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حلقة عمل بشأن تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلعام  14-13 ،2021تشرين األول/
أكتوبر 2021

اإلجراء المطلوب:

يرجى من األعضاء النظر في المشاركة في حلقة العمل

2021

تحية طيبة وبعد،
لعلكم تعلمون أن الدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي (جنيف )2009 ،قد دعت في الفقرة  3.5.2.7من
الملخص العام للتقرير النهائي الموجز مع القرارات ،جميع األعضاء واالتحادات اإلقليمية واألمانة إلى أال تدخر جهداً
لضمان تنفيذ معيار بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلتحسين فعالية وكفاءة نظم اإلنذار .وكرر المجلس التنفيذي ذلك
أيضا ً في دورته الثامنة والستين من خالل المقرر  - (EC-68) 6تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ).(CAP
فالبروتوكول ) (CAPيسمح بنشر رسائل التحذير بشكل متسق وآني عبر عدد كبير من نظم اإلنذار على
عدد كبير من التطبيقات ،مثل التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتماعي واألجهزة المحمولة والموصولة .ولذلك
فإن اعتماده يمثل ميزة كبيرة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsألنه يسهل مهمة نشر
اإلنذارات .كما أنه عنصر مهم في النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) (GMASالتابع للمنظمة ) ،(WMOوالذي
يجري تطويره حاليا ً ويهدف إلى تبادل التحذيرات الرسمية الصادرة عن أعضاء المنظمة ) (WMOعلى مستوى العالم،
بما في ذلك مع منظمات األمم المتحدة التي تتصدى لألخطار.
وعلى ذلك ،نشجع بالفعل منذ سنوات أعضاء المنظمة ) (WMOعلى اعتماد معيار البروتوكول ).(CAP
وقد اتُخذت على مدار سنوات مبادرات واُتيحت فرص تدريبية مختلفة ،ومن بينها حلقة العمل السنوية بشأن تنفيذ
البروتوكول ).(CAP
وترمي حلقة العمل هذه إلى تبادل المعلومات بين الخبراء المشاركين في إعداد معيار البرتوكول )،(CAP
وكذلك الجهات المعنية بتنفيذ هذا المعيار .والمنظمة ) (WMOواحدة من الجهات الخمس المشتركة في رعاية وتنفيذ هذه
الحلقة .والمنظمات الراعية األخرى هي :الرابطة الدولية لمديري الطوارئ ) ،(IAEMواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ) ،(IFRCواالتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUومنظمة النهوض بالمعايير اإلعالمية المنظمة
ى لمنفذي البروتوكول ) (CAPوالمنظمات ذات الصلة لمناقشة أفضل وسيلة
) .(OASISومن ثم ستوفر حلقة العمل منتد ً
لتوسيع نطاق اعتماد معيار البرتوكول ) (CAPوتقاسم الممارسات بين مستخدمي المعيار.
وبسبب الجائحة ) ،(COVID-19ستُعقد حلقة العمل بشأن تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPلعام
عبر اإلنترنت يومي  13و 14تشرين األول /أكتوبر  .2021وستبدأ حلقة العمل من الساعة  13:00حتى الساعة 17:15
بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا (بتوقيت جنيف ،سويسرا) .وترد تفاصيل أخرى عن حلقة العمل في هذه النشرة.
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إلى:

الممثلين الدائمين ألعضاء المنظمة

صورة إلى:

المستشارين الهيدرولوجيين

)(WMO

-2-

يرجى منكم التفضل بترشيح أعضاء من بين الموظفين للمشاركة في حلقة العمل .ويدعى الموظفون الذين
لديهم خبرة أو رؤى متعمقة في تنفيذ البرتوكول ) (CAPإلى االتصال بلجنة البرنامج عن طريق البريد اإللكتروني:
( Eliot.J.Christian@gmail.comمع إرسال نسخة إلى العنوان )SMuchemi@wmo.int :تفيد بأنهم يرغبون في تقديم أحد
العروض اإليضاحية ومدتها  20دقيقة .وست ُقرر قائمة المتحدثين في  1أيلول /سبتمبر .2021
ويرجى اإلحاطة علما ً بالدعوة للمشاركة .وسنوافي بالبريد اإللكتروني المشاركين المسجلين على العنوان
 Eliot.J.Christian@gmail.comبتعليمات المشاركة.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم على دعمكم المتواصل ألنشطة المنظمة ).(WMO
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

الدكتورة إيلينا ماناينكوفا
عن األمين العام

