
حشد الدعم
على الصعيد القطري

من أجل
العاملـي اإلطـار 

للخدمات املناخية

UN SyStem

deliveriNg aS oNe oN

climate kNowledge

دليل موجز
للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية

)NMHSs( والهيدرولوجيا





1

تؤدي  التاريخ،  وعبر  البشري.  للنشاط  مهمًا  محركًا  دائمًا  كانت  املناخ  تقلبية 
التي  والعواصف  البرد،  وفترات  احلر،  وموجات  والفيضانات  اجلفاف  حاالت 
حتدث بصورة دورية إلى تدمير احملاصيل واملجتمعات احمللية. وقد أجبرت اجتاهات 
أو سمحت  الهجرة  احلر والبرد األطول أجاًل مستوطنات وحضارات كاملة على 

لها بالتوسع.

في الوقت الراهن، تقترن احلاجة إلى التكيف مع تقلبات املناخ املوسمية، والسنوية، 
والتي متتد لعشرات السنني مبشكلة التغير املناخي الطويل األجل. وحلسن احلظ، أن 
أْوُجه التقدم العلمي تتيح لنا بصورة متزايدة توقع املناخ في املستقبل بل والتنبؤ به. 
الكيفية  لتوجيه  الكافي  بالقدر  أنه راسخ  املناخي يتحسن كما  للنظام  ومابرح فهمنا 
التي ميكن لنا بها االستعداد للمناخ في املستقبل. وعلى ذلك، من املمكن اآلن توفير 
املخاطر  إلدارة  واألفراد  واملنظمات  احلكومات،  تستخدمها  أن  ميكن  التي  املعلومات 

والفرص املناخية.

وتنشئ أعداد متزايدة من البلدان قدرات لتقدمي خدمات مناخية وطنية. وهي تبني 
على خبراتها في تقدمي معلومات عن الطقس واملناخ من أجل إيجاد خدمات ميكن أن 
توائم هذه املعلومات وتوجهها ملستعملني محددين. وبهذه الطريقة، تتيح اخلدمات 
املناخية إدماج املعلومات والتنبؤات املناخية القائمة على أسس علمية في التخطيط، 
والسياسات واملمارسات بغية حتقيق منافع حقيقية للمجتمع. وهذا أمر مطلوب ألن 

التحديات التي تواجه البشرية حاليًا متزايدة التعقيد، ومترابطة ومتصلة باملناخ.

البلدان، تعمل احلكومات  ولضمان توفير معلومات مناخية قابلة للتطبيق في جميع 
هذه  تشرك  كما   .)GFCS( املناخية  للخدمات  العاملي  اإلطار  لبناء  معًا  واملنظمات 
املبادرة املتخذة على نطاق األمم املتحدة الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني من خارج 
منظومة األمم املتحدة وتضطلع بقيادتها حاليًا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. والسبب 
في هذا هو أن اخلدمات املناخية ذات طابع شامل وتتطلب خبرات ال تتجاوز الطقس 
واملناخ فحسب، وإمنا حتتاج أيضًا إلى نطاق عريض من التخصصات واملجاالت كيما 

تستجيب بصورة كاملة الحتياجات املستعملني.

الوطني سوف  املستوى  املناخية على  العاملي للخدمات  ومن احملتمل أن تنفيذ اإلطار 
يتبع نهجًا مماثاًل للنهج املتبع على املستوى الدولي: تقوم وكاالت حكومية مختلفة 
كثيرة بالتعاون املباشر مع املجتمع املدني لتطوير واستعمال اخلدمات املناخية الالزمة 

إلدارة املخاطر والفرص املتعلقة بتقلبية املناخ وتغير املناخ.
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املناخية  للخدمات  العاملي  اإلطار  WMO على عرض فكرة  املنظمة  أعضاء  وملساعدة 
داخل حكوماتهم وبناء »فريق قطري لإلطار )GFCS(« مشترك بني الوكاالت، يوفر 
هذا الكتيب املوجز إجابات لتسع من األسئلة التي تطرح بصورة متواترة والتي توجه 

.WMO ألمانة املنظمة

ما هو اإلطار العاملي للخدمات املناخية )GFCS( وما الذي سيحققه؟  - 1

اإلطار العاملي للخدمات املناخية GFCS شراكة عاملية بني احلكومات واملنظمات إلنتاج 
ومنتجي  البحاث  متكني  إلى  يسعى  وهو  املناخية.  واخلدمات  املعلومات  واستخدام 
املعلومات ومستعمليها من توحيد جهودهم من أجل حتسني جودة املعلومات املناخية 

وكميتها على الصعيد العاملي، وبخاصة في البلدان النامية.

املناخية  التنبؤات  في  املستمرة  التحسينات  على  البناء  إلى   GFCS اإلطار  ويسعى 
وسيناريوهات التغير املناخي من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى أفضل البيانات واملعلومات 
املتاحة عن املناخ. ويحتاج صانعو السياسات، واملخططون، واملستثمرون واملجتمعات 
من  يتمكنوا  حتى  االستعمال  يسيرة  صورة  في  املناخية  املعلومات  إلى  الضعيفة 
االستعداد لالجتاهات والتغيرات املتوقعة. وهم يحتاجون إلى بيانات ذات نوعية جيدة 
البيانات الوطنية والدولية عن درجات احلرارة، ومعدالت سقوط األمطار،  من قواعد 
والرياح، ورطوبة التربة، وظروف احمليطات. وهم يحتاجون أيضًا إلى متوسطات تاريخية 
طويلة املدى لهذه البارامترات كما يحتاجون إلى خرائط، وحتليالت وتقييمات ألوجه 

الضعف، وإلى إسقاطات وسيناريوهات طويلة األجل.

وبحسب احتياجات املستعملني، ميكن جمع هذه البيانات واملعلومات مع بيانات غير 
مناخية، مثل اإلنتاج الزراعي، واجتاهات الصحة العامة، وتوزيعات السكان في املناطق 
السلع،  إيصال  أجل  من  األساسية  والبنى  للطرق  وخرائط  شديدة،  ألخطار  املعرضة 
ومتغيرات اقتصادية اجتماعية أخرى. والهدف من ذلك هو مساندة اجلهود التي ترمي 
املياه،  إمدادات  على  تأثيراتها  مع  والتكيف  اجلديدة  املناخية  للظروف  التأهب  إلى 
البنى  إنشاء  أماكن  وحتديد  املزارع،  وإنتاجية  املتطرفة،  والظواهر  الصحية،  واملخاطر 

األساسية، وما إلى ذلك.

وأفضل وسيلة لتحقيق التوسع في إنتاج وتوزيع واستعمال املعلومات املناخية املهمة 
واحلديثة هي جتميع املشاريع واملوارد من خالل التعاون الدولي. وسوف تعمل الوكاالت 
من  معًا  والبحاث  الوطنية  واحلكومات  اإلقليمية،  واملؤسسات  املتحدة،  لألمم  التابعة 
املمارسات.  وأفضل  واخلدمات،  واملعلومات،  البيانات،  لتوزيع   GFCS اإلطار  خالل 
وسوف يبني هذا التعاون قدرات أكبر داخل البلدان على إدارة املخاطر والفرص املتعلقة 

بتقلبية املناخ وتغيره وعلى التكيف مع تغير املناخ.
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وسوف تفيد خطة تنفيذ اإلطار GFCS، التي سيعتمدها املؤمتر العام للمنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية في تشرين األول/أكتوبر من هذا العام في توجيه تنمية موارد املعلومات 
التكيف.  املناخ وإعداد خطط  القدرة على حتمل  لبناء  للغاية  املطلوبة بصورة عاجلة 
ووفقًا ملشروع اخلطة، سوف يضطلع اإلطار GFCS على مدى السنتني القادمتني بتنفيذ 
الثقة مع  الشراكات وبناء  إقامة  إلى  التي ستؤدي  مجموعة من املشاريع ذات األولوية 
املستعملني. وسيحدد اإلطار أيضًا حجم الطلب على اخلدمات املناخية ويكفل تلبية 
ذلك الطلب من خالل الوصول إلى املعلومات العلمية. وسوف يبدأ بالقطاعات األربعة 
ذات األولوية وهي: الصحة العامة، واملياه، واألمن الغذائي والزراعة، واحلد من مخاطر 
ر النفاذ  الكوارث. وفي غضون ست سنوات، يهدف اإلطار GFCS إلى أن يكون قد يّسً
إلى البيانات املناخية احملسنة حول العالم؛ وخالل 10 سنوات، سيتم تقدمي اخلدمات إلى 

جميع القطاعات احلساسة.

وسوف تتمثل النتائج في إيجاد شراكة عاملية فعالة من أجل التعرف على احتياجات 
املناخية،  للرصدات  الفعال  والتطبيق  وتلبيتها؛  املناخية  للمعلومات  املستعملني 
والبيانات االقتصادية - االجتماعية، والنماذج والتنبؤات الالزمة حلل املشاكل الوطنية 
واإلقليمية والعاملية؛ ونظام لتحويل البيانات إلى منتجات وخدمات متعلقة باملعلومات 
املناخية  اخلدمات  إنتاج  في  العالم  حول  القدرات  وزيادة  القرارات؛  صانعي  لتوعية 

واستعمالها.

من الذي يقود بناء اإلطار العاملي للخدمات املناخية؟  - 2

ألن اخلدمات املناخية منفعة عامة عاملية، فإن احلكومات العاملية هي التي متسك بزمام 
علمية،  برامج  إليجاد  عقود  منذ  معًا  احلكومات  وتعمل   .GFCS اإلطار  بناء  قيادة 
باملناخ.  املتعلقة  املختلفة  التحديات  ملواجهة  دولية  واتفاقيات  تشغيلية،  ووكاالت 
وميثل اإلطار GFCS اخلطوة التالية احلاسمة في هذه العملية. وفي مؤمتر املناخ العاملي 
الثالث في 2009، قرر رؤساء الدول واحلكومات، والوزراء، ورؤساء الوفود املمثلة ألكثر 
املناخية من أجل  العاملي للخدمات  150 بلداً و70 منظمة باإلجماع إنشاء اإلطار  من 
تقلبية  عن  التوقيت  واجليدة  الدقيقة  املعلومات  من  املجتمع  احتياجات  تلبية  حتسني 

املناخ وتغيره.

واملنتدى املركزي اآلن للحكومات ملناقشة اإلطار GFCS هو املؤمتر العام لألرصاد اجلوية 
وهيئاته الفرعية. كما تضطلع أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بدور مهم في دعم 
املؤمتر وتوفير اخلبرات ومكتب لإلطار GFCS. وهناك عدد من الوكاالت األخرى التابعة 
لألمم املتحدة تشارك بصورة كاملة في اإلطار حتت شعار »األمم املتحدة توحد أداءها 

لدعم املعارف املناخية«.
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من خبرات  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  لدى  ما جتمع  إلى  وبالنظر 
الطقس،  مجاالت  في  واخلدمات  والتنبؤات  املعلومات  تقدمي  في  أساسية  ومعارف 

.GFCS واملناخ واملاء، فإن من الواضح أن لها دور رئيسي تؤديه في توجيه اإلطار

اإلطار  من  استفادة  أكبر  حتقيق  ميكنها  التي  والكيانات  البلدان  هي  ما   - 3
)GFCS( ؟

من  البلدان  كل  ستستفيد  ثم  ومن  وتغيره،  املناخ  تقلبية  أمام  ضعيفة  البلدان  كل 
املعلومات املناخية العالية اجلودة التي يتم إعدادها وتقدميها تلبية لطلبات املستعملني. 
وبطبيعة احلال، بعض البلدان أكثر ضعفًا من غيرها بسبب قدراتها الوطنية احملدودة، 
ومناخها الشديد التقلب أو القسوة، أو كليهما معًا. وسوف حتقق البلدان األفريقية، 
فوائد  الساحلية  غير  والبلدان  النامية،  الصغيرة  اجلزرية  والدول  منواً،  األقل  والبلدان 

معينة من اإلطار GFCS ومن أنشطة تنمية القدرات املرتبطة به.

والبلدان النامية التي تواجه تقلبية كبيرة في املناخ في حاجة ماسة لتحسني قدراتها على 
االستجابة للظواهر املتطرفة، مثل العواصف والفيضانات، فضاًل عن االجتاهات ذات املدى 
األطول، مثل اجلفاف وموجات احلر. ومن خالل اإلطار، سوف حتسن تلك البلدان من فرص 

وصولها للبيانات، واملعلومات، وأفضل املمارسات، وبناء القدرات املستهدفة واملهمة.

وتنحو البلدان التي تعاني بالفعل من تقلبية املناخ إلى أن تكون ضعيفة بصفة خاصة 
الطوارئ  حاالت  في  االستجابة  وخدمات  التكيف  وإستراتيجيات  املناخ.  تغير  إزاء 
الالزمة لتقلبية املناخ غالبًا ما تكون ضرورية لتغير املناخ. ويصدق هذا بنفس القدر 
العاملي للخدمات  البيانات واملعلومات املطلوبة. وسوف ييسر اإلطار  على أنواع نظم 
آن  في  املناخ  وتغير  املناخ  تقلبية  ملواجهة  تبذل  التي  الوطنية  اجلهود   GFCS املناخية 

واحد وإلدماج أنشطة التكيف مع املناخ في استراتيجيات التنمية املستدامة.

بالفعل  لديها  يوجد  التي  النامية  البلدان   GFCS اإلطار  سيفيد  نفسه،  الوقت  وفي 
قدرات وطنية قوية على االستجابة. فسوف يوفر لها منتدى لتشاطر البيانات وأفضل 
 GFCS السياسية، وسوف ييسر اإلطار  املناخية ال حتترم احلدود  املمارسات. واألمناط 
التعاون عبر احلدود والتعاون اإلقليمي بشأن أنشطة التكيف. وميكن أن يوفر اإلطار 
أيضًا مفاهيم متعمقة مفيدة لكفالة إدماج التكيف للمناخ في برامج املساعدة اإلمنائية.

اجلوية  لألرصاد  الوطنية  للمرافق  املؤسسية  والقدرات  الواليات  تتعزز  وسوف 
خالل  من  األخرى  احلكومية  واملنظمات  والوكاالت   )NMHSs( والهيدرولوجيا 
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اجلديدة، ومن حتسني  الشراكات  GFCS. وسوف تستفيد من  اإلطار  في  مشاركتها 
الوطنية  القضايا  في  اإلسهام  فرص  نطاق  واتساع  واملوارد،  البيانات  إلى  النفاذ  فرص 

احلاسمة التي تتسم بالشمول وترتبط بالتنمية املستدامة.

ما هي الكيانات الوطنية التي ينبغي إحاطتها علمًا أو إشراكها ؟  - 4

املناخ  مؤمتر  الدولي، جنح  الصعيد  على   GFCS اإلطار  إنشاء  عملية  إطالق  أجل  من 
العاملي الثالث في احلصول على فرصة للوصول إلى أعلى مستوى سياسي ممكن بإشراك 
االلتزام  من  الرفيع  املستوى  هذا  نطاق  وتوسيع  والوزراء.  واحلكومات  الدول  رؤساء 
السياسي واحملافظة عليه ضروري على املستوى الوطني من أجل بناء التعاون الالزم فيما 

بني الوزارات احلكومية.

املستوى  املناخية على  إطار للخدمات  إيجاد  التعاون من خالل  وميكن تنسيق هذا 
الوطنية  للمرافق  ينبغي  اإلطار،  هذا  إيجاد  وتيسير  بناء  في  وللمساعدة  الوطني. 
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا أن تعمل بالتعاون مع الوكاالت األخرى التي ميكنها 
الوزارات  املعنية، مثل  الوزارات  إبالغ وإشراك جميع  تقدمي خدمات مناخية، على 
املسؤولة عن الزراعة، واملاء، والبيئة، والصحة العامة، والشؤون اخلارجية. وينبغي 
ومستوى  القيادة  مستوى  من  كل  على  اتصاالت  بإقامة  ميكن  ما  بأسرع  البدء 
ممن  الكثير  وسيكون  العمل.  وحلقات  الشخصية  الزيارات  خالل  من  العمل، 
غير  كيانات  منه  واملستفيدون  املناخية  للخدمات  العاملي  اإلطار  في  يساهمون 
اإلعالم.  ووسائط  احلكومية،  غير  واملنظمات  اجلامعات،  ذلك  في  مبا  حكومية، 
املعلومات  توفير  من  كل  في  مهم  بدور  املختلفون  املساهمون  هؤالء  وسيضطلع 
بالفعل  معها  تعمل  التي  احمللية  للمجتمعات  املقدمة  اخلدمات  مالءمة  كفالة  وفي 

إليها. املعلومات  تلك  وتوصيل 

وكما تكشف هذه القائمة للشركاء احملتملني، ليس هناك حدود تقريبًا ألعداد وأنواع 
حتديد  الضروري  ومن   .GFCS اإلطار  في  تشارك  أن  ميكن  التي  الوطنية  الكيانات 
األولويات التي يلزم التركيز عليها أواًل. وإذا كانت اخليارات موفقة، فإنه ميكن إدارتها 
من خالل مجاالت األولوية األربعة لإلطار العاملي للخدمات املناخية: إدارة املياه، واحلد 
لألولويات  الواجبة  العناية  إيالء  مع  العامة،  والصحة  والزراعة،  الكوارث،  من مخاطر 
املناخ  مع  والتكيف  املستدامة  بالتنمية  منها  يتعلق  ما  وبخاصة  الوطنية،  والسياسات 

والتخفيف من آثاره.
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ما هي املنافع النوعية التي ميكن أن جتنيها البلدان من املشاركة في اإلطار   - 5
)GFCS( ؟

سوف يحقق اإلطار العاملي للخدمات املناخية مجموعة عريضة من املنافع االجتماعية 
القائمة في نظم  بالبناء على االستثمارات  واالقتصادية والبيئية. وسوف يحقق ذلك 
رصد املناخ والبحوث العلمية إلنتاج معلومات عملية لصنع القرارات. وخالل السنوات 
العديدة األولى، سيولد اإلطار معظم املنافع التي سيحققها في القطاعات ذات األولوية 
املتعلقة مبخاطر الكوارث، واألمن الغذائي، والصحة العامة، واملاء. ويرد أدناه عدد قليل 

من مناذج املنافع النوعية التي ميكن أن تتحقق:

يتوقع عادة أن تستمر مشاريع البنية األساسية، مثل خزانات املياه، واجلسور،  		π

واملدن، واملصانع، لعشرات السنني أو لفترات أطول. ومن خالل توقع الظروف 
املناخية في املستقبل، ميكن للمسؤولني عن اإلنشاء ضمان أن تظل مشاريعهم 
املياه، والظواهر املتطرفة، وغيرها  مالئمة بصورة جيدة للتغيرات في إمدادات 

من املتغيرات التي يشكلها املناخ.

ميكن أن تساعد املعلومات املناخية مديري املوارد املائية على حتسني التخطيط  		π

التشغيلي الذي يضطلعون به، مبا في ذلك تخصيص إمدادات املياه على األجل 
القصير وإنشاء البنية األساسية الالزمة على األجل الطويل.

أو  اجلفاف  حاالت  شدة  في  احملتملة  للتغيرات  أفضل  فهم  لتحقيق  وميكن  		π

الفيضانات وتواتر حدوثها أن يوجه عمليات االستثمار في صيانة قنوات الري، 
وبناء أبراج تخزين املياه، وزراعة الغابات وإعادة زراعتها في األحواض املائية، 

وما إلى ذلك.

ومع تطور املناخ وتغير توقيت التغيرات املوسمية، تتغير مواعيد زراعة وحصد  		π

الزمنية  بالتدخالت  القيام  احملسنة  املناخية  املعلومات  تتيح  وسوف  احملاصيل. 
الزراعية. كما  وتوظيف االستثمارات بدقة أكبر، ومن ثم تزيد من اإلنتاجية 
إلى  سنة  من  اإلنتاجية  في  التغيرات  ملراقبة  احملسنة  املعلومات  استخدام  ميكن 
أخرى ومن ثم تعمل كنظام لإلنذار املبكر حلاالت النقص احملتمل في األغذية.

وميكن أن يؤثر املناخ بشدة على انتشار األمراض املعدية، مثل اإلسهال واملالريا  		π

اخلدمات  ملقدمي  وميكن  املاء.  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض  من  والكثير 
والبيانات  والطقس  باملناخ  املتعلقة  املعلومات  بني  الربط  طريق  عن  الصحية، 
االقتصادية - االجتماعية تنظيم حمالت التطعيم والتدخالت األخرى بفعالية 

أكبر.
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ومع تغير منط الظواهر املتطرفة، ميكن أن توفر التنبؤات اجليدة إنذارات مبكرة  		π

باملخاطر احملتملة. كما ميكن استخدامها للتقليل إلى أدنى حد من الهشاشة عن 
طريق حتسني عمليات تخطيط استخدام األراضي، للتقليل، مثاًل، من التعرض 

لالنهيارات األرضية أو ارتفاع منسوب البحر.

وميكن أن يساعد إجراء تقييمات أكثر دقة لكيفية تطور مخاطر املناخ وتأثيراته  		π

أسواق التأمني على التسعير السليم ملخاطر الظواهر املتطرفة، وارتفاع منسوب 
الكوارث وتساعد  إدارة مخاطر  بذلك  فتدعم  البراري،  البحر، وحرائق  سطح 

على ضمان استمرار عمليات التأمني.

تأثيراً  للمناخ  القطاعات األربعة ذات األولوية، يتضح أن  إلى ما بعد  وبالنظر  		π

مهمًا على الطلب على الطاقة. وسوف يتيح وضع تقديرات أكثر دقة للعرض 
توفر  وكفالة  املستقبل  في  الطاقة  باستخدامات  التنبؤ  الطاقة  على  والطلب 
اخلدمات  إن  إذ   ، املتجددة  الطاقة  مصادر  من  ذلك  في  مبا  كافية،  إمدادات 
لطاقة  األجل  الطويلة  اإلمكانات  تقييم  في  تستخدم  أن  أيضًا  ميكن  املناخية 

الرياح والطاقة الشمسية.

ما الذي ميكن توقعه من بلدي ؟  - 6

تشجع جميع البلدان على تعزيز اخلدمات املناخية بنشاط، سواء على الصعيد احمللي 
اإلطار  تلبية  لضمان   GFCS اإلطار  في تشكيل  واملساعدة  الدولي،  الصعيد  على  أو 

الحتياجاتها والحتياجات املجتمع الدولي.

اخلدمات  مجال  في  جيدة  قدرات  لديها  تتوفر  التي  النمو  املتقدمة  للبلدان  وميكن 
إسداء  لها  وميكن  املمارسات.  وأفضل  واخلبرات  البيانات  وتوزع  تتشاطر  أن  املناخية 
املشورة وتقدمي املساعدة للبلدان األخرى امللتزمة بإنشاء ورعاية خدمات مناخية وطنية 
واملالي،  العيني  بالدعم  واإلسهام  الثنائية،  شراكاتها  لتعزيز  مدعوه  وهي  بها.  خاصة 

كلما أمكن.

بناء شراكات بني  الداخلية وعلى  النامية على االستفادة من قدراتها  البلدان  وتشجع 
املتعلقة  األنشطة  بدمج  تقوم  بأن  ويوصى  األخرى.  واملؤسسات  احلكومية  الوكاالت 
باإلطار GFCS في إستراتيجياتها ومشاريعها اإلمنائية املستدامة فضاًل عن إدماجها في 

.)NAPAs( برامج عملها الوطنية من أجل التكيف
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وتشجع البلدان أيضًا على إبالغ املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية واملنتديات األخرى التابعة 
لألمم املتحدة، كلما كان ذلك مجديًا، عن أنشطتها املتعلقة باإلطار، وتوفير اخلبرات 
املجلس  إلى  االنضمام  وعلى  وأنشطته،   GFCS اإلطار  ملشاريع  األساسية  واملعارف 

.GFCS احلكومي الدولي لإلطار في املستقبل، واإلسهام مبوظفني في أمانة اإلطار

للخدمات  العاملي  اإلطار  على  للتأثير  السعي  املنظمة  كيف ميكن ألعضاء   - 7
املناخية ؟

لكي ينجح اإلطار العاملي للخدمات املناخية، ينبغي أن تتولى البلدان قيادته بصورة 
كاملة. وميكن ألعضاء املنظمة WMO التأثير على اإلطار GFCS بالتعليق على مشروع 
خطة التنفيذ ثم املشاركة بنشاط في املناقشة التي ستجري في الدورة االستثنائية للمؤمتر 
املقرر عقدها في تشرين األول/أكتوبر ومؤمتر املستعملني الذي يعقد قبلها مباشرة. 
وبهذه الطريقة، لن يضمن أعضاء املنظمة أن اإلطار سيلبي احتياجاتهم الوطنية اخلاصة 
فحسب، ولكنهم سيساعدون أيضًا على زيادة أهمية اإلطار وفعاليته جلميع البلدان.

العاملي  املناخ  الدول واحلكومات والوزراء بدور جوهري في مؤمتر  وكما اضطلع رؤساء 
الثالث في بدء العمل في اإلطار، فإن مشاركتهم في املؤمتر االستثنائي ستحدث فرقًا هائاًل 
في التعجيل بتنفيذه. والقرارات التي ستتخذ في املؤمتر مهمة من الناحية السياسية ألنها 
ستشكل االلتزامات الوطنية واملنافع التي سيحققها اإلطار. ويعقد املؤمتر االستثنائي قبل 
شهر واحد من املؤمتر السنوي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ، وقبل أقل 
من سنة واحدة من موعد بدء العمل في تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بتغير املناخ، ومن ثم فهو يأتي في فترة مهمة من التقومي الدولي املتعلق باملناخ.

ما احلالة الراهنة لإلطار العاملي للخدمات املناخية ؟  - 8

في أعقاب انعقاد مؤمتر املناخ العاملي الثالث قدمت فرقة عمل رفيعة املستوى مكونة 
املتعلقة  واخليارات  اإلطار  بعناصر  مخططًا  تضمن  تقريراً  مستقلني  مستشارين  من 
بحوكمته. وساعد هذا التقرير املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية في اتخاذ قرار في دورته 
املعقودة في أيار/مايو 2011 بشأن طريقة السير قدمًا في إنشاء اإلطار GFCS. وبصفة 
خاصة، عهد املؤمتر إلى املجلس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بإعداد خطة 
تفصيلية لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية. وأنشأ املجلس التنفيذي فرقة عمل 
ورعاية  الصياغة  فريق  على  اإلشراف  مبسؤولية  لالضطالع  التنفيذي  للمجلس  تابعة 
عملية مشاورة واسعة النطاق مع أعضاء املنظمة والشركاء واألطراف املعنية األخرى. 
على  واحلوكمة  واألنشطة  املبادئ  يتناول  الذي  اخلطة  لهذه  املنقح  املشروع  وزع  وقد 

احلكومات واخلبراء في آب/أغسطس 2012.
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ما هي أهم التواريخ والقرارات املرتقبة ؟  - 9

ستعقد املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أول مؤمتر استثنائي لها على اإلطالق في الفترة 
 GFCS من 29-31 تشرين األول/أكتوبر 2012 للبت في اعتماد خطة تنفيذ اإلطار
وهيكل حوكمته؛ وقد يتضمن هذا إنشاء مجلس حكومي دولي لإلشراف على تنفيذ 
 27 26 و  انعقاد املؤمتر مؤمتر للمستعملني يومي  اإلطار وأمانة لإلطار. وسيعقد قبيل 
لبحث  اإلطار  مستعملي  ولسائر  للحكومات  الفرصة  إلتاحة  األول/أكتوبر  تشرين 

املسائل مبزيد من التفصيل.

استشراف ما بعد املؤمتر االستثنائي الذي يعقد في 2012

بنهاية عام 2013، ستستكمل احلكومات مرحلة بناء التنظيم. وسوف ينشئ  		π

املجلس احلكومي الدولي هياكل اللجان اإلدارية والتنفيذية )الفنية( الالزمة 
فضاًل برامج االضطالع بأولويات التنفيذ العاجلة.

بحلول نهاية 2017، يتوقع أن ييسر اإلطار GFCS الوصول إلى خدمات مناخية  		π

محسنة على الصعيد العاملي في أربعة من القطاعات ذات األولوية )الزراعة، 
واحلد من مخاطر الكوارث، والصحة العامة، واملاء(. وسيتم إنشاء جلان فنية 
عاملة لكل مكون من املكونات وبرنامج عمل لالتصاالت. وسيشارك في ذلك 
اإلطار  املتحدة، وسوف يشارك  لألمم  التابعة  الكيانات  األقل من  خمسة على 
GFCS في مشاريع إمنائية متعلقة باملناخ ال تقل قيمتها عن 150 مليون دوالر 
من دوالرات الواليات املتحدة. وسيتم إجناز استعراض في منتصف مدة تنفيذ 

.GFCS اإلطار

مناخية  خدمات  إلى  الوصول  يسر  قد  اإلطار  سيكون   ،2021 نهاية  وبحلول  		π

باملناخ.  التأثر  الشديدة  القطاعات  جميع  في  العاملي  النطاق  على  محسنة 
وسوف تشارك ثمانية من الكيانات التابعة لألمم املتحدة على األقل في مشاريع 
إمنائية متصلة باملناخ ال تقل قيمتها عن 250 مليون دوالر من دوالرات الواليات 

املتحدة األمريكية.
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ملزيد من املعلومات ، يرجى االتصال باجلهة التالية:
world meteorological organization

communications and Public affairs office

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

E-mail:	cpa@wmo.int	

7	bis,	avenue	de	la	Paix	–	P.O.	Box	2300	–	CH	1211	Geneva	2	–	Switzerland
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