
 

 التابعة للمنظمة (CAgM)أعضاء لجنة األرصاد الجوية الزراعية   إلى:

 المستشارين الھيدرولوجيين للممثلين الدائمين  صورة إلى:
 (CAgM)رئيس ونائب رئيس لجنة األرصاد الجوية الزراعية   

 2018كانون الثاني/ يناير  SG/DSG/SPO/WAgMLW-ROK(2018)  31/01115/2018  الرسالة رقم:

  2  :المرفقاتعدد 

  ) 2018 نيسان/ أبريل   14-15 حلقة عمل بشأن ريادة المرأة في مجال األرصاد الجوية الزراعية (  :الموضوع

 2018 شباط/ فبراير  21 في موعد غايته ترشيح مشاركات   اإلجراء المطلوب:

  تحية طيبة وبعد،

، الموجھة إلى معالي SG-LCP-CNF-CAgM-17-2017-44612أود اإلشارة إلى الرسالة التعميمية رقم   
كانون الثاني/ يناير  15، المؤرخة (WMO)لمية لألرصاد الجوية اوزراء الخارجية في الدول األعضاء في المنظمة الع

سُتعقد في إنشيون،  (CAgM)والتي أبلغناكم فيھا أن الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية الزراعية  ،2018
مجال  بشأن ريادة المرأة في. وسيسبق الدورة حلقة عمل 2018 نيسان/ أبريل  18-20جمھورية كوريا، في الفترة 
عن التحديات والفرص المتاحة  (TECO)، ومؤتمر فني  2018 نيسان/ أبريل   15و 14 في يومي  األرصاد الجوية الزراعية

 . 2018 نيسان/ أبريل   17و 16 في المستقبل في مجال األرصاد الجوية الزراعية، في يومي 

رشحات المحتمالت من بلدكم، والالتي المب موافاتنالتمس مساعدتكم في أوأود من خالل ھذه الرسالة أن   
   والرجاء استخدام استمارة الترشيح المرفقة لھذا الغرض. يستوفين المعايير المحددة في المذكرة المفاھيمية المرفقة.

الحصول على دعوة للحضور. إلى بالضرورة  ُتترجمالرجاء مالحظة أن الترشيحات التي تقدمونھا ال   
ختيار قائمة محدودة بأكفأ المرشحات، مع كفالة التمثيل االلمحدودة المتاحة، ستعد لجنة فنظراً إلى عدد األماكن ا

ولذا فمن األھمية بمكان أن تستوفي مرشحتكم (مرشحاتكم) استمارة  الجغرافي، وستبت في مسألة تقديم الدعم المالي.
يرجى مالحظة أن المساعدة المالية لن ولئن كنا نرحب بترشيح أكثر من مشاركة،  الترشيح بأكبر قدر من االستفاضة.

أو إعطاء  ،ولعلكم ترغبون في ھذه الحالة ترتيب المرشحات حسب األولوية ُتقدم ألكثر من مرشحة واحدة من كل بلد.
  لجنة االختيار موافقتكم على أن تختار المرشحة األنسب.

األرصاد الجوية للجنة  السابعةوأود أيضاً أن أشجعكم على النظر في أن يضم وفد بلدكم إلى الدورة    
بشأن  (Cg-17) 59فإجراء من ھذا القبيل سيلبي مباشرة متطلبات القرار  المشاركات في حلقة العمل. (CAgM)الزراعية 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي حث األعضاء على:

 ؛ (WMO)التابعة للمنظمة إلى اجتماعات الھيئات التأسيسية  ھمزيادة تمثيل المرأة في وفود  (أ)

ترشيح مزيد من اإلناث للمشاركة في أعمال اللجان الفنية بصفة عضوات في أفرقة اإلدارة التابعة   (ب)
 للجان الفنية، وكذلك كعضوات في فرق الخبراء واألفرقة العاملة والبرامج ذات الصلة؛
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 1المرفق 
 

 األرصاد الجویة الزراعیةلقة العمل بشأن ریادة المرأة في مجال ح

 إنشیون، جمھوریة كوریا ،  2018  نیسان/ أبریل  15-14 

 (TECO)، والمؤتمر الفني (CAgM)للجنة األرصاد الجویة الزراعیة  السابعة عشرةسُتعقد حلقة العمل قبل الدورة 
و/ أو للمتخصصات ، (CAgM)الدورة السابعة عشرة للجنة إلى موجھة للمندوبات الموفدات  ذه الحلقةوھالمتصل بھا. 

عامالت وباحثات في منتصف مسارھن الوظیفي) في الدول األعضاء في  منھن وكل( الزراعیة في األرصاد الجویة
بناء مجموعة من المھارات العملیة للریادة، مع التركیز على مھارات  یرمي إلىومحتوى الحلقة  .(WMO)  المنظمة 

مي، مع إتاحة تفاعلي ودینا تدریبي وتھدف الدورة إلى أن تكون بمثابة لقاء. توافق اآلراء وبناءالتواصل والتفاوض 
 .الوقت إلبداء التعلیقات وتقاسم الدروس المستفادة والرؤى المتعمقة

 الخلفیة 

كانت مسألتا زیادة االستثمار في المرأة من خالل بناء قدراتھا، وزیادة مشاركتھا في صنع القرار من بین التوصیات 
وقد   ). 2014 تشرین الثاني/ نوفمبر   5-7 الرئیسیة للمؤتمر المعني باألبعاد الجنسانیة لخدمات الطقس والمناخ (جنیف، 

بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین   (Cg-17)   59  القرارأیضاً اد الجویة المؤتمر العالمي السابع عشر لألرص اعتمد
المرأة، الذي أشار إلى ضرورة توسیع نطاق مشاركة المرأة وریادتھا في العلوم وصنع القرارات بشكل عام، وفي 

ھ أثر إیجابي على جودة وأقر المؤتمر بأن التنوع الجنساني ل األرصاد الجویة وعلم المناخ والھیدرولوجیا بشكل خاص.
كما أنھ حث األعضاء على تشجیع ودعم زیادة عدد النساء المھنیات في المرافق الوطنیة . الریادة واتخاذ القرار

، بما في ذلك على مستویات صنع القرار؛ وزیادة تمثیل المرأة في الوفود إلى  (NMHSs)والھیدرولوجیة لألرصاد الجویة 
؛ وترشیح مزید من اإلناث للعمل في الھیئات التأسیسیة التابعة  (WMO) یة التابعة للمنظمة اجتماعات الھیئات التأسیس

  (WMO)  وأخیراً، فإن سیاسة المنظمة  وھیاكل العمل التابعة لھا، وفي اللقاءات التدریبیة، ضمن جملة أمور.  (WMO) للمنظمة 
المحدثة بشأن المساواة بین الجنسین تدعو إلى المساواة بین الرجل والمرأة في فرص التدریب على كل من المستوى 

 ). (Cg-17)   59 ، المرفق، القرار  4.3 المحلي واإلقلیمي والدولي بھدف تحقیق التوازن بین الجنسین في التمثیل (الفقرة 

، وكانت التعلیقات  (WMO)دورتین من دورات اللجان الفنیة للمنظمة وقد ُنظمت حتى اآلن حلقتا عمل على ھامش 
للمشاركة كمندوبات في الدورة  بعد انتھاء حلقة العمل الواردة إیجابیة للغایة. وقد بقیت الغالبیة العظمى من المشاركات

، زاد تمثیل اإلناث في الوفود بنسبة (CHy)و/ أو المؤتمر الفني الالحق. ففي الدورة الخامسة عشرة للجنة الھیدرولوجیا 
في المائة  20 بمقدار، ارتفعت نسبة المندوبات (JCOMM)في المائة. وفي الدورة الخامسة للجنة الفنیة المشتركة  11

 قیاساً بالدورة السابقة.

 األھداف والنتائج المتوقعة 

تعزیز الریادة التي تراعي الجنسین؛  (1)   :إلى الزراعیةاألرصاد الجویة تھدف حلقة العمل بشأن ریادة المرأة في مجال 
زیادة خبرة النساء في المشاركة في   (3) دعم مھارات وقدرات الریادة لدى النساء العامالت على المستوى الوطني؛   (2) 

على   (WMO) للمنظمة  زیادة عدد النساء في الوفود إلى اجتماعات الھیئات التأسیسیة التابعة  (4) االجتماعات الدولیة؛ 
  المدى القصیر والمدى المتوسط.

  (WMO)  من خالل االحتكاك بأنشطة المنظمة في أنفسھن ویتوقع أن تكتسب المشاركات في حلقة العمل الثقة
كما یتوقع منھن أن یسھمن بمزید من النشاط في  وحضور ھذه التجمعات الدولیة وتمثیل مؤسساتھن وبلدانھن.

 .العلمي الدوليالتعاون 
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 المشاركات 

، والجامعات،  (NMHSs)من العامالت في المرافق الوطنیة   20-30  حلقة العمل موجھة لمجموعة محدودة تتألف من
 :المشاركات ما یلي وُیفترض في . (WMO) بالدول األعضاء في المنظمة  والمؤسسات األخرى

علم المناخ أو األرصاد الجویة أو  األرصاد الجویة الزراعیة تأن یكن حاصالت على شھادة أكادیمیة في مجاال -
 أو في مجال آخر ذي صلة؛ أو الزراعة التطبیقیة

 و/ أو یشغلن منصباً في اإلدارة؛ قدیمات اتأن یعملن كمھنی -
 أن یتمتعن بمستوى عاٍل من الكفاءة في تخصصھن الفني أو الوظیفي؛ -
 ع احتیاجات أصحاب المصلحة والمستخدمین؛أن یدمجن األھداف والقیم المؤسسیة م -
 ؛األرصاد الجویة الزراعیةأن یبدین اھتماماً كبیراً بالتعاون الدولي في مجال  -
 .أن یكون لدیھن معرفة باإلنكلیزیة ألغراض العمل -

 عملیة االختیار 

التفضل بترشیح   (WMO)  المنظمةویرجى من الممثلین الدائمین لألعضاء لدى . ال یتوافر سوى عدد محدود من األماكن
الممثلین الدائمین على ضم المشاركات في حلقة العمل  أیضاً  . ونشجعمشاركات یتمتعن بالكفاءات المناسبة لما ُذكر أعاله

أن یقترحوا مشاركات ذات   (WMO)  لموظفي المنظمة. ویمكن أیضاً (CAgM)في وفودھم إلى الدورة السابعة عشرة للجنة 
  بموافقة الممثل الدائم وبترشیحھ لھن بعد ذلك. صلة، رھنا

وستولى األولویة للمشاركات . وتتوافر موارد مالیة محدودة لتحمل تكالیف السفر ودفع بدل إقامة یومي للمشاركات
 .(CAgM)الدورة السابعة عشرة للجنة الالتي سیحضرن 

 اللغة المستخدمة في حلقة العمل 

 .فقط، ولن توفر خدمات ترجمة فوریة ستدار حلقة العمل باإلنكلیزیة

 مسودة جدول األعمال 

 الیوم األول 

 كلمة ترحیب وتقدیم الصباح 
 

  ترحیب اتكلم •
 دور للمرأةنموذج إذابة الجلید: نشاط  •
 ھدافاالطالع على األ •

 النشاط: األثر الثقافي والشخصي المترتب على التنمیط المبكر • مقدمات ثقافیة
 الرسائل الثقافیة والجنسانیةأبعاد  -

 بناء الوعي: المواطن التي ینبغي لنا التركیز علیھا •
 الرسائل الجنسانیة •

التصنیفات (مقطع فیدیو): قوة الرسائل القصیرة جداً  -
 الجنساني واالنحیاز

 المرئیةالحواجز غیر  -
 أفضل ما تقدمھ من نصائح •

تولي المرأة الریادة في 
 وكوالشكفترات التقلبات 

 (VUCA)والغموض  اتوالتعقد

 (VUCA)الریادة في فترات التقلبات والشكوك والتعقدات والغموض  •
 االنفعالينموذج الرشاقة الثقافیة والذكاء  •
 ریادة المرأة: ما ھي سمات الرائدة القویة؟ •
 سمات الرائدات القویات •
 بناء المھارات: كیف یمكن أن نكون مؤثرین؟ •
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 الیوم األول 

 نشاط متصل باألعداد: الدینامیات الداخلیة والخارجیة •   مھارات التواصل بعد الظھر
 لذاتل المقیدةنقاش: مواجھة التدابیر والمواقف  •

 ثغرة الثقة في النفس -
 إستراتیجیات تقدیم رسائل رئیسیة بفعالیة •
 عروض بثقةالبناء المھارات: تقدیم  •
 )حدیث المصعدالعرض السریع (نشاط:  •

 دقیقة إلعداد عرض مدتھ خمس دقائق 15دقائق إلى  10 -
 متطوعین یتحاورون 5-3 -
 یمارس المشاركون القیام بأدوار، ویبدون تعلیقاتھم -

 االنتقال من الحدیث عن "أنا" إلى "نحن" • بناء القدرات
 نشاط بناء القدرات: حوارات عن المسائل الجنسانیة •
 تجاوز االختالفات عم ،بناء الثقة والعالقات •

 نموذج "تھیئة ظروف التغییر" -
 ي"ھ" من أجل"ھو" یعمل  -

 تخطیط األنشطة الشخصیة • تخطیط األنشطة
 نقاش جماعي: الخطوات التالیة •

 استعراض النتائج الرئیسیة • استعراض ختامي
 اختتام الجلسة •

 

 الثانيالیوم 

 الریادة الصباح
(سمات ومھارات الرائدات 

 النشطات)

 الثانيعرض جدول أعمال الیوم  •
 تعریف الریادة •
 سمات الریادة (الرجل والمرأة) •
 أنماط الریادة والسلوكیات •

 ودونھنشاط: فوق مستوى التطویر  -
 التشارك من أجل األداء •

 التشارك من أجل األداء: نشاط -
 ریادة قابلة للتكیف ومرنة وحقیقیة •

 التركیز والوعي
(التركیز على الھدف، 

 وتوعیة الناس)

 خارج نطاق الریادة •
كة بین الناس والقطاع العام والقطاع اإطار الشر –مناط التركیز  •

 (PPPP)الخاص 
 الریادة والخدمات الموجھة نحو تحقیق األھداف •

 نشاط: إلى أي نوع تنتمي -
 الناس أوالً (العاملون واألطراف المعنیة) •
 والتشجیعالتمكین  •
 الدینامیات الجماعیة والوعي الجماعي •

 الوعي المواقفينشاط:  -
 االستماع •

 نشاط: ارتجال االنطباعات -
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 الثانيالیوم 

 التفاعل بنجاح بعد الظھر
(محادثات ومواقف حاسمة 

 األھمیة)

 مواصلة االستماع •
 نشاط: االستماع والتكرار لإلیضاح -

 استماع اآلخرین لك •
 اآلخرینبناء الثقة في  •

 نشاط: بیانات النوایا -
 تعلیقات •
 نشاط: تقدیم تعلیقات •

 التفاعل
  (تواصل)

 

 التفاوض وتوافق اآلراء •
 إدارة النزاعات •

 نشاط: أنواع النزاعات -
 لحظة االختیار/ االنفعاالت •
 ملخص الجلسة •

 ، ودشنھ، وإعادة تدویرهءنشاط: االحتفاظ بالشي -

 تنجح المرأة الرائدة (في بیئة یسیطر علیھا الرجال)كیف  • نقاش نظري

 ملخص
 تخطیط النشاط

 استعراض ختامي

 ملخص •
 النتائج األساسیة، والمضي قدماً مناقشة جماعیة:  •
 تخطیط األنشطة الشخصیة •
 مالحظات ختامیة •

 

 (یؤكد فیما بعد)عنصر التوجیھ 

دقیقة على أساس األولویة لألسبقیة (یلزم التسجیل مسبقاً)   30-40  ستتاح جلسات فردیة للتوجیھ واإلرشاد مدتھا
وستتناول ھذه الجلسات حصراً تحدیات محددة تتعلق بالمھارات  للمشاركات المھتمات في الیوم الثاني من حلقة العمل.

مھارتھن الریادیة وستحدد المتدربات أھم قضیتین أو ثالث قضایا یردن دراستھن لتحسین العمل. التي تناولتھا حلقة 
 .وإعداد خطة عمل شخصیة

 المواد المرجعیة 

سیوفر لكل مشاركة في حلقة العمل كتاب عمل مطبوع أو إلكتروني، مع شرائح عرض وأفكار وإستراتیجیات وأمثلة 
  .وتطبیقات عملیة، للرجوع إلیھا

 جھة االتصال 

Ms Assia Alexieva 
 

WMO Gender Focal Point & Monitoring and Evaluation Officer 
World Meteorological Organization 
7 bis, Avenue de la Paix 
1211 Geneva 2, Switzerland 
Tel. +41 22 730 8390 
 
Email: aalexieva@wmo.int 
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 حلقة عمل بشأن ریادة المرأة في مجال األرصاد الجویة الزراعیة
 2018نیسان/ أبریل  15-14

 جمھوریة كوریا –إنشیون 
 

 استمارة الترشیح
 

 إلى: 2018شباط/ فبرایر  21ُتعاد بعد استكمالھا في موعد ال یتجاوز 
 

Strategic Planning Office 
World Meteorological Organization 

Case Postale No. 2300 
CH-1211 Geneva 2 

Switzerland 
 

 )agm@wmo.int :(صورة إلى aalexieva@wmo.intالبرید اإللكتروني: 
 8023 730 22 41+رقم الفاكس: 

 
 

  ................................................. .............، الممثل الدائم لـ.................................... أقدم أنا،
 المرشحة التالیة للمشاركة في حلقة العمل الدولیة المشار إلیھا أعاله:لدى المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 

 
 السیدة الدكتورة                     البروفیسورة  اللقب

       اسم العائلة:

       االسم:

       المرفق/ المنظمة:

       العنوان:

 

       عنوان البرید اإللكتروني:

       الھاتف:

       تاریخ المیالد:

الدورة السابعة الدور في 
للجنة األرصاد الجویة  عشرة

 :(CAgM)الزراعیة 

 مندوبة 
 (TECO)ستحضر المؤتمر الفني  
 (TECO)المؤتمر الفني  وال (CAgM-17)لن تحضر الدورة  

mailto:aalexieva@wmo.int
mailto:agm@wmo.int


 ANNEX 2, p. 2 
 

األكادیمیة، الدرجات المؤھالت (
 )الشھادات، الدبلومات

      

 

الوظیفة الحالیة، مع عرض 
 موجز للمھام:

 

 

 

 

 

 

 

      

ھل تنطوي مھام الوظیفة على 
 إدارة شؤون عدد من الموظفین؟

 ال                نعم 

ھل تنطوي مھام الوظیفة على 
إدارة العالقات مع عمالء و/ أو 

 أصحاب مصلحة خارجیین؟

 ال                نعم 

ھل لدیك اھتمام بالتعاون الدولي 
في مجال األرصاد الجویة 
الزراعیة، أو خبرة في ھذا 

 المجال؟

      

 األساسیات     جید     جید جداً      إجادة     اللغة األم  الكفاءة في اإلنكلیزیة

 ال                نعم  مالیةطلب مساعدة 

 
 
 
 
 

 توقیع الممثل الدائم         التاریخ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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