار 2006-2007العالية لفترة السنتين 

 ).57 -م ت  (14
 
مناقشة أولية بشأن البرنامج  6

والميزانية للفترة المالية الخامسة 
 من 6البند () 2008-2011( عشرة

 )جدول األعمال
التنفيذي مقترح األمين  بحث المجلس 6.1

العام الخاص بعرض األولويات والموارد للفترة المالية 
 ونظر المجلس في  ).2008-2011(الخامسة عشرة 

 2.6 للجنة االستشارية المالية وفي التوصية 7التوصية 
وتمثلت توصيات اللجنة . للجنة مراجعة الحسابات

االستشارية المالية إلى المجلس التنفيذي فيما يتعلق 
بالمناقشة األولية للبرنامج والميزانية للفترة المالية 

مقترحات أن يحيط علمًا ب‘ أ’: الخامسة عشرة فيما يلي
 مليون 262األمين العام الرامية إلى تقديم ميزانية تبلغ 

فرنك سويسري للفترة المالية الخامسة عشرة على 
أن يطلب إلى األمين  ‘ ب’أساس نمو حقيقي صفري؛ 

العام أن يقدم خيارين للبرنامج والميزانية للفترة المالية 
الخامسة عشرة أحدهما بناء على نمو اسمي صفري 

أن يطلب ‘ ج’بناء على نمو حقيقي صفري؛ واآلخر 
إلى األمين العام أن يقدم تقريرًا ألداء البرنامج قائمًا  
على النتائج لتيسير النظر بشكل شامل في خيارات 

‘ د ’البرنامج والميزانية للفترة المالية الخامسة عشرة؛ 
أن يطلب إلى األمين العام أن يواصل العرض الموحد 

 بصفة خاصة بإضافة اإليراد للميزانية مع القيام
المتحصل من دعم البرامج، واإليراد من الفوائد، ومن 
مبيعات المطبوعات ومن تأجير المباني، وأن يقترح 
التسوية الالزمة للميزانية في سياق البرنامج والميزانية 

. )2008-2011(المقترحين للفترة المالية الخامسة عشرة 
األمين العام أن يدرج وطلب المجلس التنفيذي أيضًا من 

في عرض الميزانية المعلومات المتعلقة بالموارد 
وأآد أحد األعضاء على . المتأتية من خارج الميزانية

أنه فيما يتعلق بالفائض النقدي المحتمل من الفترة 
 9.1المالية الرابعة عشرة، ينبغي مراعاة أحكام المادة 

 .من الالئحة المالية
تمد المجلس التنفيذي  وبعد المناقشة، اع 6.2

 ).57 –م ت  (16القرار 
 
 من 7البند  ( الخطة الطویلة األجل 7

 )جدول األعمال
مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة الطویلة األجل السادسة 

(6LTP) 
أقر المجلس التنفيذي بأن أحد السبل  7.1

الفعالة لمراقبة تنفيذ الخطة الطويلة األجل السادسة  
 التحقق من مساهمة مختلف  يتمثل في(6LTP)للمنظمة 

 (6LTP)البرامج في تحقيق استراتيجيات الخطة  
وأحاط المجلس علمًا بأن . واألهداف المرتبطة بها

وأقر . تقارير البرامج ذات الصلة، قدِّمت خالل الدورة
بوجوب أخذ هذه التقارير في االعتبار لدى إعداد   
فيذ  الدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذي تقييم تن

 .(6LTP)الخطة 
وأحاط المجلس علمًا بالمنهجية المتَّبعة  7.2

وطلب إلى الفريق . (6LTP)في إعداد تقييم تنفيذ الخطة 
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط 

 مراعاة اتباع ممارسة (WG/LTP)الطويل األجل 
الحصول على تقييم للتنفيذ من رؤساء اللجان الفنية، 

ادات اإلقليمية ومن األمين العام أيضًا لدى إعداد واالتح
 . مسودة التقييم

والحظ المجلس أيضًا مراعاة الخطة  7.3
ومالءمتها في الوثائق   (6LTP)الطويلة األجل السادسة 
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والرسائل الوثيقة الصلة بالتطورات المؤخرة من قبيل 
، (GEOSS)المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 

ئي للمنظمة، وبرنامج الوقاية من والبرنامج الفضا
الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، بما في ذلك 
المبادرات المتعلقة بالزلزال وآارثة األمواج السنامية 

 .2004ديسمبر / التي حدثت في آانون األول
وسلم المجلس بأن تقييم الخطة الطويلة  7.4

 يمكن أن يكون عملية معقدة (6LTP)األجل السادسة 
وصعبة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا في درجات 

ومع . التطور في الربط بين األنشطة وتدابير األداء
مراعاة الموارد المتاحة ألعضاء المجلس وفي األمانة 
على السواء، وافق المجلس على ضرورة أن تنفذ عملية 
تقييم الخطة الطويلة األجل السادسة في المقام األول من 

. (WMO)تحقيق استراتيجيات المنظمة  زاوية مدى 
وطلب المجلس في هذا الصدد من الفريق المعني 

 أن ينظر في مدى  (WG/LTP)بالتخطيط الطويل األجل 
مالءمة اللجوء إلى شكل ما من التقييم الخارجي يرآز 
على تحقيق استراتيجيات المنظمة فيما يتعلق بتقديم 

 ).2 و1االستراتيجيتان (الخدمات 
 

 رامج المنظمة في المستقبلهيكل ب
أعرب المجلس عن إدراآه للتغيرات  7.5

 بوصفها استجابة (WMO)الحادثة في أنشطة المنظمة 
لتطورات ذات صلة، وعلى سبيل المثال، تطلبت 
األنشطة الشاملة المنفذة في إطار برنامج الوقاية من 
الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها استعراضًا 

تترابط بها مختلف البرامج، ويدعم بها للكيفية التي 
بعضها بعضًا، وباإلضافة إلى ذلك، هناك أيضًا اتجاه 

:  مثل(WMO)نحو المزيد من إدماج أنشطة المنظمة 
بما في ذلك (األنشطة المتعلقة بنظام الرصد المتكامل 

مبادرة المنظومة العالمية لنظم رصد األرض  
(GEOSS) ( ونظام معلومات المنظمة(WIS) . ،ومن ثم

برنامج (فباإلضافة إلى البرنامجين الشاملين القائمين 
الوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، 

، يمكن بحث إنشاء برنامج )والبرنامج الفضائي للمنظمة
 .(WIS)موحد لنظام الرصد وبرنامج معلومات المنظمة 

وأقر المجلس بالحاجة إلى ربط هيكل  7.6
 باستراتيجيات المنظمة في (WMO)ة برامج المنظم

وأشار إلى أن الهيكل الحالي . الخطط الطويلة األجل
للبرامج يمكن استبقاؤه، وإلى أنه يمكن تحديد 
االستراتيجيات الخاصة التي تسهم فيها هذه البرامج 

 .تحديدًا أآثر وضوحًا
وأحاط المجلس علمًا بالهيكل الهرمي  7.7

 التسع، وأشار إلى أنه (WMO)الستراتيجيات المنظمة 

يمكن النظر في إعادة ترتيب تسلسل البرامج الرئيسية 
وسيعني . لجعلها أآثر توافقًا مع هيكل االستراتيجيات

هذا أن البرامج التي ُتعنى في المقام األول بتقديم 
ستوضع في ) 2 و1انظر االستراتيجيتين (الخدمات 

صد المقام األول ثم توضع البرامج المتعقلة بالر
 ).6 و5انظر االستراتيجيتين (والبحوث بعد ذلك 

وأآد المجلس أهمية تسليط الضوء على  7.8
احتياجات أقل البلدان نموًا في الهيكل البرنامجي في 
 . المستقبل، وأهمية اتخاذ إجراءات من أجل تلك البلدان

وأحاط المجلس علمًا بوجه خاص بتنفيذ  7.9
لمصفوفات وبما يترتب اإلدارة القائمة على الجداول وا

على هذا النهج من فوائد تتمثل في زيادة التآزر، 
وأعرب المجلس عن اعتقاده بأنه ينبغي النظر في 
وضع هيكل برنامجي يسلط الضوء على العالقات 
وأوجه التعاضد بين البرامج التي ُيقتضى منها تحقيق 

وقد . األهداف العالية المستوى للتخطيط الطويل األجل
لك برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية أوضح ذ

والتخفيف من آثارها، والكيفية التي يرتبط بها هذا 
وأشار  .  األخرى(WMO)البرنامج ببرامج المنظمة 

المجلس إلى أنه ينبغي استخدام هذا النهج على نطاق 
أآثر اتساعًا لضمان أن تكون جميع األنشطة التي تتعلق 

 .  مجت على النحو السليمبفوائد مجتمعية رئيسية قد أد
وعلى ضوء ما خلص إليه المجلس طلب   7.10

إلى الفريق العامل المعني بالتخطيط الطويل األجل 
مراعاة تلك اآلراء لدى إعداد مشروع هيكل البرامج 

 . في الفترة المالية المقبلة
 

 (7LTP)إعداد الخطة الطویلة األجل السابعة للمنظمة 
قه العامل المعني طلب المجلس إلى فري 7.11

 زيادة تطوير هيكل (WG/LTP)بالتخطيط الطويل األجل 
البرامج المذآور آنفًا الستخدامه آأساس إلعداد مشروع 

 ومقترحات (7LTP)الخطة الطويلة األجل السابعة 
األمين العام بشأن البرنامج والميزانية للفترة المالية 

جلس  للم57الخامسة عشرة، التي ستنظر فيها الدورة 
 .التنفيذي

وأآد المجلس أن اإلطار المستخدم في  7.12
الرؤية،   ((6LTP)إعداد الخطة الطويلة األجل السادسة 

والنتائج المرجوة، واالستراتيجيات واألهداف المرتبطة 
ومع ذلك، طلب . اليزال، بصفة أساسية، صالحًا) بها

المجلس من الفريق العامل مراعاة مداوالت المجلس 
تطلب بعض التعديالت لدى تقديم النتائج  التي قد ت

وهي . األهداف المرتبطة بها/ المرجوة واالستراتيجيات
، (lCT)تشمل أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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والمراآز اإلقليمية، وحشد الموارد، واإلشارة إلى 
مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات 

(WSlS). 
ك، سلم المجلس وباإلضافة إلى ذل 7.13

 المساهمة (7LTP)بالحاجة إلى أن تدمج في الخطة 
 والمرافق  (WMO)الفعالة التي تسهم بها المنظمة 

 في (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، بما في تحقيق  

الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن  األهداف ذلك 
، وخطة تنفيذ جوهانسبورغ التي وضعها مؤتمر لفيةاأل

، فضًال عن   (WSSD)القمة العالمي للتنمية المستدامة 
إدماج األنشطة الحكومية الدولية ذات الصلة وذات 

وطلب المجلس .  االقتصادية والبيئية-اآلثار االجتماعية 
إلى الفريق العامل المعني بالتخطيط الطويل األجل 

(WG/LTP)على إسهام المنظمة   الترآيز (WMO) 
وأوساط األرصاد الجوية والهيدرولوجيا بشكل عام، 
السيما المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

، في السعي إلى تحقيق التنمية (NMHSs)والهيدرولوجيا 
المستدامة، وخاصة في سد الفجوة القائمة في تقديم 
خدمات مفيدة في مجاالت الطقس والمناخ والخدمات 

 .لقة بالمياهالمتع
وعالوة على ذلك، أشار المجلس إلى  7.14

اإلرشادات التي قدمها في دورته السادسة والخمسين 
، وطلب المجلس إلى الفريق (7LTP)بشأن إعداد الخطة  

 أن  WG/LTPالعامل المعني بالتخطيط الطويل األجل 
يرآز على أهمية الفوائد االجتماعية واالقتصادية 

ية والهيدرولوجية، وأن يدرج لخدمات األرصاد الجو
النتائج ذات الصلة للدراسات المالئمة المنتقاة في إعداد 

 .الخطة الطويلة األجل السابعة
وأآد المجلس مجددًا أهمية إقامة روابط  7.15

وثيقة بين الخطة والموارد الالزمة، أو التي قد تتوافر، 
لتنفيذ العناصر المختلفة، وآذلك أهمية إدراج مؤشرات 

داء محسنة للمساعدة في رصد وتقييم الخطة في نهاية أ
وسلم بأن التخطيط الطويل األجل ينبغي أن . المطاف

يقود أنشطة المنظمة، ولذلك ينبغي تزويد البرامج 
تزويدًا سليمًا بالموارد التي تلزمها وأن تكون البرامج 
متسقة مع الخطة لتفعيل تنفيذها وتحقيق النتائج 

 .المنشودة
نبغي أيضًا أن ُتراعى عند إعداد الخطة  وي 7.16

التطورات الحاصلة من قبيل التطورات المشهودة في  
منظومة األمم المتحدة، والتي قد يكون لها تأثير على 

 .المنظمة

 8البند (مسائل محددة تواجه المنظمة  8
 )من جدول األعمال

 من 8.1البند ( الدور المتطور للمنظمة 8.1
 )جدول األعمال

 
ر ي   تقری يذي والمعن تابع للمجلس التنف ل ال ریق العم ف

 بتعزیز المنظمة
فريق العمل التابع للمجلس التنفيذي  أنيط ب 8.1.1

مهمة تحديد ) EC-AG/WMO (والمعني بتعزيز المنظمة
وترتيب أولويات الفرص المتاحة لجعل المنظمة أآثر 
استجابة واستباقية ومالءمة من خالل إجراء  تغييرات في 

وقد . عملها وتحديد اإلجراءات الخاصة الالزمةأسلوب 
 .2005يناير /  آانون الثاني25 و 24اجتمع الفريق في 

وقد اتفق المجلس مع فريق العمل على  8.1.2
إجراء التغيير، مع وضع آخر التطورات  الحاجة إلى

في الحسبان، بما في ذلك التفويض الصادر بالفعل عن 
 .المؤتمر بإجراء التغيير

آما وافق المجلس على أن تكون المنظمة  8.1.3
أآثر مرونة مما يفضي إلى اتخاذ اإلجراءات، وأن 
تشتمل العناصر الرئيسية للمنظمة على هذا المستوى 

 :على آليات من شأنها
تنظيم ومتابعة أداء المنظمة بشكل أفضل فيما  )أ(

 يتصل بالقضايا الشاملة لجميع القطاعات؛
تي يمكن أن تحشد بها المنظمة التصدي للكيفية ال )ب(

برامجها ولجانها الفنية واتحاداتها اإلقليمية وعالقاتها 
مع المنظمات األخرى للوصول إلى نهج متسق 

 بصدد القضايا الرئيسية واالحتياجات المجتمعية؛
تحديد وتوضيح الدور الفريد للمنظمة حاليًا  )ج(

 والكيفية التي سيتطور بها هذا الدور مستقبًال؛
استعراض التقدم باتجاه األهداف الطويلة األمد  )د(

 استعراضًا منتظمًا؛
 تكييف النهج اإلداري لتلبية هذه األهداف؛ )ه(
 .آفالة تنفيذ التغييرات المتفق عليها )و(

 مع  – فضًال عن ذلك   –واتفق المجلس  8.1.4
الفريق على المتطلبات األساسية التالية إلحداث تغيير 

 :فعال
ن يتبنى رئيس المنظمة ونائب الرئيس يجب أ )أ(

التغييرات الضرورية في المجلس التنفيذي 
 والمنظمة برمتها ويتوليا قيادة التغييرات؛

يجب أن يدعم األمين العام هذه التغييرات  )ب(
ويعززها ويشارك فيها بشكل فعال من خالل 

 إرساء ثقافة التغيير في األمانة؛
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مجلس التنفيذي يتعين أن يقر جميع أعضاء ال )ج(
والمشارآين فيه بحاجة المنظمة إلى العمل بشكل 

 مختلف ويتعهدوا بالعمل بشكل مختلف؛
يجب أن يكون جميع موظفي أمانة المنظمة قد    )د(

بينوا لألعضاء والمشارآين طريقة سير العمل 
والمبادئ التوجيهية بحيث يفهمون غايات وقيم 

تدعم  المنظمة فهمًا آامًال ويتصرفون بطريقة 
 .هذه القيم

الحظ المجلس أن الفريق رآز على و 8.1.5
اإلجراءات التي من شأنها تعزيز أعمال المجلس 

وقد . التنفيذي، والسيما ما يتصل منها بتنظيم دورته
ولعل . شدد على الحاجة إلى تحسين اإلدارة واإلنتاجية

من المستصوب في هذا الصدد التحقق أيضًا من أنجع 
حتياجات االستراتيجية ألعضاء المنظمة وسيلة لتلبية اال

وآيف يمكن مساعدتهم في االضطالع بمسؤولياتهم 
باألسلوب األآثر فعالية وآفاءة؛ من حيث أنسب السبل 

وهذا األمر يتسم بأهمية خاصة في . لدعم الوثائق مثًال
 .إعداد المجلس للمؤتمر

وفضًال عن ذلك شدد المجلس على  8.1.6
 :األمور التالية

تحسين دور المجلس التنفيذي في فترة ما بين  )أ(
الدورتين، بما في ذلك المشارآة والمشاورة 
الفعالتين للمجلس خالل الفترات التي تفصل بين 

 الدورتين؛
استعراض الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي من  )ب(

 حيث إعدادها وتكوينها وغايتها وأسلوب عملها؛
تعزيز / ظمة وبناءالمزيد من التكامل ضمن المن )ج(

تحالف استراتيجي مع هيئات األمم المتحدة؛ 
 السيما فيما يتعلق بالمسائل الشاملة؛

 . اتصاالت معززةةاستراتيجي )د(
وعالوة على ذلك، يرى المجلس أن   8.1.7

 مواصلة توضيح وتعزيز اإلدارة الرشيدة في المنظمة 
)WMO ( يقتضي مزيدًا من الدقة في استعراض سير

لمجلس ذاته، فضًال عن الهيئات المتصلة به  أعمال ا
،  )FINAC(مثل هيئة المكتب واللجنة االستشارية المالية 

وأن تقدم الدورة الثامنة عشرة للمجلس التنفيذي 
توصيات محددة يمكن اقتراحها بعد ذلك على المؤتمر 

 .الخامس عشر
وبحث المجلس ورقة نقاش قدمها الفريق   8.1.8

 إتاحة المشورة لصانعي القرار بشأن دور المنظمة في
وقد أيد المجلس في هذا الصدد هذا الدور . والجمهور

وطلب إلى الفريق العامل التابع . المسند إلى المنظمة
للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط طويل األمد التحقق 

من انعكاس ما ورد آنفا في النواتج واالستراتيجيات 
آما طلب .  السابعةالمرجوة في الخطة الطويلة األجل

إلى رؤساء اللجان الفنية التحقق من أن توفير المشورة 
بشأن الطقس والمناخ والماء لصانعي القرارات 
والجمهور وتثقيف صانعي القرارات والجمهور 
بالمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء إنما         

 من برامج المنظمة العلمية     أتشكل جزءًا ال يتجز 
 .والفنية 
 يواصل أنوطلب المجلس إلى الفريق  8.1.9

. االضطالع بعمله بالشكل الوارد في اختصاصاته
وطلب المجلس إلى الفريق بشكل خاص مواصلة عمله 
لكفالة وجود مقترحات محددة لتنظر فيها الدورة الثامنة 

 .والخمسون للمجلس التنفيذي
وطلب المجلس إلى األمين العام اتخاذ  8.1.10

ئمة في سياق االعتبارات الواردة اإلجراءات المال
 .أعاله

 
لألرصاد الجویة دور المرافق الوطنية  8.2

البند  ( وعملها (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 ) من جدول األعمال8.2

 
المسائل الرئيسية التي تواجه المرافق الوطنية 

 (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
اتفق المجلس التنفيذي مع فريقه  8.2.1
ستشاري المعني بدور المرافق الوطنية لألرصاد اال

وعملها على ضررة (NMHSs) الجوية والهيدرولوجيا
 :معالجة القضايا الرئيسية الخمس التالية

الدور القيادي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  )أ(
 (WMO) والمنظمة (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 ومساهماتها ووضوح صورتها؛
 ن؛الشراآة والتعاو )ب(
القيمة االقتصادية واالجتماعية للمرافق الوطنية  )ج(

 ؛(NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
 بناء القدرات والتحديث؛ )د(
 .تعبئة الموارد )ه(
 

المرافق الوطنية لألرصاد الجویة الدور القيادي 
 (WMO)والمنظمة  (NMHSs) والهيدرولوجيا

 ومساهماتها ووضوح صورتها
لمجلس مع الفريق على ضرورة اتفق ا 8.2.2

المضي قدمًا نحو جعل المرافق الوطنية لألرصاد 
الجوية والهيدرولوجيا أآثر استجابة واستباقية ومالءمة 
فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية على المستويين 
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واتفق المجلس أيضًا على أن تولي . الوطني والدولي
تعددة المرافق المذآورة اهتمامًا إلى القضايا الم

األطراف والمواضيع ذات الصلة باهتمامات 
المجتمعات مثل تلك التي سلطت األضواء عليها في 
اإلعالن بشأن األلفية وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية 

 وإعالن موريشيوس واستراتيجية  (WSSD)المستدامة 
موريشيوس المتعلقة بالدول النامية الجزرية الصغيرة 

(SIDS)يوغو وإطار عمل هيوغو   وآذلك إعالن ه
وهذه المسائل والمواضيع تعد ذات  . 2005-2015للفترة 

لمرافق الوطنية لألرصاد صلة بمسألة الدور القيادي ل
 (WMO) والمنظمة (NMHSs) الجوية والهيدرولوجيا

على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وذات 
وفي هذا . صلة بتقدير أهمية ذلك الدور القيادي

لمضمار، أآد المجلس على أن اإلبالغ والتوعية ا
 .المالئمين يعتبران على درجة من األهمية

وأآد المجلس أنه البد، مع الحفاظ على  8.2.3
الدور القيادي في المجاالت ذات الصلة، من التشديد 
أيضًا على الشراآة مع جهات فاعلة أخرى معنية 

لس أيضًا آما شدد المج. بقضايا الطقس والمناخ والماء
على أهمية التفاعل مع الحكومات، بما في ذلك التفاعل 

 .من خالل بعثاتها الدائمة في جنيف
وشجع المجلس عملية تبادل وترويج  8.2.4

أفضل الممارسات ذات الصلة فيما بين المرافق الوطنية 
 لكي يتسنى (NMHSs) لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 عما تفعله المرافق لمختلف المرافق أن تتعلم الكثير
النظيرة في بلدان أخرى، على أساس ما يمكن أن 

 .تعتبره يدخل التحسن على أنشطتها
ورأى المجلس أن إسهام ومكانة          8.2.5

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا           
(NMHSs)         سيتعززان إذا ما أولت تلك المرافق 

  من المعلومات عن أحوال  االهتمام لتقديم مزيد    
الطقس الشديدة التأثير والقاسية، فضًال عن األحوال            
المناخية المتطرفة إلى جمهور ومتخذي القرارات        

 .والمستخدمين النهائيين   
 

 الشراآة والتعاون
شجع المجلس المرافق الوطنية لألرصاد  8.2.6

 على اتخاذ موقف (NMHSs) الجوية والهيدرولوجيا
األخرى، ومن أآثر إيجابية في التعامل مع المؤسسات 

بينها اإلدارات الحكومية األخرى في البلد، وآذلك 
المرافق الوطنية األخرى على صعيد إقليمي، على 

. سبيل المثال، من خالل التجمعات اإلقليمية ذات الصلة
وإضافة إلى ذلك ينبغي للمرافق الوطنية أن تولي 
اهتمامًا خاصًا لتنفيذ أنشطتها الرئيسية من مثل        

إلنذارات اليومية بأحوال الطقس تنفيذاًُ            التنبؤات وا 
لكي يتسنى استخدام نواتج هذه          سليمًا وموثوقاً 

األنشطة آأساس هام يستند إليه في تعزيز االعتراف                
 الوطنية لألرصاد الجوية  بدور ومكانة المرافق   

 .(NMHSs)والهيدرولوجيا 
وشدد المجلس أيضًا على أهمية الشراآة  8.2.7

ثل تعبئة الموارد ووضوح صورة فيما يختص بقضايا م
وفي هذا . المرافق وتقديم الخدمات في مجموعها

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية الصدد، شجع المجلس 
 على تحسين ارتباطها (NMHSs) والهيدرولوجيا

بالمنظمات غير الحكومية وبالقطاع الخاص، والجهات 
التي تشمل الشرآات صانعة المعدات والموردين 

 اإلعالم ومقدمي خدمات األرصاد الجوية ووسائل
 .والمستخدمين النهائيين

 
القيمة االقتصادیة واالجتماعية للمرافق الوطنية 

 (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
أآد المجلس على أهمية دراسات التقييم  8.2.8

االقتصادي وشجع على إجراء هذه الدراسات من أجل 
ية لألرصاد الجوية المرافق الوطنتقدير أهمية 
بشكل أفضل، وذلك من قبيل مشاريع  والهيدرولوجيا

تجريبية على المستوى الوطني، وتبادل الخبرات 
والنتائج ذات الصلة، والتفاعل من خالل المنتديات 
اإلقليمية ذات الصلة، وتنظيم مؤتمر دولي رفيع 
المستوى بشأن دور مرافق األرصاد الجوية 

 .ا االجتماعية واالقتصاديةوالهيدرولوجيا ومزاياه
واتفق المجلس على أن الدراسات المتعلقة  8.2.9

بالمزايا االقتصادية والتقييمات يمكن أن تكون هدفًا 
مرجعيًا بالنسبة لتعزيز المرافق مستقبًال، في إطار 
اإلدارة الشاملة والوضع القانوني للمرافق الوطنية 

مساهماتها لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ومع إظهار 
وينبغي أن تعمل المنظمة . في المجتمع وفي اقتصاده

(WMO) والمرافق المذآورة مع أخصائيين معترف بهم 
ومع مؤسسات دولية معترف بها مثل البنك الدولي 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

(OECD) . وهذا سيعطي مزيدًا من المصداقية للدراسات
دراسات التي يمكن أن تؤدي إلى المضطلع بها، وال

 .مزيد من المواد اإلرشادية الصادرة من المنظمة



تنفيذيالتقرير النهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس ال  
 

62

وارتأى المجلس أن من الضروري أن  8.2.10
تبرز الدراسات االجتماعية واالقتصادية قيمة ما يقدم 
من الخدمات العامة في مجال الطقس، نظرًا ألن هذه  
الخدمات هي الشاغل الرئيسي للمرافق الوطنية 

اد الجوية والهيدرولوجيا وهي التي يجب على لألرص
وسيساعد هذا على معالجة . الحكومة أن تتعهد بدعمها

الشواغل بشأن احتمال إساءة استخدام الدراسات 
المتعلقة بالمزايا االقتصادية للخدمات المتخصصة ذات 
القيمة المضافة، مما يفضي إلى اتجاه المرافق الوطنية 

(NMHSs)ر خارجية للتمويل بإفراط إلى مصاد. 
 

 بناء القدرات والتحدیث
وافق المجلس على أن تساعد عملية بناء  8.2.11

القدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  
والهيدرولوجيا على االستجابة لالحتياجات التي تنبع 

وينبغي أن تأخذ . من قضايا عالمية وإقليمية ووطنية
زيادة  . التحديثعملية بناء القدرات في الحسبان مسألة 

على ذلك، أعرب المجلس عن الحاجة إلى دراسة  
أفضل طريقة لمساعدة البلدان النامية وخصوصًا أقل 

، في آسر حلقة عدم آفاية التمويل  (LDCs)البلدان نموًا 
ويكتسي استخدام . وضعف المكانة ومحدودية الخدمات
 أهمية حاسمة، (ICT)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ن الضروري االستفادة من عملية التحديث في ألن م
االتصاالت لصالح المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 .والهيدرولوجيا
وأآد المجلس على أن بناء القدرات يعتبر  8.2.12

مسألة أساسية البد أن تؤخذ في االعتبار إذا أريد أن 
تقدم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

افية للتنمية المستدامة وإذا أريد أن تكون هذه إسهامات و
المساهمات والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 .والهيدرولوجيا نفسها ذات طابع مستدام
 

 تعبئة الموارد
 :اتفق المجلس على ما يلي 8.2.13

لدى محاولة الحصول على موارد من منظمات  )أ(
التمويل، من الضروري تفحص األهداف 

ومن الضروري وجود . خاصة بهاوالبرامج ال
استراتيجية بشأن الطريقة التي يمكن أن تعمل 
بها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 في (WMO)والمنظمة (NMHSs) والهيدرولوجيا 
. إطار منظمات التمويل المذآورة وأولوياتها

وينبغي أن تبقى العالقة بين االستراتيجية 
 والممارسة قيد النظر باستمرار؛

ينبغي أن تعمل أمانة المنظمة على تجميع  )ب(
المعلومات بشأن اختصاص المرافق الوطنية 
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وقدراتها 
. وإسهامها، بما في ذلك أفضل الممارسات 

ويمكن أن تكون هذه الوثيقة المحكمة وآذلك 
حافظة المشاريع قيد اإلعداد مفيدتين عندما تتاح 

 فرصة ألي مشروع؛
ينبغي بذل جهد خاص لتقديم عرض إيضاحي  )ج(

مقنع للمحافل المتعددة األطراف بأن المنظمة 
(WMO) والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

تسهم في مختلف (NMHSs) والهيدرولوجيا 
المسائل ذات الصلة بتقلبية المناخ وبتغير المناخ، 
وبالكوارث الطبيعية وبموارد المياه، ضمن أمور 

 أخرى؛
وينبغي أن تعتبر بمثابة فرص متاحة لتعبئة  )د(

الموارد تلك التطورات التي حدثت مؤخرًا مثل 
اآلسيوية، ) تسونامي(آارثة األمواج السنامية 

 (WCDR)والمؤتمر العالمي للحد من الكوارث 
/  آانون الثاني18-22آوبي، هيوغو، اليابان، (

، واالجتماع الدولي الستعراض )2005يناير 
رنامج عمل التنمية المستدامة في الدول تنفيذ ب

 والجلسة (SIDS)النامية الجزرية الصغيرة 
العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة 
الستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالتعهدات 

 الواردة في إعالن األلفية لألمم المتحدة؛ 
تحتاج تعبئة الموارد إلى االعتماد على  )ه(

 خاصة بالمنظمة والمرافق استراتيجية مالئمة
الوطنية لألرصاد الجوية فيما يتعلق باالتصاالت 

 .والتوعية
 

استبيان بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 
  وعملها(NMSs)أو األرصاد الجویة الهيدرولوجية 

اتفق المجلس على وجوب إعداد استبيان  8.2.14
اد الجوية منقح آأداة لمساعدة المنظمة العالمية لألرص

على االضطالع بأعمالها بشأن دور المرافق الوطنية  
 لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية

(NMSs)وينبغي االستعانة في إعداد هذا .  وعملها
االستبيان بمجموعة مختارة من عناصر من االستبيان 
السابق ليتسنى تتبع االتجاهات والتطورات في مجاالت 

غي أيضًا أن يتضمن االستبيان عناصر وينب. مختارة
جديدة ومحددة بدرجة أآثر فيما يتعلق بالظروف 
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الراهنة، وأن يتضمن آذلك عناصر بها ما يشير إلى 
اعتبارات مستقبلية ممكنة، مثل التوقع والتطورات 

 .المحتملة
واقترح المجلس آذلك إعداد استبيان   8.2.15

وطنية مناسب للمستخدمين بحيث يمكن للمرافق ال
لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية 

(NMSs) أن تعممه عليهم بخصوص مدى الفائدة التي 
يرى المستخدمون أنها عادت عليهم من المرافق 
الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 

 .الهيدرولوجية التابعة لهم
 

بيان المجلس التنفيذي بشأن دور المرافق الوطنية 
  وعملها (NMHSs)رصاد الجویة والهيدرولوجيا لأل

اعتبر المجلس التنفيذي مسألة تحسين تفهم  8.2.16
مسؤولية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ذات أهمية 
فيما يتعلق بزيادة االعتراف المنشود بالمرافق الوطنية 
لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية 

(NMSs) .من الضروري أن توضح  وفي هذا اإلطار ،
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 
الهيدرولوجية لعامة الجمهور ولمقرري السياسات ما 
تنجزه من عمل وآيف تلبي حاجات المجتمع ذات 

واتفق المجلس على أن هناك حاجة إلى إصدار . الصلة
بيان جديد من المجلس التنفيذي يعكس التغيرات التي 

ت على مدى سنين مثل تلك المتعلقة بالمنظومة حدث
 والكوارث (GEOSS)العالمية لنظم رصد األرض 

 .الطبيعية
وفي ضوء المناقشة العامة، اتفق المجلس  8.2.17

 :على ضرورة إعداد بيانين استشرافيين
بيان محكم قوي محدد األهداف موجه إلى  )أ(

 مقرري السياسات؛
لى المديرين وغيرهم بيان أآثر إسهابًا موجه إ )ب(

من آبار المسؤولين عن المرافق الوطنية 
لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 

 . لالسترشاد به(NMSs)الهيدرولوجية 
وينبغي أن تتصل الوثيقة األولى باإلطار  8.2.18

. الدولي الذي يدخل في دائرة اهتمام مقرري السياسات 
السياسات وينبغي أن تحث على تقديم الدعم من مقرري 

 إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

(NMHSs) وذلك بتعريف ما تفعله هذه المرافق وآيف 
أنها تسهم في تلبية احتياجات المجتمع والتخطيط 

ونظر المجلس في مسودة أولية . االستراتيجي الوطني

وبعد دراستها،  . لهذه الوثيقة أعدها الفريق االستشاري
 .يان الوارد في المرفق السابع بهذا التقريراعتمد الب

وفيما يخص الوثيقة الثانية المعنية بمديري  8.2.19
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 

وغيرهم من آبار المسؤولين، (NMSs) الهيدرولوجية 
قدم المجلس إرشاداته فيما يتعلق بتجهيز العمل بشأن 

شادات تشمل اتباع نهج وظيفي وهذه اإلر. هذه الوثيقة
إزاء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد 

 مع التأآيد على الخدمات (NMSs)الجوية الهيدرولوجية 
المقدمة منها وآيف تلبي هذه المرافق احتياجات 

ولدى إعداد هذه الوثيقة، ينبغي أن تؤخذ في  . المجتمع
، بما في الحسبان أية معلومات أخرى قد تكون متاحة

ذلك تلك المعلومات المتأتية من االستبيان التالي بشأن 
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد 

 . وعملها(NMSs)الجوية الهيدرولوجية 
وفي هذا الصدد، سّلط المجلس الضوء على  8.2.20

لمتخذي  أهمية توافر استراتيجية لالتصال، آما يتيسر
مواتية لهذه البيانات وغيرها من القرارات إجراء دراسة 

 .األوراق ذات الصلة الخاصة بموقف المنظمة
 

المؤتمر الدولي بشأن المزایا االقتصادیة واالجتماعية 
 لمرافق األرصاد الجویة والهيدرولوجيا

ينبغي أن تساعد الدراسات بشأن المزايا  8.2.21
االجتماعية واالقتصادية المعروضة في المؤتمر الدولي 

 إظهار مساهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  على
في تحقيق األهداف اإلنمائية (NMHSs) والهيدرولوجيا 

ومن ثم، يمكن، بل وينبغي، . على المستوى الوطني
اعتبار الموارد التي تنسب إلى المرافق الوطنية  
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا بمثابة استثمارات 

 .وليست نفقات
 النظر إلى المؤتمر على أنه    وينبغي 8.2.22

حصيلة دراسات وخبرات وأفضل الممارسات على 
المستوى الوطني، والتي يتم تبادلها أيضًا في منتديات 
إقليمية بما في ذلك دورات االتحادات اإلقليمية 

ويمكن لجلسات خاصة في . والمؤتمرات الفنية اإلقليمية
رصد المؤتمر أن ترآز على المنظومة العالمية لنظم 

 . وعلى الكوارث الطبيعية(GEOSS)األرض 
ينبغي تحديد نطاق المؤتمر وأهدافه  8.2.23

ليتسنى تعزيز عملية تقدير المنافع االجتماعية 
واالقتصادية ذات الصلة التي تجنيها طائفة واسعة من 

وينبغي التشجيع بشدة على . أصحاب المصالح المعنيين
 ذلك صانعو مشارآة أصحاب المصالح هؤالء، بما في
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القرارات وفئات المستخدمين والقائمون على التخطيط 
في مجال التنمية واالقتصاديون والعلميون االجتماعيون 
وإضافة إلى ذلك ينبغي بذل جهود خاصة لتيسير 
مشارآة بعض الشخصيات البارزة التي تكسب المؤتمر 

 .مصداقية أآبر وتوجه اهتمامًا خاصًا إليه
س على عقد المؤتمر الدولي واتفق المجل 8.2.24

وطلب المجلس إلى األمين العام . 2007في مطلع سنة 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة، باستخدام الموارد الحالية 

وفي هذا الخصوص،  . وموارد خارجة عن الميزانية
يطلب إلى أعضاء المنظمة واللجان الفنية تعزيز 

ة في تقييمهم للمنافع االقتصادية واالجتماعية المتأتي
 .خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 
  وعملها(NHSs)دور المرافق الوطنية للهيدرولوجيا 

المبادئ التوجيهية "نّوه المجلس أيضًا بأن  8.2.25
 (NHSs)بشأن دور المرافق الوطنية للهيدرولوجيا 

يجري إعدادها للنشر، بالتعاون مع " وتشغيلها وإدارتها
 للمجلس التنفيذي والمعني الفريق االستشاري التابع

بدور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
وطلب المجلس إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا . وعملها

أن يواصل العمل في هذا المجال، بالتعاون الوثيق مع 
 .رئيس الفريق االستشاري

وأقّر المجلس بضرورة معالجة المسألة  8.2.26
ر المرافق الوطنية األعم بخصوص تعزيز دو

، (WMO) في إطار المنظمة (NHSs)للهيدرولوجيا 
والتي طرحت أثناء عمل الفريق االستشاري المعني 
بدور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

وأحاط المجلس علمًا بالعالقات . (AG/R&Op)وعملها 
المتنوعة ولكن الوثيقة القائمة بين المرافق الوطنية 

رصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية لأل
(NMSs) والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا (NHSs) .

وطلب إلى الفريق النظر، آجزء من اختصاصاته، في 
الطريقة التي يمكن بها تمثيل هذه المجموعة من 

 .(WMO)العالقات على نحو أفضل في إطار المنظمة 
 

 األعمال المقبلة
ذآر أعاله، طلب المجلس في ضوء ما  8.2.27

إلى الفريق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 
بدور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 أن يواصل متابعة المهام (EC AG/R&Op)وعملها 
. المسندة إليه على النحو المبين في االختصاصات

وعلى وجه الخصوص، طلب المجلس  إلى الفريق 

اة أهمية توعية الحكومات بالدور الحاسم الذي مراع
تؤديه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 .وبعملها وبالتغييرات ذات الصلة

البند (التبادل الدولي للبيانات والنواتج  8.3
 ) من جدول األعمال8.3

بالشواغل   التنفيذي علمًاأحاط المجلس 8.3.1
توافر بعض بيانات المعرب عنها فيما يتعلق ب

ومعلومات األرصاد الجوية والبيانات والمعلومات ذات 
 .الصلة في شبكة اإلنترنت

وأشار المجلس إلى أن السفن المشارآة في  8.3.2
 وتقديم البيانات (VOS)نظام سفن الرصد الطوعية 

 FMالشفرة (تقرير الرصد السطحي من محطة بحرية (
- 13 SHIP (( اس أن يقتصر تبادل تقدم البيانات على أس

هذه البيانات على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو 
 الستخدامها في (NMSs)األرصاد الجوية الهيدرولوجية  

أنشطة التنبؤ اآلني باألحوال الجوية ومن أجل البحوث 
وأحاط المجلس علمًا بالشاغل الذي أعربت  . المناخية

لسفن عنه الفرقة المعنية بالرصدات من على متن ا
(SOT) والتابعة للجنة الفنية المشترآة بين المنظمة 

العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية 
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد 

 بأنه قد حدث في عدة  (JCOMM)الجوية البحرية  
مناسبات في الفترة األخيرة عرض بيانات تقرير  

 على مواقع (SHIP) بحرية الرصد السطحي من محطة
عامة على شبكة الويب، وأن تحديد إشارات النداءات 
الصادرة من السفن ومواقعها في مواقع شبكة الويب قد 

وأعرب المجلس عن قلقه ألن  . عرضها لمخاطر أمنية
انتشار مواقع شبكية تعرض بيانات تقرير الرصد 

 (FM - 13 SHIP)السطحي من محطة بحرية بالشفرة 
 أن يفاقم خطورة وحّدة حالة السفن التي تسحب يمكن

وفي الوقت . (VOS)من برنامج سفن الرصد الطوعية 
نفسه، ومع مطالبة المدونة الدولية ألمن السفن ومرافق 

 بتشديد تدابير األمن الدولية ومع الزيادة  (ISPS)الموانئ 
في تواتر هجمات القرصنة في بعض األماآن، سّلم 

تخذ المرافق الوطنية لألرصاد  المجلس بضرورة أن ت
 (NMSs)الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية 

التدابير لحماية هوّيات السفن التي تشارك في برنامج  
 وإال واجهت عواقب (VOS)سفن الرصد الطوعية 
 . فقدان السفن من البرنامج

وفيما يتصل بالشواغل أعاله بشأن  8.3.3
 المجلس بخطورة الرصدات من على متن السفن، سلم

وحث المجلس على بذل آل الجهود . هذه المسألة
الممكنة لتجنب أي تخفيض في الرصدات من على متن 
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وفيما يتعلق بهذه المسألة بالتحديد، يمكن بحث . السفن
إشارات النداءات الصادرة من السفن " تمويه"إمكانية 
وطلب المجلس إلى فريقه االستشاري المعني . ومواقعها

 أن يعالج  (EC-AGE)ادل الدولي للبيانات والنواتج بالتب
هذه المسألة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفنية المشترآة 
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية 
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات 

 وأن يقدم تقريرًا (JCOMM)واألرصاد الجوية البحرية 
لى المجلس في دورته القادمة، مع مراعاة بذلك إ

االعتبارات ذات الصلة في الدورة القادمة للجنة الفنية 
سبتمبر /  التي ستعقد في أيلول(JCOMM)المشترآة 

2005. 
وأبلغ المجلس بأنه جرى إعداد الوثيقة  8.3.4

المبادئ التوجيهية الستخدام اإلنترنت العام "المعنونة 
وثيقة منظمة الطيران  " (نألغراض تطبيقات الطيرا

ونّوه المجلس بأن هذه ). 9855المدني الدولي رقم  
الوثيقة قد ميزت بين معلومات األرصاد الجوية الحرجة 
زمنيًا والتي تعتبر في غاية األهمية لعمليات خطوط 
الطيران وينبغي توزيعها عن طريق خدمة الطيران 

الدولي  التابعة لمنظمة الطيران المدني (AFS)الثابتة 
(ICAO) على سبيل المثال ( وليس عن طريق اإلنترنت

من جهة، وتلك ) (TAFs)معلومات تنبؤات المطار 
المعلومات غير الحرجة زمنيًا ويمكن تبادلها عن طريق 

معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة (اإلنترنت 
(SIGMET) (واتفق المجلس على . من جهة أخرى

وأحاط المجلس . هذه المسألةأهمية إيالء االهتمام إلى 
 (lCAO)علمًا أيضًا بأن منظمة الطيران المدني الدولي 

تواصل تقديم المبادئ التوجيهية ذات الصلة المعنية 
 .بتوفير خدمات الطيران

وأحاط المجلس علمًا بالتطورات بشأن  8.3.5
األمر التوجيهي المقترح من المفوضية األوروبية 

للمعلومات الفضائية في والخاص بالبنية األساسية 
، التي قد تترتب عليها آثار بالنسبة  (INSPIRE)أوروبا 

للتبادل الدولي لبيانات ونواتج األرصاد الجوية 
يتصل بها من بيانات ونواتج تتعلق بالمرافق  وما

الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 
 في أوروبا وربما على نطاق (NMSs)الهيدرولوجية 

 وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها .العالم
 وشبكة  (EUMET)مرافق األرصاد الجوية األوروبية 

  (EUMETNET)مرافق األرصاد الجوية األوروبية 
واألمين العام تجاه المفوضية األوروبية لتوجيه االنتباه 
إلى شواغل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمرافق 

رصاد الجوية أو األرصاد الجوية الوطنية األوروبية لأل
 . (NMSs)الهيدرولوجية 

ولذا نادى المجلس بإحاطة ما قد يترتب  8.3.6
على هذه المبادرة من آثار أوروبية وعالمية بدراسة 

وفي هذا الصدد، .  ومعالجتها باألسلوب المناسبدقيقة
طلب المجلس إلى فريقه االستشاري أن يتابع التطورات 

يم اتصاالت مع لجنة النظم األساسية   ذات الصلة وأن يق
(CBS)حسب االقتضاء ،. 
وأشار المجلس إلى أن الفريق االستشاري  8.3.7

ومع ذلك، جرت . لم يكن بحاجة إلى االجتماع
مشاورات فيما بين أعضاء الفريق االستشاري للنظر 

ووافق . في التطورات التي حدثت بشأن بعض الشواغل
الفريق االستشاري المجلس على ضرورة أن يواصل 

العمل آآلية لمعالجة الشواغل اإلضافية التي قد تنشأ 
وأآد المجلس مجددًا أهمية . وتوفير التوصيات المناسبة

االهتمام الوثيق والمتواصل بمسألة التبادل الدولي 
لبيانات ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 تتسم والبيانات والنواتج المتصلة بها وأن هذه المسألة
 وأعضائها (WMO)بأعلى درجات األهمية للمنظمة 

والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
(NMHSs). 

وبخصوص جميع المسائل المذآورة  8.3.8
أعاله، طلب المجلس إلى فريقه االستشاري أن يراقب 
عن آثب هذه المسائل وأن يقدم ما يلزم من توصيات 

لس إلى األمين العام أن آما طلب المج. إلى المجلس
يبقي أعضاء المنظمة على علم بالتطورات وأن يتخذ  
اإلجراءات المناسبة بما يتوافق مع سياسات المنظمة 
ومبادئها التوجيهية ذات الصلة، وخصوصًا لضمان 

 سياسة المنظمة –) 12 –م   (40مراعاة القرار 
وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد 

وية والبيانات والنواتج المتصلة بها، بما في ذلك الج
المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد 

 . نصًا وروحًا-الجوية التجارية 
 

البند  (المنظمة  إطار إدارة الجودة في 8.4
 ) من جدول األعمال8.4

 –) 14 -م    (27ذآر المجلس بالقرار  8.4.1
 فرقة العمل –) 56 - ت م (8 والقرار -إدارة الجودة 

 -المشترآة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة 
بشأن تطوير إطار المنظمة إلدارة الجودة الخاص 

 .بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
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وقد تلقى المجلس مع التقدير تقرير  8.4.2
 من ماليزيا، منسق المجلس  Chow Kok Keeالدآتور 

 ورئيس  (QMF)دارة الجودة التنفيذي المعني بإطار إ
فرقة العمل المشترآة بين اللجان والمعنية بإطار إدارة 
الجودة، والذي تناول فيه بشكل رئيسي نواتج الحلقة 

آواال لمبور، (العملية للمنظمة بشأن إدارة الجودة 
ومناقشات ) 2004أآتوبر / ماليزيا، تشرين األول

يف، آانون جن(اجتماع رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة 
 من جدول 2.5، انظر آذلك البند 2005يناير / الثاني

وأحيط المجلس علمًا بنتائج الدراسة   ). األعمال
التي نفذها ) 2005أبريل / نيسان(االستقصائية الثانية 

األمين العام بشأن الوضع والخطط المتعلقة بنظام إدارة 
 في إطار المرافق الوطنية لألرصاد (QMF)الجودة 
. (NMSs) أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية الجوية

وبيَّنت الدراسة االستقصائية تزايد أهمية إدارة الجودة 
لدى أعضاء المنظمة وأن عدد الطلبات المقدمة من 
األعضاء للحصول على اإلرشادات والمشورة الفنية قد 

آما أظهرت الدراسة االستقصائية . 2004زاد منذ عام 
 لتحقيق معيار إثبات الجودة أن التكاليف اإلجمالية 

9001 ISOأساسًا   للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي نقصت
بسبب التوافر الواسع النطاق للدراسة الفنية والخبرات في 

) للتدقيق(ذلك المجال، آما أشير إلى أن التكاليف الكاملة 
 .إثبات الجودة أقل بكثير مما آان متوقعًا من قبل

 من المرافق الوطنية وأعرب عدد آبير 8.4.3
أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية لألرصاد الجوية 

(NMSs)   عن الحاجة إلى إرشادات فنية من المنظمة في 
. (QMF)مجال تطوير وتنفيذ نظم إدارة الجودة الوطنية 

ووافق المجلس في هذا الصدد على القرارات التي 
اني اتخذتها الدورة الثالثة عشرة لالتحاد اإلقليمي الث 

والدورة الرابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابع فيما 
يتصل بتنفيذ أنشطة بناء القدرات لمساعدة المرافق 
الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية 

 في البلدان النامية بوجه خاص، (NMSs)الهيدرولوجية 
بصورة فردية أو آجزء من مجموعات إقليمية، على 

البد من تلبية هذه المتطلبات عن و. تنفيذ إدارة الجودة
طريق عقد لقاءات تدريبية مثل الحلقات الدراسية أو 
حلقات العمل أو المؤتمرات، بما في ذلك اللقاءات 
التدريبية في المراآز اإلقليمية للتدريب على األرصاد 
الجوية التي تم التخطيط لها في األقاليم أو في إطار 

ذات الصلة، وعند الفنية / برامج المنظمة العلمية
وطلب المجلس إلى األمين . االقتضاء، زيارة الخبراء

آما رأى . العام بذل قصارى جهده لتيسير هذا التدريب
المجلس وجوب مواصلة بذل الجهد، في إطار الموارد 

المتاحة، إلعداد مشروع إيضاحي بشأن نظام إدارة 
في  ) NMS(الجودة في مرفق وطني لألرصاد الجوية 

 . دان الناميةأحد البل
وأحاط المجلس علمًا بالشواغل التي  8.4.4

أعربت عنها بعض البلدان النامية التي ترى أن تنفيذ 
نظم إدارة الجودة أمر ال مناص منه للمحافظة على 
قدرتها التنافسية واالمتثال لطلبات المستخدمين 
المتزايدة، لكنه يسبب لها صعوبات ألن ما لديها من 

اد لدعم أنشطة مرافقها الوطنية موارد يكفي بالك
 ).NMSs(لألرصاد الجوية 

ونظرًا ألن الدراسة االستقصائية الثانية  8.4.5
آشفت عن أن الكثير من األعضاء يحتاجون إلى مزيد 
من المعلومات األساسية عن إطار إدارة الجودة في 
المنظمة، فقد طلب المجلس إلى األمين العام إصدار  

ذه القضية وإنشاء صفحة تعميم إيضاحي بصدد ه
استقبال على شبكة الويب وتوزيع قائمة بالمرافق 

)NMSs ( 9001التي حصلت على معيار إثبات الجودة 
للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي والتي على استعداد 

وطلب المجلس . الستقبال زائرين لتلقي التدريب فيها
من األمانة أن تسعى إلى الحصول على المعلومات 

 .متاحة بشأن إطار إدارة الجودة بجميع لغات المنظمةال
وفضًال عن ذلك، وفيما يتصل بالخطوات  8.4.6

اإلضافية المتعلقة بتطوير إطار إلدارة الجودة في 
 :المنظمة، فقد قام المجلس بما يلي

طلب المجلس إلى األمين العام أن يواصل، على  )أ(
نحو عاجل، إعداد مواد إرشادية بشأن إطار 

دارة الجودة، مع مراعاة تجربة عدد من إ
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

(NMHSs)  في تنفيذ نظمها الخاصة بإدارة 
 lSO)الجودة وتلك التي تقوم على أساس المعيار 

بما في .  للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي(9001
 ذلك تقديم أمثلة لوصف العمليات والنماذج؛

المجلس ما خلص إليه اجتماع رؤساء اللجان أيد  )ب(
يناير / جنيف، آانون الثاني (2005الفنية لعام 

فيما يتعلق باللجان الفنية المختصة بشأن ) 2005
الترآيز على استعراض الالئحة الفنية للمنظمة 
فيما يتصل بإصدار الرصدات بغية تصحيح 
أوجه القصور واالزدواج والتضارب واألخطاء، 

 ذلك سيشمل أيضًا، بالنسبة لبرنامج وأقر بأن
، ملحقات (WWW)المراقبة العالمية للطقس 

الالئحة الفنية المتصلة باألقاليم، بغية تحقيق 
االتساق في األجزاء العامة التي ستستعرضها 
لجنة النظم األساسية، وسيجعل ذلك من الالئحة  
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الفنية للمنظمة ذات الصلة وثيقة مرجعية دائمة 
 طار نظم إدارة الجودة الوطنية؛تستخدم في إ

أقر المجلس بأن الجوانب المتعلقة بإطار إدارة  )ج(
ستقبل جزءًا الجودة ينبغي أن تصبح في الم

 يتجزأ من عمل اللجان الفنية؛ ال
أيد المجلس اقتراح اجتماع رؤساء اللجان الفنية  )د(

 فيما يتعلق بالنظر في جوانب ضبط 2005لعام 
واتج وخدمات التنبؤات  الجودة المتعلقة بن

واإلنذارات، بحيث يتم التصدي لهذه الجوانب 
في المقام األول في سياق المهمة الدائمة للجنة 
النظم األساسية، وهي وضع معايير 

ممارسات يوصى بها عن التنبؤ بالطقس  أو
واستخدام نظم التنبؤ، وأن يستند هذا إلى النتائج 

 ؛التي يتوقع أن تسفر عنها هذه المهمة
طلب المجلس إلى فرقة العمل المشترآة بين  )هـ(

اللجان والمعنية بإطار إدارة الجودة تنسيق وضع 
وثيقة تصف مراحل العمل الخاصة بإصدار 
الرصدات في إطار البرامج المختلفة المعنية 
للمنظمة وتشير إلى لوائح وأدلة المنظمة ذات 

وينبغي أن تكون هذه الوثيقة بمثابة . الصلة
 أو قالب الستخدامه في وصف العملية في نموذج

إطار نظام وطني إلدارة الجودة وتضع في 
الوقت نفسه مخططًا لضبط الجودة يتعلق بجودة 

 .الرصدات
وفضًال عن ذلك، أدرك المجلس أن تنفيذ  8.4.7

األنشطة المذآورة آنفًا سيعتمد على توفر الموارد 
إطار البند المالية، ووافق على معالجة هذه المسألة في 

 . من جدول األعمال5
 أن استخدام معيار إثبات ورأى المجلس  8.4.8

للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) 9001(الجودة 
)ISO( ومعايير إثبات الجودة المرتبطة به، أمر بالغ ،

لتحقيق المكانة ) NMSs(األهمية لكثير من المرافق 
 على والمصداقية الدولية المنشودة لتوفير القدرة

وفيما يتعلق بإنشاء نظام إلثبات . المنافسة التجارية
، أحاط المجلس علمًا )WMO(الجودة خاص بالمنظمة 

مع االهتمام باالستنتاجات المقدمة من بعض الخبراء 
بأن نظامًا من هذا القبيل من األرجح أن يكون أآثر 

بسبب  ) ISO 9001(تكلفة من تكاليف معيار األيزو 
والمتعلقة ) WMO(تكبدها المنظمة التكاليف التي ت

بالموظفين الدائمين، والترجمة الشفوية وتكاليف السفر،  
فضًال عن متطلبات الحياد، وتحقيق التوازن الجغرافي 

آما أحاط . داخل فريق إلثبات الجودة خاص بالمنظمة
المجلس علمًا بأنه ليس من الواضح في الوقت الحالي 

، أن تفي بمتطلبات )NMSs(ما إذا آان بوسع المرافق 
بشأن ) ICAO(توصية منظمة الطيران المدني الدولي 

الواردة في مرفقات منظمة ) QMS(نظام إدارة الجودة 
من خالل أي نظام ) ICAO(الطيران المدني الدولي 

ونظرًا لما ). WMO(إلثبات الجودة خاص بالمنظمة 
من ) QMSs(تتسم به مهمة تنفيذ نظم إدارة الجودة 

، يخشى بعض أعضاء )NMSs(النسبة للمرافق إلحاح ب
المجلس أن يكون الوقت الالزم لتوضيح هذه المسألة، 
وإلعداد وإنشاء نظام إلثبات الجودة خاص بالمنظمة 

)WMO( سوف يجعل هذا النهج غير ممكن التحقيق ،
وفي الوقت ذاته، يرى أعضاء آخرون أن . عمليًا

الفنية للمنظمة معايير األيزو لها حدود، وأن المعايير 
(WMO) يمكن أن تشكل، إذا ما استخدمت إلى جانب 

األيزو في العمليات اإلدارية، األساس العتماد المرافق 
بشكل معترف به ) NMSs(الوطنية لألرصاد الجوية 

 .دوليًا
واعتبر المجلس أن من الضروري إقامة  8.4.9

تعاون أوثق مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
طوير معايير دولية تستند إلى معايير المنظمة بغرض ت

)WMO(أو الممارسات الموصى بها/ ، وإلى اللوائح و .
وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى األمين العام اتخاذ 

 .اإلجراءات المناسبة لهذه الغاية
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى المنافع  8.4.10

ام إلدارة التي يمكن أن تعود على األمانة من تطبيق نظ
وأحاط المجلس علمًا في هذا . الجودة على أنشطتها

السياق، بأن معظم اإلجراءات المالية واإلدارية التي 
 .تنفذ حاليًا في األمانة تستند إلى مبادئ إدارة الجودة

وقرر المجلس أنه سيقوم في دورته    8.4.11
المقبلة بإعداد توصيات تحضيرًا للمؤتمر الخامس عشر 

ع أعضاء المنظمة على مواصلة نظم إدارة   بشأن تشجي
الجودة، بما في ذلك، على سبيل الذآر ال الحصر، 

للمنظمة الدولية للتوحيد ) ISO 9001(معيار األيزو 
القياسي، وآذلك بشأن مدى جدوى ومالءمة إقامة نظام   

 ).WMO(إلثبات الجودة خاص بالمنظمة 
 
 9البند ( ةبرنامج اإلعالم والشؤون العام  9

 )ن جدول األعمالم
قرر المجلس التنفيذي أن يكون موضوع   9.1

 2007 لعام  (WMD)اليوم العالمي لألرصاد الجوية 
 فهم التأثيرات على الصعيد :األرصاد الجوية القطبية"

  ".العالمي



تنفيذيالتقرير النهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس ال  
 

68

خيًا لدعم تنفيذ االستراتيجية العالمية وتو 9.2
دعا المجلس ، (WMO)لالتصال الخاصة بالمنظمة  

العام إلى مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز األمين 
التفاعل بين مكتب االتصاالت والشؤون العامة 

 برنامج في التنسيق ي، ومسؤول(CPA) بالمنظمة
، ومكاتب األمم المتحدة  (lPA)اإلعالم والشؤون العامة 

في الميدان والشرآاء اآلخرين، بما فيهم القطاع 
 (WMO) مكانة المنظمة إبراز من أجل ،الخاص

والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
(NMHSs). المرافق الوطنية لألرصاد  وطلب إلى

مكتب االتصاالت  إعالم الجوية والهيدرولوجيا
 بما يحدث من تغيير في االسم (CPA)والشؤون العامة  

أو تفاصيل االتصال الخاصة بمسؤولي التنسيق في / و
 .امة لديهابرنامج اإلعالم والشؤون الع

 :وطلب المجلس إلى األمين العام 9.3
توصيل المواد اإلعالمية للمنظمة اتخاذ ترتيبات ل )أ(

(WMO)  في توقيت مناسب إلى المرافق الوطنية 
بغية ، (NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 سريعًا؛إتاحة الفرصة لتوعية الجمهور بها 
 (WMO)منظمة المواد اإلعالمية العامة للإتاحة  )ب(

المتعلقة باالحتفال باليوم العالمي لألرصاد 
الجوية إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

آانون  31 بحلول (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 ؛يناير/ الثاني

برنامج اإلعالم والشؤون ضمان أن يواصل  )ج(
 االستفادة من التكنولوجيات المتاحة (lPA)العامة 

مواد المخصصة لاتوصيل سرعة من أجل 
لوسائل اإلعالم، والمواد اإلعالمية العامة التي 

 والمرافق الوطنية (WMO)تصدرها المنظمة 
، (NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 ؛تلك الموادب االنتفاع تيسيرومن أجل 
جهوده الطالع وسائـل اإلعالم بالكامل، تعزيز  )د(

تعني  التيأوًال بأول، على القضايا الرئيسية 
المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 ؛والهيدرولوجيا
االضطالع بمزيد من األنشطة التدريبية من أجل  )هـ(

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
 العرض في مجاليمهاراتها بهدف تحسين 

 ؛واالتصال
الترتيب لمشارآة األمانة في المعارض الدولية  )و(

المرافق غية إبراز مكانة المنظمة وذات الصلة ب
 .الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 :وطلب المجلس إلى الدول األعضاء 9.4
 األنباء الواردة من أعضاء االستفادة من باب )أ(

في موقع " News from Members" المنظمة
زيادة المنظمة على شبكة الويب والرامي إلى 

افق الوطنية االهتمام الدولي بأنشطة المر
 ؛(NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 امواصلة تطوير أو إنشاء المواقع الخاصة به )ب(
 ؛على شبكة الويب، حسب االقتضاء

المعنون " الرسوم المتحرآة"ترجمة ونشر فيلم  )ج(
باللغات المحلية، آلما " حرصنا على مناخنا"

 تيسر ذلك؛
التنسيق في تقديم الدعم الالزم إلى مسؤولي  )د(

برنامج اإلعالم والشؤون العامة لالضطالع 
 .بمسؤولياتهم بفعالية

 
التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات  10

 من جدول 10البند (الدولية األخرى 
 )األعمال

 من جدول  10.1البند   (األمم المتحدة 10.1
 )األعمال

طلب المجلس التنفيذي إلى األمين العام  10.1.1
 التعاون بين المنظمة واألمم المتحدة من مواصلة تعزیز

خالل مشارآة المنظمة ومساهمتها الفعالة في اللقاءات 
الرئيسية التي تنظمها األمم المتحدة مثل دورات مجلس 
الرؤساء التنفيذیين لمنظومة األمم المتحدة المعني 

 14-16نيویورك، (، والقمة العالمية (CEB)بالتنسيق 
ومن خالل توضيح دور       ،  )2005سبتمبر    / أیلول

 والمرافق الوطنية لألرصاد الجویة           (WMO)المنظمة   
 فيما یتعلق بالتنمية     (NMHSs)والهيدرولوجيا  

 .المستدامة 
القرارات الموجهة إلى الوآاالت المتخصصة التابعة 

 لألمم المتحدة
أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالقرارات  10.1.2

ة والخمسون للجمعية التالية التي وجهتها الدورة التاسع
العامة لألمم المتحدة إلى الوآاالت المتخصصة بما فيها 

 :(WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجویة 
1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 22, 24, 37, 42, 44, 

47, 56, 114, 116, 117, 126A, 126B,138, 139, 140, 

141, 145, 149, 164, 168, 186, 209, 211, 212, 213, 

220, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 244, 245, 247, 248, 267. 
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وشجع المجلس األمين العام على مواصلة  10.1.3
توفير المعلومات عن النتائج الرئيسية لدورات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة ذات الصلة المباشرة  بعمل 

 یمكن أن تساعد المرافق  ، والتي(WMO)المنظمة 
 على (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

إذآاء الوعي بالتطورات التي تحدث على الصعيدین 
العالمي واإلقليمي والتي تترتب عليها آثار بالنسبة 

 .(NMHSs)للمرافق 
وتوخيًا لضمان مزید من التقدیر للمنظمة،  10.1.4

 قرارات األمم المتحدة، شّدد المجلس على أهمية تنفيذ
وحث . وبوجه خاص تلك المتعلقة بوالیة المنظمة

المجلس األمين العام على اتخاذ التدابير المالئمة في 
إطار المبادرات الجدیدة المتعلقة باالرتباط مع منظومة 

 –األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى  
مة من خالل من أجل تعزیز األنشطة الخارجية للمنظ

مساهماتها الفعالة ومشارآتها النشطة في أنشطة 
منظومة األمم المتحدة وذلك بالتشاور مع ممثلي أعضاء  
المنظمة في إطار اللقاءات التي تعقد، وبدعم من هؤالء 

 .األعضاء
 

 تنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا
شدد المجلس على أن األهداف اإلنمائية  10.1.5

تفق عليها دوليًا بما في ذلك تلك الواردة في اإلعالن الم
بشأن األلفية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوالیة المنظمة 

(WMO) . وقد شارآت المنظمة وأسهمت بنشاط في تنفيذ
األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا مع منظمات      
أخرى تابعة لألمم المتحدة، وخاصة فيما یتعلق بتنفيذ              

القضاء على الفقر المدقع     "، وهما  7و 1الهدفين   
وفي هذا   ". ضمان االستدامة البيئية   " و"والجوع

السياق، أعرب المجلس عن دعمه لمبادرة المنظمة          
(WMO)            الرامية إلى خفض متوسط معدل الوفيات 

بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن األحوال الجویة         
وات  أو الهيدرولوجية أو المناخية المرتبط بفترة السن         

، بمقدار    2004 وعام  1995العشر المنقضية بين عام    
 في المائة خالل العقد الذي سينقضي بين عام          50

 .2019 وعام   2010
وسيستعرض مؤتمر القمة العالمي لعام  10.1.6
 التقدم المحرز فيما یتعلق باألهداف اإلنمائية 2005

وفي هذا . المتفق عليها دوليًا ومدى تنفيذ هذه األهداف
ياق، حث المجلس أعضاء المنظمة على المشارآة الس

والمساهمة في تنفيذ تلك األهداف على الصعيدین 

ودعا المجلس األمين العام إلى . الوطني واإلقليمي
مواصلة تنفيذ األهداف وتقدیم تقریر عن ذلك إلى دورة   

 .المجلس التنفيذي المقبلة
 

امج متابعة نتائج االجتماع الدولي الستعراض تنفيذ برن
العمل للتنمية المستدامة للدول النامية الجزریة  

  (SIDS)الصغيرة 
دعا المجلس أعضاء المنظمة إلى  10.1.7

المشارآة بشكل فعال في لقاءات المتابعة ذات الصلة  
بالدول النامية الجزریة الصغيرة، وبوجه خاص في  
تنفيذ استراتيجية موریشيوس من أجل تعزیز مساهمة 

المرافق الوطنية لألرصاد الجویة المنظمة وآذلك 
 في التنمية المستدامة للدول (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 .(SIDS)النامية الجزریة الصغيرة 
ورحب المجلس بمقترح األمين العام  10.1.8

الرامي إلى إعداد خطة عمل تستهدف مساعدة المرافق 
 في (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

وسيتضمن هذا المقترح، . راتيجية موریشيوستنفيذ است
تطویر الشراآات ذات الصلة مع مؤسسات منظومة 
األمم المتحدة ومع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات 
الصلة في المجاالت التي تهم المرافق الوطنية لألرصاد  

ودعا المجلس . (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
ویر وتنفيذ خطة أعضاء المنظمة إلى المساعدة في تط

العمل بحيث یمكن تحقيق نتائج ملموسة دعمًا ألهداف 
. التنمية المستدامة للدول النامية الجزریة الصغيرة

وطلب المجلس إلى األمين العام تقدیم تقریر عن تنفيذ 
 .استراتيجية موریشيوس إلى دورة المجلس المقبلة

 
 تقاریر وحدة التفتيش المشترآة

لى األمين العام اتخاذ طلب المجلس إ 10.1.9
التدابير الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقاریر 

وفقًا وحدة التفتيش المشترآة التي تتعلق بأنشطة المنظمة 
تقاریر   الخاصة بمتابعة(WMO)إلجراءات المنظمة "

اإلجراءات  وقدمت التقاریر عن". وحدة التفتيش المشترآة
جدول األعمال ذات المتخذة، إن وجدت، في إطار بنود 

 ).57 –م ت (16واعتمد المجلس القرار . الصلة
 

الوآاالت المتخصصة والمنظمات الدولية  10.2
 ) من جدول األعمال10.2البند  (األخرى

طلب المجلس التنفيذي إلى األمين العام  10.2.1
إعداد مشاریع مناسبة والدخول في اتفاقات مالئمة مع  

ت الحكومية الدولية الوآاالت المتخصصة والمنظما
والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بشأن تنفيذ 
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استراتيجية موریشيوس وإعالن هيوغو واألهداف 
اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، بما في ذلك األهداف المتفق 
عليها في إعالن األلفية وغيرها من االستراتيجيات 

 .وخطط العمل اإلقليمية والدولية ذات الصلة
وطلب المجلس أیضًا إلى األمين العام  10.2.2

الدخول في مذآرات تفاهم من قبيل مذآرات التفاهم التي 
وقعت مع المنظمة الهولندیة للبحوث العلمية التطبيقية 

(ITO) والمعهد الدولي لبحوث التنبؤات المناخية (IRI) 
 والتي أسهمت في (ECO)ومنظمة التعاون االقتصادي 
لوطنية لألرصاد الجویة تعزیز تطویر المرافق ا

، آذلك في إبراز مكانة تلك  (NMHSs)والهيدرولوجيا  
 .المؤسسات والمنظمة العالمية لألرصاد الجویة

وفيما يتعلق بتعاون المنظمة العالمية  10.2.3
لألرصاد الجوية مع المنظمات الدولية األخرى، 
والسيما تلك التي أقيمت معها اتفاقات رسمية وترتيبات 

حت المرآز االستشاري، بموافقة آل من عمل ومن
المؤتمر والمجلس التنفيذي، طلب المجلس إلى األمين 
العام أن يقدم تقريرًا إلى دورته الثامنة والخمسين بشأن 
مواصلة استعراض حالة تنفيذ ترتيبات التعاون مع 
المنظمات األخرى وبشأن التدابير التي اتخذت لزيادة 

تيبات مادام فيها فائدة تعزيز ودعم تطبيق هذه التر
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

(NMHSs)وللمنظمة . 
 

 دور المنظمة في األنشطة السيزمية وما یتصل بها
طلب المؤتمر إلى المجلس التنفيذي  10.2.4

مواصلة بحث دور المنظمة الممكن فيما يتعلق بالتنسيق 
 المعلومات الدولي في المجال السيزمي، مع مراعاة

 .والتحليالت اإلضافية
وأشار المجلس إلى أن المؤتمر العالمي  10.2.5

الثاني المعني بالحد من الكوارث، المعقود في آوبي 
هيوغو، اليابان أعاد التأآيد على أن يكون هناك نهج 
متكامل لألخطار المتعددة إزاء الحد من مخاطر 
ـط الكوارث باعتباره عامـال مـن عوامـل التخطي

وقـد آتب هــذا االعتبـار . والبرمجــة ورسـم السياسـات
وقد أيدت بلدان . 2015-2005ضمن إطار عمل هيوغو 

آثيرة مفهوم اإلطار العالمي المتكامل لإلنذار المبكر 
باألخطار المتعددة إزاء الحد من الكوارث، ومن هذه 
البلدان تلك الحاضرة في اجتماعي التنسيق الدوليين،  

الثاني اللذين نظمتهما اليونسكو لوضع نظام األول و
لإلنذار باألمواج السنامية وتخفيف آثارها في المحيط 
الهندي وُعقدا، على التوالي في باريس، فرنسا 

 .وغراندباي، موريشيوس

وأشار المجلس إلى أن خطة التنفيذ  10.2.6
العشرية للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض  

(GEOSS)الفوائد المجتمعية التسعة   تتناول مجاالت 
منها الحد من الخسائر في األرواح والممتلكات بسبب 
الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن صنع 

 في المائة من الكوارث 90آما الحظ أن زهاء . اإلنسان
الطبيعية يتصل بالظواهر المتطرفة للطقس والمناخ 

ومن هنا يحدو المجلس األمل في أن توفر . والماء
البيانات والمعلومات الناجمة عن تنفيذ المنظومة 

 المدخالت الالزمة التخاذ قرارات (GEOSS)العالمية 
مستنيرة على الصعيد الوطني فيما يتعلق باألخطار 
. الطبيعية المتعددة التي تؤثر على أعضاء المنظمة

وأشار المجلس أيضًا إلى البيان الذي أصدره الفريق 
 في  (GEO)األرض المخصص المعني برصدات 

، والذي أيد فيه   2005فبراير /  شباط19بروآسل في 
 .اتباع نهج متعدد األخطار إزاء نظم اإلنذار المبكر

وسلم المجلس بأن وجود نهج متكامل  10.2.7
للتنبؤ باألخطار المتعددة واإلنذار المبكر بها والتأهب 
لها واالستجابة لمقتضياتها هو طريقة االختيار التي 

أفضل عائد من االستثمار فيما يتعلق باألرواح توفر 
المنقذة والبنى التحتية والممتلكات المحمية من 

 .الكوارث
ثم إن المجلس سلم بأن الفائدة األساسية  10.2.8

من وجود إطار عالمي متكامل لإلنذار المبكر باألخطار 
المتعددة هي االستفادة من نظم الرصد واالتصاالت في 

التي تستغل المرافق والخدمات أغراض متعددة، و
التشغيلية الروتينية في توفير المعلومات الدقيقة 
والموقوتة لمتخذي القرارات وفي نهاية المطاف 

فالتنشيط المنتظم لنظم اإلنذار باألخطار . للجمهور عامة
المتعددة يكفل استدامة وفعالية االستجابة لألحداث 

وعلى الصعيد . النادرة ومنها مثال األمواج السنامية
الوطني، فالبلدان تطور آلياتها الوطنية للتنبيه باألخطار 
واالستجابة لها، ومن شأن اعتماد نظم لإلنذار المبكر 
ضمن إطار متكامل لإلنذار باألخطار المتعددة أن ينقذ   
المزيد من األرواح وأن يكون أآثر فعالية بالقياس إلى 

ه النظم  وتساعد زيادة تواتر استخدام هذ. تكاليفه
الجماهير عن طريق تكرار ممارسة التعرض لمضامين 
اإلنذارات وفهمها واإلجراءات المحددة التي تتخذها في 

والنهج المتعدد األخطار ييسر . آل نوع من األخطار
تحسين التعاون والتنسيق في الوآاالت الوطنية 

وبوجه خاص . المسؤولة عن الوقاية من الكوارث
نذارات الصادرة عن المرافق فالتنسيق المشترك لإل

الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا هو النموذج 
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للنظم المتكاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، مع 
وصالت نشطة بالسلطات الوطنية المسؤولة عن التأهب 

ومن خالل الزخم الذي تولد . للكوارث والوقاية منها
تسونامي على المستوى السياسي من جراء آارثة 

والمؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من الكوارث 
أصبح من األمور الهامة تعزيز التفاعل في تنمية 
القدرات على اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،           
وذلك بتحسين وبناء القدرات الحالية على مواجهة           
جميع األخطار وإتاحتها لجميع البلدان والسيما أقلها          

 .موارد
الحظ المجلس أن هناك آماًال عريضة و 10.2.9

في أن تضطلع الوآاالت المسؤولة عن توزيع 
اإلنذارات باألمواج السنامية، ومنها المرافق الوطنية 

، بعملها على (NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
مستوى أعلى من مستوى أدائها في فاجعة األمواج 

 آانون 26السنامية التي حدثت في المحيط الهندي في 
وتحقيقًا لهذه الغاية، حث . 2004ديسمبر  / األول

المجلس جميع األعضاء على إقامة روابط وثيقة مع 
جميع هذه الوآاالت الوطنية، بما فيها وآاالت إدارة 
الكوارث التي يمكن أن تسهم في تحسين توزيع 

 .اإلنذارات واالستجابة المجتمعية
 المتعلقة وأشار المجلس إلى أن األخطار 10.2.10

بالطقس والمناخ والمياه والتي تدخل ضمن والية 
 في 90المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، تتسبب في 

المائة من مجموع الخسائر في األرواح الناشئة عن 
الكوارث الطبيعية، وأن األخطار المتصلة بالزالزل 

 . في المائة8تتسبب في نسبة إضافية قدرها 
 في 27جلس أن قرابة آذلك الحظ الم 10.2.11

المائة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
والهيدرولوجيا في أنحاء العالم لديها نوع ما من الوالية 

ولئن . أو األمواج السنامية/ فيما يتصل بالسيزمية و
آانت هذه الوالية ال تتصل مباشرة بعمل المنظمة فإن 

ية التي لديها هذه الوال) NMHSs(المرافق الوطنية 
تكون في وضع أفضل بالنسبة لوضع إطار متكامل 

 .لإلنذار باألخطار المتعددة
وأحاط المجلس علمًا مع االرتياح بإسهام  10.2.12

بالمنظمة في تبادل ) GTS(النظام العالمي لالتصاالت 
الرصدات السيزمية واإلنذارات باألمواج السنامية، 
والمعلومات عن مستوى سطح البحر عبر السنين،  

) GTS(وآذلك خطة تحديث النظام العالمي لالتصاالت 
) WMO(واإلجراءات األخرى التي تتخذها المنظمة 

بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
التابعة لليونسكو في مجال وضع نظام اإلنذار باألمواج 

في أعقاب ) IOTWS(السنامية في المحيط الهندي 
/  آانون األول26ط الهندي في  آارثة تسونامي بالمحي

آما الحظ المجلس الحاجة إلى رفع . 2004ديسمبر 
 في آافة (GTS)مستوى النظام العالمي لالتصاالت 

المناطق التي يلزم فيها إجراء هذه التحسينات، لتيسير 
تبادل المعلومات بشأن اإلنذار المبكر في إطار متعدد 

المتضررة األخطار، وتحديدًا فيما يتعلق بالمناطق 
باألمواج السنامية، حتى تتمكن المرافق الوطنية 

(NMHSs) المسؤولة عن توزيع اإلنذارات من القيام 
والحظ المجلس أن تلك   . بدورها بالشكل الالئق

اإلجراءات األخيرة مفيدة أيضًا ألوساط المنظمة من 
وأآد . ناحية تعزيز النظم التشغيلية لألرصاد الجوية

 أن تتصدى على (WMO)منظمة المجلس أنه على ال
سبيل األولوية، من خالل رفع مستوى النظام العالمي 

، للبيانات والمعلومات ذات الصلة  (GTS)لالتصاالت 
باألنشطة السيزمية واألمواج السنامية، والتي يمكن 
تناولها في إطار القدرات الراهنة لهيكل النظام العالمي 

ستوى النظام وأن هذا التحسين لم. (GTS)لالتصاالت 
العالمي لالتصاالت سيسهم أيضًا في هذا الصدد في 

والحظ . تعزيز نظام االتصاالت والتعاون الدولي بأسره
 أن تبحث، (WMO)المجلس آذلك أنه ينبغي للمنظمة 
، إمكانية تبادل (WlS)في سياق نظام معلومات المنظمة 

البيانات السيزمية بشكل آني لألغراض التشغيلية 
وسلم المجلس . المبكر في إطار متعدد األخطارلإلنذار 

بأن زيادة المرونة في تصميم نظام معلومات المنظمة 
سيمّكن األعضاء من تيسير وصول الوآاالت الوطنية 
المسماة األخرى إلى المعلومات مباشرة، وهو ما من 
شأنه أن يخفض ضغوط األداء المرتبطة بتوزيع 

علومات داخل  لهذه الم(NMHSs)المرافق الوطنية 
 .الحدود الوطنية

والحظ المجلس من ناحية أخرى عدم  10.2.13
وجود إطار عالمي متكامل لإلنذار المبكر باألخطار 
المتعددة حاليًا، على المستوى الحكومي الدولي، رغم 
أن لدى الوآاالت الدولية المختلفة أو المنظمات غير 
  الحكومية بعض الوظائف أو األدوار في شتى أنشطة 
الحد من الكوارث بما في ذلك األنشطة السيزمية وما 

 .يتصل بها
ولما آانت خدمات اإلنذارات الفعالة  10.2.14

باألمواج السنامية تتوقف على التبادل المجاني وغير 
المقيد للبيانات الخاصة بمستوى سطح البحر والبيانات 
السيزمية، شجع المجلس األعضاء على النظر في 

 المبادئ –) 12 –م  (40يق القرار توسيع نطاق تطب
التوجيهية للعالقات فيما بين المرافق الوطنية             
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لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية          
(NMSs)        ليشمل هذا النوع       - بشأن األنشطة التجارية 

 .من البيانات 
) WMO(وسلم المجلس بأن المنظمة  10.2.15

يدرولوجيا والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية واله
)NMHSs (  لدى أعضائها أصبحت مقبولة تماما من

المجتمع الدولي على أن لديها أوسع الخبرات الشغيلية 
والخبرات الفريدة والمرافق في مجال الوقاية من 

ولدى . األخطار المتصلة بالطقس والمناخ والمياه
المنظمة وأعضائها القدرة والمسؤولية لتقديم إسهام في 

ي متكامل لإلنذار المبكر باألخطار وضع إطار عالم
وفي المقابل فإن هذه فرصة فريدة أمام . المتعددة

لالستفادة من استمرار  ) NMHSs(المرافق الوطنية 
 .التحسين واالستدامة بمرور الوقت

ووافق المجلس على أن تستكشف  10.2.16
المنظمة باالشتراك مع المنظمات الدولية اآلليات 

عالمي متكامل لإلنذار المبكر الممكنة لوجود إطار 
. باألخطار المتعددة على المستوى الحكومي والدولي

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بأن تكون اللجنة الفنية 
 إحدى اآلليات المشترآة بين (JCOMM)المشترآة 
 واللجنة الدولية الحكومية لعلوم (WMO)المنظمة 

لجة  لمعا(UNESCO-lOC) المحيطات التابعة لليونسكو
المتعدد "المسائل العملية والتشغيلية ذات الصلة لإلطار 

إلنشاء نظام لإلنذار المبكر باألمواج " األخطار
السنامية، بالتنسيق مع اإلطار الشامل لبرنامج المنظمة 

(WMO) للوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها 
(DPM) األعاصير المدارية ذلك برنامج، بما في (TCP)  ،
،  (HWRP)امج الهيدرولوجيا وموارد المياه وبرن

. وبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات
واعترف المجلس بأن االجتماع الثالث والعشرين للجنة 

 التابعة (IOC)الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
 إلى (JCOMM)لليونسكو دعا اللجنة الفنية المشترآة 

كاملة للجنة الدولية الحكومية دعم تنفيذ االستراتيجية المت
 في القدرات التشغيلية المتطورة  (IOC)لعلوم المحيطات 

وطلب . إلدارة واستدامة المناطق الساحلية والبحرية
 أن تعد، (JCOMM)المجلس إلى اللجنة الفنية المشترآة 

، وثيقة إطارية (CBS)بالتعاون مع لجنة النظم األساسية 
مجلس التنفيذي بشأن إسهام  للدورة الثامنة والخمسين لل

 في نظام اإلنذار المبكر العالمي (WMO)المنظمة 
 .باألمواج السنامية في إطار متعدد األخطار

وسلم المجلس بالدور الريادي للجنة  10.2.17
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو

(UNESCO-IOC) في تنسيق نظام اإلنذار المبكر 

مية في المحيط الهندي ومناطق أخرى  باألمواج السنا
وفي هذا الصدد، سلم المجلس أيضًا . معرضة للخطر

 التي (ICG)بدور أفرقة التنسيق الحكومية الدولية 
أنشأتها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة 

 لإلنذار الدولي باألمواج (UNESCO-IOC)لليونسكو 
 1968 في عام  (ICG/ITSU)السنامية في المحيط الهادئ 

واإلنذار المبكر باألمواج السنامية في المحيط الهندي 
(ICG/IOTWS) وسلم المجلس بأن تنسيق . 2005 في عام

 السيزمية جميع المسائل الفنية المتعلقة بالرصدات
واألوقيانوغرافية، والتحليالت الفنية المتعلقة باألمواج 

ألمواج السنامية  السنامية، وإقامة نظم اإلنذار المبكر با
من األمور التي تدخل في والية اللجنة الدولية الحكومية 

.  (UNESCO-IOC)لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو
وحث المجلس المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 التي من واليتها إقامة نظم (NMHSs)والهيدرولوجيا 
ع اإلنذار المبكر باألمواج السنامية على العمل مباشرة م

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة 
 من أجل تطوير قدراتها  (UNESCO-IOC)لليونسكو
ومع ذلك، سلم المجلس أيضًا بأنه ينبغي للمنظمة . الفنية

(WMO) عالوة على إسهامها في تبادل المعلومات ،
السيزمية والمعلومات المتعلقة باألمواج السنامية عن  

 التابع لها  (GTS) مي لالتصاالتطريق النظام العال
، أن تساعد، بما لديها (WIS)ونظام معلومات المنظمة 

من خبرة فنية، في إقامة نظم لإلنذار المبكر باألمواج 
السنامية في إطار عالمي متعدد األخطار، ضمن 
برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها

(DPM)ألرصاد الجوية ، مثل مساعدة المرافق الوطنية ل
 على تعزيز قدرتها على نشر (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 .اإلنذارات وبرامجها المتعلقة بتثقيف وتوعية الجماهير
ووافق المجلس أيضًا على أن تسهم  10.2.18

المنظمة في أنشطة الوقاية من الكوارث والتخفيف من 
آثارها  داخل إطار عالمي لألخطار المتعددة وذلك بأن 

لى األوساط الدولية بناها األساسية ناهيك عن تعرض ع
خبراتها التشغيلية الواسعة ودرايتها الفريدة ومرافقها في 

واعتمد . مجال نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
 ).57 –م ت  ( 17المجلس مشروع القرار 

 
 2008 – 2007السنة القطبية الدولية  10.3

(IPY))  من جدول األعمال10.3البند ( 
بأن   مع االرتياحأحاط المجلس علمًا 10.3.1

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمجلس الدولي 
أحرزا تقدمًا آبيرًا في التخطيط واإلعداد (ICSU) للعلوم 

  :يلي للسنة القطبية الدولية، وهذا يشمل ما
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 المعنية بالسنة (JC)إنشاء اللجنة المشترآة  )أ(
مسؤولة عن التخطيط  ال(IPY)القطبية الدولية 

والتنسيق والتوجيه واإلشراف بشأن السنة 
 القطبية الدولية؛ 

إنشاء المكتب الدولي لبرنامج السنة القطبية  )ب(
 لتقديم دعم األمانة ألنشطة  (IPY IPO)الدولية 

 ؛(JC)اللجنة المشترآة 
إنشاء المنتدى االستشاري المفتوح لتوفير منهاج  )ج(

داد للسنة القطبية استشاري للتخطيط واإلع
الدولية ولتبادل المعلومات مع اللجنة المشترآة 

 بشأن تطوير مفهوم السنة القطبية الدولية؛
2007نشر اإلطار المعني بالسنة القطبية الدولية  )د(

 الذي وضعه فريق التخطيط التابع  2008-
 مع إسهام آبير (ICSU)للمجلس الدولي للعلوم 

 ؛(WMO)مقدم من المنظمة 
 بيان نوايا تلقتها اللجنة 900تقييم حوالي  )ه(

 بمثابة استجابة للنداء الذي (JC)المشترآة 
أصدرته المنظمة والمجلس الدولي للعلوم 

 الممكنة التي يمكن" المشاريع الرائدة"وتحديد 
حولها تجميع بيانات النوايا لتشكيل مشاريع 

 .(IPY)أساسية للسنة القطبية الدولية 
جلس المفهوم األساسي للسنة وأيد الم 10.3.2

سلسلة مكثفة من البحوث والرصدات : القطبية الدولية
العلمية المتعددة التخصصات والمنسقة دوليًا، ترآز 
. على المناطق القطبية على سطح الكرة األرضية

ووافق المجلس على اإلجراء الذي اقترحته اللجنة 
  من أجل إعداد مقترحات آاملة للسنة (JC)المشترآة 

القطبية الدولية وبقصد إنشاء لجان توجيهية للمشاريع 
تكون مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ واإلبالغ بالتفصيل 
عن األنشطة العلمية للمشاريع األساسية للسنة القطبية 

وطلب المجلس إلى اللجان الفنية التابعة . الدولية
 المساعدة على إنشاء اللجان التوجيهية (WMO)للمنظمة 
ع وعلى تقديم االستشارة الفنية في إدارة للمشاري
 .المشاريع

 الدآتور رونّوه المجلس مع التقدير بتقري 10.3.3
Qin Dahe) رئيس فريق العمل المشترك بين )الصين ،

 (ITG)اللجان والمعني بالسنة القطبية الدولية  
واإلجراءات المقترحة في الفقرات التالية التي تعتبر 

وطلب المجلس إلى . ات الفريقمتفقة تمامًا مع مقترح
اللجان الفنية أن تدرس توصيات فريق العمل المشترك 
بين اللجان والمعني بالسنة القطبية الدولية ذات الصلة  

 .بمجاالت مسؤولياتها في الدورات المقبلة للجانها

وطلب المجلس إلى األمين العام أن يتخذ  10.3.4
هم بين االتحاد  استنادًا إلى مذآرة التفاةتدابير مناسب

 لضمان توافر مزيد من (WMO)األوروبي والمنظمة 
الدعم العملي من االتحاد األوروبي إلى أنشطة السنة   

 الذي  7القطبية الدولية عن طريق البرنامج اإلطاري   
وبغية تيسير التمويل . يضطلع به االتحاد األوروبي

لتنفيذ السنة القطبية الدولية، أوصى المجلس بأن تكون 
 ممثلة جيدًا في االجتماعات مع (WMO)منظمة ال

وبعد أن   . وآاالت التمويل الدولية المعنية بهذه المسألة
الحظ المجلس افتقار التنسيق على المستوى الوطني في 
بعض البلدان في التخطيط للسنة القطبية الدولية، 

المجلس بأن ُيدرج ممثلو المرافق الوطنية   أوصى
 في تكوين (NMHS)لوجيا لألرصاد الجوية والهيدرو

اللجان الوطنية المعنية بالسنة القطبية الدولية وحث 
 .أعضاء المنظمة على اتخاذ إجراء في هذا الشأن

وبعد أن أدرك المجلس أن الدعم المقدم  10.3.5
من مجلس المنطقة القطبية الشمالية واالجتماع 
االستشاري المعني بمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية 

 سيكون مفيدًا جدًا من أجل تنفيذ (ATCM)) ارآتيكاأنت(
 ل وخاصة في تيسير تموي(IPY)السنة القطبية الدولية 

مشاريع السنة المذآورة على المستويين الوطني 
والدولي، وحرية الوصول إلى األقاليم وتبادل البيانات، 
الحظ المجلس أن ممثلين من مجلس المنطقة القطبية   

اع االستشاري المعني بمعاهدة الشمالية ومن االجتم
 قد دعووا إلى اللجنة  (ATCM)المنطقة القطبية الجنوبية 

 .المشترآة للسنة القطبية الدولية آمراقبين
وأقر المجلس اقتراح اللجنة المشترآة  10.3.6

(JC) ،بإنشاء لجان فرعية تابعة لها معنية بنظم الرصد 
ليم والتوعية وباستراتيجية سياسة وإدارة البيانات، وبالتع

وفيما يتعلق باستحداث مكون للرصد تابع . واالتصال
للسنة القطبية  الدولية، أوصى المجلس بأن يتم تنسيق 
األنشطة الفضائية القاعدة الخاصة بالسنة القطبية 
الدولية بشكل تام مع الهيئات المختصة عن طريق 

وبعد أن نوه المجلس بأن . البرنامج الفضائي للمنظمة
من البلدان األعضاء في المنظمة يستحدث أو عددًا 

يخطط الستحداث مشاريع إقليمية لبرنامج إعادة بث 
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات 

(AMDAR)  ذات صلة بالمناطق القطبية، شجع المجلس 
هذه البلدان على استكمال هذه المشاريع في الوقت 

ية الدولية بغية  المحدد ليتم تنفيذها أثناء السنة القطب
وفيما يتعلق . توفير مجموعة من بيانات الهواء العلوي

بإدارة بيانات السنة القطبية الدولية، أوصى المجلس بأن 
توضح تفاصيل المتطلبات المتصلة بتبادل بيانات 
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ومعلومات السنة القطبية الدولية بوصفها ذات أولوية 
الدولي  والمكتب (CBS)وتقدم إلى لجنة النظم األساسية  
 لالستفادة منها في (IPO)لبرنامج السنة القطبية الدولية  

ووافق المجلس على أن يستخدم . أغراض التخطيط
نظام معلومات المنظمة من أجل تبادل البيانات 
والمعلومات أثناء السنة القطبية الدولية وبعدها، حسب 

 .االقتضاء
وبعد أن نّوه المجلس بأن الدورة التالية  10.3.7

 (WMO)نة المشترآة يعتزم عقدها في مقر المنظمة للج
وبأن الرئيسين 2005 نوفمبر / في تشرين الثاني

  قد    (ICSU)التنفيذيين للمنظمة وللمجلس الدولي للعلوم 
اتفقا على تمويل دورات اللجنة المشترآة، بما في ذلك 
مصروفات مشارآة يقدمها أيضًا المجلس الدولي للعلوم 

مجلس عقد دورة اللجنة المشترآة في والمنظمة، وأقر ال
 .جنيف

 ونظر المجلس في الدعم المالي المقدم  10.3.8
إلى عملية تخطيط وتنفيذ السنة القطبية الدولية، بما في  
ذلك أنشطة اللجنة المشترآة للسنة القطبية الدولية 
وفريق العمل المشترك بين اللجان والمعني بالسنة 

 من جدول 5ار البند  في إط(ITG)القطبية الدولية 
وبعد أن نوه المجلس بأن المنظمة أنشأت  . األعمال

صندوقًا استئمانيًا للسنة القطبية الدولية من أجل 
تبرعات حكومات البلدان األعضاء في المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية، والمنظمات الدولية وجهات مانحة 
أخرى، شجع المجلس أعضاء المنظمة على دعم هذه 

شطة بتقديم تبرعات إلى صندوق السنة القطبية   األن
 .الدولية

 
التعاون فيما بين الوآاالت التابعة لألمم  10.4

المتحدة بشأن التقييم العالمي للبيئة 
البحریة وفریق الخبراء المعني 
بالجوانب العلمية لحمایة البيئة البحریة 

(GESAMP) ) من جدول 10.4البند 
 )األعمال

س علمًا بحالة إنشاء شبكة أحاط المجل 10.4.1
األمم المتحدة المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية 

(UN-Oceans) وتطور العملية المنتظمة للتقييم العالمي 
 وإعادة تشكيل فريق الخبراء (GMA)للبيئة البحرية  

المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية 
(GESAMP) .مة بشأن وفيما يتعلق بالعملية المنتظ

، أقر المجلس (GMA)التقييم العالمي للبيئة البحرية  
مشارآة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في فرقة   
العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية بالتقييم العالمي للبيئة 

وطلب المجلس إلى األمين العام رفع . (GMA)البحرية 
المي تقرير عّما يحرز من تقدم آخر بشأن التقييم الع

 .للبيئة البحرية إلى دورته القادمة
ونوه المجلس بأن األعمال التي اضطلع  10.4.2

بها فريق الخبراء المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة 
 آانت مثمرة وذات أهمية بالنسبة (GESAMP)البحرية 

للمنظمة في السنوات الماضية، وبأن فريق الخبراء 
هداف العلمية التي تتوخاها المذآور يقدم دعمًا قيمًا لأل

وأعرب المجلس عن تأييده العام لفريق  . المنظمة
 بغض النظر عن مشارآته في (GESAMP)الخبراء 

ومع مراعاة أن . (GMA)التقييم العالمي للبيئة البحرية 
 في (WMO)الواليات المسندة إلى أعضاء المنظمة 

جلس مجال تقييم البيئة البحرية تعتبر محدودة، وافق الم
على مواصلة التمويل الحالي لألنشطة التي يضطلع بها 
فريق الخبراء المذآور، وآذلك تمويل تعيين عدد من   

 (WMO)الخبراء لتقييم المواضيع ذات الصلة بالمنظمة 
مثل المجاالت ذات الصلة بالتفاعل بين الغالف الجوي 
والمحيطات، بما في ذلك تبادل الملوثات، وآثار 

مية وغيرها من العمليات ذات الصلة التغيرات العال
 .بالغالف الجوي على البيئة البحرية

ولدى نظر المجلس في مشروع مذآرة  10.4.3
التفاهم الذي اقترحته األمانة المشترآة لفريق الخبراء 
المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية 

(GESAMP) لتنظيم أعمال فريق الخبراء المعاد 
 المجلس مشروع مذآرة التفاهم من حيث تشكيله، أقر

المبدأ، على أساس أن ينسق النص النهائي للمذآرة، بعد 
إجراء مزيد من المفاوضات عليه، فيما يتعلق بالتزامات 

 .المنظمة المشار إليها آنفاًً
 

الفریق المخصص المعني برصدات  10.5
 ومتابعة مؤتمر القمة (GEO)األرض 

 من 10.5البند  (بشأن رصد األرض
 )جدول األعمال

علمًا مع االرتياح  التنفيذي المجلسأحاط  10.5.1
وآيل ، نائب األميرال الوتنباشربالعرض الذي قدمه 

وزارة التجارة والمحيطات والغالف الجوي ومدير 
 (NOAA)اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

بصفته رئيسًا مشارآًا للرصد العالمي لألرض، والذي 
المنظومة العالمية لنظم فيه منظوره بشأن حالة أبرز 

. والخطط المتعلقة بها (GEOSS)رصد األرض  
وأعرب أعضاء المجلس عن خالص شكرهم لما قدمه 
من معلومات عن المزايا االجتماعية واالقتصادية 
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المحتملة والمتوقع أن يعود بها تنفيذ المنظومة 
(GEOSS). مات وأحاط المجلس علمًا أيضًا بالمعلو

المتعلقة باألنشطة المتصلة بالفريق المخصص المعني 
 وبالمنظومة العالمية لنظم (GEO)برصدات األرض 

المرتبطة به، والتي اضطلع  (GEOSS)رصد األرض 
بها منذ الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي، 

واطلع المجلس . 2004يونيو / التي ُعقدت في حزيران
الفريق المخصص نضمام إلى على اإلجراء المتبع لال

 مالحظًا أن العضوية في المعني برصدات األرض
وأشار إلى أنه أحيط . الفريق ال تجّر التزامًا ماليًا إلزاميًا

علمًا أثناء الدورة السادسة والخمسين بنتائج الدورات 
األربع للفريق المخصص المعني برصدات األرض 

(GEO)رض ونتائج مؤتمري القمة بشأن رصد األ .
وإدراآًا ألن المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 

(GEOSS) تمثل واحدة من أهم المبادرات وإحدى 
المبادرات الرئيسية التي من شأنها أن تمكن المنظمة 

 من التصدي لتحديات (WMO)العالمية لألرصاد الجوية 
العقود المقبلة، اعتمدت الدورة السادسة والخمسين 

 المنظومة -) 57 –م ت  (9رار للمجلس التنفيذي الق
 المعني باستضافة أمانة -العالمية لنظم رصد األرض 

ووافق المجلس على أن أنشطة . (GEO)الفريق 
 من شأنها أن تسهم بدرجة عظيمة (GEOSS)المنظومة 

في الجهود المبذولة لبناء القدرات في جميع البلدان 
 .األعضاء في المنظمة وبوجه خاص البلدان النامية

وأحاط علمًا أيضًا بأن قدرات نظم المنظمة الحالية 
 نظام المعلومات التابع للمنظمةوالمخطط لها من قبيل 

)WIS ( ستعمل على زيادة تعزيز المنظومة(GEOSS) 
بدرجة آبيرة آما ستيسر القابلية للتشغيل البيني مع  

 .(GEOSS)النظم األخرى المشارآة في المنظومة 
ة أحداث هامة بالنسبة إلى وقد نظمت ثالث 10.5.2

 في الدورة السادسة للفريق المخصص (WMO)المنظمة 
 ومؤتمر القمة (GEO-6)المعني برصدات األرض 
أولها، الموافقة . (EOS-lll)الثالث بشأن رصد األرض 

بموجب قرار من الدورة السادسة للفريق المخصص 
 على تأييد االتفاق (GEO-6)المعني برصدات األرض 

 والفريق المخصص المعني (WMO) بين المنظمة الدائم
 فيما يتعلق باستضافة أمانة (GEO)برصدات األرض 

وثانيها، بيان يتعلق بتوفير .  في جنيف(GEO)الفريق 
الدعم لنظم اإلنذار باألمواج السنامية وغيرها من 
األخطار، وهو البيان الذي أيده مؤتمر القمة الثالث 

 وأشار المجلس إلى أن .(EOS-lll)بشأن رصد األرض 
أعضاء المنظمة لديهم القدرة على اإلسهام بدرجة آبيرة 
في نظم اإلنذار باألمواج السنامية وغيرها من 

وثالثها، اعتماد قرار مؤتمر القمة الثالث . األخطار
(EOS-lll)  بتأييد خطة التنفيذ العشرية الخاصة بالفريق 

ووافق  . (GEO)المخصص المعني برصدات األرض 
المجلس، آما طلب منه في قرار مؤتمر القمة الثالث 

(EOS-lll) على اعتماد خطة تنفيذ المنظومة العالمية ،
 آما وردت في القرار (GEOSS)لنظم رصد األرض 

 ).الدورة السابعة والخمسون للمجلس التنفيذي( 18
 

 11البند ( المسائل العامة والقانونية  11
 )من جدول األعمال

لخمسون المقدمة من المنظمة الجائزة ا 11.1
 من  11.1البند (الدولية لألرصاد الجویة 

 )جدول األعمال
منح المجلس التنفيذي الجائزة الخمسين  11.1.1

 .John Wللمنظمة الدولية لألرصاد الجوية للسيد 
Zillman. 
 في Antonio Divino Mouraوعين السيد  11.1.2

. Qamar-uz-Chaudhryلجنة االختيار ليحل محل السيد 
) رئيسًا(وتتألف اللجنة اآلن من السيد جاسر الربضي 

 والسيد J.R. Lumsden، والسيد B. Kassahunوالسيد 
A.D. Moura. 

 
 البند(المسائل الدستوریة والتنظيمية  11.2

 ) األعمال جدول من11.2
أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره  11.2.1

يذي والمعنية لرئيس فرقة العمل التابعة للمجلس التنف
باستقصاء وتقييم التغييرات الممكنة في اتفاقية المنظمة 

 ووافق على أن تستمر فرقة .العالمية لألرصاد الجوية
العمل في أداء عملها مع زيادة عدد أعضائها من ثالثة 
إلى ستة بغية ضمان تمثيل أعضاء المنظمة من األقاليم  

لمجلس  ومع تسليم ا. (WMO)األخرى التابعة للمنظمة 
بأن ثمة حاجة إلى إعالء مكانة المنظمة وأن هناك 

، فإنه أعرب  (WMO)اتفاقية المنظمة " بتحديث"اهتمامًا 
عن إدراآه لضرورة التحلي بقدر مالئم من الحذر، 
وبوجه خاص فيما يتعلق بالمقترح الخاص باعتماد 
بروتوآوالت لالتفاقية، ألن بروتوآوالت من هذا القبيل 

ونظر المجلس . التزامات مالية جديدةقد تنطوي على 
أيضًا في األهداف المحددة العتماد ديباجة جديدة 
لالتفاقية، وأشار بضرورة صياغة هذا الجزء بطريقة 
ال تعطي انطباعًا بأنها محاولة لتوسيع نطاق والية 

واسترعى .  من خالل هذه العملية(WMO)المنظمة 
ه وفقًا بعض أعضاء المنظمة انتباه المجلس إلى أن
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إلجراءاتهم الوطنية الخاصة يتعين أن ُيعرض آل  
تعديل في اتفاقية المنظمة، حتى التعديل الذي يعتمد في 

، على برلمانات بالدهم للتصديق )ج(28إطار المادة 
عليه األمر الذي قد يؤدي، نتيجة لذلك، إلى إمكان  

ونظر المجلس في . حدوث تطورات غير متوقعة
ام دوريًا، آل أربع سنوات، بإعداد المقترح الخاص بالقي

 ومجاالت (WMO)وإصدار إعالن يبين أهداف المنظمة 
نشاطها األمر الذي يمكن أن يعلي المكانة التي تتمتع 

 . (WMO)بها المنظمة 
وأوصى المجلس آذلك بأن تقدم  11.2.2

مقترحات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي إلى 
اإلقليمية األول والثالث الدورات المقبلة لالتحادات 

 :وطلب المجلس أيضًا. والخامس والسادس
أن يرسل األمين العام رسالة في أقرب وقت  )أ(

مستطاع إلى أعضاء المنظمة يبلغهم فيها عن  
حالة تطور األعمال المتصلة بالتعديالت 
المقترحة على اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد 

قاتهم إلى األمانة الجوية، ويطلب إليهم تقديم تعلي
نوفمبر /  تشرين الثاني1في موعد ال يتجاوز 

 ؛2005
أن تستعرض فرقة العمل التابعة للمجلس  )ب(

التنفيذي مشروع التعديالت المقترح إدخالها على 
االتفاقية، في ضوء التعليقات الواردة من أعضاء 

مارس / المنظمة، واألفضل قبل حلول آذار
 ؛2006

 فرقة العمل التابعة للمجس أن تعرض توصيات )ج(
التنفيذي عليه في دورته الثامنة والخمسين في  

 ؛2006عام 
وتبعًا لتوصيات االتحادين اإلقليميين الثاني  )د(

والرابع بهذا الشأن،  يتم إجراء دراسة دقيقة 
للمعايير التي تطبق على مشروع البروتوآوالت 
المتعلق بإدراج مواضيع جديدة قبل أن يبت 

 ر في هذه المسألة؛المؤتم
أن يجسد مشروع القرار الذي يتعين أن يقدمه  )ه(

المجلس التنفيذي إلى المؤتمر الخامس عشر 
نتائج هذه الدراسة وغيرها من التنقيحات 
المدخلة على المقترحات المقدمة من فرقة العمل 
المعنية باستقصاء وتقييم التغييرات التي يحتمل 

 العالمية لألرصاد إدخالها على اتفاقية المنظمة
 الجوية؛

أن يوزع مشروع التعديالت المقترحة الممكنة  )و(
على اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

على أعضاء المنظمة في موعد ال يتجاوز 
 لتلبية شرط فترة 2006نوفمبر / تشرين الثاني

من ) أ(الشهور الستة المطلوبة بموجب الفقرة 
المنظمة العالمية لألرصاد  من اتفاقية 28المادة 
 الجوية؛

يتألف " فريق صياغة مفتوح العضوية"أن يبدأ  )ز(
من األعضاء المهتمين العمل في صياغة 

أو / للتعديالت الممكن إدخالها على االتفاقية و
في صياغة إعالن، إذا لزم األمر، وأن يجتمع  

 بغية 2006مارس / الفريق في موعد أقصاه آذار
نهائية للترتيبات الالزمة للمؤتمر إتمام الصيغة ال
 .الخامس عشر

 وأقر المجلس في هذا الصدد القرار 11.2.3
 ).57 –ت  م  (19

أشار المجلس إلى طلب أسرة المرحوم  11.2.4
 بتغيير صالحيات منح الجائزة، Dobrilovicالدآتور 

وعدم السماح بمقتضى هذا التغيير بتقديم مرشحين من 
قتصار على المرشحين من صربيا البلدان األفريقية واال

ونظرًا إلى هذا الطابع الوطني للجائزة، . والجبل األسود
قرر المجلس إغالق الصندوق االستئماني المقابل 

الشخص الذي / وإعادة األموال الموجودة فيه إلى الهيئة
 .Dobrilovicتحدده أسرة المرحوم الدآتور 

 
 مها وعل(WMO)المسائل المتعلقة بشعار المنظمة 

بعد أن أدرك المجلس أنه لن تترتب  11.2.5
تكاليف إضافية عن عملية تغيير لون وردة الرياح على 
شعار المنظمة وعلمها من اللون األبيض إلى اللون 
الذهبي وعن إضافة مختصر اسم المنظمة بكل لغات 

وافق المجلس على أن يقدم المنظمة في أسفل الشعار، 
 ؤتمر واعتمد القرار المقترح بصفة رسمية إلى الم

 ).57 –م ت   (20
 

بالنيابة في ) أعضاء(تعيين عضو  11.3
 من جدول 11.3البند (المجلس التنفيذي 

 )األعمال
عين المجلس التنفيذي السادة مراد شوقي  

 Massimo Capaldoو  Sanjiv Nairاهللا و سعد
 Francisoو Wolfgang Kusch وJohn Mitchellو

Cardarso González .D عضاء بالنيابة في المجلس أ
 .S. Kالتنفيذي محل السادة مدحت محمد عرفه و

Srivastav و R. Sorani و D. Rogers و U. Gärtner 
 . على التوالي M. Couchoud Gregori والسيدة
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استعراض أفرقة الخبراء والهيئات   11.4
البند(األخرى التابعة للمجلس التنفيذي 

 ) األعمال جدول من 11.4
نظر المجلس التنفيذي في دمج الفريق  11.4.1

االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بدور 
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

(NMHSs) وعملها مع فريق العمل التابع للمجلس 
التنفيذي من أجل تعزيز دور المنظمة في فريق عامل 

المرافق جديد تابع للمجلس التنفيذي ومعنى بتطور 
 (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

 ).58 –م ت ( 21، واعتمد القرار (WMO)والمنظمة 
وقام المجلس باستعراض واستيفاء قوائم        11.4.2

عضوية جميع أفرقة الخبراء والهيئات األخرى التي             
انظر المرفق الثامن بهذا      (تقدم تقاريرها إليه     

 ).التقرير 
 

البند (داخلية للمجلس التنفيذي الشؤون ال 11.5
 ) من جدول األعمال11.5

 
 اعتبارات عامة

رحب المجلس التنفيذي بمبادرة تنظيم  11.5.1
جلسة استثنائية أتاحت فرصة إلجراء مناقشة حرة 

أو قضايا ناشئة ذات صلة بالمنظمة / لقضايا رئيسية و
(WMO) . وجرى تبادل مكثف لآلراء أثناء مناقشة

ألرصاد الجوية الهيدرولوجية، وتعبئة موضوعي أمن ا
 .الموارد بوصفهما موضوعين أساسيين

وأجرى المجلس مداوالت بشأن عدد من  11.5.2
آما يرد في (القضايا التي ترتبط بهذين الموضوعين 

 ).الفقرة التالية
 

 أمن األرصاد الجویة الهيدرولوجية
اعتبر المجلس أن أمن األرصاد الجوية  11.5.3

 جية يمكن تعريفه على أنه بمثابة حالة حمايةالهيدرولو
فرد ما، أو مجتمع ما أو دولة ما من تأثير ظواهر 

أو المناخ المتطرفة أو من التغيرات في / الطقس و
 وأشار المجلس إلى . أحوال الطقس، والمناخ والماء

  في المائة من الخسائر المادية وما 70أن أآثر من 
شخاص المتضررين  في المائة من األ90يصل إلى 

 إلى 1991بسبب الكوارث خالل العقد المنقضي من 
، آانت بسبب الظواهر الطبيعية المتطرفة التي 2000

ترجع أسبابها إلى األحوال الجوية والهيدرولوجية، 
 في المائة من جميع الكوارث 90والتي تمثل حوالي 

 .الطبيعية

ووافق المجلس على أن المناقشة مكنت  11.5.4
 من بلورة رؤيتها فيما يتعلق بدور أمن (WMO)ة المنظم

األرصاد الجوية الهيدرولوجية وأهميته آجزء ال يتجزأ 
من األمن الوطني لكل عضو من أعضاء المنظمة 

(WMO)وبالتالي آجزء من مسؤولية الدولة ،. 
وعالوة على ذلك، سلم المجلس بوجود  11.5.5

 المستدامة، حاجة متزايدة لالستجابة إلى تحديات التنمية
وبأن ثمة ارتفاعًا في عدد أصحاب المصلحة الذين 
يبحثون عن حلول لطائفة من الشواغل آخذة في 

وهكذا أصبحت المنافسة على الموارد أآثر . االتساع
وقد آانت لهذه التطورات آثار بالغة على جهود . حدة

وبالتالي، تعد مسألة .  في تعبئة الموارد(WMO)المنظمة 
استراتيجية لتعبئة الموارد واضحتين وضع سياسة و

وصادرتين عن بصيرة ثاقبة مسألة ذات أهمية آبرى 
، وينبغي أن تسترشد بها (WMO)بالنسبة إلى المنظمة 

المنظمة في مجال مواآبة التطورات ذات الصلة 
 .وتقييمها
وتطرقت المناقشة إلى الكيفية التي يمكن  11.5.6

 :بها للمسائل ذات الصلة أن
 
وضع في صدارة جدول األعمال الخاص ت )أ(

بتطوير وتنفيذ السياسات على المستويين الوطني 
 والدولي فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة؛

تستخدم آأساس يستند إليه التعاون الوطني،  )ب(
 واإلقليمي والدولي؛

 (WMO)تلقى متابعة متواصلة من ِقَبل المنظمة  )ج(
الوطنية لألرصاد  وأعضائها، السيما المرافق 

 الخاصة بكل (NMHSs)الجوية والهيدرولوجيا 
 .منها

 
 تعزیز التكامل

شدد المجلس على أهمية تعزيز تكامل  11.5.7
برامج المنظمة وأنشطة المرافق الوطنية لألرصاد 

، السيما فيما يتعلق  (NMHSs)الجوية والهيدرولوجيا 
ددة بمعالجة المسائل الشاملة التي تتطلب ُنُهجًا متع

وأشار المجلس بصفة . التخصصات معالجة أفضل
خاصة إلى هذا األمر في عالقته بالنهج المتعدد 
األخطار الذي يجري إعداده من أجل الوقاية من 

 .الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها
وأحاط المجلس علمًا بأن االتجاه نحو  11.5.8

تعزيز االدماج آخذ في التحقق في مجاالت مثل نظم 
 وفي البرامج (WMO)الرصد؛ ونظام معلومات المنظمة 

الشاملة مثل برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية 
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والتخفيف من آثارها، والبرنامج الفضائي للمنظمة، 
 .(LDCs)وبرنامج المنظمة لصالح أقل البلدان نموًا 

وسلم المجلس بأن االدماج المعزز بالغ  11.5.9
 (WMO)ات المنظمة  األهمية لتحسين تقديم خدم 

والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
(NMHSs)في المجاالت ذات األهمية الخاصة للمجتمع  .

ويرى المجلس أنه يتعين على المنظمة إعادة هيكلة 
تنظيمها على ضوء االحتياجات المتطورة الوثيقة الصلة 
بنشاطاتها وعلى ضوء االتجاهات والتطورات الحديثة 

ويشمل هذا، ضمن جملة أمور، الطريقة التي . عهدال
يتعين على المنظمة أن تستفيد بها من الكفاءات العلمية 
المتاحة في اللجان الفنية، والكيفية التي يمكن بها 

 في مجال بناء (WMO)مواصلة تطوير جهود المنظمة 
 .القدرات

 
 االرتباط باحتياجات المجتمع والفوائد التي یحققها

سلط المجلس الضوء على أهمية  11.5.10
 واألوساط (WMO)الوضوح في بيان دور المنظمة 

المؤسسية األوسع نطاقًا المعنية باألرصاد الجوية، 
واألوساط ذات الصلة بها، وخصوصًا المرافق الوطنية 

، في معالجة (NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
ية احتياجات المجتمع وفي تحقيق الفوائد االجتماع

 .واالقتصادية الالزمة له
وينبغي التشديد على القدرة العملية  11.5.11

 ومساهمتها االجمالية، حيث (NMHSs)الفريدة للمرافق 
  24توفر بوجه خاص إنذارات وخدمات أخرى مدة  

 يومًا في 365ساعة في اليوم وسبعة أيام في األسبوع و
ة وينبغي أيضًا تسليط الضوء على مساهمات هام. السنة

مماثلة فيما يتعلق باإلنذارات المتصلة بالمناخ والماء 
وأآد المجلس بوجه خاص على . وغيرها من الخدمات

أن هذه اإلنذارات والخدمات لن تكون ذات قيمة حقيقية 
ومن ثم، تتسم آراء . فعًال إال إذا أحسن استخدامها

 .المستخدمين وتعليقاتهم بأهميتها أيضًا
ن التخطيط الطويل األجل وأقر المجلس بأ 11.5.12

 ينبغي أن يوضح بجالء الخدمات  (WMO)للمنظمة 
الوثيقة الصلة بأنشطة المنظمة والتي تقدم إلى المجتمع، 
وآذلك الفوائد االجتماعية واالقتصادية التي تعود على 

وأشار المجلس . المجتمع من هذه الخدمات المتكاملة
أهب بوجه خاص إلى أن إنفاق دوالر واحد على الت

للتصدي للكوارث يمكن أن يحول دون خسارة سبعة 
دوالرات من جراء وقوع الكوارث ذاتها؛ وإلى أن 
البلدان النامية، وخصوصًا أقل البلدان نموًا، تتسم 
بالضعف الشديد إزاء آثار الكوارث الطبيعية التي يمكن 

 في المائة من الناتج 15 و 10أن تدمر ما يتراوح بين 
 .للبلد الناميالمحلي اإلجمالي 

ووجه المجلس االنتباه إلى التطورات  11.5.13
التي حدثت مؤخرًا والتي زادت فيها األهمية الممنوحة 
لخدمات األرصاد الجوية والخدمات المتصلة بها من 

  –خالل الدراسات المتعلقة بالفوائد االجتماعية 
االقتصادية لهذه الخدمات من مثل مشروع تعزيز مرفق 

وسي لألرصاد الجوية والهيدرولوجية االتحاد الر
 الذي تدعمه حكومة (Roshydromet)ومراقبة البيئة 

وشجع . االتحاد الروسي آما يدعمه البنك الدولي 
 –عن الفوائد االجتماعية  المجلس ترويج هذه الدراسات

االقتصادية للخدمات وتقاسم الخبرات وأفضل 
مدى الممارسات التي يمكن أن تكون مفيدة في إيضاح 

 .ارتباط هذه الخدمات باحتياجات المجتمع
 

 الشراآات
أقر المجلس بأهمية تحقيق الشراآات  11.5.14

على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، مع مراعاة  
المجموعة الكاملة من أصحاب المصلحة في هذا 

 .الصدد
ورآز المجلس بصفة خاصة على أهمية  11.5.15

لوطني، بما في ذلك جهود الشراآات على الصعيد ا
لضمان التعاون الذي سيعود بالفائدة على المجتمع من 
خالل أنشطة من مثل التقديم المحسن للنواتج والخدمات 

ويستتبع هذا أيضًا إجراء . الموجهة نحو المستخدمين
تحسين في قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 باعتبارها مقدمة لهذه (NMHSs)والهيدرولوجيا 
دمات، بدءًا بالرصد وصوًال إلى البحوث ثم الخ

التشغيل، والتي يمكن للشراآات أن تؤدي فيها دورًا 
ومع ذلك، أآد المجلس أن المسؤولية األساسية . هامًا

على المستوى الوطني عن تحسين الخدمات والشراآات 
المتعلقة بها تقع على عاتق المرافق الوطنية لألرصاد 

 .(NMHSs)الجوية والهيدرولوجيا 
 

 االتصاالت واستقطاب الدعم
وافق المجلس على إمكان حصول  11.5.16

 والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  (WMO)المنظمة 
 على خدمة مالئمة بتبني (NMHSs)والهيدرولوجيا 

سياسة استباقية استراتيجية لالتصاالت تسعى إلى إعالم 
صانعي القرارات والمستخدمين والجمهور بدور 

 والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  (WMO)ة المنظم
 وإسهاماتهما المفيدة للمجتمع، (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 .وإلى إسداء المشورة لهم والتأثير عليهم
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وفي هذا الصدد، يلزم معرفة االحتياجات  11.5.17
االستراتيجية للجمهور المستهدف بهذه المعلومات 

 وعلماء واالتصاالت، وبوجه خاص صانعي القرارات
االقتصاد والمسؤولين عن التخطيط اإلنمائي، وأسلوب 

وإقامة عالقات عمل وثيقة مع وسائل اإلعالم . عملهم
 .أمر مستصوب تمامًا

وإذ يسلم المجلس بأن مخاطبة الحكومات  11.5.18
مسألة تتطلب مهارة خاصة، فإنه يلزم توفيرالمزيد من 

لك بناء الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما في ذ
عالقات الئقة مع أصحاب المصالح المعنيين وتنمية 

ويشمل هذا مفهومًا أوسع نطاقًا . هذه العالقات وإدارتها
إلدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المادية 

 .والسياسية
 

 تعبئة الموارد
إن االعتراف بالدور الهام الذي تؤديه    11.5.19

لدعم يمثل الجهود المالئمة لالتصاالت واستقطاب ا
وستتلقى الجهود التي تبذلها . جانبًا هامًا لتعبئة الموارد

 والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  (WMO)المنظمة 
 دعمًا قويًا بتعزيز االقتناع (NMHSs)والهيدرولوجيا 

بضرورة إعتبار الموارد الالزمة لتوفير خدمات 
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والخدمات المتصلة بها 

ن االستثمارات وليس من النفقات، بالنظر إلى العوائد م
االجتماعية واالقتصادية الهامة التي توفرها هذه 

 .الخدمات
وحث المجلس على مواصلة الجهود  11.5.20

الرامية إلى تنفيذ مشاريع معينة في آحاد البلدان، مثل 
المشاريع المتعلقة بالوقاية من الكوارث الطبيعية 

والحظ أن جزءًا آبيرًا من الموارد وتخفيف آثارها، 
المخصصة لهذه المشاريع تأتي من البلدان ذاتها أو من 

 .منطقة معينة/ بلد معين
ويلزم المزيد من التأآيد على المستخدمين  11.5.21

وينبغي الربط بين . النهائيين والفوائد المحققة لهم
أو المتاحة وتحقيق األهداف  / الموارد المطلوبة و

ومن األمثلة على ذلك    . المستوى لخطة المنظمةالرفيعة 
الجهود المبذولة إلحراز تقدم في نظام اإلنذار المبكر 
باألمواج السنامية في المحيط الهندي ومناطق أخرى  
معرضة للخطر، والتي يضطلع بها في إطار النهج 
المتعدد المخاطر المعمول به لدعم تحقيق  

ويلة األجل االستراتيجيات الواردة في الخطة الط
 .السادسة للمنظمة

ومن المهم أيضًا، عالوة على استنباط  11.5.22
الموارد الجديدة وتطويرها، ضمان استمرار توافر 

مثل الحكومات وقطاع " التقليدية"الموارد من المصادر 
 .الطيران

 
 االعتبارات الختامية

أعرب المجلس عن تقديره لهذه الجلسة   11.5.23
كنته من تحديد أفضل الممارسات االستثنائية التي م

والدروس المستفادة، والتي مكنته أيضًا من النظر في 
 والمرافق (WMO)المنظمة النهج الرئيسية لنجاح 

 في (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
المساعي المشترآة بينهما وفي المساعي التي تقوم بها 

 .آل منهما على حدة
س أن هذه  الجلسة أتاحت ورأى المجل 11.5.24

فهم المجاالت المثيرة للقلق والتي يلزم التصدي لها 
بوجه أفضل، مثل بناء القدرات، وأوضحت ضرورة 
االعتراف بالترابط بين أعضاء المنظمة وبوجه خاص 

لمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا بين ا
(NMHSs)ة وأآدت هذه المرافق على أهمي.  التابعة لهم

الربط الشبكي من أجل نجاح األنشطة المتعلقة بالطقس 
 .والمناخ والماء

ودعا المجلس أعضاء المنظمة، وعلى  11.5.25
مرافق الوطنية لألرصاد الجوية  وجه الخصوص ال

 التابعة لهم، إلى المبادرة ببذل (NMHSs)والهيدرولوجيا 
الجهود لتعزيز مفهوم األمن لألرصاد الجوية 

آجزء من األولويات الوطنية لتعبئة الهيدرولوجية 
 .الموارد بوجه أفضل

 وطلب المجلس إلى األمين العام أن  11.5.26
يوفر التسهيالت الالزمة إلعداد رؤية واستراتيجية 
واضحتين لمواصلة تطوير العناصر المحددة المختلفة 
وتنفيذها، باستخدام اآلليات القائمة المتاحة للمنظمة، بما 

 ة والمجلس نفسه والهيئات الفرعية في ذلك األمان
 .التابعة له
وسلم المجلس بأن االتجاه السائد حاليًا  11.5.27

نحو التغيير تطور إيجابي وبأنه ينبغي تعزيز هذا 
  (WMO)المنظمةاالتجاه لتيسير المساعي التي تبذلها 

والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
(NMHSs)تها على االستجابة  من أجل زيادة قدر

 .واالستباق والمالءمة
والحظ المجلس قيمة المناقشة الحرة  11.5.28

لقضايا تهم المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
، وطلب اتخاذ ترتيبات مماثلة (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 .في دورته المقبلة
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البند (المحاضرات والمناقشات العلمية   12
  ) األعمال جدول من12

البند(المحاضرات والمناقشات العلمية   12.1
  ) األعمال جدول من 12.1

اختار المجلس، في دورته السابقة،    12.1.1
 :الموضوعين المحددين التاليين للمحاضرات

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية " )أ(
 في الحد من الكوارث (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 ؛"الطبيعية
تباره موردًا من موارد التنمية  باع–المناخ " )ب(

 ".االجتماعية واالقتصادية
وقدم الرئيس الخبيرين البارزين اللذين    12.1.2

 :ُدعيا إلى إلقاء المحاضرتين التاليتين
الممثل الدائم   (Chiu-Ying Lamالسيد  )أ(الموضوع 

 ؛)لهونغ آونغ، الصين
المرآز الوطني  (M. H. Glanzالدآتور  )ب(الموضوع 

وث الغالف الجوي، الواليات لبح
 ).المتحدة األمريكية

 والدآتور Lamوشكر الرئيس السيد    12.1.3
Glanzوطلب إلى األمين العام أن .  على محاضرتيهما

يتخذ الترتيبات الالزمة لنشر هاتين المحاضرتين على 
 .نحو مالئم

 
الترتيبات المتعلقة بالمحاضرات العلمية   12.2

ة والخمسين للمجلس أثناء الدورة الثامن
 ) من جدول األعمال12.2البند (التنفيذي 

موضوعا  قرر المجلس التنفيذي أن يكون  12.2.1
المحاضرتين العلميتين اللتين سُتلقيان في دورته الثامنة 

 :والخمسين آما يلي
اإلنجازات :  العالمي للبحوث المناخيةالبرنامج )أ(

 والتوقعات؛
أو المرافق الوطنية  /و ((WMO)ودور المنظمة   )ب(

 في (NMHSs)لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 
تنفيذ المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 

(GEOSS). 
وطلب المجلس إلى األمين العام أن يتخذ    12.2.2

الترتيبات الالزمة، بما في ذلك اختيار المحاضرتين  
 .لهذا الغرض

  المتعلقة بالمحاضرة الحادیةالترتيبات  12.3
عشرة للمنظمة الدولية لألرصاد الجویة 

(lMO) ) من جدول األعمال12.3البند ( 
 قرر المجلس التنفيذي أن تواصل    12.3.1

 الممارسة  (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
 الخاصة باختيار عاِلم موقر إللقاء محاضرة 

 واتخاذ الالزم   (lMO)المنظمة الدولية لألرصاد الجوية 
 .لنشرها
وقرر المجلس التنفيذي أيضًا دعوة     12.3.2
 إللقاء محاضرة في المؤتمر الخامس P. Lemkeاألستاذ 

دور القطب : األرصاد القطبية"عشر بشأن موضوع 
القطب الجنوبي في البيئة العالمية للغالف / الشمالي
 ". الجوي

 
استعراض قرارات المجلس التنفيذي   13

 )ألعمال من جدول ا13البند ( السابقة
 من النظام الداخلي 27طبقًا للمادة   

للمجلس، استعرض المجلس قراراته السابقة التي 
التزال سارية عند انعقاد دورته السابعة والخمسين، 

 ).57 –م ت  (22واعتمد القرار 
 

موعد ومكان انعقاد الدورتين الثامنة   14
والخمسين والتاسعة والخمسين  

من جدول   14البند  ( للمجلس التنفيذي
 )األعمال

وافق المجلس التنفيذي على أن تعقد  14.1
/  حزيران20دورته الثامنة والخمسين في جنيف، من 

 .2006يونيو /   حزيران30يونيو إلى 
آما وافق المجلس على أن تعقد دورته  14.2

التاسعة والخمسين في مبنى المقر الرئيسي للمنظمة من 
، بعد انعقاد 2007مايو /  أيار30مايو إلى /  أيار28

 .المؤتمر الخامس عشر مباشرة
 

 من جدول 15البند ( اختتام الدورة  15
 )األعمال

اختتمت الدورة السابعة والخمسون  
 / تموز1يوم 17:25 للمجلس التنفيذي أعمالها الساعة 

 .2005يوليو 
 
 
 

 



 

 
 
 

 القرارات التي اعتمدتها الدورة
 

 )57 -م ت ( 1القرار 
 

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 

 إن المجلس التنفيذي،
 الهيئة الحكومية –) 56 –م ت  (1 إلى القرار إذ یشير

 الدولية المعنية بتغير المناخ،
 بأن الهيئة تواجه عبء عمل ثقيًال خالل فترة وإذ یسلم

قييم الجاریة یتمثل في إعداد تقریر التقييم الرابع، الت
والمبادئ التوجيهية المنقحة للهيئة بخصوص إعداد 
بيانات الجرد الوطنية الخاصة بغازات الدفيئة، وتقریر 
خاص طلبت إعداده اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة 

 ،(UNFCCC)بشأن تغير المناخ 
شارآة خبراء من  مع التقدیر بازدیاد موإذ یحيط علمًا

البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
انتقالية في فرق الصياغة المعنية بالتقاریر الجاریة، 
وفي أنشطة الهيئة األخرى، وبالمنافع التي تعود على 

 بناء القدرات من أنشطة الهيئة،
 على الهيئة لنجاحها في استكمال التقریر الخاص یثني
: یة طبقة األوزون والنظام المناخي العالميحما"عن 

القضایا المتعلقة بالمرآبات الهيدروآربونية الفلوریة 
، وبما أحرزته "والمرآبات الكربونية الفلوریة المشبعة

احتجاز ثاني "من تقدم في إعداد التقریر الخاص عن 
المبادئ التوجيهية المنقحة "و" أآسيد الكربون وتخزینه

داد بيانات الجرد الوطنية الخاصة للهيئة بخصوص إع
 ؛"2006بغازات الدفيئة لعام 

 لما قدمه من توجيه في R.K. Pachauri على السيد یثني
 عمليات إعداد تقریر التقييم الرابع؛ 

مع التقدیر بقرار الهيئة بإعداد تقریر یحيط علمًا 
 تجميعي لتقریر التقييم الرابع؛

نحو وثيق مع  إلى الهيئة مواصلة العمل على یطلب
اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ، وتقدیم 

 االقتصادیة من –المشورة العلمية والفنية واالجتماعية 
خالل إعداد التقاریر الخاصة، والورقات الفنية، 

 والتقاریر الخاصة بالمنهجية؛
 والبرنامج (WCP) برنامج المناخ العالمي یشجع

 والنظام العالمي (WCRP)خية العالمي للبحوث المنا
 على العمل عن آثب مع الهيئة (GCOS)لرصد المناخ 

إلعداد برامج عملها وتعزیز نشر المعلومات والوصول 
إلى الجمهور واإلسهام في أعمال التقييم التي تضطلع 

 بها الهيئة؛
 إلى األمين العام العمل، باالشتراك مع المدیر یطلب

متحدة للبيئة، على مواصلة التنفيذي لبرنامج األمم ال
توفير الدعم المالي والتنظيمي ألمانة الهيئة والمساعدة 

 في إصدار تقاریر الهيئة ونشرها؛
 أعضاء المنظمة إلى ضمان تقدیم مدخالت فعالة یدعو

إلى أنشطة الهيئة، وإتاحة الخبراء الالزمين للمساهمة 
 في عملية التقييم؛

ات والمنظمات  للحكومات والمؤسسیعرب عن تقدیره 
التي أسهمت والتزال تسهم بسخاء في عمل الهيئة، وفي 

 صندوقها االستئماني؛
 جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية یحث

المعنية على مواصلة مشارآتها في أنشطة الهيئة، 
وعلى أن تقوم، آلما أمكن، بزیادة دعمها المالي  

وق ألنشطتها من خالل تقدیم تبرعات إلى الصند
 (WMO)االستئماني للهيئة الذي تشارك فيه المنظمة  

 .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 

 )57 -م ت (2 القرار 
 

 تقریر الدورة الثالثة عشرة للجنة النظم األساسية
 

 إن المجلس التنفيذي،  
بالتقریر النهائي الموجز للدورة الثالثة إذ یحيط علمًا 

لقرارات والتوصيات عشرة للجنة النظم األساسية مع ا 
 ،)985مطبوع المنظمة رقم (

 :قرر
 اإلحاطة علمًا بالتقریر؛ (1) 

 ؛)13 –ل ن أ (3 و2 و1اإلحاطة علمًا بالقرارات  (2) 
 :اتخاذ إجراءات بشأن آل من التوصيات آما یلي (3) 

 التدریب المطلوب –) 13 –ل ن أ  (1التوصية  
یة یتعلق بإعادة بث بيانات األرصاد الجو فيما

 (AMDAR)الصادرة من الطائرات 
 إقرار هذه التوصية؛ )أ(
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مطالبة لجنة األرصاد الجویة للطيران  )ب(
ولجنة النظم األساسية بأن تنشئا فرقة 
عمل لتقييم األنشطة الجاریة مثل المختبر 
االفتراضي لفریق تنسيق السواتل الخاصة 

 (WMO)باألرصاد الجویة التابع للمنظمة 
 البيانات المستمدة من من أجل استخدام

 VISITالسواتل، وتقييم النظم مثل نظام 

Viewوإعداد إرشادات مالئمة؛ ، 
المنسقين / مطالبة المقررین الخاصين )ج(

المعنيين بالجوانب اإلقليمية للنظام 
، بالقيام، (GOS)العالمي للرصد 

بالتشاور مع الفریق المفتوح العضویة 
 بنظم المعني بالمجال البرنامجي الخاص

،  (OPAG-ISO) الرصد المتكاملة
والمقرر المعني بأنشطة إعادة بث بيانات 
األرصاد الجویة الصادرة من الطائرات 

(AMDAR) وغيرهما من مسؤولي 
االتصال المناسبين في أقاليمهم، بوضع 
استبيان بشأن االحتياجات من التدریب 

 .وإرساله إلى أعضاء المنظمة
تعدیالت على مرجع  – )13 –ل ن أ  (2التوصية  

مطبوع المنظمة رقم (النظام العالمي للرصد 
المجلد األول، دليل النظام العالمي للرصد ) 544

 الباب الثاني) 488مطبوع المنظمة رقم (
 إقرار هذه التوصية 
تعدیالت على مرجع  – )13 –ل ن أ (3التوصية  

المنظمة رقم مطبوع (النظام العالمي لالتصاالت 
 األول، البابان األول والثانيالمجلد ) 386

إقرار هذه التوصية على أن یبدأ نفاذها اعتبارًا  
 2005نوفمبر /  تشرین الثاني2من 

تعدیالت على   – )13 –ل ن أ   (4 التوصية  
 2 –مرجع الشفرات، المجلد األول 

إقرار هذه التوصية على أن یبدأ نفاذها اعتبارًا  
 2005نوفمبر /  تشرین الثاني2من 

تعدیالت على مرجع  – )13 –ل ن أ  (5لتوصية ا 
 1 –الشفرات، المجلد األول 

إقرار هذه التوصية على أن یبدأ نفاذها اعتبارًا  
 2005نوفمبر /  تشرین الثاني2من 

تعدیالت على مرجع  – )13 –ل ن أ (6التوصية  
 النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

 )485مطبوع المنظمة رقم (
 هذه التوصية على أن یبدأ نفاذها اعتبارًا إقرار 

 2005نوفمبر /  تشرین الثاني1من 
استعراض قرارات  – )13 –ل ن أ (7التوصية  

المجلس التنفيذي المستندة إلى التوصيات السابقة 
للجنة النظم األساسية أو المتعلقة بالمراقبة 

 العالمية للطقس
 إقرار هذه التوصية؛ )أ(
استمرار سریان القرارات الموافقة على  )ب(

 2والقرارات ) 55 –م ت  (15 و14 و12
 ؛)56 –م ت  (9 و8و

  8 على وقف سریان القرارات الموافقة )ج(
 ).55 –م ت  (17 و16و

تعدیالت على مرجع  – )05 –ل ن أ (1التوصية  
 النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

(GDPFS))  المجلد )485مطبوع المنظمة رقم ،
نظام : " المعنون8 –، الملحق الجدید الثاني 1

 من التنبؤات الطویلة  (SVS)التحقق الموحد  
، ليحل محل الملحقين الحاليين (LRF)المدى 
 9 – والثاني 8 –الثاني 

إقرار هذه التوصية على أن یبدأ نفاذها اعتبارًا  
 .2005نوفمبر /  تشرین الثاني1من 

 
 

 )57 –م ت (3 القرار 
 

 (GCOS)العالمي لرصد المناخ النظام 
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 :بإذ یحيط علمًا 

، )النظام العالمي لرصد المناخ( )14 –م (10القرار  (1) 
مبادئ مراقبة المناخ في ( )14 –م   (9والقرار 

 ،)GCOSإطار النظام العالمي لرصد المناخ 
 سياسة المنظمة وممارستها –) 12 – م (40القرار  (2)

 یتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجویة فيما 

والبيانات والنواتج المتصلة بها، بما في ذلك 
المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة 

، )13 – م (25والقرار -األرصاد الجویة التجاریة 
 وتبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية،

مية التقریر الثاني عن مدى آفایة النظم العال (3) 
لرصد المناخ دعمًا التفاقية األمم المتحدة 

 (UNFCCC)اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
(GCOS-82, WMO/TD-No. 1143)، 
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خطة تنفيذ النظام العالمي رصد المناخ دعمًا  (4) 
التفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ 

(UNFCCC) (GCOS-92, WMO/TD-No. 1219)، 
تنفيذ النظام العالمي لرصد  ’ (CP.10/5المقرر  (5) 

الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر ) ‘المناخ
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة 

، آانون (UNFCCC-COP)بشأن تغير المناخ 
 ،2004دیسمبر / األول

إنشاء الفریق الحكومي الدولي المعني برصدات  (6) 
  10األرض وخطة التنفيذ الخاصة به ومدتها 

 سنوات، ووثيقته المرجعية،
 :وإذ یسلم بما یلي

المساهمة الكبيرة التي تقدمها خطة التنفيذ  (1) 
بوصفها إطارًا للعمل لتنفيذ نظام عالمي متكامل 

 لرصد المناخ،
الحاجة إلى المشارآة المباشرة ألعضاء المنظمة  (2) 

(WMO) واللجان الفنية والبرامج في تنفيذ آثير 
 الواردة في الخطة،من اإلجراءات 

أهمية مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  (3) 
اإلطاریة بشأن تغير المناخ آآلية یمكن لألعضاء 

 القصور في نظم الرصد بواسطتها تدارك أوجه
 الالزمة للوفاء بالتزاماتهم بموجب االتفاقية،

 :یحث أعضاء المنظمة على
يذ اإلجراءات الدعم والمشارآة الكاملين في تنف (1) 

ذات الصلة الواردة في خطة التنفيذ، بما في ذلك 
التنسيق على المستوى الوطني لضمان التطور 

 المتوازن للنظم الوطنية لرصد المناخ؛
 مساعدة األعضاء اآلخرین على تحسين  (2) 

نظمهم للمساِهمة في التغطية العالمية لشبكة 
 الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي 

 وشبكة رصد الهواء (GSN) المناخ لرصد
 العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ 

(GUAN) ومساعدتهم على تنفيذ المشاریع ذات ،
 األولویة في خطط عملهم اإلقليمية؛

تعزیز عملهم وتعاونهم بشأن رصد المتغيرات  (3)
المناخية األساسية، وبشأن تطویر النواتج 

مة في المراقبة المناخية بوصفها مساهمة ها
 وتلبية احتياجات (WWW)العالمية للطقس 

مستخدمي البيانات المناخية، والمساعدة على 
تحسين النظم األساسية في البلدان النامية عن 
طریق المشارآة في آلية التعاون التابعة للنظام 

(GCOS)؛ 
اتخاذ الخطوات الالزمة لتقدیم بيانات تاریخية  (4) 

بشبكة الرصد السطحي من محطاتهم الخاصة 
 إلى (GSN)التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ 

 الكائن في المرآز (GSN)أرشيف الشبكة  
 وفقًا  (NCDC)الوطني للبيانات المناخية 

 ومبادئ مراقبة المناخ بغية 25 و40 للقرارین
تحسين مجموعة البيانات الالزمة للتحليل 
ية العالمي الذي تضطلع به األطراف في اتفاق

 (UNFCCC)األمم اإلطاریة بشأن تغير المناخ 
 واألوساط العلمية الدولية المعنية بالمناخ؛

 الفضائي، (WMO)العمل مع برنامج المنظمة  (5) 
وفریق التنفيذ االستراتيجي التابع للجنة السواتل 

 لتوفير استجابة (CEOS SIT)لرصد األرض 
 منّسقة لالحتياجات المعبر عنها في خطة تنفيذ

سواء بالنسبة ألعضاء المنظمة  ((GCOS)النظام 
أو لوآاالت الفضاء المشارآة في المكِّون 

 ؛)الفضائي القاعدة لنظام رصد األرض
 من أجل إعداد (GCOS)دعم جهود أمانة النظام  (6) 

بغية تيسير إجراءات األطراف " مشروع للتنفيذ"
والمنظمات الدولية، ومراقبتها وتقدیم التقاریر 

  استجابة لخطة التنفيذ؛عنها
تعزیز دعم أعضاء المنظمة ألمانة النظام  (7) 

(GCOS) بقدر اإلمكان، من خالل إعارة ،
الخبراء أو تقدیم المساهمات لصندوق نظام 

 رصد المناخ؛
 :یطلب إلى أمانة النظام العالمي لرصد المناخ

التعاون الكامل مع الفریق المعني برصدات  (1)
ضطالع بتنفيذ خطط  في اال(GEO)األرض 

 التنفيذ الخاصة بهما؛
توفير المساعدة ألعضاء المنظمة في تعبئة  (2)

 الموارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل ذات الصلة؛
تقدیم المعلومات إلى الهيئة الفرعية للمشورة  (3) 

 في دورتها (SBSTA)العلمية والتكنولوجية 
، )2005نوفمبر / تشرین الثاني(الثالثة والعشرین 

وآذلك، عند الطلب، إلى دوراتها الالحقة، بشأن 
 آيفية تنفيذ اإلجراءات المحددة في خطة التنفيذ؛

مواصلة التفاعل الوثيق مع مؤتمر األطراف في  (4) 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ 

(UNFCCC) بوصفه نشاطًا ذا أولویة عالية 
 القوي لتنفيذ (UNFCCC)لمواصلة دعم االتفاقية 

النظام العالمي لرصد المناخ وصيانته، ولضمان 
 تلبية احتياجات األطراف من الرصدات المنتظمة؛

أن یكفلوا إدراج   یطلب إلى رؤساء اللجان الفنية
اإلجراءات المحددة في خطة التنفيذ في خطط عمل 

 .لجانهم، حسب االقتضاء
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 :یطلب إلى األمين العام  
حدید الموارد الالزمة للمحافظة  بذل آل الجهود لت  (1) 

، (GCOS)على العمليات األساسية ألمانة النظام      
ومراقبة اإلجراءات الواردة في خطة التنفيذ وتقدیم 

  تقریر عنها؛

 إدراج اإلجراءات ذات الصلة الواردة   (2) 
 في خطة التنفيذ في برامج المنظمة،  
 والتنسيق مع رؤساء اللجان الفنية بشأن خطط 

 .عملهم
 

 
 )57 –م ت  (4القرار 

 
 تقریر الدورة الثانية عشرة للجنة الهيدرولوجيا

 
 إن المجلس التنفيذي،  

التقریر النهائي الموجز للدورة الثانية في وقد نظر 
 عشرة للجنة الهيدرولوجيا مع القرارات والتوصيات

 ،)979مطبوع المنظمة رقم (
 :یقرر
 اإلحاطة علمًا بالتقریر؛ (1) 
 ؛)12 -ه ل (2 و1حاطة علمًا بالقرارین اإل (2) 
4لّب التوصية  ) 57 –م ت  (22تضمين القرار  (3) 

 ؛)12 -ه ل (
اتخاذ إجراءات بشأن التوصيات األخرى  (4) 

 :آالتالي
 تعدیالت على الالئحة الفنية – 1 التوصية 

 –، المجلد الثالث (WMO No. 49)للمنظمة 
 الهيدرولوجيا

 یوافق على التوصية؛ )أ(

یرجو من األمين العام اتخاذ اإلجراءات  )ب(
 الالزمة؛

 استراتيجية المنظمة بشأن التعليم – 2التوصية 
والتدریب في مجالي الهيدرولوجيا وموارد 

 المياه
 یوافق على التوصية؛

 مراجعة نطاق المراآز اإلقليمية – 3التوصية 
 للتدریب على األرصاد الجویة

ریق الخبراء ویطلب إلى فیوافق على التوصية 
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم 
والتدریب دراسة أنسب طریق للتنفيذ وتقدیم 
تقریر بذلك إلى الدورة الثامنة والخمسين 

 .للمجلس
 ــــــــــــــــــــــ

الذي  ) 53 –م ت  (9یحل هذا القرار محل القرار  :مالحظة
 .لم یعد ساریًا

 
 

 )57 –م ت  (5القرار 
 

 رآة المنظمة في مبادرة دولية بشأن الفيضاناتمشا
 

 إن المجلس التنفيذي،
 إلى المسألة الواردة في الملخص التنفيذي إذ یشير

المبادرة الدولية بشأن "للورقة المفاهيمية بشأن 
، التي أعدتها فرقة مشترآة من الخبراء "الفيضانات

 یمثلون البرامج الهيدرولوجية التي تضطلع بها المنظمة
(WMO)  واليونسكو وجامعة األمم المتحدة (UNU) 

 ، (lAHS)والرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية 
 إلى المزایا التي ال یمكن إنكارها وإذ یشير آذلك

المتأتية من التعاون في مجال اإلدارة المتكاملة 
للفيضانات مع المنظمات الدولية الشقيقة ذات 

 المستویات المهنية المعترف بها،

 أن الموارد المالية المطلوبة لكي وإذ یأخذ في اعتباره 
تشارك المنظمة مشارآة وافية سوف تستمد من إعادة 
توزیع أموال مخصصة فعًال لألنشطة ذات الصلة في  
إطار الميزانية العادیة لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد 

 ،(HWRP)المياه 
 أن یوافق على مشارآة المنظمة في یقرر

وفقًا للطرائق " لدولية بشأن الفيضاناتا المبادرة"
في الملخص التنفيذي والموضحة بالتفصيل في  المبينة

الورقة المفاهيمية بشأن المبادرة الدولية بشأن 
 الفيضانات؛
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 إلى األمين العام أن یتخذ التدابير الضروریة            یطلب
 أن تحقق هذه المبادرة الجدیدة قيمة مضافة        لضمان

مجال اإلدارة المتكاملة      إلى أعضاء المنظمة في      
 للفيضانات؛ 

 إلى األمين العام أن یتخذ التدابير الضروریة لتجميع        یطلب
  موارد مناسبة من خارج الميزانية من أجل    

أنشطة إضافية محددة آإسهام ممكن من المنظمة 
(WMO)في المبادرة؛  

  أعضاء المنظمة على دعم المبادرة یشجع
 يطها عن طریق مشارآتهم النشطة في تخط

 وتنفيذها؛
 

 
 
 

 )57 –م ت (6 القرار 
 

  لدعم برنامج التعاون الفني2006-2007ميزانية األمانة لفترة السنتين 
 

  التنفيذي،المجلس إن
 : في اعتبارهیأخذ إذ
ن   أن )1( تجزأ م زء ال ی ي ج تعاون الفن رنامج ال  ب

 ،(WMO) المنظمةوالیة 
 تنفيذ في المنظمة تشارك، على أساس منتظم، أن )2(

مشاریع وبرامج التعاون الفني الممولة عن 
الموارد الخارجة عن الميزانية مثل طریق 

 ،االستئمانيةالتنمية والصنادیق مصارف 
أن ثمة اتجاهًا یتمثل في أن عددًا من األعضاء  )3(

یطلب من المنظمة تقدیم مساعدتها الفنية في 
مجالي تطویر المشاریع وتنفيذها باستخدام 

 الذاتية أو من خالل الترتيبات الثنائية مواردهم
عندما ال تشارك المنظمة بصفة مباشرة في تنفيذ 

 المشاریع،
 (WMO)أن المكاتب الميدانية التابعة للمنظمة  )4(

 ستشارك مشارآة آاملة، من خالل عملية 
 التنفيذ التدریجي إلعادة إدارة هيكلة إدارة 

التنمية أنشطة التعاون اإلقليمي والفني من أجل 
(RCD) في تطویر مشاریع التعاون الفني 

 وتنفيذها،
سيستمر تطبيق السياسة الجدیدة للمنظمة لتكاليف  )5(

الدعم، التي وضعتها الدورة السادسة والخمسون 
، على 2007-2006للمجلس التنفيذي في الفترة 

برنامج التعاون الطوعي ومشاریع الصنادیق 
 االستئمانية،

 : إلىیشير وإذ
 تنظيمعشر بشأن رابع  المؤتمر القرارات )1(

 التقریر النهائي (وتمویل برنامج التعاون الفني 
الموجز للمؤتمر العالمي الرابع عشر لألرصاد 

 مطبوع المنظمة رقم (الجویة مع القرارات 
 3.7.2.2، الملخص العام، الفقرتان )960
 ،)3.7.2.3و

رادات  )2(  من 2006-2007  السنتين  المقدرة لفترة  اإلی
ة     برامج الممول اریع وال يذ المش نتنف وارد  م الم

نادیق     ك الص ي ذل ا ف ية بم ن الميزان ة ع الخارج
 االستئمانية،

ياجات  )3(  فيما والموظفين من موارد الميزانية     االحت
برنامج التعاون الفني لفترة           ة ل تعلق بدعم األمان  ی

 ،2006-2007 السنتين
تمد ية یع ترةميزان نتين ف ا آ 2006-2007  الس ردم ي ت  ف

 مرفق هذا القرار؛
  النفقات الفعلية خالل بتعدیل العام لألمين یأذن

 مع اإلیرادات  لتتماشى  2006-2007 السنتينفترة 
 (2)" وإذ یشير إلى"الفقرة  إليها في المشارالفعلية 
 أعاله؛
إجراء تحویالت فيما بين أیضٍا ب العام ألمينل یأذن

 االقتضاء، وفقًا أبواب االعتمادات بالميزانية، حسب
 . عشرلرابع المالية وتوجيهات المؤتمر الالئحة

 
 
 

 
 
 

 



 التقریر النهائي الموجز للدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذي
 

86

 )57 -م ت  (6القرار  مرفق
 2006-2007  السنتين التعاون الفني لفترةبرنامجلدعم   األمانةميزانية

 ) السویسریةالفرنكاتبآالف (
تي الميزانية ال

الدورة اعتمدتها 
 خامسةال

ن ووالخمس
للمجلس التنفيذي 

 ترةللف
2005-2004 

 
الميزانية 
المقترحة 
 للفترة

2007-2006 

 
 النفقات

تي الميزانية ال
الدورة اعتمدتها 

ن ووالخمسخامسة ال
للمجلس التنفيذي 

 للفترة
2005-2004 

 
الميزانية 
المقترحة 
 للفترة

2007-2006

 
 اإلیرادات

 الميزانية العادیة 1- ال شيء ال شيء   

 600,0 1 450,0 5 )انظر أدناه(  

موارد أخرى من خارج  2-
 الصنادیق (الميزانيـة 

وما إلى   االستئمانية، 
 )ذلك

 المجموع  600,0 1 450,0 5  600,0 1 450,0 5
 

 2006-2007  السنتين التعاون الفني لفترةبرنامجلدعم   األمانةميزانية
الدورة تي اعتمدتها الميزانية ال
ن للمجلس ووالخمسالحادیة 

 رة التنفيـذي للفت
2005-2004 

 
الميزانية المقترحة 

 2006-2207للفترة 

 
 

 

   دعم برنامج التعاون الفني-3.7 الباب   
 األنشطة اإلقليمية والتعاون الفني من موظفو إدارة 060,0 1 185,0 3

 (RCD) أجل التنمية
3.701 

 3.702 )المنح الدراسية(موظفو إدارة التعليم والتدریب  240,0 605,0
 3.703 موظفو إدارة شؤون إدارة الموارد  300,0 965,0
الخبراء المعارون واالستشاریون والموظفون  0,0 150,0

 المؤقتون
3.704 

  3.7مجموع الباب  1 600,0 4 905,0
   تكاليف التشغيل- 5الباب   

 5.030 األدوات واللوازم المكتبية 0,0 30,0
 5.040 المعدات واآلالت المكتبية 0,0 20,0
 5.050 االتصاالت 0,0 75,0

 5.060 المباني - -
 5.070 الحاسوبيالدعم  0,0 20,0

 5.080 السفر 0,0 350,0
  5مجموع الباب  0,0 495,0

   
   االعتمادات األخرى في الميزانية- 6الباب 

ة     0 ,0 50,0 نفقات الطارئ ابات وال راجعة الحس ن وم التأمي
 والنفقات غير المتوقعة

6.040 

  6مجموع الباب  0,0 50,0
  المجموع الكلي 1 600,0 5 450
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 )57 –م ت  (7القرار 
 

 )آسيا(قليمي الثاني تقریر الدورة الثالثة عشرة لالتحاد اإل
 

 إن المجلس التنفيذي،  
تقریر الدورة الثالثة عشرة لالتحاد في وقد نظر 

 ،)آسيا(قليمي الثاني اإل
 :یقرر
 یر؛اإلحاطة علمًا بالتقر (1) 
 ؛)2 أ ق 13- (27 إلى 1اإلحاطة علمًا بالقرارات  (2) 

من األمين العام أن یوجه انتباه جميع األطراف یطلب 
 .المعنية إلى القرار سالف الذآر

 
 ــــــــــــــــ
الذي  ) 53 -م ت (1هذا القرار یحل محل القرار   :مالحظة

 .لم یعد ساریًا
 
 

 )57 –م ت  (8القرار 
 

 الرابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي الرابعتقریر الدورة 
 )أمریكا الشمالية وأمریكا الوسطى ومنطقة البحر الكاریبي(

 
 إن المجلس التنفيذي،  

 في تقریر الدورة الرابعة عشرة لالتحاد وقد نظر
 اإلقليمي الرابع،

 :یقرر
 اإلحاطة علمًا بالتقریر؛ )1(
 ؛)4ق  إ – 14 (19 إلى 1 اإلحاطة علمًا بالقرارات )2(

 إلى األمين العام استرعاء انتباه جميع المعنيين یطلب
 .إلى القرار الوارد أعاله

 
 ــــــــــــــــ
الذي  ) 53 –م ت  (2یحل هذا القرار محل القرار : مالحظة

 .لم یعد ساریًا
 
 

 )57 –م ت (9 القرار 
  

 الوقایة من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها
 

  التنفيذي،المجلس إن
 :إلى یشير إذ
 برنامج الوقایة من –) 14 –م    (29القرار  )1(

 الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها؛
التقریر النهائي الموجز للمؤتمر العالمي الرابع  )2(

مطبوع (عشر لألرصاد الجویة مع القرارات 
، فقرات الملخص العام من )960المنظمة رقم 

 ،3.4.1.23 و 7.4.21 إلى 7.4.1
 الفریق االستشاري التابع –) 56 –م ت  (5القرار  )3(

للمجلس التنفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث 
 ،)EC AGDPM(الطبيعية وتخفيف آثارها 

التقریر النهائي الموجز للدورة السادسة  )4(
والخمسين للمجلس التنفيذي مع القرارات 

، فقرات الملخص  )977رقم   مطبوع المنظمة(
 ،11.13 إلى 11.1العام من 

وثائق نتائج المؤتمر العالمي المعني بالحد من  )5(
 آانون 18-22آوبي، هيوغو، اليابان، (الكوارث 

، بما في ذلك إعالن هيوغو  )2005ینایر / الثاني
بناء ): HFA (2005-2015وإطار عمل هيوغو 

 تكيف األمم والمجتمعات مع الكوارث،
یة أن العدید من المرافق الوطنية لألرصاد الجو (6)

 قد قامت بإنشاء (NMHSs)والهيدرولوجيا 
شراآات مع الوآاالت المعنية بإدارة مخاطر 
الكوارث على المستویين الوطني واإلقليمي وأن 
خبراتها ستكون مفيدة لصياغة برنامج الوقایة 

 ؛(DPM)من الكوارث وتخفيف آثارها 
نتائج االجتماع األول للفریق االستشاري التابع  )7(

نفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث للمجلس الت
مارس /  آذار18-19جنيف، (وتخفيف آثارها 

2005( ، 
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خطة التنفيذ المنقحة لبرنامج الوقایة من  )8(
 ، )DPM(الكوارث وتخفيف آثارها 

 :یدرك وإذ
أن األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء هي  )1(

 في المائة من الخسائر 90المسؤولة عن قرابة 
 في المائة من الخسائر 65األرواح، وقرابة في 

االقتصادیة التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية 
 جميعها،

القلق المتزاید لدى المجتمع الدولي بشأن القضایا  )2(
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وما یتبع ذلك  
من أنشطة على الصعد الدولية واإلقليمية 

 ،والوطنية استجابة إلطار عمل هيوغو
الجهود المختلفة التي تبذلها أمانة المنظمة إلنشاء  )3(

) DPM(برنامج فعال لتنفيذ الوقایة من الكوارث 
الشاملة للقطاعات بمشارآة المنظمة وأعضائها، 
من خالل المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

 والهيدرولوجيا
)NMHSs (  وإقامة شراآات استراتيجية هادفة

 قليمية والوطنية،على الصعد الدولية واإل
الدور البالغ األهمية للمنظمة وللمرافق الوطنية  )4(

)NMHSs ( في مجال الحد من الكوارث
 والمرافق والمسؤولية الواقعة على المنظمة

 عن ضمان إدماج القدرات NMHSsالوطنية 
الفعالية  الفنية والعملية األساسية بأآبر قدر من

وارث في عمليات اتخاذ قرارات الحد من الك
فهذا . على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية

ضروري للحد من الخسائر في األرواح ومن 
تأثير ذلك على نوعية الحياة والمشاآل  
االقتصادیة وتدهور البيئة بسبب األخطار الجویة 

 والهيدرولوجية المنشأ،

 :یقرر
تأیيد التوصيات المبينة في تقریر الفریق  )1(

لمجلس التنفيذي والمعني االستشاري التابع ل
بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها الواردة في 

  من الملخص العام؛3.9.2الفقرة 
اعتماد خطة التنفيذ المنقحة لبرنامج الوقایة من  )2(

من " جيم"التذیيل (الكوارث وتخفيف آثارها 
 ؛)3.9الوثيقة 

 :یطلب
ر أن ُیِطلع األمين العام أعضاء المنظمة على إطا )1(

عمل هيوغو ویحث حكوماتهم على اعتماد 
 وتنفيذ التوصيات ؛

أن یواصل األمين العام األنشطة المبينة في خطة  )2(
التنفيذ المنقحة للوقایة من الكوارث وتخفيف  

 آثارها، على سبيل األولویة العالية؛
أن یعزز األمين العام قدرة مكتب برنامج الوقایة  )3(

على ) DPM(من الكوارث وتخفيف آثارها 
تنسيق وتنفيذ خطة التنفيذ المنقحة للوقایة من 

عن طریق   ) DPM(الكوارث وتخفيف آثارها 
 .زیادة الموارد للمكتب

أن تشارك المرافق الوطنية لألرصاد الجویة  (4)
 في برنامج الوقایة من (NMHSs)والهيدرولوجيا 

 بالتعاون (DPM)الكوارث وتخفيف آثارها  
مختلفة المختصة الوثيق مع السلطات ال

بالطوارئ وبالوقایة من الكوارث وتخفيف 
 .آثارها في بلدانها

 ینظر األعضاء في إعارة موظفين إلى أن (5)
 آوسيلة لتقدیم الخبرة  (DPM)مكتب البرنامج 

.الالزمة
 
 

 )57 –م ت  (10القرار 
 

 2004النظر في حسابات المنظمة العالمية لألرصاد الجویة لعام 
 

 لتنفيذي، إن المجلس ا 
 النظر في –) 56 -م ت (14إلى القرار إذ یشير 

حسابات المنظمة العالمية لألرصاد الجویة لفترة  
 ،2002-2003العامين 

  من الالئحة المالية،15بالمادة وإذ یحيط علمًا 
في التقریر المالي لألمين العام عن حسابات وقد نظر 

بر دیسم/  آانون األول31المنظمة للعام المنتهي في 
 وفي تقریر مراجع الحسابات الخارجي المقدم 2004

 إلى المجلس التنفيذي،

على الحسابات المالية المراجعة للمنظمة یوافق رسميًا 
 ؛2004العالمية لألرصاد الجویة لعام 

إلى األمين العام أن یحيل البيانات المالية یطلب 
للحسابات مشفوعة بتقریره وتقریر مراجع الحسابات 

عنها إلى جميع أعضاء المنظمة العالمية الخارجي 
 لألرصاد الجویة؛

 أن تراجع البيانات المالية على أساس سنوي ابتداًء یقرر
 ؛2005من عام 
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 من األمين العام أن یعد تعدیالت على الالئحة یطلب
المالية، حسب االقتضاء، بشأن وتيرة إعداد ومراجعة 

 البيانات المالية؛
عام تبسيط الترتيبات المالية  من األمين الیطلب أیضًا

 عن طریق تحویل أموال الدعم إلى الصندوق العام؛

بالمبالغ الكبيرة لالشتراآات یحيط علمًا مع القلق 
 المقدرة المتأخرة على بعض األعضاء؛

أعضاء المنظمة على تسویة المتأخرات عليهم في یحث 
.مبكر وقت

 
 

 )57 –م ت (11 القرار 
 
  الحسابات وعضویتهااختصاصات لجنة مراجعة

 
 إن المجلس التنفيذي،  

 باختصاصات لجنة مراجعة الحسابات إذ یحيط علمًا
 ،)56 –م ت   (15حسبما وردت في القرار 
 للجنة  2.4 و 2.3 بالتوصيتين وإذ یحيط علمًا أیضًا

 مراجعة الحسابات،
 لمراجــع الحسابات 6 بالتوصية وإذ یحيـط علمــًا آـذلك

 الخارجــي،
 :یقرر

اإلبقاء على تقدیم لجنة مراجعة الحسابات  )1(
المجلس التنفيذي وأن تكون لها  إلىتقاریرها 

 :االختصاصات التالية
التقييم المنتظم إلجراءات اإلدارة من أجل  )أ(

مواصلة وتفعيل أوجه المراقبة الداخلية 
 ؛المالئمة والفعالة

التشجيع على تنمية ثقافة مكافحة االحتيال  )ب(
ل االضطالع بمهامها المتعلقة من خال

 بالتقصي الداخلي؛
 ؛استعراض تنفيذ وفعالية الالئحة المالية )ج(
استعراض تقييم األمين العام، والنهج  )د(

 المتبع إزاء المخاطر؛
استعراض وإقرار خطة وترتيبات مراجعة  )هـ(

الحسابات فيما یتعلق بمراجعة الحسابات 
 يها؛الداخلية والخارجية والموافقة عل

 مهام مراجعة الحسابات ترابطتشجيع  )و(
 الداخلية والخارجية؛

التأآد من أن مراجعة الحسابات وترتيبات  )ز(
التأمين أجریت وقدمت خالل العام لتوفير 
مستویات التأمين الضروریة التي 

 یقتضيها المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
ضمان تحقيق استجابات مناسبة التوقيت  )ح(

ئمة من جانب األمين العام وفعالة ومال

فيما یتعلق بالتوصيات الناجمة عن 
 مراجعة الحسابات؛

مراقبة تنفيذ ومحتوى البيانات المالية وفقًا  )ط(
 لمتطلبات الالئحة المالية؛

التأآد من أن التوصيات الناجمة عن  )ي(
 .مراجع الحسابات قد نفذت

أن تجتمع لجنة مراجعة الحسابات آل أربعة  )2(
على  وأن تجعل أعضاء المجلس التنفيذي أشهر،

 علم بعملها على أساس منتظم؛
  :أن تكون عضویة لجنة مراجعة الحسابات آما یلي )3(

J.-P. Beysson 
B. Kassahun 

J.J. Kelly 
R.Michelini 

K. Nagasaka 
Qin Dahe 

ثالثة خبراء ماليين یقترح ترشيحهم األمين العام  
المنظمة ویعينهم رئيس ) WMO(للمنظمة 

)WMO( مع مراعاة الحاجة إلى التقليل من ،
 تكاليف مشارآتهم؛

 الحسابات  مراجعة أن یتم اختيار رئيس لجنة )4(
 بواسطة أعضاء اللجنة؛

) WMO(أال یحضر ممثلو أمانة المنظمة  )5(
اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات إال بدعوة من 

 رئيس لجنة مراجعة الحسابات؛
جنة مراجعة الحسابات لعملها، استعراض أداء ل )6(

 .في دورته الثامنة والخمسين
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 )57 –م ت (12 القرار 
 

 فرقة العمل المعنية بالتوصيات الصادرة عن لجنة مراجعة الحسابات
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 للجنة مراجعة 2.5 و 2.3التوصيتين إذ یشير إلى 

 الحسابات،
 لمراجع 11 و10 إلى التوصيتين وإذ یشير أیضـًا

 الحسابات الخارجي،
 :یقرر

إنشاء فرقة عمل معنية بالتوصيات الصادرة عن  )1(
لجنة مراجعة الحسابات تقدم تقاریرها إلى 
المجلس التنفيذي الستعراض دور وأنشطة 

 إزاء (FINAC)ونواتج اللجنة االستشاریة المالية 
لجنة مراجعة الحسابات لضمان تكاملها وعدم 

 تشابكها؛
فرقة العمل مرتين قبل دورته الثامنة  جتمع أن ت )2(

 والخمسين للمجلس؛

األعضاء التالية  فرقة العملعضویة تشمل أن  )3(
 أسماؤهم أو العضو البدیل الذي یعينه أحد 

 :األعضاء
M.L. Bah 

A.I. Bedritsky 
A. Divino Moura 

M.D. Everell 
W. Kusch 
G.B. Love 

 بواسطة أعضاء فرقة العملأن یتم اختيار رئيس  )4(
 فرقة العمل؛

استعراض عمل فرقة العمل في دورته الثامنة  )5(
.والخمسين

 
 

 )57 –م ت  (13لقرار ا
 

 (2006-2007)البرنامج والميزانية لفترة السنتين الثانية 
 (2004-2007)من الفترة المالية الرابعة عشرة 

 
 إن المجلس التنفيذي،  

 :إذ یشير إلى
  من الالئحة المالية،7و 6 و4 و3المواد  (1) 
 ،107.2 و107.1 و106.2 و106.1 –القواعد المالية  (2) 
 الحد األقصى للنفقات  –) 14 –م    (30القرار  (3) 

 للفترة المالية الرابعة عشرة،
  الميزنة القائمة على النتائج،–) 14 –م   (31القرار  (4) 
 الميزانية لفترة –) 55 –م ت   (19القرار  (5) 

 ،(2004-2005)السنتين 
 تقدیر االشتراآات –) 56 –م ت  (21القرار  (6) 

 ،2005-2007التناسبية ألعضاء المنظمة لألعوام 
أن البرنامج والميزانية المقترحين من وإذ یشير أیضًا إلى 

 األمين العام أعدا وفقًا لإلطار التنظيمي المذآور أعاله،
األنشطة البرنامجية ومخصصات موارد  فيوإذ نظر 

 الميزانية المقترحة من األمين العام،
 على (2006-2007)البرنامج والميزانية للفترة یعتمد 

  بهذا القرار؛1نحو ما ورد في المرفق 

 أن یتم تقدیر اشتراآات األعضاء على النحو  یقرر
 ؛)56 –م ت   (21المحدد في القرار 

على البرامج المقترحة من األمين العام،           یوافق  
ج المتوقعة ومؤشرات األداء للفترة         والسيما النتائ  
 ؛(2007-2006)

 :یوافق أیضًا على
قائمة الدورات المحتملة ألفرقة الخبراء واألفرقة  (1) 

العاملة والندوات والمؤتمرات الفنية والحلقات 
 2الدراسية وحلقات العمل الواردة في المرفق 

بالقرار، رهنًا بتوافر أموال ضمن الميزانية 
 بالمبادئ التوجيهية التي وضعها المقرة، عمًال

 المؤتمر الرابع عشر؛
 :دورات اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية التالية (2) 

 )2006الدورة االستثنائية (لجنة النظم األساسية  
الدورة الرابعة (لجنة أدوات وطرق الرصد 

 )2006عشرة 
الدورة الرابعة (لجنة علوم الغالف الجوي 

 )2006عشرة 
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الدورة الرابعة ( األرصاد الجویة الزراعية لجنة
 )2006عشرة 

الدورة الثالثة (لجنة األرصاد الجویة للطيران 
 )2006عشرة 

الدورة الرابعة عشرة (االتحاد اإلقليمي األول 
2006( 

الدورة الرابعة عشرة (االتحاد اإلقليمي الثالث 
2006( 

الدورة الرابعة عشرة (االتحاد اإلقليمي الخامس 
2006( 

 :لألمين العامیأذن 
أن یقـوم بإعـادة تخصيص االعتمادات في حالة  (1)

 وجود أي أرصدة متبقية من ميزانية فترة 

 لألبواب المناظرة  (2004-2005)العامين األولى 
 (2006-2007)في ميزانية فترة السنتين الثانية 

  من الالئحة المالية؛7.3وفقًا للمادة 
 بين األقسام داخل آل أن یجري تحویالت فيما (2) 

باب من أبواب الميزانية لفترة السنتين، حسب 
االقتضاء، لتأدیة البرامج بشكل أفضل وفقًا 

  من الالئة المالية؛4.2للمادة 
أن یوافق على التعدیالت في قائمة الدورات  (3) 

 المحتملة ألفرقة الخبراء واألفرقة العاملة 
  وفي قائمة الندوات والمؤتمرات الفنية
والحلقات الدراسية وحلقات العمل، الواردة في 

 .2المرفق 

 
 

* 
 
 

*                               * 
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 )57 –م ت  (13 بالقرار 1المرفق 
 من الفترة المالية الرابعة عشرة) 2006-2007(الميزانية لفترة السنتين 
 )بآالف الفرنكات السویسریة(

 
الميزانية للفترة 

 اإلیرادات    لنفقاتا 2007-2006
      

 االشتراآات المقدرة 900,0 124 1  أجهزة رسم السياسات  917,1 3
   2  اإلدارة التنفيذیة 369,3 7

      
الفائض النقدي المتبقي من الفترة المالية  730,2 1 3  البرامج العلمية والفنية 

 الثالثة عشرة
    3.0 والفنيةالتنسيق العام للبرامج العلمية  844,1 3

    3.1 برنامج المراقبة العالمية للطقس 531,9 11
    3.2 برنامج المناخ العالمي 517,4 12

    3.3 برنامج بحوث الغالف الجوي والبيئة 878,3 6
    3.4 برنامج تطبيقات األرصاد الجویة 286,9 8
    3.5 برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه 596,7 5
    3.6 برنامج التعليم والتدریب 292,6 7
    3.7 برنامج التعاون الفني 996,1 2
    3.8 البرنامج اإلقليمي 072,3 8
    3.9 برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها 680,5 1
    3.10 البرنامج الفضائي للمنظمة 067,3 2

     3المجموع الفرعي للباب  764,1 70
      

   4  الخدمات اللغویة وخدمات المطبوعات والمؤتمرات 327,5 21
   5  إدارة الموارد 905,3 20

   6  االعتمادات األخرى في الميزانية 960,7
   7   مبنى المقر الرئيسي للمنظمة–اقتناء األصول الرأسمالية  386,2 1

________ 
   المجموع  126 630,2

________ 
 وعالمجم 126 630,2
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 )57 –م ت  (13 بالقرار 2المرفق 

 
 قائمـة الدورات المحتملة ألفرقة الخبراء واألفرقة العاملـة، وقائمـة الندوات
 والمؤتمرات الفنية والحلقات الدراسية وحلقات العمل المدرجة في مقترحات

 (2006-2007)البرنامج والميزانية لفترة السنتين 
 

 رمز المشروع
 

 ألفرقة العاملة وأفرقة الدراسة واجتماعات الخبراءأفرقة الخبراء وا
 

 أجهزة رسم السياسات: 1الباب 
 100011 )أ( (2007)دورة المؤتمر الخامس عشر 

 100021 )ب(  (2006) (EC-LVlll)دورة المجلس التنفيذي 
 100021 )ج( (2007) (EC-LVlX)دورة المجلس التنفيذي 

 100021 )د( )2007، واجتماعان في 2006 في اجتماع واحد(لجنة مراجعة الحسابات 
 100021 )د( 2007) و(2006اللجنة االستشاریة المالية 

 100031 )ه( 2007) و(2006دورات المكتب 
   

 البرامج العلمية والفنية: 3الباب 
   

 التنسيق العام للبرامج العلمية والفنية: 3.0البرنامج الرئيسي 
 300011 )أ( 2007) و(2006الفنية اجتماعان لرؤساء اللجان 

 300021 )ب( (2006)اجتماعات الفریق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط الطویل األجل 
اجتماعات الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتبادل البيانات والنواتج في 

 (2006)مجال األرصاد الجویة 
 300022 )ج(

عات الفریق العامل االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بدور المرافق الوطنية اجتما
 (2007)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا وعملها 

 300023 )د(

   
 المراقبة العالمية للطقس: 3.1البرنامج الرئيسي 

 301001 )أ( (2006) (CBS)الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية 
 301001 )ب( (2007)اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية فریق 

 301011 )ج( (2006) (ET EGOS)اجتماع فرقة الخبراء المعنية بتطور النظام العالمي للرصد 
اجتماع فرقة الخبراء المعنية باالحتياجات من البيانات من محطات األرصاد الجویة 

 (ET AWS) (2006)األوتوماتية 
 301011 )د(

 301021 )ه( (2006)جتماع خبراء تابع للجنة النظم األساسية بشأن نظم وخدمات المعلومات ا
 301022 )و( (2006)اجتماع خبراء تابع للجنة النظم األساسية بشأن تعزیز استخدام نظم توصيل البيانات 

 301025 )ز( (2006)فریق التوجيه التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الالسلكية 
النظام العالمي لتحدید المواقع / اجتماع خبراء بشأن جودة نواتج التنبؤ العددي بالطقس

 (2006)واستخدامها 
 301031 )ح(

 301031 )ط( (2007)اجتماع خبراء بشأن نشر نواتج التنبؤات الطویلة المدى واستخداماتها 
الستراتيجيات االستجابة لحاالت الطقس  اجتماع خبراء بشأن نظم اإلنذار المبكر الالزمة 

 (2007)القاسي 
 301034 )ي(

اجتماعان للخبراء تابعان للجنة النظم األساسية بشأن نظام المعلومات الخاص بالمنظمة في   
 2007) و(2006 (FWlS)المستقبل 

 301041 )ك(
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 301041 )ل( (2007)ومات اجتماع خبراء تابع للجنة النظم األساسية بشأن تنفيذ نظام تكنولوجيا المعل
 301043 )م( 2007) و(2006اجتماعان للخبراء تابعان للجنة النظم األساسية بشأن تمثيل البيانات والشفرات 

 301052 )ن( اجتماع خبراء بشأن مفاهيم التعاون المبتكرة
 301061 )س( (2006)االجتماع الرابع عشر للجنة أدوات وطرق الرصد 

 301061 )ع( (2006)رة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد اجتماع فریق اإلدا
 301062 )ف( (2006)فرقة الخبراء المعنية بمراآز األدوات اإلقليمية 

 301062 )ص( (2006)فرقة الخبراء المعنية بالقياسات اإلشعاعية 
لمحيط دورتان للجنة أعاصير التيفون المشترآة بين اللجنة االقتصادیة واالجتماعية آلسيا وا

 2007) و(2006 (WMO) والمنظمة (ESCAP)الهادئ 
 301081 )ق(

دورتان لفریق الخبراء المشترك بين المنظمة واللجنة االقتصادیة واالجتماعية آلسيا والمحيط  
 2007) و(2006 والمعني باألعاصير المداریة (ESCAP)الهادئ 

 301081 )ر(

 301081 )ش( 2007) و(2006اإلقليمي الرابع دورتان للجنة األعاصير المداریة في االتحاد 
 301082 )ت( (2006)اجتماع خبراء بشأن إعداد المشروع الفرعي لبرنامج األعاصير المداریة 

 301092 )ث( (2007) (NMHSs)اجتماع بشأن تعزیز دور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
طة التصدي للطوارئ والتدریب على هذه األنشطة  اجتماعان للخبراء بشأن تطویر قدرات أنش

 2007) و(2006وتوسيع نطاقها 
 301092 )خ(

 301101 )ذ( (2006)الفریق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني باألرصاد الجویة في القطب الجنوبي 
   

 برنامج المناخ العالمي: 3.2البرنامج الرئيسي 
 302001 )أ( (2006)مخصصة المعنية بمؤتمر المناخ العالمي الثالث اجتماع اللجنة االستكشافية ال

 302001 )ب( 2007) و(2006اجتماعان لفریق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ 
 302011 )ج( (2006)الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والبيئة 

 302011 )د( (2007) والمعني بالمناخ والبيئة الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي
 302011 )ه( (2007)اجتماع اآللية الجدیدة للتنسيق بين الوآاالت 

 302041 )و( (2006)فرقة الخبراء المعنية بالبيانات الشرحية المتعلقة بالتطبيقات المناخية 
 302041 )ز( )2007 واجتماعان في 2006 اجتماعات في 3(خمسة اجتماعات خبراء إقليمية 

 302042 )ح( (2007)اجتماع فرقة خبراء بشأن مؤشرات المناخ 
 302042 )ط( (2007)اجتماع فرقة خبراء في األقاليم 

 302051 )ي( (2007)فرقة الخبراء المعنية باالحتياجات البحثية للتنبؤات الفصلية 
 302051 )ك( (2006) (CLlPS)ناخية فرقة الخبراء المعنية بعمليات خدمات المعلومات والتنبؤات الم

 302051 )ل( (2007)فرقة الخبراء المعنية بالتحقق 
 302051 )ن( (2007)فرقة الخبراء المعنية ببناء القدرات 

 302051 )م( (2006)فرقة الخبراء المعنية باالتصال مع المستخدمين النهائيين 
 302052 )س( (2006)الصحة / الحرارةفرقة الخبراء المعنية باإلنذارات العملية الخاصة ب

 302052 )ع( (2006)فرقة الخبراء المعنية بالمؤشرات المناخية ذات الصلة بالحرارة واستخدامها 
 302052 )ف( (2007)فرقة الخبراء المعنية بالحلقات العملية واألنشطة التدریبية الخاصة بمناخيات الحضر 

   
 (AREP)بيئة وبحوث الغالف الجوي برنامج ال: 3.3البرنامج الرئيسي 

 303001 )أ( (CAS) (2006)الدورة الرابعة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي 
اجتماعان للفریق العامل المشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي واللجنة العلمية المشترآة  

(JSC) 2007) و(2006 المعني بالتجارب العددیة 
 303001 )ب(

 303001 )ج( (2007)ستشاري التابع للجنة علوم الغالف الجوي الفریق العامل اال
 303011 )د( 2007) و(2006اجتماعان فنيان لدعم مدیري بحوث األوزون 

 303011 )ه( 2007) و(2006) برعایة مشترآة(اجتماعان لخبراء بشأن تقييمات األوزون 
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يم االنتقال البعيد المدى لملوثات اجتماعان لخبراء بشأن تقييم البرنامج التعاوني لمراقبة وتقي
 2007) و(2006 (EMEP)الهواء في أوروبا 

 303012 )و(

 303013 )ز( (2007)) برعایة مشترآة(اجتماع لخبراء بشأن انتقال ملوثات الهواء على الصعيد اإلقليمي 
  والمعني بكيمياء الغالف الجوي(CAS)الفریق العامل التابع للجنة علوم الغالف الجوي 

 (2007)والتلوث البيئي 
 303021 )ح(

 303022 )ط( 2007) و(2006اجتماعان فنيان بشأن ضمان الجودة 
 303022 )ي( 2007) و(2006اجتماعان للفریق االستشاري العلمي والخبراء المعنيين بالغازات التفاعلية 

 303022 )ك( 2007) و(2006اجتماعان للفریق االستشاري العلمي المعني باألهباء الجویة 
 303022 )ل( 2007) و(2006اجتماعان للفریق االستشاري العلمي المعني بكيمياء المطر وترسبه 

 (2006اجتماعان لخبراء اإلشعاعات والفریق االستشاري العلمي بشأن األشعة فوق البنفسجية 
 2007)و

 303022 )م(

 (GAW)العالمية للغالف الجوي اجتماعان للخبراء بشأن المواضيع الفنية المتصلة بالمراقبة 
 2007) و(2006

 303022 )ن(

 303023 )س( 2007) و(2006اجتماعان للخبراء بشأن بيانات وقياسات األوزون 
 303023 )ع( 2007) و(2006) برعایة مشترآة(اجتماعان للفریق االستشاري العلمي المعني بغازات الدفيئة 

 303023 )ف( (2007)) رعایة مشترآةب(اجتماع فني بشأن ثاني أآسيد الكربون 
 303023 )ص( 2007) و(2006) برعایة مشترآة(اجتماعان للفریق االستشاري العلمي المعني باألوزون 

(2006) برعایة مشترآة(اجتماعان بشأن إدارة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي 
 2007)و

 303024 )ق(

لمعني بمشروع بحوث األرصاد الجویة في بيانات اجتماعان للفریق االستشاري العلمي ا
 2007) و(2006 (GURME)المناطق الحضریة التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي 

 303025 )ر(

 303025 )ش( 2007) و(2006 (GURME)اجتماعان فنيان إقليميان 
 303031 )ت( 2007) و(2006 (WWRP)اجتماعان للجنة التوجيه العلمي للبرنامج العالمي لبحوث الطقس 

 303052 )ث( (2006)اجتماع خبراء 
   

 (AMP)برنامج تطبيقات األرصاد الجویة : 3.4البرنامج الرئيسي 
 304011 )أ( (2007)اجتماع فرقة الخبراء المعنية بالتحقق من النواتج 

 304012 )ب( (2006)اجتماع فرقة الخبراء المعنية بالمسائل المتصلة بوسائل اإلعالم 
اجتماع فرقة الخبراء المعنية بالمسائل المتعلقة بفهم واستخدام اإلنذارات من جانب عامة الناس 

(2006) 
 304014 )ج(

 304015 )د( (2006)اجتماع خبراء بشأن االستراتيجيات الرامية إلى بناء القدرات 
 304016 )ه( (2007)اجتماع خبراء بشأن االستراتيجيات لتنفيذ الحد من الكوارث 
 304016 )و( (2007)اجتماع خبراء بشأن إعداد مبادئ توجيهية للحد من الكوارث 

 304021 )ز( (2006) (CAeM)دورة لجنة األرصاد الجویة الزراعية 
 304022 )ح( (2006)اجتماع خبراء بشأن إدارة الموارد الطبيعية 
 304022 )ط( (2007)اجتماع خبراء بشأن التنبؤ بأخطار الحرائق 

 304024 )ي( (2007)اجتماع خبراء بشأن تنفيذ تنبؤات الطقس في الزراعة العملية 
 304031 )ك( (2006) (CAeM)دورة لجنة األرصاد الجویة للطيران 

 304031 )ل( (2006)اجتماع فریق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجویة للطيران 
ل البرنامجي الخاص بتوفير معلومات األرصاد الفریق العامل المفتوح العضویة المعني بالمجا

 (2005) (PROMET)الجویة الالزمة للطيران المدني 
 304032 )م(

 304041 )ن( (2006) (JCOMM)اللجنة اإلداریة للجنة الفنية المشترآة 
الفریق العامل المعني بظاهرة النينيو المشترك بين اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

 (2006)ظمة واللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ  والمن
 304042 )س(

 304042 )ع( (2006)فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشترآة والمعنية بالسالمة البحریة 
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 304042 )ف( (2007)فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشترآة والمعنية باألمواج وعرامها 
 304042 )ص( (2007) والمعنية بالجليد البحري (JCOMM)للجنة الفنية المشترآة فرقة الخبراء التابعة 

 والمعنية بممارسات إدارة البيانات (JCOMM)فرقة الخبراء التابعة للجنة الفنية المشترآة 
(2006) 

 304043 )ق(

 والمعنية بالرصدات من على متن السفن (JCOMM)الفرقة التابعة للجنة الفنية المشترآة 
(2007) 

 304044 )ر(

   
 (HWRP)برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه : 3.5البرنامج الرئيسي 

 305001 )أ( (2006)الفریق العامل االستشاري التابع للجنة الهيدرولوجيا 
ثالثة اجتماعات في (خمسة اجتماعات لفریق خبراء لجنة الهيدرولوجيا المفتوح العضویة 

 )2007 واجتماعان في 2006
 305001 )ب(

 305011 )ج( (2006)اجتماع خبراء بشأن استعراض المرجع العملي لتقييم موارد المياه 
 305021 )د( (2006)اجتماع خبراء بشأن التنبؤ الطویل األمد بالفيضانات 

 305022 )ه( (2007)اجتماع خبراء بالتعاون مع وآاالت أخرى 
 305022 )و( (2007)رولوجي اجتماع خبراء بشأن التنبؤ بالجفاف الهيد

 305023 )ز( (2006)اجتماع خبراء بشأن التغير المناخي وموارد المياه 
 305023 )ح( (2007)اجتماع خبراء بشأن مشاریع برنامج المناخ العالمي الخاصة بالمياه 

 305031 )ط( (2006)اجتماع خبراء بشأن الهيدرولوجيا في الجزر الصغيرة 
 305041 )ي( (2006)ن بناء القدرات المؤسسية اجتماع خبراء بشأ

 305042 )ك( (2007)اجتماعات خبراء بشأن التعلم عن بعد، باالستعانة بالحاسوب 
 305051 )ل( (2006)اجتماع خبراء بشأن برنامج استراتيجي خاص بالمياه 
 305052 )م( (2007)اجتماع خبراء بشأن التنسيق العالمي ألنشطة الرصد 

   
 برنامج التعليم والتدریب: 3.6رنامج الرئيسي الب

 306001  (2007) (ETR)فریق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدریب 
   

 برنامج التعاون الفني: 3.7البرنامج الرئيسي 
لفني الدورة السادسة لفریق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعاون ا

(2006) 
 307011 )أ(

اجتماع غير رسمي للتخطيط بشأن برنامج التعاون الطوعي وبرامج التعاون الفني ذات الصلة 
(2006) 

 307011 )ب(

اجتماع غير رسمي للتخطيط بشأن برنامج التعاون الطوعي وبرامج التعاون الفني ذات الصلة 
(2007) 

 307011 )ج(

   
 نامج اإلقليميالبر: 3.8البرنامج الرئيسي 

 308016 )أ( (2006)االتحاد اإلقليمي األول 
 308016 )ب( (2006)االتحاد اإلقليمي الثالث 

 308016 )ج( (2006)االتحاد اإلقليمي الخامس 
 308017 )د( (2007)الفریق العامل االستشاري التابع لالتحاد اإلقليمي الخامس 

 308017 )ه( (2007) في االتحاد اإلقليمي األول الفریق العامل المعني باألعاصير المداریة
 308017 )و( (2007)الفریق العامل المعني باألعاصير في االتحاد اإلقليمي الرابع 

 308017 )ز( (2006)الفریق العامل المعني باألعاصير في االتحاد اإلقليمي الخامس 
 308025 )ح( 2007) و(2006ناخية اجتماعان لبناء القدرات اإلقليمية في مجال االستخدامات الم

 308025 )ط( (2007)اجتماع خاص ببناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا 
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 برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها: 3.9البرنامج الرئيسي 
يعية اجتماع الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث الطب 

 (2006)والتخفيف من آثارها 
 309001 )أ(

، وبإمكانية المحافظة  "الویب"اجتماع لبحث المسائل المتعلقة باستحداث تصميم محدد لموقع 
 (2007)على الموقع وتطویره 

 309002 )ب(

   
 البرنامج الفضائي للمنظمة: 3.10البرنامج الرئيسي 

ي بالسياسات الرفيعة المستوى بشأن المسائل الدورة السادسة لالجتماع االستشاري المعن
 (2006)المتعلقة بالسواتل 

 310001 )أ(

الدورة السابعة لالجتماع االستشاري المعني بالسياسات الرفيعة المستوى بشأن المسائل 
 (2007)المتعلقة بالسواتل 

 310001 )ب(

 310003 )ج( (2006)اجتماع فرقة خبراء معنية باستخدامات النظم الساتلية ونواتجها 
 310006 )د( (2006)دورة تعليمية وتدریبية متقدمة 

   
  التنفيذتنسيق اجتماعات 

   
 برنامج المراقبة العالمية للطقس: 3.1البرنامج الرئيسي 

 301011 )أ( (2006)اجتماع تنسيق التنفيذ بشأن نظم الرصد المتكاملة 
 301012 )ب( (2007)ساسية والنظام العالمي لرصد المناخ اجتماع التنسيق المشترك بين لجنة النظم األ

اجتماعان لتنسيق التنفيذ على المستوى دون اإلقليمي فيما یتعلق بنظم الرصد القابلة للتكيف  
(2007) 

 301013 )ج(

 301023 )د( (2006)اجتماع بشأن تنسيق التنفيذ لشبكة االتصاالت الرئيسية 
 301026 )ه( (2007)كنولوجيات اتصال محددة اجتماع تنسيق التنفيذ بشأن ت

 301032 )و( اجتماع بشأن تنفيذ وتشغيل نماذج إقليمية على الحاسوب الشخصي
 301033 )ز( (2006)اجتماع فرقة لتنسيق التنفيذ الخاص بنظام معالجة البيانات والتنبؤ 

 (2006)اجتماع فریق تنسيق أنشطة التصدي للطوارئ 
 

 301091 )ح(

 برنامج المناخ العالمي: 3.2نامج الرئيسي البر
 302041 )أ( (2006)فرق تنسيق تنفيذ إدارة الشبكات والبيانات المناخية 

 302042 )ب( (2007)مراقبة البيانات والنظام المناخي : فرقة تنسيق التنفيذ
 302051 )ج( (2006)اجتماع فریق عامل أو فرقة لتنسيق التنفيذ 

   
 (AREP)برنامج البيئة وبحوث الغالف الجوي : 3.3يسي البرنامج الرئ

 303012 )أ( 2007) و(2006اجتماعا خبراء بشأن تنسيق التنفيذ من أجل دعم االتفاقيات 
اجتماعان لتنسيق التنفيذ بشأن المتطلبات الجدیدة من بيانات المراقبة العالمية للغالف الجوي 

(GAW) 2006)2007) و 
 303024 )ب(

 303025 )ج( 2007) و(2006ن بشأن تنسيق التنفيذ اجتماعا
   

 (AMP)برنامج تطبيقات األرصاد الجویة : 3.4البرنامج الرئيسي 
اجتماع فرقة لتنسيق التنفيذ في إطار الفریق المفتوح العضویة المعني بالمجال البرنامجي  

 (2007)الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس 
 304013 )أ(

 304023 )ب( (2006)قة تنسيق التنفيذ المعنية بخدمات األرصاد الجویة الزراعية اجتماع فر
اجتماع فریق التنسيق المعني بالمجال البرنامجي للخدمات، التابع للجنة الفنية المشترآة 

(2007) 
 

 304042 )ج(
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نية المشترآة اجتماع فریق التنسيق المعني بالمجال البرنامجي إلدارة البيانات، التابع للجنة الف
(2006) 

 304043 )د(

اجتماع فریق التنسيق المعني بالمجال البرنامجي للنظم األساسية، التابع للجنة الفنية المشترآة 
(2007) 

 304044 )ه(

 304047 )و( (2006)اجتماع فریق التنسيق المعني ببناء القدرات، التابع للجنة الفنية المشترآة 
   

  برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه:3.5البرنامج الرئيسي 
 305013 )أ( (2006)اجتماع الفریق االستشاري الدولي التابع للنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية 

اجتماع فریق التنسيق التابع للشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالهيدرولوجيا 
(2007) 

 305023 )ب(

صال المشترآة بين المنظمة واليونسكو والمختصة باألنشطة الهيدرولوجية اجتماعان للجنة االت
 2007) و(2006

 305051 )ج(

   
 برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه: 3.7البرنامج الرئيسي 

 307041 )أ( (2006)اجتماع تنسيقي ألقل البلدان نموًا في االتحاد اإلقليمي األول 
 307041 )ب( (2007) نموًا في االتحاد اإلقليمي الثاني اجتماع تنسيقي ألقل البلدان

   
 البرنامج اإلقليمي: 3.8البرنامج الرئيسي 

اجتماع الفریق العامل المعني بتخطيط وتنفيذ المراقبة العالمية للطقس في االتحاد اإلقليمي 
 (2007)الثاني 

 308017 )أ(

اتيجية المراقبة العالمية للطقس في االتحاد اجتماع الفریق العامل المعني بتخطيط وتنفيذ استر
 (2007)اإلقليمي األول 

 308017 )ب(

اجتماع الفریق العامل المعني بالهيدرولوجيا وتنسيق تنفيذ برنامج الهيدرولوجيا في االتحاد 
 (2006)اإلقليمي األول 

 308017 )ج(

ج الهيدرولوجيا في االتحاد اجتماع الفریق العامل المعني بالهيدرولوجيا وتنسيق تنفيذ برنام
 (2007)اإلقليمي الثاني 

 308017 )د(

اجتماع الفریق العامل المعني بالهيدرولوجيا وتنسيق تنفيذ برنامج الهيدرولوجيا في االتحاد 
 (2006)اإلقليمي الثالث 

 308017 )ه(

 في االتحاد اجتماع الفریق العامل المعني بالهيدرولوجيا وتنسيق تنفيذ برنامج الهيدرولوجيا
 (2006)اإلقليمي الرابع 

 308017 )و(

اجتماع الفریق العامل المعني بالتطبيقات المناخية وتنسيق تنفيذ برنامجها في االتحاد اإلقليمي 
 (2006)األول 

 308017 )ز(

اجتماع الفریق العامل المعني بالتطبيقات المناخية وتنسيق تنفيذ برنامجها في االتحاد اإلقليمي 
 (2007)ني الثا

 308017 )ح(

اجتماع الفریق العامل المعني بالتطبيقات المناخية وتنسيق تنفيذ برنامجها في االتحاد اإلقليمي 
 (2006)الخامس 

 308017 )ط(

اجتماع الفریق العامل المعني بالتطبيقات المناخية وتنسيق تنفيذ برنامجها في االتحاد اإلقليمي 
 (2006)السادس 

 308017 )ي(

   
 الندوات والمؤتمرات الفنية والحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات التدریبية 

   
 التنسيق العام للبرامج العلمية والفنية: 3.0البرنامج الرئيسي 

 300041 )أ( (2006)حلقة دراسية بشأن وسائل اإلعالم 
طة الدولية لألرصاد  مؤتمر دولي بالتشاور مع الجمعية األمریكية لألرصاد الجویة والراب

 (2007)الجویة المذاعة واالتحاد الدولي لألرصاد الجویة 
 300041 )ب(
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 300041 )ج( (2007)المؤتمر العالمي لألرصاد الجویة المذاعة 
 300042 )د( )2007 و2006(حلقة عمل تدریبية لمسؤولي االتصال مع اإلعالم والشؤون العامة 

 300042 )ه( (2006)فق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا حلقة عمل تدریبية إعالمية للمرا
   

 برنامج المراقبة العالمية للطقس: 3.1البرنامج الرئيسي 
حلقة دراسية تدریبية بشأن التبليغ عن المتوسطات والمجاميع الشهریة الصادرة عن محطة 

 ضيةأرضية، وعن متوسطات الهواء العلوي الشهریة الصادرة عن محطة أر
 301012 )أ(

 301013 )ب( (2007)حلقة عمل بشأن إعادة تصميم النظام العالمي للرصد 
 301022 )ج( حلقة دراسية جوالة
 301024 )د( حلقة دراسية جوالة

حلقتان عمليتان بشأن استخدام منتجات النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ في األحداث 
 2007) و(2006العنيفة 

 301034 )ه(

 301034 )و( 2007) و(2006ثالث حلقات عمل تدریبية بشأن أنشطة التصدي للطوارئ 
 301051 )ز( حلقة دراسية تدریبية عن تخطيط نظم المراقبة العالمية للطقس

 301051 )ح( حلقة دراسية تدریبية عن مكونات وشفرات نظم المراقبة العالمية للطقس
 301063 )ط( (2006)مؤتمر فني 

 301063 )ي( (2006)قة عمل تدریبية ألخصائيي األجهزة حل
 301083 )ك( (2007)مؤتمر فني للمراآز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجویة 

 301084 )ل( (2006)حلقة عمل بشأن عرام العواصف 
 301085 )م( (2006)حلقة عمل بشأن التخفيف من آثار األعاصير المداریة 

 301085 )ن( (2007)ن آوارث األعاصير المداریة حلقة دراسية عن الحد م
 301086 )س( (2007)دورة تدریبية بشأن األعاصير المداریة في نصف الكرة األرضية الجنوبي 

 301086 )ع( (2006)دورة تدریبية بشأن األعاصير المداریة في االتحاد اإلقليمي األول 
 301087 )ف( (2007) مؤتمر فني بشأن األعاصير المداریة وعرام العواصف

   
 برنامج المناخ العالمي: 3.2البرنامج الرئيسي 

 302001 )أ( (2006)توفير الدعم اإلقليمي لحلقة العمل التي تسبق اجتماع لجنة علم المناخ 
 302023 )ب( (2006)تنظيم حلقة عمل إقليمية عن نظام رصد المناخ 
 302025 )ج( (2007)لتصحر تنظيم ندوة عن العوامل المناخية في ظاهرة ا

 302026 )د( (2006)تنظيم حلقة عمل وحلقة دراسية تدریبية بشأن التكيف على تغير المناخ وتقلباته 
تنظيم حلقة عمل، وإجراء تحاليل، واستحداث قاعدة بيانات بشأن الظواهر المناخية المتطرفة 

(2006) 
 302026 )ه(

 302041 )و( (2006)عن نظام إدارة قواعد البيانات المناخية تنظيم حلقة دراسية تدریبية وحلقة عمل 
 302041 )ز( (2006)تنظيم حلقة دراسية تدریبية عن حفظ البيانات المناخية وإدارتها 

 302051 )ح( (2007)تنظيم حلقتين تدریبيتين عن خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية 
 302051 )ط( (2006)المقررات عقد مؤتمر المنظمة الدولي المعني بعمليات 

 302051 )ي( (2006)تنظيم حلقة دراسية تدریبية بشأن التنبؤات المناخية والفيضانات 
   

 برنامج البيئة وبحوث الغالف الجوي: 3.3البرنامج الرئيسي 
 303032 )ي( (2006)عقد مؤتمر دولي عن التنبؤ الكمي بالتهطال 

 303033 )ك( (2006)قس الشدید التأثير تنظيم حلقة عمل بشأن توقعات الط
 303034 )ل( (2007)تنظيم حلقة عمل تدریبية بشأن استخدام التكنولوجيا الجدیدة في التنبؤ بالطقس 

 303042 )م( (2006)تنظيم حلقة عمل دولية بشأن األعاصير المداریة 
 303042 )ن( (2007)تنظيم حلقة عمل بشأن تجربة الموسميات الشتائية لربع القرن 

 303051 )س( (2007)عقد مؤتمر فني 
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 (AMP)برنامج تطبيقات األرصاد الجویة : 3.4البرنامج الرئيسي 
 في الحد من (PWS)تنظيم حلقة دراسية تدریبية بشأن دور الخدمات العامة في مجال الطقس   

 (2007)آثار الكوارث الطبيعية 
 304016 )أ(

 304021 )ب( (2006)ألرصاد الجویة الزراعية تنظيم حلقة عمل دولية عن خدمات ا
 304021 )ج( (2007)تنظيم حلقة عمل بشأن األرصاد الجویة الزراعية وتغير المناخ 

تنظيم حلقة دراسية جوالة بشأن تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 
(2006) 

 304023 )د(

 304031 )ه( (2006)ض الطيران عقد مؤتمر فني بشأن األرصاد الجویة ألغرا
 304032 )و( (2006)تنظيم حلقات دراسية تدریبية بشأن استرداد التكاليف 

 304032 )ز( (2007)تنظيم حلقة دراسية بشأن استخدام الرادار والتصویر الساتلي في الطيران 
 

 (HWRP)برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه : 3.5البرنامج الرئيسي 
قة دراسية جوالة بشأن مكونات النظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية ذات     تنظيم حل

 (2006)األهمية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي األول 
 305012 )أ(

تنظيم حلقة دراسية جوالة بشأن مكونات النظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية ذات     
 (2007)مرافق الوطنية للهيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي الثالث األهمية لل

 305012 )ب(

تنظيم حلقة دراسية جوالة بشأن مكونات النظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية ذات     
 (2007)األهمية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي الخامس 

 305012 )ج(

سية جوالة بشأن مكونات النظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية ذات    تنظيم حلقة درا 
 (2006)األهمية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي السادس 

 305012 )د(

 305021 )ه( (2006)عقد مؤتمر تجميعي على نطاق عالمي لمبادرة المنظمة الخاصة بالفيضانات 
 305032 )و( (2007) عن صالت االقتصاد الهيدرولوجي والبيئية حلقة عمل تدریبية

 305033 )ز( 2007) و(2006تنظيم حلقتي عمل تدریبيتين بشأن تقدیر القيمة االقتصادیة 
   

 برنامج التعليم والتدریب: 3.6البرنامج الرئيسي 
 306024 )أ( 2007) و(2006تنظيم حلقتين دراسيتين إقليميتين لتدریب المدرِّبين 

 306024 )ب( (2007)تنظيم حلقة عمل عن تنمية الموارد البشریة 
 306025 )ج( (2006)تنظيم ندوة عالمية بشأن التعليم والتدریب 

 306025 )د( (2006)تنظيم حلقة دراسية عن إدارة مؤسسات التدریب 
 306041 )ه( (2006)تنظيم حلقة دراسية عن األدوات 

 306041 )و( (2006)شأن استخدام السواتل تنظيم دورات تدریبية ب
 306041 )ز( (2006)تنظيم حلقة عمل تدریبية بشأن توقع األعاصير واإلنذار بها 

تنظيم حلقة دراسية إقليمية بشأن برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس والنظام العالمي  
 (2007)لمعالجة البيانات لدعم عمليات التصدي لحاالت الكوارث الطبيعية 

 306041 )ح(

تنظيم حلقات عمل تدریبية عن منتجات خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية والمستفيدین 
 (2007)منها 

 306042 )ط(

 306042 )ي( )2006 في عام 3(تنظيم ثالث حلقات دراسية جوالة بشأن المناخ 
المناخية والتحقق منها تنظيم حلقات عمل تدریبية بشأن منتجات خدمات المعلومات والتنبؤات 

(2007) 
 306042 )ك(

تنظيم حلقة عمل تدریبية بشأن القياس وضمان الجودة في إطار المراقبة العالمية للغالف 
 (2006)الجوي 

 306043 )ل(

 306043 )م( (2007)تنظيم حلقة عمل تدریبية بشأن توقع الطقس 
 306044 )ن( 2007) و(2006الحة عقد حلقتين دراسيتين جوالتين بشأن الطقس والمناخ والف
 306044 )ص( (2007)تنظيم حلقات عمل تدریبية بشأن توقُّع األمواج وعرامها 
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 306045 )ع( (2006)تنظيم دورة تدریبية بشأن التنبؤات الهيدرولوجية 
 306045 )ف( (2006)تنظيم دورة تدریبية بشأن الهيدرولوجيا التطبيقية ونظام المعلومات من أجل إدارة المياه 

 306045 )ص( (2007)تنظيم دورة عن الهيدرولوجيا في أمریكا الالتينية 
تنظيم ثالث حلقات دراسية تدریبية إقليمية بشأن بناء القدرات في االتحادات اإلقليمية األول 

 )2007 وواحدة في عام 2006 في عام 2(والثاني والخامس 
 306046 )ق(

   
 برنامج اإلقليميال: 3.8البرنامج الرئيسي 

إدارة المرافق الوطنية لألرصاد / حلقة دراسية إقليمية بشأن الطرق البدیلة لتقدیم الخدمات
 (2006) في االتحاد اإلقليمي األول (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

 308023 )أ(

رصاد إدارة المرافق الوطنية لأل/ حلقة دراسية إقليمية بشأن الطرق البدیلة لتقدیم الخدمات
 (2006) في االتحاد اإلقليمي الثالث (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

 308023 )ب(

إدارة المرافق الوطنية لألرصاد / حلقة دراسية إقليمية بشأن الطرق البدیلة لتقدیم الخدمات
 (2006) في االتحاد اإلقليمي الخامس (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

 308023 )ج(

 308023 )د( (2006) في االتحاد اإلقليمي الثاني مؤتمر فني إقليمي
 308024 )ه( (2007)مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الثالث 
 308024 )و( (2006)مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي الرابع 

 308024 )ز( (2006)مؤتمر فني إقليمي في االتحاد اإلقليمي السادس 
 308025 )ح( (2006)ل التكنولوجيا خاص باألدوات الساتلية مؤتمر فني إقليمي لنق

   
 برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها: 3.9البرنامج الرئيسي 

 309001  2007) و(2006تنظيم حلقتي عمل إقليميتين للمستخدمين 
   

 البرنامج الفضائي للمنظمة: 3.10البرنامج الرئيسي 
 310002 )أ( 2007) و(2006قتي عمل إقليميتين بشأن االنتقال تنظيم حل

 310005 )ب( (2006)تنظيم دورة تدریبية بشأن التعليم والتدریب 
 310006 )ج( )2007 وواحدة في 2006 في 2(تنظيم ثالث ندوات 

   
 يةاألفرقة العاملة وأفرقة الدراسة واجتماعات الخبراء الممولة من صندوق البحوث المناخ
 المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجویة والمجلس الدولي لالتحادات العلمية

 واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
   

الدورة السنویة للجنة العلمية المشترآة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجویة والمجلس الدولي 
 لعلوم المحيطات، للبرنامج العالمي للبحوث لالتحادات العلمية واللجنة الدولية الحكومية

 2007) و(2006المناخية 

 8100 )أ(

 8100 )ب( (2006)الدورة الثنائية السنوات ألعضاء الجهاز الرئاسي للجنة العلمية المشترآة 
دورة سنویة للفریق العامل المشترك بين لجنة علوم الغالف الجوي واللجنة العلمية المشترآة، 

 2007) و(2006تجارب العددیة والمعني بال
 8300 )ج(

 8300 )د( 2007) و(2006دورة للفریق العامل المعني بالنمذجة المتقارنة 
الدورة الثنائية السنوات لفریق الخبراء المعني بنمذجة التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء 

 2007) و(2006
 8300 )ه(

 8300 )و( 2007) و(2006رنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به  دورتان لفریق الخبراء المعني بالتنبؤ لب
 8300 )ز( (2006)الدورة الثنائية السنوات لفریق الخبراء المعني بنمذجة الغالف الجوي 
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 8300 )ح( (2007)حلقة عمل ثنائية السنوات بشأن إعادة تحليل الغالف الجوي 
(2006تجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء دورة سنویة لفریق التوجيه العلمي التابع لل

 2007)و
 8400 )ط(

دورة سنویة لفریق الخبراء المعني باألرصاد الجویة الهيدرولوجية والتابع للتجربة العالمية  
 2007) و(2006لدورتي الطاقة والماء 

 8400 )ي(

دورتي الطاقة والماء دورة سنویة لفریق الخبراء المعني باإلشعاع والتابع للتجربة العالمية ل
 2007) و(2006

 8400 )ك(

 8400 )ل( (2006)حلقة عمل ثنائية السنوات بشأن شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية 
 8400 )م( 2007) و(2006دورة سنویة لفریق الخبراء المعني بدراسات نظم السحب 

 8400 )ن( (2006)حلقة عمل ثنائية السنوات بشأن عمليات سطح األرض 
قة عمل ثنائية السنوات بشأن التجارب الميدانية للتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء حل

(2006) 
 8400 )س(

اجتماع خبراء بشأن إدارة البيانات للمشاریع المتعلقة بالتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء  
(2007) 

 8400 )ع(

(2006لبية المناخ وإمكانية التنبؤ به  دورة سنویة لفریق التوجيه العلمي التابع لبرنامج تق

 2007)و
 8500 )ف(

دورة سنویة لفریق الخبراء التابع لبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به والمعني بالموسميات 
 2007) و(2006

 8500 )ص(

ني  دورة ثنائية السنوات لفریق الخبراء التابع لبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به والمع
 (2006)بتقلبية المناخ األفریقي 

 8500 )ق(

 8500 )ر( (2007)اجتماع خبراء بشأن تغير المناخ في نطاقات تتراوح بين عقد وقرن 
 8500 )ش( (2007)حلقة عمل ثنائية السنوات بشأن آشف تغير المناخ 

 8500 )ت( (2006)دورة ثنائية السنوات للفریق العامل المعني بالتدفقات بين الهواء والبحر 
 8500 )ث( 2007) و(2006دورة سنویة لفریق الخبراء المعني برصدات المحيطات 

 8500 )خ( 2007) و(2006التنسيق بشأن رصد المحيطات / اجتماع سنوي للتنفيذ
 8600 )ذ( 2007) و(2006دورة سنویة لفریق التوجيه العلمي التابع لبرنامج المناخ والغالف الجليدي 

 8600 )ض( (2006)التنسيق لتخطيط رصدات الغالف الجليدي / ائي السنوات للتنفيذاجتماع ثن
 8600 )أأ( (2007)اجتماع خبراء ثنائي السنوات بشأن إدارة بيانات الغالف الجليدي 

دورة سنویة لفریق التوجيه العلمي المعني بدراسة العمليات الستراتوسفيریة ودورها في المناخ 
 2007) و(2006

 8700 )أب(

 8700 )أ ج( (2006)حلقة عمل للخبراء ثنائية السنوات بشأن االتجاهات في البارامترات الستراتوسفيریة 
 8700 )أ د( (2007)حلقة عمل للخبراء ثنائية السنوات بشأن العمليات الستراتوسفيریة 

 8800 )هأ ( 2007) و(2006دورة سنویة لفریق الخبراء المعني بدورة الكربون 
 8800 )أ و( 2007) و(2006رة سنویة لفریق الخبراء المعني بموارد المياه أو األغذیة دو

 8800 )أ ز( (2007)دورة ثنائية السنوات للفریق المشترك المعني بالمناخ والصحة 
 8800 )أ ح( 2007) و(2006دورة سنویة لفریق الخبراء المعني برصدات المناخ 

 8800 )أ ط( (2006)سة العلمية للنظام األرضي مؤتمر علمي مفتوح لشراآة الدرا
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 )57 –م ت  (14القرار 

 
 2006-2007األنشطة ذات األولویة العالية لفترة السنتين 

 
 إن المجلس التنفيذي،  

 :إذ یشير إلى
مقترحات البرنامج والميزانية لفترة السنتين الثانية    (1)

 من الفترة المالية الرابعة عشرة  (2007-2006)
 ، EC-LVII/Doc. 5(1) الوثيقة (2007-2004)

 من الالئحة المالية، 7  و6 و4 و3المواد  (2) 
  107.1 و106.2 و 106.1 –القواعد المالية   (3) 

 ،107.2و
 الحد األقصى للنفقات  –) 14 –م    (30القرار  (4) 

 للفترة المالية الرابعة عشرة،
 الميزنة القائمة على –) 14 –م   (31القرار  (5) 

 النتائج،
 الميزانية لفترة –) 55 –م ت   (19القرار  (6) 

 ،(2004-2005)السنتين 
التقریر النهائي الموجز للمؤتمر العالمي الرابع  (7) 

مطبوع (عشر لألرصاد الجویة مع القرارات 
 من الملخص 8.6، الفقرة  )960المنظمة رقم 

 العام،

 أن األنشطة ذات األولویة التي وإذ یشير أیضًا إلى 
اقترحها األمين العام قد أعدت وفقًا لإلطار التنظيمي 
المذآور أعاله، وآذلك وفقـًا لقـرار المؤتمـر الرابـع 
عشر المتعلق باستخدام الفائض النقدي الناتج عن الفترة 

 ،(2000-2003)المالية الثالثة عشرة 
مخصصات موارد البرنامج والميزانية  فيوإذ نظر 

 ام،المقترحة من األمين الع
ميزانية األنشطة ذات األولویة العالية للفترة یعتمد 

 بهذا 1 على نحو ما ورد في المرفق  2007-2006
 القرار؛
على البرامج المقترحة من األمين العام، والسيما یوافق 

النتائج المتوقعة ومؤشرات األداء لألنشطة ذات  
 األولویة العالية؛

ا بين األقسام  لألمين العام بأن یجري تحویالت فيمیأذن 
 داخل آل باب من أبواب الميزانية لفترة السنتين 

، بما في ذلك الموارد المعتمدة لألنشطة 2007-2006
  من الالئحة 4.2ذات األولویة العالية وفقًا للمادة 

 .المالية
 
 

* 
 
 

*                              * 
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 )57 –م ت (14 بالقرار  1المرفق 
 2006-2007ة العالية لفترة السنتين األنشطة األولوی

 )بآالف الفرنكات السویسریة(

 اإلیرادات    النفقات 2006-2007الميزانية للفترة 

الفائض النقدي المتبقي من الفترة المالية  477,0 5 1  أجهزة رسم السياسات  -
 الثالثة عشرة

   2  اإلدارة التنفيذیة 552,1
      
   3  يةالبرامج العلمية والفن 

    3.0 التنسيق العام للبرامج العلمية والفنية 538,4
    3.1 برنامج المراقبة العالمية للطقس 673,0
    3.2 برنامج المناخ العالمي 390,0
    3.3 برنامج بحوث الغالف الجوي والبيئة 450,0
    3.4 برنامج تطبيقات األرصاد الجویة 104,0
    3.5 يا وموارد المياهبرنامج الهيدرولوج 255,9
    3.6 برنامج التعليم والتدریب 100,0
    3.7 برنامج التعاون الفني 250,0
    3.8 البرنامج اإلقليمي 200,0
    3.9 برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها 542,0
    3.10 البرنامج الفضائي للمنظمة 781,6

     3فرعي للباب المجموع ال 284,9 4
      

   4  الخدمات اللغویة وخدمات المطبوعات والمؤتمرات 640,0
   5  إدارة الموارد -
   6  االعتمادات األخرى في الميزانية -
   7   مبنى المقر الرئيسي للمنظمة–اقتناء األصول الرأسمالية  -

______ 

477,0 5 
   المجموع

______ 

477,0 5 
 المجموع
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 )57 –م ت  (15القرار 
 

 )2008-2011(عرض األولویات والموارد للفترة المالية الخامسة عشرة 
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 :إذ یالحظ

أن المجلس یجري مناقشة في العادة في دورة  (1) 
المجلس التنفيذي التي تسبق المؤتمر بعامين، 
بشأن عرض األولویات والنتائج المتوقعة 

 ة المالية القادمة،والموارد للفتر
وأن األمين العام یعد ویقدم مقترحاته الخاصة  (2) 

بالبرنامج والميزانية للفترة المالية الخامسة 
 عشرة

 واضعًا اإلرشادات التي قدمها -) 2011-2008(
 لكي ینظر فيها المجلس -المجلس في الحسبان 

 ،2006في عام 
وأن األمين العام یراجع مقترحاته األولية  )3(

الخاصة بالبرنامج والميزانية، حيثما اقتضى 
األمر ذلك، ومن ثم سيقدم المقترحات المنقحة  

 ،2007إلى المؤتمر في عام 
 للمجلس 57وأن األمين العام اقترح على الدورة  )4(

التنفيذي المجاالت البرنامجية التالية التي تحظى 
 :باألولویة في الفترة المالية الخامسة عشرة

 -مة في حمایة األرواح والممتلكات المساه  )أ(
السيما الوقایة من الكوارث والتخفيف من 

 آثارها؛
تطویر المرافق الوطنية لألرصاد الجویة  )ب(

 وتقدیم خدمات (NMHSs)والهيدرولوجيا 
 -من أجل تحقيق فوائد اجتماعية 

اقتصادیة للبلدان، وبشكل خاص أقل 
 البلدان نموًا؛

 تغير المناخ وآثاره؛ )ج(
 الموارد الهيدرولوجية والمائية؛  )د(
 .البرنامج الفضائي للمنظمة ) ه(
 :یقرر

الية وضع خيارین للبرنامج والميزانية للفترة الم )1(
 یستند أحدهما إلى النمو االسمي الخامسة عشرة

الصفري واآلخر إلى النمو الحقيقي الصفري 
 249,8باستخدام األساس المرجعي البالغ قدره 

ك سویسري بالنسبة لالشتراآات مليون فرن
 المقدرة؛

استعراض األولویات والنتائج المتوقعة للفترة  )2(
المالية الخامسة عشرة مع أخذ األعمال 
التحضيریة للخطة الطویلة األجل السابعة في 

 االعتبار؛
إنشاء فریق مخصص معني بعرض البرنامج  )3(

، ترد )2008-2011(والميزانية للفترة 
 ي مرفق القرار؛اختصاصاته ف

  إلى األمين العامیطلب
مراعاة إرشادات الفریق المخصص لدى إعداد   )1(

مقترحاته للبرنامج والميزانية للفترة المالية 
؛ وإبالغ أعضاء )2008-2011(الخامسة عشرة 

 المجلس التنفيذي بعمل الفریق المخصص؛
تقدیم تقریر عن أداء البرنامج قائم على النتائج  )2(

النظر الشامل في خياري البرنامج لتيسير 
 والميزانية للفترة المالية الخامسة عشرة؛

مواصلة دعم عرض الميزانية عن طریق القيام،  )3(
بوجه خاص، بإدراج اإلیرادات المتحصلة من 
دعم البرامج، ومن الفوائد ومن مبيعات 
المطبوعات، ومن تأجير المباني واقتراح 

 سياق البرنامج التسویة الالزمة للميزانية في
والميزانية المقترحين للفترة المالية الخامسة 

 ؛)2008-2011(عشرة 
أن یدرج في عرض الميزانية المعلومات   )4(

المتعلقة بالموارد المتأتية من موارد من خارج 
 الميزانية؛

أن یقدم، حسب االقتضاء، التنقيحات المدخلة  )5(
 على الالئحة المالية التي تعكس التسویة في

 .ترتيبات الميزانية، ألخذ الموافقة عليها
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 )57 –م ت  (15مرفق بالقرار 

 
 اختصاصات الفریق المخصص المعني بعرض البرنامج والميزانية

 2008-2011للفترة 
 
أنشأت الدورة السابعة والخمسون للمجلس التنفيذي الفریق المخصص المعني بعرض البرنامج والميزانية للفترة  -1

 .Chow Kok Kee وU. Gaertner، برئاسة السيدین 2011-2008
، J.J Kelly  ، والـسيد M. Husain، والسيد L. Gordonالسيدة : األعضاء الرئيسيون في الفریق المخصص هم -2

وعضویة الفریق المخصص مفتوحة ألعضاء . R. Michelini، والسيد M. Mhita، والسيد K. Nagasakaوالسيد 
 .ي المدعوین لحضور اجتماعات الفریق والمشارآة في عملهالمجلس التنفيذ

وتتمثل والیة الفریق في تزوید األمانة باإلرشادات بشأن اتباع نهج محسن للميزنة القائمة على النتائج بما في ذلك  -3
 :تناول المسائل التالية

 التحضيریة للخطة الطویلة األجل  واألعمال2008-2011االرتباط والتماسك بين البرنامج والميزانية للفترة  )أ(
 السابعة؛

 ؛2008-2011إعداد النتائج المتوقعة ومؤشرات األداء الرئيسية للفترة  )ب(
 توفير آليات لتخصيص الموارد وفقًا للنتائج المتوقعة؛ )ج(
تعلقة بالموارد تحسين نسق الميزنة القائمة على النتائج بما في ذلك جداول الميزانية المقابلة والمعلومات الم  )د(

 .المتأتية من خارج الميزانية
 

 
 

 )57 –م ت (16 القرار 
 

 تقاریر وحدة التفتيش المشترآة
 

 إن المجلس التنفيذي،  
إلى آل من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة إذ یشير 

 الصادر في عام  - وحدة التفتيش المشترآة – 16/54
متابعة تقاریر نحو نظام أآثر فعالية ل"، والمعنون 1999

إجراءات المنظمة العالمية "وحدة التفتيش المشترآة و
لألرصاد الجویة لمتابعة تقاریر وحدة التفتيش 

التي وافقت عليها الدورة الرابعة والخمسون " المشترآة
 ،2002للمجلس التنفيذي في عام 

بأن التقاریر التالية لوحدة التفتيش  وإذ یحيط علمًا 
ميًا إلى المنظمة العالمية المشترآة قد أحيلت رس

 :لألرصاد الجویة
: تعددیة اللغات وإتاحة الوصول إلى المعلومات (1) 

دراسة حالة إفرادیة عن منظمة الصحة العالمية 
(JIU/REP/2003/4)، 

: تعددیة اللغات وإتاحة الوصول إلى المعلومات (2) 
دراسة حالة إفرادیة عن منظمة الطيران المدني 

 ،(JIU/REP/2004/1)الدولي 

استعراض اتفاقات المقر التي أبرمتها المنظمات  (3) 
 قضایا : التابعة لمنظومة األمم المتحدة

البشریة التي تمس الموظفين   الموارد
(JIU/REP/2004/2)، 

المواءمة بين النظامين : إقامة العدل (4) 
للمحكمة اإلداریة لألمم المتحدة   األساسيين

ة العمل الدولية والمحكمة اإلداریة لمنظم
(JIU/REP/2004/3)، 

استعراض اإلدارة والتنظيم في مفوضية  (5) 
المتحدة  السامية لشؤون الالجئين   األمم

(JIU/REP/2004/4)، 
استعراض سلسلة التقاریر عن اإلدارة من  (6) 

النتائج في منظومة األمم المتحدة    أجل
(JIU/REP/2004/5)، 

إلى النتائج في منظمات تنفيذ اإلدارة المستندة  (7) 
 الجزء األول من سلسلة التقاریر –األمم المتحدة 

عن اإلدارة من أجل النتائج في منظومة األمم 
 ،(JIU/REP/2005/6)المتحدة 
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تفویض السلطة والمساءلة في إدارة الموارد  (8) 
سلسلة اإلدارة من :  الجزء الثاني–البشریة 

دة  النتائج في منظومة األمم المتح  أجل
(JIU/RER/2004/7)، 

 (9l)  الجزء الثالث من سلسلة –إدارة األداء والعقود 
بشأن اإلدارة من أجل النتائج في منظومة األمم 

 ،(JIU/REP/2004/8)المتحدة 
ممارسات الشراء داخل منظومة األمم المتحدة  (10) 

(JIU/REP/2004/9)، 
بالتقاریر السنویة عن أنشطة وإذ یحيط علمًا أیضًا 

 آانون 1حدة التفتيش المشترآة خالل الفترة من  و
 ،2003دیسمبر /  آانون األول31ینایر إلى / الثاني

عن تقدیره للمفتشين على التوصيات التي قدموها یعرب 
 في تقاریرهم؛

 :یطلب إلى األمين العام
أن یولي عنایة شدیدة لالضطالع، عند   (1) 

ظمة االقتضاء، بتنفيذ التوصيات ذات الصلة بالمن
 مالحظةوالواردة في التقاریر المذآورة أدناه مع 

أیها أنسب للمنظمة، وأن یقدم تقریرًا عن ذلك 
إلى المجلس التنفيذي في إطار بنود جدول 

 األعمال المعنية؛
أن یحيل هذا القرار إلى األمين العام لألمم  (2) 

المتحدة إلحالته إلى المجلس االقتصادي 
 .ات المقررةواالجتماعي وفقًا لإلجراء

 
 

 )57 –م ت (17 القرار 
 

 في األنشطة السيزمية وما یتصل بها) WMO(دور المنظمة 
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 بأن المؤتمر قد طلب إلى المجلس إذ یحيط علمًا

الممكن  ) WMO(التنفيذي مواصلة بحث دور المنظمة 
فيما یتعلق بالتنسيق الدولي في المجال السيزمي، مع 

 المعلومات والتحليالت اإلضافية،مراعاة 
 بأن المؤتمر العالمي الثاني المعني وإذ یحيط علمًا آذلك

بالحد من الكوارث أعاد التأآيد على أن یصبح هناك 
نهج متكامل لألخطار المتعددة إزاء الحد من مخاطر 
الكوارث باعتباره عامًال من عوامل التخطيط والبرمجة 

ن آثيرة مفهوم اإلطار ورسم السياسات وقد أیدت بلدا
العالمي المتكامل لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة إزاء 
الحد من الكوارث ومن هذه البلدان تلك الحاضرة في 
اجتماعي التنسيق الدوليين، األول والثاني، اللذین 
نظمتهما اليونسكو لوضع نظام لإلنذار باألمواج 

 ،)IOTWS(السنامية وتخفيف آثارها في المحيط الهندي 
 إلى خطة التنفيذ العشریة للمنظومة العالمية وإذ یشير

 التي تناولت مجاالت الفوائد (GEOSS)لرصد األرض 
المجتمعية التسعة بما في ذلك الحد من الخسائر في 
األرواح والممتلكات الناجمة عن الكوارث الطبيعية 
والكوارث من صنع اإلنسان، وإلى بيان الفریق المعني 

 16 الصادر في بروآسل في (GEO)ألرض برصدات ا
 والذي یدعم اتباع نهج متعدد  2005فبرایر  / شباط

 األخطار إزاء نظم اإلنذار المبكر،
 بأن الفائدة األساسية من وجود إطار عالمي وإذ یسلم

متكامل لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة هي االستفادة 
يه من نظم الرصد واالتصاالت في أغراض متعددة، ف

تستغل المرافق والخدمات التشغيلية الروتينية في توفير 
المعلومات الدقيقة والموقوتة لمتخذي القرارات وفي 
نهایة المطاف للجمهور عامة، وأن التنشيط المنتظم 
لنظم اإلنذار باألخطار المتعددة یكفل استدامة وفعالية  

 االستجابة لألحداث النادرة،
 على الصعيد الوطني تطور  بأن البلدان،وإذ یسلم أیضًا

آلياتها الوطنية للتنبيه باألخطار واالستجابة لها، وأن 
من شأن اعتماد نظم لإلنذار المبكر ضمن إطار عالمي   
متكامل لإلنذار باألخطار المتعددة أن ینقذ المزید من 
األرواح وأن یكون أآثر فعالية بالقياس إلى تكاليفه، 

نظم تساعد الجماهير، وأن زیادة تواتر استخدام هذه ال
عن طریق تكرار ممارسة التعرض لمضامين  
اإلنذارات وفهمها واإلجراءات المحددة التي تتخذها في 

 آل نوع من األخطار،
 إلى أن األخطار المتعلقة بالطقس والمياه وإذ یشير

) WMO(والمناخ مما یدخل ضمن والیة المنظمة 
  في المائة من مجموع الخسائر في90تتسبب في 

األرواح الناشئة عن الكوارث الطبيعية، وأن األخطار 
  في المائة أخرى،8المتصلة بالزالزل تتسبب في 

 في المائة من المرافق 27 إلى أن قرابة  وإذ یشير أیضًا
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولویجا في أنحاء العالم 

أو /لدیها نوع ما من الوالیة فيما یتصل بالسيزمية و
السنامية، ویحث المرافق الوطنية لألرصاد األمواج 

 التي تضطلع (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
بمسؤولية نشر اإلنذارات باألمواج السنامية على إقامة 
صالت وثيقة مع جميع الوآاالت األخرى بما فيها 
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الوآاالت المعنية بإدارة الكوارث التي یمكنها أن تسهم 
 واستجابة المجتمع في تحسين عملية توزیع اإلنذارات

 المحلي،
 مع االرتياح بإسهام النظام العالمي وإذ یحيط علمًا آذلك

لالتصاالت بالمنظمة في تبادل الرصدات السيزمية 
واإلنذارات باألمواج السنامية، والمعلومات عن مستوى 

وآذلك خطة تحدیث النظام . سطح البحر عبر السنين
 التي تتخذها العالمي لالتصاالت، واإلجراءات األخرى

بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية ) WMO(المنظمة 
لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، في مجال وضع 
نظام اإلنذار باألمواج السنامية في المحيط الهندي 

)IOTWS ( في أعقاب آارثة تسونامي في المحيط
 ،2004دیسمبر /  آانون األول26الهندي، في 
تحظى بقبول تام من ) WMO(ة  بأن المنظموإذ یسلم

جانب المجتمع الدولي بما لدیها من خبرات تشغيلية 
واسعة ودرایة فریدة ومرافق في إطار عالمي متكامل 
لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة یشمل األخطار 

 المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه،

 بعدم وجود آلية موحدة حاليًا للتنسيق وإذ یسلم مع ذلك
ل لألنشطة السيزمية وما یتصل بها، وال أي إطار الفعا

عالمي متكامل لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة على 
 المستوى الحكومي الدولي،

 إلى األمين العام أن یقوم، باالشتراك مع منظمات یطلب
دولية أخرى، باستكشاف اآلليات الممكنة لوضع إطار 

متعددة بما في عالمي متكامل لإلنذار المبكر باألخطار ال
ذلك األنشطة السيزمية وما یتصل بها من أنشطة على 

 المستوى الحكومي الدولي؛
 إلى األمين العام اتخاذ اإلجراءات المناسبة، إذا یطلب

 بخبرتها في (WMO)آان ذلك مالئما، لتسهم المنظمة 
أنشطة الوقایة من الكوارث داخل إطار متكامل 

شامل لبرنامج لألخطار المتعددة، من خالل نهج 
المنظمة یتعلق بالوقایة من الكوارث والتخفيف من 

 آثارها؛
 إلى األمين العام أن یعد، بالتشاور مع یطلب

الدولية، الوثائق الالزمة فيما یتعلق بهذا  المنظمات
 .ینظر فيها المؤتمر الخامس عشر الموضوع آيما

 
 
 

 )57 –م ت (18 القرار 
 

 (GEOSS)األرض المنظومة العالمية لنظم رصد 
 

 إن المجلس التنفيذي،  
بأن القرار الصادر عن مؤتمر القمة  إذ یحيط علمًا

الثالث بشأن رصد األرض الذي ُعقد في بروآسل، 
، قد أقر خطة التنفيذ  2005فبرایر /  شباط16بلجيكا یوم 

العشریة باعتبارها أساسًا إلنشاء منظومة عالمية لنظم 
طویرها بغرض  ومواصلة ت(GEOSS)رصد األرض 

تلبية احتياجات المستخدمين في مجاالت استفادة 
اقتصادیة واجتماعية مختلفة؛ والمعلومات الداعمة 
الوفيرة الواردة في الوثيقة المرجعية للمنظومة العالمية 

 لخطة التنفيذ العشریة (GEOSS)لنظم رصد األرض 
التي أعدها الفریق المخصص المعني برصدات األرض 

(GEO) ، 
 تأیيد تنفيذ المنظومة العالمية لنظم رصد األرض یقرر

(GEOSS)؛ 
األمين العام تعزیز دعمه المقدم لتنفيذ یطلب إلى 

 وإلى (GEOSS)المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 

 في قيامها بعملها، وعلى ضمان (GEO)أمانة الفریق 
 إشراك برامج المنظمة بفعالية في المنظومة 

(GEOSS)؛ 
 إلى األمين العام مواصلة إبقاء یطلب أیضًا 

 أعضاء المنظمة على علم بأنشطة الفریق 
(GEO) وبصفة خاصة ضمان تلقي أعضاء المنظومة ،

المواد والمعلومات المتعلقة بالمنافع االجتماعية 
واالقتصادیة المحتملة والمتوقعة نتيجة للمنظومة 

(GEOSS)؛ 
 أعضاء المنظمة على االنضمام إلى عضویة یحث
 ؛ (GEO)فریق المخصص المعني برصدات األرض ال

 بشدة أعضاء المنظمة على المشارآة بنشاط في یشجع
 ؛(GEOSS)جميع عمليات المنظومة 

 إلى األمين العام إبالغ أعضاء المنظمة یطلب آذلك
  (GEO)باإلجراءات الالزمة لالنضمام إلى الفریق 

 .وتقدیم المساعدة في ذلك حسب االقتضاء
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 )57 –م ت  (19القرار 
 

 فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باستقصاء وتقييم التغييرات الممكنة
 في اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجویة

 
 إن المجلس التنفيذي،  
 العمل الذي تم االضطالع به فعليًا  إذ یضع في اعتباره  

 والعمل الذي یتعين االضطالع به مستقبًال فيما یتعلق
 بما في ذلك (WMO)بوسائل إعالء مكانة المنظمة 

یتعلق بالتغييرات الممكنة في اتفاقية المنظمة  فيما
 العالمية لألرصاد الجویة، أو بإعداد إعالن،

 توسيع نطاق عضویة فرقة العمل المذآورة آنفًا یقرر
من ثالثة أعضاء إلى ستة أعضاء وتمدید والیة فرقة   

 : اصات التاليةالعمل وأن تكون لها االختص
استعراض العمل الذي اضُطلع به فعليًا فيما  )1(

یتعلق بالتغييرات الممكنة في اتفاقية المنظمة 
(WMO) والئحتها؛  

استقصاء وتقييم التغييرات الممكنة في اتفاقية  )(2
المنظمة والئحتها بغية دراسة الفوائد التي 
ینطوي عليها ذلك، والمخاطر التي یحتمل أن 

عليه، بما في ذلك إمكانية استحداث تترتب 
 بروتوآوالت؛

مراعاة التعليقات والتوصيات الوثيقة الصلة  )(3
 المقدمة من االتحادات اإلقليمية؛

استقصاء وتقييم مسألة إعداد إعالن دوري  (4) 
 ؛  (WMO)للمنظمة 

تقدیم مقترح إلى الدورة السابعة والخمسين  (5) 
لمجلس، ویقدم، في للمجلس التنفيذي ليتداول فيه ا 

نهایة المطاف، توصية إلى المؤتمر الخامس 
 .عشر

 رئيسًا لفرقة   ،W. Kuschتعيين السيد  یقرر 
 :العمل واألعضاء الخمسة التالية أسماؤهم أعضاء فيها

، والسيد C.C. Fuller، والسيد M.A. Rabioloالسيد 
Chow Kok Kee  والسيد ،M.S. Mhita  والسيد K. 

Nagasaka.
 

 
 )57 –م ت  (20رار الق

 
 بشأن شعار المنظمة وعلمها

 
 إن المجلس التنفيذي،
 الذي (WMO)أن شعار المنظمة إذ یضع في اعتباره 

  (1967)، قد غيره المؤتمر الخامس 1955اعتمد في عام 
الذي قرر حذف جميع المختصرات بالحروف األبجدیة 
من الشعار، وجعله مطابقًا لتصميم شعار األمم المتحدة 

 مع وضع وردة الریاح أعاله،
 أن المؤتمر العالمي الخامس وإذ یضع في اعتباره أیضًا

لألرصاد الجویة قرر أن یتألف عَلم المنظمة من 
شعارها الرسمي متوسطًا الخلفية الزرقاء لعلم األمم 

 المتحدة، وأن یظهر شعار المنظمة باللون األبيض،
لمتحدة  بأن شعارات وآاالت األمم اوإذ یحيط علمًا

المتخصصة األخرى وبوجه خاص شعار منظمة 
الصحة العالمية بساریته الطبية الذهبية والثعبان على 

 خلفية رمز األمم المتحدة،
 بأن عدة وآاالت متخصصة وإذ یحيط علمًا أیضًا

أخرى تابعة لألمم المتحدة قد اعتمدت، مع تأسيس 
یزًا شعاراتها على شعار األمم المتحدة، رموزًا أآثر تما

لتجعلها أیسر تباینًا، وخصوصًا عن طریق إضافة 

لمنظماتها ) المختصرة(المختصر ) األسماء(االسم 
 أعلى أو أسفل شعاراتها،

 أن االحتفال بالذآرى السنویة الخمسين وإذ یدرك
، (WMO)لتأسيس المنظمة العالمية لألرصاد الجویة  

ام قد نظم في ع " الذآرى السنویة الذهبية  " بالمسماة 
، لذلك فمن المستصوب، أخذًا لهذا السبب بعين 2000

االعتبار، التعبير عن أقدمية المنظمة في شعارها ومن  
 ثم في علمها،

  أنه نظرًا لتزاید الطلبات المقدمة وإذ یدرك أیضاً 
 من هيئات مختلفة، هناك حاجة إلى وضع  
 مبادئ توجيهية أآثر تحدیدًا بشأن استخدام اسم   

وشارتها، تتجاوز  /  وشعارها(WMO)المنظمة 
اإلجراءات المتعلقة بالحمایة القانونية السم المنظمة 

(WMO) وشعارها حسبما تمت الموافقة عليها في 
  للمجلس التنفيذي في قرارها  (1958)الدورة العاشرة  

 الحمایة القانونية لرسم المنظمة –) 10 –م ت  (2
 وشعارها،
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 :یوصي بما یلي
الریاح في شعار المنظمة وفي تغيير لون وردة  (1)

 علمها من اللون األبيض إلى اللون الذهبي؛
 بكل اللغات (WMO)وضع مختصر اسم المنظمة   (2)

، وتظهر آل لغة (WMO)الرسمية للمنظمة 
 ؛(WMO)بصفة فردیة، في أسفل شعار المنظمة 

مع اإلبقاء على رمز علم المنظمة مؤسسًا،  (3)
 رمز علم األمم  من تغيير، علىإجراء ما یلزم

المتحدة، واإلبقاء على الالئحة الخاصة بتنظيم 
تنفيذ رمز علم المنظمة العالمية لألرصاد الجویة 

 ؛1968ینایر /  آانون الثاني1الساریين منذ 
 تقدیم المقترح إلى المؤتمر الخامس عشر ليتخذ یقرر

 .قرارًا بشأنه
 

 
 )57 –م ت  (21القرار 

 
 مجلس التنفيذي والمعني بتطور المرافق الوطنيةالفریق العامل التابع لل

 (WMO) والمنظمة (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 :إذ یشير إلى

 الفریق االستشاري –) 55 –م ت  (5القرار  (1) 
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بدور المرافق 
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs)،وعملها  
 فریق العمل التابع –) 56 –م ت  (7القرار  (2)

للمجلس التنفيذي من أجل تعزیز دور المنظمة 
(WMO)، 

 :یقرر
دمج الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي  (1)

 (NMHSs)والمعني بدور المرافق الوطنية 
وعملها مع فریق العمل التابع للمجلس التنفيذي 

 في فریق (WMO)دور المنظمة من أجل تعزیز 
عامل جدید تابع للمجلس التنفيذي ومعني بتطور 

، وتكون (WMO) والمنظمة (NMHSs)المرافق 
 :له االختصاصات التالية

 (WMO)إبقاء موضوع تطور المنظمة  )أ(
 قيد االستعراض  (NMHSs)والمرافق 

وتزوید المجلس بالتوصيات المالئمة مع 
به حتى اآلن   مراعاة العمل الذي اضطلع 

آل من الفریق االستشاري التابع للمجلس 
التنفيذي والمعني بدور المرافق 

(NMHSs) وعملها، وفریق العمل التابع 
للمجلس التنفيذي من أجل تعزیز دور 

 واللذین یضطلع (WMO)المنظمة 
 بمسؤولياتهما حاليًا الفریق العامل الجدید؛

إعداد المواد اإلرشادیة ذات الصلة   )ب(
 (WMO)مساعدة في جعل المنظمة لل

 أآثر تجاوبًا (NMHSs)والمرافق 
واستباقية ومالءمة، بما في ذلك من 

خالل إجراء تغيير في أسلوب العمل، 
 وتحقيق التكامل المالئم داخل المنظمة؛

التشجيع النشط لعملية تطویر الترتيبات  )ج(
التعاونية والشراآات وتيسيرها بين جميع 

 معنيين؛أصحاب المصلحة ال
مراعاة االحتياجات المتطورة، وآذلك   )د(

االتجاهات والتطورات الحدیثة العهد 
 والمرافق (WMO)المتعلقة بالمنظمة 

(NMHSs)؛ 
التنسيق مع الهيئات المعنية األخرى بشأن   )ه(

 العمل واألنشطة ذات الصلة؛
دفع العمل قدمًا، خصوصًا في المجاالت  )و(

 :التالية
مة بشأن دور المرافق بيان المنظ  ‘1’

(NMHSs)وعملها ؛  
االستبيان المتعلق بدور المرافق   ‘2’

(NMHSs)وعملها؛  
استعراض أداء العمل والروابط   ‘3’

مع الهيئات التأسيسية للمنظمة 
(WMO)؛ 

استعراض عدد وتكوین الهيئات   ‘4’
الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي 
والهيئات األخرى ذات الصلة بما 

لك هيئة المكتب واللجنة في ذ
 (FlNAC)االستشاریة المالية 

ومراجعة الغرض من هذه الهيئات 
 وأسلوب عملها؛

إنشاء فرقة عمل خاصة لتتناول حسب  )ز(
االقتضاء المجاالت المحددة المذآورة 
آنفًا وتقدم تقاریرها إلى رئيس الفریق 

 العامل الذي ینسق عملها؛
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لسابعة تقدیم التقاریر إلى الدورة ا )ح(
والخمسين للمجلس التنفيذي مع 
التوصيات والمقترحات، بما في ذلك تلك  
التي قد یتعين تقدیمها إلى المؤتمر 

 الخامس عشر للنظر فيها؛
 :یعين األشخاص التالية أسماؤهم في الفریق (2)

A.l. Bedritsky - رئيسًا( الرئيس( 
J. P. Beysson 

A. Divino Moura 
M.D. Everell 

C. Fuller 
 عبد المجيد حسين عيسى
D.K. Keuerleber-Burk 

G. Love 
J R. Lumsden 

M. Mhita 

N.F. Ouattara 
J. Mitchell 

 مراد شوقي سعد اهللا
سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة  (3)

 آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا؛
  رئيسًا للفریق العامل؛A.l. Bedritsky الدآتور یعين

 :األمين العام إلىیطلب 
اتخاذ اإلجراءات المالئمة لدعم أنشطة الفریق  (1) 

 العامل؛
اتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأن المسائل ذات  (2) 

الصلة وإبقاء المنظمات الدولية المعنية األخرى 
على علم بالتطورات المتصلة بتطور المرافق 

(NMHSs) والمنظمة (WMO). 
 ــــــــــــــــ

 والقرار ) 55 – م ت( 5القرار یحل محل القرار هذا   :مالحظة
 ).56 – م ت( 7

 
 

 )57 –م ت  (22القرار 
 

 استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة
 

 إن المجلس التنفيذي،  
 :إذ یشير إلى

 من الالئحة العامة بخصوص 155(9)المادة  (1)
 استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة،

لنظام الداخلي للمجلس التنفيذي  من ا27 المادة (2)
 بشأن الموضوع نفسه،

  قراراته السابقة التي مازالت ساریة،وبعد دراسة
 :یقرر

 :اإلبقاء على سریان القرارات التالية (1)
 2   10–م ت 
 30، 6  12 –م ت 
 9  19 –م ت 
 15   21–م ت 
 12، 8  25 –م ت 
 13   34–م ت 
 21،  18  35 –م ت 
 6  36 –م ت 
 13  37 –م ت 
 24،  17، 7  39 –م ت 
 4  40 –م ت 
 6  41 –م ت 
 19  42 –م ت 

 الواردة الفقرات باستثناء( 14 44 –م ت 
 20،  15، ")یقرر"تحت 

 16،  13، 7   45–م ت 
 19،  12   46–م ت 
 12، 4، 3  48 –م ت 
 12  50 –م ت 
 10، 5  51 –م ت 
 3  52 –م ت 
، 10، 9، 8، 7،  6، 5، 3، 2 54 –م ت 

12  ،13 ،14 ،15  ،16 
،  10،  9،  7، 6، 4،  3،  2، 1   55–م ت 

11  ،12  ،13 ،14  ،15  ،18 ،
19  ،20 ،21 

، 11، 9، 8، 6،  5، 4،  3 ،2 56 –م ت 
12  ،13  ،14 ،15  ،16  ،18 ،
19  ،20 ،21 ،22 

عدم اإلبقاء على سریان القرارات األخرى التي  (2)
 .اعُتمدت قبل دورته السابعة والخمسين

 ــــــــــــــــــ
الذي لم ) 56 –م ت   (23یحل هذا القرار محل القرار      :مالحظة

 .یعد ساریًا
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 المرفق األول
  من الملخص العام2.4مرفق الفقرة 

 
 توصيات اللجنة االستشاریة المالية

 
بما في ذلك تقریر مراجع  (المسائل المالية  )أ(

 )الحسابات الخارجي
، 2004تعلقة بالسنة النظر في الحسابات الم 

 في ذلك تقریر مراجع الحسابات الخارجي بما
 :1التوصية  
 یوصي المجلس التنفيذي 

 بأن یعتمــد مشـروع القــرار  1.1 
4.1/x)  بصيغتــه الــواردة )57 –م ت ،

 فــي الوثيقة " باء"فــي التذیــيل 
EC-LVII/Doc. 4.1(2) REV؛ 

ت المالية بأن یوافق على مراجعة البيانا 1.2 
 ؛2005سنویًا اعتبارًا من عام 

بأن یوافق على تبسيط الترتيبات المالية  1.3 
بنقل حسابات صنادیق الدعم إلى 

 .الصندوق العام
 
 الوضع المالي للمنظمة )ب(

یونيو /  حزیران15بيان حالـة االشتراآات في  
 2004-2005ات المالية لفترة السنتين  والبيان2005

 : 2التوصية 
أن یحث المجلس التنفيذي األعضاء المتأخرین في ب 

تسدید اشتراآاتهم على تسویة المبالغ المستحقة 
عليهم في أقرب وقت ممكن آي یتسنى تنفيذ 
البرامج المعتمدة للمنظمة ضمن اإلطار الزمني 

 .المحدد وعلى المستوى المتوقع في الخطط
 

النظر في مقترحات األمين العام بشأن البرنامج  )ج(
 2006-2007والميزانية لفترة السنتين 

 2006-2007البرنامج والميزانية لفترة السنتين  
 :3التوصية  
 :یوصي المجلس التنفيذي 

یوافق على الميزانية البالغ قدرها بأن   3.1
 فرنك سویسري لفترة 200 630 126

 ؛2006-2007السنتين 

 الوارد في 5/1یعتمد مشروع القرار بأن  3.2 
 على أن  EC-LVll/Doc. 5(1)الوثيقة 

تضاف فيما یتعلق باإلذن لألمين العام 
 من  7.3 إشارة إلى المادة (1)وفقًا للبند 

 إشارة إلى (2)الالئحة المالية ووفقا للبند 
 . من الالئحة المالية4.2المادة 

 
النظر في مقترحات األمين العام بشأن التقدیرات  )د(

عالية للفترة اإلضافية لألنشطة ذات األولویة ال
 التي سيتم تمویلها من الفائض 2007-2006

 النقدي المتبقي من الفترة المالية الثالثة عشرة
-2007ألنشطة ذات األولویة العالية للفترة ا 

2006 
 :4التوصية  
 یوصي المجلس التنفيذي 

بأن یوافق على تخصيص مبلغ 4.1 
 فرنك سویسري من الفائض 000 477 5

 المالية الثالثة عشرة المتبقي من الفترة
ذات األولویة العالية لفترة  لألنشطة
 ؛2007 – 2006العامين 

 بأن یعتمد المجلس مشروع القرار 4.2
  الواردة في الوثيقة بصيغته5/2

EC-LVII/Doc. 5(2). 
 
 المسائل الخاصة باالشتراآات )ه(

 :5التوصية  
 یوصي المجلس التنفيذي 
اصلة تحليل بأن یطلب إلى األمين العام مو 

اآلليات الالزمة لتشجيع أعضاء المنظمة على 
سداد اشتراآاتهم المتأخرة منذ مدة طویلة وأن 
یقدم تقریرًا بذلك إلى المجلس التنفيذي في دورته 

 .الثامنة والخمسين
 
 تعزیز اإلشراف الداخلي )و(

 :6التوصية  
 :یوصي المجلس التنفيذي 
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یعزز خدمات بأن یطلب إلى األمين العام أن   6.1
المراجعة الداخلية للحسابات على وجه 
االستعجال في إطار الغطاء المالي للميزانية 

 ؛2007 – 2006المقترحة لفترة السنتين 
بأن یطلب إلى األمين العام إجراء تقييم   6.2

الحتياجات خدمات مراجعة الحسابات 
ودراسة الخيارات المتاحة لالستعانة 

مات بمصادر خارجية في بعض خد
المراجعة الداخلية للحسابات أو جميع هذه 
الخدمات وأن یقدم تقریرًا بذلك إلى المجلس 

 التنفيذي في دورته الثامنة والخمسين؛
 
مناقشة أولية بشأن البرنامج والميزانية من   )ز(

 أجل الفترة المالية الخامسة عشرة
 :7التوصية  

بأن یحيط علمًا بمقترحات األمين العام  7.1
 مليون 262ية إلى تقدیم ميزانية تبلغ الرام

فرنك سویسري للفترة المالية الخامسة 
 عشرة بناء على نمو حقيقي صفري؛

بأن یطلب إلى األمين العام أن یقدم    7.2
خيارین للبرنامج والميزانية للفترة المالية 
الخامسة عشرة أحدهما بناء على نمو 
حقيقي صفري واآلخر بناء على نمو 

 .اسمي صفري
بأن یطلب إلى األمين العام أن یقدم    7.3

تقریرًا ألداء البرنامج قائمًا على النتائج 
لتيسير النظر الشامل لخيارات البرنامج 
 والميزانية للفترة المالية الخامسة 

 عشرة؛
بأن یطلب إلى األمين العام أن یواصل  7.4

العرض الموحد للميزانية مع القيام بصفة 
 المتحصلة من خاصة بإضافة اإلیرادات

دعم البرامج، ومن الفوائد، ومن مبيعات 
المطبوعات، ومن تأجير المباني، وأن 
یقترح التسویة الالزمة للميزانية في سياق  
البرنامج والميزانية المقترحين للفترة 

 .(2008-2011)المالية الخامسة عشرة   
 
 

 المرفق الثاني
 من الملخص العام‘ 7’)ج(3.1.1.5 مرفق الفقرة 

 
 الفوائد المتوقعة من نواتج التنبؤ العددي بالطقس الخاصة بأماآن محددة

 
إن المرافق الوطنية لألرصاد الجویة  1-

 في البلدان النامية، والسيما في (NMHSs)والهيدرولوجيا 
، غير قادرة، رغم ما تبذله من (LDCs)أقل البلدان نموًا 

ت جهود آبيرة لإلسهام في الرصدات السطحية ورصدا
أحدث جوانب  الهواء العلوي، على االستفادة الكاملة من
 بسبب (NWP)التقدم في ميدان التنبؤ العددي بالطقس 
المنظمة لتشغيل الموارد الضخمة الالزمة آلحاد أعضاء 

أو للحصول / و (NWP)نماذج التنبؤ العددي بالطقس  
. على بيانات نواتج التنبؤ العددي بالطقس ومعالجتها

الوطنية لألرصاد   ذلك، تحتاج المرافقوعالوة على
 في البلدان النامية، (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 

القاعدة وصيانتها،  لمواصلة تطویر نظم الرصد األرضية
إلى أن توضح لحكوماتها أو إلى وآاالت التمویل األخرى 
الفوائد الملموسة المتأتية من عمل محطات الرصد في 

 .مية واإلقليميةإطار شبكات الرصد العال
وفي نفس الوقت، بلغ التنبؤ العددي بالطقس  -2

(NWP) من النضج حدًا أمكن معه للمراآز الرئيسية 
 أن تقدم نواتج تنبؤات (NWP)للتنبؤ العددي بالطقس 

عددیة قيِّمة بالطقس آلحاد األماآن تصل إلى عدة أیام 
آما یمكن أن یصبح الحصول على هذه . في المستقبل

وعليه، .  في متناول البلدان النامية عبر اإلنترنتالنواتج
 المحددة  (NWP)فإن إتاحة نواتج التنبؤ العددي بالطقس 

األماآن هذه، التي توفرها مواقع محطات النظام 
 إلى المرافق الوطنية لألرصاد (GOS)العالمي للرصد  

 في البلدان النامية (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
 جوهریة من خدمات التنبؤ یمكن أن یحسن بصفة

وعمليات اإلنذار فيها، األمر الذي من شأنه أن یساعد 
آما یمكن أن یعمل آحافز للبلدان . على تعزیز مكانتها

النامية على اإلبقاء على محطات الرصد الحالية، بل 
وهو ما سيضمن بالتالي . إنشاء محطات رصد جدیدة

قس حصول المراآز الرئيسية للتنبؤ العددي بالط
(NWP) بصفة مواتية على بيانات رصد إلدخالها في 

 .النماذج الخاصة بها
وأحاط المجلس التنفيذي علمًا بأن مجلس   -3

المرآز األوروبي للتنبؤات الجویة المتوسطة المدى   
(ECMWF)   قد سبق له أن وافق على تقدیم نواتج نظام 
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  الخاصة بأماآن محددة (EPS)تنبؤ المجموعات 
 رة، من خالل موقع على شبكة ألماآن مختا

 الویب محمي بواسطة آلمة سر إلى أعضاء 
 الذین یرغبون في الحصول على هذه  (WMO)المنظمة 
 . النواتج

وسلم المجلس أیضًا بأنه یمكن، في اإلطار    -4
الواسع النطاق ألهداف وأغراض تجربة البحوث 

 (THORPEX)الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ 
شادات إلى البلدان النامية فيما یتعلق باستخدام تقدیم إر

 .(NWP)النواتج الجدیدة للتنبؤ العددي بالطقس 
 

 
 
 
 
 
 
 
* 

 
 

*                             * 
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 المرفق الثالث
  من الملخص العام3.7.3مرفق الفقرة 

 2005م واقتراح بشأن المخصصات لعا VCP (F)ي  برنامج التعاون الطوع)صندوق (حالة
 )بالدوالرات األمریكية(

الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2005عام 

المخصصات 
والتعدیالت 

المقدمة 
لتعتمدها 
الدورة 
السابعة 

والخمسون 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

الرصيد
(04/12/31)

 *نفقات
 والتزامات

 2004عام 
باستثناء (

 التكاليف
 )اإلداریة

الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2004عام 

المخصصات 
عدیالت والت

المعتمدة من 
الدورة 
السادسة 

والخمسين 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

 الرصيد
(04/01/01)

النفقات في 
السنوات 
 السابقة

1968 – 
2003 

المخصصات 
المعتمدة من 

المجلس 
التنفيذي 

1968 - 2003 

المشاریع النشطة   
حاليًا والمشاریع   
 الجدیدة المقترحة

 

/ قطع الغيار 750 593 772 553 978 39 000 10- 978 29 876 4 102 25  102 25
شحن المعدات في 

حالة تشغيلية 
جيدة في إطار 

 VCPبرنامج 

1 

32 213 20 000 12 213 15 270 27 483 20 000 7 483 1 331 817  2 خدمات الخبراء 300 339 1
106 207 60 000 46 207 45 264 91 471 90 000 1 471 2 615 729  الدراسية المنح 200 617 2

 قصيرة األجل
3 

أنشطة التدریب  000 40 015 18 985 21 000 10 985 31 0 985 31  985 31
 الجماعي

3.1 

أنشطة التعاون  285 498 256 492 029 6 000 20 029 26 632 14 397 11 000 20 397 31
الفني فيما بين 
البلدان النامية 

(TCDC) 

4 

النظام تحسين  841 62 769 20 072 42  072 42 34 038 42  038 42
العالمي 

لالتصاالت 
(GTS)العام  

5 

تحسين  5.1 020 109 961 89 059 19  059 19  059 19  059 19
 (GTS)النظام 

في منطقة 
 الكاریبي

 

تحسين  5.2 900 149 002 120 898 29  898 29  898 29  898 29
 (GTS)النظام 

في 
المحيط /آسيا

 الهادئ

 

تحسين  5.3 995 649 750 617 245 32  245 32 693 11 552 20 000 10 552 30
 (GTS)النظام 

 في أفریقيا

 

تحسين  5.4 900 357 232 340 668 17  668 17 982 2 686 14  686 14
 (GTS)النظام 

في أمریكا 
 الجنوبية

 

تحسين  5.5 750 196 546 185 204 11 000 10 204 21  204 21 000 10 204 31
 (GTS)النظام 

في جنوب 
شرق االتحاد 

اإلقليمي 
 السادس
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الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2005عام 

المخصصات 
والتعدیالت 

المقدمة 
لتعتمدها 
الدورة 
السابعة 

والخمسون 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

الرصيد
(04/12/31)

 *نفقات
 والتزامات

 2004عام 
باستثناء (

 التكاليف
 )اإلداریة

الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2004عام 

المخصصات 
عدیالت والت

المعتمدة من 
الدورة 
السادسة 

والخمسين 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

 الرصيد
(04/01/01)

النفقات في 
السنوات 
 السابقة

1968 – 
2003 

المخصصات 
المعتمدة من 

المجلس 
التنفيذي 

1968 - 2003 

المشاریع النشطة   
حاليًا والمشاریع   
 الجدیدة المقترحة

 

تحسين  5.6 213 61 404 38 809 22  809 22  809 22  809 22
 (GTS)النظام 

في وسط 
أوروبا 

/ وشرقها 
الدول 

المستقلة 
 (NIS)حدیثا 

 

 النظام تحسين 729 524 932 501 797 22 000 40 797 62 581 44 216 18 000 40 216 58
الفرعـي لرصد 

ـواء العلوي، اله
التابع للنظام 

العالمي للرصد 
(GOS) والنظام 

العالمي لرصد 
(GCOS) المناخ 

 العام

6 

 محطات 6.1 000 422 986 404 014 17 000 20 014 37  014 37  014 37
رصد الهواء 

العلوي في 
وسط أوروبا 

/ وشرقها
الدول 

المستقلة 
 (NlS)حدیثًا 

 

 النظام تحسين 000 140 049 118 951 21  951 21 30 921 21  921 21
العالمي لمعالجة 

 (GDPS)البيانات 

  

7 

أنشطة األرصاد  000 65 063 54 937 10  937 10  937 10  937 10
 الجویة الزراعية

8 

دعم نظام إدارة  500 143 194 121 306 22 000 10 306 32 082 22 224 10 000 20 224 30
قواعد البيانات 

المناخية 
(CDMS) 

واألنشطة 
 المناخية

9 

تخفيف آثار  000 80 844 50 156 29 000 10- 156 19 587 1 569 17  569 17
 الكوارث الطبيعية

10 

  المساعدة 10.1 000 80 130 42 870 37  870 37 182 26 688 11 000 10 688 21
في  العاجلة  
 حالة  
 الكوارث  
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الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2005عام 

المخصصات 
والتعدیالت 

المقدمة 
لتعتمدها 
الدورة 
السابعة 

والخمسون 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

الرصيد
(04/12/31)

 *نفقات
 والتزامات

 2004عام 
باستثناء (

 التكاليف
 )اإلداریة

الرصيد 
بعد 

مخصصات 
 2004عام 

المخصصات 
عدیالت والت

المعتمدة من 
الدورة 
السادسة 

والخمسين 
للمجلس 

التنفيذي لعام 
2005 

 الرصيد
(04/01/01)

النفقات في 
السنوات 
 السابقة

1968 – 
2003 

المخصصات 
المعتمدة من 

المجلس 
التنفيذي 

1968 - 2003 

المشاریع النشطة   
حاليًا والمشاریع   
 الجدیدة المقترحة

 

 األرصاد مرآز 000 81 569 67 431 13 000 5- 431 8  431 8  431 8
الجویة 

المتخصص التابع 
لرابطة أمم 

 جنوب شرق آسيا
ASMC 

11 

 األفریقي المرآز 000 210 519 209 481 000 20 481 20 116 365 20  365 20
لتطبيقات 

األرصاد الجویة 
 ألغراض التنمية

(ACMAD) 
 

12 

فریقية  األالمدرسة 000 70 616 61 384 8  384 8  384 8 000 5 384 13
لألرصاد الجویة 

 المدنيوالطيران 
(EAMAC) 

13 

 أنشطة 000 175 126 159 874 15 000 10 874 25 663 20 211 5 000 15 211 20
الهيدرولوجيا 
 التطبيقية

14 

تحسين االستقبال  000 20 435 10 565 9 000 10 565 19  565 19  565 19
 الساتلي

15 

 16  اإلنترنتقدرات 000 55 161 19 839 35 000 5 839 40 467 19 372 21 000 10 372 31
االنتقال  مشكلة 439 34 439 34 0  0  0  0

 2000سنة إلى 
 )انتهت(

17 

 18 االحتياطي 893 5 764 4 129 1  129 1  129 1  129 1
التحویل إلى  000 20 000 20 0  0  0  0

الصنادیق 
االستئمانية ألقل 

آما البلدان نموا 
ى ذلك وافقت عل

الدورة الرابعة 
 عشرة للمؤتمر

 

729 176 220 000 509 176 229 459 738 635 240 000 498 635 8 304 080   اإلجمالي 715 802 8
برنامج التعاون    ) صندوق(وستقدم المعلومات المفصلة عن استخدام . 2004-2005ستراجع األرقام المؤقتة خالل حسابات فترة السنتين   *

 . إلى الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي2005–2004 خالل فترة السنتين VCP(F)الطوعي  
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 المرفق الرابع
  من الملخص العام3.9.5مرفق بالفقرة 

 
 برنامج الوقایة من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها

 2005-2007خطة التنفيذ المنقحة 
 

 معلومات أساسية
ر لألرصاد أنشأ المؤتمر العالمي الرابع عش -1

 برنامج المنظمة للوقایة من 29الجویة في قراره 
لكي یضع ) DPM(الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها 

إطار تنسيق على مستوى المنظمة لتعزیز مواصلة 
إسهام المنظمة في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث 
. الطبيعية على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية

قایة الطریقة التي یمكن أن تسهم وتعزز استراتيجية الو
بها المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

إسهامًا آبيرًا عن طریق  ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
اتباع نهج قوي ومستدام متعدد األخطار للحد من 

 .الكوارث في شتى بقاع العالم
وسلم المؤتمر العالمي المعني بالحد من   -2

ینایر / ي آانون الثانيالمعقود ف) WCDR(الكوارث 
، في آوبي، اليابان، بأهمية المبادئ الواردة في 2005

األهداف االستراتيجية لبرنامج المنظمة مع البيانات 
الرئيسية المبينة في وثيقتين عن النتائج أصدرهما 

-2015االجتماع ـ إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو 
2005) HFA :( بناء تكيف األمم والمجتمعات مع

 .كوارثال
مجاالت األولویة العالية الخمسة في إطار  -3

ضمان أن ) 1: ( تشمل2005-2015عمل هيوغو من 
أولویة وطنية ) DRR(یكون الحد من مخاطر الكوارث 

تحدید  )2(ومحلية ذات أساس مؤسسي وطيد للتنفيذ؛ 
وتقدیر ومراقبة مخاطر الكوارث، وتعزیز اإلنذارات 

ف واالبتكارات والتعليم  استخدام المعار) 3(المبكرة؛ 
الحد ) 4(في بناء ثقافة سالمة وتكيف على آل الصعد؛ 

تعزیز ) 5(من عوامل الخطر المصاحبة للكوارث؛ 
التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة على آل  

 في NMHSsوتأتي المنظمة والمرافق الوطنية . الصعد
وضع ممتاز یتيح لها دورًا ریادیًا على الصعد من 

لدولي إلى الوطني على التوالي، وخاصة في مجال ا
العمل الثاني ذي األولویة، في حين تسهم أیضًا في 

 .المجاالت األربعة األخرى
ولقد بلغ التأثير والدمار المأساوي في أعقاب  -4

دیسمبر /  آانون األول26آارثة تسونامي اآلسيویة في 
بشریة  مستوى استثنائيًا من حيث مقدار الخسائر ال2004

وما یتصل بها من أضرار، وعدد البلدان المتضررة، 
ولدى  . وما یتعلق بهذا من جهود لالستجابة واالنتعاش

والیة  ) NMHSs( في المائة من المرافق الوطنية 27
للخدمات المتعلقة باألمواج السنامية أو النشاط 

مراآز وطنية "الزلزالي، وقد عينت هذه المراآز 
عقد اجتماعا التنسيق األول و". لألمواج السنامية

والثاني إلنشاء نظام اإلنذار المبكر باألمواج السنامية 
في باریس وفي  ) IO-TEWS(في المحيط الهندي 

وأقرت وثائق نتائج هذین . موریشيوس، على التوالي
االجتماعين بأن المنظمة تستطيع اإلسهام آثيرا في دعم 

لعالمي من خالل نظامها ا) NMHSs(المرافق الوطنية 
والقدرات الفنية والتشغيلية ) GTS(لالتصاالت 

 .والخبرات باإلنذارات المبكرة المتعدد األخطار
وذآر الفریق الحكومي الدولي المعني  -5

المنظومة "في الوثيقة ) GEO (برصدات األرض
العالمية لنظم رصد األرض، الوثيقة المرجعية لخطة 

د من مجاالت أن الكوارث واح" التنفيذ عشریة السنوات
األولویة العالية التسعة المجتمعية التي تدرس في إطار 

 .المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
واستعرض االجتماع األول للفریق  -6

االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالوقایة من 
الكوارث وتخفيف آثارها، األهداف االستراتيجية 

لكوارث وتخفيف آثارها، للمنظمة في مجال الوقایة من ا
واستعرض آخر التطورات بما في ذلك خطة تنفيذ 

،   )WCDR(المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث 
وخطة المنظمة  ) GEO(والرصدات العالمية لألرض 

لتنفيذ الحد من الكوارث وتخفيف آثارها، التي وافق 
عليها المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين، 

نشطة المتعلقة بنظام اإلنذار المبكر باألمواج واأل
والقضایا ) IO-TEWS(السنامية في المحيط الهندي 

المتعلقة بالثغرات واالحتياجات اإلقليمية المتصلة 
بالقدرات األساسية للمنظمة فيما یتعلق بالحد من 

في ) NMHSs(الكوارث، وآذلك دور المرافق الوطنية 
وقدم االجتماع .  تواجههاأنحاء العالم والتحدیات التي

سلسلة من التوصيات، وطلب من مكتب برنامج الوقایة 
تنقيح خطة التنفيذ المعتمدة من ) DPM(من الكوارث 

قبل من الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي،  
 . بغية إدراج هذه التوصيات

تتضمن خطة المنظمة الطویلة األجل  -7
ر العالمي الرابع عشر السادسة، المعتمدة إبان المؤتم

ومن . لألرصاد الجویة، تسع استراتيجيات للمنظمة
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خالل أهداف استراتيجية الوقایة من الكوارث وتخفيف 
آثارها، وخطة التنفيذ المنقحة، سيكون برنامج الوقایة 

 بمثابة وسيلة لتقدیم مدخالت أساسية DPMمن الكوارث 
ية، في ومباشرة في تنفيذ استراتيجيات المنظمة التال

 : خطة المنظمة الطویلة األجل السادسة
التمكين من توصيل إنذارات متزایدة  :1االستراتيجية 

الدقة والموثوقية باألحداث المتطرفة 
المتصلة بالطقس والمياه والمناخ 
والبيئة الطبيعية ذات الصلة في جميع 
بقاع العالم، وضمان قدرتها على 
الوصول إلى جمهورها المستهدف 

راد وخدمات الطوارئ ومتخذي األف(
 .بأسلوب موقوت ومفيد) القرارات

توعية وتثقيف الجمهور والحكومات  : 4االستراتيجية 
وسائر األطراف المهتمة بخصوص 
المنافع االجتماعية واالقتصادیة 
الناجمة عن فهم الطقس والمياه 

 .والمناخ والبيئة المتصلة بها
ق الوطنية تعزیز قدرات المراف :7 االستراتيجية 

لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
)NMHSs ( على تقدیم الخدمات

 .وتحسين التعاون والتعاضد فيما بينها
العمل بمزید من الفعالية مع الشرآاء : 8االستراتيجية 

الدوليين وسائر المنظمات المعنية 
واألوساط األآادیمية ووسائل اإلعالم 

 .والقطاع الخاص
فعالية وآفاءة ومرونة هيكل تحسين : 9االستراتيجية 

المنظمة وآليات عملها وممارساتها، 
لتمكينها من االستجابة على نحو 
أسرع لالحتياجات المتغيرة للمجتمع، 
والفرص الجدیدة التي تتيحها 

 .اإلنجازات التكنولوجية
 

 رؤیة مستقبلية للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها
ة من الرؤیة المستقبلية لبرنامج الوقای -8

هي أن  ) DPM(الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها 
المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

ستنال االعتراف، اآلن وفي ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
المستقبل، دوليًا ووطنيًا على التوالي، باعتبارها 
المصدر الوحيد ذا المصداقية، لمراقبة وآشف وإصدار 

ة األخطار، إلى جانب اإلنذارات المبكرة المتعدد
المعلومات األخرى ومشورة الخبراء بشأن األخطار 
المتعلقة بالطقس والمناخ والماء حفاظًا على األرواح 
وللحد من اآلثار االقتصادیة واألضرار البيئية الناجمة 

وتكون المعلومات ومشورة الخبراء في . عن الكوارث
رولوجية مجاالت من قبيل توفير البيانات الجویة والهيد

وعمل خرائط لألخطار وتقدیم المدخالت في تقدیر 
المخاطر والمدخالت الفنية في عمليات اتخاذ القرارات 

وعالوة . آالتخطيط اإلنمائي وتخطيط التأهب للطورائ
على هذا، سوف یعترف بالمرافق الوطنية باعتبارها 
عنصرًا هامًا في القدرات الوطنية على الحد من 

 .مخاطر الكوارث
 

 استراتيجية الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها
تشمل أهداف استراتيجية المنظمة للوقایة من  -9

 : الكوارث وتخفيف آثارها ما یلي
الترویج لزیادة الترآيز على استراتيجيات  :1الهدف 

ابتداریة للوقایة والتأهب على أساس إطار 
 .لألخطار المتعددة

نظمة األساسية آفالة أن تصبح قدرات الم :2الهدف 
الفنية والعلمية، وخاصة ما یتعلق منها 
بالبيانات والمدخالت في رسم الخرائط 
الجویة والهيدرولوجية وتقدیر المخاطر 
ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،  
مدرجة بصورة مثالية في االستراتيجية 
واألنشطة الرامية إلى الحد من مخاطر 

 واإلقليمية الكوارث على الصعد الدولية
 .والوطنية

تعزیز دور المرافق الوطنية لألرصاد  :3الهدف 
بوصفها ) NMHSs(الجویة والهيدرولوجيا 

مكونًا هامًا من مكونات الحد من المخاطر  
 .الوطنية، والسيما داخل البلدان النامية

إذآاء الوعي بحجم المزایا بالقياس إلى  :4الهدف 
ي الوقایة التكاليف، في مجال االستثمارات ف

من الكوارث الطبيعية، وخاصة نظم اإلنذار 
 .المبكر المتعدد األخطار

إقامة وتعزیز شراآات استراتيجية مع  :5الهدف 
المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية 

 والهيدرولوجية ومستخدمي المعلومات الجویة
 .من القطاع الخاص

تعزیز صورة المنظمة والمرافق الوطنية : 6الهدف 
 ).NMHSs(ألرصاد الجویة والهيدرولوجيا ل

 
خطة تنفيذ برنامج المنظمة للوقایة من مكونات 

 .الكوارث وتخفيف آثارها
لبلوغ أهداف المنظمة في الوقایة من   -10

الكوارث وتخفيف آثارها تتألف خطة تنفيذ برنامج 
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 من المكونات الثمانية التالية التي ستنفذ DPMالوقایة 
 : هابالتزامن فيما بين

لقدرات على الوقایة اتيسير استعراض  )أ(
من الكوارث وتخفيف آثارها، والثغرات 
الموجودة في أقاليم المنظمة، ویتبع ذلك 
إنشاء مشاریع ملموسة إقليمية ودون 

 إقليمية؛
 تيسير إقامة الشراآات المستهدفة؛ )ب(
 إدراج نهج یراعي المستفيدین؛ )ج(
 المنظمة تعزیز التنسيق في إطار شبكة )د(

 لتقدیم خدمات متكاملة؛
 توثيق أفضل الممارسات؛ )ه(
 إنشاء آليات اتصال مناسبة؛ )و(
 ؛ للدعوةابتداریةوضع خطة  )ز(
 .دوضع خطة منسقة لتعبئة الموار )ح(

وسوف یتعاون مكتب برنامج الوقایة من   -11
الكوارث وتخفيف آثارها مع جميع عناصر شبكة 

ذلك البرامج واللجان الفنية المنظمة ذات الصلة، بما في 
واالتحادات اإلقليمية والمراآز اإلقليمية المتخصصة في 

وفي المرافق الوطنية  )RSMCs (األرصاد الجویة
في سبيل ) NMHSs(لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

تنفيذ مكونات خطة تنفيذ الوقایة من الكوارث وتخفيف 
 ).DPM(آثارها 

قدرات على تيسير إجراء استعراض لل -12
الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، وللثغرات 
الموجودة في أقاليم المنظمة، ویتبعه إنشاء مشاریع 
إقليمية ملموسة وشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك تعبئة 

 ستقوم المشاریع على –الموارد دعمًا لهذه األنشطة  
تآزرات بين برامج المنظمة المعنية، للتصدي بمنهجية 

ب مرتب األولویات للثغرات واالحتياجات بحيث وبأسلو
تعزز قدرات المنظمة األساسية، العلمية والفنية، وتتاح 
. لجميع البلدان، والسيما التي تكون مواردها محددة

 :وهنا تنجز المهام التالية
تحدید القدرات الراهنة والثغرات  -13

ویتم . واالحتياجات الهامة داخل أقاليم المنظمة الستة
ا عبر استقصاءات ووسائل أخرى لتقاسم المعلومات هذ

وسوف یحدد إطار . بطریق منهجية ومتساوقة
لالحتياجات التي یلزم تقدیرها والقنوات التي تمر من 

وُیعتمد في ذلك على المعلومات التي سبق  . خاللها
تجميعها عن طریق اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية  

ية التحليل المنهجية وستتيح عمل. وبرامج المنظمة
فرصة أمام األعضاء لعرض ترتيب أولویاتهم بالنسبة 

 .للثغرات واالحتياجات
وسيشمل التحليل استعراض القدرات  -14

األساسية المتعلقة بالرصد واإلنذارات واالحتياجات 

المبكرة، واألدوات والدرایة الفنية لرسم خرائط 
تصاالت، األخطار والمدخالت في تقدیر المخاطر، واال

وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والتثقيف والتوعية، 
والهياآل ) NMHSs(والصالت بين المرافق الوطنية 

الوطنية إلدارة المخاطر والطوارئ، وصالتها 
 .اإلقليمية

وسيجري تحليل من خالل آليات متنوعة،  -15
باستخدام المراآز الوطنية لتنسيق الوقایة واالتحادات 

) RTC(ولبرنامج التعاون اإلقليمي والفني اإلقليمية 
بدعم من أعضاء الفریق االستشاري التابع للمجلس 
 . التنفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها

امج الوقایة من الكوارث وسينفذ مكتب برن -16
)DPM ( خرائط األنشطة وخطط البرامج الرئيسية

وهذا .  آثارهاالمتعلقة بالوقایة من الكوارث وتخفيف
النشاط وما یتصل به من تحدیث روتيني الزم للقدرة 

 .على تنسيق أنشطة الوقایة بكفاءة
تحليل القدرات واالحتياجات "وسُتجّمع نتائج  -17

رسم خرائط أنشطة "وآذلك " والثغرات اإلقليمية
وتستعرض ویستند إليها، مع هدف تحدید " البرنامج

لملموسة والمستدامة، المشاریع المحددة األولویات وا
والتي یمكن أن تقوم على أساس أنشطة برنامج 

وسيجري تنسيق هذه الجهود مع أنشطة . المنظمة
المنظمة المتعلقة بأقل البلدان نموًا وبالدول النامية 
الجزریة الصغيرة، لضمان إعداد المشاریع المعنية، 
 بحيث تلبي االحتياجات المعنية ألقل البلدان نموًا وللدول

وسوف تحدد العملية أسلوبًا . النامية الجزریة الصغيرة
منهجيًا على مراحل وفقًا لألولویات الموضوعة في آل 

 .إقليم من أقاليم المنظمة
وستنفذ المشاریع من خالل المرافق الوطنية   -18

NMHSs والمراآز اإلقليمية المتخصصة في األرصاد 
منظمة ، بالدعم المنسق من برامج ال)RSMCs(الجویة 

 .المعنية وللجان الفنية
ومن خالل المراقبة المستمرة للتقدم المحرز،   -19

سوف تجري تقييمات روتينية لنتائج المشاریع للتأآد 
وسوف توصي . من تحقيق األهداف والنتائج المرجوة

اللجنة التوجيهية لبرنامج الوقایة من الكوارث بتعدیالت 
 .لة بهافي المشاریع وفي أنشطة البرامج المتص

وستتعاون المنظمة مع مختلف عناصر شبكة   -20
المنظمة لتحدد وتساعد في إنشاء أآثر اآلليات فعالية 

الشاملة ) DPM(ألنشطة الوقایة من الكوارث 
 .للقطاعات

تضطلع الدورة ینبغي أن : الخط الزمني -21
األغلبية الكبيرة ب الثامنة والخمسون للمجلس التنفيذي

ت واالحتياجات اإلقليمية ورسم من تحليالت الثغرا
وبحلـول خرائط البرامج على المستوى اإلقليمي 
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المؤتمر الخامس عشر یكون برنامج الوقایة من 
قد فرغ من وضع خطة إقليمية محددة  ) DPM(الكوارث 

ومع ذلك فإذا وجدت أي . األولویات للمشاریع المنسقة
مشاریع في األقاليم في غضون ذلك الوقت تتطلب 

 مع البرامج DPMامًا عاجًال، فسيتعاون البرنامج اهتم
 .األخرى لتيسير االستجابة السریعة

وبمرور الوقت ستكون النتائج هي تعزیز  -22
قها الوطنية  قدرات األعضاء التي تتحقق من خالل مراف

للمشارآة ) NMHSs(لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
عمليات بفعالية وبصورة ابتداریة داخل بلدانهم بشأن 

الكوارث؛ وتعزیز جملة المعلومات التي یمكن 
وترتبط . استخدامها في المكونات األخرى لخطة التنفيذ 

 للوقایة من  6 و  3 و 2هذه النتائج مباشرة باألهداف  
 من 7 و 1الكوارث وتخفيف آثارها؛ وباالستراتيجيتين 

 .الخطة الطویلة األجل السادسة
المنهجية  وإلى جانب التوصية بالعملية  -23

المشار إليها أعاله إلنشاء مشاریع إقليمية ملموسة 
وشاملة للقطاعات أوصى الفریق االستشاري التابع 
للمجلس التنفيذي والمعني بالوقایة من الكوارث 

.  آي تستهل فورًاوتخفيف آثارها، بعدة مشاریع أیضًا
 :وهي تشمل

وضع آتالوج مصور لألخطار الطبيعية  )أ(
قس والمياه والمناخ في شتى المتعلقة بـالط
ویبين الكتالوج خصائص . أنحاء العالم

األخطار ورتبها وخرائطها على أساس 
 المخاطر واحتماالت حدوثها؛

إعداد ونشر حولية لألخطار ترتبط ببيان  )ب(
المنظمة السنوي عن حالة المناخ  

 في العالمي، وبالمقال الذي ینشر سنویًا
تماعية عن اآلثار االجنشرة المنظمة 

االقتصادیة لألرصاد الجویة 
 والهيدرولوجية؛

إسهاماتها في متابعة ب المنظمة ستبادر )ج(
، )IO-TEWMS(نظام اإلنذار المبكر 

وخاصة في إطار نهج متعدد األخطار، 
 :یشمل ما یلي

تحدیث النظام العالمي لالتصاالت  ‘1’
)GTS ( إلدراج تبادل المعلومات

 واإلنذارات الخاصة باألمواج
 ویكون النظام العالمي –السنامية 

هو اآللية ) GTS(لالتصاالت 
األساسية لنشر اإلنذارات باألمواج 

 12-18[السنامية في الفترة المؤقتة 
 ولألجل الطویل؛] شهرًا

تعزیز قدرات المرافق الوطنية  ‘2’
)NMHSs ( على نشر اإلنذارات

المبكرة في إطار نهج متعدد 
نامية، األخطار یشمل األمواج الس

وآذلك وضع برامج تثقيف 
وتوعية للمرافق الوطنية 

)NMHSs (في اإلقليم؛ 
تيسير تنظيم حلقات العمل إلذآاء   ‘3’

الوعي في إقليم المحيط الهندي 
 بتكنولوجيات الفضاء، ىالتي تعن

ووضع مجموعة موحدة من 
متطلبات االستخدام المنسق 
للفضاء في دعم اإلنذارات المبكرة 

خطار بما في ذلك   المتعددة األ
 اإلنذار باألمواج السنامية؛

تعزیز النهج المتعدد األخطار إزاء اإلنذار  )د(
المبكر باألمواج السنامية بما في ذلك 
العواصف المداریة وعرام العواصف، 

 ؛والقيام بدور رائد في تنفيذ ذلك النهج
وآما هو الشأن بالنسبة ألحد البنود ذات  )ه(

 شعبة الخدمات العامة  األولویة العالية فإن
تتعاون تعاونًا ) PWS(في مجال الطقس 

وثيقًا مع مكتب برنامج الوقایة من 
وغيره من برامج ) DPM(الكوارث 

المنظمة ذات الصلة، وتقيم شراآات مع 
المنظمات الرئيسية األخرى من أجل 
وضع برامج متساوقة ممتدة للتثقيف 
والتوعية، ذات صلة بالوقایة من 

تخفيف آثارها، من أجل الكوارث و
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

وأصحاب ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
أي الجماهير (المصلحة الذین تستهدفهم 

والمؤسسات التعليمية، وخاصة في 
المراحل االبتدائية والثانویة، وأوساط 

 ).إدارة الكوارث
 سيجري مكتب  –تيسير الشراآات المستهدفة  -24

 من الكوارث وتخفيف آثارها تقييمًا آما برنامج الوقایة
یقيم الشراآات الدولية واإلقليمية وفقًا لألنشطة التكميلية 
التي تقوم بها المنظمات التي تستطيع أن تضيف قيمة 
لتحقيق أهداف المنظمة في الوقایة من الكوارث 

وستقدم األمانة مساعدتها ). DPM(وتخفيف آثارها 
لجویة والهيدرولوجيا للمرافق الوطنية لألرصاد ا

)NMHSs (  في إجراء تقييمات وتعزیزات مماثلة على
الصعيد الوطني بغية إقامة أو تعزیز شراآاتها على 

 . الصعيد الوطني
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سيضع مكتب برنامج الوقایة من الكوارث  -25
معایير لتقييم الشرآاء ) DPM(وتخفيف آثارها 

م المحتملين على أساس تفهم أنشطتهم وخططهم وأهدافه 
النوعية في مجال الحد من الكوارث وصلتهم بأوساط 
إدارة مخاطر الكوارث وتجربتهم معها وأنشطتهم 

 .التكميلية للقيمة المضافة
وسيقوم مكتب برنامج الوقایة من الكوارث  -26

بتقييم الشراآات الرئيسية ) DPM(ا وتخفيف آثاره
القائمة في المنظمة والتي تشملها مذآرة التفاهم 

 .ها من االتفاقاتغير أو
بتحدید   ) DPM(آذلك سيقوم مكتب البرنامج  -27

المنظمات الشریكة المحتملة على الصعيدین اإلقليمي 
وسيتم ذلك من خالل اآلليات المناسبة مثل  . والدولي

االجتماعات واألفرقة العاملة في إطار أنشطة فرقة  
والمعنية ) IATF(العمل المشترآة بين الوآاالت 

،  )ISDR(جية العالمية للحد من الكوارث باالستراتي
واالجتماعات الثنائية والمتعددة األطراف مع الشرآاء 
. المحتملين، والمشارآة في المؤتمرات وحلقات العمل

وسيواصل المكتب عمليتيه للتقييم المنهجي، وقد أقام 
اتصاالت مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

لنظام العالمي لإلنذار اإلنسانية، ومبادرته من أجل ا
، واالئتالف العالمي من أجل )GDAS(بالكوارث 

الوقایة، والمرآز اآلسيوي للوقایة من الكوارث 
)ADPC( ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،)OCHA(  ،

واالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
)IFRC(وسوف تحدد المنظمات . ، والبنك الدولي

 .وتَقيَّمالرئيسية األخرى 
 المكتب مع برنامج األنشطة اإلقليمية وسيقدم -28

مساعدة لرؤساء ) RCD(والتعاون الفني من أجل التنمية 
االتحادات اإلقليمية في تحدید وتقييم الكيانات اإلقليمية 
مثل التجمعات االقتصادیة والمصارف اإلنمائية 
اإلقليمية، والمنظمات األخرى العاملة مع أوساط إدارة  

لكوارث، لتحدید الشرآاء اإلقليميين المحتملين، ا
 .ولتحدید مجاالت األولویة للشراآات اإلقليمية

وسيعد المكتب قاعدة بيانات للشرآاء  -29
الوقایة من الدوليين واإلقليميين وأنشطتهم في مجال 

بقدر أهميتها للمنظمة، وسيقيم أو  ) DPM(الكوارث 
. اتهایعزز الصالت بمشاریع المنظمة ومبادر

وسيعرض هذه المسائل على الهيئات الرئاسية المناسبة 
في المنظمة، لتحدید أفضل اآلليات لدى لشبكة المنظمة 

 .للدخول معها في شراآات مستهدفة
وبالنسبة للشراآات على الصعيد الوطني   -30

فسوف یقدم المكتب مساعدة لألعضاء بتزوید المرافق 
) NMHSs(جيا الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولو

لمساعدتها ) آأفضل الممارسات مثًال(لدیهم بمواد الدعم 
 .في تحدید وتقييم وإقامة الشراآات مع آياناتها الوطنية

 وحصيلة ذلك هي تطبيق نهج أآثر إدراآًا -31
 لألولویات واألهداف، إزاء الشراآات على وتحدیدًا

الدولي واإلقليمي آي تزداد الفعالية في الصعيدین 
الل الموارد وتزداد فعالية تنسيق األنشطة وبلوغ استغ

وتتصل األنشطة في هذا . النتائج بشكل أسرع وأدق
 5المكون اتصاًال مباشرًا بهدفي الوقایة من الكوارث 

 . من الخطة الطویلة األجل السادسة8 وباالستراتيجية 6 و
 یحدد النهج  –إدراج نهج لصالح المستفيدین  -32

حتياجات المستفيدین المستهدفين لصالح المستفيدین ا
مثل أوساط الحد من مخاطر الكوارث، والجمهور (

عامة، ووسائل اإلعالم، ومتخذي القرارات في شتى 
لضمان تساوق ) القطاعات الحكومية واالقتصادیة

اإلنذارات والمعلومات والخدمات التي تقدمها المرافق 
 ،)NMHSs(الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

مع احتياجات المستفيدین وإمكانية إدراجها بالفعل في 
 .عملية اتخاذ القرارات

وسينسق المكتب تقييم االحتياجات  -33
لشتى  التكنولوجية والمعلوماتيةوالمتطلبات العلمية 

والهدف من . قطاعات المستفيدین، ویعيد التقييم دوریًا
ذلك هو التأآد من أن لمعلومات المنظمة مضمونًا، 

نها تصدر في قوالب یمكن إدراجها بالفعل في وأ
عمليات اتخاذ القرارات بشأن الحد من مخاطر 

 .الكوارث
ویتعين بحث اآلليات الفعالة إلدماج مدخالت   -34

المستفيدین واستخدامها ضمن أنشطة المنظمة للحد من 
ر الكوارث وتخفيف آثارها، وذلك بالتعاون مع سائ

 اإلمكانيات إقامة ومن. برامج المنظمة وشرآائها
الشراآات مع الوآاالت الدولية واإلقليمية التي لها 

أي المؤلفين وآيانات (صالت وثيقة بأوساط المستفيدین 
التنمية االقتصادیة وأوساط إدارة الطوارئ ومخاطر 
) الكوارث، والمستفيدین من القطاع الخاص، وغيرهم

  )ADRC(من أمثال المرآز اآلسيوي للحد من الكوارث 
في اإلقليم ) ADPC(والمرآز اآلسيوي للتأهب للكوارث 

وسيستمر . الثاني، والنقابات الصناعية وغيرها
حلقات العمل للمستفيدین "استكشاف آليات أخرى مثل 

واألفرقة االستشاریة اإلقليمية " من برامج المنظمة
 .الممولة ذاتيًا والتي ینشئها أصحاب المصلحة

تفيدین بشأن  وسوف تدرج مدخالت المس -35
االحتياجات والمتطلبات عند تحدید المشاریع اإلقليمية 
الملموسة وسوف یكون لها تأثيرها في التعدیالت 
والتغييرات التي تطرأ على خطط البرامج وأنشطتها 
المتعلقة بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، من 

 .ل أنشطتها التشغيلية والبحثية والتعليميةخال
لمكتب المواد التي تساعد المرافق وسيقدم ا -36

) NMHSs(الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
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والمراآز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجویة 
)RSMCs (  في تحدید احتياجات ومتطلبات المستفيدین

 .منها
وسيستهل المكتب تقييم اآلليات التي تشرك  -37

ت المستفيدین، آجزء أساسي من تقدیراته للثغرا
 .اإلقليمية وتقييم الشرآاء

ومحصلة ذلك هي المبادئ التوجيهية لتعزیز  -38
المنتجات والخدمات التي یمكن إدراجها بسهولة في 

. ستهدفينعمليات اتخاذ القرارات لدى المستفيدین الم
وترتبط األنشطة في هذا المكون ارتباطًا مباشرًا 

ها  للوقایة من الكوارث وتخفيف آثار4و 1بالهدفين 
 من الخطة الطویلة األجل 9 و 1واالستراتيجيتين 

 .السادسة
تعزیز التنسيق في إطار شبكة المنظمة لتقدیم  -39

 التنسيق في إطار شبكة المنظمة –الخدمات المتكاملة 
ضروري للنجاح في بلوغ أهداف المنظمة للوقایة من 

فبوسع تنسق أنشطة شبكة . الكوارث وتخفيف آثارها
ها ضمن إطار متساوق منهجي، أن یعزز المنظمة بكامل

. اإلسهامات العامة من الهيئات المعنية ویقلل الحشو
فهو . ویتجاوز التنسيق في هذا السياق تقاسم المعلومات

یعني بدًال من هذا أن استراتيجية المنظمة للوقایة من 
الكوارث وتخفيف آثارها تؤثر في الخطط الطویلة 

بكة المنظمة، الرامية األجل وفي األنشطة في آامل ش
إلى بلوغ األهداف المشترآة للوقایة من الكوارث 

ویتمثل الهدف النهائي في تقدیم . وتخفيف آثارها
خدمات متكاملة تستند بالتآزر إلى آل برنامج وترآز 
بشكل موحد على احتياجات ومتطلبات أوساط الحد من 
الكوارث، وتظهر في تعزیز تقدیم خدمات المرافق 

 ).NMHSs( لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا الوطنية
ویشمل تنسيق جميع أنشطة المنظمة المتعلقة  -40

بـالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، البرامج الفنية 
والعلمية للمنظمة واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية 
والمراآز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجویة 

)RSMCs (ألرصاد الجویة والمرافق الوطنية ل
ومراآز التنسيق الوطنية ) NMHSs(والهيدرولوجيا 

 ).DPM(للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 
يهية المعنية بالحد من وتشرف اللجنة التوج -41

 التي أنشأها األمين العام للمنظمة ضمن –الكوارث 
 DPM على أنشطة الوقایة من الكوارث –األمانة 

وهذه اللجنة . تنفذها البرامجالشاملة للقطاعات والتي 
تشكل أفرقة عمل بالمشاریع الشاملة الموجهة، على 
أساس التمثيل، من بين البرامج العلمية والفنية ذات 
الصلة التي تنشئها المنظمة للتصدي لقضایا محددة 

ومن أمثلة . والتي ینتهي عملها بانتهاء أعمال المهمة
ي المعني بالحد ذلك فرقة العمل التابعة للمؤتمر العالم

، وفرقة العمل المشترآة بين  )WCDR(من الكوارث 
، وفرقة العمل المعنية باألمواج )IATF(الوآاالت 

 .السنامية، وما إلى ذلك
ویعين األعضاء مراآز تنسيق للوقایة من  -42

الكوارث وتخفيف آثارها، وذلك للعمل مع مكتب 
اعدة برنامج الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، للمس

من الكوارث الوقایة بفي تنسيق األنشطة المتعلقة 
)DPM (  وتوزیع معلومات البرنامج على مستویاتهم

 . ولتمثيل احتياجات وأولویات بلدانهم
وسيعمل البرنامج بإرشاد اللجنة التوجيهية  -43

 EC(والفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي 
AGDPM(تحادات ، بالتعاون الوثيق مع رؤساء اال

اإلقليمية واللجان الفنية الآتشاف وتقييم آليات للتقاسم 
الفعال للمعلومات وتنفيذ المشاریع المتعلقة بالوقایة من 

، مستغًال الهياآل القائمة، في إطار  DPMالكوارث 
عملية تطویریة لضمان استخدام المزید من اآلليات 

 . المناسبة بمضي الوقت
ة بتقييم عملية  وستضطلع اللجنة التوجيهي -44

 التنسيق بشكل روتيني وسينظر فيها الفریق االستشاري 
)EC AGDPM ( وسوف تقترح اآلليات المالئمة استنادًا

إلى البنى األساسية الحالية للمنظمة من أجل إدامة 
 .أنشطة الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها

اآتشاف بعض اآلليات  إلىویهدف المكتب  -45
وتقدیم تقریر ) DPM(المتعلقة بالوقایة لتنسيق األنشطة 

عن آيفية استخدام هذه اآلليات لدى اجتماع المؤتمر 
 .الخامس عشر

والمحصلة هي التنفيذ المتكامل والمتواصل  -46
من خالل آليات تيسر أنشطة البرامج ) DPM(للبرنامج 

المنسقة وأنشطة اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية 
 والمرافق  RSMCs المتخصصة والمراآز اإلقليمية

). NMHSs(الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
وترتبط األنشطة في هذا المكون ارتباطًا مباشرًا 

) DPM( للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 2بالهدف 
 . من الخطة الطویلة األجل السادسة9واالستراتيجية 

 الهدف من هذا –توثيق أفضل الممارسات  -47
كون هو إذآاء الوعي بين متخذي القرارات بمزایا الم

استخدام المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء 
لدى اتخاذ اإلجراءات المتصل بتقدیر مخاطر الكوارث 
 .والحد منها وتوقيها والتأهب لها واالستجابة لمقتضياتها

من أنشطة  " أفضل الممارسات"وتتألف  -48
 الصالت المناسبة بين إقليمية ووطنية حيث تكون

وأوساط إدارة المخاطر، ) NMHSs(المرافق الوطنية 
صالت فعالة وحيث تحقق األنشطة تخفيض الخسائر 

 .في األرواح والخسائر االقتصادیة واألضرار البيئية
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وینبغي تحدید صور النجاح في التعاون بين أنشطة 
األرصاد الجویة واألنشطة الهيدرولوجية وتعزیز هذا 

 .اونالتع
وبناء على مشورة الفریق االستشاري التابع  -49

سوف یتولى مكتب ) EC AGDPM(للمجلس التنفيذي 
تيسير وضع معایير لتقدیر أفضل  ) DPM(البرنامج 

الممارسات، من خالل شبكة المنظمة والشرآاء 
الرئيسيين اآلخریين، وسوف یساعد في توثيق أفضل 

 .الممارسات اإلقليمية والوطنية
سوف یتعاون المكتب مع مكتب التخطيط  و -50

االستراتيجي للربط بين المعارف المستقاة من أفضل 
 .الممارسات ومن دراسات تحليل الفوائد بالنسبة للتكلفة

وسيجري تقاسم أفضل الممارسات من خالل  -51
 .آليات متنوعة

إلى أن یكون ) DPM(ویهدف مكتب البرنامج  -52
مسين للمجلس التنفيذي من قد فرغت الدورة الثامنة والخ

وضع معایير لتقييم أفضل الممارسات وحدد مجموعة 
وبحلول موعد المؤتمر الخامس عشر یكون . منها

) من خالل اآلليات المختلفة(المكتب قد جمع وتقاسم 
 . مجموعات أولية من أفضل الممارسات

والمحصلة هي ارتفاع مستوى الوعي بمزایا  -53
والماء في تعلقة بالطقس والمناخ استخدام المعلومات الم

وعالوة على هذا سوف . الحد من مخاطر الكوارث
تستفيد المنظمة من نتائج هذا النشاط في التحضير 

 تقریبا بشأن 2007لمؤتمر سترعاه المنظمة في عام  
مزایا خدمات األرصاد الجویة والهيدرولوجيا، مع 

 في وترتبط األنشطة. الترآيز على الوقایة من الكوارث
 4 و 3هذا المكون ارتباطًا مباشرًا بالهدفين 

 من الخطة الطویلة األجل 7 و 4 و 1واالستراتيجيات 
 . السادسة

 الهدف هنا هو –إنشاء آليات اتصال مناسبة  -54
إقامة نظام فعال وطموح لالتصال یدعم ویعزز التعاون 

ویجب أن یستخدم نظام  . والتنسق ونقل المعلومات
لتطورات التكنولوجية المؤآدة، في االتصال أحدث ا

تعزیز آفاءة االتصال، ویعزز بناء قدرات تكنولوجيات 
المعلومات، ولكن یجب أیضًا تيسير استخدامه لنظم 

 .االتصال األقل تطورًا
االستناد ) DPM(وسيواصل مكتب البرنامج  -55

على شبكة  ) DPM(إلى موقع الوقایة من الكوارث 
تبع وفهم أنشطة المنظمة الویب لضمانه إلمكانية ت

وقد أصبح التحدیث المنتظم للموقع . ولقاءاتها بسهولة
 .على الویب أمرًا حيویًا للغایة

تسهيل ) DPM(وسيتولى مكتب البرنامج  -56
إضافة اآلليات الفعالة إلدارة المعارف إلى موقع الوقایة 

 .على الویب) DPM(من الكوارث 

سم األنشطة  منافذ لمشاهدة المعلومات وتقا -57
المتصلة بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 
واألدوات وغيرها في نطاق شبكة المنظمة، مع 

 .الشرآاء وعامة الجمهور
 محافل للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها  -58

، تيسر االتصال والتعاون وتدعم )DPM(تابعة للبرنامج 
قة أنشطة شبكات المنظمة، المتعل  إلى الشاملة ةالنظر

 .بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها
وسيسعى مكتب برنامج الوقایة من الكوارث  -59

وتخفيف آثارها إلى إقامة شراآات لتعزیز قواعد بيانات 
الكوارث، ومنها مثًال مرآز بحوث وبائيات الكوارث 

)CRED ( في بلجيكا، وذلك بإضافة أدوات تحليل تالئم
عد بيانات الكوارث المستفيدین، وأسطح بينية مع قوا

الرئيسية، لكي تصبح المعلومات أقرب مثاًال للمنظمة 
ویظل السعي مستمرًا . وأوساط التأهب للكوارث

 .لمساعدة األعضاء
وسينسق المكتب على المدى األطول مع  -60
دارات المختصة ومع المرافق الوطنية لألرصاد اإل

: الجویة والهيدرولوجيا وسائر خبراء االتصال من أجل
للتعریف بممارسات االتصال الراهنة والبنى ) 1(

األساسية لتكنولوجيا المعلومات بالنسبة إلى الهدف 
تحدید المتطلبات المستقبلية لبلوغ الهدف؛ ) 2(المنشود؛ 

العمليات الخاصة / تطویر أو إقامة البنى األساسية) 3(
 .باالتصال

والمحصلة هي زیادة تقاسم المعلومات  -61
طویر وتنفيذ البرنامج المنسق للوقایة من الالزمة لت

وترتبط األنشطة في هذا . الكوارث وتخفيف آثارها
 من الوقایة من 5 و 2المكون ارتباطًا مباشرًا بالهدفين 

  9 و 7 و 1الكوارث وتخفيف آثارها، وباالستراتيجيات 
 .من الخطة الطویلة األجل السادسة

د   أصبح وجو–وضع خطة ابتداریة للدعوة  -62
خطة ابتداریة للدعوة أمرًا بالغ الحيویة لتعزیز صورة  
المنظمة والمرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

ودورها الرائد في الحد من ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
مخاطر الكوارث، على الصعد الدولية واإلقليمية 

 .والوطنية، بما یعزز ثقافة الوقایة
ة بالحد وبإرشاد من اللجنة التوجيهية المعني -63

 االتصاالت مكتبمن الكوارث، وبالتعاون مع 
وبرنامج األنشطة اإلقليمية  ) CPA(الشؤون العامة و

وشبكة ) RCD(والتعاون الفني من أجل التنمية 
المنظمة، سيضع مكتب برنامج الوقایة من الكوارث 
وتخفيف آثارها خطة ابتداریة للدعوة، آخذًا في اعتباره 

 :ما یلي
أي الرسائل " المعلومات ضمان توفير )أ(

في إطار استراتيجية " األساسية المتساوقة
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متساوقة، في سياقات تلبي احتياجات 
الجماهير، واألوساط الوزاریة المهتمة 
بالكوارث، وعامة الجمهور، والمرافق 
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

)NMHSs(وما إلى ذلك ،. 
افق  تيسير تدفق المعلومات من المر )ب(

والمراآز اإلقليمية  ) NMHSs(الوطنية 
إلى وسائل ) RSMCs(المتخصصة 

اإلعالم الوطنية واإلقليمية، وذلك بدعم 
المواد الدعویة المقدمة المرافق الوطنية 

 .والمراآز اإلقليمية
ستوفر األمانة موادا لدعم أنشطة    )ج(

األعضاء الرامية إلى إذآاء الوعي على 
وى الجماهيري المستوى الوزاري والمست

بشأن ثقافة الوقایة والعالقة بين 
االستراتيجيات الوقائية إلدارة المخاطر، 
والتنمية االقتصادیة ومزایا التدابير 
الوقائية التفاعلية القائمة على أساس 

وستعزز . األرصاد الجویة والهيدرولوجيا
هذه المواد الفوائد المحتملة من قدرات 

فيما یتعلق المنظمة، العلمية والفنية، 
بجميع مراحل استراتيجية ابتداریة إلدارة 
المخاطر، باعتبارها استثمارًا، مع 
الترآيز بوجه خاص على خدمات 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

على الصعيد  ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
 . الوطني

وتصبح أفضل الممارسات مواد بالغة  )د(
 .األهمية تستخدم في الخطة الدعویة

 : ولسوف تستهدف الخطة ما یلي -64
 المتساوقة على مستوى االبتداریةالدعوة  )أ(

المنظمة، وذلك عن طریق المؤتمرات، 
واالجتماعات الحكومية الدولية، وحلقات 
العمل، واجتماعات الخبراء، وإلقاء 

انـات وإجــراء المحاضرات والبي
المقابـالت، والصحف العلميـة وصحـف 

والمطبوعات السياسات، والنشرات 
الفنية، واستغالل حوافظ المعلومات 
الفعالة، والمواد اإللكترونية المباشرة، 

 والعروض الدینامية، إلخ؛
إقامة شراآات إعالمية قویة تشمل رعایة  )ب(

 اللقاءات المشترآة؛
توفير التدریب على مستوى المنظمة  )ج(

لضمان تفهم جميع ممثليها وقدراتهم 

لرسائل ا"الواضحة على ترحيل 
 بشكل متساوق؛" األساسية

 تعزیز تنسيق الجوانب الفنية، ومنها مثًال )د(
وترآيز مضمون وعروض موقع الشبكة 

 .العامة للمنظمة ومواقع اإلدارات
وستكون الفرص والمواقع التالية موضع  -65

 : دراسة فوریة من أجل حشد التأیيد
 المواد الترویجية والرسائل اإلخباریة؛ )أ(
تغالل موقع الوقایة من الكوارث اس )ب(

 على الویب؛) DPM(وتخفيف آثارها 
المؤتمر "المشارآة في التحضير لـ  )ج(

اإلقليمي المعني بالحد من الكوارث في 
آسيا، المقر عقده في الصين في عام 

 ؛)لم یتأآد بعد" (2005
المؤتمر الدولي الثالث المعني باإلنذار  )د(

مارس / ، آذارالمبكر، الذي ترعاه ألمانيا
 ؛2006

 2006اليوم العالمي لألرصاد الجویة  )ه(
المكرس للوقایة من الكوارث وتخفيف (

 ؛)آثارها
اتباع النهج المتعدد األخطار  إلىالدعوة  )و(

من خالل المبعوث الخاص لألمم المتحدة 
 المعني بالحد من الكوارث؛

المحصلة هي تعزیز صورة ودور  )ز(
اد الجویة المرافق الوطنية لألرص

ودور ) NMHSs(والهيدرولوجيا 
واألنشطة في المحصلة ترتبط . المنظمة

بأهداف الخطة الطویلة األجل السادسة  
للمنظمة، وأهداف الوقایة من الكوارث 

ویرتبط هذا ). DPM(وتخفيف آثارها 
 4 و 3المكــون ارتباطـًا مباشرًا بالهدفيـن 

للوقایة مــن الكوارث وتخفيف آثارها، 
 من الخطة الطویلة 2الستراتيجية وبا

 .األجل السادسة
 بينما خصصت بعض –تعبئة الموارد  -66

الموارد للمشاریع المتعلقة بالوقایة من الكوارث 
وتخفيف آثارها من خالل الميزانيات البرنامجية، 
یتطلب التنفيذ الفعال للمشاریع اإلقليمية الشاملة لعدة 

واًال من خارج قطاعات والتي تنفذها المنظمة، أم
الميزانية تلَُتمس من التبرعات، عن طریق الشراآات 

 .مع المنظمات وغيرها
ینبغي وضع خطة متسقة لتعبئة الموارد  -67

تتوافق مع مشاریع المنظمة الشاملة للقطاعات على 
لصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وتستهدف ا
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. مجموعاتأیضًا المشاریع المحددة لألعضاء فرادى أو 
وسيأتي جزء من تمویل هذه المشاریع الشاملة 
للقطاعات عن طریق تحسين التنسيق في تخصيص 
الميزانيات العادیة للبرامج المعنية، آما یأتي الجزء 
اآلخر عن طریق أنشطة تعبئة الموارد التي یقوم بها 
مكتب برنامج الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها 

من أجل جمع أموال ) لمختصةبالتعاون مع البرامج ا(
وستتولى األمانة مهمة تعبئة . من خارج الميزانية

 .الموارد على الصعيدین الدولي واإلقليمي
وسيضع مكتب برنامج الوقایة من الكوارث  -68

وتخفيف آثارها، بالتعاون مع برنامج األنشطة اإلقليمية 
خطة الستمرار  ) RCD(تعاون الفني من أجل التنمية وال

التبرعات من خالل الشرآاء والمصارف اإلنمائية جمع 
 .اإلقليمية والمانحين الثنائيين والقطاع الخاص

 لدعم  استئمانيًاوستنشئ المنظمة صندوقًا -69
 .أنشطتها للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها

 
وضع آتالوج عالمي منتظم للمخاطر المتصلة بالطقس 

 هاوالمناخ والماء واآلثار المترتبة علي
باالشتراك مع ) DPM(سيعد مكتب البرنامج  -70

البرامج واللجان الفنية منهجيات لتطویر المعلومات 
اإلحصائية المتعلقة بالحاالت الخطرة المتصلة بالطقس 
والمناخ والماء واآلثار المترتبة عليها فضًال عن 
منهجية للتقدیر الكمي للفوائد التي یتم تحقيقها عن 

وقائية التي تدعمها نواتج وخدمات طریق اإلجراءات ال
األرصاد الجویة الهيدرولوجية التي توفرها المرافق 

 ).NMHSs(الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
وبناء على هذه المنهجيات، سييسر مكتب  -71

 إنشاء آلية لتمكين المرافق الوطنية )DPM(البرنامج 
لقيام من ا) NMHSs(لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

على أساس منتظم بتوفير معلومات إحصائية لألمانة 
عن الظواهر المتعلقة بالطقس والمناخ والماء، بما في 
ذلك معلومات عن الخسائر والفوائد المكتسبة من 
اإلجراءات الوقائية التي تستخدم نواتج وخدمات 

 .األرصاد الجویة الهيدرولوجية
هذه  ) WMO(نة المنظمة وستتقاسم أما -72

المعلومات مع الجمهور ومنظومة األمم المتحدة عن 
 .طریق مطبوعات سنویة خاصة

هذه ) WMO(وستستخدم أمانة المنظمة  -73
المعلومات لالضطالع على أساس منتظم بدراسات 
تحليلية للفوائد االقتصادیة واالجتماعية الهامة الناتجة 
عن استعمال خدمات األرصاد الجویة الهيدرولوجية 

فرها المرافق الوطنية لألرصاد الجویة التي تو
بوجه أفضل، بما في ذلك ) NMHSs(والهيدرولوجيا 

التنبؤات واإلنذارات وغير ذلك من المعلومات المتعلقة 
 .بظواهر الطقس والمناخ والماء

وستضع باالشتراك مع الوآاالت ذات الصلة  -74
أطلسًا إقليميًا لألخطار المتصلة باألرصاد الجویة 

ولوجية ومدى قابلية األقاليم الستة للمنطقة للتأثر الهيدر
 .بها
 

مكتب برنامج المنظمة للوقایة من الكوارث وتخفيف 
 آثارها

ینبغي إنشاء مكتب لبرنامج المنظمة للوقایة   -75
من الكوارث وتخفيف آثارها، بالقدر المناسب من 

 .الحجم والمهارات
ظر في الشكل المناسب ومن المهم لدى الن -76
مكتب البرنامج وحجمه، أن یتم التسليم بأن یكون من ل

المكونات األساسية لمهام مكتب البرنامج هذا، التنسيق 
الشامل عبر المنظمة والبرامج الداعمة، وتيسير استنباط 

/ تنسيق/ النواتج والخدمات المالئمة، وإعداد وتسهيل
المشاریع المتعلقة بآليات االتصال ) حسب النشاط(تنفيذ 
عوة وأفضل الممارسات، والشراآات وإدارة والد

المشاریع، والمشاریع المحددة التي یتوالها مكتب 
البرنامج بدعم من المنظمة ومن المرافق الوطنية 

 ).NMHSs(لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
وعلى أساس األنشطة المقترحة في خطة   -77

ة إلى الحاجة إلى تنسيق داخلي عبر التنفيذ، إضاف
مة والبرامج المدعومة، یتوخى تشكيل الهيكل المنظ

التالي لمكتب برنامج المنظمة للوقایة من الكوارث 
  :وتخفيف آثارها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس برنامج 
المنظمة للوقایة
من الكوارث 
وتخفيف آثارها

 :إعارات

 إدارة المعارف  •
 لممارسات أفضل ا•
  مشاریع محددة •

واستقصاءات 
 وتحاليل محددة

مساعد إداري 
 متفرغ

مسؤول علمي لتنسيق
 وإدارة المشاریع

مسؤول علمي للربط بين 
إدارة مخاطر الكوارث 

واالتصال والدعوة وقواعد 
 البيانات المتصلة بذلك
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ویضطلع رئيس برنامج المنظمة للوقایة   -78
 :یلي من الكوارث وتخفيف آثارها بالمسؤولية عما

وتنفيذ برنامج المنظمة للوقایة من تنسيق  )أ(
 الكوارث وتخفيف آثارها؛

على األنشطة المحددة في إطار   اإلشراف  )ب(
خطة التنفيذ المتعلقة بأنشطة مكتب 
برنامج الوقایة من الكوارث وتخفيف 

 آثارها؛
وتنسيق أعمال جميع الموظفين مراقبة  )ج(

في مكتب برنامج المنظمة للوقایة من 
 الكوارث وتخفيف آثارها؛

سائل المتعلقة مرآز تنسيق للمتوفير  )د(
بالوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، 
لكل برامج المنظمة والبرامج التي 

 تدعمها؛
 وتيسير إقامة الشراآات؛ دتحدی )ه(
 .الموارد بالتعاون مع البرامجتعبئة  )و(

 (WMO)اآلثار المترتبة بالنسبة لموارد المنظمة 
لترتيبات التنفيذ المقترحة في هذه الخطة آثار   -79
 .ى الموارد بالنسبة للمنظمة والمنظمات الشریكة لهاعل
تنقسم الجوانب المالية لبرنامج المنظمة  و -80

الشامل للقطاعات للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها، 
 :فئتين إلى

الدعم لتعزیز وإدامة مكتب برنامج  )أ(
 الوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها؛

لمنظمة الميزانية لدعم تنسيق مشاریع ا )ب(
 :للوقایة من الكوارث وتخفيف آثارها

أنشطة تعبئة الموارد من خارج  ‘1’
الميزانية، التي یقوم بها مكتب 
برنامج الوقایة من الكوارث 
وتخفيف آثارها بالتعاون مع 

 برامج المنظمة ذات الصلة؛
ميزانيات برامج المنظمة المنسقة،  ‘2’

المخصصة ألنشطة الوقایة من 
 آثارها، فيما الكوارث وتخفيف
 .یخص آل مشروع
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 المرفق الخامس
  من الملخص العام4.1.1مرفق الفقرة 

 
 (WMO) تقریر لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة

 المقدم إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذي
 

 مقدمة
عقدت لجنة مراجعة الحسابات اجتماعها   -1

،   2004أآتوبر /  تشرین األول19 و18ي یومي األول ف
فبرایر /  شباط22 و21واجتماعها الثاني في یومي 

/ حزیران 18 و17، واجتماعها الثالث في یومي 2005
وترد قائمة بأسماء رئيس لجنة مراجعة . 2005 یونيو

الحسابات وأعضائها وقائمة الوثائق التي نظرت فيها 
 .التقریرلجنة مراجعة الحسابات في نهایة 

 
 تعيين رئيس اللجنة والمسائل التنظيمية

 عينت اللجنة في اجتماعها األول السيد  -2
U. Gärtner رئيسًا للجنة مراجعة الحسابات، واستعرضت 

وألقى . (AC-1/Doc. 2)اختصاصاتها وصادقت عليها 
األمين العام آلمة في اجتماعات لجنة مراجعة 

بات الخارجي في الحسابات وشارك ممثلو مراجع الحسا
 .هذه االجتماعات بصفة مراقبين

 
 خطة عمل األمين العام

خطة  في اجتماعها األول ستعرضت اللجنة ا -3
 وألقى األمين العام آلمة في هذا (AC-1/Doc. 3)ها عمل

االجتماع لخص فيها الجوانب الثالثة لخطة العمل وهي 
افية والشف، )إنشاء نظام جدید للمراقبة الداخلية (النزاهة

، )توفير المعلومات األساسية لصانعي القرارات(
). إدخال عمليات فعالة من حيث التكلفة (والكفاءة

وعُُرضت على اللجنة أیضًا نتائج المتابعــة التفصيليــة 
لتوصيـات مراجعي الحسابات الخارجيين المتصلة 

-AC (2003-2002 و2001-2000بفترتي السنتين 
1/Doc. 4و AC-1/Doc. 5( ،ش ــدة التفتيــحوو
م ــي لألمــب المالــوالمراق، (AC-1/Doc. 6)ة ــالمشترآ
 .(AC-1/Doc. 7) المتحدة

وأحاطت اللجنة علمًا بالعرض الشامل الذي   -4
تضمنته خطة العمل وأعربت عن تقدیرها للجهود 
المبذولة والمخطط لها منذ الدورة السادسة والخمسين 

نة عن تقدیرها بصفة  وأعربت اللج. للمجلس التنفيذي
 لتحسين ثقافة مبذولةلجهود الا التطلعي وخاصة للنهج

وأحاطت اللجنة علما مع االرتياح . اإلدارة في المنظمة
، السيما نتيجة 2004بالتقدم الكبير الذي تحقق في عام  

وأحاطت اللجنة .  نظام جدید للمراقبة الداخلية لوضع
ة للمنظمة  جدیدماليةعلمًا بالتحدید بإصدار قواعد 

، (AC-1/lnf.1) الجدید  لمراقبة الداخليةانظام تصف 
وإنشاء خط اتصال مباشر لتمكين الموظفين من اإلبالغ 

-AC) االحتيال وإساءة استخدام السلطةعن قضایا 
1/Inf.2) واإلجراءات الجدیدة لتقدیم المنح الدراسية ، 

(AC-1/Inf.3)  وتوحيد ترتيبات المشتریات ومراجعتها ،
(Ac-1/Inf.5)مجلس لحصر الممتلكات وإنشاء  (AC-

1/Inf.5) شؤون إدارة إدارة، وإعادة تنظيم هيكل 
وأحاطت اللجنة علما بتوصيات مراجع . الموارد

الحسابات الخارجي الرامية إلى تحسين االتساق بين 
نظام البيانات المالية، ومعالجة أوجه القصور في 

متعلقة باإلجراءات ، وتحسين الوثائق اللمراقبة الداخليةا
والمصطلحات، وإدخال عنصر إدارة المخاطر في 

ودعت اللجنة األمين العام إلى توخي . خطة العمل
الحذر فيما یتعلق بالمعالم الرئيسية وشجعت على 

 .استخدام الدعم الخارجي في تنفيذ بعض المبادرات
وفي االجتماع الثاني، استعرضت اللجنة  -5

بعة أعمال االجتماع األول خطة العمل المحدثة ومتا
وأحاطت . (AC-2/Doc. 3)للجنة مراجعة الحسابات 

اللجنة علمًا بالتقاریر المرحلية للتعيين في وظيفة أمين 
في وحدة المراجعة الصندوق وتعيين موظفين إضافيين 

 الداخلي، والتدریب على الداخلية للحسابات والتقصي
دخال آشف االحتيال ومنعه، والخطوات الالزمة إل

ورحبت اللجنة . عنصر إدارة المخاطر في خطة العمل
أیضا بالنسق الجدید لخطة العمل الذي یقدم معلومات 

  الرئيسيةعن المبادرات واألطر الزمنية والمعالم
 .ومكتب التنفيذ

نظرت اللجنة في مثال للنسق الجدید لتقاریر  -6
  .(AC-2/Doc. 4)اإلدارة الداخلية للبرنامج والميزانية 

وأحاطت اللجنة علما بأن التقریر یَقدم لألمين العام 
 واقترحت  أساس ربع سنويعلىمعلومات شاملة 

والحظت اللجنة . توسيع الجزء المتعلق بتحليل البرامج
أن هذا التحليل یتسم بأهمية خاصة لتقریر األداء 
السنوي للبرنامج الذي ینبغي أن یقدمه األمين العام إلى 

 .وفقا لنسق الميزنة القائمة على النتائجالمجلس التنفيذي 
واستعرضت اللجنة الهيكل الجدید للبيانات  -7

وأحاطت علما بتطویر النسق  . (AC-2/Doc. 5)المالية 
. بالتعاون الوثيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين

معایير والحظت اللجنة المطابقة بين البيانات المالية و
 وتساءلت عن مزایا حدةالمحاسبة في منظومة األمم المت
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والحظت اللجنة على وجه . هذه المعایير وعيوبها
الخصوص أن البيانات المالية وعروض الميزانية ال 
تصف مجاالت المخاطر والمسؤولية المالية، مثل 
المسؤولية المحتملة الناتجة عن االستخدام الطویل 
األجل للموظفين المؤقتين، بوجه مالئم وأوصت 

واقترحت . اطر والمسؤوليات بوضوحبوصف تلك المخ
اللجنة استعراض تطبيق المعایير المحاسبية المختلفة، 
مثل المعایير الدولية للمحاسبة العامة، وموافاة اللجنة 

واقترحت أیضًا مواصلة تحسين . بتقریر في هذا الشأن
 .للنسق، بإضافة مسرد ومقدمة من األمين العام

لجنة في وفي االجتماع الثالث، نظرت ال -8
اإلصالح وثيقة تحدیث خطة العمل من أجل تنفيذ 

 .AC-3/Doc) 2005 یونيو/ حزیراناإلداري اعتبارًا من 
واستعرضت اللجنة حالة تنفيذ خطة العمل،  . (3

وأحاطت علمًا بالتقدم المحرز والتأخير الذي حدث في 
وأوصت اللجنة األمين العام بتكليف . بعض األنشطة

ن التنفيذیين ومدیري البرامج ببنود آل مدیر من المدیری
محددة في خطة العمل ومساءلته شخصيًا عنها من أجل 
تعزیز التغيرات الجاریة في الثقافة التنظيمية وتوفير 

وعالوة على ذلك،   . الدعم لعمليات التقصي الداخلي
طلبت اللجنة إلى األمين العام أن یقدم في االجتماع 

أمثلة محددة ألنشطة المقبل للجنة مراجعة الحسابات 
وأیدت اللجنة بشدة الشروع فورًا في . المراقبة وتواترها

تقييم المخاطر النظامية لترآيز الجهود على تحسين 
وعمومًا، . عمليات المراقبة الداخلية بوجه أفضل

أعربت اللجنة عن سرورها للتحسينات في المراقبة 
 .الداخلية

ل التي والحظت اللجنة أن استراتيجية االتصا -9
وضعها األمين العام ترآز على الجوانب الداخلية 
ورأت أن من المهم أن یحاط الجمهور الخارجي علمًا 

وأآدت اللجنة على . بالتحسينات اإلداریة الجاریة
ضرورة تدریب الموظفين على المراقبة الداخلية  
وضرورة البدء دون تأخير في التدریب على منع 

مًا بأن األمين العام یعتزم وأحاطت اللجنة عل. االحتيال
تنفيذ معایير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية 

 (ICSC)التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية  
آتدبير مؤقت، وبأنه سيواصل الجهود التي یبذلها حاليًا 
من أجل إعداد مدونة قواعد سلوك خاصة للمنظمة 

 .العالمية لألرصاد الجویة
 

 القضية االحتي
نظرت اللجنة في قضية االحتيال في  -10

وعقدت اللجنة . اجتماعاتها األول والثاني والثالث
اجتماعًا مغلقًا بمشارآة عدد محدود من األعضاء 

وألقى األمين العام . لمناقشة التحقيق في قضية االحتيال

آلمة على اللجنة تناول فيها التحقيق في هذه القضية 
طلع المستشار القانوني وأ. ومتابعة هذا التحقيق

الرئيسي للمنظمة االجتماع على االتصاالت الجاریة مع 
السلطات القضائية السویسریة آما أطلع رئيس وحدة  
المراجعة الداخلية للحسابات والتقصي الداخلي 
االجتماع على التحقيق الداخلي الذي تم بشأن هذه 

م وفي االجتماع الثاني، قدم نائب األمين العا. القضية
 .تقریرًا عن الحالة بشأن أعمال لجنة التأدیب المشترآة

وفي االجتماع األول، طلبت اللجنة إلى  -11
األمين العام أن ینهي بسرعة التحقيق الداخلي بشأن 

وفي االجتماع الثاني، أعربت لجنة . قضية االحتيال
مراجعة الحسابات عن أسفها لطول الوقت المطلوب 

 أعضاء آثيرون على ضرورة وشدد. للتحقيق والمتابعة
أن یتناول التحقيق جميع األفراد الضالعين في عملية 
. االحتيال سواء آانوا من داخل األمانة أو خارجها

ورأوا أن عدم اتخاذ إجراء في هذا الشأن سيؤول من 
. جانب المراقبين الخارجيين بأنه محاولة لتعتيم التحقيق

التحقيق بنشاط وحثت اللجنة األمين العام على مواصلة 
وعلى توفير الموارد واإلمكانيات الكافية إلتمام 

وأحاطت اللجنة علمًا بالضمانات المقدمة من . التحقيق
األمين العام وطلبت إلى رئيس وحدة المراجعة الداخلية 
للحسابات والتقصي الداخلي أن یقدم تقریرًا نهائيًا في  

تماع  وأن یحاط االج 2005مارس /  آذار31موعد غایته 
الثالث للجنة مراجعة الحسابات والدول األعضاء 

 .بالنتيجة
وفي االجتماع الثالث، قدم األمين العام  -12

عرضًا شامًال للتحقيق الداخلي لقضية االحتيال، بما في 
ذلك التقریر النهائي عن التحقيق الداخلي لقضية  

وأحاط األمين العام أعضاء اللجنة علمًا . االحتيال
 التي حصلت عليها األمانة من السلطات بالمعلومات

 .السویسریة بشأن التحقيق الذي تقوم به هذه السلطات 
وأعربت اللجنة عن ارتياحها لتصميم األمين  -13

العام وترآيزه المتواصل على التحقيق في االحتيال 
وأعربت اللجنة آذلك عن  . ومحاولة استرداد الخسائر

األمانة واستجابة تقدیرها للتبادل الصریح لآلراء مع 
 .األمانة ألسئلة اللجنة وتوصياتها بشأن التحقيق

وأعربت اللجنة عن أسفها بشأن تنظيم   -14
ورأت اللجنة بالتحدید أنه على الرغم . التحقيق وتنفيذه

من الجهود الصادقة التي بذلها األمين العام فإن مستوى 
الموارد المخصصة للتحقيق آان غير مالئم واستغرقت 

وأعرب بعض األعضاء عن . راءات مدة طویلةاإلج
وعالوة . قلقهم لعدم التوسع بقدر آاف في نطاق التحقيق

على ذلك، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم قيام األمين 
العام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواصلة األعمال 
الداخلية المعتادة لوحدة المراجعة الداخلية للحسابات 
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 قيامها بالتحقيق في قضية والتقصي الداخلي أثناء
وأعربت اللجنة عن قلقها أیضًا لتنفيذ بعض . االحتيال

 .جوانب خطة العمل ببطء بالغ
ورأت اللجنة أن التقاریر التسعة المقدمة من  -15

وحدة المراجعة الداخلية للحسابات والتقصي الداخلي 
وتضمنت هذه التقاریر . بشأن االحتيال آبيرة الحجم

لكيفية ارتكاب االحتيال وقدمت عددًا تحليالت قيمة 
آبيرًا من التوصيات المفيدة لدعم عملية المراقبة 

وسلمت اللجنة بأن التحقيق الداخلي آان یرآز . الداخلية
أساسًا على األفراد الذین ال یزالون یعملون باألمانة 
وآان یعتمد على الوثائق والملفات اإللكترونية المتاحة 

خلية للحسابات والتقصي الداخلي لوحدة المراجعة الدا
(IAIS) . وعلى الرغم من هذه القيود، أحاطت اللجنة

 (IAIS)علمًا ، بناء على ما ورد في تقریر الوحدة  
، بأن األمين  2003أآتوبر /  تشرین األول21المؤرخ 

العام قد توصل إلى أدلة قویة لمشارآة أحد األفراد 
 موضوع مباشرة في ارتكاب االحتيال خالل الفترة

وتبين أثناء التحقيق والعملية التأدیبية أنه بدت   . التحقيق
وأحاطت اللجنة . من موظفين آخرین مخالفات وظيفية

علمًا بتقریر األمين العام بشأن احتمال اشتراك أشخاص 
وتبين . آخرین من خارج المنظمة في عملية االحتيال

 من التحقيق أن آلية االحتيال آانت تعتمد أساسًا على
الدورات التدریبية والمنح الدراسية، بما في ذلك  

 .المدفوعات
وأحاطت اللجنة علمًا مع التقدیر باستجابة  -16

 لمقتضيات التقریر المقدم من السریعةاألمين العام 
رئيس وحدة المراجعة الداخلية للحسابات والتقصي 

،   2003أآتوبر /  تشرین األول21 في (C/lAlS)الداخلي 
الشخص المحدد، وإحالة وتسليم القضية وبإتمام فصل 

وأحاطت اللجنة علمًا . إلى السلطات السویسریة
باإلجراءات التأدیبية التي اتخذها األمين العام ضد بعض 

وتأسف اللجنة لضآلة فرص اتخاذ أیة . الموظفين
إجراءات ضد موظفين سابقين قد یكونوا تورطوا أیضًا 

مانة األخرى ضد وتؤید اللجنة إجراءات األ. في القضية
 وقد یكونوا لعبوا دورًا (WMO)من هم خارج المنظمة 

في عملية االحتيال، بما في ذلك تأیيد اللجنة للتعاون 
 .الشامل لألمانة مع سلطات التحقيق الوطنية

 اللجنة فيما إذا آان ینبغي مواصلة  ونظرت -17
ونظرًا لعدم احتمال آشف معلومات . متابعة التحقيق
ة عن عملية االحتيال، وما تنطوي عليه إضافية هام

عملية المتابعة من تكاليف من حيث الموارد البشریة 
والمالية، فإن اللجنة توصي بإغالق باب التحقيق 
الداخلي في عملية االحتيال، مع التسليم بأنه یمكن إعادة  
. فتحه فيما بعد إذا تم الكشف عن معلومات إضافية هامة 

للجنة إلى األمين العام وفي الوقت نفسه، طلبت ا

استكمال اإلجراءات الجاریة المتعلقة بالتحقيق الخارجي 
الذي تضطلع به السلطات السویسریة واستكمال  
المعلومات المتعلقة باألفراد خارج المنظمة الذین قد 

 .یكونوا تورطوا في العملية، وإحاطة اللجنة علمًا بذلك
 

 :1التوصية 
ألمين العام یطلب المجلس التنفيذي إلى ا 

إغالق باب التحقيق الداخلي في االحتيال، 
مع التسليم بأنه یمكن إعادة فتحه فيما بعد 
إذا تم الكشف عن معلومات إضافية 

 .هامة
 

 مراجع الحسابات الخارجي
أثناء االجتماع األول، أحاطت اللجنة علمًا  -18

 الخارجي لمراجعة الحسابات الحساباتبخطة مراجع 
وأثناء االجتماع الثاني، . 2004تغطي عام المؤقتة التي 

استعرضت اللجنة أربع وثائق، بما في ذلك رسالة 
التفاهم بين المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في 

،  (AC-2/Doc. 6) (WMO)المملكة المتحدة والمنظمة 
ووثيقة المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في المملكة 

ت المنظمة العالمية استراتيجية مراجعة حسابا: المتحدة
، (AC-2/Doc. 7) 2004 لعام (WMO)لألرصاد الجویة  

وثيقة المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في المملكة 
 المقدم من مراجع 2004التقریر المؤقت لعام : المتحدة

، (AC-2Ldoc. 8)الحسابات الخارجي إلى اإلدارة 
 لمتابعة التقریر (WMO)إجراءات المنظمة : ووثيقة

ؤقت المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى الم
وأعربت اللجنة عن تقدیرها  . (AC-2/Doc. 10)اإلدارة 

لما قدمه مراجعو الحسابات الخارجيون من وثائق 
وأحاطت . ممتازة، وتقدیرها للعمل الجيد الذي أنجزوه

اللجنة علمًا، بوجه خاص، بالمالحظات والتوصيات 
مراجعة الحسابات الواردة في التقریر المؤقت ل

، الذي یغطي نسق إعداد الحسابات، 2004الخارجية لعام 
ومراقبة الميزانية، وإدارة المخاطر والجدول الزمني  
إلقفال الحسابات، والعالقات مع الشرآاء المنفذین، 

وأعرب عدة أعضاء عن القلق . وحسابات المشاریع
إزاء النتائج التي توصل إليها مراجعو الحسابات 

جيون بشأن أوجه القصور في اإلدارة المالية التي الخار
. تم تبينها من مراجعة حسابات مكتبين دون إقليميين

وتناولت األمانة بالتفصيل ما یترتب على تلك النتائج من 
 الكائنة خارج  (WMO)آثار بالنسبة لمكاتب المنظمة 

مقرها الرئيسي، آما تناولت سبل العمل الكفيلة بمعالجة 
وأعربت اللجنة عن  . ر التي تم تحدیدهاأوجه القصو

تقدیرها لالستجابة المناسبة التوقيت والمتعمقة لألمانة 
 .إزاء التوصيات الجدیدة الناجمة عن مراجعة الحسابات
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 االجتماع الثالث، استعرضت اللجنة وخالل -19
المكتب الوطني لمراجعة : ثالث وثائق، هي وثيقة

ریر مراجعة الحسابات تق: الحسابات في المملكة المتحدة
الخارجية للمكتب اإلقليمي لألمریكتين المقدم إلى اإلدارة 

(AC-3/Doc. 5)2004البيان المالي لعام : ، ووثيقة 
المصدق عليه من مراجع الحسابات الخارجي بما في 

متابعة توصيات : ، ووثيقة(AC-3/Doc. 7)ذلك تقریره 
 المقدم مراجع الحسابات الخارجي الواردة في التقریر

-AC)إلى اإلدارة بشأن المكتب اإلقليمي لألمریكتين 
3/Doc. 6) . وأعربت اللجنة عن امتنانها لمراجع

وأحاطت اللجنة . الحسابات الخارجي للعمل الذي أنجزه
علمًا مع التقدیر بأن مراجع الحسابات الخارجي قدم 

، 2004رأیًا خاليًا من أي تحفظ بالنسبة لحسابات عام 
جنة المجلس التنفيذي بالموافقة على وأوصت الل

وأعربت اللجنة عن . 2004الحسابات المراَجعة لعام 
قلقها إزاء ما أبرزه مراجع الحسابات الخارجي من 
أوجه قصور في مراقبة اإلدارة لمجال المنح الدراسية،  
على ضوء النتائج التي توصلت إليها مراجعة الحسابات 

 العام أنه أخذ على وأوضح األمين. الخارجية السابقة
عاتقه مسؤولية معالجة أوجه القصور هذه، وأن بعض 
إجراءات اإلدارة والمراقبة الجدیدة، قد ُنفذت منذ أوائل 

وأعربت اللجنة عن تأیيدها لنشوء . 2005فبرایر / شباط
 .أوجه مراقبة داخلية إضافية في هذا المجال

 اللجنة توصيات مراجع الحسابات  وأیدت -20
، واستجابة األمين العام حسبما هو مبين في الخارجي
وفيما یتعلق . (AC-3/Doc. 7)للوثيقة " جيم"التذیيل 

 لمراجع الحسابات الخارجي، أحاطت اللجنة  9بالتوصية 
علمًا بعزم األمين العامعلى تنفيذ معایير السلوك الخاصة 
بالخدمة المدنية الدولية التي حددتها لجنة الخدمة المدنية 

 وذلك آإجراء مؤقت مع مواصلة الجهود (lCSC) الدولية
الحالية إلعداد مدونة للقواعد األخالقية الخاصة 

آما أحاطت اللجنة علمًا بتأیيد األمين . (WMO)بالمنظمة 
 التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي 12العام للتوصية 

وقدمت . بشأن ترتيبات مراجعة الحسابات الداخلية
 .حددة التالية إلى المجلس التنفيذياللجنة التوصيات الم

 
 :2التوصية 

 : التنفيذي بما یليیوصي المجلس
 2004الموافقة على البيان المالي لعام  2.1

الذي صدق عليه مراجع الحسابات 
الخارجي، بما في ذلك الموافقة على 

 .تقریره
الموافقة على أن تراجع حسابات البيانات  2.2

، وفقًا 2005م المالية سنویًا ابتداء من عا
 . لمراجع الحسابات الخارجي1للتوصية 

الموافقة على مواصلة عمل لجنة مراجعة  2.3
الحسابات، وإجراء توضيح لوالیتها عن 

 .طرق إدراج مهامها التوجيهية
الموافقة على إجراء تغيير في عضویة  2.4

لجنة مراجعة الحسابات من خالل ضم  
 خبير مالي إضافي ثالث یقترحه األمين

 على (WMO)العام ویعينه رئيس المنظمة 
 لمراجع الحسابات 6أساس التوصية  

 .الخارجي
النظر في إنشاء فرقة عمل الستعراض  2.5

عمل ووالیة المكتب ودور اللجنة 
 تجاه لجنة  (FlNAC)االستشاریة المالية 

مراجعة الحسابات على أساس التوصيتين 
 . لمراجع الحسابات الخارجي11 و10

افقة على تبسيط الترتيب المالي المو 2.6
الخاص بتكاليف الدعم عن طریق تحویل  
أموال الدعم إلى الصندوق العام واقتراح 
إجراء التسویة الالزمة في الميزانية في 
سياق البرنامج والميزانية المقترحين 

 على أساس 2009 -2008لفترة السنتين 
 . لمراجع الحسابات الخارجي5التوصية 

 
 ة الحسابات الداخليةمراجع -واو 

أثناء االجتماع األول، طلبت اللجنة إلى  -21
األمين العام تعزیز عملية مراجعة الحسابات الداخلية 

وأثناء . بصفة عاجلة، وتوفير الموارد المالئمة لذلك
االجتماع الثاني، أحاطت اللجنة علمًا بالتقریر المرحلي 
 عن دعم تزوید وحدة مراجعة الحسابات الداخلية 

وباإلضافة إلى ذلك، . والتقصي الداخلي بالموظفين
أعلن األمين العام اعتزامه اقتراح إجراء تحسين 
جوهري في تزوید وحدة مراجعة الحسابات الداخلية 
والتقصي الداخلي بموظفين مكملين للموظفين 

 .االحتياطيين المتاحين فعليًا
وأثناء االجتماع األول، أحاطت اللجنة علمًا  -22

  2004 مراجعة الحسابات الداخلية لعام بخطة
(AC-1/lnf. 11) وطلبت إبداء تعليقات عليها من أحد ،

وأثناء االجتماع الثاني، أحاطت . الخبراء الخارجيين
اللجنة علمًا بالعرض الذي قدمه رئيس وحدة المراجعة 
الداخلية للحسابات والتقصي الداخلي لخطة مراجعة 

ضت اللجنة تعليقات الخبير ، واستعر2005الحسابات لعام 
 لعام الخارجي على خطة مراجعة الحسابات المؤقتة

2005 (AC-2/Doc. 9) .  وأشارت اللجنة إلى أن خطة
مراجعة الحسابات، قدمت بيانًا بالنوایا بدًال من تقدیم 
خطة مفصلة لمراجعة الحسابات، وطلبت اللجنة إعداد 
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لجنة عن   وأعربت ال. خطة مثبتة ومفصلة من هذا القبيل
قلقها لعدم استهالل خطة قویة لمراجعة الحسابات 
الداخلية الروتينية في وقت تضطلع فيه المنظمة 

(WMO) بإصالحات متعددة لإلدارة، وتستجيب فيه 
وطلبت اللجنة إلى . آلراء مراجعة الحسابات السابقة

مراجع الحسابات الداخلــي أن یقــوم، آمسألـة روتينية، 
 :لتنفيذي بتقریر آتابي یغطي ما یليبتزوید المجلس ا

 ملخص لمراجعة الحسابات وعمليات التقصي ‘1’
 االستنتاجات والتوصيات ‘2’الداخلي التي اضطلع بها؛ 

 الناجمة عن عمليات مراجعة الحسابات والتقصي؛
  تقييم مدى آفایة أوجه المراقبة الداخلية الحالية؛‘3’
رأي مراجع  ‘5’ العمل المتوخى للعام المقبل؛ ‘4’

الحسابات بشأن مجاالت القلق أو المخاطر المحتملة التي 
األمين  وطلبت اللجنة إلى. تسوِّغ استعراض اإلدارة لها

العام ضمان أن یكون اإلنهاء المالئم لقضية االحتيال 
أولویة عليا وأن یتم، على سبيل األولویة، تدقيق إجراءات 

 .ليات الميدانيةالمراقبة الداخلية الجدیدة، وأنشطة العم
 االجتماع الثالث، استعرضت اللجنة  وأثناء -23

: التقریر عن األنشطة/ وثيقتين هما التقریر المرحلي
استعراض المراقبة الداخلية للمجاالت البالغة األهمية 

(AC-3/Doc. 9) وخطة المراجعة الداخلية للحسابات من 
 2006یونيو /  حزیران30 إلى 2005أغسطس /  آب1

(AC-3/Doc. 10) . وأعربت اللجنة عما انتابها من إحباط
. نتيجة لتأخر الوثائق التي قدمت یوم عقد االجتماع ذاته

وأحاطت اللجنة علمًا بأن خطة مراجعة الحسابات لم 
تغطي جميع مجاالت االهتمام التي حددت في اجتماع 
اللجنة الثاني، ولم تحدَّد بوضوح مسألة التحقق من 

 في خطة العمل من أجل تحسين أوجه التدابير الواردة
والحظت . المراقبة الداخلية، باعتبارها قمة أولویاتها

اللجنة أن هناك بعض الخلط المتعلق باالختالف بين 
تقييم المخاطر التجاریة الطابع وتقييم المخاطر لغرض 
تطویر خطة مراجعة الحسابات، وأعربت اللجنة عن  

وح في هذا المجال رغبتها في أن تشهد مزیدًا من الوض
آما أعربت اللجنة عن أملها في وضع . في المستقبل

خطة جيدة اإلعداد لمراجعة الحسابات الداخلية للسنة 
 ليتم استعراضها في اجتماعها المقبل، 2006التقویمية 

 .وفي أن تعالج الخطة القضایا المطروحة آنفًا
وأثناء االجتماع الثالث، استعرضت اللجنة   -24

. (AC-3/Doc. 8) اإلشراف الداخلي تعزیزيقة أیضًا وث
وأشارت اللجنة إلى أن قضية االحتيال التي اآتشفت في  

 آشفت عن أوجه قصور خطيرة في 2003یوليو / تموز
وحدة المراجعة الداخلية للحسابات التي أنشئت باالستناد 

إلى قرارات دورات المجلس التنفيذي الثامنة واألربعين 
وباإلضافة إلى ذلك، .  والخمسينوالخمسين والحادیة

فإن بطء التحقيق في قضية االحتيال أآد أنه من 
األساسي تعزیز وحدة المراجعة الداخلية للحسابات 
بتوفير الموارد والمؤهالت والخبرات الفنية الالزمة 
. واالستقالل التي البد منها جميعًا ألداء مهام الوحدة

 الحسابات بأن ووفقًا لهذا الفهم، أوصت لجنة مراجعة
یأذن المجلس التنفيذي لألمين العام بإجراء التسویات 
الالزمة للموظفين لتحقيق هذه األهداف في إطار مجمل 

 100 756 1، البالغ قدره 2007-2006الميزانية للفترة 
فرنك سویسري حسبما اقُترح في سياق البرنامج 

 .EC-LVll/Doc) 2007-2006والميزانية لفترة السنتين 
، واألنشطة ذات األولویة العالية في فترة السنتين ((1)5
2006-2007 (EC-LVll/Doc. 5(2)) . 

وباإلضافة إلى ذلك، أوصت لجنة مراجعة  -25
 بأن یجري األمين العام تقييمًا الحتياجات الحسابات

خدمات مراجعة الحسابات عن طریق الحصول على 
ات مشورة خارجية من مصادر من بينها مراجع الحساب

وعلى أساس هذا التقييم، تطلب اللجنة أیضًا . الخارجي
إلى األمين العام دراسة مدى مالءمة إسناد جزء أو آل 
. خدمات مراجعة الحسابات الداخلية إلى جهات خارجية

وسلمت اللجنة بأن إسناد األعمال إلى جهات خارجية 
ینبغي أن ُیبحث بالنسبة لمجاالت متخصصة مثل التدقيق 

لتكنولوجيا المعلومات أو حيثما یكون خيار الداخلي 
االستعانة بطرف ثالث لتقدیم هذه الخدمات أآثر فعالية 
بالقياس إلى التكاليف، مثلما هو الحال فيما یتعلق 

 .بمراجعة حسابات المكاتب اإلقليمية
 

 :3التوصية 
 :یوصي المجلس التنفيذي بما یلي

مطالبة األمين العام بتعزیز   3.1
راجعة الداخلية خدمات الم

للحسابات، على وجه االستعجال، 
في إطار الميزانية اإلجمالية 

 – 2006المقترحة لفترة السنتين 
2007. 

مطالبة األمين العام بإجراء تقييم   3.2
الحتياجات خدمات المراجعة 
الداخلية للحسابات، ودراسة 
خيارات إسناد بعض خدمات 
المراجعة الداخلية للحسابات أو 

ذه الخدمات إلى جهات جميع ه
خارجية، وتقدیم تقریر عن ذلك  
إلى الدورة الثامنة والخمسين 

 .للمجلس التنفيذي
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 *أسماء رئيس لجنة مراجعة الحسابات وأعضائها
 

الممثل الدائم أللمانيا لدى  (U. Gärtner  :الرئيس
المنظمة العالمية لألرصاد الجویة وعضو 

 )  في المجلس التنفيذي
 

الممثل الدائم لفرنسا لدى  (J.-P Beysson  :األعضاء
المنظمة العالمية لألرصاد الجویة وعضو 

 ) في المجلس التنفيذي
Brig.Gen J.J. Kelly, Jr ) الممثل الدائم

للوالیات المتحدة األمریكية لدى المنظمة 
العالمية لألرصاد الجویة وعضو في 

 )المجلس التنفيذي
J.Lengoasa)  الممثل الدائم لجنوب

ریقيا لدى المنظمة العالمية لألرصاد أف
 )  الجویة وعضو في المجلس التنفيذي

  K. Nagasaka)  الممثل الدائم لليابان لدى
المنظمة العالمية لألرصاد الجویة وعضو 

 ) في المجلس التنفيذي
  Qin Dahe)  الممثل الدائم للصين لدى

المنظمة العالمية لألرصاد الجویة وعضو 
 ) يذيفي المجلس التنف

  B.Juppin de Fondaumière)  خبير
 )مالي

  H.Wild) خبير مالي( 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
یرد سجل للحضور مفصل خاص برئيس  *

اللجنة وأعضائها وممثليهم ومساعدیهم واألمانة 
والمراقبين في تقریر آل اجتماع من اجتماعات لجنة 

 .مراجعة الحسابات
 

DOCUMENTATION CONSIDERED BY THE 
AUDIT COMMITTEE 

 
Documentation considered by the First 
Meeting of Audit Committee 
 
AC-1/Doc. 1    Revised 

Provisional Agenda 
AC-1/Doc. 2 Terms of Reference of Audit 

Committee 
AC-1/Doc. 3 Action Plan: Concept, 

Achievements and Way Forward 

AC-1/Doc. 4 Follow-up to the 
Recommendations by the 
External Auditor on the Accounts 
for the Biennium 2000-2001 

AC-1/Doc. 5 Follow-up to the 
Recommendations by the 
External Auditor on the Accounts 
for the Biennium 2002-2003 

AC-1/Doc. 6 Follow-up to the 
Recommendations by the Joint 
Inspection Unit 

AC-1/Doc. 7 Follow-up to the 
Recommendations by the United 
Nations Controller 

AC-1/Doc. 8 Draft Report of the Audit 
Committee 

AC-1/Inf. 1 Financial Rules of WMO 
AC-1/Inf. 2 Establishment of a Direct 

Communication Line 
AC-1/Inf. 3 Approval and Authorization of 

Fellowship Request from WMO 
Members 

AC-1/Inf. 4 Terms of Reference of 
Procurement and Contracts 
Committee and Consolidation of 
Procurement Functions of WMO 

AC-1/Inf. 5 Terms of Reference of Property 
Survey Board 

AC-1/Inf. 7 The Opinion and Report of the 
External Auditor on the Accounts 
for the Biennium 2000-2001and 
the Replies of the Secretary-
General 

AC-1/Inf. 8 The Opinion and Report of the 
External Auditor on the Accounts 
for the Biennium2002-2003 and 
Replies of the Secretary-General 

AC-1/Inf. 9 Management Letter on the 
Adequacy of Internal Controls at 
the World Meteorological 
Organization by the Joint 
Inspection Unit 

AC-1/Inf. 10 Review of WMO’s Financial 
Management System by the 
United Nations Controller 
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AC-1/Inf.11 Status Activities Report and 
Internal Audit Plan 2004 

 
Documentation considered by the Second 
Meeting of Audit Committee 
 
AC-2/Doc. 1 Provisional Agenda 
AC-2/Doc. 2 Draft Report of the First Meeting 

of the WMO Audit Committee 
AC-2/Doc. 3 Action Plan Update and Follow-up 

to the First Meeting of the Audit 
Committee 

AC-2/Doc. 4 Example of New Reporting 
Format on Programme and 
Budget: Budget and Finance 
Report, Status at 31 October 
2004 

AC-2/Doc. 5 New Structure of Financial 
Statements 

AC-2/Doc. 6 Letter of Understanding between 
National Audit Office of the United 
Kingdom and WMO 

AC-2/Doc. 7 National Audit Office of the United 
Kingdom: Audit Strategy 2004 for 
WMO 

AC-2/Doc. 8  National Audit Office of the United 
Kingdom: Interim External Audit 
Report to Management for 2004 

AC-2/Doc. 9 Comments of External Expert on 
Interim Audit Plan for 2005 

AC-2/Doc. 10 WMO Follow-up Action to Interim 
External Audit Report to 
Management for 2004 

Documentation considered by the Third 
Meeting of Audit Committee 
 
AC-3/Doc. 1 Provisional Agenda 

AC-3/Doc. 2 Draft Report of the Second 

Meeting of the WMO Audit Committee 

AC-3/Doc. 3 Update of the Action Plan on 

Management Reform as of June 

2005 
AC-3/Doc. 4 Draft Report of the Audit 

Committee to the fifty-seventh 
session of the Executive Council 

AC-3/Doc. 5  National Audit Office of the United 
Kingdom: Regional Office for the 
Americas External Audit Report to 
Management 

AC-3/Doc. 6 WMO Follow-up Action to 
Regional Office for the Americas 
External Audit Report to 
Management 

AC-3/Doc. 7  Financial Statements for the year 

2004 certified by the External 

Auditor including its Report 
AC-3/Doc. 8 Strengthening of Internal 

Oversight 
AC-3/Doc. 9 Progress/Activity Report: Review 

of Internal Control of Critical 
Areas 

AC-3/Doc. 10    Internal Audit Plan 1 August 2005 – 

30 June 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المرفقات
 

135

 المرفق السادس
  من الملخص العام4.2.1.1مرفق الفقرة 

 
 )WMO(وضع المرأة في أمانة المنظمة 

  2004دیسمبر /  إلى آانون األول1995ینایر / خالل الفترة من آانون الثاني
 تحليل شامل

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

UG           
D-2     1 1 1 1  1 
D-1        1 2 2 
P-5 4 4 4 3 3 5 7 9 9 10 
P-4 9 10 9 9 7 8 8 8 10 10 
P-3 7 8 10 9 7 10 10 8 7 5 
P-2 * 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
P-1           
           
G-7 9 9 9 9 8 7 7 5 6 5 
G-6 28 26 23 22 23 24 26 30 28 23 
G-5 47 44 43 48 54 58 69 55 62 60 
G-4 31 31 27 22 25 22 11 18 13 12 
G-3    1 1 1 1 3 2 2 
G-2 3 3 2 1 2 2 2    
G-1 1 1 1        
TOTAL 140 138 131 127 133 140 144 139 140 131 

 موظف فني مبتدئ* 

Total No. of Staff           
(as per Annual 
Report 269 264 258 249 266 264 266 260 258 244 
Not counting           
Supernumeraries)           
Percentage 
Women 52% 52% 51% 51% 50% 53% 54% 53% 54% 54% 

           
 التوظيف

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

UG           
D-2     1     1 
D-1        1 1  
P-5     1 2 2 2 1 1 
P-4  1   1 1 2  2  
P-3 2 1 1  1 3     
P-2 *  1 1  1      
P-1           
TOTAL 2 3 2 0 5 6 4 3 4 2 

 موظف فني مبتدئ* 
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 تحليل شامل
 
                                

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

  
Scien

t. 
Scient. Scient. Scient. Scient. Scient. Scient. Scient. Scient.

Scient. Transl/ 

  staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors 

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
Staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
Staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff 

Admin. 
staff 

Transl/ 
Editors

staff Admin. staff Editors 

 UG                               
 D-2              1   1   1   1   1  1   
 D-1                        1 1  1 1  1 
 P-5 2 2  2 2  2 2  2 1  2 1  2 2 1 2 4 1 3 5 1 3 5 1 4 5 1 
 P-4  3 6 1 3 6 1 3 5 1 3 5 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 
 P-3 1 4 2 1 5 2 1 7 2  7 2  5 2  8 2  8 2  6 2  6 2  5  
 P-2 *  1  1 1  2 1  2 1  1 1  1 1  1 1   1   1   1  
 P-1                               
                                

 TOTAL 3 10 8 5 11 8 6 13 7 5 12 7 4 11 5 5 15 6 5 17 6 5 16 7 6 16 7 9 15 5 

 مبتدئ فني موظف* 
 

 
Total No. of P 

Staff           

 
(as per Annual 
Report                                                    

 not counting   112     101     104     102     104     108     109     118     117     100   

 
Supernumerari
es)                                                   

                                                     

 
Percentage 
Women 3% 9% 7% 5% 11% 8% 6% 13% 7% 5% 12% 7% 4% 11% 5% 5% 14% 6% 5% 16% 6% 4% 14% 6% 5% 14% 6% 9% 15% 5%

 مبتدئ فني موظف* 
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 المرفق السابع
  من الملخص العام8.2.18ة مرفق الفقر

 
 بيان المجلس التنفيذي بشأن

  وعملها(NMHSs)دور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
 )مقدمة إلى صانعي القرارات(

 
 الدوافع األساسية االجتماعية واالقتصادیة

تسعى الحكومات جاهدة إلى تحسين رفاه  1-
سية لذلك النمو ویعتبر من الدوافع األسا. مواطنيها

السكاني، والحد من وطأة الفقر، واألمن المائي، واألمن 
الغذائي، وزیادة الرخاء، وتحسين الصحة العامة، 

وللتصدي لهذه القضایا، یتعين على . والسالمة واألمن
الحكومات أن تضع وتنفذ سياسة فعالة وأن تعزز 

د بي. المبادئ الجوهریة لحسن اإلدارة المجتمعية والبيئية
أنه فيما یتعلق بالبيئة، من القضایا الشائعة أننا نواجه 
تحدیات من بيئتنا الطبيعية التي تتردى بفعل تغييرات 
في المناخ، وهو ما یهدد التنمية المستدامة للمجتمعات 
البشریة من خالل ظواهر الطقس المتطرفة التي تسبب 
الكوارث وتقلل من األمان الخاص بالفيضانات، وتقلل 

وافر المياه العذبة غير الملوثة، وتسبب زیادة من ت
وهذا یزداد تفاقمًا بتزاید . األمراض وانتشارها

التحضر، فالتوسع في السكنى البشریة في األماآن غير  
المشغولة سابقًا، مثل المناطق القاحلة والمنحدرات 
الجبلية والسهول الفيضية والحد البحري، إنما یعرض 

راض منقولة من الجو أو السكان إلى اإلصابة بأم
محمولة في المياه، ویعرض السكان إلى إجهاد حراري 
وجفاف وانهياالت أرضية وفيضانات وعرام العواصف 

 .واألمواج السنامية
وتعتبر سالمة األرواح وحمایة الممتلكات  -2

من األمور الهامة بالنسبة لجميع البلدان، والسيما 
فهذه البلدان تعتبر . ةبالنسبة الستدامة االقتصادات الناشئ

سریعة التأثر للغایة بالكوارث الطبيعية التي یمكن أن 
 في المائة من الناتج  15 إلى 10تبدد نسبة تتراوح من 

وال  . المحلي اإلجمالي للدولة النامية في المتوسط
نستطيع حمایة مجتمعاتنا على نحو صحيح إال بتفهم 

حد من األخطار المحتملة، وباإلنذار المتطور وبال
الكوارث بطرق وافية بالغرض وبالجهود المبذولة 

 .للتخفيف من آثار الكوارث
وهذه قضایا یجب التصدي لها إذا أرید  -3

للمجتمع العالمي أن یحقق األهداف المحددة في اإلعالن  
 والتي سلطت الضوء عليها خطة (2000)بشأن األلفية 

 2002التنفيذ التي أقرها في جوهانسبورغ في عام 
 .(WSSD)مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجویة أو األرصاد  
 (NMHS)الجویة الهيدرولوجية 

ُیعتبر العلم باألحوال الجویة والمناخ، آما  4-
 بدایة العصر الحدیث في إدارة المجتمع منذآان الحال 

ساعي والبيئة، هو أداة النفاذ إلى جميع جوانب الم
وفي هذا اإلطار اتخذت المرافق الوطنية . البشریة

 في مختلف (NMHSs)لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
البلدان مكانتها المرموقة في تحدید طائفة عریضة من 
القضایا المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وبالتصدي لهذه 
القضایا التي تؤثر على حياة البشر وعلى التنمية 

وعلى سبيل المثال، ُآّلفت .  االقتصادیة–االجتماعية 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا، فيما 
یتعلق باألخطار الطبيعية، بتوعية السكان بآثارها، 
وتقدیم إنذارات بالظواهر الفردیة، إلنقاذ األرواح، 
واإلدامة اإلنتاجية، وللحد من إلحاق الضرر 

 .بالممتلكات
ق الوطنية لألرصاد الجویة وتعتبر المراف 5-

والهيدرولوجيا المتحدث الرسمي الوحيد بشأن إصدار 
إنذارات األحوال الجویة في البلدان التي تعمل بها هذه 
المرافق، وهي في آثير من البلدان تعتبر مسؤولة عن 
المناخ وجودة الهواء وتقدیم إنذارات بوقوع هزات 

الكوارث ویتطلب الحد من . أرضية أو أمواج سنامية
وتخفيف آثارها وجود مرافق وطنية معدة جيدًا 
لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا وآذلك یتطلب من 
الحكومات والسكان اتخاذ اإلجراء المناسب استجابة 

، في (NMHSs)وتعمل المرافق الوطنية . لإلنذارات
إطار المنظمة العالمية لألرصاد الجویة، على معاونة 

لية صنع القرارات ليتسنى الحكومات على تحسين عم
للسكان التكيف مع تغير المناخ وتخفيف األخطار 

وتعتبر المرافق الوطنية . الطبيعية واستدامة التنمية
لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا، بما تقدمه للحكومات 
والشعب من معونات لتفادي الكوارث المحتملة، مكّونًا 

خاطر في أساسيًا في المقومات األساسية إلدارة الم
البلدان في مساعيها لبناء الدولة، وهي في الواقع 
المكّون المساهم في التنمية المستدامة، وخصوصًا 

وهذه المرافق . الجهد المبذول لتخفيف وطأة الفقر
الوطنية تعمل معًا لتنفيذ استراتيجية المنظمة للوقایة من 
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األخطار المتعددة، والتي تهدف إلى التخفيض بمقدار 
 إلى 2010المائة في عدد الوفّيات في الفترة من  في 50

 بسبب الكوارث الطبيعية التي تتصل باألرصاد 2019
الجویة والهيدرولوجية وما یتصل بها، وذلك بالمقارنة 

 1995مع متوسط وفيات السنوات العشر في الفترة من 
 2004.إلى 

وتعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجویة   6-
 باستمرار على مراقبة البيئة (NMHSs)والهيدرولوجيا 

من خالل رصدات نظام األرض والتنبؤ بالتغيرات في 
وتقدم هذه المرافق إلى الحكومات إنذارات . هذا النظام

دقيقة ومناسبة التوقيت بمعظم األخطار الطبيعية 
المحتملة، وتسهم بمعلومات وخدمات بيئية أساسية من 

مستدامة، أجل التخطيط الحضري وتنمية الطاقة ال
 .وسبل الحصول على المياه العذبة، وإنتاج الغذاء

ویعتبر التعاون بين مختلف المنظمات أساسيًا  7-
وتساعد الشراآات . لتزوید الحكومات بهذه الخدمات

بين المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 
(NMHSs) ،واألوساط األآادیمية واإلدارات الحكومية 

ولية وغير الحكومية، وحيثما یكون والمنظمات الد
مالئمًا وممكنًا، القطاع الخاص المجتمع على اتخاذ 
قرارات أفضل استنادًا إلى معلومات أدق وأشمل عن 
الطقس والماء والمناخ، فهذه الشراآات تقدم تغطية  
أفضل بالبيانات ومعالجة المعلومات ونماذج استبانة 

 فيما یتعلق أعلى، ونواتج متخصصة أآثر دقة وفائدة
بالمزایا االجتماعية، بما في ذلك إیجاد الفرص لتوفير 
دعم أفضل للحكومة ولغيرها من صانعي القرارات 

وتشجع المرافق . بشأن السالمة واالقتصاد واألمن
الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا هذه الشراآات 
باعتماد سياسات مفتوحة وغير مقيدة بشأن البيانات، 

ل من اليسير الوصول إلى بياناتها في الوقت مما یجع
 .الحقيقي، باألشكال المفيدة وبتكلفة منخفضة

 
 االحتياجات المستقبلية

، 2000حدد المجتمع الدولي لنفسه، في عام  8-
من خالل األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا بما فيها 
األهداف الواردة في اإلعالن بشأن األلفية، أهدافًا 

ولضمان . 2015ة من أجل تحقيقها بحلول عام محدد
تحقيق هذه األهداف فإن من األمور األساسية أن تستفيد   
الحكومات من خطوات التقدم الهائلة في مجالي العلم 
والتكنولوجيا والتي تتيحها المرافق الوطنية لألرصاد 

 والجهات الشریكة (NMHSs)الجویة والهيدرولوجيا 
ارات باألخطار المتعددة معها وتشمل توفير اإلنذ

 ساعة في اليوم وسبعة أیام 24والخدمات ذات الصلة 
 یومًا في السنة، التي یمكنها إذا ما 365في األسبوع و

جرى استعمالها استعماًال صحيحًا أن یقدموا للمجتمعات 
معلومات مساندة للحد من الكوارث الطبيعية وتخفيف 

، فيما بين البلدان ویعتبر التعاون الدولي أساسيًا. آثارها
وداخل إطار األمم المتحدة األوسع الذي یضم وآاالت 

 .متخصصة
وتكفل سبل النفاذ إلى اإلبالغ الجيد أن تصبح  9-

ویجب . المعلومات متوافرة حيثما تمس الحاجة إليها
على الحكومات أن تدرك أهمية استمرار مراقبة البيئة 

لهيدرولوجيا وقدرة مرافقها الوطنية لألرصاد الجویة وا
على تقدیم معلومات دقيقة ومناسبة التوقيت لدعم 

ویتعين عليها أن تدعم باستمرار . القرارات الحاسمة
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

 .وتحدیثها وتطویرها
ومن األمور األساسية أن تكون المجتمعات  10-

. مستعدة للتصرف بشكل مالئم استجابة لإلنذارات
 یعتبر التعليم والتدریب على درجة بالغة األهمية و

فنظم اإلنذار المبكر . من أجل تحسين حالة التأهب
 باألخطار الطبيعية لن تعمل إال إذا عرفت 
الحكومات وعرف الجمهور آيف یستجيب لها هؤالء 

فالمعلومات البد أن تكون سهلة على الفهم . وهؤالء
 .واالستعمال

خ من المجتمعات أن تفهم ویتطلب تغير المنا 11-
وتقّيم آثار تغير المناخ وأن تعّد استراتيجيات التكيف 

وعن طریق تقدیم المعرفة األساسية بنظام . الالزمة
المناخ والتكهنات المناخية استنادًا إلى نماذج المناخ، 
تستطيع المرافق الوطنية لألرصاد الجویة 

ى  أن تعاون المجتمعات عل(NMHSs)والهيدرولوجيا 
 .التحول

ولكي تصبح المرافق الوطنية لألرصاد  12-
الجویة والهيدرولوجيا وشبكتها الدولية ذات فعالية 
بشكل آامل، یجب إدراك قيمتها، بتنسيق أنشطتها عن  
طریق المنظمة العالمية لألرصاد الجویة، باعتبارها 
أطرافًا في غایة األهمية في الهدف الذي تنشده  

قر وزیادة الرخاء للمواطنين في المجتمعات للحد من الف
.العالم
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 المرفق الثامن
  من الملخص العام11.4.2مرفق الفقرة 

 
 عضویة أفرقة الخبراء والهيئات األخرى التي تقدم تقاریرها إلى المجلس التنفيذي

 
 أفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي

 
فریق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 عليم والتدریببالت
رئيس المنظمة العالمية  

 )رئيسًا(لألرصاد الجویة  
- A.l. Bedritsky

- الجزائر  أحمد الغا
- األرجنتين G. Necco

- أقاليم الكاریبي البریطانية C. Depradine

- الصين  Z. Sun

- فرنسا C. Billard

- الهند  N. Jayanthi (Ms)

- النيجر F. Gnoumou

- الفلبين  B. Soriano

- إسبانيا C. Garcia Legaz

- المملكة المتحدة   R. Riddaway

- الوالیات المتحدة P. Thomas
 

األفرقة العاملة واألفرقة االستشاریة التابعة 
 للمجلس التنفيذي

 
الفریق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني 
باألرصاد الجویة للمنطقة القطبية الجنوبية 

 )تيكاأنتارآ(
یتألف الفریق العامل من أعضاء یرشحهم الممثلون 
الدائمون للبلدان األطراف في معاهدة أنتارآتيكا 
وخبراء یسميهم الممثلون الدائمون ألعضاء المنظمة 
الذین لم ینضموا بعد إلى المعاهدة بيد أن لدیهم برامج 
ناشطة لألرصاد الجویة في المنطقة القطبية الجنوبية  

 :والعضویة الحالية هي آما یلي). أنتارآتيكا(
- )رئيسًا(الصين  Qin Dahe

- األرجنتين H. Sosa

- استراليا S. Pendlebury

- البرازیل A.W. Setzer

- شيلي J. Carrasco
- الصين Bian Lingen
- فنلندا Ju Damski
- فرنسا J.P. Mac Veigh
- ألمانيا W. Seifert
- الهند B. Lal

- الياإیط G. Frustaci
- اليابان Y. Kozawa
- هولندا H. Kelder

- نيوزیلندا S. Nichol
- النرویج M. Kristensen (Ms)
- بيرو C. del Carmen
- بولندا M. Mietus

- االتحاد الروسي Yu Tsaturov
- جنوب أفریقيا G.J.R. Goetzee

- إسبانيا A. Labajo
- أوآرانيا N. Tokar (Ms)

- المملكة المتحدة J.D. Shanklin
- أوروغواي M. Bernasconi

- الوالیات المتحدة B. Lettau
 

الفریق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني 
 بالتخطيط الطویل األجل

النائب األول لرئيس 
 )رئيسًا(المنظمة 

- علي محمد نوریان

 M.L. Bah

 J.-P. Beysson

 M.D.Everell

عبد المجيد حسين عيسى 
 J.R. Mukabana

 K. Nagasaka

 A. Ngari

 J. Mitchell 

 مراد شوقي سعد اهللا 
 R. Michelini 

سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة (
 )آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا

 
الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 دل الدولي للبيانات والنواتجبالتبا
النائب الثالث لرئيس 

 )رئيسًا(المنظمة 
- M.A. Rabiolo

 J.-P. Beysson
 J.J. Kelly
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 J. R. Lumsden
 F.P. Mote
 J.R. Mukabana
 S. Nair
 l. Obrusnik
 J.K. Rabadi
 B.T. Sekoli

لة سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الص(
 )آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا

 
الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 بالتعاون الفني
النائب الثاني لرئيس 

 )رئيسًا(المنظمة 
- T.W. Sutherland

M.L. Bah
B. Kassahun
Q. uz Z. Chaudhry
Qin Dahe
H.H. Oliva
C. Fuller
Chow Kok Kee
A. Ngari
D.F. Gonzalez Cadarso
D.K. Keuerleber-Bruk
M. Capaldo

 
الفریق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطور 
المرافق الوطنية لألرصاد الجویة والهيدرولوجيا 

(NMHSs) والمنظمة (WMO) * 
رئيس المنظمة 

العالمية لألرصاد 
 الجویة رئيسًا

A.l. Bedritsky

J. P. Beysson
A.D. Moura
M. D. Everell
C. Fuller
عبد المجيد حسين عيسى
D.K. Keuerleber-Burk
G. Love
J R. Lumsden
M. Mhita
N.F. Ouattara

                                                 
دمج الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي     *

 وعملها مع فریق (NMHSs)والمعني بدور المرافق  
 بشأن تعزیز دور    العمل التابع للمجلس التنفيذي 

 (WMO)المنظمة  

J. Mitchell
مراد شوقي سعد اهللا

سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة (
 )ك مالئمًاآخبراء حسبما یكون ذل

 
الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 بالمناخ والبيئة
النائب األول لرئيس 

 )رئيسًا(المنظمة 
علي محمد نوریان

Q.uz Z. Chaudhry
Chow Kok Kee
A. Divino Moura
W. Kusch
B. Kassahun
G. Love
P. Manso
S. Nair
Qin Dahe
B.T. Sekoli
D.F. Gonzalez Cadarso

سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة (
 )آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا

 
الفریق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني 

 بالوقایة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها
I. Obrusnik رئيسًا

W.Kusch
J.J. Kelly
J. R. Lumsden
M.A. Rabiolo
P. Manso
M. Mhita
R. Michelini
F.P. Mote
K. Nagasaka
S. Nair
N.F. Ouattara
جاسر الربضي
M. Capaldo

سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة (
 )آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا

 
 لجنة مراجعة الحسابات

B. Kassahun 

J.P. Beysson 

J.J. Kelly 
R. Michelini 
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K. Nagasaka 

Qin Dahe 
 العام وعينهم األمينثالثة خبراء ماليون اقترحهم (

 )(WMO)رئيس المنظمة 
 

فرقة العمل المعنية بالتوصيات الصادرة عن لجنة  
 مراجعة الحسابات

G. Love 

A.D. Moura 

W. Kusch 

M.L. Bah 

A.I. Bedritsky 

M.D. Everell 
 

س التنفيذي الستقصاء وتقييم فرقة العمل التابعة للمجل
 التغييرات الممكنة في اتفاقية المنظمة

W. Kusch 

M. S. Mhita 

K. Nagasaka 

C.C. Fuller 

Chow Kok Kee 

M.A. Rabiolo 
سيدعو الرئيس رؤساء اللجان الفنية ذات الصلة (

 )آخبراء حسبما یكون ذلك مالئمًا
 

 لجان االختيار
 

نظمة الدولية لألرصاد الجویة لجنة االختيار لجائزة الم
(lMO)  

)رئيسًا(  جاسر الربضي

 B. Kassahun 

 A.D. Moura 

 J. Lumsden 
 

لجنة االختيار لجائزة البحوث التي تمنحها المنظمة 
 العالمية لألرصاد الجویة للعلميين من الشباب

)رئيسًا (  M.A. Rabiolo  
 N.F. Ouattara 

 J. Lumsden 

 D.F.Gonzalez Cadarso 
 

  Vilho Väisäläلجنة االختيار لجائزة األستاذ الدآتور 
)رئيسًا(  S. Nair  

 F.P. Mote 

رئيس لجنة أدوات 
 وطرق الرصد بالنيابة

R.D. Canterford 

 

 Norbert Gerbier MUMMلجنة االختيار لجائزة 
 الدولية

)رئيسًا(  H.H. Oliva  
، رئيس لجنة األرصاد 

الجویة الزراعية 
(CAgM) 

B. Kassahun 

 

لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي المنظمة العالمية  
 لألرصاد الجویة

J.-P. Beysson
مراد شوقي سعد اهللا
T. Sutherland 

 
 



 
 
 "ألف"التذييل 

 
 قائمة الحاضرين في الدورة

 أعضاء المجلس التنفيذي -1
 

A. I. Bedritsky الرئيس 
 النائب األول للرئيس  علي محمد نوریان
T. W. Sutherland النائب الثاني للرئيس 

M. A. Rabiolo النائب الثالث للرئيس 
M. S. Mhita رئيس االتحاد اإلقليمي األول 

 رئيس االتحاد اإلقليمي الثاني   عيسىعبد المجيد حسين
R. Michelini  رئيس االتحاد اإلقليمي الثالث

 بالنيابة
C. Fuller رئيس االتحاد اإلقليمي الرابع 

A. Nagari  رئيس االتحاد اإلقليمي الخامس
 )یونيو/  حزیران23من (بالنيابة 

D.K. Keuerleber-Burk  رئيس االتحاد اإلقليمي السادس 
 

M. L. Bah  
J.-P. Beysson  

F. Cadarso ) حزیران21اعتبارًا من  /
 )یونيو

M. Capaldo ) تموز1اعتبارًا من  /
 )یوليو

Q. Z. Chaudhry  
Chow Kok Kee  

U. Gärtner )30-21یونيو/  حزیران( 
B. Kassahun  

J.J. Kelly  
W. Kusch )30-21یونيو/  حزیران( 

R.D.J. Lengoasa  
G.B. Love  

J. Lumsden  
P. Manso  
J. Mitchell ) تموز1اعتبارًا من  /

 )یوليو
F.P. Mote  

A.D. Moura  
J.R. Mukabana  

K. Nagasaka  

S. Nair ) حزیران21اعتبارًا من  /
 )یونيو

I. Obrusnik  
H.H. Oliva  

N.F. Ouattara  
Qin Dahe  

  جاسر الربضي
D. Rogers )21-30یونيو/  حزیران( 

/  حزیران21اعتبارًا من ( مراد شوقي سعد اهللا
 )یونيو

B.T. Sekoli  
Sorani  )21-30یونيو/  حزیران( 

 
 البدالء والمستشارون -2
 

I.V. Shapovalov  بدیلA. l. Bedritsky 
V. O. Bakumov  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
V. Kattsov  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
M. Kochetkov  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
N. Lozinsky  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
V. Meleshko  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
 A. l. Bedritskyمستشار  M.V. Petrovaالسيدة  

 )بعض الوقت( 
A. Postnov  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
N. Sikachev  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
V. Trenin  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
S. Tulinov  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
R. Vilfand  مستشارA. l. Bedritsky 

 )بعض الوقت( 
 بدیل علي محمد نوریان L. Salimabadiالسيدة  
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مستشار علي محمد  محمدي. السيدة ف 
 نوریان

 )بعض الوقت( 
A. Motiei  مستشار علي محمد

 نوریان
 )بعض الوقت( 

P. Pourkiani  مستشار علي محمد
  نوریان

 )بعض الوقت( 
F. Sambula  بدیلT. Sutherland 
H.O. Sosa  بدیلM.A. Rabiolo 

P.F. Tibaijuka  مستشارM.S. Mhita 
 )یونيو/  حزیران21-26( 
 M.S. Mhitaبدیل  
 )یونيو/  حزیران27من ( 

 M.S. Mhitaمستشار  A. Kijaziالسيدة  
C.Y. Lam عبد المجيد حسين  بدیل

 عيسى
S. Bukhari عبد المجيد حسين   مستشار

 عيسى
 )بعض الوقت( 

عبد المجيد حسين   مستشار دهمان. أ
 عيسى

 )بعض الوقت( 
M.L. Selassi عبد المجيد حسين   مستشار

 عيسى
A. Dania  بدیلC. Fuller 
A. Ngari بدیل Woon Shih Lai 

 )یونيو/  حزیران21-22( 
R. Prasad مستشار Woon Shih Lai 

 )یونيو/  حزیران21-22( 
 A. Ngariبدیل  
 )یونيو/  حزیران23من ( 

P. Gamier   بدیل D.K. Keuerleber-

Burk 
A. Rubli مستشار  

D.K. Keuerleber-Burk 
C. Blondin بدیل J.-P. Beysson 

J.M. Marcos بدیل F. Cadarso  
 )یونيو/ ران حزی21من (

A. Khokher بدیل Q.Z. Chaudhry 
 Q.Z. Chaudhry مستشار حسين. م

D. Grimes بدیل M.D. Everell 
 )یونيو/  حزیران23-21( 

B. Angle مستشار M.D. Everell 
 )بعض الوقت( 

M. Béland مستشار M.D. Everell 
 )بعض الوقت( 

C. McLeod مستشار M.D. Everell 
 )بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران23-21( 
 M.D. Everellبدیل  
 )یونيو/  حزیران24( 

J. Meddings  مستشارM.D. Everell 
 )بعض الوقت( 

S. Nadon  مستشارM.D. Everell 
 )بعض الوقت( 

A. Wallace  مستشارM.D. Everell 
 )بعض الوقت( 

W. Kusch بدیل U. Gärtner 
 )یونيو/  حزیران30-21( 

S. Demuth  مستشارU. Gärtner/  
W. Kusch 

 )بعض الوقت( 
D. Frömming  مستشارU. Gärtner/  

 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

G.-R. Hoffmann  مستشارU. Gärtner/  
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

W. Klein  مستشارU. Gärtner/  
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

D.H. Kranen  مستشارU. Gärtner/  
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

  /U. Gärtnerمستشار  M. Mohrة السيد
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

P. Paeffgen  مستشارU. Gärtner/  
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 

  /U. Gärtnerمستشار  C. Richterالسيدة 
 W. Kusch 
 )بعض الوقت( 
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R. Masters بدیل J.J. Kelly 
 ) بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران21-22( 

D.L. Johnson  بدیلJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران23( 

W. Bolhofer  مستشارJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

C. Koblinsky مستشار J.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

H. Lins مستشار J.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

R. Masters مستشار J.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران23من ( 

J. Purdom  مستشارJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

D.B. Smith  مستشارJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

J. Stuart  مستشارJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

J. Toohey-Morales  مستشارJ.J. Kelly 
 )بعض الوقت( 

  J.J. Kellyمستشار K. Tumerالسيدة  
 )بعض الوقت( 

J. Mphepya  بدیلR.D.J. Lengoasa 
V.K. Tsui  بدیلG. Love 

 G. Loveمستشار  A. Apostolouالسيدة  
 )بعض الوقت( 

 G. Loveمستشار  K. Charlesالسيدة  
 )بعض الوقت( 

 G. Loveبدیل  L. Gordonالسيدة  
 )بعض الوقت( 

M. Sawers  مستشارG. Love 
 )بعض الوقت( 

A.C. Vieira  بدیلA.D. Moura 
C.E. Carvalho Gomes  مستشارA.D. Moura 

 )بعض الوقت( 
 A.D. Mouraمستشار  M.R. Fontes Fanaالسيدة  

 )بعض الوقت( 
 A.D. Mouraمستشار 

 )بعض الوقت(
O. de Moraes Cordiero 

Netto 
W. Nyakwada  بدیلJ.R. Mukabana 

F. Edalia مستشار J.R. Mukabana 

S.W. Kahuha مستشار J.R. Mukabana 
T. Hashida بدیل K. Nagasaka 
K. Kuroiwa  مستشارK. Nagasaka 

l.Takahashi  مستشارK. Nagasaka 
B. Lal بدیل S. Nair 

 )یونيو/  حزیران21من ( 
G. Srinivasan مستشار S. Nair 

 )یونيو/  حزیران21من (
Yu Rucong بدیل Qin Dahe 

Chen Zhenlin مستشار Qin Dahe  
 )بعض الوقت( 

  Qin Daheمستشار  Guo Yaxiالسيدة  
 )بعض الوقت( 

Juncai Gao ر مستشاQin Dahe  
 )بعض الوقت( 

  Qin Daheمستشار  Li Dongyanالسيدة  
 )بعض الوقت( 

Liu Wanjun  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

Shi Peiliang  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

Sun Jian  مستشارQin Dahe  
 )بعض الوقت( 

Wu Lan  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

Yu Jixin  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

Zhang Guocai  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

Zhang Wenjian  مستشارQin Dahe 
 )بعض الوقت( 

 Qin Daheمستشار  Zhao Yanglingالسيدة  
 )بعض الوقت( 

M. Gray  بدیلD. Rogers/  
J. Mitchell 

 /D. Rogersمستشار  A. Calverالسيدة  
 )بعض الوقت(
 J. Mitchell 

 /D. Rogersمستشار  B. Gamier-Schofieldالسيدة  
 J. Mitchell 
 )بعض الوقت( 

J. Mitchell  مستشارD. Rogers 
 )بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران21-30( 
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S. Palmer  مستشارD. Rogers/ 
J. Michell  

 )بعض الوقت( 
  /D. Rogersمستشار  G. Rayllالسيدة  

 J. Michell 
 )بعض الوقت( 

  /D. Rogersشار مست C. Smithالسيدة  
 J. Michell 
 )بعض الوقت( 

  /D. Rogersمستشار  P. Tarifالسيدة  
 J. Michell 
 )بعض الوقت( 

M.H.A. Doss  مراد شوقي سعد اهللابدیل 
 )بعض الوقت( 

M. Elewa مراد شوقي سعد مستشار 
 )بعض الوقت(اهللا 

 مراد شوقي سعد مستشار السيدة نادیة حسن 
 )بعض الوقت(اهللا 

 مراد شوقي سعد مستشار  إبراهيمأحمد
 )بعض الوقت (اهللا

M. Capaldo  بدیلR. Sorani 
 )بعض الوقت( 
 )یونيو/  حزیران21-30( 

F. Ferrini  مستشارR. Sorani/ 
 M. Capaldo 
 )بعض الوقت( 

S. Pasquini  مستشارR. Sorani/ 
 M. Capaldo 
 )بعض الوقت( 

D. Scordato  مستشارR. Sorani/ 
 M. Capaldo 
 )بعض الوقت( 

 
 رؤساء اللجان الفنية -3

  
لجنة األرصاد الجویة 

 للطيران 
N. D. Gordon 

 )یونيو/ حزیران26-21(
C. McLeod) نائب الرئيس( 

 )یونيو/  حزیران27من (
R.P. Motha    لجنة األرصاد الجویة

 الزراعية 
لجنة علوم الغالف  

 الجوي 
A.V. Frolov) نائب الرئيس( 

 

A. Gusev ة النظم األساسيةلجن 
Y. Boodhoo  لجنة علم المناخ 

B. Stewart   لجنة الهيدرولوجيا 
R. Canterford) لجنة أدوات وطرق الرصد )رئيس بالنيابة 

J. Guddal) اللجنة الفنية المشترآة بين   )معاون الرئيس
المنظمة واللجنة الدولية     
الحكومية لعلوم المحيطات  
والمعنية بعلم المحيطات 

 د الجویة البحریة  واألرصا
 
  مستشارو الهيدرولوجيا -4
 

J. Wellens-Mensah  االتحاد اإلقليمي األول 
I. Shiklomanov االتحاد اإلقليمي الثاني 

C. Barrett  االتحاد اإلقليمي الرابع 
R. Raj  االتحاد اإلقليمي الخامس 

J. Kubat   االتحاد اإلقليمي السادس 
 
 الخبراء المدعوون -5
 

 P. Mason 
N. Sayers 

 
 المحاضرون -6
 

M. Glantz 
C.Y. Lam 

C.C. Lautenbacher 
 
 ممثلو المنظمات الدولية -7
 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 

A. Alusa 

 V. Mitchellالسيدة   وحدة التفتيش المشترآة 
M. Yussuf 

 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم   

 )اليونسكو(والثقافة 
 

 C. Clarkالسيدة  

لجنة الحكومية الدولية لعلوم   ال
 المحيطات

 

 C. Clarkالسيدة  

االستراتيجية الدولية للحد من    
 الكوارث 

P. Bassabe 
S. Briceño 
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وآالة سالمة المالحة الجویة في  
 أفریقيا ومدغشقر

 

J.-P. Makosso 

وآالة البلدان الناطقة بالبرتغالية   
وإقليم ماآاو في مجال المناخ 

 المتصلة بهوالمسائل البيئية  
 

A. Serrão 

المرآز األوروبي للتنبؤات الجویة 
 المتوسطة المدى  

 

D. Marbouty 

- E. Oriolالسيدة  وآالة الفضاء األوروبية
Pibemat 

 
شبكة مرافق األرصاد الجویة   

 األوروبية
J.-P. Chalon 

  
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل  

 الخاصة باألرصاد الجویة 
L. Prahm 

P. Valabrega 
D. Williams 

  
الرابطة الدولية لألرصاد الجویة    

 المذاعة  
G. Fleming 

B. Giles 
T. Molina 

J. Teather 

 الرابطة الدولية لعلوم الهيدرولوجيا     
 

االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية    
 وعلم طبيعة األرض

 

P. Hubert 
 

R. List 

 جامعة الدول العربية 
 

O. El-Hajje 

مرآز األفریقي لتطبيقات األرصاد  ال
 الجویة ألغراض التنمية 

A. Kignaman-Soro 
S.N. Sok Appadu 

  
المرآز اإلقليمي للتدریب على 
األرصاد الجویة الزراعية  

 والهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتهما  

M. F. Ould 
 Aghdhafina 

  
 C. Charstoneالسيدة   رابطة صناعة معدات األرصاد

B. Sumner 
  

 A. Behnam المعهد الدولي للمحيطات  
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 قائمة المختصرات

 
 ACMAD  المرآز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية

 ADM  طرق البث البديلة
 ADPC  المرآز اآلسيوي للتأهب للكوارث
 ADRC  المرآز اآلسيوي للحد من الكوارث

وجيا التطبيقية المرآز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والهيدرول
 وتطبيقاتهما

 AGRHYMET 

 AHTEG  فريق الخبراء الفني المخصص
 AMDAR  إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات

 AMESD  المشروع األفريقي لمراقبة البيئة ألغراض التنمية المستدامة
 AMMA  التحليل المتعدد التخصصات للموسميات األفريقية

 AMS  األمريكية لألرصاد الجويةالجمعية 
 ANADIA  تقييم تأثير الكوارث الطبيعية على الزراعة

 AREP  برنامج البيئة وبحوث الغالف الجوي
 ASEAN  رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 ASECNA  وآالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر
 ASMC  وب شرق آسيامرآز األرصاد الجوية المتخصص التابع لرابطة أمم جن

 ATOVS  المسبار الرأسي المتطور الشغال الخاص بالساتل للرصد التلفزيوني باألشعة تحت الحمراء
   

 BIPM  المكتب الدولي للموازين والمقاييس
   

 CAeM  لجنة األرصاد الجوية للطيران
  CAgM  لجنة األرصاد الجوية الزراعية

 CAS  لجنة علوم الغالف الجوي
 CBD  اتفاقية التنوع األحيائي
 CBS  لجنة النظم األساسية

 CCI  لجنة علم المناخ
 CDMS  نظام إدارة قواعد البيانات المناخية

 CGMS  فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
 CHy  لجنة الهيدرولوجيا

 C/IAIS  وحدة المراجعة الداخلية للحسابات والتقصي/ رئيس
 CIMO  وات وطرق الرصدلجنة أد

 CliC  المناخ والغالف الجليدي
 CLICOM  الحساب اآللي للمناخ

 CLIFORUC  التنبؤات المناخية من أجل أوساط المستخدمين
 CLIPS  خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية

 CLIVAR  تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به
 CMA  هيئة األرصاد الجوية الصينية

 CMM  )المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(ة األرصاد الجوية البحرية لجن
 CODAE  التجربة العالمية لتمثل البيانات الساحلية
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 CONASTEC  إسهامات الزراعة في الحالة المناخية
 COP  مؤتمر األطراف

 COPES  الرصد والتنبؤ المنّسقان لنظام األرض
 COST   العلمية والفنيةالتعاون األوروبي في ميدان البحوث

 CPA  االتصاالت والشؤون العامة
 CRED  مرآز بحوث وبائيات الكوارث

 CRIA  وآالة البلدان الناطقة بالبرتغالية وإقليم ماآاو للمناخ والقضايا البيئية المتصلة بالمناخ
 منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 
 CTBTO 

 DARE  إنقاذ البيانات
 DETEMER  لنظام األوروبي المتعدد النماذج للتنبؤات من الفصلية إلى المتعددة السنواتا

 DPM  برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها
 الحد من مخاطر الكوارث

 
 DRR 

 EAMAC  المدرسة األفريقية لألرصاد الجوية والطيران المدني
الرأسي الشغال المتطور التابع للمنظمة األوروبية خدمة إعادة البث باستخدام المسبار 

 الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
 EARS 

 EC  المجلس التنفيذي
 EC-AGCE  الفريق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالمناخ والبيئة

 الطبيعية الفريق االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالوقاية من الكوارث
 والتخفيف من آثارها

 EC-AGDPM 

 ECMWF  المرآز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
 EMEP  البرنامج التعاوني لمراقبة وتقييم االنتقال البعيد المدى لملّوثات الهواء في أوروبا
 EMWIN  شبكة معلومات األحوال الجوية الخاصة بالقائمين على التصدي لحاالت الطوارئ

 EPS  نظام تنبؤ المجموعات
 ERA  أنشطة التصدي للطوارئ
 ERP  برنامج التقاعد المبكر

 ESA  وآالة الفضاء األوروبية
 ETR  التعليم والتدريب

 EUMET  المرافق الوطنية األوروبية لألرصاد الجوية
 EUMETNET  شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية

 EUMETSAT  تخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجويةالمنظمة األوروبية الس
EUROCONTROL  المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية

   
 FAO  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 FOCRAII  المنتدى الثاني المعني بمراقبة المناخ اإلقليمي وتقديره والتنبؤ به في آسيا
 FWIS  المستقبلنظام معلومات المنظمة في 

   
 GAW  المراقبة العالمية للغالف الجوي

 GAWSIS  نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
 GCOS  النظام العالمي لرصد المناخ
 GDAS  النظم العالمي لتمثل البيانات

 GDPFS  النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
 GEF  مرفق البيئة العالمية 

 GEO  الفريق المخصص المعني برصدات األرض



"باء"التذييل   
 

149

 GEOSS  المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
 GESAMP  فريق الخبراء المعني بالجوانب العلمية للتلوث البحري

 GEWEX  التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء
 GIFS  النظام العالمي المتطور للتنبؤ التفاعلي

 GMA  لبيئة البحريةالتقييم العالمي ل
 GMDSS  النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحار

 GODAE  التجربة العالمية لتمثل بيانات المحيطات
 GOOS  النظام العالمي لرصد المحيطات

 GOS  النظام العالمي للرصد
 GPC  المرآز العالمي للمعالجة

 GPS  النظام العالمي لتحديد المواقع
 GSN  صد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخشبكة الر

 GTS  النظام العالمي لالتصاالت
 GUAN  شبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

مشروع بحوث األرصاد الجوية في بيئات المناطق الحضرية التابع للمراقبة العالمية 
 للغالف الجوي

 GURME 

   
 HFA   هيوغوإطار عمل

 HMEI  رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية
 HWRP  برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه
 HYCOS  نظم رصد الدورة الهيدرولوجية

   
 IABM  الرابطة الدولية لألرصاد الجوية المذاعة

 IAEM  الجمعية الدولية لمديري الطوارئ
 IAHS  هيدرولوجيةالرابطة الدولية للعلوم ال

 ICAO  منظمة الطيران المدني الدولي
 ICG  فريق التنسيق المشترك بين اللجان
 ICG  فريق التنسيق الحكومي الدولي
 ICSC  لجنة الخدمة المدنية الدولية

 ICSC  اللجنة التوجيهية الدولية الرئيسية
 ICSU  المجلس الدولي للعلوم

 ICT  التتكنولوجيا المعلومات واالتصا
 IFALPA  االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية
 IFATCA  االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحرآة الجوية

 IFRC  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 IGACO  الرصدات المتكاملة لكيمياء الغالف الجوي العالمي

 IGDDS  ر البياناتالمرفق العالمي المتكامل لنش
 IGeoLab  المختبر الدولي الثابت بالنسبة لألرض

 IGOSS  النظام العالمي المتكامل لخدمات المحيطات
 IHO  المنظمة الهيدروغرافية الدولية
 IMO  المنظمة الدولية لألرصاد الجوية

 INSPIRE  البنية األساسية لمعلومات الفضاء في أوروبا
 IOC  كومية لعلوم المحيطاتاللجنة الدولية الح

 IODE  التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية
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 IOI  المعهد الدولي للمحيطات
 IOTEWS  نظام اإلنذار المبكر باألمواج السنامية في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها

ي المحيط الهندي والتخفيف اجتماع التنسيق الدولي لوضع نظام لإلنذار باألمواج السنامية ف
 من آثارها

 IOTWS 

 IPA  مكتب اإلعالم والشؤون العامة
 IPCC  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 IPO  مكتب البرنامج الدولي
 IPY  السنة القطبية الدولية

 ISCS  النظام الدولي لالتصاالت بواسطة السواتل
 ISDR  من الكوارثاالستراتيجية الدولية للحد 

 ISO  المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 ISPS  المدونة الدولية ألمن السفن ومرافق الموانئ

 ITU  االتحاد الدولي لالتصاالت
 IUGG  االتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض

 IWF  المهرجان الدولي للطقس
   

 JC  اللجنة المشترآة
نة الفنية المشترآة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية اللج

 لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
 JCOMM 

 JIU  وحدة التفتيش المشترآة
 JMA  الوآالة اليابانية لألرصاد الجوية

 JSC  اللجنة العلمية المشترآة
   

 LAS  ة الدول العربيةجامع
 LCC  مراآز مكافحة الجراد

 LDC  أقل البلدان نموًا
 LRF  التنبؤات الطويلة المدى

   
 MSG  الجيل الثاني من سلسلة السواتل متيوسات

 MTN  شبكة رئيسية لالتصاالت
   

 NCAR  المرآز الوطني لبحوث الغالف الجوي
 NESDIS   والسواتل البيئيةالدائرة الوطنية للمعلومات والبيانات

 NMC  مرآز وطني لألرصاد الجوية
 NMHS  مرفق وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 NMS  مرفق وطني لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية
 NOAA  اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

 NWP  التنبؤ العددي بالطقس
   

 OOPC  المعني برصد المحيطات لألغراض المناخيةفريق الخبراء 
 OPAG  الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي

 OSE  تجارب نظم الرصد
   

 PUMA  اإلعداد الستخدام الجيل الثاني من سواتل متيوسات في أفريقيا
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 QMF  إطار اإلدارة الجيدة
 QMS  نظام اإلدارة الجيدة

 QPF  كمي بالهطولالتنبؤ ال
   

 RA  اتحاد إقليمي
 RANET  برنامج اإلذاعة واإلنترنت

 RARS  خدمة إقليمية إلعادة البث باستعمال المسبار الرأسي الشغال المتطور
 RCC  مرآز مناخي إقليمي

 RCD  األنشطة اإلقليمية والتعاون الفني من أجل التنمية
 RCOF  المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية

 RIC  مرآز إقليمي لألدوات
 RMTC  مرآز إقليمي للتدريب على األرصاد الجوية
 RSMC  مرآز إقليمي متخصص لألرصاد الجوية

   
 7LTP  الخطة الطويلة األجل السابعة للمنظمة
 6LTP  الخطة الطويلة األجل السادسة للمنظمة

 SADIS  حة الجويةنظام التوزيع بالسواتل للمعلومات المتعلقة بالمال
 SBSTA  )االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ(الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 SBSTTA  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية
 SCHOTI  المؤتمر الدائم لرؤساء مؤسسات التدريب التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية

 SES  لسماء األوروبية الواحدةا
 SIDS  الدول النامية الجزرية الصغيرة
 START  نظام التحليل والبحث والتدريب

 SVS  نظام التحقق المعياري
 SWIC  مرآز معلومات الطقس القاسي

   
 TCP  برنامج األعاصير المدارية

 TEAP  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
 THORPEX  خاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤتجربة البحوث ال

 TIGGE  المجموعة العالمية التفاعلية العظمى لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ
 TIROS  ساتل للرصد التلفزيوني باألشعة تحت الحمراء

   
 UAE  اإلمارات العربية المتحدة

 UNCCD  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 UNDESD  عقد األمم المتحدة للتعليم ألغراض التنمية المستدامة

 UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 UN/ECE  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 UNEP  برنامج األمم المتحدة للبيئة
 UN/ESCAP  حدةاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المت

 UNESCO  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 UNFCCC  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 UN/OCHA  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة
 UPU  اتحاد البريد العالمي

   



السابعة والخمسين للمجلس التنفيذيالتقرير النهائي الموجز للدورة   
 

152

 VARG  لتكيفالمجموعة المعنية بموارد تقلبية المناخ وا
 VCP  برنامج التعاون الطوعي

 VCP(F)  )صندوق األموال(برنامج التعاون الطوعي 
 VOS  سفينة رصد طوعية

 VSAT  محطة طرفية ذات هوائي صغير الفتحة جدًا
 VSP  برنامج االنتهاء الطوعي للخدمة

   
 WAMIS  المرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية الزراعية

 WCAC  التطبيقات المناخية العالمية وخدمات المعلومات والتنبؤات المناخية
 WCC-3  المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمناخ

 WCDMP  البرنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبة المناخ
 WCDR  المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث

 WCIRP   تأثيرات المناخ وباستراتيجيات االستجابةالبرنامج العالمي المعني بتقدير
 WCP  برنامج المناخ العالمي

 WCRP  البرنامج العالمي للبحوث المناخية
 WDC  المرآز العالمي للبيانات
 WHO  منظمة الصحة العالمية

 WIS  نظام المعلومات في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 WMO  جويةالمنظمة العالمية لألرصاد ال

 WSIS  مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات
 WSSD  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

 WWIS  الخدمة العالمية لمعلومات الطقس
 WWRP  البرنامج العالمي لبحوث الطقس

 WWW  المراقبة العالمية للطقس
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