
 

  
 (CHy-196) إلى: أعضاء لجنة الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة

 
 صورة إلى: المستشارين الھيدرولوجيين ألعضاء للممثلين الدائمين

 

 2016تموز/ يوليو  20جنيف،  SG/ASG/SPO/WLHW-Rome(2016) الرسالة رقم:
  

 2 :المرفقات
 
 

 )2016كانون األول/ ديسمبر  5-6حلقة عمل بشأن ريادة المرأة في مجال الھيدرولوجيا (  الموضوع: 
  

 

 2016كانون األول/ ديسمبر  5اإلجراء المطلوب: ترشيح مشاركات في موعد غايته 
 

 

 
  تحية طيبة وبعد،

 
، والموجھة إلى معالي وزراء 2016أيار/ مايو  23، المؤرخة WMO-1430أود اإلشارة إلى الرسالة التعميمية 

ريادة  والتي أعلنا فيھا عقد حلقة عمل بشأن، (WMO)الخارجية في الدول األعضاء بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
، في روما، إيطاليا، قبيل الدورة الخامسة 2016كانون األول/ ديسمبر  5-6المرأة في مجال الھيدرولوجيا في الفترة 

  .(CHy-15)عشرة للجنة الھيدرولوجيا 
  

وأود من خالل ھذه الرسالة أن التمس مساعدتكم في توجيه عنايتنا إلى المرشحات المحتمالت من بلدكم، 
). والرجاء استخدام استمارة الترشيح 1والالتي يستوفين المعايير المحددة في المذكرة المفاھيمية المرفقة (المرفق 

  المرفقة لھذا الغرض.
 

مونھا ال تستتبع بالضرورة الحصول على دعوة للحضور. فنظراً إلى الرجاء مالحظة أن الترشيحات التي تقد
عدد األماكن المتاحة المحدود، ستعد لجنة االختيار قائمة محدودة بأكفأ المرشحات، مع كفالة التمثيل الجغرافي، وستبت 

 )2رة الترشيح (االستمارة في مسألة تقديم الدعم المالي. ولذا فمن األھمية بمكان أن تستوفي مرشحتكم (مرشحاتكم) استما
باستفاضة قدر المستطاع. ولئن كنا نرحب بترشيح أكثر من مشاركة، يرجى مالحظة أن المساعدة المالية لن ُتقدم ألكثر 
من مرشحة واحدة من كل بلد. ولعلكم ترغبون في ھذه الحالة ترتيب المرشحات حسب األولوية أو إعطاء لجنة االختيار 

  ار المرشحة األنسب.موافقتكم على أن تخت

 

 (CHy-15) وأود أيضاً أن أشجعكم على النظر في أن يضم وفد بلدكم إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا
 (Cg-17) 59مرشحاتكم، أو في دعوتھن إلى حضور الدورة بصفة مراقبات. فھذا اإلجراء يلبي بشكل مباشر ما طلبه القرار 

  بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إذ حّث األعضاء على ما يلي:
  
 ؛(WMO)زيادة تمثيل المرأة في وفود البلدان إلى اجتماعات الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة  - 

 
ترشيح مزيد من اإلناث للمشاركة في أعمال اللجان الفنية بصفة عضوات في أفرقة اإلدارة التابعة  - 

 للجان الفنية، وكذلك كعضوات في فرق الخبراء واألفرقة العاملة والبرامج ذات الصلة؛
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  SG/ASG/SPO/WLHW-Rome(2016(، 1المرفق 
  

  حلقة العمل بشأن ريادة المرأة في مجال الھيدرولوجيا
  

  ، روما، إيطاليا2016كانون األول/ ديسمبر  6-5
  

. وھي موجھة للمندوبات الموفدات مباشرة (CHy-15)قبل الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا سُتعقد حلقة العمل 
.و/ أو لإلناث العامالت في المرافق الوطنية للھيدرولوجيا في (CHy-15)للدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا 

. ومحتوى الحلقة موجه نحو بناء مجموعة من المھارات العملية للريادة، مع (WMO)الدول األعضاء في المنظمة 
تواصل والتفاوض والتوصل إلى توافق اآلراء. وتھدف الدورة إلى أن تكون بمثابة لقاء تفاعلي التركيز على مھارات ال

 ودينامي، مع إتاحة الوقت إلبداء التعليقات وتقاسم الدروس المستفادة والرؤى المتعمقة.
  

 الخلفية
  

زيادة االستثمار في المرأة من خالل بناء قدراتھا، وزيادة مشاركتھا في صنع القرار من بين التوصيات الرئيسية 
. ھذا، وقد اعتمد )2014تشرين الثاني/ نوفمبر  5-7للمؤتمر المعني باألبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ (جنيف، 

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي  (Cg-17) 59قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ال
أشار إلى ضرورة توسيع نطاق مشاركة المرأة وريادتھا في العلوم وصنع القرارات بشكل عام، وفي األرصاد الجوية 

الريادة واتخاذ وعلم المناخ والھيدرولوجيا بشكل خاص. وأقر المؤتمر بأن التنوع الجنساني له أثر إيجابي على جودة 
القرار. كما حث األعضاء على تشجيع ودعم زيادة عدد النساء المھنيات في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

، بما في ذلك على مستويات صنع القرار؛ وزيادة تمثيل المرأة في الوفود في اجتماعات (NMHSs)والھيدرولوجيا 
رشيح مزيد من اإلناث للعمل في الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ؛ وت(WMO)الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة 

(WMO)  وھياكل العمل التابعة لھا، وفي اللقاءات التدريبية، ضمن جملة أمور. وأخيراً، فإن سياسة المنظمة(WMO) 
كل من المستوى المحدثة بشأن المساواة بين الجنسين تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في فرص التدريب على 

). (Cg-17) 59، المرفق، القرار 4.3المحلي واإلقليمي والدولي بھدف تحقيق التوازن بين الجنسين في التمثيل (الفقرة 
ولما كان من الالزم توسيع نطاق ھذه التحديات لتشمل المجاالت ذات الصلة بالمياه (المياه اآلمنة، والمرافق الصحية، 

ا إلى ذلك)، فإن ھذه الحلقة ستبني قدرة النساء العامالت في مجال الھيدرولوجيا على والحد من مخاطر الكوارث وم
 الريادة.

  
 األھداف والنتائج المتوقعة

  
دعم  (2)تعزيز الريادة التي تراعي الجنسين؛  (1)تھدف حلقة العمل بشأن ريادة المرأة في مجال الھيدرولوجيا إلى: 

امالت على كل من المستوى اإلقليمي والوطني المحلي وعلى مستوى أحواض مھارات وقدرات الريادة لدى النساء الع
زيادة عدد النساء في الوفود إلى اجتماعات  (4)زيادة خبرة النساء في المشاركة في االجتماعات الدولية؛  (3)األنھار؛ 

 على المدى القصير والمدى المتوسط. (WMO)الھيئات التأسيسية التابعة للمنظمة 
  

وحضور ھذه  (WMO)ن تكتسب المشاركات في حلقة العمل الثقة من خالل االحتكاك بأنشطة المنظمة ويتوقع أ
 التجمعات الدولية وتمثيل مؤسساتھن وبلدانھن. كما يتوقع منھن أن يشاركن بمزيد من النشاط في التعاون العلمي الدولي.

  
 المشاركات

  
من العامالت في المرافق الوطنية الھيدرولوجية بالدول  20-25حلقة العمل موجھة لمجموعة محدودة تتألف من 

  . ويتوقع من المشاركات ما يلي:(WMO)المنظمة  األعضاء في
أن يكن حاصالت على شھادة أكاديمية في مجال الھيدرولوجيا أو الھندسة أو علوم األرض أو في مجال آخر  -

 ذي صلة؛
 ارة؛أن يعملن كمھنية كبيرة و/ أو يشغلن منصباً في اإلد -
 أن يتمتعن بمستوى عاٍل من الكفاءة في تخصصھن الفني أو الوظيفي؛ -
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 أن يدمجن األھداف والقيم المؤسسية مع احتياجات أصحاب المصلحة والمستخدمين؛ -
 أن يبدين اھتماماً كبيراً بالتعاون الدولي في مجال الھيدرولوجيا؛ -
 أن يكون لديھن معرفة باإلنكليزية ألغراض العمل. -

  ختيارعملية اال
 

التفضل بترشيح  (WMO)المنظمة  ال يتوافر سوى عدد محدود من األماكن. ويرجى من الممثلين الدائمين لألعضاء لدى
مشاركات يتمتعن بالكفاءات المناسبة لما ُذكر أعاله. كما ُيرجى منھم أن يضموا في وفودھم إلى الدورة الخامسة عشرة 

المرشحات المحتمالت لحلقة العمل، أو أن يرشحھن للعمل كخبيرات مدعوات. ويمكن  (CHy-15)للجنة الھيدرولوجيا 
  أن يقترحوا مشاركات ذات صلة، رھنا بموافقة الممثل الدائم وبترشيحه لھن بعد ذلك. (WMO)أيضاً لموظفي المنظمة 

ستولى األولوية للمشاركات وتتوافر موارد مالية محدودة لتحمل تكاليف السفر ودفع بدل إقامة يومي للمشاركات. و
  .(CHy-15)الالتي سيحضرن الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا 

 
  اللغة المستخدمة في حلقة العمل

 
ستدار حلقة العمل باإلنكليزية فقط، ولن توفر خدمات ترجمة فورية. وسيكون موجوداً في مكان انعقاد حلقة العمل 

  نسية واإلسبانية لمساعدة من يواجھون صعوبات لغوية طفيفة.يجيدون الفر (WMO)المنظمة موظفون من 
 

 مسودة جدول األعمال
  

 اليوم األول

 كلمة ترحيب وتقديم الصباح
 

 كلمة ترحيب 
 إذابة الجليد: نشاط الدور النموذجي للمرأة 
 تحديد المطلوب: األھداف 

 المبكرالنشاط: األثر الثقافي والشخصي المترتب على التنميط   مقدمات ثقافية
 الرسائل الجنسانية 

 قوة الرسائل الصغيرة جداً  -
 الحواجز غير الملموسة -

 االنحيازات والعقبات غير المقصودة أمام دمج المرأة 

النشاط: مواجھة األفعال والمواقف التي تنتقص من الذات (مثل الخوف   مھارات التواصل
 من الفشل والقدرة على إيثار االبتعاد

 تقديم رسائل رئيسية بفعالية إستراتيجيات 

 بناء المھارات: تقديم عروض بثقة   مھارات التواصل بعد الظھر
 تعظيم أثر الخطاب/ العرض -
 السيطرة على العواطف واالحتفاظ بالھدوء تحت الضغط -
نصائح إللقاء خطاب أمام جمھور (لغة الجسد واألسلوب ونبرة  -

 الصوت)
 إدارة األزمات بثقة -
-  ً  التحدث في بيئة ذكورية أو في سياق منحاز جنسانيا

 عمل جماعي: نشاط التحدث أمام الجمھور 

ً باستخدام إستراتيجيات التواصل ويتلقين  تقديم عروض المشاركات يقدمن عروضا
 تعليقات.

 التأمل في الدروس المستفادة من اليوم األول  واجب منزلي
 إعداد قائمة ببنود النشاط الشخصي 
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 اليوم الثاني

 التواصل والمجموعات: العمل الجماعي واالتفاق الصباح
 التواصل في االتجاھين 
 فعالية االستماع 
 تقديم وتلقي التعليقات 
 اإلسھام بفعالية في النقاش 
 تيسير عقد مناقشات واجتماعات فعالة 
 تمرين االستماع والتعليق 
  

  ديناميات جماعية فعالة:
  الغرض واألسلوب التلقائي للناس (أسلوب موجه نحو تحقيق

الغرض، إدراك احتياجات كافة األطراف المعنية وتلبيتھا، إقامة 
 شراكات وعالقات)

 بناء الثقة 
  التعاون وبناء توافق اآلراء (تفتيت المسائل الكبيرة إلى مسائل

صغيرة، وإعادة التأطير، وتوسيع نطاق الخيارات، والتفاوض، 
 جاد أرضية مشتركة وجمع المشاركين على كلمة سواء)وإي

 إدارة النزاعات 
 تمرين التشارك من أجل األداء/ النوايا 

 القيام بأدوار (بناء توافق اآلراء والصراعات) –النشاط  المفاوضات/ بناء توافق اآلراء

 اإلدارة واإلشراف والريادة المرأة في موقع الريادة بعد الظھر
  األساسية للقادة الجامعين الشاملين. أنماط الريادة.الكفاءات 
 ريادة المرأة: ما ھي سمات الرائدة القوية؟ 
  مواجھة تحديات بعينھا (مثل كيف تديرين فريقاً من الذكور/ تعملين في

بيئة ذكورية؛ كيف تديرين فريقاً مؤلفاً من رجال أكبر سناً و/ أو 
ية في منصب درجت عاملين من الرجال؛ كيف تتمتعين بالمصداق

 العادة على أن يشغله رجال؛ تطوير قدرات الموظفات ورعايتھن)

رئيسات دوائر الھيدرولوجيا يحكين قصصھن وتجاربھن الشخصية في  نقاش غير رسمي
 طريقھن إلى الريادة. نقاش جماعي

 تخطيط األنشطة الشخصية  تخطيط األنشطة والختام
 نقاش جماعي: الخطوات التالية 
 استعراض األفكار الرئيسية 

  
يھدف النقاش غير الرسمي إلى تقريب مضمون حلقة العمل من واقع عمل المشاركات، وإلى توفير منتدى لمناقشة 
التحديات والفرص الخاصة بالنساء الرائدات في مجال الھيدرولوجيا. وسُتشجع المشاركات على اطالع المشاركات 

 والمشاركة في مناقشات صريحة. األخريات على قصصھن وإثارة قضايا
  

 عنصر اإلرشاد
  

دقيقة على أساس األولوية لألسبقية (يلزم التسجيل مسبقاً)  45-60ستتاح جلسات فردية للتوجيه واإلرشاد مدتھا 
كانون األول/ ديسمبر)، وكذلك في اليوم األول من الدورة  6للمشاركات المھتمات في اليوم الثاني من حلقة العمل (

كانون األول/ ديسمبر). وستتناول ھذه الجلسات حصراً تحديات محددة  7( (CHy-15)الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا 
لتحسين  تتعلق بالمھارات التي تناولتھا حلقة العمل. وستحدد المتدربات أھم قضيتين أو ثالث قضايا يردن دراستھن

مھارتھن الريادية وإعداد خطط عمل شخصية. ولن تقدم جلسات التوجيه واإلرشاد إال للمشاركات في حلقة العمل الالئي 
 .(CHy-15)يشاركن أيضاً في الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا 
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 المواد المرجعية
  

سيوفر لكل مشاركة في حلقة العمل كتاب عمل مطبوع أو إلكتروني، مع شرائح عرض وأفكار وإستراتيجيات وأمثلة 
 وتطبيقات عملية، للرجوع إليھا.

  
  جھة االتصال

Dr 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 
E-mail: aalexieva@wmo.int 
 

__________ 
 



  SG/ASG/SPO/WLHW-Rome(2016)، 2المرفق 
  

  مجال الھيدرولوجياحلقة عمل بشأن ريادة المرأة في 
  2016كانون األول/ ديسمبر  6-5

  إيطاليا –روما 
  

  استمارة الترشيح
  

  إلى: 2016أيلول/ سبتمبر  5ُتعاد بعد استكمالھا في موعد ال يتجاوز 
  

Strategic Planning Office 
World Meteorological Organization 

Case Postale No. 2300 
CH-1211 Geneva 2 

Switzerland 

 
E-mail: tconcepcion@wmo.int (cc: ffol@wmo.int) 

Fax No.: +41 22 730 8023  

 
  

التالية أقدم أنا،.....................، الممثل الدائم لـ..... لدى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية المرشحة 
  للمشاركة في حلقة العمل الدولية المشار إليھا أعاله:

  
   السيدة                الدكتورة                 البروفيسورة  اللقب

        اسم العائلة:
        االسم:

        المرفق/ المنظمة:
        العنوان:

        عنوان البريد اإللكتروني:
        الھاتف:

        تاريخ الميالد:
الدور في الدورة الخامسة 
عشرة للجنة الھيدرولوجيا 

(CHy-15):  

   (CHy-15) لن تحضر الدورة            مراقبة          دوبة من

المؤھالت (الشھادات 
  األكاديمية، الدبلومات)

      

الوظيفة الحالية، مع عرض 
  موجز للمھام:
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ھل تنطوي مھام الوظيفة على 
من  إدارة شؤون عدد

  الموظفين؟

    ال                          نعم 

ھل تنطوي مھام الوظيفة على 
إدارة العالقات مع عمالء و/ 
 أو أصحاب مصلحة خارجيين؟

    ال                          نعم 

ھل لديك اھتمام بالتعاون 
الدولي في مجال الھيدرولوجيا، 

  أو خبرة في ھذا المجال؟

      

   األساسيات     جيد      جيد جداً      إجادة     اللغة األم   اإلنكليزيةالكفاءة في 
    ال                        نعم   طلب مساعدة مالية
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إال بالمشاركات المدرجات في قائمة أفضل  (WMO)مالحظة: استناداً إلى قرار لجنة االختيار، لن تتصل المنظمة 
  المرشحين.
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