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  ملخص تنفيذي

 إلى تطوير قدرة البلدان على تطبيق وإنتاج المعلومات والنواتج المناخية (GFCS)يرمي اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
وقد سلم مؤتمر المناخ .  تشمل تطوير القدرات(GFCS) ذات الصلة بشواغلھا الخاصة، ومن ثم فإن جميع جوانب اإلطار

كثيرة تفتقر إلى السياسات والمؤسسات أو الموارد البشرية ذات المھارات أو الممارسات السليمة ًالعالمي الثالث بأن بلدانا 
التي تمكنھا من االستفادة من البيانات والنواتج المناخية الجديدة أو القائمة أو إنشاء مجموعات وطنية للتواصل مع 

نظر إلى مكون تطوير القدرات من مكونات خطة تنفيذ  ويمكن ال.المستخدمين من أجل إجراء حوار وطني بشأن ھذه المسائل
  .الركائز األربع األخرى ويدعمھاما بين ً باعتباره أساسا يربط (GFCS)اإلطار 

 فإن مكون تطوير القدرات من مكونات خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية يعالج مجالي نشاط منفصلين ،ومن ثم
 بوجه عام (2) المحددة في الركائز األربع األخرى، و ،اجات الخاصة بشأن تطوير القدرات االحتي(1):  ھمالكن مترابطان

ن تنفيذ أية أنشطة للتمكين م) التشريعات، المؤسسات، البنية األساسية، والعاملين/ السياسات الوطنية(االحتياجات األساسية 
ت المتعلقة بتطوير القدرات ضمن اإلطار ستيسر وفي سياق مجالي النشاط على السواء، فإن اإلجراءا.  باإلطارتتصل

 فمكون تطوير القدرات في خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية .ًزدواجا لھاإوتعزز األنشطة القائمة ولن تشكل 
  . والوكاالت األخرى(GFCS)ًيكمل خطط تطوير القدرات األوسع نطاقا التي ينفذھا شركاء اإلطار 

فيذ اإلطار، بالضرورة، حتى تاريخه من القمة إلى القاعدة باستخدام قدرات وافتراضات معممة لتوفير ُوقد بنيت خطة تن
وسيتطلب تنفيذ مشاريع محددة على المستوى الوطني .  وكم يكلف،تقدير تخميني لما يلزم، وما يمكن تنفيذه بطريقة مستدامة

 ، بالنسبة للظروف والمشاريع الخاصة،قدرات المعممة والتكاليف ھذه االفتراضات والاختبارأو اإلقليمي أو دون اإلقليمي 
كما سيتعين على ھذا التحليل أن يحدد وجود أو عدم وجود .  في تحليل أو تدقيق كل مشروعثغراتاألمر الذي يؤدي إلى 

ثل أسئلة رئيسية في وتتم. األسس وجود إذا لم يكن لھذه ،، وما ھو العملمستدامة لإلطار مشاريع ترتكز عليھااألسس التي 
  :ھذا الصدد، فيما يلي

بما في ذلك البيانات (ھل ثمة وجود لتشريع أو تنظيم وطني قائم يرخص بجمع المعلومات المناخية   -
  ، وحفظھا وإنتاجھا؟)على المستويين الوطني والدولي(، وإبالغھا )والنواتج

إبالغھا وإنشائھا وحفظھا على المستوى ھل ھناك مؤسسات معينة لجمع المعلومات والنواتج المناخية و  -
  الوطني؟

ھل تتوافر للمؤسسات المرخص لھا تسھيالت البنية األساسية، واإلجراءات، والعدد الكافي من العاملين   -
  لتنفيذ مھامھا بطريقة مستدامة؟الالزمين 

متطلبات المحددة لتطوير ھل تتوافر للعاملين المھارات والمؤھالت المالئمة لالضطالع بالمھام الالزمة وبال  -
  ؟(GFCS)القدرات الخاصة باإلطار 

المناخية اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية لتخدم أھداف كيف يمكن النھوض بآليات المراكز   -
  ؟ على أفضل نحو(GFCS)اإلطار 

ويتعلق . CDS مكون تطوير القدرات  من أھداف2يتماشى السؤاالن األوالن في المقام األول مع الھدف اإلستراتيجي 
وتتعلق الحاجة إلى المعلومات . 4ويتعلق السؤال الخامس بالھدف . 6 و1السؤاالن الثالث والرابع بالھدفين اإلستراتيجيين 

ّوما أن تجمع المعلومات الالزمة، ستحدد نتائج التحليل الموارد المؤسسية، والمتعلقة . 3بشأن قدرات األعضاء بالھدف 
 على أساس مستدام، وآليات (GFCS)، والموارد البشرية واإلجرائية الالزمة لتنفيذ المشروع المتعلق باإلطار بنية األساسيةبال

والمؤسسات الحكومية، والمنظمات التعاون والتنسيق بين مختلف الجھات الفاعلة من مثل وكاالت وبرامج األمم المتحدة، 
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من المتوقع أن يكتسي إدراج بند خاص بالخدمات المناخية التشغيلية طول، جل األوفي األ. غير الحكومية، والقطاع الخاص
  .في جدول األعمال الخاص بالتنمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية أھمية أكبر

 على أساس (GFCS)  الالزمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة باإلطاروستحدد نتائج التحليل الموارد المالية والبشرية والمؤسسية
مستدام، وآليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجھات الفاعلة من مثل وكاالت وبرامج األمم المتحدة، والمؤسسات 

  .الحكومية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

 المعمورة من قبل مؤسسات نفذ بالفعل في أنحاء مختلفة منيوثمة عدد من األنشطة المتصلة بالمجاالت ذات األولوية لإلطار 
في أربعة مجاالت رئيسية ) ًوأساسا أنشطة تطوير القدرات(ويمكن تجميع ھذه األنشطة . ومنظمات وكيانات أخرى شتى

، تطوير )برنامج التواصل مع المستخدمين (تطوير القدرات بالنسبة لمستخدمي المعلومات المناخية: مرتبطة بالركائز ھي
عناصر نظام (قدرات البنية األساسية تطوير ؛ )CSISنظام معلومات الخدمات المناخية (مات المناخية القدرات إلنتاج المعلو

، والتعاون والشراكة الدوليين في أنشطة )والنمذجة والبحث والتنبؤ، OBSمعلومات الخدمات المناخية، والرصد والمراقبة 
  .تطوير القدرات ذات الصلة

 بسرعة في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية محددة في مكون تطوير القدرات ھذا وبعض المشاريع التي أمكن تتبعھا
 (LDCs)ًوتتناول ھذه المشاريع احتياجات البلدان، السيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا . من مكونات خطة تنفيذ اإلطار

مشاريع تجريبية لزيادة تدقيق االفتراضات األساسية ، كما يمكن استخدامھا ك(SIDSs)والدول النامية الجزرية الصغيرة 
 (GFCS)والمعايير الخاصة بتحديد ھذه المشاريع ستحددھا احتياجات قطاعات اإلطار . نھج القمة إلى القاعدةالمستخدمة في 
 وباإلضافة إلى .في تلك البلدان) الحد من مخاطر الكوارث، والصحة، والموارد المائية، واألغذية والزراعة(ذات األولوية 

وضع المشاريع التجريبية، والسيما أثناء المرحلة األولية، سيولى االھتمام للمزيد من تحديد وتطوير عناصر وتكاليف محددة 
 مليون من دوالرات 300ّإال أن ھذه التكاليف تقدر بقرابة . من ھذه االحتياجات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

 إلى مبلغ الحاجةمع إمكانية ) 2017- 2013(تحدة ألنشطة تطوير القدرات الخاصة باإلطار في مرحلته األولية الواليات الم
  ).2023-2018(إضافي مماثل في مرحلته األخيرة 

.  ذات صلة بأھداف ركائز اإلطار،ًويضطلع عدد من وكاالت وبرامج األمم المتحدة حاليا بتنفيذ أنشطة تطوير للقدرات
رئيسية في تنفيذ اإلطار، وتساعد في كفالة أن تستكمل األنشطة المحددة لإلطار، األنشطة األخرى : شراكاتوستكون ال

 أما اآلليات الالزمة للوكاالت كي . المشاركة في اإلطار العالمي للخدمات المناخيةكما تعززوتستند إليھا ال أن تكررھا؛ 
  . فسيتعين تدقيقھا أو إنشاؤھا حيث ال توجد،نشطة األخرىًتعمل معا وتتبادل المعلومات ذات الصلة بشأن األ

ومن أجل التفيذ الناجح والمستدام لإلطار على جميع المستويات، سيتعين على البلدان المستفيدة بإرشاد من أمانة اإلطار 
ة الذين يشكلون أصحاب المصلحة المحتملين على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميوالھيئات األخرى، أن تستھدف 
ًمصدرا محتمال للدعم المالي الحكومات، والمنظمات، والمنظمات غير الحكومية : ويشمل ھؤالء.  والفني واإلرشاديً

مصارف / ً وھناك أيضا مؤسسات، وآليات تمويل ثنائية ومتعددة األطراف، ووكاالت دولية، وكيانات.والقطاع الخاص
يأتي التمويل من ھذه الھيئات من خالل الحكومات أو المنظمات  معظم الحاالت وفي. ًإقليمية توفر أمواال في البلدان

األسباب الجوھرية، التي تدعوھا إلى وسيكون بإمكان البلدان استخدام اإلطار العالمي للخدمات المناخية كجزء من . اإلقليمية
دمات المناخية على المستوى الوطني سيعود  لإلطار العالمي للخ ألن التنفيذ الناجح، مانحة محددةطلب التمويل من جھات

  .بالفائدة على االقتصادات الوطنية
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  مقدمة  -1

  األھداف، والنطاق، والوظائف  1.1  

يشير تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية إلى االستثمار في البشر والممارسات والسياسات 
برنامج التواصل مع المستخدمين؛ نظام : ً للقدرات دعما لركائز اإلطار وھيوالمؤسسات من أجل الحفز والتطوير المنتظم

رات وستيسر إجراءات تطوير القد. معلومات الخدمات المناخية؛ الرصدات والمراقبة المناخيين؛ والبحث والنمذجة والتنبؤ
 جانبي الطلب  كالحتياجات منكما ستتناول اال. ًضمن اإلطار، األنشطة القائمة، وستعززھا، ولن تشكل ازدواجا معھا

  ضمن المجاالت األربعة التالية؛وتندرج احتياجات تطوير القدرات ھذه . والعرض الخاصين بالخدمات المناخية

 تزويد األفراد بالمعارف، والمھارات والتدريب لتمكينھم من إنتاج وإبالغ – قدرة الموارد البشرية  •
  ، واستخدامھا؛المعلومات المناخية ذات الصلة بالقرارات

لتنفيذ البنية األساسية الضرورية إلنتاج  للتمكين من الوصول إلى الموارد الالزمة – قدرات البنية األساسية  •
البيانات المناخية والمعلومات والنواتج ذات الصلة باتخاذ القرارات، وحفظھا، ومراقبة جودتھا، وإبالغھا، 

شبكات الرصد، ونظم إدارة ب األدوات الخاصة  العرض،من ناحيةوتبادلھا واستخدامھا، بما في ذلك 
، والمعدات الحاسوبية والبرمجيات، والوصول إلى اإلنترنت، وأدوات االتصال، واألدلة والمؤلفات البيانات

  ً لكن قد تكون أكثر تنوعا بكثير؛من ناحية الطلب،وأشياء مماثلة العلمية، 
ًت وتنفيذھا ودفعھا قدما من أجل إنتاج المعلومات المناخية تحديد أفضل الممارسا – القدرات اإلجرائية  •

  واستخدامھا؛
 تطوير ھياكل اإلدارة من مثل تحديد وضع واختصاصات المرافق ، العرضمن ناحية – القدرات المؤسسية  •

 بالنسبة للخدمات والعمليات والسياسات واإلجراءات NMHSsالوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
ً بالخدمات المناخية التي تمكن من تحقيق خدمات مناخية فعالة ليس فقط داخل المنظمات وإنما أيضا الخاصة

العامة، والخاصة، والمجتمعية، بما في ذلك التعاون (في إدارة العالقات بين المنظمات والقطاعات المختلفة 
  . أخرىً لكن على نحو أكثر تنوعا مرةمن حيث الطلب مع متطلبات مماثلة) الدولي

ًوتتمثل حصيلة إجراءات تطوير القدرات في المجاالت األربعة المذكورة آنفا في دعم الركائز األخرى بحيث ينجح اإلطار 
ًمن خالل ركائزه في تناوله أوال للقطاعات األربعة ذات األولوية المتمثلة في الزراعة، وموارد المياه، والصحة، وإدارة 

 لمعالجة المجاالت المواضيعية الرئيسية األخرى من مثل النقل والطاقة والسياحة، ً صلباً أساساث، وتوفيرهمخاطر الكوار
  .وما إلى ذلك

  ھدف ركيزة تطوير القدرات  1.1.1    

ويعني . إن الھدف الرئيسي لركيزة تطوير القدرات ھو تيسير توفير خدمات مناخية محسنة إلى من يحتاجون إليھا
فإن الثغرات في : طار العالمي للخدمات المناخية أنه بالنسبة للقطاعات األربعة ذات األولويةھذا في المرحلة األولى من اإل

َّالمناخية ستحدد وتقاس على نحو أفضل؛ وسيزداد تطور مستوى التفاعالت بين مقدمي الخدمات المناخية تقديم الخدمات 
؛ وسيتحسن عدد ونوع وجودة خدمات والبيانات المناخيةَّ وستعزز السياسات والممارسات الوطنية بشأن إدارة الومستخدميھا؛

  .َّالرصدات المناخية؛ كما ستعزز نواتج وقدرات جديدة لمراقبة المناخ من أجل توفير توقعات مناخية فصلية

وضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية، تحتاج البلدان ذات القدرات المحدودة إلى المساعدة لتمكينھا من توفير 
ويأتي بعض ھذه النواتج . مناخيةالسقاطات اإلمناخية والتنبؤات الد من النواتج والمعلومات بما في ذلك نواتج المزي

ًقدرات محلية جديدة وأحيانا من قدرات إقليمية أو عالمية من خالل مقدمي الخدمات المناخية على ًوالمعلومات أحيانا من 
ً النمطية المتوخاه حاليا والتصنيفات الوطنية العامة تج الخدمات المناخية الصلة بين نوا1ويوضح الشكل . المستوى الوطني

ّ النضج المقدر لمقدمي الخدمات المناخية 2ويوضح الشكل . األربعة للخدمات المناخية المستخدمة في خطة التنفيذ ھذه
لى من اإلطار العالمي للخدمات فالھدف من المرحلة األو. 2010أكتوبر / ًالوطنيين في كل فئة اعتبارا من تشرين األول
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  المستوىھي زيادة عدد البلدان التي يتاح لھا الوصول إلى الخدمات المناخية األساسية من خالل دفع القمة منالمناخية 
ُ التي شكلت عقب مؤتمر المناخ العالمي الثالث (HLT)ّوقد قدر تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى . األولي إلى األساسي

(WCC-3)، 1000 توظيف أو استبقاء عدد إضافي من الموظفين يبلغ ،سيتطلب بوجه عام على النطاق العالمي أن ذلك 
 . مليون من دوالرات الواليات المتحدة60موظف بتكلفة تبلغ زھاء 

 
  ئة مقدم الخدمة المناخية الوطنيةحسب فالنواتج والخدمات المناخية  أنواع – 1الشكل 
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  2010أكتوبر /  صورة بيانية عن مقدمي الخدمات المناخية الوطنية حسب فئات كل منھم، تشرين األول– 2ل الشك

 
   ركيزة تطوير القدراتمتطلبات  1.2  

، والدول النامية الجزرية الصغيرة (LDCs)ًيفتقر مقدمو الخدمات المناخية الرئيسيون في كثير من أقل البلدان نموا 
(SIDS)مية غير الساحلية  والبلدان النا(LLDCs) إلى الوالية الالزمة للتفاعل مع المستخدمين، والقدرة على إنتاج وتقديم 

وليست لدى ھذه البلدان . المجموعة الكاملة من الخدمات المناخية الالزمة للمستخدمين، بطريقة كفؤة ودقيقة ومناسبة التوقيت
ًالتي ھي أسرع البلدان تأثرا وأقلھا قدرة غالبا واليات قانونية أو مؤسسية من أجل تقديم الخدمات المناخية؛ وتتسم بعدم : ً

كفاية شبكات الرصد الالزمة لتوفير المعلومات المناخية؛ وباالفتقار إلى الخبرة الفنية في إنتاج النواتج والتوقعات المناخية؛ 
دمين في النسق المطلوب، والقدرات الالزمة  مختلف أوساط المستخعلىوعدم كفاية المرافق الالزمة لتيسير نشر المعلومات 

الخاصة بھم ًويحتاج مستخدمو الخدمات المناخية أيضا إلى تطوير القدرات .  إلى تحسين جودة النواتجتھدفإلجراء بحوث 
 استخدام البيانات والنواتج والمعلومات القائمة، والمشاركة في عملية وضع النواتج ، يتسنى لھم على أفضل نحوكي
  .دماتوالخ

 فئات قدرات البنية األساسية

ان
لد
الب

ن 
م

 /
يم
قال
األ

 

 أولية

 أساسية

 كاملة

 متقدمة

 أقل من أولية
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ولئن كانت مواضيع ھذه المسائل تتناولھا الركائز األخرى واألمثلة النموذجية للقطاعات الرئيسيةالخاصة باإلطار، 
فإن عمليات وأنشطة تطوير القدرات المبينة أعاله ستيسر ترابطھا وتعززھا بالخبرة الفنية الالزمة، والبنية األساسية واألطر 

ومن المھم اإلشارة إلى أن القدرات . للخدمات المناخيةف وغايات اإلطار العالمي المؤسسية بحيث يمكن تحقيق أھدا
واإلمكانيات الالزمة لتيسير التنفيذ تعتمد بصفة أساسية على عمليات التمويل الالزمة على جميع المستويات لدعم تكاليف 

  .والعمليات والمعدات وتوفير االستدامةالموظفين 

. ل رفيعة المستوى أن ھناك ثغرات وتحديات في توفير الخدمات المناخية واستخدامھاوقد أوضح تقرير فرقة العم
ًالوكاالت التي توفر الخدمات المناخية في أنحاء العالم تقدم حاليا، كحد أدنى، بيانات أولية وبعض / إال أن معظم المؤسسات

 ،إلنتاج توقعات أو تنبؤات مناخيةودة أو بالإمكانية التحليل للبيانات المناخية ومعلومات أخرى لكن بوجه عام بإمكانية محد
  .ومساعدة المستخدمين بتفسيراتھاواستخدامھا التي تعتبر من النواتج الرئيسية ألدنى تنفيذ لإلطار العالمي للخدمات المناخية

  أوجه االرتباط مع الركائز األخرى  1.3  

ألنھا تحتاج إلى تطوير قدراتھا للوفاء ) g، وf، وeو، d وWMO ،c2011( جميع الركائز  معيتفاعل تطوير القدرات
. ًوالبدء بتناول متطلبات تطوير القدرات الخاصة بالركائز في مرحلة مبكرة، ھام جدا للتنفيذ الناجح لإلطار.  اإلطاربأھداف

  . لكل من الركائزجوانب الرئيسية لتطوير القدرات المحددة في خطة التنفيذيرد أدناه ملخص للو

  :(UIP)ج التواصل مع المستخدمين برنام

 لكفالة أن تكون المعلومات والنواتج تقديم الدعم لتطوير القدرات الخاصة بكال مقدمي الخدمات ومستخدميھا  •
االتصاالت مالئمة، ويمكن تطبيقھا، وتمكن من اتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ، ومناسبة التوقيت، / والتراسل

  ومفھومة لتيسير استخدامھا؛

  تناول دور المستخدمين في تحديد وتطوير تطبيقات محسنة للمعلومات المناخية؛  •

/ التي تساعد في فھم أوجه الترابط بين النظام المناخي والعوامل االجتماعيةتحديد الرصدات المجتمعية   •
  .االقتصادية

  :(RM&P)البحث والنمذجة والتنبؤ 

كما . ت الفيزيائية والكيميائية على السواء، لنظام األرضدعم تحسين جميع شبكات الرصد الخاصة بالمكونا  •
 ،ثغرات في التغطية بالرصداتال حيوية لسد ،البحوث المتعلقة بتقنيات الرصد، وتطويرھا ونشرھاأن 

  وتوسيع نطاق المتغيرات المناخية التي يتم رصدھا؛

ه المساعدة في دعم قاعدة الموارد التعليم والتدريب، كجزء أساسي من بناء القدرات التقليدي من شأنإن   •
  الالزمة للبحث والنمذجة والتنبؤ؛

  ذات الصلة وتوفير أدوات وبرمجيات؛تطوير قدرات الموارد البشرية   •

  . االقتصادية–دعم البحوث التي تساعد في فھم أوجه الترابط بين النظام المناخي والعوامل االجتماعية   •

  (O&M)الرصد والمراقبة 

ر القدرات لتوفير شبكات رصد جيدة تعتمد على متطلبات المستخدمين من أجل تعزيز تطوير دعم تطوي  •
   المستخدمين بالنسبة للقطاعات ذات األولوية في البلد؛موجھة نحونواتج 
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  بشأن رصدات البيانات المناخية والمراقبة والجوانب اإلجرائية والممارسات؛دعم تطوير القدرات   •

نواتج والتعاون بشأنھا، ولالتصاالت األساسية وعملية نقل المعلومات  لتبادل البيانات والتوفير آليات محسنة  •
  والنواتج؛

ائمة، واحتياز أنماط  وتالفي أوجه النقص في شبكات ونظم الرصد الق،دعم تطوير القدرات في سد الثغرات  •
  رصدات جديدة، ومعالجة المعلومات وإدماجھا؛

 – التي تساعد في فھم أوجه الترابط بين النظام المناخي والعوامل االجتماعية تناول الرصدات المجتمعية  •
  .االقتصادية

  :(CSIS)نظام معلومات الخدمات المناخية 

ن للھياكل واآلليات الرسمية والقابلة للتشغيل المشترك على المستويات العالمي التطوير والتشغيل المتواصال  •
  واإلقليمي والوطني؛

ء كتالوج شامل على مستويات تراتبية مختلفة أي على مستويات البلدان، واالتحادات اإلقليمية، ضرورة إنشا  •
   للخدمات المناخية المتاحة والمقبلة؛،والمستوى العالمي

تعزيز االستخدام الفعال معلومات الخدمات المناخية، وتعزيز قدرات العناصر الوطنية واإلقليمية لنظام   •
  .اإلقليمية في عمليات نظام معلومات الخدمات المناخية على المستوى الوطنيالعالمية وللمدخالت 

   القائمة ذات الصلة، وتحديد الثغراتاألنشطة  1.4  

إن األنشطة ذات الصلة بتطوير القدرات في المجاالت الرئيسية للخدمات المناخية تنفذ في أنحاء مختلفة من المعمورة من 
قد قدم تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى معلومات تفصيلية عن تلك األنشطة التي تنفذ و. جانب مؤسسات ومنظمات مختلفة

ّوتجمع ھذه األنشطة . الموجھة لمستخدمي ھذه الخدماتعلى مستويات شتى تتناول إنتاج وتقديم الخدمات المناخية والدعوة 
ة، والقدرات الخاصة بمستخدمي المعلومات  تطوير القدرات إلنتاج المعلومات المناخي:في مجاالت أربعة رئيسية تشمل

وتنفذ ھذه األنشطة . في أنشطة تطوير القدرات ذات الصلةالمناخية، والقدرات المتعلقة بالبنية األساسية، والتعاون الدولي 
 الرئيسية وتغطي األنشطة المجاالت. على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني باالعتماد على والية وقدرات الكيان المنفذ

  :التالية
  القدرة البشرية على إنتاج واستخدام المعلومات المناخية؛  •
  قدرات البنية األساسية للمعلومات والنواتج المناخية الالزمة لمقدمي الخدمات ومستخدميھا؛  •
   ومستخدميھا؛والنواتج المناخية من أجل مقدمي الخدماتالقدرة المؤسسية الالزمة للمعلومات   •
  . ومستخدميھاالنواتج المناخية الالزمة لمقدمي الخدماتات اإلجرائية للمعلومات والقدر  •

  .ويرد في التذييل األول وصف تفصيلي ألنشطة تطوير القدرات الحالية فيما يتعلق بإنتاج الخدمات المناخية

ناخية واستيعاب المستخدمين ُوقد بذلت جھود كبيرة لتطوير قدرات المؤسسات لتيسير إجراء تحسين في تقديم الخدمات الم
لھا، إال أنه التزال ھناك فرص كبيرة يتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية، من خالل ركائزه، تناولھا السيما في 

 ومن بين الفرص التي يمكن أن تشملھا، تقديم الدعم إلى مرافق وطنية لألرصاد الجوية .المراحل المبكرة لتنفيذ اإلطار
بالمعارف وجيا كثيرة في البلدان النامية لتقديم خدمات مناخية أساسية، ومساعدة مستخدمي المعلومات المناخية والھيدرول

فيما يتعلق باستخدام المعلومات والبيانات والنواتج؛ وتالفي النقص في البنية األساسية من أجل إنتاج ونشر المعلومات 
وفيما يلي بعض . ة األمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المناخيةوالنواتج المناخية؛ وتحسين التنسيق داخل منظوم

  : تناولھا من خالل ركائزهGFCSالثغرات في تطوير القدرات سيتعين على اإلطار 
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منح أولوية متقدمة إلنشاء وتمويل المراكز المناخية اإلقليمية أثناء المرحلة المبكرة من تنفيذ اإلطار العالمي   •
حتى اآلن ناخية، ألن ھذه المراكز ستساعد في تناول بعض احتياجات البلدان النامية غير القادرة للخدمات الم

وقد . ، وإن كانت الجھود تبذل لبناء تلك القدرات الوطنيةعلى إنتاج المعلومات والنواتج المناخية بنفسھا
مراكز مناخية إقليمية اليم، لكن  عملية إلنشاء المراكز المناخية اإلقليمية في معظم األقWMO المنظمة تبدأ

 أنھا مراكز كثيرة متوخاة تحتاج إلى دعم مالي بل وإلى المساعدة بالخبرة الفنية لتصبح مراكز معينة على
  تشغيلية في أقل مھلة؛

يحتاج تطوير القدرات الخاصة بمقدمي المعلومات المناخية على النطاق الوطني، السيما في البلدان النامية   •
يز ألن بعض ھذه البلدان اليزال يفتقر إلى القدرات الالزمة لتوفير حتى المعلومات والنواتج المناخية إلى تعز

وسيكون من الضروري ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية تقدير حالة القدرات . األساسية الالزمة
نه تحسين مسؤولياته فيما ، ثم تحديد أي البلدان يحتاج إلى دعم بحيث يمك للعملالوطنية لوضع خط أساس

خطوة واحدة في كل ( من خالل نھج محدد المراحل بعناية يتعلق بتقديم الخدمات المناخية الوطنية الالزمة
  ؛)مرة

. افتقار برنامج التواصل مع المستخدمين إلى القدرات واإلمكانيات الالزمة ليعمل على جميع المستويات  •
  ً غير كافية حاليا وتحتاج إلى تحسين؛،طارفقدرات عناصر كثيرة تغطيھا ركائز اإل

بعض مستخدمي المعلومات المناخية اليزالون غير واثقين من المعلومات المناخية المقدمة ومن ثم يحتاجون   •
المعلومات من خالل جميع الترتيبات المتاحة الممكنة إلى إشراكھم من قبل مقدمي الخدمات بشأن جودة 

  ل ھذا التفاعل يستطيع المستخدمون تقدير المعلومات والنواتج المناخية المقدمة؛ومن خال. ھاوترزيم وفائدتھا
واحتياجھم إلى المساعدة لتحسين استخدام المعلومات في افتقار بعض المستخدمين إلى المعارف المناخية،   •

التدريب قرارات فعالة وبالتالي الحاجة إلى الوعي، والتوعية والتدريب متعدد التخصصات واالتصال و
متعدد التخصصات، وآليات التواصل من مثل منتديات التوقعات المناخية، وأفرقة العمل متعددة 

  التخصصات، والمؤتمرات، وما إلى ذلك؛
معدات الحواسيب، والبرمجيات، (التزال البنية األساسية الالزمة إلنتاج ونشر المعلومات والنواتج المناخية   •

.  البلدانبعضتفتقر إليھا ) ل إلى اإلنترنت، وأدوات االتصال، وما إلى ذلكواألدلة، والمؤلفات، والوصو
 ذات الصلة التي تنفذ مع كيانات عالمية وإقليمية أن تتناول ھذه المسائل GFCSأنشطة اإلطار وسيتعين على 

  ھا؛ألنھا تشكل الوسائل الالزمة إلنتاج معلومات ونواتج جيدة، ومن ثم تقديمھا إلى من يحتاجون إلي
ھزيلة السيما في المناطق المدارية وفي كثير من التزال شبكات الرصد بالنسبة لمعظم المعلمات األساسية   •

 وفوق ،خطوط العرض العاليةومناطق على سبيل المثال المناطق الجبلية (المناطق النائية من العالم 
ومن خالل . ست دقيقة إلى حد كبيرونتيجة لذلك فإن بعض النواتج المنتجة لي). المحيطات، وفي المحيطات

باإلطار العالمي للخدمات المناخية سيولى اھتمام كبير لھذه المشكلة في أنشطة تطوير القدرات الخاصة 
  ؛ركيزة الرصد والمراقبة

إن استخدام التكنولوجيات الحالية والمستجدة من مثل اإلنترنت واألشكال األخرى لوسائط اإلعالم اليزال   •
ويمكن ألنشطة تطوير القدرات المتعلقة بنظام معلومات الخدمات المناخية .  في بعض البلدانيشكل مشكلة

CSISوالبحث والنمذجة والتنبؤ أن تيسر استخداما أوسع نطاقا لبعض ھذه التكنولوجيات ً وسيتيح اإلطار . ً
تقديم التكنولوجيات التي فرصة لوكاالت األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين اآلخرين لدعم البلدان من خالل 

  تحتاجھا ھذه البلدان لتعزيز قدراتھا على تقديم الخدمات المناخية؛
يتعين تعزيز التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة، والمؤسسات والبرامج الدولية، والمنظمات غير الحكومية   •

ويتعين . ت المناخية على السواءالمعلوما  إنتاجوالجھات الفاعلة األخرى فيما يتعلق بتوفير واستخدام أنشطة
   إنشاء آليات يمكن من خاللھا تحقيق وإنجاز ھذا التنسيق؛GFCSعلى اللجان الفنية لإلطار 

ھناك حاجة ماسة إلى أنشطة تأھب من مثل إقامة نظم اإلنذار المبكر لالنتقال من إدارة األزمات إلى إدارة   •
ة األمد للتصدي للظواھر المناخية المتطرفة وتغير المناخ بالنسبة إلستراتيجيات التخطيط الطويلالمخاطر 

  الالزمة بصورة ملحة لتحسين فعالية االستجابة واستعادة األحوال الطبيعية؛
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التزال تلزم جھود كبيرة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث على النطاق العالمي وتلبية أھداف إطار عمل   •
 التحسين واردة في المثال النموذجي الخاص ببحوث الحد من والمجاالت الرئيسية الالزم فيھا. ھيوغو

  ؛مخاطر الكوارث
يتعين تطوير القدرات اإلجرائية الالزمة إلنتاج وتقديم الخدمات المناخية على جميع المستويات بما في ذلك   •

  .المراكز العالمية واإلقليمية والوطنية

  .الفرص/ توترد في التذييل الثاني معلومات تفصيلية عن الثغرا

 بما في ذلك األنشطة التي تنفذھا اللجان ،والبرامج التابعة لألمم المتحدة، من خالل أنشطة شتىويضطلع عدد من الوكاالت 
 من مثل البرنامج العالمي للبحوث ، والھيئات التأسيسية، والبرامج التي تحظى برعاية مشتركةWMO أفرقة المنظمة –الفنية 

 بتنفيذ أنشطة لتطوير القدرات سواء من خالل التعاون، أو على نحو منفرد، وھي أنشطة ذات صلة ً حاليا(WCRP)المناخية 
 المؤسسات في تنفيذ ھذه –ويحول التنسيق والتعاون بين الوكاالت . بأھداف اإلطار العالمي للخدمات المناخية وركائزه

ض تفصيلي لبعض ھذه األنشطة في التذييل الثالث ويرد عر. حدوث ازدواج كما يقلل النفقات إلى أدنى حداألنشطة دون 
  .لھذه الوثيقة

  تنفيذ أنشطة تطوير القدرات  2

  تطوير القدرات لإلسھام في تنفيذ ناجح لإلطار العالمي للخدمات المناخيةالالزمة لالشروط   2.1  

 تحديد ،لوطني أو اإلقليميمن المھم بغية تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية بنجاح واستدامة على المستوى ا  
ديد أية  أعاله لتح2القدرات المتاحة ومن ثم إجراء تحليل على ضوء متطلبات المستخدمين على النحو المبين في الشكل 

وقد تكون .  اختبار أخذ العينات ونھج التحليل1وسيتيح اختيار مجموعة صغيرة من البلدان للمشاركة في المرحلة . ثغرات
 ليناسب الموارد المستدامة في بعض الحاالت كبيرة بحيث يغدو من الضروري إعادة تدريج المقترحالثغرة المحددة 

  .المتوقعة

وستحدد نتائج تحليل الثغرات الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الالزمة لتنفيذ أنشطة تطوير القدرات الالزمة، 
بما في ذلك مؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمؤسسات علة وآليات التعاون والتنسيق الالزمة بين مختلف الجھات الفا

ولذلك تتمثل الشروط الضرورية والكافية للتنفيذ الناجح . ، والقطاع الخاص(NGOs)الحكومية، والمنظمات غير الحكومية 
  :يليلإلطار العالمي للخدمات المناخية فيما 

   المستخدمين؛توافر برامج وطنية وإقليمية وعالمية نشطة للتواصل مع  •
الموارد (منح الحكومات الوطنية أولوية متقدمة في تخصيص الموارد لدعم جميع مجاالت تطوير القدرات   •

الخاصة بالمؤسسات الوطنية من مثل ) البشرية، وقدرات البنية األساسية، والقدرات اإلجرائية والمؤسسية
  ام الخدمات المناخية؛استخد/  وغيرھا المسؤولة عن تقديم وتطبيق(NMHSs)المرافق 

بركائز توافر آليات تعاون وتنسيق وطنية وإقليمية وعالمية قوية لدعم أنشطة تطوير القدرات الخاصة   •
  . الرئيسية السيما في القطاعات ذات األولوية(GFCS)اإلطار 

ً أدناه متغيرا واحدا لعمليات تطوير القدرات العامة التي تتألف من ثماني خ3ويبين الشكل  وكل خطوة يمكن أن تعادل . طواتً
وباإلضافة إلى تحديد كل إجراء، من .  ككل(GFCS) لتطوير القدرات بالنسبة لبلد أو مجموعة من البلدان أو اإلطار ًإجراء

ًالضروري أيضا تحديد من المسؤول عن االضطالع باإلجراء، ومتى يتم االضطالع به ومن المسؤول عن اإلشراف عن 
أنجز قدر من العمل ، وفي معظم الحاالت، 3 إلى 1ھم اإلشارة إلى أنه في األنشطة الواردة تحت الخطوات ومن الم. العملية

ًفعليا ولذلك ھناك بالفعل بعض المعلومات التي يمكن أن تستمد منھا معلومات مرجعية ولتحليل الثغرات حتى وإن كانت 
ھو المسألة الرئيسية التي يتناولھا ھذا المرفق لكي  في الشكل 4وة وتنفيذ الخط. المعلومات المتاحة غير كاملة أو غير مكتملة
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ًتنشأ حاجة غالبا، على ّويبين التمرس أنه لئن كان ھذا ھو التتابع العام، فإنه . يتسنى تحقق الخطوات الالحقة في ھذا التصاعد
  .وافر المزيد من المعلوماتمستوى عال، للتحرك المتعاقب إلى الخلف وإلى األمام بين الخطوات المتعاقبة مع ت

CD process
8 Steps of NMHS 
Capacity
Development

Sustainable NMHS 
improvements

 

، قد تكون التغذية المرتدة 4الحظ أنه بعد الخطوة ). WMO ،2013من (عرض عملية تطوير القدرات العامة : 3الشكل 
 .بالمعلومات والتعليقات من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ھامة

  لشركاء المحتملين على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنيةالمشاركة في آليات عمل ا  2.2

ضمن اإلطار على التطوير المنتظم لقدرات الخدمات المناخية الوطنية وأصحاب ستعمل أنشطة تطوير القدرات 
دي للمخاطر  من إدارة التصمن مثل القطاعات األربعة ذات األولوية، لتمكين جميع البلدانالمصلحة في الخدمات المناخية، 

وستعزز ھذه األنشطة عادة، القدرات القائمة في مجاالت إدارة . المناخية بصورة فعالة من خالل استخدام الخدمات المناخية
الخدمات المناخية، والتنظيم اإلداري، وتنمية الموارد البشرية، والريادة، وإنشاء الشراكات، واالتصاالت العلمية، وتقديم 

  .رد، والبنية األساسيةالخدمات، وحشد الموا

 إنشاء آليات تيسر الشراكات لتنفيذ أنشطة تطوير وسيكون من الضروري لإلطار العالمي للخدمات المناخية
ويشمل العمل . القدرات من خالل المشاركة في الرعاية والتنفيذ المشترك على النحو الذي توجھه أطر عمل ونظم الشركاء

 الحلقات الدراسية، التدريب –لإلطار على جانبي العرض والطلب من مثل حلقات العمل  تنفيذ أنشطة مالئمة ، الروحبھذه
 أمثلة قليلة على الشركاء المحتملين الذين أبدوا اھتمامھم بالتعاون في الثالث عشر في التذييل 1ويقدم الجدول . والمشاريع

  .اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنيةاألنشطة / النظر في المشاريع  2.3

 في خطة تنفيذھا بنھج المسار السريع بعض المشاريع المحتملة التي يمكن حدد تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى
سية والمعايير الرئي. وسيتعين على ھذه المشاريع تناول المجاالت ذات األولوية في تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى. التنفيذ

دور المشروع ومالءمته للقطاعات ذات األولوية، وقيمة أي نشاط بالنسبة لتنفيذ اإلطار العالمي المقترحة لالختيار ھي 
للخدمات المناخية على جميع المستويات، وأرجحية توقع اتمامه بنجاح، والقيمة واألثر الواضحين لالستخدام المقصود، 

 .والفعالية بالقياس إلى التكلفة

  

 عملية تطوير القدرات
 خطوات لتطوير8 

 المرفق الوطني لألرصاد
 الجوية والھيدرولوجيا

 1الخطوة
 تحديد المتطلبات

 1الخطوة
تحديد المتطلبات

 3الخطوة
 تحديد الثغرات

 8الخطوة
المراقبة والتقييم

  2الخطوة 
 وضع خط األساس

  4الخطوة
 وضع الخطة اإلستراتيجية

  6الخطوة
 5الخطوة حشد الموارد

 كفالة االلتزام والدعم الوطنيين

 7خطوةال
تنفيذ االستجابة الخاصة 

  8الخطوة
 المراقبة والتقييم

   مستدامة تحسينات

   (NMHS) للمرفق
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  :ن استخدام األسئلة التالية لتقييم األولوية الممنوحة للمشاريع واألنشطة المرتبطة بھاويمك

ًھل يشمل المشروع بلدا ناميا أو بلدا من أقل البلدان نموا، أو دولة نامية جزرية صغيرة أو بلدا غير ساحلي؟  • ً ً ً ً  
من إعادة التركيز من خالل توسيع ًھل يستند المشروع إلى أنشطة تطوير القدرات القائمة فعليا مع قدر   •

   في مكان جديد، وتشغيل المشروع، أو توسيع نطاقه؟موضع التطويرالنطاق، أو تحديد 
 وينبغي أن ينطوي المشروع على طار الزمني والميزانية المقترحين؟ھل يمكن تحقيق المشروع ضمن اإل  •

  .طار الزمني المحدد ضمن اإلاإلنجازًن قادرا على ووإن يكإمكانية كبيرة لنجاحه، 
ھل يلتزم المشروع بالتغذية المرتدة بالتعليقات، والحوار، والمراقبة والتقييم أو بحصائل اإللمام بركائز   •

  ؟GFCSاإلطار 
  ھل يستند المشروع إلى الشراكات القائمة فيما بين المنظمات والمجموعات؟  •
  لمعلومات المناخية ومستخدميھا، على الدوام؟ًھل يتبع المشروع نھجا ينطوي على تطوير قدرات مقدمي ا  •
  ؟)2.1الفرع (الضرورية والكافية المذكورة لتطوير القدرات ھل يسھم النشاط في تحقيق الشروط   •
 التي لم يكن يتسنى لفرادى الكيانات GFCSھل ينتج عن المشروع، اإلسھام في تحقيق أھداف اإلطار   •

  تحقيقھا؟
ًيطور القدرات بحيث تتحسن الخدمات نوعيا وكميا، ويمكن أن تصل إلى جميع ھل يسد المشروع الثغرات و  • ً

  من يحتاجون إليھا؟
  ھل للمشروع قيمة واضحة؟  •
  ؟مستدام بالنسبة لمن يحتاجون إليهھل للمشروع أثر إيجابي   •
  ؟ھل المشروع فعال بالقياس إلى تكلفته  •

  ية والوطنيةتنفيذ األنشطة على المستويات العالمية واإلقليم  2.4

سيتبع تنفيذ أنشطة اإلطار العالمي للخدمات المناخية المبادئ الناظمة الثمانية التي حددتھا فرقة العمل الرفيعة   
وباإلضافة إلى ذلك ستتناول األنشطة التي ستنفذ السيما أثناء السنوات الست األولى لتنفيذ ). WMO ،2011a(المستوى 

ولئن . ، وموارد المياه، والصحة، والحد من مخاطر الكوارثألولوية المتمثلة في الزراعةاإلطار، القطاعات األربعة ذات ا
من الضروري لإلطار تنفيذ بعض األنشطة بنھج المسار السريع ًكان تطوير القدرات يشكل نشاطا طويل األمد، فسيكون 

انظر (فير خدمات مناخية أولية إلى أساسية لزيادة قدرة جميع المؤسسات ذات الصلة، على األقل، إلى مستوى القدرة على تو
كثيرة ال يتعدى العمل فيھا مستويات الخدمة المناخية األولية، فإن إنشاء مؤسسة وفي األقاليم التي توجد فيھا بلدان ). 1الشكل 

ًان تحسينا ّ وغيرھا من المؤسسات ذات الصلة، أن يحسن قدرات تلك البلدNMHSs يمكن، من خالل المرافق مناخية إقليمية
ً وفقا ألنشطة GFCSولذلك من المھم تناول خطة تنفيذ اإلطار . ًكبيرا بينما تجري الكيانات الوطنية تحسينات أخرى

  .ً آنفا، على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية1.1المكونات األربعة المحددة في الفرع 

  أنشطة التنفيذ على المستوى الوطني  2.4.1    

سة للغاية لتطوير القدرات فيما يتعلق بتوفير الخدمات المناخية على المستوى الوطني، السيما في البلدان الحاجة ما  
الالزمة ً ھي مصدر جميع بيانات ونواتج الرصدات تقريبا ومن المھم مالحظة أن ھذه البلدان. ًالنامية وأقل البلدان نموا

وترد في التذييلين الرابع والخامس قائمة مفصلة باألنشطة التي يتعين . لالستخدام داخل البلد وللتبادل على النطاق الدولي
ُ وتشمل ھذه األنشطة تلك التي يستھدف منھا بناء قدرة على التواصل مع مستخدمي الخدمات .تنفيذھا على المستوى الوطني

  .على التوالي) التذييل الخامس(نية إلى تطوير قدرات الخدمات المناخية الوطواألنشطة الرامية ) التذييل الرابع(المناخية 

  أنشطة التنفيذ على المستوى اإلقليمي  2.4.2    

ًأوضحت فرقة العمل رفيعة المستوى أن بلدا واحدا ال يستطيع بمفرده تطوير جميع القدرات الالزمة لتوفير  خدمات ً
وسلمت فرقة العمل بالصعوبات . يميةوأوصى أعضاء الفرقة ببذل الجھود إلنشاء مراكز مناخية إقل. مناخية وطنية متقدمة
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ً التي ينشأ فيھا المركز؛ فضال  في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار البلد أو المؤسسةمراكز اإلقليمية عادةالتي تواجھھا ال عن ُ
ولذلك أوصت .  في الحصول على موارد تمويل مستدامة لدعم ھذه العمليات،صعوبات أخرى، السيما في البلدان النامية

  .2021بحلول نھاية عام رقة العمل رفيعة المستوى بإنشاء شبكة فعالة من المراكز اإلقليمية ف

ً فضال عن المساعدة من  الخاصةويتطلب تحقيق ھذا الھدف تعزيز المراكز القائمة من خالل جھودھا التطوعية  

ديدة في مناطق جديدة السيما في ًوسيكون من الضروري أيضا إنشاء مراكز ج). التذييل السادس(الحكومات والشركاء 
الضعيفة على توفير خدمات مناخية األقاليم التي توجد فيھا مجموعات من البلدان سريعة التأثر بصورة بالغة وذات القدرات 

حد وك. ًوأنشطة ھذه المراكز المناخية اإلقليمية تبعا للمصالح واالحتياجات الخاصة لإلقليموستختلف أدوار ). التذييل السابع(
تطوير قدرات خبراء :  أنشطة أخرى عدةبأنشطة تشغيلية سوف تشمل ضمنأدنى، سيضطلع المركز المناخي اإلقليمي 

المناخ ومستخدمي الخدمات المناخية في اإلقليم من خالل حلقات العمل والمنتديات األخرى، وإنتاج معلومات ونواتج مناخية 
، وتفسير وتقييم التحليالت (LRF)م المناخي والتنبؤات والتوقعات طويلة المدى السيما لمراقبة النظا(إقليمية ودون إقليمية 
، ونواتج سيناريوھات التنبؤ وتغير المناخ من المراكز العالمية، وإنشاء علم مناخ مرجعي تاريخي الفصلية ذات الصلة

ما يلي األنشطة النمطية لتطوير القدرات التي وفي. أو األقاليم الفرعية، وإعداد مراكز للمراقبة المناخية اإلقليمية/لإلقليم و
  : لتساعد المراكز الوطنيةتلزم للمراكز اإلقليمية

  ً النطاق شديد السرعة دعما للبحث والنمذجة والتنبؤ المناخيين؛ول إلى اإلنترنت العريضتنفيذ الوص  •
لنواتج المناخية المالئمة الالزمة تحسين القدرات الفنية البشرية في مجال الخبرة الفنية إلنتاج المعلومات وا  •

  للمستخدمين عن طريق تعزيز قدرات البحوث والقدرات التشغيلية؛
   بتكنولوجيات جديدة لدعم األنشطة التشغيلية للمراكز؛توفير معدات حديثة  •
  .حلقات تدريبية لتعزيز التفاعل مع المستخدمين اإلقليميين والوطنيين/ تنظيم حلقات عمل  •

  شطة الالزمة لبناء القدرات على المستوى العالمياألن  2.4.3  

ستنشأ حاجة لتنفيذ أنشطة خدمات مناخية معينة على المستوى العالمي يكون لھا تأثير على المستويين اإلقليمي 
مدى  ويشكل أحد األمثلة على ذلك تنفيذ المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة ال).التذييالن الثامن والتاسع(والوطني 

(GPCs) إال أن ھذه ). التذييل الثامن( التي تنتج نواتج مناخية عالمية النطاق يقلص نطاقھا إلى المستويين اإلقليمي والوطني
تنفذھا البلدان المتقدمة التي تتسم بمستوى عال من القدرة التكنولوجية واالقتصادية، وقد ال تحتاج إلى تطوير المراكز 

قدرات  لكن قد تحتاج إلى GFCSساسية أو الموارد البشرية أو المؤسسية من خالل تنفيذ اإلطار القدرات الخاصة بالبنية األ
). التذييل التاسع( تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ،ويشكل مثل آخر. السيما بشأن مسائل من مثل التفاعل مع المستخدمين

وھذه . المي تلبي االحتياجات على النطاقين اإلقليمي والوطنيويلزم عدد كبير من التحسينات في نظم الرصد على النطاق الع
ًاإلجراءات، على سبيل المثال، المحددة في خطة التنفيذ للنظام العالمي لرصد المناخ دعما التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

في تنفيذ أنشطته في القطاعات  ًبشأن تغير المناخ ھي جميعا على نحو ما مالئمة لإلطار العالمي للخدمات المناخية السيما
وفيما يلي بعض األنشطة المحددة . ذات األولوية المتمثلة في الزراعة والصحة وموارد المياه والحد من مخاطر الكوارث

  :للتنفيذ على نطاق عالمي

  أنشطة تحسين اآلليات الالزمة لتبادل البيانات بين المراكز والبلدان والمستخدمين  2.4.3.1  

ألرصاد الجوية، لخاصة باا(ن بتبادل بيانات ونواتج الخدمات المناخية ليات والسياسة العامة المتعلقااآلستشكل   
ًبين مقدمي المعلومات ومستخدميھا والبلدان مكونا رئيسيا من مكونات ) البيئية، والمجتمعيةوالھيدرولوجية، والمناخية، و ً

 ھو بنية WMO التابع للمنظمة (WIS)ل، فإن نظام معلومات المنظمة وعلى سبيل المثا. اإلطار العالمي للخدمات المناخية
 WISويوفر النظام . WMOأساسية عالمية واحدة منسقة مسؤولة عن وظيفتي االتصاالت وإدارة البيانات ألعضاء المنظمة 

ًنھجا متكامال مناسبا للجمع الروتيني لبيانات ونواتج الرصد ونشرھا تلقائيا،  ً  البيانات والوصول ت اكتشافًفضال عن خدماًً
إليھا واسترجاعھا بالنسبة لجميع البيانات الخاصة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بھا من بيانات تنتجھا المراكز والبلدان 
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شركاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية كجزء رئيسي من  إلى WIS النظام WMOوتقدم المنظمة . WMOأعضاء المنظمة 
قري لالتصاالت العامة التي تدمج مجموعات البيانات ذات األولوية المتقدمة سواء كانت في الوقت الفعلي أو في العمود الف

يستطيع تخزين وتبادل كميات كبيرة من البيانات من مثل تلك المتحصل ھو و. غير الوقت الفعلي، بغض النظر عن المكان
 على السواتل، من أجل تناول بيانات ونواتج أدق استبانة من نماذج التنبؤ والمعتمدةعليھا من النظم الجديدة األرضية القاعدة 

  .العددي بالطقس والنماذج المناخية، وتطبيقاتھا

ًواتساقا مع مبدأ االستناد إلى ما ھو قائم فعليا بدال من ازدواج المؤسسات والجھود القائمة، تتوقع    ً الدورة السادسة ً
لجوية أن يتمكن نظام معلومات المنظمة من العمل كآلية نشر رئيسية ضمن اإلطار  العالمي لألرصاد اعشرة للمؤتمر

، والعناصر الرئيسية لتنفيذ WMOللمنظمة والواقع، أن عمليات المراكز المناخية اإلقليمية التابعة . العالمي للخدمات المناخية
االمتثال لمتطلبات نظام ًمطلوب منھا فعليا  ، ومراكز أخرى كثيرةNMHSsمرافق النظام معلومات الخدمات المناخية، و

  .WIS تابعة للنظام (DCPCs) معلومات المنظمة، كما يمكن أن تصبح مراكز لتجميع البيانات والنواتج

ًواتساقا مع ما ذكر آنفا سيكون من الضروري لإلطار    ًGFCS أن يضطلع بأنشطة من شأنھا تعزيز تطوير القدرات 
  :وستشمل ھذه األنشطة ما يلي. ومات المنظمة على المستويين اإلقليمي والوطنيًتمشيا مع تنفيذ نظام معل

  احتياز نظم أوتوماتية جديدة لنقل الرسائل واستبدال القديمة منھا في المراكز المناخية الوطنية؛  •
  لتيسير تبادل البيانات والنواتج ذات الصلة؛وضع سياسة للبلدان لدعم إنشاء توصيل شبكي مالئم   •
ًتسھيالت جمع البيانات ونقلھا وفقا للمبادئ تحديث شبكات اتصال المراكز الوطنية من أجل / إصالح  •

  والنظام العالمي لالتصاالت؛/ (WMO)التوجيھية لنظام معلومات المنظمة 
  تنفيذ سبل الوصول إلى اإلنترنت عريض النطاق شديد السرعة؛  •
  .ز المناخية من أجل نشر المعلوماتتحديث نظم وسائط اإلعالم في المراك/ تحسين  •

 WISغير نظام إال أنه يتعين اإلشارة إلى أنه ينبغي بحث الخيارات الخاصة بتبادل البيانات التي يستخدمھا شركاء آخرون 
  . واألخذ بھا باعتبارھا خيارات مالئمة أثناء تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخيةWMOالتابع للمنظمة 

  شاريع التنفيذ األوليم/ أنشطة  2.5  

وتستجيب ھذه األنشطة لبعض . يرد عرض تفصيلي في التذييلين العاشر والحادي عشر ألنشطة ومشاريع التنفيذ األولي
أنشطة تطوير القدرات المثارة في مرفقات ركائز الرصد والمراقبة وبرنامج التواصل مع المستخدمين، والبحث والنمذجة 

، وفي األمثلة النموذجية التي أعدت للقطاعات األربعة ذات األولوية لإلطار خدمات المناخيةوالتنبؤ، ونظام معلومات ال
GFCS . اإلطار ) ركائز(ستحدد ركيزة فوستشمل ھذه األنشطة المعلومات الواردة أدناه، أما المعلومات الواردة بين قوسين
GFCSالمرتبطة بھا .  

ركيزة برنامج التواصل مع (دام المعلومات والنواتج المناخية تنظيم مشاريع تطبيقية تجريبية لتعزيز استخ  •
  ؛)المستخدمين

تحسين إنتاج النواتج واستخدامھا، من خالل التعاون مع المستخدمين وغيرھم من أصحاب المصلحة بما في   •
ذلك استخدام التخطيط والتشاور الواسعين على المستوى الوطني اللذين تحققا في إطار أنشطة من مثل 

والبحث والنمذجة  / CSIS / UIPالركائز  ((LDC)ً في أقل البلدان نموا (NAPA)برنامج عمل التكيف الوطني 
  ؛)والتنبؤ

ركيزة الرصد ( الصغيرة ًتعزيز شبكة الرصد في البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية  •
  ؛)والمراقبة، وركيزة برنامج التواصل مع المستخدمين
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البحث / ركائز الرصد والمراقبة(تحسين نظم االتصاالت الخاصة باألرصاد الجوية ونظم االتصاالت عامة   •
  ؛)CSISونظام معلومات الخدمات المناخية / والنمذجة والتنبؤ والنمذجة

لة معلومات مناخية مالئمة ذات صالموارد، الخبرة الفنية الالزمة إلنتاج (تحسين مستوى القدرات الفنية   •
ركيزة (بما في ذلك المسائل اإلجرائية ) بالسياسة العامة، وخدمات إنذار تشغيلية للقطاعات ذات األولوية
  ؛)البحث والنمذجة والتنبؤ، وركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية

قيت توفير قدرة مؤسسية محسنة للمراكز الوطنية واإلقليمية لتقديم خدمات مالئمة وموثوقة ومناسبة التو  •
  ؛)ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية(خاصة بالمناخ والطقس 

تعزيز قدرات البحث والتشغيل للمراكز المناخية العالمية واإلقليمية والوطنية من مثل المراكز العالمية إلنتاج   •
 للعمل NMHSs والمرافق WMO، والمراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة GPCsالتنبؤات الطويلة المدى 

ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية، وركيزة البحث (لمراكز التنسيق والتطوير والنشر كشبكة كفؤة 
  ).والنمذجة والتنبؤ

  )بما في ذلك الجوانب التشغيلية والتنظيمية (التنفيذنھج  2.6  

 كما يستند إلى األنشطة التي يضطلع يستند نھج التنفيذ إلى الثماني مبادئ التي وضعتھا فرقة العمل رفيعة المستوى،  
ًبھا فعليا مقدمو الخدمات ومستخدموھا لتحسين الوصول إلى الخدمات المناخية لتلك البلدان التي ليست لديھا القدرة على 

) تقدمأو س(وتتمثل األولوية األولى في بناء قدرات المؤسسات الوطنية التي تقدم . إنتاج خدمات مناخية تحتاج إليھا مجتمعاتھا
والمستوى الثاني لألولوية ھو للمؤسسات اإلقليمية ألن تلك المؤسسات يمكن أن . الخدمات المناخية على المستوى الوطني

 الالزمة لتقديم الخدمات الالزمة، وترى تساعد في حل المشاكل التي تعاني منھا بلدان ال تتوافر لھا الموارد المالية والبشرية
ھج المتبع في تنفيذ كل نشاط سيتأثر بما إذا كان يتم تناوله على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو خطة تنفيذ اإلطار أن الن

، ذلك ينبغي اتباع نھج التنفيذ لتوفير الكفاءات، وتحديد المسؤوليات، وتعظيم القيمة إلى أقصى حد عند كل مستوىول. الوطني
  :على سبيل المثال

  الل التنسيق على المستوى العالمي؛لدولية سيكون من خأن أفضل وضع للمعايير والنواتج ا  •

 وتطوير أن الوصول اإلقليمي إلى المعلومات، ووضع وتقديم نواتج لألقاليم، وبعض جوانب التدريب  •
عالقات بين منتجي الخدمات ومستخدميھا سيتم تحقيقھا على أفضل نحو على الالقدرات وبعض جوانب إقامة 

  المستوى اإلقليمي؛

وضع وتقديم النواتج على النطاقين الوطني والمحلي، وإقامة عالقات بين مقدمي الخدمات ومستخدميھا، أن   •
  .، على المستوى الوطنيوالتدريب وتطوير القدرات سيتم تناولھا على أفضل نحو

ين العاشر التذييلولدى تطوير قدرات الخدمات المناخية الوطنية، سيحتاج اإلطار إلى تنفيذ األنشطة الواردة في 
وسيتعين . والحادي عشر التي تتناول في معظم الحاالت، أنشطة تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية

 الذي يعمل مع الوكاالت والبرامج والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، وغيرھا من أصحاب GFCSعلى اإلطار 
  :لخطواتالمصلحة اتباع نھج يتمثل في ھذه ا

 بشأن الكيفية التي ينبغي أن ينفذ بھا اإلطار، لتناول القطاعات ذات األولوية 2013وضع خطة عمل في عام   •
  في البلدان التي تحتاج إلى خدمات مناخية أساسية، وتحديد المجاالت المناسبة للتنفيذ األولي؛

  لمخطط؛، التنفيذ األولي لألنشطة على النحو ا2017 إلى 2013بين منتصف   •
  . تقييم التقدم المحرز والتوسع في التنفيذ إلى قطاعات ومجاالت جديدة حسبما يلزم ذلك2022 و2018بين   •
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تدريب العاملين في مجال الخدمات المناخية، سيكون من  بشأن 2وعلى سبيل المثال لدى تنفيذ النشاط رقم   
جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بما في ذلك ي مع  النشاط المعن التعاون في تخطيط وتنفيذGFCSالضروري لإلطار 

 في رعايتھا، والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث WMO والبرامج التي تشارك المنظمة WMOبرامج المنظمة 
وسيساعد ھذا في تحديد األنشطة الالزمة للوفاء . وكاالت األمم المتحدة األخرىوغيرھا من البرامج ذات الصلة لدى 

لبلدان وأصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى الدعم إلنشاء خدماتھم المناخية أو تحسينھا من خالل تعزيز قدرة بطلبات ا
ِّتوجه عملية التنفيذ ومن خالل ھذا التخطيط الذي يشمل جميع الشركاء ذوي الصلة، ستوضع إستراتيجية . الموارد البشرية

ًد تكون ھناك حاجة لتنظيم اجتماع لھؤالء الناس لتجميعھم معا أثناء ومن المھم اإلشارة إلى أنه ق. لذلك النشاط الخاص
  .التخطيط أو المراحل األولية وكذلك اجتماعات للمتابعة أثناء مرحلة تنفيذ النشاط، حسبما يلزم ذلك

حادي  الوارد وصفھا في التذييل الويمكن اتباع ھذا النھج اإلستراتيجي في تنفيذ جميع األنشطة المقترحة األخرى  
  .عشر

  )مراقبة النجاحبما في ذلك (مراقبة وتقييم أنشطة التنفيذ   2.7  

سيحتاج تنفيذ األنشطة إلى المراقبة المستمرة سواء على مستوى خطة التنفيذ أو على مستوى المشروع لكفالة تنفيذ 
تحددھا الھيئة الرئاسية العامة ولئن كانت اإلدارة . العملية في االتجاه السليم وحل المشاكل التي يمكن أن تحدث خاللھا

فإنه سيكون من الضروري وضع نھج لخطة وفرادى المشاريع سيشرف عليھا في المقام األول الشركاء في تنفيذ المشاريع، 
ن نھج المراقبة والتقييم ينبغي أن يساعد واألكثر أھمية قاطبة، ھو أ. م المحرز اإلطار ليتسنى تقييم التقد(M&E)مراقبة وتقييم 

تحقيق األھداف اإلجمالية لإلطار، أي كيف يحدث استخدام المعلومات المناخية ذات لھيئة الرئاسية في مراقبة وتقييم كيفية ا
  .الجودة في القطاعات ذات األولوية لإلطار

   تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية مجالإدارة المخاطر في  2.8  

  :باإلطار العالمي للخدمات المناخية كما يليمرتبطة يمكن تلخيص المخاطر ال  

  قلة أو عدم اكتمال المعلومات بشأن احتياجات مقدمي الخدمات ومستخدميھا النھائيين؛  •
  ؛GFCS ركائز اإلطار  جانبالتحديد السيئ أو غير المكتمل أو الفضفاض للغاية لنطاق االحتياجات من  •
الموافق "مليات واإلجراءات الخاصة بتحديد أنشطة تطوير قدرات اإلطار أوجه عدم كفاءة أو عدم فعالية الع  •

  وتزويدھا بالموارد؛" عليھا
  إساءة استخدام األموال أو نقلھا إلى مجاالت أخرى؛  •
  صعوبات تنفيذ أنشطة تطوير القدرات؛  •
  المشاكل المتعلقة باالستدامة الطويلة األمد ألنشطة تطوير القدرات؛  •
   المصلحة غير المتالقية مع األھداف المذكورة؛مصالح أصحاب  •
ًعدم إشراك األشخاص المناسبين في أنشطة معينة تحقق تقدما وبالتالي عدم تحقق التعاون والتنسيق   •

  المتوقعين؛
  سوء تنسيق المشاريع المترابطة؛  •
  عدم تعاون الشركاء في تحديد كل االحتياجات من المعلومات الالزمة؛  •
  .ًنشطة التي ينفذھا فعليا أصحاب مصلحة آخرونازدواج األ  •

ً يمكن تناول معظم المخاطر المذكورة آنفا من خالل ،برنامج التواصل مع المستخدمينوبالنسبة لركيزة من مثل   
مخاطر تنجم عن النزعة الدفاعية في الحكومات والمؤسسات األخرى، ألن القيادة واضحة وحاسمة من أعلى مستوى 

ويتوقف الكثير للغاية على . أو المستوى المؤسسي أو القطاعي/ الزمة للبيروقراطيات على مستوى اإلداراتالتبريرية الم
كما سيشكل حشد الموارد المالية ومواصلته . يختلف فيما بين البلدانالقطاعين الخاص والعام الذي كيفية تحقيق التفاعل بين 

ًال ھاما أيضاعلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية عام ً ً.  
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 ستكون ھناك ،وعلى مستوى آحاد المشاريع لدى تنفيذ ھيكل معقد متعدد الجنسيات ومتعدد المؤسسات من ھذا القبيل  
وينبغي أن تكون اإلدارة الفعالة للمشروع قادرة على تحديد ھذه . GFCSًدائما مخاطر تؤثر على نحو ما على تنفيذ اإلطار 

االت من ھذا القبيل فإن الجوانب متعددة الشركاء ومتعددة الجنسيات من المشاريع المتعلقة وفي ح. المخاطر والحد منھا
  :باإلطار العالمي للخدمات المناخية تشير إلى أن المخاطر التالية يتعين مواجھتھا

  نقص األموال قبل إتمام األنشطة؛  •
ً لألنشطة تدعيما كامال؛عدم تدعيم أصحاب المصلحة  • ً  
  ة في تنفيذ األنشطة المختلفة؛سوء القياد  •
  عدم الشفافية في إدارة تنفيذ النشاط؛  •
  .إمكانية عدم كفاية التنفيذ إذا لم تكن الموارد البشرية متاحة  •

تخصيص الوقت الكافي في مرحلة التخطيط األولية للتنفيذ، لتحديد وسيكون من الضروري إلدارة ھذه المخاطر   
  .التي سيتعين األخذ بھا من أجل تصحيح الوضعاتيجيات الخاصة بتخفيف ھذه المخاطر المخاطر المرجح حدوثھا واإلستر

  آليات التمكين  3

  التآزر مع األنشطة القائمة  3.1  

ًھناك أنشطة كثيرة بشأن تطوير القدرات يجري تنفيذھا حاليا على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، مماثلة   
ًوتضطلع منظومة األمم المتحدة فعليا من . ططة من أجل اإلطار العالمي للخدمات المناخيةألنشطة تطوير القدرات المخ

خالل برامجھا المختلفة بكثير من األنشطة ذات الصلة بتطوير القدرات من مثل األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية، 
، FAOضطلع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وت. وتطوير البنية األساسية، والمسائل اإلجرائية وقدرات المستخدمين

وبرنامج األغذية العالمي، وصندوق األمم المتحدة للتنمية الزراعية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة 
المختلفة،  من خالل برامجھا WMO، والمنظمة (ISDR)اإلنمائي، والبنك الدولي، واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

 والكيانات التي تحظى برعاية مشتركة من مثل النظام (IOC)واليونسكو من خالل لجنته الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
، والبرنامج العالمي للبحوث المناخية وكيانات (GCOS)، والنظام العالمي لرصد المناخ (GOOS)العالمي لرصد المحيطات 

المماثلة ألنشطة تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي ض أنشطة تطوير القدرات ً تضطلع جميعا ببع،أخرى كثيرة
وھناك بالمثل بعض الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ). 1ًانظر أيضا الجدول (ًللخدمات المناخية في المجاالت المذكورة آنفا 

مشاركة ال ، العالمي للخدمات المناخية أثناء مرحلة تنفيذه ولذلك سيكون من المھم لإلطار أو تدعمھاالتي إما تنفذ ھذه األنشطة
ھذه الكيانات التي تنفذ أنشطة ذات أھداف مماثلة لركيزته الخاصة بتطوير القدرات، وتوفير آلية لھذه الوكاالت لتبادل مع 

 وبالتالي يوفر الموارد المخاطر المتمثلة في ازدواج األنشطةومن شأن ھذا أن يقلل . المعلومات ذات الصلة بشأن أنشطتھا
  .التي يمكن استخدامھا في مجاالت أخرى لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  بناء شراكات وطنية وإقليمية وعالمية  3.2  

 أنشطته بنجاح بالنسبة لجميع ركائزه، إقامة شراكات قوية مع كيانات GFCSمن الضروري كي ينفذ اإلطار   
ويتطلب ھذا غرس المواھب العلمية البشرية عالية . ةى المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميوأصحاب مصلحة مختلفين عل

. وبشكل ھام، في األقاليم النامية من العالمالمھارة عن طريق التدريب وبناء القدرات، السيما من خالل العلماء الشباب، 
  .لقدرات والتكنولوجيا والتعليم وتسھيالت الحوسبةوينبغي للبلدان المتقدمة العمل مع البلدان النامية في نقل ا

  بناء الشراكات الوطنية  3.2.1    

الخدمات المناخية تلزم إقامة شراكات قوية مع مقدمي على المستوى الوطني، أثناء تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية، 
 في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ً، البلدان نموا الذين يتمثلون في بلدان كثيرة، السيما البلدان النامية وأقلالوطنية
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المعلومات والنواتج المناخية إلى والشراكة مع ھذه المؤسسات ھامة ألنھا المؤسسات التي تقدم . NMHSsوالھيدرولوجيا 
ة والمنظمات غير الحكوميمختلف المستخدمين على المستوى الوطني كما تعمل مع كيانات من مثل الصليب األحمر، 

 القدرات الموارد ويشمل نطاق تطوير. وغيرھا، التي تستخدم المعلومات لتناول المسائل على مستوى األوساط الشعبية
وباإلضافة إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات . والتفاعل مع المستخدمين وغيرھاالبشرية والبنية األساسية 

ة إلى الشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين اآلخرين بما في ذلك مؤسسات يحتاج اإلطار العالمي للخدمات المناخي
. ، والجامعات، والقطاع الخاص، واإلدارات الحكومية وغيرھا التي تتناول مسائل ذات صلة بتقلبية المناخ وتغيرهالبحوث

 إطار وطني للخدمات  إنشاءرًوستكون الشراكة مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ھامة أيضا في تيسي
 الشراكة وأوجه التعاون وآليات عمل. ة ومستخدميھا الوطنيينالمناخية يرمي إلى الجمع ما بين مقدمي المعلومات المناخي

  . المعنيةNMHSsوإما تنشئ عالقات جديدة من خالل المرافق ينبغي أن تتفق إما مع الترتيبات القائمة على المستوى الوطني 

َّلكي يحدد بدقة نطاق القدرات الالزمة والمساعدة في وضع استجابات مالئمة من حيث قييمات قطرية وتلزم ت  
ولذلك ستكون الشراكات القوية ضرورية ضمن . ًتطوير القدرات، فضال عن تحسين تحديد األولويات الخاصة باالستثمارات

  : من خالل تيسير ما يليدمات المناخية الوطنيةومقدمي الخ NMHSsاإلطار العالمي للخدمات المناخية بين المرافق 

  مساعدة البلدان األعضاء في تحديد القدرات الالزمة للوفاء باحتياجات الخدمات الوطنية ذات األولوية؛  •
  مساعدة البلدان على إشراك وكاالت القاعدة الشعبية في استخدام المعلومات والنواتج المناخية؛  •
 أوجه النقص من خالل دور وتنفيذ المواد اإلرشادية لمقدمي الخدمات المناخية مساعدة البلدان في تحديد  •

 في السياقات مي الخدمات المناخية الوطنيةوسيستخدم الدور المتوقع لمقد. الوطنية والتقييمات القطرية
  الوطنية والدولية في تنوير العملية؛

ستخدام التصنيفات لتوجيه المساعدة المقدمة ًتصنيف مقدمي الخدمات المناخية وفقا لمستوى الخدمات وا  •
ُكما ستربط الفئات بالقدرات البشرية، والمؤسسية، وقدرات . مجاالته ذات األولويةإلنجاز تناول اإلطار ل

  .البنية األساسية، والقدرات اإلجرائية الالزمة لتوفير مستويات الخدمة المطابقة

  يميةبناء الشراكات اإلقليمية ودون اإلقل  3.2.2    

على المستوى اإلقليمي تنفذ أنشطة لتطوير القدرات خاصة ًھناك فعليا عدد من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية   
، وترزيم المعلومات ودعم مقدمي الخدمات المناخية ينوتشمل ھذه األنشطة النمذجة والتنبؤ المناخي. بالخدمات المناخية

مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية من مثل  مؤسسات ،اتوتشمل ھذه المؤسس.  في اإلقليمالوطنية
 في غواياكيل (CIIFEN)والمركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) كينيا( في نيروبي ICPACالدولية المعنية بالتنمية 

ومركز بيجين ، )النيجر(ي نيامي  ف(ACMAD)، والمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية )إكوادور(
موارد لبناء ًوھناك أيضا كيانات إقليمية تقدم . وغيرھا) اليابان( في طوكيو للمناخ، ومركز طوكيو )الصين(للمناخ في بيجين 

قدرات المؤسسات اإلقليمية العاملة في المسائل المناخية وتشمل ھذه المؤسسات، المصارف اإلقليمية، واالتحادات 
إقامة شراكة مع ھذه المؤسسات اإلقليمية ولذلك سيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية . ية اإلقليمية وغيرھااالقتصاد

  .بحيث يمكنه االستفادة من الخبرة التي اكتسبتھا حتى اآلن

عابھا من قبل لتطوير قدرات المؤسسات لتيسير تحقيق تحسين في تقديم الخدمات المناخية واستيُوقد بذلت جھود كبيرة 
المستخدمين إال أنه التزال توجد ھناك فرص كبيرة يتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية من خالل ركائزه تناولھا 

 في NMHSsدعم كثير من المرافق :  ضمن أخرى،ويمكن أن تشمل ھذه الفرص. والسيما في المراحل المبكرة من تنفيذه
؛ ومساعدة مستخدمي المعلومات والمعارف المناخية الستخدام المعلومات ناخية أساسيةالبلدان النامية لتوفير خدمات م

والبيانات والنواتج، ومواجھة النقص في البنية األساسية الالزمة إلنتاج ونشر المعلومات والنواتج المناخية؛ وتحسين التنسيق 
في تطوير القدرات سيتعين على وفيما يلي بعض الثغرات . داخل منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المناخية

  : تناولھا من خالل ركائزهGFCSاإلطار 
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منح أولوية متقدمة إلنشاء وتمويل مراكز مناخية إقليمية أثناء التنفيذ المبكر لإلطار، ألنھا ستساعد في تلبية   •
لومات والنواتج المناخية بنفسھا، بينما بعض احتياجات البلدان النامية غير القادرة حتى اآلن على إنتاج المع

 عمليات إنشاء مراكز مناخية إقليمية في WMOوقد بدأت المنظمة . ُتبذل الجھود لبناء تلك القدرات الوطنية
ًمعظم األقاليم لكن مراكز مناخية إقليمية كثيرة متوخاة تتطلب دعما ماليا بل ومساعدة بالخبرة الفنية لتص بح ً

  ؛ زمنيةفي أقل مھلةنھا تشغيلية، وذلك مراكز معينة على أ
تطوير القدرات بالنسبة لمقدمي المعلومات المناخية على النطاق الوطني، السيما في البلدان يتعين تعزيز   •

النامية ألن بعض ھذه البلدان اليزال يفتقر إلى القدرة الالزمة على توفير حتى المعلومات والنواتج المناخية 
 ضمن اإلطار، تقييم حالة القدرات الوطنية لوضع خط أساسوسيكون من الضروري . األساسية الالزمة

 على توفير الخدمات المناخية الدعم بحيث يمكن تحسين مسؤولياته، ثم تحديد أي البلدان يحتاج إلى للعمل
  ؛)مرةخطوة واحدة في كل (المراحل بعناية  من خالل اتباع نھج محدد الالزمةالوطنية 

فقدرات عناصر . لبرنامج التواصل مع المستخدمين للعمل في جميع المستوياتت واإلمكانيات نقص القدرا  •
  ًكثيرة تغطيھا ركائز اإلطار، غير كافية حاليا وتحتاج إلى تحسين؛

إن بعض مستخدمي المعلومات المناخية اليزالون غير واثقين من المعلومات المناخية المقدمة ولذلك   •
فمن خالل ھذا . مقدمي الخدمات بشأن جودة وفائدة وترزيم المعلوماتمن قبل يحتاجون إلى إشراكھم 

  ؛التفاعل يستطيع مستخدمو المعلومات تقييم المعلومات والنواتج المناخية المقدمة
بعض المستخدمين يفتقرون إلى المعارف المناخية، ويحتاجون إلى المساعدة لتحسين استخدام المعلومات في   •

 ،للتوعية واالتصال والتدريب متعدد التخصصات والتواصل إلى آليات يحتاجونعالة ومن ثم اتخاذ قرارات ف
  من مثل منتديات التوقعات المناخية، وأفرقة العمل المتعددة التخصصات، والمؤتمرات، وما إلى ذلك؛

يات، واألدلة، المعدات، والبرمج(البنية األساسية الضرورية إلنتاج ونشر المعلومات والنواتج المناخية   •
ويتعين على . التزال تنقص في بعض البلدان) والمؤلفات، والوصول إلى اإلنترنت، وأدوات االتصاالت، إلخ

وإقليمية أن تتناول ھذه المسائل ألنھا وسيلة إنتاج أنشطة اإلطار ذات الصلة التي تنفذ مع كيانات عالمية 
  والنواتج إلى من يحتاجون إليھا؛معلومات ونواتج جيدة، ومن ثم تقديم ھذه المعلومات 

إن شبكات الرصد التزال تفتقر إلى معظم البارامترات األساسية السيما في المناطق المدارية وفي كثير من   •
  المثال المناطق الجبلية، ومناطق خطوط العرض العاليةعلى سبيل (المناطق النائية من العالم 

  بناء الشراكات العالمية  3.2.3    

 اإلطار العالمي للخدمات المناخية بشأن تطوير القدرات مع الكيانات العالمية ذات الصلة، شراكة إن شراكة  
وعلى المستوى العالمي ھناك مراكز عالمية تنتج نواتج مناخية يتم تلقيھا . ضرورية الستدامته القصيرة األمد والطويلة األمد

ًوھناك أيضا وكاالت وبرامج األمم المتحدة . إلقليمي ودون اإلقليميعلى المستوى اإلقليمي ثم يقلص نطاقھا إلى المستويين ا
.  الموارد البشرية وأدوات البنية األساسية والبرمجيات الجاھزة تطويرالتي لديھا برامج جيدة لتطوير القدرات تتراوح بين

وسيتعين على اإلطار . رخرى الخاصة باإلطاوتعرض تفاصيل بعض ھذه األنشطة في المرفقات واألمثلة النموذجية األ
  .احتياجات المستخدمين/ العالمي للخدمات المناخية إقامة شراكة مع ھذه الكيانات لكفالة أن تلبي النواتج المقدمة طلبات

  إستراتيجية االتصال  3.3  

ت، سواء على  إقامة نظام لالتصاال، وحكومية دولية،سيتعين على اإلطار لكونه ھيئة متعددة الوكاالت، ومتعددة المؤسسات
ًالمستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني يكون مسؤوال عن إصدار التقارير بصفة منتظمة عن أنشطة اإلطار إلى جميع 

 تكون لديھا قائمة من األھداف، اتصاالت عامة لإلطارولذلك يتعين وضع إستراتيجية .  والجمھور عامةالمؤسسات المعنية
  .رك فيه طائفة واسعة من أساليب االتصاالت ووسائط اإلعالم سبل تحقيقھا، الذي تشاوأن تحدد
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  :ومن أھداف إستراتيجية االتصاالت العامة ھذه ما يلي

خلق وإذكاء الوعي بالحاجة إلى الخدمات المناخية وبالفوائد الناجمة عنھا فيما يتعلق بمساعدة المجتمع بأكمله   •
  على التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره؛

ومصممو الخدمات  في ذلك أوساط المستخدمين، اإلطار من جميع أصحاب المصلحة، بمالدعم لُنشدان   •
 والكيفية التي ومقدموھا، والحكومات، والجھات المانحة من خالل تعزيز الفوائد الھامة التي سيجلبھا اإلطار

 لكفالة االستمرار سيحققھا بھا، ومن خالل الحوار، تعزيز اإلحساس بالمشاركة فيما بين أصحاب المصلحة
  الطويل األمد لإلطار ونجاحه؛

 بواسطة مختلف أصحاب من اإلطار إلى الخارجتعزيز االعتراف بعالمة اإلطار بحيث تنتشر االتصاالت   •
  المصلحة والجھات الفاعلة بطريقة دينامية وتفاعلية تزيد قوتھا الدافعة الخاصة؛

خدمين من خالل مجموعة من مبادرات التعليم العام وبرامج تحسين اإللمام بشؤون المناخ في أوساط المست  •
وسيتناول اإلطار من خالل برنامج التواصل مع المستخدمين الحاجة إلى الدعوة . التدريب اإللكترونية

، ولفرص التدريب الموجھة نحو للخدمات المناخية على مستوى األوساط العالمية واإلقليمية والوطنية
  .ھا من مبادرات لتطوير القدراتالقطاعات وما يرتبط ب

وسوف تنقل المعلومات عن اإلطار العالمي للخدمات المناخية إلى جميع األطراف المھتمة من خالل أشكال شتى 
وسائط اإلعالم (ويمكن استخدام وسائط اإلعالم بجميع أشكالھا . لوسائط اإلعالم وقائمة بريدية متاحة في األمانة المسؤولة

ًلتحقيق ھذا الغرض رھنا بمن يحتاج إلى المعلومات، وفعالية ) ط اإلعالم اإللكترونية، واإلنترنت، والھاتف، ووسائالمطبوعة
الضخمة في جميع األشكال وفي ھذه الحالة يشكل القطاع الخاص، من خالل مشاركته . أسلوب تقديمھا وفي أي وقت تقدم

وبخالف ھذا الترتيب يمكن لوسائط . استھالك الخدمات المناخيةً لمحتوى وسائط اإلعالم وسيطا بالغ األھمية في الرئيسية
.  بما في ذلك المجتمعات المحليةأخرى المساعدة في تدفق المعلومات المناخية إلى آحاد المستخدمين على مستويات مختلفة

 للخدمات المناخية في مجال مكافحة الكوارث واإلغاثة اإلنسانية مستھلكوكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل 
الحكومات المحلية ية التي ھي المستخدمين النھائيين، كما أن ويعمل كوسيط يقدم المشورة واإلنذارات إلى المجتمعات المحل

 مستھلكة للخدمات المناخية ويمكن ،وحكومات المقاطعات بمسؤولياتھا عن تخطيط االستجابة لمقتضيات الكوارث وإدارتھا
  .ت وسيطة تنقل المعلومات المناخية إلى المستخدمين النھائيينًأيضا أن تعمل كھيئا

الحلقات / ستساعد التقارير عن أنشطة ركائز اإلطار التي تقدم في مختلف االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العملو
  .لم يكن عن اإلطار ككل إن في إبالغ رسائل عن األنشطة الخاصة بالركائز ذات الصلةً أيضا الدراسية

  :اعد ھذه الجھود ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية فيوستس

  قيمة الخدمات المناخية؛اإلسھام بالمعلومات التي تعزز الرسالة الرئيسية اإليجابية عن   •
   األنشطة األخرى وتقديم تقارير عن تجارب النجاح المبكرة؛معتوفير معلومات عن الصالت   •
  نشطة اإلطار؛توفير معلومات تظھر مالءمتھا أل  •
اإلطار العالمي للخدمات المناخية استخدام اتصاالتھا المباشرة مع أوساط المستخدمين ومع الوسطاء لتعزيز   •

  .بطرق مالئمة
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  حشد الموارد  -4

ھناك مؤسسات، وآليات تمويل ثنائية ومتعددة األطراف، ووكاالت دولية تقدم التمويل في البلدان لكن في معظم   
ومن المھم اإلشارة إلى أن التمويل على المستوى .  التمويل من ھذه الھيئات من خالل الحكومات الوطنيةالحاالت يأتي

ًالوطني يعتمد اعتمادا كبيرا للغاية   فإذا كانت األرصاد الجوية من . بھا الحكومة األولويات للقطاعاتتحدد الكيفية التي علىً
 وكذلك تمويل ،تمويل حكومي، فإنھا ستكون من القطاعات التي تحصل على بين القطاعات ذات األولوية المتقدمة في البلد

ًمن آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف، والوكاالت الدولية نظرا ألن األولوية في التمويل من ھذه الھيئات يخضع 
 المدمرة الناجمة عن المناخ التي ً وجدير بالذكر أن عددا من البلدان، والحكومات عانى من الكوارث.عادة لرأي الحكومة

 بعض الحكومات من الحاجة تولذلك تحقق. منھا والتخفيف اآلثار من الحاجة إلى التكيف مع ھذه وتحقق. بلدانهتؤثر على 
 الدعم للقطاع في الحصول وقدمت الوطنية افي ميزانياتھإلى االستثمار في قطاع األرصاد الجوية ومنحه أولوية متقدمة 

 بعد السيما في البلدان ًاوالتمويل من القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة ليس شائع. وال من كيانات خارجيةعلى األم
ولذلك يتعين على اإلطار .  تكون األولويات منصبة على مسائل اجتماعية أخرى ال على الخدمات المناخيةقدالنامية حيث 

GFCSالمصلحة في الخدمات المناخية لتوعية الحكومات من خالل  العمل مع أصحاب،، أثناء الجزء المبكر من التنفيذ 
للطرق ويرد في التذييل الثاني عشر وصف . إظھار القيمة االقتصادية للخدمات المناخية، وبالتالي الحاجة إلى االستثمار فيھا

ائد االجتماعية واالقتصادية لتوضيح القيمة والفو من جھود يقومون بهالتي سيساعد بھا اإلطار مقدمي الخدمات المناخية فيما 
  .للنواتج والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
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  المشاريع/ موجز تقدير تكاليف األنشطة  -5

ًسيكون التنفيذ الناجح لإلطار العالمي للخدمات المناخية نشاطا رائدا وسيساعد جميع البلدان في تحسين  أمن وسالمة ً
والتعاون والتنسيق . وتقليل مخاطر فقدان الممتلكات والخسائر االقتصادية إلى أدنى حد نتيجة لتغير المناخ وتقلبيتهمواطنيھا، 

ًالعالميان وحسن النية ضرورية جميعا في مجال تطوير القدرات أكثر منه في أي مجال آخر ويرد .  لكي تتحقق تلك األھدافُ
وتقديرات التكاليف . تقدير التكاليفتذييل الثالث عشر ملخص األنشطة والمشاريع المقترحة بما في ذلك  في ال2في الجدول 

 2023 و2018وستحدد التكاليف الخاصة باألنشطة المنفذة بين فترة . 2017-2014، و2013-2012ھي بالنسبة لفترتي التنفيذ 
فرقة العمل رفيعة المستوى بالنسبة لميزانية التقرير ا فيما يتعلق باألولي وتقديراتھا، أمفي وقت مالئم أثناء فترة التنفيذ 

  .2017 إلى 2014ُ نطاق التكاليف التي نظرت بالنسبة للفترة في سيكون  فإنهألنشطة تطوير القدرات
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  التذييالت  

  إنتاج المعلومات والنواتج المناخيةأنشطة تطوير القدرات القائمة في مجال : التذييل األول

  مستوياتال ثالثيج نھ  -1

قدم تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى معلومات تفصيلية عن تلك األنشطة التي تنفذ على المستويات الوطنية   
ّوتجمع ھذه األنشطة في أربعة مجاالت .  مستخدميھابينلتناول إنتاج الخدمات المناخية وتقديمھا والدعوة واإلقليمية والعالمية 

قدرات إلنتاج المعلومات المناخية، والقدرات لمستخدمي المعلومات المناخية؛ وقدرات البنية ال:  تشمل تطويررئيسية
  .والتعاون الدولي في أنشطة تطوير القدرات ذات الصلةاألساسية؛ 

وفيما يتعلق بتطوير القدرات العالمي واإلقليمي على توفير الخدمات المناخية، تحققت وكاالت األمم المتحدة   
آلخرون من أنه ليس من الممكن في األجل القصير بناء قدرة كل مؤسسة مقدمة للخدمات إلى المستوى الذي والشركاء ا

 وشركاؤھا شبكات WMOً ولذلك، وانطالقا من ھذا الفھم، تنشئ المنظمة .يجعلھا قادرة على تشغيل خدمات مناخية متقدمة
المية لألرصاد الجوية ومؤسساتھم بما في ذلك المرافق الوطنية تشغيلية عالمية وإقليمية لمساعدة أعضاء المنظمة العمراكز 

 على الوفاء باحتياجات نظمھا االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بالمناخ، في NMHSsلألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
لألرصاد الجوية العالمي النطاق الثالثي المستويات، ضمن جملة أمور، المرافق الوطنية ويشمل ھذه الھيكل . بلدانھا

 التي توفر معلومات WMO التابعة للمنظمة (RCCs)والھيدرولوجيا العاملة على نطاق وطني، والمراكز المناخية اإلقليمية 
 التابعة للمنظمة (GPCs) والمراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى ، دون إقليمية، وعلى نطاق القارةوخدمات مناخية

WMOوتضطلع بمسؤولية مبادرة المنظمة . ومات وخدمات عالمية النطاق التي تقدم معلWMO الخاصة بإنشاء المراكز 
،  المتمثلة في وھيئة المنظمة التأسيسية،المناخية اإلقليمية، لجنة علم المناخ، ولجنة النظم األساسية، وبرامج ذات صلة

ًتنبؤات الطويلة المدى حاليا من خالل لجنة النظم األساسية  إلنتاج الةَّ بينما تعين المراكز العالمي(EC)التنفيذي المجلس 
ُ وتنشأ ھذه المراكز بالتعاون مع البلدان اإلقليمية األعضاء المعنية، والتجمعات االقتصادية اإلقليمية في .والمجلس التنفيذي

تاج التنبؤات طويلة المدى والمراكز  إلنةالمراكز العالميُوتنشأ . WMOبعض الحاالت، واالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة 
ّالمناخية اإلقليمية وتشغل باعتبارھا مراكز تميز، والمعايير الخاصة بتعيينھا واردة ضمن معايير الالئحة الفنية للمنظمة  ّ

WMO.  

ل باعتبارھا ّ وتشغ)ُأو ستنشأ(أن تتقيد جميع الكيانات العالمية واإلقليمية التي أنشئت ًمذكورة آنفا المبادرات الوتكفل 
 والشركاء WMOوالسياسات الخاصة بالبيانات التي تنتجھا المنظمة  بالمعايير واللوائح WMOكيانات معينة من المنظمة 

 المستويات أن الخدمات على الثالثيومن المھم اإلشارة إلى أنه من المسلم به والمحترم داخل الھيكل . اآلخرون ذوو الصلة
ً، واألكثر اتصاال بشكل مباشر بمستخدمي )اللذين قد يكونا األكثر مالءمة للخدمات المناخية(النطاقين الوطني والمحلي 

  . ينبغي أن تقدم من قبل مؤسسات وطنية إال إذا اتفقت جميع األطراف على غير ذلك،الخدمات

وفي . ماكن والظروفتختلف باختالف األ والمسائل والشواغل المتعلقة بتقديم الخدمات المناخية العالمية واإلقليمية
 وكذلك مشاكل أقل ً،معظم الحاالت فإن المراكز العالمية واإلقليمية التي تعمل في البلدان المتقدمة تواجه مشاكل أقل نسبيا
في والمراكز العاملة . خطورة من حيث الموارد المالية والبشرية ومشاكل البنية األساسية من تلك العاملة في البلدان النامية

ً وإنما تواجه أيضا نقص الموظفين ، النامية ال تواجه فقط قلة الموارد المالية المستدامة لدعم البنية األساسية والعملياتالبلدان
  .الجدد المؤھلين وعدم كفاية األموال لتدريب العاملين وعدم كفاية اإلنترنت والقدرات الوظيفية لالتصاالت

قدرات أولية، أساسية، : لتصنيف التاليًدمي الخدمات المناخية الوطنية وفقا لمقويمكن قياس قدرات البنية األساسية الحالية ل
 التي (NMHSs)وعلى سبيل المثال، فإن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ). 1انظر الشكل (كاملة، ومتقدمة 

ھي في )  من مستويات تقديم الخدمات المناخيةأي المستوى األدنى إلى المتوسط(ًتصنف حاليا في الفئتين األولية واألساسية 
والجدير بالذكر، أن عدة بلدان نامية تعمل بمستوى قوي في مجال (ًالنامية وأقل البلدان نموا حاالت كثيرة من البلدان 

ًليا جھود ُ األساسية فقط، تبذل حاإلىاألولية وفي بعض البلدان ذات القدرات ). ًالخدمات المناخية، كما أنھا متقدمة فنيا
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لتحسين البنية األساسية لشبكات الرصد فيھا، وإنتاج النواتج وتسھيالت االتصال، وتحسين التدريب على التنبؤ الفصلي، 
 وھذه الجھود في معظم الحاالت .وإنقاذ البيانات على سبيل المثال للمساعدة في تحسين قدرتھا على تقديم الخدمات المناخية

  .لسد جميع الثغرات أن ھناك عدم كفاية في التمويل غير منسقة أو نظامية، كما

  القدرة البشرية في إنتاج المعلومات المناخية  -2

ھناك عدد من وكاالت األمم المتحدة من مثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
الدولية واصلت والتزال تواصل بناء قدرات بشرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيرھا من المنظمات والمؤسسات 

وقد أدت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، باعتبارھا وكالة متخصصة لألمم المتحدة في مجال . لمقدمي المعلومات المناخية
ًالطقس والمناخ والماء دورا رائدا في تنسيق تطوير مھارات علماء الطقس والمناخ من خالل تعزيز سبل الوص ول إلى ً

برامج التدريب من خالل تقديم المنح الدراسية، والتكنولوجيات المالئمة، واألدلة، والوثائق اإلرشادية، والورقات الفنية، 
وحلقات العمل، ومن خالل تطوير كفاءات مالئمة للعمل في مجال المناخ تؤثر على تعليم وتوظيف موظفين جدد بالنسبة 

ً مركزا إقليميا للتدريب تابعا 23ًوھناك حاليا . GFCSتي سيتزايد تطورھا ضمن اإلطار لمجموعة من األنشطة المناخية ال ً ً
في جھود التعليم للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وشبكة من الجامعات ومؤسسات التدريب المتقدمة المتعاونة التي تسھم 

كز تميز متخصصة في أقاليم شتى، السيما في البلدان والتدريب على األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفي إنشاء وتطوير مرا
 كان واليزال (RTCs)إال أن مجال التركيز الرئيسي ألنشطة التدريب في مراكز التدريب اإلقليمية . ًالنامية وأقل البلدان نموا

 من تدريب أخصائي ً من أجل الخدمات المتعلقة بالطقس بدالًحاليا على تدريب المتنبئين بالطقس، وفنيي األرصاد الجوية
  .علم المناخ واألرصاد الجوية من أجل الخدمات المناخية

ًولئن كان معظم التركيز قد حدث واليزال يحدث على تدريب المتنبئين بالطقس وفنيي األرصاد الجوية بدال من 

التدريب بشأن خدمات اختصاصيي علم المناخ في حد ذاتھم، فإنه أحرز تقدم في أنحاء كثيرة من العالم من خالل حلقات 
التي ساعدت في ) WMO ،2011h ( التي نظمتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية(CLIPS)المعلومات والتنبؤات المناخية 

ُوعالوة على ذلك بذلت . خلق بعض القدرات الوطنية على إعداد وتقديم المعلومات المناخية بما في ذلك التوقعات الفصلية
 في إجراء التدريب لموظفي األرصاد الجوية في مجال األنشطة المناخية إلنقاذ لجنة علم المناخجھود كبيرة من جانب 

ً فضال عن وضع مؤشرات (CDMS)، وإدارة البيانات، واستخدام نظام إدارة قواعد البيانات المناخية (DARE)البيانات 

  .تغير المناخمناخية لكشف 

ء كثيرة من العالم في مجال التدريب الخاص بالمناخ من خالل مشروع ومنذ أواخر التسعينات أحرز تقدم في أنحا  
وساعدت حلقات التدريب التي نظمھا المشروع . WMO التابع للمنظمة (CLIPS)خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية 

CLIPSوقد . لك توقعات فصليةما في ذ في خلق قدرة وطنية في البلدان النامية على إنجاز وتقديم معلومات مناخية تشغيلية ب
ُنظمت في أنحاء العالم برامج تدريبية لخدمات المعلومات والتنبؤات المناخية وبرامج تدريبية أخرى تستھدف تطوير خبرة 

مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية فنية على التنبؤ المناخي الفصلي بدعم من مراكز من مثل 
 في بوتسوانا، (SCC) ومركز الخدمات المناخية (SADC)والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بالتنمية في نيروبي، المعنية 

والمكتب األسترالي لألرصاد الجوية، وھيئة األرصاد الجوية الصينية، والمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع 
(IRI) ومرفق األرصاد الجوية الكورية، ودائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة،  ومقره في الواليات المتحدة، وإدارة

 التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات (CPC) األرصاد الجوية الفرنسي، ومركز طوكيو المناخي، ومركز التنبؤ المناخي
ذه البرامج استضافته وكثير من ھ. وزارة علوم األرض في الھندو في الواليات المتحدة، (NOAA)والغالف الجوي 

واضطلعت بأنشطة تطوير . المراكزالمناخية اإلقليمية والمراكز األخرى التابعة للمنظمة التي تعالج القضايا المناخية اإلقليمية
  .(RCOFs) للتوقعات المناخية للقدرات بشكل دوري إلى حد ما، ومرتبطة بالمنتديات اإلقليمية

ب أخرى ذات صلة بالمناخ، بما في ذلك مبادرة التدريب التي يضطلع بھا  أنشطة تدري(WMO)ف المنظمة يوتستض  
 التي أطلقھا برنامج المراقبة العالمية للغالف (GAWTEC)مركز التدريب والتعليم التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي 

، ومعايير المعايرة ومراقبة قدرات في الميدان المتخصص المتمثل في مراقبة تكوين الغالف الجويالجوي، الذي يطور 
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البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب (ًوفضال عن ذلك، يقدم أعضاء المنظمة مثل الواليات المتحدة األمريكية . جودة البيانات
ً، والمملكة المتحدة تدريبا شامال في علم المناخ األساسي وفي اإلحصاءات (COMET)في مجال األرصاد الجوية التطبيقية  ً

  .ناخية من خالل أنشطة وحلقات عمل إلكترونيةالم

وواصل عدد من المؤسسات األكاديمية بما في ذلك الجامعات ومراكز البحوث في أنحاء كثيرة من العالم المساھمة   
ًفي تدريب الخبراء في جوانب شتى للمناخ والخدمات المناخية، وفي عدد من الجامعات أصبح المناخ اآلن جزءا من 

وعلى . باإلضافة إلى البرامج النمطية الخاصة بالحصول على درجات في األرصاد الجوية والجغرافيادراسي، منھاجھا ال
والمساھمة التي تقدمھا ھذه . تغير المناخدرجة ماجستير علمية في ) كينيا(سبيل المثال في أفريقيا، تقدم جامعة نيروبي 

  . والبحوث، في مجال الخدمات المناخية ال يمكن التھوين من قدرھاالمؤسسات في تطوير القدرات، السيما الموارد البشرية

 بالتعاون مع شركاء آخرين بإشراك األوساط (WCRP)وإلنجاز مھمته، يقوم البرنامج العالمي للبحوث المناخية   
يوية توجه البرنامج المناخ، ويشكل شراكة إستراتيجية لكفالة توافر قوة عمل مفعمة بالح/ الدولية المعنية بعلم نظام األرض

 الطويل األمد على مواصلة إشراك األوساط العلمية (WCRP)وتدعم تحقيق أھدافه وغاياته ولذلك يعتمد نجاح البرنامج 
 –الدولية، السيما األوساط من البلدان النامية من خالل شراكات إستراتيجية مع رعاة البرنامج العالمي للبحوث المناخية 

، والمنظمات (WMO) والمنظمة (IOC)، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (ICSU)لعلوم وھم المجلس الدولي ل
 الخاص بالتغير العالمي، وشبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ (START)الشقيقة من مثل نظام التحليل والبحث والتدريب 

ومن خالل أنشطته، . ، وغيرھا(IAI)التغير العالمي ، ومعھد البلدان األمريكية لبحوث (APN)لبحوث تغير المناخ العالمي 
ً يسعى البرنامج العالمي للبحوث المناخية جاھدا ،وفي إطار اإلستراتيجية الخاصة بالتعليم والتدريب وتطوير القدرات

 وإيصال لالستجابة لالحتياجات الحالية الناشئة لمقدمي ومستخدمي الخدمات المناخية من خالل بناء قدرات لبحوث المناخ
مساھمات البرنامج العالمي وفي ھذا الصدد تمثلت . العلم إلى الجمھور على النطاق العالمي، والسيما في األقاليم النامية

  :للبحوث المناخية، الھامة من خالل مختلف أنشطة تدريبه التي تحظى برعاية مشتركة فيما يلي

لتنبؤ لتوفير المعلومات المناخية الالزمة القائمة على تيسير وتنسيق البحوث المناخية والنمذجة والتحليل وا  •
  العلم إلى صانعي القرارات؛

  مساعدة أوساط البحوث ومؤسسات التعليم األعلى بالتعليم والتدريب وإعداد الجيل التالي من علماء المناخ؛  •
دان النامية ليصبحوا أكثر توفير فرص أكبر للعلماء الذين في مستھل حياتھم العلمية، السيما العلماء من البل  •

  ًنشاطا في مجال البحوث والتطبيقات المناخية العالمية واإلقليمية والوطنية؛
 ليصبح أكثر فعالية ويكتسب الخبرات في تحليل وتفسير المعلومات تمكين جيل الشباب من علماء المناخ  •

يط للتكيف مع المناخ وإدارة المناخية لخدمة احتياجات صانعي القرار والخبراء الذين يتابعون التخط
  المخاطر؛

إقامة حوار فعال مع صانعي القرار، والساسة والمسؤولين عن التطور االجتماعي االقتصادي من خالل   •
  .إيجاد لغة مشتركة في استخدام المعلومات القائمة على آخر المعارف

خ، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ومركز وإن البرنامج العالمي للبحوث المناخية، والنظام العالمي لرصد المنا  
ً تضافرت معا في تنفيذ (IGAD) التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ICPAC)التنبؤات والتطبيقات المناخية 

ي الكبرى  إلدارة المخاطر المناخية بالنسبة لمنطقة القرن األفريقمشروع إليضاح العناصر الرئيسية إلستراتيجية فعالة
لمقدمي الخدمات ومستخدميھا للتفاعل وبناء القدرات وأتاح ھذا النشاط فرصة ). 2011البرنامج العالمي للبحوث المناخية، (

وتلقى المنظمون مساعدة كبيرة من متطوعين من . (IGAD)للمشاركين من بلدان الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
  .وبرنامج التكيف الخاص بأفريقيا التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيلمملكة المتحدة دائرة األرصاد الجوية في ا

وعلى سبيل المثال، . وكانت ھناك برامج عديدة لتدريب العلماء على إنتاج سيناريوھات مقلصة النطاق لتغير المناخ  
ً منتظمة وفرصا للتدريب اإللكتروني للعلماء من يستضيف مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في إيطاليا حلقات عمل

 التي تعقد بصورة متكررة أخرى في دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدةوتمثلت جھة فاعلة نشطة . البلدان النامية
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ير تغير حلقات عمل لنموذجھا الخاص بتقليص النطاق تتضمن مناقشات تتعلق بالمتطلبات من البيانات إلجراء تقييمات لتأث
كذلك في برنامج التعاون الذي يديره مؤتمر مديري المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا األيبروأمريكي . المناخ

  . لتغير المناخ بالنسبة لھذه المنطقة الخاصةُنفذت عدة حلقات عمل إلنتاج سيناريوھات إقليمية

قدرات الموارد البشرية من خالل التدريب لدعم مقدمي ُولئن كان بذل جھد كبير في الجانب المتعلق بتطوير   
َّ ولألسف، لم يدرب عدد .الخدمات على إنشاء وتقديم خدمات مناخية، فإن نقص الموارد والتنسيق استمر يمثل مشاكل كبيرة

مالي المقدم من كاف من الخبراء من البلدان النامية من خالل ھذه الجھود، ألن الكثير من ھذه الجھود يعتمد على الدعم ال
ًااللتزام المتواصل يحوالن أيضا دون االحتفاظ بمھارات عدم وباإلضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد و. بلدان متقدمة

 وتلزم رؤية تقوم على التعلم والتحسين المستمرين في .ًالعاملين الذين تلقوا تدريبا حتى تاريخه على أوجه التقدم الجديدة
  .مناخية، تشغيلي متطورإطار عالمي للخدمات ال

  قدرات البنية األساسية للمعلومات والنواتج المناخية من أجل مقدميھا  -3

في بلدان شتى لتناول القدرات المؤسسية والخاصة بالبنية األساسية للخدمات المناخية وعلى ُتبذل بعض الجھود   
 وغيره من المشاريع الممولة من مثل تلك (VCP)  من خالل برنامجھا للتعاون الطوعي(WMO)سبيل المثال نجد أن المنظمة 

ً ومصارف إقليمية أخرى، بذلت جھودا كبيرة لتحسين شبكات الرصد التي تدعم من خالل ترتيبات ثنائية من البنك الدولي
 من وباإلضافة إلى ذلك. وتوفير شبكات رصد جديدة، وتسھيالت للحوسبة، واالتصاالت، وإدارة البيانات، وتدريب للعاملين

، والبرمجيات، والوصول (CDMS)ً مشاريع جعلت نظما من مثل نظم إدارة البيانات المناخية  ھذه الجھود، كانت ھناكخالل
ً متاحة في بعض البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية ،إلى اإلنترنت، وآليات االتصاالت، وغيرھا

  .الصغيرة

ُ المؤسسية، بذلت بعض الجھود لدعم تعزيز مرافق شتى لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ومن حيث البنية األساسية  
(NMHSs) ومؤسسات أخرى ذات صلة في البلدان النامية لمساعدتھا في تحقيق قدرات لتوفير المعلومات والنواتج والخدمات 
مكينھا من أداء أدوارھا على نحو فعال بغية ُكذلك بذلت جھود لتعزيز وإنشاء مراكز مناخية عالمية وإقليمية لت. الالزمة

إال أنه على الرغم من ھذه الجھود لم . تطوير المعلومات والنواتج التي ستمكن من توفير خدمات مناخية في جميع البلدان
ًيبذل اھتمام كاف تقريبا لالحتياجات في البلدان النامية إلى  ات مناخية البنية األساسية لنظام الرصد الالزمة لتوفير رصدُ

كثيفة الزمة للطائفة الكاملة من الخدمات المناخية على النطاقات الوطنية بالنسبة إلى نطاق عريض من احتياجات 
  .المستخدمين

 لتحسين الرصدات المناخية التي تؤديھا الفضائية المعنية بالبيئةوكاالت ال من ُوعالوة على ذلك يبذل بعض الجھد  
ُكما بذل بعض الجھد . معلومات المتأتية من ھذا السبيل مفيدة للغاية في جوانب نمذجة المناخ وكانت ال.السواتل الفضائية

  ً. وتوفير مرافق استقبال البيانات والنواتج من ھذه النظم في البلدان النامية وأقل البلدان نموالتحسين

ر جيدة التنسيق وھو أمر يحتاج ًھذه العمليات أحيانا بصورة مجزأة وليس على مراحل وبطريقة غيُولألسف نفذت   
ُكما بذل بعض الجھود من خالل برامج من .  من خالل ركائزه أثناء مرحلة تنفيذه(GFCS)إلى معالجة من جانب اإلطار 

 النظام العالمي لرصد المناخ إلصالح وتحسين شبكات الرصد وإنشاء مواقع (WWW)مثل جھود المراقبة العالمية للطقس 
  .جديدة له

من جراء افتقارھا إلى البنية األساسية الالزمة لتشغيل افة إلى ذلك كانت ھناك مشاكل للبلدان النامية وباإلض  
  .اإلنترنت عالي السرعة ووصالت االتصال الالزمة لدعم األنشطة الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والنواتج
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  ميھاالقدرة المؤسسية للمعلومات والنواتج المناخية من أجل مقد  -4

التي ينبغي أن تؤديھا مختلف المؤسسات في مصفوفة وطنية للخدمات المناخية تحتاج إلى تحديد من إن األدوار   
ومع أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية . أجل تعيين الكيفية التي يمكن بھا توفير معلومات موثوقة بشأن الخدمات المناخية

ھي المؤسسات المسؤولة عن توفير الخدمات المناخية، فإن ھذا قد ال ينطبق على  في بلدان كثيرة (NMHSs)والھيدرولوجيا 
ًوفي عدد من البلدان، تبذل جھود حاليا لتحديد أي . ُففي بعض الحاالت، تمنح ھذه الوالية لمؤسسات أخرى. جميع البلدان ُ

 بحيث يمكن تحقيق الفائدة  ھذه الخدماتالمختلفة أو كيفية تنظيم توفير  تكون مسؤولة عن توفير الخدمات المناخيةمؤسسة
ًوسيتطلب ھذا وضع أطر تشريعية وسياسياتية وطنية مالئمة وتحديدھا تحديدا واضحا. المثلى من جميع الجھود الوطنية ً .

ً دورا رئيسيا أو (NMHSs)لكن في بعض البلدان ستؤدي المرافق  ًدورا رائدا، وفي بعض البلدان فإن التحسينات في ھياكل ً ً
وضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية، ومن خالل . ًوإجراءات إدارتھا وفي استكمال موظفيھا قد يحتاج إلى تنفيذ أوال

لكي تحدد بصورة واضحة الھياكل ًركائزة السيما ركيزة تطوير القدرات، سيكون ھذا الجھد ضروريا في دعم البلدان 
ًوتمشيا مع ھذا الجھد سيكون النھج األمثل بالنسبة للبلدان . خية في البلدانالمسؤولة واختصاصاتھا عن توفير الخدمات المنا

، من مثل اإلطار الوطني (NMHSs)المرافق   ذلك، بعض آليات التنسيق الوطنية، وأن تقودھا حيثما أمكنأن تنشئھو 
  .المقترح للخدمات المناخية، إذا قررت أن تفعل ذلك

  لنواتج المناخية من أجل مقدميھاالقدرات اإلجرائية للمعلومات وا  -5

بغية تحديد وتمكين أفضل الممارسات المالئمة لمختلف عمليات اإلطار العالمي للخدمات المناخية، نشرت الوكاالت   
 من خالل لجانھا الفنية بما في ذلك لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية ولجنة الھيدرولوجيا أدلة (WMO)من مثل المنظمة 

تحدد المعايير الخاصة بالرصدات، ومعالجة البيانات والتحليالت ت المناخية والممارسات الھيدرولوجية على التوالي للرصدا
، قدمت لجنة علوم الغالف وباإلضافة إلى ذلك. مات المناخيةًاإلحصائية األساسية جنبا إلى جنب عرض وتوفير المعلو

للغالف الجوي إرشادات مالئمة بشأن اإلجراءات المطبقة على رصدات  من خالل برنامج المراقبة العالمية (CAS)الجوي 
ُولئن كانت لجنة النظم األساسية قدمت معايير حددت تحديدا خاصا، ونفذت بدرجة . تكوين الغالف الجوي ومعالجة بياناتھا ً ً ُ

جودة بعد بالنسبة للتنبؤات اإلقليمية كبيرة من أجل إنتاج نواتج تنبؤات فصلية من النماذج العالمية، فإن ھذه المعايير غير مو
وھناك مجموعة . تستند إلى النماذج اإلحصائية أو إلى نماذج تستند إلى تنبؤات مقلصة النطاقوأو الوطنية الفصلية النطاق 

ًمن نواتج البرمجيات أعدت لمساعدة البلدان في إجراء نواتج تنبؤات مقلصة النطاق ومصممة خصيصا لمجموعة من 
. ات تساعد البلدان في ميادين تقليص النطاق(WMO)التابعة للمنظمة  الزمنية، كما أن المراكز المناخية اإلقليمية النطاقات

وتوفر ھذه . وتلقى تقنيات تقليص النطاق الدعم من الجھود البحثية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية والشركاء اآلخرين
  .المؤسسات ذات الصلة لتحسين توفير الخدمات المناخية وغيرھا من (NMHSs)الجھود قدرات للمرافق 
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مقدمي بالنسبة لاألنشطة القائمة لمستخدمي الخدمات المناخية، والتعاون الدولي وتحديد الثغرات : التذييل الثاني
  الخدمات ومستخدميھا، على السواء

  القدرة البشرية لمستخدمي المعلومات المناخية  -1

رة البشرية لمستخدمي المعلومات والنواتج المناخية على المستويين اإلقليمي والوطني، على ُبذلت جھود لتطوير القد  
ً التي تعقد في أقاليم شتى من العالم، غالبا من خالل (RCOFs)ومن خالل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية . السواء ُ

ُمراكز المناخية اإلقليمية األخرى، يدعى المستخدمون من قطاعات التنسيق بين المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة وال
ّوتحول ھذه العملية إلى المستوى الوطني . للمشاركة في ھذه المنتديات كجزء من فھم تفسير النواتج وكيفية تطبيقھاشتى 

ومستخدميھا للتفاعل بشأن  بين مقدمي الخدمات (NCOFs)في بعض البلدان المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية حيث تعقد 
وإن مشاركة المستخدمين في ھذه العملية . تفسير صيغ التنبؤات اإلقليمية المقلصة النطاق إلى نطاقين وطني ودون وطني

وفھم العمليات والمشاكل المثارة في إعداد النواتج من مختلف القطاعات تساعد في بناء قدراتھا على تطبيق المعلومات، 
  .اخيةوالمعلومات المن

ولئن كانت المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ذات قيمة كبيرة للغاية لمقدمي الخدمات ومستخدميھا كوسيلة   
فإن المنتديات ال تعقد في معظم الحاالت إال مرة أو مرتين في اإلقليم كل عام بسبب محدودية الموارد للتفاعل والمشاركة، 

منتديات ً من التفاعل بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميھا وجھا لوجه، فإن بعض ولئن كان ذلك يمكن أن يحد. المالية
وسواء كانت منتديات . من السنةالمناخية تواصل االتصال بنجاح مستخدمة الوسائل اإللكترونية في أوقات أخرى التوقعات 

ًتعقد وجھا لوجه أو تفاعالت تدعم عن بعد، فإن منتديات التوقعات المناخي ة على النطاقين اإلقليمي والوطني أثبتت أنھا ُ
  .مصادر بالغة القيمة للتغذية المرتدة بالتعليقات والمعلومات من مستخدمي المعلومات والنواتج المناخية إلى مقدميھا

ًويلزم أيضا تطوير القدرة البشرية بشأن تطبيق المعلومات والنواتج المناخية عبر االختصاصات إلقامة شراكات   
 وكانت ھناك مبادرات عديدة لتطوير القدرات البشرية دعمتھا األمم .خلق كفاءات في استخدام المعلومات المناخيةول

، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (START)المتحدة، على سبيل المثال مبادرة نظام التحليل والبحث والتدريب 
تطور القدرة تقدم أمثلة على المبادرات التي ًوھي جميعا  (IAI)حوث التغير العالمي ، ومعھد البلدان األمريكية لب)اليونسكو(

المرونة إزاء تغير البشرية في العالم النامي للعلماء، وصانعي السياسة، والخبراء الفنيين، والمجتمعات المحلية لتعزيز 
 في اتخاذ ،وتطوير المناھج الدراسية واالتصالوتسھم جھودھا المشتركة في التعليم والبحث والتقييم والتدريب . المناخ

 لتطوير القدرات التي وبعض البرامج المحددة. التغير والتطور البيئي العالميقرارات عن علم واستنارة بشأن مسائل 
  :تضطلع بھا بعض الوكاالت تنفذ على النطاق العالمي وتشمل ما يلي

 والتأھب للكوارث الطبيعية، ير المناخ وتقلبيته تعمل بشأن التعليم والتوعية بخصوص تغاليونسكو  •
وتتحقق . وتستھدف عامة الناس، والنظم التعليمية والشباب في الدول النامية الجزرية الصغيرة وأفريقيا

. تفاعالت منتظمة بين مقدمي المعلومات المناخية ومستخدميھا من خالل ھذه المنتديات المعنية بتغير المناخ
ص بالعلوم الطبيعية برامج علمية دولية كبيرة بينما يعزز سياسات وتطوير العلم وينفذ قطاعھا الخا

وتشمل ھذه البرامج اللجنة الدولية الحكومية لعلوم . والتكنولوجيا على النطاقين الوطني واإلقليمي
لوم المحيطات، والبرنامج الھيدرولوجي الدولي، وبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي والبرنامج الدولي لع

   النظرية، حيث إن لدى كل منھا برامج تطوير قدرات خاص به؛األرض ومركز عبد السالم الدولي للفيزياء
 تعزيز الحوار بين أوساط مقدمي الخدمات المناخية ،يبدأ عدد من برامج تطوير القدرات على وجه التحديد  •

وتشمل أمثلة أخرى المعھد ). WHO ،2011 (ومستخدميھا مثل البرامج التابعة لمنظمة الصحة العالمية
الصيفي للمناخ والصحة الذي يديره المعھد الدولي للبحوث المعنية بالمناخ والمجتمع، والمركز التابع للشبكة 

للصحة العمومية حيث يجتمع علماء المناخ وأخصائيي  Mailmanالدولية لمعلومات علوم األرض ومدرسة 
دل للدور الذي يؤديه المناخ في زيادة أعباء األمراض المعدية ًالصحة معا للمساھمة في تحقيق فھم متبا
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وحصائل الصحة العمومية، كذلك كيفية تمثيل المعلومات المناخية لتحسين عمليات اتخاذ القرار في مجال 
  الصحة العمومية؛

نشاء  في إ(WMO)في السنوات األخيرة، ساعد برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس التابع للمنظمة   •
وتشمل ھذه األفرقة مقدمي .  في عدد من البلدان في أفريقيا"األفرقة العاملة بشأن المناخ والصحة"وتعزيز 

 االقتصادية لخدمات األرصاد –الخدمات ومستخدميھا وتعزز التقييم المتعدد التخصصات للفوائد االجتماعية 
تياجات المحددة لقطاع الصحة، باعتباره وبوجه خاص، تتناول أفرقة العمل االح. الجوية والھيدرولوجية

ًوسطا مستخدما للمعلومات  وتعمل أفرقة العمل المعنية بالمناخ والصحة لتطوير . المتعلقة بالمناخ والطقسً
 من المرفق الخاص ببرنامج التواصل مع 5قدرة وطنية، وتعرض بالتفصيل نتائج رئيسية في المربع 

  المستخدمين؛
) UNDP-GEF ،2011 ( التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي– (GEF)ئة العالمية  البيمرفقوتدعم وحدة   •

ناخ ليسا ممكنين فقط ًالمرنة بيئيا إزاء تغير المالبلدان النامية لجعل خفض اإلنبعاثات، والتنمية المستدامة 
ً اقتصاديا أيضاوإنما مغريان افز التنظيمية ولتحقيق ذلك، تطور القدرات لوضع مزيج صحيح من الحو. ً

والمالية وإزالة العوائق المؤسسية والسياساتية، وإنشاء بيئات تمكينية تجذب استثمار القطاع الخاص وتعمل 
 التابع لبرنامج األمم (GEF)وللقيام بذلك، يساعد مرفق البيئة العالمية . على زيادته في التنمية الخضراء

وترتيبھا من خالل دعمھا بمجموعة واسعة ارد والجمع بينھا  البلدان على الوصول إلى الموالمتحدة اإلنمائي
عشر الماضية، ساعد برنامج األمم وعلى مدى السنوات الثمانية . من الصناديق واألدوات واآلليات المالية

 بليون من دوالرات الواليات المتحدة لتمويل 3.3المتحدة اإلنمائي البلدان النامية في الحصول على أكثر من 
ًيع من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، وصندوق أقل البلدان نموا المرتبط به والصندوق المشار

ً، فضال عن حشد مبلغ (GEF-4)الخاص لتغير المناخ من خالل فترة التجديد الرابعة لمرفق البيئة العالمية 

ويعمل مرفق البيئة العالمية . من دوالرات الواليات المتحدة من خالل تمويل مشترك بليون 9.2إضافي قدره 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، والبنك و ھي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، –كشراكة بين ثالث وكاالت منفذة 

والبنك األوروبي آسيوية، وأفريقية، ومصارف تنمية للبلدان األمريكية، ( وسبع وكاالت منفذة –الدولي 
ومنظمة األمم المتحدة لإلنشاء والتعمير، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

وتوضع البرامج . األقطارلدمج الفوائد البيئية العالمية في تنمية تقودھا ) اليونيدو(للتنمية الصناعية 
نمائي بالتمويل من مرفق البيئة العالمية عادة من قبل والمشاريع التي يدعمھا برنامج األمم المتحدة اإل

وتشارك . ًالحكومات الوطنية وإن كانت الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية تستخدم في ذلك أحيانا
، بما في ذلك المجتمعات المحلية في تنفيذ مجموعة واسعة من وكاالت ومؤسسات القطاعين العام والخاص

دخال ھذه البرامج والمشاريع ضمن العمليات الشاملة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي كما ويتم إ. المشاريع
ً مكتبا قطريا؛140تديرھا في المقام األول شبكة البرنامج التي تشمل  ً  

. ناخيةالم في إدارة المخاطر يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  •
 وھو (CA-CRM) المتعددة األقطار بشأن إدارة المخاطر المناخيةوعلى سبيل المثال، يساعد برنامج آسيا الوسطى 

 سنوات، خمسة بلدان من آسيا الوسطى على مواءمة عمليات تنميتھا الوطنية للتصدي للمخاطر 4برنامج مدته 
 :وأحد ھذه البلدان ھو تركمانستان(بلي التي تسببھا تقلبيةالمناخ الحالية وتغير المناخ المستق

http://www.undptkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=43(؛  
وير االتصاالت الوطنية الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ويدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تط  •

-http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparation: انظر المثال في(بشأن تغير المناخ 

ghanas-second-national-communications-unfccc(؛  
.  في الوقت ذاتهاإلنتاجية الزراعيةوتعمل منظمة األغذية والزراعة لزيادة مستويات التغذية مع تحسين   •

عيين  وسيلة جيدة لتثقيف المستخدمين الزراالمدارس الميدانية للمزارعينووتشكل المنتديات الوطنية 
وتستخدم االجتماعات متعددة الوكاالت إلشراك أصحاب المصلحة . باألدوات والنواتج المتاحة لدعم القرار

في تقييم احتياجاتھم، وإعداد تقارير عن األحوال الجوية من أجل الزراعة، وإعادة تقييم نتائج النواتج 
د الجوية الزراعية التابع للمنظمة كما نظم برنامج األرصا. والخدمات المقدمة إلى أوساط المستخدمين
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(WMO)ى عقد بشأن كثير من تطبيقات األرصاد ً سلسلة فعالة جدا من الحلقات التدريبية الجوالة على مد
ومن خالل المدارس الميدانية للمزارعين، يمكن لمعلومات الخدمات المناخية . الجوية الزراعية التشغيلية

 في المنظمات غير الحكومية مفيدة في إقامة مراكز اتصاالت رقميةوكانت . الوصول إلى أوساط المزارعين
  ًالمناطق النائية من أقل البلدان نموا؛

، والبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واإلستراتيجية الدولية للحد من (WMO)وتتعاون المنظمة   •
 بشأن مشاريع ة األوروبييةلتعاون مع المفوض من مثل اثنائيينالكوارث التابعة لألمم المتحدة مع ممولين 

تطوير القدرات الوطنية واإلقليمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث في جنوب شرقي أوروبا ومنطقة البحر 
لثغرات لوتقييم  وتشمل المشاريع رسم خرائط مؤسسية تشغيلية إقليمية ووطنية؛. الكاريبي، وجنوبي آسيا

سياسات الحد من مخاطر ألولويات والمتطلبات؛ وتعزيز لمين، وتحديد واالحتياجات موجه نحو المستخد
الكوارث، واألدوار المؤسسية، والشراكات وتطوير القدرات؛ وتعزيز المراكز اإلقليمية المتخصصة 
لألرصاد الجوية، والمراكز المناخية اإلقليمية، والخدمات الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتحسين 

  رصاد الجوية والھيدرولوجيا والخدمات المناخية؛خدمات األ
حكومات أخرى / ويضطلع البنك الدولي بعدد من األنشطة ذات الصلة ببناء القدرات في شراكة مع كيانات  •

المناخ وتغيره وما يرتبط بھا من تدابير للتكيف وتخفيف مع تناول الجوانب المختلفة المتعلقة بتأثيرات تقلبية 
  .اآلثار

  وير قدرات البنية األساسية والقدرات اإلجرائية لمستخدمي المعلومات المناخيةتط  -2

وتشمل ھذه الجھود عدة . تنفذ جھود لبناء قدرات للبنية األساسية وقدرات إجرائية لمستخدمي الخدمات المناخية  
  :إجراءات من بينھا ما يلي

 التي تشكل أوضح مثل على أفضل (IPCC)لمناخ تقارير التقييم للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير ا  •
إجراء تعاون واسع بين علماء الممارسات لتحويل البيانات المناخية إلى معلومات مالئمة للقرارات من خالل 

  المناخ وعلماء القطاعات؛
ًم معا ھناك عدد من الجھود التي تدفعھا األمم المتحدة لتعزيز إشراك المنتجين والمستخدمين من خالل جمعھ  •

وتشمل ھذه الجھود تلك التي تبذلھا . خارج الوسط العلمي وعلى المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية
حلقات / منظمة األغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية من خالل مشاريعھا واجتماعاتھا

  لقاتھا الدراسية؛ح/ عملھا
المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة الصحة العالمية وھناك أمثلة فعالة من وكاالت لألمم   •

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومن عدد من البلدان والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث لتحويل 
وإرشادات للسياسة العامة بما في ذلك التفھم المتعمق المكتسب من المعلومات المناخية إلى تقييمات لآلثار 

  اإلنتاج السنوي لنشرة غازات الدفيئة التي تصدرھا المراقبة العالمية للغالف الجوي؛
 على النطاق وھناك أمثلة وطنية من بلدان من مثل كينيا ومالي وغيرھا توضح استخدام المعلومات المناخية  •

  الفصلي في توفير إرشادات للسياسة العامة؛
ين الحاجة إلى االستثمار في إذكاء الوعي وشرح المعلومات وأدركت مؤسسات قليلة من أوساط المستخدم  •

الھالل األحمر الذي يتفاعل مع مجموعات /  المركز المناخي للصليب األحمروأحد ھذه األمثلة ھو. المناخية
تشمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية واألرصاد الجوية الھيدرولوجية من خالل المنظمة العالمية 

  وغيره من أفرقة البحث العلميةIRI والمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع ،لألرصاد الجوية
ويقدم المركز المناخي للصليب . للمركزًلوضع نواتج معلومات مصممة خصيصا لالحتياجات المحددة 

قادرة على ًالھالل األحمر مثال على كيفية بناء أوساط تمثل مستخدمي المعلومات المناخية وتكون / األحمر
  العمل مع األوساط العلمية؛

ُتبذل جھود لوضع ترتيبات مع موفري ) ًبما في ذلك البلدان النامية وأقل البلدان نموا(وفي عدد من البلدان   •
  .الھواتف المحمولة لتيسير توفير المعلومات والنواتج المناخية من خالل تلك الھواتف
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  التعاون الدولي لبناء القدرات  -3

اضي كان التفاعل بشأن المسائل المناخية بين المراكز والخبراء في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في أنحاء في الم  
ًالعالم ضعيفا أو متفرقا بوجه عام إال أنه منذ أواخر التسعينات حدث تحسن كبير حيث عمل الخبراء من البلدان المتقدمة . ً

وشارك وأسھم الخبراء من البلدان المتقدمة في وضع نواتج المنتديات اإلقليمية . يةعلى نحو مشارك للعلماء من البلدان النام
ھناك مھارة (ُ وضعت للبلدان الكائنة في المناطق المدارية  قد في معظم الحاالت حتى تاريخه كانتللتوقعات المناخية التي

ُوقد قبل ). تج المناخية بسبب سرعة التأثر الشديدةمعقولة على النطاق الفصلي في المناطق المدارية، وحاجة كبيرة إلى النوا
دراسات في تقلبية المناخ وتغيره وغيرھا من المجاالت ذات الصلة للدراسة في الطالب من البلدان النامية الذين يتابعون 

كية وكندا مؤسسات أمريكية شمالية وأوروبية وفي بلدان من مثل النرويج وبريطانيا العظمى والواليات المتحدة األمري
ووكالة األرصاد الجوية اليابانية وساعدت مؤسسات من مثل ھيئة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة، . وفرنسا وغيرھا

(JMA) والمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع في الواليات المتحدة األمريكية في بناء قدرات الخبراء من ،
وعلى سبيل المثال فإن بعض أدوات . ريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من خالل العمل معھمالبلدان النامية السيما من أف

التي تستخدمھا البلدان النامية قد أعدتھا وكاالت حكومية وفي مؤسسات وجامعات من البلدان وبرمجيات التنبؤ المفيدة للغاية 
  .المتقدمة

مية من جانب البلدان المتقدمة وآليات التمويل المتعددة األطراف  للبلدان الناُوقدم دعم لتطوير قدرة البنية األساسية  
تقديم الخدمات في ھذه البلدان التزال تفتقر إلى القدرة الالزمة لتلبية احتياجات لكن بعض مؤسسات . والوكاالت الدولية

لدعم المقدم؛ وتباطؤ البلدان قلة األشخاص المتاحين للتدريب؛ وعدم كفاية ا: يمكن أن تشملزبائنھا بسبب عدد من العوامل 
  .في تنفيذ بعض الدعم الذي تتلقاه

ًوفي بعض الحاالت أدى التعاون بين الجنوب والجنوب دورا رئيسيا في بناء قدرات العاملين والبنية األساسية    ً
دعمت بلدان داخل ًوعلى سبيل المثال، تلقت بلدان من أفريقيا دعما من بلدان في آسيا وبالمثل . والمؤسسات لدى البلدان

ًويشكل مثال . وسيتعين من خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية مواصلة ھذه التفاعالت وتعزيزھا. ً بعضھا بعضاأفريقيا

  والذي)الذي يشمل إسبانيا والبرتغال(آخر، برنامج التعاون بين المرفق األيبروأمريكي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
ُ وضع نظام مشترك إلدارة قواعد البيانات الخاصة بالھيدرولوجيا وكذلك ، أنشطة تدريب بين المرافقُنفذت من خالله عدة
 ، لألرصاد الجوية والھيدرولوجياالمرافق الوطنية ستخدمهلتلمنظمة العالمية لألرصاد الجوية اإلى ُمنح و واألرصاد الجوية

  .ةالمھتم

  علومات المناخية ومستخدميھاالثغرات المحددة في تطوير قدرات مقدمي الم  -4

بذل جھد كبير لتطوير قدرات المؤسسات لتيسير إدخال تحسين في توصيل الخدمات المناخية على الرغم من حقيقة   
واستيعاب المستخدمين لھا، التزال ھناك ثغرات كبيرة يتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية من خالل ركائزه السيما 

وقد تبين من تحليل أولي أجرته فرقة العمل رفيعة المستوى .  تناولھا في المرحلة المبكرة من تنفيذهراتركيزة تطوير القد
أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية البالغ من (ً بلدا 70بشأن القدرات الوطنية لتوفير الخدمات المناخية أن زھاء 

أوصى بإنشاء برنامج بارز من قد ً خدمات مناخية أساسية حاليا، و القدرات الالزمة لتوفيرليست لديه) ً عضوا189عددھم 
 بعد تخطيط 2021-2018 و2017-2014مشاريع المسار السريع لتطوير قدرات ھذه البلدان على مدى فترتي األربع سنوات 

 مناخية وطنية لتحليل أن ستة بلدان لديھا قدرات خدماتوأظھرت نتائج ا). 2013-2012(مدته سنتان ومرحلة مسار سريع 
ً بلدا صغيرا و36 من ً بلدا آخر74محدودة للغاية وأن  ً بلدا كبيرا في حاجة إلى تعزيز لكن لديھ28ً  مع ذلك خدمة أرصاد اً

ًجوية حاليا وذات قدرات أساسية للتنبؤ بالطقس وخدمات مناخية وموظفين ذوي مھارات مالئمة للتنبؤ والتحليل وإجراء 
 ثم ًطوير القدرات على مراحل بدءا باالحتياجات للخدمات األولية ثم األساسيةريب المقترح لتوسينسق التد. اإلحصاءات

.  وسيرتقي ھذا الجدول الزمني للتدريب بالمراكز لتزيد األداء الجيد عبر فترة من الوقت.المجموعة الكاملة من الخدمات
/  إضافي في أنحاء العالم يحتاجون إلى تدريب موظف2500وباإلضافة إلى ذلك، رأت فرقة العمل رفيعة المستوى أن 

. توظيف إلنتاج المعلومات والنواتج المناخية الالزمة للمستخدمين في إطار عالمي للخدمات المناخية كامل التشغيل والفعالية
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. صغيرة قد ال توجد عادة في المؤسسات الوسيلزم توظيف موظفين جدد إلدارة عبء العمل المتزايد ولجلب كفاءات جديدة
 وغيرھا من مقدمي الخدمات NMHSsويركز ھذا البرنامج على تطوير قدرات العاملين وتقديم الخدمات في المرافق 

  .المناخية الوطنية



30 

   والھيئات التأسيسية مشتركةالبرامج، والبرامج التي تحظى برعاية: التذييل الثالث

  المعني بتطوير القدرات وWMOالفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة   -1

آلية  خاصة ب والمعني بتطوير القدرات مسؤوليةWMOأوكلت إلى الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة   
ثماني نتائج المتوقعة الب فيما يتعلق WMOمستمرة تستعرض بصفة منتظمة المسائل المتعلقة بتطوير قدرات أعضاء المنظمة 

تعزيز قدرات المرافق : 6، السيما النتيجة المتوقعة )WMO 2012)-(2015) WMO ،2012ظمة للخطة اإلستراتيجية للمن
وسلم الفريق . ًوالسيما أقل البلدان نموا على الوفاء بوالياتھاالوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في البلدان النامية، 

، واإلطار العالمي للخدمات (DRR) مخاطر الكوارث الحد من: WMOتنسيق أولويات المنظمة العامل بالحاجة إلى تحسين 
 التابع (GCOS)والنظام العالمي المتكامل للرصد / (WIS) ونظام معلومات المنظمة ،المناخية، واألرصاد الجوية للطيران

وأقر . اً الخاصة بالمنظمة التي يضطلع الفريق حاليا بوضعھ(CDS) إلدراجھا في إستراتيجية تطوير القدرات WMOللمنظمة 
 لتطوير القدرات إلى WMOًالفريق العامل بأنه لإللمام بالمسائل المتعلقة بالقدرات تاريخيا، تحتاج إستراتيجية المنظمة 

القدرة البشرية، وقدرة البنية األساسية، والقدرة اإلجرائية، والقدرة المؤسسية : التركيز على مجاالت القدرات األربعة التالية
 لجميع برامجھا بما في ذلك اإلطار العالمي للخدمات المناخية الذي سيتناول على ية واإلقليمية والعالميةفي السياقات الوطن

  :ضمن ما تؤديه إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات أنُويتوقع . وجه التحديد المسائل المتعلقة بالخدمات المناخية

القدرات   أن تكونلقائمة في النظم الوطنية مع كفالةتطوير القدرات امن خالل  NMHSsر تحول المرافق ِّتيس  •
، واللجان الفنية، والبرامج التي WMOًالمعززة جزءا ال يتجزأ من األولويات العالمية واإلقليمية للمنظمة 

   التنمية الوطنية؛، وأن تكون مدمجة في خططنطبق ذلكي في رعايتھا حيثما WMOتشارك المنظمة 
، WMO) GFCS ،WIGOS/WISر القدرات في المجاالت ذات األولوية للمنظمة  أنشطة تطويتدمج وتنسق  •

ً، فضال )DRR والحد من مخاطر الكوارث ، في مجال األرصاد الجوية للطيران(QMS)نظام إدارة الجودة 

 ذوي البرامج الرامية إلى تعزيز WMOعن أنشطة تطوير قدرات المنظمات والشركاء الخارجيين للمنظمة 
   في البلدان؛NMHSsالمرافق 

  ن حشد وتوجيه الموارد المالية لجمع األموال مع الحد من االزدواج؛ِّتحس  •
 من بناء ائتالف للشركاء وأصحاب المصلحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يشمل تحديد تمكن  •

 في نھج برنامجي يتفق مع كةستراتيجية وااللتزام بھا، وتعاقب األنشطة المشتراإلتآزر الشراكات وأوجه ال
ولى تركيز خاص إلى الشراكات تو.  لكفالة االستدامةWMOالمجاالت ذات األولوية اإلستراتيجية للمنظمة 

  الوطنية الداخلية لتأمين المشاركة وااللتزام من قبل الحكومات الوطنية؛
 المعارف الناتجة والدروس  وتعزيز فعالية،تنسق مراقبة وتقييم األنشطة على جميع مستويات البرمجة  •

  .المستفادة من خالل نشرھا على نطاق واسع إلطالع صانعي القرار وتحسين البرامج

وقد يكون من المھم اإلشارة إلى حدوث انفصام مرات كثيرة بين التدخل بالتدريب والمسار المھني للعلماء الذين   
الت مخصصة لكنه تدخل منظم طول العمر ينبغي أن يعمل فيه  فتطور القدرة البشرية ليس تدخ.استفادوا من ھذه التدخالت

  .لألفرادأصحاب العمل والجامعات ومؤسسات البحوث كفريق على خطة مشتركة بالنسبة 

  WMOاللجان الفنية للمنظمة   -2

منوطة بغرض دراسة ) 2011b، )2011طبعة  (15انظر مطبوع المنظمة رقم (فنية  ثماني لجان WMOللمنظمة   
المحالة  توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن المواضيع الداخلة ضمن اختصاصھا، والسيما بشأن المسائل وتقديم

وعلى سبيل المثال يتمثل دور لجنة علم المناخ في حفز وقيادة وتنفيذ . مباشرة إلى اللجنة من المؤتمر والمجلس التنفيذي
 في إطار برنامج المناخ العالمي واإلطار العالمي للخدمات WMOلمنظمة  األنشطة الفنية الدولية داخل اوتقييم وتنسيق

 االقتصادية للحماية البيئية –ً للحصول على المعلومات والمعارف المناخية واستخدامھا دعما للتنمية االجتماعية المناخية
:  األربع المعنية بـرق الخبراءوھي تنجز واليتھا من خالل شبكة من الخبراء الذين يخدمون ف). WMO ،2010(المستدامة 
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 من أجل إدارة البيانات المناخية، مراقبة وتقييم المناخ، النواتج والخدمات المناخية وآليات تقديمھا، والمعلومات المناخية
ة  الخدمات المناخيإنتاجوتتناول فرق الخبراء المرتبطة بھذه األفرقة األربع المسائل التي تھم . التكيف وإدارة المخاطر

 وعدد من األنشطة المنفذة في إطار برنامج المناخ العالمي وتنفذھا لجنة علم .وتقديمھا، وأنشطة مشاركة المستخدمين بشأنھا
 وتشمل ھذه البرامج برنامج خدمات المعلومات والتنبؤات .المناخ تشارك في تطوير القدرات بشأن الخدمات المناخية

 للتوقعات لتنبؤات طويلة المدى، والمراكز المناخية اإلقليمية، والمنتديات اإلقليميةالمناخية، والمراكز العالمية إلنتاج ا
أنشأت لجنة علم وباإلضافة إلى ذلك، . المناخية، ونظم إدارة البيانات المناخية، وإعداد الدليل للممارسات المناخية وغيرھا

وقد أنشئت شبكة ضخمة من خبراء . (ET-SCBCS)خية المناخ فريق خبراء معني بإستراتيجية بناء القدرات للخدمات المنا
  .المناخ من خالل أنشطة ھذه األفرقة

ًاألساسية وعلى نحو أكثر تحديدا من النظام وسيستفيد اإلطار العالمي للخدمات المناخية من أنشطة لجنة النظم   
ًما إزاء تحسين وتطور نظم الرصد العالمية العالمي المتكامل للرصد التابع للمراقبة العالمية للطقس الذي ھو نھج شامل تما

 التطور المنظم لنظم الرصد العالمية الحالية التابعة للمنظمة وسيعزز النظام العالمي المتكامل للرصد. WMOالتابعة للمنظمة 
WMO)  وفي المقام األول النظام العالمي للرصد(GOS) توجھه لجنة الذي (ّ، ومكون الرصد للمراقبة العالمية للغالف الجوي

، والمراقبة )الذي توجھه لجنة الھيدرولوجيا) (WHCOSعلوم الغالف الجوي، والنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية 
وسيلبي، بطريقة فعالة بالقياس إلى التكلفة . نظام متكامل وشامل ومنسق في (GCW)العالمية الشاملة للغالف الجليدي 

 مع WMO مع تعزيز تنسيق نظام الرصد التابع للمنظمة WMOطورة ألعضاء المنظمة احتياجات الرصد المتومستدامة، 
النظم التي يشارك شركاء دوليون في رعايتھا وتشمل النظام العالمي لرصد المحيطات، والنظام العالمي لرصد األرض 

 والمنظومة العالمية ) النظم األساسيةًوينسقھا جميعا النظام العالمي لرصد المناخ وليس لجنة(والنظام العالمي لرصد المناخ 
وسيوفر ).  كما ال توجھھا أي من ھيئاتنا التأسيسيةWMOًالتي ليست جزءا من المنظمة  ((GEOSS)لنظم رصد األرض 

لتغذية اإلنتاج في إطار المعلومات والنواتج  مع نظام معلومات المنظمة البيانات ويوزعھا النظام العالمي المتكامل للرصد
 ودعم تحسين تقديم الخدمات ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية CSISخية لنظام معلومات الخدمات المناخية المنا

)WMO ،2011c .( كيانات أخرى ذات صلة في اإلطار تحسين شبكات الرصد وستدعم لجنة النظم األساسية بالتعاون مع
  .ت الضرورية والوكاالت المشاركة، ومرافق االتصاالWMOالتابعة للمنظمة 

 بوجه وھناك عدد كبير من المبادرات المشتركة بين لجنة علوم الغالف الجوي واألوساط المعنية بالبحوث المناخية  
وتشمل ھذه، المبادرات الجديدة بشأن بحوث التنبؤ دون الفصلي . عام وفي البرنامج العالمي للبحوث المناخية بوجه خاص

توفر النطاقات الزمنية دون الفصلية إلى و. طاقات الزمنية للطقس والمناخ على السواءإلى الفصلي وكذلك التنبؤ على الن
لتحسين التنبؤات ًالفصلية فرصة فريدة من نوعھا لتستفيد من خبرة األوساط المعنية ببحوث الطقس والمناخ، وتجمعھم معا 

النطاق الزمني ظور المستخدم النھائي، فإن ومن من. على نطاق زمني ذي أھمية خاصة لإلطار العالمي للخدمات المناخية
دون الفصلي إلى الفصلي ھام للغاية ألن كثير من قرارات التنظيم اإلداري للزراعة واألمن الغذائي والماء والحد من 

وتبشر التنبؤات المحسنة بالطقس إلى المناخ بقيمة اجتماعية واقتصادية .  تندرج ضمن ھذا النطاقمخاطر الكوارث والصحة
  .ھامة

ومن المھم التحقق من . ً أھمية كبيرة أيضا للدراسات والخدمات المناخيةبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجويلو  
 ھي القوة أن تكوين الغالف الجوي اآلخذ في التغير في المقام األول، والسيما تركزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي

خدمة مناخية المعلومات المتحصل عليھا من المراقبة العالمية للغالف الجوي ليست فقط ولذلك فإن . الدافعة للتغير المناخي
ًجديدة في حد ذاتھا وإنما مكونا ضروريا في خدمات التنبؤ ذات الصلة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ً.  

 البشرية، والبنية األساسية،  ھناك أنشطة ھامة تتناول تطوير قدرات المواردWMOوفي جميع اللجان الفنية للمنظمة   
سيحتاج اإلطار ولذلك . والقدرات ذات الطبيعة اإلجرائية والمؤسسية التي تسھم في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  .أثناء تنفيذه إلى العمل مع ھذه اللجان بغية االستفادة من أنشطتھا المختلفة ذات الصلة
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  مم المتحدةاألنشطة اإلقليمية لوكاالت األ  -3

، )أفريقيا(ّقسمت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية العالم إلى ستة اتحادات إقليمية ھي االتحاد اإلقليمي األول   
أمريكا الشمالية وأمريكا (، االتحاد اإلقليمي الرابع )أمريكا الجنوبية(، االتحاد اإلقليمي الثالث )آسيا(االتحاد اإلقليمي الثاني 

، واالتحاد اإلقليمي السادس )جنوب غرب المحيط الھادئ(، واالتحاد اإلقليمي الخامس ) البحر الكاريبيالوسطى ومنطقة
 بواليات لتنفيذ عدد من المسائل من بينھا وضع خطط WMOوتضطلع االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ). أوروبا(

كما اضطلعت بدور رئيسي في طاق مجاالت مسؤولياتھا، وإستراتيجيات لتطوير القدرات في األقاليم للدول األعضاء في ن
وتضطلع وكاالت األمم المتحدة األخرى من مثل برنامج . تحديد وإنشاء وتشغيل المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة

ھيكل تلك األنشطة و.  ذات صلة بالخدمات المناخية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنشطة إقليميةاألمم المتحدة للبيئة
 لكن يمكنھا أن تتناول أنشطة ذات صلة WMOأنشطة االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة  لھيكل ًاإلقليمية قد ال يكون مماثال
ولذلك سيتعين على اإلطار التعاون مع ھذه االتحادات اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة .  المناخيةباإلطار العالمي للخدمات

  .ي وضع إستراتيجياتھا لتطوير القدرات في جميع المجاالت التي ستدعم إنتاج وتقديم الخدمات المناخيةاألخرى ف

وإن .  أداة فعالة لتطوير القدرات من خالل اإلرشاد والتدريب الرسمي، على السواءويشكل البحث العلمي  
لكبيرة في إتاحة التنبؤات العددية بالمناخ على نطاقين ، والسيما الزيادة ااإلنجازات المتوخاة لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ

وعلى سبيل المثال، فإن . ونظامية وناجحة للبلدان الناميةعالمي وإقليمي ستمكن من تنفيذ برامج تطوير قدرات واسعة 
 ملتزم بتطوير  التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ھو مشروع(CORDEX)التجريب المنسق لتقليص النطاقات المناخية 

ومجال التركيز األول . قدرات التنبؤات المناخية اإلقليمية من خالل استغالل وسيلة تقليص النطاقات الدينامية واإلحصائية
وسيساعد التعليم والتدريب بدورھما، كجزأين أساسيين من تطوير القدرات التقليدية في دعم .  ھو أفريقياCORDEXلمشروع 

 بالتنسيق مع فريق الخبراء المعني وينبغي إجراء ھذا العمل.  البحث والنمذجة والتنبؤ الخاصة باإلطارقاعدة الموارد لركيزة
  .بإستراتيجية تطوير القدرات الخاصة بالخدمات المناخية التابع للجنة علم المناخ

  البرامج التي تحظى برعاية مشتركة والبرامج األخرى  -4

ات المناخية مشاركة كاملة في البرامج وآليات عمل للشركاء على المستويات سيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للخدم  
 وبالنسبة لركيزة الرصد والمراقبة. وفي معظم ھذه البرامج يتم تناول مسائل تطوير القدرات. العالمية واإلقليمية والوطنية

 برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم ًعلى المستوى العالمي تشمل ھذه البرامج عددا من وكاالت األمم المتحدة من مثل
المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، ولجنة األمم 

ة والزراعة، المتحدة المعنية بالموارد المائية، وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة األغذي
والصندوق الدولي للتنمية الصناعية، وبرنامج األغذية العالمي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والمنظمة 

ًونظم أخرى أيضا تشارك ھذه المنظمات في رعايتھا من مثل النظام العالمية لألرصاد الجوية، ومنظمة الصحة العالمية، 
خ، والنظام العالمي لرصد المحيطات والنظام العالمي لرصد األرض وأنشطة البرنامج العالمي للبحوث العالمي لرصد المنا

 وتتسم بأھمية .ًوتشمل أيضا مبادرات تعزز إدماج مختلف نظم الرصد من مثل النظام العالمي المتكامل للرصد. المناخية
ووكاالت الفضاء الوطنية واإلقليمية ، NMHSsبھا المرافق مساوية على النطاقين الوطني واإلقليمي المساھمات التي تسھم 

والوكاالت البيئية الوطنية التي تسھم بھا )  المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجويةعلى سبيل المثال(
  .في الجوانب الخاصة بالرصدات

لتنبؤ من مكونات اإلطار العالمي للخدمات ُيتوقع أن تسھم مكونات الرصدات والمراقبة والبحث والنمذجة وا  
وسيشارك ممثلو أوساط البحوث المناخية في األنشطة التي تشكل . المناخية مساھمة كبيرة في ركيزته لتطوير القدرات

تعزيز والغرض من الخطط واألولويات المقبلة للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ھو . ركائز اإلطار في مختلف جوانبھا
يخطط البرنامج وبغية إنشاء محور فعال لتطوير القدرات والمحافظة عليه، .  تطور شبكة بحوث دولية مفعمة بالحيويةودعم

العالمي للبحوث المناخية لتعزيز تلك الجھود التي أثبتت فعاليتھا باالعتماد على التغذية المرتدة بالمعلومات والتعليقات من 
ًفضال عن تشكيل شراكات وتحالفات إستراتيجية مع منظمات تطوير القدرات ذات . أو على التقييم المستقل/المشاركين و
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وتشمل ھذه الشراكات االتحادات والجمعيات وغيرھا . النامية من العالمسجالت النجاح المثبت وإنشاء شبكات في األقاليم 
 بعض وفيما يلي. تدريب وتطوير القدراتمن المنظمات العلمية والفنية الدولية وترمي إلى تحقيق أھدافھا في التعليم وال

المجاالت التي حددھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية لتشجيع زيادة مشاركة علماء البلدان النامية، والمھنيين الذين في 
  .مستھل حياتھم المھنية والطالب في أنشطة علم المناخ التي يرعاھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية

 تعزيز التحليل -1: الخبراء اإلقليميين في البحوث والنمذجة والتحليل الخاصين بالمناخ من خاللإشراك   ’1‘
اإلقليمي لعمليات المحاكاة العالمية ضمن مشروع التنبؤ الفصلي إلى ما بين السنوات، والمرحلة الخامسة من 

 تحليل نواتج -2خبراء اإلقليمية؛  من خالل أفرقة الCMIP5مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة 
 مع التركيز األولي (CORDEX) داخل مشروع التجريب المنسق لتقليص النطاقات المناخية النمذجة اإلقليمية

 مراقبة التغيرات في الظواھر المتطرفة -3ًعلى أفريقيا على أن يمتد الحقا إلى آسيا وأمريكا الجنوبية إلخ؛ 
 المناخية التي تصف الجوانب المختلفة لدرجات الحرارة والھطول باستخدام مجموعة من المؤشرات

التي أعدتھا فرقة الخبراء المعنية بالكشف عن تغير المناخ  –المتطرفة بما في ذلك تواترھا وشدتھا ومدتھا 
بشأن التكيف مع تغير المناخ باالعتماد على النماذج  دعم العلماء الذين يعملون -4؛ (ETCCDI)ومؤشراتھا 

والتفاعالت الميسرة مع أفرقة متعددة التخصصات من موارد المياه، ) ونواتج إعادة التحليل(الرصدات و
مجموعة بالغة األھمية من العلماء المحليين الذين يستطيعون على والعلوم البحرية، إلخ لتدريب والزراعة، 

أوجه عدم اليقين المرتبطة بتغير نحو مالئم تقديم معرفتھم المحلية ورأيھم الخبير في تفسير المعلومات و
  .المناخ من أجل صانعي القرارات

 لتعزيز زيارة العلماء لدعم تعاون المؤسسات والمراكز في العالم المتقدم مع العلماء التبادل العلمي  ’2‘
والمؤسسات في البلدان النامية وبالتالي تطوير قدرة العلماء من البلدان النامية إلى مستوى يمكنھم فيه 

 وإنتاج تنبؤات بمھارات مقارنة في المراكز الوطنية أو ِّالمشوق في البحث العلمي المشاركة بشكل نشط
  .اإلقليمية

 من البلدان المتقدمة لقضاء عدة  لتعزيز ودعم الخبراء في مجاالت مختارة لعلم المناختدريب المدربين  ’3‘
ويمكن . ستھدفة من العلماء في البلدان الناميةأسابيع في مؤسسات بحوث المناخ لتوفير التدريب لمجموعة م

من مثل (تحقيق ھذه المبادرات من خالل شراكة إستراتيجية مع رعاة البرنامج العالمي للبحوث المناخية 
/ أو مع برامج/و) ، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، والمجلس الدولي للعلومWMOالمنظمة 

 لبحوث، ومعھد البلدان األمريكية STARTنظام التحليل والبحث والتدريب منظمات شريكة دولية من مثل 
كة منطقة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث تغير المناخ العالمي، والمركز الدولي للفيزياء التغير العالمي، وشب

  . والبنك الدولي(ICTP)النظرية 

لعلماء من البلدان النامية والعلماء ، لتعزيز زيادة تمثيل امؤتمرات وحلقات عمل بشأن مواضيع خاصة  ’4‘
. الشباب في كافة اجتماعات وحلقات عمل ومؤتمرات التخطيط والتنسيق للبرنامج العالمي للبحوث المناخية

  .فيما بين الباحثين والطالب في مجال المناخوتوفير محافل عالمية وإقليمية لتبادل األفكار والمعارف 

ى المدارس الصيفية لمواضيع التخصصات المحددة للبرنامج العالمي  الكتشاف جدوالمدارس الصيفية  ’5‘
وينبغي أداء ذلك بالتعاون مع المؤسسات . للبحوث المناخية والمواضيع المشتركة بين التخصصات

 في تنظيم لقاءات من ھذا القبيل من مثل المركز الدولي للفيزياء النظرية، والمشاريع التي لديھا خبرة طويلة
، والمعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع، (NCAR)لوطني لبحوث الغالف الجوي والمركز ا

العلماء الذين في ًوينبغي أن تستھدف ھذه الجھود أساسا . ومعھد البلدان األمريكية لبحوث التغير العالمي
البلدان / باب من األقاليممستھل حياتھم المھنية في أنحاء العالم مع زيادة التركيز على مشاركة العلماء الش

  .النامية
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ًمع الشركاء الدوليين في وضع برنامج تعليمي أطول أمدا  للعمل بشكل وثيق الزماالت والمنح الدراسية  ’6‘
وينبغي أن تستھدف األنشطة مساعدة ھؤالء . يرمي إلى دعم تدريب وتعليم الجيل التالي من خبراء المناخ

المناخية من أجل تخطيط و أفضل من تحليل وتفسير نواتج المعلومات ليتمكنوا على نحالدارسين الشباب 
  .التكيف وإدارة المخاطر

 الفئات GFCSوباإلضافة إلى البرنامج العالمي للبحوث المناخية، سيشمل مكون البحوث من مكونات اإلطار   
  :الرئيسية التالية ألصحاب المصلحة

حظى برعاية مشتركة، بما في ذلك جميع اللجان الفنية للمنظمة الھيئات التأسيسية للمنظمة والبرامج التي ت  •
WMOوبرامجھا   

  الھيئات التأسيسية للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وبرامجھا التي تحظى برعاية مشتركة  •
  الھيئات التأسيسية والمشتركة بين التخصصات للمجلس الدولي للعلوم وبرامجه التي تحظى برعاية مشتركة  •
   وبرامجھا األخرىأنشطة وبرامج وكاالت األمم المتحدة  •
  المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية الھيدرولوجية  •
  الھيئات الفرعية المعنية بالبحوث التابعة للبرنامج العالمي للخدمات المناخية  •
،  والمراقبة العالمية للطقس(WWRP)لعالمي لبحوث الطقس األوساط المعنية بالبحوث المنتمية إلى البرنامج ا  •

  والممارسون، السيما المرتبطون بالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
النظام العالمي المتكامل للرصد، النظام العالمي لرصد المناخ، النظام العالمي لرصد : برامج الرصد  •

 ون الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجويالمحيطات، النظام العالمي لرصد األرض، ومك
  .، إلخ والشبكات المساھمة فيھاWMOالتابعة للمنظمة 

، وھي خلف لشراكة الدراسة العلمية للنظام "مستقبل األرض" مبادرة  أن يشمل مكون البحوثمن الممكن  •
  (ESSP)األرضي 

  قيمة مضافةالجھات الفاعلة في السوق لتوفير خدمات مناخية ذات   •
  وكاالت تمويل البحوث  •
  الجامعات ومؤسسات البحوث  •

البرامج والمؤسسات المختلفة سيساعد في تيسير تطوير ًإن استخدام ھذه الفرص المتاحة فعليا لألنشطة البحثية لھذه   
الدول النامية الجزرية ًلخبراء من البلدان النامية وأقل البلدان نموا ول GFCSالقدرات في مجال البحوث الخاصة باإلطار 

  .الصغيرة

  المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  -5

ًتشكل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا جزءا أساسيا من البنية األساسية الوطنية وتؤدي دورا ھاما    ً ً ً
 ومشاركتھا في .طة التكيف مع آثار المناخفي دعم الوظائف الحيوية للحكومات في تحديد خطط تنمية البلدان بشأن أنش

ًاإلطار العالمي للخدمات المناخية أساسية نظرا لعدم كفاية البنية األساسية ومحدودية الموارد البشرية في بعض المرافق 
NMHSsالسيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا وھذه جميعا من بين العوامل التي تحد من قدرتھا على تحس ،ً ين خدماتھا ً

وتشكل الرصدات والبحوث المناخية والبيانات .  بين الشركاء ذوي الصلة بالخدمات المناخيةأو تنسيق الجھود الوطنية
وھناك تباين صارخ في شبكات الرصد .  ولخدمات التنبؤ المناخية األساس لمراقبتھاNMHSsالمناخية التي تجمعھا المرافق 

ً النامية وأقل البلدان نموا لديھا شبكات متفرقة ومرافق محدودة لتنفيذ البحوث ونشر ، فالبلدانوأنشطة البحوث مع ذلك
 توفيرھا NMHSs للمجموعة من الخدمات المناخية التي تستطيع المرافق  بصورة كافيةَّالمعلومات المناخية التي ال توفر

 للبيانات والنواتج تبادل المناسب التوقيت شبكات االتصاالت الحيوية من أجل الNMHSsوتستخدم المرافق . للمستخدمين
ولألسف فإن الشبكة بما في ذلك النظام .  يمكنھا من الوفاء بوالياتھا الوطنية باعتبارھا موفرة للخدمات المناخيةالذيالمناخية 

عد وافية  لھذا الغرض غير كافية ولم تNMHSsالعالمي لالتصاالت وتوصيلية اإلنترنت المستخدمة من قبل بعض المرافق 
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وسيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية العمل مع .  التدفق الكفؤ للرصدات والنواتجذلكّبسبب قدمھا، ويعوق 
  . واآلليات األخرى لتيسير تطوير قدراتھا في جميع ھذه الجوانبWMO من خالل برامج المنظمة NMHSsالمرافق 

  اكز المناخية اإلقليمية والمر،المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات  -6

ال يمكن التھوين من أھمية مؤسسات اإلنتاج العالمية والمؤسسات المناخية اإلقليمية في ترسيخ اإلطار العالمي   
ويوفر بعض . المناخية التي يقلص نطاقھا عادة إلى المستوى الوطنيللخدمات المناخية ألن ھذه المؤسسات تنتج المعلومات 

 وغيرھا من (NCEP) للتنبؤات البيئية ةكز الوطنيا مثل المرًاكزايسية على سبيل المثال فإن مرھذه المراكز خدمات رئ
ًتوفر مجموعات بيانات عالمية ھامة لمراقبة األرصاد الجوية، ومفيدة جدا في المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى 

ً أيضا خدمات مباشرة إلى بعض المستخدمين النھائيين ذوي وفي بعض الحاالت تقدم. دعم العمل بشأن الخدمات المناخية
 NMHSsيرجح أن تدعم المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة المرافق وعلى سبيل المثال، . اإلقليمية/ المصالح العالمية

 تدريب العاملين وتقديم والمؤسسات الوطنية األخرى في توفير الخدمات وبالتالي تعزز قدرات المؤسسات الوطنية من خالل
د مركز مناخي إقليمي بالموارد َّوينطبق ھذا بصفة خاصة عندما يزو.  الالزمة للخدمات المناخيةاألدوات والبرمجيات

  . اإلقليمفيوبالموظفين من جانب جميع األعضاء 

  المنظمات غير الحكومية، والجامعات ومؤسسات البحوث، والقطاع الخاص  -7

 غير الحكوميين الذين يمثلون األوساط مستخدمة الخدمات المناخية واألوساط المقدمة لھا في إن أصحاب المصلحة  
لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر،  من مثل االتحاد الدولي GFCSجميع المجاالت األربعة ذات األولوية لإلطار 

، ومؤسسات (WWF) صندوق العالمي لحماية الطبيعة، وال(IUCN)والمجلس الدولي للعلوم، واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
وحيثما تكون ھناك صالت . كاملة في الحوار المتعلق بتنفيذهالبحوث الدولية، واألفرقة األكاديمية ينبغي أن تشارك مشاركة 

جميع قوية لعملھا مع عمل اإلطار، ينبغي تشجيع المنظمات غير الحكومية الدولية والكيانات المعنية بالبحوث على 
. المستويات لالنضمام إلى الحوار الذي تعززه ركيزة تطوير القدرات وغيرھا من ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  . وعملية لتشجيع مشاركة أولئك الذين يفون بتلك المعايير، معايير لمشاركتھاوينبغي أن تشمل خطة التنفيذ

ات أخرى من مثل الجامعات، ومؤسسات البحوث، وإدارات وفي بعض البلدان يمكن أن يكون لوكاالت ومؤسس  
 وقد أسھمت جامعات من مثل جامعة نيروبي في كينيا .البيئة والزراعة أدوار في الخدمات المناخية على المستوى الوطني

ات المناخية في مساھمة كبيرة في تدريب مقدمي الخدموجامعة كارولينا الشمالية في كارولينا الشمالية في الواليات المتحدة 
ولصالح تطوير قدرة خدمات مناخية وطنية قوية سيكون من المفيد لدى تنفيذ اإلطار، تعزيز ھذا . أفريقيا وبلدان نامية أخرى

  .التفاعل من خالل زيادة تبادل العلماء وزيادة عدد عمليات قبول الطالب ودعمھم من العالم النامي

.  يھتم بتعزيز القدرات القائمة، السيما في مجال الشراكات أن المناخيةوينبغي لتطوير القدرة في مجال الخدمات  
صنع وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون أنشطة تطوير القدرات مدفوعة باحتياجات المستخدمين وينبغي أن تنير عمليات 

م االحتياجات المحددة من الخدمات ًوينبغي أيضا أن تدع. القرار والسياسات الموجھة نحو األھداف الوطنية للتنمية المستدامة
ًوالقطاع الخاص أحد المستخدمين الرئيسيين للخدمات المناخية وھو يشارك أيضا في األنشطة ذات . للقطاعات والمستخدمين

ويلزم تطوير كبير للقدرات إلقامة وإدارة ھذه العالقات المعقدة . الصلة بجميع ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية
 وسيكون من الضروري لمكون تطوير القدرات في خطة تنفيذ اإلطار .قة تعود على المستخدمين بالمنفعة النھائيةبطري

ً القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون أيضا مصدرا رئيسيا للموارد لدعم تنفيذهعإدراج نتائج الحوار م ً ً.  
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ون برنامج التواصل مع المستخدمين من مكونات اإلطار ھو اآللية التي سيكون مستخدمو الخدمات المناخية سيك  
 عن احتياجاتھم، وتوفير تغذية مرتدة بالتعليقات والمالحظات بشأن الخدمات التي يتلقونھا  فيهالمحتملون قادرين على التعبير

ًا البرنامج الذي يحصل مقدمو الخدمات من خالله على تغذية مرتدة وھو أيض. وكذلك إجراء أي تغييرات في احتياجاتھم
خدمات اإلطار أن بيانات متطلباتھم وآرائھم بشأن جودة الخدمة ويتوقع مستخدمو . بالتعليقات والمالحظات من المستخدمين
ات والمراقبة، والبحث نظم الرصد(كل من مكونات اإلطار المسؤولون عن إدارة ومالءمتھا وموثوقيتھا تبلغ ويزود بھا 

وعلى سبيل المثال، فإن إجراءات اإلطار ذات األولوية في األجل القريب بالنسبة للصحة البشرية ). والنمذجة والمعلومات
أنشطة األوساط المعنية بالبحوث الصحية التي تتركز على برامجھا البحثية وبناء قدرة وطنية للشركاء في مجالي ستشمل 

ببحوث المناخ ترمي إلى إنتاج نواتج بيانات  السواء إلجراء بحوث محلية وأنشطة لألوساط المعنية المناخ والصحة على
  .مناخية أكثر مالءمة للقطاع

ًعددا من المشاريع التجريبية التي تستھدف المستخدمين في المجاالت ذات وقد اقترحت فرقة العمل رفيعة المستوى   
، وتوسيعھا لتشمل قطاعات 2017-2014 للفترة الحد من مخاطر الكوارث، والصحةاألولوية من مثل الزراعة، والمياه، و

وعلى وجه التحديد فإن بعض مشاريع تطوير القدرات في برنامج . 2021-2018أخرى على أساس االحتياجات في الفترة 
  :التواصل مع المستخدمين سوف تشمل المشاريع التالية

المستويين اإلقليمي والوطني إليضاح الفوائد االقتصادية للخدمات تنفيذ مشاريع تجريبية تطبيقية على   •
ويمكن أداء ذلك من خالل تنظيم حلقات عمل في المؤسسات المناخية اإلقليمية والوطنية تشمل . المناخية

  الفوائد االجتماعية االقتصادية لھذه الخدمات؛منتجي ومستخدمي المعلومات والنواتج المناخية بشأن 
لقات عمل لتطوير القدرات تشمل جميع أصحاب المصلحة في المعلومات المناخية بشأن أفضل تنظيم ح  •

  الممارسات لالستخدام الفعال للمعلومات والنواتج المناخية؛
ل النھج للحصول على تغذية مرتدة بالمالحظات والتعليقات من أوساط المستخدمين في القطاعات تحديد أمث  •

  ؛ذات األولوية
ر بين مستخدمي الخدمات المناخية والمسؤولين عن الرصدات والمراقبة والبحث والنمذجة والتنبؤ بناء حوا  •

 لإلطار بغية وضع مقاييس ألداء اإلطار حسب تأثره بمساھمات ومكونات نظام معلومات الخدمات المناخية
جل التقييم المستمر المكونات ولالتصاالت من أجل الحصول على تغذية مرتدة بالمالحظات والتعليقات من أ

  للنواتج وإدخال تحسينات عليھا؛
  ُإلطار يتفق عليھا بين مستخدمي الخدمات ومقدميھا؛الخاصين باوضع تدابير للمراقبة والتقييم   •
تحسين اإللمام بالمعارف المناخية في أوساط المستخدمين من خالل مجموعة من مبادرات التعليم العام   •

ًويمكن أن يكون التدريب متعدد التخصصات فعاال أيضا . ج التدريب اإللكترونيوبرام) التواصل والتوعية( ً– 
وجھات نظر المستخدمين وقضاياھم فيما يتعلق بالمناخ وبالضغوط ًويحتاج مقدمو الخدمات أيضا إلى فھم 

  األخرى التي يواجھونھا؛
كجزء من تيسير التفاعل بين ) NCOF وRCOF (دعم أنشطة المنتديات اإلقليمية والوطنية للتوقعات المناخية  •

  مقدمي الخدمات ومستخدميھا كي يتعلم بعضھم من بعض؛
 MALOFدعم تنفيذ منتديات التوقعات الموجھة نحو المستخدمين مع التركيز على قطاع معين من مثل   •

  ؛)منتدى التوقعات الخاصة بالمالريا(
  براء المناخ والقطاعات؛ًدعم وضع وتطبيق مؤشرات مناخية محددة قطاعيا تشمل خ  •
 مستخدميھا لتحسين نواتج منتديات التوقعات المناخية لتحسين تلبية احتياجات –دعم جھود مقدمي الخدمات   •

المستخدمين، بما في ذلك اإلدماج الضروري للمعلومات الخاصة بالقطاعات من أجل إنتاج نواتج أكثر 
  .مالءمة للقرارات من أجل صانعي القرارات
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  :تشمل األنشطة التي يتعين تنفيذھا على المستوى الوطني لتالفي مواطن الضعف القائمة ما يلي  

إعادة تشغيل الصامتة منھا من خالل منشآت جديدة وتحسينات / إنشاء شبكات رصد جديدة خاصة بالمناخ  •
  ال؛وعمليات إبد

مرافق جمع ونقل البيانات في المرافق تحديث شبكات اتصال األرصاد الجوية الوطنية من أجل / إصالح  •
/ WIS (WMO)ًالوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وفقا للمبادئ التوجيھية لنظام معلومات المنظمة 

  ؛GTSوالنظام العالمي لالتصاالت 
اق شديد السرعة في جميع المراكز ذات الصلة التي تزود مراكز تنفيذ وصول إلى اإلنترنت عريض النط  •

  ؛الخدمات المناخية
وسيشمل ھذا المعدات . تحسين البنية األساسية الضرورية أو تركيبھا لتدعم إنتاج المعلومات والنواتج  •

وانب ، واإلنترنت وأي تطور تكنولوجي جديد آخر في الج)بما في ذلك المعدات، والبرمجيات(واألدوات 
  الخاصة بالبنية األساسية؛

إن أھمية مؤسسات اإلنتاج العالمية والمؤسسات المناخية اإلقليمية في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية   •
ال يمكن التھوين من قدرھا ألن ھذه المؤسسات تنتج المعلومات المناخية التي يقلص نطاقھا عادة إلى 

خدمات رئيسية على سبيل المثال فمركز من مثل المراكز اكز يوفر وبعض ھذه المر. المستوى الوطني
 توفر مجموعات GPCs إلنتاج التنبؤات طويلة المدى ة والمراكز العالمي(NCEP)الوطنية للتنبؤات البيئية 

مفيدة للغاية في دعم العمل بشأن بيانات عالمية ھامة لمراقبة األرصاد الجوية وتنبؤات طويلة المدى 
ًوفي بعض الحاالت تقدم أيضا خدمات مباشرة إلى بعض المستخدمين النھائيين ذوي . المناخيةالخدمات 

يرجح أن تدعم المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة وعلى سبيل المثال . اإلقليمية/ المصالح العالمية
WMO المرافق ،NMHSsتضاء، وبالتالي  وغيرھا من المؤسسات الوطنية في توفير الخدمات حسب االق

رمجيات الالزمة للخدمات تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من خالل تدريب العاملين وتوفير األدوات والب
  المناخية؛

 وسوف يحتاجون إلى –ًوسيتعين تزويد مقدمي الخدمات بأدوات أفضل إلنتاج نواتج أفضل وأكثر اتساقا   •
 الوصول إلى النواتج علىًالمناخية، فضال عن التدريب التدريب في أي من أوجه التقدم ھذه في الخدمات 

  المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات طويلة المدى والمراكز المناخية اإلقليمية واستخدام ھذه النواتج؛المتأتية من 
من أجل تقديم خدمات تعزيز المؤسسات من خالل دعم األطر القانونية وإنشاء أطر جديدة حيثما يلزم ذلك   •

  خية أفضل؛منا
تحسين ممارسات اإلدارة والتخطيط والممارسات التشغيلية، وممارسات الصيانة في المراكز المناخية   •

  الوطنية لكفالة استخدام كفؤ للموارد وتقديم خدمات جيدة للزبائن؛
  حالة المنظمات واإلدارة المالية؛ من خالل تعزيز NMHSsتحسين قاعدة تمويل المرافق   •
  .ريب بشأن المسائل التي تحتاج إلى تحسين التفاعل بين مقدمي الخدمات ومستخدميھاتوفير التد  •
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  أنشطة إلنشاء مراكز مناخية إقليمية جديدة: التذييل السادس

سيكون أحد األنشطة الرئيسية التي تنفذ في الجزء المبكر من اإلطار العالمي للخدمات المناخية على المستوى   
 ً فعليا وتحتاج إلى خدمات مثل ھذهكزاز جديدة في األقاليم أو األقاليم الفرعية التي ليس لديھا مراإلقليمي ھو إنشاء مراك

ً وينبغي إدراج أن إنشاء مركز في إقليم به كثير من البلدان النامية وأقل البلدان نموا يتطلب حشد الموارد الالزمة .كزاالمر
وسوف يتعين على .  الوقت الذي يتقصى فيه اإلقليم خياراته للتمويلإلطالق المركز، وربما لتشغيله لفترة من الزمن في

وسط أفريقيا وشمالھا، وأنحاء من آسيا، وأمريكا المؤسسات اإلقليمية الجديدة في مناطق مثل / األرجح إنشاء المراكز
. كائنة في ھذه األقاليمالجنوبية، وأمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي ومناطق أخرى، إذا رغبت في ذلك البلدان ال

، التي WMOفي لوائح ھيئات األمم المتحدة ذات الصلة من مثل الالئحة الفنية للمنظمة وعملية إنشاء ھذه المراكز مكرسة 
تعيين المراكز وتعد الخبرة المكتسبة من . WMOتنفذ تحت سلطة لجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية التابعتين للمنظمة 

وقد يعني ھذا . فائدة كبيرة في إنشاء مراكز جديدة ذات ً التي أنشئت بنجاح فعلياWMOقليمية التابعة للمنظمة المناخية اإل
  .ًأيضا استخدام المؤسسات التي أنشئت بنجاح في تدريب الخبراء الذين سيساعدون في إنشاء المراكز اإلقليمية الجديدة
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  ة اإلقليمية القائمةأنشطة لتعزيز المراكز المناخي: التذييل السابع

 منً رسميا إقليميان مناخيان مركزان ُعين ،على سبيل المثالًتعمل فعليا بصفة أساسية، إقليمية ھناك مراكز مناخية 

 ولجنة األساسية النظم لجنة مشترك نحو على وضعتھا التي الحالية النظم بموجب 2009 يونيو /حزيران في WMO المنظمة قبل

 في المركزين وكال ،))اليابان( طوكيو في اإلقليمي المناخي والمركز )الصين( بيجين في اإلقليمي المناخي المركز( المناخ علم

 اإلقليمي االتحاد( أوروبا في إقليمية مناخية مراكز لشبكة إثبات مرحلة سنوات لعدة جرت وقد )آسيا( الثاني اإلقليمي االتحاد

 أربعة وبدأت .األساسية النظم ولجنة المناخ علم لجنة خالل من الرسمي ينالتعي عملية بدأتو .اآلن اكتملت وقد )السادس

 في المناخي مشھد ومركز ،)الثاني اإلقليمي االتحاد( أوراسيا لشمالي المناخي المركز ھي اإلثبات، مراحل إضافية مراكز

 في (ACMAD) التنمية ألغراض يةالجو األرصاد لتطبيقات األفريقي المركز واستضاف ،)الثاني اإلقليمي االتحاد( إيران

 الحكومية للھيئة التابع المناخية والتطبيقات التنبؤات مركز واستضاف .أفريقيا – اإلقليمي المناخي المركز ،النيجر نيامي،

  .(IGAD) بالتنمية المعنية الدولية ةالحكومي للھيئة اإلقليمي المناخي المركز ICPAC بالتنمية المعنية الدولية

 مناخية مراكز شبكات أو إقليمية مناخية مراكز ثالثة تنفيذ على WMO للمنظمة التابع الثالث اإلقليمي االتحاد قواف وقد  

 شبكتان فھما اآلخران أما .إكوادور غواياكيل، في (CIIFEN) النينيو ظاھرة لبحوث الدولي المركز سيشغله أحدھا إقليمية

 مرحلة بدء على الرابع اإلقليمي االتحاد وافق وقد .الجنوبية أمريكا وشرقي جنوبي في بلدان تشمالن اإلقليمية المناخية للمراكز

 والھيدرولوجيا الجوية لألرصاد الكاريبي المعھد يستضيفه الكاريبي البحر لمنطقة بالنسبة إقليمي مناخي لمركز ثباتاإل

(CIMH).  

 حكوماتھا من بدعم أطلقت قدً آنفا ذكر حسبما اإلقليمية المناخية المراكز إنشاء عملية كانت لئن أنه إلى اإلشارة وتجدر  

 المناخية للخدمات العالمي اإلطار خالل من ذلك في بما الموارد، حشد إلى حاجة ھناك تكون أن المرجح فمن الشركاء، وبعض

  .العالم منً تطورا األقل األنحاء في المراكز السيما إتمامھا، سرعة أجل من المراكز ھذه بعض لدعم

 الوطنية للمرافق المناخية االحتياجات دعم في رئيسية ًأدوارا تؤدي التي الراسخة األخرى المراكز من عدد وھناك  

 للجماعة المناخية الخدمات مركز ،ھذه وتشمل .المستخدمين أوساط إشراك في وتسھم والھيدرولوجيا، الجوية لألرصاد

 الزراعية الجوية األرصاد على للتدريب اإلقليمي والمركز بوتسوانا؛ غابورون، في (SADC CSC) األفريقي للجنوب اإلنمائية

 الھادئ والمحيط آلسيا االقتصادي التعاون لھيئة المناخي والمركز النيجر؛ نيامي، في (AGRYMET) التطبيقية والھيدرولوجيا

(APECCC) التعاون لمنظمة التابع ةالطبيعي الكوارث مخاطر إلدارة اإلقليمي والمركز كوريا، جمھورية بوزان، في 

 إيران ذلك في بما االقتصادي التعاون منظمة في األعضاء البلدان يدعم الذي آسيا غربي في (ECO-RCRM) االقتصادي

 المقر ويقع وأوزبكستان وباكستان وتركيا وآذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأفغانستان

 ).المناخي مشھد مركز( إيران في المركز لھذا الرئيسي

وباإلضافة إلى ذلك، . حصوله على المركز المناخي اإلقليميُوبعض ھذه المراكز يمكن أن يقترح في نھاية المطاف   
كانت ھناك حاجة محددة للمراكز المناخية اإلقليمية لخدمة أفريقيا الوسطى وشمالي أفريقيا، ويمكن أن تقدم مقترحات أخرى 

 في المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية ومنطقة على سبيل المثال(فة، ولخدمة أقاليم متعددة في أقاليم مختل
 إلنشاء قدرات إلى دعم مالي وفني كبيرينومعظم ھذه المبادرات المحتملة ستحتاج على األرجح ) البحر األبيض المتوسط

، من (AfDB)مصرف التنمية األفريقي  قدم ،ًيا بالنسبة لإلقليم األفريقيوحال. المركز المناخي اإلقليمي وكفالة استمرارھا
 في المراكز  بعض الدعم المالي لبدء بعض األنشطةخالل اللجنة التوجيھية لبرنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا

  .المناخية اإلقليمية المقترحة

املة بالفعل تؤدي بعض أدوار المراكز المناخية اإلقليمية من  فإن بعض المراكز العً،وكما يالحظ مما أشير إليه آنفا  
إال إن ھذه المراكز تحتاج إلى دعم مالي مستدام موثوق لكي تصبح مراكز مناخية . خالل دعم حكوماتھا وبعض الشركاء

كجزء من تنمية موثوقة للدعم المالي وتوافر عاملين لتدريبھم وسيحتاج ھذا إلى مصادر . إقليمية تعمل بشكل كامل شامل
  ً.الموارد البشرية، وتوفير البنية األساسية واإلجرائية والمؤسسية حسبما يكون ضروريا
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  أنشطة لبناء قدرات شبكات الرصد العالمية: التذييل الثامن

. ًمن الواضح أن بعض الخدمات المناخية يمكن تقديمھا من المجموعة القائمة من الرصدات المناخية المتاحة عالميا  
حاجة بعض ومن منظور الخدمة المناخية، فإن النطاق الواسع العالمي واإلقليمي للنواتج من المراكز المتقدمة يمكن أن يلبي 

إال أنه لدى تقليص نطاقات ھذه النواتج واسعة النطاق لتلبية االحتياجات الوطنية ھناك حاجة، . البلدان إلى النواتج المناخية
 ولألسف .لمحلية إلقرار صالحية التحليالت المناخية والمساعدة في استيفاء النواتج التنبؤيةضمن حاجات أخرى، للبيانات ا

 ومدخالت ھزيلة في النماذج والتحليالت العالمية –فإن للبلدان النامية شبكات رصد متدنية وغير كفؤة لألحوال الجوية 
وباإلضافة إلى .  النواتج المقلصة النطاق في ذلك اإلقليمًواإلقليمية مما يعني قدرا أكبر من عدم اليقين، وموثوقية أقل في

عدم كفاية في التغطية المكانية والزمنية، ورداءة نوعية البيانات، وعدم كفاية المعلمات (ذلك، إذا كان لبلد بيانات ھزيلة 
شخيصات وتنبؤات ، من الصعب للغاية توفير تحليالت تستند إلى البيانات وت)وعدم رقمنة الرصدات، إلخالمرصودة، 

ولذلك ينبغي أن يكون تطوير قدرة . مناخية من أي نوع لتلبية احتياجات المستخدم الوطني في طائفة متنوعة من القطاعات
من الجزء المبكر إلى الجزء األخير في تنفيذ اإلطار ًبدءا رصد وطنية لألغراض المناخية في البلدان النامية أولوية متقدمة 

  : ويشمل ھذا–لمناخية العالمي للخدمات ا

  تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد على نطاقات عالمية وإقليمية ووطنية بأوسع قدر ممكن؛  •
  جمع ومعالجة البيانات المناخية المرصودة من خالل الشراكة مع الوكاالت؛  •
  تنفيذ أكبر عدد ممكن من محطات رصد المناخ على النطاقات الوطنية؛  •
بما في ذلك المحطات العاملة في الشبكات السطحية وشبكات الھواء (ل جميع المحطات ضمان أن تعم  •

  .بكامل طاقتھا) العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

. األنشطة األولية على سد الثغرات وكفالة استمرار الشبكات المناخية الشاملة القائمةولذلك يجري التنفيذ في   
لممكن أداء كل شيء في السنوات القليلة األولى لإلطار العالمي للخدمات المناخية، ولذلك سيكون وبالطبع لن يكون من ا

  :علىالتركيز المبكر 

إصالح وتجديد المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في المناطق التي تفتقر إلى البيانات، مع التركيز   •
بكة رصد الھواء العلوي العالمية  وش(GSN)الخاص على محطات شبكات الرصد السطحي العالمي 

(GUAN)؛  
  ًالقاعدة دعما للخدمات المناخية؛التنفيذ الكامل للرصدات المنسقة الفضائية   •
توسيع قواعد البيانات التي ستشمل استخدام جميع البيانات ذات الصلة القائمة، ومن ثم يلزم بذل جھد   •

  .ة وحفظھامتضافر لتطوير القدرة على إنقاذ البيانات التاريخي

والتزال ھناك ثغرات ھامة فيما يتعلق برصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي في بعض أنحاء المناطق المدارية   
ًأن تنتج فھما أفضل لعملية الصلة بالتأثير اإلشعاعي في الغالف ُومناطق خطوط العرض العالية التي إذا حسنت يمكن 

زيائي المعقد بين مكونات الغالف الجوي فإن مجموعة القياسات في بعض محطات وبسبب التفاعل الكيميائي والفي. الجوي
للقياسات وتحليل البيانات، وبسبب الطبيعة المعقدة . المراقبة العالمية للغالف الجوي يمكن تمديدھا لتحقيق المزيد من الفھم

  .يظل بناء القدرات أولوية رئيسية
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  مراكز المناخية العالميةأنشطة لتعزيز قدرات ال: التذييل التاسع

ھناك عدد من األنشطة تؤديھا المراكز العالمية وتحتاج إلى تحسين للوفاء بالمعيار الالزم للنواتج التي تنتج من   
وتحتاج المراكز العالمية بما في ذلك مراكز اإلنتاج العالمي للتنبؤات طويلة المدى التابعة . اإلطار العالمي للخدمات المناخية

للبيانات المناخية ومراقبة المناخ التي تعمل مع أوساط باحثين متنوعة في الجزء المبكر من تنفيذ ، والمراكز العالمية للمنظمة
اإلطار العالمي للخدمات المناخية إلى العمل من أجل تحسين توفير تنبؤات مناخية عالمية وإقليمية تتسم بالمھارة على 

ًوسيكون ھذا ضروريا ). العالمية واإلقليمية والوطنية(ول، وعلى جميع المستويات نطاقات زمنية تتراوح من أسابيع إلى فص
ًلإلطار العالمي للخدمات المناخية إلظھار فعاليته في توفير معلومات ونواتج مناخية أوال إلى القطاعات ذات األولوية ثم إلى 

  ً.القطاعات األخرى أيضا

  :أنشطة أخرى، ما يليوتشمل األنشطة التي تحتاج إلى تنفيذ، ضمن   

  لتلبية احتياجات المستخدمين على نطاقات مختلفة؛تحسين التكھنات والتنبؤات   •
 NMHSsتحسين القدرات والخبرات الفنية البشرية وإنتاج معلومات ونواتج مناخية مالئمة يمكن للمرافق   •

  ن؛والكيانات الوطنية األخرى استخدامھا للوفاء باحتياجات وطلبات المستخدمي
  .تعزيز القدرة على التفاعل مع المستخدمين من مختلف المستويات  •
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األھداف اإلستراتيجية لتطوير القدرات، والتدخالت اإلستراتيجية الرئيسية، والنتائج المتوقعة لخطة تنفيذ اإلطار العالمي / المشاريع: التذييل العاشر
  للخدمات المناخية

  : األولوية المتقدمة من مثلستتناول ھذه المشاريع المجاالت ذات  

  ؛)ركيزة الرصد والمراقبة( ونظم إدارة البيانات تاالتصاال/ تعزيز شبكات الرصد، والبنية األساسية لالتصاالت الالسلكية  •

دراسية التدريبية ووضع جدول  التي تشمل تطوير المناھج الWMOإطالق المراكز المناخية اإلقليمية من مثل المراكز المناخية اإلقليمية التابعة للمنظمة   •
، البحث والنمذجة نظام معلومات الخدمات المناخية( نھج تدريجي من خالل إلخ 3 إلى الفئة 2، وبلدان الفئة 2 إلى الفئة 1زمني للتدريب لدفع بلدان الفئة 

  ؛)والتنبؤ، تطوير القدرات

  ؛)ركيزة تطوير القدرات(اق والتوافق ألنشطة الخدمات المناخية إعداد مجموعة أدوات للمناخ، ودليل للخدمات المناخية يوفر االتس  •

  ؛)ركيزة برنامج التواصل مع المستخدمين(استحداث أساليب وأدوات جديدة للنواتج الداعمة للقرارات الالزمة للمستخدمين   •

  ؛)ستخدمينركيزتا تطوير القدرات وبرنامج التواصل مع الم(ًوضع وتطبيق مؤشرات مناخية محددة قطاعيا   •

  ).ركيزة تطوير القدرات وركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ(تعزيزأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المناخية   •

  

األھداف / المشاريع
  اإلستراتيجية

المجاالت التي تناولتھا ركيزة   النتائج المتوقعة  التطور اإلستراتيجي/ االتجاه
  تطوير القدرات

إنشاء محطات خاصة باألمطار والمناخ على /  تنشيط1.1
المستوى الوطني لزيادة الشبكة المتاحة لمراقبة المناخ 
  والحصول على مزيد من البيانات للتطبيقات والبحوث؛

 زيادة قاعدة البيانات الخاصة 1.1.1
باألمطار والمناخ لمختلف البارامترات 

   مثل األمطار ودرجات الحرارةمن

  البنية األساسية

 توسيع شبكة الرصد السطحي في البلدان السيما تلك 1.2
ذات الشبكات المتناثرة بما في ذلك فوق المحيط الھندي 

  والبحيرات الداخلية

 زيادة بيانات الرصد السطحي من 1.2.1
  البر والمسطحات المائية

   تنبؤات وإنذارات محسنة1.2.2

  

 تعزيز شبكات الرصد في -1
البلدان النامية وأقل البلدان 

  ًنموا

 زيادة عدد تقارير إعادة بث بيانات األرصاد الجوية 1.3
  الصادرة من الطائرات

    تحسن إتاحة بيانات الھواء العلوي1.3.1
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   تحسن تنبؤات المالحة الجوية1.3.2

إصالح محطات رصد الطقس األوتوماتية /  إنشاء1.4
(AWOSs) والمحطات األوتوماتية للطقس (AWSs) في 

ى البيانات في المحطات المزودة المناطق التي تفتقر إل
بأطقم، بحذاء الساحل، وفوق البحيرات الكبرى، وتحسين 

  المحطات القائمة؛ 

 زيادة إتاحة البيانات في الوقت 1.4.1
  الفعلي

  تحسين جودة التنبؤات واإلنذارات1.4.2

  

 تنشيط المحطات الصامتة وتحسين محطات الھواء 1.5
قدمھا في مختلف المرافق العلوي التي أصبحت بالية بسبب 

NMHSs.  

 تحسن إتاحة بيانات الھواء العلوي 1.5.1
  الالزمة للبحث والنمذجة

  

 احتياز وإقامة شبكة لرادارات الطقس في البلدان 1.6
لمراقبة الطقس في الوقت الفعلي من أجل سالمة الجمھور 

وسالمة وكفاءة النقل الجوي والمالحة البحرية ضمن 
  ,المعتمدة على الطقساألنشطة األخرى 

 إتاحة بيانات ومعلومات الرادار 1.6.1
للتنبؤ اآلني وللتنبؤ القصير المدى 

  وخدمات اإلنذار

 تحسن المراقبة والتنبؤ بظواھر 1.6.2
  الطقس القاسية

  

 تدريب الموظفين في المراكز اإلقليمية والوطنية على 1.7
  إدارة أدوات الرصد وتشغيلھا وصيانتھا ومعايرتھا

ً توافر موظفين مدربين جيدا في 1.7.1
المراكز الوطنية واإلقليمية على صيانة 

  األدوات ومعايرتھا

 بيانات ذات نوعية محسنة من 1.7.2
  ًاألدوات المصانة والمعايرة جيدا

  

 تخصيص موظفين مالئمين للمراكز اإلقليمية لمعايرة 1.8
  األدوات وإتاحة أدوات المعايرة الالزمة

 معززة لمعايرة األدوات في  قدرة1.8.1
  المراكز اإلقليمية لمعايرة األدوات

  

 احتياز نظم أوتوماتية جديدة لتبديل الرسائل في المرافق 2.1
NMHSsستبدال القديمة منھا وا  

 تحسن كفاءة تبادل البيانات بين 2.1.1
المراكز الوطنية والمراكز األخرى من 

 (GTS)خالل النظام العالمي لالتصاالت 

 تحسين نظم االتصاالت -2  البنية األساسية
الالسلكية واالتصاالت الخاصة 

باألرصاد الجوية من أجل 
الجمع السريع للبيانات، وتبادل 

  ونشر البيانات والمعلومات
 تضع البلدان سياسة لدعم إنشاء توصيل شبكي مالئم 2.2

  لتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية
من ن  وصول واستخدام محسنا2.2.2

جانب المراكز الوطنية واإلقليمية 
ألحجام كبيرة من البيانات والنواتج 
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المتأتية من المراكز العالمية عن طريق 
  اإلنترنت

لتحديث /  دعم المراكز المناخية الوطنية إلصالح2.3
شبكات االتصاالت الالسلكية الوطنية الخاصة باألرصاد 

ت في المرافق من أجل تسھيالت جمع ونقل البياناالجوية 
NMHSs وفقا للمبادئ التوجيھية لنظام معلومات المنظمة ً

WIS (WMO) / النظام العالمي لالتصاالتGTS؛  

 زيادة كمية ومناسبة توقيت جمع 2.3.1
 NMHSsالبيانات وتبادلھا بين المرافق 
  والمراكز األخرى ذات الصلة

  

  لتنفيذ دعم المراكزالوطنية واإلقليمية ذات الصلة2.4
ًوصول إلى اإلنترنت عريض النطاق شديد السرعة دعما 

  للتنبؤ العددي بالطقس ونمذجة المناخ وخدمات التنبؤ؛

 وصول معزز إلى البيانات 2.4.1
  والنواتج

  

تحديث نظم وسائط اإلعالم الخاصة بالمرافق /  تحسين2.5
NMHSsمن أجل نشر المعلومات   

 محسنة لنواتج الخدمات نوعية 2.5.1
 (PWS)ة في مجال الطقس العام

ومناسبة توقيت البيانات المنشورة على 
  المستخدمين النھائيين

  

تضع المراكز الوطنية واإلقليمية نواتج جديدة مبتكرة  3.1
من خالل بدء مشاريع تجريبية في المراكز اإلقليمية 

وتكرارھا بالنسبة لمراكز أخرى وبعض المراكز الوطنية، 
  ً.الحقا

  الموارد البشرية،

  ألساسية،البنية ا

  واإلجرائية

 دعم التدريب على وضع نواتج جديدة وترزيم التقنيات 3.2
يشمل المراكز اإلقليمية بالتعاون مع المراكز المناخية 

الوطنية، وأوساط البحوث من مثل أنشطة البرنامج العالمي 
  للبحوث المناخية والشركاء في التطوير

  

الئمة لتحليل  دعم احتياز المعدات والبرمجيات الم3.3
ًالبيانات وإنتاج نواتج مصممة خصيصا في المراكز 

  المناخية اإلقليمية والوطنية

ً توافر محسن لنواتج مجمعة جيدا 3.1.3
  ًومالئمة للسياسة العامة ومحددة قطاعيا

  

 تحسين مستوى القدرات -3
الموارد، الخبرة الفنية (الفنية 

إلنتاج معلومات مناخية مالئمة 
للسياسة العامة وخدمات إنذار 

تشغيلية للقطاعات ذات 
بما في ذلك المسائل ) األولوية
  اإلجرائية

 دعم تحسين إدارة قواعد البيانات ونظم المراقبة بما في 3.4
  ذلك إنقاذ البيانات

 كمية وجودة معززان للبيانات في 3.4.1
  المراكز اإلقليمية
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لبيانات والتنبؤ في  دعم تحسين وتحديث نظم معالجة ا3.5
الوقت الفعلي، ونظم ما بعد المعالجةوإنتاج الخدمات في 

  المراكز الوطنية واإلقليمية

 تحسن جودة ومناسبة توقيت 3.5.1
التنبؤات والنواتج التي تصدرھا المراكز 

  الوطنية واإلقليمية

  

قدرات المراكز الوطنية واإلقليمية على التنبؤ  تعزيز 3.6
 ونمذجة المناخ بما في ذلك تقييم (NWP)العددي بالطقس 

  االستبانةالسيناريوھات المناخية عالية 

 تحسن دقة وجودة التنبؤ العددي 3.6.1
  بالطقس، ونواتج النمذجة المناخية

  

طبيقية تجريبية على المستويين اإلقليمي  تنفيذ مشاريع ت4.1
  والوطني إليضاح الفوائد االقتصادية للخدمات المناخية

 زيادة الوعي بالفوائد االقتصادية 4.1.1
للخدمات المناخية من قبل أصحاب 

  المصلحة

الموارد البشرية والتواصل مع 
  المستخدمين

 تحسين إنتاج النواتج -4
واستخدامھا من خالل التعاون 

مع مختلف المستخدمين 
وغيرھم من أصحاب 

  المصلحة
 تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات تشمل المراكز 4.2
المية واإلقليمية والوطنية، وأصحاب المصلحة الع

ومستخدمي المعلومات والنواتج المناخية بشأن أفضل 
الممارسات إلنتاج النواتج والمعلومات المناخية واستخدامھا 

ًاستخداما فعاال ً  

ً دعم وتعزيز أنشطة التواصل فعليا بين مقدمي الخدمات 4.3
توقعات المناخية ومستخدميھا من مثل المنتديات اإلقليمية لل

والمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية، ومنتديات التوقعات 
   إلخ(MALOFs)الخاصة بالمالريا 

 تحسن القدرة على إنتاج نواتج 4.2.1
  ًمالئمة ومصممة خصيصا للمستخدمين

 توافر المزيد من النواتج 4.2.2
والمعلومات المناخية المصممة 

رة  واستخدامھا بصوقطاعاتًخصيصا لل
  فعالة

  

مؤسسة تقديم / مؤسسي لقطاعوإطار  وضع سياسة 5.1
  الخدمات المناخية على المستويين اإلقليمي والوطني

 إتاحة إطار سياساتي لقطاع 5.1.1
  رصاد الجويةاأل

  المؤسسية والموارد البشرية

 تحسين قاعدة تمويل المؤسسة الوطنية والمراكز 5.2
  الوطنية من خالل تعزيز حالة المنظمات واإلدارة المالية

 كفاءة ومساءلة معززان في 5.2.1
  المراكز الوطنية

  

 تحسين قدرة الموارد البشرية في المراكز المناخية 5.3
  ية لكفالة تحسين جودة الخدماتاإلقليم/ الوطنية

 وصول يسير إلى المؤسسات 5.3.1
  الوطنية واإلقليمية

  

 تحسن القدرة المؤسسية في -5
 المراكز الوطنية واإلقليمية

لتقديم خدمات مناخية وخاصة 
بالطقس مالئمة وموثوقة 

  ومناسبة التوقيت

 لتيسير التشغيل (MOUs) تيسير وضع مذكرات تفاھم 5.4
  السلس للخدمات المناخية بين البلدان والمؤسسات
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 وضع آليات تنسيق وإدارة لكفالة التنسيق والتعاون 6.1
الكفؤين على المستوى اإلقليمي بين مؤسسات الخدمات 

  ب المصلحةالمناخية وأصحا

 تحسن التنسيق والتعاون بين 6.1.1
مؤسسات مقدمي الخدمات المناخية 

  وأصحاب المصلحة

  المؤسسية والبنية األساسية

 دعم تنفيذ اللقاءات اإلقليمية ذات الصلة والتوصيل 6.2
  الشبكي؛

 زيادة الوعي واستخدام الخدمات 6.2.1
  من قبل أصحاب المصلحة

  

المراكز المناخية اإلقليمية  تحسين قاعدة تمويل 6.3
  والوطنية لكفالة التشغيل الكفؤ للمؤسسات؛

  

 تحسين الموارد البشرية والبنية األساسية للمراكز 6.4
  اإلقليمية والوطنية لكفالة إتاحة الخدمات المطلوبة

  

 تعزيز قدرة المراكز -6
المناخية العالمية واإلقليمية 
والوطنية من مثل المراكز 

لمية إلنتاج التنبؤات طويلة العا
المدى، والمراكزالمناخية 

 WMOاإلقليميةالتابعة للمنظمة 
 للعمل NMHSsوالمرافق 

كشبكة كفؤة لمراكز التنسيق 
  والتطوير والنشر

ية للمعدات والبرمجيات في  تحسين البنية األساس6.5
الخدمات المناخية اإلقليمية والوطنية من أجل المھام 

  CSISالتشغيلية لنظام الخدمات المناخية 

 كفاءة محسنة لتشغيل وجودة 6.3.1
  الخدمات المقدمة من المؤسسات
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مشاريع أثناء تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات الًنشطة تطوير القدرات المذكورة آنفا التي يمكن تنفيذھا من خالل عرض تفصيلي أل: التذييل الحادي عشر
  .لمناخيةا

النواتج   النشاط الرقم
  المتوخاة

تدبير   المؤشرات
  التقييم

الشركاء   الموعد
وأصحاب 
  المصلحة

صالت مع ال
 األنشطة األخرى

التكلفة 
بالمليون من 

دوالرات 
الواليات 
  المتحدة

المخاطر 
  المحتملة

التخطيط  1
األولي لتنفيذ 

. الركيزة
وضع خطة 

عمل ألنشطة 
الركيزة من 

خالل إشراك 
يع أصحاب جم

  المصلحة

خطة عمل 
  لتنفيذ الركيزة

وكاالت األمم   2012-2013    
المتحدة، 

والمؤسسات 
الدولية، 

والمرافق 
NMHSs  

األنشطة 
 بأنشطة المتصلة

جميع الركائز 
  األخرى

عدم الوفاء  2
بالموعد النھائي 

  المحدد

تدريب  2
العاملين في 

المراكز 
المناخية 
  الوطنية

خبراء مدربون 
في نمذجة 

لمناخ والتنبؤ ا
به وتقليص 

نطاقه وتفسير 
النواتج 

وترزيمھا 
وموظفون 

فنيون آخرون 
لصيانة 
  المعدات

الخبراء عدد 
مقدمي و

الخدمات 
والفنيين 

المدربين من 
البلدان النامية 
وأقل البلدان 
ًنموا والدول 

النامية 
الجزرية 
  الصغيرة

بالنسبة للقطاعات   
ذات األولوية 

 2017-2014ًأساسا 
تمرار واالس

بالنسبة للقطاعات 
األخرى في 

2018-2023 

، WMOالمنظمة 
البرنامج العالمي 

للبحوث 
، المناخية

الشركاء 
اإلنمائيون، 
الجامعات، 

المراكز العالمية 
إلنتاج التنبؤات 
طويلة المدى، 

والمراكز 
المناخية 

اإلقليمية، 

صالت مع ال
أنشطة البحث 

والنمذجة 
 ونظام ،والتنبؤ

معلومات 
الخدمات 
  المناخية

بالنسبة للمرحلة 
  األولى

20 

قلة الموارد 
 واألشخاص

الالزمين 
  لتدريبل
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والمؤسسات 
والوكاالت 

من مثل (الدولية 
البرنامج 

 التعاوني للتعليم
والتدريب في 

مجال األرصاد 
الجوية التطبيقية 

COMET(  

قدرات تطوير  3
البنية األساسية 

للمراكز 
المناخية 
  الوطنية

وكفاءة تحسن 
واتج الن

  وجودتھا

زيادة كمية 
 ونوعية النواتج

  2014-2017  WMO البرنامج ،
العالمي للبحوث 

، المناخية
المؤسسات 

الدولية، الشركاء 
  اإلنمائيون

الصالت مع 
ركيزة البحث 

والنمذجة والتنبؤ 
وركيزة نظام 

معلومات 
الخدمات 

المناخية وركيزة 
الرصد 
  والمراقبة

  نقص التمويل  45

إنشاء آليات  4
لتواصل مع ل

المستخدمين 
من خالل 
مشاريع 
تجريبية 

وآليات قائمة 
أخرى من مثل 

المنتديات 
اإلقليمية 
 للتوقعات

المناخية، 

عدد من الطرق 
التي يتواصل 

بھا مقدمو 
 مع المعلومات

مستخدميھا من 
أجل تقديم 
المعلومات 

والحصول على 
تغذية مرتدة 
بالمالحظات 
  والتعليقات

أوساط 
المستخدمين 
المحددة التي 

تستخدم 
المعلومات 

والنواتج 
المتأتية من 

  مقدميھا

  2014-2017  

  

  

  

2018-2023 

وكاالت األمم 
المتحدة مثل 

منظمة األغذية 
زراعة، وال

واإلستراتيجية 
الدولية للحد من 

الكوارث، 
منظمة الصحة 

العالمية، 
 واليونسكو،

وبرنامج األمم 
المتحدة 

الصالت مع 
نامج أنشطة بر

التواصل مع 
المستخدمين 

ونظام معلومات 
الخدمات 
  المناخية

بالنسبة للمرحلة 
  األولى

  

30 

  نقص التمويل
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والمنتديات 
الوطنية 

للتوقعات 
المناخية، 
ومنتديات 
التوقعات 
المناخية 

للمستخدمين 
وحلقات عمل 

متعددة 
التخصصات 

بشأن 
مؤشرات 
محددة مناخية
  ًقطاعيا

، اإلنمائي
والمنظمة 

WMO وبرنامج ،
األغذية العالمي، 

والمؤسسات 
الدولية 

واإلقليمية 
والشركاء 

اإلنمائيين، 
والقطاع 
الخاص، 

والمنظمات غير 
  الحكومية

أثناء المرحلة  5
المبكرة من 

إنشاء اإلطار 
العالمي 

للخدمات 
المناخية، ھناك 

حاجة بمثابة 
أولوية لدعم 
إنشاء أربع 

مراكز مناخية 
إقليمية جديدة 
تابعة للمنظمة 

WMO  

 الخدمات
المناخية 
 التي األساسية

تتلقاھا البلدان 
التي لم تستطع 

توفير ھذه 
  المعلومات

عدد المراكز 
المناخية 

اإلقليميةالجديدة 
المنشأة التي 
لديھا قدرة 
على توفير 

خدمات مناخية 
أولية إلى 
  أساسية

  2014-2017  WMO ،
المصارف 
اإلقليمية، 
الشركاء 

اإلنمائيون، 
 الجماعات

االقتصادية 
يمية، اإلقل

  والحكومات

أنشطة نظام 
معلومات 
الخدمات 

المناخية وركيزة 
البحث والنمذجة 
والتنبؤ وركيزة 

برنامج التواصل 
  مع المستخدمين

عدم كفاية الموارد  35
 من الموظفين

إلدارة العالقات 
مع المستخدمين 

وإنتاج الخدمات، 
ومراقبة استيعاب 

المستخدمين 
  واستخدامھم لھا

  

ة المراكز اإلقليمي
ليست قريبة بما 

فيه الكفاية 
للمستخدمين لكي 
  تفھم احتياجاتھم



50 

تعزيز المراكز   6
المناخية 
اإلقليمية 
. القائمة

وستكون ھناك 
حاجة إلى 

تعزيز بعض 
المراكز 
المناخية 
اإلقليمية 

  ًالقائمة فعليا

خدمات مناخية 
محسنة إلى 

مستويات الفئة 
 2األساسية 
إلى الفئة 

 3الكاملة 

 ازدياد عدد
المراكز 

القادرة على 
توفير نوعية 
معززة من 

الخدمات 
المناخية 
األساسية 
  والكاملة

  ًأوال بين  

2014-2017  

واالستمرار حسب 
الضرورة بين 

2018-2023  

وكاالت األمم 
المتحدة، 

المصارف 
اإلنمائية، 
 الجماعات

االقتصادية 
اإلقليمية، 

الحكومات 
والشركاء 
  اإلنمائيون

بالنسبة للمرحلة   
  ولىاأل

30 

  نقص التمويل

تعزيز قدرة  7
الشبكة العالمية 

للرصد، 
في السيما 

البلدان النامية 
وأقل البلدان 
ًنموا والدول 

النامية 
الجزرية 

الصغيرة التي 
لديھا شبكات 

  رصد

زيادة 
الرصدات 
والبيانات 

المناخية التي 
يمكن 

استخدامھا 
خدمات إلنتاج 

مناخية محسنة 
سواء على 
المستوى 
أو الوطني 
  اإلقليمي

 عدد 7.1
المحطات 

الجديدة التي 
أنشئت وعدد 

تلك التي 
  ُجددت

 الزيادة في 7.2
كمية وجودة 

البيانات 
المتاحة 

لالستخدام 
الوطني 

التبادل و
/ اإلقليمي
  العالمي

منظمة األغذية   2014-2017  
والزراعة، 
اليونسكو، 

WMO وكاالت ،
  الفضاء

  نقص التمويل 75  

تعزيز قدرة  8
المراكز 
المناخية 

المعلومات 
والنواتج 

المناخية ذات 

عدد  8.1
المراكز ذات 

المھارة 

  2014-2017 WMO البرنامج ،
العالمي للبحوث 

المناخية، 

المراكزاإلقليمية  20  
ليست قريبة بما 

فيه الكفاية 
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العالمية على 
تلبية احتياجات 

المستخدمين 
وعمليات 

التواصل معھم 
ومستوى 
استيعاب 

النواتج المتأتية 
من ھذه 
  المراكز

مھارة وقدرة 
 ،إجرائية

ومستوى 
التفاعل مع 

المستخدمين 
  أفضل

التنبؤية 
  المحسنة

ة  نوعي8.2
معززة لنواتج 

المراكز 
المناخية 
  العالمية

الجامعات، 
المؤسسات 

الدولية للبحوث 
المناخية 

والمراكز 
العالمية إلنتاج 
التنبؤات طويلة 

  المدى

للمستخدمين لفھم 
  احتياجاتھم

تحسين اآلليات  9
الخاصة بإدارة 

البيانات 
وتبادلھا في 

البلدان النامية 
وأقل البلدان 
ًنموا والدول 

النامية 
الجزرية 

الصغيرة من 
خالل توفير 
التسھيالت 

التكنولوجية 
  الجديدة

تبادل البيانات 
والنواتج 
بطريقة 
مناسبة 

التوقيت 
وميسورة 

  وكفؤة

كمية 
مات المعلو

المتلقاة في 
و التي المركز أ

نشرھا ت
كز االمر

وكذلك كمية 
المعلومات 

المتبادلة بين 
مقدمي 

 المعلومات
 ومستخدميھا

  2014-2017 WMO ،
NMHSs ،

وكاالت األمم 
المتحدة ذات 
  الصلة األخرى

  نقص الموارد 20  

تعزيز شبكات  10
االتصاالت 

الالسلكية 
اإلقليمية 

السيما في 
النامية البلدان 

انات البي
الوطنية 
والدولية 

المجمعة أو 
المنقولة على 

المستوى 

كمية البيانات 
المجمعة في 

المركز 
المناخي 

الوطني وكمية 
البيانات 

  2014-2017 WMO ،
NMHSs ،

ووكاالت األمم 
  المتحدة األخرى

  نقص الموارد 20  
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وأقل البلدان 
  ًنموا

المنشورة في   الوطني
التبادل 

اإلقليمي 
  والدولي

دعم اإلطار  11
المؤسسي 

ر القدرة وتطوي
السياساتية 

لمقدمي 
الخدمات 
المناخية 
  الوطنية 

سياسة محددة 
لمقدمي 

الخدمات 
المناخية 

الوطنية وإطار 
 قانوني لدعمھم

عدد 
المؤسسات 

الوطنية التي 
اكتسبت الصفة 

القانونية 
وتتمتع بوالية 
تقديم الخدمات 

المناخية 
الداعمة 
  لإلطار

 WMOالمنظمة  2014-2017  
والمرافق 
NMHSs 

  نقص الموارد 3  
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  حشد الموارد: التذييل الثاني عشر

لتعزيز مستوى الدعم داخل البلد والدعم الخارجي ألصحاب المصلحة في الخدمات المناخية، من الضروري الدعوة بقوة إلى أھمية وقيمة الخدمات المناخية في   
  :تشمل خالل اإلطار العالمي للخدمات المناخية واألنشطة الرامية إلى بناء ھذا الدعم من. دعم عملية التنمية الوطنية

   االقتصادية؛–إجراء دراسات جدوى بمكون لتقييم الفوائد االجتماعية   •
   االقتصادية؛–التوحيد القياسي للمنھجيات الخاصة بتقييم وتوضيح الفوائد االجتماعية   •
  اق؛الستخدامھا على أوسع نط" أفضل الممارسات" تجمع إجراء دراسات حالة  •
  دعم برامج دعوة قوية على المستويين الوطني واإلقليمي؛  •
  .إجراء مشاورة مجتمعية وحلقات عمل إعالمية لضمان المشاركة الكاملة للمجتمعات المحلية في عملية التخطيط في بداية مرحلة التنفيذ  •

مؤسسات لزيادة مستوى التمويل المقدم إلى مقدمي الخدمات المناخية ذوي الممارسة الحكومات وأن تجتذب القطاع الخاص والومن المأمول فيه أن تساعد ھذه   
  .الصلة

       حشد الموارد على المستوى الوطني  

وستسعى . إن المشاركة الوطنية في أية عملية ھي األساس الضروري للبيئة التمكينية الالزمة لكفالة التطور المستدام لتلك العملية على المستوى الوطني  
 إلى خلق تعاون وشراكات على مستوى أوثق بين الوزارات الحكومية واإلدارات المسؤولة WMO للمنظمة يجية المشاركة المقترحة في إستراتيجية تطوير القدراتإسترات

 النية لصالح مقدمي الخدمات عن تحديد األولويات الوطنية لتأمين االستفادة السياسية وحسن واألقسام الحكومية المسؤولة NMHSsعن مؤسسات من مثل المرافق 
والنتائج المتوقعة ھي أن البلدان ستدرج األھمية الوطنية والدولية لالستثمار لدى مقدمي الخدمات المناخية كجزء من أولويات تنميتھا الوطنية، . المناخية داخل البلدان

ولتحقيق . ة لھذه المؤسسات ضمن اإلطار العالمي للخدمات المناخية على المستوى الوطنيالمشاركة وااللتزام الالزمان للتنمية المستدامومن الناحية الجوھرية أن تظھر 
  :سيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية أنذلك، 

  وائد وأوجه النقص؛االحتياجات والفيھيئ ويدعم مقدمي الخدمات المناخية وھم يشاركون حكوماتھم في تأمين المشاركة واالستفادة الوطنيين باالستناد إلى   •
 وإنما  المتحققةإقناع صانعي القرار الكبار بالقيمةإلى  ينبغي أال يؤدى فحسب (SEB) االقتصادية –ًينبغي أيضا اإلشارة إلى أن تحليل الفائدة االجتماعية   •

وياتھا بالنسبة لتخطيط أعمالھم التجارية  على فھم االحتياجات المجتمعية وتحديد أولينبغي أن يؤدى بانتظام لمساعدة مقدمي الخدمات المناخية
  ؛واستثماراتھم

فالتنسيق فيما بين . مساعدة مقدمي الخدمات المناخية على تحديد وإنشاء طرائق لمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة على المستويين القطري واإلقليمي  •
تطوير قدرات  التنسيق لتطوير وحشد وتنسيق االستثمارات من أجل وستنشأ الحاجة إلى ھذا. الشركاء سيتفادى االزدواج ويعزز تقاسم الموارد

   في مختلف البلدان؛NMHSsالمؤسسات الوطنية للخدمات المناخية من مثل المرافق 
 عمل أقل البلدان يأخذ في الحسبان، المساھمة التي تقدمھا أنشطة الخدمات المناخية في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، وخطط التنمية الوطنية وخطط  •

  ًنموا والدول النامية الجزرية الصغيرة؛
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اغتنام االستفادة من فرص التمويل الھامة داخل البلد التي يمكن أن توجد من خالل عمليات الميزنة الوطنية، والبعثات والسفارات بالخارج، والصناديق   •
وسيحتاج حشد الموارد إلى التركيز على مساعدة مقدمي الخدمات . المية وآليات أخرى، ومرفق البيئة الع"أداء األمم المتحدة الموحد " في إطارالقطرية

  والمؤسسات األخرى ذات الصلة على االستفادة من فرص التمويل داخل البلد ھذه من خالل الحلقات التدريبية والدعم المباشر؛المناخية الوطنية 
  .ة واألولويات المحددة في اإلستراتيجيات اإلقليمية والخطط الوطنيةإيجاد توافق بين األولويات المذكورة للجھات المانح  •

       حشد الموارد على المستوى اإلقليمي  

كما أوضح بالفعل أعاله، سيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية العمل مع البلدان وأصحاب المصلحة اإلقليميين بغية إيجاد الموارد الالزمة لتعزيز   
وينبغي لإلطار العالمي للخدمات المناخية العمل مع الجماعات .  وإطالق إمكانيات جديدة لتوفير الخدمات المناخية في اإلقليم الفرعيراكز المناخية اإلقليميةقدرات الم

اعات االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة أو من الجموھذا أمر ھام ألن التمويل في بعض الحاالت لدعم المراكز يأتي من خالل .  حيثما توجد(RECs)االقتصادية اإلقليمية 
أن تفھم أھمية الخدمات المناخية للتنمية االجتماعية ولذلك ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية . (AU)كتل إدارية إقليمية أخرى، على سبيل المثال االتحاد األفريقي 

ًقادرا ت الصلة وغيرھا من أصحاب المصلحة،  المناخية في عمله مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية ذاوينبغي أن يكون اإلطار العالمي للخدمات. االقتصالدية لإلقليم
على سببيل المثال في أفريقيا، مصرف التنمية األفريقي وفي آسيا مصرف التنمية (على التماس التمويل من ھيئات التمويل اإلقليمية من مثل مصارف التنمية اإلقليمية 

 للحد من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واإلستراتيجية الدولية وتوجيه األموال من خالل وكاالت األمم المتحدة من مثل )اآلسيوي إلخ
  .الكوارث، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وغيرھا التي تخصص على وجه التحديد لدعم األنشطة داخل ذلك اإلقليم المعني

       حشد الموارد على المستوى العالمي  

أنشطته المالئمة سيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية العمل على المستوى العالمي مع وكاالت وبرامج األمم المتحدة للحصول على تمويل منھا لدعم   
مثال فإن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية من خالل أنشطة برنامجھا للتعاون ًوسيعمل أيضا معھا لطلب التمويل من أعضائھا، على سبيل ال. لمجاالت مسؤولياتھا

 تحتاج إلى دعم من خالل ركيزة تطوير القدرات من  يمكن أن تساعد في الحصول على األموال التي يمكنھا دعم تطوير قدرات عدد من البلدان التي(VCP)الطوعي 
  .GFCSركائز اإلطار 

 وبعض البلدان للخدمات المناخية االتصال بآليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف من مثل آليات البنك الدولي، واالتحاد األوروبيوينبغي لإلطار العالمي   
كوارث والوكاالت الدولية في حاالت ال، ووكاالت اإلغاثة )على سبيل المثال المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا، النرويج، كندا، وغيرھا(المتقدمة 

 الحاجة إلى تناول المسائل المتعلقة بالمناخ السيما في ًومعظم ھذه الھيئات والبلدان تدرك تماما من خالل أنشطتھا المتعددة األطراف. للحصول على أموال لدعم أنشطته
  . إلى دعم تطوير قدرة ھذه البلدان على تناول المسائل المتعلقة بالمناخًنموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، وفھم الحاجةالبلدان النامية وأقل البلدان 

  :وعلى المستوى العالمي واإلقليمي سيتعين على اإلطار العالمي للخدمات المناخية أن يدعم حشد الموارد بطرق أخرى من بينھا  

  والممثلين الدائمين والمكاتب اإلقليمية؛حادات اإلقليمية، تحديد احتياجات التنمية على المستويين اإلقليمي والوطني باالشتراك مع االت  •
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تعود على طائفة متنوعة من المستخدمين نتيجة توعية الشركاء اإلنمائيين والحكومات الوطنية بقيمة الخدمات المناخية وبالفوائد االقتصادية التي يمكن أن   •
  بناء قدرة أكبر للمؤسسات ذات الصلة؛ل

تياجات وعمليات وكاالت التمويل والشركاء اإلنمائيين، بما في ذلك دورات وأولويات المشاريع، ونقل ھذه المعلومات إلى وكاالت توفير فھم شامل الح  •
  والمكاتب اإلقليمية والممثلين الدائمين؛األمم المتحدة وبرامجھا، 

ھيدرولوجية وظواھر األحوال الجوية شديدة التأثير، ومشاريع تطوير من أجل البنية األساسية للظواھر التيسير تطوير وتزويد الدعم المالي بالموارد   •
اتفاقات إطارية متعددة السنوات واتفاقات شراكة لتدخالت إقليمية ووطنية الخدمات من خالل إشراك الشركاء اإلنمائيين القائمين والمحتملين في إنشاء 

  مشتركة؛
  .خاص وإقامة شراكات بين القطاعين الخاص والعام، حسب االقتضاءإقامة وإرساء عالقات منفعة متبادلة مع القطاع ال  •
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  الشركاء والمشاريع المحتملون: التذييل الثالث عشر

   الشركاء المحتملون– 1الجدول 

 المتحدة، والمؤسسات وھناك عدد من وكاالت األمم. سيتطلب نجاح أنشطة تطوير القدرات الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية مشاركة شركاء كثيرين  
وتوفر القائمة التالية .  لديھا أنشطة ذات صلة بتطوير القدرات يمكنھا اإلسھام في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخيةالدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرھا

رفقات واألمثلة النموذجية األخرى لخطة تنفيذ اإلطار التي أبدت بالفعل اھتمامھا ، حسبما تم تناولھا في الممجرد أمثلة قليلة للشركاء المحتملين) 1الجدول (الواردة أدناه 
  : العالمي للخدمات المناخيةبالتعاون في ھذا الخصوص وستصبح شركاء محتملين في تنفيذ اإلطار

  مثال لشركاء قليلين محتملين ذوي اھتمام بتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية: 1الجدول   

  المشاركة في أنشطة تطوير القدرات التي تسھم في اإلطار العالمي للخدمات المناخية  المؤسسة/ ةالمنظم

  اإلجرائية  المؤسسية  البنية األساسية  البشرية  

        الموارد  

النظام العالمي لرصد المناخ 
(GCOS) 

تطوير القدرات الخاصة 
  بمقدمي الخدمات ومستخدميھا

لنظام شبكة الرصد المناخي التابعة ل
العالمي لرصد المناخ التي تشمل 

  معدات وأدوات

  وضع معايير وممارسات  

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
(IFAD) 

تطوير القدرات الخاصة 
بالمستخدمين من أجل 

 االستخدام في القطاع الزراعي

      

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
 (IFRC)األحمر والھالل األحمر 

لمستخدمين تطوير القدرات ل
في مجال الحد من المخاطر 

  وإدارة التصدي لھا

      

 للحد من اإلستراتيجية الدولية
  (ISDR)الكوارث 

تطوير القدرات للمستخدمين 
بشأن الحد من الكوارث 

  وإدارة التصدي لھا

      

 للبحوث المتعلقة المعھد الدولي
  (IRI)بالمناخ والمجتمع 

تطوير القدرات لمستخدمي 
  ميھاالخدمات ومقد

  وضع معايير وممارسات    
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منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
  )اليونسكو(والثقافة 

تطوير القدرات لمقدمي 
  الخدمات ومستخدميھا

  وضع معايير وممارسات    

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(UNDP) 

تطوير القدرات الخاصة 
  بمستخدمي الخدمات

    السياسات وأطر العمل  

تطوير القدرات الخاصة   (UNEP) المتحدة للبيئة برنامج األمم
  بالمستخدمين

  وضع معايير وممارسات  السياسات وأطر العمل  

تطوير القدرات الخاصة  (FAO)منظمة األغذية والزراعة 
  بالمستخدمين

  وضع معايير وممارسات    

تطوير القدرات الخاصة  (WFP)برنامج األغذية العالمي 
  بالمستخدمين

  ر وممارساتوضع معايي    

البرنامج العالمي للبحوث المناخية 
(WCRP) 

تطوير القدرات الخاصة 
  بمقدمي الخدمات ومستخدميھا

المعدات والبرمجيات لنمذجة المناخ 
  وإنتاج التنبؤات المناخية

  وضع معايير وممارسات  

تطوير القدرات الخاصة  (WHO)منظمة الصحة العالمية 
بمقدمي الخدمات ومستخدميھا 

خالل تعزيز القدرة على من 
  تقييم ومراقبة الصحة

وضع معايير وممارسات من     
خالل إجراء تدريب مالئم 

  وتطوير للقدرات

سرعة التأثر، والمخاطر،   
والتأثيرات الناجمة عن تقلبية 

  المناخ وتغيره

  مواد    

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
(WMO)  

تطوير القدرات لمقدمي 
ية المعلومات المناخ

  ومستخدميھا

نظم وأدوات ومعدات االتصاالت 
  الالسلكية واالتصاالت

م تطوير األطر يتدع
  والسياسات المؤسسية

ممارسات المعايير وتطوير ال
من خالل تطوير مواد 

التدريب وتطوير القدرات 
  والمراجع الفنية

المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات 
 والمراكز (GPCs)طويلة المدى 

  (RCCs)إلقليمية المناخية ا

تطوير القدرات لمقدمي 
  المعلومات

  تطوير المعايير والممارسات    
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تطوير القدرات لمقدمي  (AfDB)مصرف التنمية األفريقي 
المعلومات المناخية 

  ومستخدميھا على السواء

ر األطر يتدعيم تطو  
  والممارسات المؤسسية

تطوير المعايير والممارسات 
  من خالل تطوير التدريب

تطوير القدرات لمقدمي   (WB)لبنك الدولي ا
المعلومات المناخية 

  ومستخدميھا على السواء

تدعيم تطوير البنية األساسية في 
  البلدان النامية

تدعيم تطوير األطر 
  والممارسات المؤسسية

ممارسات المعايير والتطوير 
  من خالل تطوير التدريب
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   ملخص تكاليف األنشطة والمشاريع– 2الجدول   

  اإلطار الزمني  األنشطة

  2013-2012  نشاط  رقم النشاط
التكاليف بالمليون من (

  )دوالرات الواليات المتحدة

2014-2017  
التكاليف بالمليون من (

  )دوالرات الواليات المتحدة

ستوضع خطة عمل . التخطيط األولي لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية 1
جميع أصحاب المصلحة والركائز ذوي  مشاركة ألنشطة تطوير القدرات من خالل

  الصلة

2  

 وسيشمل ھذا تدريب ،تدريب العاملين الفنيين في المراكز المناخية الوطنية 2
 وغيرھم من موظفي الدعم الموظفين الفنيين من مثل أخصائيي األرصاد الجوية

 وبالتالي الفني في مجاالت من مثل نمذجة المناخ وتقليص نطاق المعلومات المناخية
لتيسير أنشطة من تعزيز توفير المعلومات والنواتج المناخية للقطاعات الرئيسية 

  مثل التخطيط الوطني في مجاالت مثل التكيف مع تقلبيةالمناخ وتغيره

2 20 

تطوير قدرات البنية األساسية للمراكز المناخية الوطنية بما في ذلك تسھيالت  3
ز المناخية الوطنية من البلدان النامية وأقل البلدان وسيتعين تزويد المراك. الحوسبة

ًنموا والدول النامية الجزرية الصغيرة بتسھيالت حوسبة تكنولوجية حديثة تمكنھا 
  من تلبية االحتياجات التي يطلبھا المستخدمون بشأن الخدمات المناخية

2 45 

يھا في القطاعات إنشاء آليات لتعزيز تواصل مقدمي الخدمات المناخية مع مستخدم 4
ذات األولوية من خالل المشاريع التجريبية واألنشطة األخرى من مثل المنتديات 

التوقعات الخاصة بالمالريا منتديات ، و(RCOFs)اإلقليمية للتوقعات المناخية 
 األخرى لإلطار العالمي وغيرھا على النحو المحدد في المرفقات واألمثلة النموذجية

  للخدمات المناخية

2 30 

 من WMOإنشاء األربعة مراكز مناخية إقليمية جديدة المخططة التابعة للمنظمة  5
خالل توفير معدات تكنولوجية جديدة، وموارد بشرية، ودعم تطوير البحوث ذات 

  الصلة من خالل تبادل البرامج، والخدمات الجديدة

2 35 

 جديدة، حسب الحاجة، لتلبية تعزيز المراكز المناخية اإلقليمية القائمة وإنشاء مراكز 6
المراكز المناخية اإلقليمية المتاحة إلى تعزيز وإلى احتياج و. احتياجات المستخدمين

1 30 
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وستشمل األنشطة توفير معدات . ًإنشاء مراكز جديدة وفقا للطلبات اإلقليمية
وتحسين البحوث ذات الصلة من خالل تبادل البرامج، وخدمات تكنولوجية جديدة، 

  جديدة

وھناك حاجة ملحة لمواصلة وتحسين التغطية . تعزيز قدرة شبكة الرصد العالمية 7
العالمية لنظم الرصد الحديثة، السيما من خالل سد الثغرات في الرصدات في 

، والقطبية، والمناطق الجبلية، وزيادة كثافة الرصدات في المناطق المناطق المدارية
رصدات في المحيطات العميقة وفي الجزء التي تتسم بقلة العينات، وتعزيز ال

نظم الرصد السطحية من مثل الرادارات وسيلزم تكثيف . العلوي من الغالف الجوي
وضمان المعايير الخاصة باألجھزة . لدى تناول المسائل المتعلقة بموارد المياه

  وتقنيات الرصد حسبما وضعھا الخبراء الدوليون لتلبية االحتياجات الدولية

2 75 

تعزيز قدرات المراكز المناخية العالمية من خالل تحسين البحوث ذات الصلة عن  8
  طريق تبادل البرامج، والنظم التكنولوجية المتقدمة، وتوفير خدمات جديدة

1 20 

إنقاذ (تحسين اآلليات الخاصة بإدارة البيانات وتعزيز استعادة البيانات ورقمنتھا  9
ساب الخسائر الناجمة عن الكوارث وتحليل نسبة لدعم أنشطة من مثل ح) البيانات

 والتبادل على DRRفي إطار الحد من مخاطر الكوارث المنافع إلى التكلفة 
  المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية من خالل توفير تسھيالت تكنولوجية جديدة

 20 

بلدان النامية وأقل تعزيز شبكات االتصال الالسلكية اإلقليمية والوطنية السيما في ال 10
  ًالبلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة

2 20 

 ومقدمي NMHSsدعم اإلطار المؤسسي وتطوير القدرة السياساتية للمرافق  11
ومستخدمي الخدمات المناخية الوطنية اآلخرين، وفي حالة المستخدمين، فإن مبادئ 

 إدارةأن يدعم  لإلطار ويمكن. اإلطار تشمل مشاركة جميع أصحاب المصلحة
لمخاطر وتنفيذ مبدأه الشامل للجميع من خالل كفالة أن توفر أنشطة تنفيذه ذات ا

  األولوية فوائد على المستوى المحلي

1 3 

 298 16  تقدير المجموع الكلي 12
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  :الكلمات الرئيسيةتعاريف 

توفير ناتج مناخي واحد أو أكثر أو مشورة واحدة أو أكثر بطريقة تساعد األفراد أو المنظمات على صنع : الخدمة المناخية
  القرار

على المستوى الوطني تشمل ھذه المؤسسات . المؤسسات والكيانات التي تقدم الخدمات المناخية: مقدمو الخدمات المناخية
  NMHSsنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا المرافق الوط

الخدمات التي من خالل شبكة تعاونية من الكيانات تنشئ وتوفر معلومات ونواتج تلك : (NCS)الخدمات المناخية الوطنية 
ومشورات مناخية ذات حجية، وموثوقة، ويمكن استخدامھا واالعتماد عليھا الستنادھا إلى العلم، وذات قيمة للمؤسسات 

   االقتصادية والمجتمع بوجه عام–كومية، والقطاعات االجتماعية الح

المركز المناخي الوطني ھو المقدم الوطني للبيانات المناخية وللنواتج المناخية التشغيلية التي تمكن : المركز المناخي الوطني
وطنية لألرصاد الجوية المرافق ال فإن ،وفي معظم البلدان.  احتياجات مستخدميھاتلبيةخدمة مناخية وطنية من 

   ھي مراكز مناخية وطنيةNMHSsوالھيدرولوجيا 

 المشاكل وتحقيق أھدافھا على على حلعملية تعزيز مھارات أو قدرات األفراد، والمنظمات والجمعيات : تطوير القدرات
  :وھيأساس مستدام 

ًليقات بدال من التدخل القصير عملية تحسين مستمرة متطورة ذات آليات للتغذية المرتدة بالمالحظات والتع  •

  األجل؛
  ترمي إلى زيادة القدرة بطريقة تؤدي إلى نمو متواصل؛  •
، والمنھجيات، التي تساعد المنظمات والمجموعات واألفراد على تشمل األنشطة، والنھج، واإلستراتيجيات  •

  تحسين أدائھم، وتحقيق فوائد للتنمية؛
  ؛ وتيسرھا وكاالت تكميلية خارجية،نيةعملية ذاتية النشوء توجھھا آليات وط  •
  .ينبغي تقييمھا باالعتماد على النمو ككل وبمضي الوقت  •

 افتراض عدم وجود قدرات  أساسالعملية التي تنحو نحو دعم المراحل األولية لبناء أو إنشاء القدرات على: بناء القدرات
ًنھجا أقل شموال من لحاالت ما بعد النزاعات مباشرة لكنه يعتبر ًويمكن أن يكون النھج مالئما لألزمات أو . قائمة للبدء منھا ً
  .تطوير القدرات

  ً آنفا1.1على النحو المحدد في الفرع : قدرة الموارد البشرية

  ً آنفا1.1على النحو المحدد في الفرع : قدرة البنية األساسية

  ً آنفا1.1على النحو المحدد في الفرع : القدرة اإلجرائية

  ً آنفا1.1على النحو المحدد في الفرع : ؤسسيةالقدرة الم
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  المختصرات

ACMAD  المركزاألفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية  
AfDB   مصرف التنمية األفريقي  

AGRHYMET  المركز األفريقي للتدريب على األرصاد الجوية الزراعية والھيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتھما 
APECCC  ن آسيا ودول المحيط الھادئالقتصادي بيمات المناخ للتعاون امركزخد 

APN   شبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث تغير المناخ العالمي 
AU االتحاد األفريقي 

AWOSs النظم المؤتمتة لرصد الطقس 
AWSs محطات الطقس األوتوماتية 

CAS لجنة علوم الغالف الجوي  
CBS لجنة النظم األساسية 

CD طوير القدراتت  
CDMS إدارة البيانات المناخيةمنظا   

CDS إستراتيجية تطوير القدرات  
CCl لجنة علم المناخ 

CIIFEN المركز الدولي لبحوث ظاھرةالنينيو  
CIMH المعھد الكاريبي لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

CHy لجنة الھيدرولوجيا  
ClimDev (Africa) أفريقيابرنامج المناخ من أجل التنمية في  

CLIPS خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية  
COFs  التوقعات المناخيةمنتديات 

COMET البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية 
CORDEX التجريب المنسق لتقليص النطاقات المناخية 

CSIS نظم معلومات الخدمات المناخية  
CPC مركزتنبؤ مناخي  

DARE &D إنقاذ البيانات ورقمنتھا 
DCPC  جميع البيانات أوالنواتجتمركز 

DRR الحد من مخاطر الكوارث 
ESSP مشروع شراكة علوم نظام األرض 

EC المجلس التنفيذي 
ETCCDI  فريق الخبراء المعني بالكشف عن تغير المناخ ومؤشراته 

ET-SCBCS  ت للخدمات المناخيةفريق الخبراء المعني بإستراتيجية بناء القدرا  
EU   االتحاد األوروبي 

EUMETSAT المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية 
FAO   منظمة األغذية والزراعة 

GAW   المراقبة العالمية للغالف الجوي  
GWATEC  مركز التدريب والتعليم التابع للمراقبة العالمية للغالف الجوي 

GCW   العالمية للغالف الجليديالمراقبة  
GCOS   النظام العالمي لرصد المناخ 

GDPFS   النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ 
GEF   مرفق البيئة العالمية 
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GEOSS    األرضالمنظومة العالمية لنظم رصد 
GFCS   اإلطار العالمي للخدمات المناخية 

GOS   النظام العالمي للرصد 
GOOS   لعالمي لرصد المحيطاتالنظام ا 

GPC   المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات 
GSN   شبكة سطحية عالمية 

GTOS   النظام العالمي لرصد األرض 
GTS   النظام العالمي لالتصاالت 

GUAN   شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ 
HLT   فرقة العمل رفيعة المستوى 

ICPAC   التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةمركز  
ICTP   المركز الدولي للفيزياء النظرية 
ICSU   المجلس الدولي للعلوم 
IFAD   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
IFRC   االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر  
IGAD    الحكومية الدولية المعنية بالتنميةالھيئة 

IOC    التابعة لليونسكو(اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات( 
IPCC   الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  

IRI   المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع 
ISDR   اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
IUCN   تحاد الدولي لحفظ الطبيعةاال 
JMA   وكالة األرصاد الجوية اليابانية 

JCOMM  اللجنة الفنيةالمشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
  المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية

LDCs   ًأقل البلدان نموا 
LRF   المدىؤ طويل بتن 

MALOF   منتدى التوقعات الخاصة بالمالريا 
MEDARE  مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر األبيض المتوسط 

M&E   المراقبة والتقييم 
MOU   مذكرة تفاھم 

NAPA   برنامج عمل التكيف الوطني 
NCAR   المركز الوطني لبحوث الغالف الجوي 
NCEP   بؤات البيئيةالمراكز الوطنية للتن 
NCOF   المنتدى الوطني للتوقعات المناخية 
NGOs   المنظمات غير الحكومية 

NMHSs   المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
NWP   التنبؤ العددي بالطقس 
O&M   ركيزة الرصد والمراقبة 
QMS   نظام إدارة الجودة 
RAs   االتحادات اإلقليمية 

RECs    االقتصادية اإلقليميةالجماعات 
RCC   مركزمناخي إقليمي 
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RCOFS   المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية 
RM&P   ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 
RTCs   مراكز التدريب اإلقليمية 
SADC   الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

SADC CSC  لجنوب األفريقيمركز الخدمات المناخية التابع للجماعة اإلنمائية ل 
SARCOF  المنتدى اإلقليمي للتوقعات المناخية في الجنوب األفريقي 

START   التحليل والبحث والتدريب في نظام التغير العالمي 
SIDSs   الدول النامية الجزرية الصغيرة 

SOP   الخطة التشغيلية اإلستراتيجية 
UIP   برنامج التواصل مع المستخدمين  

UNESCO  مم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األ 
UNEP   برنامج األمم المتحدة للبيئة 
UNDP   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

UNIDO   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
UNISDR   الكوارثإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من 

UNFCCC  ير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ  
UK   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

USA   الواليات المتحدة األمريكية  
VCP   برنامج التعاون الطوعي  
WB   البنك الدولي  

WCRP   البرنامج العالمي للبحوث المناخية 
WCC-3   مؤتمر المناخ العالمي الثالث 

WHYCOS   الھيدرولوجيةالنظام العالمي لرصد الدورة  
WFP   برنامج األغذية العالمي 
WIS    نظام معلومات المنظمةWMO 

WIGOS    النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمةWMO  
WHO   منظمة الصحة العالمية 
WMO   المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
WWF   الصندوق العالمي لحماية الطبيعة 

WWRP    لبحوث الطقسالبرنامج العالمي 
WWW   المراقبة العالمية للطقس  

  



ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهات التالية:
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix - P.O. Box 2300 - CH 1211 Geneva 2 - Switzerland

Communications and Public Affairs Office

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

E-mail: cpa@wmo.int

Global Framework for Climate Services
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