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LLee  CCoonnggrrèèss  ddee  ll''OOrrggaanniissaattiioonn  MMééttééoorroollooggiiqquuee  MMoonnddiiaallee  ((OOMMMM)),,  rrééuunnii  eenn  ssaa  sseessssiioonn  
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eenn  ooccttoobbrree  22001122,,  aa  aaddooppttéé  llee  CCaaddrree  MMoonnddiiaall  ddeess  SSeerrvviicceess  
CClliimmaattoollooggiiqquueess  ((CCMMSSCC))  eett  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  CCoonnsseeiill  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall  ddeess  
sseerrvviicceess  cclliimmaattoollooggiiqquueess,,  cchhaarrggéé  dd’’eenn  ssuuppeerrvviisseerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  CCee  ccaaddrree  aa  
ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ddootteerr  lleess  EEttaattss  dd’’oouuttiillss  ppeerrffoorrmmaannttss  ddee  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  lleeuurr  
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  rriissqquueess  eett  
ooppppoorrttuunniittééss  qquuii  ddééccoouulleenntt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  ddeess  vvaarriiaabbiilliittééss  cclliimmaattiiqquueess..  
  
SSuurr  llee  ppllaann nnaattiioonnaall,,  ll’’AANNAACCIIMM  aa  llaannccéé  llee  ccaaddrree  nnaattiioonnaall  ddeess  sseerrvviicceess  cclliimmaattiiqquueess  
lloorrss  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  eenn  mmaarrss  22001144,,  eett    qquuii  aa  vvuu  llaa  
ppaarrttiicciippaattiioonn    ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  pprroodduucctteeuurrss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  lleess  
ddoommaaiinneess  dduu  cclliimmaatt,,  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’eeaauu,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  sseecctteeuurrss  ccllééss,,  uuttiilliissaatteeuurrss  
ddee  cceess    iinnffoorrmmaattiioonnss..  
  
AAvveecc  ll’’aappppuuii  ddee  ll’’OOMMMM,,  ll’’AANNAACCIIMM  ssoouuhhaaiittee  rrééuunniirr  àà  nnoouuvveeaauu  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ddeess  
sseecctteeuurrss  pprriioorriittaaiirreess  dduu  CCNNSSCC  aaffiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  pprréé--vvaalliiddaattiioonn  dduu  ppllaann  
dd’’aaccttiioonn  ééllaabboorréé  ppaarr  uunn  ccoonnssuullttaanntt  nnaattiioonnaall..    AA  ll’’iissssuuee  ddee  cceett  aatteelliieerr,,  llee  ddooccuummeenntt  
pprréé--vvaalliiddéé  sseerraa  eennvvooyyéé  aauuxx  mmiinniissttèèrreess  ccllééss,,  àà  cceerrttaaiinneess    rreepprréésseennttaattiioonnss  dduu  
ssyyssttèèmmee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  ppaarrtteennaaiirreess  aauu  
ddéévveellooppppeemmeenntt    ppoouurr  vvaalliiddaattiioonn  ffiinnaallee..    
  
LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’aatteelliieerr  ::  
  

  
••  PPrrooccééddeerr  àà  uunnee  pprréé--vvaalliiddaattiioonn    dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  pprreennddrree  eenn  

ccoommppttee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbeessooiinnss  rrééeellss  ddeess  uussaaggeerrss  ddeess  sseecctteeuurrss  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquueess  sseennssiibblleess  aauu  cclliimmaatt  eett  ddee  pprrooppoosseerr  ddeess  aaccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  
ppoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  ccllééss;;  

  
••  PPrrooppoosseerr  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppeerrmmeettttaanntt  llaa    mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eeffffeeccttiivvee  dduu  ppllaann  

dd’’aaccttiioonn..  
  

RRééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ::  
  

••  RReeccuueeiilllliirr  lleess  aammeennddeemmeennttss  eett  ccoorrrreeccttiioonnss  éémmiisseess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn;;  
  

••  EEllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  
dduu  ccaaddrree  mmoonnddiiaall  ddeess  sseerrvviicceess  cclliimmaattoollooggiiqquueess  ;;    
  
  

NNOOTTEE  DDEE  CCOONNCCEEPPTT  
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LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  ::    
  
oo  RReepprréésseennttaannttss  nnaattiioonnaauuxx  ddeess  sseecctteeuurrss  vviissééss  ppaarr  llee  CCMMSSCC  ;;  

  
oo  OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uussaaggeerrss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  cclliimmaattiiqquuee  ((uuttiilliissaatteeuurrss  ffiinnaauuxx  oouu  

rreellaaiiss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn))  ;;  
  

oo  IInnssttiittuuttiioonnss,,  uunniivveerrssiittééss  eett  iinnssttiittuuttss  ddee  rreecchheerrcchhee  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  
ddee  sseerrvviicceess  cclliimmaattiiqquueess..  

  
DDaattee  ddee  ll’’aatteelliieerr  ::  llee  1166  fféévvrriieerr  22001166  
  
LLiieeuu  ddee  ll’’aatteelliieerr  ::  RRééssiiddeenncceess  MMaammoouunnee      
  
 


