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تقدمي
في عام  ،2009أوعز مؤمتر املناخ العاملي الثالث إلى األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية بدعوة فرقة عاملة رفيعة املستوى لإلطار العاملي للخدمات املناخية إلى االنعقاد.
وخالل عام  ،2010اجتمعت فرقة العمل الرفيعة املستوى عدة مرات وأجرت مشاورات
على نطاق واسع لدى إعداد هذا التقرير ،الذي ُيبرز احلالة الراهنة للخدمات املناخية،
والثغرات القائمة في توفير اخلدمات املناخية ،وتوصياتها لوضع إطار عاملي للخدمات
املناخية .وقد أيد األعضاء على نطاق واسع تقرير الفرقة العاملة املعنون “املعارف
املناخية من أجل العمل :إطار عاملي للخدمات املناخية – متكني األشد تأثراً” ،في
املؤمتر العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية في أيار/مايو  .2011وقرر املؤمتر ،ضمن
جملة أمور ،أن تشرع منظومة األمم املتحدة في إعداد خطة مفصلة لتنفيذ اإلطار العاملي
للخدمات املناخية.
والغاية من هذا الكتيب الذي يتضمن األسئلة التي يتردد طرحها هو توفير دليل
مرجعي سريع ألهم األسئلة ،وقد مت حتديث الكتيب في آب/أغسطس  2011لتضمينه
قرارات املؤمتر السادس عشر.
وآمل أن يساعدكم هذا الدليل في فهم أفضل ملقترحات فرقة العمل واستجابات املؤمتر.

م .جارو
األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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ما سبب احلاجة إلى مبادرة عاملية جديدة بشأن اخلدمات املناخية؟
ميكن التقليل إلى حد كبير من آثار وتكاليف الظواهر املناخية السلبية العاملية النطاق،
من قبيل اجلفاف والعواصف والفيضانات ،وذلك من خالل املزيد من التعاون على
الصعيد العاملي وتقاسم اخلبرات والبيانات .وهذا األمر يتطلب «إطاراً» عاملي ًا جديداً
لتنظيم التدفق الفعال للمعلومات املناخية لكل من يحتاجون إليها.
وتستخدم املعلومات املناخية على نطاق واسع وفائدتها كبيرة ،وذلك ليس فقط
لتفادي وإدارة املخاطر املناخية وإمنا أيض ًا لإلفادة من الفرص املناخية .لكن العديد من
األشخاص غير واعني باملنافع احملتملة ،أو قد يفتقرون للخبرة الالزمة ولفرصة الوصول
إلى املعلومات .ويتمثل انشغال رئيسي بكون اخلدمات املناخية أضعف ما يكون
حيثما تكون هناك أشد احلاجة إليها – في البلدان النامية السريعة التأثر باملناخ .وهذا
أمر يعتبر غير مقبول وغير عادل.
والحظت فرقة العمل أن أسس التوفير العاملي للخدمات املناخية قائمة بالفعل وميكن
تطويرها بسهولة والبناء عليها .ويشمل ذلك نظم رصد الطقس واملناخ القائمة وتبادل
البيانات ،وبرامج البحث في مجال املناخ ،وأساليب إدارة املخاطر املستخدمة في
مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
وما نفتقر إليه حالي ًا هو إطار عاملي لربط العناصر املتاحة وتطويرها ولسد الثغرات وتدارك
النقائص .وتتوخى فرقة العمل نظام ًا مفتوح ًا لتوفير اخلدمات املناخية ولتطبيقها في
صنع القرار على كل مستوى من مستويات املجتمع .وسيتطلب ذلك تعبئة عاملية
جديدة للجهود والتعاون عبر احلدود السياسية والقطاعية والعلمية .وقد طلب املؤمتر
السادس عشر من املنظمة ( )WMOأن تأخذ الريادة حتى ميكن للحكومات ،التي
تعمل من خالل منظومة األمم املتحدة ،أن حتقق هذه الرؤية
ما هي «اخلدمات املناخية» ومن يستخدمها؟
اخلدمة املناخية هي عملية توفير املعلومات ملساعدة احلكومات واملنظمات واألفراد على
إدارة املخاطر والفرص في مجال املناخ .ومن أبرز قطاعات املستخدمني الزراعة ،وإدارة
املياه ،والصحة ،والتخطيط ،والطاقة ،والبحرية ،والبناء ،والسياحة ،وإدارة الكوارث،
والتأمني – وهي كلها قطاعات تتأثر إلى حد كبير باملناخ.
واملادة اخلام للخدمة املناخية هي البيانات اجليدة املستمدة من قواعد البيانات الوطنية
والدولية بشأن بارامترات من قبيل درجة احلرارة ،وسقوط األمطار ،والرياح ،ورطوبة
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التربة ،واألحوال في احمليطات .ولكي يكون منتج املعلومة املناخية فعا ًال أكثر ما ميكن
البد من إعداده وتوفيره لتلبية احتياجات املستخدمني .وميكن أن يشمل املنتج البيانات،
واملوجزات اإلحصائية ،والتنبؤات ،واملشورة .وميكن أن يكون مبسط ًا ويقتصر على سبيل
املثال على معدل هطول األمطار بالنسبة ملكان ما ،أو متطوراً من قبيل التحليل القطري
للمخاطر املناخية املاضية واملقبلة .وميكن إعداد املنتجات بصورة آلية من أجل استخدامها
على نطاق واسع أو تكييفها بشكل وثيق ملعاجلة مشكل مستخدم محدد.
وتشمل معلومات املناخ التقليدية قواعد البيانات التاريخية ألماكن معينة؛ وموجزات
إحصائية من قبيل املعدالت الطويلة األجل أو اخلرائط؛ وحتاليل مخاطر األحوال املتطرفة؛
وتقييم الظروف الراهنة من قبيل اجلفاف أو خطر احلرائق .وميكن اجلمع بني البيانات
املناخية والبيانات الصناعية أو االقتصادية لوضع تقييمات أو تنبؤات مبستويات
اإلنتاج ،والطلب ،واألسعار .وتشمل املنتجات العلمية اجلديدة التنبؤات باألحوال في
ال عن
إطار ظاهرة النينيو ،والتوقعات الفصلية بسقوط األمطار أو بدرجات احلرارة ،فض ً
اإلسقاطات الطويلة األجل لألوضاع املناخية لسيناريوهات تغير املناخ.
ما الفرق بني خدمات الطقس واخلدمات املناخية؟
يكمن الفرق الرئيسي في األطر الزمنية املعنية .فخدمات الطقس توفر وصف ًا للطقس
على أطر زمنية قصيرة – ما الذي يحدث اآلن ،واألهم من ذلك كيف سيتطور الطقس
اليوم وعلى مدى األيام القليلة املقبلة ،وذلك أحيان ًا قبل عشرة أيام إلى خمسة عشر
يوماً .وفي املقابل فإن اخلدمات املناخية تعنى باألمناط اإلجمالية لألحوال على مدى
أطر زمنية أطول :على مدى العقود املاضية وعلى مدى األشهر القليلة املقبلة أو األعوام
أو العقود القادمة.
وقد أ ِل َف معظم الناس التنبؤ اليومي بالطقس ،الذي يعطي توقعات بدرجات احلرارة،
ال عن توفير إنذارات محددة بأحوال
وسقوط األمطار ،وسرعة الرياح ،لأليام املقبلة ،فض ً
الطقس املتطرفة .وتقوم خدمات الطقس على رصدات مفصلة ألحوال الطقس الراهنة
وكيف ُيحتمل أن تتطور هذه األحوال في الساعات واأليام التالية.
ال لألماكن في أوقات مختلفة من
وتركز اخلدمات املناخية على «املناخ» األطول أج ً
السنة ،مثل درجة احلرارة املتوسطة ومعدل سقوط األمطار بالنسبة ألماكن وشهور
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مختلفة ،أو متوسط حدوث الظواهر املتطرفة مثل موجات احلر أو الفيضانات .وهذه
املنتجات هامة جداً ألغراض التخطيط والتصميم .وبتزايد معارف النظام املناخي
وتغير املناخ مؤخراً ،أصبحت املنتجات اإلحصائية التقليدية تكملها ،بالنسبة لبعض
املستخدمني ،تنبؤات وإسقاطات باألحوال املناخية على امتداد فصول وأعوام مسبقاً.
ماذا ُيقصد مبختلف املصطلحات التالية :البيانات املناخية ،منتجات البيانات
املناخية ،املعلومات املناخية ،اخلدمات املناخية؟
البيانات املناخية هي مجموعة من قياسات متغيرات املناخ مثل درجات احلرارة أو
الرياح .ومنتجات البيانات املناخية هي نتيجة حتليل أو جتهيز للبيانات املناخية وتشمل
خرائط معدالت سقوط األمطار ،ومتوسط سرعة الرياح واجتاهها في مكان ما ،أو توقع
لسقوط األمطار على مدى األشهر املقبلة .وقد يتضمن أيض ًا البعض من منتجات
البيانات املناخية بيانات غير مناخية مثل نوع التربة أو ظروف احملاصيل .واملعلومات
املناخية هي مصطلح عام يشير إلى أي مجموعة من البيانات أو منتجات البيانات
واملعارف ومشورة اخلبراء.
وتوصف اخلدمة املناخية أحسن ما توصف بأنها عملية تقدمي املعلومات واملنتجات
املناخية التي تشمل التفاعل بني موفر للمعلومات واملنتجات ومتلق لها ،إضافة إلى سبل
الوصول إلى املعلومات وجتهيزها .ومثال بسيط للخدمة املناخية هو املزارع (املستخدم)
الذي يتلقى توقعات فصلية بسقوط األمطار أو باجلفاف (معلومات) من منظمته
الوطنية (املو ِّفرة) لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا.
ولئن كان املعنى العام لهذه املصطلحات واضح ألولئك الذين يهمهم األمر فإنها ميكن
أن يستخدمها أشخاص مختلفون بطرق مختلفة .وبشكل خاص فإن موفري اخلدمات
يصفون أحيان ًا منتجاتهم بأنها «خدمات».
ما هي املنظمات التي توفر حالي ًا خدمات مناخية؟
إن مصادر اخلدمات املناخية تختلف اختالف ًا كبيراً فيما بني البلدان ،رهن ًا باألوضاع
الوطنية والسياسات احلكومية .واملنظمات الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا هي
أكثر موفري اخلدمات املناخية شيوعاً ،ولكن عدداً من املنظمات األخرى تشارك في
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هذا العمل ،ومنها على سبيل املثال املعاهد األوقيانوغرافية والزراعية ،ومراكز البحث
في مجال املناخ ،ومشغلي السواتل ،واجلامعات ،وأوساط األعمال.
وبعض املنظمات معنية بشكل رئيسي بالتوفير األولي للبيانات أو لنواجت البحث ،في
حني تعنى منظمات أخرى بشكل رئيسي باملستخدمني وبالقطاعات احلساسة للمناخ.
والقطاع اخلاص نشط بشكل متزايد في عدد متنام من البلدان في إعداد املعلومات ذات
القيمة التجارية املضافة خلدمة زبائن معينني.
وللمنظمات الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا مركز رئيسي في اخلدمات املناخية
بسبب دورها األساسي املتمثل في املساهمة في سالمة عامة اجلمهور ومسؤولياتها عن
جتمعها هي مصدر حيوي حملفوظات
عمليات رصد الطقس .وبيانات الطقس التي ّ
بيانات املناخ .ومجموعات بيانات وموجزات املناخ املوثوقة عادة ما تعدها املنظمة
الوطنية لألرصاد اجلوية .ومنظمات وطنية عديدة لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
نشطة جداً في البحث في مجال املناخ وفي املساعدة على وضع السياسات الوطنية
بشأن تغير املناخ.
ولهذه األسباب ،توصي فرقة العمل الرفيعة املستوى بتنسيق تنظيم اإلطار العاملي
للخدمات املناخية دولي ًا حتت رعاية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية التابعة لألمم املتحدة.
ما صلة اإلطار العاملي للخدمات املناخية بتغير املناخ؟
مع أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية لم يصمم ملعاجلة مسألة تغير املناخ بشكل
حصري إال أنه سيساعد إلى حد كبير في وضع السياسات وتقدمي االستجابات إلى
حد كبير بخصوص تغير املناخ ،والسيما للبلدان النامية ،وذلك أو ًال عن طريق حتسني
جمع وتوافر البيانات واملعلومات املناخية ،وثانياً ،عن طريق تعزيز قدرات التكيف في
البلدان.
ومجال التركيز الرئيسي لإلطار العاملي للخدمات املناخية هو املناخ القائم وتقلباته
وأمناطه .واملناخ اعتبار أساسي بالنسبة للزراعة ،والصحة ،وتوريد املياه ،والطاقة،
والسياحة ،والعديد من الصناعات ،وظواهره املتطرفة ميكن أن تتسبب في خسائر
جسيمة في األرواح وأن تضر بسبل العيش وباملمتلكات.
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ويوفر تغير املناخ حافزاً إضافي ًا إلدارة مخاطر املناخ بشكل جيد .والصناعات بحاجة
ملعرفة ما الذي يحدث في املنظومة املناخية والتأهب واالستعداد ملعاجلة الظواهر املناخية
في املستقبل ،أي ًا كان سببها .واإلدارة اجليدة للمخاطر املناخية القائمة اليوم هي األساس
إلدارة مخاطر الغد املناخية املتغيرة.
وسوف يساهم اإلطار أيض ًا مبعلومات أساسية لدعم السياسات اجلديدة بشأن تغير
املناخ وتطوره ،مثل توسيع مصادر الطاقة املتجددة ،وحتسني إدارة املياه ،وإعادة تشجير
الغابات ،وحتقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
ما هو تاريخ اإلطار؟
لقد مت التقدم باقتراح إقامة إطار للخدمات املناخية في مؤمتر املناخ العاملي الثالث الذي ُعقد
بجنيف ،سويسرا ،في الفترة من  31آب /أغسطس إلى  4أيلول /سبتمبر  .2009وقد
استعرض جزء من املؤمتر خاص باخلبراء ملدة ثالثة أيام مجموعة من القطاعات االقتصادية
التي حتتاج إلى اخلدمات املناخية لدعم صنع القرار ،وخلص إلى أن قطاعات عديدة
ومستخدمني عديدين غير قادرين على الوصول إلى املعلومات املالئمة ألغراضهم.
واجلزء الرفيع املستوى من االجتماع الذي حضره  13رئيس دولة /رئيس حكومة وأكثر
من  80وزيراً (أو كبيراً من كبار املسؤولني من رتبة معادلة) ،استجاب للمشاكل التي
حددها جزء اخلبراء وقرر إنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية.
وقد دعا املؤمتر أيض ًا إلى إنشاء فرقة عمل للقيام ،من بني أمور أخرى ،بوضع خطة
تنفيذ محددة التكلفة لإلطار .ومت االتفاق على اختصاصات فرقة العمل وعضويتها
في اجتماع حكومي دولي للمتابعة ،عقده األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
بجنيف في يومي  11و 12كانون الثاني /يناير .2010
واس ُتكمل خالل عام  2010تقرير فرقة العمل املعنون “املعارف املناخية من أجل العمل:
إطار عاملي للخدمات املناخية – متكني األشد تأثراً» ،و ُعرض على املؤمتر العاملي السادس

عشر لألرصاد اجلوية في أيار /مايو  2011لكي ينظر فيه ولكي تتخذ القرارات بشأن
مزيد تصميم وتنفيذ إطار عملي .ويقدم التقرير مواد قيمة تستحق أن تواصل منظومة
األمم املتحدة النظر فيها.
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كيف يسير اإلطار من الناحية العملية؟
ُينظر إلى اإلطار العاملي للخدمات املناخية أحسن ما ُينظر إليه على أنه مسعى جماعي
جديد منسق عاملي ًا يشمل إلى حد كبير املنظمات التي تشارك بالفعل في إنتاج
واستخدام املعلومات واخلدمات املناخية .وسوف ميكن اإلطار منتجي اخلدمات ،إلى
جانب الباحثني ومنظمات املستخدمني ،من التعاون وحتسني جودة اخلدمات املناخية
وحجمها على نطاق عاملي ،والسيما في البلدان النامية.
وسوف يعتمد اإلطار على القدرات القائمة وسيعززها .واخلدمات املناخية احملددة
في اإلطار سوف توفرها املنظمات التشغيلية القائمة ،والسيما املنظمات الوطنية.
وستتمثل مهمة رئيسية من مهامها في وضع اتفاقات وبروتوكوالت فيما بني حكومات
العالم واملنظمات الفنية تصف املعلومات التي سيتم تبادلها بني احلكومات واملنظمات
واألفراد ،وسبل تبادلها.
وسينظم اإلطار العمل التعاوني في خمسة مجاالت ذات أهمية هي :الرصد واملراقبة؛
والبحث والنمذجة والتنبؤ؛ وأنظمة تبادل املعلومات؛ والتواصل بني املستخدمني؛
وبناء القدرات .وسوف تقود جلان اخلبراء الدوليني العمل في كل مجال من املجاالت.
(انظر األسئلة الالحقة املتردد طرحها للحصول على املزيد من الشرح لهذه العناصر).
ما جديد اإلطار وماذا فيه من ابتكار؟
األفكار األساسية التي يقوم عليها اإلطار العاملي للخدمات املناخية هي أو ًال أن املخاطر
املناخية يجب أن تديرها مبنهجية جميع البلدان والصناعات واملجموعات ،وثاني ًا أن
األمر يحتاج إلى مستويات تعاون وتكاتف جديدة لتحقيق هذه القدرة عاملياً.
ويتمثل عنصر جديد ومبتكر في مجموعة اإلطار الشاملة املكونة من خمسة عناصر
تنظيمية ستكون مترابطة بشكل منهجي وبشكل وثيق قصد تطوير التعاون العاملي
الالزم والوظائف التشغيلية .وهذه العناصر هي :منتدى التواصل بني املستخدمني،
وهو محفل للنهوض مبصالح املستخدم وتطويرها؛ ونظام ملعلومات اخلدمات
املناخية ،ونظام شبكي لتبادل البيانات ونواجت البيانات؛ وعملية رصد ومراقبة،
جلمع البيانات ذات الصلة باملناخ من مختلف الشبكات الوطنية والدولية؛ والبحث
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املستخدمون ،احلكومة ،القطاع اخلاص،
البحث ،الزراعة ،املاء ،الصحة ،البناء ،احلد من الكوارث،
البيئة ،السياحة ،النقل ،إلخ
التواصل بني املستخدمني
نظام معلومات اخلدمات املناخية
البحث والنمذجة والتنبؤ

عمليات الرصد واملراقبة

بناء القدرات
شكل بياني للعناصر األربعة (في أطر مستطيلة) وعنصر بناء القدرات (ممثل بدائرة تضم العناصر األخرى)
لإلطار العاملي للخدمات املناخية التي تقترحها فرقة العمل الرفيعة املستوى .وتشير األسهم إلى قنوات تدفق
املعلومات والتفاعل ،مع أسهم مصممة من نظام معلومات اخلدمات املناخية إلى املستخدمني تبني تدفق
املنتجات والتغذية املرتدة من املستخدمني ،بينما تبني األسهم املتجهة من برنامج التواصل بني املستخدمني
تدفق االحتياجات واملشورة الفنية.

والنمذجة والتنبؤ ،لتطوير معارف جديدة ونقلها؛ وبناء القدرات ،لدعم جميع
مكونات تطوير اإلطار.
ومنتدى التواصل بني املستخدمني ونظام معلومات اخلدمات املناخية تطوران جديدان
هامان .والقيادة املتعددة اجلهات املقترحة لإلطار وترتيبات التنسيق املقترحة له سوف
حتتاج أيض ًا إلى قدر كبير من االبتكار.
كيف سيعمل منتدى اإلطار للتواصل بني املستخدمني؟
يرمي منتدى التواصل بني املستخدمني إلى توفير محفل جلعل مصالح املستخدمني قوة
دافعة في تطوير اإلطار وتشغيله .وهو مفهوم جديد اليزال يحتاج إلى تصميم عملي.
وستكون الوظائف الرئيسية توضيح احتياجات املستخدمني ،وتبادل منهجيات
االستخدام ،ووضع معايير للخدمات املناخية ،ودعم أنشطة التعلم ،وتطوير القدرات.
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ونظراً لكبر عدد مجتمعات املستخدمني وطابعها املتنوع ،سيحتاج منتدى التواصل
بني املستخدمني إلى إقامة شبكات شاملة قصد تزويد املستخدمني باملعلومات،
وسيمكن املستخدمني أيض ًا من إبداء وجهات نظرهم حول اخلدمات القائمة والتعبير
عن احتياجاتهم للخدمات اجلديدة .ومن املتوقع أن تكون أدوات الربط الشبكي
اإللكترونية هامة بشكل خاص في كل من توفير اخلدمات وجمع املعلومات املرتدة.
وسيتمثل حتد من التحديات الرئيسية في حتديد أفضل املنظمات لتمثيل مصالح
املستخدمني .وعلى األرجح سيستلهم منوذج منتدى التواصل بني املستخدمني
باآلليات املوصولة شبكي ًا القائمة في االحتادات الدولية ملختلف املهن ،وقطاعات
األعمال ،والقطاعات غير احلكومية ،التي تتكون عضويتها إلى حد كبير من جهات
فاعلة وطنية.
وسيتم تشجيع ترتيبات موازية على املستوى الوطني ،من خالل منتديات لالحتادات
والشبكات الوطنية .وستحتاج هذه االحتادات وهذه الشبكات في املراحل األولى إلى
تشجيع نشط من جانب املنظمات التي توفر حالي ًا خدمات مناخية.
كيف سيتم تنظيم نظام معلومات اخلدمات املناخية؟
الغرض من نظام معلومات اخلدمات املناخية هو توفير آلية موثوقة منسقة عاملي ًا لتبادل
املعلومات املوثوقة املتعلقة باملناخ فيما بني الوكاالت الوطنية على أساس آلي وفي الوقت
احلقيقي .والهدف النهائي هو السهر على حصول املستخدمني على املعلومات التي
يحتاجونها في عملهم اليومي في مجال إدارة املخاطر املناخية.
وسيستند النظام إلى حد كبير إلى شبكات االتصال القائمة ،والسيما منها تلك
التي يشغلها كل من مرافق األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ومشغلي السواتل ومعاهد
البحث .ويتم بالفعل تبادل كميات ضخمة من بيانات الطقس فيما بني مختلف
البلدان باستخدام هذه النظم.
وسيتطلب نظام معلومات اخلدمات املناخية شيئ ًا من التحسني في املعدات ،والسيما
في البلدان النامية .غير أن املهام الرئيسية تتمثل في وضع اتفاقات حكومية دولية
وبروتوكوالت فنية لتيسير تبادل البيانات واملعايير الفنية التي ستطبق على البيانات
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املتبادلة .وسيتمثل جانب رئيسي من جوانب حتديد النظام في قدرة املشاركني على
الوفاء بهذه املعايير املتفق عليها.
من سيستفيد من اإلطار؟
اجلهات الرئيسية املستفيدة من اإلطار ستكون املجموعات والصناعات السريعة التأثر
بتقلبات املناخ ،والسيما املجموعات الفقيرة في البلدان النامية املتضررة من اجلفاف
والفيضانات والعواصف املدارية وغير ذلك من األحوال اجلوية املتطرفة .وستكون
الصناعات البرية والبحرية القاعدة ،مثل الزراعة والصحة واملوارد املائية والسياحة
والنقل ،اجلهات املستفيدة الرئيسية.
والوكاالت العامة املسؤولة عن السياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية الوطنية
ال الوكاالت املسؤولة في مجاالت الصحة ،واإلسكان،
ستستفيد إلى حد كبير ،ومنها مث ً
والبناء ،وتخطيط استخدام األراضي ،وإدارة البيئة ،وإدارة الكوارث .وعلى سبيل املثال
فإن املعلومات املناخية أساسية لتنظيم استخدام األراضي وحماية البيئة ،ولوضع قوانني
بناء لتفادي انهيار املباني .وهذا األمر مستخدم بكثافة في تخطيط الزراعة وتوريد
املياه ،وفي إدارة آثار اجلفاف االجتماعية واالقتصادية .وتستخدم حالي ًا بعض برامج
الوقاية من املالريا املعلومات املناخية بشكل روتيني في اتخاذ قراراتها.
وسيستفيد أيض ًا كل من املشاريع التجارية ومصممي املدن في مواجهة املسائل املعقدة
بخصوص حتديد مواقع الصناعات واملناطق السكنية واالستثمار في البنى األساسية،
ال عن إدارة التقلبات الفصلية واألزمات في عرض الطاقة واملاء والطلب عليهما،
فض ً
وأحيان ًا الغذاء .وستستفيد املجموعات احمللية من حتسني فرص الوصول إلى املعلومات
املناخية لدى اتخاذ القرارات بشأن املخاطر والفرص على الصعيد احمللي.
واجلهات املشاركة في اإلطار سوف تستفيد من حتسني توضيح احتياجات وفرص
حتقيق أكبر ما ميكن من الفوائد .وعلى سبيل املثال سوف يشهد جامعو البيانات
استخدام بياناتهم وسيصبحون على دراية بأكثر البيانات ضرورة ،وسوف يط ِّور موفرو
اخلدمات املناخية املعارف واملنتجات األكثر ابتكاراً ،وسوف يشهد الباحثون وضع
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نتائجهم موضع التطبيق ،وسوف يكون املستخدمون قادرين بشكل أفضل على التعبير
عن احتياجاتهم وخبراتهم.
ما هي اخلطوات املقبلة في تنفيذ اإلطار؟
لقد أعربت بالفعل احلكومات واملنظمات الفنية عن تأييدها القوي لإلطار العاملي
للخدمات املناخية ،وهي تتخذ إجراءات عملية في هذا الصدد .ويبني تقرير فرقة
العمل األولويات واخلطط األولية لتنفيذ اإلطار .وتتمثل أولوية من أولى األولويات
في التطرق الحتياجات البلدان النامية السريعة التأثر .وتوفر الدراسات القائمة األساس
للعمل الفعلي املبكر في بعض البلدان .وقد أبدى بالفعل عدد من وكاالت التنمية
اهتمام ًا بدعم هذا العمل ،ومن املنتظر أن يبدأ تنفيذ املشاريع القطرية األولية في عام
.2012
وفي الفترة املمتدة من نهاية  2011حتى انعقاد الدورة االستثنائية للمؤمتر العاملي
لألرصاد اجلوية في اجلزء األخير من تشرين األول/أكتوبر  ،2012ستقود فرقة عمل
ّ
مشكلة من أعضاء املنظمة ( )WMOوتابعة للمجلس التنفيذي أنشطة عدد من األفرقة
الفنية ،وستشرف عليها .ستتشاور هذه األفرقة على نطاق واسع وستعد مشروع خطة
تنفيذ جتمع على نحو متكامل مختلف العناصر املكونة لإلطار.
و ُيطلب اآلن من املنظمات الفنية الوطنية والدولية ذات الصلة مراعاة أهداف اإلطار في
خططها وبرامج عملها ،ولدعم أنشطة إعداد خطة التنفيذ.
وعقب موافقة املؤمتر االستثنائي على خطة تنفيذ ،ستبدأ املنظمات الفنية في العمل
على تنفيذها .وستقوم نفس املنظمات التي ساعدت في إعداد اخلطة بالعديد من
املهام العاجلة ،السيما من خالل إجراءات لتعزيز برامجها القائمة فيما يتصل باملناخ.
وستتمثل إحدى املهام الهامة في استنباط أساليب عمل إلقامة االحتاد التعاوني اجلديد
لهذه املنظمات.
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من يحتاج إلى املشاركة في قيادة اإلطار وتنسيقه؟
تشمل اخلدمات املناخية مجموعة متعددة من املصالح ومجاالت املعرفة وال ميكن
تركها لنوع وحيد من املنظمات .ولن ينجح اإلطار العاملي للخدمات املناخية إال إذا
شاركت جميع األطراف ذات الصلة في تصميمه وتنسيقه .والتجمعات الرئيسية
الثالثة هي احلكومات ،واملنظمات الفنية ،وممثلو املستخدمني وممثلو اجلهات املتأثرة
من املناخ.
واحلكومات هامة ألنها مسؤولة عن السالمة العامة والرفاه وألنها تتحمل جزءاً كبيراً
من تكاليف اآلثار السلبية ذات الصلة باملناخ على مجتمعاتها واقتصاداتها .وهي تقوم
أيض ًا باجلزء األكبر من جمع البيانات املناخية وبالبحث ذي الصلة باملناخ.
واملنظمات الفنية ،مبا في ذلك األوساط األكادميية ،توفر خبرة أساسية وواسعة النطاق،
انطالق ًا من كيفية قياس كميات سقوط األمطار ووصو ًال إلى إستراتيجيات االستثمار
ال عن العمليات
ألغراض التنمية .ويحتاج األمر إلى اخلبراء في العلوم املناخية ،فض ً
واخلدمات املناخية العملية ،في حني ميكن أن يسدي األخصائيون القطاعيون املشورة
حول أكثر املنهجيات والتطبيقات فعالية في قطاعاتهم.
وتعد مشاركة ممثلي املستخدمني وممثلي اجلهات املتأثرة باملناخ حيوية ،وهي تشمل
مشاركة منظمات التنمية ،والصناعات ،واملشاريع التجارية ،واملنظمات غير احلكومية.
وللعديد من القطاعات مواطن تنظيمية في وكاالت أو برامج األمم املتحدة ،كما هو
احلال بالنسبة للزراعة ،والصحة ،والبيئة ،والسياحة ،وملعظمها أيض ًا احتادات مهنية
أو صناعية دولية .واملنظمات غير احلكومية غالب ًا ما تلعب دوراً في إسداء املشورة
بخصوص املسائل اإلنسانية واإلمنائية ،وفي التطرق ملشاغل املجموعات احمللية الفقيرة
واملهمشة.
ما هي أولويات تنفيذ اإلطار؟
اتخذ املؤمتر العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية املعقود بجنيف في الفترة من  16أيار/
مايو إلى  3حزيران /يونيو  2011قرار تنفيذ إطار تشغيلي.
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وقد حددت فرقة العمل الرفيعة املستوى مجموعة من املشاريع ذات األولوية التي
ميكن تطويرها وتنفيذها بسرعة نسبياً ،بدءاً من عام  .2012وتشمل هذه املشاريع
تعزيز قدرات البلدان النامية في مجال جمع البيانات والتواصل بني املستخدمني؛
وإقامة قدرات دعم إقليمية؛ وحتسني النظام العاملي لرصد املناخ؛ وتطوير عمليات أمانة
اإلطار .وأوصت فرقة العمل من باب أولى باعتبار قطاعات املاء والصحة واحلد من
مخاطر الكوارث والزراعة القطاعات الرئيسية املرشحة لألنشطة ذات الدرجة العالية
من األولوية.
متواز مع تعبئة املوارد والتصميم الفني للمشاريع ذات األولوية،
ويجري التعامل بشكل ٍ
بينما يجري إعداد خطة التنفيذ .ويجري أيض ًا استهالل برنامج لالتصال لبناء الوعي
وحشد الدعم لإلطار ومشاريعه.
ما طول املدة التي سيستغرقها تنفيذ اإلطار؟
سينفذ اإلطار تدريجي ًا على مدى اﻠ  10أعوام إلى  20عام ًا القادمة .وسوف يشمل وضع
اتفاقات فيما بني قرابة  200حكومة ،ومشاركة املئات من مختلف املنظمات ،وتطوير
العديد من القدرات الفنية .ومع ذلك فإن القوى متحدة من أجل العمل السريع بشأن
اإلطار ،وستكون عناصر التقدم الهامة واضحة بعد عامني من اآلن.
ويوجد بالفعل أساس متني من املعارف واملعلومات ميكن أن تقوم عليه التحسينات في
النظام العاملي لرصد املناخ أو يستهدف البلدان النامية التي ميكن فيها إدخال حتسني
سريع .وميكن أن تبدأ بعض املشاريع في عام  ،2012وإن كان من املتوقع أن تبدأ
مبادرات رئيسية شاملة لعدة أقطار في عام  ،2013رهن ًا بالتمويل.
ومنظمات فنية عديدة مستعدة اآلن وهي تنتظر الدعوة للمساهمة في تصميم نظام
معلومات اخلدمات املناخية وفي املسائل ذات الصلة املتعلقة بالبيانات .وتقدم هذه
املنظمات اآلن املشورة بشكل ملموس إلعداد خطة تنفيذ عناصر نظام معلومات
اخلدمات املناخية (.)CSIS
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وإعداد خطة ملنتدى التواصل بني املستخدمني اجلديد التابع لإلطار ،وقدرات الدعم
اإلقليمية ،يتطلب التشاور بعناية مع اجلهات الفاعلة العديدة املعنية كما يتطلب قدراً
كبيراً من االبتكار في الترتيبات التنظيمية وفي األهداف العملية .وطبيعة أنشطة
التنفيذ واإلطار الزمني سيصبحان أكثر وضوح ًا على امتداد عام  2012ويتوقع أن يلي
ذلك تطور مؤسسي هام في عام .2013
من سيتولى تنفيذ اإلطار؟
ستتولى تنفيذ اإلطار بشكل رئيسي اجلهات املعنية بالفعل باخلدمات املناخية .وهذا
يشمل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ،وسائر الوكاالت احلكومية،
واملنظمات الفنية ،والكيانات القطاعية ،ومؤسسات البحث .واملنظمات املعنية
مبجموعات املستخدمني وبالسكان الشديدي التأثر ستشارك بنشاط هي األخرى.
وستنفذ العناصر اجلوهرية في اإلطار على أساس طوعي املنظمات املشاركة .وسيتم
بعث مشاريع يتم متويلها عن طريق املعونة ملساعدة البلدان النامية ،وستبرم عقود مع
منظمات تختارها احلكومات ووكاالت املعونة املعنية على أساس االستحقاق.
وستلعب أمانة اإلطار دوراً رئيسي ًا في الدعوة وتبادل املعلومات وتنسيق اجلهود .وقد وافق
املؤمتر السادس عشر أن تتخذ األمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بجنيف مقراً لها.
وستصبح مركزاً للعمل ومركزاً لتنسيق املعلومات .وستدعم األفرقة االستشارية الفنية،
والهيئات املديرة للجان ،ومراكز التنسيق احلكومية ،وستنظم االجتماعات الدولية الالزمة
لسير اإلطار.
ما هي تكلفة اإلطار ومن سيتكفل بدفعها؟
إن اجلزء األعظم من تكلفة تنفيذ اإلطار سيتم استيعابه كجزء من التحسني املتواصل
للبرامج الوطنية القائمة .والتكاليف اإلضافية إلدارة اإلطار وتطويره مخصصة بشكل
رئيسي للمشاريع ذات األولوية ملساعدة البلدان النامية ،وقد قدرتها فرقة العمل الرفيعة
املستوى بقرابة  400مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة و 550مليون دوالر لفترة
السنوات العشر  .2021-2012وهي تبلغ في املتوسط قرابة  55مليون دوالر في السنة.
وباإلضافة إلى هذه التكاليف ،سيكون هناك مبلغ أصغر بقرابة ما بني مليونني وثالثة ماليني
من الدوالرات في السنة لدعم اجتماعات اخلبراء وأمانة صغيرة لتنسيق النظم الفنية.
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وتغطي هذه التقديرات تكاليف األنشطة ذات األولوية :تعزيز قدرات البلدان النامية
من أجل جمع البيانات والتواصل بني املستخدمني؛ وإقامة قدرات دعم إقليمية؛ وحتسني
النظام العاملي لرصد املناخ؛ ودعم عمليات أمانة اإلطار.
والتكاليف املقدرة لإلطار صغيرة مقارنة مع تكاليف املئات العديدة من البرامج الوطنية
والدولية التي تقوم بالفعل بجمع البيانات املناخية وتوزيعها وبإعداد منتجات البيانات
وغير ذلك من املعلومات املناخية .واإلنفاق القائم غير معروف بدقة لكن من املرجح إلى
حد كبير أن يتجاوز إجما ًال عدة مليارات من الدوالرات في السنة.
وستلعب منظمات املساعدة اإلمنائية والصناديق املتعددة األطراف دوراً كبيراً في متويل
البلدان النامية ملساعدتها على حتسني قدراتها واملشاركة في اإلطار .أما بالنسبة للبلدان
األكثر تقدم ًا فإن العمل اإلضافي لتحسني اإلطار قد ال يتطلب إال تعديالت صغيرة
للبرامج القائمة ،وقد ال يحتاج إال إلى تكلفة إضافية ضئيلة .وفي العديد من البلدان،
ُيحتمل دعم اإلطار بقوة كعنصر من العناصر املكونة لبرنامج التكيف الوطني.
وستراجع فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي مخطط خطة التنفيذ وستتحقق
من سالمته ،بينما يساعد خبراء من كافة القطاعات والعناصر في إعداد خطة تنفيذ
تفصيلية تعرض على املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية في دورته االستثنائية املزمع عقدها
في اجلزء األخير من تشرين األول/أكتوبر  2012في جنيف ،سويسرا.
كيف ستتم إدارة اإلطار؟
سينشأ على أعلى مستوى مجلس حكومي دولي جديد في إطار منظومة األمم املتحدة.
ويرفع هذا املجلس تقاريره من خالل املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية.
ويتمثل الدور الرئيسي آللية اإلدارة في توفير التحكم والتوجيه الرفيعي املستوى
لتنفيذ اإلطار واإلشراف على تخطيطه وإدارته بشكل مستمر ،وسيكون ذلك أداة
رئيسية حلفز العمل التعاوني الدولي وحشد وتوجيه استخدام املوارد املالية .وسيوجه
العمل الفني الكثيف لإلطار وسيعني اللجان التنفيذية والفنية حسب اللزوم.
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وستستعرض الدورة االستثنائية للمؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية ،املزمع عقدها في اجلزء
األخير من تشرين األول/أكتوبر  ،2012اقتراح ًا خلطة تنفيذ يتضمن عرض ًا لآلليات
احلاكمة لإلطار ،واتخاذ القرارات الالزمة حتى يبدأ اإلطار أنشطته التشغيلية.
وآليات احلوكمة والتنسيق من احملتمل أن تتطور على مر الزمن .وقد الحظت فرقة العمل
الرفيعة املستوى أنه ميكن تعلم الدروس من جتربة اآلليات املشتركة بني الوكاالت ذات
الصلة في األمم املتحدة ،من قبيل اآلليتني املعنيتني باملياه وباحلد من مخاطر الكوارث.
كيف نعرف ما إذا كان اإلطار ناجح ًا أم ال؟
إن الهدف الرفيع املستوى الذي يتوخاه اإلطار هو احلد على نطاق عاملي وفي األجل
الطويل من اخلسائر ذات الصلة باملناخ في األرواح وسبل العيش واملمتلكات ،وزيادة
الكفاءة والفعالية في القطاعات االقتصادية .ومبا أن عوامل عديدة غير اإلطار متس
اخلسائر ذات الصلة باملناخ واملكاسب ،سيحتاج األمر إلى إجراء دراسات خاصة لتقدير
تأثير اإلطار.
وعملياً ،سيتحدد مدى جناح اإلطار ،بشكل رئيسي ،من خالل التحسن في إمكانية
الوصول واالستخدام الفعال للمعلومات املناخية في صفوف املجموعات احمللية
والصناعات السريعة التأثر بشكل خاص بتقلبات املناخ وظواهره املتطرفة.
وسبل قياس هذا النجاح لم تتحدد بعد في خطة التنفيذ لكنها ستشمل من األرجح
مالءمة برامج رصد املناخ الوطنية والدولية ،وموثوقية نظم تبادل البيانات املناخية،
وسهولة وصول املستخدمني إلى البيانات ومنتجات املعلومات ،وتوافر اخلبرة الوطنية
واإلقليمية ودعم املستخدمني ،ومستوى االستخدام املنهجي للمعلومات املناخية في
مختلف القطاعات.
وفي األجل القصير ،سوف يكون معيار هام لقياس مدى النجاح مستوى ونطاق الدعم
الذي يقدمه لإلطار املشاركون احملتملون ،والسيما من البلدان النامية ،واملنظمات
القطاعية ،وممثلو املستخدمني ،ووكاالت التمويل.
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مسرد
البلد الشديد التأثر باملناخ :هو البلد الذي له نسبة عالية من خطر التعرض لآلثار
السلبية للمناخ بسبب موقعه اجلغرافي أو بنيته األساسية.
النظام العاملي لرصد املناخ :هذا البرنامج الذي يشارك في رعايته كل من املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ،واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو ،وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة ،واملجلس الدولي للعلوم ،يحفز ويشجع وينسق ويسهل ما تقوم به
ال
املنظمات الدولية أو الدولية من عمليات الزمة لرصد املناخ ،دعم ًا الحتياجاتها ،فض ً
عن السعي إلى حتقيق أهداف مشتركة.
ال رفيع
فرقة العمل الرفيعة املستوى :هي مجموعة تتألف من  14مستشاراً مستق ً
املستوى يقوم بتعيينها اجتماع حكومي دولي يدعوه إلى االنعقاد األمني العام للمنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ،مع إيالء االعتبار الالزم للخبرة والتوازن اجلغرافي والتوازن بني
اجلنسني.
برنامج التكيف الوطني :هو طريقة مت استنباطها في سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ لصالح أقل البلدان منواً لتحديد ألح وأشد ما تتعرض له من مخاطر
مناخية ،وإلبراز األنشطة الرامية إلى التصدي لتلك املخاطر.
مؤمتر املناخ العاملي الثالث :هو تظاهرة التقى فيها في عام  2009أكثر من  2000من علماء
املناخ واخلبراء القطاعيني وصانعي القرار ،بدعوة من املؤمتر العاملي اخلامس عشر لألرصاد
اجلوية؛ وهو يتألف من جزء خاص باخلبراء وجزء رفيع املستوى .ومتثلت نتيجة رئيسية
من نتائج املؤمتر في مناشدة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الدعوة إلى انعقاد فرقة عمل
رفيعة املستوى لوضع مقترحات من أجل إطار عاملي للخدمات املناخية.
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