
 

 مرافق األرصاد الجویة أو األرصاد الجویة الھیدرولوجیة)الممثلین الدائمین ألعضاء المنظمة (أو مدیري  إلى:

 المستشارین الھیدرولوجیین للممثلین الدائمین صورة إلى:
 (CAgM)رئیس ونائب رئیس لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  
 (CAgM)أعضاء لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  
 أعضاء مجاالت التركیز 

 2018فبرایر / شباط CLW/CLPA/CAgM-17/Experts-and-TECO-2018 5/01910/2018 الرسالة رقم:

 متوافران باإلنكلیزیة فقط) 3و 2(المرفقان  3 :المرفقاتعدد 

 (TECO) والمؤتمر الفني (CAgM)األرصاد الجویة الزراعیة الدورة السابعة عشرة للجنة  :الموضوع
  (CAgM)تسمیة خبراء لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  أ)(

  (TECO)المشاركة في المؤتمر الفني  (ب)
  (CAgM)معلومات إضافیة بشأن الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجویة الزراعیة  (ج)

 

 2018آذار/ مارس  31 قبلمن بلدكم  (CAgM)تسمیة خبراء لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  ’1‘ اإلجراءات المطلوبة:
 2018شباط/ فبرایر  28بحلول  (TECO)متحدثین في المؤتمر الفني المرشحین كتحدید  ’2‘
 2018 آذار/ مارس 23 قبل (TECO)للمشاركین في المؤتمر الفني إجراء التسجیل المسبق  ’3‘

 تحیة طیبة وبعد،

، (CAgM)أرسل ھذا الخطاب ألدعوكم إلى تسمیة خبراء لالضطالع بعمل لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  
إنشیون، التي ست عقد في  (CAgM)وألقدم معلومات إضافیة تتعلق بالدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجویة الزراعیة 

التحدیات والفرص المستقبلیة بشأن  (TECO)مؤتمر الفني ، وبال2018نیسان/ أبریل  18-20جمھوریة كوریا، في الفترة 
 .2018نیسان/ أبریل  17و 16الذي سی عقد یومي  األرصاد الجویة الزراعیةمجال في 

حلقة العمل بشأن ریادة المرأة في مجال األرصاد ستسبقھما  ھذین االجتماعین ویرجى اإلحاطة علما  بأن 
في رسالة رسل لكم معلومات إضافیة بشأن ھذه الفعالیة . وسن2018نیسان/ أبریل  15و 14عقد یومي ست   الجویة الزراعیة

 منفصلة.

  (CAgM)خبراء لجنة األرصاد الجویة الزراعیة تسمیة 

في عدة أمور من بینھا مقترحات للجنة بھدف  (CAgM)ستنظر دورة لجنة األرصاد الجویة الزراعیة  
). وبالتالي، من المحتمل أن 1(المرفق  (2018-2022)ة الفاصلة بین الدورتین إنشاء ھیكل عمل جدید للفترة السابعة عشر

 :لھاتعتمد اللجنة اإلجراء التالي، على النحو الذي اقترحھ فریق اإلدارة الحالي التابع 

 في إطارھا عملھا خالل الفترة القادمة الفاصلة بین الدورتین؛ستنفذ ستقرر اللجنة مجاالت التركیز التي  1.

وتوجیھھا أنشطتھا یتولى تنسیق مختلف لدارة اإلإعادة إنشاء فریق  في اللجنةتبت أیضا  أن من المحتمل  2.
 ومراقبة تنفیذھا خالل الفترة القادمة الفاصلة بین الدورتین؛
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 أثناء الدورة، قد یقترح أعضاء اللجنة بعد ذلك ترشیح خبراء للعمل كأعضاء في فریق اإلدارة؛ 3.

وستعتمد على قاعدة البیانات ھذه األعضاء،  یسمیھمنة أیضا  قاعدة بیانات للخبراء الذین ستنشئ اللج 4.
فترة ما بین الدورتین من أجل تنفیذ مھام معینة تحددھا أثناء  لتزوید ھیكل العمل الخاص بھا بالخبراء

 نة في كل مجال من مجاالت التركیز.اللج

ق أو مؤسسة في بلدكم، شریطة أن یكون لدیھم الخبرة الخبراء المرشحون من أي مرف ویجوز أن یأتي 
بشأن المساواة بین الجنسین التي  (WMO)ترشیحاتكم، لعلكم تتذكرون سیاسة المنظمة في وخالل النظر  .الالزمة

التي تدعو اللجان الفنیة إلى بذل جھود "لضمان و، 2015اعتمدھا المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجویة في عام 
في المائة على األقل، وأن ترتفع ھذه النسبة تدریجیا  في كل فترة  30أن تصل نسبة العامالت في ھیاكل عملھا إلى 

 مالیة. ویتمثل الھدف األطول أجال  في الوصول إلى مناصفة بین األعضاء الذكور واإلناث".

على  Word)، بنسق ، باللغة اإلنكلیزیة فقط2ستمارة الترشیح المرفقة (المرفق ا استیفاء وتقدیموینبغي  
. وفي حالة عدم إمكانیة التوقیع إلكترونیا ، ی رجى إرفاق agm@wmo.int، عن طریق البرید اإللكتروني إلى األفضل

نسق بالخبراء خلفیة ضافة إلى ذلك، ولضمان توافر معلومات عن نسخة مقروءة ضوئیا  للصفحة الموقع علیھا. وباإل
(متوافرة باللغة اإلنكلیزیة فقط). ویمكن  (PIF)موحد، ینبغي أن یستكمل كل خبیر مرشح استمارة المعلومات المھنیة 

 . http://meetings.wmo.int/CAgM-17الشبكي الموقع  منواستمارة الترشیح كلیھما  (PIF)تنزیل االستمارة 

وی فض ل تقدیم استمارة الترشیح الخاصة بكم واستمارات المعلومات المھنیة الخاصة بالخبراء بحلول  
لضمان توافر ھذه المعلومات للنظر فیھا خالل الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجویة  2018آذار/ مارس  31

وإن كان بلدكم ال ینوي في الوقت الحالي إیفاد من یمثلھ في الدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد . (CAgM)الزراعیة 
، فمن األھمیة بمكان تلبیة ھذه الدعوة بترشیح خبراء، وھو ما یضمن النظر في تعیین خبراء (CAgM)الجویة الزراعیة 

الدورة أو بعدھا. ومرة أخرى، ی رجى العلم بأن القرار  االختیار خاللعندما یجري فریق اإلدارة عملیات من بلدكم 
 النھائي بشأن إنشاء فریق اإلدارة وتشكیلھ یبقى من اختصاص اللجنة وسی بت فیھ أثناء الدورة.

 (TECO)المؤتمر الفني 

سی نظم مؤتمر فني بشأن "التحدیات والفرص المستقبلیة في مجال األرصاد الجویة الزراعیة" في نفس  
، باللغة 3(المرفق  2018نیسان/ أبریل  17و 16یومي  ،(CAgM)الموقع قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة 

 (CAgM)فقط). وستجري فعالیات المؤتمر باللغة اإلنكلیزیة فقط. والمشاركون في الدورة السابعة عشرة للجنة اإلنكلیزیة 
على الموقع الشبكي:  (TECO)معلومات بشأن المؤتمر الفني  مدعوون إلى حضور ھذا المؤتمر. ویمكن االطالع على

http://meetings.wmo.int/CAgM-17 . وی قصد من المؤتمر الفني(TECO)  تسلیط الضوء على تطبیقات مخرجات اللجنة
(CAgM)  وفائدتھا خالل الفترة الحالیة الفاصلة بین الدورتین، واالحتیاجات المستمرة، والمجاالت المقترحة للعمل في

 المستقبل، بھدف االسترشاد بھا في توجھات اللجنة في المستقبل.

بشكل كبیر من قائمة المشاركین في المؤتمر الفني  (TECO)وسیتم اختیار المتحدثین في المؤتمر الفني  
تحقیق التوازن الجنساني  وكذلك مع (TECO)، مع مراعاة موضوع المؤتمر الفني (CAgM)الدورة السابعة عشرة للجنة و

مة بشكل رسمي بالمشاركین المتوقع أن یشكلوا وفدكم في وبالتالي، ی رجى التكرم بإخطار  واإلقلیمي. اللجنة المنظ 
، 2018شباط/ فبرایر  28بحلول  ،agm@wmo.intروني إلى ، وذلك عن طریق البرید اإللكت(TECO)المؤتمر الفني 

فرصة لتسلیط الضوء  (TECO)وستشكل عروض المؤتمر الفني  بجانب اإلشارة إلى رغبتھم في إمكانیة تقدیم عرض.
والنواتج والممارسات المتعلقة بلجنة األرصاد الجویة الزراعیة  على استخدام كل من األدوات، والمبادئ التوجیھیة،

(CAgM) وكذلك لتحدید مجاالت تحتاج إلى مزید من التطویر. وسی جرى االتصال المباشر بالمتحدثین المرشحین في ،
 . 2018بدایة آذار/ مارس 

لكن إذا تعذر األمر، فإن . و(TECO)ویؤمل أن تتحمل حكومة بلدكم تكالیف المشاركة في المؤتمر الفني  
وی قدم التمویل المحدود في على استعداد للنظر، عند الطلب، في تقدیم بعض الدعم المالي لھذا الغرض.  (WMO)المنظمة 
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01910/2018/CLW/CLPA/CAgM-17/Experts-and-TECO-2018, ANNEX 1 

 1المرفق 

 المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

 (CAgM) لجنة األرصاد الجویة الزراعیة

  (2022-2018) (CAgM)الھیكل المقترح للدورة السابعة عشرة للجنة األرصاد الجویة الزراعیة 
 )(CAgM)أوصى فریق اإلدارة التابع للجنة  (حسبما

 
 : خدمات الطقس والمناخ ألغراض الزراعة1التركیز  مجال

 
 بأدوات األرصاد الجویة الزراعیة وتطبیقاتھا معنیة فرقة خبراء

الخدمات  أدوات مجموعةالمواضیع: أدوات األرصاد الجویة الزراعیة وتطبیقاتھا ألغراض  •
؛ نظم دعم اتخاذ القرارات في األرصاد الجویة الزراعیة؛ التطبیقات الخاصة (CST)المناخیة 

ألغراض  (NWP)بالطقس  العددي التنبؤو؛ (GIS)نظم المعلومات الجغرافیة وباالستشعار عن بعد 
 .الزراعة

 
 األرصاد الجویة الزراعیةبمعلومات التوعیة بتعلیقات والإبداء معنیة بآلیات  فرقة خبراء

المواضیع: احتیاجات مستخدمي خدمات الطقس والمناخ ومتطلباتھم في الزراعة؛ التقییمات  •
 تأمین مؤشر الطقس.االقتصادیة ونواتج 

 
 المحاصیل والحیوانات بأوبئة/ أمراض م اإلنذار المبكر نظبمعنیة فرقة خبراء 

نباتات؛ نظم اإلنذار المبكر بشأن أمراض الحیوانات/ الب الخاصة تطبیقاتالالمواضیع: نمذجة  •
المدخالت في المحاصیل؛  مواعید الفینولوجیا؛المحاصیل، وحمایة المحاصیل، والتنبؤ بالمحاصیل؛ 

 .اریع الزراعیة في مختلف البلدانالمش
 

بالطقس والمناخ  ةالمعنیو (CAgM)واللجنة  (JCOMM)بین اللجنة الفنیة المشتركة  ةالعمل المشترك فرقة
 ومصائد األسماك

المواضیع: آثار تغیر المناخ على مصائد األسماك والزراعة المائیة البحریة؛ الخدمات المناخیة  •
 .البیاناتب المسائل المتعلقةمع منظمة مصائد األسماك بشأن  التواصللمصائد األسماك؛ 

 
 األرصاد الجویة الزراعیةالتكنولوجیا في مجال والبحوث تطویر : 2مجال التركیز 

 
 رطوبة التربة وتطبیقاتھابمراقبة معنیة  فرقة خبراء

األرضیة القاعدة عملیات الرصد  بدمجالخاصة  رطوبة التربة؛ التطبیقات المواضیع: معاییر قیاس •
 االستشعار عن بعد.بعملیات الرصد و

 
 التدفقات الزراعیة (الغالف الجوي والتربة) عملیات قیاسبشأن  فرقة خبراء

مع مختلف المنظمات التابعة لألمم المتحدة  التواصلالتدفقات الزراعیة؛  المواضیع: معاییر قیاس •
تدفقات التربة؛ إقامة روابط مع أنشطة نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات  قیاسبشأن 

 .(IG3IS) االحتباس الحراري
 

 نیة بنمذجة الطقس والمناخ ألغراض الزراعة المستدامةمع فرقة خبراء
في استیالد النباتات والتخطیط الزراعي؛ إدماج نماذج  المناخالمواضیع: استخدام سیناریوھات  •

 الطقس/ المناخ في نماذج المحاصیل.
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 األرصاد الجویة الزراعیة مجال التشغیلیة فيمعنیة بمسائل البیانات  عملة فرق
 

 (WAMIS)بالمرفق العالمي للمعلومات الخاصة باألرصاد الجویة الزراعیة معنیة  عملفرقة 

 : إدارة مخاطر األرصاد الجویة الزراعیة3مجال التركیز 
 

 معنیة بالجفاف فرقة خبراء
، وآثارھا والتأھب لھا؛ التنسیق مع برنامج والتوقع بھاالجفاف، حاالت المواضیع: نظم رصد  •

تطویر جوانب الجفاف للنظام العالمي لإلنذار باألخطار ؛ (IDMP) للجفافاإلدارة المتكاملة 
 .(GMAS) المتعددة

 
 ألغراض الزراعةالبیانات المناخیة الزراعیة والتنبؤات دون الموسمیة إلى الموسمیة معنیة ب فرقة خبراء

التنبؤات دون ؛ تطبیقات الزراعیة والتحلیالت البیانات المناخیة الزراعیة للتطبیقاتالمواضیع:  •
 ة.سمیة إلى الموسمیة ألغراض الزراعالمو

 
معنیة بالظواھر المتطرفة/ آثار المخاطر الطبیعیة على الزراعة (العواصف الرملیة، والصقیع،  فرقة خبراء

 د، والحر، والفیضانات)ر  والب  
یضانات المواضیع: آثار كل من العواصف الرملیة، والصقیع، وموجات البرد، وموجات الحر، والف •

 .(GMAS)والنظام العالمي  اإلقلیمیة على الزراعة؛ المدخالت الممكنة لنظم اإلنذار
 

 آثار تغیر المناخ على الزراعةمعنیة ب عملفرقة 
 

 المراعیة للمناخمعنیة بالزراعة  عملفرقة 
 

 البیئة التمكینیة: االتصاالت، والتعلیم، وتطویر القدرات/ 4مجال التركیز 
 

 معنیة بتطویر القدرات فرقة خبراء
ث واالمتیاز في مجال األرصاد الجویة الزراعیة والمراكز العالمیة للبحالكلمات المفتاحیة:  •

(GCREAMs) ة الجوالة/ الحلقات الدراسیوحدات تدریبیة بشأن األرصاد الجویة الزراعیة؛ ؛
 تمكین المرأة. لیة؛ المسائل الجنسانیة/قومدارس المزارعین الح

 
 المستخدمین ألغراض الزراعة باالتصال، والتواصل معمعنیة  خبراءفرقة 

؛ استراتیجیات (GFCS)الكلمات المفتاحیة: التواصل مع اإلطار العالمي للخدمات المناخیة  •
التفاعل االتصاالت بشأن األرصاد الجویة الزراعیة؛ التقییمات االجتماعیة االقتصادیة والسیاسات؛ 

 .(GlobalFAMS)یات األرصاد الجویة الزراعیة مع االتحاد العالمي لجمع
 

 معنیة بتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فرقة خبراء
المواضیع: تطویر تطبیقات تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في مجال الزراعة؛ المدخالت في  •

 مشاریع األرصاد الجویة الزراعیة في مختلف البلدان.
 

 معنیة بدلیل ممارسات األرصاد الجویة الزراعیة  عملفرقة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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EXPERTS PROPOSED FOR CONSIDERATION TO UNDERTAKE 
THE WORK OF THE COMMISSION 

 
 
 
 

Surname First name Gender Telephone E-mail 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 
Please ensure that for each nominee, a full Professional Information Form in electronic 
form available at http://meetings.wmo.int/CAgM-17 is submitted by 31 March 2018. 
Nominations without Professional Information Forms may not be considered. (Additional 
sheets could be used, if required.) 

 

 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 

COMMISSION FOR AGRICULTURAL METEOROLOGY 
 

NOMINATION FORM 
 

http://meetings.wmo.int/CAgM-17
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I understand that the above nomination(s) implies a commitment that the 
nominee(s) will be fully supported by their employing agency(ies) in carrying out his/her 
duties. I also understand that it is estimated that an expert needs to be able to spend at least 
one month of work per year during the four-year period. Therefore, when making the above 
nomination(s), the following essential factors have been taken into consideration: 

 
(a) The candidate is an expert in the field to which he/she is nominated, and has 

recent international experience; 
(b) The candidate has a good knowledge of a WMO working language; 
(c) The candidate is ready, willing and able to carry out the duties of the 

position; and 
(d) The employer of the candidate has ensured his/her availability for the time 

needed to accomplish the work assigned. 
 
I also understand that, by this advance nomination, the requirement for my prior 

concurrence (as prescribed under WMO General Regulation 36(a)), to his/her participation in 
the work of the Commission is met, and this with a view to enhance the possibility for an 
early activation of the work programme proposed during CAgM-17. 

 
 
 

Date:    
 
 
 
 
 
 
Signature of the Permanent Representative:   
 
 
This form is to be completed and sent to: 
 

The Secretary-General 
World Meteorological Organization 

7 bis, avenue de la Paix 
Case postale No. 2300 

CH-1211 Geneva 2 Switzerland 
Email: agm@wmo.int 

Fax: (41 22) 730 80 43 
 
 

Deadline for submission: 31 March 2018. 

 

 

mailto:agm@wmo.int
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Technical Conference on Future Challenges and Opportunities 
in Agricultural Meteorology – Applications and Services 

 
Concept Note 

 
Incheon, Republic of Korea 

16 to 17 April 2018 
 
 

In the 21st Century, agriculture remains one of the most important human activities. Whether 
it is growing crops, raising livestock, sustainably maintaining forests for building supplies, or 
searching the ocean for fish, agriculture is vitally important to humankind and our economic 
well-being.  

Agriculture is one of the human activities most connected to weather and climate, affecting 
primary production and essential support for human life, nutrition and health. Food security is 
still a major concern in developing countries. The balance of providing food to a growing global 
population with minimizing the impact of climate change to agriculture and reducing 
greenhouse emissions from agriculture is of major concern to every country on the planet. 

The application of agricultural meteorological services to farmers and countries directly 
contributes to the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDG), including: 
1- No Poverty, 2- No Hunger, 5 – Gender Equality, 7 Clean Energy, 13 – Protect the Planet, 
15 – Life on Land and 17 - Partnerships for the Goals. Countries need to change their focus 
from reactive to proactive drought policies and plans which include the promotion of the three 
pillars of drought management: Monitoring and Early Warning Systems, Vulnerability and 
Impact Assessments and Mitigation and Response. These issues are of great concern to the 
UN Framework Convention on Climate Change, the Intergovernmental Panel on Climate 
Change and UN Convention to Combat Desertification and the UN Convention on Biological 
Diversity.  

The field of agricultural meteorology offers practical solutions to these issues and concerns by 
integrating the study of direct and indirect weather and climate impacts on agriculture 
production including crops, forests, livestock and fisheries. Some of the agrometeorological 
applications and services developed over the years include: 

• Providing advice to farmers on the timing of field activities (planting, application of 
pesticides and fertilizers, harvesting); 

• Advice on the design of farm infrastructure (shading, wind protection, mulching, drying, 
storage, frost protection); 

• Specific weather forecasts for agriculture, including warnings of suitable conditions for 
pests and diseases and/or advice on mitigation measures, such as drought, fire weather 
monitoring, irrigation scheduling; 

• Prediction of crop yields and animal production; 

• Establishing measures to reduce the impacts and to mitigate the consequences of 
weather and climate to related natural disasters for agricultural production; 

• Development of adaptation strategies to increasing climate variability and climate 
change; and 

• Providing advice on measures to reduce the contributions of greenhouse gas emissions 
related to agricultural production. 

For many countries, the National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) are of the 
focal point of agrometeorological services but agrometeorological stakeholders are not limited 
to these organizations. Many Ministries of Agriculture and universities also provide 



ANNEX 3, p. 2 
 
 

agrometeorological advice to famers and their organizations. The agrometeorological experts 
from these organizations conduct research on many agricultural meteorological topics, offer 
farmer awareness programmes, and provide related publications. These experts are crucial in 
developing the future work plan of WMO’s Commission for Agricultural Meteorology (CAgM) 
which will further assist NMHSs and other national institutions in providing better 
agrometeorological advisory services. In WMO, about 120 of its Members or 62 percent, 
provide agrometeorological services within their country.  

Some countries have established National Agricultural Meteorological Societies to assist the 
development of agriculture meteorology within their countries. These national societies can 
join the Global Federation of Agricultural Meteorological Societies (GlobalFAMS) in order to 
increase international networking, share agrometeorological knowledge and provide input to 
CAgM.  

However, there are still challenges facing the agrometeorological services including reduced 
financial support, inadequate training, and reduce support for agricultural extension services. 
It is with this background that WMO and the Korea Meteorological Administration (KMA) are 
organizing, with several co-sponsors, the Technical Conference on Future Challenges and 
Opportunities. The conference will be held from 16 to 17 April, 2018 in Incheon, Republic of 
Korea, in conjunction with the Seventeenth Session of the WMO Commission for Agricultural 
Meteorology (CAgM) from 18 to 20 April 2018. 

 
Specific Objectives of the Conference 

• To review and assess the contributions of national agricultural meteorological services 
with respect to international agreements and protocols such as the Sustainable 
Development Goals (SDGs), Global Alliance on Climate Smart Agriculture (GACSA) and 
the United Nations Conventions and other bodies; 

• To review and summarize the various operational agrometeorological services at a 
national level including monitoring, forecasting, risk management, coping strategies on 
climate extremes, variability and change, agro-climatic zoning, etc.; 

• To review and summarize the national agricultural needs of countries to ensure that 
weather and climate services are best utilized to increase the resilience of their 
agricultural systems; 

• To identify and summarize the challenges and opportunities of agricultural meteorological 
services at national and regional levels across the world. 

 
Expected Outcomes of the Conference 

Senior experts in several fields will be invited to prepare state-of-the-art discussion papers to 
address the above objectives, and these papers will be collected for guidance material to be 
published soon after the Conference. The programme will be designed in such a way as to 
engage all the participants in discussions on each of these papers and to develop appropriate 
strategies to address the future challenges and opportunities in agricultural meteorology. 

Recommendations from the Conference will be considered at the ensuing session of the 
Commission for Agricultural Meteorology of WMO and to the Global Framework for Climate 
Services for promoting weather and climate information provided by the NMHSs and other 
partners to the agricultural community for increasing the resilience of their agricultural 
systems. 

 

____________ 


