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خدمات املناخ التطبيقية:
حوار من أجل اتخاذ إجراءات عملية
 1متوز/يوليو 2013

مركز املؤمترات الدولي بجنيف (جنيف ،سويسرا)

الغرض
عقب النجاح الذي حققه احلوار املعنون« :مستخدمو
ومقدمو اخلدمات املناخية :نحو تنفيذ اإلطار العاملي
للخدمات املناخية» (جنيف 27-26 ،تشرين األول/أكتوبر
 )2012الذي نُظم في إطار الدورة االستثنائية للمؤمتر العاملي
لألرصاد اجلوية ( 31-29تشرين األول/أكتوبر ،)2012
تعقد املنظمة ( )WMOحواراً ثاني ًا في إطار االجتماع األول
للمجلس احلكومي الدولي للخدمات املناخية ()IBCS-1
الذي سيعقد في جنيف في الفترة  5-1متوز/يوليو  2013في
مركز املؤمترات الدولي بجنيف (.)CICG
وقد أتاح احلوار األول ،الذي حضره أكثر من  300مشارك،
الفرصة للتعبير عن االلتزام الدولي القوي باإلطار العاملي
للخدمات املناخية ( )GFCSولتقاسم اخلبرات والدروس
املستفادة فيما يتعلق بإنتاج اخلدمات املناخية وتطبيقها
في قطاعات اجتماعية اقتصادية مختلفة في مختلف
أنحاء العالم .كما عرض احلوار مسائل حيوية اليزال
يتعني التصدي لها في الفترة املمتدة حتى االجتماع األول
للمجلس احلكومي الدولي ( ،)IBCS-1والسيما ما يلي:
■

الروابط بني ركائز اإلطار العاملي (،)GFCS
والتنسيق بني مختلف األطراف الفاعلة للتمكني
خلدمات املناخ التطبيقية؛

■

كيف ميكن للبلدان والشركاء أن يشاركوا في
التنفيذ العملي لإلطار العاملي ( )GFCSعلى
الصعيد العاملي إلى الصعيد الوطني.

وهذا احلوار الثاني ،املنظم حول هذين املوضوعني ،يرمي
إلى توفير منبر إلثبات الفوائد التي ستترتب على وجود
نظام منظم ومنسق ،مع تقدمي أمثلة ملموسة لألنشطة
الراهنة التي تنفذها أطراف فاعلة مختلفة على الصعيد
العاملي إلى الصعيد الوطني.

تنظيم احلوار
يجري تنظيم احلوار مع التركيز على اجلوانب التشغيلية.
وستدعم تنظيم هذا اللقاء جلنة تتألف من األطراف
املعنية الرئيسية املشاركة في تنفيذ ركائز اإلطار العاملي
(برنامج التواصل مع املستخدمني؛ نظام معلومات
اخلدمات املناخية؛ الرصد واملراقبة؛ البحوث والنمذجة
والتنبؤ؛ تطوير القدرات) والوكاالت الرئيسية التابعة
لألمم املتحدة واملعنية بتنفيذ األولويات األربع األولية
لإلطار العاملي (احلد من مخاطر الكوارث ،والصحة،
واملاء ،والزراعة/األمن الغذائي) .وسيدور هذا احلوار
حول ركائز أو مكونات اإلطار العاملي ( )GFCSالالزمة
للتمكن من تقدمي اخلدمات املناخية بشكل تطبيقي.
وسيولى اهتمام خاص للمجاالت األربعة ذات األولوية
لإلطار العاملي (.)GFCS
وسيجري احلوار برمته في «جلسات عامة» .وسييسر
هذا احلوار إجراء حلقات نقاش يشارك فيها اجلمهور
واحملاضرين.

املشاركة
من املتوقع أن تشارك املجموعات التالية في احلوار:
■

مستخدمو اخلدمات املناخية ،الذين يختارون من
بني صانعي القرارات واملمارسني ،مبا في ذلك ممثلو
املنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص ،الذين
يضطلعون يومي ًا باملسؤولية عن اتخاذ قرارات،
واملتضررون باملناخ وتقلبية املناخ وتغيره ،في
دوائر احلد من مخاطر الكوارث واملاء والصحة
والزراعة؛

■

مقدمو اخلدمات املناخية ،من بني املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية واملرافق الوطنية للهيدرولوجيا،
واجلامعات ،واملختبرات البحثية (مبا في ذلك
مقدمو اخلدمات الذين يركزون على استخدام
النواجت الساتلية إلعداد خدمات مناخية)؛

■

الوكاالت الشريكة التي تستثمر بالفعل في أنشطة
مختلفة تتصل بركائز ومكونات اإلطار العاملي
()GFCS؛

■

البعثات والوفود الوطنية التي مقرها جنيف
واملشاركة في االجتماع األول للمجلس احلكومي
الدولي للخدمات املناخية (.)IBCS-1

أنشطة ذات صلة
الدعوة موجهة لتقدمي عروض مللصقات لتقدمي أمثلة
ملموسة للمبادرات أو األنشطة التي يتخذها الشركاء أو
البلدان .و ُينتظر أن تُعرض امللصقات طوال فترة انعقاد
االجتماع األول للمجلس احلكومي الدولي .وإضافة إلى
ذلك ،سيستضيف االجتماع عدداً محدوداً من اللقاءات
اجلانبية .وستوفر منصات للعرض بناء على الطلب.
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