
 

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

 المستشارین الھیدرولوجیین للممثلین الدائمین صورة إلى:
 ائب رئیس لجنة علم المناخرئیس ون 
 أعضاء لجنة علم المناخ 
 اء لجنة علم المناخأعضاء الفریق المفتوح العضویة لخبر 

 2018كانون الثاني/ ینایر  CLW/CLPA/CCl-17/Experts-and-TECO-2018 23/01227/2018 الرسالة رقم:

 3 :المرفقاتعدد 

خبراء لجنة علم  ، وتسمیة)CCl( الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخبشأن معلومات إضافیة  :الموضوع
 (TECO) ، والمؤتمر الفني)CCl( المناخ

وتحدید المتحدثین  2018آذار/ مارس  31قبل من بلدكم  )CCl( تسمیة خبراء لجنة علم المناخ اإلجراء المطلوب:
 2018شباط/ فبرایر  23بحلول  (TECO)لمؤتمر الفني لوالعروض المرشحة 

 تحیة طیبة وبعد،

معلومات وألقدم  ،)CCl(خبراء لالضطالع بعمل لجنة علم المناخ  تسمیةإلى ألدعوكم أرسل ھذا الخطاب  
نیسان/ أبریل  13و 10، التي ست عقد في جنیف یومي )CCl(إضافیة تتعلق بالدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ 

السابقة برقم ووفقا  لرسالتي  .2018 نیسان/ أبریل 12و 11ی عقد یومي  (TECO)، وبمؤتمر فني 2018
42268/2017/SG/LCP/CNF/CCl-17،  یجري التسجیل للمشاركة في اللقاءین 2018كانون الثاني/ ینایر  9المؤرخة ،

. https://eventregistration.wmo.int/registerعلى اإلنترنت، على العنوان  (ERS)  نظام التسجیل في االجتماعات عبر 
اللذین أرسال إلى الممثلین الدائمین بالبرید اإللكتروني    (password)  وكلمة السر  (username)  اسم المستخدم ویظل 

 .صالحین

 )CCI(تسمیة خبراء لجنة علم المناخ 

مقترحات للجنة بھدف إنشاء ھیكل عمل جدید في عدة أمور من بینھا  )CCl(ستنظر دورة لجنة علم المناخ  
نة أن تعتمد اللج المحتمل(المرفق األول). وبالتالي، من  )2018-2022( الفاصلة بین الدورتین فترة السابعة عشرةلل

 :)CCl(فریق اإلدارة الحالي التابع للجنة علم المناخ  على النحو الذي اقترحھاإلجراءات التالیة، 

 الدورتین؛ الفترة القادمة الفاصلة بیناللجنة مجاالت التركیز التي ستقوم في إطارھا بتنفیذ عملھا خالل  ستقرر 1.

مختلف أنشطة اللجنة وتوجیھھا  تنسیقیتولى اللجنة إعادة إنشاء فریق إدارة  تقررأیضا  أن  المحتملومن  2.
 ؛القادمة الفاصلة بین الدورتین فترةومراقبة تنفیذھا خالل ال

 للعمل كأعضاء في لجنة اإلدارة؛ ترشیح خبراء ذلك وأثناء الدورة، قد یقترح أعضاء اللجنة بعد 3.

https://eventregistration.wmo.int/register
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لتزوید األعضاء، وستعتمد على قاعدة البیانات ھذه  الذین یسمونھموستنشئ اللجنة أیضا  قاعدة بیانات للخبراء  4.
تین من أجل تنفیذ مھام معینة تحددھا اللجنة في بین الدور الفترة الفاصلةأثناء  بالخبراء كل العمل الخاص بھااھی

 كل مجال من مجاالت التركیز.

وقد یأتي الخبراء المرشحون من أي مرفق أو مؤسسة في بلدكم، شریطة أن یكون لدیھم الخبرة ذات  
التي بشأن المساواة بین الجنسین  )WMO(سیاسة المنظمة تتذكرون أن  لعلكمالنظر في ترشیحاتكم،  وخاللالصلة. 
 جھود "لضمان أنتدعو اللجان الفنیة إلى بذل ، 2015المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجویة في عام  اعتمدھا

في كل فترة مالیة. وأن ترتفع ھذه النسبة تدریجیا   ،في المائة على األقل 30 تصل نسبة العامالت في ھیاكل عملھا إلى
 بین األعضاء الذكور واإلناث". مناصفةلى في الوصول إیتمثل الھدف األطول أجال  و

، عن طریق البرید Word بنسقوینبغي أن ت قدم استمارة الترشیح المرفقة (المرفق الثاني)، وی فضل  
مقروءة ضوئیا   . وفي حالة عدم إمكانیة التوقیع إلكترونیا ، ی رجى أیضا  إرفاق نسخةcca@wmo.intاإللكتروني إلى 

ینبغي لكل  ،لضمان توافر معلومات عن مسیرة الخبراء في نسق موحدو، لموقع علیھا. وباإلضافة إلى ذلكللصفحة ا
ستمارة ھذه اال یمكن تنزیلو .متوافرة باللغة اإلنكلیزیة فقط)( )PIF(مھنیة المعلومات الخبیر مرشح استكمال استمارة 

)PIF( ن الموقع الشبكي م كلیھما استمارة الترشیحوhttp://meetings.wmo.int/CCl-17. 

آذار/  31لخبراء بحلول لوی فضل تقدیم استمارة الترشیح الخاصة بكم واستمارات المعلومات المھنیة  
. وإن كان )CCl( لضمان توافر ھذه المعلومات للنظر فیھا خالل الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ 2018مارس 

، فمن األھمیة بمكان تلبیة ھذه )CCl(بلدكم ال ینوي في الوقت الحالي إیفاد من یمثلھ في الدورة السابعة عشرة للجنة 
ء من بلدكم عندما یجري فریق اإلدارة عملیات االختبار الدعوة بترشیح خبراء، وھو ما یضمن النظر في تعیین خبرا

خالل الدورة أو بعدھا. ومرة أخرى، ی رجى العلم بأن القرار النھائي بشأن إنشاء وتشكیل فریق اإلدارة یظل من 
 سی بت فیھ أثناء الدورة.اختصاص اللجنة و

 المؤتمر الفني

سی نظم مؤتمر فني بشأن "خدمات مناخیة لدعم السیاسات والقرارات" في نفس الموقع خالل الدورة  
(المرفق الثالث). وستجري فعالیات المؤتمر باللغة  2018نیسان/ أبریل  12و 11في یومي  )CCl(السابعة عشرة للجنة 

عوون إلى حضور ھذا المؤتمر. ویمكن االطالع مد )CCl(اإلنكلیزیة فقط. والمشاركون في الدورة السابعة عشرة للجنة 
. وی قصد من المؤتمر الفني http://meetings.wmo.int/CCl-17على معلومات بشأن المؤتمر الفني على الموقع الشبكي: 

الفترة الحالیة الفاصلة بین الدورتین، واالحتیاجات خالل وفائدتھا ) CCl(لجنة اللیط الضوء على تطبیقات مخرجات تس
 في قرارات اللجنة في المستقبل. المستمرة، والمجاالت المقترحة للعمل في المستقبل، بھدف االسترشاد بھا

وسیتم اختیار المتحدثین في المؤتمر الفني بشكل كبیر من قائمة المشاركین في المؤتمر الفني والدورة  
ي واإلقلیمي. ان، مع مراعاة موضوع المؤتمر الفني، فضال  عن تحقیق التوازن الجنس)CCl(السابعة عشرة للجنة 

وذلك عن  ،وفدكم في المؤتمر الفني أن یشكلوا قعالمتو بالمشاركینمة وبالتالي، ی رجى التكرم بإخطار اللجنة المنظ  
، بجانب اإلشارة إلى رغبتھم في إمكانیة 2018 شباط/ فبرایر 23بحلول  cca@wmo.intطریق البرید اإللكتروني إلى 

وستشكل عروض المؤتمر الفني فرصة لتسلیط الضوء على استخدام األدوات، والمبادئ التوجیھیة، تقدیم عرض. 
والنواتج والممارسات المتعلقة بلجنة علم المناخ، وكذلك لتحدید مجاالت تحتاج إلى مزید من التطویر. وسی جرى 

 .2018االتصال المباشر بالمتحدثین المرشحین في بدایة آذار/ مارس 

أن تتحمل حكومة بلدكم تكالیف المشاركة في المؤتمر الفني. ولكن إذا تعذر األمر، فإن المنظمة ویؤمل  
)WMO(   قدم التمویل المحدود في شكل على استعداد للنظر، عند الطلب، في تقدیم بعض الدعم المالي لھذا الغرض. وی

 وست منحبدل المعیشة الیومي، وذلك لعدد محدود من المشاركین.  عوضا  عنتوفیر تذاكر السفر ومبلغ مالي مقطوع 
وستقتصر على من یحضر الدورة السابعة عشرة األولویة للبلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة، 
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01227/2018/CLW/CLPA/CCl-17/Experts-and-TECO-2018, ANNEX I 

 المرفق األول

 المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة
 

 )CCI( لجنة علم المناخ
 

 )2018-2022(الھیكل المقترح للدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ 
 )فریق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ حسبما أوصى(

 : مراقبة المناخ، والبیانات والتقییم1مجال التركیز 

 رصدات المناخ 1.1

 معني بإعداد شبكات رصد مرجعیة ومحطات للرصد طویلة األجل رمقر   أ1.1

بشكل إلعداد شبكات رصد مرجعیة، مع التركیز  المھمة: تقدیم إرشادات بشأن متطلبات ومعاییر •
 خاص على الجوانب المتعلقة بتغیر المناخ.

یقات مناخیة معینة بشأن معني بالحد األدنى للمتطلبات الخاصة بتطب للجنة علم المناخ مستشار تابع ب1.1
 والشبكات (NMHSs)استخدام الشبكات غیر التابعة للمرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا 

(الدخول في فریق اإلدارة التابع للجنة علم المناخ للتواصل مع نظام معلومات الخدمات المناخیة الطوعیة 
(CSIS) والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،(WIGOS) والنظام العالمي لرصد المناخ ،(GCOS)( 

 الخاصةلبیانات الشرحیة إسداء المشورة بشأن الحد األدنى من المتطلبات من البیانات وا المھمة: •
والشبكات  )NMHSsاستخدام الشبكات غیر التابعة للمرافق الوطنیة (تطبیقات مناخیة معینة بشأن ب

 الطوعیة

 معنیة بإنقاذ البیانات وإدارتھافرقة خبراء  1.2

وتقدیم )، WMOالمبادرة الدولیة إلنقاذ البیانات التي أطلقتھا المنظمة (المھمة: اإلشراف على تنفیذ  •
) وتحدیثھا CDMSإرشادات بشأن المشروعات، واالحتفاظ بمواصفات نظم إدارة البیانات المناخیة (

 ودعم مستخدمیھا

 واإلشراف علیھامعنیة بتطویر البیانات فرقة خبراء  1.3

الیقین المرتبطة  تقدیم إرشادات بشأن مراقبة جودة البیانات المناخیة وتجانسھا وحاالت عدمالمھمة:  •
إدارة في التباع ن ھج موحدة  تبع أثرھا ونضجھا، والتواصل مع البرامج األخرىتلبھا والقابلیة 

 البیانات الخاصة بالخدمات المناخیة

 معني بتبادل البیانات المناخیة فریق عامل 1.4

) واالمتثال لھ، بما في ذلك من خالل استعراض المتطلبات Cg-17( 60المھمة: دعم تنفیذ القرار  •
 من البیانات وتعریفاتھا، فضال  عن تعزیز اآللیات والمبادرات 

 معنیة بدعم السیاسات المتعلقة بالمناخ فرقة خبراء 1.5

)، وضمان WMOالمھمة: دعم البیانات المناخیة المنتظمة وعالیة الجودة الصادرة عن المنظمة ( •
) والنظام العالمي لرصد المناخ IPCCالتجانس مع الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (
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)GCOS ،ت السجالت العالمیة بشأن تقییما والقیام بدور ریادي في) فیما یتعلق بالمؤشرات المناخیة
 خ، وتوجیھ استخدام المعلومات المتعلقة بتغیر المناظواھر الطقس والمناخ المتطرفة

 معنیة بالمراقبة التشغیلیة للمناخ فرقة خبراء 1.6

) بشأن RCCs) والمراكز المناخیة اإلقلیمیة (NMHSsالمھمة: تقدیم إرشادات إلى المرافق الوطنیة ( •
الخاصة بالرصد التشغیلي للمناخ وتقییم النواتج ذات الصلة، بما والبرمجیات األدوات، والتقنیات، 

 بیانات االستشعار عن بعدفي ذلك تعزیز استخدام 

 )CSIS: عملیات نظام معلومات الخدمات المناخیة (2مجال التركیز 

ولجنة ) CCI(معنیة باألنشطة المناخیة اإلقلیمیة (مشتركة بین لجنة علم المناخ  فرقة خبراء مشتركة بین البرامج 2.1
 ))CBS( النظم األساسیة

) والمنتدیات اإلقلیمیة للتوقعات المناخیة RCCاإلقلیمیة (المھمة: دعم عملیات المراكز المناخیة  •
)RCOF لمراكز المناخیة اإلقلیمیة (ا لتسمیةفنیة التقییمات الرشادات واإل)، بما في ذلكRCCs( 

 ) برمتھاCSIS، فیما یتعلق بمجموعة وظائف نظام معلومات الخدمات المناخیة (رسمیا  

على نطاقات دون فصلیة إلى نطاقات أطول مدى  نیة بالتنبؤ التشغیليمع فرقة خبراء مشتركة بین البرامج 2.2
 ))CCI( ولجنة علم المناخ )CBS( (مشتركة بین لجنة النظم األساسیة

على  واستخدامھ األمثل ،المھمة: تقدیم إرشادات بشأن التنبؤ التشغیلي بالمناخ على نطاق عالمي •
 نطاقات إقلیمیة ووطنیة

 معنیة بمجموعة أدوات الخدمات المناخیة وتقلیص النطاق فرقة مھام 2.3

القیام بدور ریادي في إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخیة ونشرھا على نطاقات المھمة:  •
  الموسمیة اإلسقاطاتإقلیمیة ووطنیة، ووضع إرشادات بشأن تقلیص نطاق التنبؤات/ 

وھي نفس الفرقة  3في مجال التركیز  أیضا   یة (تشارك ھذه الفرقةالمعلومات المناخبتكییف معنیة  فرقة خبراء 2.4
 ) 3.4الواردة في الفقرة 

صنع القرار على مستوى المستخدم، بما لالمعلومات المناخیة تكییف تقدیم إرشادات بشأن المھمة:  •
  جیدة بشأن تطبیقات المعلومات المناخیة.الممارسات الفي ذلك 

 : خدمات مناخیة لتحقیق فوائد مجتمعیة 3مجال التركیز 

 معنیة بإدارة المخاطر المناخیة  فرقة خبراء 3.1

قلیمیة إلدارة المخاطر المناخیة والمشاركة الفعالة للمستخدمین، وتقدیم اإلن ھج التوضیح المھمة:  •
  إرشادات بشأن التنفیذ الوطني.

 معنیة بالمؤشرات المناخیة المخصصة لكل قطاع  فرقة خبراء 3.2

للمؤشرات المناخیة المخصصة لكل قطاع، وتوسیع دائرة البرمجیات  إعداد تحسین أدواتالمھمة:  •
رین، وتیسیر عملیات التكییف بھدف تلبیة احتیاجات مخصصة لكل إقلیم   المطو 

 ) NFCSمعنیة باألطر الوطنیة للخدمات المناخیة ( فرقة خبراء 3.3

)، بما في ذلك المنتدیات NFCSتقدیم إرشادات بشأن إنشاء أطر وطنیة للخدمات المناخیة (المھمة:  •
)، وتیسیر الحصول على نواتج عالمیة/ إقلیمیة ذات صلة، NCOFsالوطنیة للتوقعات المناخیة (
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لحد من لالمنصات الوطنیة والتكامل مع االستراتیجیات الوطنیة/ اإلقلیمیة/ العالمیة،  والتواصل مع
  مخاطر الكوارث والتكیف مع تغیر المناخ.

وھي نفس الفرقة الواردة  2الفرقة في مجال التركیز  المعلومات المناخیة (تشارك ھذهبتكییف معنیة  فرقة خبراء 3.4
 ) 2.4في الفقرة 

صنع القرار على مستوى المستخدم، بما لالمعلومات المناخیة تكییف تقدیم إرشادات بشأن المھمة:  •
 جیدة بشأن تطبیقات المعلومات المناخیة.الممارسات الفي ذلك 

  تطویر القدرات للخدمات المناخیة: 4مجال التركیز 

 بتطویر الموارد البشریةمعنیة  فرقة خبراء 4.1

تقدیم إرشادات بشأن تنفیذ معاییر الكفاءات واألداء الخاصة بالخدمات المناخیة. وإسداء المھمة:  •
 تستعین بھاعلى أن  ،بشأن نماذج المناھج الدراسیة والنماذج التدریبیة الخاصة بعلم المناخالمشورة 

لمنظمة ) التابع لETRمع برنامج التعلیم والتدریب ( بالتنسیق) RTCsمراكز التدریب اإلقلیمیة (
)WMO( . 

 معنیة بدلیل الممارسات المناخیة فرقة مھام 4.2

آخر ، وإدراج ودلیل الممارسات المناخیة )WMO(للمنظمة  100 تحدیث المطبوع اإللزاميالمھمة:  •
 . الدلیل ھذا في ما وصل إلیھ العلم

 معنیة باالتصال والتوعیة فرقة خبراء 4.3

 ،مھارات االتصال والسیاسات المعنیة بالمعلومات المناخیةإسداء المشورة بشأن أفضل المھمة:  •
الھیئة  من قبیل) والھیئات التي تشارك المنظمة في رعایتھا (WMOبالتنسیق مع أمانة المنظمة (

) والبرنامج GCOS) والنظام العالمي لرصد المناخ (IPCCالحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (
 )).WCRPالعالمي لبحوث المناخ (

 معنیة بتطویر القدرات من أجل تقدیم الخدمات بما في ذلك إدارة الجودة فرقة خبراء 4.4

المرافق الوطنیة  إلسداء المشورة بشأن تطویر قدرات 3مجال التركیز بإقامة اتصاالت المھمة:  •
)NMHSs(  لتقدیم الخدمات المناخیة، والمساھمة في ركیزة اإلطار العالمي للخدمات المناخیة
)GFCS(  في ھذا المجال، وكذلك تقدیم المادة التدریبیة لتیسیر تنفیذ إدارة الجودة في الخدمات

 ةالمنتقل )NMHSs( ةفق الوطنیا، وتقدیم إرشادات إلى المر)NMHSs( المناخیة في المرافق الوطنیة
 .ISO9001:2015ى المعیار الجدید إل

یغطي جمیع مجاالت التركیز الخاصة  ھذه الفرقةنظام معلومات الخدمات المناخیة. نظرا  ألن عمل  فرقة تنسیق تنفیذ
)، سیتولى الرئیس تشكیل ھذه الفرقة عقب الدورة WMOبلجنة علم المناخ وكذلك اللجان الفنیة األخرى التابعة للمنظمة (

 عشرة للجنة علم المناخ.السابعة 

جمیع مشاركة ، مع ضمان ككل المھمة: إسداء المشورة والتنسیق على نطاق لجنة علم المناخ •
) CSIS(مجاالت التركیز، بشأن التطورات والمساھمات في نظام معلومات الخدمات المناخیة 

 ).GFCSباالتصال الوثیق مع مشروعات تنفیذ اإلطار العالمي للخدمات المناخیة (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المرفق الثاني

 

 لنظر في تعیینھم لالضطالع بعمل اللجنةل ونالخبراء المقترح
 عنوان البرید اإللكتروني رقم الھاتف الجنس االسم اللقب

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 الموقع على والمتوافرة نسق إلكترونيكاملة لكل مرشح في المھنیة المعلومات الالتأكد من تقدیم استمارة ی رجى 
http://meetings.wmo.int/CCl-17  وقد ال ی نظر في الترشیحات التي ال تتضمن 2018آذار/ مارس  31في موعد أقصاه .

 ورقات إضافیة عند االقتضاء.) استمارات المعلومات المھنیة. (یمكن استخدام

  المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةالمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة
  لجنة علم المناخلجنة علم المناخ

 
ترشیحاستمارة   

http://meetings.wmo.int/CCl-17
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إنني أدرك أن الترشیح (الترشیحات) الوارد (الواردة) أعاله یفترض التزام الھیئة (الھیئات) المشغلة للمرشح 
أن . وإنني أدرك أیضا  أن التقدیرات تشیر إلى في االضطالع بواجباتھ/ واجباتھم (المرشحین) بدعمھ (دعمھم) دعما  تاما  

الخبیر یحتاج إلى أن یتمكن من قضاء ما ال یقل عن شھر عمل سنویا  خالل فترة األربع سنوات. ولذا، فقد أخذت 
 في االعتبار عند تقدیم الترشیح (الترشیحات) الوارد (الواردة) أعاله: ةالعوامل األساسیة التالی

 
 لھ/ لھا خبرة دولیة في الفترة األخیرة؛المجال الذي ی رشح/ ت رشح فیھ، و أن یكون المرشح خبیرا  في (أ)

 إلماما  جیدا ؛ )WMO(أن یلم المرشح بإحدى لغات العمل في المنظمة  (ب)
 أن یكون المرشح مستعدا ، ولدیھ الرغبة والقدرة على االضطالع بمھام المنصب؛ (ج)
 لمھام المسندة إلیھ.أن تكون الجھة المشغلة للمرشح قد أكدت توفیر الوقت الالزم للمرشح إلنجاز ا (د)

(أ) من    36إنني أدرك ایضا ، من خالل ھذا الترشیح المسبق، احترام موافقتي المسبقة (حسبما تنص المادة و
إمكانیة التنشیط المبكر  على مشاركة المرشح في أعمال اللجنة، وذلك بھدف تعزیز  ) WMO)الالئحة العامة للمنظمة 

 لبرنامج العمل المقترح خالل الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ.
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاریخ: 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقیع الممثل الدائم: 
 
 

 الرجاء استیفاء ھذه االستمارة وإرسالھا إلى:
 

The Secretary-General 
World Meteorological Organization 

 

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

CH-1211 Geneva 2 Switzerland 
 

Email: cca@wmo.int 
 

 .2018آذار/ مارس  31آخر موعد للتقدیم: 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ

mailto:cca@wmo.int
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 المرفق الثالث

 بشأن (WMO) للمنظمة الفنيالمؤتمر 

 الخدمات المناخیة
 لدعم السیاسات والقرارات

 ، جنیف، سویسرا2018نیسان/ أبریل  11-12

 

التوجیھ للبرنامج العالمي للخدمات المناخیة الذي یشكل أحد  )WMO(تقدم لجنة علم المناخ التابعة للمنظمة  
التابع لإلطار  )CSIS(وتؤدي دورا  محوریا  في تنفیذ نظام معلومات الخدمات المناخیة  ،مكونات برنامج المناخ العالمي

عن المناخ في نظام تشغیلي یجمع بیانات ومعلومات  )CSIS(. ونظام المعلومات )GFCS(العالمي للخدمات المناخیة 
علیھا توافق ولإلجراءات التي ویوزعھا وفقا  الحتیاجات المستخدمین  الماضي والحاضر والمستقبل ویخزنھا ویعالجھا

. والنظام ھو بمثابة المكون التشغیلي األساسي لإلطار العالمي للخدمات المناخیة اآلخرون البیانات وموردوالحكومات 
)GFCS( وھو یمثل مساھمة رئیسیة من المنظمة  ،على المستویات العالمي، واإلقلیمي والوطني)WMO(  في اإلطار

، )2018-2014(). وخالل الفترة الحالیة الفاصلة بین الدورتین (Cg-16) 17(القرار  )GFCS(العالمي للخدمات المناخیة 
 .)CSIS(ا  في تحقیق تقدم في تشغیل نظام المعلومات ساھمت فرق الخبراء التابعة للجنة علم المناخ إسھاما  كبیر

. وسیتیح المؤتمر الفني )CCl-17(وسی عقد مؤتمر فني بالتزامن مع الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ  
وكذلك التقدم المحرز مؤخرا  والخطوات التالیة الالزمة لدعم  )WMO(فرصة الستعراض احتیاجات أعضاء المنظمة 

 ودعم عملیات صنع القرار على الصعید القطري. ،الخدمات المناخیة المتكاملة للعملیات المتعلقة بالسیاسات

یومي الدورة السابعة عشرة للجنة علم المناخ، منتدیا  للمعلومات  خاللوسیقدم المؤتمر، الذي سی عقد  
اش من شأنھ إرشاد االتجاھات االستراتیجیة للجنة والمساعدة في تحدید المجاالت التي تستحق االھتمام بشكل خاص والنق

أثناء الفترة القادمة الفاصلة بین الدورتین. وفي ھذا السیاق، سیسلط المؤتمر أیضا  الضوء على الدور الرئیسي لنظام 
 موجھة للمستخدم وقابلة لالستخدام. ت مناخیةتعزز وتولد خدماجامعة كمنصة  )CSIS(المعلومات 

مناقشة رفیعة المستوى، بمشاركة األطراف المعنیة األساسیة على الصعید العالمي في مجال وست عقد  
بما في ذلك الجوانب المتعلقة  ،في تكامل الخدمات المناخیة المتاحة ستتناول التحدیات والفرصوالخدمات المناخیة، 

النظر في أوجھ التآزر القویة بین في بالنظم األساسیة الداعمة، ون ھج تقدیم الخدمات، وأولویات تطویر القدرات، و
 المستخدمین.جماعات البحوث والعملیات المناخیة، فضال  عن االنخراط المستمر والمعزز مع 
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 جدول األعمال المؤقت

/ شباط 23بعد ) العروض( 5إلى  1من  بالجلساتاختیار المتحدثین وعناوین العروض الخاصة سیجرى : مالحظة
 .في المؤتمر الفني، مع مراعاة تحقیق التوازن الجنسي واإلقلیميالمرشحین للمشاركة حسب  2018فبرایر 

 نیسان/ أبریل 11الیوم األول: األربعاء، 

 التسجیل 9:00 – 8:30

 تمھید

 افتتاح الدورة 9:10 – 9:00
 عبر عنھا األعضاءیاستعراض األولویات، واالحتیاجات، والمتطلبات التي  9:40 – 9:10
 دور لجنة علم المناخ في تلبیة احتیاجات األعضاء: الفرص والتحدیات 10:00 – 9:40

 وصور جماعیة استراحة 10:30 – 10:00

 المناخیةالرصد وإدارة البیانات عملیات الجلسة األولى: 
 والخطوات التالیةاإلنجازات  10:45 – 10:30
 عروض) عن الممارسات الجیدة في المجاالت ذات الصلة، من قبیل: 3عروض (بحد أقصى  11:30 – 10:45

على الشبكات المرجعیة والشبكات  التركیز –شبكات الرصد، والتحدیات وخطط للتحسین  -
 الطوعیة

معلومات على نطاق أوسع في الوالتقارب مع إدارة  المرجعإطار إدارة البیانات المناخیة:  -
 )WMO(المنظمة 

 من النھوض بھا وكیف یتم ذلك المبادرة الدولیة إلنقاذ البیانات: ما الغرض -
 أسئلة وأجوبة 11:45 – 11:30

 الجلسة الثانیة: مراقبة المناخ وتقییمھ
 والخطوات التالیةاإلنجازات  12:00 – 11:45

12:00 – 12:45 

 عروض) عن الممارسات الجیدة في المجاالت ذات الصلة، من قبیل: 3عروض (بحد أقصى 
 لمناخالوطنیة للمراقبة انواتج  -
 ظواھر الطقس والمناخ المتطرفة -
 التحلیل المناخي والتقییم المناخي -

 أسئلة وأجوبة 13:00 – 12:45

 غداء 14:30 – 13:00

 الجلسة الثالثة: التنبؤات واإلسقاطات المناخیة وآلیات تقدیمھا

 والخطوات التالیةاإلنجازات  14:45 – 14:30

14:45 – 15:30 

 عروض) عن الممارسات الجیدة في المجاالت ذات الصلة، من قبیل: 3عروض (بحد أقصى 
 العالمي لمناخ الموسميآخر تطورات ا -
 دون الموسمي إلى الموسميالتنبؤ الموضوعي  -
 التنبؤ بالمناخ على مستوى سنوي إلى عقديآخر تطورات  -
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 أسئلة وأجوبة 15:45 – 15:30

 استراحة 16:15 – 15:45

 الجلسة الرابعة: المعلومات المناخیة من أجل التكیف وإدارة المخاطر

 والخطوات التالیةاإلنجازات  17:00 – 16:45

17:00 – 17:45 

 عروض) عن الممارسات الجیدة في المجاالت ذات الصلة، من قبیل: 3عروض (بحد أقصى 
 إدارة المخاطر المناخیة على نطاق إقلیمي/ وطني -
 تعزیز استخدام المؤشرات المناخیة المخصصة لكل قطاع في التطبیقات القطاعیة -
 عارف باألنشطةالممارسات الجیدة المراعیة لالعتبارات الجنسانیة بشأن ربط الم -

 أسئلة وأجوبة 18:00 – 17:45
 

 نیسان/ أبریل 12، الخمیس: الثانيالیوم 

 : تطویر القدراتالخامسةالجلسة 

 اإلنجازات والخطوات التالیة 9:15 – 9:00

9:15 – 10:00 

 عروض) عن الممارسات الجیدة في المجاالت ذات الصلة، من قبیل: 3عروض (بحد أقصى 
 األبعاد الجنسانیة في بناء القدرات للخدمات المناخیةمعالجة  -
 دور وسائل التواصل االجتماعي في الخدمات المناخیة -
 ضمان إدارة الجودة في الخدمات المناخیة -

 أسئلة وأجوبة 10:15 – 10:00

 استراحة 10:45 – 10:15

 للجنة علم المناخ: صیاغة االستراتیجیة الخاصة بالدورة السابعة عشرة السادسةالجلسة 

 : المفھوم والتنفیذ)CSIS(نظام معلومات الخدمات المناخیة  11:30 – 10:45

 أسئلة وأجوبة 12:00 – 11:30
 غداء 13:30 – 12:00

13:30 – 15:30 
مناقشة موجھة بشأن النظم األساسیة، والفرص والتحدیات الخاصة بتقدیم الخدمات وتطویر 

بالخدمات المناخیة المتكاملة الخاصة بالعملیات المتعلقة بالسیاسات ودعم القدرات فیما یتعلق 
 عملیة صنع القرار على الصعید القطري؛ تلیھا مناقشة مفتوحة.

 استراحة 16:00 – 15:30
 تلبیة احتیاجات األعضاء: موجز المؤتمر الفني 16:30 – 16:00
 مناقشة أخیرة وبیان ختامي 17:00 – 16:30

 
 ــــــــــــــــــــــــــ


