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  مقدمة  -1
  

   ووظائفه(UIP)ھدف ونطاق برنامج التواصل مع المستخدمين   1.1
  
  دفالھ
  

التي توفر وسائل منظمة  )GFCS( العالمى للخدمات المناخيةطاراإلركيزة  يمثل برنامج التواصل مع المستخدمين
اإلقليمية والوطنية و الخدمات المناخية للتفاعل على المستويات العالمية يومقدمللمستخدمين والباحثين في مجال المناخ 

ويتمثل ھدف برنامج التواصل مع . تخدمين من الخدمات المناخية باحتياجات المس(GFCS)لضمان أن يفي اإلطار 
  . صنع القرار الفعال حيثما ينطوي على اعتبارات مناخيةتعزيز عملية في (UIP) المستخدمين

  
في الخدمات  لجميع الشركاء المنشود المعلومات المناخية في عملية صنع القرار الھدف  من فائدةويمثل تحقيق أكبر

وتتقاسم . ً والمستخدمين معاالمقدمينع ي جمتحرك الحاجة إلىالحاجة إلى اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمناخ فالمناخية، 
جميع البلدان المتقدمة منھا واألشد عرضة للمخاطر على حد سواء تلك الحاجة، ولھا مكان في اإلطار العالمي للخدمات 

 جميع أولئك الذين يقدمون ويستخدمون الخدمات (UIP)تخدمين  برنامج التواصل مع المسيشملوسوف . (GFCS)المناخية 
  .لتحقيق تقدم في توفير الخدمات المناخية المناخية على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

  
   المجاالت ذات األولوية–النطاق 

  
اعة واألمن الغذائي، والصحة، والحد  الزريفسوف يركز التنفيذ خالل السنوات األولى لإلطار على المجاالت ذات األولوية 

وھذه المجاالت األربعة . وسيعقب ذلك مجاالت معينة أخرى في السنوات الالحقة. من مخاطر الكوارث، وموارد المياه
الكوارث الجارية يمكن أن تمثل في كثير من األحيان تحديات لإلدارة في وعلى سبيل المثال، فإن . يستبعد بعضھا اآلخر ال

وفي .  المستخدمينأوساطأن يتعامل في بعض األوقات مع جميع  (UIP)ت الثالثة األخرى، وسيتعين على برنامج المجاال
. أوقات أخرى، سيكون أكثر فعالية في التعامل بصورة منفصلة مع أوساط أصحاب المصلحة في المجاالت ذات األولوية

األولوية لن يستبعد االھتمام واألنشطة المستمرة في المجاالت على المجاالت األربعة ذات ومن البديھي أن التركيز األولي 
  . تقلبية المناخ وتغيرهمن تأثيراتاألخرى ذات األھمية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية حيثما توجد 

  
   أصحاب المصلحة–النطاق 

  
 وتستفيد ،المحلية في التواصل مع المستخدمين الدول المتقدمة بعملياتھا تسھم حيث جميع الدول (UIP)يتضمن نطاق برنامج 

فعلى الصعيد العالمي تعتبر منظومة األمم المتحدة إحدى أصحاب . أشد الدول عرضة للمخاطر من المشاركة في اإلطار
الخدمات   منيالدولالمتخصصة التي تتمثل والياتھا في تنسيق اإلنتاج والبرامج المصلحة الدولية الھامة مع الوكاالت 

بعض ب (UIP) تنفيذ البرنامج سوف يجسدوعلى الصعيد اإلقليمي، .  في جميع األقاليم والبلدانستخدامھاا وھا ونشرمناخيةال
والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير  المستوى الدولي وإن كان باالقتران مع أصحاب المصلحة من الحكومات الوسائل

 تخصوعلى المستوى الوطني، سيكون التنفيذ مسألة . ي النطاق اإلقليميوالحكومية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص ذ
ومن المتوقع أن تحدد الحكومات المراكز والوكاالت التي سوف تنسق التفاعالت الوثيقة مع اآلليات . قرار الحكومات منفردة

ية تنفيذ الخدمات على مستوى  على المستوى دون الوطني حيث تقرر كيفحتياجاتاال وتقوم بتقييماإلقليمية والعالمية، 
  .المجتمع المحلي

  
 فإن ،فعلى سبيل المثال. ًوسيكون أصحاب المصلحة من القطاع الخاص حتميا من مقدمي الخدمات النماخية ومستھلكيھا

القطاع الخاص تشمل الصيدليات الخاصة وإنتاج المواد الصيدالنية والمعدات الطبية واألطباء االھتمامات الصحية في 
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 في الكثير من البلدان من التنفيذ على (UIP)وييسر إشراك القطاع الخاص في برنامج . ممارسين من القطاع الخاصال
  .المستويات الجغرافية الدولية إلى المجتمع المحلي

  
  الوظائف

  
خية  منظمة للجمع بين مقدمي الخدمات المناوسيلةأنه ب ، قبل ذلك،(UIP) برنامج التواصل مع المستخدمين فّرع

 من الطرائق والوسائل والنھج والعمليات للتعاون المنظم مجموعةً أيضا بأنه منھجية منظمة أو تعريفهويمكن . ومستخدميھا
وھو يمكن التفاعالت التي تساعد في تحديد احتياجات المستخدمين وقدرات المقدمين، ويعمل على توفيق . متبادل المنفعةالو

ولكي يحقق برنامج  .ًلترويج أخيرا للقرارات الفعالة التي تستند إلى المعلومات المناخيةاالحتياجات مع تلك القدرات ثم ا
(UIP)ھدفه، يسعى إلى تحقيق أربع نواتج :  

  
   من أوساط المستخدمينالتعليقاتتحديد األساليب المثلى للحصول على : التعليقات  )أ
 والبحوث ونظام لئك المسؤولين عن ركائز الرصدإجراء الحوار بين مستخدمي الخدمات المناخية وأو: الحوار  )ب

  المعلومات لإلطار
 المناخ باحتياجات أوساطتحسين اإللمام بالمعارف المناخية في أوساط المستخدمين وإلمام : التوعية  )ج

  المستخدمين
   عليھا بين المستخدمين والمقدمينالمتفقوضع تدابير للمراقبة والتقييم لإلطار : التقييم  )د

  
ً، يتعين أن ال يغيب عن البال أن اإلطار ليس نظاما يدار مركزيا(UIP) نظر نطاق برنامج ولدى سوف تتحدد طرائق و .ً

 المناخية ومقدميھا على أساس كل حالة على حدة باستخدام التكنولوجيات والقدرات اتوضع التفاعالت بين مستخدمي الخدم
مثل العالمية (ن المستوى المحلي ليس من المجاالت الجغرافية المحددة واألكثر أھمية ھو أنه على الرغم من أ. المتوافرة

وتساعد عمليات المراقبة والتقييم بشأن . ، فإن اإلجراءات الملموسة ال تتم إال على المستوى المحلي)واإلقليمية والوطنية
انظر (فيذ الخدمات المناخية الفعالة  تنفى القرارات، تخاذا مواقعًكيفية تنفيذ المشروعات محليا، والتي يجريھا أناس في 

  .)1الشكل 
  

 الفھم المتبادل والتي تتراوح بين اللجان سبل باستخدام طائفة عريضة من الطرائق المصممة لتعزيز (UIP)وسيعمل برنامج 
تدريب، وبين ًالمنشأة رسميا وأفرقة العمل وحلقات العمل والمؤتمرات وفرق العمل المشتركة بين الوكاالت وبرامج فترات ال

المنظورات والتي أثبتت فعاليتھا مثل مناقشات وھناك العديد من النھج غير الرسمية لتبادل . ًالمناقشات المباشرة وجھا لوجه
وغير ذلك من النھج المبتكرة المستخدمة في أفرقة التركيز، والشبكات االجتماعية اإللكترونية، والمشاركة مع قادة الرأي 

ًسوف يكون التواصل والتوعية والتدريب أيضا من العناصر الواسعة النطاق بنفس القدر أيضا بما في و. سىالعالم المؤس ً
ًوسوف يؤخذ في االعتبار أيضا التدريب، . والوسائط االجتماعية وإعالنات الخدمة العامة ذلك حاالت البث اإلذاعي،

ونية مثل آليات تبادل المعلومات المناخية، والوصالت من مبادرات التعليم العام، والبرامج اإللكتروالوصول إلى طائفة 
الويب ووحدات خدمة المعلومات ب الندوات الدراسيةالبينية للخرائط، وبوابات الويب، وأجھزة المحمول والبث اإلذاعي و
مل فرص ھذا العوستتوافر في كثير من مجاالت . وأدوات صنع القرار المنظم، ونظم المعلومات البيانية وما شابه ذلك

والبرامج  فعاليتھا مثل المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية، تزدادلالرتكاز على الحوارات حسنة التنظيم أو تلك التي 
المعتمدة على المجتمعات المحلية، وأفرقة العمل المعنية باالتصال في أوساط إدارة الكوارث، والمدارس الحقلية للمزارعين، 

االتحاد وقد حقق العديد من مشروعات .  المياه، وأفرقة العمل الوطنية العاملة في مجال الصحةومراكز التعلم في مجال
 بصورة أفضل على المستوى (UIP)األوروبي نتائج جيدة مما يمكن استخدامھا في تحديد ما يمكن إنجازه بواسطة برنامج 

  .اإلقليمي
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   الوظيفية لبرنامج التواصل مع المستخدمين بشأن اإلطاررسم تخطيطي يوضح النطاق الجغرافي واألدوار: 1الشكل 
  

  الصعيد العالمي
   احتياجات أوساط المستخدمين، األولويات– التعليقات

  الصعيد اإلقليمي
   متطلبات الترابط مع الركائز األخرى–الحوار 

  الصعيد الوطني
   الدعوة والتوعية–اإللمام 

  مجتمع محلي
  رامج واألنشطة تنفيذ الب–التقييم والمراقبة 

  
  

 تتشكل من خالل حاجة اإلطار إلى المعلومات عن كيفية وضع (UIP)وباختصار، فإن أھداف ونطاق ووظائف برنامج 
الخدمات المناخية المقدمة والمستخدمة لتحقيق االحتياجات المحددة بوضوح على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية 

 بصورة مرنة لتلبية طائفة متنوعة من االھتمامات والمتطلبات التي سوف تتطور (UIP)وضع برنامج وينبغي ). 1الشكل (
  .بمرور الوقت مع تقدم التكنولوجيات والعلوم ومع تزايد التحديات البيئية والمجتمعية الجديدة

  
  (UIP) برنامج التواصل مع المستخدمين كيزةالحاجة إلى ر  1.2
 

وفي . ات المناخية، عبر جميع المجاالت ذات األولوية بالتخطيط والعمليات، وتقييم التأثيرتتعلق الطلبات األساسية من الخدم
التي تظل في كثير ) 1انظر الحاالت في التذييل (ممتازة كثيرة على االستخدام الفعال للمعلومات المناخية حين أن ھناك أمثلة 



 

4 

وھذه ثغرة يھدف . مة روتينية متوافرة على نطاق أوسع، وال تساندھا أي خد واحدأو قطاع موقع في مركزةمن األحيان 
  .اإلطار إلى ملئھا

  
 ال تصل الخدمات المناخية في كثير من األحيان إلى الناس ؟(UIP)لماذا تنھض الحاجة إلى برنامج التواصل مع المستخدمين 

تعزيز عملية تعميم المعلومات المناخية  مطلوب ل(UIP)والبرنامج ". تستند إلى الواقع"الذين يحتاجون إليھا التخاذ قرارات 
 من البحوث إلى التطبيقات، ومن مرونةًالتكيف مع تغير المناخ ممرا أوسع وأكثر وتتطلب عملية . في عملية صنع القرار

 ومع تحسن الوصالت بين العلم والعمل، سيتحقق استخدام جيد. العلم إلى االستخدامات البشرية، ومن البيانات إلى القرارات
للكثير من المنتجات والخدمات التي تكون متوافرة بالفعل، وسيظھر توجيه جيد بشأن المجاالت التي في أشد الحاجة إلى 

 في الوقت المناسب بالقدر المناسبة في الحصول على المعلومات (UIP)وسيساعد برنامج . المنتجات والخدمات الجديدة
الفاعلة في الزراعة والصحة والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة موارد المناسب، وفھمھا واستخدامھا بواسطة العناصر 

  .المياه وفي غيرھا من األماكن
  

المستخدمين واالستجابة لھا في جميع المجاالت ذات األولوية من  لتحديد احتياجات (UIP)وتنھض الحاجة إلى برنامج 
وھذا . داء واإلدارة بفضل استخدام المعلومات المناخيةالمستوى العالمي إلى المستوى المحلي، ولتيسير عملية تحسين األ

ً عمل باعتباره وسيطا بين الركائز األخرى لإلطار حيث يعاون في بل ھو ، ليس مؤسسة أو كيان قائم بذاته(UIP)البرنامج 
  .ضمان استحداث وتنفيذ ما ھو ضروري لصنع القرار الواعي بالظروف المناخية

  
حسبما يالحظ في التذييل (لظروف البيئية فيما بين الكثير من المنظمات ل المدركةفي المجاالت وتتوزع عملية صنع القرار 

وتفوق العناصر الفاعلة في ھذه المنظمات بكثير عدد خبراء المناخ ومقدمي الخدمات مما يتعذر معه إجراء محادثات ) 2
على ذلك فإن ھناك حاجة لوضع جوانب معيارية و. المعلوماتشخصية بين أخصائيي المناخ وجميع أولئك الذين يطلبون 

وسيكون ذلك أكثر فعالية وكفاءة من .  تتسم بالمرونة الكافية لتلبية احتياجات طائفة من االھتمامات(UIP)مشتركة للبرنامج 
 أشير وبأسلوب عام وكما.  األخرى(GFCS) يمكن أن تستجيب لھا ركائز اإلطار (UIP)وجود نماذج محددة القطاع لبرنامج 

، والحوار والتوعية، والمراقبة ھى التعليقات لالحتياجات بفضل تحقيق أربعة أھداف (UIP)من قبل، سوف يستجيب برنامج 
  . للبرنامج في تلك األھداف(UIP) أنشطة تنفيذ 4.2القسم ويتناول . والتقييم

  
  ا بين المجاالت ذات األولوية وفيم(GFCS) مع الركائز األخرى لإلطار (UIP)الصالت المشتركة لبرنامج   1.3
 

اإلطار عبارة عن نظام شامل يلبي احتياجات المستخدمين من خالل استخدام الرصدات والتكنولوجيا والفھم العلمي لوضع 
قدرتھا على تلبية المواعيد النھائية، وتحقيق النواتج المتفق عليھا ًوينبغي لكل ركيزة أن تراقب داخليا . الخدمات المناخية

  .يذ النتائج المتوقعةوتنف
  

ولدى استخدام مثال المنتديات اإلقليمية .  بصورة طبيعية مع الركائز األخرى(UIP)وسوف يندمج الكثير من أنشطة 
وسوف .  بدور ھام في تھيئة منظورات مستخدمي الخدمات المناخية(UIP)للتوقعات المناخية، سوف يضطلع البرنامج 

االتفاق على  ھذه المنظورات لتشجيع منتجي الخدمات المناخية على (CSIS)مناخية يستخدم نظام معلومات الخدمات ال
 بدور في (UIP)كذلك، سيضطلع برنامج . حالتھاإ، والمعايير واإلجراءات الخاصة ب منتجات التوقعات المناخيةمحتوى

 لالطالع 1، الحالة 1 التذييل انظر. ًفضال عن الباحثينتوصيل منظورات المستخدمين إلى مدراء شبكات الرصد العاملة 
 تتضمن استخدام الخدمات المناخية (UIP)ًفنظرا ألن الكثير من أنشطة . (UIP)على مثال على الكيفية التي سيعمل بھا برنامج 

وصالت قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسية المشاركين في وضع في البلدان المعرضة للمخاطر، فإن من المحتم إقامة 
  .ية القدراتأولويات تنم

  
 المناقشات تى كل وسيط إلىيأوسوف .  بالمرونة لتلبية متطلبات الكثير من أوساط المستخدمين(UIP)ويتعين أن يتسم برنامج 

وعالوة .  وأنواع أدوات دعم القرار التي يستخدمھا،تركيزه الخاص على نوع البيانات والمنتجات المناخية التي يحتاجھاب
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، وھو (UIP)ويتعين على برنامج . المعلوماتط مستوى المعارف التي لديه لتفسير جميع ھذه على ذلك، سيمتلك كل وس
 مع النقاط المركزية في عمليات صنع القرار على المستويات العالمية واإلقليمية التواصليعمل مع جميع الركائز، 

عاون في تحديد البيانات والمنتجات المناخية ويتعين عليه أن ي. والوطنية، ومع العمليات الرسمية ضمن مجاالت المستخدمين
في األدوات والخدمات التي يستخدمھا كل مجال من المجاالت ذات األولوية، وأن يساعد المستخدمين التي تصلح لإلدراج 

 التخاذ على استكشاف الوسائل الكفيلة بدمج المعلومات المناخية مع بياناتھا الخاصة وخاصة نوعية البيانات التي يستخدمونھا
المحصولية، وقواعد البيانات  االقتصادية، والسكان المعرضين للمخاطر، واألنواع -مثل البيانات االجتماعية (القرارات 

ً حين أن التفاصيل سوف تتباين تباينا شاسعا فيما بين المجاالت ذات ىوف) الوبائية، والبنى األساسية، والبيانات المائية ً
 منفصل لكل مجال من (UIP) ممارسة المرونة إلتاحة المجال لكل ذلك دون استحداث برنامج األولوية، فإن من الضروري

 مع الحرص على المرونة الكافية لالستجابة لألوساط المتعددة من (UIP)وسيجري تنظيم البرنامج . المجاالت ذات األولوية
  .المستخدمين

  
  األنشطة القائمة ذات الصلة وتحديد الثغرات  1.4
 

ففي حين أن بوسع الركائز األخرى أن . (UIP)عكس من الركائز األخرى لإلطار، ال يوجد في الوقت الحاضر برنامج على ال
تشير إلى األنشطة النوعية الجاري تنفيذھا مثل النظام العالمي لرصد المناخ، فإننا ال نستطيع أن نشير إال إلى األنشطة 

ً فإنھا تفتقر معا إلى  ،إال أنھا على ذلكة بعض األمثل1ويتضمن التذييل . مينالقائمة التي تمثل وظائف التواصل مع المستخد
على الخدمات ) المسماة نماذج(وتكشف األمثلة الموسعة .  اإلطارسيحدثهلمستخدمين على اد، وتركيز قوي ّح مومنحى

 الخدمات المناخية تنفيذفي محددة في الزراعة والصحة والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة المياه عن ثغرات المناخية 
  .إلى سدھا (UIP)وھنا نشير إلى أنواع الثغرات التي يسعى برنامج . بفعالية في تلك المجاالت

  
ويالحظ . ال تستخدم بكامل إمكانياتھا في مجال الصحةومن المسلم به على نطاق واسع أن المعلومات والخدمات المناخية 

 تساعد في تحديد االحتياجات أن لعملية منظمة ه يمكن أن،لعناصر التي ال تعملالنموذج في مجال الصحة، لدى تشخيصه ل
ويذكر النموذج الخاص بالزراعة أن البيانات المناخية تستخدم على .  والتغيريةوتحسن األداء وخاصة في مناخ يتسم بالتقلب

وان، إال أن ھناك ثغرات في  المحاصيل ومصايد األسماك وتربية الحي قطاعاتفي أغراض التخطيط فينطاق واسع 
  .المحاصيلتوصيل المعلومات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ إلى بحوث 

  
فحتى . ويعتبر الحوار بين أوساط البحوث المناخية، ومقدمي الخدمات المناخية ومستخدمي المعلومات المناخية مجرد بداية

ًيحقق عموما ما يحتاجه المستخدمون استنادا إلى التاآلن  ًوقد حقق ذلك نجاحا في بعض األحيان ولكن ليس . فاعل المحدودً
ًتحويل مجال البحوث إلى طريقة أكثر توجھا نحو االستخدام تركز على احتياجات صانعي القرار تغيرا سوف يمثل و. ًدائما ً

ت في علم المناخ األساسي نقل أحدث التطورالفي كثير من األحيان إلى وسائل يفتقر  هوالواقع أن. ًمفيدا في الواقع العملي
 البحر،  سطحفمواضيع البحوث عن ارتفاع مستوى.  قدرتھا على تسليم المعلومات المبتكرة والقابلة للتحقيقأنباءبجانب 

وسوف . القرار في جميع المجاالت ذات األولويةوالتغييرات في توافر المياه، وطابع األحداث المتطرفة تمثل أھمية لصنع 
التطبيقات العملية لعلم المناخ في ھذه بالتفاعل المستمر بين مقدمي البيانات المناخية ومستخدميھا في وضع تسترشد البحوث 

  .المجاالت وغيرھا من المجاالت
  
وتمثل جوانب القصور، وانعدام التآزر والتفاوت . المعلومات المناخية على نطاق واسع من جانب مدراء المياهال تستخدم و

وكما أشير في مثال المياه، تمثل الثغرات في كثير . والعيوب في ھذا المجال الثغرات بعضم المعلومات في توافر واستخدا
فالقرارات المتعلقة بإدارة المياه تتعلق عادة بحوض أحد األنھار أو مستجمع للمياه . من األحيان دالة على مستوى العمليات

ًتلف تماما عن المستوى النمطي لتحليل األرصاد الجوية سواء من أو منطقة تجميع للمياه، وقد تقع كلھا على مستوى مخ
فإدارة الفيضانات والتحكم فيھا، والخزانات، ورسم مناطق السھول الفيضية، والفيضانات الساحلية، . حيث الوقت أو المكان
ب، والتخلص من النفايات الشر المياه الجوفية والمالحة، وتوليد الطاقة، وإمدادات مياه تغذيةإعادة والري، والصرف، و

 المتأثرةالصلبة، والنواحي الترويحية وصيد األسماك، واالستجابة لحاالت الجفاف الرئيسية تمثل كلھا بعض الجوانب 
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وسوف يتيح رأب الثغرات في المناقشات استخدام المعلومات المناخية بكامل إمكانياتھا في ھذه . لمناخ في مجال المياهبا
  .المجاالت الحيوية

  
. القرارات المستخدمين التي ورد وصف لھا أعاله، عملية االنتقال من البيانات إلى وحوارات تعليقاتوتعوق الثغرات في 

على سبيل المثال فإن تقرير التقييم العالمي و. طريقة التي تقدم بھا المعلوماتوتظھر الثغرات األخرى في شكل عيوب في ال
حدد االحتياجات النوعية للمحافظة على شبكة عاملة من محطات مراقبة ھطول  ي2011للحد من مخاطر الكوارث لعام 

 وثمة حاجة إلى المعلومات التاريخية .األمطار الالزمة للتقييم الشامل واالحتمالي للمخاطر بما في ذلك مخاطر الجفاف
ألخيرة لوضع تقييم كمي للقيمة في ھذه الحالة اولمشروعات المياه ولإلحصاءات بشأن التحذيرات من األخطار المناخية، 

لبيانات والمنتجات المتوافرة ا وتوصيلوينبغي للدعوة . المضافة ألدوات الحد من مخاطر الكوارث مثل نظم اإلنذار المبكر
  .رأب ھذه الثغراتبالفعل 

 
 (UIP)تنفيذ برنامج التواصل مع المستخدمين   -2
  

 (UIP) ن التواصل مع المستخدمي والكافية لنجاح تنفيذ برنامجالالزمةالظروف   2.1
  

ولذا، يتعين . مشاركة قوية بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميھاتحقيق  من إلى التمكينسيؤدي التنفيذ الناجح للبرنامج 
.  الرئيسية واالرتكاز عليھا المستخدمينأوساط أن يسلم بأھمية العمليات الرسمية القائمة في إطار (UIP)على البرنامج 

التي تربط بالفعل العلم والرصدات وتوليد مواد المعلومات فيما يتعلق بمدى " دوائر الممارسة"تعين إعادة النظر في وي
 مدى والتعامل معھا وعلى التعليقاتفي الحصول على  أوساط المستخدمين، وفعاليتھا حتياجاتبااعتراف ھذه الدوائر 

  :إلى الحد األمثل من ھذه المشاركة المشتركة ما يلي للوصول شمل الوسائل الالزمةتو. حققه عملھا من نجاحي ما
  

بواسطة المستخدمين النھائيين وإشراك (GFCS)  ة لإلطار العالمي للمعلومات المناخيالحقيقيةالملكية   •
مما يعني التمثيل على أعلى ((GFCS)  المستخدمين النھائيين من جانب جميع ركائز اإلطار العالمي

  ؛)ھيكل اإلدارة الشاملمستوى في إطار 
  
ًالصالت المباشرة بالنواتج القابلة للقياس لدعم الواليات وجداول األعمال واألھداف القائمة فضال عن   •

االلتزامات واالحتياجات التي أبديت من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
(UNFCCC)خرى ذات الصلة بالبيئة؛ وغيرھا من االتفاقيات والبروتوكوالت األ  

  
أكثر الصالت مباشرة باآلليات التشغيلية والسياساتية والخاصة بالدعم الفني داخل قطاعات أوساط   •

مما يعني إدارة وظائف األمانة بصورة مشتركة فيما بين المنظمة (ًالمستخدمين فضال عن دوائر المقدمين 
(WMO) للخدمات المناخية  بوصفھا الوكالة الرئيسية لإلطار العالمي(GFCS)؛) والوكاالت الشريكة  

  
ما يتطلب تقييم أنشطة اإلطار العالمي م(االستجابة المساءلة عن االستجابة لالحتياجات ولدعم نواتج ھذه   •

 المعايير المعتمدة على االحتياجات، بأن تستخدم من الناحية المثالية فى ضوء (GFCS) المناخية للخدمات
  ؛)راقبة القائمةنظم اإلشراف والم

  
االلتزام السياسي والمالي باإلطار من جانب أصحاب المصلحة في المجاالت ذات األولوية ومن جانب   •

الكوارث وخاصة األجھزة الرئاسية العالمية للصحة واألمن الغذائي والحد من (وكاالت األرصاد الجوية 
  ).والمياه

  
  : أن يتوقع من مشاركته في اإلطار قدرة مقدمي المعلومات المناخية علىيمكن لكل بلد للنتائج التى  وتشمل قائمة عملية
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التفاعل مع المستخدمين لتحقيق طلباتھم بالحصول على ردود على المسائل األساسية المتعلقة بعلم المناخ،   •
   عن المنتجات؛التعليقاتوتجميع 

  
غ المعلومات عن حاالت المناخ الحالية أو اإلسھام فيھا، وإبالإدارة منتديات مناخية وطنية وإقليمية   •

  والمقبلة؛
  
التفاعل مع المستخدمين في مجال أو أكثر من المجاالت لتحديد وتقييم احتياجاتھم من المعلومات   •

  والمنتجات المناخية أو تقديم المشورة بشأنھا لتطبيق تلك المعلومات؛
  
  نتجات المناخية؛مساعدة المستخدمين على تفسير واستخدام التنبؤات والم  •
  
  . مدى فائدة وفعالية المعلومات والخدمات المقدمةن من المستخدمين عتعليقاتالحصول على   •

  
 الشروط المحددة لنجاح تنفيذ 3وفيما يتعلق بكل مجال من المجاالت ذات األولوية، تقدم في الجداول الواردة في التذييل 

ة للنتائج التي يمكن أن يتوقعھا كل بلد من المشاركة في برنامج التواصل  وتوفر ھذه الجداول صورة عملي.(UIP)البرنامج 
المشاورات المشتركة بين الوكاالت وقد استخلصت ھذه النتائج من مختلف . (GFCS) التابع لإلطار (UIP)مع المستخدمين 
فر مؤشرات ھامة لما سوف يحققه وھذه القائمة ليست قاطعة أو حصرية إال أنھا تو). 2انظر الجدول  ((UIP)بشأن البرنامج 

  .النجاح في نھاية المطاف
  

فعلى سبيل المثال . ، مكونات مشتركة(UIP)نجاح برنامج  على نماذجوللكثير من المشروعات، التي تعتبر بحكم طبيعتھا 
ع يوجم. شروع مناقشات بشأن احتياجات المستخدمين تبدأ قبل الشروع في الم1يتناول كل مشروع يرد وصف له في التذييل 

أو علمية، ومعارف /ًيتمتعون بخبرات واسعة النطاق معا، حيث يسھم كل واحد منھم بخبرات فريدة فنية والشركاء الذين 
ويؤدي الحوار . واألھم من ذلك، أن القيادة تأتي من جانب المستخدمين. عن المنطقة الجغرافية أو القدرة على ضمان التمويل

وفي حالة بعض . الثقافية والمجتمعية للشركاء إلى التمكين من فھم القيم اتمقدمي الخدمالمستمر بين المستخدمين و
وھناك من بين ھذه األفرقة أفرقة لالتصاالت ووضع المنتجات، . المشروعات الكبيرة، يجري تشكيل العديد من األفرقة

وتوفر األفرقة . مثلين القطريين في كل فريقوقضايا التنظيم والتشريعات، وتوزيع المسائل اللوجستية والتشغيلية على الم
وتبدو ھذه المكونات المتعلقة بالمشروع الناجح في أھداف . عمليات مراقبة ومعلومات مرتدة مستمرة عن التقدم المحرز

  .(UIP)ونواتج البرنامج 
  

  ة والوطنيةاإلقليمية والمشاركة في اآلليات العاملة للشركاء المحتملين على المستويات العالمي  2.2
  

 ومن ثم فإن ھناك الكثير من الشراكات الممكنة على جميع المستويات ،يؤثر المناخ في كل جانب من جوانب الحياة
 قائمة ببعض المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وكيانات القثطاع الخاص المشاركة في 2ويتضمن التذييل . الجغرافية

ت ذات األولوية األربعة مما يشير إلى النطاق الجغرافي ألنشطتھا على المستويات الجھود ذات الصلة بالمناخ في المجاال
 الشركاء  نطاقنه يبين اتساعًوفي حين أن الجدول ليس شامال بأي حال من األحوال، فإ. العالمية واإلقليمية والوطنية

  .المحتملين
  

ين المستخلصين من صفوف األمم المتحدة والھيئات وسوف تستخدم أي محاولة لتنسيق العدد الكبير من الشركاء المحتمل
وتؤدي المشاركة المباشرة للمؤسسات المنفذة .  في البلدان المستھدفة ذاتھاأفضلالدولية األخرى موارد يمكن انفاقھا بصورة 

لمجاالت ذات ويعرف كل مجال من ا.  ھام لخدمة المستخدمين النھائيينمساروالمستھدفة الرئيسية من ناحية أخرى إلى فتح 
ًاألولوية بعدد صغير نسبيا من الھيئات الدولية الرئيسية، وعلى ذلك فإن إشراك منظمات مثل المنظمة العالمية لألرصاد 

 وبرنامج (UNESCO)، واليونسكو (UNEP)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (WHO) ومنظمة الصحة العالمية (WMO)الجوية 
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 ومنظمة األمم المتحدة (UNISDR) وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث (UN-Water)األمم المتحدة للمياه 
لكي ً سيكون ضروريا (WFP)، وبرنامج األغذية العالمي (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (FAO)لألغذية والزراعة 

ويمثل بعض أصحاب المصلحة غير . اإلقليمييمكن تنسيق مشاورات أصحاب المصلحة بكفاءة على المستويين الدولي و
 لمستخدمي الخدمات المناخية في جميع ًاالحكوميين مثل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر أوساط

انظر (وللمؤسسات المشار إليھا أعاله عمليات وآليات محددة لتحقيق أھدافھا النوعية . ًالمجاالت األربعة ذات األولوية أيضا
  ).4التذييل 

  
 الخدمات المناخية التي يمكن أن توفق بين الواليات وااللتزامات (UIP)وسوف ينفذ برنامج التواصل مع المستخدمين 

 أن يساعد في تحديد (UIP)ويمكن للبرنامج . واآلليات التي أنشئت لمعالجة التأثيرات المناخية في المجاالت ذات األولوية
 المعلومات لىعل معھم وإشراكھم بھذه اآلليات حتى يمكن حصول المجاالت ذات األولوية مقدمي الخدمات والتواص

  .المناخية واستخدامھا بصورة أفضل لتحقيق الواليات ذات الصلة بتغير المناخ
  

  األنشطة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية/ معايير لتحديد المشروعات  2.3
  

 مبادئ اإلطار مع بصورة جيدة، مثلما ھو الحال بالنسبة لجميع الركائز، (UIP)وعات برنامج  معايير اختيار مشرتتناسب
الزراعة والحد من مخاطر الكوارث، والصحة (ولكل مجال من المجاالت ذات األولوية . (GFCS) المناخية للخدماتالعالمي 
مين مثل إطار عمل ھيوغو في حالة الحد من أھداف وجداول أعمال معينة تخضع لالستعراض والتحديث المنتظ) والمياه

وتحدد جداول األعمال ھذه بصفة عامة . (WHO)الصحة العالمية الكوارث، والسياسة الصحية وتغير المناخ لدى منظمة 
والمنتجات وتحتاج أنشطة اإلطار إلى التمكين من الوصول إلى أنواع البيانات . تركيز على األوساط التي تخدمھاالب

  . المناخية التي ستدعم على أفضل وجه أھداف جداول األعمال ھذهوالخدمات
  

التي غير أن ھناك قائمة مراجعة مشتركة لألسئلة . ومعايير تحديد المشروعات خاصة بكل مجال من المجاالت ذات األولوية
  :يتعين الرد عليھا لدى اختيار المشروعات في المدى القريب تشمل

  
 والتي تعتمد بدورھا على األھداف وجداول األعمال وخطط (UIP) نواتج البرنامج ھل يسھم النشاط في تحقيق  -1

  من جانب المنظمات والمجموعات الشريكة؟العمل واألھداف والمھام التي اتفق عليھا بالفعل 
  ھل يرتكز النشاط أو المشروع على الشراكات القائمة بين المنظمات القائمة أم يزدوج معھا؟  -2
   والتوعية أو المراقبة والتقييم بوضوح في عملية التخطيط؟ار والحوالتعليقاتاف ھل ترد أھد  -3
ھل يرتكز المشروع على شيء موجود بالفعل مثل توسيع المنطقة، النقل إلى مكان جديد، وتشغيله أو توسيع   -4

  نطاقه؟
ًھل يشمل المشروع بلدا ناميا أو بلد ال يطل على بحار أو دولة جزرية صغيرة أ  -5   ًو بلد من البلدان األقل نموا؟ً
  ھل يمكن إنجاز المشروع ضمن نطاق زمني قدره سنتان؟  -6
  ھل يسد المشروع الثغرات التي حددت في خطة التنفيذ أو المرفقات أو النماذج؟  -7

  
  النماذج: عملية لوضع أنشطة ومشروعات التنفيذ  2.4
  

ن البيانات والخدمات المناخية لتالئم وسائل ونماذج التشغيل ملكل مجال من المجاالت ذات األولوية احتياجات مختلفة 
امج العمل الجاري نًوسعيا إلى إنتاج مجموعة من األنشطة الموجھة إلى ذلك المجال، يتعين إجراء تحليل لبر. الخاصة به

 العناصر الفاعلة على يدويجري ھذا التحليل على أفضل وجه . والثغرات والمساھمين الرئيسيين، واالحتياجات وغير ذلك
 (UIP) وتتمثل المھمة األولى لبرنامج .شتراك مع مقدمي الخدمات المناخيةًالرئيسية في المجال ذي األولوية بالعمل معا باال

ًوسيكون ذلك نشاطا مستمرا تمشيا مع تزايد . لكل مجال من المجاالت ذات األولوية في تجميع العناصر الفاعلة الرئيسية ً ً
  .وضع النماذج
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وقد . وھناك الكثير من األنشطة الوطنية واإلقليمية والعالمية الجارية التي تنطبق على كل مجال من المجاالت ذات األولوية
انظر  ((UIP)التشاورية المشتركة بين الوكاالت بشأن برنامج قدم بعض المشروعات واألنشطة الفرعية في االجتماعات 

المرحلة وفي ھذه . شاورية لم توفر سوى نقطة بداية للتنظيم الذاتي في كل قطاعغير أن ھذه االجتماعات الت). 2الجدول 
الحالية الموجھة نحو تحقيق التقدم في تسليم الخدمات المناخية ذات الصلة والمفيدة، تعمل العناصر الفاعلة في كل مجال من 

ًط في المستقبل استنادا إلى ما يتسمون به ريق للنشاطخارطة المجاالت ذات األولوية مع مقدمي الخدمات المناخية لوضع 
ًويجري حاليا وضع خارطة الطريق ھذه وتستنير بتحليل للثغرات يستند إلى النشاط . من خبرة وما يجرونه من تحليل
وعالوة على ذلك، ترسم خرائط لالحتياجات المحددة باالستعانة بالمعلومات المناخية . الجاري وإلى احتياجات القطاع

ويبدأ ھذا التحليل في تحديد فئات األنشطة ذات األولوية . رة، وھي عملية يمكن أن توفر االستنارة لصنع القرارالمتواف
  .ًباعتبارھا أساسا القتراح المشروعات أو األنشطة ولطلب التمويل

  
الل استكمال ًويمكن لالستمرار في وضع خارطة الطريق، والتي سوف تستمر، بشكل ما، كخطة حية أن تحقق تقدما من خ

وسوف يحدد حدوث ذلك مدى ما تجسده . الشركاء المعنيينالنماذج لكل مجال من المجاالت ذات األولوية وضمان إسھام 
  .الطائفة الواسعة من النشاطات من منظور كامل للمصالح وليس مجرد مجموعة فرعية ضيقة

  
ر المنظور الكامل لكل مجال من المجاالت ذات األولوية وقد تتبين الصعوبة البالغة لتحديد وإشراك الشركاء الرئيسيين عب

فعلى سبيل . العمل قد يركز على العنصر الفرعي للمصلحةفي إطار المحاولة األولى إلقامة خارطة الطريق، ولذا فإن 
غير .  األولىًالمثال فإن مجاال ذا أولوية واسع النطاق مثل المياه قد ال يستطيع تغطية جميع عناصر المصلحة في المحاولة

ًأنه بالنظر إلى أن العملية مفتوحة لجميع الشركاء المھتمين، يمكن أن يمثل التقدم في قطاع فرعي واحد مشروعا إيضاحيا  ً
 السكان والمنظمات التي لتزاماملكية وًولن تضمن ھذه العملية النواتج ذات الصلة فقط بل تقيم أيضا . للمجاالت األخرى

  .مامستدفع العملية إلى األ
  

   في المجاالت األربعة ذات األولوية(UIP)أنشطة تنفيذ برنامج التواصل مع المستخدمين   2.5
  

فالتعليقات . مشتركة سوف تعزز االستنارة لنجاح تنفيذ الخدمات المناخية في جميع المجاالت ذات األولويةھناك اعتبارات 
ون ماثلة في نجاح المشروعات واألنشطة التي حددت في والحوار والتوعية والمراقبة والتقييم تمثل مواضيع سوف تك

  .النماذج، وھي تمثل جوھر ما يدور حوله برنامج التواصل مع المستخدمين
  التعليقات  -أ 
  

 توصيل تدفق متطلبات المستخدمين والمشورة الفنية من ركائز اإلطار (UIP)سوف يتولى برنامج التواصل مع المستخدمين 
 والحفاظ عليھا سوف التعليقات إرساء إلى أن الطرائق الفعلية إلى 1.1وقد أشار القسم . 1 الشكل على النحو المبين في

االستماع إلى وجھات نظر طائفة عريضة من أوساط المستخدمين بفضل تحسين ويمكن، من خالل تجميع األصول، . تتباين
  .قنوات التواصل فيما بين العناصر الفاعلة الرئيسية

  
أ في كل مجال من المجاالت ذات األولوية عملية منتظمة على المستوى الوطني لجمع وتحليل تنش: 1المثال 

 المتغيراتًتتباين االحتياجات من البيانات فيما بين المجاالت ذات األولوية بدءا من وسوف . المعلومات المناخية
 األحداث الكبيرة ذات الصلة نعصلة المناخية المعيارية مثل درجات الحرارة وھطول األمطار إلى المعلومات المف

). مثل حاالت الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، وحرائق األراضي والعواصف المدارية(بالمناخ والطقس 
األنشطة الجارية وسوف تتباين المنتجات من التحليالت التاريخية المستخدمة في تحديد قرائن اآلثار التي تستنير بھا 

وستزداد فائدة ھذه المنتجات عندما . ة في المدى المتوسط والتوقعات المناخية في األجل الطويلإلى التنبؤات المناخي
يستطيع المستخدمون جمعھا بسھولة مع طبقاتھا الخاصة من المعلومات االجتماعية واالقتصادية أو الجغرافية مثل 

  .السكان والدخل واستخدام األراضي، والنقل والبنية األساسية
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إجراء مسوحات الشبكات المركزة على المستخدمين، والمتعاونين والشراكات، والمنتديات، والمراكز : 2المثال 
وتبادالت التعلم ذات الصلة بكل مجال من المجاالت ذات األولوية وتحليل وظائفھم ونجاحاتھم والمعوقات التي 

ريق برنامج التواصل مع المستخدمين بشأن اإلجراءات التي تعزز من قدراتھم عن طتواجھھم، وتقديم التوصيات 
(UIP).  

  
  الحوار  -ب 
  

مع تتوافق بدرجة أكبرقدرات التنفيذ أصبحت حيث   تكراريةستكون عملية تقييم احتياجات المستخدمين من الخدمات
 وضع خطوط للتواصل مع الركائز األخرى الستجالء متطلبات (UIP)وسيتعين على برنامج . االحتياجات بمرور الوقت

وسوف . ًوالخدمات والبحوث فضال عن االحتياجات لتنمية القدراتلمستخدمين من الرصدات ومراقبة المناخ والمنتجات ا
وقد تتضمن . تتيح الحوارات اإلعراب عن وجھات نظر المستخدمين مما يساعدھم على ترتيب األولويات للركائز األخرى

وفي . ت المؤقتة، والمشاركة في وضع بوابات المعلومات وما إلى ذلك، والتبادال القصيرةيدة برامج التدريبفالطرائق الم
ومالحظة الفرص الناشئة عن جوانب التقدم في . ستتولى األوساط العلمية القيادة في وضع المنتجات الجديدةبعض األوقات 

الطلب للخدمات الجديدة من وفي أوقات أخرى ستؤدي الحوارات إلى التنفيذ العملي الموجه نحو . علم المناخ والتكنولوجيا
  .خالل نظام معلومات الخدمات المناخية

  
 لبلورة احتياجات المستخدمين )GFCS( العالمي للخدمات المناخية لإلطارالتفاعل مع الركائز األخرى : 1المثال 

ت ومنظوراتھم حسب مقتضى الحال، وتحديد المطلوب لتحسين الفھم بالمتطلبات، وتحفيز وضع ونشر التطبيقا
  .والمنھجيات والممارسات الجيدة ومعايير األداء ذات الصلة الموجھة نحو المستخدمين

  
لبرنامج التواصل مع ) وسائل التواصل االجتماعيموقع الويب، ومرفق سحابة (وضع وسائل مناسبة : 2المثال 

ولدى كل . يلھا ونشرھا لجمع احتياجات المستخدمين من المعلومات والتطبيقات المناخية وتحل(UIP)المستخدمين 
مجال من المجاالت ذات األولوية مجموعة من األدوات التي سوف تستفيد من تحسين البيانات والمنتجات من مقدمي 

 المستخدمون إلدماج المعلومات مثل نماذج إنتاج المحاصيل أو نماذج يستعملھاواألدوات التي . البيانات المناخية
وستيسر تجميع وفھم كيفية النھوض بعمل تلك األدوات مع تحسين البيانات . نة كثيرة ومتباي،إدارة المستودعات

  .التعليقات المنتظمة والمنظمة من جانب المستخدمينوالمعلومات المناخية بفضل 
  

  التوعية  -ج 
  

ھا في التطبيقات دراك بتوافرھا أو فائدت اإللنقص استيعاب الخدمات المناخية نتيجة لزيادةالفرص  في كثير من الحاالت تنعدم
الفرص لتدريب  الحاجة إلى الدعوة للخدمات المناخية وسوف يساعد في توفير (UIP)وسوف يعالج برنامج . الميدانية

  .بادرات تنمية القدرات ذات الصلةالمستخدمين وم
  

تعليم والتدريب  تتمثل في الدعوة والتوعية من خالل توفير ال(UIP)والواقع أن أحد جوانب التركيز الھامة لبرنامج 
غير أن االختالفات . ستخدمون بالفعل خدمات الطقسيفالكثير من المستخدمين المحتملين للخدمات المناخية . للمستخدمين

ويحتاج .  في بعض األحيان في طابع ھذه الخدمات يكثف من الحاجة إلى تعليم المستخدميندقيقةالجوھرية وإن كانت 
المتعلقة  التوقعات الفعلية والتنبؤات بين السنوات والعقود إلى التنبؤات والسيناريوھات ًالمقدمون والمستخدمون، بدءا من

  .بتنبؤات تغير المناخ، إلى فھم طريقة استخدام األنواع المختلفة من المعلومات في جميع المجاالت ذات األولوية
  

لى ربط التنبؤات والتوقعات المعتمدة على العلم المناخية إوتنشأ بعض التعقيدات اإلضافية عندما يحتاج مستخدمو الخدمات 
ويعتبر توفير التجانس بين الطرائق العلمية ومعارف ). للسكان األصليين(بالمعلومات التي تستخلص من المعارف التقليدية 
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ول المعرضة  للكثير من الدھتماملال من المجاالت الرئيسية المثيرة ًفي تنفيذ الخدمات المناخية مجاالالسكان األصليين 
  .للخطر ومن ثم تتطلب بذل جھود كبيرة

  
 .صياغة رسائل رئيسية عن اإلطار بالتشاور مع ممثلي منظمات المستخدمين والمكونات األخرى لإلطار: 1المثال 

وإعداد كتيبات تواصل موجزة لشركاء المستخدمين عن المفاھيم التي تنطوي على برنامج التواصل مع المستخدمين 
واستخدام .  من خالل تقارير سردية وخاصةً كمياتحديد وتقييم منافع الخدمات المناخية. ي السنة األولى فومقاصده

ھذه الوسائل في التوعية بمنافع استخدام المعلومات المناخية، وبيان فائدة اإلطار للمستفيدين المحتملين والمستخدمين 
  .ومنظمات المستخدمين

  
وتوفير . دعم لتيسير عملية إشراك المستخدمين في المشروعات التي تنفذ لبناء القدراتاإلسھام بالتوجيه وال: 2المثال 

  . بھذه المھام على المستويات اإلقليمية والوطنيةالضطالعلالدعم للعناصر الفاعلة األخرى وخاصة في البلدان النامية 
  

  المراقبة والتقييم
  

للمراقبة والتقييم والمحافظة عليھا لضمان أن يعزز اإلطار ع آليات  وض(UIP)سيتعين على برنامج التواصل مع المستخدمين 
الحوكمة واإلدارة في ويمكن وضع ھذه اآلليات من خالل ھياكل . من صنع القرار الفعال بشأن القضايا ذات الصلة بالمناخ

في ت ذات األولوية  تعيين مستخدمي المجاال(UIP)وسوف يشجع برنامج .  (GFCS) العالمي للخدمات المناخيةاإلطار
، وفرق الخبراء واللجان التي تتحمل مسؤوليات تنظيمية في المشروعات واألنشطة التي يضطلع بھا في العملمختلف أفرقة 
  .نطاق اإلطار

  
 الفرص الواعدة إلدخال الخدمات ألھم في كل مجال من المجاالت ذات األولوية محددةتنظيم عملية تقييم : 1المثال 

استخدام جھاز التواصل في المنبر قنوات مفتوحة ويوفر . ديدة أو المحسنة في اآلليات التعاونية القائمةالمناخية الج
للمستخدمين لإلعراب عن احتياجاتھم ولإلبالغ عن الممارسات الجيدة وقصص النجاح المتعلقة بتطبيق الخدمات 

  .المناخية
وتوفير الدعم الموجه يقاتھم بشأن تشغيل اإلطار، تنسيق عملية مراقبة منظورات المستخدمين وتعل: 2المثال 

وفي حين أن الركيزة المتعلقة بالبحوث ستشارك في توضيح العلم ووضع التكنولوجيا . للمستخدمين للركائز األخرى
 في (CSIS)لدعم عملية وضع المنتجات المناخية السليمة األساس، ستشارك ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية 

 تبادل االحتياجات والمعلومات الفنية (UIP)المنتجات والخدمات بفعالية للمستخدمين النھائيين، وسييسر برنامج تسليم 
ت في المجاالت ذات األولوية اوستكون عملية تقييم كيفية استخدام صانعي القرار. فيما بينھا وبين المستخدمين

  .(UIP)المناخية إحدى الوظائف المفيدة لبرنامج لخدمات ل
  

  الفرص المباشرة  2.5.1
  

  إدراج المناخ في عمليات المستخدمين القائمة  2.5.1.1
  

إضافية مع المستخدمين في كل مجال من المجاالت  جديدة ومن أجل تحقيق التقدم، وضع أنشطة تواصل، يمكن
 عالمي للخدمات المناخية الاإلطارفي إطار )  والمراقبة والتقييم،التعليقات، والحوار، والتوعية(المواضيعية األربعة 

(GFCS) . لتعزيز التعاون فيما بين المستخدمين وأوساط المقدمين الذي ربما يكون أكثر كفاءة وثمة أسلوب آخر
وفعالية يتمثل في أن تقوم أوساط مقدمي الخدمات المناخية بإدراج نفسھا في األنشطة القائمة للقطاعات ذات األولوية 

ً فأوال إن األنشطة قائمة بالفعل، والتكاليف المرتبطة بتوسيع نطاقھا :لمنافع من ذلك واضحةوا. ًحيثما يكون ذلك ممكنا

 العالمي للخدمات المناخية ضئيلة، وعالوة على ذلك، فإن الوصول إلى المستخدمين قد يثبت في اإلطارلتشمل مكون 
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أوساط المستخدمين تغيير ممارستھم أو ًثر نجاحا بالنظر إلى أنه ال يتطلب من كًنھاية المطاف أنه يمثل نھجا أ
  .المشاركة في عمليات جديدة

  
 جانب محدد يتمثل في تأكد المجال ذو األولوية من كمية يخصوثمة اعتبار يتعلق بتصميم ھذا األسلوب فيما 

أن مسألة ومن المؤكد . ًالمعارف المتوافرة بالفعل في ذلك المجال فضال عن مستوى القبول بأھمية الخدمات المناخية
وفي تلك المجاالت التي . ھذه األھمية مقبولة بدرجة أكبر في بعض المجاالت ذات األولوية منھا في البعض اآلخر

 قد يكون األسلوب األولي األفضل ھو القيام بنشاط الستثارة الوعي األساسي مع أمثلة ً،يكون فيھا القبول محدودا
جاالت األخرى حيث يتوافر فھم جيد، فإن جمع التعليقات من أوساط الموفي .  الفرص اإليضاحية من رائدة لطائفة

وفي جميع الحاالت ينبغي السعي إلى توفير فرص . المستخدمين عن خصوصية احتياجاتھم سوف تكون عملية مفيدة
  .إقامة الشراكات الستنباط المزيد من األنشطة

  
  (GFCS)العالمي للخدمات المناخية  لإلطارقاعدة بيانات المشروعات القائمة المماثلة   2.5.1.2

  
العالمي  اإلطاربھا ومازالت مستمرة لتحقيق الكثير من أھداف  طلعاضطة ھناك الكثير من المشروعات واألنش

وقد يحدث في . (GFCS) اإلطار على الرغم من أنھا لم تنفذ في إطار والية ھذا (GFCS)للخدمات المناخية 
فعلى سبيل المثال ھناك حاالت تتابع فيھا البلدان . اإلطارشطة خارج نطاق ھذا  ھذه األنتنفذ أن ً أيضاالمستقبل

داة قيمة لھذه المشروعات للتمكين من تقاسم أوقد تكون قاعدة البيانات . المشروعات بموجب ترتيبات ثنائية
، ومن المحتمل أن ويمكن عندئذ للمتعاونين المحتملين استكشاف ما تم تحقيقه بالفعل، واالرتكاز عليه. المعارف

 ويحاط بالمشروعات التي لم ،توثيق ما حدث بالفعل باألفكار عزويمكن أن يو.  الشراكات نطاقيكون ذلك في
  . العالمي للخدمات المناخيةاإلطارتتحقق ألي سبب من األسباب في إطار والية 

  
  تحديث أفضل الممارسات والدروس المستفادة  2.5.1.3

  
ً مطبوعا مشتركا Climate ExChangeكان مطبوع   في الفترة المؤدية إلى الدورة Tudor Rose و(WMO)للمنظمة ً

رز ھذا المطبوع األنشطة ويب. 2012أكتوبر / االستثنائية لمؤتمر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في تشرين األول
عرض ھذا يو.  األولويةالمناخية ويشير بصورة خاصة إلى القطاعات األربعة ذاتالمرتبطة بتسليم الخدمات 

المستفادة من ھذه ًقدم تحديثا ألفضل الممارسات والدروس يو ،المطبوع أمثلة على تسليم الخدمات المناخية
 المشروعات ،2015 ربما خالل الفترة المؤدية إلى مؤتمر عام ،مطبوع مماثل لذلكوقد يتضمن . المشروعات

 اإلطارً عن المشروعات األخرى أيضا التي تجري خارج والية ًاألولية للنطاق الزمني للتنفيذ خالل عامين فضال
  . التي تبين قيمة الخدمات المناخية(GFCS)العالمي للخدمات المناخية 

  
  الحوارات المتعددة القطاعات المرتبطة باجتماعات المجلس الحكومي الدولي  2.5.1.4

  
تكون ھذه الصالت بين القطاعات األخرى التي ھناك صالت مشتركة بين المجاالت األربعة ذات األولوية كما س

 فعلى سبيل المثال فإنه في حين أن ھناك بالشك حجة قوية – (GFCS)طار العالمي للخدمات المناخية اإلستنظر في 
بشأن قيمة الخدمات المناخية في دعم القرارات التي تتخذ في قطاع الصحة، فإن ھناك ربما قيمة مماثلة من 

لذلك فإن المعلومات المتعلقة .  الحد من مخاطر الكوارث، والمياه واألمن الغذائي مجاالتة منالمعلومات المقدم
عن غالت بالفيضانات سوف تنبھنا إلى احتمال انتشار األمراض مثل الكوليرا في حين توفر لنا المعلومات 

  .المحاصيل معلومات عن توافر األغذية
  

 الصالت المشتركة بين المجاالت ذات األولوية (GFCS) للخدمات المناخية  العالمياإلطار أن يعالج سيتعينومن ھنا 
وثمة احتمال مباشر في ھذا المجال يتمثل في الحوار المرتبط باالجتماعات . وتيسير تبادل المعلومات فيما بينھا
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ضاء والمندوبين الذين ع األعيًفھذه االجتماعات التي يحتمل أن تحدث كل عام توفر فرصا قيمة لجم. الحكومية الدولية
  .وسوف يحضر الكثير من المنظمات الرئيسية ھذه االجتماعات بصفة مراقب. ًيمثلون مختلف القطاعات معا

  
  التنسيق بين األنشطة القطاعية  2.5.1.5

  
طة تتعلق باإلطار العالمي للخدمات المناخية بأنش) والقطاعات األخرى(ستضطلع المجاالت ذات األولوية المختلفة 

( GFCS)) وقد اقترحت . وسيكون من المھم عدم حدوث ھذه األنشطة بمعزل عن بعضھا اآلخر) الجديدة والقائمة
 :حتى اآلن آليتان للتنسيق

  
 (WMO)ع المستوى يساند رسالة المنظمة يوھو فريق رف: فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت  ○

  (GFCS)مي باعتباره شراكة متكاملة لتحقيق أھداف اإلطار العال
 وھو فريق فني يوجه عمل :(GFCS) التابع لإلطار العالمي (POB)مجلس اإلشراف على المشروعات   ○

ويمكن لمجلس . (IBCS1) المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية إزاءمكتب اإلطار العالمي 
POBم نجاحاتھا ، إذا تم توسيع نطاقه، أن يضطلع بدور في أنشطة المراقبة واالستعراض، وتقيي

  .وآثارھا
  

وستكتسي األطر الوطنية للخدمات المناخية، وإن لم تكن قد . ًوسيتعين توفير التنسيق على المستوى الوطني أيضا
 القطاعي للحاجة إلى الخدمات التحديدلمساندة فھذه األطر سوف توفر آلية . وجودھالأنشئت بعد، أھمية بالغة 

  .ين المستخدمين والمنتجينتوفر منتديات للتفاعل ب، والمناخية
  

 أنشطة تنفيذ الخدمات المناخية بما في ذلك الرموز البارزة بالنجاح الذى تحققهالنشر والدعوة فيما يتعلق   2.5.1.6
  (GFCS)لإلطار 

  
 لتعميم استخدام الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولوية والقطاعات (GFCS)يتعين على اإلطار العالمي 

ويتعين العثور على رموز بارزة . ألنشطة التي نفذت بالفعلا  الذى تحققهل جھود كبيرة لنشر النجاحاألخرى بذ
 قيمة الخدمات لحالة، كافية في الكثير من القطاعات الفرعية بصورة جيدة ، بعديروجولم . (GFCS)لإلطار 

الصعوبات في الحصول على  جوانب القصور أو كانت، وحتى عندما كان يتم ذلك. المناخية في صنع القرار
  .استيعاب الخدمات المناخية على نطاق واسع تعوقالمعلومات ذات الصلة 

  
بيانات إيضاحية، فى شكل  الناشئة عن استخدام الخدمات المناخية  الفوائد تحقق، استخدامبعد النجاح الذى، ويتعين

ًمفاھيميا ن الناحية المثالية ربط ھذه المصفوفات ويمكن م. إلجراء التقييم الكمي للفوائد الالزمة وتأكيد المصفوفات
وقد يحدد المدى الذي يمكن فيه . باألھداف بالغة األھمية في المجال المستھدف، مثل األھداف اإلنمائية لأللفية

  .(GFCS) الدعوة، النجاح الذي يحققه اإلطار العالمي لتحقيقاستخدام حاالت النجاح ونشرھا واستخدامھا 
  

. ً على الويب مكونا بالغ الوضوح لنشر المشروعات واألنشطة(GFCS)يكون لموقع اإلطار العالمي وينبغي أن 
في   في المجاالت ذات األولويةاإلطاروينبغي اغتنام كل فرصة ممكنة لعرض حاالت النجاح التي يحققھا ھذا 

 في المجاالت ذات (GFCS)فاستحداث رموز بارزة لإلطار . غير أن ذلك لن يكفي على األرجح. االجتماعات
فعندما تأتي التوصيات من الداخل، تحظى باھتمام كبير في كثير من . ً إضافيا من الدعوةًنوعااألولوية يعتبر 

  .(GFCS)األحيان ولذا ينبغي االضطالع ببرمجة استحداث رموز بارزة لإلطار 
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 (UIP) لبرنامج التواصل مع المستخدمين المحددةالنواتج   2.5.1.7
  

 من (UIP) للنتائج الملموسة للبرنامج إيضاحيةون من المھم، عالوة على المشاورات وبناء العالقات إجراء بيانات سيك
ً كثيرا قبل يزدادفقبول المستخدمين ألھمية بناء العالقات لن . ًخالل اإلشارة علنا إلى بعض األنشطة التي تستخدمھا

لى ذلك، سيكون من الضروري وصف مزيج األنشطة المتعلقة وع.  نواتج ملموسة كدليل على المفھومتتوافرأن 
  . في توليفة تتضمن بناء العالقات والنواتج الملموسة(UIP)ببرنامج 
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  ينيريعة المسار لفترة السنتين األولقائمة بأنشطة أو مشروعات س – 1الجدول 
  

 النشاط 
)  المجاالت( المجال

 ذات األولوية
 المنظمات المشاركة ق الجغرافيالنطا أولويات التنفيذ/أولوية

التكاليف 
بالدوالر 
 األمريكي

1 
تحسين التواصل بين أوساط المناخ 

  والزراعة واألمن الغذائي
الزراعة واألمن 

 الغذائي
 إقليمي، وطني قيمة إيضاحية

منظمة األغذية والزراعة 
FAO الصندوق الدولي ،

، IFADللتنمية الزراعية 
 WMOالمنظمة 

1.0 

2 
رقة عمل وطنية للمناخ إنشاء أف
  والصحة

 الصحة
القيمة اإليضاحية، تنمية 

 القدرات الوطنية واإلقليمية
 وطني

منظمة الصحة العالمية 
WHO والمنظمة WMO 

1.0 

3 
تعزيز القدرة على الحد من مخاطر 

  الكوارث، واإلنذار المبكر
الحد من مخاطر 

 الكوارث
القيمة اإليضاحية، تنمية 

 القدرات الوطنية
 ي، إقليميوطن

إستراتيجية األمم المتحدة 
الدولية للحد من الكوارث 

UNISDR المنظمة ،WMO 
  وغيرھا

1.0 

4 
رعاية الخدمات المناخية وإدارة 

  موارد المياه
 المياه

القيمة اإليضاحية، تنمية 
 القدرات الوطنية واإلقليمية

 إقليمي، وطني

الشراكة العالمية للمياه 
GWP اليونسكو ،

UNESCOنظمة ، الم
WMO 

1.0 
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  قائمة باالجتماعات التشاورية – 2الجدول 
  

   في جنيف، سويسرا،2009سبتمبر /  أيلول4أغسطس حتى /  آب31ثالثة اجتماعات في عقدت : مؤتمر المناخ العالمي
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/1

  اجتماعات تشاورية
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php 

  بناء القدرات
  )، جنيف2011أكتوبر / تشرين األول ((GFCS)عالمي للخدمات المناخية  للنظام ال(NMHSs)متطلبات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا   ٠

  برنامج التواصل مع المستخدمين
  )، روما2011سبتمبر / أيلول(قطاعات الزراعة واألمن الغذائي والمياه   ٠
  )، جنيف2011نوفمبر / تشرين الثاني(الحد من مخاطر القدرات وأصحاب المصلحة في الصحة   ٠

  )، جنيف2011أبريل / نيسان(خدمات المناخية نظام معلومات ال

  الرصدات والمراقبة
  )، جنيف2011أغسطس / آب ((WMO) والبرامج التي ترعاھا المنظمة (WMO)االجتماع األول للمنظمة   ٠
  )، جنيف2011سمبر دي/ كانون األول(االجتماع الثاني لمعالجة أوساط المستخدمين في الزراعة والمياه والصحة والحد من مخاطر الكوارث   ٠
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  (UIP)األنشطة األولية لبرنامج   2.5.2
  

ويرد في . ًحددت النماذج التي وضعتھا منظمات األمم المتحدة الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين عددا من األنشطة
الل النطاق  وصف لمشروع واحد ذي صلة من كل مجال من المجاالت ذات األولوية سيجري تنفيذه خ(UIP)مرفق البرنامج 

  :ھذه المشروعاتل عرضوفيما يلي . يني لفترة السنتين األولالزمنى
  

  الزراعة واألمن الغذائي  2.5.2.1
  

  تحسين االتصاالت بين أوساط المناخ والزراعة واألمن الغذائي: الزراعة واألمن الغذائي: النشاط
  

دين عن طريق الندوات الدراسية المتنقلة ومدارس لمزارعين والمرشاالجمع بين المقدمين والمستخدمين من خالل تدريب 
ففي كثير من البلدان، يحصل المزارعون على المعلومات المناخية من المرشدين ومن البث اإلذاعي . المزارعين الحقلية

ن ويتعين تثقيف المرشدي. 4ف والتفاعالت المجتمعية على النحو المبين في الحالة حًاليومي فضال عن التلفزيون والص
ريق المنتديات بما في ذلك المنتديات المناخية اإلقليمية والوطنية، والندوات الدراسية طوالصحفيين وبعض المزارعين عن 

  .المتنقلة، مع إشراك مقدمي الخدمات المناخية ومراكز المعارف الزراعية ومجتمعات المستخدمين الريفية
  

  األھداف
  

الريفيين في  فيما بين المنتجين ھارصاد الجوية والمناخية واستيعابمن معلومات األالشامل في تحسين اإلمدادات يتمثل الھدف 
تعزيز وتوسيع نطاق نموذج الندوات الدراسية المتنقلة بشأن الطقس والمناخ والمزارعين في ) 1 :غرب أفريقيا عن طريق

حكومية، ومنظمة األغذية والزراعة تحسين التواصل بين المزارعين والمرشدين والمنظمات غير ال) 2إقليم الساحل، و
  .والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

  
  الصحة العامة  2.5.2.2

  
  ء أفرقة عمل وطنية للمناخ والصحةإنشا: النشاط

  
إنشاء أفرقة عمل وطنية للمناخ والصحة في غضون عامين، في خمسة بلدان على األقل تستضيف المشروعات أو الخطط 

والبلدان التي سوف تستفيد ھي تلك التي أعربت وزارات الصحة فيھا عن . التي تستفيد من الخدمات المناخيةالقائمة 
 التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن (NAPAs) الصحية ضمن برامج التكيف الوطنية اإلجراءاتاھتمامھا بزيادة تطوير 

للتعرض للمخاطر والتكيف، ووضعت خطط ت عمليات تقييم ، وأجر(NC) واالتصاالت الوطنية (UNFCCC)تغير المناخ 
  .1 بالمناخ أو لديھا مشروعات للتكيف مع المناخالمتأثرةتأھب وإدارة للطوارئ الصحية 

  
وسوف تستجيب خطط العمل التي يشترك في وضعھا خبراء الصحة واألرصاد الجوية لالحتياجات الوطنية لتعزيز األنشطة 

ونظم اإلنذار المبكر التي تجسد مثل عمليات تقييم التعرض للمخاطر المناخية (ات المناخية الصحية من خالل المعلوم
وسوف تستفيد أفرقة العمل الجديدة من التوجھات والدروس المستفادة من أفرقة العمل التي تساندھا ). االحتياجات المحلية

  .والعمليات البحوث إلى السياسات يتجاوزإلى ما  لنقل األنشطة (WMO)المنظمة 
  

 على خطط عمل للمناخ والصحة لتوجيه 2011و 2010 يوقد وافقت اللجان اإلقليمية لجمعية الصحة العالمية في عام
وتتطلب جميع . وزارات الصحة في الدول األعضاء في جميع األقاليم بشأن اإلجراءات ذات األولوية التي تعالج تغير المناخ

                                                      
  . قائمة بالبلدان التي تنتظر بدء تدابير مناخية وصحية أو التوسع فيھا(WMO)لمنظمة لدى ا  1
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ًالعمل ھذه مثل إجراء تقييم لآلثار المناخية، وتخطيط التكيف، والتصدي عمليا األولويات الصحية المحددة في خطط 
ًللمخاطر المناخية، تعاونا وثيقا وبرمجة مشتركة مع الخدمات الوطنية لألرصاد الجوية والمناخ ً.  

  
 مع العناصر الفاعلة سيضع ھذا النشاط آليات وطنية يمكن من خاللھا ألفرقة البحوث والعمليات المناخية التفاعل: األھداف

وستعمل كنموذج . المناخية في تحسين الحماية الصحيةفي مجال الصحة لتحديد وتنفيذ وتقييم استخدام خدمات المعلومات 
  .ًللتطبيقات األوسع نطاقا، واستحداث أدوات ومراجع معيارية للتوسع في النموذج في جميع البلدان واألقاليم

  
  ثالحد من مخاطر الكوار  2.5.2.3

  
  مخاطر ألغراض اإلنذار المبكرعن ال إلبالغل تصاالت االتعزيز: النشاط

  
 مقدمي الخدمات المناخية لتلبية احتياجات المستخدمين النھائيين ولنقل (1) :سيدعم اإلطار خمس حلقات عمل لتنمية قدرات
مستويين الوطني ودون الوطني من  تمكين المستخدمين النھائيين على ال(2)المعلومات والمشورة واإلنذارات المبكرة و

للنھوض بعملية صنع القرار، والتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأن اإلنذارات الحصول على الخدمات المناخية واستخدامھا 
الذي يرد وصف له في "  المبكراإلجراءاإلنذار المبكر،  "المعنونةوسيتوسع ھذا النشاط في مشروع حلقات العمل . المبكرة
. (UNISDR)مركز مناخ الصليب األحمر وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث  وينفذه 6، الحالة 1التذييل 

ًوسوف تشمل حلقات العمل ھذه حوارا لمدة ثالثة أيام مع عروض وألعاب مجموعة صغيرة فضال عن زيارة لموقع في  ً
كما . غراض اإلنذار التي ووفق عليھا في حلقة العملالمجتمع المحلي حيث ستجرى تجربة إستراتيجية االتصاالت أل

مل قدرة المستخدمين النھائيين على المستوى الوطني وسوف تبني حلقات الع. سيوافق على خطة لتقييم اإلستراتيجية
 بشأن والمجتمع المحلي على استخدام نشرات التنبؤات في عملياتھم اليومية؛ وإدراجھا في عمليات صنع القرار الخاصة بھم

 ولصياغة رسائل عملية بسيطة للمجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر مما سيساعد في الوقاية الكوارثالتخفيف من مخاطر 
من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، (وسوف تتضمن حلقات العمل مقدمي الخدمات المناخية . من الكوارث

الجوية وممثلين عن المجتمعات المحلية المتضررة من مخاطر األرصاد ) ل المثالوالمراكز المناخية اإلقليمية على سبي
الكوارث والتكيف مع الوقاية من والھيدرولوجيا، ومدراء مخاطر الكوارث والعناصر الفاعلة الوطنية األخرى المشاركة في 

  .تغير المناخ
  
ية ومستخدمي المعلومات التي يقدمونھا لتحسين اإلنذار ً فعاال بين مقدمي الخدمات المناختصاالاسيقيم النشاط : ھدافاأل

 من المعلومات، والمساعدة في التوفيق بين االخدمات المناخية الحتياجات مستخدميھوسوف يحسن من فھم مقدمي . المبكر
روع قيد وسوف تروج كذلك لوضع الخطط إلبالغ التنبؤات واإلنذارات لدوائر المش. اتتوقعات المستخدمين وقدرات الخدم

  .التجربة ومراقبة فعالية التنفيذ
  

  موارد المياه  2.5.2.4
  

   الخدمات المناخية وإدارة موارد المياهرعاية: النشاط
  

 في عملھا المشترك في مجال الھيدرولوجيا وموارد المياه (WMO)ستعتمد الشراكة العالمية للمياه واليونسكو والمنظمة 
ً قضايا إدارة موارد المياه في أقل البلدان نموا في انموعتين من المشروعات تستھدفعلى مج) 2، الحالة 1انظر التذييل (

  :ويشمل ذلك. أفريقيا وآسيا
  

، تشمل * شحة المياهمناطقتحدد على أنھا  للحدود التي ةإنشاء خمسة مشروعات في أحواض األنھار العابر  •
  ا واألرصاد الجوية؛ أوساط الھيدرولوجيبين ربطت التى معلومات المستخدمين منصة
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 األنھارإنشاء خمسة مشروعات في أحواض األنھار التي تعرف بأنھا تعتمد بدرجة كبيرة على الجليد أو   •
ربط بين أوساط ت التى معلومات المستخدمين منصة، تشمل **الجليدية في الحصول على مواردھا من المياه

  .الھيدرولوجيا واألرصاد الجوية
  :األھداف

  
تحديد ل التفاعل هيام أوساط المناخ والمنلية تشاورية يمكن من خاللھا للبحوث واألقسام العملية إنشاء عم  •

  .وتنفيذ وتقييم طائفة من خدمات المعلومات المناخية للنھوض بإدارة موارد المياه في عالم سريع التغير
  

  )بما في ذلك الجوانب التشغيلية والتنظيمية(أسلوب التنفيذ   2.6
  

 أسلوب يتجه نحو تحقيق األھداف بالدرجة األولى حيث يھدف إلى التطوير عبارة عنفيذ ھذه المشروعات أسلوب تن
 ويسري على ، للتنفيذ على سنتين وست سنوات وعشر سنوات3وترد األھداف العامة في الجدول . والتعزيز المستمرين

  .يالتنظيمي والتشغيل (UIP)جميع المجاالت ذات األولوية لعمل برنامج 
  

   يحدد األھداف التنظيمية والتشغيلية في سنتين وست سنوات وعشر سنوات3الجدول 
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  األھداف
  التنظيمية
  التشغيلية
  التعليقات
  الحوار
  النتائج

  المراقبة والتقييم
  2015 –سنتان 

  2019 –ست سنوات 
 2023 - عشر سنوات 

  وضع آليات مؤسسة، مكتب، جداول زمنية إلطار الشركاء
   مشروعات وإدراج المشروعات القائمةالشروع في

  خطط عمل ركائز مع وضع وضع توجيھات فنية أولية 
  وضع إستراتيجية لالتصاالت

  استعراض األداء والدروس المستفادة
  المحافظة والتحسين فيما يتعلق بالمشاركة في اآلليات المؤسسية

  تحديد المشروعات والعمليات الجديدة
  المجاالت ذات األولويةالتوعية وبناء العالقات مع 

  توسيع نطاق المشروعات القائمة ومواصلتھا
  صيانة واستدامة اآلليات المؤسسية

  الدعم الفني والتشغيلي لمواصلة المشروعات القائمة
  التوسع في استخدام التوجيھات الفنية ومناھج التدريب

  التوعية المستدامة وبناء العالقات مع المجاالت ذات األولوية
  ستدامة وتعميم الخدمات المناخيةضمان اال
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 المقدمين والمستخدمين واالرتكاز على منسيتمثل أسلوب التنفيذ بموجب مبادئ اإلطار في العمل مع الكيانات القائمة 
أن يحدد الكيانات التنظيمية التي ستكون أكثر  ،لتحقيق ذلك ،(UIP)لبرنامج لوينبغي . األنشطة التي يجري تنفيذھا بالفعل

.  واآلليات الالزمة لإلبالغ عن األداءالزمنيةًة في األنشطة األولية وإيجاد نقاط التقائھا وجمعھا معا وأن يحدد الخطط مشارك
  .وسيجري بعد ذلك وضع المھام التشغيلية بصورة مشتركة

  
 لتنفيذ (WMO)نظمة ًوثمة عنصر آخر في أسلوب التنفيذ يتمثل في المشروعات الرائدة التي ھي طريقة مختبرة زمنيا في الم

خدمة مستدامة وعملية  صوب عروضوينبغي أن تحقق الدروس المستفادة من ھذه المشروعات حركة مطردة . الخدمات الجديدة
 وينبغي أن تساعد في استحداث نواتج حقيقية تؤدي إلى نظم تشغيلية ومن ثم تمكين أوساط المانحين من رؤية الفائدة .ومفيدة

  .(UIP)امج المرتبطة بتمويل برن
  

ًوأخيرا، يسلم ھذا األسلوب بأن األنشطة على المستوى المحلي ھي األھم، وأن الكثير من الكيانات في الكثير من البلدان 
، بوصفه الجانب االبتكاري (UIP)ويتعين على برنامج . تؤدي بالفعل العمل الذي يسھم في استحداث وتنفيذ الخدمات المناخية

يربط بين البرامج الراسخة في جميع المنظمات القادرة على اإلسھام في مكونات اإلطار مثل البحوث الحقيقي في اإلطار أن 
ھذا األسلوب من حاالت التآزر بين األنشطة القائمة ويستفيد . وأرشفة البيانات، وتسليم الخدمات، والتشاور مع العمالء

  .لتوفير آلية تمكين واحدة) 3.1القسم (
  

  )بما في ذلك مراقبة النجاح(تنفيذ األنشطة مراقبة وتقييم   2.7
  

، وتقييم (GFCS) العالمي للخدمات المناخية اإلطارتعني المراقبة والتقييم مراجعة التقدم في األنشطة التي نفذت بموجب 
 في ھذه وسوف تستخدم األدوات المعيارية إلدارة المشروعات، وإجراءات اإلبالغ، والتقارير المرحلية وغير ذلك. فعاليتھا
توفر مجاالت وينبغي أن تدعم ترتيبات الحوكمة اإلشراف الكافي لمراقبة تدفق مجرى المشروعات واألنشطة، وأن . المھام

  .إلبالغ آليات الحوكمة القائمة في وكاالت معينة
  

وجه الخصوص مدى ّ ويقيم كيفية تحقيق األھداف الشاملة لإلطار، وعلى (UIP)واألمر األكثر أھمية ھو أن يراقب برنامج 
وقد يكون لدى كل مجال من المجاالت ذات األولوية . ومعدل استيعاب المعلومات المناخية ضمن المجاالت ذات األولوية

األمم المتحدة مثل دليل إستراتيجية  ((GFCS) العالمي اإلطاريمكن أن تسھم في عمليات مراقبة وتقييم وسائل للمراقبة 
ّ ويقيم التقدم (UIP)وسيراقب برنامج ). "قائمة مراجعة: وضع نظم لإلنذار المبكر"معنون الدولية للحد من الكوارث ال

 عامة على أساس نھج بصفةالذي يسير (المحرز في اإلطار في ضوء قائمة من المعايير باستخدام نھج يعتمد على النتائج 
  ).3 انظر التذييل –اإلطار المنطقي 

  
  طةإدارة المخاطر في تنفيذ األنش  2.8
  

تقع المخاطر المتصلة بتنفيذ اإلطار بصورة عامة ضمن فئات التعقيدات التنظيمية، والقيادة واإلدارة، وتوفير الموارد ودعم 
وقد وضحت ھذه المخاطر في مرفق نظم . على أرض الواقعالتنسيق فيما بين الوكاالت الرفيعة المستوى والعناصر الفاعلة 

وعالوة على ذلك يرد وصف للمخاطر المتصلة بتنفيذ األنشطة ذات األولوية . كرر ھنامعلومات الخدمات المناخية ولن ت
أوساط  تدور حول فعالية االتصال بين (UIP)غير أن المخاطر المتصلة، بصفة خاصة، ببرنامج . 2.5األولى في القسم 

  .ة االحتياجات المعتمدة على العلم وأوساط المستخدمين الموجھة نحو تلبييةالمناخالخدمات  مقدمى
  

من أجل الخدمات ، حددت الجھود المبذولة لتقوية الحوار الخدمات اإلنسانيةوكأحد الفروع الرئيسية لبرنامج مستقبل 
ية  العلم، المخاطر الرئيسية الكامنة في المبادرات التي يتخذھا الناس الذين يتحملون مسؤوليات إنساناإلنسانية المعتمدة على

وأولئك الذين يستخدمون " "ون العلمنعأولئك الذين يص"ويدرس ھذا البرنامج الحوارات الدائرة بين . مللدفع العلم إلى الع
  .وحدد المخاطر المرتبطة بمعالجة عدم اليقين" العلم في اتخاذ القرار
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ات العلمية والتسليم بالمناقشويحتاج العلماء إلى التمييز بين حاالت عدم اليقين ذات الصلة بصانعي السياسات، وتلك المتصلة 
وبدون فھم عمليات صنع القرار اإلنساني واإلنمائي، . بأن ھناك تفسيرات مختلفة لعدم اليقين داخل األوساط المعنية بالمناخ

قد يضع العلماء حدود عدم اليقين في مستوى مرتفع، وقد يرون أن المعلومات التي قد تظل توفر االستنارة لبعض القرارات 
فإنه بدون فھم بعض العلوم األساسية، قد يتجاوز المستخدمون في تطبيق ومن ناحية أخرى، . يقين البالغتتسم بعدم ال

  .الخدمات المناخية
  

إلى تلبية وكما أشير في النموذج الخاص بالمياه، فإن عملية صنع القرار قد تدفعھا عادة بعض الضرورات مثل الحاجة 
 كافية لمواجھة ظروف الجفاف أو للبت في نوع الحبوب التي مخزوناتولتوفير معايير التصميم للحماية من الفيضانات، 

وبالنسبة للمستخدم المحتمل، . تتوافر معلومات كافية عن تغير المناخوسوف تتخذ ھذه القرارات سواء توافرت أو لم . تزرع
ًال يعتبر المناخ عادة سوى عامال واحدا  واألمر المھم ھو . ھا عملية صنع القرار كثير من العوامل التي تنطوي عليمن بينً

تحديد ما إذا كانت الخدمة المناخية المعينة قد تحسن من القرار من عدمه وما إذا كانت ستعزز النتيجة المنشودة إما من 
  .ض التكاليف الناشئة عن القرارفخالل خفض المخاطر أو بخ

  
المقدمين مع المستخدمين أو العكس على مخاطر أخرى في وسوف تنطوي عملية العثور على نقاط البدء الصحيحة إلشراك 

يعوزھم الوقت للمشاركة في الطائفة الكاملة من االستقصاء العلمي، وقد يفضلون فصانعو السياسات . (UIP)تنفيذ برنامج 
سياسة، وإيجاد الوقت والفرصة لبث درجة من اإللمام العلمي في ال. العمل مع عدد صغير من المستشارين موضع الثقة

نھج  ينطوىويمكن أن .  اإلنسانية الخدماتوالدرجة الصحيحة من الوعي المجتمعي في العلوم مسألة يتناولھا برنامج مستقبل
 على المستويات  دون مزيد من التركيز على الوسطاء،يفترض قدرة الوكاالت العالمية على تمثيل صانعي القرار والجمھور

 وأفرقة الخبراء الفنيين أو منتديات (WMO)لمنظمة ل  الفنيةلجانالسواء كان ذلك من خالل و. على مخاطر، الوطنية والمحلية
وزارة الصحة المحليين أو المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أو موظفي اإلرشاد وكاالت األمم المتحدة أو 

  .المناسبين في الوقت الزراعي تظل المخاطر تتمثل في اإلخفاق في الجمع بين الناس المناسب
  
  آليات التمكين  -3
  

  حاالت التآزر مع األنشطة القائمة  3.1
  

أو خاصة بكل مجال من ) 2.4القسم  ((UIP) ألغراض برنامج عامة سواء أكانت ،ترتكز جميع األنشطة األولية المقترحة
 في حين يسھم في نفس الوقت في (UIP) من وظائف برنامج نشاطويحسن كل . المجاالت ذات األولوية، على أنشطة قائمة

 عبارة عن مكون حديث لإلطار العالمي، ويصف ھذا القسم حاالت التواصل األخرى مع (UIP)وبرنامج . تحسين الخدمات
واالستشھاد بھا على أنھا أمثلة آلليات للتمكين يمكن االعتماد عليھا في تنفيذ برنامج المستخدمين في المجاالت ذات األولوية 

(UIP).  
  

ويمكن للدول . المعلومات عن الخدمات المناخية التشغيلية في كتالوج المساھمات (UIP)وسوف تتوافر من خالل برنامج 
 سوف (UIP)فإن برنامج ًوعموما، . المختلفة االستفادة من المعارف والخبرات المستمدة من الخدمات المناخية لدول أخرى

ومن . لمناخمن ا المتأثرةًال من ذلك مختلف المبادرات العالمية في المناطق يتعاون مع المؤسسات التي تمول أو تدعم بد
انظر (أنه دالة يستند إليھا الكثير من البرامج والمبادرات العالمية القائمة المھم أن ينظر إلى التواصل مع المستخدمين على 

  ).2.2، القسم 1اإلطار 
  

مع المستخدمين القائمة بالفعل بين المجموعات العاملة يضة من التواصل ويمكن العثور على جوانب التآزر مع الطائفة العر
على سبيل المثال، فإن بعض الكيانات تعمل بمثابة آليات لتبادل المعلومات عن المناخ و. لمناخا المتأثرة منفي القطاعات 

وآلليات ). 2انظر اإلطار (اه وموارد المي المناخ بالحد من مخاطر الكوارث، واألمن الغذائي، والصحة، مدى صلةوعن 
كما تقدم المنظمات غير الساعية . تبادل المعلومات ھذه الكثير من الجھات الراعية والشركاء والجھات المانحة المختلفة
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البيانات  الدعم للمنابر المعتمدة على الخرائط التي تجمع بين مختلف طبقات (ESRI)للربح مثل معھد بحوث نظم األرض 
 المناخ وتغيره في تقلبية إدراجبوتوفر آليات تبادل المعلومات وأدوات رسم الخرائط الوسائل الكفيلة . ضافيةالعلمية اإل

  .لمناخا المتأثرة من في القطاعات نمجاري المعارف التي يستخدمھا الناس العاملي
  

 وسطاء مثل وسائط اإلعالم، وبوابات ويتلقى المستخدمون النھائيون األفراد في كثير من األحيان خدماتھم المناخية من خالل
ھؤالء المستخدمين قد الويب الثانوية والموردين من القطاع الخاص وغيرھم من المنظمات غير الحكومية األخرى، إال أن 
ًيكونوا مؤسسات لديھا خدمات مناخية متساوقة تسعى إلى الوصول إقليميا أو عالميا عبر الحدود الوطنية ً.  

  
الخدمات المناخية إلى المستخدمين النھائيين بوسائل تحقق أقصى  ھو العنصر الرئيسي الذي يضمن وصول (UIP)وبرنامج 

ًوھو، بالدرجة األولى الركيزة األكثر اھتماما بتيسير عملية صنع القرار للمساعدة . قدر من فعالية وقيمة المعلومات المناخية
ً في تصميم المنتجات والخدمات التي يحتاجونھا فضال عن رأى في إقامة حافظة ذات مسارين تضمن أن يكون للعمالء

  .الطريقة التي تقدم بھا
  

وفي حين أن . ومن الواضح أن المناخ ال يمثل سوى طبقة واحدة من عدة طبقات من المعلومات المستخدمة في صنع القرار
ً دورا ھاما في مساعدة (UIP) لبرنامج الدور الرئيسي لركيزة البحوث في اإلطار تتمثل في الحد من عدم اليقين، فإن ً

ذات الصلة القرارالمحسنة  لتعميم علم المناخ في عملية صنع كقناة (UIP)وسيعمل البرنامج .  عدم اليقينإدارةالقطاعات على 
  .بالمناخ

  
عت جامعة شمال فقد وض.  في ربط البيانات المناخية بعملية صنع القرار المنظمة الناشئة(UIP)وينبغي أن يساعد برنامج 

ًالبيئية مثال عملية صنع قرار منظمة تربط وسائل التكنولوجيا كارولينا في أشفيل والمركز الوطني للتحليل والنمذجة 

بسبب القدرة التي تستطيع " مسرح القرارات"وقد سميت ھذه العملية والوسائل المرتبطة بھا . بالبيانات والتنبؤات المناخية
 من مدربونن وميسر  فيهيقودھاتفاعل مع جميع بياناتھا في وضع مماثل للمسرح في الوقت الذي بھا إحدى المجموعات ال

وتشمل األمثل األخرى التي من ھذا النوع لصنع القرار، تقليل مستوى السيناريوھات . خالل عملية منظمة لصنع القرار
تقييم المخاطر االحتمالية في ومجموعة لبريطانية،  منظمة القرارات المناخية في جامعة كولومبيا افىوالتوقعات المناخية 

صنع  على الطاقة في مركز المعتمدأمريكا الوسطى، وھي مجموعة إقليمية للحد من مخاطر الكوارث أو صنع القرار 
وتعتمد عملية صنع القرار على القيمة وتركز على المشكالت . القرار المعني بالمناخ والطاقة في جامعة ميلوني كمبردح

دمج  )1 :ولضمان االتساق والشفافية، تستخدم عملية من أربع خطوات. حسنة التحديد مع غايات وأھداف متصلة بھا
سرد القصص لتوفير النصوص السردية عن سيناريوھات وبدائل ) 3الرؤية المرتبطة بدوافع القيمة الرئيسية؛ ) 2البيانات؛ 

  .المتغيرات الكثيرة في المدخالتصنع القرار باعتبار المناخ أحد ) 4تغير المناخ؛ 
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   تبادل المعلومات ورسم خرائط حاالت التواصلمنصة:  حاالت التآزر القائمة:2 اإلطار

  
ويحتوي ھذا .  عبارة عن منبر لتقاسم المعلومات فيما بين المھنيين العاملين في مجال الحد من مخاطر الكوارث1 ويب الوقاية

ً، بيانات حسنة التوقيت عن مخاطر الكوارث ورسوما بيانية وخرائط قطرية، وبرامج ًالموقع الذي يجري تحديثه يوميا
 (HEWS)  في شنغھاي المتعددة خدمات اإلنذار المبكر باإلخطارويرتبط الموقع بمنابر إنسانية مثل. أكاديمية وموارد تدريبية
 (Reliefweb) وشبكة اإلغاثة (IRIN) وشبكة (GADACS) والمراكز العالمية لجمع البيانات Alertnetوشبكة اإلنذار المبكر 

  . على سبيل المثال(SATCA)وشبكة 
  

من خالل تبادل  تقيم مجموعة مبتكرة من الممارسات (CAKE) 2 كذلك فإن شبكة تبادل المعارف بشأن التكيف مع المناخ
  :ه الشبكة المستخدمين من خاللوتخدم ھذ. المعارف عن إدارة النظم الطبيعية في مواجھة التغير السريع في المناخ

  
  فحص أفضل المعلومات المتاحة وتنظيمھا بوضوح؛  •
  إقامة دائرة من خالل منبر تفاعلي إلكتروني؛  •
   دليل للممارسين لتقاسم المعارف واإلستراتيجيات؛وضع  •
  .ًتحديد وتبادل البيانات فضال عن المعلومات المناخية من المواقع األخرى  •

  
موثوق بھا وأدوات لرسم  توفر مجموعات من البيانات 3 ى لتبادل المعلومات ھي مركز بيانات مناخ األحواض أخرمنصةوثمة 

  :وتستخدم ھذه المنصة مساھمات من الخبراء العاملين في مجال تغير المناخ في حين. خرائط سھلة االستعمال في موقع رئيسي
  

  جتماعية ذات الصلة بالتأثيرات المناخية؛تركز على مجموعات البيانات واألدوات والشبكات اال  •
  تربط المستخدمين بمجموعات البيانات الكامنة واألدوات والخبرات؛  •
  تمكن األفراد والمنظمات من التحميل من مكتبة واسعة النطاق من المجموعات البيانية؛  •
  توفر معارض للخرائط وتنتج خرائط مخصصة؛  •
  .رقة العاملة لتحقيق التعاون الفعالتربط المستخدمين بالخبراء واألف  •

  
فرسم خرائط . عملية صنع القرارل معيناتوتشكل عملية توفير البيانات والمنتجات والمعلومات المناخية في شكل خرائط للتواصل 

 وكوريا الجنوبية، 6 تشكالن مثلين في حين أن أدوات إدارة الغابات التي وضعت في أيرلندا5 واألمراض الوبائية4األمن الغذائيانعدام 
ً إدارة دينامية لرسم الخرائط تجمع معا مجموعات 9ويمثل أطلس التكيف.  أمثلة أخرى8ورسم خرائط المياه الجوفية في أستراليا

 وأنشطة التكيف في مختلف الموضوعات الرئيسية لألغذية والمياه ،من البيانات بشأن التأثيرات البشرية لتغير المناخمتباينة 
 (IPCC) إلى علم الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذى يستند ،ويساعد األطلس.  والصحة وسبل العيشواألراضي
 الباحثين، وراسمي السياسات، والمخططين والمواطنين ،بالدرجة األولى في االقتصاديات وغير ذلك من العلوم االجتماعية والمتعمق

وتساعد المھارات المعتمدة في مجال رسم الخرائط مثل تلك التي يدرسھا معھد األمم . لتكيفعلى ترتيب أولويات العمل لتحقيق ا
  .للتدريب والبحوث في ضمان إمكانية إضافة طبقات المناخ إلى الطبقات األخرى من البيانات المستخدمة في صنع القرارالمتحدة 

  
  /http://www.preventionweb.net/english انظر الموقع الشبكي -1
  http://www.cakex.org/about/faq  انظر الموقع الشبكي-2
  http://www.databasin.org/climate-centerانظر الموقع الشبكي  -3
  esri.lcom/foodenvironmentsانظر الموقع الشبكي  -4
  esri.com/arcuserعلى الموقع الشبكي " ArcUserفھم األوبئة من خالل الخرائط في عدد الربيع لمجلة : إظھار األمراض للعيان"انظر  -5
6- Coillte أكبر شركة إلدارة الغابات التجارية في أيرلندا أنشأت خطة دينامية إلدارة الغابات باستخدام أدوات ،ESRIة أصحاب  التي تتيح مشارك

  .المباشرة في اإلدارة المستدامة للغاباتالمصلحة 
توفر بوابة معلومات البيانات المكانية للغابات إمكانية حصول الجمھور على الخرائط المواضيعية للغابات التي تساعد في التشجيع على الغابات  -7

  .المستدامة
  .ت ومعلومات المياه الجوفيةنالنظام الوطني لبيارصاد الجوية ادير شعبة المياه في المكتب األسترالي لألت -8
  . الموارد من أجل المستقبل بالتعاون مع شبكات متنوعة منظمةوضع أطلس التكيف بواسطة -9
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  إقامة الشراكات الوطنية واإلقليمية والعالمية  3.2
  

لحة الذين يضطلعون بدور في توفير أصحاب المص على المستوى العالمي إقامة آليات للجمع بين (UIP)يتطلب تنفيذ برنامج 
وتأتي الحكومات على رأس قائمة أصحاب المصلحة حيث تمثل المستخدمين والمقدمين بما . واستخدام الخدمات المناخية
ًوتوفر الحكومات الموارد البشرية والمالية للموردين، وتوفر عموما التنبؤات الرئيسية لنقل . ّتقوم به من دور الميسر

  .مناخية بسرعة إلى أوساط المستخدمينالخدمات ال
  

 غير المصلحةآليات موثوق بھا إلشراك منظمات أصحاب  دور رئيسي بصورة خاصة في إقامة (UIP)وسيكون لبرنامج 
ًالتابعة لألمم المتحدة في ترتيبات الحوكمة، في حين ستشرك الحكومات ممثلي أوساط المستخدمين، جنبا إلى جنب مع أولئك 

  .مقدمين في عملھا المتعلق باإلطاروكاالت الالتابعين ل
  

على االنضمام  ،ًحيثما يكون عملھا قويا فيما يتصل بذلك الخاص باإلطار، غير الحكومية تشجيع المنظمات الدولية وينبغى
ي التي وتطور المؤسسات الجامعية والبحثية علوم وتكنولوجيات الغالف الجو. (UIP)إلى المناقشات التي يروج لھا برنامج 

مثل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية تدعم الخدمات المناخية التي تسلم للمستخدمين المحددين بواسطة المؤسسات التشغيلية 
 التي تعمل من خالل البرنامج العالمي لبحوث المناخ، والمجلس الدولي للعلوم وغير ذلك من آليات (NMHSs)والھيدرولوجيا 
 المسؤولية عن فعالية التسليم الجاري للخدمات (CSIS)ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية وتتحمل . التنسيق المماثلة
  .المناخية الرئيسية

  
ً على المستوى اإلقليمي قد يتخذ أشكاال مختلفة في أنحاء العالم مدفوعا باالختالفات الثقافية في (UIP)غير أن تنفيذ برنامج  ً

وستدار مناقشات أصحاب . ة من جوانب الضعف المناخية واألخطار التي تواجھهاللغة والقدرات التكنولوجية وطائف
مثل التجمعات االقتصادية اإلقليمية مثل جماعة التنمية للجنوب األفريقي، (باستخدام اآلليات اإلقليمية القائمة المصلحة 

أشھر (حرزت ھذه المنتديات في المدى المتوسط وقد أ). والمراكز المناخية اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
اإلمدادات في أماكن مسبقة لمواجھة التوقعات الموسمية في االستخدامات القطاعية مثل وضع ًنجاحا في تطبيق ) إلى سنة

أعمال  بجداول تعمل المنتدياتيتعين أن  لتكيف على المدى األطول،لمعالجة التخطيط ل فإنهذلك ك. ًموسم أمطار يبدأ مبكرا
كذلك فإن تطبيق .  أفرقة البحوث المناخية، وأفرقة التشغيل، والوسطاء، والمستخدمينمع إلقامة وصالت بينيةأشمل 

المعارف المناخية المستخلصة من التوقعات المناخية المتوسطة والطويلة األجل في القرارات المتعلقة ببناء الخزانات 
ًكون أيضا مثارا للحوارات العامة على المستوى اإلقليميًإلمدادات المياه في المستقبل، مثال، ست ً.  

  
 حيث توفر القيادة والخبرة (UIP)الدولية واإلقليمية لبرنامج ًوسيتعين أيضا على الحكومات الوطنية أن تشارك في اآلليات 

مكن من خاللھا للمستخدمين  أن يتسم بالفعالية في وضع الھياكل وتوفير الفرص التي ي(UIP)فإذا أريد للبرنامج . والموارد
في التدريب النھائيين توفير المعلومات عن احتياجاتھم وتقديم التعليقات على نوعية الخدمات المقدمة وفائدتھا والمشاركة 
وسوف توفر . المتعلق بالخدمات المناخية، يتعين على الحكومات الوطنية أن تتيح، كحد أدنى، مشاركة المستخدمين النھائيين

  .(UIP) من الناحية المثالية، الدعم المالي ألنشطة برنامج ًأيضا،
  

وسوف تضطلع المراكز الوطنية بدور ھام في الترويج للمعايير والبروتوكوالت وتوجيھات الممارسات الجيدة لتسليم 
 من خالل كما ستشترك. الخدمات المناخية للمستخدمين النھائيين على مستوى المجتمع المحلي وخاصة في أنشطة التكيف

ومن المتوقع أن تؤكد الحكومات الدور الھام الذي تضطلع به المرافق . المساھمات الوطنية في منظومة األمم المتحدة
ًلألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في جمع بيانات األرصاد الجوية والھيدرولوجيا وإدارتھا وتخزينھا وتحليلھا فضال الوطنية 

  . طائفة من المجاالت فىذه الخدمات فيه ھعستخدام الذي توضاالعن 
  

وفي بعض البلدان، لبعض الوكاالت والمؤسسات األخرى، مثل الجامعات ومؤسسات البحوث وإدارات البيئة والزراعة 
وسيكون من المفيد لمصلحة بناء قدرات قوية وطنية على . وتسليم الخدمات المناخية على الصعيد الوطنيأدوار في إعداد 
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وسوف تجري عملية . التعاون بين ھذه الخدمات والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجياخية تعزيز الخدمات المنا
  .تقييم االحتياجات على المستوى دون الوطني من خالل برامج للتواصل مع المستخدمين تصمم وتنفذ على الصعيد الوطني

  
ًمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص أيضا في آليات وسيجري فيما يتجاوز الحكومات، إشراك منظمات البحوث وال

المناطق الجغرافية الدولية إلى  لجغرافيةاتنفيذ من المناطق ال وسوف ييسر إشراك ھذا القطاع (UIP)العمل الخاصة ببرنامج 
 على ذلك ة األمثلالخبراء والتطبيقات العملية الفعالة وتشملًوسيقيم الوسطاء جسورا فيما بين معارف . للمجتمع المحلي

والمخططين الحضريين .  التكيف، والمرشدين الزراعيين، والمدرسين، والرابطة المھنية للمھندسينسى أعمالممار
  .ومستشاري الصناعة

  
 بدور قيادي من خالل مؤتمر المناخ العالمي الثالث وأظھرت التزامھا لإلطار من خالل دعم (WMO)المنظمة وقد اضطلعت 
ويتعين للوصول إلى أوساط أصحاب المصلحة . يعة المستوى وعن طريق إعداد خطة التنفيذ ھذهفرقة العمل رف

ويذكر تقرير فرقة العمل الرفيعة . ً أيضا طائفة عريضة من وكاالت وبرامج األمم المتحدة األخرىمشاركةالمتضررين، 
  .لتي تشجع ھذه الوكاالت على المشاركة أن من الضروري أن تحدد خطة التنفيذ المعايير والعمليات ا(HLT)المستوى 

  
  آليات االستعراض  3.3
  

ًسيكون تحديد أدوار ومسؤوليات أوساط المستخدمين مكونا ضروريا من آلية استعراض برنامج  ً(UIP) مھما كان نوع 
قة العمل أوصت بھا فرولھذه الغاية، جرى استعراض خيارات الحوكمة التي . حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية

أوساط المستخدمين بصورة رسمية من خالل  مشاركة بھاتتحقق ً دليال للوسائل التي يمكن أن لتكونالرفيعة المستوى 
  .(UIP)برنامج 

  
 على إقامة الشراكات (UIP)برنامج ال الذي يناسب حوكمة اإلطار الشاملة إلى تحسين قدرة (UIP)وسوف يؤدي ھيكل عمل 

 المنظمات الرئيسية من القطاعات  من لموظفي االتصال(WMO)ظر في إقامة مكاتب داخل المنظمة وينبغي الن. واستخدامھا
  .فسوف يشجع ذلك على أن تصبح األنشطة الجارية داخل الوكالة أنشطة حقيقية مشتركة بين الوكاالت. ذات األولوية

  
ً أمرا ضروريا لالتمثيلويعتبر التفاعل المشترك بين الوكاالت من خالل  ضمان مشاركة ومشورة أصحاب المصلحة ً

 لإلشراف على أعمال ،ةالمسؤولة عن األنشطة بموجب الركائز الخمس ،ويمكن تنظيم اللجان الفنية.  في اإلطارينالرئيسي
خالل استخدام اللجان ، وھي تدرك الحاجة إلى تجنب االزدواجية من (UIP)يمكن لقيادة برنامج و .(UIP)تنفيذ برنامج 

المؤسسات منظمات األمم وتشمل ھذه . القائمة، أن تستفيد من المؤسسات الرئيسية في المجاالت ذات األولويةواآلليات 
، (UNISDR)، وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث (FAO)منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (المتحدة 

وتلك المستمدة من الشركاء المحتملين  ،)(UN Water)ي األمم المتحدة ، وبرنامج المياه ف(WHO)ومنظمة الصحة العالمية 
ينبغي إشراك المنظمات المشاركة في المشروعات واألنشطة األولية وعلى وجه الخصوص، . 2كما أشير في التذييل 

  .ت االستعراض في األنشطة ذات األولوية المقترحة في آلياينالسريعة المسار باإلضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسي
  

ًخبراء المناخ سيكون أمرا مھمالمشاركة كذلك فإن فتح األفرقة الفنية لوكاالت األمم المتحدة  ًفعلى المستوى الوطني، مثال، . ً

من المشاركة  (NMHS)قد تتمثل إحدى األفكار الجيدة في تمكين موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
لكيفية التي يؤثر بھا لوسوف تتيح ھذه الفرص لھم اكتساب فھم أعمق . جتماعات التخطيط للموارد المائيةبصورة كاملة في ا

وفي . التي قد تكون مفيدة ومقبولةالمناخ على الوكالة التي يعملون بھا ومن ثم تحديد أنواع المعلومات المناخية اإلضافية 
  . المعلومات المناخية األفضلوحدود فھم إمكانيات  من نفس الوقت سوف تمكن موظفي وكالة للشؤون اإلنسانية

 أمام ممثلي المستخدمين سوف (WMO) للمنظمة  التابعةالمقدمين، فإن فتح عضوية األفرقة واللجان الفنية وغيرھاومن ناحية 
الجامعة، تلك بھا و، والبرامج المتصلة (WMO) وقد تشمل العضوية في اللجان الفنية للمنظمة (UIP)تعزز من أھداف برنامج 

 في قطاعات المجاالت المعنية ذات الصلة األفرقة المشاركين من ،وأفرقة الخبراءوأفرقتھا للمجاالت البرامجية المفتوحة 
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 والھيدرولوجيا وعلم المناخ، ولجنة النظم األساسية لألرصاد الجوية الزراعية (WMO)وتشارك لجان المنظمة . األولوية
  :وفيما يلي بعض األمثلة التي توضح ھذه النقطة. ير الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولويةجميعھا بنشاط في تطو

  
ية للزراعة و وثيقتا الصلة بالمجالين ذوي األول(WMO)الھيدرولوجيا في المنظمة  فلجنة األرصاد الجوية الزراعية ولجنة

تحديد : (UIP)في تحقيق الھدف المنشود األول لبرنامج وسوف يساعد الجمع بين الخبراء في ھذين المجالين . والمياه
ويتمثل أحد األمثلة في أن اجتماع الخبراء . الطرائق المثلى للحصول على التعليقات من أوساط مستخدمي الخدمات المناخية

فى العلم خبراء ًالذي عقد مؤخرا بشأن احتياجات مدراء المياه من المعلومات المناخية في تخطيط موارد المياه كان يضم 
تدفق احتياجات المستخدمين وتبادل المشورة الفنية أھمية ل سيكونوأظھر ھذا االجتماع الوسائل التي .  اإلنسانيةوالشؤون

  .لنجاح اإلطار
  

المناخية لتحقيق التكيف وإدارة المخاطر التابع للجنة علم المناخ أفرقة خبراء تركز وھناك في الفريق المعني بالمعلومات 
فريق الخبراء  الصلة بالمجاالت األربعة ذات األولوية وثيقةومن األمثلة . (UIP) لنجاح برنامج الرئيسيةى المجاالت عل

 المتعلقة بمشاركة المستخدمين في العملقطاع مع أفرقة بكل المعني بالمخاطر المناخية، والمؤشرات المناخية الخاصة 
 لالطالع على الشكل 5انظر التذييل (ستخدمين، وإدارة المخاطر المناخية منتجات التوقعات المناخية، والتواصل مع الم

  ).البياني ذي الصلة
  

، وإن لم يكن يركز بصورة محددة (CBS)ويضطلع فريق الخبراء المعني بخدمات الطقس العامة التابع للجنة النظم األساسية 
 على تحقيق (NMHS) لوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتعزيز قدرة المرافق ابأعمالعلى النطاقات الزمنية المناخية، 

ًويشتمل ذلك التدريب على االتصاالت الذي يمثل عنصرا ھاما في البحوث . احتياجات المستخدمين الذين توفر لھم الخدمات ً
 (WMO)لدى المنظمة ويدير برنامج الحد من مخاطر الكوارث الجامع . ، وأھداف اإللمام بالمعلومات(UIP)المناخية لبرنامج 

ًجھدا شامال لتعزيز ودمج عمليات الحد من مخاطر الكوارث في جميع جوانب المياه والھيدرولوجيا والمناخ فيما يتعلق و. ً
 بالمناخ لدى الخاص ھذا العمل ينطبق الذي يعتبر أحد المجاالت األربعة ذات األولوية، سوف ،الحد من مخاطر الكوارثب

بصورة مباشرة ) اطر، والتنبؤات المناخية في النطاقات الموسمية والمشتركة بين السنوات والطويلةتقييم المخ(البرنامج 
 الحوار بين المستخدمين (UIP)وسوف تتحسن بالتأكيد العضوية الشاملة في لجنة إدارة برنامج . (UIP)برنامج على 

  .(UIP) وھو نتيجة منشودة للبرنامج ،ومكونات الركائز
  

 المنظمة ستحدثت اوقد . للتشغبلًحاجة إلى ھيكل تنظيمي الستعراض المشروعات، ثمة حاجة أيضا إلى آلية وإلى جانب ال
(WMO) المستمرة حتياجاتاال استعراض (RRR)الجارية والمتكررة وتشمل عملية االستعراض .  في لجنة النظم األساسية

وعلى الرغم من أن احتياجات  .(WMO)يع برامج المنظمة ھذه خبراء للتيقن من وجود متطلبات الرصد لتلبية احتياجات جم
 لمقدمي أشملاإلطار العالمي تتجاوز الرصدات فقط، فإن ھذا االستعراض المستمر لالحتياجات سوف يضطلع بمسح 

ا وقد اقترح استخدام آلية من نوع ھذ.  وأصحاب المصلحة فيھا إلجراء تقييم كمي أفضل لبعض متطلباتھمالخدمات المناخية
  . في إجراء استعراض مشترك بين الوكاالت للخدمات المناخية(RRR)االستعراض 

  
  إستراتيجية االتصال  3.4
  

وتسھم . يساعد الكثير من الوسطاء، خارج منظومة األمم المتحدة، في تدفق المعلومات المناخية على المستخدمين األفراد
بدرجة كبيرة في نقل ) تلفزيون والراديو والھاتف واإلنترنتالمطبوعة واإلذاعة وال(وسائط اإلعالم بجميع أشكالھا 

مشاركته العميقة في جميع األشكال بن القطاع الخاص، إفكذلك . ممكن من المتلقينالمعلومات بسرعة وكفاءة إلى أكبر عدد 
ًالرئيسية للمحتوى اإلعالمي، يعتبر وسيطا ھاما في العمل   بالعمل كمستھلك في عمليات اإلغاثة والخدمات اإلنسانيةً

 المشورة واإلنذارات إلى المستخدمين اآلخرين مثلما تفعل الحكومات المحلية والخاصة يقدمللخدمات المناخية وكوسيط حيث 
  .بالمقاطعات والتي لديھا تخطيط لالستجابة ومسؤوليات تتعلق بإدارة الكوارث
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وتشمل اإلستراتيجية األولى تجميع . ضا بفاعلية اإلطار يمكن أن تنھ(UIP)وثمة إستراتيجيتان لالتصال وخاصة لبرنامج 
  .، والثانية خاصة بتحليل المنافع االقتصادية) القيمة ذاتقصصال(التي توضح قيمة الخدمات المناخية األمثلة 

  
البيانات فالقصص ذات القيمة توضح كيف أن . ليست بالظاھرة الجديدةوالتفاعالت بين مقدمي البيانات المناخية ومستخدميھا 

والمعلومات المناخية تستخدم بالفعل بواسطة قطاعات األعمال والصناعة، وقطاعات من الزراعة والنقل والتشييد 
فھذه األمثلة عندما تسرد في شكل قصص تعظم من أھمية الخدمات المناخية للدائرة . وما إلى ذلكواإليكولوجيا، والصحة 

 أصحاب المصلحة من خالل االستشھاد بأمثلة عن استخدامات وتطبيقات كةمشار من تقاسمھازز يعويمكن أن . المعنية
  .البيانات المناخية

  
نظراء في "فالمجتمعات المحلية تحتاج إلى . كأداة للتكيف أن تفيد، بجانب ما تنطوي عليه من دعوة، المھمةويمكن للقصص 

واستخدامھم لتبادل المعارف بين " ء من أجل المناخالنظرا"ويمكن وضع . للتخطيط والتكيف مع تغير المناخ" مجال المناخ
مما قد يساعد في المحافظة على ) في الزراعة والنقل والتشييد وغير ذلك(الممارسات الحالية المجتمعات المحلية بشأن 

وقد . ية اقتصاد–اإلنتاجية في المستقبل إذا ما حدثت تحوالت كبيرة في الظروف المناخية تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية 
تشمل ھذه االضطرابات، على سبيل المثال، اإلضرار بظروف الزراعة، وصيانة الطرق، ونظم التدفئة والتبريد ووضع 

وسوف تماثل الظروف في المستقبل تلك القائمة بالفعل في عدد من بلدان . التسبب في أضرار الصقيعً فضال عن الشفرات
قد يوفر تجميع المعارف عن جميع ھذه الظروف أدلة على النھج، العملية و. العالم أو حتى في أجزاء من بلدان كبيرة

تكييف ممارساتھا مع التغيرات في درجات الحرارة وأنماط ھطول األمطار، المجربة التي تساعد المجتمعات المحلية في 
  . في توقيت المواسمالتغييرومع التغييرات في وتيرة وحدة األحداث المتطرفة ومع 

  
 تشمل وضع حاالت كمية تؤكد القيمة (UIP) جانب القصص ذات القيمة، إستراتيجية ثانية لالتصاالت لدى برنامج وھناك إلى

 وضع رأس مال فكري يتعلق بالنتائج (UIP)وينبغي أن تتضمن أھداف الدعوة لدى برنامج . االقتصادية للخدمات المناخية
  .برات في مجال التيقن من القيمة االقتصادية للبيانات والخدمات المناخيةاالقتصادية لتقلبية المناخ وتغيره باإلضافة إلى الخ

  
  تعبئة الموارد  -4
  

فعلى المستوى العالمي، تقدم . ، وستتوافر بأشكال مختلفة(UIP)ستقدم الموارد بواسطة طائفة من الشركاء في برنامج 
ألخرى التي تضطلع فيھا بأدوار نشطة في وضع ما سوف الحكومات بالفعل موارد لمنظومة األمم المتحدة ولآلليات الدولية ا

 حيث (UIP)وسوف تتعزز ھذه المساھمات من خالل برنامج . (GFCS) يصبح عناصر في اإلطار العالمي للخدمات المناخية
ي التنسيق تقوم اآلليات الدولية التي تتفاعل مع أصحاب المصلحة في الخدمات المناخية باغتنام الفرص التي يتيحھا اإلطار ف

  .ووضع المعايير وتبادل المعلومات وتنمية القدرات
  

 إطار نظير للخدمات المناخية يعمل على المستوى الوطني مثلما يبدو من مشروع البنك فى إحدى آليات التنسيق تتمثلوقد 
  ).3انظر اإلطار (الدولي في نيبال 

  
  :طار، وسوف يتحقق ذلك من خالل داخل اإل(UIP)وتعبئة الموارد ضرورية لنجاح تنفيذ برنامج 

  
  ؛(UIP)التزام الحكومات بإنشاء برنامج للتواصل مع المستخدمين   -أ 

 الموارد المالية، والبشرية الماھرة على المستوى الالزم لتوفير الدعم المناسب للعناصر التشغيلية ستخداما  -ب 
   الجارية؛وحوكمته (UIP)لبرنامج 

يسيين في توفير الخدمات المناخية وأوساط المستخدمين لمعادلة الطلب على إشراك أصحاب المصلحة الرئ  -ج 
واستخدامھا لخدماتھا للنھوض بعملية صنع القرار في طائفة عريضة من القطاعات الخدمات المناخية بإنتاجھا 

  .االقتصادية
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   تعبئة الموارد– 3 اإلطار

  
وضع برنامج لتحديث إدارة الھيدرولوجيا واألرصاد بالمناخ، اومة يقوم البنك الدولي، من خالل برنامجه الرائد لتحقيق مق

التعزيز المؤسسي، والنھوض بشبكات الرصد، والتنبؤ وتعزيز : ويتكون ھذا البرنامج من ثالثة مكونات. الجوية في نيبال
مثلما الحال في ي نيبال، وھناك ف. تسليم الخدمات، وينفذ معظم ھذا الجزء األخير من خالل إدخال الخدمات المناخيةعملية 

الكثير من البلدان، العديد من المؤسسات المشاركة في الرصدات المناخية، والكثير من مستخدمي المعلومات المناخية في 
  .الحكومة وفي كافة أنحاء المجتمع المدني

  
مجاالت الطقس والمناخ ويتمثل التحدي الذي واجه البنك الدولي في تعزيز مؤسسة واحدة لتوفير الخدمات األفضل في 

وقد أتاحت اإلشارة . المناخيةوالھيدرولوجيا مع االعتراف في نفس الوقت بأن ھناك عناصر فاعلة أخرى في قطاع الخدمات 
) المقدمون والمستخدمون(ًإلى اإلطار الوطني للخدمات المناخية للبنك الدولي فرصة لجمع مختلف أصحاب المصلحة معا 

  .لية لتبادل المعلومات مع تمكينھم في نفس الوقت من تعزيز اإلدارة بطريقة رشيدةإلقامة نظام أكثر فعا
  

ًفعلى سبيل المثال، فإن مشروعا . وأقام إطار وطني كذلك صلة بين كل صاحب مصلحة واإلطار العالمي للخدمات المناخية
د الجوية سوف يتطلب على األرجح للصحة وضع على المستوى الوطني بين وزارة الصحة وإدارة الھيدرولوجيا واألرصا

مناخ، والتغذية وما إلى ال المتأثرة منمثل األمراض التي تحملھا المياه (الوزارات المعنية بالزراعة وموارد المياه إشراك 
خالل األطر من  (GFCS)وسوف تستطيع كل وزارة بصورة منفردة استخدام اإلطار العالمي للخدمات المناخية ). ذلك

  .ً لتعزيز قدراتھا الخاصة، مما يوفر شراكة وطنية أكثر متانة مما كان ممكنا بدون ذلك(NFCS)خدمات المناخية الوطنية لل
  

لوضع اإلطار الوطني للخدمات المناخية من مبلغ مجموعه  دوالر أمريكي 000 450وخصص البنك الدولي ما يقرب من 
إدارة وضع المعلومات في مجموعة الوة على ذلك، تقوم وع.  دوالر أمريكي خصص لتسليم الخدمات المناخية000 800

 المناخي لإلسراع بوضع ونشر وتحويل التكنولوجيات المناخية ذات اإلبتكارالبنك الدولي بتصميم وإطالق شبكة من مراكز 
  ).http://www.infodev.org/en/Topic.19.htmlانظر الموقع الشبكي (الصلة بالظروف المحلية 

  
مثل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات وآليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف (الوطني المستوى   4.1

  )والوكاالت الدولية وغير ذلك
  

، بجانب المساعدة في تنظيم كتالوج المساھمات من الحكومات، الفرص المتاحة للتنفيذ في البلدان (UIP)سيحدد برنامج 
روعات واألنشطة ضمن السياق األشمل لألھداف الشاملة لإلطار مؤھلة للتمويل من فمن المتوقع أن تصبح المش. النامية

ًكما ستتيح برامج المعونة الدولية القائمة وطنيا فرصا . مصارف التنمية وما يماثلھا من آليات التمويل ذات الصلة بالمعونة ً
  .لتمويل المشروعات

  
بل وكذلك للخدمات التى  ،"منافع عامة"التي تعتبر  لخدمات المناخيةوسيحدث مع تطور اإلطار، نمو في الطلب ال بالنسبة ل

وثمة طائفة عريضة من . يعدونھايؤدي تقديمھا إلى تحقيق عائد إيجابي على االستثمارألولئك الذين  "منافع خاصة " تعتبر 
معلومات والمشورة لقطاع البناء المناخ، والوتشمل األمثلة على ذلك بيانات علم . الخدمات المناخية يوفرھا القطاع الخاص

كما تتضمن مساعدة المناخ للتنقيب عن البترول . ًفضال عن األنشطة المعرضة ألخطار المناخ مثل تربية األحياء المائية
ومن المؤكد . والغاز واستغاللھا أمام السواحل، وإدارة شبكة الكھرباء، والتطورات الجديدة في قطاع السياحة وما إلى ذلك

ه المنافع الخاصة استمرت وسوف تستمر في الحدوث بفضل استثمارات المجتمع المحلي في جمع ونشر البيانات أن ھذ
  .وقد تحقق مثل ذلك وتمت المحافظة عليه على نفقة القطاع العام. المناخية وفي علم المناخ وفي التكنولوجيات الممكنة
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ففي بعض البلدان، ينظر البعض إلى العائد الذي : المستوى الوطنيتدار بھا ھذه المسائل على ة التي يقوسوف تتباين الطر
سددھا القطاع ييتحقق للمجتمع المحلي من أنشطة القطاع الخاص على أنھا تأتي من العمل الذي يوفرونه والضرائب التي 

اھمات القطاع وفي بعض البلدان األخرى، فإن المزيد من مس. الخاص، وتحسين صنع القرار الذي يسرته ھذه الخدمات
الخاص في تكاليف المحافظة على ھذه القدرات الخاصة بالمنفعة العامة المساندة استمرت وسوف تستمر في أن تطلب من 

 قرارات تتخذھا الحكومات ذلكمثل يو.  على بعض أشكال البيانات والمعلومات المناخية األساسيةسوم رضخالل فر
  .طارالوطنية ضمن الھيكل التشغيلي الشامل لإل
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  1التذييل 
  (UIP) وظائف برنامج تسلط األضواء علىأمثلة على الخدمات المناخية الي 

  
تبرز األمثلة على األنشطة القائمة في مجاالت الزراعة والصحة والحد من مخاطر الكوارث والمياه أسلوب عمل برنامج 

(UIP) . وتصف . اتت المناخية بالباحثين ومقدمي الخدمربط مستخدمي الخدما) 1الحالة ( أمريكا الشمالية منويبين مثال
ولمشروع إنمائي ينفذ اآلن في أفريقيا .  الجمع بين الممارسين في مجال موارد المياه ومقدمي الخدمات المناخية2الحالة 

  في4ويرد وصف لبناء القدرات في الحالة . اتالخاص ومقدمي الخدمصالت قوية بين المستخدمين والقطاع ) 3الحالة (
ويرد وصف لبناء القدرات من خالل المجموعات العاملة في نشاط صحي . قات من العاملين في الزراعةمشروع ييسر التعلي

  .ً مثاال عن ربط الممارسين في مجال الحد من مخاطر الكوارث بالباحثين6ًوأخيرا تبين الحالة ) 5الحالة (
  

  مقدمي الخدماتربط مستخدمي الخدمات المناخية بالباحثين و: 1الحالة 
  إدارة مخاطر المناخ

  
مساھمات ھامة تقدم الواليات الواقعة في الجنوب الشرقي من الواليات المتحدة األمريكية وھي فلوريدا وجورجيا وأالباما 

في اإلنتاج الزراعي للدولة وخاصة المحاصيل المزروعة واإلنتاج الحيواني، واألعالف، والفواكه والخضر الصغيرة 
ويتمثل التحدي في تحسين .  التذبذب الجنوبي–والمناخ في تلك المنطقة معقد ومتباين ويتأثر بشدة بظاھرة النينيو . ةوالمداري

  .إدارة المخاطر المناخية ھذه
  

البحوث ،  الذي يشمل الجامعات الرئيسية في فلوريدا وجورجيا وأالباما،ويوفر الكونسورتيوم المناخي للجنوب الشرقي
 (SECC)الخدمات اإلرشادية التعاونية وقد جعل الكونسورتيوم . ة المناخ وتقلبية المناخ فيما يتعلق بالزراعةالعلمية لدراس

مسؤولية رئيسية، وأنشأ في كل والية شبكات إرشادية واسعة النطاق من خالل المنسقين والوكالء المحليين، الذين تمثل 
  .مربين المحليين ومقدمي الخدمة والمزارعين وال مشتركة بين الباحثينكصلةھدفھم الرئيسي في العمل 

  
 من خالل طائفة صغيرة من االجتماعات مع الوكالء وأخصائيي اإلرشاد على التنفيذيةبرنامج لتحسين الخدمات وبدأ 

يح لتسليم الخدمات العامة يتوجرى بعد ذلك استئجار شركة إلجراء النماذج البحثية، ووضع تصميم لنظام . مستوى المقاطعة
وأعرب وكالء المقاطعة عن الحاجة إلى معلومات مناخية محلية . ات بسھولة على موقع الويبثإجراء التعديالت والتحدي

 وصفة واضحة لقرار اإلدارة يشمل (SECC)وضع الكونسورتيوم واستجابة لذلك .  إلى الستة أشھر القادمةلفترة الثالثة
فريق تقدير للتقييم والتأثيرات  SECC الكونسورتيوم وأنشأ. يقات إدارة اآلفاتالمحاصيل واألصول النباتية التي تزرع، وتطب

ويوفر موقع المناخ الزراعي . بين االحتياجات والطلبات المقدمة من أصحاب المصلحة ألفرقة البحوث
(www.agroclimate.org) الجنوبي الشرقي تنبؤات موسمية وضعھا خبراء علم المناخ العاملين مع كونسورتيوم المناخ اآلن 

(SECC)لتلبية االحتياجات الدقيقة للمزارعين بأفضل جوانب العلم والتكنولوجيا المناخية في الوقت الحاضر .  
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  تعليقات المستخدمين في البحوث المناخية لموارد المياه: 2الحالة 

  وإدارة موارد المياه في المناطق شبه القاحلة والقاحلة
  

المحسنة للنمذجة وجمع الرصدات وأدوات صنع القرار يونسكو اھتمامه على تقديم الممارسات ركز عدد من برامج ال
خاصة لصانعي القرارات وأصحاب المصلحة في وتشكل قضايا موارد المياه مسألة ذات أھمية . للنھوض بموارد المياه

  .األقاليم شبه القاحلة والقاحلة في أنحاء العالم
  

 عن اتفاقيات تطبيق البحوث والمعلومات المناخية في أغراض  عملحلقة 2005أبريل /  نيسانوعقدت في القاھرة، مصر في
ونظمت حلقة العمل حول عروض يقدمھا أصحاب المصلحة . إدارة موارد المياه في المناطق شبه القاحلة والقاحلة

وساط أصحاب المصلحة على وركزت العروض المقدمة من أ. إلجراء حوارات ومناقشاتوالباحثون، وتشتمل على فرص 
بين للمناطق شبه القاحلة بما في ذلك االحتياجات ) الحالية والناشئة(طبيعة موارد المياه والقضايا الھيدرولوجية التشغيلية 

وركزت العروض المقدمة من أوساط البحوث المناخية . األوساط الجوية الھيدرولوجية والمناخية الھيدرولوجية
  .حالة الراھنة للرصدات وعلى النمذجة ذات الصلة بالمناخ والھيدرولوجيا في المناطق القاحلةالھيدرولوجية على ال

  
، طھران، (G-WADI) شبكة عالمية –معلومات المياه والتنمية لألراضي القاحلة ومع ذلك عقدت حلقة عمل أخرى عن 

ألفضل للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على  لتعزيز الحوار والفھم ا2011يونيو / إيران اإلسالمية في حزيرانجمھورية 
ًوناقشت حلقة العمل أيضا، التي نظمتھا وزارة الطاقة في جمھورية إيران موارد المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 

ً اآلسيوية، نموذجا جديدا إلعادة (G-WADI)ران لليونسكو بالتنسيق مع أمانة شبكة ھاإلسالمية ومكتب مجموعة ط التفكير في ً
وخالل حلقة العمل التي حضرھا خبراء من العديد من . بھدف زيادة االستخدام المستمر للمياهنھج إزاء استخدام المياه 

  .تغير المناخ ومراقبتھاالبلدان اآلسيوية، خصصت جلسات محددة لمخاطر 
  

 بين تمات المناخية السليمة بفضل تقاسم الخبراويمكن وضع أساليب جديدة لإلدارة المستدامة لموارد المياه تستند إلى المعلو
  .بلدان اإلقليم في مجال التكيف مع تغير المناخ وإدارة موارد المياه الشحيحة
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  ربط مستخدمي الخدمات المناخية بالقطاع الخاص ومقدمي الخدمات: 3الحالة 

 (WEMA)الذرة التي تحقق كفاءة استخدام المياه ألفريقيا 
  

أھم المعوقات التي تواجه الزراعة في أفريقيا، فلقد شھدف أفريقيا ثالثة أرباع أشد حاالت الجفاف في العالم يمثل الجفاف 
 استجابة لتزايد (WEMA)التي تحقق كفاءة المياه ألفريقيا وقد تشكلت الشراكة من أجل الذرة . خالل السنوات العشر األخيرة

لجة تأثيرات الجفاف بطريقة تحقق مردودية تكاليفھا للمزارعين من صغار مناشدة مزارعي أفريقيا القادة والعلماء لمعا
  .الحائزين في أفريقيا

  
 وقد –الذين يعتمدون عليھا باعتبارھا مصدر الغذاء الرئيسي لھم  مليون نسمة من األفريقيين 300ويزرع الذرة أكثر من 

ولن يؤدي تغير .  فشل المحاصيل والجوع والفقرفالجفاف يؤدي إلى. تضررت الذرة بشدة من حاالت الجفاف المتكررة
 وحددت . أھم أھداف برامج إدارة المحاصيلالمناخ إال إلى زيادة تفاقم المشكلة، وقد اعترف بأن تحمل الجفاف يعتبر من

. ة كبيرةلألغذية والزراعة التكنولوجيا الحيوية بأنھا أداة قوية لتحقيق إمكانية تحمل الجفاف بدرجمنظمة األمم المتحدة 
تحديد السبل للتخفيف من مخاطر الجفاف، واستقرار الغالت وتشجيع صغار المزارعين على تطبيق أفضل ويعتبر 

وتقود مؤسسة تكنولوجيا . ممارسات اإلدارة عناصر جوھرية لتحقيق األمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة لسكان القارة
 (WEMA)لعام والخاص تسمى الذرة التي تحقق كفاءة المياه ألفريقيا  شراكة بين القطاعين ا(AATF)الزراعة األفريقية 

وستقوم . الستنباط ذرة أفريقية تتحمل الجفاف باستخدام السالالت التقليدية والتربية المعانة باألصول، والتكنولوجيا الحيوية
البلدان الشريكة وھي كينيا وموزامبيق، ًالسلطات الوطنية بتقييم فوائد وسالمة أصناف الذرة وفقا للمتطلبات التنظيمية في 

  .وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا
  

وسيقوم الشركاء في مشروع الخمس سنوات باستنباط أصناف من الذرة األفريقية تتحمل الجفاف وتشمل أفضل 
صغار على  أعباءتتحمل الجفاف دون ويتمثل الھدف الطويل األجل في توفير الذرة التي . ًالتكنولوجيات المتاحة دوليا

  .المزارعين في جنوب الصحراء الكبرى
  

 غير الساعي (CIMMYT) مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (AATF)وستعمل مؤسسة تكنولوجيا الزراعة األفريقية 
 الجھد، أفريقيا في ھذاًللربح والممول دوليا، وشركة مونسانتو الزراعية الخاصة ونظم البحوث الزراعية في شرق وجنوب 

 بقيادتھا وخبراتھا الفريدة في إدارة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة التكنولوجيا (AATF)وسوف تسھم مؤسسة 
 أصناف الذرة عالية الغلة المكيفة حسب الظروف السائدة (CIMMYT)وسيقدم المركز الدولي . وخبرات إدارة المشروعات

وستقدم شركة مونسانتو البالزما الجينية . تحملھا الجفافية التقليدية واختبارھا للتأكد من في أفريقيا والخبرات في مجال الترب
التي تملكھا، والوسائل والخبرات الخاصة بالتربية المتقدمة، والجينات التي تتحمل الجفاف التي استنبطت بالتعاون مع 

(BASF) . البذور األفريقية من خالل مؤسسة وستوزع األصناف التي تستنبط من خالل المشروع على شركات(AATF) دون 
وسوف تسھم نظم البحوث الزراعية الوطنية، . وتوفيرھا لصغار المزارعين كجزء من قطاع أعمال البذور لديھمرسوم 

. البذور المشاركة في المشروع بخبراتھا في إجراء االختبارات الحقلية واإلكثار والتوزيعومجموعات المزارعين، وشركات 
يشمل المشروع المؤسسات المحلية من القطاعين العام والخاص، وتعمل خالل ذلك على زيادة قدراتھا وخبراتھا في وس

  .تربية المحاصيل والتكنولوجيا الحيوية والسالمة األحيائية
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   الزراعة واألمن الغذائي–بناء القدرات : 4الحالة 

  ارعين الحقليةالندوات الدراسية المتنقلة والتدريب ومدارس المز
  

  

منظمة األغذية والزراعة على زيادة مستويات التغذية تعمل 
وتمثل . مع تحسين اإلنتاجية الزراعية في نفس الوقت

المنتديات الوطنية ومدارس المزارعين الحقلية وسائل جيدة 
 المستخدمين الزراعيين بما يتعلق بأدوات دعم القرار لتوعية

م االجتماعات المتعددة الوكاالت وتستخد. والمنتجات المناخية
في إشراك أصحاب المصلحة في تقييم احتياجاتھم وإعداد 
مشوراتھم الزراعية وإعادة تقييم المنتجات والخدمات 

كما أجرى برنامج األرصاد . المقدمة ألوساط المستخدمين
 سالسل تدريبية فعالة (WMO)الجوية الزراعية في المنظمة 

ية المتنقلة ألكثر من عقد من الدراسمن خالل الندوات 
الزمان على الكثير من تطبيقات األرصاد الجوية الزراعية 
العملية، ويمكن من خالل مدارس المزارعين الحقلية وصول 

وكانت . معلومات الخدمات الزراعية إلى أوساط المزارعين
في المنظمات غير الحكومية أداة في إنشاء مراكز االتصال 

إمكانيات كبيرة وتتوافر . ً أقل البلدان نمواالمناطق النائية من
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال بفعالية في 

  .مبادرات الزراعة واألمن الغذائي
  

 المتغيرات لجنوب أفريقيا أن معرفة ھذا الشكلويوضح 
المناخية ووتيراتھا وأسبابھا يمكن أن تحسن من القرارات 

  .عن الموقع الجغرافيصرف النظر بالمتعلقة بالزراعة 
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  بناء القدرات لألفرقة العاملة المعنية بالمناخ والصحة: 5الحالة 

  نموذج لوضع برنامج للتواصل مع المستخدمين: في أفريقيا
  

أفرقة عاملة معنية "، في السنوات األخيرة، في إنشاء وتعزيز (WMO)ساعد برنامج خدمات الطقس العامة في المنظمة 
ويشمل ذلك مقدمي الخدمات ومستخدميھا، والترويج للتقييم المتعدد . في عدد من البلدان في أفريقيا" ةبالمناخ والصح

وعلى وجه الخصوص، تعالج . األرصاد الجوية والھيدرولوجيالخدمات   االقتصادية–التخصصات للمنافع االجتماعية 
  .دمين للمعلومات المناخية والخاصة بالطقساألفرقة العاملة االحتياجات النوعية لقطاع الصحة وكأوساط للمستخ

  
  :األفرقة العاملة المعنية بالمناخ والصحة تعمل لتنمية القدرات الوطنية من خالل العملية التالية

  
احتياجات قطاع الصحة من بيانات الطقس والمناخ، والمعلومات والخدمات، والتغيرات في البيانات تحديد   •

  .بكات الرصد، وأدوات دعم القرارالحالية بما في ذلك تعزيز ش
تحديد الثغرات والمشكالت التي تعوق االستخدام المعتاد لمعلومات الطقس والمناخ من جانب قطاع الصحة،   •

  .ومتابعة الوسائل الكفيلة بالتغلب عليھاوتحديد 
  .صياغة عملية لتقاسم البيانات المؤسسية بين القطاعات  •
  .بشأن المناخ والصحةالتعرف على احتياجات البحوث   •
  .التعرف على اإلحتياجات من التوعية والتدريب فى كافة القطاعات  •
  .تيسير الحصول على أدوات المناخ والطقس لالستخدام في قطاع الصحة  •
  .، والطاعوناستخدام نظم اإلنذار المبكر باألمراض المتأثرة بالمناخ مثل المالرياتعزيز   •
طنية والمحلية والمعتمدة على المجتمع المحلي لتوسيع نطاق خدماتھا وتعزيزھا في بناء قدرات المنظمات الو  •

  .ھذا المجال
  .تنظيم وعرض القرائن العلمية على صانعي القرار بشأن تأثير تقلبية المناخ وتغير المناخ على الصحة  •
  .تنظيم حلقات العمل السنوية بشأن قضايا الطقس والمناخ والصحة  •
  .الكيانات المماثلة في اإلقليم لتقاسم الخبرات وبناء مھارات بعضھا اآلخرالتعاون مع   •
  

 في تحسين تسليم الخدمات وتعزيز القدرة على (CHWG)وتمثلت النواتج الرئيسية ألفرقة العمل المعنية بالمناخ والصحة 
  .استخدام خدمات الطقس والمناخ في قطاع الصحة

  
   الجوية على االنتقال من دور جمع البيانات إلى مقدم الخدماتمساعدة اإلدارات الوطنية لألرصاد  •
  ًالمساعدة في استخدام معارف ومعلومات الطقس والمناخ بدال من مجرد إقامة أرشيفات للبيانات  •
  .تقديم الخدمات األفضل للسكان  •

  
 والسيما بوركينا فاسو ومالي ويجري إقامة مشروعات شاملة لألفرقة العاملة في مجال المناخ والصحة في غرب أفريقيا

  .والنيجر وموريتانيا وتعزيز الفريق العامل المعني بالمناخ والصحة في أثيوبيا
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  المجال ذو األولوية المعني بالحد من مخاطر الكوارث: 6الحالة 

  إبالغ معلومات المناخ ألغراض اإلنذار المبكر واإلجراء المبكر
  

وقد . ً مقدمي الخدمات المناخية والمجتمعات المعرضة لألخطار عائقا أمام استخدام التوقعاتيمكن أن يمثل انعدام الحوار بين
ال تضاھي التوقعات االحتياجات من المعلومات والنطاقات الزمنية لصنع القرار لدى المستخدمين، وقد ينظر إليھا على أنھا 

ك فإن ضمان ما تتلقاه المجتمعات المحلية وتفھمه، وأن  ذلمنوعلى العكس . مستوى المجتمع المحليفنية بدرجة كبيرة على 
ًباألخطار الوشيكة يمثل عنصرا حيويا لبقائھم على قيد الحياةتكون قادرة على االستجابة لإلنذارات  وبغية معالجة ھذه . ً

ر والھالل األحمر الثغرة في االتصال والترويج لإلنذارات المبكرة الفعالة، قام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحم
(IFRC) وإستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ،(UNISDR) بدعم حلقات عمل على مستوى المجتمعات 

  .2011 و2009المحلية في أفريقيا فيما بين عامي 
  

وتضمنت توقعات . وأثيوبيافي السنغال، وكينيا، وأوغندا، " اإلنذار المبكر، اإلجراء المبكر"وقد عقدت حلقة العمل المعنونة 
من اإلدارات الوطنية لألرصاد الجوية، وواضعي النماذج المناخية من مراكز البحوث المناخية الجامعية، وخبراء 
ًالھيدرولوجيا، وخبراء االستشعار عن بعد، وخبراء األرصاد الجوية الزراعية فضال عن ممثلين من المجتمعات المحلية 

ًاد الجوية والھيدرولوجيا فضال عن المدراء المعنيين بالكوارث في الحكومات دون الوطنية المتضررة من مخاطر األرص

وممثلين من المنظمات المعتمدة على المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة على مستوى المجتمعات 
تغير المناخ، وفي معظم الحاالت، لم ارث والتكيف مع المحلية، وغير ذلك من العناصر الفاعلة الوطنية المعنية بمنع الكو

  .ً أبدا الممثلون من أوساط مقدمي الخدمات ومستخدميھايلتق
  

ً االشتراك معا في وضع خطة (1)وخالل حلقة العمل التي استمرت ثالثة أيام، أوكل إلى المشاركين القيام بالمھام التالية 
 وضع (2) تخاذ إجراءوالتى تتيح اة باإلنذارات المبكرة في الوقت المناسب إلبالغ السكان الذين يواجھون مخاطر مناخي

  .إستراتيجية للتمكين من الحصول على المعلومات المناخية لمجتمع محلي تجريبي معرض للكوارث شارك في حلقة العمل
  

عبة يتعين على المشاركين واستخدمت حلقات العمل طريقة المناقشات الدينامية للمجموعات الصغيرة وشملت االضطالع بل
ًأن يتخذوا فيھا قرارا بشأن إطالق إنذار يعتمد على المعلومات المناخية مع إجراء زيارة للمجتمع المحلي القريب حيث 

وتشمل نتائج حلقات العمل فتح قنوات اتصال بين إدارات األرصاد الجوية الوطنية . ستجرى تجربة إستراتيجية االتصال
وطني لنقل اإلنذارات وإقامة الشراكات مع منظمات وطنية لمخاطر الكوارث، وإنشاء منتدى إلكتروني ومكاتب اإلدارة ال

  .التأھل للتصدي للطوارئ
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 2التذييل 
  جدول بالشركاء المحتملين على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية في المجاالت ذات األولوية األربعة

  
ركة في الجھود المتعلقة بالمناخ في المجاالت ذات األولوية األربعة لإلطار العالمي للخدمات بعض المؤسسات المشا: 1الجدول 

تتم اإلشارة إلى النطاق الجغرافي للمشاركة في آليات العمل للشركاء المحتملين على المستويات العالمية . (GFCS)المناخية 
وبذلت الجھود لتضمين المنظمات التي . ضح التنوع الشديد للشركاءًورغم أن الجدول ليس شامال، فإنه يو. واإلقليمية والوطنية

  . من ھذا المرفق2.5 و2.4نشطة ذات األولوية في القسمين األتمت اإلشارة إليھا في الحاالت و
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       الحكومات الوطنية

N XXXX  وكاالت إدارة الحد من مخاطر الكوارث

N XXXX وكاالت ووزارات الحماية البيئية

N XXXX وزارات ووكاالت الصحة

N XXXX وكاالت التعاون الدولي والتنمية

N XXXX  وجياالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرول

G XXXX وكاالت ووزارات الموارد المائية والزراعة

N XXXX الجامعات ومعاھد البحوث

      

الھيئات األساسية والبرامج والمشروعات الخاضعة للرعاية المشتركة التابعة 
 (WMO)للمنظمة 

     

G X  X (WMO)لجنة األرصاد الجوية الزراعية بالمنظمة 

 G  XX (WMO)علم المناخ بالمنظمة لجنة 
G    X (WMO)لجنة الھيدرولوجيا بالمنظمة 

G XXXX (WCRP)البرنامج العالمي للبحوث المناخية 

G  XXX (WMO)برنامج الحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة 

R XXXX مراكز المناخ اإلقليمية

R XXXX (RCOF)ية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخ

 R   X  )أفريقيا ((MALOF)منتدى آفاق المالريا 
 X    (SDS-WAS)نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمھا 

USGCRP – الفريق المشترك بين الوكاالت بالواليات المتحدة والمعني بتغير 
 (CCHHG)المناخ والصحة البشرية 

G   X 

 وأوساط الممارسة الخاصة بالصحة (GEO)صدات األرض الفريق المعني بر
  والبيئة

G   X 

 X   التغير البيئي العالمي والصحة البشرية : ESSPمشروع شراكة علوم نظام األرض 
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(GECHH) 
      

      نظام األمم المتحدة

GRN XXXX (FAO)منظمة األغذية والزراعة 

G X  X (IFAD)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

  R  X (PAHO)منظمة الصحة للبلدان األمريكية 
 GRN  XX (UNICEF)منظمة األمم المتحدة للطفولة 

G XXXX (CBD)اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

G XXXX  (UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

GRN XXXX  (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

GRN XXXX  )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

GR XXXX (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 XX   (UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 GRN  XX (UNISDR)اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة 

GRN XXXX (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

GRN  X X لجنة األمم المتحدة للموارد المائية

  GRN XX (WFP)برنامج األغذية العالمي 
 GRN  XX (WHO)منظمة الصحة العالمية 

ريقيا واألمريكتين، وجنوب  في أف(WHO)اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
 آسيا، وغرب آسيا، والبحر المتوسط

R   X 

      

      مؤسسات مالية حكومية ودولية أخرى

 R   X (ADB)مصرف التنمية األفريقي 
     R (AU)االتحاد األفريقي 

 R  XX (ASEAN)رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
  R  X (SOPAC)انة جماعة المحيط الھادئ قسم علوم األرض التطبيقية والتقنيات في أم

 R   X (APEC)منظمة التعاون االقتصادي في منطقة المحيط الھادئ اآلسيوي 
  R  X (CCRIF)مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة الكاريبي 

  R  X (CCCCC)المناخ التابع للجماعة الكاريبية  المعني بتغيير المركز
  R  X (DCB)مصرف التنمية الكاريبي 

  RN  X (CDEMA)وكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي 
  CARICOM(  R  Xفي (المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية 

 R   X (CEN-SAD)تجمع الساحل والصحراء 
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 R   X (COMESA)تركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي السوق المش
  X   المجموعة المانحة لشرق الكاريبي

 R  XX (ECOWAS)الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 R   X  (ECCAS)الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

  GR  X (GFDRR)المرفق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش 
 G   X صندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالرياال

RN XX X (IDB)مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

 R   X (IGAD)الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
  R  X (OAS)منظمة الدول األمريكية 

  R  X (OIC)منظمة التعاون اإلسالمي 
R X  X (CTA)عي والريفي المركز الفني للتعاون الزرا

  GRN  X البنك الدولي
      

      المنظمات والشبكات عبر الحكومية الدولية
GRN X  X (CGIAR)الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية 

 X     "أطباء بال حدود"منظمة 
 G XXX (FEWS-NET)نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة 

 GAVI G   Xاتحاد 
  G  X (GNDR)الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني لتقليل الكوارث 

 G   X (GOARN)الشبكة العالمية لإلنذار بتفشي األمراض والتصدي لھا 
G    X (GWP)الشراكة العالمية للمياه 

 G   X مؤسسة الصحة والمناخ
X     (IAHR)الرابطة الدولية للھندسة والبحوث الھيدرولوجية 

G    X (IAHS)الرابطة الدولية لعلوم الھيدرولوجيا 

G    X (ICID)اللجنة الدولية للري والصرف 

G    X الشبكة الدولية لمنظمات أحواض األنھار

X     االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 G   X جمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر
 X    (WHO-TDR)ض المدارية البحث والتدريب المتعلقان باألمرا

 G   X (TEPHINET)شبكة برامج التدريب في علم األوبئة وتدخالت الصحة العامة 
X     (G-WADI)شبكة عالمية : المياه وتطوير المعلومات ألجل األراضي القاحلة

X     المجلس العالمي للمياه

 G   X االتحاد العالمي لرابطات الصحة العامة
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      المؤسسات األكاديمية والبحثية

G    X (AquaFed) لمقدمي خدمات المياه من القطاع الخاصاالتحاد الدولي 

 RN   X  شبكة أبحاث تكييف الصحة البشرية، الجامعة الوطنية األسترالية
 RN  XX معھد األبحاث الدولية للمناخ والمجتمع في جامعة كولومبيا

 RN   X (GECHH)لمي والصحة البشرية التغير البيئي العا
RN  XXX (UNU)جامعة األمم المتحدة 

      

      القطاع الخاص

 GN X X  التأمين وتجديد التأمينمقدمو
G X  X الرابطة الدولية لالقتصاديين الزراعيين

G    X االتحاد الدولي للمياه

GN XXXX  وشبكات التواصل االجتماعيالصحف والتلفزيون واإلذاعة : وسائل اإلعالم

GRN XXXX الجمعيات المھنية

GRN XXXX  مقدمو االتصاالت عن بعد
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 3التذييل 
 المراقبة والتقييم

 
يستند أسلوب التنفيذ الذي يرد وصف له في ھذا المرفق إلى نھج اإلطار المنطقي الذي يمثل أداة تستخدم على نطاق واسع 

ًفھما مشتركا لتوقعات أي إطار من خالل رسم الھيكل الھرمي ويضع نھج اإلطار المنطقي . ارة التشاركيةللتخطيط واإلد
).  أدناه1انظر الشكل (ًالتي تسفر معا عن تحقيق الھدف األشمل لإلطار  واألھداف والغرضألنشطة مشروع، والنواتج 

  .سھم في اإلطارويمكن النظر إلى جميع المشروعات التي تحقق الھدف على أنھا ت
  

  : من ھذا المرفق المصطلحات التالية2.5 التي يرد وصف لھا في القسم (UIP)وتستخدم أنشطة برنامج 
  

  لماذا لألغراض األشمل – الھدف أو الغاية
  

  التأثير الطويل األجل للمشروع
  

  لماذا – المنافع أو الغرض
  

   التأثير المباشر للمشروع–ما الذي نأمل في تحقيقه 
  
  ماذا – واتج أو النتائجالن
  

  ما ھي النتائج المحددة التي تحققھا األنشطة
  

  كيف – المشروعات أو األھداف
  

  وحدات العمل التي يضطلع بھا لتحقيق النواتج
  

. من األنشطة الجارية واالستثمارات في األنشطة الجديدةويتيح أي إطار طائفة عريضة من كل من مساھمات المشروع 
). 3.4 – 3.1مثل المعايير الواردة في األطر (الخاصة بنجاح المشروع وتحدد وسائل اإلنجازات المتباينة وتحدد المعايير 

ًوالمستفيدين المتوخين وغيرھم من الذين لديھم اھتماما بتحقيق ويضم طائفة كاملة من وجھات النظر من البلدان المانحة 
ه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في ستينات القرن الماضي، ونھج اإلطار المنطقي الذي وضعت. الھدف األسمى لإلطار

، وبرنامج األغذية العالمي )(FAO)منظمة األغذية والزراعة (عبارة عن عملية موحدة داخل الكثير من المنظمات الشريكة 
(WFP) ،األمم المتحدة للطفولة ومنظمة، واليونسكو (UNICEF) ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP) وبرنامج األمم ،

، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والوكالة األسترالية للتنمية (WHO)، ومنظمة الصحة العالمية (UNEP)المتحدة للبيئة 
  . إلخ(NORAD)، والوكالة النرويجية للتنمية (AusAid)الدولية 
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  اإلطار المنطقي األفقي والرأسي: 1الشكل 
  

  
  

 يقدم المزيد من الشروط 4.4 - 4.1 فإن الجدول ، من وجھة نظر كل مجال من المجاالت ذات األولويةوإذا أخذ األمر
وتستند ھذه المعايير إلى مختلف المشاورات المشتركة بين الوكاالت بشأن برنامج . (UIP)لنجاح تنفيذ برنامج النوعية 

رية إال أنھا توفر مؤشرات ھامة على ما سوف يحققه  وھذه القائمة ليست نھائية أو حص(UIP)التواصل مع المستخدمين 
  .النجاح في نھاية المطاف

  
ھل يتم تلبية الشروط؟ ھل يحولھا المشروع .  تعمل كمواقع إرشادية4.4 – 4.1فإن النواتج الواردة في الجداول وعلى ذلك 

إلى أماكن أخرى أو مجاالت أخرى ذات ة حعمليات التنفيذ الناجأو النشاط إلى حقيقة واقعة؟ ھل يجري بنجاح نقل خبرات 
جيدة للعناصر الفاعلة على أرض الواقع؟ وينبغي قياس التقدم في المشروعات واألنشطة أولوية؟ ھل توفر الخدمات بصورة 

  .في ضوء ھذه النواتج المنشودة
  

وينبغي أن ال تنسى . ت إلى القرارات الربط المباشر الكامل من البيانا يعنى تسليم الخدمات المناخيةفإنواألمر األكثر أھمية، 
فالنجاح ليس مجرد عملية تسليم المعلومات ألحد المستخدمين . عمليات مراقبة وتقييم التقدم الصلة الدقيقة إلى التنفيذ

ص النھائيين، بل ھي عملية االحتفاظ بھا حتى تحقيق نتائج التنفيذ، والدروس المستفادة، وااللتزام يعني التحسينات في الفر
  .التالية
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  : للمجال ذي األولويةنواتج األداء:  المراقبة والتقييم– 3.1الجدول ألف  

  الزراعة واألمن الغذائي
 

ي
الزراعة واألمن الغذائ

  

تستخدم طائفة عريضة من صانعي القرارات الزراعية البرنامج بما في ذلك راسمي البيانات الحكومية، والخدمات 
وقطاعات األعمال الزراعية وصناعة التأمين ارعين والمؤسسات البحثية والجامعية، اإلرشادية الزراعية، والمز

  .على المحاصيل، وأفرقة إدارة المزارع
  

ويحصل صانعو القرارات على المعلومات المناخية الدقيقة وحسنة التوقيت التخاذ القرارات التكتيكية قصيرة األجل 
 األجل للتخفيف من تأثيرات األحداث المناخية المتطرفة وللتكيف مع اليومية أو القرارات اإلستراتيجية الطويلة

  .التغييرات المناخية وتقلبية المناخ
  

ويجري تحويل . وتحد التوقعات المناخية الموسمية من تأثر المجتمعات المحلية والصناعات الريفية بمخاطر المناخ
  .التوقعات االحتمالية إلى لغة يفھمھا المزارعون بسھولة

  
 الشمسي والرطوبة وسرعة لشعاعھطول األمطار ودرجات الحرارة وا(وتتوافر المتغيرات المناخية الرئيسية 

  .الزراعية والمجتمعات الريفية التي تستخدمھا لترشيد القرارات، وتفھمھا المجتمعات )الرياح
  

قعات بشأن اآلفاق المحصولية وتستخدم المعلومات المناخية في مراقبة العرض والطلب على األغذية وإلصدار التو
  .واإلنذار المبكر باألزمة الغذائية الوشيكة

  
  .وتساعد المعلومات المناخية في النھوض باإلجراءات المبكرة واإلنذارات المبكرة الناشئة عن اآلفات واألمراض المھاجرة

  
منتجات البيانات والخدمات أما االحتياجات التي كانت تلبى بطريقة مخصصة بواسطة مجموعة متنامية من مصادر 

  .والمعلومات سيتواصل تلبيتھا بطريقة أكثر روتينية
  

وتزيد قواعد البيانات المتاحة في الوقت الحاضر من المعارف المناخية وتحسن من قدرات التنبؤ لتيسير صنع 
  .ة للمزارعالقرارات الزراعية من مستوى السياسات الدولية إلى إستراتيجيات اإلدارة التشغيلية المحلي

  
وترتبط . ًويتفھم المستخدمون الزراعيون ويقدرون تماما كيفية استخدام التكنولوجيا في أنشطتھم لصنع القرار

  .القدرات العلمية والفنية األساسية للخدمات المناخية لفعالية باالحتياجات العاجلة لصانعي القرارات الزراعية
  

ة فيما بين علماء المناخ والباحثين في مجاالت المناخ والزراعة، ويضمن االتصال القائم ذو المسارات األربع
والخدمات اإلرشادية وأوساط صنع القرار أن البحوث التطبيقية تنقح ويتوسع نطاقھا لتلبية االحتياجات السليمة 

  .ألوساط المستخدمخين
  

خدمون الزراعيون بالفعل ويثقون ويمكن أن تعتمد القرارات المحسنة على االتصال الفعال من مصادر يعرفھا المست
  ).روابط المزارعين والمنظمات غير الحكومية وزعماء القرى(فيھم 

  
ولدى الوكاالت الحكومية التي تدير المخزونات الغذائية، والسلطات الوطنية وتجار الحبوب من القطاع الخاص 

يئية الوشيكة بدرجة تكفي لكي تشرع في  المحاصيل الب،عنالمعلومات المستخلصة من التوقعات المناخية الموسمية 
  .إجراء مشتريات الحبوب من الخارج لبناء مخزونات عازلة
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  :للمجال ذي األولويةنواتج األداء :  المراقبة والتقييم– 3.2الجدول ألف  

  الحد من مخاطر الكوارث
 

ث
طر الكوار

الحد من مخا
  

األرواح متوسطة والطويلة المدى الوشيكة إلى التمكين من حماية يؤدي نشر اإلنذارات المتعلقة باألخطار القصيرة وال
  .بفضل حاالت التأھب المناسبة للتصدي لھا

  
قلل التخطيط الستخدام األراضي المستنير بالمعلومات المناخية من المخاطر بفضل التحديد الدقيق ألماكن البنية وي

، وبوضع )صيانة الوصول إليھا في أوقات الكوارثمثل المستشفيات والجسور التي ينبغي (التحتية األساسية 
 مسافات بعيدة من الناس والنظم  علىالصناعات التي يمكن أن تلوث التربة وإمدادات المياه خالل الكوارث

اإليكولوجية الھشة، وعن طريق منع إقامة المستوطنات في المناطق عالية المخاطر مثل سطوح الجبال غير المستقرة 
  .رضة للفيضاناتاألراضي المعو
  

ويجري تعزيز مقاومة سبل المعيشة للكوارث بفضل التخطيط المعتمد على توقعات األخطار القصيرة والمتوسطة 
الطقس والمناخ المتطرفة مثل العمالة والطويلة المدى مما يمكن من تنويع الدخل وحماية األصول المعرضة ألحداث 

  .لمحاصيل المقاومة للجفافالموسمية غير المعتمدة على الطقس وزراعة ا
  

كذلك فإن شبكات األمان االجتماعي وآليات تحويل المخاطر التي توجھھا االتصاالت الفعالة المعتمدة على المعلومات 
المناخية، تدعم السكان المتضررين من الكوارث مثل من خالل برامج العمالة المؤقتة والتحويالت النقدية المشروطة 

  .مخاطر الكوارثضد  عقود /ومجموعاتوالتأمين  ،ارلألسر المعرضة لألخط
  

الجفاف، والفيضانات وموجات مثل وتيرة وتوزيع حاالت (وتكفي بيانات أحداث ورصدات الطقس والمناخ المتطرفة 
لدعم توافر التمويل لمواجھة مخاطر الكوارث مما يتيح لمزيد من المستخدمين في المناطق ) الحرارة وما إلى ذلك

  .الزيادة في أمن سبل المعيشةمن تحقيق ) مثل الزراعة( من المناخ المتضررة
  
جري حماية أو استرجاع النظم اإليكولوجية التي تخفف من المخاطر مثل الغابات على المنحدرات والمنغروف في تو

  .المناطق الساحلية نتيجة للتنبؤات والتوقعات المناخية
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  : نواتج األداء للمجال ذي األولوية: المراقبة والتقييم– 3.3الجدول ألف  

  الصحة البشرية
 

صحة 
ال

البشرية
  

حماية الصحة البشرية وسط مناخ لوإدارتھا تستخدم المعلومات المناخية لتيسير عملية تحسين أداء الخدمات الصحية 
  .متغير باستمرار

  
مل وجداول األعمال ذات الصلة وتھدف الشراكات بين قطاعي المناخ والصحة إلى دعم تحقيق األولويات وخطط الع

  بالصحة
  
 من الطلبات النوعية والمتنوعة من المعلومات والخدمات المناخية للمستخدمين المعنيين متباينةجري تلبية طائفة تو

  .بالصحة
  

تشترك في وضع وإدارة منتجات وعمليات المعلومات التي تعزز إدارة بل فالخدمات المناخية ال توفر فقط المعلومات 
  .لمخاطر الصحيةا

  
والعمليات ألغراض الصحة وغير ذلك من المجاالت التي تؤثر ويجري تجميع موارد إدارة المخاطر، والمعلومات 

  .في الصحة
  

ً عنصرا جوھريا في بر القدرات الوطنية بما في ذلك تدعيم النظم الصحية ونظم المعلومات الصحية التي تعتوتعزز ً
  .الخدمات المناخيةاالستخدام الفعال للمعلومات و

  
  . بالبيئة والمناخھاألنماط واألعباء الجارية للكثير من األمراض وصالتا فھم ويتزايد

  
 االحتياجات ذات األولوية في مجاالت بناء القدرات واالتصال والدعوة والحوكمة والبحوث ونظم المعلومات تعالج

  . والعمليات الصحيةاتمما يدعم العمليات في السياس
  

  . أن التعاون واإلجراءات المشتركة ذات صلة مباشرة بالنواتج الصحية القابلة للقياسويوضح
  

 األولويات واألھداف وجداول األعمال الفنية القائمة ذات الصلة بالصحة ويتحسن األداء تتعزز، من الناحية العملية،
  .دوليةواللوائح الصحية ال) للصحة(بحسب األھداف اإلنمائية لأللفية وإطار ھيوغو 

  
عمل بما في ذلك خطة (ويتحقق التقدم في االحتياجات الصحية التي حددتھا جمعية الصحة العالمية فيما يتعلق بالمناخ 

الركائز األربعة لمعالجة تغير المناخ في مجاالت الدعوة والتوعية والبحوث والتنسيق فيما بين وكاالت األمم المتحدة 
  ).والشركاء وتعزيز النظم الصحية
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  :نواتج األداء للمجال ذي األولوية:  المراقبة والتقييم– 3.4الجدول ألف  

  موارد المياه
 

موارد المياه
  

 من المستخدمين من قطاع المياه بما في ذلك على سبيل المثال من جانب عريضيستخدم البرنامج قسم شامل 
، والري والصرف وتوليد الطاقة، ومصايد بھاحكم  وإمدادات المياه، وإدارة الفيضانات والتة، الھيدرولوجيالخصائص

  .والمالحة والخدمات الترويحيةاألسماك وحمايتھا، 
  

ًالقرارات التي تتخذ في قطاع المياه بدءا من تخصيص وتستخدم خدمات المعلومات المناخية كمساھمات منتظمة في 
  . البعيدالمياه في المدى القصير إلى وضع وعمليات البنية األساسية في المدى

  
الكفاءة والفعالية في االستخدام المستدام لموارد المياه في أنحاء وتسفر تطبيقات خدمات المعلومات المناخية في زيادة 

  .القطاع
  

ويؤدي تحسين الحصول على المعلومات المناخية الدقيقة والموثوق بھا إلى تصميم وبناء الھياكل ذات الصلة بالمياه 
  .السدود بصورة سليمة ومتينةمثل القنوات والجسور و

  
لطائفة وتدعم خدمات التنبؤات المناخية اإلدارة المحسنة لموارد المياه والتخصيص المرتب األولويات للموارد 

عريضة من القطاعات الطالبة للمياه بما في ذلك إمدادات المياه للمناطق الحضرية وشبكات الري وقدرات تخزين 
  .مياه الفيضانات وما إلى ذلك

  
ًقطاع المياه إدراكا كامال ويفھمون قيود البيانات والعلوم ويدرك مستخدمو المعلومات والخدمات المناخية في  ً

  .الموجودة خلف الخدمات ويأخذون ذلك في االعتبار لدى استخدام الخدمات
  

لقرار المتعلق وتقدم خدمات المعلومات المناخية في أشكال ومحتوى تمكن من استيعابھا المباشر في نظم صنع ا
  .بالمياه

  
 الطويلة للبيانات المناخية لدعم النمذجة الھيدرولوجية للتمكين الزمنيةلسالسل ا  من متطلبات قطاعات المياهوتلبى 

  .من زيادة فھم تأثيرات تقلبية المناخ على موارد المياه وتوافرھا
  
ھطول األمطار، من تقديرات لسل الزمنية الطويلة يستفيد المخططون لموارد المياه الذين يستفيدون من بيانات السالو

  .احتماالت الھطول في المستقبل في مناخ متغير غير ثابت
  

  من قنوات اإلتصال بين المناخ وأوساط المياه مفتوحة وشفافة ويسھل الوصول غليھا عريضةوھناك طائفة 
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  4التذييل 
  اآلليات العاملة للشركاء المحتملين

  
لمية ھي الھيئة المعيارية الرئيسية في مجال الصحة تنظمھا جمعية الصحة العالمية واللجان اإلقليمية التي منظمة الصحة العا

 بمختلف القرارات الرامية إلى حماية السكان من تغير المناخ والكوارث قد التزمتووزارات الصحة . وزارات الصحةتضم 
والقطاعات األخرى مثل الزراعة لديھا . كن من الوفاء بواليتھا ھذهوھي تحتاج الخدمات المناخية لتتم. ذات الصلة بالمناخ

  .تقودھا منظمة األغذية والزراعةعمليات مماثلة 
  

وعالوة على ذلك، فإن معظم الحكومات بوصفھا أعضاء موقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لديھا 
. تأثيرات المناخية التي تحتاج مرة أخرى إلى المساعدة للوفاء بھذه االلتزامات وطنية تشمل الإتصاالتالتزامات إلقامة 

  .وتحتاج البلدان النامية إلى التعاون مع الخدمات المناخية لوضع خطط عمل وطنية للتكيف
  

 كما أنھا وثمة حاجة للخدمات المناخية لتوفير االستنارة للتخطيط االجتماعي االقتصادي الوطني وإستراتيجيات التنمية
  انظر . لصنع القرار االقتصادي بمساندة من محاسبة رأس المال الطبيعيمطلوبة 

(http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf) 

  
  . وقد بدأت اآلليات العاملة بالفعل في االستجابة للبرامج

  
لطات الحكومية أطر األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية، أوراق إستراتيجية الحد من على المستوى الوطني، تستخدم الس

فجميع األھداف اإلنمائية لأللفية وأھداف . الفقر، وعمليات التقييم القطري المشتركة للمشاركة مع الھيئات المتعددة األطراف
ًمية توفر ھيكال واتجاھا للشركاء والحكومات بشأن ، وإطار عمل ھيوغو تمثل آليات عال2015التنمية المستدامة بعد عام  ً

  .مختلف األولويات اإلنمائية التي يمكن أن تصبح كلھا على دراية بالمناخ، وتستفيد من الخدمات المناخية
  

ية اتفاق: ًوسيكون من المفيد أيضا التعرف على جوانب التآزر وخاصة في المراقبة واإلبالغ فيما بين اتفاقيات ريو الثالثة
  .األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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  5التذييل 
  لجنة علم المناخ

  
  ھيكل لجنة علم المناخ: 1الجدول 

  

  
  

  (WMO)ھيكل لجنة علم المناخ في المنظمة 
  فترة ما بين الدورتين الخامسة عشرة

2010-2014  
  

  CHy لجنة الھيدرولوجيا – CAgM لجنة األرصاد الجوية الزراعية – CClفرقة العمل المعنية بلجنة علم المناخ 
  

  فرقة العمل المعنية بالقيم المناخية العادية
  

  الرئيس
  Thomas Petersonالدكتور 

  )الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد اإلقليمي الرابع(
  

  نائب الرئيس
Serhat Sensoy  
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  )تركيا، االتحاد اإلقليمي السادس(
  

  اللوائح الفنية/ المقررون الستعراض الدليل إلى الممارسات المناخية
  

 غراض علم المناخألفريق الخبراء المعنى بجودة اإلدارة 
   بناء القدرات ألغراض الخدمات المناخيةفريق الخبراء المعنى بإستراتيجية

  
  1عضوية فريق الخبراء المفتوح ال

  إدارة بيانات المناخ
  

  2فريق الخبراء المفتوح العضوية 
  مراقبة المناخ وتحليل تقلبيته

  
  3فريق الخبراء المفتوح العضوية 

  النواتج والخدمات المناخية وآلية تنفيذھا
  

  4فريق الخبراء المفتوح العضوية 
  المعلومات المناخية ألغراض التكيف وإدارة المخاطر

  
 :ركانالرئيسان المشا

  )الصين، االتحاد اإلقليمي الثاني (Song Lianchunالدكتور 
  )أستراليا، االتحاد اإلقليمي الخامس (William Wrightالدكتور 

  
 :الرئيسان المشاركان

  )المغرب، االتحاد اإلقليمي األول (Fatima Driouechالدكتورة 
  )إسبانيا، االتحاد اإلقليمي السادس (Manola Brunetالدكتورة 

  
  :الرئيسان المشاركان 

  )اليابان، االتحاد اإلقليمي الثاني (Kiyoharu Takanoالدكتور 
  )فرنسا، االتحاد اإلقليمي السادس (Jean-P. Céronالدكتور 

  
 :الرئيسان المشاركان

  )الثالثإكوادور، االتحاد اإلقليمي  (Rodney Martinezالدكتور 
  )رتين، االتحاد اإلقليمي الرابعكوراساو وسانت ما (Albert Martisالدكتور 

  
  فريق الخبراء المعني بنظم إدارة قاعدة بيانات المناخ  1.1
  

  فريق العمل المعني بإنقاذ البيانات  1.2
  

  فريق العمل المعني بمعايير وممارسات الرصد  1.3
واللجنة الفنية المشتركة والمعنية فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ وبرنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ   2.1

  بكشف تغير المناخ ومؤشراته
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  المقررون المشتركون بشأن سجالت الرصدات المتطرفة للطقس والمناخ  2.2
  

  فرقة العمل المعنية بالمنتجات الوطنية لمراقبة المناخ  2.3
  

  فرقة العمل المعنية بتعاريف األحداث المتطرفة للطقس والمناخ  2.4
  

  لخبراء التابعة للجنة علم المناخ ولجنة النظم األساسية المعنية بالمراكز المناخية اإلقليميةفرقة ا  3.1
  

  فرقة العمل المعنية بتقييم خدمات المعلومات المناخية والتنبؤ بھا  3.2
  

  فرقة العمل المعنية بالتحديث العالمي للمناخ الموسمي  3.3
  

  مات المناخيةفرقة الخبراء المعنية بنظم معلومات الخد  3.4
  

  فرقة الخبراء المعنية بالمخاطر المناخية ومؤشرات المناخ النوعية  4.1
  

  فرقة العمل المعنية بمشاركة المستخدمين في منتديات التوقعات المناخية  4.2
  

  فرقة العمل المعنية بالتواصل مع المستخدمين  4.3
  

  فرقة العمل المعنية بإدارة المخاطر المناخية  4.4
  



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

Tel.: +41 (0) 22 730 85 79/82 36 – Fax: +41 (0) 22 730 80 37

E-mail: gfcs@wmo.int

wwww.wmo.int
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