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 (AMCOMET-5)  الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویةتقریر 

 مقدمة .1

في  افتراضیاً  (AMCOMET-5)ألرصاد الجویة لعقدت الدورة العادیة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي  
. وخالل الجزء  2021مارس  /آذار  16وسبق الدورة الوزاریة الجزء الخاص بالخبراء في  . 2021مارس  /آذار 17

رضت االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)  الخاص بالخبراء، عُ 
ً واعتُمدت إلى جانب  الموقرین انب الوزراء مشروع اإلعالن الوزاري للنظر فیھ وإقراره من ج . وأعد الخبراء أیضا

 االستراتیجیة المعتمدة. 

 ھي:  (AMCOMET-5)الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  لدورة ل وكانت األھداف الرئیسیة  

المنبثقة من الدورة  بشأن المسائل المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة تلقي تقاریر من أمانة  •
 ؛ (AMCOMET-4)الرابعة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 

النظر في االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس   •
 والمناخ)؛ 

 الجدید؛  (AMCOMET) المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  انتخاب مكتب •

للمؤتمر الوزاري األفریقي  النظر في القضایا األخرى ذات الصلة التي ظھرت منذ الدورة الرابعة  •
 ،(AMCOMET)لألرصاد الجویة 

 اعتماد اإلعالن الوزاري.  •

المتخصصة المعنیة بالزراعة والتنمیة الریفیة والمیاه والبیئة   الفنیةوستقدم نتائج الدورة إلى اللجنة  
(ARDWE) /2021أكتوبر   التابعة لالتحاد األفریقي والتي من المقرر عقدھا في تشرین األول. 

 المشاركة  .2

أفریقیا، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة،  حضر االجتماع الوزراء المسؤولون عن األرصاد الجویة في  
(المفوضیة األوروبیة، والمنظمة األوروبیة الستغالل سواتل األرصاد  المدعوون االتحاد األفریقي، والضیوف  مفوضیة و

)  (FCDO)  والتنمیة   وشؤون الكومنولث ، ووزارة الخارجیة  (AfDB)  التنمیة األفریقي بنك  ، و (EUMETSAT)  الجویة 
 بین. بصفة مراق

 حفل االفتتاح  .3

السیدة  ة  عادري تاالس، األمین العام للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، وسیأدلى كل من البروفیسور بیت 
االتحاد األفریقي للزراعة والتنمیة الریفیة واالقتصاد األزرق والبیئة المستدامة،   ةجوزیفا لیونیل كوریا ساكو، مفوض

للمؤتمر وزیر الطیران المدني في جمھوریة مصر العربیة (الرئیس المنتھیة والیتھ  ،عنبة محمد منار  السید   عادة وس
 . ، ببیانات افتتاحیة)(AMCOMET)الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 

المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة بالمشاركین وشكر رئیس  ري تاالسیبیت البروفیسورورحب  
شكر حكومة إثیوبیا على استضافتھا للمكتب اإلقلیمي كما وحكومة وشعب جمھوریة مصر العربیة على قیادتھم. 

التحاد األفریقي على شراكتھما  جویة واالمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد ال للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وأمانة 
القویة. وقدم البروفیسور تاالس لمحة موجزة عن مسألة تغیر المناخ في أفریقیا وما یرتبط بھ من زیادة في الظواھر 

 .المتطرفةوالمناخیة الجویة 
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األفریقي   وأفاد البروفیسور تاالس بأن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، بالتعاون مع مفوضیة االتحاد 
، تقوم اآلن بإعداد التقریر السنوي عن حالة المناخ في أفریقیا، الذي یمكن (RCCs) اإلقلیمیة األفریقیة یةمراكز المناخالو

  مزیداً وحدوث ظواھر متطرفة أن یكون أداة قویة لصانعي القرار. ویشكل النمو السكاني في العدید من المدن في أفریقیا 
وقد  ، ھناك حاجة إلى إیالء مزید من االھتمام للتكیف واالستثمار في خدمات اإلنذار المبكر. ومن ثممن التحدیات. 

ولكن تنفیذه في أفریقیا یمثل  (GMAS)أطلقت المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة 
 ً   بیرة في الرصد في أفریقیا، مما یجعل توافر اإلنذارات الدقیقة المبكرة أمراً . وعالوة على ذلك، ھناك فجوات كتحدیا
 ً   (GBON)العالمیة الرصد األساسي  لرصد من خالل شبكة لعملیات ا معاییر جدیدة  (WMO). وقد حددت المنظمة صعبا

رصد األساسي  شبكة التمویل من أجل شتى مع شركاء باالشتراك  وھي بصدد إنشاء مرفق تمویل الرصد المنھجي 
عدم القدرة على تقدیم بیانات لالستخدام العالمي لھ أثر سلبي على التنبؤات  وعلى نحو مستدام.  (GBON)العالمیة 

ً  (WMO)العالمیة واإلقلیمیة. وتعمل المنظمة  ، أشار إلى إصالح  على تحسین نظام الرصد الھیدرولوجي. وأخیراً  أیضا
والدول   وتعزیز المكاتب اإلقلیمیة من أجل تقدیم خدمة أفضل لألعضاء، وال سیما أقل البلدان نمواً  (WMO)المنظمة 

  (CREWS)المخاطر المناخیة اإلنذار المبكر ب المبادرات والمشاریع الجاریة مثل نظم  أكد أن  الجزریة الصغیرة النامیة. و
  (ClimSA)یبي والمحیط الھادئ والتطبیقات ذات الصلة والخدمات المناخیة داخل مجموعة دول أفریقیا والبحر الكار 

خطوة كبیرة نحو سد الفجوات في القدرات في المنطقة. وأعرب عن التزامھ والتزام المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  
 بمواصلة تطویر األرصاد الجویة في أفریقیا. 

،  ھتیالمشاركین في بیانھا باآلثار السلبیة لتغیر المناخ، وتقلب   سعادة جوزیفا لیونیل كوریا ساكورت وذكّ  
التي تدمر االقتصادات األفریقیة وتھدد  المتطرفة والمناخیة شدة الظواھر الجویة تواتر وتزاید والظواھر المتطرفة، و

ً قالت إن ھذا الوضع بعكس مسار المكاسب اإلنمائیة. و األخطار المناخیة حت  أصب و. 19- بسبب جائحة كوفید  یتفاقم حالیا
ً  المتزایدة تشكل تھدیداً  على الدور الھام   ةالمفوض تھا". وشددنصبو إلی: "أفریقیا التي  2063خطة عام لتحقیق    حقیقیا

أن تؤتي سیكفل  ذلك  قالت إن  الذي یجب أن یضطلع بھ قطاع األرصاد الجویة من أجل دعم قطاعات التنمیة األخرى. و
تحقّق التكامل واالزدھار والسالم ألفریقیا بأیدي مواطنیھا  یة البلدان األفریقیة وتطلعاتھا إلى "الجھود المبذولة لتحقیق رؤ

سعادة ساكو إلى أن   ت، ثمارھا. وأشار2063خطة عام الساحة الدولیة"، كما ورد في  على  قوة دینامیة وجعل القارة 
لقویین. ثم حثت القطاع على االستفادة من ھذا  نجاح قطاع األرصاد الجویة یعتمد على اإلرادة والدعم السیاسیین ا

بالتعاون في اإلشادة  إلى البروفیسور تاالسوضمَّت صوتھا االلتزام السیاسي القوي لرفع مستوى األرصاد الجویة. 
والمكتب اإلقلیمي ألفریقیا التابع للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة   (AU)الجید القائم بین مفوضیة االتحاد األفریقي 

في تنقیح  كان فعاالً ھذا التعاون أكدت أن . و(AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة وأمانة 
. الموقرون زراءاالستراتیجیة األفریقیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ) التي نظر فیھا الو

التنمیة األفریقي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة بنك االتحاد األوروبي، و  ومن بینھم جمیع الشركاء،  ةالمفوض توشكر
ألفریقیا، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة على دعمھم الطویل األمد للدول األعضاء من خالل مشاریع مختلفة، مما  

والمناخ. وأعربت عن تطلعھا إلى إقرار االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة والماء   مكن من تقدیم خدمات الطقس
بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)، ودعت الدول األعضاء والشركاء إلى ضمان التنفیذ الفعال والمنسق  

 لالستراتیجیة.

للمؤتمر الوزاري جمیع المشاركین على حضورھم الدورة الخامسة  عنبةمحمد منار سعادة وشكر  
. وأكد على أھمیة قطاع األرصاد  19- جائحة كوفیدبسبب افتراضیاً  ، التي تعقد  (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة 

موي. وأشار  في جدول األعمال االقتصادي والتنیؤدیھ الجویة في تقدیم الدعم لصناع السیاسات والدور الرئیسي الذي 
  (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  إلى الدورة الرابعة التي عقدت في القاھرة حیث التزم 

االتحاد األفریقي بالتعاون مع الدول األعضاء لتنقیح وتحدیث االستراتیجیة. وأعرب عن امتنانھ لالستراتیجیة  مفوضیة و
من خالل االجتماعات االفتراضیة التي  ووافقت علیھا جمیع مناطق أفریقیا  ھا الدول األعضاء فيتالمحدثة التي عرض 

. وقال الرئیس إنھ یتطلع إلى اعتماد االستراتیجیة المنقحة خالل الدورة. ودعا  2020نوفمبر   عقدت في تشرین الثاني/
یین في مختلف القطاعات.  على جمیع أصحاب المصلحة المعن اوإلى تعمیمھ اتنفیذھلى دعم  إاألفریقي االتحاد مفوضیة 

 ً الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا من تطویر الخدمات بما  المرافق في أن تتمكن جمیع  وأعرب عن أملھ أیضا
 یتماشى مع احتیاجات مستخدمیھا.
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 تنظیمیة ال مسائل ال .4

 انتخاب المكتب 

 في المكتب: انتُخب التالي ذكرھم  
 الكامیرون : الرئیس 
 األول للرئیس: السودان النائب  
 لرئیس: النیجرالثاني لنائب ال 
 النائب الثالث للرئیس: موزامبیق 
 المقرر: مصر  

 رسالة الرئیس المنتھیة والیتھ

المنظمة  ووزیر الطیران المدني في جمھوریة مصر العربیة، المشاركین،   ،عنبةمحمد منار سعادة شكر  
 االتحاد األفریقي، وأعضاء المكتب، على الجھود التي أدت إلى تنقیح االستراتیجیة.مفوضیة العالمیة لألرصاد الجویة، و

وأن تتحقق األھداف   وأعرب عن أملھ في أن یكون العمل الذي یضطلع بھ المكتب المنتھیة والیتھ مثمراً  
المناقشات على  بحیث قصرت  على االجتماعات، أثرت الجائحة التي  الناجمة عن المنشودة على الرغم من التحدیات 

 ً ً  االجتماعات االفتراضیة التي تواجھ مشاكل كبیرة في االتصال باإلنترنت. وتمنى للمشاركین اجتماعا  . ناجحا

 رسالة الرئیس القادم 

السید نغال بیبیھ جان إرنست ماسینا، وزیر النقل في الكامیرون، المشاركین على ثقتھم في سعادة شكر  
جمھوریة مصر العربیة،  في  ، وزیر الطیران المدنيعنبةترشیحھ. ثم شكر الرئیس المنتھیة والیتھ، سعادة محمد منار  

ملة بشأن األرصاد الجویة. وذكر أن التقدم  االستراتیجیة األفریقیة المتكاتنقیح والمكتب على قیادتھم التي أدت إلى  
المحرز في التطور التكنولوجي أتاح عقد اجتماع افتراضي جرت خاللھ مناقشات بشأن مسائل ھامة تتعلق باألرصاد  

الظواھر المتطرفة،  تغیر المناخ وللتأثر ب الدول األفریقیة معرضة بوجھ خاص  قال إن . والجائحةالجویة على الرغم من 
معلومات  تقدم ینبغي أن یكون وضع نظم لإلنذار المبكر من ثم،  وینبغي وضع سیاسات مالئمة للتخفیف والتكیف. و

إدراكا منھا لذلك، من خالل استراتیجیتھا  قد انخرطت حكومة الكامیرون، موثوقة أولویة بالنسبة للحكومات األفریقیة. و
ي تحدیث قطاع األرصاد الجویة، وافتتحت دورات تدریبیة متخصصة في مجال األرصاد  ، ف 2020-2030اإلنمائیة للفترة  

ر المشاركین بالحاجة الملحة إلى إنشاء اإلطار الوطني للخدمات  . وذكّ للفنون التطبیقیة الجویة في المدارس الوطنیة
ً لتنمیة أساسیة للھ، ألن خدمات الطقس والمناخ مھمة لصنع القرار وفعی المناخیة وت تشغیل   المستدامة. ومن المھم أیضا

ه إلى دعم  ء، دعا زمالءه وشركاالمركز اإلقلیمي للمناخ في وسط أفریقیا، في دواال، وأن یعمل بكامل طاقتھ. وأخیراً 
 المكتب الجدید، وإجراءاتھ، وتنفیذ االستراتیجیة المنقحة. 

 إقرار جدول األعمال 

 ) دون إدخال أي تعدیالت علیھ.2المرفق جدول أعمال الجزء الوزاري ( قرأُ  

 الفني تقریر الجزء  .5

، الممثل الدائم للكامیرون لدى المنظمة العالمیة لألرصاد  ، السید سیمبلیس تازوالفنيقدم رئیس الجزء   
 مارس. آذار/  16الذي عقد في   الفنيالجویة، تقریر الجزء  

 ) دون إدخال أي تعدیالت علیھ. 3المرفق (  الفنيتمت الموافقة على جدول أعمال الجزء و 
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 المتخصصة المعنیة بالزراعة والتنمیة الریفیة والمیاه والبیئة  الفنیةن التقریر قرارات اللجنة وتضمّ  
(STC-ARDWE)  المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة المتعلقة باألرصاد الجویة و(AMCOMET)  ، ُتقد التي ع  

بما في ذلك   (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة أنشطة وكذلك ، 2019أكتوبر   األول/  تشرینفي 
 االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویة. وذكر على وجھ التحدید ما یلي:تنقیح 

الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  إقرار إعالن القاھرة في تقریر   (أ) 
(AMCOMET-4)المتخصصة  الفنیةإلى اللجان أحیل قد . و(STCs)   لتطبیقات  التحاد األفریقي اطلب

 ؛ أن یكون أحد مراكز التفوق التابعة لالتحاد األفریقي  (ACMAD)األرصاد الجویة ألغراض التنمیة 

في أنشئ الفریق العامل المشترك وقد ؛ 2018التقدم المحرز في إعالن أبیدجان منذ اعتماده في عام  (ب)
من  (JWG)الفریق العامل المشترك تألف  ی لتنفیذ إعالن أبیدجان. و 2019 أكتوبر تشرین األول/

فریق الخبراء المعني بالنشر التابع لالتحاد  ، ورئیس الفنیین اإلقلیمیة وخبرائھا اللجان االقتصادیة 
المؤتمر الوزاري أمانة  كرئیس، و (AUC)مفوضیة االتحاد األفریقي ، و(RAIDEG)اإلقلیمي األول 

المنظمة األوروبیة الستغالل السواتل المخصصة  ، و(AMCOMET) األفریقي لألرصاد الجویة
التابعة  ئیة واستخدام الفضاء الفضاالنظم وشعبة ، كأمانة مشتركة (EUMETSAT)لألرصاد الجویة 

العامل المشترك كمراقبین. ومنذ ذلك الحین، اجتمع الفریق   للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة
(GWJ) الفریق العامل   خمس مرات (اجتماع مادي واحد وأربعة اجتماعات افتراضیة). وقد حقق

الجیل الثالث من ع مذكرة مفاھیمیة بشأن ضَ ' وَ 2؛ 'األولویات اإلقلیمیة حّدد  '1ما یلي: 'المشترك 
  اإطارأعد ' 3' ؛(AMSAF)  المرفق األفریقي لتطبیقات األرصاد الجویة الساتلیة –متیوسات  سواتل 

 مع االتحاد األوروبي بشأن تعبئة الموارد؛ لتفاعالت ا أ ' بد4'لتعبئة الموارد؛ 

والتقدم المحرز بشأن المرفق  (MTG)  متیوساتسواتل الجیل الثالث من االستعدادات إلطالق   (ج)
الجیل  األفریقي لتطبیقات األرصاد الجویة الساتلیة؛ والھدف من ذلك ھو ضمان االنتقال السلس من 

وإنشاء مرفق  (MTG)الجیل الثالث من سواتل متیوسات إلى  (MSG)الثاني من سواتل متیوسات 
منتجات مصممة خصیصا ستحداث ال (AMSAF) یةساتل تطبیقات األرصاد الجویة الأفریقي ل

سیكون    )PUMA  ،AMESD  ،MESA( المشاریع السابقة فیما یتعلق بللمستخدمین. وكما ھو الحال 
من   (PUMA)اإلعداد الستخدام الجیل الثاني من سواتل متیوسات في أفریقیا ھناك تحدیث لمحطات  

، لتمكینھا من مواصلة خدمات (NMHSs) أجل المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا
وتم   مصالحھا.وتبعاً ألولویاتھا وغیرھا من الخدمات المواضیعیة لمناطق محددة  يالبث والتنبؤ اآلن

 االتفاق على ثمانیة مجاالت مواضیعیة:

 ، الخ) الجوي ، النھري النقل (البحري،  :1 المجال المواضیعي •
 الزراعة/ الرعي (بما في ذلك إدارة المیاه) : 2 المجال المواضیعي •
 (النظام البیئي) : البیئة 3المجال المواضیعي  •
 الطاقة (المیاه والریاح وإمكانات الطاقة الشمسیة والسدود)  :4 المجال المواضیعي •
 االقتصاد األزرق (الساحلي والبحري) :5 المجال المواضیعي •
 (DLDD): التصحر وتدھور األراضي والجفاف 6 المجال المواضیعي •
الحد من مخاطر الكوارث (الكوارث الطبیعیة بما في ذلك األعاصیر : 7 المجال المواضیعي •

 والجفاف والفیضانات والحرائق، وما إلى ذلك) 
 تلوث الھواء) الصحة (بما في ذلك  : 8 المجال المواضیعي •

المشتركة بین مفوضیة  األفریقي لألرصاد الجویة المؤتمر الوزاري بین أمانة على اإلنترنت ندوة مشتركة  (د) 
لألرصاد   على المرافق الوطنیة 19-كوفیدبشأن آثار االتحاد األفریقي والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  
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، والقرارات الوزاریة للدورة االستثنائیة للوزراء المسؤولین عن البیئة  (NMHSs)الجویة والھیدرولوجیا 
المتخصصة المعنیة بالتنمیة   الفنیةوالموارد الطبیعیة بما في ذلك األرصاد الجویة تحت رعایة اللجنة 

قد  و)؛ 2020نوفمبر   الثاني/ تشرین(  19-كوفیدبشأن  (STC-ARDWE)الریفیة الزراعیة والمیاه والبیئة 
الدورة الخامسة للمؤتمر ست توصیات الندوة المشتركة على اإلنترنت األساس الذي یقوم علیھ إعالن أر

  (AUC)مفوضیة االتحاد األوربي وتكوینھ. وأكدت  (AMCOMET-5)الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 
ري وشجعت الدول  على التزامھا بتنفیذ القرارات المتعلقة باألرصاد الجویة الواردة في اإلعالن الوزا

 األعضاء على تنفیذ التوصیات أیضا. 

 اعتماد االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)  .6

االستراتیجیة المتكاملة المنقحة  (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة أمانة  عرضت  
بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ). وتشمل االستراتیجیة المنقحة اآلن القضایا الناشئة التالیة: البیانات،  

والبحوث، والشراكات بین القطاعین العام والخاص، والبعد الجنساني على النحو الذي طلبھ األعضاء. وتم تسلیط  
 : (SP) خمس ركائز استراتیجیة علىفیھا الضوء 

 (NMHSs)والھیدرولوجیا  لألرصاد الجویة ةالوطنیلمرافق  لزیادة الدعم السیاسي   :1الركیزة االستراتیجیة  
 عن تنفیذ سیاسة المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة واالتحاد األفریقي بشأن نوع الجنس  ، فضالً واالعتراف بھا

 : تحسین شبكات الرصد، والوصول إلى البیانات ومعالجتھا 2الركیزة االستراتیجیة  

ً 3الركیزة االستراتیجیة   بشأن الطقس والمیاه   : تعزیز القدرات على إنتاج وتقدیم خدمات مصممة خصیصا
 المستدامةالتنمیة خ وتغیر المناخ، فضال عن نظم اإلنذار المبكر من أجل والمنا

 : البحث والتطویر واالبتكار والتدریب4الركیزة االستراتیجیة  

 : تعزیز الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. 5الركیزة االستراتیجیة  

وتظھر بوضوح الحاجة   (WMO)الركائز االستراتیجیة الجدیدة بشكل أفضل مع إصالح المنظمة تتواءم  و 
إلى البیانات والبنیة التحتیة، وإنتاج الخدمات وتقدیمھا من خالل بناء القدرات، والبحث والشراكات، والدعم السیاسي  

االتحاد األفریقي  الخاصة بمفوضیة مویل تال القوي. وسیتم تحدیث خطة التنفیذ. وتتماشى تعبئة الموارد مع آلیات  
 كون ھناك حاجة إلى التعاون والتنسیق الفعالین من أجل التنفیذ الناجح. ت. ومع ذلك، س(WMO)والمنظمة 

وقد أیدت الدورة ھذه االستراتیجیة تأییدا كامال. وأعرب العدید من الوزراء، بمن فیھم وزراء من بوركینا  
فاسو ومالي وغینیا وجزر القمر وتوغو، ومفوضو الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة، عن ارتیاحھم لالستراتیجیة المنقحة 

. ولوحظ أن الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة  (AMCOMET)لجویة المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد اوأثنوا على أمانة 
 .  العتمادھا على اإلنترنتالتي ُعقدت قد أیدت بالفعل االستراتیجیة المنقحة خالل الندوات دون اإلقلیمیة 

ھا. وشدد  ئزفنسنت ت. دابیلغو عن ارتیاحھ بوجھ خاص لالستراتیجیة المنقحة وتماسك ركاسعادة وأعرب  
بسبب شیخوخة الموظفین في المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا   4الركیزة االستراتیجیة  على أھمیة

عالوة على ذلك، أن یكون ھناك خبراء في مجال الجودة في أفریقیا إلنتاج  قال أنھ من المھم، والحاجة إلى استبدالھم. و
  الفنیین، وأشاد بالتزام ودعم الشركاء 5یزة االستراتیجیة معلومات مكیفة عن الطقس والمناخ. كما أكد على أھمیة الرك

التقدم في قطاع األرصاد الجویة في أفریقیا. بید أنھ أشار إلى الحاجة إلى  أوجھ والمالیین الذین مكنوا من إحراز بعض 
في  اد الجویة. وذكر لألرصالبنیة التحتیة إیجاد موارد مستدامة لتمویل وصیانة االستثمارات الوطنیة الطویلة األجل في 

ھ المنظمة العالمیة  تالذي استھل،  (SOFF)مرفق تمویل الرصد المنھجي أن بوركینا فاسو تؤید تأییدا كامال الختام  
 لألرصاد الجویة وشركاؤھا.
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 (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة   تقریر أمانة .7

رض أیضا  للتقریر عُ مختصراً وجزا م (AMCOMET)عرض المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  
العملیة  وذكر أن عت على الدستور وحالة المساھمات. رضت حالة البلدان التي وقّ خالل الجزء الخاص بالخبراء. وعُ 

 بطیئة ولكنھا واعدة. تزال  ال

 القاھرة على النحو الموجز أدناه: ركزت األنشطة على تنفیذ إعالن وقد  

وقد ُشّجع إقرار إعالن القاھرة.  : (STC3)المتخصصة   الفنیةالدورة الثالثة للجنة المشاركة في  •
 الخبراء والوزراء على حضور ھذه الدورات والدفاع عن قطاعھم؛ 

م  نظّ  : 2020فبرایر  /شباط،  (ARFSD) المشاركة في المنتدى اإلقلیمي األفریقي للتنمیة المستدامة •
للمرافق الوطنیة لألرصاد  الدور الحاسم  المركز األفریقي للسیاسة المناخیة بشأن حدث جانبي مع 

لتقدیم الخدمات المناخیة. وحضرت النیجر وموزامبیق وزمبابوي  (NMHSs) الجویة والھیدرولوجیا
ح األرصاد الجویة من أجل زیادة وضوالمنتدیات ویوصى بشدة بحضور ھذه   .(ARFSD)المنتدى 

 التنمیة واالعتراف بھا؛ خطةفي 

على  19-كوفیدآثار عن في تنظیم ندوة عبر اإلنترنت شتراك مع مفوضیة االتحاد األفریقي اال •
قد  . و2020یونیو  حزیران/، في (NMHSs)المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا 

للدورة االستثنائیة للوزراء المسؤولین عن البیئة والموارد  درجت التوصیات في اإلعالن الوزاري  أُ 
(تشرین    19-كوفید بشأن  STC-ARDWE  اللجنة  الطبیعیة، بما في ذلك األرصاد الجویة تحت رعایة

 )؛ 2020نوفمبر  الثاني/

االتحاد األفریقي إطالق تقریر حالة المناخ في فوضیة دعم المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وم •
جمھوریة مصر  في  ، وزیر الطیران المدني عنبة سعادة محمد منار ذلك شارك في وقد  أفریقیا: 
 العربیة؛ 

االتحاد  مفوضیة تنقیح وتحدیث االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة لألرصاد الجویة: جرى إطالع  •
 ؛ فیھا تعلیقاتھماإدراج الجویة على الوثیقة المنقحة و  لألرصادالعالمیة األفریقي والمنظمة 

مفوضیة االتحاد األفریقي والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة تنظیم ندوات عبر اإلنترنت مع  •
(RECSs)  ،تمت الموافقة على : وقد 2020نوفمبر تشرین الثاني/  23-27في الفترة  والدول األعضاء

 ؛ فیھا ھاإدراجاالستراتیجیة بتعلیقات طفیفة تم 

  التصدیق بھدف رئیسي ھو  2021ینایر   كانون الثاني/   26إلى   25تنظیم اجتماع المكتب في الفترة من   •
الخامسة دورة الاالستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن األرصاد الجویة وإعداد على 

  ستراتیجیة اال المكتب على  وقد صّدق  .  (AMOCMET-5)للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  
 ؛ (AMOCMET-5)الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة تنظیم  على و

تشرین ، (WMO)العالمیة لألرصاد الجویة بل المنظمة القیادة واإلدارة من قِ بشأن تمر مؤ تنظیم  •
 ؛ 2019نوفمبر الثاني/ 

مانة األواالتحاد األفریقي، مفوضیة إلعالن أبیدجان: رئیس  (JWG)الفریق العامل المشترك   إنشاء •
المنظمة األوروبیة و (AMOCMET)المشتركة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 

، واألعضاء اآلخرون ھم  (EUMETSAT)الستغالل السواتل المخصصة لألرصاد الجویة 
فریق الخبراء المعني عن رئیس   ، فضالً الفنیوناالقتصادیة اإلقلیمیة ومستشاروھا الجماعات 

مفھوم المشروع بھدف تفعیل وضع . ویجري (RAIDEG) االتحاد اإلقلیمي األولبالشراكة مع 
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وإنشاء  (MTG)الجیل الثالث من السواتل متیوسات إعالن أبیدجان وضمان االنتقال السلس إلى 
 . (AMSAF) مرفق أفریقي لسواتل األرصاد الجویة

التنمیة لبنك  التابع  (AFF)مرفق المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة إنشاء صندوق  •
التنمیة  االلتزامات األخیرة لبنك لصدور ولكنھ واعد  حتى اآلن ھذا الصندوق لم یُنشأ األفریقي:  

مرفق تمویل نافذة وصول إلى إتاحة ولكنھ یتوقع بالجائحة البنك انشغل قد  ف . (AfDB) األفریقي
 .(AMCOMET)التابع للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  (SOFF)الرصد المنھجي 

 والوزراء الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة خالت  امد .8

ر سعادة سیكو سانغاري، مفوض الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا لشؤون الزراعة والبیئة ذكّ  
الالزمة لإلنذار المبكر وإدارة مخاطر  البنى التحتیة القدرات والمتطرفة واالفتقار إلى لظواھر والموارد المائیة، با 

المركز اإلقلیمي للتدریب على األرصاد  الحظ بعض التقدم الھام في غرب أفریقیا: االعتراف بفإنھ الكوارث. ومع ذلك، 
األرصاد الجویة    كمركز مناخي إقلیمي، ومبادرة  (AGRHYMET) الجویة الزراعیة والھیدرولوجیا التطبیقیة وتطبیقاتھما

. وذكر أن االستراتیجیة المتكاملة المنقحة تشمل كثیرة  ، وتنفیذ األطر الوطنیة للخدمات المناخیة في بلدانالھیدرولوجیة 
احتیاجات جمیع الدول األعضاء لتحسین شبكات الرصد، والحصول على البیانات، وتوفیر الخدمات المناخیة. وأید  

تعبئة الموارد من أجل التنفیذ الفعال والمنسق. ودعا الشركاء إلى دعم التنفیذ حتى  ودعا إلى  إقرار االستراتیجیة  
قدرتھا على تقدیم واستخدام خدمات المعلومات المناخیة في إجراءات اإلنذار المبكر لمنع  تنمیة  تتمكن البلدان من  

 الكوارث في القارة. 

ة المحیط الھندي، عن سروره وارتیاحھ  وأعرب البروفیسور فیالیدوم ماریموتو، األمین العام للجن 
وقال إن المسائل  .(AMCOMET)لألرصاد الجویة األفریقي المؤتمر الوزاري  للمشاركة ألول مرة في دورة من دورات 
المخاطر المناخیة التي تشكل تھدیدات حقیقیة لتنظیم مجتمعاتنا،  في مواجھة التي تجري مناقشتھا حیویة: حیاة سكاننا 

في  حیوي دور  (NMHSs)  وللمرافقوقدرتھم على الصمود، وقدرتھم على التنبؤ بالمخاطر والتخفیف منھا وإدارتھا. 
النقل المصممة خصیصا للقطاعات اإلنمائیة مثل الزراعة والمیاه والصحة ووالمیاه والمناخ توفیر خدمات الطقس 

من جانب صناع القرار والشركاء  بشكل جیدوتخطیط األراضي والحد من مخاطر الكوارث، وإن لم یكن ذلك مفھوما 
االقتصادیین بل وحتى بعض الشركاء اإلنمائیین. وشدد على ضرورة التصدي لھذا التحدي وتعزیز وتحدیث المرافق  

(NMHSs) والموارد البشریة والمالیة، والمعدات، وتجھیز البیانات،   ة،سسیوالمؤ ةالقانونیبما یكفي من األطر ، وتزویدھا
ألخطار  وأدوات التنبؤ. وذكر أن منطقة المحیط الھندي ھي المنطقة الثالثة األكثر ضعفا، وقد شھد اآلثار المدمرة 

خطار األحوال أ في الدول الجزریة الصغیرة النامیة. وتدرك لجنة المحیط الھندي أن األحوال الجویة الھیدرولوجیة 
مرافقھا الوطنیة لألرصاد الجویة  في دعم تنخرط للتنمیة، وھي   توآثارھا المدمرة تشكل تھدیداالجویة الھیدرولوجیة 

ومجموعة دول أفریقیا والبحر الكاریبي  االتحاد األفریقيومن بینھم مفوضیة . وشكر جمیع الشركاء والھیدرولوجیا
والصندوق  االتحاد األوروبي، ،  الوكالة الفرنسیة للتنمیةالمیة لألرصاد الجویة، و، والمنظمة الع(ACP)والمحیط الھادئ 
في الختام  . وطمأن الجمیع المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة على دعمھم وأثنى على أمانة األخضر للمناخ 

ة، واتفاق باریس، وإطار سینداي،  االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویمع تتواءم أعمالھم إلى أن  
 ومسار ساموا.

المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  رئیس الثالث لنائب ال وتحدث الدكتور جانفار عبد هللا،  
(AMCOMET) أعاصیره  ظواھره المتطرفة وتھ وی وزیر النقل واالتصاالت في موزامبیق، عن آثار تغیر المناخ وتقلبو

على التكیف بسبب محدودیة فرص الحصول على التكنولوجیا وتنمیة المھارات   ةقدرالالمداریة في أفریقیا وانخفاض  
والموارد االقتصادیة. وأشار إلى زیادة الالجئین بسبب تغیر المناخ، والتشرید القسري، والنزاعات المحتملة على  

صیل نتیجة للفیضانات أو الجفاف. وأعطى مثاال على األعاصیر  الموارد بسبب نقص میاه الشرب أو تدمیر المحا
،  (2019) كینیثو إیداي المداریة المتكررة والعواصف المداریة في موزامبیق على مدى السنوات الثالث الماضیة، وھي 

قال  ). و2021فبرایر   )، وغوامبي (شباط/2021ینایر  )، وإلویس (كانون الثاني/2020دیسمبر  وتشالین (كانون األول/
ألرصاد الجویة، ولكنھا تعتقد أن ھناك حاجة  المرفق الوطني ل بھ یقوم  بالعمل الرائع الذي تعترف حكومة موزامبیق إن 

االستراتیجیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویة التي  وتفعیل یؤید وضع فھو إلى بذل المزید من الجھود في أفریقیا. ولذلك، 
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أداة لتعبئة الموارد. وأكد من جدید، بصفتھ بمثابة یمكن استخدامھا لتنسیق االستراتیجیات اإلقلیمیة والوطنیة، كما أنھا 
في الختام  ودعا النائب الثالث للرئیس، التزامھ بدعم تنفیذ االستراتیجیة، ال سیما في ضمان تنفیذ نظم إدارة الجودة. 

إلى القیام بذلك   (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة أقرانھ الذین لم یصدقوا بعد على دستور  
 . (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة لضمان استدامة منتظمة مساھماتھم وجْعل 

زیرة الغابات والموارد الطبیعیة في مالوي، إلى  ووالبرلمان  ة وأشارت األونرابل نانسي ج. تیمبو، عضو  
قوض جھود  التي ت على المجتمعات واالقتصادات األفریقیة، وأخطار األحوال الجویة الھیدرولوجیة آثار تغیر المناخ 

بشدة من تغیر المناخ، ومع ذلك فإن  تتضرر  أفریقیا قالت إن وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. الرامیة إلى الحكومات 
الطقس  اإلنذار المبكر بجنوب الصحراء الكبرى یمكنھا توفیر معلومات في أفریقیا   (NMHSs)من المرافق  20%أقل من 

في أفریقیا   (NMHSs)والمناخ لشعوبھا بسبب تحدیات مختلفة. ولذلك، یلزم القیام بتدخالت لبناء قدرة المرافق الوطنیة 
المؤتمر الوزاري  خدمات الطقس والمیاه والمناخ لكل دولة عضو فیھا. وأقرت باإلنجازات التي حققھا على توفیر 

وذكرت ، بما في ذلك االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویة. (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة 
مع االستراتیجیة األولى. وتدعم ھذه   2019عام  فيُوضعت التي سیاستھا الوطنیة لألرصاد الجویة واءمت مالوي أن 

السیاسة التنفیذ الناجح لمختلف السیاسات ذات الصلة، مثل سیاسة مالوي المتعلقة بتغیر المناخ، وذلك بضمان االستخدام  
ات السلیم لخدمات الطقس والمناخ لتعزیز نظم اإلنذار المبكر، بما في ذلك نظم اإلنذار المبكر على مستوى المجتمع

المحلیة. وشكرت جمیع الشركاء على التحسینات التي أدخلت على خدمات األرصاد الجویة خالل العقود الماضیة.  
  وفي توفیر خدمات البنى التحتیة  رغم ھذا التقدم، ال تزال مالوي بحاجة إلى مزید من الدعم في مجال  قالت إنھ  و 

 الطقس والمناخ. 

 القرارات واإلعالن  .9

الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري  بإعالن وأنھت مداوالتھا   الفنيوافقت الدورة على توصیات الجزء  
 ). 4المرفق (  (AMCOMET-5)األفریقي لألرصاد الجویة 

 حفل االختتام  . 10

، األمین العام للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، والدكتور  ري تاالسیأدلى ببیانات ختامیة البروفیسور بیت  
ل سعادة جوزیفا ساكو،  االتحاد األفریقي، الذي مثَّ بمفوضیة غودفري باھیجوا، مدیر إدارة االقتصاد الریفي والزراعة 

السید نغالي بیبیھ جان إرنست ماسینا، وزیر  سعادة ، و(ARBE) الزراعة والتنمیة الریفیة واالقتصاد األزرق ةمفوض
 . (AMCOMET)للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة الرئیس الجدید والكامیرون، في  النقل

للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة ري تاالس الرئیس الجدید یوھنأ البروفیسور بیت  
(AMCOMET) یتطلع إلى تعاون مثمر. وذكر أن المنظمة العالمیة لألرصاد  ن قال إوأعضاء المكتب. وأكد لھم دعمھ و

آثار الكوارث  و . المؤتمرالجویة یقودھا الممثلون الدائمون، ولذلك فإنھ سعید لتمكنھ من التفاعل مع الوزراء خالل دورة 
ناخ، بما في ذلك  واضحة للسكان األفارقة واقتصاداتھم. ولذلك، من الملح االستثمار في خدمات الطقس والمیاه والم 

، وقاعدة موارد بشریة ماھرة على النحو  من عملیات الرصد عمودھا الفقريشكل تی التي  -خدمات اإلنذار المبكر 
مكاسب اقتصادیة كبیرة. وقد أنشأت المنظمة  تحقیق ھذا من شأنھ أن یضمن فالمصاحبة لھا. والبنى التحتیة المناسب، 

لجلب موارد خارجیة. ودعا الوزراء، الذین یضطلعون  (SOFF)الرصد المنھجي مرفق تمویل العالمیة لألرصاد الجویة 
، إلى القیام بدورھم في تبادل البیانات وضمان  معھ تغیر المناخ والتكیفالمتعلق بعمال األبدور رئیسي في جدول 

قال في الشركاء على تعاونھم. وجوزیفا ساكو وجمیع مفوضة االتحاد األفریقي سعادة . وشكر عملیات الرصد استدامة
 مطمئن إلى أن أمانة المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة ستقدم كل المساعدة الالزمة.الختام إنھ 

، جمھوریة في مفوضیة االتحاد األفریقي القتصاد الریفي والزراعةاأ الدكتور غودفري باھیجوا، مدیر وھنَّ  
فترة والیة ناجحة.   ة الجدید  ةوتمنى للرئیسي األفریقي لألرصاد الجویة للمؤتمر الوزار ةالكامیرون النتخابھا رئیس

المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  وأعرب عن تقدیره لجمھوریة مصر العربیة على إدارتھا الناجحة لشؤون 
(AMCOMET)  على الدورة الناجحة ونتائج مداوالتھم، التي  الموقرین خالل فترة والیتھا. وأعرب عن امتنانھ للوزراء



 -11-  

شملت، في جملة أمور، إقرار االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)  
اھتمام دوائر  وقال إنھ یالحظ  األرصاد الجویة في أفریقیا.   التي توفر التوجیھ االستراتیجي الالزم في تطویر وتطبیق

أن تدفع قُدماً  عمل على األفریقي تاالتحاد  مفوضیة األرصاد الجویة ببرنامج الفضاء األفریقي. وھو یقدم تأكیدات بأن 
ركاء  والش (EUMETSAT)المنظمة و (WMO)بشأن المسائل الفضائیة، ورحب بتعاون المنظمة  جدول أعمال شامالً 

  2030ألفریقیا تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لعام  سیتیح ھو الذي للجمیع ن الجھد المشترك  إالمدیر وقال اآلخرین. 
المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة وأمانة  (WMO)المنظمة  في الختام  . وشكر 2063عام  خطة وتحقیق تطلعات 

(AMCOMET)  اإلقلیمیة والجماعات االقتصادیة  ة الناجحة، وطمأن الدول األعضاء على دعمھما في تنظیم ھذه الدور
االتحاد  مفوضیة  التزام إلى  (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة والمنظمات اإلقلیمیة ورئیس 

 بمواصلة دعم النھوض باألرصاد الجویة. األفریقي  

السید نغال بیبیھ جان إرنست ماسینا جمیع المشاركین على مشاركتھم النشطة ونوعیة سعادة  وشكر  
على حسن تنظیم   (AMCOMET)المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة المناقشات. وأعرب عن ارتیاحھ ألمانة 

على جودة   (AMCOMET)ویة المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجالدورة والوثائق الممتازة المقدمة. وھنأ خبراء 
الموافقة على االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة أتاح ذلك ال إن  والوثائق المقدمة إلى الوزراء. وق الفنيعمل الجزء 

الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي  المنقحة بشأن األرصاد الجویة واالتفاق على التوصیات ونشر إعالن 
. وینبغي أن یمثل ھذا اإلعالن نقطة تحول حاسمة في النظر في قطاع األرصاد  (AMCOMET-5)لألرصاد الجویة 

وتوافر  توافره   اضمن لھقال إنھ یالجویة في أفریقیا. ووجھ األمانة إلى إیالء اھتمام خاص لرصد تنفیذ التوصیات. و
دول للتنمیة المستدامة في القارة  المكتب بأكملھ للعمل من أجل ھذه الدینامیة الجدیدة التي تتماشى مع رؤیة رؤساء ال

 واختتم الدورة. 
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 1  المرفق

 األسماء المختصرة 

AfDB  بنك التنمیة األفریقي 
AFF المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة  صندوق مرفق(AMCOMET) 
AFD الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

AMCOMET  المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 
AMSAF المرفق األفریقي لسواتل األرصاد الجویة 
AMESD  المشروع األفریقي لرصد البیئة ألغراض التنمیة المستدامة 

AU  االتحاد األفریقي 
AUC  مفوضیة االتحاد األفریقي 

DREA إدارة االقتصاد الریفي والزراعة 
DRR  مخاطر الكوارث الحد من 

FCDO وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث والتنمیة 
EAC  جماعة شرق أفریقیا 

ECOWAS  الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا 
ECCAS  الجماعة االقتصادیة لدول وسط أفریقیا 

EU  االتحاد األوروبي 
IOC  لجنة المحیط الھندي 

GCF  الصندوق األخضر للمناخ 
MESA   البیئة واألمن في أفریقیا رصد 

MTG  الجیل الثالث من السواتل متیوسات 
PUMA وسات في أفریقیا یالتحضیر الستعمال الجیل الثاني من السواتل مت 
SADC  الجماعة اإلنمائیة للجنوب اإلفریقي 
SDGs أھداف التنمیة المستدامة 
SOFF صندوق مرفق الرصد المنھجي 

STC  المتخصصة الفنیةاللجنة 
WMO المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 
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 2المرفق  

 
 
 
 
   

 

   (AMCOMET-5)ألرصاد الجویة ل الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي
 2021مارس  آذار/  17-16

 جدول األعمال المؤقت 
 ))+3بتوقیت شرق أفریقیا (بتوقیت غرینیتش   1600- 1300الساعة  – 2021مارس  /آذار  17(الجزء الوزاري  

 مدیر الجلسة المتحدث/  بند جدول األعمال  الوقت 
وحدة خدمات   اإلنترنتالدورة على  موجز عن  1300

 WMOالمؤتمرات/  

1310 

 : حفل االفتتاح االولى  ةجلسال
 (WMO)ري تاالس، األمین العام للمنظمة یالبروفیسور بیت  •
الزراعة والتنمیة   ةجوزیفا لیونیل كوریا ساكو، مفوض  سعادة السفیرة  •

مفوضیة االتحاد  في الریفیة واالقتصاد األزرق والبیئة المستدامة 
 األفریقي 

المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد  ، رئیس عنبةمحمد منار سعادة  •
جمھوریة مصر  في وزیر الطیران المدنيو (AMCOMET)الجویة 
 العربیة 

وضیة  (مفمدیر الجلسة 
 االتحاد األفریقي) 

1330 

 المسائل التنظیمیة: الثانیة  لجلسةا
 أفرقة فرعیة) 5( انتخاب المكتب •
 مالحظات الرئیس المنتھیة والیتھ، مصر •
 الرئیس الجدید مالحظات  •
 صورة جماعیة •

 الرئیس: مصر 

 الرئیس القادم إقرار جدول األعمال 1350

 ني فالرئیس، الجزء ال  ني ف: تقریر الجزء الالجلسة الثالثة  1355

: اعتماد االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن  الجلسة الرابعة 1405
 األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ) 

 AMCOMETأمانة 

المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة : تقریر أمانة الجلسة الخامسة 1435
(AMCOMET) 

 AMCOMETأمانة 
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1445 

مداخالت الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة بما في ذلك لجنة  : السادسةالجلسة 
 (IOC)المحیط الھندي 

،  COMESA ،EAC ،ECCAS ،ECOWASمن قبل  (مداخالت موجزة 
IGAD  ،IOC  ،SADC  ،UMA ،… ( 

 

  فترة راحة  1515

 دورةقرارات وتوصیات ال  7.1: الجلسة السابعة 1525
 وزاري العالن  اإل 7.2 

 مقرر ال

1545 

 : حفل الختامالجلسة الثامنة
 (WMO)ري تاالس، األمین العام للمنظمة یالبروفیسور بیت  •
الزراعة والتنمیة   ةجوزیفا لیونیل كوریا ساكو، مفوض  سعادة السفیرة  •

مفوضیة االتحاد  في الریفیة واالقتصاد األزرق والبیئة المستدامة 
 األفریقي 

الكامیرون  في السید نغال بیبیھ جان إرنست ماسینا، وزیر النقلسعادة   •
للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة الرئیس الجدید و

(AMCOMET) 

(مفوضیة  مدیر الجلسة 
 األفریقي) االتحاد 
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 (AMCOMET-5)لألرصاد الجویة  الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي 
 2021آذار/ مارس  17-16

 جدول األعمال المؤقت 
 ))+3بتوقیت شرق أفریقیا (بتوقیت غرینیتش   1600- 1300 الساعة - 2021مارس  /آذار 16 -ني ف (الجزء ال

 المتحدث/ مدیر الجلسة  بند جدول األعمال  الوقت 
وحدة خدمات   على اإلنترنتالدورة موجز عن  1300

 WMOالمؤتمرات/  

1310 

 فتتاح : حفل االاألولى الجلسة 
 المكتب اإلقلیمي   /AMCOMETالدكتور آموس ماكاراو، مدیر أمانة  •

 (WMO)للمنظمة 
 مفوضیة االتحاد األفریقيمدیر  •
 في رئیس)، الھیئة المصریة لألرصاد الجویةال حون ( االلواء ھشام حسن ط •

 جمھوریة مصر العربیة

مفوضیة  مدیر الجلسة (
 ) االتحاد األفریقي

1330 

 المسائل التنظیمیة: الجلسة الثانیة 
 (BOGs 5) انتخاب المكتب •
 مالحظات الرئیس المنتھیة والیتھ، مصر •
 القادم  مالحظات الرئیس   •
 صورة جماعیة •

 الرئیس 

 الرئیس  إقرار جدول األعمال 

1445 

 : إعالن أبیدجان الجلسة الثالثة 
 STC-ARDWEموجز عن تنفیذ إعالن أبیدجان وقرارات  3.1

مفوضیة االتحاد  
 األفریقي 

األرصاد الجویة   للمرفق األفریقي لسواتلعرض المذكرة المفاھیمیة  3.2
(AMSAF) األعمال التحضیریة لالنتقال إلى الجیل الثالث من السواتل  و
 (MTG)متیوسات 

أمانة الفریق العامل 
 المشترك 

االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة المنقحة بشأن  : النظر في الجلسة الرابعة 1500
 األرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ) 

 AMCOMETأمانة 

1515 
 : التقاریر الجلسة الخامسة

 AMCOMET تقریر أمانة 5.1
 AMCOMETتقریر اجتماع مكتب  5.2

  AMCOMETأمانة 
 الرئیس المنتھیة والیتھ



 -16-  

1530 
 الملحةمسائل : الالجلسة السادسة

   AMCOMETمرفق صندوق   6.1
 الوضع وطریق المضي قدما  -اتفاقیة میناماتا  6.2

  AMCOMETأمانة 
 وبنك التنمیة األفریقي 

 مقرر ال الفني: توصیات الجزء الجلسة السابعة 1540

1550 

 : حفل الختامالجلسة الثامنة
المكتب اإلقلیمي للمنظمة    /AMCOMETالدكتور آموس ماكاراو، مدیر أمانة  •

 العالمیة لألرصاد الجویة ألفریقیا 
 مفوضیة االتحاد األفریقيمدیر  •
 AMCOMETرئیس   •

مدیر الجلسة (مفوضیة  
 االتحاد األفریقي) 
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 4المرفق  

 وزاريالعالن اإل

 (AMCOMET-5)الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 

، الوزراء المسؤولین عن األرصاد الجویة في أفریقیا، المجتمعین افتراضیاً في الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري  نحن
 : 2021آذار/ مارس  17في  (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة 

تنقیح  ، وال سیما  (AMCOMET)مع التقدیر التقدم المحرز منذ الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري    نالحظ إذ  
  (2018)االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة لألرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)، وتنفیذ إعالن أبیدجان  

من أجل خدمات الطقس والمناخ في أفریقیا، بما في ذلك إنشاء مرفق أفریقي الثالث  بشأن نواتج سواتل الجیل  
 ؛ (AMSAF)لتطبیقات سواتل األرصاد الجویة  

على عملیات المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة   19-كوفید مع القلق الصعوبات التي تفرضھا جائحة  نالحظ وإذ
 ، بما في ذلك تعطل استرداد التكالیف من قطاع الطیران؛ (NMHSs)والھیدرولوجیا 

  (AMCOMET)وأمانة المؤتمر الوزاري    (AUC)لجھود المشتركة التي تبذلھا مفوضیة االتحاد األفریقي  با وإذ نُقر 
على عملیات   19-كوفیدتشارك فیھا الدول األعضاء بشأن فھم آثار الجائحة على اإلنترنت لتنظیم حلقة دراسیة 

 مواجھة الجوائح؛ الصمود في األرصاد الجویة، وبناء قدرة قطاع األرصاد الجویة األفریقي على 

،  19- كوفیدللتخفیف من آثار الجائحة   (AUC)مع التقدیر الجھود التي تبذلھا مفوضیة االتحاد األفریقي  نالحظوإذ 
بما في ذلك عقد دورة خاصة للوزراء األفریقیین المسؤولین عن البیئة والموارد الطبیعیة، بما في ذلك األرصاد  

التابعة لالتحاد األفریقي المتخصصة للزراعة والتنمیة الریفیة والمیاه والبیئة   الفنیة رعایة اللجنة الجویة، تحت 
(AU STC-ARDWE)    على عملیات المرافق وآثارھا  19- كوفید بشأن الجائحة(NMHSs) ؛ 

باألرصاد الجویة  2019في عام   AU STC-ARDWEمع التقدیر أیضاً اعتراف االجتماع الثالث للجنة  نالحظوإذ 
 ؛ AU STC-ARDWEبوصفھا لجنة فرعیة قطاعیة تابعة للجنة  

بالزیادة غیر المسبوقة في وتیرة وشدة ظواھر الطقس المتطرفة، وبآثار تغیر المناخ، وضرورة    نقروإذ 
، وإطار  2063األھداف المنشودة المحددة في خطة االتحاد األفریقي لعام أفریقیا أن تحقق من أجل  التصدي لھما 

 التنمیة المستدامة؛   بشأن أھداف  2030ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، وخطة األمم المتحدة لعام  

ضروریة لجملة أمور منھا إصدار إنذارات مبكرة بالكوارث الطبیعیة   (NMHSs)بأن المرافق   نقروإذ 
، وتحقیق التنمیة االجتماعیة  على الصمود القطاعات التي تتأثر بالمناخوتعزیز قدرة والمخاطر المصاحبة لھا، 

الدعم لتمكینھا من الوفاء بوالیاتھا الوطنیة، والتزاماتھا اإلقلیمیة  واالقتصادیة للبلدان، وبأنھا تحتاج لمزید من 
 والعالمیة؛ 

إزاء الثغرات في عملیات الرصد والبنیة التحتیة في أفریقیا، مما یحد من قدرة المرافق   القلق  یساورنا وإذ 
(NMHSs)  فعالیة التكیف  على تقدیم خدمات مخصصة تتعلق بالطقس والماء والمناخ لجمیع المستخدمین، ومن

 مع إجراءات المناخ والقدرة على الصمود؛ 

 قیمة البیانات في تولید معلومات األرصاد الجویة الھیدرولوجیة؛  ندركوإذ 

 اتفاقیة میناماتا بشأن حظر نقل الزئبق واستخدامھ؛ سریان  أخذ بعین االعتبارنوإذ 

بالتعاون مع منظمات  (WMO)المنظمة من قِبَل  (SOFF)بإنشاء مرفق تمویل الرصد المنھجي   وإذ نرحب
 دولیة، بما في ذلك أعضاء التحالف من أجل تنمیة األرصاد الجویة الھیدرولوجیة؛ 
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مجالي األرصاد  بحیث یشمل االبتكارات التكنولوجیة المتطورة وتوسع القطاع الخاص   وإذ نضع في اعتبارنا
 ة والھیدرولوجیا، والحاجة إلى التشارك على أساس تحقیق الربح لكافة األطراف؛ الجوی

والبنك الدولي، في    (AfDB)استثمارات مصارف التنمیة، وال سیما بنك التنمیة األفریقي  مع التقدیر نالحظوإذ 
 قطاع األرصاد الجویة الھیدرولوجیة، وال سیما دعم تنفیذ المبادرات المتعلقة بالطقس والمناخ؛ 

ً   وإذ نالحظ    للمؤتمر الوزاري   (WMO)الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمھ المنظمة    مع التقدیر أیضا
 منذ إنشائھ؛   (AMCOMET)  األفریقي لألرصاد الجویة 

ً وإذ نقّدر   الجاري تنفیذه سیحقق مزیداً من الفوائد للبلدان النامیة، وبخاصة   (WMO)أن إصالح المنظمة   أیضا
، مع (WMO)ألفریقیا، مع اإلشارة إلى أنھ یھدف إلى سد الفجوة اإلنمائیة بین الدول األعضاء في المنظمة 

 التركیز بشكل خاص على أقل البلدان نمواً؛ 

 ؛ 2021مارس آذار/   16في توصیات اجتماع الخبراء الذي عقد في  وقد نظرنا

 :نقرر

على التزامنا بتنفیذ جمیع القرارات المتبقیة الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري   التأكید مجدداً 
إلى وضع شبھ مستقل،   (NMHSs)، بما في ذلك تیسیر تحول المرافق (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة 

 وتعمیم مراعاة المنظور الجنساني، وتشجیع البحث واالبتكار وزیادة االستثمار فیھما؛ 

على قطاع األرصاد  19- كوفید لتولیھا القیادة في تخفیف آثار الجائحة    (AUC)بمفوضیة االتحاد األفریقي    اإلشادة 
للوزراء األفریقیین المسؤولین عن البیئة والموارد الطبیعیة، بما في  استثنائیة بما في ذلك عقد دورة    الجویة، 

وآثارھا على عملیات   19-كوفیدبشأن الجائحة  AU STC-ARDWEذلك األرصاد الجویة، تحت رعایة اللجنة 
 ؛ (NMHSs)المرافق 

بتنفیذ القرارات المتعلقة باألرصاد الجویة التي اتخذتھا الدورة االستثنائیة للوزراء األفریقیین المسؤولین    االلتزام
 ؛ 2020تشرین الثاني/ نوفمبر  13عن البیئة والموارد الطبیعیة، بما في ذلك األرصاد الجویة، التي عقدت في 

  ودعوةرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)، ة بشأن األالمنقحاالستراتیجیة األفریقیة المتكاملة  إقرار
األفریقي   إلى أن تعرض االستراتیجیة، بالتعاون مع رئیس المؤتمر الوزاري (AUC)مفوضیة االتحاد األفریقي 

 من أجل اعتمادھا؛  AU STC-ARDWE، على الدورة الرابعة للجنة  (AMCOMET) لألرصاد الجویة

إلى دعم الدول األعضاء في مواءمة االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة  (AUC)مفوضیة االتحاد األفریقي  دعوة
 لألرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ) على المستوى الوطني، وضمان تنفیذھا بشكل منسق في أفریقیا؛ 

غ من  أن تعد، بالتعاون مع الدول األعضاء، إطاراً للمراقبة واإلبال  (AUC)من مفوضیة االتحاد األفریقي الطلب 
 أجل تنفیذ االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة لألرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ)؛ 

أن تواصل جھودھا، بالتعاون    (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة  من أمانة المؤتمر الوزاري    طلب ال 
، من أجل تعبئة الموارد، بما في ذلك في إطار  (AUC)ومفوضیة االتحاد األفریقي    (WMO)مع المنظمة  

التابع لبنك    (CDSF)الصندوق الخاص لبرنامج تسخیر المعلومات المناخیة ألغراض التنمیة في أفریقیا  
 ؛ (AfDB)التنمیة األفریقي  

ومفوضیة االتحاد األفریقي    (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة  من أمانة المؤتمر الوزاري    طلب ال 
(AUC)    ة لألرصاد  المنقح وثقا عرى التعاون مع الشركاء لدعم تنفیذ االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة  ت أن

 الجویة (خدمات الطقس والمناخ)؛ 
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األفریقي  وأمانة المؤتمر الوزاري  (AUC)بالجھود المشتركة التي تبذلھا مفوضیة االتحاد األفریقي  اإلشادة
تشارك فیھا الدول األعضاء بشأن فھم آثار  على اإلنترنت لتنظیم حلقة دراسیة  (AMCOMET)لألرصاد الجویة 

الصمود في  على عملیات األرصاد الجویة، وبناء قدرة قطاع األرصاد الجویة األفریقي على  19- كوفیدجائحة 
 مواجھة الجوائح؛ 

تعاون مع أمانة المؤتمر  أن ت (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة المؤتمر الوزاري من أمانة الطلب 
، من  (AMCOW)وأمانة المجلس الوزاري األفریقي المعني بالمیاه  (AMCEN)الوزاري األفریقي المعني بالبیئة 

 تنفیذھا بفعالیة وكفاءة؛ أجل إیجاد أوجھ تآزر قویة من خالل التشارك في تصمیم المبادرات المشتركة وفي 

أن تعّجل عملیة التصدیق على الدستور وأن تسھم في الصندوق االستئماني للمؤتمر   الدول األعضاءمن  الطلب 
 ؛ (AMCOMET)الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 

السترداد التكالیف  بأطر قانونیة لتیسیر إنشاء آلیات متنوعة  (NMHSs) ھااألعضاء على دعم مرافقالدول  حث
 وتیسیر التعاون بین القطاعین العام والخاص؛ 

ً تقدم دعمأن  من الدول األعضاء   الطلب ً إضافی ا ، نظراً النخفاض  19-أثناء جائحة كوفید (NMHSs)للمرافق  ا
 الموارد من قطاع الطیران؛ 

  الستبدال أجھزتھا ومعداتھا ومحطاتھا الخاصة باألرصاد الجویة   (NMHSs)الدول األعضاء على دعم المرافق  حث  
 ؛ )2017أغسطس   آب/  16التي دخلت حیز النفاذ في  2013بما یتماشى مع اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق (معاھدة 

لالمتثال لمتطلبات منظمة الطیران المدني الدولي   (NMHSs)دعم المرافق مواصلة الدول األعضاء على  حث
(ICAO)   للحصول على شھادة األیزو في تقدیم خدمات األرصاد الجویة لقطاع الطیران، وكذلك لضمان تحدیث

 أطر إدارة الجودة؛ 

 ؛ AU STC-ARDWEالدول األعضاء على حضور دورات اللجنة  حث

راف، وكذلك الشركاء في تمویل المناخ، على النظر في تمویل الشركاء اإلنمائیین الثنائیین ومتعددي األط حث
 ؛(SOFF)تمویل الرصد المنھجي مبادرة مرفق 

دعم تنفیذ اتفاقیة  أن ت  (RECs)والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة  (AUC)من مفوضیة االتحاد األفریقي  الطلب
 میناماتا بشأن الزئبق؛ 

أن تواصل تقدیم الدعم   (RECs)واالجتماعات االقتصادیة اإلقلیمیة  (AUC)من مفوضیة االتحاد األفریقي  الطلب
، وضمان  (AMSAF)، والبحث عن موارد لتشغیل المرفق األفریقي لتطبیقات سواتل األرصاد الجویة السیاسي

من  (NMHSs)، حتى تتمكن المرافق  (MTG)االنتقال السلس إلى الجیل الثالث من سواتل األرصاد الجویة 
مواصلة استغالل الرصدات الساتلیة لتقدیم خدمات تشغیلیة، ومعلومات اإلنذار المبكر، ونواتج أفریقیة 

 بشأن الجیل القادم من سواتل األرصاد الجویة؛  2018شیاً مع إعالن أبیدجان لعام امخصصة، وذلك تم

أن یقوم، بالتعاون مع مفوضیة  (AMCOMET)األفریقي لألرصاد الجویة من رئیس المؤتمر الوزاري الطلب 
وتیسیر  إلى ھذا اإلعالن،  AU STC-ARDWE، بتوجیھ انتباه الدورة الرابعة للجنة  (AUC)االتحاد األفریقي 

 إقراره وتنفیذه. 

 ) اجتماع افتراضي( 2021آذار/ مارس  17اعتُمد في 
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