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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) ،(WMOالبروفيسور  ،G. Adrianالدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد
.1
الجوية لعام  ، (Cg-Ext(2021)) 2021المعقودة عن طريق التداول بالفيديو ،يوم االثنين الموافق  11تشرين األول/
أكتوبر  ،2021الساعة  11:00بالتوقيت العالمي المنسق /توقيت غرينتش .ورحب الرئيس بالمؤتمر وبالمشاركين
اآلخرين ،مشيراً إلى الظروف الصعبة التي نُظمت فيها الدورة بسبب الحالة الطارئة لجائحة كوفيد .19-كما رحب
األمين العام للمنظمة ) ،(WMOالبروفيسور ب .تاالس ،بالمؤتمر .وعُقد جزء رفيع المستوى بعد افتتاح الدورة.
ورحب السيد  ،Alain Bersetرئيس اإلدارة الفيدرالية للشؤون الداخلية في االتحاد السويسري ،بجميع
.2
الوفود نيابة عن سويسرا .ومستشهداً بمقولة "( Winston Churchillيجب أن تنظر إلى الحقائق ،ألنها تنظر إليك") ،شدد
على أهمية البيانات العلمية الموثوقة في دعم اتخاذ قرارات سليمة وتحسين إدارة المخاطر في مجاالت الطقس والمناخ
والماء .وفي هذا الصدد ،أبرز الدور المؤسسي للمنظمة ) (WMOفي تيسير التعاون الدولي في مجال الرصد والبحوث
والخدمات وتعزيزه من خالل إصالح الهيئات التأسيسية .وأخيراً ،دعا إلى روح التعاون الدولي وشدد على ضرورة
األخذ بم نظور طويل األجل لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية بسبب تغير المناخ وظواهر الطقس المتطرفة بكل
شجاعة.
وألقت السيدة  ،Tatiana Valovayaوكيلة األمين العام والمديرة العامة لمكتب األمم المتحدة في جنيف ،من
.3
خالل بيان بالفيديو ،الضوء على أهمية تغير المناخ باعتباره التحدي العالمي ال ُمحدد لالتجاهات واألكثر إلحاحاً .ودعت
إلى اتخاذ إجراءات فورية والطموح لضمان التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره من خالل الجهود المنسقة على
الصعيد الدولي .وفي هذا الصدد ،أشارت إلى أن سياسة البيانات الموحدة المقترحة للمنظمة ) (WMOستوفر أداة أساسية
لدعم القرارات السليمة والخدمات األساسية التي تحتاجها جميع قطاعات المجتمع لمواجهة تغير المناخ وآثاره.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيوفر تحالف المياه والمناخ آلية مهمة لمعالجة العالقة بين الماء والمناخ.
وشدد األمين العام للمنظمة ) (WMOعلى اإلنجازات الرئيسية إلصالح المنظمة ) (WMOخالل الفترة
.4
 : 2021-2019ترشيد اللجان الفنية ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص واألوساط األكاديمية ،وإعادة هيكلة األمانة وتحديثها،
وإذكاء الوعي بعلوم المناخ ،وتبسيط االجتماعات وجعلها أكثر توجها ً لإلجراءات ،والشراكات النشطة مع مؤسسات
منظومة األمم المتحدة ،وتسجيل حشد موارد من خارج الميزانية من أجل تطوير القدرات وزيادة الدعم المقدم لالتحادات
اإلقليمية وتعزيز دورها .وشدد على أهمية سلسلة قيمة األرصاد الجوية ،بدءاً من الرصدات والبيانات ووصوالً إلى
البحو ث والخدمات التطبيقية الموجهة للعمالء ،لتوليد منافع اقتصادية ،وضرورة دعمها من خالل بنية تحتية حديثة
للرصد ،ووضع سياسة بيانات موحدة ،وآليات مالية داعمة.
وركزت السيدة  ،Mami Mizutoriاألمينة العامة المساعدة والممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالحد من
.5
مخاطر الكوارث (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) ،)(UNDRRعلى اآلثار الحرجة لتغير المناخ
والكوارث على التنمية االقتصادية .وإذ تشير إلى التعاون الطويل األمد بين المنظمة ) (WMOوالمكتب )،(UNDRR
أعلنت عن ترقب إنشاء مركز امتياز مشترك بشأن المناخ والقدرة على الصمود أمام الكوارث .وشددت أيضا ً على أن
المنظمة ) (WMOوالمكتب ) (UNDRRيتعاونان من أجل تعزيز دور نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في دعم الحد
من مخاطر الكوارث والعمل اإلنساني في البلدان النامية .وسينظر كل من المؤتمر السادس والعشرون القادم لألطراف
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث في
هذه الجهود التعاونية.
وفي ختام الحديث في الجزء الرفيع المستوى ،أعرب رئيس المنظمة ) (WMOعن تقديره لجميع أعضاء
.6
دوائر المنظمة ) (WMOلمساهمتهم في النهوض بمهمة المنظمة في هذه اللحظة الحرجة .وفي معرض تقييمه لإلنجازات
الهامة التي تحققت منذ الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر ،ألقى الضوء على الفرصة المتاحة لألعضاء لتعزيز قدرة المنظمة
) (WMOعلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية من خالل النظر في مقترحات حاسمة واعتمادها في مجاالت التبادل
الدولي لبيانات نظام األرض ودعم اآلليات المالية ،والهيدرولوجية والموارد المائية وتعزيز اآلليات اإلقليمية ،باإلضافة
إلى تحديث الالئحة العامة والالئحة الفنية.
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المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

.7

ويرد جدول األعمال الذي أقره المؤتمر في التذييل .1

.8

واعتمدت الدورة  12قراراً يرد في التذييل .2

وأشار المؤتمر إلى اللغات الرسمية للمنظمة ولغات العمل لهيئات المنظمة ) (WMOالمحددة في الالئحة
.9
العامة ،وأوصى بترجمة وثائق المعلومات والمواد األخرى المتعلقة بالدورات ،إلى جانب وثائق المقررات ،إلى لغات
العمل قدر اإلمكان .وأثنى المؤتمر على التزام األمانة بتقديم أقصى قدر ممكن من الدعم اللغوي لألعضاء مع مراعاة
الموارد المتاحة ،والحظ مع التقدير أن األمانة تستثمر حاليا ً في التكنولوجيات الجديدة (الترجمة اآللية ،وأدوات الترجمة
بمساعدة الحواسيب ،وما شابه ذلك) التي ستسمح بتقديم وثائق معلومات الدورة والوثائق الداعمة األخرى بلغات العمل
للدورة بما يتجاوز ما هو ممكن حتى اآلن .والمشروع التجريبي متطور بشكل جيد وينبغي أن يسفر عن نتائج ملموسة
لألعضاء في دورات الهيئات التأسيسية لعام .2022
وأزجى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية الشكر للسيد  ،David Grimesالفائز بالجائزة الخامسة والستين
.10
للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) ،(IMOعلى المحاضرة التي ألقاها ،وطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات الالزمة
لنشرها على النحو الالئق في سلسلة نشرة المنظمة ).(WMO
وترد قائمة المشاركين في التذييل  .3وقد بلغ مجموع المشاركين  ،760وبلغ معدل مشاركة اإلناث إلى
.11
الذكور  253إلى  507وهو ما يمثل  33إلى  67في المائة.
.12
14:00

و اختتم الرئيس أعمال الدورة يوم الخميس ،الموافق
بالتوقيت العالمي المنسق /توقيت غرينتش.
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اختتام الدورة

)(WMO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(Cg-Ext(2021)) 1

سياسة المنظمة ) (WMOالموحدة لتبادل بيانات نظام األرض دوليا
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة ) ( (WMOالوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ))15التي تلزم األعضاء
بتيسير سبل التعاون العالمي إلنشاء شبكات الرصد وتشجيع تبادل األرصاد الجوية واألرصاد الهيدرولوجية
وغيرها من األرصاد الجيوفيزيائية،

)(2

القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات
والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،الذي
يذكر األعضاء بجملة أمور منها ضرورة ضمان االلتزام الثابت والمستمر بتوفير الموارد الالزمة للوفاء
بالتزامهم بمقتضى المادة  2من اتفاقية المنظمة ) (WMOتحقيقا ً للمصلحة المشتركة لكل الدول،

)(3

القرار  - (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية،

)(4

)(5

)(6

القرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات وللنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
القرار  ،(Cg-18) 80الذي يعرض السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن الشراكات وآليات التعاون مع
األطراف المعنية من القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني،

األهداف طويلة األجل والغايات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOالواردة في الخطة االستراتيجية للفترة

2023-2020

(مطبوع المنظمة رقم  )1225ورؤية عام  2030التي تتطلب تبادل المزيد من البيانات من مجموعة متسعة من
التخصصات والمصادر،
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

)(2

)(3

القرار  - (Cg-18) 55مسائل البيانات الناشئة ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي النظر في التوصيات الناجمة
عن االستعراض الذي قادته لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن مسائل البيانات الناشئة ،ومواصلة تقييم مسائل
البيانات الناشئة وآثارها على األعضاء ومشروع الطقس ككل،
القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي إطالق عملية
الستعراض سياسات وممارسات بيانات المنظمة ) (WMOعلى نحو ما يرد في القرار  ،(Cg-XII) 40والقرار
 ،(Cg-XIII) 25والقرار ،(Cg-17) 60
المقرر  - (EC-70) 39نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة
بالسواتل ) ،(CM-14الذي أقر فيه المجلس التنفيذي بأن عمليات الرصد الفضائية القاعدة تؤثر ،وستظل تؤثر،
تأثيراً حاسما ً في قدرة كل األعضاء على تقديم خدمات حيوية للمساعدة في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات ودعم
النمو االقتصادي ،فطلب التعامل مع عمليات الرصد هذه في إطار سياسات التبادل الدولي للبيانات،
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القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية ،الذي استهل تصميم شبكة عالمية للرصد األساسي من أجل
استيفاء متطلبات الرصد الحالية والمستقبلية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس وعمليات إعادة التحليل المناخي،

وإذ يشيد باألعضاء والمنظمات الدولية التي دعمت تنفيذ سياسات البيانات هذه بإتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات
األساسية وزيادة حجم البيانات األساسية المتاحة مجانا ً وبدون قيود (على النحو المحدد في القرار  ،(Cg-XII) 40وبتوفير
بيانات إضافية وفقا ً لشروط عادلة وشفافة،
وإذ يسلّم بما يلي:
)(1

الدور الرئيسي الذي تؤديه إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات موثوقة بشأن الطقس والمناخ والماء
والبيانات البيئية المتصلة بها 1بوصفها أساسا ً التخاذ قرارات مستنيرة على كل المستويات بغية دعم الخدمات
العامة األساسية التي تساعد في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وتعزيز الرخاء االقتصادي،

)(2

الزيادة الكبيرة في حجم وأهمية الفوائد االقتصادية العامة لخدمات الطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية
المتصلة بها على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية بفضل سياسات البيانات في المنظمة )،(WMO

)(3

التأثير المتزايد لهذه الخدمات وزيادة االعتماد عليها يزيدان من اعتمادنا على بيانات الطقس والمناخ والماء
والبيانات البيئية المتصلة بها،

)(4

)(5

)(6

)(7

الدور المحوري الذي تؤديه مخرجات نُظم التنبؤ العددي العالمي في دعم كل المنتجات والخدمات المتعلقة
بالطقس والمناخ والماء والمنتجات والخدمات البيئية المتصلة بها ،ومن ثم أهمية توسيع وتعزيز إمكانية انتفاع كل
األعضاء بتلك المخرجات على أساس مجاني وبدون قيود،
اعتماد نُظم التنبؤ العالمي هذه بدورها على تدفق مستمر ومحكم وموثوق به من مدخالت الرصد من كل مناطق
الكرة األرضية توفره نُظم الرصد السطحية والفضائية القاعدة كلتاهما،2
ضرورة اتباع نهج متكامل لنظم األرض في عمليات المراقبة والتنبؤ ،واالعتماد الشديد لذلك النهج على بيانات
تشمل كل مكونات نظام األرض والتفاعالت بينها،3
الخبرات والدروس التي استفادتها المنظمة ) (WMOفي إعداد وتنفيذ القرارات
و،(Cg-17) 60

 (Cg-XII) 40و(Cg-XIII) 25

وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة لتسخير البيانات من أجل العمل من قبل الجميع في كل مكان ،التي تهدف
إلى تحسين دعم الناس والكوكب باالستناد إلى البيانات،

)(2

مساهمة البيانات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيانات والخدمات البيئية المتصلة بها في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة،

 1تشير البيانات البيئية في هذا السياق إلى بيانات (متغيرات مرصودة ومنمذجة) تتجاوز البيانات المتصلة مباشرةً بالطقس أو
المناخ أو الهيدرولوجيا ،وال سيما تكوين الغالف الجوي ،وخصائص البيئة البحرية ،وسطح األرض ،والغالف الخارجي.
 2يُقصد بمصطلح "نُظم الرصد السطحية القاعدة" كل النُظم غير القائمة في الفضاء.
 3تشمل بيانات نظام األرض في هذا السياق البيانات المتعلقة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا وتكوين الغالف الجوي والمحيطات
والغالف الجليدي وطقس الفضاء .وللمزيد من التفاصيل بشأن هذه المجاالت والتخصصات ،انظر المرفق  1لهذا القرار.
ولالطالع على تعريف دقيق لبيانات نظام األرض ،انظر المرفق  4لهذا القرار.
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)(3

اتفاق باريس في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،الذي يهدف إلى تعزيز االستجابة العالمية
لخطر تغير المناخ،

)(4

إعالن وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2015ومجاالته ذات األولوية األربعة :فهم مخاطر
الكوارث؛ دعم حوكمة مخاطر الكوارث إلدارة هذه المخاطر؛ االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل
القدرة على الصمود؛ زيادة االستعداد للكوارث للتصدي لها بفعالية،

)(5

قيام المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،عن طريق القرار  - (Cg-18) 80إعالن جنيف  :2019 -بناء مجتمع لتنفيذ
أنشطة الطقس والمناخ والماء ،بإقرار نهج شامل وتعاوني بين القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية
والمجتمع المدني يرمي إلى النهوض بجملة أمور منها نهوج وحوافز مبتكرة للتمكين من الوصول بعدل وإنصاف
إلى البيانات،

)(6

األهمية المتزايدة للبيانات والتكنولوجيات الرقمية في إرشاد عمليتَي رسم السياسات واتخاذ القرارات في
المجاالت االجتماعية واالقتصادية،

)(7

االتجاهات السائدة في مجال سياسات البيانات حيث قررت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية إتاحة
الوصول إلى كل البيانات الممولة من األموال العامة على أساس كامل ومفتوح ومجاني بعد أن رأت أن توفير
البيانات على أساس مفتوح يميل إلى زيادة مساهمتها الصافية في االقتصاد العام إلى أقصى حد ممكن،

)(8

ضرورة أن تساعد المنظمة ) (WMOفي تعزيز قدرة كل األعضاء على االستفادة من هذه المعلومات المجانية
وغير المقيدة ،والتكنولوجيا الناشئة ،والتوجه العالمي نحو االقتصاد الرقمي ،بغية زيادة الفوائد المشتركة بين
األعضاء واألطراف المعنية،

)(9

األنشطة التي يضطلع بها فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) (CGMSواللجنة المعنية بسواتل رصد األرض
) (CEOSلضمان توفير إمداد محكم ومستمر من البيانات الساتلية الجوهرية لصالح كل أعضاء المنظمة )،(WMO

يقر بما يلي:
وإذ ّ
)(1

)(2

الغاية طويلة األمد للمنظمة ) (WMOالرامية إلى سد الفجوة القائمة بين األعضاء في مجال القدرات بشأن خدمات
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية المتصلة بها ،بما في ذلك قدرتهم على الحصول على البيانات
النموذجية والمنتجات المشتقة واالستفادة منها نظراً إلى ضرورتها وأهميتها البالغة للوفاء بمهمة إنقاذ األرواح
وحماية الممتلكات،
الحاجة إلى أن يساهم كل األعضاء في تحقيق أقصى استفادة من منتجات النمذجة العالمية بالمشاركة مشاركةً
أكمل في تبادل بيانات الرصد التي تقوم عليها تلك المنتجات،

)(3

أهمية االستثمار بفعالية في النظم المستخدمة للحصول على بيانات الطقس والمناخ والماء والبيانات البيئية
المتصلة بها وتبادلها ،وأهمية زيادة مساهمة هذه البيانات ،قدر اإلمكان ،في دعم التنمية االقتصادية واالستدامة
البيئية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ،

)(4

الزيادة الكبيرة في عدد مقدمي الرصدات وغيرها من منتجات البيانات وأنواعهم ،بما في ذلك بخاص ٍة الدور
المتزايد لكيانات القطاع الخاص ،منذ اعتماد القرار ،(Cg-XII) 40

)(5

الدور المحوري للبحوث في تعزيز التحسين واالبتكار المستمرين لنظم ومنتجات وخدمات الرصد ،وأهمية
ضمان التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات بين الدوائر البحثية والدوائر التطبيقية،

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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)(6

الوظيفة البالغة األهمية للممثلين الدائمين لدى المنظمة ) (WMOفي المساعدة في تحقيق أقصى أثر مجتمعي ممكن
من جهود رصد نظام األرض والتنبؤ به سواء كان ذلك عن طريق التنسيق مع كل األطراف المعنية من
القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية في دولهم وأقاليمهم أو عن طريق الترويج ألنشطة المنظمة
وسياساتها ومعاييرها،4

)(7

التفاوت المستمر في القدرات الفنية والمؤسسية والموارد المالية والبشرية المتاحة لدى فرادى األعضاء من أجل
تنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات،

)(8

ضرورة اتساق سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات ،وكذلك تنفيذها على الصعيد الوطني ،مع السياسات
األخرى المستندة إلى القانون الدولي ،بما يشمل خاصةً القواعد الحاكمة للبحوث العلمية البحرية في اتفاقية األمم
المتحدة لقانون البحار )،(UNCLOS

)(9

حق الحكومات ،بعد أن بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،في أن تختار،
بنا ًء على القانون الدولي ،ال سيما القواعد الحاكمة للبحث العلمي البحري في قانون البحار ،وعلى قوانينها
وسياساتها الوطنية ،الطريقة التي تتيح بها البيانات محليا ً أو ألغراض التبادل الدولي ،وحجم تلك البيانات ،مع
إدراكها أنه ال يمكن االستمرار في تبادل البيانات دوليا ً بدون االمتثال لمبدأ المعاملة بالمثل،

وقد درس التوصية  - (EC-73) 3السياسة الموحدة للمنظمة ( )WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا ً،
يوافق على وجود سياسة موحدة للبيانات فيما يخص كل مجاالت عمل المنظمة ) (WMOوتخصصاتها؛
يقرر أن يشمل نطاق سياسة البيانات بيانات نظام األرض المتبادلة بين األعضاء تحت رعاية اتفاقية المنظمة
ومقررات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،على النحو المبين في المرفق  1والمرفق  4من هذا القرار ،والمحدد
تفصيالً في الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛

)(WMO

يعتمد السياسة التالية لتبادل بيانات نظام األرض دولياً:

تلتزم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبتوسيع نطاق التبادل الدولي المجاني وغير المقيد
لبيانات نظام األرض ،وتعزيزه ،بوصف ذلك ً
مبدأ أساسياً من مبادئها ،وتماشياً مع الطلب المتزايد على
خبرتها العلمية والفنية؛
5

يوافق أيضا على اإلبقاء على نهج ذي مستويين فيما يخص توفير بيانات نظام األرض وتبادلها دوليا ً عن طريق
الممارسة التالية:6
)(1

يقدم األعضاء على أساس مجاني وغير مقيد البيانات األساسية الالزمة لتوفير الخدمات الرامية إلى دعم حماية
األرواح والممتلكات والرفاهية في كل الدول ،وعلى األقل البيانات المذكورة في المرفق  1لهذا القرار والالزمة
لرصد أحوال الطقس والمناخ والماء واألحوال البيئية المتصلة بها والتنبؤ بها بشكل سلس ودقيق؛

 4لالطالع على اإلرشادات المقدَّمة إلى األعضاء بشأن تنسيق تنفيذ هذا القرار ،انظر المرفق  2لهذا القرار .وترد في المرفق
لهذا القرار مبادئ توجيهية بشأن التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجال بيانات نظام األرض.

3

 5يرد تعريف عبارة "المجاني وغير المقيد" في المرفق  4لهذا القرار.
 6أساس هذه الممارسة هو أن بيانات نظام األرض المطلوبة للوفاء بالتزامات األعضاء بموجب اتفاقية المنظمة ) (WMOواألهداف
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOتشملها مجموعة من البيانات األساسية والموصى بها يتبادلها األعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
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)(2
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ينبغي لألعضاء أيضا ً أن يقدموا البيانات الموصى بها الالزمة لدعم أنشطة الرصد والتنبؤ المتعلقة بنظام األرض
على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني ،ومواصلة مساعدة األعضاء اآلخرين في توفير الخدمات المتعلقة
بالطقس والمن اخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها في دولهم وأقاليمهم .ويمكن فرض شروط على استخدام
البيانات الموصى بها7؛

يوافق كذلك على أن يتيح األعضاء ،بدون مقابل ،إمكانية الوصول إلى كل البيانات الموصى بها التي يتم تبادلها تحت
رعاية المنظمة ) (WMOألوساط البحث والتعليم العامة ألغراض أنشطتها غير التجارية؛
يش ّجع جميع مستخدمي بيانات نظام األرض على الوفاء بالطلبات المعقولة المتعلقة بإسناد بيانات المدخالت حيثما أمكن؛
يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز مواءمة السياسات واألنظمة الوطنية المتعلقة بنشر بيانات نظام األرض وتبادلها
على الصعيدين الوطني والدولي مع السياسة الواردة في هذا القرار؛

)(2

توفير الشفافية الكاملة بشأن شروط االستخدام وإعادة االستخدام عندما تنطبق هذه الشروط على تبادل البيانات
الموصى بها؛

)(3

تلبية احتياجات المستخدمين للبيانات الموصى بها من أجل احترامهم شروط االستخدام التي تحددها الجهات
المالكة للبيانات ،ألن هذا سيساعد على تيسير الوصول إلى البيانات؛

)(4

تيسير تبادل البيانات بين كافة أصحاب الشأن والقطاعات على المستوى الدولي في حاالت الطوارئ والكوارث
الطبيعية؛

)(5

إقامة شراكات لتعزيز تبادل بيانات نظام األرض فيما بين األطراف المعنية الوطنية واإلقليمية من أجل تحسين
تكامل البيانات من حيث التخصصات والمجاالت ،مما يساهم في تعزيز تلك األطراف كلها؛

يطلب من المجلس التنفيذي القيام بما يلي:
)(1

اإلشراف على تنفيذ هذا القرار من خالل اآلليات المناسبة للرصد المستمر لالمتثال؛

)(2

إبقاء تعاريف البيانات األساسية والبيانات الموصى بها الواردة في المرفق  1لهذا القرار قيد االستعراض المنتظم
واقتراح التحديثات الالزمة بحسب االقتضاء؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية دعم ورصد تنفيذ هذا القرار داخل أقاليمهم؛
يطلب من رئيس لجنة البنية التحتية أن يقوم بما يلي بالتنسيق مع رئيس لجنة الخدمات ورئيس مجلس البحوث:
)(1

إعداد مشروع الئحة فنية لدعم تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام 2023؛

)(2

في ظل االلتزام بالتبادل المجاني وغير المقيد للبيانات ومتطلبات األعضاء بشأن الحصول على نواتج عالية
الجودة في مجالَي التحليل والتنبؤ العددي بالطقس ،استهالل عملية تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485وإحالة التعديالت إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام 2023؛

 7يمكن تطبيق "الشروط" عن طريق اتفاقات الترخيص أو غيرها من الترتيبات المناسبة.
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)(3

وضع عملية إلجراء استعراض منهجي ومنتظم ألنواع أو مجاالت البيانات التي تندرج ضمن الممارسة المعمول
بها وفئات بيانات نظام األرض ،على النحو المبين في المرفق  ،1من أجل االستجابة لالحتياجات المتغيرة
لألعضاء ،وتغير توفر البيانات ،والتطور المستمر لقدرات وضع النماذج؛

)(4

ضمان إبقاء االتحادات اإلقليمية على اطالع بالمبادرات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار والتشاور بشأن المستجدات
بحسب االقتضاء؛

)(5

اتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان تطوير وتطور النظم والتوجيهات الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOالستيعاب
عنصري تبادل بيانات نظام األرض وإمكانية استخدامها بشكل متبادل ،المزمعين في هذه السياسة؛

يطلب من رئيس لجنة الخدمات أن يقوم بما يلي بالتنسيق مع رئيس لجنة البنية التحتية ورئيس مجلس البحوث والجهات
المعنية األخرى:
)(1

بدء عملية الستعراض االحتياجات الناشئة من البيانات المتعلقة بنظم اإلنذار ودعم اتخاذ القرارات القائمة على
المخاطر واآلثار؛

)(2

العمل على إشراك الشركاء المعنيين ،أي المنظمات /الوكاالت الدولية التي تعتمد على توفير األعضاء خدمات
الطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها ،في مواصلة تطبيق وتنفيذ سياسة البيانات الموحدة
للمنظمة )(WMO؛

يطلب من األمين العام القيام بما يلي:
)(1

إنشاء آليات لزيادة تأثير هذا القرار إلى أقصى حد ممكن واعتمادها والترويج لها بغية ضمان تنفيذ القرار بفعالية
في كل األعضاء ،واالضطالع باألنشطة الضرورية لحشد الموارد ،مع اإلقرار باحتياج بعض أعضاء المنظمة
) (WMOإلى الدعم في جهود التنفيذ ،وال سيما عن طريق التعاون مع الوكاالت المعنية التابعة لمنظومة األمم
المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الشريكة المعنية بالتنمية؛

)(2

إنشاء نظام لمراقبة تنفيذ األعضاء لهذا القرار واإلبالغ عنه ،واستحداث مؤشرات لتقييم األداء بشكل محدد وموضوعي؛

)(3

دعم التنسيق الفعال مع شركاء المنظمة ) (WMOوأطرافها المعنية بشأن المسائل المتصلة بسياسات وممارسات
البيانات ،وتشجيعهم على اعتماد سياسات وممارسات مماثلة بشأن التبادل المجاني وغير المقيد لبياناتهم ذات
الصلة دعما ً لبرامج المنظمة )(WMO؛

)(4

دعم زيادة التعاون مع مراكز إنتاج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوغيرها من األطراف المعنية لضمان تمتع كل
األعضاء بإمكانية الوصول الكامل والمجاني وغير المقيد لبيانات مراقبة نظام األرض والتنبؤ به لدعمهم في
توفير خدماتهم العامة في مجاالت الطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية ذات الصلة؛

)(5

وضع إرشادات لألعضاء بشأن تنفيذ هذه السياسة وتحديداً فيما يخص العالقة بين مزودي البيانات من القطاع العام
ومستخدمي البيانات من القطاع الخاص ،مع مراعاة ضرورة الحفاظ على سالمة عمليات تبادل البيانات الممولة
من القطاع العام بوصفها أساس كل الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء وما يتصل بها من خدمات بيئية.

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :يحل هذا القرار محل القرار  ،(Cg-XII) 40والقرار  ،(Cg-XIII) 25والقرار  ،(Cg-17) 60والقرار ،(Cg-18) 56
التي لم تعد سارية.
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المرفق  1للقرار

(Cg-Ext(2021)) 1

الممارسات الخاصة بالبيانات األساسية والبيانات الموصى بها بحسب التخصص والمجال

الغرض
يعرض هذا المرفق مجموعة البيانات األساسية الدنيا ،التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ،والتي يجب على األعضاء
تبادلها على أساس مجاني وغير مقيد لدعم الخدمات التي يقدمونها لحماية األرواح والممتلكات والرفاهية في كل الدول.
ويحدد المرفق بعض البيانات الموصى بها ،التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ،والتي ينبغي لألعضاء تبادلها من أجل دعم
جهود مراقبة نظام األرض والتنبؤ به.
تغير مسائل البيانات :تُعَد بيانات نظام األرض مجاالً سريع التوسع والتطور من حيث المصادر والتوزيع والمتغيرات
المشمولة والتكنولوجيا .وتقدم المنظمة ) (WMOإرشادات مهمة وموضوعية في المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم  .)1239وسيتم استعراض هذه المبادئ
التوجيهية وتحديثها على أساس دوري ،وقد يؤدي االستعراض مع مرور الوقت إلى إدراج أنواع بيانات إضافية في هذه
السياسة إما بوصفها بيانات أساسية وإما بوصفها بيانات موصى بها.
ونطاق هذا المرفق هو البيانات (وفقا ً للتعريف الوارد في المرفق  4لهذا القرار) التي تصف حالة نظام األرض في
الماضي والحاضر والمستقبل والتي تشمل البيانات المتبادلة في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي والبيانات المستمدة من
المصادر التاريخية أو المحفوظة.
ويبين الجزء األخير من هذا المرفق البيانات األساسية والموصى بها فيما يتعلق بالتخصصات /المجاالت التالية لنظام
األرض:
.1

الطقس

.2

المناخ

.3

الهيدرولوجيا

.4

تركيب الغالف الجوي

.5

الغالف الجليدي

.6

المحيطات

.7

طقس الفضاء

ولكل تخصص /مجال فئات ومجموعة ممارسات خاصة بالبيانات األساسية ،مع وجود فئات فرعية بحسب االقتضاء،
مثل الرصدات والمنتجات المشتقة .ويرد فيما يلي وصف ملخص لكل فئة بغية تيسير الرجوع إليه .ومن الجدير بالذكر
أن التنفيذ الناجح لنهج رصد نظام األرض والتنبؤ به سيتوقف على كل الفئات نظراً إلى ترابطها الوثيق.
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البيانات المتعلقة بالطقس

يعرض هذا القسم بيانات الرصد وغيرها من البيانات الضرورية لدعم جهود رصد الطقس والتنبؤ به التي يبذلها أعضاء
المنظمة ) .(WMOويتم تبادل هذه البيانات عامةً في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي بحسب التطبيق المنشود.
1.1

بيانات الرصد األساسية:

1.1.1

السطحية القاعدة:
الرصدات التي توفرها شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONوغيرها من بيانات الرصد ،على النحو
المحدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160
الفضائية القاعدة:

1.1.2

(أ)

البيانات الساتلية الالزمة لضمان أداء ونوعية مخرجات التنبؤ العددي بالطقس ،على النحو المتفق عليه مع
األعضاء الذين يشغلون سواتل أو مع مشغلي السواتل ذوي الصلة ،والواردة في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ب) البيانات الساتلية الالزمة لدعم تطبيقات البث اآلني ،بما في ذلك توليد منتجات اإلنذارات والنشرات ،على
النحو المتفق عليه مع األعضاء المسؤولين عن تشغيل السواتل المعنية والوارد في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160

البيانات األساسية األخرى:

1.2

(أ)

مجاالت التحليل والتنبؤ العالمي ين التي توفرها النظم العالمية للتنبؤ العددي بالطقس لمراكز اإلنتاج المحددة
التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSعلى النحو المحدد في مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛

(ب) المجاالت المحدودة للتحليل والتنبؤ التي توفرها نظم التنبؤ العددي بالطقس في مراكز اإلنتاج المحددة
التابعة للنظام ) ،(GDPFSعلى النحو المحدد في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع
المنظمة رقم )485؛
(ج) كل نواتج المراقبة والنشرات واإلرشادات الخاصة بالسالمة العامة (حماية األرواح والممتلكات)
والصادرة عن المراكز التي تكلفها المنظمة ) (WMOوفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

البيانات الموصى بها:

1.3

(أ)

كل الرصدات التي توفرها شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) ،(RBONعلى النحو المحدد في مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ب) كل منتجات المراقبة والنشرات واإلنذارات والتحذيرات الخاصة بالسالمة العامة (حماية األرواح
والممتلكات) التي تصدرها سلطات اإلنذار والتحذير التي يعينها األعضاء ما لم يتم نشرها بموجب
ترخيص محدد أو شروط وأحكام محددة.
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المناخ

.2

من الجدير بالذكر أن بعض البيانات المناخية األساسية مشمولة في أقسام الطقس والغالف الجليدي والهيدرولوجيا
وتكوين الغالف الجوي والمحيطات .وتشمل البيانات األساسية السالسل الزمنية الحالية والتاريخية الالزمة لفهم تغير
المناخ ،وتقييم اآلثار والمخاطر المرتبطة باألرواح وسبل العيش والممتلكات ودعم الخدمات المناخية .وستُتاح البيانات
في الوقت المناسب وبتأخير مؤقت أقصاه سنة واحدة.

بيانات الرصد األساسية:

2.1

(أ)

القياسات التي توفرها محطات شبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
والشبكة السطحية للنظام العالمي لمراقبة المناخ )( (GSNانظر أيضا ً ( 1.1.1أ))؛

)(GUAN

(ب) البيانات المناخية ،على النحو المحدد في مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
(مطبوع المنظمة رقم )1238؛

(ج) المتغيرات المناخية األساسية كما هي محددة في النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSفي مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160وفي حدود ما يمتلكه األعضاء من
بيانات في محفوظاته الرقمية.

البيانات األساسية األخرى:

2.2

مجاالت إعادة التحليل المناخي التي توفرها المراكز التابعة للنظام ) ،(GDPFSعلى النحو المحدد في
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛

البيانات الموصى بها:

2.3

ينبغي أن يتبادل األعضاء كل البيانات المناخية المحددة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160وأن يشجعوا جميع أصحاب البيانات على تبادل بياناتهم المناخية.

الهيدرولوجيا

.3

يعرض هذا ال قسم البيانات ،بما فيها البيانات في الوقت (شبه) الحقيقي ،والسالسل الزمنية التاريخية ،والبيانات المجمعة
التي تكتسي أهمية أساسية فيما يخص المعرفة العالمية بالدورة الهيدرولوجية وتطبيق تلك المعارف لدعم وحماية
األرواح والصحة؛ وضمان االزدهار االقتصادي والرفاه؛ وإدارة الموارد بفعالية عن طريق الهيدرولوجيا التطبيقية.

بيانات الرصد األساسية:

3.1

(أ)

الرصدات المستمدة من محطات الشبكات المرجعية ،التي سترد تفاصيلها في الشبكة العالمية للرصد
الهيدرولوجي ثم ستُحدَّد وتُعتمد في إطار المجلد الثالث "الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO
(مطبوع المنظمة رقم  )49ومرفقاته؛

(ب) البيانات الساتلية الالزمة لضمان أداء ونوعية مخرجات التنبؤ الهيدرولوجي ،على النحو المتفق عليه مع
األعضاء الذين يشغلون سواتل أو مع مشغلي السواتل ذوي الصلة ،والواردة في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160
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البيانات األساسية األخرى:

3.2

البيانات المستمدة من النماذج الهيدرولوجية العالمية واإلقليمية (األحواض الكبيرة أو المناطق االقتصادية)
ومجاالت إعادة التحليل المناخي المتصلة بالمياه والمتاحة للمستخدمين عن طريق مراكز النظام )،(GDPFS
على النحو المحدد في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم .)485

البيانات الموصى بها:

3.3

(أ)

كل الرصدات المستمدة من محطات الرصد الهيدرولوجي والمطلوبة كي يؤدي المستخدمون المهام
الروتينية للمرافق الهيدرولوجية الوطنية المحددة في المجلد الثالث "الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية
للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )49؛

(ب) البيانات األخرى الالزمة لفهم الدورة الهيدرولوجية والتنبؤ بتدفق مجاري المياه أو كميات المياه التي
ستكون في مستجمعات المياه في المستقبل على مستويات مختلفة ،مع التركيز على تحديد التوازن المائي
لمست جمعات المياه ودينامية المياه الجوفية أو البحيرات أو مستودعات المياه أو األنهار الجليدية؛
(ج) كل النشرات واإلنذارات الصادرة وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

تركيب الغالف الجوي

.4

يخص هذا القسم مكون الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوغيره من المعلومات الخاصة
بالتكوين الكيميائي والخصائص الفيزيائية ذات الصلة بالغالف الجوي التي تُنتج في كل أنحاء العالم .وتدعم هذه
البيانات تطبيقات متعددة ،وهي ضرورية للحد من المخاطر ال بيئية التي تهدد المجتمع ،والستيفاء متطلبات االتفاقيات
البيئية ،وتعزيز القدرات المتعلقة بالتنبؤ بالمناخ والطقس ونوعية الهواء ،والمساهمة في التقييمات العلمية التي تدعم
السياسة البيئية1.

بيانات الرصد األساسية:

4.1

(أ)

كل بيانات الرصد المرتبطة بمتغيرات تكوين الغالف الجوي ،على النحو المحدد في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160وتحديداً في القسم  1.2.2منه الذي يشير إلى
المجاالت المحورية الستة التالية :األوزون ،وغازات االحتباس الحراري ،والغازات المتفاعلة ،واألهباء
الجوية ،واألشعة فوق البنفسجية ،والترسب اإلجمالي في الغالف الجوي؛

(ب) كل نواتج المراقبة واإلنذارات والنشرات والتحذيرات الخاصة بالسالمة العامة (حماية األرواح والممتلكات)
التي تصدرها سلطات اإلنذار والتحذير التي يعينها األعضاء وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

البيانات الموصى بها:

4.2

(أ)

كل البيانات المدرجة في القسم  4.1السابق والتي تكون جهة إنشائها ملزمة بموجب سياسات تقتضي
تراخيص بيانات؛

(ب) بيانات الرصد والنمذجة اإلضافية للنويدات المشعة واإلشعاع الشمسي بوصفها متتبعات للنقل في
الغالف الجوي و/أو التبادالت بين المحيط والبر والمحيط الحيوي و/أو تأثير التفاعالت الكيميائية في
الغالف الجوي.

 1بما يشمل االلتزامات المحددة في اتفاق باريس التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (2015واتفاقية فيينا لحماية
طبقة األوزون ).(1985
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الغالف الجليدي

.5

يشير هذا القسم إلى بيانات مراقبة الغالف الجليدي المتعلقة بالثلج والمياه العذبة والجليد البحري واألنهار الجليدية
والغطاء الجليدي والتربة الصقيعية والتربة المجمدة موسميا ً والصفائح الجليدية والجروف الجليدية والجبال الجليدية
والالزمة ألغراض تطبيقات محددة.

بيانات الرصد األساسية:

5.1

كل عمليات الرصد (في الموقع وباستخدام أجهزة االستشعار السطحية والجوية والساتلية) الخاصة بالغالف الجليدي أو
العمليات التي تؤثر في الغالف الجليدي والمحددة فيما يلي:
(أ)

مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ب) مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم )558؛
(ج) المجلد الثالث "الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )49؛
(د)

مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم .)1238

البيانات األساسية األخرى:

5.2

(أ)

كل مجاالت تحليل الغالف الجليدي والتنبؤ به وإعادة التحليل المناخي الخاص به التي توفرها النُظم العالمية
للتنبؤ العددي بالطقس وغيرها من مراكز المعالجة العالمية أو اإلقليمية العاملة تحت رعاية النظام )،(GDPFS
على النحو المحدد في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛

(ب) كل نواتج المراقبة واإلنذارات والنشرات والتحذيرات الخاصة بالسالمة العامة (حماية األرواح والممتلكات)
التي تصدرها سلطات اإلنذار والتحذير التي يعينها األعضاء وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

البيانات الموصى بها:

5.3

بيانات الغالف الجليدي األخرى الوجيهة غير تلك المبيَّنة في القسمين  5.1و.5.2

المحيطات

.6

يعرض هذا القسم بيانات الرصد في الموقع وتلك المستشعرة عن بُعد في المحيط وفوقه وعلى سطح البحر ،من
المحيطات المفتوحة إلى السواحل ،إلى جانب البيانات األخرى التي توفر المدخالت الالزمة لمراقبة المحيطات والتنبؤ
بها ومجموعة متنوعة من تطبيقات نظام األرض األخرى.

بيانات الرصد األساسية:

6.1

(أ)

األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية ،على النحو المحدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ب) كل المتغيرات األساسية المادية األخرى للمحيطات في النظام العالمي لرصد المحيطات
والمتغيرات األساسية المادية للمحيطات في النظام ) ،(GCOSوالتي يرد بعضها في القسم " 2المناخ"
)2 (GOOS

 2تشترك في رعاية النظام ) (GOOSلجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم .ويتماشى النظام مع إطار رصد المحيطات الموجَّه نحو نهج المتغيرات األساسية
للمحيطات وفقا ً لتعزيز النظام ) (GOOSوتبسيطه (قرار اللجنة ).)XXVI-8 (IOC
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السابق ،والتي أصبحت جزءاً من شبكة أو برنامج أو مشروع للرصد تابع للنظام ) ،(GOOSبما يتسق مع
سياسة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بشأن تبادل البيانات األوقيانوغرافية (قرار اللجنة )XXII-6

البيانات األساسية األخرى:

6.2

(أ)

مجاالت تحليل المحيطات والتنبؤ بها التي توفرها النُظم العالمية للتنبؤ العددي بالطقس العاملة تحت رعاية
النظام ) ،(GDPFSعلى النحو المحدد في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة
رقم )485؛

(ب) كل حقول إعادة تحليل المحيطات التي توفرها مراكز المعالجة العالمية التابعة للنظام )(GDPFS؛
(ج) كل منتجات المراقبة واإلنذارات والنشرات والتحذيرات الخاصة بالسالمة العامة (حماية األرواح والممتلكات)
التي تصدرها سلطات اإلنذار والتحذير التي يعينها األعضاء وفقا ً لالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

البيانات الموصى بها:

6.3

(أ)

الرصدات المادية للمتغيرات المناخية األساسية للنظام ) (GCOSوللمتغيرات األساسية المادية للمحيطات
للنظام ) ،(GOOSالتي تج َّمع خارج أنشطة النظام )(GOOS؛

(ب) كل المتغيرات المناخية األساسية في إطار النظام ) (GCOSوالمتغيرات األساسية للمحيطات في إطار
النظام ) (GOOSاألخرى المرصودة والمتعلقة بالنظم اإليكولوجية األحيائية والجيولوجية الكيميائية
األحيائية؛
(ج) رصدات أيونات الهيدروجين ) ،(pHوالكلوروفيل-ألف ،والجسيمات المعلقة ،واإلشعاع الهابط التي تكتسي
أهمية أساسية لمعالجة القضايا العلمية والمجتمعية المهمة المرتبطة بالمحيطات/المناخ.

.7

طقس الفضاء

يشير هذا القسم إلى البيانات المتعلقة بطقس الفضاء الالزمة (األساسية) لتوفير الخدمات األساسية التطبيقية المتعلقة
بطقس الفضاء .وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا ً إدماج طقس الفضاء بالكامل في النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSالتابع للمنظمة ) ،(WMOوتحديده في وثائق المنظمة ذات الصلة بمزيد من التفصيل .وتقوم حاليا ً خدمات
طقس الفضاء العالمية واإلقليمية ،التي تتطلب تبادالً في الوقت شبه الحقيقي لرصدات طقس الفضاء السطحية القاعدة
والفضائية القاعدة ،على اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف لتبادل البيانات بين المراكز .ونظراً إلى التطور السريع
للخدمات التطبيقية المتصلة بطقس الفضاء واكتسابها مكانة أكبر مع مرور الوقت ،ستزيد الحاجة إلى التبادل العالمي
المنسق لبيانات طقس الفضاء زيادةً كبيرةً على مدى السنوات القادمة .وفيما يلي ثالث فئات عريضة من البيانات التي
يجب مراعاتها في عمليات التبادل:
7.1

السطحية القاعدة:
كل الرصدات التي تتطلبها المراكز المعنية بطقس الفضاء العاملة التي توفر خدمات تطبيقية أساسية مثل
صل في النظام )(GBON
المرفق الدولي للبيئة الفضائية ) (ISESومراكز اإلنذار اإلقليمية ،على النحو المف َّ
والمحدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160فضالً
عن البيانات المقدَّمة في بيان المنظمة ) (WMOالتوجيهي بشأن رصد طقس الفضاء.

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

16

الفضائية القاعدة:

7.2

كل البيانات الساتلية الالزمة لضمان أداء ونوعية خدمات طقس الفضاء التطبيقية األساسية ،على النحو
المتفق عليه مع األعضاء الذين يشغلون سواتل أو مع مشغلي السواتل ذوي الصلة ،والمبيَّن في خط أساس
فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) ،(CGMSوالتي تُعتمد بعد ذلك في مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160فضالً عن البيانات المقدَّمة في بيان المنظمة )(WMO
التوجيهي بشأن رصد طقس الفضاء.

بيانات أخرى:

7.3

(أ)

مجاالت التحليل والتنبؤ التي توفرها المرافق الوطنية العاملة المعنية بطقس الفضاء؛

(ب) النشرات واإلنذارات بشأن السالمة العامة (حماية األرواح والممتلكات) التي تقدمها المرافق الوطنية
العاملة المعنية بطقس الفضاء.

المرفق  2بالقرار

(Cg-Ext(2021)) 1

المبادئ التوجيهية لألعضاء بشأن تطبيق سياسة بيانات المنظمة

.1

)(WMO

الغرض

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة األعضاء ،وال سيما عن طريق إقامة تعاون بين المرافق
1.1
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرها من الجهات الشريكة الوطنية ،بغية زيادة الفوائد التي
يحصل عليها المستخدمون من جراء التبادل المجاني وغير المقيد لبيانات نظام األرض قدر اإلمكان ،على النحو المبيَّن
في سياسة بيانات المنظمة ) .(WMOوعلى الرغم من أن االختصاص األساسي للمنظمة ) (WMOهو التعاون الدولي
بشأن بيانات األرصاد الجوية وبيانات نظام األرض المتصلة بها ،فإن األدوار الوطنية للعديد من المرافق الوطنية
) (NMHSsتشهد حاليا ً تغيرات كبيرة ،وقد طلب العديد من أعضاء المنظمة ) (WMOتوجيهات بشأن الطريقة التي ينبغي
للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالجهات الشريكة الوطنية أن تتصرف بها فيما يتعلق ببياناتها في إطار المشهد الوطني
األوسع نطاقا ً لرصد نظام األرض والتنبؤ به.
1.2

ويستند هذا المرفق إلى الفصل  7من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد

الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )1165الذي يتناول العديد من جوانب التعاون الوطني في مجال بيانات الرصد تحديداً
بمزيد من التفصيل .وأُدرجت بعض النقاط الرئيسية في هذا المرفق تيسيراً للرجوع إليها ،مع توسيع نطاقها عند
االقتضاء ليشمل أنواعا ً أخرى من بيانات نظام األرض( .انظر المرفق  4لهذا القرار لالطالع على تعريف لبيانات نظام
األرض).

.2

السياق الحالي

جرت العادة على أال تميز وثائق سياسات المنظمة ) (WMOوالمواد التنظيمية دائما ً بين أعضاء المنظمة
2.1
) ،(WMOالذين يمثلون الدول واألقاليم وفقا ً التفاقية المنظمة ) ،(WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة بهم .وفي
السنوات األولى بعد إنشاء المنظمة ) ،(WMOلم يكن مثل هذا التمييز ضروريا ً ألن المرفق الوطني ) (NMHSكان في
معظم البلدان هو المزود الوطني الوحيد لبيانات وخدمات األرصاد الجوية فضالً عن المستخدم الوطني األساسي لبيانات
األرصاد الجوية.
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واليوم ،أصبحت مسألة الدور والمسؤوليات الوطنية للمرفق الوطني ) (NMHSأكثر تعقيداً في العديد من
2.2
أعضاء المنظمة ) .(WMOإذ إن المرفق الوطني ) (NMHSلم يعد مسؤوالً فقط عن مراقبة الطقس والتنبؤ به ،ولكن أيضا ً
عن عدد متزايد من الخدمات ومجاالت التطبيق األخرى المتصلة بها اتصاالً وثيقا ً .وفي الوقت نفسه ،لم يعد المرفق
الوطني ) (NMHSفي كثير من األحيان هو الجهة الوحيدة التي تضطلع ،داخل إقليمها الوطني ،بأنشطة مراقبة الطقس
والتنبؤ به ،وقد ينطبق ذلك أيضا ً على العديد من مجاالت أنشطتها األخرى.
ومن مصلحة المرافق الوطنية ) (NMHSsإقامة شراكة مع المشغلين اآلخرين ،الذين قد يشملون وكاالت
2.3
حكومية مختلفة تعمل تحت إشراف وزارات مختلفة أو شركات خاصة أو منظمات غير ربحية أو مؤسسات أكاديمية أو
حتى مواطنين عاديين ،من أجل التمكن من تأسيس خدماتها على أكمل مجموعة من بيانات الرصد .ويتطلب ذلك حل
المشكالت الفنية المتعلقة بجودة البيانات وأنساق البيانات وقنوات االتصال والنشر والترويج ومستودعات البيانات وإبرام
االتفاقات المتعلقة بسياسة البيانات .وال شك أيضا ً في أنه من مصلحة شركاء التعاون المحتملين الحصول على إمكانية
الوصول على أساس مجاني وغير مقيد للبيانات الناتجة عن مراقبة نظام األرض والتنبؤ به والصادرة عن المرافق
الوطنية ) ،(NMHSsومن مصلحة العضو تقليل االزدواجية وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ممكن في تشغيل البنية التحتية
الوطنية.
وإن إمكانية استخدام الشراكات الوطنية في مجال البيانات بوصفها عامالً من عوامل تحسين الكفاءة
2.4
والفعالية هي إمكانية معترف بها جيداً في سياق النظام ) .(WIGOSفعلى سبيل المثال ،يدعو المطبوع المعنون رؤية
للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام ( 2040مطبوع المنظمة رقم  )1243بشدة إلى تحقيق التكامل بين
رصدات األعضاء سواء أكانت مستمدة من المرافق الوطنية ) (NMHSأم من المؤسسات الشريكة.

المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني في مجال بيانات نظام األرض

.3

إن الدافع إلى زيادة التعاون الوطني في مجال بيانات نظام األرض يشبه في طبيعته الدافع إلى تبادل البيانات
3.1
ً
دوليا ،ويمكن التعبير عنه ببساطة كما يلي" :يؤدي تبادل البيانات إلى تحقيق منافع متبادلة لجميع األطراف المعنية".
وعلى مدى العقدين أو الثالثة عقود الماضية ،أجمعت كل األطراف على أن بيانات نظام األرض لها قيمة
3.2
اقتصادية كبيرة .و في اآلونة األخيرة ،أظهرت العديد من التحليالت االقتصادية الوطنية والدولية أن التأثير االقتصادي
األعلى لبيانات نظام األرض يُحقق من خالل سياسات البيانات المجانية وغير المقيدة ،وأن فوائد تبادل كل بيانات نظام
األرض المتاحة تفوق تكاليفها بكثير .وتكمن هذه التكاليف في خسارة اإليرادات المحتملة من بيع البيانات للمستخدمين
الراغبين والقادرين على سداد ثمنها.
و ينبغي اعتبار استدامة البنية التحتية األساسية لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها مسؤولية العضو ككل
3.3
وليس فقط المرافق الوطنية )(NMHSs؛ وامتثال كل الكيانات الوطنية لسياسة البيانات الموضوعة بموجب هذا القرار
ضروريا ً لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد االجتماعية واالقتصادية من جراء بيانات نظام األرض.
ومن ثم ،فإن التوصية الموجهة إلى األعضاء هي اعتماد الممارسة الوطنية التالية فيما يتعلق بتبادل بيانات
3.4
ً
نظام األرض (انظر أيضا المرفق  3لهذا للقرار ،فيما يتعلق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص):
(أ)

ينبغي للمرافق الوطنية ) (NMHSsأن تعمل على تحقيق التكامل في مجال بيانات نظام األرض على
المستوى الوطني عن طريق تعزيز نظم الرصد الخاصة بها وفقا ً لإلرشادات التي يوفرها إطار النظام
) ،(WIGOSوإقامة شراكات وطنية ،وتوفير قيادات وطنية على أساس خبرتها في الحصول على بيانات
الرصد ومعالجتها ونشرها ألغراض الرصد والتنبؤ البيئي؛

(ب) ينبغي مواءمة ممارسات البيانات مع سياسة بيانات المنظمة ) (WMOلضمان منح المستخدمين من كل
القطاعات  -ومنها القطاعان العام والخاص واألوساط األكاديمية  -إمكانية الوصول على أساس مجاني
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وغير مقيد وبدون مقابل وال شروط على االستخدام للبيانات األساسية التي يحصل عليها المرفق الوطني
) (NMHSعلى األقل والتي يرد وصفها في المرفق  1لهذا للقرار؛
(ج) ينبغي أن تكون الحلول التكنولوجية للوصول إلى البيانات األساسية المتبادلة دوليا ً ممتثلة تماما ً لمبدأ النفاذ
المجاني وغير المقيد بغية تيسير إمكانية الوصول إلى تلك البيانات والحد من تكاليف استخراجها
وتوفيرها؛
(د)

ينبغي الترحيب بتوفير هيئات غير المرفق الوطني ) (NMHSلبيانات الرصد ،وتيسير جهودها في هذا
المجال ،وال سيما عن طريق إتاحة النفاذ إلى أنظمة المنظمة ) ،(WMOمثل نظام معلومات المنظمة )(WIS
والنظام ) ،(WIGOSوأدواتها الفنية على أوسع نطاق ممكن؛

(هـ) يُش َّجع األعضاء على توسيع نطاق البيانات التي يوفرونها مع فرض الحد األدنى من الشروط ومع تجاوز
المجموعة الدنيا من البيانات المذكورة في المرفق  1لهذا للقرار قدر اإلمكان.
وقد يرغب األعضاء ،في حالة اللجوء إلى تطبيق شروط على تبادل البيانات الموصى بها ،في النظر في
3.5
استخدام أنواع التراخيص المذكورة في المواد اإلرشادية للمنظمة ).(WMO

المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني مع قطاع البحوث

.4

تقوم الجامعات ومعاهد البحوث وغيرها من الهيئات بجمع بيانات البحوث ،ويكون ذلك على مدى فترة
4.1
زمنية محدودة في بعض الحاالت .وتغطي هذه البيانات مجاالت متعددة من نظام األرض (الغالف الجوي ،والمحيطات،
والغالف الجليدي ،والهيدرولوجيا ،والعلوم البيئية ،وعلوم الفضاء ،وغيرها) .وبذلك ،يواكب تنوع هذه البيانات تنوع
تخصصات علوم األرض واالهتمامات البحثية وأساليب البحث.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن سياسات البيانات المفتوحة تيسر التقدم العلمي وتحقق أفضل نتيجة
4.2
1
ممكنة من حيث قيمة البيانات ،والكفاءة ،وتعزيز القدرات ،واإلنصاف  .ويتسم معظم مزودي البيانات من دوائر البحوث
بطبيعة غير تجارية ،فال يستطيعون عامةً فرض رسوم مقابل الوصول إلى البيانات أو ال يقومون بذلك .ومع ذلك ،قد
يطلبون ذكر مصدر البيانات عند االستناد إليها في المؤلفات العلمية وعند إدماجها في منتجات وخدمات تطبيقية.
ونظراً ألهمية البحوث بوصفها عامل تمكين رئيسي للتنبؤ الناجح بالطقس ،ومساهمتها المستمرة في كل
4.3
مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOفإن التعاون مع قطاع البحوث فيما يخص البيانات يكتسي أهمية خاصة
بالنسبة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الوطنية األخرى التابعة ألعضاء المنظمة ).(WMO
وفيما يتعلق باستخدام بيانات نظام األرض ،يوجد جانبان رئيسيان لهذا التعاون هما (أ) توفير بيانات البحوث ألغراض
االستخدام التطبيقي؛ (ب) والوصول إلى البيانات التي يحصل عليها المرفق الوطني ) (NMHSوالبيانات الحكومية
األخرى لقطاع البحوث.
(أ)

توفير بيانات البحوث ألغراض االستخدام التطبيقي .لمجتمع المنظمة ) (WMOتاريخ طويل في استخدام
بيانات البحوث بوصفها جزءاً أساسيا ً من المدخالت المستخدمة في وضع الخدمات التطبيقية ودعمها .ففي
مجال التنبؤ العملي بالطقس مثالً ،ترد العديد من البيانات الساتلية المهمة من البعثات البحثية أو التجارب
التكنولوجية التي لم تكن مصممة أو منفذة أساسا ً ألغراض تطبيقية .وبالمثل ،توفر هيئات البحوث معظم
بيانات الرصد فيما يخص بعض الحقول ومجاالت التطبيق ،وال سيما علوم المحيطات وخدمات الغالف
الجليدي والتطبيقات المتعلقة بتكوين الغالف الجوي؛

 1من المعترف به أن مبادئ  FAIRالخاصة بالبيانات (وهي قابلية العثور ،وإمكانية الوصول ،وقابلية التشغيل البيني ،وقابلية إعادة
االستخدام) ) (go-fair.orgتشكل إطار عمل مفيد لتبادل بيانات البحوث بطريقة تتيح أقصى درجات االستخدام وإعادة االستخدام.
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(ب) والوصول إلى البيانات التي يحصل عليها المرفق الوطني ) (NMHSوالبيانات الحكومية األخرى لقطاع
البحوث .من الضروري تحسين تبادل البيانات بين مجتمع المنظمة ) (WMOالتطبيقي ودوائر البحوث.
ولما كانت المشروعات البحثية تعتمد غالبا ً على بيانات وخدمات بيئية من مصادر خارجية (بما في ذلك
التنبؤات باألحوال الجوية) ،فيوجد ترابط جوهري بين تلك المشروعات والمصادر الخارجية .وإن مواءمة
أنساق البيانات وبروتوكوالت تبادل البيانات ستيسر قابلية التشغيل البيني للبيانات بوصفها جانبا ً تشتد
الحاجة إليه ،وتفسير البيانات ،وتحقيق التقدم في العلوم العالية الجودة .وإن اتساق نطاق التحديات العلمية
التي تواجه وضع نهج متكامل لرصد نظام األرض والتنبؤ به قد جعل حتى المرافق الوطنية )(NMHSs
التي تتمتع بموارد جيدة في أغنى أعضاء المنظمة ) (WMOغير قادرها على أداء تلك المهمة وحدها.
ولذلك ،فمن مصلحة جميع أعضاء المنظمة ) (WMOتعبئة المجتمع العلمي على أوسع نطاق ممكن
للمساعدة في هذا المسعى .وينبغي اعتبار توفير إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد قدر اإلمكان إلى
كل بيانات المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوحيثما أمكن ،إلى البيانات الواردة من المنظمات الوطنية الشريكة
التي تتعامل مع بيانات نظام األرض حافزاً رئيسيا ً لمثل هذا التعاون.
ومن ثم ،تدعو هذه السياسة المرافق الوطنية ) (NMHSsومقدمي البيانات الحكوميين اآلخرين المعنيين إلى
4.4
اعتماد الممارسات التالية في تعاونهم مع قطاع البحوث:
(أ)

توفير إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد وبدون مقابل وال شروط على االستخدام إلى كل بيانات
الرصد األساسية والموصى بها (كما هو موضح في المرفق  1لهذا للقرار) التي تمتلكها أو تقتنيها فيما
يخص كل البحوث الممولة من القطاع العام؛

(ب) توفير إمكانية الوصول دون تكلفة إلى جميع بيانات الرصد الموصى بها (كما هو موضح في المرفق
لهذا القرار)  ،التي يحصلون عليها أو يملكونها ،لجميع الجماعات البحثية والتعليمية الممولة من المال
العام ،الستخدامها في أنشطتهم غير التجارية؛

1

(ج) توفير إمكانية الوصول إلى كل البيانات التحليلية والتنبؤية الوجيهة وغيرها من المنتجات فيما يخص كل
البحوث الممولة من القطاع العام بدون تكلفة بغية استخدامها في أنشطتهم غير التجارية؛
(د)

احترام طلبات كيانات البحوث فيما يخص ذكر مصادر البيانات المستخدمة لألغراض التطبيقية.

المرفق  3بالقرار

(Cg-Ext(2021)) 1

المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق سياسة البيانات في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص

.1

الغرض

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو تعزيز تنفيذ سياسة توسيع وتعزيز التبادل الدولي المجاني وغير
1.1
1
المقيد لبيانات نظام األرض من خالل تبادل البيانات بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص .وتقوم المبادئ
التوجيهية على مفهوم أن تطبيق مبدأ األساس المجاني وغير المقيد يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود عالقات سليمة
وعادلة وشفافة ومستقرة بين هذين القطاعين.

 1يرد تعريف عبارة "المجاني وغير المقيد" في المرفق  4لهذا للقرار.
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وتحدث معظم التفاعالت بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات أو إتاحة
1.2
الوصول إليها ،على المستوى الوطني .ومع ذلك ،فإن الشركات الخاصة العاملة على المستوى الدولي تتفاعل مع
المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرها من الكيانات العامة في مختلف البلدان .وتعمل المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنظمات الدولية ،مثل المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستغالل
السواتل المخصصة لألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATبصفة مستخدمين ومقدمين دوليين للبيانات .ويجب أن يحترم أي
تفاعل بين القطاعين العام والخاص يتعلق بتبادل البيانات ونشرها الحق السيادي لألعضاء في تقرير كيفية تنظيم وتقديم

خدمات الطقس والمناخ والماء ،بما يشمل تطبيق التشريعات والسياسات الوطنية واإلقليمية إلتاحة البيانات والنواتج
بالمجان ودون قيود ،فض ً
ال عن تحديد مسؤوليات وطنية رئيسية في مجال السالمة العامة ( إعالن جنيف 2019 -
(القرار .))(Cg-18) 80

المبادئ التوجيهية العامة المنبثقة عن السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن
التعاون بين القطاعين العام والخاص

.2

يعرض إعالن جنيف ( 2019 -القرار  :)(Cg-18) 80بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء

2.1

السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص .ويبرز النموذج الجديد للتعاون
والشراكة بين األطراف المعنية من كل قطاعات مشروع الطقس والمناخ والماء والذي يُعد ضروريا ً لالستجابة استجابةً
منسقة للمخاطر المجتمعية المتعلقة بالطقس المتطرف وتغير المناخ وندرة المياه واألخطار البيئية األخرى .ويغطي
اإلعالن جملة أمور منها جوانب عدة من إتاحة البيانات وتبادلها فيما بين القطاعين العام والخاص .وتكمل السياسة
الرفيعة المستوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص سياسة البيانات المدرجة في هذا القرار ،وتقدم اإلرشادات العامة
التالية إلى األعضاء واألطراف المعنية من كل القطاعات:
(أ)

ينبغي النهوض بتعزيز وتوسيع نطاق تبادل البيانات دوليا ً على أساس مجاني وغير مقيد على كل
المستويات مع إيالء العناية الواجبة للظروف الوطنية واحترام حقوق الملكية الفكرية على النحو الواجب؛

(ب) ينبغي لجميع األطراف المعنية تعزيز وتطبيق ترتيبات عادلة وشفافة لتبادل البيانات وااللتزام بمعايير
الجودة والخدمة من أجل النهوض جماعيا ً بتحقيق المصلحة العامة؛
(ج) سعيا ً إلى تحقيق المساواة بين كل األطراف المعنية والحفاظ عليها ،ينبغي لتلك األطراف أن تضمن معاملة
إمكانية الوصول إلى البيانات التجارية المشفوع بقيود على االستخدام معاملةً متساويةً في كيانات القطاعين
العام والخاص وفيما بينها2؛
(د)

ينبغي لجميع األطراف المعنية االلتزام باالمتثال للتشريعات والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتوفير
البيانات وتجنب سلوكيات المنافسة غير المشروعة؛

(هـ) نظراً إلى الترابط بين األطراف المعنية ،ينبغي لها أن تبحث عن فرص لتعزيز استدامة البنية التحتية
العالمية عن طريق آليات تعاون متعددة القطاعات تحسن الفعالية وتخدم المجتمع على نحو أفضل؛
(و)

ينبغي تشجيع وضع آليات وحوافز مبتكرة لتبادل البيانات بغية زيادة توفر البيانات ،وسد الفجوات القائمة
في مجال البيانات ،وتعزيز تبادل البيانات ،وتجنب تجزؤ البيانات.

 2للمزيد من المعلومات ،انظر ( Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 ،Zillman Johnأصل القرار  40للمنظمة
) (WMOووقعه وآثاره) (مطبوع المنظمة رقم .)1244

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

.3

المبادئ التوجيهية لتبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص

3.1

توفير البيانات األساسية وتبادلها

21

يعيد مشروع القرار العمل بسياسة التبادل الدولي "المجاني وغير المقيد" للبيانات األساسية (انظر المرفق  1لهذا للقرار
لالطالع على وصف تفصيلي للبيانات األساسية) .وفضالً عن ذلك ،يوضح التعريف الجديد لعبارة "المجاني وغير
المقيد" أن هذه البيانات ستكون متاحة بالمجان بدون شروط على االستخدام .وفي تطبيق هذه السياسة لتبادل البيانات
األساسية:
(أ)

يجب على األعضاء ضمان منح المستخدمين من كل القطاعات  -بما فيها القطاعان العام والخاص
واألوساط األكاديمية  -إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد وبدون مقابل وال شروط على االستخدام إلى
البيانات األساسية المعلنة؛

(ب) كما ورد في إعالن جنيف ( 2019 -القرار  ،)(Cg-18) 80ينبغي أن يقوم التعاون بين القطاعين العام
والخاص على الشفافية وأن يهدف إلى ضمان زيادة الفوائد المتبادلة بين القطاعين العام والخاص تحقيقا ً
لمصلحة المجتمع؛
(ج) ينبغي لألعضاء التأكد ،في حالة شراء البيانات األساسية من مزودي بيانات من القطاع الخاص ،من أن
مجموعات البيانات مشمولة بترخيص مالئم لتبادلها دوليا ً على أساس مجاني وغير مقيد؛
(د)

ينبغي أن تكون الحلول التكنولوجية المستخدمة في الوصول إلى البيانات األساسية المتبادلة دوليا ً متوافقة
تماما ً مع مبدأ األساس "المجاني وغير المقيد"3؛

(هـ) ينبغي للممثلين الدائمين لألعضاء المسؤولين عن التصريح للمستخدمين بالنفاذ إلى النظام )( (WISانظر
مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )1060أن يصرحوا
بالوصول إلى البيانات األساسية بدون عوائق؛
( و)

3.2

إقراراً بأن تطوير أنظمة التنبؤ العددي بنظام األرض من الطقس إلى المناخ ) 4 (NEWPوتحسين جودة
المنتجات والخدمات يعتمدان على توفر المزيد من بيانات نظام األرض ،يتم تشجيع األعضاء على توسيع
نطاق توفير بياناتهم بموجب مبدأ األساس المجاني وغير المقيد .وفضالً عن ذلك ،فإن الوصول غير
المقيد والمجاني إلى كل البيانات العامة التي اعتمدها العديد من األعضاء واعتمدتها العديد من المنظمات
الدولية يزيد كثيراً من توفر البيانات العالية الجودة لكل األعضاء اآلخرين على أساس مجاني وغير مقيد.

توفير البيانات الموصى بها وتبادلها

على الرغم من أنه يتم تشجيع األعضاء على تطبيق مبدأ التبادل الدولي المجاني وغير المقيد على البيانات الموصى بها
التي يقدمونها ،فقد تخضع مجموعات البيانات هذه لشروط على استخدامها تمنع األغراض التجارية مثالً .ويجب على
منشئ مثل هذه الشروط اتباع المبادئ العامة التالية:

 3في تاريخ اعتماد مشروع القرار ،كانت طريقة النفاذ الرئيسية إلى البيانات األساسية التي يوفرها األعضاء تتم عن طريق نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ وقد تكون خيارات نفاذ أخرى متاحة (خوادم  ftpأو قنوات مماثلة).
 4النظام ) (NEWPهو امتداد لنظام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPيهدف إلى بيان النهج الجديد المتبع فيما يخص النمذجة والتنبؤ
العددين ،كما أوصى الفريق االستشاري العلمي التابع للمنظمة ).(WMO
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(أ)

وضع شروط استخدام عادلة وشفافة5؛

(ب) ضمان المساواة – تطبيق القواعد نفسها على الكيانات العامة والخاصة التي تستخدم مجموعات البيانات
ألغراض تجارية6؛
(ج) ينبغي اعتبار سلوكيات المنافسة غير المشروعة (مثل منع الوصول إلى البيانات العامة بهدف اكتساب
ميزة تنافسية لألنشطة التجارية الخاصة بكيانات القطاع العام والشركات المنبثقة عنها) عدم امتثال
للسياسية الرفيعة المستوى (إعالن جنيف)؛
(د)

ينبغي لألعضاء إتاحة فهرس بالبيانات الموصى بها لتيسير استخدامها طبقا ً لشروط االستخدام المحددة.
وتقدم تجربة جماعة المصالح االقتصادية التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في
أوروبا ) (ECOMETفي أوروبا ممارسة جيدة لإلدراج في هذا الفهرس ولمواءمة شروط االستخدام التي
تفرضها مختلف البلدان داخل المنطقة الجغرافية نفسها؛

(هـ) عند تبادل بيانات مع فرض شروط على استخدامها ،يجب إبالغ الجهات المستفيدة األصلية والالحقة
بالشروط التي فرضها منشئ البيانات.
وإن سياسات البيانات المفتوحة اإلقليمية (مثل االتحاد األوروبي) أو الوطنية للوصول إلى البيانات العامة
3.3
تتطلب من الوكاالت العامة ،بما فيها المرافق الوطنية ) ،(NMHSsتوفير إمكانية الوصول إلى كل بياناتها على أساس
مجاني وغير مقيد؛ وفضالً عن ذلك ،قد توجد حاجة إلى تسهيل إمكانات الوصول المجاني ،مع إمكانية استرداد التكاليف
الهامشية التي تم تكبدها في أنشطة النسخ والتوفير والنشر .وتصب سياسة البيانات هذه في صالح القطاع الخاص وتحفز
الفرص الت جارية .ومن ثم ،ينبغي لألطراف المعنية من القطاع الخاص النظر في النهوج المتبادلة إلتاحة البيانات ،عندما
يكون ذلك مبرراً اقتصادياً ،وال سيما البيانات الالزمة ألغراض الخدمات الحيوية المتعلقة بإنقاذ األرواح وحماية
الممتلكات .وينطوي ذلك على إدراك أن كل القطاعات تلتزم بالوفاء بمسؤولياتها االجتماعية وبالمساهمة في تحقيق
المصلحة العامة.

.4

الوصول إلى بيانات القطاع الخاص

تم االعتراف بالنمو السريع للبيانات التي ينتجها القطاع الخاص في العديد من وثائق المنظمة
4.1
(انظر مثالً إعالن جنيف ( 2019 -القرار  ،)(Cg-18) 80واإلرشادات الخاصة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1258والخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ( 2023-2020مطبوع المنظمة رقم ،)1225
والمبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة
رقم  ،)1239ورؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام ( 2040مطبوع المنظمة رقم  .))1243ويكمن
االختالف الرئيسي لهذه البيانات من منظور السياسات واألعمال التجارية في أنه يتم إنتاجها عن طريق استثمارات
خاصة فيكون لها مالك محدد من القطاع الخاص .ويحتاج القطاع الخاص إلى تحقيق عائد على االستثمار؛ ومن ثم،
فسيكون نموذج األعمال فيه "هادفا ً إلى تحقيق الربح" .ومع ذلك ،فإن األحكام العامة إلعالن جنيف ( 2019 -القرار
 ،)(Cg-18) 80التي ُوضعت بالتشاور الوثيق مع القطاع الخاص ،تشجع على تبادل البيانات مع األطراف المعنية من
قطاعات أخرى في إطار ترتيبات متبادلة المنفعة وعادلة وشفافة.
)(WMO

وتقر مفاهيم النظام ) (WISوالنظام ) (WIGOSبإدماج بيانات القطاع الخاص في نُظم المنظمة
4.2
على المستويين الوطني والدولي ،وتمكنه ،ومن المتوقع أن يحقق هذا النهج الكفاءة واالبتكار ويدعم االستدامة.
وسيقتضي الطلب على الخدمات الدقيقة والموثوقة الخاصة بالمستخدم وعلى جيل جديد من منتجات معلومات الطقس
)(WMO

 5تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258
 6تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258
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والمناخ (للمناطق الحضرية والمدن الكبرى مثالً) بال شك مزيداً من دمج بيانات القطاع الخاص في استيعاب البيانات
ألغراض التنبؤ العددي بنظام األرض من الطقس إلى المناخ ) (NEWPالعالي االستبانة.
ويتم تشجيع األعضاء بشدة على تسهيل الحوار بين القطاع العام والشركات الخاصة التي تزاول نشاطها
4.3
في البلد ،والنظر في استخدام بيانات القطاع الخاص لسد الفجوات ،واستمثال شبكات الرصد المتكاملة الوطنية .وفي هذا
الصدد ،يُوصى بمراعاة االعتبارات التالية:
(أ)

تطبيق نهج مشترك لمراقبة الجودة والصيانة؛

(ب) تطبيق المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بها نفسها ،مثل تلك التي وضعتها المنظمة ) (WMOأو
منظمات معنية أخرى ،لضمان التشغيل البيني للبيانات؛
(ج) بناء الكفاءات الجماعية ووضع نهوج ابتكارية7؛
(د)

4.4

تطبيق أطر تنظيمية مناسبة ،بما في ذلك آليات ترخيص وتصديق ،تتيح تعاونا ً من ذلك النوع يكون
مشفوعا ً برقابة مستقلة.

تبادل البيانات التي يشتريها القطاع العام من القطاع الخاص

مع تزايد أنشطة القطاع الخاص في مجال توفير بيانات الرصد أو التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،ستشتري كيانات
القطاع العام ،مثل المرافق الوطنية ) ،(NMHSsمجموعات البيانات العالمية أو اإلقليمية من الشركات الخاصة في بعض
البلدان .وقد تختلف شروط إعادة توزيع مجموعات البيانات في أقاليم األعضاء اآلخرين باختالف اتفاقات الترخيص.
ويُشجَّع األعضاء على التشاور مع األعضاء اآلخرين بشأن احتياج عملياتهم وقيمتها المضافة لمجموعات البيانات
المشتراة من القطاع الخاص ،وال سيما مع األعضاء الذين يشغلون أنظمة عالمية أو إقليمية للتنبؤ العددي بالطقس.
ويمكن لألعضاء النظر في شراء مجموعات بيانات تجارية بموجب ترخيص إلعادة التوزيع الدولي (بوصفها بيانات
أساسية أو موصى بها) ونماذج ممكنة ومالئمة لتقاسم التكاليف مع األعضاء اآلخرين ،باالستناد إلى تحليل اقتصادي
ومع مراعاة الفوائد بالنسبة لكل األطراف فضالً عن االلتزام باستخدام صيغة "المضارع" في مشروع القرار بتبادل كل
البيانات األساسية المعلنة على أساس مجاني وغير مقيد.

.5

مبادئ توجيهية عامة بشأن استخدام البيانات غير الصادرة عن المرفق الوطني
والبيانات غير التقليدية وتبادلها

)(NMHS

تشمل البيانات غير الصادرة عن المرفق الوطني ) (NMHSحجما ً متزايداً من بيانات األطراف الثالثة
5.1
التقليدية أو بيانات أجهزة االستشعار الجديدة أو البيانات غير التقليدية من "إنترنت األشياء" (غالبا ً ما يتم إنتاجها بوصفها
منتجات مشتقة لألنظمة الذكية غير المخصصة لألرصاد الجوية أو لألغراض المتعلقة بها) .وتُش َّجع المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى إجراء دراسة تفصيلية لواقع البيانات الوطنية والسعي جاهداً لقيادة عملية تحقيق التكامل بين هذه
البيانات بنا ًء على مبادئ النظام ) .(WIGOSوتأتي العديد من البيانات الجديدة من القطاع الخاص وتتيح فرصا ً لتوفير
خدمات مبتكرة .وفي الوقت نفسه ،تظل المسؤولية الرئيسية للمرافق الوطنية ) (NMHSsهي الحفاظ على مجموعة
البيانات المرجعية ذات الجودة ال ُمثبتة والمتوافقة مع متطلبات المنظمة ) (WMOالخاصة بالجودة وإمكانية التتبع .وفي
معظم البلدان ،تشكل هذه البيانات سلسلة البيانات الطويلة األجل الالزمة إلجراء دراسات وتقييم تغير المناخ.

 7لمزيد من المعلومات ،انظر المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات
(مطبوع المنظمة رقم .)1239
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وعند تنظيم تبادل البيانات هذا على المستوى الوطني ،يتعين على الجهة التنظيمية الوطنية (إذا تم تعيين
5.2
جهة محددة وإال فالمرفق ) )(NMHSوضع إجراءات مشتركة لمراقبة الجودة على مستوى القطاعات والتخصصات بغية
ضمان االمتثال للمتطلبات الدولية التي وضعتها المنظمة ) (WMOوغيرها من المنظمات المعنية .وعند استعمال هذه
البيانات في توفير الخدمات المطلوبة (مثل تلك الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث) ،يجب مراعاة استمرارية توفير
البيانات لتجنب حاالت العطل واالنقطاع.
وال تتناول سياسة بيانات المنظمة ) (WMOتحديداً التبادل الدولي للبيانات غير التقليدية .ومع ذلك ،فمن
5.3
المسلم به أن أهميتها بالنسبة للخدمات المق َّدمة في إطار مختلف مجاالت عمل المنظمة ) (WMOستزداد على مدى
السنوات المقبلة .ومن ثم ،ق َّدمت المنظمة ) (WMOإرشادات عامة في إطار المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم  .)1239وستتابع لجنة البنية التحتية التابعة للمنظمة
) (WMOهذه القضايا ،بوصفها جزءاً ال ينفصم عن تنفيذ مشروع القرار ،وستنظر في ضرورة تقديم إرشادات إضافية
أو إدخال تعديالت على الممارسات بحسب الحاجة.

المرفق  4بالقرار )(Cg-Ext(2021) 1
المصطلحات والتعاريف
الكلمة أو العبارة

التعريف

البيانات

تشير البيانات إلى الرصدات والتحليالت والتنبؤات والمنتجات المشتقة بالمعاني
المعرفة فيما يلي .وفي سياق هذا القرار ،يشمل مصطلح ’البيانات‘ مصطلحات
َّ
مثل مجموعات البيانات والمعلومات والنواتج.

الرصدات

تشير الرصدات إلى القياسات المباشرة أو غير المباشرة التي تُجرى بواسطة أي
أداة سطحية أو فضائية القاعدة ألي كمية فيزيائية أو كيميائية لنظام األرض
المعرف فيما يلي .وقد تكون هذه قياسات مباشرة أو غير مباشرة ،وقد
بالمعنى
َّ
يشمل المصطلح الكميات التي يستنتجها راصد بشري .وقد يُفهم المصطلح أيضا ً
على أنه يشمل الكميات اإلحصائية أو المشتقة مثل المتوسطات الزمنية أو المكانية
والقيم المتراكمة والقيم الزمنية القصوى أو الدنيا.

التحليالت والتنبؤات

تشير التحليالت والتنبؤات إلى مجموعات البيانات التي تنتجها خوارزميات كمية،
مثل نماذج التنبؤ العددي أو اإلحصائي ،تُطبَّق على الرصدات وتصف الحاالت
المعرف فيما يلي.
الماضية والحاضرة والمستقبلية لنظام األرض بالمعنى
َّ
وتتضمن مجموعات البيانات هذه على سبيل المثال ال الحصر التنبؤ العددي
بالطقس على المستوى العالمي أو على مستوى منطقة محددة ،ومجاالت
إعادة التحليل المناخي المدرجة في نطاق ا لنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ).(GDPFS

المنتجات المشتقة

تشير المنتجات المشتقة إلى البيانات المولدة من نوع واحد أو أكثر من أنواع
البيانات األساسية المعرفة فيما سبق (أي الرصدات والتحليالت والتنبؤات) عن
طريق تطبيق خوارزمية كمية عادةً .وفي سياق هذا القرار ،يشمل المصطلح
بعض التحذيرات واإلنذارات والنشرات والتنبيهات المتعلقة بسوء ظواهر الطقس
أو الهيدرولوجيا أو البيئة والمتبادلة بين أعضاء المنظمة ).(WMO
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التعريف

نظام األرض ،بيانات نظام
األرض

يشير نظام األرض إلى المكونات المتفاعلة المختلفة أو "طبقات" الغالف األرضي
العام و(غالبا ً أيضاً) إلى العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبشرية التي
تتفاعل من خاللها هذه الطبقات .وفي سياق هذا القرار ،ينصب التركيز األساسي
على سطح األرض والغالف الجليدي والغالف المائي والغالف الجوي والغالف
الخارجي والعمليات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث داخل هذه الطبقات وتتفاعل
عن طريقها.
المعرف آنفاً) التي تصف
ومن ثم ،يُقصد ببيانات نظام األرض البيانات (بالمعنى
َّ
الحاالت الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية لسطح األرض وغالفها الجليدي
وغالفها المائي وغالفها الجوي وغالفها الخارجي.

تبادل البيانات

يُقصد بتبادل البيانات تمكين الوصول إلى البيانات وإتاحتها للمستخدمين الوطنيين
والدوليين في الوقت المناسب وعبر القنوات المتفق عليها أو على المنصات المتفق
عليها؛ ويشمل ذلك ضمان قابلية التشغيل البيني للبيانات عن طريق استخدام أنساق
مشتركة متفق عليها مثالً ،وتوفير البرمجيات الالزمة لفك تشفير البيانات ،وتوفير
كل البيانات الشرحية الالزمة ،وما إلى ذلك على النحو المحدد في األجزاء
الوجيهة من الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

المجاني وغير المقيد

يُقصد بعبارة "المجاني وغير المقيد" اإلتاحة لالستخدام وإعادة االستخدام والنشر
بدون مقابل وال شروط على االستخدام.

بدون مقابل

يُقصد بعبارة "بدون مقابل" ،في سياق هذا القرار ،تكلفة ال تتجاوز تكلفة النسخ
واإلتاحة بدون فرض تكلفة على البيانات والمنتجات في حد ذاتها.

شروط على االستخدام

في سياق هذا القرار ،ال يجوز فرض شروط على االستخدام إال في حالة البيانات
الموصى بها؛ ويجوز تطبيق هذه الشروط باستخدام تراخيص .ويُرجى االنتباه إلى
أن ذكر مصدر البيانات ال يُعد شرطا ً من شروط استخدام البيانات ولكن يتم
التشجيع بشدة على القيام بذلك في جميع الحاالت.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 2

تعديالت على مواد الالئحة الفنية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية

)(GBON

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المواد ( 2أ) و( 2ج) و( 8د) من اتفاقية المنظمة )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،

)(3

القرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي
في عام ،2020
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وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (EC-73) 9خطة للمرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(2023-2020

)(2

القرار  – (Cg-Ext(2021)) 1سياسة المنظمة ) (WMOالموحدة لتبادل بيانات نظام األرض دولياً،

)(3

القرار  – (Cg-Ext(2021)) 3مرفق تمويل الرصد المنهجي ) :(SOFFدعم األعضاء في تنفيذ شبكة الرصد
األساسي العالمية )،(GBON

وإذ يشير كذلك إلى أن مشروع التعديالت على مواد الالئحة الفنية المتعلقة بإنشاء الشبكة ) (GBONقد ُوزع على
األعضاء كافة ،وقد أُدرجت التزاماتهم وفقا ً للتوصية  - (EC-73) 4تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد
األساسي العالمية )،(GBON
وقد بحث التوصية ،(EC-73) 4
وقد درس مشروع أحكام الشبكة ) ،(GBONالوارد في مرفق هذا القرار،
يقر التعديالت على مواد الالئحة الفنية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONعلى النحو الوارد في
مرفق هذا القرار ،على أن يبدأ تنفيذ الشبكة ) (GBONاعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  ،2023علما ً بأن خطة تنفيذ
الشبكة ) (GBONتأخذ في االعتبار قدرات فرادى األعضاء؛
يأذن لألمين العام بإجراء ما يلزم من تعديالت تحريرية صرف فيما بعد في مرفق هذا القرار؛
يحث األعضاء على البدء فوراً في تنفيذ للشبكة ) (GBONوتبادل البيانات ،بما في ذلك األعمال التحضيرية لتسمية
محطة للشبكة ) (GBONوتبادل بيانات الشبكة ) ،(GBONباتباع نهج مرحلي إذا لزم األمر ،وحسبما تسمح به قدراتهم
الفردية ،عند االقتضاء ،إلى جانب الدعم الذي يقدمه شركاء التنمية الثنائيون والمتعددو األطراف والتي تقدمه اآلليات
المالية مثل المرفق )(SOFF؛
يحث أيضا األعضاء على دعم تنفيذ الشبكة ) ،(GBONبما في ذلك دعم إعداد وإنشاء المرفق ) ،(SOFFوالنظر في
اإلسهام بموارد – مالية أو فنية أو عينية – في إعداده وتشغيله؛
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMما يلي:
)(1

الشروع فوراً في إعداد التوجيهات والعمليات واإلجراءات الفنية الالزمة لضمان التنفيذ السريع والفعال للشبكة
) ،(GBONواالستعداد لمراقبة أداء الشبكة وامتثالها مراقبة فعالة؛

)(2

التشجيع على إعداد واعتماد استراتيجيات وتكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لدعم تنفيذ الشبكة
) (GBONواستدامتها ،خاصة في البلدان النامية ،وال سيما فيما يتعلق بعمليات الرصد سطحية القاعدة للهواء
العلوي ومحطات األرصاد الجوية األوتوماتية )(AWS؛

)(3

القيام ،بالتعاون مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
) (SERCOMومجلس البحوث ،بتزويد األعضاء بالوثائق الفنية والعلمية ذات الصلة ومواد التواصل التي تبين
الفوائد المحددة التي يُتوقع أن تحققها المكونات المختلفة للشبكة ) (GBONلألعضاء؛

)(4

مواصلة تقصي المسارات الممكنة لتطوير الشبكة ) (GBONفي المستقبل لتشمل مجاالت وفروعا ً لنظام األرض،
بما يتجاوز نطاقها الحالي دعما ً للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم وتحليل المناخ؛
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)(5

القيام ،بالتعاون مع المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCببحث المبادرات الممكنة لتعزيز تبادل رصدات نظام األرض السطحية القاعدة المتعلقة بالمحيطات
العالمية عن طريق توسيع نطاق الشبكة ) (GBONليشمل هذا المجال؛

)(6

العمل بنشاط ،وبالتعاون مع مجلس البحوث ،على استمثال تصميم الشبكة ) ،(GBONمع مراعاة المقاييس
القائمة على األثر ،والخصائص الفريدة لفرادى األعضاء ،والمستجدات العلمية والتكنولوجيات التطبيقية
الجديدة ،بغية تقديم التعديالت المقترحة لالئحة الفنية إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إب ان دورته
التاسعة عشرة في عام 2023؛

يطلب من األمين العام:
)(1

أن ينشر مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160مع القسم - 3.2.2
شبكة الرصد األساسي العالمية ،بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

أن يكفل االتساق التحريري بين الوثائق المعنية؛

)(3

أن يوجه عناية كافة األطراف المعنية إلى هذا القرار؛

يطلب أيضا من األمين العام:
)(1

القيام ،بالتشارك مع شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي األطراف ،بتيسير تعبئة األعضاء للموارد الالزمة لتطوير
الشبكة ) (GBONوتشغيلها؛

)(2

القيام ،بالتشارك مع أعضاء التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،ومع شركاء آخرين ،بالنظر
في إمكانية تقديم الدعم من المرفق ) (SOFFللدول األعضاء النامية التي ال تعتبر مؤهلة للحصول على الدعم في
المرحلة األولية ،من أجل ضمان التنفيذ العالمي للشبكة ) (GBONواستدامة عملياتها؛

)(3

القيام ،بالتشارك مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالجهات المشاركة في رعاية النظام العالمي
لرصد المحيطات ) ،(GOOSبتقصي إمكانية االستفادة من التعاون الدولي في مجال الرصد البحري في تنفيذ
الشبكة ) (GBONومواصلة تطويرها.

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  (Cg-18) 34الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(Cg-Ext(2021)) 2

تعديالت على مواد الالئحة الفنية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية

 .3السمات الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام

)(WIGOS

3.2.2

شبكة الرصد األساسي العالمية

مالحظة:

سيعد هذا القسم بناء على القرار  – )Cg-18( 34شبكة الرصد األساسي العالمية.
ُ

)(GBON
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الشبكة ) (GBONمجموعة فرعية من النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام ) ،(WIGOSتستخدم
3.2.2.1
باالقتران بالنظام الفرعي الفضائي القاعدة وغيره من نظم الرصد سطحي القاعدة للنظام ) ،(WIGOSلإلسهام في تلبية
متطلبات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم ،بما في ذلك متطلبات إعادة التحليل ،لدعم مراقبة المناخ.
3.2.2.2

ينشئ األعضاء الشبكة ) (GBONويديرونها.

مالحظات:
.1

يمثل التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم الركن الركين لجميع النواتج والخدمات التي يقدمها كافة أعضاء
المنظمة ) .(WMOويوفر المكون المالئم جغرافيا ً في الشبكة ) (GBONمكونا ً أساسيا ً جوهريا ً في جميع شبكات الرصد
األساسي اإلقليمية (انظر الفقرة  3.2.3أدناه).

.2

تستند الشبكة ) (GBONإلى تصميم عالمي ،ويخضع تنفيذها للمراقبة على مستوى العالم.

.3

الغرض من الشبكة ) (GBONفي المقام األول هو تلبية االحتياجات العالمية للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالتي ال تلبيها
حاليا ً ،أو التي ال تلبيها كليةً في الوقت الحالي ،النظم فضائية القاعدة.

.4

ترد مواصفات الشبكة ) (GBONفي األحكام  .3.2.2.20-3.2.2.7وهي مستمدة من احتياجات الرصد للتنبؤ العددي بالطقس
المسجلة في قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) /(OSCARالمتطلبات ،إلى
) (NWPعلى نطاق العالم،
َّ
جانب تحليل للتكنولوجيات التشغيلية المستخدمة في جمع تلك الرصدات وتوافر الرصدات من مصادر أخرى .وتجري لجنة
البنية التحتية ) (INFCOMالتقييم الفني للشبكة ) (GBONلعرضه على المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية.

.5

أ ُعدت قائمة محطات /منصات الشبكة ) (GBONعلى أساس قائمة بجميع المحطات /المنصات المتاحة في النظام )،(WIGOS
سجلها األعضاء في األداة ) /(OSCARالسطح .ويعتمد تحديد المجموعة الفرعية التي ستقترح سيقترحها األعضاء
حسبما َّ
للتسمية في الشبكة ) (GBONعلى مواصفات الشبكة ) (GBONالمدرجة أدناه .وت ُعد قائمة محطات /منصات الشبكة )(GBON
بالتعاون بين األعضاء ولجنة البنية التحتية ).(INFCOM

يحافظ أعضاء المنظمة على التشغيل المستمر للمحطات /المنصات المسماة باعتبارها محطات /منصات
3.2.2.3
مساهمة في الشبكة ).(GBON
ت ُعرف الفقرتان
مالحظة:
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1165
3.2.2.23-3.2.2.22

3.2.2.4

أدناه عملية التسمية ،ويرد مزيد من التفاصيل في دليل النظام العالمي المتكامل

يسعى األعضاء جاهدين إلى تصميم شبكات داخل محطاتهم ،وتركيبها وإدارتها وتشغيلها ،على نحو

مستدام بيئيا.
يوفر األعضاء جميع رصدات الشبكة
3.2.2.5
المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات بشكل عام.

)(GBON

عالميا في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي طبقا لسياسة

إذا وجد عضو أن ال يمكن عمليا تحقيق االستبانة األفقية و /أو الزمنية الالزمة لشبكة الرصد في أجزاء
3.2.2.6
من أراضيه ،مثال في المناطق غير المأهولة والنائية طبقا لحكم أو أكثر من األحكام  ،3.2.2.18-3.2.2.7يبلغ العضو
األمين العام باألسباب وفق ما تنص عليه المادة ( 9ب) من اتفاقية المنظمة ،والفقرة  6من "األحكام العامة".
يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات رصد سطحية أرضية ،ترصد كل
3.2.2.7
ساعة العناصر التالية ،كحد أدنى :الضغط الجوي ودرجة حرارة الهواء والرطوبة والرياح األفقية والهطول وعمق
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الثلوج ،حيثما ينطبق ذلك ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONاستبانة أفقية قدرها  200كم أو أكثر لرصد جميع هذه
المتغيرات.
مالحظات:
.1
.2

رصد الهطول يعني التراكم كل ساعة.

يُبلَّغ عن قياس عمق الثلج عند حده األدنى في األوقات القياسية األساسية ،أي الساعة
بالتوقيت العالمي المنسق وفقا ً للفقرتين  5.1.7و 5.1.8من هذا المرجع.

1800 ،1200 ،0600 ،0000

.2 3

يقدم المجلد الثاني من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8تفاصيل عن قياس الثلوج.

.3 4

استبانة أفقية قدرها  200كم أو أكثر تعني أال يفصل بين المحطات /المنصات أكثر من  200كم في المتوسط.

.4 5

عدد كبير من المحطات /المنصات اليدوية تنفذ عمليات الرصد بوتيرة أطول من ساعة؛ ولكنها تقدم مع ذلك مساهمة قيمة
في الشبكة ).(GBON

.5 6

األحكام الواردة أعاله ال تعني أن كل محطة /منصة تقيس جميع المتغيرات المذكورة ،ولكن يعني أن الشبكة برمتها تقدم
رصدات لجميع المتغيرات بالمستوى المطلوب من االستبانة األفقية.

3.2.2.8

ينبغي لألعضاء تشغيل شبكات /محطات رصد سطحية أرضية باستبانة أفقية قدرها  100كم أو أكثر.

في حالة تشغيل األعضاء لشبكات على النحو المبين في الفقرتين
3.2.2.9
رصدات هذه الشبكات دوليا وفقا للفقرة .3.2.2.5

3.2.2.7

و ،3.2.2.8يتيح األعضاء

يحافظ أعضاء المنظمة على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات الرصد السطحية البحرية
3.2.2.10
في مناطقهم االقتصادية الخالصة أو المناطق البحرية المقابلة في والياتهم القضائية ،حيثما ينطبق ذلك ،بحيث ترصد
كل ساعة العنصرين التاليين ،كحد أدنى :الضغط الجوي ودرجة حرارة سطح البحر ،وبحيث يتيح موقعها للشبكة
) ،(GBONإن أمكن ،استبانة أفقية قدرها  500كم أو أكثر في المناطق البحرية الواقعة في واليتهم ،لرصد هذه المتغيرات.
مالحظة:

بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير من
مساحة سطح اليابس ،ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.

ينبغي أن ييسر األعضاء فيما بينهم إجراء إتاحة عمليات رصد لألحوال الجوية البحرية السطحية داخل
3.2.2.11
منطقتهم االقتصادية الخالصة أو المناطق البحرية المقابلة في والياتهم القضائية ،حيثما ينطبق ذلك ،رهنا ً بإتاحة بالبيانات
المتقاسمة دوليا ً وفقا ً للفقرة .3.2.2.5
يحافظ األعضاء ،حيثما ينطبق ،على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات أرضية للهواء
3.2.2.12
العلوي ترصد مرتين في اليوم أو أكثر العناصر التالية ،كحد أدنى :درجة الحرارة والرطوبة والرياح األفقية ،باستبانة
رأسية قدرها  100م أو أكثر ،حتى مستوى  30هكتوبسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONالحصول
على استبانة أفقية قدرها  500كم أو أكثر لتلك الرصدات.
مالحظات:
.1

توفر نظم السبر الراديوي حاليا ً الوسيلة األساسية لجمع هذه الرصدات.

.2

استبانة رأسية قدرها  100م أو أكثر تعني أال يفصل بين الرصدات أكثر من  100م رأسيا ً في المتوسط.
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.3

رصدات الهواء العلوي المنفذة فوق جزر نائية /معزولة تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً بشكل خاص في مهارة التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPعلى نطاق العالم ،وتولى أولوية عالية للتشغيل المستمر لتلك المحطات /المنصات لصالح الشبكة ).(GBON

3.2.2.13

ينبغي لألعضاء تشغيل شبكات /محطات رصد سطحية أرضية باستبانة أفقية قدرها  200كم أو أكثر.

ينبغي أن يشغل األعضاء مجموعة فرعية من المحطات /المنصات المختارة لرصد الهواء العلوي التابعة
3.2.2.14
للشبكة ) ،(GBONترصد مرة واحدة في اليوم على األقل ،درجات الحرارة والرطوبة والرياح األفقية حتى  10هيكتوباسكال
أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) ،(GBONفي حدود ما تسمح به القيود الجغرافية ،استبانة أفقية قدرها  1000كم أو
أكثر لتلك الرصدات.
يحافظ األعضاء ،حيثما ينطبق ،على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات أرضية للهواء
3.2.2.15
العلوي ترصد مرتين في اليوم أو أكثر ،العناصر التالية كحد أدنى :درجة الحرارة والرطوبة والرياح األفقية ،باستبانة
رأسية قدرها  100م أو أكثر ،حتى مستوى  30هكتوبسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONالحصول على
استبانة أفقية لتلك الرصدات قدرها  1000كم أو أكثر في المناطق البحرية الواقعة في واليتهم.
بالنسبة إلى الدول ) ، (SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير من مساحة سطح اليابس،
مالحظة:
ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.

في حالة تشغيل الشبكات المبينة في الفقرات
3.2.2.16
الفقرة .3.2.2.5

3.2.2.15-3.2.2.132

الفقرتين

3.2.10

و ،3.2.2.1.2تنطبق

ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات لدرجة الحرارة
3.2.2.17
والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،عند صعود الطائرة وهبوطها ،باستبانة رأسية قدرها  300م أو أكثر.
بالنسبة إلى رصدات األحوال الجوية من الطائرات ،والواردة من أي مصدر ،يجوز تطبيق شروط على استخدام هذه البيانات
مالحظة:
وإعادة استخدامها وتقاسمها ،عن طريق اتفاقات الترخيص أو االتفاقات المالئمة األخرى.

ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات ،عند التحليق،
3.2.2.18
لدرجة الحرارة والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،باستبانة رأسية أفقية قدرها  100كم أو أكثر.
بالنسبة إلى رصدات األحوال الجوية من الطائرات الواردة من أي مصدر ،يجوز تطبيق شروط على استخدام هذه البيانات
مالحظة:
وإعادة استخدامها وتقاسمها ،عن طريق اتفاقات الترخيص أو االتفاقات المالئمة األخرى.تنطبق المالحظة الواردة بعد الفقرة 3.2.2.17
مباشرة ً.

ينبغي لألعضاء أن يتيحوا كل ساعة رصدات راسمات المقطع الرأسي للرياح المستشعرة عن بعد لدرجة
3.2.2.19
الحرارة (عند توافرها) والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية باستبانة رأسية تبلغ  100م أو أكثر.
ي نبغي لألعضاء الذين يشغلون شبكات /منصات رصد بكثافة أعلى مما هو محدد بموجب األحكام
3.2.2.20
 3.2.2.19- 3.2.2.7أعاله ،أن يتيحوا العناصر المرصودة كل ساعة على األقل.
مالحظة:

 15كم هو الرقم المستهدف الحالي لمتطلبات التنبؤ العددي بالطقس على نطاق العالم.

3.2.2.21

يتيح األعضاء البيانات الشرحية الخاصة بمحطات /منصات الرصد التابعة للشبكة

القسم .2.5

)(GBON

وفقا ألحكام
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يعين كل عضو ،كحد أدنى ،العدد المطلوب من المحطات السطحية ومن محطات الهواء العلوي وفقا
3.2.2.22
ّ
للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  3.2.2.1615-3.2.2.12كمساهمة في الشبكة ).(GBON
مالحظات:
.1

ستضطلع لجنة البنية التحتية بتحليل أولي لتنفيذ الشبكة ) ،(GBONوهو ما سيوفر لكل عضو عدد المحطات السطحية ومحطات
الهواء العلوي الالزمة لكي يفي بالتزاماته بموجب الفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات .3.2.2.1615-3.2.2.12

.2

ستستعرض لجنة البنية التحتية المساهمة المحددة لكل عضو حسب الفقرة  3.2.2.21وتقيم ما إذا كانت تستوفي الشروط
المحددة في الفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  ،3.2.2.1615-3.2.2.12وتبلغ العضو كتابةً بنتائجها.

.3

انظر المالحظة  3أدنى الفقرة .3.2.2.12

يسجل األعضاء المحطات في األداة ) /(OSCARالسطح ،مع تحديد أن هذه المحطات تنتمي إلى
3.2.2.23
الشبكة ).(GBON
يراقب األعضاء بشكل روتيني أداء الشبكة ) (GBONمن خالل كافة مكوناتها لتحديد مواطن عدم االمتثال
3.2.2.24
لألداء المحدد.
مفصلة بشأن مراقبة جودة البيانات وتقييم البيانات وإدارة الحوادث المتعلقة بالبيانات ،في دليل النظام
ترد إرشادات
مالحظة:
َّ
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل .8

يحيط األعضاء علما بأوجه عدم االمتثال المحددة في أي من محطاتهم /منصاتهم ،ويوثقون هذه الحاالت
3.2.2.25
ويصوبونها في غضون المهل الزمنية التي يقرها المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOأو المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية.
مالحظة :ترد تفاصيل بشأن األطر الزمنية والعمليات ذات الصلة في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم .)1165

يخطر األعضاء األمين العام رسميا باعتزامهم وقف تشغيل محطاتهم /منصاتهم ،وذلك قبل الوقف بثالثة
3.2.2.26
أشهر على األقل.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 3

مرفق تمويل الرصد المنهجي ):(SOFF
دعم األعضاء في تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية )(GBON
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
القرار  – (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،
القرار  – (Cg-18) 74سد الفجوة في القدرات :زيادة الشراكات الفعالة ألغراض االستثمار في البنى التحتية وتقديم
الخدمات بما يتسم باالستدامة وكفاءة التكلفة،
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المقرر  – (EC-72) 11زيادة الشراكات الفعالة وحجم ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز في
هذه المشاريع،
وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1
)(2

القرار  – (Cg-Ext(2021)) 1سياسة المنظمة ) (WMOالموحدة لتبادل بيانات نظام األرض دولياً،
القرار
العالمية

(Cg-Ext(2021)) 2

 -تعديالت على أحكام الالئحة الفنية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي

)،(GBON

يقر بجهود األعضاء الذين يساهمون مساهمةً جليلةً في تطوير الشبكات القائمة في األقاليم المختلفة وصيانتها،
وإذ ّ
وقد أحيط علما بإنشاء مرفق تمويل الرصد المنهجي )( (SOFFانظر وثيقة المعلومات  )Cg-Ext(2021) INF. 4.2كوسيلة
رئيسية لتقديم ما يلزم من دعم مالي وفني لتنفيذ الشبكة ) (GBONوتشغيلها بشكل مستدام في أقل البلدان نموا ً )(LDCs
والدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSولتقديم دعم استشاري فني محدود للبلدان النامية األخرى،
وإذ يدرك أن إتاحة المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات التابعة للمنظمة ) (WMOكل مخرجات نموذج نظام األرض مجانا ً
ذو أهم ية محورية بالنسبة لكل األعضاء ،وأن كل األعضاء سينتفعون بفوائد متبادلة من جراء تحسين توفر الرصدات
العالمية لدعم تلك الجهود،
يرحب بالتزام التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية بالبحث عن سبل مبتكرة لتمويل عمليات الرصد
سطحية القاعدة في البلدان النامية ،بهدف إنشاء المرفق ) (SOFFالذي يعترف بالقيمة االقتصادية لعمليات الرصد
باعتبارها منفعة عامة عالمية؛
يأخذ علما بما يلي:
)(1

)(2

)(3

نتائج منتديات الممولين المحتملين إلنشاء المرفق ) ،(SOFFالتي عقدت في آذار /مارس وحزيران /يونيو وأيلول/
سبتمبر 2021؛
البيانات الصادرة عن مجموعة أقل البلدان نمواً ورابطة الدول الجزرية الصغيرة النامية ومجموعة المفاوضين
األفريقية ،والتي تحث على إنشاء المرفق ) (SOFFوتشجع الشركاء الثنائيين ومتعددي األطراف على المساهمة
فيه ،وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء تابع لألمم المتحدة؛
الدعم الذي أعرب عنه رؤساء الدول و رؤساء المنظمات الدولية والمنظمات متعددة األطراف إلنشاء
المرفق )(SOFF؛

يرحب بتنفيذ التشخيصات القطرية لألحوال الجوية الهيدرولوجية ،ويشير إلى دورها في توفير المعلومات في مرحلة
جاهزية المرفق ) ،(SOFFلتوفير توجيهات أولية الستثمارات الكيانات المنفذة للمرفق ) (SOFFوالممولين اآلخرين عبر
سلسلة قيمة األرصاد الجوية لتعزيز الروابط بين الشبكة ) (GBONواستثمارات الخطوة األخيرة؛
يقرر إقرار إنشاء المرفق ) (SOFFالذي سيقدم دعما ً فنيا ً وماليا ً لتنفيذ الشبكة ) (GBONوتشغيلها بصورة مستدامة في أقل
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وسيقدم نشرات خبراء بشأن االستعداد الفني إلى البلدان النامية األخرى،
بما في ذلك الدعم بين األقران ،لتقييم الثغرات في الشبكة ) (GBONعلى المستوى الوطني ،وإعداد خطة وطنية
للمساهمة في الشبكة ) (GBONلتوجيه استثمارات المرفق ) (SOFFواستثمارات الممولين اآلخرين ،ومن ثم تلبية
متطلبات الشبكة )(GBON؛
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يطلب إلى األمين العام أن يسعى على سبيل االستعجال إلى إنشاء المرفق ) (SOFFباعتباره صندوقا ً استئمانيا ً متعدد
الشركاء تابعا ً لألمم المتحدة ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومكتب
الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء التابع لألمم المتحدة؛

يطلب أيضا إلى األمين العام وأعضاء المنظمة ) (WMOأن يقوموا ،بالتعاون مع ممثلي الشركاء اآلخرين بحسب
االقتضاء ،بتعبئة ما يلزم من الموارد المالية الخارجية أو الموارد الخارجة عن الميزانية لتمكين المرفق ) (SOFFمن
بدء عملياته وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء النامية في عام 2022؛
يطلب كذلك إلى األمين العام أن يعمل ،لدى إنشاء المرفق ) ،(SOFFعلى ضمان أن يساهم المرفق ) (SOFFفي التطوير
السليم للشبكة ) (GBONعن طريق مشاركة المنظمة ) (WMOفي المرفق ) (SOFFبوصفه الهيئة الفنية المختصة ،وأن
يوافي المجلس التنفيذي بتقارير منتظمة ومفصلة عن أنشطة المرفق ) ،(SOFFتبين النتائج والتحديات المحددة ،كي
يسترشد بها المجلس التنفيذي في إرشاداته العامة بشأن تنفيذ الشبكة )(GBON؛
يحث األعضاء الذين لديهم القدرة ،على ما يلي:
)(1

المساهمة ماليا ً في المرفق ) ،(SOFFالذي هو صندوق استئماني متعدد الشركاء تابع لألمم المتحدة؛ أو

)(2

تقديم نشرات خبراء بشأن االستعداد الفني ،بما في ذلك الدعم بين األقران ،لدعم تنفيذ المرفق )(SOFF؛ أو

)(3

تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم؛

يحث األعضاء المؤهلين ألن يكونوا مستفيدين على االستفادة من المرفق
للشبكة ).(GBON

القرار

)(SOFF

لتحقيق االمتثال المستدام

(Cg-Ext(2021)) 4

رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية:
إذ يشير إلى:
)(1

)(2

القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد
المياه ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي أن يضع ،بدعم من فريق التنسيق الهيدرولوجي ،خطة عمل
للهيدرولوجيا تدعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى تحقيق الطموحات الثمانية الطويلة األجل للمنظمة )(WMO
كي ينظر فيها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبان دورته االستثنائية في عام ،2021
القرار  - (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية ،الذي ُ
طلب فيه من الفريق ) (HCPأن يعد ضمن اختصاصاته
الرؤية واالستراتيجية الخاصتين بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،بحيث يستعرضها المجلس التنفيذي
في دورته الثانية والسبعين في عام  ،2020وعرضها على الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام ،2021

وقد درس التوصية  - (EC-73) 2رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما،
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وقد درس أيضا توصيات الجمعية الهيدرولوجية الواردة في وثيقة المعلومات )،Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2
يقرر اعتماد رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،المدرجة في مرفق هذا القرار؛
يحيط علما بأن عدة عناصر من خطة العمل في حالة متقدمة من التنفيذ ،على النحو المفصل في القرار
 -التنفيذ المبكر لعناصر خطة عمل الهيدرولوجيا؛

(Cg-Ext(2021)) 5

يدعو األعضاء إلى اإللمام بمضمون خطة العمل لتحديد الكيفية التي يمكنهم بها المساهمة في تنفيذها واالستفادة منها؛
يطلب من رئيسي اللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث استعراض األنشطة المقترحة لمواءمة خطة العمل مع خطط
عمل اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث؛
يطلب من لجنة البنية التحتية أن تقوم ،بالتشاور مع فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPبإعداد مذكرة مفاهيمية تتيح
إدماج البيانات المتعلقة بالهيدرولوجيا والغالف الجليدي في شبكة الرصد األساسي العالمية ) .(GBONويمكن أن تتضمن
هذه المذكرة المفاهيمية اعتبارات بشأن البيانات ذات األولوية واعتبارات التمويل المحتملة ،وينبغي تقديمها إلى المجلس
التنفيذي إبان دورته الخامسة والسبعين المزمع عقدها في عام 2022؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية أن تشجع األنشطة الهيدرولوجية التي تسهم في خطة العمل ،وأن تعد ،بمساعدة الفريق
) ،(HCPخطط عمل إقليمية للهيدرولوجيا كجزء من خططها التشغيلية اإلقليمية للمساهمة في تحقيق الطموحات الثمانية
الطويلة األجل للمنظمة )(WMO؛
يطلب من األمين العام أن يوزع على نطاق واسع رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل
المرتبطة بهما على جميع األعضاء ،والمنظمات الدولية الشريكة ،وغيرهما من مؤسسات القطاعات العام والخاص
واألكاديمي ذات الصلة؛
يطلب من رئيس لجنة الخدمات ورئيس لجنة البنية التحتية ورئيس مجلس البحوث ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورئيس
فريق التنسيق الهيدرولوجي أن يعملوا ،استناداً إلى مشورة المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين وبدعم من األمانة،
على ضمان أن مخرجات المنتديات اإلقليمية الفصلية للمستشارين الهيدرولوجيين التي تكون وجيهة لبرامجهم وأنشطتهم
ومبادراتهم مدرجة على نحو مالئم في خطط عمل الهيئات التي يقودونها وأولوياتها فضالً عن المشاريع الممولة من
خارج الميزانية التي تدعمها المنظمة )(WMO؛
يدعو األمم المتحدة والمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة األخرى والمؤسسات العامة
والخاصة واألكاديمية المعنية إلى توحيد إجراءاتها دعما ً لتنفيذ رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا
وخطة العمل المرتبطة بهما ،مع االعتراف بهما بوصفهما أساسا ً ضروريا ً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.

مرفق القرار

(Cg-Ext(2021)) 4

الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
عن هذه الوثيقة
وافق المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية على ثمانية طموحات طويلة األجل للتصدي للتحدي العالمي للمياه،
وقرر وضع رؤية واستراتيجية بشأن الهيدرولوجيا وخطة عمل مرتبطة بهما (القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة
) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه) من أجل تحقيق تلك الطموحات.
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وطلب المجلس التنفيذي في دورته الحادية والسبعين من فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPوضع هذه االستراتيجية
وخطة العمل اللتين دعا المؤتمر الثامن عشر الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  2021إلى الموافقة عليهما.
وأعد الفريق ) (HCPفي اجتماعه األول مشروع رؤية واستراتيجية وجدول محتويات مشروح لخطة العمل وقدَّمه إلى
المجلس التنفيذي كي يعتمده في دورته الثانية والسبعين المعقودة في أيلول /سبتمبر .2020
وفي أيلول /سبتمبر وتشرين األول /أكتوبر  ،2020عُقدت مشاورة مفتوحة على اإلنترنت لتحديد احتياجات األعضاء
وثغراتهم بوصفها مدخالت لتحديد األنشطة الالزمة لتحقيق الطموحات الثمانية الطويلة األجل في مجال الهيدرولوجيا
التطبيقية ((القرار .)(Cg-18) 24
وأنشأ الفريق ) ،(HCPفي اجتماعه الثاني المعقود في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020أفرقة صياغة بشأن مجاالت عمل
محددة القتراح قوائم مفصلة باألنشطة التي ستدرج في خطة العمل .وفي شباط /فبراير  ،2021اجتمع الفريق )(HCP
عبر اإلنترنت الستعراض مخرجات أفرقة الصياغة .وبنا ًء على تعليقات إضافية من أعضاء الفريق ) (HCPوالخبراء
المدعوين ،أُعد مشروع أول لغرض المشاورات بشأن األولويات والمخاطر.
وعُقدت المشاورة المفتوحة الثانية على اإلنترنت في الفترة الممتدة من  19نيسان /أبريل إلى  31أيار /مايو ،2021
وأدرجت التعليقات الواردة في النص وجداول العمل.
وينقسم مشروع الوثيقة النهائي إلى جزأين رئيسيين وثالثة مرفقات وتذييل.
ويتضمن الجزء األول تعريف الرؤية واالستراتيجية الذي استند إلى النسخة األولية من الرؤية واالستراتيجية الخاصتين
بالهيدرولوجيا التي وضعتها فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالمياه في شباط /فبراير  ،2019وقُدمت إلى المجلس
التنفيذي في دورته الثانية والسبعين المعقودة في أيلول /سبتمبر  .2020وروعيت جميع التعليقات التي وردت قبل عقد
ورفضت تلك التي اقترحت تغييرات في األجزاء التي وافق عليها المؤتمر العالمي الثامن عشر
تلك الدورة وخاللهاُ .
ُ
ولجنة الهيدرولوجيا في دورتها االستثنائية في عام  2019في إطار وثائق أخرى ،وأدمجت كل التعليقات األخرى قدر
اإلمكان في النسخة الحالية من هذه الوثيقة (الجزء األول).
ويعرض الجزء الثاني خطة العمل كما وضعتها أفرقة الصياغة ،واستعرضها الفريق ) (HCPفي شباط /فبراير ،2021
ويتضمن التعليقات الواردة عن طريق المشاورة المفتوحة الثانية على اإلنترنت.
ويحتوي المرفق األول على جداول مفصلة لألنشطة التي تسهم في تحقيق كل طموح .وقد استُخدمت منهجية إطار
منطقي لتصميم هيكل متسق للغايات ،ونواتج تؤدي إلى تحقيق هذه الغايات ،ومخرجات تؤدي إلى النتائج المرتقبة،
وأنشطة تفضي إلى المخرجات.
ويتضمن المرفق الثاني جدوالً يوضح الصلة بين الرؤية واالستراتيجية والخطة االستراتيجية للمنظمة
العمل الخاصة بالخطة التشغيلية للمنظمة ).(WMO
ويحتوي المرفق الثالث على مواد أساسية تهدف إلى جعل هذه الوثيقة قائمة بذاتها.
ويحتوي التذييل على قائمة باالختصارات اإلنكليزية المستخدمة في الوثيقة.

)(WMO

وخطة
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الجزء األول :الرؤية واالستراتيجية
بيان الرؤية

.1

بحلول عام  ، 2030يقوم مجتمع عالمي تعاوني بالتصدي بنجاح للتحديات المتزايدة المتصلة بالظواهر الهيدرولوجية
المتطرفة وتوفر المياه وجودتها واألمن الغذائي عن طريق النهوض بالهيدرولوجيا التطبيقية من خالل تعزيز العلوم
والبنية التحتية وبناء القدرات والخدمات ذات الصلة ،في سياق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود.
السياق والتحديات ودوافع التغيير (العوامل)

.2

المياه ضرورية للحياة ،وحماية البيئة ،والتنمية المستدامة ،والسالم واألمن الدوليين .ويحتاج أصحاب
2.1
المصلحة وواضعو السياسات ومتخذو القرارات على جميع مستويات الحكومة والمجتمع إلى معلومات معززة ويمكن
العمل على أساسها على جميع النطاقات الزمنية والمكانية (العابر للحدود والوطني المحلي ،ومن الدقائق إلى السنوات)
بشأن المياه من أجل إثراء الجهود المبذولة إلنقاذ األرواح وحماية سبل المعيشة ،وتعزيز االزدهار االقتصادي العالمي،
والرفاه المجتمعي .وتشمل المتطلبات المحددة الرفيعة المستوى ما يلي:
•

وضع سياسات اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه؛

•

اإلدارة في الوقت الحقيقي ألحداث الفيضانات والجفاف واإلدارة المتكاملة للفيضانات والجفاف دعما ً
ألنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛

•

اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في مستجمعات المياه الوطنية والعابرة للحدود؛

•

فيما يتعلق بالهندسة المدنية لتصميم وإدارة البنية التحتية؛

•

فيما يتعلق بالزراعة التخاذ القرارات بشأن الممارسات الزراعية التقنية ،ونظم الصرف الصحي ،والري،
واإلدارة؛

•

إدارة النظام اإليكولوجي؛

•

الدعم األكاديمي لدراسات المناخ والنظام الهيدرولوجي ،وتحليل االتجاهات ،ونظم دعم القرار.

ويحتاج أصحاب المصلحة أيضا ً إلى تنسيق فعال ومستدام لسلسلة القيمة 1من أجل توفير الهيدرولوجيا
2.2
التطبيقية ،سواء في مجاالت العلوم الهيدرولوجية ،أو علم المناخ ،أو األرصاد الجوية ،أو المجاالت ذات الصلة ،ولكن
أيضا ً على مستوى الحكومات ومنظمات األمم المتحدة األخرى والهيئات الدولية األخرى فضالً عن القطاع الخاص
والعديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تنفيذ إدارة مخاطر المياه وربط التنمية المستدامة بإدارة المياه.
وقد تطور إدراك المخاطر المتصلة بالمياه بسبب آثارها البعيدة المدى وبات يشمل المخاطر السياسية
2.3
واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والتكنولوجية ،فضالً عن المخاطر والدوافع البيئية بتعقيداتها الكاملة .وستركز
أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا التطبيقية على تطوير قدرات جديدة لتقديم معلومات يمكن العمل على
أساسها واالسترشاد بها فيما يخص التحديات المتصلة بالمياه والتخفيف من آثارها.
 1سلسلة القيمة هي نموذج عمل يصف الطيف الكامل لألنشطة الالزمة إلنشاء منتج أو خدمة .وبالنسبة للخدمات الهيدرولوجية،
تشمل سلسلة القيمة الخطوات التي تشمل تصميم الشبكات وصيانتها ،والمراقبة في الموقع للمعلمات الهيدرولوجية ،ونقل البيانات،
ومراقبة الجودة ،وتبادل وحفظ وتصميم واختبار وتقديم المنتجات والخدمات للمستخدمين في مجال إدارة المياه ،وإدارة مخاطر
الكوارث ،والمالحة ،والصحة ،والزراعة ،وغيرها .والغرض من تحليل سلسلة القيمة وتنسيقها هو زيادة الكفاءة بحيث يمكن
للخدمة الهيدرولوجية أن تحقق أقصى قيمة.
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العوامل السياسية والمؤسسية
(أ)

يوجد انقسام كبير بين العديد من الجهات الفاعلة في قطاع المياه .وينطبق ذلك على المؤسسات المعنية بإدارة
المياه ،والعلوم ،والبحوث ،فضالً عن تقديم الخدمات التطبيقية على الصعيد الوطني .وينعكس هذا االنقسام في
مجتمع متعدد األوجه يضم كيانات إقليمية ودولية ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ورابطات/برامج البحوث
ومنظمات األمم المتحدة ،حيث نُفذت آلية التنسيق المعنية بالمياه والتابعة لألمم المتحدة والمياه لضمان التنسيق
استجابةً للتحديات المتصلة بالمياه؛

(ب) تظهر االنتقادات التي ُوجهت مؤخراً لبعض جوانب تعددية األطراف الحاجة إلى زيادة المواءمة والدعم بين
الدول األعضاء ومصارف التنمية الدولية والوكاالت المانحة .وتوجد حاجة إلى تنفيذ مبادرات محددة جديدة ،مما
يتطلب تحليالً واضحا ً للوضع الراهن بغية تحديد قيمة الخدمات الهيدرولوجية المعززة في جميع أنحاء العالم؛
(ج) إن جوانب متعددة من مجموعة متنوعة من جداول األعمال الدولية التي تتناول الحد من مخاطر الكوارث
والتنمية والتكيف مع تغير المناخ والتعاون اإلقليمي والسالم  -مثل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث،
وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وغيرها  -تعتمد على الهيدرولوجيا
كاف؛
وتتطلب دعما ً كافيا ً من مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية الذي يحتاج أيضا ً إلى االعتراف والدعم على نحو
ٍ
(د)

إن توفر طائفة متزايدة التنوع من مصادر المعلومات "غير الرسمية" سيؤدي إلى تنافس في اهتمام االقتصاد
ع لى بيانات الوكاالت العامة ،وقد يؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور وإرباكه ،والحيلولة دون اتخاذ اإلجراءات
المناسبة؛

(هـ) على الرغم من أن إصالح المنظمة ) (WMOيولد بعض المخاطر المرتبطة بالتغيير التنظيمي ،فهو يتيح الفرصة
لزيادة مشاركة وتأثير أخصائيي الهيدرولوجيا في هيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها وأنشطتها؛
(و)

تتسم الهيدرولوجيا بطابع إقليمي عابر للحدود .وعلى الرغم من أن المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSتحتاج
شجع األعضاء على تبادل البيانات
إلى بناء كفاءاتها /قدراتها الخاصة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية ،فيُ َّ
وقدرات التنبؤ عبر الحدود بالشراكة مع لجان حوض النهر وغيرها من المنظمات بحسب االقتضاء.

العوامل االقتصادية
(أ)

توجد طلبات متزايدة ومتنافسة على موارد المياه المحدودة لدعم طائفة من االستخدامات الصناعية والبيئية
والمالحية والترفيهية والزراعية وعلى مستوى البلديات .وإن النمو السكاني والتنمية االقتصادية ،وال سيما في
المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف ،يجهدان إمدادات المياه ويزيدان من ضعفها؛

(ب) تتزايد اآلثار االقتصادية والمجتمعية للفيضانات والجفاف ،كما يتضح من االتجاهات السنوية الصاعدة في بيانات
الخسارة المرتبطة بالفيضانات والجفاف ،مما يبرز الحاجة إلى زيادة االستثمار في تطوير واستدامة نظم اإلنذار
المبكر (بما في ذلك شبكات الرصد) ،والتأهب للكوارث واإلدارة المتكاملة للظواهر المائية المتطرفة ،فضالً عن
الخدمات الهيدرولوجية األخرى؛
(ج) يؤدي تباطؤ النمو االقتصادي ومحدودية موارد الميزانية إلى إبراز الحاجة إلى االبتكار واإلبداع؛
(د)

يقتضي تدهور البنية التحتية العالمية للمياه اتخاذ قرارات محورية ومكلفة؛
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(هـ) تطرح الكوارث البطيئة مجموعة محددة من التحديات ،مما يهيئ ظروفا ً اقتصادية تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة
وتؤثر تأثيراً شديداً في أشد السكان ضعفا ً .وفي الوقت نفسه ،تتيح هذه الكوارث أيضا ً فرصا ً للتدخل مبكراً
والتخفيف من آثارها قبل أن تحدث آثار أخطر؛
(و)

يفتح التطور التكنولوجي والعو لمة والتنفيذ المستمر لسياسة البيانات المفتوحة سوق الخدمات الهيدرومترية أمام
جهات فاعلة جديدة ،ويزيد من المنافسة ،ويهدد مبدأ الصوت الواحد 2من جهة ،ولكنه يعزز إمكانية الشراكة بين
القطاعين العام والخاص من جهة أخرى؛

(ز)

توجد حاجة متزايدة إلى تحديد مدى عدم اليقين والمخاطر وفهمها وتبليغها فيما يخص جميع النطاقات الزمنية من
أجل زيادة دعم االستثمارات في قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتخفيف من آثار المخاطر واالستجابة
لها والتعافي منها.

العوامل االجتماعية الثقافية والديمغرافية
(أ)

يجب معالجة عدم التوازن بين الجنسين في مجال الهيدرولوجيا من منظوري المساواة والتخفيف من حدة الفقر؛

(ب) تؤدي شيخوخة القوى العاملة إلى احتمال فقدان الخبرات ،مما يتطلب زيادة التركيز على إشراك الجيل التالي من
أخصائيي الهيدرولوجيا وتوظيفهم وتطويرهم .ويؤدي دخول الجيل الجديد هذا المجال إلى ظهور فرص
الستغالل أفكار ونهوج جديدة ،وال سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الناشئة ،بما في ذلك علم المواطن عن
طريق وسائل اإلعالم االجتماعية أو غيرها؛
(ج) تغير التنمية الديمغرافية ،مثل النمو السكاني أو شيخوخة السكان أو التحضر في مختلف أنحاء العالم ،اآلثار
المحتملة للمخاطر الهيدرولوجية بزيادة احتماالت التعرض لتلك المخاطر ،وغيَّرت مواطن الضعف في المجتمع؛
(د)

من المرجح أن تحدث تغيرات في تقبل الشعوب للمعلومات وفي أساليب االتصال تفضي إلى طرائق جديدة لتقديم
إنذارات ومعلومات يمكن أن يسترشد بها الجمهور؛

(هـ) الخدمات الهيدرولوجية معرضة بوجه خاص لحاالت الطوارئ التي تؤثر في المجتمع ،كما أثبتت جائحة كوفيد.19-
العوامل التكنولوجية
(أ)

سيوفر التقارب الناشئ بين التخصصات حول التنبؤ بنظام األرض أطراً وفرصا ً جديدة لدوائر األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا/علوم األرض والمحيطات والغالف الجليدي من أجل توطيد تعاونها في مجال تقديم المعلومات
والمنتجات والخدمات التي تستجيب الحتياجات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة .ومن شأن تطوير نمذجة
سلسلة لنظام األرض أن يؤدي إلى قفزة نوعية في التنبؤ الهيدرولوجي التطبيقي؛

(ب) يصبح االستشعار عن بُعد من السواتل أو سطح األرض تدريجيا ً أداة تشغيلية للموارد الهيدرولوجية والمائية التي
توفر مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة بدقة واستبانة وتغطية متزايدة .وستحتاج المرافق ) (NHSإلى زيادة
إمكانية الوصول إلى االستشعار عن بُعد والكفاءة في استخدامه كجزء من نظام الرصد في المستقبل؛
(ج) توجد حاجة إلى زيادة تطوير واستخدام نهوج نمذجة أكثر اعتماداً على النماذج الفيزيائية لمعالجة التغيرات غير
الثابتة في النظام المناخي واستخدام األراضي؛

 2يُالحظ أن إشراك القطاع الخاص قد ينطوي على مخاطر تعدد األصوات والرسائل نظراً إلى اختالف الدوافع .وقد تحتاج
المرافق ) (NHSإلى الدعم في صياغة السياسات لمعالجة تلك القضايا.
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(د)

قد تمهد تحسينات الذكاء االصطناعي الطريق أمام التوسع في استخدام نهوج التعلم اآللي في النمذجة والتنبؤ؛

(هـ) إن التقدم في عمليات الرصد والنمذجة والتوسع السريع للبيانات والمعلومات ،من خالل االستعانة بمصادر
جماهيرية ومبادرات علم المواطنين ،يتيح فرصا ً وتحديات على حد سواء لالستفادة من تقنيات استيعاب البيانات
الجديدة ،وتحليل البيانات الضخمة ،وقدرات النشر واالتصال المتقدمة؛
(و)

يتيح نشر التكنولوجيات الجديدة فرصا ً لزيادة المعرفة والفهم وتطوير خدمات هيدرولوجية جديدة حقا ً ،ولكنه
يطرح تحديات مباشرة فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة على األجل الطويل.

العوامل البيئية
(أ)

ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCفي تقرير التقييم الخامس ،أن تغير هطول األمطار
أو ذوبان الثلج والجليد في العديد من المناطق يغير النظم الهيدرولوجية ويؤثر في الموارد المائية كما ً ونوعا ً
(ثقة متوسطة)؛

(ب) على الرغم من أن الثقة منخفضة في أن يؤثر تغير المناخ الناجم عن األنشطة البشرية في تواتر وحجم
الفيضانات والجفاف على نطاق عالمي ،فإن ذلك يرجع إلى االفتقار الحالي إلى إمكانيات رصد الظواهر
المتطرفة وتحليل اتجاهاتها (الهيئة ) ،(IPCCتقرير التقييم الخامس)؛
(ج) لن تكون التغيرات في هطول األمطار في عالم يزداد دفئا ً موحدة .وفي العديد من المناطق الجافة في خطوط
العرض الوسطى وشبه االستوائية ،من المرجح أن ينخفض هطول األمطار ،في حين أن هطول األمطار في
العديد من المناطق الرطبة في خطوط العرض الوسطى يعني احتمال زيادة هطول األمطار في إطار السيناريو
 .RCP8.5وعلى الصعيد العالمي ،من المرجح أن تزداد المساحة التي تغطيها نظم الرياح الموسمية ،ومن
المرجح أن تزداد األمطار الموسمية ،ومن المرجح أن يزداد تقلب هطول األمطار المرتبط بظاهرة النينيو/
التذبذب الجنوبي على النطاقات اإلقليمية (الهيئة ) ،(IPCCتقرير التقييم الخامس)؛
(د)

أدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة أحداث الغمر الساحلي التي تفاقمت بخاص ٍة خالل ظواهر المد والجزر
العالي ،وستعاني النظم الساحلية والمناطق المنخفضة بشكل متزايد من الغمر والفيضانات والتآكل طوال القرن
الحادي والعشرين وما بعده بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر (الهيئة ) ،(IPCCتقرير التقييم الخامس) .وتتعرض
المجتمعات الساحلية لمخاطر متعددة متصلة بالمناخ ،بما في ذلك األعاصير المدارية ،ومستويات سطح البحر
القصوى ،والفيضانات ،وموجات الحر البحرية ،وفقدان الجليد البحري ،وذوبان التربة الصقيعية .وستتفاقم
مستويات سطح البحر القصوى والمخاطر الساحلية بسبب الزيادات المتوقعة في شدة األعاصير المدارية وهطول
األمطار (الهيئة ) ،(IPCCالتقرير الخاص بشأن المحيط والغالف الجوي في ظل مناخ متغير).

وقد شدد المنتدى االقتصادي العالمي باستمرار على التأثير الكبير للظواهر المتصلة بالطقس والمياه واحتمال
2.4
ً
ُ
حدوثها؛ وت َّ
حدد المياه بشكل متزايد بوصفها إحدى أكثر المخاطر العالمية تأثيرا .وينطوي تناول قضايا المياه على النظر
في المخاطر والفرص على حد سواء :إذ تلتزم المنظمة ) (WMOباتباع نهج برنامجي يركز على النهوض بالعمليات الشاملة
في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية ،ومن ثم تعظيم الفوائد التي تعود على األعضاء مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
الطموحات البعيدة األجل

.3

استجابةً للتحديات ودوافع التغيير المذكورة آنفا ً ،حددت المنظمة ) (WMOالطموحات الثمانية البعيدة األجل التالية
المصممة لتحقيق فوائد مجتمعية:
•

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
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•

الجميع مستعد للجفاف

•

البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي

•

البيانات العالية الجودة تدعم العلم

•

المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً للهيدرولوجيا التطبيقية

•

إدراكنا للموارد المائية في عالمنا

•

التنمية المستدامة تدعمها المعلومات الهيدرولوجية

•

معرفة نوعية المياه.

.4
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المبادئ التوجيهية
•

البيانات والمنتجات الهيدرولوجية سلعة عامة عالمية :الوصول الحر وغير المقيد إلى البيانات والمنتجات
الهيدرولوجية العالية الجودة للجميع.

•

قابلية التشغيل البيني هي أساس تحسين الخدمات :التخصصات والبيانات والنماذج وأنظمة إدارة المخاطر
الوجيهة على جميع النطاقات تحتاج إلى أن تكون قابلة للتشغيل البيني ومترابطة من أجل تحسين قدرتنا
على التحليل واالستمثال.

•

يتيح االبتكار والتكنولوجيا فرصا ً للهيدرولوجيا التطبيقية :أنظمة قديمة ستستفيد من مصادر جديدة
للمعلومات وأساليب جديدة لمعالجة البيانات؛ وسيؤدي استخدام اإلمكانات الكاملة للثورة الرقمية إلى
تحسين العلوم والعمليات في مجال الهيدرولوجيا.

•

توفر مرافق الهيدرولوجيا منافع عامة :فمن المسلَّم به أن مرافق الهيدرولوجيا أولوية عالية ومصلحة عامة
لها أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وتمويل مستدام.

•

دمج جهات فاعلة وشريكة جديدة على امتداد سلسلة القيمة
تساعد الشراكات في تقديم الخدمات :إذ ت ُ َ
الهيدرولوجية من البيانات إلى المنتجات/الخدمات.

•

جميع جوانب دورة المياه مترابطة :إذ يجب معالجة نوعية المياه وكميتها بطريقة متكاملة وشاملة ،وفقا ً
لمبادئ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ).(IWRM

•

يتطلب نظام الطقس-المياه-المناخ نهجا ً متكامالً لنظام األرض عبر نطاقات زمنية ومكانية متعددة :إذ
يُ َّ
عزز تقدم العلوم والتنبؤات الهيدرولوجية األرضية بشكل كبير من خالل التكامل مع العمليات المرتبطة
بالغالف الجوي والغالف الجليدي والمحيطات والسواحل ،مع االعتراف بأن دورة المياه هي في حد ذاتها
نقطة االتصال الطبيعية لدمج هذه العلوم األساسية.

.5

شروط النجاح

5.1

تشمل الشروط الالزمة لتحقيق الطموحات البعيدة األجل بنجاح ما يلي:
•

ينبغي اإللمام بقدرات الكيانات الهيدرولوجية الوطنية واإلقليمية؛

•

ينبغي االتفاق على رصد شامل للقدرات ووضعها موضع التشغيل الروتيني؛
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•

يجب أن تكون سالسل القيمة من البيانات الهيدرولوجية إلى المنتجات/الخدمات واضحة؛

•

يجب تحديد المنتجات والخدمات الالزمة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي ،ويمكن أن تكون
األمثلة التي تدافع عنها المنظمة ) (WMOنقاط انطالق لتصميم الروابط الضرورية في سالسل القيمة؛

•

يجب تحديد المشكالت المرتبطة بالقدرات ومعالجتها؛

•

ينبغي تحليل الثغرات في القدرات فيما يتعلق بالبيانات والمنتجات ،وربط األنشطة بتطوير سالسل القيمة
الالزمة المتوائمة مع تلك المرتبطة ببناء القدرات؛

•

ينبغي أن يكون التعاون مطلوبا ً ومدعوما ً؛

•

َّ
مركزاً وقائما ً على أساس فهم مشترك حتى تستفيد كل جوانب النظام على قدم
يجب أن يكون التعاون
المساواة؛

•

ينبغي أن تراعي السياسات أن التنمية االقتصادية تفترض وجود هياكل أساسية هيدرولوجية مالئمة.
وينبغي أن تثبت اإلجراءات التي يتخذها واضعو السياسات الوطنيون أن البيانات والمنتجات الهيدرولوجية
ضرورية لتحقيق االزدهار االقتصادي والرفاه المجتمعي.

وسيتم النهوض بسياسة البيانات المجانية وغير المقيدة في صفوف األعضاء ،بما في ذلك األساليب
5.2
المتسقة لقياس استخدام المياه واإلبالغ عنه.

الجزء الثاني :خطة العمل
.1

الغرض

سيتعاون أعضاء المنظمة )/(WMOالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )/(NHMSالمنظمات التابعة لمنظومة
األمم المتحدة والمسؤولة عن برامج المياه األخرى في إطار خطة العمل هذه على تنفيذ مجموعة استراتيجية من
الخدمات المعززة للهيدرولوجيا التطبيقية ستدعمها المنظمة ) (WMOفي الفترة  2030-2022لتحقيق الطموحات البعيدة
األجل (انظر الجزء األول  -القسم  ،)3ومن ثم تحسين قدرة المرافق ) (NHSعلى تقديم منتجات وخدمات معززة تستند
إلى أحدث العلوم والتكنولوجيا.
.2

المخرجات واألنشطة بحسب الطموح

وافق المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ) (Cg-18في عام  2019على ثمانية طموحات بعيدة األجل ينبغي أن
ترشد تطوير أنشطة المنظمة ) (WMOالمتصلة بالمياه .ويمثل كل طموح هدفا ً يرمي المجتمع إلى تحقيقه في إطار التنمية
المستدامة وإدارة مخاطر الكوارث .ويعرض القسم التالي النواتج الرئيسية الالزمة لبلوغ كل من الطموحات ،ويبين
جميع المخرجات المساهمة المحددة.
2.1

المسائل المشتركة

"لن يحدث الكثير إذا لم يستجب المرفق الوطني للهيدرولوجيا ألهدافه وغاياته استجابةً كاملةً بسبب نقص التمويل
ونقص الموظفين الفنيين وعدم كفاية المعدات وما إلى ذلك".
 ،Michael Maehakaاستشارة عن االحتياجات والثغرات.
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أوضحت عملية تحديد الثغرات والمشاورات التي أ ُجريت في أثناء إعداد خطة العمل هذه أن بعض
2.1.1
المسائل ذات طابع مشترك بوضوح وت ُعد شروطا ً مسبقة لتحقيق أي من الطموحات الثمانية البعيدة األجل .وترتبط هذه
المسائل أساسا ً بتشغيل المرافق ) ،(NHSبما في ذلك وضوح صورتها وتمويلها واستدامتها وحوكمتها وإدارتها.
ولألسف ،تعاني الوكاالت المسؤولة في بعض أنحاء العالم من أجل الحفاظ على الرصد الطويل األجل بسبب مواردها
المحدودة التي تؤدي إلى عدم انتظام (أو وجود) البيانات .ولكن من الضروري فهم دورة المياه على الصعيد العالمي
واإلقليمي والمحلي ،مما يتطلب ع مليات رصد تشغيلية دائمة لمختلف المتغيرات الهيدرولوجية في إطار فهم كلي لنظام
األرض .وتعالَج الثغرات المتصلة باالحتياجات البحثية المستهدفة لتحسين الهيدرولوجيا التطبيقية في استراتيجية البحوث
الهيدرولوجية التي وضعها مجلس البحوث والتي تدعم خطة العمل هذه بأكملها ،وستُنفَّذ باالقتران معها.
وتوجد حاجة إلى توسيع نطاق المخرجات واألنشطة إلبراز عمل المرافق ) (NHSأمام الحكومات فضمان
2.1.2
االعتراف باالعتمادات المالية المخصصة لمرافق الهيدرولوجيا ،واستدامتها (وكفايتها) .وفي الوقت نفسهُ ،حددت
استدامة العمليات (بما في ذلك شبكات الرصد وبناء القدرات واستقرار الموظفين والتدريب) بوصفها شرطا ً مسبقا ً
واضحا ً ألي عملية وتقديم للخدمات.
وإن االعتراف السياسي تواكبه السياسات .فقد ُحددت عناصر الرصد والمراقبة وتبادل البيانات بوصفها
2.1.3
عنصراً محوريا ً في عمليات المرافق ) (NHMSالتي تحتاج إلى التعزيز لتحقيق غالبية النواتج المحددة .وأما بلدان المنبع
والمصب الواقعة التي تقع في حوض عابر للحدود ،فهي في وضع غير متماثل فيما يتعلق بتبادل البيانات إذ تحتاج بلدان
المصب إلى بيانات هيدرولوجية ومنتجات تنبؤ من بلدان المنبع .وفضالً عن ذلك ،ت ُعد البيانات الهيدرولوجية/موارد
المياه أحيانا ً معلومات استراتيجية وموضوعا ً محتمالً للنزاعات الدولية بشأن آثار المياه .وفي تلك الحالة ،ال يكون القرار
بشأن سياسة البيانات على مستوى الوكاالت الخطية ،مثل المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،وإنما على مستوى حكومي
أعلى.
وإلى جانب مسائل السياسة العامة ،قد تكون القدرة الفنية (سهولة االستخدام والصيانة) على تبادل البيانات
2.1.4
بفعالية عامالً مقيداً في مجال تبادل البيانات على الصعيد الدولي (وصالت االتصال ،والخوادم ،والبروتوكوالت المنفذة).
وفي الوقت نفسه ،ال تزال مشاركة األوساط الهيدرولوجية محدودة ،وال سيما فيما يتعلق بالبرامج
2.1.5
واألنشطة المتكاملة للمنظمة ) (WMOمثل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالنظام العالمي لرصد المناخ ).(GCOS
ومن ناحية أخرى ،ال يزال تعاون المنظمة ) (WMOوبرامجها مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض
2.1.6
األنهار والمنظمات الفردية المعنية بأحواض األنهار غير مستغل استغالالً جيداً.
ولذلك ،يُقترح أن تدعم النواتج التالية الطموحات الثمانية البعيدة األجل.

2.1.7

النواتج:
)(1

استدامة عمليات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا وإبرازها للمجتمعات والحكومات ،واالعتراف بالفوائد
المقدمة وتقديرها؛

)(2

تحسين خطط تمويل الخدمات الهيدرولوجية لضمان االستدامة التشغيلية والجاذبية للموظفين الفنيين؛

)(3

زيادة تبا دل البيانات المرتبطة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية ألغراض الهيدرولوجيا التطبيقية على أساس
مجاني وغير مقيد عبر الحدود السياسية؛

)(4

زيادة مشاركة الدوائر الهيدرولوجية لألعضاء في األنشطة العالمية للمنظمة ) (WMOوزيادة الفوائد المترتبة على
الخدمات على النطاق الوطني؛
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)(5

زيادة إشراك كيانات القطاع الخاص المسؤولة عن العمليات الهيدرولوجية لمرافقها الخاصة والتي ال تشارك
دائما بياناتها (مثل الطاقة الكهرومائية) ،وتوطيد التعاون بين تلك الكيانات.

المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
)(1

عدد األعضاء الذين يبلغون عن حالة مالية (ميزانية) مستدامة لعملياتهم األساسية على قاعدة بيانات المالمح
القطرية؛

)(2

سجلها األعضاء في الشبكة الهيدرولوجية المرجعية والتي تنشر بياناتها؛
عدد المحطات التي َّ

)(3

عدد األعضاء الذين يقدمون بيانات ومنتجات تشغيلية وتاريخية إلى نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة
)( (WHOSالمرحلة الثانية)؛

)(4

المسجلين في شبكة خبراء المنظمة ) (WMOوالذين يتمتعون بمهارات في مجال الهيدرولوجيا؛
عدد الخبراء
َّ

)(5

عدد الخبراء ذوي الخبرة في مجال الهيدرولوجيا العاملين في هياكل عمل اللجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية.

المخرجات:
أ1 -

زيادة العرض/الترويج وفهم القيمة المقترحة والفوائد وتحليل المخاطر وقيمة الخدمات الهيدرولوجية لتعزيز فهم
الوزارات والحكومات

تتيح الجمعية الهيدرولوجية فرصة لممثلي األوساط الهيدرولوجية للمشاركة بنشاط في العمل االستراتيجي
2.1.8
للمنظمة .وست ُدعم المرافق ) (NMHSللتعاون مع السياسيين وتقديم وصف أفضل لقيمتها من خالل تنظيم منتديات إقليمية
رفيعة المستوى وائتالف للقادة ،وتوفير مواد وأدوات إعالمية.
أ2 -

زيادة المهارات اإلدارية لمديري المرافق الوطنية للهيدرولوجيا (بما في ذلك في اإلدارة المتوسطة والدنيا) تدعم
فعالية تلك المرافق وتطورها

ست ُعد أنشطة لبناء قدرات اإلدارة العليا والمتوسطة في المرافق ) ،(NMHSبما في ذلك وضع مبادئ
2.1.9
توجيهية ودورات تدريبية ومشاريع توأمة هادفة وأنشطة ترويجية.
أ3 -

تعزيز التعاون والتخطيط والتنفيذ على المستوى اإلقليمي فيما يخص األنشطة التي تقودها المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

َّ
ستنظم أنشطة هيدرولوجية لالتحاد اإلقليمية (مثل المنتديات الهيدرولوجية) وسيُ َّ
قدم الدعم لندوات فنية
2.1.10
أخرى من أجل تنسيق المتطلبات الهيدرولوجية اإلقليمية.
أ4 -

تعزيز توجه العمالء وتحسين مهارات التسويق يولدان خدمات ومنتجات أفضل ذات قيمة مضافة أعلى

إن استهداف مهارات توجيه العمالء في المرافق ) (NMHSمن خالل مواد التدريب والدراسات اإلفرادية
2.1.11
سيساعد في إنشاء خدمات أفضل وإقامة اتصاالت أوثق مع مستخدمي المنتجات والخدمات وزيادة رضاهم.
أ5 -

المستخدمون النهائيون للمعلومات /البيانات الهيدرولوجية لديهم فهم واضح لما تعنيه القيم الوسطى في البيانات
و(عدم) يقينها النسبي
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وضع معايير موحدة لتبليغ المعلومات الهيدرولوجية بنا ًء على تحديد المبادئ التوجيهية والمواد التنظيمية
2.1.12
لضمان أن يستند التبليغ إلى متطلبات التقبل التي يحددها المستخدمون النهائيون .وسيشمل ذلك اإلبالغ عن عدم اليقين.
أ6 -

خطط التطوير المؤسسي وبرامج تطوير شبكات الرصد قائمة َّ
وتنفذ مع مراعاة فهرس المنتجات والخدمات

سيساعد تخطيط التطوير والتشغيل في تحقيق استدامة الرصدات والخدمات التي تقدمها المرافق ).(NMHS
2.1.13
وستكون لدى مقدمي الخدمات الهيدرولوجية األدوات الالزمة لتخطيط وبناء شبكات هيدرولوجية يمكن أن تنمو/تتكيف
مع تغير االحتياجات والموارد التي تحددها البحوث المستهدفة .وستتاح مبادئ توجيهية بشأن تصميم شبكات الرصد
الهيدرولوجي وتنفيذها وصيانتها.
أ7 -

تعزيز تعبئة الموارد (زيادة الخبرات ،والموارد المالية ،وإقامة الشراكات) لبناء القدرات ،وتقديم المساعدة الفنية،
وتدريب الموظفين ،وضمان استدامة النظم الشاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وإدارة الفيضانات والجفاف
وموارد المياه

سيُدعم وضع اقتراحات المشاريع بواسطة آلية إطارية لرعاية المبادرات اإلنمائية من خالل توفير خدمات
2.1.14
استشارية قابلة لالسترداد عن طريق مكاتب المساعدة المعنية بالبرنامج المشترك بين المنظمة ) (WMOوالشراكة
العالمية للمياه ) (GWPبشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) ،(IDMPوالمكاتب اإلقليمية،
ومن خالل التعاون مع شركاء آخرين.
أ8 -

المشاريع المستدامة تساعد في بناء قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا

نسق مشاريع تنمية القدرات في مجال الرصد وتقييم البيانات في جميع هيئات األمم المتحدة من أجل
2.1.15
ست ُ َّ
دعم تحقيق الطموحات الثمانية البعيدة األجل .وست ُدعم استدامة المشاريع من خالل مرفق تمويل الرصدات المنهجية
) ،(SOFFواستخدام الموارد المحلية لصيانة المعدات ،وتوحيد واستخدام المنصات المفتوحة ،والتشغيل البيني للمعدات.
أ9 -

تتوفر على نطاق واسع أساليب فعالة وفعالة ومنخفضة التكلفة للرصدات الهيدرولوجية

ستوضع إرشادات بشأن كيفية تضخيم المعلومات من خالل علم المواطن والبيانات البديلة واالبتكار.
2.1.16
وستحفز منصة االبتكار التابعة للمركز الهيدرولوجي تطوير ونشر تكنولوجيات منخفضة التكلفة للرصد الهيدرومتري.
أ10-

زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوطيد التعاون معه يدعمان إدارة األعضاء للفيضانات والجفاف وموارد المياه

ست ُجمع أمثلة لقصص النجاح لبيان إمكانيات ونماذج التعاون المفيد للطرفين بين الشركاء من القطاعين
2.1.17
ً
العام والخاص في مجال رصد البيانات الهيدرولوجية وتقاسمها ،واإلنتاج المشترك للمنتجات والخدمات ،دعما إلدارة
الفيضانات والجفاف وموارد المياه.
أ11-

زيادة توفر بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية وتبادلها على الصعيدين الوطني والدولي واستخدامها ألغراض
التنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها ،وتعزيز التعاون الدولي في إدارة الفيضانات والموارد المائية ،وال سيما
في األحواض العابرة للحدود

سعيا ً إلى دعم تنفيذ السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOللتبادل الدولي لبيانات نظام األرض ،ستُنشأ شبكة
2.1.18
من محطات الرصد المرجعية يلتزم األعضاء من خاللها بالمشاركة اإللزامية للبيانات ،بما يؤدي إلى إدراج البيانات
المتعلقة بالهيدرولوجيا والغالف الجليدي في المستقبل في شبكة الرصد األساسي العالمية ) .(GBONوسيتواصل تنفيذ
النظام ) (WHOSمن أجل تبادل البيانات التشغيلية والتاريخية فيما بين األعضاء ،بما في ذلك المشاريع اإليضاحية بشأن
أنواع إضافية من البيانات (مثل منتجات التوقعات من مختلف المنتجين).
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أ12-

مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية على الصعيد الوطني يعرف طريقة الوصول إلى المنتجات والخدمات واألدوات
العالمية واإلقليمية ،ويشارك بنشاط في أنشطة دوائر المنظمة ).(WMO

سيتم التغلب على العقبات التي تعترض سبيل مساهمة علماء الهيدرولوجيا في أنشطة المنظمة
2.1.19
عن طريق إنشاء "بوابة ترحيب" تتضمن شرحا ً للفوائد التي تعود على المرافق ) (NHSالتي تصبح جزءاً نشطا ً من
أسرة المنظمة ).(WMO

)(WMO

األنشطة الجارية
نظراً للطابع الشامل للمخرجات المذكورة آنفا ً بشأن تعزيز استدامة المرافق ) (NHSوزيادة تبادل البيانات،
2.1.20
يتعين مواصلة وتكثيف العديد من األنشطة الهيدرولوجية الجارية من أجل تحقيق الطموحات البعيدة األجل .وسيكون من
األهمية بمكان لضمان النجاح بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه وتنمية القدرات من خالل مشاريع
يدعمها البرنامج ) (APFMوالبرنامج ) .(IDMPويجب تأطير حوكمة المرافق ) (NHSوتشغيلها الفعال لتقديم منتجات
وخدمات ذات قيمة عالية موجهة للمستخدمين من خالل مبادئ إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا .وفي الوقت نفسه،
يتطلب إنشاء شبكات رصد وتبادل البيانات استمرار التقدم في عمليات وإدارة البيانات الهيدرولوجية من خالل تنفيذ
النظام ) (WHOSواالستخدام المكثف للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي) بغية تحفيز
تطوير التكنولوجيا وأساليب الرصد ومعالجة البيانات.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل
2.1.21
وطويلة األجل للمجتمعات ،وأن التركيز سينصب على إدارة الخدمات الهيدرولوجية وعلى توفير بيانات ومنتجات
وخدمات عالية الجودة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.
ونفترض أيضا ً أن إصالح المنظمة ) (WMOسينشئ محفالً موثوقا ً وصالحا ً لعلماء الهيدرولوجيا من أجل االجتماع
والتعاون بشأن مسائل الهيدرولوجيا التطبيقية والتأثير في األنشطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة.
وفضالً عن ذلك ،تفترض األنشطة المقترحة تنفيذ سياسة البيانات الموحدة الجديدة للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إشراك
القطاع الخاص.
والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه؛

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرنامج الهيدرولوجي
الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية المياه للجنة االقتصادية ألوروبا)
يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات وخبراء الهيدرولوجيا؛

•

االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ) ،(NHSوقد
تغير السوق في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية؛

•

ال تعترف المرافق ) (NHSبأن زيادة المهارات اإلدارية عامل مهم في تشغيل المرافق وتطويرها (بسبب
تفضيل المسائل التشغيلية فقط أو الظروف الداخلية أو الثقافية أو غيرها من الظروف الخارجية)؛
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•

استقطاب المهارات من المرافق ) (NHSإلى مناصب أفضل (مدفوعة األجر ومدعومة) في كيانات خاصة
(مثل مجالس المياه ،ووكاالت المياه ،ومشغلي الطاقة الكهرومائية)؛

•

فقدان المرافق ) (NHSللدخل بسب تبادل البيانات المفتوح (بدون تكلفة) (يُعد تهديداً لمصادر تمويل
المرافق ))(NHS؛

•

استبدال تكنولوجيا محطات الرصد الطويلة األجل قد يتسبب في عدم التجانس في السالسل الزمنية؛

•

تراع المتطلبات
تصور تهميش المسائل الهيدرولوجية في تنفيذ نهج نظام األرض قد ينشأ إذا لم
َ
كاف في عمل مختلف هيئات المنظمة )(WMO؛
الهيدرولوجية على نحو
ٍ

•

اختالف مصالح الشركاء من القطاعين الخاص والعام قد يتسبب في عدم التماثل في التعاون.
الطموح/الغاية :الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة

2.2

"إن نقص األشخاص المدربين وشبكة جيدة للرصد الهيدرولوجي هما أكبر فجوة في عملية إنشاء خدمة للتنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بها".
 ،Vasko Stojovاستشارة عن االحتياجات والثغرات.
تشكل الفيضانات خطراً كبيراً من حيث عدد المتضررين .وعلى الرغم من أن مجموع األضرار
2.2.1
االقتصادية الناجمة عن الفيضانات يزداد ،فقد أثبتت نظم اإلنذار المبكر بالفيضانات أنها أداة فعالة لخفض عدد الوفيات.
وقد أدت زي ادة فهم أخطار الفيضانات ومخاطرها وتغيراتها والتنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها إلى تعزيز قدرة الدول
والمجتمعات المحلية على التأهب واالستجابة .ويشمل المفهوم الحديث لنظام اإلنذار المبكر عناصر من المعرفة
بالمخاطر ،والرصد واإلنذار ،والنشر والقدرة على االستجابة ،بما يتجاوز تقديم معلومات اإلنذار ،لتحسين استخدامه
الفعال للعمل.
ومن الضروري مواصلة تعزيز نظم األعضاء لإلنذار المبكر بالفيضانات وتكيفهم مع العوامل المناخية
2.2.2
والمجتمعية من أجل التأهب لمواجهة الفيضانات والتغيرات في أخطار الفيضانات ومخاطر الفيضانات في المستقبل.
النواتج:
(أ)

تنفيذ األعضاء لنظم إنذار مبكر شاملة قائمة على األثر للتنبؤ بالفيضانات في سياق استراتيجية متكاملة أوسع
نطاقا ً إلدارة الفيضانات؛

(ب) تعزيز الجمهور والمجتمعات المحلية والمنشآت التجارية إلمكانية الوصول إلى التنبؤات والتحذيرات الوطنية
الرسمية بشأن الفيضانات على الصعيدين المحلي والعالمي وتحسين قدرتها على االستجابة لها.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
(أ)

عدد األعضاء الذين وضعوا نظام إنذار مبكر باألخطار المتعددة من أجل الفيضانات؛

(ب) عدد األعضاء الذين يقدمون تحذيراتهم بشأن الفيضانات باستخدام بروتوكول التحذير الموحد ) (CAPالمزمع إدماجه
في النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة  (GMAS) (%50على األقل من األعضاء الذين يقومون بذلك).

48

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

االحتياجات والثغرات
تُعد الفيضانات من أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً ،وتنتج عن مجموعة من الظواهر والعمليات المختلفة.
2.2.3
ومن ثم ،تعالج برامج وأنشطة عديدة للمنظمة ) (WMOجوانب مختلفة من الفيضانات ،مما يشكل تحديا ً للتنسيق الفعال.
وال ت ُ َّ
حدد الثغرات واالحتياجات المتعلقة بالنظم الوطنية للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها بطريقة
2.2.4
متسقة ومنظمة .وفضالً عن ذلك ،يوجد نقص في الخبرة في تصميم وتطوير نظام للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها في
بعض المناطق ،ويجعل انخفاض توحيد تدفقات البيانات وأساليب تشغيلها من الصعب نقل الحلول بسهولة ،بخالف
التحدي اإلضافي المتمثل في الحواجز اللغوية.
وإن عملية تقييم مخاطر الفيضانات (واألدوات الوجيهة) غير متاحة أو غير مفهومة بالكامل لجميع األعضاء .وقد ال
تكون البيانات الهيدرولوجية كافية للتمكين من إجراء تقييم سليم لنظام الفيضانات (أخطار الفيضانات) ،بخالف
الصعوبات التي تواجه تقدير االحتماالت المستقبلية لحدوث الفيضانات في ظل تغير المناخ وظروف مستجمعات المياه.
ويتطلب تقدير اآلثار تعاونا ً وثيقا ً مع المؤسسات األخرى للوصول (إن وجد) إلى البيانات المرتبطة باآلثار المحتملة
للفيضانات وفهمها وتقييمها بغية تحديد مخاطر الفيضانات.
وفي بعض البلدان ،ال يكون التعاون بين المرافق ) (NHSوالمرافق ) (NMSوغيرها من السلطات المعنية
2.2.5
بالتنبؤ بالفيضانات (السلطات الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث) على إنشاء نظم اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة فعاالً بما فيه الكفاية .وفي بعض األحيان ،تُفهم عمليات اإلنذار المبكر بالفيضانات على أنها خطوات متتالية
تعالج فيها مكونات النظام )( (MHEWSالمعرفة بالمخاطر؛ والرصد والتنبؤ؛ والنشر؛ والقدرة على االستجابة) بوصفها
مسائل منفصلة تماما ً بدون النظر في سلسلة القيمة بأكملها .وقد يؤدي هذا التمييز في اإلجراءات إلى عدم فعالية
الواجهات واالفتقار إلى التنسيق .وينبغي إيالء أهمية خاصة للفيضانات الخاطفة التي تتطلب اتباع نهوج وأدوات مختلفة
الستخدامها في اإلنذار المبكر الفعال .ويجب ضمان استدامة المشاريع على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي (مثل
نظام التوجيه في حاالت الفيضانات الخاطفة) لدعم تشغيل المرافق ) (NHSوالمرافق ) (NMHSوأنشطتها المشتركة
المرتبطة بتوفير اإلنذارات بالفيضانات الخاطفة.
وإن الموارد المالية محدودة ،على الصعيدين الوطني والدولي ،لتحقيق جميع المشاريع اإلنمائية الالزمة
2.2.6
في جميع أنحاء العالم .وفضالً عن ذلك ،فإن نقص الموارد الالزمة للتشغيل والصيانة (االستدامة) غالبا ً ما يكون سببا ً
لفشل النظم المنفذة أو تدهورها أو أدائها دون المستوى األمثل.
ويظل تبادل البيانات في الوقت شبه الحقيقي يشكل تحديا ً في بعض أنحاء العالم .وال يزال استخدام
2.2.7
منتجات التغطية العالمية (السواتل والتنبؤ العددي بالطقس والنماذج المائية) محدوداً في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية
(ربما بسبب سياسات البيانات ،وصالت تكنولوجيا المعلومات ،واالفتقار إلى المعرفة بمكان البحث ،وما إلى ذلك).
وعند استخدام المنتجات العالمية ،كثيراً ما توجد حاجة إلى التفسير الكمي ،ولكن نادراً ما ت ُتاح إمكانية الوصول إلى
البيانات األساسية (ذات المعنى الهيدرولوجي) على نطاقات معقولة .وتبين التجربة أيضا ً أن غالبية األعضاء لديهم
بعض الثغرات في نقل معلومات التنبؤ والتحذير إلى المستخدمين ،مما يؤدي إلى انخفاض فعالية التنبؤات والتحذيرات.
ومن منظور أوسع ،تهمل تدابير الحماية من الفيضانات أحيانا ً المبادئ المتكاملة إلدارة مخاطر
2.2.8
الفيضانات .وإن النظر في وضع نظام إنذار مبكر شامل بدون سياق من العناصر األخرى للحماية من الفيضانات
(تخطيط استخدام األراضي ،وتشغيل المكامن ،والتخطيط لالستجابة ،وما إلى ذلك) يؤدي إلى نشوب خالفات وعدم
الكفاءة حيثما ال يطبق نهج شامل.
ونظراً للمسائل المذكورة آنفاً ،فإن البحوث الموجَّهة ضرورية لتحسين منهجيات التنبؤ ،وزيادة فهم
2.2.9
االستجابة المجتمعية للتنبؤات والتحذيرات وإدارة مخاطر الفيضانات بالمعنى األوسع.
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المخرجات:
ب1 -

تعزيز التنسيق والفعالية والحوكمة في كل أنشطة المنظمة ) (WMOدعماً لألعضاء فيما يتعلق بتقييم مخاطر
الفيضانات والتنبؤ واإلنذار بها

َّ
ستعزز مبادرة التنبؤ بالفيضانات بوصفها آلية تنسيق األنشطة المتعلقة بتقييم مخاطر الفيضانات والتنبؤ
2.2.10
واإلنذار بها في جميع أنحاء المنظمة ) .(WMOويجب استهالل آليات فعالة للتخطيط والتنفيذ المشتركين أو تعزيزها مع
الشركاء الرئيسيين واألنشطة الرئيسية (مثل المبادرة الدولية للفيضانات ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث) .وبالمثل ،ستضع المنظمة ) (WMOمبادئ للتعاون مع القطاع الخاص في هذه المسألة.
ب2 -
2.2.11
ب3 -

وضع إطار لتقييم الثغرات واالحتياجات في النظم الوطنية للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها
ستوضع مب ادئ توجيهية للتقييم ،تكملها أداة شبكية مدعومة من المجتمع المحلي للتقييم الذاتي.

زيادة تبادل المعارف والخبرات الفنية في مجال التنبؤ بالفيضانات بين األعضاء

سيتحقق نقل المعرفة من خالل مجتمع الممارسة بشأن النظام الشامل لإلنذار المبكر بالفيضانات والتنبؤ
2.2.12
بها ،بما في ذلك التوجيه بشأن التكنولوجيات والخدمات الناشئة للحصول على البيانات وتحليلها.
ب4 -

تعزيز التعاون بين المرافق ) (NHSوالمرافق ) (NMSوغيرها من المنظمات (مثل السلطات المعنية بالحد من
مخاطر الكوارث) على الصعيد الوطني لتطوير وتشغيل النظام الشامل لإلنذار المبكر ،وال سيما بالفيضانات

سيُ َّ
قدم الدعم إلدراج مختلف احتياجات أصحاب المصلحة (العالقة بين الطاقة والمياه والغذاء) عن طريق
2.2.13
تجميع قصص نجاح التعاون بين المرافق ) (NMHSوالسلطات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وغيرها .وسيتابع
تعزيز نهج النظام )( (MHEWSمثالً ،مع إدماج البرنامج )/(FFGSمبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي/برنامج التنبؤ بالطقس
القاسي ) )(SWFPمن أجل إدماج الهيدرولوجيا في النظام )( (GMASبما في ذلك تطبيق البروتوكول ) ،(CAPوالدعم
اإلنساني ،وإدراج المخاطر الهيدرولوجية في قائمة الظواهر الخطرة) من خالل شرح مفهوم النظام ) (EWSوعرض
فوائد اإلنتاج المشترك لخدمات النظام ) (MHEWSبالنسبة للمجتمعات المحلية.
ب5 -

2.2.14
ب6 -

زيادة توفر بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية وتبادلها على الصعيد الدولي واستخدامها ألغراض التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار المبكر بها ،وتعزيز التعاون الدولي في إدارة الفيضانات ،وال سيما في األحواض العابرة
للحدود ،على أساس حر وغير مقيد.
انظر أ.10-

تعزيز تعبئة الموارد الخبرة الفنية ،والموارد المالية ،وإقامة الشراكات) لبناء القدرات ،وتقديم المساعدة الفنية،
وتدريب الموظفين ،وضمان استدامة النظم الشاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة

انظر أ( 7-سيُدعم وضع اقتراحات المشاريع بواسطة آلية إطارية لرعاية المبادرات اإلنمائية من خالل
2.2.15
توفير خدمات استشارية قابلة لالسترداد عن طريق مكاتب المساعدة المعنية باإلدارة المتكاملة للفيضانات ،والبرنامج
) ،(IDMPوالمكاتب اإلقليمية ،ومن خالل التعاون مع شركاء آخرين).
ب7 -

البيانات والمنتجات المتعلقة بالفيضانات ذات التغطية العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء على
الصعيد الوطني
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سيتواصل إنشاء مراكز هيدرولوجية تضطلع بمسؤوليات في مجال التنبؤ بالفيضانات والفيضانات
2.2.16
الخاطفة في إطار النظام )( (GDPFSبما في ذلك إدماج المشاريع الجارية مثل النظام ) )(FFGSلدعم األعضاء بمنتج
ومصدر تثبت عالميين وإقليميين .وستوضع قائمة جرد للبيانات والمنتجات المجانية والعامة على الصعيدين العالمي
واإلقليمي للتنبؤ بالفيضانات؛ وست ُنجز قائمة جرد للنماذج والمنصات الدولية القابلة للتشغيل البيني.
ب8 -

زيادة قدرة األعضاء على إيصال المعلومات إلى الجمهور وإبالغه وتوعيته بها (لتمكينه من االستجابة
للتحذيرات)

ستُعد مجموعة من المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ومواد التدريب ،بما في ذلك تقييم مخاطر
2.2.17
الفيضانات وحصرها ،وتطبيق البروتوكول ) (CAPعلى المخاطر الهيدرولوجية ،واإلبالغ عن عدم اليقين ،والتنبؤ القائم
على األثر ،واالتصال بالمستعملين بشأن متطلباتهم ،وتفسير نتائج التنبؤ والمخاطر ذات الصلة.
ب9 -

زيادة تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات في وقاية األعضاء والمناطق (سلطات األحواض) من
الفيضانات وتأهبهم لها واستجابتهم لها.

ست ُ َّ
عزز األنشطة المستمرة التابعة للبرنامج ) (APFMفي مجال اإلدارة المتكاملة للفيضانات ،مع تقديم مواد
2.2.18
إرشادية إضافية.
األنشطة الجارية
شكلت مبادرة التنبؤ بالفيضانات التي أطلقتها المنظمة ) (WMOوالبرنامج ) (APFMالمساهمتين
2.2.19
الرئيسيتين في أنشطة إدارة مخاطر الكوارث المتصلة بالفيضانات التي تحتاج إلى مواصلة ومتابعة التطوير من أجل
تحقيق الطموح البعيد األجل المتمثل في "الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة" .فعلى سبيل المثال ،أثبتت
المشاريع اإلقليمية للنظام ) (FFGSأنها الحل السليم للتعاون بين خدمات التنبؤات الجوية والهيدرولوجية (في أكثر من
 60بلداً) بشأن مسألة الفيضانات الخاطفة التي يتعين إدراجها في التشغيل المتكامل والمستدام في المستقبل .3وتحتاج
األنشطة ذات الصلة إلى دعم مستمر فيما يخص بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه ،مما ساعد في
زيادة قدرات األعضاء في مجال تقييم مخاطر الفيضانات والتنبؤ واإلنذار بها في السنوات السابقة .ومع ذلك ،ال يمكن
بناء خدمة موثوقة للتنبؤ بالفيضانات إال إذا وفرت عمليات وإدارة البيانات الهيدرولوجية بيانات كافية (الكمية والجودة
واالستبانة) في الوقت الحقيقي تقريبا ً وعالج إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا بشكل صحيح متطلبات المستخدمين
وساعد في إنشاء وصيانة عمليات تقديم المنتجات والخدمات.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل
2.2.20
وطويلة األجل يتعين معالجتها لالستجابة لالحتياجات المجتمعية.
والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى تغييرات في األولويات في جدول أعمال الحد من مخاطر الكوارث وانخفاض المشاركة في جدول
األعمال المتعلق بالمياه.

 3ينبغي أن ينظر المجلس التنفيذي والمؤتمر في عام  2021في استراتيجية استدامة النظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة.
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•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة
بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

•

عدم المواءمة مع المبادرات األخرى (بما في ذلك بوابات البيانات والمنتجات) في مجال المياه (مثل آلية
األمم المتحدة للمياه ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ،والبرنامج األوروبي لرصد األرض) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.

•

االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ).(NHS

•

في حالة جماعة الممارسة ،عدم كفاية المساهمات المقدَّمة من األعضاء والتنافس على الموارد (البشرية
أساساً) مع جماعات الممارسة األخرى من خارج المنظمة ).(WMO

•

االفتقار للمرشحين للحصول على صفة مركز يعمل بموجب قواعد النظام ) (GDPFSوإقامة مراكز
ال تعمل في إطار النظام )( (GDPFSبما في ذلك القطاع الخاص) ،مما يقوض فكرة النظام )،(GDPFS
فضالً عن عدم قبول المرافق ) (NHSهيكل الهيدرولوجيا للنظام ).(GDPFS

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.
الطموح/الغاية :الجميع مستع ّد للجفاف

"أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ من أي مكان وببساطة".
 ،Ram Dhurmeaاستشارة عن االحتياجات والثغرات.
على الرغم من أن الجفاف يمكن أن يسبب نقصا ً حاداً في المياه والغذاء ،ويؤثر في صحة السكان (بما في
2.3.1
ذلك زيادة معدالت االعتالل والوفيات) ،وتكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية ،فإن العديد من البلدان المتأثرة
بالجفاف ال تملك بعد سياسات وطنية للجفاف أو قد يلزم تحديث السياسات القائمة؛ وتحتاج البلدان إلى مزيد من المساعدة
في سن سياسات تتضمن الركائز الثالث إلدارة الجفاف (نظم الرصد واإلنذار المبكر ،وتقييمات الضعف واألثر ،وتدابير
التخفيف والتأهب واالستجابة).
والجفاف ظاهرة معقدة تربط بين األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا وغيرها من المجتمعات المحلية
2.3.2
لدعم قدرة المجتمعات واألمم على الصمود عن طريق توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة بما في ذلك عن هطول
األمطار ،وانخفاض التدفقات ،والمياه الجوفية ،ورطوبة التربة ،والبحيرات والمستجمعات ،والغالف الجليدي ،وانسحاب
المياه ،وما إلى ذلك .وتدعم أنشطة المنظمة ) (WMOاستعداد األعضاء للجفاف ،باستخدام (على سبيل المثال) القدرات
الحالية في التنبؤات المناخية الموسمية أو المتعددة السنوات أو في تقييم مخاطر الجفاف.
الناتج:
يقوم األعضاء بالحد من اآلثار الضارة للجفاف على جميع المستويات من خالل تنفيذ نظم متكاملة إلدارة الجفاف ،يشمل
تدابير لرصد الجفاف واإلنذار المبكر به ،وتقييم مواطن الضعف واآلثار ،والتخفيف من حدة الجفاف والتأهب له
واالستجابة له.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
عدد األعضاء الذين يقدمون منتجات وخدمات مرتبطة بالتأهب للجفاف ورصده وتقييمه تشمل عنصر الموارد
المائية (الهيدرولوجية) ويتيحونها من خالل البنية التحتية للمنظمة )( (WMOالمنتديات ) (RCOFوالنظام )(GMAS
والنظام ).)(HydroSOS
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االحتياجات والثغرات
يعاني األعضاء أحيانا ً من أجل وضع استراتيجية وعملية لتعزيز نظم إدارة الجفاف الخاصة بها ،بما في
2.3.3
ذلك رصد الجفاف وتقييمه .ومن المتوقع عادةً أن تقدم المرافق ) (NHSوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية )(NMS
منتجات بشأن القرارات المتصلة بالجفاف على نطاق موسمي .ولكن القدرات المتعلقة بإدارة التنبؤات الموسمية بالجفاف
على مستوى األعضاء غالبا ً ما تكون غير متاحة .وأحد األسباب هو صعوبة الوصول إلى المستخدمين لفهم احتياجاتهم
ومتطلباتهم .ويحتاج التقييم الناجح لمخاطر الجفاف إلى تعاون وثيق بين مجتمع المخاطر (األرصاد الجوية
الهيدرولوجية) ومجتمع التأثير (الهندسة الزراعية ،والحد من مخاطر الكوارث ،وغيرهما) الذي يفتقر في كثير من
األحيان إلى منابر وظيفية على الصعيد الوطني.
وفضالً عن ذلك ،فإن عدم كفاية كمية ونوعية البيانات ألداء تقييم مخاطر الجفاف والقابلية للتأثر به
2.3.4
ومخاطره يشكل عقبة أمام وضع سياسات بشأن الجفاف وإنشاء نظم إلدارة الجفاف .وعلى الرغم من التقدم الكبير
المحرز في أساليب االستشعار عن بعد ونمذجة نظام األرض ،فإن البيانات/التقديرات المتصلة بالجفاف من السواتل ال
يتم التحقق منها على أرض الواقع؛ وإن الوصول إلى المنتجات العالمية (الساتلية وغيرها) محدود بسبب سياسات
البيانات ،وسرعة االتصال المحدودة ،أو نقص الدراية العملية .وفضالً عن ذلك ،فإن المنتجات المصورة غير كافية  -إذ
كثيراً ما توجد حاجة إلى التفسير الكمي ،ولكن غالبا ً ما ال ت ُتاح إمكانية الوصول إلى البيانات األساسية (ذات المعنى
الهيدرولوجي) على نطاقات معقولة .وبالمثل ،فإن التنبؤات المناخية (الموسمية) ليست دائما ً مفصلة بما يكفي (مثل أن
المنتجات العالمية ال يمكن الوصول إليها بسهولة في شكل كمي على نطاقات مفيدة) الستخدامها في التفسير
الهيدرولوجي السليم على الصعيد الوطني أو دون الوطني .ويوجد أيضا ً تحد في بناء الثقة في المنتجات الموسمية من
خالل إظهار فوائدها إلدارة المياه.
وال تزال المياه الجوفية ممثلة تمثيالً ناقصا ً في كثير من األحيان في أنشطة إدارة الجفاف (الرصد
2.3.5
والتقييم) على الرغم من أن سحب المياه الجوفية وإعادة تغذيتها على نحو غير مستدام أثبت أنه مسألة بالغة األهمية في
مختلف المجاالت التي يعتمد فيها اإلنتاج الزراعي المكثف على موارد المياه الجوفية .ويلزم تحسين فهم التفاعل بين
المياه السطحية والجوفية من أجل فهم ظاهرة الجفاف الهيدرولوجي فهما ً كامالً.
وعند تصميم وتنفيذ مشاريع تنمية القدرات ،يظل التنسيق دون المستوى األمثل في بعض األنشطة على
2.3.6
جميع المستويات  -الوطنية واإلقليمية والعالمية (مثالً فيما بين منظمة األغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة )(WMO
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) (UNCCDواليونسكو)  -مما يؤدي إلى االزدواجية أو تنفيذ أدوات ونظم مختلفة
في بلد واحد مما يطرح عوائق أمام التشغيل والصيانة الفعالين .وغالبا ً ما تتمثل إحدى المسائل المحورية في استدامة
المشاريع بعد السنوات القليلة األولى (تُغطى تكاليف االستثمار في المشاريع ،ولكن ليس تمويل الصيانة والتشغيل في
الكثير من األحيان).
وال يزال تدريب الخبراء في مختلف جوانب إدارة الجفاف ودعمهم من خالل مجتمع الممارسة وتوفير
2.3.7
األدوات واألساليب سيشكل تحديا ً في السنوات المقبلة.
وأخيراً ،ينبغي أن توفر البحوث التطبيقية أدوات وأساليب لتعزيز القدرات على إدارة الموارد المائية في
2.3.8
ظل ظروف الجفاف والتكيف مع تغير المناخ ،فضالً عن التغيرات والديناميات المجتمعية التي تؤثر في الطلب على
المياه واستخدامها.
المخرجات:
ج1-

تعزيز التنسيق والفعالية والحوكمة في كل أنشطة المنظمة ) (WMOدعما ً لألعضاء فيما يتعلق باإلدارة
المتكاملة للجفاف
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إن تبسيط األنشطة الجارية بشأن حاالت الجفاف في جميع الهيئات التأسيسية والفرعية للمنظمة
2.3.9
سيضمن تنسيق الموارد واتساقها واستخدامها بكفاءة ،باالستفادة من مجتمع الممارسة ومكتب المساعدة المعنيين
بالبرنامج ) .(IDMPويلزم بناء شراكات من أجل وضع آليات فعالة للتخطيط والتنفيذ المشتركين مع الشركاء الرئيسيين
والمبادرات الرئيسية (المبادرة الدولية للجفاف ) ،(IDIوالمكتب ) ،(UNDRRوالفاو ،واالتفاقية ) ،(UNCCDوالصندوق
الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) ،وما إلى ذلك) فضالً عن القطاع الخاص لدعم إدارة مخاطر الجفاف .وينبغي النظر
في تنظيم االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية للجفاف – بعد  10سنوات ) (HMNDP+10مع شركاء.
)(WMO

ج2-

البيانات والمنتجات المتعلقة بالجفاف ذات التغطية العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء على
الصعيد الوطني

ينبغي لمراكز النظام ) (GDPFSالمعنية بالجفاف أن تدعم المرافق ) (NMHSفي معالجة المعلومات
2.3.10
وتطبيقها على السياق المحلي .ومن خالل تحديد احتياجات المرافق ) (NHSالمرتبطة بالمعلومات المنتجة على الصعيد
العالمي/اإلقليمي الستخ دامها في تقييم الجفاف ونمذجته والتنبؤ به على الصعيد الوطني ،ستوضع واجهة وإرشادات
ومواد تدريبية للمرافق ) (NHSمن أجل البحث عن المنتجات واستخدامها وتفسيرها والتحقق منها.
ج3-

تحديد الثغرات في قدرات األعضاء فيما يتعلق بتقييم الجفاف ورصده ونمذجته والتنبؤ به

ستوضع قائمة مرجعية للتمكين من استعراض القدرات الحالية للعضو في إطار تقييم الثغرات
2.3.11
واالحتياجات في النظم الوطنية للتنبؤ بالجفاف واإلنذار المبكر به .وينبغي استعراض المنهجيات المتاحة والموثوقة التي
ستُستخدم في التطبيقات المتخصصة للتنبؤات الموسمية كخطوة أولية التخاذ قرار بشأن اتخاذ إجراءات أخرى في دعم
قطاعات مثل الزراعة أو المالحة البرية أو الطاقة أو الصحة من خالل منتجات توقعات متخصصة.
ج4-

يفهم األعضاء الحاجة إلى سياسة وطنية فعالة للجفاف

َّ
سيقدم دعم لألعضاء في وضع تدابير استباقية للتخفيف من آثار الجفاف ،وتدابير وقائية وتخطيطية (في
2.3.12
إطار السياسات اإلنمائية المحلية/الوطنية) ،وإدارة مخاطر الجفاف ،لتحسين الوعي العام بمخاطر الجفاف واالستعداد
لمواجهة الجفاف.
ج5-

التدريب على زيادة قدرات األعضاء في مجال إدارة الجفاف (تدابير رصد الجفاف ونمذجته واإلنذار المبكر به،
وتقييم مدى التعرض للجفاف وآثاره ،والتكيف مع الجفاف والتخفيف من حدته والتأهب له واالستجابة له)

ست ُ َّ
نظم أنشطة لبناء القدرات في مجال إدارة الجفاف من خالل البرنامج ) (IDMPوالتعاون اإلقليمي ،بما
2.3.13
في ذلك وضع مناهج دراسية ومواد تدريبية على أساس تحديد احتياجات األعضاء؛ ودعم مشاريع التوأمة في تطوير
المنتجات المرتبطة بالجفاف التي يقودها المستخدمون.
ج6-

2.3.14
ج7-

زيادة قدرات األعضاء من خالل وضع مشاريع في مجاالت رصد الجفاف واإلنذار المبكر به ،وتقييم مواطن
الضعف واآلثار ،والتكيف والتخفيف من اآلثار والتأهب واالستجابة
انظر أ.6-

زيادة التعاون (واإلنتاج المشترك للخدمات) بين األوساط المعنية بالهيدرولوجيا واألرصاد الجوية وعلم المناخ،
والتبادل الدولي للخبرات (مثل زيادة مشاركة علماء الهيدرولوجيا في منتديات التوقعات المناخية ،وزيادة
مشاركة خبراء األرصاد الجوية وعلماء المناخ في لجان أحواض األنهار)
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زيادة اإلنتاج المشترك للخدمات على الصعيد اإلقليمي من خالل إدماج أقسام بشأن المياه في المنتديات
2.3.15
وستساعد االتحادات اإلقليمية في إصدار
) (RCOFبغية توفير توقعات كاملة بشأن المناخ وتوفر المياه للمستخدمين.
َ
بيانات منتظمة (سنوية/موسمية/شهرية) عن حالة الموارد المائية وتوقعاتها.
ج8-

زيادة قدرات األعضاء في مجال تقييم التأثر بالجفاف وتقييم اآلثار على مختلف القطاعات من خالل مؤشرات
ومقاييس مجدية للجفاف تستخدم على جميع النطاقات المعنية.

سيُدعم وضع نظام عالمي لتصنيف الجفاف وتوجيهات بشأن مؤشرات الجفاف ،بما في ذلك ندرة المياه
2.3.16
وغيرها من المؤشرات الهيدرولوجية ،بوضع مبادئ توجيهية بشأن مواءمة اإلنذار المبكر بالجفاف والمعلومات
المتعلقة بالمخاطر من أجل إبالغ المستخدم النهائي ،مع إيالء اهتمام خاص لألحواض ومستودعات المياه الجوفية
العابرة للحدود.
األنشطة الجارية
ُوضع البرنامج ) (IDMPلدعم األنشطة في ميدان إدارة مخاطر الكوارث المتصلة بالجفاف في مختلف
2.3.17
المجاالت .وفي اآلونة األخيرة ،بدأ المجتمع الهيدرولوجي في إعداد مساهمة كبيرة في إدارة الجفاف من خالل تصميم
وتعزيز النظام ) .(HydroSOSوأما بالنسبة للطموحات األخرى ،فإن بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه
وإطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ساعدا تقليديا ً في إنشاء خدمات على مستوى األعضاء واألحواض تدعم أنشطة
إدارة الجفاف.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.

2.3.18

والمخاطر المحتملة هي:

2.4

•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة
بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع
لليونسكو ،والفاو) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.

•

االفتقار للمرشحين للحصول على صفة مركز يع مل بموجب قواعد النظام ) (GDPFSوإقامة مراكز
ال تعمل في إطار النظام )( (GDPFSبما في ذلك القطاع الخاص) ،مما يقوض فكرة النظام )،(GDPFS
فضالً عن عدم قبول المرافق ) (NHSهيكل الهيدرولوجيا للنظام ).(GDPFS

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.
الطموح/الغاية :البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي

إن حل معادلة تلبية الطلب على المياه في البيئة والنظم اإليكولوجية ،واالستهالك البشري ،ومتطلبات
2.4.1
الري ،وتوفر المياه ،وإمكانية تخزين المياه ،يحتاج إلى الدعم والمشورة لتحسين الزراعة المروية باألمطار أو أساليب
الري .وينبغي وضع نهج متعدد التخصصات من خالل دمج الخبرات الزراعية والمناخية والهيدرولوجية مع البيانات
االجتماعية واالقتصادية والجيوفيزيائية وممارسة إدارة الموارد المائية.
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النواتج:
(أ)

تعزيز األمن الغذائي من خالل اتخاذ قرارات مستنيرة للمستخدمين النهائيين على جميع المستويات من المستوى
اإلقليمي إلى المحلي؛

(ب) مفهوم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ،بما في ذلك استخدام المياه وتخصيصها لدعم إنتاج األغذية ،يحظى بالقبول
واالتباع على نطاق واسع.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
(أ)

انخفاض عدد وحجم 4حاالت المجاعات /الجوع الطارئة بسبب الجفاف وندرة المياه (في  2030-2021مقارنة
بالفترة )2020-2001؛

(ب) عدد األعضاء الذين يراقبون استهالك المياه ويراعونه في ميزانياتهم المائية على نطاق الحوض.
االحتياجات والثغرات
كان الجفاف والفيضانات تاريخياً ،إلى جانب الصراعات العنيفة ،من أكثر أسباب انعدام األمن الغذائي
2.4.2
شيوعاً .وعلى الرغم من أن حاالت الجفاف ال تزال مناط التركيز عند التحدث عن األمن الغذائي ،فيتعين تحقيق فهم
أوسع للعمليات والتعقيبات المرتبطة بالعالقة بين المياه والغذاء والطاقة لتمكين إدارة المياه من دعم إنتاج األغذية بشكل
عام .وترى بعض البلدان أن المياه سلعة استراتيجية ،فال تشارك بياناتها الخاصة بالمياه والهيدرولوجيا.
ُوضعت منتجات وخدمات جوية زراعية ومناخية ناجحة في العقود الماضية لدعم الزراعة القائمة على
2.4.3
األمطار ،مثل تلك التي وضعتها المنتديات ) .(RCOFويتعين أن تكمل البيانات والمنتجات والخدمات الهيدرولوجية هذه
المنتجات والخدمات ،وال سيما في المناطق التي يعتمد فيها اإلنتاج على الري وتعتمد فيها خطط توزيع المياه على توفر
المياه والتنبؤ بها ،فيما يتعلق بالمياه السطحية والجوفية.
ت ُعد احتياجات ومتطلبات المستخدمين عامالً محوريا ً في تطوير وتقديم المنتجات والخدمات .وفي هذا
2.4.4
الصدد ،ال يوجد حل عالمي ،ألن أولويات المجتمع وتفضيالته مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم .ومن ناحية أخرى،
يمكن بسهولة إثبات وتقييم فوائد الخدمات الهيدرومترية إلنتاج األغذية على أساس الغلة.
وعلى الصعيد العالمي ،ينبغي ضمان تنسيق المشاريع اإلنمائية والتعاون في األنشطة التشغيلية مع
2.4.5
الشركاء المعنيين ،وال سيما الفاو وبرنامج األغذية العالمي ).(WFP
وأخيراً ،ينبغي أن توفر ال بحوث التطبيقية أدوات وأساليب لتعزيز القدرة على المحافظة على اإلنتاجية
2.4.6
الزراعية وتوسيعها في ظل المناخ المتغير ،مع فهم العالقة بين المياه والغذاء والطاقة وعواقبها.
المخرجات:
د1 -

زيادة إنتاج وتوفر التنبؤات الجوية والهيدرولوجية الزراعية على النطاقات من دون الموسمي إلى الموسمي

ستوضع منهجية وأدوات لتفسير بيانات ومعلومات النظام )( (HydroSOSبما في ذلك الثلوج والجليد
2.4.7
ورطوبة التربة والمياه الجوفية والري وتخزين المياه) للتطبيقات الزراعية.
د2 -

إقامة حوار فعال بين المستخدمين ومقدمي الخدمات

 4عدد المتضررين ومدة حالة الطوارئ
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ستساعد المبادئ التوجيهية القائمة على الممارسات الجيدة بشأن الحوار مع المستخدمين األعضاء على
2.4.8
إنشاء منصات للتشاور والتواصل مع المستخدمين ،بما في ذلك البحوث المتعلقة بمتطلبات المستخدم وتوقعاته،
ودراسات إفرادية لتنمية المنتجات والخدمات ،واستراتيجيات التسويق ،والعمليات الرامية إلى دعم التخطيط
االستراتيجي للخدمات التي تقدمها المرافق )( (NMHSبما في ذلك مثالً قائمة بالمنتجات والخدمات).
د3 -

تعزيز قدرة موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا على تصميم المنتجات والخدمات التي
يقودها المستخدمون وتقديمها (لدعم إنتاج األغذية واألمن الغذائي)
انظر ج.5-

2.4.9
د4 -

تحسين فهم العالقة بين المياه والغذاء والطاقة وخدمات النظم اإليكولوجية إلرشاد إدارة الموارد المائية

ستسهل األنشطة المناقشة بشأن دور الهيدرولوجيا في توفير البيانات المطلوبة الستمثال إدارة الموارد
2.4.10
المائية لتلبية احتياجات القطاعات الثالثة فيما يخص العالقة بين المياه والغذاء والطاقة من خالل الندوات أو المناقشات
المفتوحة أو محادثات تيد أو الدراسات اإلفرادية (باالستناد مثالً إلى عمل اتفاقية المياه للجنة ).)(UNECE
األنشطة الجارية
يرتبط األمن الغذائي ارتباطا ً وثيقا ً بتوفر الموارد المائية وحاالت الجفاف ،ولذلك يمكن اعتبار البرنامج
2.4.11
) ،(IDMPإلى جانب مواصلة تنفيذ النظام ) (HydroSOSواألنشطة ذات الصلة في إطار بناء القدرات في مجال
الهيدرولوجيا وإدارة المياه ،نشاطا ً مساهما ً رئيسيا ً في هذا الصدد يستهدف تطوير وتقديم الخدمات ذات الصلة بإنتاج
األغذية على مستوى األعضاء.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن األمن الغذائي يظل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.

2.4.12

والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة
بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال دعم إنتاج األغذية (مثل الفاو) يؤدي إلى التنافس على
استقطاب الحكومات ويربك المستخدمين.

•

في حالة المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ،عدم التنسيق والروابط لتحفيز المشاركة الضرورية
لمرافق الهيدرولوجيا في الشكل الراسخ للتعاون وعدم قبول المرافق الوطنية للهيدرولوجيا لألنشطة
الهيدرولوجية للمنتديات.

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.
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الطموح/الغاية :البيانات العالية الجودة تدعم العلم

2.5

"يوجد نقص في البنية التحتية للبيانات المقبولة عالميا ً والمجانية التي يمكن الوصول إليها  -وال تُجمع بيانات الرصد
المنبثقة من المرافق )."(NHS
 Harald Kötheو ،Stephan Dietrichاستشارة عن االحتياجات والثغرات
إن التشغيل البيني بين العلم والبيانات يولد المعرفة والتقدم .وقد ثبت أن قيمة إمكانية الوصول إلى البيانات
2.5.1
وسهولة استخدامها وموثوقيتها محرك قوي لتطوير العلوم.
وقد ُوضعت سياسة أساسية لتوفر البيانات ونفذت في بعض القطاعات ،ولكن ال تزال توجد حاجة إلى بذل
2.5.2
جهود متزايدة لوضع معايير وسياس ات مشتركة إلدارة البيانات وتقاسمها بغية دعم توليد بيانات هيدرومترية عالية
الجودة فضالً عن تطوير منتجات وخدمات المعلومات المقابلة لصالح األعضاء.
الناتج:
زيادة إمكانية اكتشاف البيانات العالية الجودة المتعلقة بالهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وتوفرها،
واستخدامها ألغراض التحليل العلمي.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
•

عدد السالسل الزمنية للتفريغ النهري/المياه الجوفية/البحيرات والخزانات/الغالف الجليدي التي تحتوي
على بيانات للفترة  2030-2021والتي يمكن الوصول إليها بطريقة مجانية وبدون قيود لألغراض العلمية
من خالل البنية التحتية للمنظمة ) (WMOوبرامجها (مثل النظام ) (WISوالنظام ) (WHOSوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز الدولي
لتقييم موارد المياه الجوفية ) (IGRACومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات
) (HYDROLAREوالشبكة األرضية العالمية  -الهيدرولوجيا ))(GTN-H؛

•

عدد األعضاء الذين يقومون بتقييمات روتينية لجودة البيانات الهيدرولوجية بما يتماشى مع توصيات إطار
إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ).(QMF-H

االحتياجات والثغرات
سعيا ً إلى ضمان إنتاج بيانات جيدة ،وضعت المنظمة ) (WMOمفهوم اإلطار ) (QMF-Hوروجته ،ولكن
2.5.3
من المرجح أال يكون مفهوما ً جيداً بعد أو ال يُعد أولوية في جميع األعضاء .والمواد اإلرشادية غير قابلة للتنفيذ بسهولة
(ألسباب منها حاجز اللغة) أو تكلفة التنفيذ مرتفعة للغاية.
وفي الوقت نفسه ،فإن تنوع الظروف واألنظمة الهيدرولوجية شديد ،ومن التحديات إيجاد حل واحد
2.5.4
مناسب للجميع لتوحيد الرصد الهيدرولوجي وإجراءات مراقبة الجودة .وعلى الرغم من أن البلدان المتقدمة تركز في
كثير من األحيان على دقة أجهزة القياس ،فإن البلدان النامية غالبا ً ما تعرب عن الحاجة إلى تطوير أدوات قياس
منخفضة التكلفة .وفضالً عن ذلك ،فإن االختالفات في التنمية والقدرات بين األعضاء كبيرة  -فربما يكون تطبيق
األساليب من البلدان المتقدمة صعبا ً على بعض الدول األعضاء النامية ،في حين قد ال تكون األساليب المنخفضة التكلفة
وغير الدقيقة مالئمة للبلدان التي تطبق برامج رصد متطورة .وبطبيعة الحال ،فإن الهدف النهائي هو أن تكون جميع
البلدان قادرة على إنتاج بيانات جيدة.
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ويظل تبادل البيانات مع األوساط العلمية محدوداً على الصعيد العالمي بسبب تقييد سياسات البيانات
2.5.5
لبعض األعضاء ،وعدم وجود منصات فنية مرنة وسهلة االستخدام .وفضالً عن ذلك ،فإن متطلبات مجتمع البحوث
بشأن البيانات (وخصائصها) ليست دائما ً محددة بشكل جيد وقد تختلف عن االحتياجات التشغيلية اليومية.
وتتنافس معاهد البحوث والوكاالت التنفيذية على كال الموارد المالية (التمويل) والبشرية في ظل ظروف
2.5.6
معينة .ومن المعتاد أن تقوم المرافق ) (NHSببعض األنشطة البحثية خشية من تدهور العمل في المرافق إلى التشغيل
الروتيني فقط ،مما قد يتسبب في تقويض حماسة الموظفين وهيبة المؤسسة .ويمكن التغلب على هذه المنافسة من خالل
الشراكات المتوازنة والتعاون في مجال البحوث التطبيقية .وبالمثل ،فإن الجمع بين البيانات المستمدة من شبكات الرصد
الطويلة األجل في الموقع وعمليات رصد بحثية قصيرة ،وبيانات تجريبية ،ومصادر معلومات أخرى (مثل السواتل) في
"مخزون مشترك" يمثل فرصة لتحسين التعاون على تحقيق األهداف المشتركة.
المخرجات:
هـ1-

وضع أساليب للتقييم المعياري لجودة البيانات

ستوضع مبادئ توجيهية بشأن تقييم البيانات الهيدرولوجية وتحديد نوعيتها ،بما في ذلك أساليب عملية
2.5.7
إلجراء ذلك التقييم .وستُستهل عملية مستمرة لتنقيح وتحديث الوثائق األساسية رقم  ،2الالئحة الفنية ،المجلد الثالث:
الهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)49مع استهداف المرفق المتعلق بالقياس المائي بخاصةٍ .وست ُنقح المواد/الوثائق
األخرى ذات الصلة بالهيدرولوجيا من أجل االمتثال لإلطار ).(QMF-H
هـ2-

البيانات الهيدرولوجية المضمونة الجودة والصادرة عن المرافق الوطنية للهيدرولوجيا َّ
تولد من خالل زيادة
االمتثال إلطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا5

ستدعم األنشطة األعضاء في االمتثال إلطار إدارة الجودة من خالل تطوير عمليات إنتاج البيانات العامة
2.5.8
(المخططات) والمقاييس والمبادئ التوجيهية الداخلية القابلة للتكييف بسهولة لفائدة المرافق ) .(NMHSوسيتم إنتاج مواد
تدريبية ومواد للتعلم اإللكتروني بشأن إطار إدارة الجودة ،بما في ذلك دليل/دورة تدريبية بشأن أساسيات السالمة
الميدانية .وسيتم تشجيع األعضاء على تنفيذ إطار إدارة الجودة من خالل نشر معلومات تسلط الضوء على فوائد اإلطار.
هـ3-

تحسين تطوير المنصات الفنية وصيانتها لدعم اكتشاف البيانات وإمكانية الوصول إليها من أجل تبادل
البحوث والعلوم

إدماج الشبكات الهيدرولوجية في المنصات الوجيهة للمنظمة ) (WMOمن خالل تنفيذ النظام ).(WHOS
2.5.9
وسيعاد تحديد دور مراكز البيانات العالمية القائمة لتحسين دعم احتياجات األعضاء من حيث تبادل البيانات واالنضمام
إلى النظام )/(WISالنظام ) ،(WIGOSبما في ذلك تبادل األوساط األكاديمية للبيانات المنبثقة من بحوث األحواض
ومشاريع الرصد الهادفة.
هـ4-

تحسين التنسيق بشأن شبكات الرصد لتتناسب مع أغراض البحث

استناداً إلى ندوة/مؤتمر بشأن البيانات ألغراض علمية تحدد ما ينبغي قياسه لتعزيز التقدم العلمي في
2.5.10
مجال الهيدرولوجيا وكيفية قياسه ،ستوضع ورقة مفاهيمية عن مختبر هيدرولوجي موزع مشترك لمواصلة النظر فيها.
 5الهدف من إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ) (QMF-Hهو تقديم استراتيجية ومشورة وإرشادات وأدوات للمرافق الوطنية
للهيدرولوجيا بغية تحقيق الجودة والكفاءة والفعالية في عملها .ومن ثم ،يقدم وثائق عن النهوج المتبعة في نظام إدارة الجودة
وتوجيهات بشأن اعتماده وتنفيذه في المرافق )(NHS؛ ووثائق وتوجيهات بشأن إدارة المرافق )(NHS؛ ووثائق عن النهوج الفنية
لتوفير البيانات والمنتجات والخدمات الهيدرولوجية؛ وإعداد وحدات ومواد تدريب.
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تعزيز ثقافة التصميم واإلدارة المشتركين لمشاريع البحث والتطوير (الهيدرولوجيا التطبيقية واألوساط األكاديمية)
انظر و.1-

2.5.11

األنشطة الجارية
روج إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا بوصفه مبدأ رئيسيا ً لضمان إنتاج بيانات عالية الجودة ومراقبة
2.5.12
الجودة ألغراض مختلفة ،منها البحوث .ومع تطور تكنولوجيا القياس ،أصبح تقييم أداء قياسات التدفق مبادرة رئيسية
لدعم المرافق ) (NHSفي االستخدام الصحيح والفعال للمعدات الجديدة في التشغيل اليومي .ويتعين مواصلة دعم علماء
الهيدرولوجيا من خالل توفير التوجيه بشأن أساليب القياسات الهيدرومترية وتقييم نوعيتها وعدم اليقين .وفي الوقت
نفسه ،تم االعتراف بالحاجة إلى إمكانيات جديدة لقياس البيانات ،حيث ال تتوفر األساليب التقليدية أو تكون تلك األساليب
مكلفة للغاية .وقد است ُهل المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي) استجابةً لمساعدة الدول
األعضاء النامية في زيادة عدد الرصدات وموثوقيتها .ويكفل نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WHOS
عمليات البيانات الهيدرولوجية وإدارتها في إطار النظام ) /(WISالنظام ) (WIGOSمع استمرار تنفيذه المتوقع
(المرحلة الثانية).
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والرصد من أجل فهم سلوك الدورة
2.5.13
المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.
والمخاطر المحتملة هي:

2.6

•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه ،ومن ثم انخفاض استدامة شبكات الرصد
(وال سيما في مواقع الرصد الطويلة األجل) والمشروعات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.

•

الزيادة في توفر البيانات المؤتمتة والمصادر البديلة للبيانات ال تواكبها زيادة معادلة في الكفاءة والقدرة
على إدارة مراقبة جودة البيانات واالمتثال لإلطار ).(QMF-H

•

كاف ،ولن يتم الحفاظ على استمرارية
البيانات الساتلية ستحل محل عمليات الرصد الموقعي بدون تثبت
ٍ
سلسلة الرصد الطويلة األجل.

•

حلول الرصد التكنولوجية (مثل السواتل) ونقل البيانات (اإلنترنت وشبكات الهواتف المحمولة) وتخزين
البيانات (الحلول السحابية) أكثر عرضة لحوادث األمن السيبراني (هجمات القرصنة ونقطة الفشل
الواحدة).

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع
لليونسكو) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.
الطموح/الغاية :المعارف العلمية توفر أساسا راسخا للهيدرولوجيا التطبيقية

ينبغي أن يستند تطوير الخدمات التشغيلية إلى حالة المعرفة بالموارد المائية والضغوط الحالية والمتوقعة
2.6.1
ً
عليها .ومن ناحية أخرى ،ينبغي تكييف البحوث األساسية وفقا الحتياجات المستعملين في إطار نهج بحثي تطبيقي.
ويوسع علم نظام األرض من منظور متكامل المنظور الهيدرولوجي والنهوض بالعلوم الهيدرولوجية.
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النواتج:
•

تقليص الفجوة بين البحوث والتطبيقات الهيدرولوجية التطبيقية؛ واستخدام الهيدرولوجيا التطبيقية لفهم
محسن لعلوم نظام األرض

•

يوجد فهم أكبر لكيفية استجابة النظام الهيدرولوجي للظروف المتطرفة.

المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
•

عدد البرامج/المشاريع البحثية التي ترعاها المنظمة ( WMOأو تشارك في رعايتها) والتي تشمل تنفيذ
التطبيقات الهيدرولوجية التطبيقية على مستوى األعضاء خالل الفترة 2030-2021

•

عدد اتفاقات التعاون بين المرافق ) (NHSومؤسسات البحوث على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛
وتبادل الموظفين العلميين ،وزيادة عدد الموظفين مع التعليم والتدريب القائمين على العلم على مستوى
الماجستير وما فوقه.

االحتياجات والثغرات
تتسع الفجوة بين البحث والممارسة بصورة متناقضة .وأحد األسباب هو أن المرافق ) (NHSال يُعترف بها
2.6.2
دائما ً بوصفها جهة مستفيدة (عميالً) ومستخدمة لنتائج البحوث .ويشير ذلك إلى احتمال ضعف التوجه نحو العمالء في
بعض أفرقة البحث في مجال الخدمات التشغيلية ،وإلى الفهم المحدود لسلسلة اإلنتاج/القيمة من األرصاد الجوية/المناخ
إلى الهيدرولوجيا/إدارة المياه في حالة وجود مواضيع بحثية تمتد عبر المجاالت العلمية .ومن الواضح أن الفصل بين
األوساط العلمية والتشغيلية يُعد مشكلة تحتاج إلى التغلب عليها بتعاون وتوأمة أوثق .ومن المتفق عليه أن تعزيز
الهيد رولوجيا التطبيقية يتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات ال يقصر النطاق على العلوم الهيدرولوجية.
ومن بين االحتياجات البحثية المحددة لألغراض التطبيقية ،توجد حاجة ملحة إلى أجهزة استشعار وقياس
2.6.3
عن بُعد غير مكلفة ،ومنصات قائمة على السحابة ،واستقبال مجاني للبيانات الساتلية .وتُعد المراقبة الساتلية وغيرها من
أنواع البيانات الناشئة مصدراً واعداً للمعلومات ولكنها تتطلب معايرة مناسبة ودمجها مع عمليات الرصد في الموقع.
ومن المسلم به أيضا ً أن علوم نظام األرض قد تطورت كثيراً على مدى العقود الماضية ،ومع ذلك فإن االنتقال إلى
الممارسة ال يزال متخلفا ً في أجزاء كثيرة من العالم .ونظراً للدينامية القصوى للبحوث ،أصبح من المستحيل على
الممارسين من المرافق ) (NHSمراقبة جميع المنتجات والمخرجات الوجيهة ومتابعتها واختبارها واستخدامها .وإلى
جانب تلك المنتجات المتاحة من الناحية التشغيلية ،فإن القليل من االحتياجات الهيدرولوجية التشغيلية األخرى مناسب من
حيث االستبانة (نطاق الحوض) ،ومجموعات المعلمات ،وتواتر البيانات ،واألشكال ،وما إلى ذلك .ويبقى التحدي الكبير
الذي يواجه استخدام بيانات األرصاد الجوية والمناخ في التطبيقات الهيدرولوجية هو أنه بدون تصحيح التحيز ،قد يكون
توازن المياه مضطرباً ،ولكن البيانات المصححة بدون تحيز ال تحافظ دائما ً على إحساس مادي.
المخرجات:
و1-

تعزيز ثقافة مشاريع البحث والتطوير إلى العمليات التي يشترك في تصميمها قطاعا الهيدرولوجيا التطبيقية
واألوساط األكاديمية  -ووضع مشاريع (إيضاحية) تكون الجهات المستفيدة منها هي المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا

سيساعد تنفيذ استراتيجية البحوث للهيدرولوجيا التي يضعها مجلس البحوث في إطار البرنامج البحثي
2.6.4
الشامل للمنظمة ) (WMOفي سد الفجوة في مجال العمليات (بما في ذلك التعاون الوثيق مع البرنامج ) ،(IHPوالبرنامج
) (UNEPوالفاو ،والرابطة ) ،(IAHSوالرابطة ) .)(IAHRوسيُدعم ذلك بوضع قائمة بالدراسات اإلفرادية/أفضل
ممارسات التعاون من أجل التعزيز المباشر لعمليات المرافق ) (NHSمن خالل إجراء بحوث موجهة/مخصصة،

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

61

والتحديث المستمر لقاعدة بيانات االحتياجات البحثية المستمدة من المرافق ) (NHSبوصفها مستودعا ً لمواضيع
المشاريع للعلماء.
و2-

2.6.5
و3-
2.6.6
و4-

تعزيز التعاون بين مجتمعات الممارسة في مجال الهيدرولوجيا وفي مجال األرصاد الجوية ،بما في ذلك
األوساط األكاديمية
انظر ب 4-1وب.7-2

جرد البيانات والمنتجات المجمعة المستمدة من مشاريع علوم نظم األرض للتطبيقات الهيدرولوجية
انظر ب 11-0وب 7-1وب.2-2

تحسن نماذج نظام األرض باستبانة عالية للتطبيقات المحلية واإلقليمية

ينبغي أن تتوفر لدى المرافق ) (NHSاألدوات الالزمة لتقييم حالة الموارد المائية الحالية والمستقبلية
2.6.7
والتنبؤ بها .وينبغي إتاحة المعلومات لدمج موارد المياه السطحية والجوفية دمجا ً كامالً لتحسين نمذجة نظام األرض
والتنبؤ به ،وال سيما التقدير الكمي لهطول األمطار ) (QPEوالتنبؤ الكمي بهطول األمطار ).(QPF
و5-

وجود فهم أكبر لكيفية استجابة النظام الهيدرولوجي للظروف المتطرفة

ينبغي أن تتوفر أدوات ووحدات لتقييم وتحليل عدم اليقين بشأن الظروف المتطرفة .وسيتم تشجيع مجتمع
2.6.8
البحوث على مواصلة تطوير عدم اليقين وتحليل السيناريوهات التي يمكن استخدامها مباشرة لتصميم وإدارة البنية
التحتية وشبكات المياه.
األنشطة الجارية
يُعد تقييم أداء قياسات التدفق مثاالً على التحول في البحوث التطبيقية لفائدة الهيدرولوجيا التطبيقية من
2.6.9
خالل تقييم األداء وأوجه عدم اليقين المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة لقياس التدفق .ويهدف المرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي) ،األوسع نطاقا ً ،إلى حفز العلوم التطبيقية في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية
من خالل وضع أساليب وأجهزة وأدوات جديدة للممارسة .وفي مجال الفيضاناتُ ،وضعت عدة مشاريع بحثية إيضاحية
في إطار مبادرة التنبؤ بالفيضانات التابعة للمنظمة ) .(WMOومع ذلك ،ففي مجال الهيدرولوجيا ،تقع المسؤولية
الرئيسية عن البحوث على عاتق البرنامج ) (IHPعلى مستوى منظومة األمم المتحدة .ولذلك ،سيكون التعاون والتنسيق
مع الشركاء الخارجيين ،بما في ذلك البرنامج ) (IHPوالرابطة ) ،(IAHSعن طريق فريق التنسيق الهيدرولوجي )(HCP
ومجلس البحوث أمراً ضروريا ً.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة
2.6.10
المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.
والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد،19-
تؤدي إلى انخفاض الموارد المخصصة للمشروعات العلمية والبحوث؛

•

زيادة التنافس بين قطاعي العلوم والتشغيل على التمويل والموظفين نتيجة محدودية الموارد؛
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•

عدم التماثل في الفوائد الناجمة عن التعاون بين التشغيل (توفير البيانات مجانا ً) والعلم (مثل
منشورات  )paywallيقلل من الرغبة في التعاون؛

•

المنافسة غير الصحية مع برنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدولي الحكومي ) (IHPفي مجال كفاءة
البحوث الهيدرولوجية؛

•

عولمة البحوث تؤدي إلى "عدم االعتراف" بالمرافق ) (NHSبوصفها جهات مستخدمة لمخرجات
البحوث.

الطموح/الغاية :إدراكنا للموارد المائية في عالمنا

2.7

إن جمع وإدارة وتبادل البيانات عن الموارد المائية واستخداماتها (جميع المتغيرات الرئيسية المرتبطة
2.7.1
بالهيدرولوجيا التطبيقية) أساسية لفهم هذه الموارد فهما ً أفضل ووضع حلول مناسبة إلدارة المياه ،مع إرشاد عملية صنع
القرار من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في التكنولوجيا والسياسات ،فإننا بعيدون كل البعد عن الحصول على
2.7.2
معلومات شاملة عن حالة إدارة المياه في جميع أنحاء العالم ،أو فيما يتعلق بالخصائص واالتجاهات والقيود الرئيسية
والتغيرات المتوقعة.
وينبغي دعم التحليالت اإلقليمية بمعلومات منهجية وحديثة وموثوقة عن المياه ،وأن تكون تلك التحليالت
2.7.3
مرجعا ً للتخطيط والدراسات التنبؤية الواسعة النطاق.
الناتج:
ينفذ األعضاء نظما ً موثوقة لتقييم الموارد المائية ويستخدمونها إلكمال وتبادل المعلومات عن توفر الموارد المائية.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
•

عدد األعضاء الذين يستكملون وينشرون التقييمات الخاصة بموارد المياه ،بما في ذلك عن طريق النظام
) (HydroSOSأو األنظمة اإلقليمية للمنظمة ).(WMO

•

التقارير السنوية عن حالة الموارد المائية العالمية ت ُنشر اعتباراً من عام .2025

االحتياجات والثغرات
يحتاج العديد من األعضاء ،وال سيما في البلدان النامية ،إلى استثمارات ودعم لبناء المهارات واألدوات
2.7.4
والهياكل األساسية (شبكات الرصد الهيدرولوجي واألرصاد الجوية؛ والبنية التحتية اإلطارية والمعلوماتية لمعالجة
البيانات ،ونظم المحفوظات واالسترجاع ،وضمان الجودة) الالزمة لتعزيز قدرة هذه البلدان على تحويل الرصد
الهيدرولوجي والمالحظات الجوية إلى معلومات قابلة للتنفيذ عن الموارد المائية .ويشمل ذلك االستثمارات في إطار
اإلبالغ (بما في ذلك استخدام المعايير المشتركة) من أجل تطوير المعلومات المرتبطة بالحالة والتوقعات الهيدرولوجية
والكفاءات البشرية ،وتنفيذها.
ونتيجةً للمسائل المذكورة آنفاً ،فإن إمكانية حصول عامة الجمهور والمستخدمين المتقدمين على معلومات
2.7.5
عن تقييم الموارد المائية وسياقها غير متوفرة .وتصحيحا ً لذلك ،سيكون من الضروري تحقيق التكامل والتنسيق بين
أوساط الممارسة المناخية والهيدرولوجية .ويتطلب تحسين المياه والغذاء وأمن الطاقة والسالمة العامة إيالء االهتمام
الواجب لحجم حوض النهر ،ولكن يوجد حاليا ً نقص في أساليب مزج مجموعات البيانات العالية االستبانة ،وهطول
األمطار المقاس ،ومستويات البحيرة ،ورطوبة التربة ،والطلب التبخري على النطاقات الهيدرولوجية المعنية.
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ويبدو أن ما ينقصنا حاليا ً هو "قائمة" باألدوات الهيدرولوجية التي تصف القدرات والمعلومات الموثوقة
2.7.6
المرتبطة بالطبيعة المالئمة للغرض لألدوات واالستثمارات المتاحة الستخدام المرافق ) (NHSالتابعة لألعضاء .وتوجد
حاجة أيضا ً إلى بناء القدرات في مجال تكنولوجيات النمذجة الهيدرولوجية ونظم التنبؤ التي تركز على حل مشكلة
الطقس والمناخ إلى الهيدرولوجيا لتمكين الدول األعضاء من وضع نظم دعم اتخاذ القرارات إلدارة ضغوط إمدادات
المياه والطلب عليها.
وفي بعض الحاالت ،تعاني المرافق ) (NMHSمن أجل فهم احتياجات أصحاب المصلحة والمستخدمين
2.7.7
بسبب محدودية التواصل والتعاون مع هذه المجتمعات (واالتصال بهم) .وينبغي إدراج إدارة الموارد المائية في إطار
عمليات تخطيط متطورة على مختلف المستويات تكون مرتبطة ارتباطا ً جيداً بتقييم آثارها وفوائدها.
المخرجات:
ز1-

تتوفر تقييمات/حالة الموارد المائية على نطاقات مكانية وزمنية مختلفة في الحاضر والمستقبل ،وتغطي مجموعة
كبيرة من المنتجات ،منها الثلوج والمياه الجوفية والبحيرات والخزانات

وستقدم زيادة وتعزيز أنشطة تقييم الموارد المائية التي تنفَّذ على الصعيد الوطني مدخالت إلى النظام
2.7.8
) (HydroSOSعلى الصعيد العالمي .وسيُنفَّذ النظام ) (HydroSOSبما يتماشى مع خطة التنفيذ .وسيتم تقييم توفر المياه
في المستقبل على نطاق البلد وحوض النهر لدعم البنية التحتية والتخطيط اإلنمائي.
ز2-

مجتمع المنظمة ) (WMOيرشد المناقشات الرفيعة المستوى للسياسات على الصعيد العالمي

استناداً إلى مذكرة مفاهيمية ،سيوضع شكل ومواصفات المشورة العامة في مجال الهيدرولوجيا وينفذ
2.7.9
الحقا ً (بما في ذلك إقامة شبكة/هيكل لدعم اإلنتاج المنتظم).
ز3-

البيانات والمنتجات ونتائج النماذج ،باالستبانات المكانية والزمنية الكافية ،متاحة للخطط والعمليات القابلة للتنفيذ
على النطاق المحلي

ستنشئ المنظمة ) (WMOنظاما ً لمراكز النظام ) (GDPFSينتج بيانات ومعلومات متخصصة لدعم تقييم
2.7.10
الموارد المائية لألعضاء باالستناد إلى متطلباتهم .وسيتم تزويد األعضاء بمواد وأدوات تدريبية ،إذا لزم األمر ،لتفسير
منتجات النظام ) (GDPFSألغراض التطبيقات الوطنية والمحلية إلدارة الموارد المائية.
ز4-

زيادة القدرات الوطن ية المتعلقة بجمع البيانات المتصلة بالمياه وتحويلها إلى منتجات مفيدة/وجيهة عن طريق بناء
القدرات (يفهم موظفو المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا اآلثار المجتمعية لخطط وقرارات إدارة
المياه وموارد المياه وأهمية تقييمات الموارد المائية بالنسبة لمختلف أصحاب المصلحة ،وهم على علم جيد
بالتكنولوجيات المتاحة لهم ألداء مهامهم على أكمل وجه واالستفادة من خبراتهم على أفضل وجه في المهام التي
تناسب تطبيقاتهم الرئيسية).

ستوضع خالصة للعالقات/الروابط التبعية المجتمعية واالقتصادية واإليكولوجية بشأن دورة
2.7.11
المياه/الهيدرولوجيا استناداً إلى استعراض الدراسات القائمة وتآزر المعلومات وتجميعها .وسيدعم مجتمع الممارسة
لتقييم الموارد المائية المرافق ) ،(NMHSبما في ذلك في تطبيق األدوات والمنتجات المتاحة ،والمساعدة في اختيار
المنهجيات واألدوات المناسبة لتقييم األعضاء للموارد المائية (وكذلك مشاريع التوأمة بين األعضاء التي تستهدف تقييم
الموارد المائية وإدارة الموارد المائية) .وستوضع مناهج دراسية تدريبية بشأن تقييم الموارد المائية بوصفها جزءاً من
استراتيجية تنمية الكفاءات للمنظمة ) .(WMOوستوضع دورات ومواد تدريب باالستناد إلى المناهج الدراسية .وست ُنشر
بانتظام نسخة محدثة من "مرجع" تقييم الموارد المائية.
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األنشطة الجارية
جرت العادة على دراسة الموارد المائية على المستوى الوطني أو مستوى الحوض غالبا ً .وينفَّذ النظام
2.7.12
) (HydroSOSبوصفه نشاطا ً محوريا ً في مجال تقييم الموارد المائية على الصعيدين العالمي واإلقليمي .وسيتيح تنفيذه
تعزيز وتنفيذ النظام ) ،(WHOSوسيدعمه استمرار بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن األعضاء سيواصلون االعتراف بأن إدارة المياه خدمة محورية لألمم وعلى المستوى
2.7.13
العابر للحدود.
والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

•

أوضاع ما بعد جائحة فيروس كورونا ستغير أولويات األعضاء وتحد من الموارد المخصصة لتنفيذ
النظام ) (HydroSOSعلى نطاق أوسع.

•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة في
تنفيذ األنشطة الجديدة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع
لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.

•

فقدان الدعم من األعضاء في األنشطة الرئيسية مثل توفير الموارد والبيانات والمعلومات لألنظمة المشتركة.

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة وأنشطتها الممولة من خارج الميزانية.
الطموح/الغاية :التنمية المستدامة تدعمها المعلومات الهيدرولوجية

2.8

يدعم توفر المعلومات الهيدرولوجية جميع القطاعات المعتمدة على المياه من أجل اإلدارة المثلى للموارد
2.8.1
المائية ،فضالً عن التخطيط للظروف البيئية العابرة والتكيف معها .وإن معظم أهداف خطة التنمية المستدامة التابعة
لألمم المتحدة لها صالت بالمياه ،ومن ثم فإن المعلومات الهيدرولوجية مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورصد
وتقييم تقدمها.
الناتج:
المعلومات الهيدرولوجية مالئمة من حيث االستبانة والجودة وحسن التوقيت وت ُستخدم التخاذ قرارات مستنيرة بشأن
التنمية المستدامة على جميع المستويات.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
•

عدد األعضاء الذين يشملون الجوانب الهيدرولوجية ومعلومات ميزانية المياه في خططهم اإلنمائية على
الصعيد الوطني؛

•

عدد األعضاء الذين يبلغون عن أهداف التنمية المستدامة باستخدام بيانات ومؤشرات هيدرولوجية موثوقة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

65

االحتياجات والثغرات
عند التحدث عن خطة التنمية المستدامة ،يبدو أن عدم الوعي بالدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف
2.8.2
التنمية المستدامة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة يسود مجتمع علماء الهيدرولوجيا التطبيقية .وحتى اآلن ،لم توجد
حاجة إلى وضع مؤشرات ترصدها الخدمات الهيدرولوجية لغرض الرصد الدولي ألهداف التنمية المستدامة .ومن
المفه وم أن األولويات في بعض البلدان تتمثل في تبليغ اإلنذارات بالفيضانات والجفاف وتنمية القدرات في هذه الميادين،
في حين أن إنشاء المعلومات والمنتجات لدعم رصد هذه المسألة هو أولوية من الدرجة الثانية في الوقت الراهن .وإذا تم
تطوير هذه المنتجات ،فقد نتردد في إرسال البيانات كي يتم تخزينها في مكان آخر ألغراض عالمية والحفظ االحتياطي.
المخرجات:
ح1-

محسنة وترتيبات سياسية َّ
معززة لجمع البيانات الهيدرولوجية والمنتجات المشتقة
سياسات بيانات وخطط تمويل
َّ

سيُدعم تنفيذ القرار المتعلق بسياسة البيانات الموحدة للمنظمة ) (WMOعن طريق إنشاء الشبكة المرجعية
2.8.3
للهيدرولوجيا وآلية لالعتراف بمحطات الرصد الطويلة األجل في مجال الهيدرولوجيا إلبراز أهمية مساهمتها المستدامة.
ح2-

تكثيف التعاون واألنشطة على الصعيد العابر للحدود والصعيد الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

سيُ َّ
حقق هذا الناتج بدعم إقامة شراكات على المستوى الوطني ومستوى الحوض والمستوى العابر للحدود
2.8.4
ت ُعنى بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه من خالل تجميع قصص النجاح .وعلى الصعيد العالمي ،ستنشأ شراكة
مع آلية األمم المتحدة للمياه والفاو واليونسكو في إطار تحالف المياه والمناخ وإسهام المنظمة ) (WMOفي إطار التسريع
العالمي لهدف التنمية المستدامة  6من أجل وضع خطة لجمع البيانات/المعلومات/المنتجات الهيدرولوجية لدعم أهداف
التنمية المستدامة .ولهذا الغرض ،من المتوقع وضع تعريف لمجموعة من المعلمات لرصد ودعم التنمية المستدامة على
نطاق طويل األجل.
ح3-

تُوضع أدوات أساسية لمساعدة األعضاء ،بما في ذلك أرشيف للمعلومات الوجيهة ،وأدوات لتحويل البيانات إلى
معلومات ،والحفاظ على المتغيرات األساسية "المخزنة/التراثية" لدعم التنمية المستدامة

ستوضع مذكرة مفاهيمية/دراسة جدوى لتقييم إمكانية تطوير سحابة الهيدرولوجيا للمنظمة ) (WMOمن
2.8.5
أجل تخزين البيانات األساسية لألعضاء ،كي ينظر فيها المؤتمر وربما تنفيذها .وسيتم دعم تبادل البيانات من شبكة
الرصد المرجعية الطويلة األجل المعترف بها ،مما يؤدي إلى تنفيذ الشبكة ) (GBONوالمرفق ) (SOFFللمجال
الهيدرولوجي .وسيتم تنفيذ أدوات برمجية (أو حلول سحابية) لحساب المعلمات الخاصة بدعم أهداف التنمية المستدامة،
بما في ذلك عرضها على شبكة اإلنترنت.
األنشطة الجارية
تهدف آلية األمم المتحدة للمياه إلى تنسيق الجهود المتعلقة بجداول أعمال المياه عبر وكاالت األمم
2.8.6
المتحدة التي تتحمل مسؤوليات متصلة بالمياه .وتهدف المبادرة العالمية لبيانات المياه ،التي أطلقتها المنظمة )،(WMO
إلى تلبية احتياجات التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات في مجال المعلومات المتعلقة بالمياه/الهيدرولوجيا .وعلى الرغم
من أن األدوات واألنشطة الملموسة التي تستهدف التنمية المستدامة لم يطورها مجتمع المنظمة ) (WMOبالكامل بعد،
فمن الواضح أن النظام ) (HydroSOSسيكون النشاط المركزي في هذا الصدد بدعم من الهياكل األساسية لعمليات
البيانات الهيدرولوجية وإدارتها .وتوجد أيضا ً ضرورة لتحسين االتصال مع األنشطة والبرامج األخرى ذات الصلة
التي تقوم بها الهيئات التابعة لألمم المتحدة وغير التابعة لألمم المتحدة (مثل فريق رصد األرض ).)(GEO
االفتراضات والمخاطر
نفترض أن خطة التنمية المستدامة ستظل أولوية رئيسية لألمم المتحدة وستتلقى دعما ً كافيا ً من الدول
2.8.7
األعضاء طوال فترة تنفيذها .واعتمد المؤتمر سياسة البيانات الموحدة الجديدة في عام .2021
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والمخاطر المحتملة هي:
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي
إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه والذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة
في تنفيذ األنشطة الجديدة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية ،مما يؤخر وضع
أنشطة جديدة؛

•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه (مثل آلية األمم
المتحدة للمياه والبرنامج ) (IHPوغيرهما) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل؛

•

فقدان الدعم من األعضاء في وضع األنشطة (بما في ذلك النظام ) (HydroSOSوالشبكة
والمرفق ) )(SOFFعن طريق توفير الموارد والبيانات والمعلومات لألنظمة؛

•

نقص الخبرة التي يحشدها األعضاء من أجل شبكة خبراء المنظمة ) (WMOلتنفيذ األنشطة المخطط لها
نظراً ألن دعم هذه المسألة ليس مسؤولية مشتركة بين المرافق )(NHS؛

•

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة وأنشطتها الممولة من خارج الميزانية.

)(GBON

الطموح/الغاية :معرفة نوعية المياه

2.9

"بدون معلومات عن نوعية المياه ،ستكون القرارات المتخذة بشأن استخدام الموارد المائية جزئية ومتحيزة".
 ،José Alberto Zúñigaاستشارة عن االحتياجات والثغرات.
نوعية المياه جزء ال يتجزأ من دورة المياه .وإن رصد نوعية المياه السطحية والجوفية شرط ضروري
2.9.1
للمتطلبات األساسية للمجتمع والنظم اإليكولوجية  ،وإمكانية اعتماد حل تصحيحي في الوقت المناسب كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
الناتج:
زيادة التعاون على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي بشأن رصد نوعية المياه وتبادل البيانات المتعلقة بنوعية المياه.
المقاييس :سيُقاس النجاح في هذا الناتج بما يلي:
•

عدد األعضاء الذين يديرون برامج لمراقبة جودة المياه ،ويقومون بتقييم نوعية المياه ،ويتبادلون بياناتهم.

االحتياجات والثغرات:
تتمثل الثغرة الرئيسية في هذا المجال في محدودية وعي المجتمع والسياسيين بالحاجة إلى تقييم جودة
2.9.2
المياه ،مما يؤدي إلى محدودية الموارد المالية لهذا المجال وعدم وجود برنامج رصد منسق ومتكامل لنوعية المياه في
بعض البلدان األعضاء .وإن مراقبة جودة المياه أمر صعب من الناحيتين الفنية والمالية ،ولم يصبح أولوية في أجزاء
كثيرة من العالم بسبب محدودية الموارد .وقد يكون ذلك مرتبطا ً بالفهم الناقص أو المحدود لمبادئ اإلدارة المتكاملة
لموارد المياه والصلة بين جميع العمليات المتصلة بالمياه على مستوى صنع القرار وعلى مستوى المؤسسات الوجيهة.
وغالبا ً ما تكون سلطة مختلفة ،غير مرفق الهيدرولوجيا ،تتحمل المسؤولية عن نوعية المياه (والمسائل
2.9.3
الصحية المتصلة بها) .وفي بعض الحاالت ،لم تنشأ بعد شراكات وظيفية بين المنظمات المسؤولة على الصعيد
الوطني/اإلقليمي .وفي الماضي ،كان يوجد نقص في الزخم لدى غالبية مرافق الهيدرولوجيا لبدء االنخراط في رصد
نوعية المياه ،مما أدى إلى تنسيق محدود بين شبكات الرصد الكمي والنوعي ،وتقييمات منفصلة لجوانب نوعية
المياه وكميتها.
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وفي المنظمة ) ،(WMOلم تع َ
ط لنوعية المياه األولوية التي تستحقها حتى اآلن ،ويرجع ذلك غالبا ً إلى نقص
2.9.4
الطلب من المرافق ) (NHSاألعضاء .وعلى الرغم من أنه يوجد تعاون أساسي مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،
والبرنامج ) ،(IHPواللجنة ) ،(UNECEومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOفإن المرافق ) (NHSتمتلك معرفة محدودة
بالبرامج واألنشطة من خارج المنظمة )( (WMOمثل النظام العالمي لرصد البيئة ) .)(GEMSوفضالً عن ذلك ،فإن
مشاريع التنمية ال تصمم عادة لمعالجة المسائل المعقدة المشتركة المتعلقة بالكمية والنوعية .ومن المسلم به ضرورة
التعاون مع األنشطة القائمة ا لمتعلقة بنوعية المياه على الصعيد العالمي ،وال سيما مع برنامج األمم المتحدة للبيئة .وفي
الوقت نفسه ،ال توجد معايير متفق عليها دوليا ً لتبادل البيانات الخاصة بأخذ عينات لتقييم نوعية المياه ،وإن تبادل بيانات
جودة المياه محدود  -وقد يرجع ذلك أيضا ً إلى تنوع توزيع المسؤوليات على المستوى الوطني في مجال جودة المياه.
ونتيجة لذلك ،يبدو أن ندرة البيانات المتعلقة بجودة المياه ،حتى في المسطحات المائية الرئيسية (السطحية
2.9.5
والجوفية) ،ال تسمح بإجراء الدراسات المرجعية البيئية الالزمة لتقييم األثر البيئي وبرامج اإلدارة البيئية للمشاريع
الهندسية وما إلى ذلك .وأخيراً ،فإن عدم توفر البيانات المتعلقة بنوعية المياه يحد من إمكانية تطبيق وتنفيذ السياسات
واللوائح البيئية المتصلة بالمياه العادمة الصناعية/المنزلية.
وفضالً عن ذلك ،فإن عدم وجود معايير (حدود) لجودة المياه البيئية يحد من جهود العديد من األعضاء
2.9.6
للتحسن في هذا المجال .وبالمثل ،تُطلب المزيد من المبادئ التوجيهية للمساعدة في وضع برامج لرصد نوعية المياه
على الصعيد الوطني تميز بين الرصد الرقابي (ألغراض تنظيمية أو ألغراض اإلنفاذ) والرصد المنهجي لجودة المياه
(للكشف عن التغيرات الطويلة األجل) وإنشاء نظم إنذار لحوادث التلوث .وهي كلها مهمة ولكنها تخدم أغراضا ً مختلفة
وتشمل أصحاب مصلحة مختلفين .ويبدو أن دور المرافق ) (NHSوالمنظمة ) (WMOهو األبرز في الرصد المنهجي
لمعلمات محددة.
ومن الناحية اإليجابية ،تطورت في السنوات األخيرة أساليب الرصد الفضائي القاعدة لمعلمات مختارة
2.9.7
لجودة المياه ،ويبدو أنها تبشر بدعم البلدان النامية بصفة خاصة في جهودها لتقييم نوعية المياه .ويجب أن تكون أساليب
الرصد المستمر لمعلمات نوعية المياه أحد المحاور الرئيسية للبحث والتطوير في السنوات المقبلة .وأخيراً ،من المسلم
به أن حمولة الرواسب تتطلب اهتماما ً خاصاً ،وال سيما فيما يتعلق بالخزانات.
المخرجات:
ط1-

توجد شراكة على مستوى األمم المتحدة تشجع على توفير بيانات عن نوعية المياه من المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ألنظمة المعلومات القائمة (مثل النظام ) (WHOSوالبرنامج ) (UNEPوالنظام )/(GEMSآلية المياه،
والبرنامج ) ،(IHPوالمبادرة الدولية بشأن جودة المياه ) (IIWQوالمبادرة الدولية للرواسب ))(ISI

تُتقاسم المسؤولية عن جودة المياه على مستوى األمم المتحدة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو ومنظمة
2.9.8
الصحة العالمية ) (WHOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) .(UNEPوإن إنشاء آلية شراكة أو تنسيق بين المنظمة )(WMO
والبرنامج ) (UNEPوالمنظمة ) (WHOواليونسكو بشأن نوعية المياه على أساس التحالف العالمي لجودة المياه هو أمر
أساسي لتعزيز توفر المعلومات المتعلقة بنوعية المياه على الصعيد العالمي وزيادة أثر األنشطة اإلنمائية من خالل خطة
عمل مشتركة .وينبغي أن تكون النظم القائمة (النظام ) (WHOSوالنظام ) (GEMSوالمبادرة ) )(IIWQمترابطة إلتاحة
البيانات وتبادلها في أشكال وإجراءات موحدة.
ط2-

زيادة مشاركة المرافق ) (NHSفي اإلنتاج المشترك للبيانات والمنتجات المتعلقة بجودة المياه بفضل تعزيز مبادئ
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

ال تتحمل جميع المرافق ) (NHSمسؤوليات في مجال جودة المياه حالياً ،ولكن جوانب نوعية المياه
2.9.9
أصبحت أهم في إطار السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ،ومن ثم يقوم األعضاء بتطوير نظم للرصد والتقييم.
وتهدف األنشطة إلى دعم بناء شراكات معنية بجودة المياه على الصعيدين الوطني والدولي لدعم صياغة االستراتيجية
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الوطنية إلدارة جودة المياه ،وخطط العمل وبرامج الرصد ،بما في ذلك سياسات البيانات .وستوضع مواد تدريب
باالستناد إلى االحتياجات المحددة في مجال نوعية المياه.
ط3-

زيادة التقييم الكمي والنوعي المشترك للمياه (الرصد والنمذجة) من أجل اإلدارة التشغيلية والتخطيط

إن استعراض حالة الرصد التشغيلي لنوعية المياه ووضع نماذج لها وتقييمها على مستوى األعضاء
2.9.10
والحوض وتحديثها المنهجي سيسترشد به في األنشطة األخرى بشأن االحتياجات والثغرات على مستوى األعضاء
وسيساعد في وضع استراتيجية مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالبرنامج ) (UNEPوالمنظمة ) (WHOواليونسكو لزيادة
توفر تقييمات نوعية المياه من األعضاء وبشأن األحواض الدولية .وسيتم إعداد ورقة مفاهيمية إلدراج نوعية المياه في
النظام ) (HydroSOSكي يتابع مجتمع المنظمة ) (WMOالمعني بالمياه النظر فيها.
ط4-

اهتداء بمبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
إدماج جوانب جودة المياه في أنشطة/مشاريع الدعم القطري
ً
وبالتعاون مع المنظمات األخرى

تحدد نوعية المياه توفر الموارد المائية مثل كمية المياه .وينبغي النظر في كليهما على نحو كاف في إطار
2.9.11
المشاريع اإلنمائية لضمان التعزيز الناجح لقدرات األعضاء المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة .ومن خالل الشراكة مع البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي والبنك الدولي ،سيتم وضع وتطبيق تعريف للمتطلبات الدنيا/القائمة المرجعية المرتبطة بجوانب نوعية المياه
التي ستدرج في أنشطة الدعم القطري.
ط5-

الشراكة على مستوى األمم المتحدة تقدم مبادئ توجيهية مشتركة فيما يتعلق بجودة المياه

ستجمع الشراكة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPخبرة لوضع مبادئ توجيهية
2.9.12
متسقة لرصد وتقييم نوعية المياه كي تستخدمها السلطات المسؤولة على الصعيد الوطني .والهدف الرئيسي هو إعداد
وتحديث الوثائق األساسية رقم  ،2الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)49وتحديداً
المرفق الخاص بجودة المياه.
األنشطة الجارية
ظلت جودة المياه مجاالً متخلفا ً بين أنشطة الهيدرولوجيا التطبيقية للمنظمة ) (WMOحتى اآلن .وعلى
2.9.13
الرغم من أنه نُظر في ذلك جزئيا ً في سياق وثائق إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ،فمن الواضح أنه ال يزال هناك
الكثير الذي يتعين القيام به في مجال بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه ،وينبغي تكييف عمليات
البيانات الهيدرولوجية وإدارتها ليشمل معالجة معلومات نوعية المياه .وتوجد إمكانية كبيرة لالستفادة من البنية التحتية
واآلليات التابعة للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي) للمساعدة في وضع برامج لمراقبة
جودة المياه غير مكلفة لألعضاء حيث لم يتم تنفيذها بعد.
االفتراضات والمخاطر
تستند األنشطة والمخرجات المقترحة إلى االفتراض األساسي بأن الشركاء المعنيين (البرنامج
2.9.14
واليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة
بهدف تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد الالزمة .وفضالً عن ذلك ،يوجد افتراض بتزايد طلب األعضاء على
أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه
بخاصة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها على سبيل األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف
وتقييمها،
ٍ
التنمية المستدامة.
)(UNEP
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والمخاطر المحتملة هي:

.3

•

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في
مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة
واحتمال تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.

•

قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.

•

من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية
تنفيذ األنشطة المخطط لها .ونظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء
غالبا ً ما يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.
الشراكات

سيتطلب النجاح في تحقيق الطموحات البعيدة األجل وتنفيذ خدمات محسنة إقامة شراكات من أجل ما يلي:
(أ)

تعزيز التعاون من أجل توفير خدمات هيدرولوجية مستدامة ومحسنة ومصممة خصيصا ً بأسعار معقولة؛

(ب) تعزيز قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية؛
(ج) دعم المبادرات والنهوج اإلقليمية والعابرة للحدود التي تعمل على تحسين إدارة المياه على نطاق الحوض ،بما
في ذلك تبادل البيانات الهيدرولوجية؛
(د)

تحسين الفهم العام للفوائد المجتمعية للخدمات الهيدرولوجية؛

(هـ) المساعدة في االستجابة لمتطلبات العمليات الدولية؛
(و)
.4

تحفيز إقامة شراكات على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي تشمل شركاء من األوساط األكاديمية
والقطاعين العام والخاص لتعزيز رصد البيانات والمنتجات واستخدامها.
الطريق إلى األمام

رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل
سيقوم فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPبرصد وتقييم تنفيذ خطة العمل استناداً إلى مدخالت ورصد
4.1
التقدم المحرز في خطة عمل اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية وغيرها من الهيئات المنفذة ،وتقييم
المعالم المحددة ومعايير النجاح لجميع األنشطة والمخرجات والنواتج .وسيُصدر تقرير عن التقدم المحرز على أساس
نصف سنوي كي ينظر فيه المجلس التنفيذي والمؤتمر والجمعية الهيدرولوجية.
استعراض خطة العمل
استناداً إلى الرصد والتقييم ،سيضع الفريق ) - (HCPبالتنسيق مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ
4.2
والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )(INFCOM
ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية  -تحديثا ً دوريا ً لخطة العمل يقدمه إلى الجمعية الهيدرولوجية إلقراره وإلى
المؤتمر التاسع عشر ) (2023والمؤتمر العشرين ) (2027العتمادها.
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المسائل المشتركة
الناتج

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

استدامة عمليات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا وإبرازها للمجتمعات والحكومات ،واالعتراف بالفوائد المقدمة وتقديرها؛
تحسين خطط تمويل الخدمات الهيدرولوجية لضمان االستدامة التشغيلية والجاذبية للموظفين الفنيين؛
زيادة تبادل البيانات المرتبطة باألرصاد الجوية الهيدرولوجية ألغراض الهيدرولوجيا التطبيقية على أساس مجاني وغير مقيد عبر الحدود السياسية؛
زيادة مشاركة الدوائر الهيدرولوجية لألعضاء في األنشطة العالمية للمنظمة ) (WMOوزيادة الفوائد المترتبة على الخدمات على النطاق الوطني؛
زيادة إشراك كيانات القطاع الخاص المسؤولة عن العمليات الهيدرولوجية لمرافقها الخاصة والتي ال تشارك دائما بياناتها (مثل الطاقة الكهرومائية) ،وتوطيد التعاون بين تلك الكيانات.

مقياس النجاح

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

عدد األعضاء الذين يبلغون عن حالة مالية (ميزانية) مستدامة لعملياتهم األساسية على قاعدة بيانات المالمح القطرية؛
عدد المحطات التي سجَّلها األعضاء في الشبكة الهيدرولوجية المرجعية والتي تنشر بياناتها؛
عدد األعضاء الذين يقدمون بيانات ومنتجات تشغيلية وتاريخية إلى نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )( (WHOSالمرحلة الثانية)؛
عدد الخبراء المسجَّلين في شبكة خبراء المنظمة ) (WMOوالذين يتمتعون بمهارات في مجال الهيدرولوجيا؛
عدد الخبراء ذوي الخبرة ف ي مجال الهيدرولوجيا العاملين في هياكل عمل اللجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية.

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

أ 1-زيادة
العرض/الترويج وفهم
القيمة المقترحة والفوائد
وتحليل المخاطر وقيمة
الخدمات الهيدرولوجية
لتعزيز فهم الوزارات
والحكومات

المنتديات الرفيعة
المستوى
لالتحادات
اإلقليمية

أ1-1-

تنظيم منتديات
رفيعة المستوى في
كل دورة من
دورات االتحادات
اإلقليمية إلشراك
السياسيين وتقديم
وصف أفضل
للقيمة والفوائد التي
توفرها المرافق
الوطنية لألرصاد
الجوية
والهيدرولوجيا للحد
من خطر الكوارث
الهيدرولوجية

 1و 2و3
و 4و 5و6
و 7و 8

 1.3و4.1
و 4.2و5.1

عدد
الحكومات
الممثلة في
المنتديات
الرفيعة
المستوى
( %20من
البلدان
شاركت)

بانتظام ابتدا ًء
من عام

االتحادات
اإلقليمية

الجمعية
الهيدرولوجية

أ2-1-

التحالف المعني
بالمياه والمناخ:
عرض مجموعة
قادة المياه والمناخ
في الدورة
االستثنائية للمؤتمر

عدد
المشاركين
المعنيين
الرفيعي
المستوى

2021

المؤتمر
التالي
)(Cg-19

الموارد

الشركاء

الروابط

األعضاء،
والبنك
الدولي،
وبرنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي

البرنامج اإلقليمي،
والمكاتب اإلقليمية

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

72

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

هذا اإلعالن،
ولتوسيع نطاق
المجتمع
الهيدرولوجي
للمشاركة في عمل
المنظمة )(WMO
في الدورة
االستثنائية للمؤتمر
إنشاء مواد
إعالمية للمرافق
) (NHSكي
تستخدمها مع
حكوماتها

أ3-1-

إعداد عروض
سهلة الفهم للمقاييس
وقصص النجاح
تظهر فوائد المرافق
) (NMHSوخدماتها

 1و 2و3
و 4و 5و6
و 7و 8

التشديد على
سهولة ربط خطط
إدارة الفيضانات
والجفاف
بالسياسات
اإلنمائية
المحلية/الوطنية

أ4-1-

تنظيم حلقات
دراسية إقليمية
وإجراءات تثقيفية
وموجهة نحو
الممارسة

 1و 2و 3

وضع مجموعة
أدوات لتقييم جودة
الخدمة وإدراج
مقاييس ذاتية
التوجيه في قاعدة
بيانات المالمح
القطرية التابعة
للمنظمة )(WMO

أ5-1-

استخدام مجموعة
قادة المياه والمناخ
والتحالف لتبليغ
الرسائل الفاعلة
للمنظمة )(WMO

أ6-1-

 1.3و4.1
و 4.2و5.1

 1و 2و3
و 4و 5و6
و 7و 8

 1.3و4.1
و 4.2و5.1

 1و 2و3
و 4و 5و6
و 7و 8

 1.3و4.1
و 4.2و5.1

المرافق
)(NHS

تستخدم
المواد في
المناقشات
الوطنية

التحليل متاح
في قاعدة
بيانات
المالمح
القطرية
ويدعم
باستمرار
التخطيط
االستراتيجي
للمرافق

 ،2023مع
تحديث كل
عامين

2023

األمانة

البنك الدولي

الفريق

المرافق

)(HCP

)(NHS

الفريق
)،(HCP
األمانة

المرافق

اإلطار

)(NHS

)(QMF-H

)(NHS

مواد إعالمية
مناسبة يمكن
للتحالف استخدامها
أو يمكن استخدامها

األمانة

حكومات
األعضاء،
واألمم
المتحدة

التحالف
المعني
بالمياه
والمناخ
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المخرج

المعرف

النشاط

إلى الحكومات
والوزارات.
االفتراضات
المخاطر

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

على المستوى
الوطني

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
•
•
•

أ 2-زيادة المهارات
اإلدارية لمديري المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا
(بما في ذلك في اإلدارة
المتوسطة والدنيا) تدعم
فعالية تلك المرافق
وتطورها

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

73

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية المياه للجنة االقتصادية ألوروبا)
يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات وخبراء الهيدرولوجيا.
ً
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا المرافق ) ،(NHSوقد تغير السوق في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية

وضع منهج
دراسي تدريبي
لإلدارة العليا
والمتوسطة

أ1-2-

ينبغي وضع
مجموعة تعليمات
أساسية (مماثلة
لمجموعة التعليمات
األساسية لألرصاد
الجوية
والهيدرولوجيا)
فيما يتعلق بإدارة
المرافق ).(NHS
وينبغي أن تتضمن
هذه المجموعة
وصفا ً للمهارات
الالزمة في مجاالت
الموارد البشرية
والعمليات وإدارة
المشاريع
واالستراتيجية
والتمويل وتسويق
المعلومات ،وينبغي
أن تكون مصممة
خصيصا ً بحسب
ظروف المرافق
).(NHS

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

منهج دراسي
وافقت عليه
الجمعية
الهيدرولوجية
في عام 2023

2023

وضع دورات
تدريبية للتعلم
اإللكتروني بشأن
إدارة المرافق

أ2-2-

وضع دورات تعلم
إلكترونية لتعزيز
المهارات اإلدارية
لموظفي المرافق
)( (NHSبما في
ذلك في مجاالت

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

مشاركة ما ال
يقل عن
 50ممثالً عن
المرافق
) (NHSفي
دورات التعلم

2025

)(NHS

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم

)(HCP

)(HCP

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H
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المخرج

النشاط

المعرف

إرشادات بشأن
إدارة المرافق

أ3-2-

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

الموارد البشرية
والعمليات وإدارة
المشاريع
واالستراتيجية
والتمويل وتسويق
المعلومات ،وينبغي
أن تكون تلك
الدورات مصممة
خصيصا ً بحسب
ظروف المرافق
).(NHS

)(NHS

إرشادات أساسية
بشأن المهارات
اإلدارية الالزمة
لموظفي المرافق
)( (NHSبما في
ذلك في مجاالت
الموارد البشرية
والعمليات وإدارة
المشاريع
واالستراتيجية
والتمويل وتسويق
المعلومات ،وينبغي
أن تكون تلك
الدورات مصممة
خصيصا ً بحسب
ظروف المرافق

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

اإللكتروني
في عام

المتحدة في
جنيف

2025

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

نشر
اإلرشادات

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

2025

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق

المرافق

)(HCP

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H

)(NHS

مشاريع توأمة
موجَّهة نحو
المهارات اإلدارية

أ4-2-

مشاريع توأمة
تُستخدم لنقل
المعرفة بين
األعضاء ،بما في
ذلك المهارات
اإلدارية لموظفي
المرافق ).(NHS

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

عدد مشاريع
التوأمة التي
تشمل تدريبا ً
على
المهارات
اإلدارية

2027

محادثات تيد بشأن
برنامج اإلدارة

أ5-2-

مشاركة الخبرات
والتجارب من

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

 25فيديوها ً

2025

)(NHS

األعضاء

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H

)(HCP

الفريق
)(HCP

كلية موظفي
منظومة

بناء
القدرات

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

75

المسؤولية

الموارد

المخرج

النشاط

االفتراضات

يظل اإلطار ) (QMF-Hنشاطا ً ذا أولوية عليا يدعم الهيدرولوجيا في المنظمة ) ،(WMOويعترف األعضاء بأهمية اإلدارة والحوكمة على المستوى المؤسسي.

خالل مقاطع فيديو
على شكل محادثات
تيد تشرح المسائل
اإلدارية األساسية
للمرافق )(NHS
وأساليب التعامل
معها وما إلى ذلك

األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف،
والمرافق
)(NHS

األعضاء

المخاطر

•

أ 3-تعزيز التعاون
والتخطيط والتنفيذ على
المستوى اإلقليمي فيما
يخص األنشطة التي
تقودها المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا

األنشطة
الهيدرولوجية
لالتحادات
اإلقليمية (مثل
المؤتمر
الهيدرولوجي في
االتحاد اإلقليمي
السادس) ،وتقديم
االتحادات اإلقليمية
للدعم إلى الندوات
الفنية األخرى
المن َّ
ظمة على
المستوى اإلقليمي

االفتراضات

ينشئ إصالح المنظمة ) (WMOمحفالً موثوقا ً وصالحا ً لعلماء الهيدرولوجيا من أجل االجتماع والتعاون بشأن مسائل الهيدرولوجيا التطبيقية.

المخاطر

•
•

أ 4-تعزيز توجه العمالء
وتحسين مهارات
التسويق يولدان خدمات
ومنتجات أفضل ذات
قيمة مضافة أعلى.

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
ال تعترف المرافق ) (NHSبأن زيادة المهارات اإلدارية عامل مهم في تشغيل المرافق وتطويرها (بسبب تفضيل المسائل التشغيلية فقط أو الظروف الداخلية أو الثقافية أو غيرها من الظروف الخارجية)
أ1-3-

االتحادات
اإلقليمية،
والفريق

مؤتمر لتعزيز
تبادل المعرفة

المرافق
)(NHS

)(HCP

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية المياه للجنة االقتصادية ألوروبا)
يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات وخبراء الهيدرولوجيا؛
ع المتطلبات الهيدرولوجية على نحو كافٍ في عمل مختلف هيئات المنظمة ).(WMO
تصور تهميش المسائل الهيدرولوجية في تنفيذ نهج نظام األرض قد ينشأ إذا لم ترا َ

دورة تدريبية
للتعلم اإللكتروني
(أو أكثر) بشأن
التسويق

أ1-4-

توضع دورات تعلم
إلكتروني لتعزيز
المهارات اإلدارية
لموظفي المرافق
) (NHSفي مجال
التسويق وفقا ً

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

مشاركة ما
ال يقل عن
 30ممثالً عن
المرافق
) (NHSفي
دورات التعلم

2025

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق
)(HCP

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار
(QMF)H

جزء من
المنهج
الدراسي
التدريبي
لإلدارة
العليا
والمتوسطة
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

لظروف المرافق

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

اإللكتروني
في عام

)(NHS

2025

برنامج إدارة على
شكل محادثات تيد
بشأن التسويق
وتوجه العمالء

أ2-4-

مشاركة الخبرات
والتجارب من
خالل مقاطع فيديو
على شكل محادثات
تيد تشرح مبادئ
التسويق األساسية
وأساليب التعامل
معها وما إلى ذلك

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

 7فيديوهات
متاحة

2025

فهرس للدراسات
اإلفرادية بشأن
وضع المنتجات
والخدمات ،فضالً
عن استراتيجيات
التسويق للعمالء،
ووضع
عملية/قائمة
مرجعية ،ومنهجية
لدعم التخطيط
االستراتيجي
لخدمات المرافق
) ،(NMHSبما في
ذلك فهارس
المنتجات
والخدمات،
استجابةً لمتطلبات
العمالء

أ3-4-

بيان الممارسات
الجيدة في وضع
المنتجات والخدمات
الموجهة
للعمالء/المستخدمين

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

إتاحة الفهرس

2025

الفريق
)(HCP

جزء من
برنامج
إدارة على
شكل
محادثات
تيد

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف،
والمرافق
)(NHS

األعضاء

االفتراضات
المخاطر

الفريق
)(HCP

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H

يظل اإلطار ) (QMF-Hنشاطا ً ذا أولوية عليا يدعم الهيدرولوجيا في المنظمة ) ،(WMOويعترف األعضاء بأهمية اإلدارة والحوكمة على المستوى المؤسسي.
•
•
•

التعليقات

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ) ،(NHSوقد تغير السوق في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.
ال تعترف المرافق ) (NHSبأن زيادة المهارات اإلدارية عامل مهم في تشغيل ال مرافق وتطويرها (بسبب تفضيل المسائل التشغيلية فقط أو الظروف الداخلية أو الثقافية أو غيرها من الظروف الخارجية).
استقطاب المهارات من المرافق ) (NHSإلى مناصب أفضل (مدفوعة األجر ومدعومة) في كيانات خاصة (مثل مجالس المياه ،ووكاالت المياه ،ومشغلي الطاقة الكهرومائية).

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

أ 5-المستخدمون
النهائيون للمعلومات/
البيانات الهيدرولوجية
لديهم فهم واضح لما
تعنيه القيم الوسطى في
البيانات و(عدم) يقينها
النسبي

وضع معايير تبليغ
موحدة للمعلومات
الهيدرولوجية

أ1-5-

وضع معايير
موحدة لتبليغ
المعلومات
الهيدرولوجية بنا ًء
على تحديد المبادئ
التوجيهية والمواد
التنظيمية لضمان
أن يستند التبليغ إلى
متطلبات التقبل التي
يحددها
المستخدمون
النهائيون

مشترك

االفتراضات

يظل اإلطار ) (QMF-Hنشاطا ً ذا أولوية عليا يدعم الهيدرولوجيا في المنظمة ) ،(WMOويعترف األعضاء بأهمية اإلدارة والحوكمة على المستوى المؤسسي.

المخاطر

•

•
أ 6-خطط التطوير
المؤسسي وبرامج تطوير
شبكات الرصد قائمة
وتنفَّذ مع مراعاة فهرس
المنتجات والخدمات

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية
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معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

المبادئ
التوجيهية
متاحة

2025

مجلس
البحوث ،لجنة
الخدمات

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

الفريق )،(HCP
والفريق )(CDP

التعليقات

من
استراتيجية
البحث

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ) ،(NHSوقد تغير السوق في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.

إرشادات بشأن
كيفية كتابة خطط
التطوير لمختلف
جوانب تشغيل
المرفق )(NHS

أ1-6-

دورة تدريبية (أو
أكثر) للتعلم
اإللكتروني بشأن
إدارة المرافق

أ2-6-

ينبغي أن تدعم
اإلرشادات تعزيز
القدرات اإلدارية
داخل المرافق
) (NHSوتقدم
مشورة عامة بشأن
وضع وتخطيط
استراتيجية مصممة
خصيصا ً بحسب
ظروف المرافق

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

نشر
اإلرشادات

2025

الفريق
)(HCP

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

برنامج تطوير
القدرات

كلية موظفي
منظومة
األمم
المتحدة،
ومكتب األمم
المتحدة في
جنيف

برنامج تطوير
القدرات

بناء
القدرات،
واإلطار

جزء من
المنهج
الدراسي
التدريبي
لإلدارة
العليا
والمتوسطة

بناء
القدرات،
واإلطار

جزء من
المنهج
الدراسي
التدريبي
لإلدارة
العليا
والمتوسطة

(QMF)H

)(NHS

)(NHS

توضع دورات تعلم
إلكتروني لتعزيز
المهارات اإلدارية
لموظفي المرافق
) (NHSفي مجال
التخطيط
االستراتيجي
والتشغيلي ،ووضع
المشاريع وإدارتها.

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

مشاركة ما
ال يقل عن
 30ممثالً عن
المرافق
) (NHSفي
دورات التعلم
اإللكتروني
في عام 2025

2025

الفريق
)،(CDP
بالتعاون مع
الفريق
)(HCP

)(QMF-H
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

ستكون لدى
مقدمي الخدمات
في المرافق
) (NHSاألدوات
الالزمة لتخطيط
وبناء شبكات
هيدرولوجية يمكن
أن تنمو/تتكيف مع
تغير االحتياجات
والموارد

أ3-6-

تتوفر المبادئ
التوجيهية بشأن
تصميم شبكات
الرصد
الهيدرولوجي
وتنفيذها وصيانتها
بنا ًء على البحوث
الموجهة.

مشترك

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

نشر المبادئ
التوجيهية

2024

مجلس
البحوث،
ولجنة البنية
التحتية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

البرنامج
)،(IHP
والرابطة
)،(IAHS
والرابطة

الفريق )،(HCP
والمركز
الهيدرولوجي

بناء
القدرات،
واإلطار

من
استراتيجية
البحث

)(IAHR

االفتراضات

يظل اإلطار ) (QMF-Hنشاطا ً ذا أولوية عليا يدعم الهيدرولوجيا في المنظمة ) ،(WMOويعترف األعضاء بأهمية اإلدارة والحوكمة على المستوى المؤسسي.

المخاطر

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
•
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ) ،(NHSوقد تغير السوق في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.

أ 7-تعزيز تعبئة الموارد
(زيادة الخبرة الفنية،
والموارد المالية ،وإقامة
الشراكات) لبناء
القدرات ،وتقديم
المساعدة الفنية ،وتدريب
الموظفين ،وضمان
استدامة النظم الشاملة
لإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة ،وإدارة
الفيضانات والجفاف
وموارد المياه

دعم وضع
اقتراحات
المشاريع

االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

المخاطر
أ 8-المشاريع المستدامة
تساعد في بناء قدرات
المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا

•

أ1-7-

)(QMF-H

عدد المشاريع
التي ُوضعت

وضع آلية إطارية
لرعاية مبادرات
التنمية بوضع
اقتراحات للمشاريع
وتقديم خدمات
استشارية قابلة
لالسترداد من خالل
مكتب المساعدة
المعني باإلدارة
المتكاملة
للفيضانات

استعراض
التقدم
المحرز
بحلول عام

البنك الدولي،
وبرنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي،
واللجنة
االقتصادية
ألوروبا،
واالتحاد
األوروبي،
والوكالة
األميركية
للتنمية
الدولية،
والشراكة
العالمية للمياه

األمانة،
والفريق
)(HCP

2025

البرنامج

)(APFM

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

يُنسَّق مشروع
تنمية القدرات
لدعم تحقيق
الطموحات

أ1-8-

المرفق
يدعم مشاريع
التنمية
الهيدرولوجية

)(SOFF

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

عدد المشاريع
الممولة من
خالل المرفق
) (SOFFالتي
تستهدف
الفيضانات

االستعراض
في عام
2025

المرفق

المرفق

المرافق

العمليات

)(SOFF

)(SOFF

)(NHS

)(HDOM

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

المعرف

النشاط

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

واالستدامة على
األجل الطويل

االفتراضات
المخاطر
أ 9-تتوفر على نطاق
واسع أساليب فعالة
وفعالة ومنخفضة التكلفة
للرصدات الهيدرولوجية

االفتراضات
المخاطر

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

79

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

والجفاف
وإدارة
الموارد
المائية

دعم اإلنتاج
المحلي لمعدات
المراقبة بغية
تعزيز توفر
الصيانة وخفض
التكلفة.

أ2-8-

دعم مشاريع
التوأمة بين
المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا

أ3-8-

المركز
الهيدرولوجي يدعم
وضع أدوات
منخفضة التكلفة
وقابلة للتصنيع
محليا ً

مشترك

مشترك

 1.3و4.1
و4.2

عدد المشاريع
التي أُنجزت
في إطار
المركز
الهيدرولوجي
عدد مشاريع
التوأمة التي
أبلغت عنها
األعضاء

االستعراض
في عام

لجنة البنية
التحتية
(المركز
الهيدرولوجي)

الشركات
الخاصة،
مركز
البحوث
الهيدرولوجية

االستعراض
في عام

االتحادات
اإلقليمية،
والفريق

المرافق

2025

2025

الفريق

)(HCP

العمليات
)(HDOM

)(NHS

)(HCP

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

إرشادات بشأن
كيفية تضخيم
المعلومات من
خالل علم
المواطن والبيانات
البديلة واالبتكار.

أ1-9-

وستحفز منصة
االبتكار التابعة
للمركز
الهيدرولوجي
تطوير ونشر
تكنولوجيات
منخفضة التكلفة
للرصد
الهيدرومتري.

أ2-9-

مشترك

نشر
اإلرشادات

2025

مجلس
البحوث،
ولجنة البنية
التحتية

مشترك

عدد دعوات
منصة
االبتكار
التابعة
للمركز
الهيدرولوجي
التي نُفذت
بنجاح في
الموقع

استعراض
منتظم في كل
مؤتمر/جمعية
هيدرولوجية

لجنة البنية
التحتية،
ومجلس
البحوث

)(IAHR

منصة االبتكار
التابعة للمركز
الهيدرولوجي

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
•

البرنامج
)،(IHP
والرابطة
)،(IAHS
والرابطة

االتحادات
اإلقليمية ،والفريق
) ،(HCPوالمركز
الهيدرولوجي

المرفق
)(GHSF

استبدال تكنولوجيا محطات الرصد الطويلة األجل قد يتسبب في عدم التجانس في السالسل الزمنية.

الرابطة
)،(IAHS
والرابطة
)(IAHR

االتحادات
اإلقليمية ،والفريق
) ،(HCPوالمركز
الهيدرولوجي

المرفق
)(GHSF

بحث
إمكانات
الطباعة
الثالثية
األبعاد
للمعدات،
وغير ذلك

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

أ 10-زيادة مشاركة
القطاع الخاص وتوطيد
التعاون معه يدعمان
إدارة األعضاء
للفيضانات والجفاف
وموارد المياه

تجميع قصص
النجاح في التعاون
المفيد للطرفين في
مجال
الهيدرولوجيا

أ1-10-

أمثلة لوصف
النماذج الوظيفية
لتبادل البيانات
واإلنتاج المشترك
للخدمات ،مع
تقييمات اجتماعية
اقتصادية للفوائد
المولدة

مشترك

دعوة الشركاء من
القطاع الخاص
إلى اجتماعات
وجلسات ،مثل
المنتدى
الهيدرولوجي
لالتحاد اإلقليمي
ودورة االتحاد
اإلقليمية ،لتبادل
المعرفة

أ2-10-

االفتراضات
المخاطر
أ 11-زيادة توفر بيانات
األرصاد الجوية
الهيدرولوجية وتبادلها
على الصعيدين الوطني
والدولي واستخدامها
ألغراض التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار
المبكر بها ،وتعزيز
التعاون الدولي في إدارة
الفيضانات والموارد
المائية ،وال سيما في
األحواض العابرة للحدود

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

عرض
التجميع على
الصفحة
اإللكترونية
للمنظمة

2024

الفريق
)(HCP

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

المرافق
)،(NHS
واالتحادات
اإلقليمية

خدمة الطقس
العامة

اإلطار
)(QMF-H

)(WMO

واستخدامه
في المواد
التدريبية
مشترك

عدد الشركاء
من القطاع
الخاص
المشاركين
في أنشطة
االتحادات
اإلقليمية

2025

االتحادات
اإلقليمية

القطاع
الخاص

الفريق

)(HCP

اإلطار
)(QMF-H

ستتعاون الشركات الخاصة مع أعضاء المنظمة ) (WMOاهتدا ًء بسياسة البيانات الموحدة الجديدة للمنظمة ).(WMO
•

اختالف مصالح الشركاء من القطاعين الخاص والعام قد يتسبب في عدم التماثل في التعاون

شبكة الرصد
األساسية  -إدراج
الهيدرولوجيا
والغالف الجليدي

أ1-11-

اهتدا ًء بروح القرار
( 42وتأييداً له)
وتنفيذه ،أُنشئت
شبكة من محطات
الرصد المرجعية
يلتزم األعضاء من
خاللها بالمشاركة
اإللزامية للبيانات،
بما يؤدي إلى
إدراج البيانات
المتعلقة
بالهيدرولوجيا
والغالف الجليدي
في شبكة الرصد
األساسي العالمية
)(GBON

(الفيضانات الناتجة

 1و 2و 3

تسجيل ما
ال يقل عن
 50عضواً
ومحطاتهم
في الشبكة
بحلول عام
2024

مذكرة
مفاهيمية:
 ،2022خطة
التنفيذ، 2023:
تحديث المجلد
الثالث من
الالئحة الفنية:
2023

لجنة البنية
التحتية

اليونسكو،
واالتحاد
األوروبي
(النظام
األوروبي
لرصد
األرض،
وبرنامج
األمم المتحدة
للبيئة)

الشبكة )،(GBON
والمركز
)،(GRDC
والمركز
)،(IGRAC
والمركز
)،(HYDROLARE
والنظام )،(GEMS
والمبادرة
)(WWDI

العمليات
)(HDOM

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

عن ذوبان الثلج،
ومخاطر
الفيضانات المتعلقة
بالجليد)
النظام )- (WHOS
تبادل البيانات
التشغيلية

أ2-11-

تطوير النظام
) (WHOSبوصفه
المنصة المشتركة
للتبادل الدولي
للبيانات التشغيلية
في صفوف
األعضاء.

 1و 2و 3

زيادة تقاسم
البيانات الطوعية
اإلضافية ،بما في
ذلك منتجات التنبؤ
والبيانات/المنتجات
الساتلية؛ والتوفر
للتنبؤ بالفيضانات

أ3-11-

ترويج "القرار "42
في مجال
الهيدرولوجيا من
أجل منتجات التنبؤ.
ومواصلة بلورة
قضايا السياسات
العابرة للحدود
(الورقة القانونية
بشأن اإلدارة
المتكاملة
للفيضانات ،وإدارة
مخاطر الفيضانات
العابرة للحدود).
مشروع إيضاحي
في أحواض مختارة
أُعد باستخدام النظام
).(WHOS

1

 50عضواً
على األقل
يقدمون
بيانات
تشغيلية عن
طريق النظام

2025

لالستعراض

العمليات

لجنة البنية
التحتية

)(HDOM

)(WHOS

بحلول عام
2025

بيان بشأن تصميم
الشبكة فيما يتعلق
بالتنبؤ بالفيضانات
وإدارتها

أ4-11-

مشورة سهلة الفهم
بشأن أفضل طريقة
لتصميم شبكة للتنبؤ
بالفيضانات
وألغراض اإلنذار
(موقع المقاييس،
وتواتر اإلبالغ،
وما إلى ذلك)

عدد األعضاء
الذين
يشاركون
بيانات
إضافية

تقديم البيان

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
واالتحادات
اإلقليمية

2023

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

اتفاقية المياه
الخاصة
باللجنة

الفريق

)(HCP

العمليات
)(HDOM

)(UNECE

الفريق

)(HCP

اإلطار
(QMF)،H

والعمليات
)(HDOM

التعليقات

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية
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المخرج

النشاط

االفتراضات

سيُعتمد القرار  42بشأن سياسة البيانات إبان المؤتمر المعقود في عام  .2021ويدعم األعضاء تطوير الشبكات الهيدرولوجية وصيانتها واستدامتها ،بما في ذلك نقل البيانات في الوقت شبه الحقيقي.

المخاطر

•
•

أ 12-مجتمع
الهيدرولوجيا التطبيقية
على الصعيد الوطني
يعرف طريقة الوصول
إلى المنتجات والخدمات
واألدوات العالمية
واإلقليمية ،ويشارك
بنشاط في أنشطة دوائر
المنظمة ).(WMO

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض مشاركة السياسيين في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
اختالف مصالح الشركاء من القطاعين الخاص والعام قد يتسبب في عدم التماثل في التعاون.

نقطة الدخول
محدثة؛
والفهرس/القائمة
متاحة

أ1-12-

وصف وفهم الدافع
والفوائد بوضوح

أ2-12-

يقدم الفهرس
معلومات ويصف
أين يمكن العثور
على المعلومات
والمنتجات الوجيهة
التي تنتجها المنظمة
) (WMOوينتجها
مجتمعها كي
تستخدمها المرافق

مشترك

الفهرس متاح
ومحدَّث
بحلول عام

لجنة البنية
التحتية،
لجنة
الخدمات،
والفريق
)،(HCP
واالتحادات
اإلقليمية

مشاركة
المزيد من
ممثلي
المرافق
) (NHSفي
الدورات
الحكومية
الدولية
للمنظمة

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
والفريق
)،(HCP
واالتحادات
اإلقليمية

2023

العمليات
)(HDOM

)(NHS

مشترك

)(WMO

االفتراضات
المخاطر

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسك و ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية المياه للجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم
المتحدة) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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الطموح/الغاية :الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
الناتج

(أ)
(ب)

تنفيذ األعضاء لنظم إنذار مبكر شاملة قائمة على األثر للتنبؤ بالفيضانات في سياق استراتيجية متكاملة أوسع نطاقا ً إلدارة الفيضانات؛
تعزيز الجمهور والمجتمعات المحلية والمنشآت التجارية إلمكانية الوصول إلى التنبؤات والتحذيرات الوطنية الرسمية بشأن الفيضانات على الصعيدين المحلي والعالمي وتحسين قدرتها على االستجابة لها.

مقياس النجاح

(أ)
(ب)

عدد األعضاء الذين وضعوا نظام إنذار مبكر باألخطار المتعددة من أجل الفيضانات؛
عدد األ عضاء الذين يقدمون تحذيراتهم بشأن الفيضانات باستخدام بروتوكول التحذير الموحد
يقومون بذلك).

)(CAP

المزمع إدماجه في النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ( GMAS50%على األقل من األعضاء الذين

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ب 1-تعزيز
التنسيق
والفعالية
والحوكمة
في كل
أنشطة
المنظمة

عزز الفريق االستشاري
لمبادرة التنبؤ بالفيضانات
) (FFI-AGآليات تنسيق
األنشطة لتقييم مخاطر
الفيضانات والتنبؤ بها
واإلنذار بها على مستوى
المنظمة ) ،(WMOفضالً عن
التعاون مع الجهات الفاعلة
الدولية

ب1-1-

ترشيد البرامج
والمبادرات
الهيدرولوجية
الجارية ،وضمان
التوحيد واالتساق،
والمواءمة مع
الخطة ،والفعالية
واالستخدام الفعال
للموارد ،ودعم
جدول األعمال
الدولي للحد من
مخاطر الكوارث،
وإنشاء آليات
تنسيق جديدة

1

 1.1و1.3
و 3.1و3.2
و 4.3و5.1
و5.2

التقرير
الذي يقدَّم
بانتظام إلى
المجلس
التنفيذي

2023

لجنة
الخدمات

ب2-1-

تحسين تنسيق
األنشطة المتعلقة
بالفيضانات في
األمم المتحدة يحقق
المزيد من الفعالية
في تقييم مخاطر
الفيضانات والتنبؤ
بها في جميع أنحاء
العالم.

)(WMO

دعما ً
لألعضاء
فيما يتعلق
بتقييم مخاطر
الفيضانات
والتنبؤ
واإلنذار بها

إنشاء آليات فعالة للتخطيط
والتنفيذ المشتركين مع
الشركاء الرئيسيين واألنشطة
الرئيسية (المبادرة )(IFI
والمكتب )(UNDRR
والبرنامج ))...(UNEP

إنجاز خطة
عمل
المبادرة
)(FFI

1

 1.1و1.3
و 3.1و3.2
و 4.3و5.1
و5.2

لجنة
الخدمات
عن
طريق
المبادرة
)(FFI

الموارد

الشركاء

الميزانية الالزمة انظر مرفق
الجتماع حضوري القرار 3
واحد على األقل في )،(EC-72
الفترة الفاصلة بين المبادرة )(IFI
دورتين
المكتب
)،(UNDRR
والبرنامج
) ،(UNEPواللجنة
)،(UNECE
واليونسكو،
والمنظمات
اإلقليمية

المبادرة
المكتب

)(IFI

)،(UNDRR
والبرنامج
) ،(UNEPواللجنة
)،(UNECE
واليونسكو،
والمنظمات
اإلقليمية،
آلية األمم المتحدة
للمياه

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

اللجنة (SC-
) HYDواللجنة

المبادرة
)(FFI

)(SC-DRR

والجمعيات
الهيدرولوجية
اإلقليمية
ومجلس
البحوث

االتحادات
اإلقليمية،
ومجلس
البحوث

المبادرة
)(FFI

التعليقات
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

وضع مبادئ توجيهية
واتفاقات مع القطاع الخاص
لدعم اإلنذارات المبكرة
بالفيضانات وإدارة المخاطر

ب3-1-

يمكن للقطاع
الخاص أن يقدم
تكنولوجيات مثل
تطبيقات الذكاء
االصطناعي أو
الهاتف المحمول،
وتحليل الشبكات
االجتماعية،
لتعزيز الخدمات
في مجال التنبؤ
بالفيضانات.
والبحث عن فرص
للتعاون من خالل
االتفاقات
والمشاريع
التجريبية.

1

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

لجنة
الخدمات

الشركاء

الروابط

القطاع الخاص،
والمرافق

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

المبادرة
)(FFI

)(NMHS

االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

المخاطر

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى تغييرات في األولويات في جدول أعمال الحد من مخاطر الكوارث وانخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
•
عدم المواءمة مع المبادرات األخرى (بما في ذلك بوابات البيانات والمنتجات) في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرن امج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،والبرنامج األوروبي
•
لرصد األرض) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ).(NHS

ب 2-وضع
إطار لتقييم
الثغرات
واالحتياجات
في النظم
الوطنية
للتنبؤ
بالفيضانات
واإلنذار
المبكر بها

األداة الشبكية للمبادئ
التوجيهية للتقييم ،والمجتمع

ب1-2-

مواصلة وضع
وتنفيذ المبادئ
التوجيهية للتقييم
بوصفها أداة للتقييم
الذاتي (أو التقييم
بواسطة أفرقة
خبراء عن طريق
المنظمة ))(WMO
لتحديد الكفاءات
واالحتياجات
المتعلقة بالقدرة
الوطنية على تقديم
خدمات التنبؤ
بالفيضانات
واإلنذار بها؛
وتنفيذ أداة شبكية

1

1.3

إتاحة األداة
الشبكية
على الموقع
اإللكتروني
للمنظمة
)(WMO؛
واستعداد
أفرقة
التقييم
لإليفاد
بمجرد تلقي
طلب عن
طريق
مكتب
المساعدة؛

2023

اللجنة
(SC)HYD

(إلنجاز
المبادئ
التوجيهية
للتقييم)،
واألمانة
(إلدارة
الطلبات
وتنسيق
الخبرات
المطلوبة)

سيتعين
تعبئة/تخصيص
الموارد الالزمة
لالستجابة لطلبات
األعضاء على
أساس كل حالة
على حدة.
وإمكانية تقديم
خدمات استشارية
قابلة لالسترداد
من أجل تنفيذ
التقييمات

خبراء اللجنتين
الفنيتين ،ودعم
الشركاء
األساسيين

القائمة
المرجعية
للنظام
)(MHEWS

المبادرة
)(FFI

ستحدَّد ثغرات األعضاء
واحتياجاتهم عن طريق
الجمعية الهيدرولوجية
والمنتديات الهيدرولوجية
لالتحاد اإلقليمي

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

المخرج

النشاط

االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

المخاطر

ال توجد

ب 3-زيادة
تبادل
المعارف
والخبرات
الفنية في
مجال التنبؤ
بالفيضانات
بين األعضاء

مجتمع الممارسة بشأن
النظام الشامل لإلنذار المبكر
بالفيضانات والتنبؤ بها ،بما
في ذلك التوجيه بشأن
التكنولوجيات والخدمات
الناشئة للحصول على
البيانات وتحليلها

االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

تستند إلى مبادئ
توجيهية مبسطة
للتقييم بغية تحديد
القدرات
واالحتياجات
الوطنية

المخاطر
ب 4-تعزيز
التعاون بين
المرافق
)(NHS

والمرافق
)(NMS

وغيرها من

ب1-3-

وضع آليات لتنفيذ
الممارسات
الموصى بها من
خالل فريق من
الخبراء لدعم تبادل
المعرفة.
وسيُستكمل ذلك
بمستودع لمواد
بناء القدرات
(إرشادات
ودورات تعلم
إلكتروني) ،بما في
ذلك المواد المتعلقة
بدور التكنولوجيات
الجديدة التي تهدف
إلى معالجة القيود
الجغرافية أو عدم
كفاية الموارد
المحلية.

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

85

الشركاء

األنشطة
الرئيسية
الجارية

الروابط

مستودع
المرافق
)(NMHS

المقيَّمة.

لجنة
الخدمات

1

منصة فنية
لمجتمع الممارسة
(صفحة شبكية،
ومنتديات
مناقشة ،ومواقع
ويكي ،وشبكة
اجتماعية)،
ومواد تدريبية،
وحلقات عمل
موجَّهة

المؤسسة

المبادرة

)(UCAR

)(FFI

في حالة جماعة الممارسة ،عدم كفاية المساهمات المقدَّمة من األعضاء والتنافس على الموارد (البشرية أساساً) مع جماعات الممارسة األخرى من خارج المنظمة ).(WMO
إدراج احتياجات ومتطلبات
مختلف أصحاب المصلحة
(الطاقة والماء والغذاء)،
واالنتقال نحو نهج قائم على
النظام )( (MHEWSعلى
سبيل المثال ،مع دمج النظام

ب1-4-

تجميع قصص
النجاح للتعاون بين
المرافق )(NMHS
والسلطات المعنية
بالحد من مخاطر
الكوارث

التعليقات

1

توفر تجميع
قصص
النجاح

2025

لجنة
الخدمات

األعضاء

الروابط مع
المبادرة
من حيث
تحسين
التعاون بين
المرافق

)(FFI

)(NHS

المبادرة
)(FFI

إرشادات بشأن اختيار
النماذج
الهيدرولوجية/الهيدروليكية،
ووضع نظم شاملة
للمعلومات بشأن
الفيضانات ،واختيار
المنتجات الجوية المختلفة
واستخدامها على نحو
مالئم ،وأساليب التنبؤ
بالفيضانات والتحقق منها،
وتصميم الشبكة فيما يتعلق
بالتنبؤ بالفيضانات
وإدارتها؛
وضع خصائص
هيدرولوجية عالمية قابلة
لالستخدام الستخالص
معلمات النماذج
الهيدرولوجية.
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المخرج

النشاط

المنظمات
(مثل
السلطات
المعنية بالحد
من مخاطر
الكوارث)
على الصعيد
الوطني
لتطوير
وتشغيل
النظام
الشامل
لإلنذار
المبكر،
وال سيما
بالفيضانات

)/(FFGSالمبادرة
)/(CIFIالبرنامج ))(SWFP
من أجل دمج الهيدرولوجيا
في المستقبل في النظام
)( (GMASبما في ذلك
تطبيق البروتوكول )(CAP
(انظر ب )8-وإدراج
األخطار الهيدرولوجية في
فهرس الظواهر الخطرة)
دعم المنظمات اإلنسانية
إلجراء تقييمات للمخاطر في
الوقت الحقيقي

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

والمرافق
)(NMS

وضع حوافز
للعمل معا ً وتبادل
البيانات/المعلومات
والخدمات

ب2-4-

المساهمة في
النظام
المتعلق بأخطار
الفيضانات
المتصلة باألنشطة
اإلنسانية في جميع
أنحاء العالم
)(GMAS

عدد أحداث
الفيضانات
التي تفسر
لألنشطة
اإلنسانية
من خالل
النظام

2025

لجنة
الخدمات

مفوضية األمم
المتحدة السامية
لشؤون الالجئين

النظام

المبادرة

)(GMAS

)(FFI

)(GMAS

االفتراضات
المخاطر

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
•
•
•

ب 5-زيادة
توفر بيانات
األرصاد
الجوية
الهيدرولوجية
وتبادلها على
الصعيد
الدولي
واستخدامها
ألغراض
التنبؤ
بالفيضانات
واإلنذار
المبكر بها،

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى تغييرات في األولويات في جدول أعمال الحد من مخاطر الكوارث ،وتقليل النظر في الكوارث المتعلقة بالمياه في جدول
أعمال الحد من مخاطر الكوارث.
عدم المواءمة مع المبادرات األخرى (بما في ذلك بوابات البيانات والمنتجات) في مجال المياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه ،والبرن امج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،والبرنامج األوروبي
لرصد األرض) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.
االبتكارات التكنولوجية قد تغير طرائق تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها حاليا ً المرافق ).(NHS

انظر المسائل المشتركة

ب5-

انظر المسائل
المشتركة والنقاط
أ 1-10-وأ2-10-
وأ 3-10-وأ4-10-

سيُدرس في سياق نهج
نظام األرض

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد
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الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

وتعزيز
التعاون
الدولي في
إدارة
الفيضانات،
وال سيما في
األحواض
العابرة
للحدود ،على
أساس حر
وغير مقيد.
ب 6-تعزيز
تعبئة الموارد
الخبرة الفنية،
والموارد
المالية،
وإقامة
الشراكات)
لبناء
القدرات،
وتقديم
المساعدة
الفنية،
وتدريب
الموظفين،
وضمان
استدامة
النظم الشاملة
لإلنذار
المبكر
باألخطار
المتعددة

دعم إعداد اقتراحات
المشاريع

ب1-6-

انظر

ب 7-البيانات
والمنتجات
المتعلقة
بالفيضانات
ذات التغطية
العالمية

النظام ) - (GDPFSإنشاء
مراكز هيدرولوجية ،بما في
ذلك مراكز/نظم تنبؤ إقليمية

ب1-7-

إنشاء مراكز
) (RSMCتشمل،
من بين وظائفها،
إصدار تنبؤات
تشغيلية
بالفيضانات لدعم

عدد
المشاريع
التي
ُوضعت
بدعم من
المنظمة

أ1-7-

استعراض
في عا َمي

األمانة

2023
و2027

موظفو األمانة

البرنامج
)،(UNDP
والبنك الدولي،
واللجنة
)،(UNECE
والفاو

الفريق
)،(HCP
والبرنامج
)،(APFM
والبرنامج

المبادرة
)(FFI

)(IDMP

)(WMO

1

مركزان
متخصصان
على األقل
يعمالن
بحلول عام
2024

2024

لجنة
الخدمات،
ولجنة
البنية
التحتية

األعضاء،
والمركز
)(RSMC

النظام
)،(GDPFS
والنظام
)،(HydroSOS
والمنتديات
)،(RCOF

العمليات
)(HDOM

التعليقات
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المخرج

واإلقليمية
متاحة كي
يستخدمها
األعضاء
على الصعيد
الوطني

االفتراضات

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

األعضاء بمنتجات
ووسائل تثبت
عالمية وإقليمية.
إنشاء قائمة جرد للبيانات
والمنتجات المجانية والعامة
على الصعيدين العالمي
واإلقليمي للتنبؤ بالفيضانات؛
وقائمة جرد للنماذج
والمنصات الدولية القابلة
للتشغيل البيني

ب2-7-

إعداد تحديث
لقائمة جرد
األدوات الفنية
المتاحة مجانا ً
لالستخدام في
التنبؤ بالفيضانات
أو المنتجات التي
يمكن استخدامها
على الصعيدين
الوطني والمحلي
لدعم أنشطة التنبؤ
بالفيضانات (مثل
،DEWETRA
و،Glofas
و ،EFASوDHI-
 ،UNEPوالنظام
) )(FFGSكصفحة
مرجعية للدخول

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

والنظام
)(FFGS

1

قائمة الجرد
متاحة
للمرافق

2025

لجنة
الخدمات

األعضاء،
واألوساط
األكاديمية

)(NHS

النظام
)،(GDPFS
والمنتديات
)،(RCOF
والمرافق

العمليات
)(HDMO

)(NMHS

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.
االفتقار للمرشحين للحصول على صفة مركز يعمل بموجب قواعد النظام ) (GDPFSوإقامة مراكز ال تعمل في إطار النظام )( (GDPFSبما في ذلك القطاع الخاص) ،مما يقوض فكرة النظام ) ،(GDPFSفضالً عن عدم قبول المرافق
) (NHSهيكل الهيدرولوجيا للنظام ).(GDPFS

المخاطر

•

ب 8-زيادة
قدرة
األعضاء
على إيصال
المعلومات
إلى الجمهور
وإبالغه
وتوعيته بها
(لتمكينه من
االستجابة
للتحذيرات)

مجموعة من قصص النجاح
والتحديات واالحتياجات

ب1-8-

إدراج دراسات
إفرادية عن تطبيق
البروتوكول
) (CAPعلى
المخاطر
الهيدرولوجية ،مع
إظهار طرائق
جيدة إلبالغ
السلطات
والجمهور بأوجه
عدم اليقين

1

نشر الوثيقة

2025

لجنة
الخدمات،
ولجنة
البنية
التحتية

المكتب
)،(UNDRR
وشبكة مرافق
األرصاد الجوية
األوروبية
)،(EUMETNET
والمرافق
)(NMHSs

برنامج
الخدمات
العامة في
مجال الطقس،
والنظام
)(GMAS

المبادرة
)(FFI

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

2025

لجنة
الخدمات

مبادئ توجيهية بشأن
تقييم/حصر مخاطر
الفيضانات و"التنبؤ القائم
على األثر"

ب2-8-

فهم أفضل ألخطار
الفيضانات
ومخاطر
الفيضانات
وتغيراتها في
غضون العام
والموسم واليوم،
فضال عن
االتجاهات الطويلة
األجل القائمة على
المفاهيم
المستخدمة ،مثل
توجيه االتحاد
األوروبي بشأن
الفيضانات ،وما
إلى ذلك.

1

نشر الوثيقة

2025

لجنة
الخدمات

تعزيز
المشاورات/االتصاالت
الوطنية بين المتنبئين
والمستخدمين

ب3-8-

) (1وضع وتنفيذ
مبادئ توجيهية
قائمة على
الممارسات الجيدة
) (2تجميع قائمة
بالمتطلبات من
المستخدمين
وقراراتهم/توقعاتهم
وكيفية البحث عنها
(الدليل)
) (3فهرس
للدراسات اإلفرادية
بشأن وضع
المنتجات
والخدمات ،فضالً
عن استراتيجيات
التسويق للعمالء،
ووضع
عملية/قائمة
مرجعية ،ومنهجية
لدعم التخطيط
االستراتيجي

1

نشر
الوثائق

الموارد

89

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

المكتب
)،(UNDRR
واالتحاد
األوروبي

خدمة الطقس
العامة

المبادرة
)(FFI

المبادرة
)(FFI

التعليقات
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المخرج

النشاط

المعرف

مبادئ توجيهية لتنسيق
المعلومات والمنتجات
المستخدمة في إيصال نتائج
التنبؤ والمخاطر ذات الصلة

ب4-8-

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الروابط

الشركاء

األنشطة
الرئيسية
الجارية

لخدمات المرافق
) ،(NMHSبما في
ذلك فهارس
المنتجات
والخدمات،
استجابةً لمتطلبات
العمالء ،وبما
يشمل التوعية
بإدارة مخاطر
الفيضانات (متابعة
األنشطة السابقة
للبرنامج )(APFM
مثل أنشطة بناء
القدرات في مجال
إدارة الفيضانات
)(CBFM
1

نشر
المبادئ
التوجيهية

2025

االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

المخاطر

ال توجد

زيادة تطبيق
مبادئ
اإلدارة
المتكاملة
لمخاطر
الفيضانات
في وقاية
األعضاء
والمناطق
(سلطات
األحواض)

البرنامج ) ،(APFMوبناء
القدرات

ب1-9-

أنشطة بناء
القدرات في مجال
التنبؤ بالفيضانات
واإلدارة المتكاملة
للفيضانات

1

إعراب
األعضاء
عن
رضاهم؛
وعدد
مكاتب
المساعدة
الراضية

لجنة
الخدمات،
ولجنة
البنية
التحتية

البرنامج
)(APFM

مجلس البحوث،
واالتحادات
اإلقليمية

دعم الوحدة الفنية
للبرنامج
)(APFM

المكتب
)،(UNDRR
واالتحاد
الجيوفضائي
المفتوح
)،(OGC
واألوساط
األكاديمية

الشراكة

)(GWP

البرنامج
)،(APFM
والمبادرة

المبادرة
)(FFI

)(FFI

البرنامج

المبادرة

)(APFM

)(FFI

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

من
الفيضانات
وتأهبهم لها
واستجابتهم
لها.
االفتراضات

منع الكوارث المرتبطة بالمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية سيظل أولوية قصيرة األجل وطويلة األجل للمجتمعات.

المخاطر

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.

المسؤولية

الموارد

91

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات
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الطموح/الغاية :الجميع مستع ّد للجفاف
الناتج

(أ)

يقوم األعضاء بالحد من اآلثار الضارة للجفاف على جميع المستويات من خالل تنفيذ نظم متكاملة إلدارة الجفاف ،يشمل تدابير لرصد الجفاف واإلنذار المبكر به ،وتقييم مواطن الضعف واآلثار ،والتخفيف من حدة الجفاف والتأهب
له واالستجابة له.

مقياس النجاح

(أ)

عدد األعضاء ال ذين يقدمون منتجات وخدمات مرتبطة بالتأهب للجفاف ورصده وتقييمه تشمل عنصر الموارد المائية (الهيدرولوجية) ويتيحونها من خالل البنية التحتية للمنظمة )( (WMOالمنتديات ) (RCOFوالنظام ) (GMASوالنظام
).)(HydroSOS
الوصف

المخرج

النشاط

المعرف

ج 1-تعزيز التنسيق
والفعالية والحوكمة في
كل أنشطة المنظمة
) (WMOدعما ً
لألعضاء فيما يتعلق
باإلدارة المتكاملة
للجفاف

تبسيط األنشطة الجارية
بشأن حاالت الجفاف في
جميع الهيئات التأسيسية
والفرعية للمنظمة )(WMO
لضمان تنسيق الموارد
واتساقها واستخدامها بكفاءة.

ج1-1-

 2و3

ضمان استمرار البرنامج
) (IDMPفي توفير مورد
فني إلدارة الجفاف عن
طريق مجتمع الممارسة
ومكتب المساعدة الذي يوفر
ما يلي:
) (1مشورة الخبراء وتبادل
الخبرات (وحدة الدعم الفني
المشتركة للشراكة )(GWP
والمنظمة ))،(WMO
) (2المبادئ التوجيهية
واألدوات،
) (3دعم إعداد المشاريع،
) (4تنمية القدرات

ج2-1-

 2و3

5.1

إنشاء آليات فعالة للتخطيط
والتنفيذ المشتركين مع
الشركاء الرئيسيين
واألنشطة الرئيسية (المبادرة
) (IDIوالفاو واالتفاقية
) (UNCCDواإليفاد

ج3-1-

2.3

5.1

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

البرنامج

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

5.1

خريطة األنشطة
التي يمكن تحديد
تداخالت محتملة
فيها

2022

لجنة
الخدمات
لجنة البنية
التحتية

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
واليونسكو

إعراب األعضاء
عن رضاهم؛
وعدد مكاتب
المساعدة الراضية

استعراض
مستمر
على أساس
نصف
سنوي

لجنة
الخدمات
(اللجنة (SC-
)،HYD
واللجنة (SC-
)،AGR
وغيرهما)

الشراكة

الخطط المشتركة
المتاحة
لإلجراءات
المرتبطة بحاالت
الجفاف

)(IDMP

)(FFI

تحسين تنسيق
األنشطة المتعلقة
بالجفاف في األمم
المتحدة يحقق
المزيد من الفعالية
في مراقبة
الجفاف وأنظمة

لجنة
الخدمات

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

)(GWP

)(FFI

المبادرة
)،(IDI
والمكتب
)،(UNDRR
واالتفاقية
)،(UNCCD
والفاو،

االتحادات
اإلقليمية

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)(FFI

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

والمفوضية األوروبية
وغيرها)

وضع مبادئ توجيهية
واتفاقات مع القطاع الخاص
لدعم اإلنذارات المبكرة
بالجفاف وإدارة المخاطر

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

اإلنذار المبكر
والتنبؤ بها في
جميع أنحاء
العالم.
ج4-1-

يمكن للقطاع
الخاص أن يقدم
تكنولوجيات مثل
تطبيقات الذكاء
االصطناعي أو
الهاتف المحمول،
لتعزيز الخدمات
في مجال التنبؤ
بالفيضانات.
والبحث عن
فرص للتعاون
من خالل
االتفاقات
والمشاريع
التجريبية.

الموارد

الشركاء

واإليفاد،
والمفوضية
األوروبية
2.3

5.1

لجنة
الخدمات

عدد
مشاريع/أنشطة
التعاون المشترك

القطاع
الخاص،
والمرافق
)(NMHS

االفتراضات
المخاطر

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
•
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.
•
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،والفاو) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.
•
نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.

جيم 2-البيانات
والمنتجات المتعلقة
بالجفاف ذات التغطية
العالمية واإلقليمية
متاحة كي يستخدمها
األعضاء على الصعيد
الوطني

) (1تحديد المتطلبات
المتعلقة بالمعلومات المنتجة
على الصعيد
العالمي/اإلقليمي الستخدامها
في تقييم الجفاف ونمذجته
والتنبؤ به على الصعيد
الوطني في المرافق
)،(NHS
) (2وضع واجهة للمرافق
) (NHSمن أجل البحث عن

ج1-2-

االتحادات
اإلقليمية

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)(FFI

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء

يشمل تحديد
المتطلبات ،كحد
أدنى ،اإلشارة إلى
البيانات
المطلوبة،
واستبانة البيانات
الزمنية والمكانية،
ومهلة االنتظار،
واألشكال ،وآليات
النقل/الوصول.

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

 2و3

 2.1و1.1
و 1.2و4.1

المتطلبات معروفة
ومدرجة في
مرجع النظام
)(GDPFS

2023

لجنة البنية
التحتية

البرنامج
)(IDMP

التعليقات
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

المنتجات واستخدامها
وتفسيرها.

االفتراضات
المخاطر

إنشاء مراكز عالمية معنية
بالجفاف وتابعة للنظام
) ،(GDPFSوتدريب
المرافق ) (NMHSعلى
معالجة المعلومات وتطبيقها
على السياق المحلي

ج2-2-

يجب أن تكون
لدى المراكز
العالمية القدرة
على إنتاج/إتاحة
البيانات
والمنتجات
المطلوبة بانتظام.
تحتاج المرافق
) (NMHSإلى
القدرات
واألدوات/المنهج
ية لتطبيق
المعلومات
العالمية/اإلقليمية
بفعالية

 2و3

 2.3و1.1
و1.3

عدد مراكز
الجفاف التابعة
للنظام )(GDPFS
التي تدعم
األعضاء بمنتجات
وجيهة
هيدرولوجيا ً

2025

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

التوجيه التشغيلي وأدوات
التحقق من المنتجات المتاحة

ج3-2-

المبادئ التوجيهية
 /مواد التدريب /
أدوات التفسير
الستخدام منتجات
مراكز الجفاف
التابعة للنظام
) (GDPFSمتاحة
معا ً مع أداة
وإرشادات بشأن
كيفية التحقق من
المنتجات المشتقة
على الصعيد
الوطني/المحلي.

2

 2.3و1.1
و 1.3و3.2

نشر المبادئ
التوجيهية

2025

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

النشاط
(الناتج
بشأن
النظام

1
7

البرنامج
)(IDMP

))(GDPFS

البرنامج
)(IDMP

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.
•
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.
االفتقار للمرشحين للحصول على صفة مركز يعمل بموجب قواعد النظام ) (GDPFSوإقامة مراكز ال تعمل في إطار النظام )( (GDPFSبما في ذلك القطاع الخاص) ،مما يقوض فكرة النظام ) ،(GDPFSفضالً عن عدم قبول المرافق
) (NHSهيكل الهيدرولوجيا للنظام ).(GDPFS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ج 3-تحديد الثغرات في
قدرات األعضاء فيما
يتعلق بتقييم الجفاف
ورصده ونمذجته
والتنبؤ به

وضع قائمة مرجعية لتمكين
الخبراء من استعراض
الكفاءات الحالية

ج1-3-

مستوحاة من
القائمة المرجعية
للنظام
) (MHEWSوتقييم
الهدف العالمي
زاي في إطار
سنداي

2

4.1

قائمة مرجعية عبر
اإلنترنت

2024

لجنة
الخدمات

االفتراضات
المخاطر

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
والمكتب
)،(UNDRR
والبرنامج

)(FFI

)(IHP

وضع إطار لتقييم الثغرات
واالحتياجات في النظم
الوطنية للتنبؤ بالجفاف
واإلنذار المبكر بها

ج2-3-

توفير إرشادات
بشأن كيفية
االستفادة من
اإلطار من أجل
إجراء التقييم.
إنشاء مستودع
للمرافق )(NMHS
المقيَّمة.

2

4.1

اعتماد لجنة
الخدمات لإلطار

2024

لجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والفاو

قاعدة
بيانات
المالمح
القطرية

دمج قدرات التنبؤ
المتخصصة للقطاعات
الوجيهة مثل الزراعة
والمالحة الداخلية (التنبؤ
بعمق المياه في األنهار
الصالحة للمالحة) والطاقة
والصحة وما إلى ذلك.

ج3-3-

استعراض
المنهجيات
المتاحة والموثوقة
التي ستُستخدم في
التطبيقات
المتخصصة
للتنبؤات الموسمية
كخطوة أولية قبل
البت في اتخاذ
إجراءات أخرى.

 2و 3و 6

 1.3و1.2

عدد الطلبات
المقدمة للقطاعات

2027

لجنة
الخدمات

األطراف
المعنية،
واألعضاء

الفريق

النظام

(SG)،ENE

(HydroS
)OS

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)(FFI

والفريق
(SG-

)،HEA
واللجنة
(SC-

)،AGR
والفريق
(SG)Cryo

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء
•
•

ج 4-يفهم األعضاء
الحاجة إلى سياسة
وطنية فعالة للجفاف

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

دعم األعضاء في وضع
تدابير استباقية لتخفيف آثار
الجفاف ،وتدابير وقائية
وتخطيطية ،وتدابير إلدارة
المخاطر ،بما في ذلك
إمكانية تنظيم االجتماع
)(HMNDP+10

ج1-4-

تُج َّمع أمثلة جيدة
على السياسات
والخطط الوطنية
للجفاف بالتعاون
مع الشركاء (الفاو
واليونسكو
واالتفاقية

2

 4.1و4.2
و 1.2و1.3

لجنة الخدمات،
واألمانة

2025

لجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
واالتفاقية
)(UNCCD

والمكتب
)،(UNDRR

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)(FFI

التعليقات
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

والبرنامج

)(UNCCD

والمكتب
) )(UNDRRوتُبلغ
إلى واضعي
السياسات  -على
سبيل المثال من
خالل اجتماعات
جانبية بشأن
الجفاف في
اجتماعات رفيعة
المستوى مثل
مؤتمر األطراف
أو المنصة
العالمية للحد من
الجفاف

)(IHP

المساعدة في توعية
الجمهور بمخاطر الجفاف
ومسائل التأهب له

ج2-4-

إتاحة أمثلة/نماذج
للمواد اإلعالمية
(مجموعة أدوات)

2

 1.3و1.2
و1.4

مجموعة األدوات
متاحة باللغة
اإلنكليزية

2025

لجنة
الخدمات

إثبات سهولة ربط خطط
إدارة الجفاف بالسياسات
اإلنمائية المحلية/الوطنية

ج3-4-

تجميع قصص
النجاح

2

1.2

نشر التجميع

2025

لجنة
الخدمات

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
والمكتب
)،(UNDRR
والبرنامج

)(FFI

)(IHP

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
والمكتب
)،(UNDRR
والبرنامج

)(FFI

)(IHP

االفتراضات

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء
التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

المخاطر

•

ج 5-التدريب على
زيادة قدرات األعضاء
في مجال إدارة الجفاف
(تدابير رصد الجفاف
ونمذجته واإلنذار
المبكر به ،وتقييم مدى

أنشطة بناء القدرات التي
ت ُ َّ
نظم عن طريق البرنامج
) ،(IDMPبما في ذلك
المناهج الدراسية والمواد
التدريبية على أساس تحديد
االحتياجات ،والتي ُوضعت

ج1-5-

يُزمع إدراج مواد
تدريبية من أجل
) (1رصد الجفاف
ونمذجته واإلنذار
المبكر به(2) ،
وتقييم مدى

2.3

 4.1و4.2

ُوضعت المناهج
الدراسية

2023

الفريق
)،(CDP
ولجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والبرنامج
) ،(IHPوالفاو

البرنامج
)(IDMP

تطوير
الكفاءات

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المعرف

المخرج

النشاط

التعرض للجفاف
وآثاره ،والتكيف مع
الجفاف والتخفيف من
حدته والتأهب له
واالستجابة له)

لتعزيز قدرات وكفاءات
األعضاء في مجال إدارة
الجفاف

مواد تدريبية تستند إلى
مناهج دراسية ُوضعت لدعم
األعضاء

مشاريع التوأمة في تطوير
المنتجات التي يقودها
المستخدم

ج3-5-

يُزمع إدراج مواد
تدريبية (للتعلم
اإللكتروني) من
أجل ) (1رصد
الجفاف ونمذجته
واإلنذار المبكر
به (2) ،وتقييم
مدى التعرض
للجفاف وآثاره،
) (3والتكيف مع
الجفاف والتخفيف
من حدته والتأهب
له واالستجابة له
) (4دعم صناعة
إنتاج األغذية

2.3

 4.2و4.1

عدد دورات التعلم
اإللكتروني ،وعدد
المشاركين

2025
و2027

الفريق
)،(CPD
ولجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والبرنامج
) ،(IHPوالفاو

2.3

 4.2و4.1

عدد مشاريع
التوأمة التي أبلغ
عنها

2027

االتحادات
اإلقليمية

األعضاء

ج 6-زيادة قدرات
األعضاء من خالل
وضع مشاريع في
مجاالت رصد الجفاف
واإلنذار المبكر به،
وتقييم مواطن الضعف
واآلثار ،والتكيف
والتخفيف من اآلثار
والتأهب واالستجابة

انظر

االفتراضات

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء

المخاطر

•

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعرض للجفاف
وآثاره(3) ،
والتكيف مع
الجفاف والتخفيف
من حدته والتأهب
له واالستجابة له
ج2-5-

أ6-

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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ج6 -

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.

البرنامج
)(IDMP

تطوير
الكفاءات

التعليقات
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المخرج

النشاط

•

ج 7-زيادة التعاون
(واإلنتاج المشترك
للخدمات) بين األوساط
المعنية بالهيدرولوجيا
واألرصاد الجوية وعلم
المناخ ،والتبادل الدولي
للخبرات (مثل زيادة
مشاركة علماء
الهيدرولوجيا في
منتديات التوقعات
المناخية ،وزيادة
مشاركة خبراء
األرصاد الجوية
وعلماء المناخ في لجان
أحواض األنهار)
االفتراضات
المخاطر

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

توسيع نطاق تنفيذ قطاع
المياه في إنشاء منتديات
إقليمية للتوقعات استناداً إلى
التجربة الناجحة للمنتديات
) (RCOFمع جزء بشأن
المياه في أمريكا الوسطى

ج1-7-

 2و3

 1.3و1.2

عدد المنتديات
) (ROFالتي تشمل
جزءاً عن
الهيدرولوجيا

بيانات دورية
(سنوية/موسمية/شهرية)
لالتحادات اإلقليمية عن
الموارد المائية

ج2-7-

 2و3

 1.3و1.2

عدد االتحادات
اإلقليمية التي تنتج
بيانات

2025

االتحادات
اإلقليمية،
ولجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والفاو،
واألعضاء

االتحادات
اإلقليمية،
ولجنة
الخدمات

2025

االتحادات
اإلقليمية

األعضاء،
والفاو،
والشراكة

المنتديات
)،(RCOF
والمراكز

)(GWP

)(RCC

النظام
(HydroS
)،OS

والعمليات
)(HDOM

النظام
(HydroS
)،OS

والعمليات
)(HDOM

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء
•
•

ج 8-زيادة قدرات
األعضاء في مجال
تقييم التأثر بالجفاف
وتقييم اآلثار على
مختلف القطاعات من
خالل مؤشرات
ومقاييس مجدية
للجفاف تستخدم على
جميع النطاقات المعنية.

المعرف

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

وضع النظام العالمي
لتصنيف الجفاف والتوجيه
بشأن مؤشرات الجفاف ،بما
في ذلك ندرة المياه وغيرها
من المؤشرات الهيدرولوجية
 ويُزمع وضع مؤشراتإقليمية/وطنية/على مستوى
األحواض

ج1-8-

وضع مبادئ توجيهية بشأن
مواءمة اإلنذار المبكر
بالجفاف والمعلومات
المتعلقة بالمخاطر من أجل
االتصال بالمستخدم النهائي،

ج2-8-

المنتديات
)،(RCOF
والمراكز

 2و 3و 6

 1.3و1.2

مؤشرات الجفاف
الهيدرولوجي التي
وافقت عليها لجنة
الخدمات

2025

لجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والفاو

 2و3

 1.1و1.2
و1.3

نشر المبادئ
التوجيهية

2025

لجنة
الخدمات

الشراكة
)،(GWP
والمكتب

المنتديات
)،(RCOF
والمراكز

)،(UNDRR
والفاو

)(RCC

)(RCC

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)،(FFI
واللجنة
(SC-

)،AGR
والبرنامج
)(IDMP

أفضل طريقة
إليصال معلومات
الجفاف بشكل
يتيح اتخاذ
قرارات مستنيرة،
بما في ذلك تقديم

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)،(FFI

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

بما في ذلك دعم السلطات
المختصة في صنع القرار

المعرف

الوصف

الطموح البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

المشورة إلى
السلطات بشأن
وضع معايير
ونظم التخاذ
القرارات (بما في
ذلك استخدام
أنواع أخرى من
البيانات
والمعلومات عن
الطلب على المياه
واآلثار من
المستوى
المحلي)

االفتراضات

اإلدارة المتكاملة للجفاف تشكل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء

المخاطر

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية
واللجنة
(SC)،AGR

والبرنامج
)(IDMP

التعليقات
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الطموح/الغاية :البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي
النواتج

(أ)
( ب)

تعزيز األمن الغذائي من خالل اتخاذ قرارات مستنيرة للمستخدمين النهائيين على جميع المستويات من المستوى اإلقليمي إلى المحلي؛
مفهوم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ،بما في ذلك استخدام المياه وتخصيصها لدعم إنتاج األغذية ،يحظى بالقبول واالتباع على نطاق واسع.

مقياس النجاح

(أ)
(ب)

انخفاض عدد وحجم حاالت المجاعات /الجوع الطارئة بسبب الجفاف وندرة المياه (في  2030-2021مقارنة بالفترة )2020-2001؛
عدد األعضاء الذين يراقبون استهالك المياه ويراعونه في ميزانياتهم المائية على نطاق الحوض.

المخرج

النشاط

المعرف

د 1-زيادة إنتاج وتوفر
التنبؤات الجوية
والهيدرولوجية
الزراعية على
النطاقات من دون
الموسمي إلى الموسمي

توفير منهجية وأدوات لتفسير
بيانات ومعلومات النظام
) (HydroSOSللتطبيقات
الزراعية (الثلج ،ورطوبة
التربة الجليدية ،والمياه الجوفية،
والري ،وتخزين المياه ،وما
إلى ذلك)

د1-1-

االفتراضات

األمن الغذائي يظل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.

المخاطر

•

د 2-إقامة حوار فعال
بين المستخدمين
ومقدمي الخدمات

المشاورات الوطنية بين
المتنبئين والمستخدمين في
القطاع الزراعي:
) (1وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية
قائمة على الممارسات الجيدة
) (2تجميع قائمة بالمتطلبات من
المستخدمين وقراراتهم/توقعاتهم
وكيفية البحث عنها (الدليل)
) (3فهرس للدراسات اإلفرادية
بشأن وضع المنتجات
والخدمات ،فضالً عن
استراتيجيات التسويق للعمالء،
ووضع عملية/قائمة مرجعية،
ومنهجية لدعم التخطيط
االستراتيجي لخدمات المرافق
) ،(NMHSبما في ذلك فهارس

الوصف

الطموح
البعيد األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

 2و 3و 6

 1.3و1.2

مبادئ
توجيهية/مشورة
بشأن تفسير
البيانات
الهيدرولوجية
والتوقعات المتعلقة
بالزراعة

2024

لجنة
الخدمات
لجنة البنية
التحتية

الموارد

الشركاء

الروابط

صلة
بالمخرج
أعاله

األنشطة
الرئيسية
الجارية
النظام
5

(HydroS
)،OS

واللجنة
(SC)AGR

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.
د1-2-

 2و 3و 6

 1.3و1.2

نشر المبادئ
التوجيهية

2025

لجنة
الخدمات

الفاو

البرنامج
)(IDMP

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)،(FFI
والنظام
(HydroS
)،OS

واللجنة
(SC)AGR

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

المنتجات والخدمات ،استجابةً
لمتطلبات العمالء
االفتراضات
المخاطر

األمن الغذائي يظل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

د 3-تعزيز قدرة
موظفي المرافق
الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا
على تصميم المنتجات
والخدمات التي يقودها
المستخدمون وتقديمها
(لدعم إنتاج األغذية
واألمن الغذائي)

انظر ج" 5-التدريب على زيادة
قدرات األعضاء في مجال
إدارة الجفاف"...

االفتراضات

األمن الغذائي يظل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.

المخاطر

•
•

د 4-تحسين فهم العالقة
بين المياه والغذاء
والطاقة وخدمات النظم
اإليكولوجية إلرشاد
إدارة الموارد المائية

د3 -

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

تيسير األنشطة المناقشة بشأن
دور الهيدرولوجيا في توفير
البيانات المطلوبة الستمثال
إدارة الموارد المائية لتلبية
احتياجات القطاعات الثالثة (من
خالل الندوات أو المناقشات
المفتوحة أو محادثات تيد أو
غيرها بشأن العالقة بين المياه
والغذاء والطاقة)

د1-4-

3

1.3

المؤتمر الفني أو
اللقاء الجانبي
المعنيان
بالموضوع في
الجزء الثاني من
دورة لجنة
الخدمات

2023

لجنة
الخدمات
(اللجنة (SC-
)،HYD
واللجنة (SC-
)،AGR
والفريق
)،(SG-ENE
وغيرها)

---

عرض الدراسات اإلفرادية عن
العالقة بين المياه والغذاء
والطاقة (CEPAL
و ENANDESوغيرهما)

د2-4-

3

1.3

الدراسات المروج
لها من خالل
مجتمع الممارسة
بحلول عام 2023

2023

لجنة
الخدمات
(اللجنة

---

اللجنة
االقتصادية
ألمريكا
الالتينية
)،(CEPAL
والفاو،
والفريق
(SG-

)،ENE
واللجنة

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)،(FFI
والنظام
(HydroS
)OS

(SC)AGR

)،(SC-HYD
واللجنة

اللجنة
االقتصادية
ألمريكا
الالتينية
)،(CEPAL

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة

التعليقات
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المعرف

الوصف

المخرج

النشاط

االفتراضات

األمن الغذائي يظل أولوية على المستوى الوطني بالنسبة لألعضاء.

الطموح
البعيد األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

)،(SC-AGR
والفريق
)،(SG-ENE
وغيرها)

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

والفاو،
واللجنة

)،(FFI
والنظام

(SC-

)،AGR
والفريق
(SG)ENE

المخاطر

•

جائحة كوفيد 19-تغير أساليب عمل المنظمة ) ،(WMOمع ما قد يترتب على ذلك من آثار على الكفاءة بسبب العمل عن بُعد واستحالة عقد اجتماعات حضورية.

(HydroS
)OS

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

103

الطموح/الغاية :البيانات العالية الجودة تدعم العلم
الناتج

(أ)

زيادة إمكانية اكتشاف البيانات العالية الجودة المتعلقة بالهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وتوفرها ،واستخدامها ألغراض التحليل العلمي.

مقياس النجاح

(أ)

عدد السالسل الزمنية للتفريغ النهري/المياه الجوفية/البحيرات والخزانات/الغالف الجليدي التي تحتوي على بيانات للفترة  2030-2021والتي يمكن الوصول إليها بطريقة مجانية وبدون قيود لألغراض العلمية من خالل البنية
التحتية للمنظمة ) (WMOوبرامجها (مثل النظام ) (WISوالنظام ) (WHOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية
ومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات ) (HYDROLAREوالشبكة األرضية العالمية  -الهيدرولوجيا ))(GTN-H؛
عدد األعضاء الذين يقومون بتقييمات روتينية لجودة البيانات الهيدرولوجية بما يتماشى مع توصيات إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا )(QMF-H

)(IGRAC

(ب)
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

هـ 1-وضع أساليب
للتقييم المعياري لجودة
البيانات

 1.1المبادئ التوجيهية
بشأن وضع أساليب عملية
لتقييم (تحديد) البيانات
الهيدرولوجية

هـ1-1-

على الرغم من أن البيانات
الشرحية توفر بعض
المعلومات عن جودة البيانات
وموثوقيتها الستخدامات
معينة ،فإن
التقييمات/التصنيفات
اإلضافية لعدم اليقين أو
موثوقية البيانات (مثالً عن
طريق إبرازها) قد تساعد
مجتمع البحوث في معالجة
البيانات .وتوفير المبادئ
التوجيهية وتقييم الفوائد
المحتملة لتوحيد
التقييمات/نظم
التصنيف/األدوات المرتبطة
بالبيانات

5

،2.1

نشر
المبادئ
التوجيهية
تقييم الفوائد
المقدمة
التخاذ مزيد
من
القرارات
بشأن هذه
المسألة

2025

لجنة البنية
التحتية

مجلس البحوث،
واالتحادات
اإلقليمية ،ولجنة
الخدمات

 1.2التطوير والتحديث
المستمران للمجلد الثالث
من الالئحة الفنية ومرفقه
المتعلق بالقياس
الهيدرولوجي ومواد
أخرى (منها االمتثال
لإلطار ))(QMF-H

هـ2-1-

 2.1و2.2

تحديث
الالئحة
الفنية كل
مؤتمر

2023
و2027

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
والفريق

المنظمة )،(ISO
والبرنامج

االفتراضات
المخاطر

2.2

 1و 2و3
و 4و 5و6
و 7و 8

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

النظام
)،(OSCAR
والنظام
)،(WIS
والنظام
)،(WHOS
وبرنامج
تطوير
القدرات

العمليات
)،(HDOM
واإلطار

ينبغي أن ينظر
مجتمع البحوث
في وضع
عمليات مؤتمتة
لمراقبة الجودة
البيانات ،مع
الذكاء
االصطناعي/ال
بيانات
الضخمة،
وتدريب
األعضاء على
كيفية
استخدامها

االتحادات
اإلقليمية

)(QMF-H

اإلطار
)(QMF-H

)(UNEP

)(HCP

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والرصد من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه ،ومن ثم انخفاض استدامة شبكات الرصد (وال سيما في مواقع الرصد
الطويلة األجل) والمشروعات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.
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المخرج

النشاط

•

هـ 2-البيانات
الهيدرولوجية المضمونة
الجودة والصادرة عن
المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا تولَّد من
خالل زيادة االمتثال
إلطار إدارة الجودة -
الهيدرولوجيا

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

الزيادة في توفر البيانات المؤتمتة والمصادر البديلة للبيانات ال تواكبها زيادة معادلة في الكفاءة والقدرة على إدارة مراقبة جودة البيانات واالمتثال لإلطار ).(QMF-H

وضع عمليات
(مخططات) ومقاييس
ومبادئ توجيهية داخلية
(مثل المعيار )ISO 9001
إلنتاج البيانات العامة

هـ1-2-

النظام الداخلي إلطار مراقبة
الجودة ،الذي يشمل مراجع
ومبادئ توجيهية وعمليات
ومقاييس محددة ،ضروري
لكل مؤسسة ،وتوفير منتجات
وخدمات

 1و 2و3
و 4و5
و 6و7
و8

 2.1و2.2

وضع
مخططات
وأدلة عامة
لنظام إدارة
الجودة،
وعدد
األعضاء
الذين نفذوا
نظام إدارة
الجودة بناء
عليها
(قاعدة
بيانات
المالمح
القطرية
))(CPDB

2025

الفريق
)،(HCP
ولجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

مواد التدريب والتعلم
اإللكتروني بشأن إطار
إدارة الجودة

هـ2-2-

استعراض متطلبات األعضاء
بشأن التدريب في مجال
إطار/نظام إدارة الجودة
ينبغي أن يؤدي إلى وضع
خطة تدريب للمرافق )(NHS
وتنفيذها بنا ًء على أولويات
محددة

 1و 2و3
و 4و5
و 6و7
و8

 2.1و2.2

استعراض
المتطلبات
جاهز
بحلول عام
،2023
وخطة
تدريب
(مناهج
دراسية)
بحلول عام
،2024
وإطالق
دورة
تدريبية
أولى في
عام 2025

استعراض
التقدم في
عام 2023

الفريق
)(CDP

حملة إعالمية/ترويجية -
محادثات تيد ،ما الفرق
الذي تحدثه الجودة

هـ3-2-

ما الفائدة التي يحققها
االستثمار في نظام إدارة
الجودة ،ولماذا يُعد ضروريا ً
لتقديم خدمات عالية الجودة

 1و 2و3
و 4و5
و 6و7
و8

 2.1و2.2

10

2025

الفريق

محادثات
تيد متاحة،

المنظمة )،(ISO
واألعضاء

االتحادات
اإلقليمية

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
والفريق
)(HCP

)(HCP

الدعم الفني
للتسجيل
والنشر

األعضاء،
واألمانة

برنامج
تطوير
القدرات،

اإلطار
)(QMF-H

اإلطار
)،(QMF-H
وبناء
القدرات

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

مرجع/دورة تدريبية بشأن
السالمة الميدانية)

هـ4-2-

الطموح
البعيد
األجل

الوصف

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

وتبادل الخبرات الجيدة
والسيئة مع أفراد المجتمع
الهيكل العام المشروح لمرجع
السالمة الميدانية سيساعد
األعضاء في وضع مبادئ
توجيهية مالئمة لهذا الغرض.
ويجري وضع دورات تفاعلية
تصف المشكالت ،وتبادل
لألمثلة السيئة والجيدة (مثل
مشكالت األمن السيبراني)
للممارسين في هذا المجال

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

وعدد من
المشاهدات
 1و 2و 5

2.1

نشر
المرجع
وتوفر
الدورة
التفاعلية
بمشاركة ما
ال يقل عن
 50مشاركا ً
بحلول عام

2025

لجنة البنية
التحتية

الدعم الفني

األعضاء،
واالتحادات
اإلقليمية

برنامج
تطوير
القدرات

اإلطار
)(QMF-H

الفريق
)(HCP

إمكانية إشراك
شركاء
خارجيين من
خالل
الهاكاثونات
مثالً

2025

االفتراضات
المخاطر

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والرصد من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل
•
•
•

هـ 3-تحسين تطوير
المنصات الفنية
وصيانتها لدعم اكتشاف
البيانات وإمكانية
الوصول إليها من أجل
تبادل البحوث والعلوم

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه ،ومن ثم انخفاض استدامة شبكات الرصد (وال سيما في مواقع الرصد
الطويلة األجل) والمشروعات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.
الزيادة في توفر ال بيانات المؤتمتة والمصادر البديلة للبيانات ال تواكبها زيادة معادلة في الكفاءة والقدرة على إدارة مراقبة جودة البيانات واالمتثال لإلطار ).(QMF-H
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.

النظام )/(WHOSالنظام
)/(WISالنظام )(WIGOS

المخاطر

هـ2-3-

التعريف المحدث ألدوار
المراكز التابعة للشبكة
) (GTN-Hلدعم النظام
) (WHOSدعما ً أفضل

كأداة لتوفير البيانات

)(WHOS

الدور المتطور لمراكز
البيانات يساعد األعضاء
في مشاركة بياناتهم
وإنقاذها
االفتراضات

هـ1-3-

بما في ذلك تحسين النظام
) (WIGOSومنصة
ليتناسبان مع األغراض
الهيدرولوجية

OSCAR

 1و 2و3
و 4و5
و 6و7
و8

 2.1و2.2

عدد البلدان
التي تنفذ
المرحلة
الثانية من
النظام

2025

لجنة البنية
التحتية

النظام

)(WHOS

العمليات
)(HDOM

4

2.2

تعريف
الدور
الجديد الذي
اعتمده
المؤتمر

2023

لجنة البنية
التحتية

الشبكة
)H

(GTN-

العمليات
)(HDOM

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والرصد من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل
•
•
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه ،ومن ثم انخفاض استدامة شبكات الرصد (وال سيما في مواقع الرصد
الطويلة األجل) والمشروعات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.
الزيادة في توفر البيانات المؤتمتة والمصادر البديلة للبيانات ال تواكبها زيادة معادلة في الكفاءة والقدرة على إدارة مراقبة جودة البيانات واالمتثال لإلطار ).(QMF-H
كاف ،ولن يتم الحفاظ على استمرارية سلسلة الرصد الطويلة األجل.
البيانات الساتلية ستحل محل عمليات الرصد الموقعي بدون تثبت
ٍ
حلول الرصد التكنولوجية (مثل السواتل) ونقل البيانات (اإلنترنت وشبكات الهواتف المحمولة) وتخزين البيانات (الحلول السحابية) أكثر عرضة لحوادث األمن السيبراني (هجمات القرصنة ونقطة الفشل الواحدة).
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المخرج

النشاط

•

هـ 4-تحسين التنسيق
بشأن شبكات الرصد
لتتناسب مع أغراض
البحث

االفتراضات
المخاطر

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير
النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

4

 2.2و2.1

استنتاجات
الندوة تؤدي
إلى مذكرة
مفاهيمية
بشأن تنسيق
الشبكات

2024

لجنة البنية
التحتية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

البرنامج

الفريق
)،(HCP
ومجلس
البحوث،

العمليات

التعليقات

نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة.

المنظمة )،(WMO
والبرنامج )،(IHP
والرابطة )،(IAHS
ومجلس البحوث،
والدراسة )،(FRIEND
وندوة بشأن البيانات
لألغراض العلمية  -ما
يجب قياسه لتعزيز التقدم
العلمي وكيف

هـ1-4-

مثل

هـ1-3-

هـ1-3-

مثل

هـ2-3-

هـ2-3-

إرساء تفاهم وتحفيز الجهود
لتجميع أكبر مجموعة من
البيانات الممكنة للتقييم العلمي
والبحوث في الدورة
الهيدرولوجية وتغيراتها

)(IHP

)(HDOM

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والرصد من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل
•
•
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه ،ومن ثم انخفاض استدامة شبكات الرصد (وال سيما في مواقع الرصد
الطويلة األجل) والمشروعات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه.
الزيادة في توفر البيانات المؤتمتة والمصادر البديلة للبيانات ال تواكبها زيادة معادلة في الكفاءة والقدرة على إدارة مراقبة جودة البيانات واالمتثال لإلطار ).(QMF-H
كاف ،ولن يتم الحفاظ على استمرارية سلسلة الرصد الطويلة األجل.
البيانات الساتلية ستحل محل عمليات الرصد الموقعي بدون تثبت
ٍ
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجا ل المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو) يؤدي إلى التنافس على استقطاب الحكومات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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الطموح/الغاية :المعارف العلمية توفر أساسا راسخا للهيدرولوجيا التطبيقية
النواتج

(أ)
(ب)

تقليص الفجوة بين البحوث والتطبيقات الهيدرولوجية التطبيقية؛ واستخدام الهيدرولوجيا التطبيقية لفهم محسن لعلوم نظام األرض؛
يوجد فهم أكبر لكيفية استجابة النظام الهيدرولوجي للظروف المتطرفة.

مقياس النجاح

(أ)
(ب)

عدد البرامج/المشاريع البحثية التي ترعاها المنظمة ( WMOأو تشارك في رعايتها) والتي تشمل تنفيذ التطبيقات الهيدرولوجية التطبيقية على مستوى األعضاء خالل الفترة 2030-2021؛
عدد اتفاقات التعاون بين المرافق ) (NHSومؤسسات البحوث على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ وتبادل الموظفين العلميين ،وزيادة عدد الموظفين مع التعليم والتدريب القائمين على العلم على مستوى الماجستير وما فوقه.

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

و 1-تعزيز ثقافة
مشاريع البحث
والتطوير إلى العمليات
التي يشترك في
تصميمها قطاعا
الهيدرولوجيا التطبيقية
واألوساط األكاديمية -
ووضع مشاريع
(إيضاحية) تكون
الجهات المستفيدة منها
هي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا

قائمة بالدراسات
اإلفرادية/أفضل
الممارسات (أو
الممارسات السيئة أيضاً)

و1-1-

متى أدى التعاون بين
الكيانات العلمية
والتشغيلية إلى تسريع
الممارسة عن طريق
تنفيذ مخرجات البحوث
(بنا ًء على الطلب) ،أدى
االفتقار إلى التنسيق إلى
إهدار للموارد ومنافسة

5

 3.2و4.1

نشر الفهرس

2024

مجلس
البحوث

البرنامج

قاعدة بيانات االحتياجات
البحثية المستمدة من
المرافق ) (NHSبوصفها
مستودعا ً لمواضيع
المشاريع للعلماء

و2-1-

5

 3.2و4.1

قاعدة البيانات
متاحة

2023

مجلس
البحوث

البرنامج )،(IHP
والرابطة

الفريق
)،(HCP
ولجنة
الخدمات،
ولجنة البنية
التحتية

تنفيذ استراتيجية البحوث
في مجال الهيدرولوجيا
وتحديثها استناداً إلى
المتطلبات المتغيرة

و3-1-

5

 3.1و3.2
و 3.3و4.1

كما هو محدَّد
في
استراتيجية
البحوث

استعراض
على أساس
نصف
سنوي

مجلس
البحوث

البرنامج )،(IHP
والرابطة

الفريق
)،(HCP
ولجنة
الخدمات،
ولجنة البنية
التحتية

االفتراضات
المخاطر

الموارد

الروابط

الشركاء

)(IHP

)(IAHS

بالتعاون مع اليونسكو
والرابطة )(IAHS

)(IAHS

الفريق
)،(HCP
ولجنة
الخدمات،
ولجنة البنية
التحتية

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.
•
•
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى انخفاض الموارد المخصصة للمشروعات العلمية والبحوث
زيادة التنافس بين قطاعي العلوم والتشغيل على التمويل والموظفين نتيجة محدودية الموارد
عدم التماثل في الفوائد الناجمة عن التعاون بين التشغيل (توفير البيانات مجانا ً) والعلم (مثل منشورات  )paywallيقلل من الرغبة في التعاون
المنافسة غير الصحية مع برنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدولي الحكومي ) (IHPفي مجال كفاءة البحوث الهيدرولوجية

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات
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المخرج

النشاط

•

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

2024

مجلس
البحوث

الموارد

الشركاء

الروابط

البرنامج )،(IHP
والرابطة

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

عولمة البحوث تؤدي إلى "عدم االعتراف" بالمرافق ) (NHSبوصفها جهات مستخدمة لمخرجات البحوث

و 2-تعزيز التعاون بين
مجتمعات الممارسة في
مجال الهيدرولوجيا
وفي مجال األرصاد
الجوية ،بما في ذلك
األوساط األكاديمية

على غرار األنشطة
المتعلقة بجرد المنتجات
التشغيلية ،تُج َّمع نواتج
البحوث لتكون متاحة
لتطبيقات الهيدرولوجيا
التطبيقية حيثما كان ذلك
مناسبا ً

االفتراضات

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

المخاطر

ال توجد

و 3-جرد البيانات
والمنتجات المجمعة
المستمدة من مشاريع
علوم نظم األرض
للتطبيقات الهيدرولوجية

تحسين التقدير
والتنبؤ ) (QPFبحسب
تركيز البحوث

)(QPE

إرشادات بشأن نظم
النماذج المقترنة،
والواجهات

و1-2-

انظر أ 11-وب 7-وج-
 :2أنشطة بحثية متنوعة
تنتج بيانات ومنتجات
قيمة بوصفها مدخالت
محتملة للتحليل
الهيدرولوجي بشأن تغير
النظم وتصميمها ويمكن
استخدامها في مجال
إدارة المياه؛ وتيسير
الوصول إلى تلك البيانات
والمنتجات يمكن المرافق
) (NHSمن االضطالع
بمهامها بفعالية أكبر.

5

 3.4و4.1

قائمة الجرد
متاحة

)(IAHS

و1-3-

المجتمع العالمي للتنبؤ
العددي بالطقس
والتقليص يعمالن معا ً
على توفير التقدير
) (QPEوالتنبؤ )(QPF
على نطاقات وجيهة (<
كيلومتر مربع)

 5و1
و2

 3.1و3.2

و2-3-

تقديم دراسات إفرادية،
وخالصة المنهجيات
الوجيهة

 5و1
و2

 3.1و3.2

زيادة أداء
التقدير

2027

مجلس
البحوث

)(QPE

والتنبؤ
)(QPF

باستبانة
قدرها
كيلومتراً من
منظور
التطبيقات
الهيدرولوجية
التطبيقات

األوساط
األكاديمية،
واألعضاء،
والتنبؤ العددي
بالطقس،
والتحالفات

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
والبرنامج
)،(WWRP
والبرنامج
)(WCRP

2027

مجلس
البحوث

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات،
والبرنامج
)،(WWRP
والبرنامج
)(WCRP

االفتراضات

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المخاطر

•
•

المعرف

الطموح
البعيد
األجل

الوصف

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني
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المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض الموارد المخصصة للمشروعات العلمية والبحوث
عولمة البحوث تؤدي إلى "عدم االعتراف" بالمرافق ) (NHSبوصفها جهات مستخدمة لمخرجات البحوث

و 4-نماذج محسنة
لنظام األرض بدقة
عالية للتطبيقات المحلية
واإلقليمية

تتوفر أدوات ووحدات
تقييم وتحليل عدم اليقين
بشأن الظروف المتطرفة.

االفتراضات

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

المخاطر

•
•

و 5-وجود فهم أكبر
لكيفية استجابة النظام
الهيدرولوجي للظروف
المتطرفة

االفتراضات

األنشطة
الرئيسية
الجارية

و1-4-

يبلور مجتمع البحوث
عدم اليقين وتحليل
السيناريوهات التي يمكن
استخدامها مباشرة
لتصميم وإدارة البنية
التحتية وشبكات المياه.

 5و1
و2

 1.3و3.2

مجلس
البحوث

اليونسكو،
واألوساط
األكاديمية

لجنة الخدمات

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19-تؤدي إلى انخفاض الموارد المخصصة للمشروعات العلمية والبحوث
عولمة البحوث تؤدي إلى "عدم االعتراف" بالمرافق ) (NHSبوصفها جهات مستخدمة لمخرجات البحوث

إدراج احتياجات
ومتطلبات مختلف
أصحاب المصلحة (الطاقة
والماء والغذاء) ،واالنتقال
نحو نهج قائم على النظام
)( (MHEWSعلى سبيل
المثال ،مع دمج النظام
)/(FFGSالمبادرة
)/(CIFIالبرنامج
) )(SWFPمن أجل دمج
الهيدرولوجيا في المستقبل
في النظام )( (GMASبما
في ذلك إدراج األخطار
الهيدرولوجية في فهرس
الظواهر الخطرة)

و1-5-

على غرار

ب1-4-

توسيع نطاق تنفيذ قطاع
المياه في إنشاء منتديات
إقليمية للتوقعات استناداً
إلى التجربة الناجحة
للمنتديات ) (RCOFمع
جزء بشأن المياه في
أمريكا الوسطى

و2-5-

على غرار

ج1-7-

 5و3

 5.2و3.2

لجنة الخدمات

اليونسكو

مجلس
البحوث

الحد من
مخاطر
الكوارث
عن طريق
المبادرة
)(FFI

األعضاء سيظلون متحمسين لتقديم الدعم الكافي للبحث والتطوير من أجل فهم سلوك الدورة المائية وتغيرها فهما ً أفضل كشرط مسبق التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

التعليقات
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المخرج

المخاطر

النشاط

•
•
•

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض الموارد المخصصة للمشروعات العلمية والبحوث.
المنافسة غير الصحية مع برنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدولي الحكومي ) (IHPفي مجال كفاءة البحوث الهيدرولوجية.
عولمة البحوث تؤدي إلى "عدم االعتراف" بالمرافق ) (NHSبوصفها جهات مستخدمة لمخرجات البحوث.

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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الطموح/الغاية :إدراكنا للموارد المائية في عالمنا
الناتج

(أ)

ينفذ األعضاء نظما ً موثوقة لتقييم الموارد المائية ويستخدمونها إلكمال وتبادل المعلومات عن توفر الموارد المائية.

مقياس النجاح

(أ)
( ب)

عدد األعضاء الذين يستكملون وينشرون التقييمات الخاصة بموارد المياه ،بما في ذلك عن طريق النظام ) (HydroSOSأو األنظمة اإلقليمية للمنظمة ).(WMO
التقارير السنوية عن حالة الموارد المائية العالمية ت ُنشر اعتبارا ً من عام 2025

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ز 1-تتوفر تقييمات/حالة
الموارد المائية على
نطاقات مكانية وزمنية
مختلفة في الحاضر
والمستقبل ،وتغطي
مجموعة كبيرة من
المنتجات ،منها الثلوج
والمياه الجوفية والبحيرات
والخزانات

تنفيذ النظام
) (HydroSOSعلى
الصعيد العالمي،

ز1-1-

يُنفَّذ النظام
) (HydroSOSوفقا ً
لخطة التنفيذ الخاصة
به  -وتوفر أنشطة
تقييم الموارد المائية
على المستوى
الوطني مدخالت إلى
ذلك النظام.

6

 1.3و1.2

عدد األعضاء
الذين يساهمون
في النظام

- 2021

الفريق

االفتراضات

األعضاء سيواصلون االعتراف بأن إدارة المياه خدمة محورية لألمم وعلى المستوى العابر للحدود.

المخاطر

أوضاع ما بعد جائحة فيروس كورونا ستغير أولويات األعضاء وتحد من الموارد المخصصة لتنفيذ النظام ) (HydroSOSعلى نطاق أوسع.

ز 2-مجتمع المنظمة
) (WMOيرشد المناقشات
الرفيعة المستوى
للسياسات على الصعيد
العالمي

)(HCP

2030

)(HydroSOS

وضع الشكل
والمواصفات الخاصة
بمشورة عامة (تحديد
الهدف والمستخدمين
والمحتوى والقالب
ووتيرة اإلنتاج
والمسؤوليات)

ز1-2-

ستوضع مذكرة
مفاهيمية بشأن
االستشارة العامة
كخطوة أولية
للتشغيل

6

 1.3و1.2

إنشاء شبكة/هيكل دعم
فضل
إلنتاج المشورة (يُ َّ
أن يستند ذلك إلى
المراكز اإلقليمية
والعالمية للنظام
) )(GDPFSاستنادا إلى
ز1-2-

ز2-2-

بناء على مذكرة
ً
مفاهيمية ،وضع
إطار وعملية إلنتاج
االستشارات

6

 1.3و1.2

مذكرة مفاهيمية
قُدمت إلى
المجلس التنفيذي
في عام 2022

وضع اإلطار
بحلول عام
2023

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

لجنة البنية
التحتية،
ولجنة
الخدمات

النظام

2022

الفريق )،(HCP
ولجنة الخدمات

االتحادات
اإلقليمية

2023

)(HCP

لجنة الخدمات،
والفريق

االتحادات
اإلقليمية

)(HydroSOS

اللجنة
)(HydroSOS

اللجنة
)(HydroSOS

 ،والعمليات
)(HDOM

التعليقات
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المخرج

النشاط

المعرف

إطالق المنتج ودعم
استخدامه ومشاركته

ز3-2-

الطموح
البعيد
األجل

الوصف

6

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

 1.3و1.2

إطالق التقرير
األول في عام

اإلطار
الزمني
2024

2023

االفتراضات
المخاطر

 ،والعمليات
)(HDOM

•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.

ز 3-البيانات والمنتجات
ونتائج النماذج،
باالستبانات المكانية
والزمنية الكافية ،متاحة
للخطط والعمليات القابلة
للتنفيذ على النطاق
المحلي.

المنتجات العالمية
لالستخدام المحلي  -توفر
المراكز اإلقليمية
المتخصصة
للهيدرولوجيا )(RSHC
التابعة للنظام )(GDPFS
منتجات لألعضاء في
مجال تقييم الموارد
المائية ،بما في ذلك
منتجات للتدريب وأدوات
للتفسير.

االفتراضات

األعضاء سيواصلون االعتراف بأن إدارة المياه خدمة محورية لألمم وعلى المستوى العابر للحدود.
•
•
•

ز 4-زيادة القدرات
الوطنية المتعلقة بجمع
البيانات المتصلة بالمياه
وتحويلها إلى منتجات
مفيدة/وجيهة عن طريق
بناء القدرات( .يفهم
موظفو المرافق الوطنية

لجنة الخدمات،
والفريق )،(HCP
واألمانة

االتحادات
اإلقليمية

اللجنة
)(HydroSOS

األعضاء سيواصلون االعتراف بأن إدارة المياه خدمة محورية لألمم وعلى المستوى العابر للحدود.
•

المخاطر

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

ز1-3-

إنشاء نظام لمراكز
النظام )(GDPFS
ينتج بيانات
ومعلومات
متخصصة لدعم
تقييم الموارد المائية
لألعضاء باالستناد
إلى متطلباتهم.
زود األعضاء
وسيُ َّ
بمواد وأدوات
تدريبية ،إذا لزم
األمر ،لتفسير
منتجات النظام
) (GDPFSألغراض
التطبيقات الوطنية
والمحلية إلدارة
الموارد المائية.

 6و2
و3

 2.3و1.2
و1.3

مركز واحد
على األقل من
مراكز النظام
) (GDPFSيوفر
منتجات داعمة
إلدارة الموارد
المائية على
النطاق العالمي.

2025

لجنة الخدمات،
ولجنة البنية
التحتية

الفريق

العمليات

)(HCP

)(HDOM

أوضاع ما بعد جائحة فيروس كورونا قد تغير توفر الموارد الالزمة إلنشاء نطاق جديد أو توسيع النطاق الحالي لمراكز النظام ) (GDPFSمن أجل تقديم المنتجات المنشودة.
التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.

وضع وتنفيذ مجتمع
الممارسة المعني بتقييم
الموارد المائية (الذي
يوفر أحدث المعلومات
ويتيح نقل المعرفة في
مجال تقييم الموارد
المائية)

ز1-4-

مجتمع الممارسة
المعني بتقييم الموارد
المائية يدعم المرافق
) ،(NMHSبما في
ذلك دعم تطبيق
األدوات والمنتجات
المتاحة (مثل األداة

6

 4.2و4.1
و1.3

عدد األعضاء
المشاركين في
أنشطة المجتمع

2023

لجنة الخدمات

الفريق

اللجنة

)(HCP

)(HydroSOS

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المعرف

الوصف

المخرج

النشاط

لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا اآلثار
المجتمعية لخطط وقرارات
إدارة المياه وموارد المياه
وأهمية تقييمات الموارد
المائية بالنسبة لمختلف
أصحاب المصلحة ،وهم
على علم جيد
بالتكنولوجيات المتاحة لهم
ألداء مهامهم على أكمل
وجه واالستفادة من
خبراتهم على أفضل وجه
في المهام التي تناسب
تطبيقاتهم الرئيسية).

في إطار المخرج ز،1-4-
توضع شجرة قرار/قائمة
َ
مرجعية (محرك مقارنة)
لتمكين األعضاء من
اختيار منهجيات وأدوات
مناسبة لتقييم الموارد
المائية

ز2-4-

وضع مناهج دراسية
تدريبية بشأن تقييم
الموارد المائية بوصفها
جزءاً من استراتيجية
تنمية الكفاءات للمنظمة

ز3-4-

ت ُ َّ
حدد احتياجات
األعضاء
(المواضيعية
والشكلية) كما ينبغي
القتراح مناهج
دراسية ومواد
تدريبية دعما ً لبناء
القدرات في مجال
تقييم الموارد المائية

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

113

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

الدينامية لتقييم موارد
المياه ))(DWAT؛
ومجتمع الممارسة
أمر حيوي لتبادل
المعرفة واألدوات
بين األعضاء.

)(WMO

6

 4.2و4.1
و1.3

قائمة مرجعية
متاحة من خالل
المجتمع بحلول
عام 2024

2024

لجنة الخدمات

 6و2
و3

 4.2و4.1
و1.3

استراتيجية
تطوير القدرات
المحدَّثة في عام

2023

الفريق

اللجنة
)(HydroSOS

)(CDP

األعضاء،
واالتحادات
اإلقليمية

2023

دورة تدريبية (أو أكثر)
للتعلم اإللكتروني بشأن
تقييم الموارد المائية

ز4-4-

ستوضع دورات
ومواد تدريب
باالستناد إلى المناهج
الدراسية

 6و2
و3

 4.2و4.1
و1.3

استعراض التقدم
المقدم إلى
الجمعية
الهيدرولوجية/ال
مؤتمر

2025

الفريق

موجهة
مشاريع توأمة
َّ
نحو مهارات تقييم
الموارد المائية

ز5-4-

مشاريع توأمة بين
األعضاء تستهدف
تقييم وإدارة الموارد
المائية

6

 4.2و4.1
و1.3

استعراض التقدم
المقدم إلى
الجمعية
الهيدرولوجية/ال
مؤتمر

2025

لجنة الخدمات

األعضاء،
واالتحادات
اإلقليمية

خالصة
للعالقات/الروابط التبعية
المجتمعية واالقتصادية

ز6-4-

ستستند الخالصة إلى
استعراض الدراسات
القائمة ،وتآزر
المعلومات وتجميعها

6

 4.2و4.1
و1.3

تقديم الخالصة

2005

مجلس البحوث،
لجنة الخدمات

األعضاء،
واالتحادات
اإلقليمية

الفريق
)،(HCP
ولجنة
الخدمات

لجنة الخدمات

)(CDP

تطوير
القدرات،
والنظام
)(HydroSOS

تطوير
القدرات،
والنظام
)(HydroSOS

مرتبط بالمخرج
 ،9مجال النشاط

الفريق
)(HCP

2

الفريق
)(HCP

اللجنة
)،(HydroSOS
وتطوير
القدرات
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

واإليكولوجية بشأن دورة
المياه/الهيدرولوجيا
نشر "مرجع" تقييم
الموارد المائية

االفتراضات
المخاطر

ز7-4-

وضع الصيغة
النهائية لمرجع تقييم
الموارد المائية
ونشره

6

 4.2و4.1
و1.3

نشر "مرجع"
تقييم الموارد
المائية

2023

لجنة الخدمات

الفريق

اللجنة

)(HCP

)(HydroSOS

األعضاء سيواصلون االعتراف بأن إدارة المياه خدمة محورية لألمم وعلى المستوى العابر للحدود.
•
•
•
•

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه.
عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال المياه (مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل.
فقدان الدعم من األعضاء في األنشطة الرئيسية مثل توفير الموارد والبيانات والمعلومات لألنظمة المشتركة.
نقص الموارد المالية لألنشطة األساسية لألمانة وأنشطتها الممولة من خارج الميزانية.

التعليقات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

115

الطموح/الغاية :التنمية المستدامة تدعمها المعلومات الهيدرولوجية
الناتج

(أ)

المعلومات الهيدرولوجية مالئمة من حيث االستبانة والجودة وحسن التوقيت وتُستخدم التخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنمية المستدامة على جميع المستويات.

مقياس النجاح

(أ)
(ب)

عدد األعضاء الذين يشملون الجوانب الهيدرولوجية ومعلومات ميزانية المياه في خططهم اإلنمائية على الصعيد الوطني؛
عدد األعضاء الذين يبلغون عن أهداف التنمية المستدامة باستخدام بيانات ومؤشرات هيدرولوجية موثوقة.

المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ح 1-سياسات بيانات
محسنة
وخطط تمويل
َّ
وترتيبات سياسية َّ
معززة
لجمع البيانات
الهيدرولوجية والمنتجات
المشتقة

تنفيذ سياسة البيانات
الموحدة للمنظمة
) (WMOعلى مستوى
األعضاء (تقييم االمتثال
فيما يتعلق بتوفير
البيانات األساسية
والمرتقبة) لتعزيز نوعية
شبكات الرصد
المحلية/الوطنية/اإلقليمية/
العالمية ونظم التقديم

ح1-1-

انظر األنشطة
المشتركة

6.7

 2.1و2.2

تحديث الالئحة
الفنية بآلية
للبيانات
األساسية بحلول
عام ،2023
عدد األعضاء
الذين يوفرون
بيانات أساسية
بحلول عام

2023
و2027

لجنة البنية
التحتية

آلية للتعرف على محطة
الرصد الطويلة األجل في
مجال الهيدرولوجيا

ح2-1-

6.7

 2.1و2.2

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

الفريق
)،(HCP
واألعضاء،
واالتحادات
اإلقليمية

العمليات
)(HDOM

التعليقات

يجب أن يتضمن
النشاط العمل
الجاري على
سياسة البيانات
في إطار الفريق
)(SG-DIP

2027

المؤتمر يعترف
بأولى المحطات
الهيدرولوجية

2023

لجنة البنية
التحتية

الفريق

العمليات

)(HCP

)(HDOM

لمزيد من المعلومات،
انظر مجال النشاط بشأن
المرافق ) (NHSألنشطة
البيانات المشتركة
االفتراضات
المخاطر

خطة التنمية المستدامة ستظل أولوية رئيسية لألمم المتحدة وستتلقى دعما ً كافيا ً من الدول األعضاء طوال فترة تنفيذها.
اعتمد المؤتمر في دورته االستثنائية سياسة البيانات الموحدة الجديدة للمنظمة (WMO) 2021
•
•

ح 2-تكثيف التعاون
واألنشطة على الصعيد
العابر للحدود والصعيد
الدولي من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة

التغيرات في األولويات السياسية والمجتمعية العامة ،مثل التغيرات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-تؤدي إلى انخفاض المشاركة في جدول األعمال المتعلق بالمياه والذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نقص الخبرة التي يحشدها األعضاء من أجل شبكة خبراء المنظمة ) (WMOلتنفيذ األنشطة المخطط لها نظراً ألن دعم هذه المسألة ليس مسؤولية مشتركة بين المرافق ).(NHS

دعم بناء شراكات على
المستوى الوطني وعلى
مستوى األحواض وعلى
المستوى العابر للحدود
ت ُعنى بأهداف التنمية
المستدامة المتصلة بالمياه

ح1-2-

تجميع قصص
النجاح واألمثلة
الجيدة (االتحاد
األوروبي ،ومنظمات
األحواض ،وما إلى
ذلك) ،والمشورة

7

1.3

الوثيقة جاهزة
بحلول عام
2025

2025

الفريق
)(HCP

الشبكة

)(INBO

المبادرة
)،(WWDI
والعمليات
)(HDOM

مخرجات تحقيق
أهداف التنمية
المستدامة
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المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

األساسية بشأن
أساليب العمل
لشراكات مختلف
المنظمات

االفتراضات
المخاطر
ح 3-تُوضع أدوات أساسية
لمساعدة األعضاء ،بما في
ذلك أرشيف للمعلومات
الوجيهة ،وأدوات لتحويل
البيانات إلى معلومات،
والحفاظ على المتغيرات
األساسية
"المخزنة/التراثية" لدعم
التنمية المستدامة

إقامة شراكة مع الفاو
) (AquaStatواليونسكو
لوضع خطة لتحديد
البيانات/المعلومات/المنت
جات التي ينتجها
األعضاء والتي ينبغي
جمعها في قواعد البيانات
العالمية الداعمة ألهداف
التنمية المستدامة

ح2-2-

7

1.3

وضع خطة
مشتركة

2024

وضع تعريف لمجموعة
من المعلمات لرصد
ودعم التنمية المستدامة
على نطاق طويل األجل
بالتعاون مع المنظمات
المعنية

ح3-2-

7

1.3

مجموعة من
المعلمات وافقت
عليها المنظمة

2024

األمانة،
والفريق

الفاو،
واليونسكو،
ومنظمة الصحة
العالمية ،وآلية
األمم المتحدة
للمياه

األمانة،
والفريق
)،(HCP
ولجنة البنية
التحتية

الفاو،
واليونسكو،
وآلية األمم
المتحدة للمياه

)(HCP

)(WMO

واليونسكو
والفاو

المبادرة
)،(WWDI
والعمليات
)(HDOM

لجنة البنية
التحتية

المبادرة
)،(WWDI
والعمليات
)(HDOM

خطة التنمية المستدامة ستظل أولوية رئيسية لألمم المتحدة وستتلقى دعما ً كافيا ً من الدول األعضاء طوال فترة تنفيذها.
•

عدم المواءمة مع األنشطة األخرى في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه (مثل آلية األمم المتحدة للمياه والبرنامج

مذكرة مفاهيمية لسحابة
الهيدرولوجيا للمنظمة
)( (WMOلتخزين
البيانات األساسية
لألعضاء (استناداً إلى
استعراض دور مراكز
البيانات))

ح1-3-

التنفيذ النهائي إذا وافق
المؤتمر

ح2-3-

تبادل البيانات من
المحطات
المئوية/المرجعية المعنية
بالهيدرولوجيا (الشبكة

ح3-3-

دراسة الجدوى بشأن
سحابة الهيدرولوجيا
لدعم أهداف التنمية
المستدامة واألعضاء
ستحتاج إلى متطلبات
من األعضاء
ووصف لحلول فنية
وتنظيمية صالحة

6.7

 2.2و4.1

دراسة الجدوى
قُدمت إلى
المجلس التنفيذي
كي يبت فيها

2024

)(IHP

لجنة البنية
التحتية

وغيرهما) يؤدي إلى التنافس وازدواجية العمل ونقص التمويل
النظام
)،(WHOS
والفريق

العمليات
)(HDOM

)(HCP

العمليات

 2.2و4.1

)(HDOM

الحاجة إلى التحديث
استناداً إلى مفهوم
تنفيذ قرار البيانات
للهيدرولوجيا  -انظر

6.7

 2.2و4.1
و2.1

إنشاء الشبكة
)(GBON

للهيدرولوجيا

2025

لجنة البنية
التحتية

النظام
)،(WHOS
والفريق
)(HCP

العمليات
)(HDOM

الحاجة إلى
مراعاة نتائج
استعراض دور
مراكز البيانات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعرف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية
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الموارد

الشركاء

الروابط

أيضا ً األنشطة
المشتركة

)-(GBONالهيدرولوجيا
ومراكز البيانات)
برمجية (ربما حل
سحابي) لحساب المعلمة
المحددة في إطار ح3-2-

ح4-3-

عرض مجموعات
البيانات للتقييم  -عرض
مجموعات البيانات
الخاصة بأهداف التنمية
المستدامة على شبكة
اإلنترنت

ح5-3-

دعم األعضاء
بالحساب التلقائي
للمعلمات المحددة
استناداً إلى البيانات
المقاسة

6.7

 4.1و،2.2

6.7

1.3

دراسة الجدوى
قُدمت إلى
المجلس
التنفيذي ،وربما
باالشتراك مع

2024

لجنة البنية
التحتية

النظام
)،(WHOS
والفريق
)(HCP

8.1

االفتراضات
المخاطر

إطالق الصفحة
الشبكية

2027

لجنة البنية
التحتية

خطة التنمية المستدامة ستظل أولوية رئيسية لألمم المتحدة وستتلقى دعما ً كافيا ً من الدول األعضاء طوال فترة تنفيذها.
واعتمد المؤتمر سياسة البيانات الموحدة الجديدة في عام .2021
•
•

األنشطة
الرئيسية
الجارية

فقدان الدعم من األعضاء في وضع األنشطة (بما في ذلك النظام ) (HydroSOSوالشبكة ) (GBONوالمرفق ) )(SOFFعن طريق توفير الموارد والبيانات والمعلومات لألنظمة.
نقص الخبرة التي يحشدها األعضاء من أجل شبكة خبراء المنظمة ) (WMOلتنفيذ األنشطة المخطط لها نظراً ألن دعم هذه المسألة ليس مسؤولية مشتركة بين المرافق ).(NHS

النظام
)،(WHOS
والفريق
)(HCP

العمليات
)(HDOM

التعليقات
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الطموح/الغاية :معرفة نوعية المياه
الناتج

(أ)

زيادة التعاون على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي بشأن رصد نوعية المياه وتبادل البيانات المتعلقة بنوعية المياه.

مقياس النجاح

(أ)

عدد األعضاء الذين يديرون برامج لمراقبة جودة المياه ،ويقومون بتقييم نوعية المياه ،ويتبادلون بياناتهم.

المخرج

النشاط

المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ط 1-توجد شراكة
على مستوى األمم
المتحدة تشجع على
توفير بيانات عن
نوعية المياه من
المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ألنظمة
المعلومات القائمة
(مثل النظام )(WHOS
والبرنامج )(UNEP
والنظام )/(GEMSآلية
المياه،
والبرنامج )،(IHP
والمبادرة )،(IIWQ
والمبادرة ).)(ISI

المنظمة ) (WMOتشارك
وتساهم في التحالف
العالمي لجودة المياه
الذي عقده برنامج األمم
المتحدة للبيئة

ط-1-

وضع خطة عمل لتعزيز
التعاون مع برنامج األمم
المتحدة للبيئة واليونسكو،
وتوفير الخبرة الالزمة
للتحالف ) (WWQAبشأن
أساليب التوحيد القياسي
ونُظم المعلومات.

8

 1.3و4.3

أساليب العمل
وخطة العمل
قُدمت إلى
المؤتمر

2023

الفريق
)،(HCP
واألمانة

ط-1-

تُسجَّل بيانات نوعية المياه
وتُتاح عن طريق النظام
) ،(WHOSمع الربط بين
بوابات البيانات الوطنية
والعالمية.

 1.3و2.1
و 2.2و4.1
و 4.2و4.3

عدد األعضاء
الذين يوفرون
بيانات بشأن
نوعية المياه
عن طريق
النظام

2027

لجنة البنية
التحتية

دعم تطوير النسق

ط-1-

WaterML-WQ

3

يتواصل وضع واعتماد
النسق WaterML-WQ
بوصفه المعيار لنقل
البيانات المتعلقة بجودة
المياه وتبادلها

االفتراضات

المخاطر

ربط النظام
بالنظام
)/(GEMSالمبادرة

)(WHOS

1

2

)(IIWQ

الموارد

الشركاء

الروابط

شركاء
البرنامج

لجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

)(UNEP

والتحالف

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

)،(WWQA
واتفاقية المياه
للجنة
)(UNECE

8

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو

لجنة البنية
التحتية ،والنظام

العمليات
)(HDOM

)(WHOS

)(WHOS
8

 1.3و2.1
و2.2

اعتماد
المؤتمر
للمعيار

2027

لجنة البنية
التحتية

االتحاد
)،(OGC
والبرنامج
)،(UNEP
واليونسكو

لجنة البنية
التحتية ،والنظام

العمليات
)(HDOM

)(WHOS

ً
وفضال عن ذلك ،يوجد
الشركاء المعنيون (البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة بهدف تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد الالزمة.
بخاصة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها على سبيل
افتراض بتزايد طلب األعضاء على أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه وتقييمها،
ٍ
األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•
•
•

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة واحتمال
تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.
قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.
من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تنفيذ األنشطة المخطط لها .ونظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء غالبا ً ما
يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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المخرج

النشاط

المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

ط 2-زيادة مشاركة
المرافق ) (NHSفي
اإلنتاج المشترك
للبيانات والمنتجات
المتعلقة بجودة المياه
بفضل تعزيز مبادئ
اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية.

تطوير مواد تدريبية
بشأن جودة المياه

ط-2-

بعد تحديد االحتياجات ذات
األولوية للتدريب من
المرافق ) (NHSاألعضاء،
توضع المواد واألنشطة
التدريبية باالستناد إلى
ائتالف تنمية القدرات
التابع للتحالف ).(WWQA

8

1.3

مناهج
التدريب
األساسية
بشأن نوعية
المياه متاحة
لألعضاء
بحلول نهاية
عام ،2025
مع استكمال
 25مشاركا ً
على األقل لها
(للدورة
اإللكترونية).

تحديد
األولويات
 ،2023مواد
التدريب
ذات
األولوية
جاهزة
بحلول عام

الفريق

ط-2-

تجميع قصص النجاح
واألمثلة الجيدة (االتحاد
األوروبي ،ومنظمات
األحواض ،وما إلى ذلك)،
والمشورة األساسية بشأن
أساليب العمل لشراكات
مختلف المنظمات ،وتجميع
الممارسات الفضلى لدى
شركاء التحالف
) ،(WWQAبما في ذلك
الدراسات اإلفرادية بشأن
أفريقيا وغيرها من أمثلة
إقامة الشراكات عبر
تدفقات العمل

1.3

التجميع متاح
لألعضاء

ط-2-

استعراض تعريف البيانات
األساسية نظراً إلى
احتياجات تقييم نوعية
المياه

1.3

متطلبات
البيانات
الهيدرولوجية
لبرامج مراقبة
جودة المياه
والبيانات
األساسية
الخاصة
بجودة المياه
حُددت
واعتُمدت في

دعم بناء شراكات على
المستوى الوطني تُعنى
بجودة المياه

دعم وضع سياسات
البيانات التي تدعم رصد
وتقييم جودة المياه

1

2

3

8

8

)(CDP

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

لجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

بناء
القدرات

التعليقات

2025

2023

الفريق
)(HCP

2023

لجنة البنية
التحتية

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

لجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

بناء
القدرات

البرنامج
)،(UNEP
والنظام

الفريق )،(HCP
ولجنة الخدمات

العمليات

)(GEMS

)(HDOM

النظام
)/(GEMS
يجب
النظر في
WaterSta
t
وGEMSta
 tمع

استراتيجية
/سياسة
األمم
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المخرج

النشاط

المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

دعم منظمة األحواض
في جدول األعمال
الخاص بنوعية المياه

ط-2-

تجميع قصص النجاح
واألمثلة الجيدة (االتحاد
األوروبي ،ومنظمات
األحواض ،وأفريقيا ،وما
إلى ذلك) ،والمشورة
األساسية بشأن البرامج
وخطط العمل الخاصة
بمراقبة وتقييم نوعية المياه

8

1.3

ط-2-

مبادئ توجيهية تدعم
المرافق ) (NHSاألعضاء
في وضع أطر كاملة
لرصد جودة المياه ،بما
يشمل تحديد االستراتيجية،
ووضع خطة وطنية/إطار
وطني إلدارة جودة المياه،
وفحص القضايا المتصلة
بذلك (الملوثات،
والعمليات ،وما إلى ذلك)،

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

مرفق القرار

التعليقات

المتحدة
للبيانات
البيئية بغية
التأكد من
إمكانية
استخدام
البيانات
في جميع
المجاالت
وفي
سياقات
مختلفة
وإدماجها
بسهولة في

42

GEMStat

مع مراعاة
إمكانية
التشغيل
البيني

دعم صياغة
االستراتيجية الوطنية
إلدارة جودة المياه وخطة
العمل وبرامج الرصد
(المهمة )1

4

5

8

الدليل العملي
متاح
لألعضاء

نشر المبادئ
التوجيهية

2025

الفريق
)(HCP

2027

لجنة البنية
التحتية،
والفريق
)(HCP

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

لجنة الخدمات،
ولجنة البنية
التحتية

العمليات
)(HDOM

العمليات
)(HDOM

التآزر مع
النظام
)/(GEMS
يجب
ضمان
المبادئ
التوجيهية
بشأن
رصد
جودة المياه

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

121

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

المخرج

النشاط

االفتراضات

الشركاء المعنيون (البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة بهدف تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد المالئمة الالزمة .وفضالً عن
ذلك ،يوجد افتراض بتزايد طلب األعضاء على أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه وتقييمها ،بخاص ٍة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها
على سبيل األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتصميم برامج رصد
وتنفيذها بصورة منهجية

المخاطر

•
•
•

ط 3-زيادة التقييم
الكمي والنوعي
المشترك للمياه
(الرصد والنمذجة) من
أجل اإلدارة التشغيلية
والتخطيط

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة واحتمال
تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.
قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.
من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تنفيذ األنشطة المخطط لها .نظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء غالبا ً ما
يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.

استعراض حالة الرصد
التشغيلي لنوعية المياه
ونمذجته وتقييمه على
مستوى األعضاء
واألحواض بنا ًء على
التقييم العالمي لجودة
المياه الذي اضطلع به
التحالف )(WWQA
وضع استراتيجية
مشتركة بين المنظمة
) (WMOوالبرنامج
) (UNEPواليونسكو
لزيادة توفر تقييم نوعية
المياه من األعضاء
واألحواض

ط-3-

بنا ًء على ط،5-2-
ستُستعرض حالة الرصد
التشغيلي والنمذجة والتقييم
بشأن نوعية المياه من أجل
إرشاد أنشطة أخرى

 6و7
و8

ط-3-

غايات التنمية المستدامة -3
 9و 6-11و 4-12و1-14
و 2-14و 3-6و 5-6ترتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بجودة المياه.
ويتطلب تحقيقها تنسيق
جهود جميع وكاالت األمم
المتحدة المعنية لوضع
مشاريع إلنشاء نظام
مستدام لرصد وتقييم نوعية
المياه في البلدان التي ال
يوجد فيها نظام من ذلك
النوع .واستناداً إلى التقييم
العالمي لجودة المياه
للتحالف ) (WWQAوخطة
العمل الموضوعة في إطار
 ،3.1سيُدعم إدماج جوانب
جودة المياه في المشاريع
اإلنمائية.

 6و7
و8

1

2

 1.3و4.1

االستعراض
قُدم إلى
المؤتمر

 1.3و4.1

اعتماد
المؤتمر/
المجلس
التنفيذي
لالستراتيجية

2023

الفريق
)،(HCP
واألمانة

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو

لجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

2024

الفريق
)،(HCP
واألمانة

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو

لجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

العمليات
)،(HDOM
والنظام
(HydroSO
)S

النظام
(HydroSO
)S
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المخرج

النشاط

المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

إعداد ورقة مفاهيمية
إلدماج جودة المياه في
النظام )(HydroSOS

ط-3-

استناداً إلى ط ،2-3-إعداد
ورقة مفاهمية بشأن كيفية
توسيع نطاق النظام
) (HydroSOSعن طريق
إضافة معلومات جودة
المياه التي قدمها األعضاء

 6و7
و8

 1.3و4.1

الورقة
المفاهيمية
قُدمت إلى
المؤتمر/المج
لس التنفيذي

2025

لجنة الخدمات

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو

ط-3-

يُستخدم الهيكل المستمثل
للمعلومات المتعلقة برصد
وتقييم نوعية المياه في
تقييم األداء واالحتياجات
من أجل التنمية ولدعم
أنشطة الشراكة بين
المنظمة )/(WMOالبرنامج
)/(UNEPاليونسكو بشأن
نوعية المياه .وسيتم تقديم
معلومات داعمة أساسية
إلى قاعدة بيانات المالمح
القطرية بالتنسيق مع
النظام )/(GEMSآلية المياه
ومركز تنمية القدرات.

8

 1.3و2.1
و 4.1و4.3

شبكة رصد
جودة المياه
وتقرير التقييم

الفريق
)،(HCP
واألمانة

الدول
األعضاء

قاعدة بيانات المالمح
القطرية تجمع معلومات
أساسية عن برامج رصد
نوعية المياه

االفتراضات

المخاطر

4

2023

لجنة البنية
التحتية،
والفريق )(HCP

النظام

مجتمع
الممارسة،
ولجنة البنية
التحتية ،ولجنة
الخدمات

(HydroSO
)S

الشركاء المعنيون (البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة بهدف تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد الالزمة .وفضالً عن ذلك ،يوجد
افتراض بتزايد طلب األعضاء على أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه وتقييمها ،بخاص ٍة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها على سبيل
األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•
•
•

ط 4-إدماج جوانب
جودة المياه في
أنشطة/مشاريع الدعم
اهتداء بمبادئ
القطري
ً
اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية

3

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة واحتمال
تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.
قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.
من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تنفيذ األنشطة المخطط لها .نظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء غالبا ً ما
يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.

الشراكة مع برنامج األمم
المتحدة للبيئة واليونسكو
وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بشأن كيفية تنفيذ
جوانب جودة المياه في
تنفيذ المشاريع

ط-4-
1

غايات التنمية المستدامة -3
 9و 6-11و 4-12و1-14
و 2-14و 3-6و 5-6ترتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بجودة المياه.
ويتطلب تحقيقها تنسيق
جهود جميع وكاالت األمم
المتحدة المعنية لوضع

8

 1.3و4.1
و 4.2و4.3

 %50من
مشاريع الدعم
القطري في
مجال
الهيدرولوجيا
تدرج جانب
جودة المياه

2023

األمانة،
والفريق
)(HCP

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو،
والبنك
الدولي،
والبرنامج
)(UNDP

العمليات
)(HDOM

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المخرج

النشاط

المعر
ف

وبالتعاون مع
المنظمات األخرى

المخاطر

ط-4-

8

2

 1.3و4.1
و 4.2و4.3

 %50من
مشاريع الدعم
القطري في
مجال
الهيدرولوجيا
تدرج جانب
جودة المياه

2023

األمانة،
والفريق
)(HCP

العمليات

البرنامج
)،(UNEP
واليونسكو،
والبنك
الدولي،
والبرنامج

)(HDOM

)(UNDP

الشركاء المعنيون (البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة بهدف تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد الالزمة .وفضالً عن ذلك ،يوجد
افتراض بتزايد طلب األعضاء على أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه وتقييمها ،بخاص ٍة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها على سبيل
األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•
•
•

ط 5-الشراكة على
مستوى األمم المتحدة
تقدم مبادئ توجيهية
مشتركة فيما يتعلق
بجودة المياه

المسؤولية

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

التعليقات

مشاريع إلنشاء نظام
مستدام لرصد وتقييم نوعية
المياه في البلدان التي ال
يوجد فيها نظام من ذلك
النوع .وينبغي أن تكون
الخطوة األولى تحديد
أفضل طريقة لتنسيق
الجهود في هذا الصدد.
تحديد المتطلبات
الدنيا/القائمة المرجعية
لجوانب جودة المياه التي
ست ُدرج في أنشطة الدعم
القطري استناداً إلى ط-
1 -4

االفتراضات

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

123

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة واحتمال
تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.
قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.
من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تنفيذ األنشطة المخطط لها .نظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء غالبا ً ما
يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.

إنشاء شراكة/آلية بين
المنظمة )(WMO
والبرنامج ) (UNEPبشأن
تنفيذ المبادئ التوجيهية
وتحديثها

ط-5-
1

تتقاسم المنظمة )(WMO
والبرنامج )(UNEP

المسؤولية عن جودة المياه
على مستوى األمم المتحدة.
واستناداً إلى العمل القائم
للبرنامج )( (UNEPالمبادئ
التوجيهية) ،يلزم تنسيق
الجهود لتجميع المبادئ
التوجيهية والخدمات
الهيدرولوجية التشغيلية.
وينبغي للفريق المشترك
أن يضع إجراءات عمل
وخطة عمل.

8

 1.3و4.1
و 4.2و4.3

إنشاء فريق
مشترك
ووضع خطة
للعمل الذي
يتعين القيام به
ونتائجها
(المبادئ
التوجيهية وما
إلى ذلك)

2023

لجنة البنية
التحتية
(JET/HYDM
)ON

البرنامج
)،(UNEP
(البرنامج
الهيدرولوجي
الدولي التابع
لليونسكو
) (IHPلنقل
الرواسب)

لجنة الخدمات
(اللجنة
) )(SC-HYDإذا
روعيت قضايا
تقييم جودة
المياه

بناء
القدرات،
واإلطار
)(QMF-H

من
المرجح أن
يكون
جزءاً من
النشاط 3.1
ومرتبطا ً
مع 2.5
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المخرج

النشاط

المعر
ف

الوصف

الطموح
البعيد
األجل

الخطة
االستراتيجية
والتشغيلية

معايير النجاح

اإلطار
الزمني

المسؤولية

إعداد مرفق لالئحة الفنية
بشأن جودة المياه

ط-5-

تُتوقع بنية جديدة للمجلد
الثالث من الالئحة الفنية
لوضع مرفق بشأن نوعية
المياه .وينبغي أن يُوضع
من خالل آلية تعاون بين
المنظمة )(WMO
والبرنامج )(UNEP
وشركاء آخرين بحسب
االقتضاء

8

 1.3و4.1
و4.2

اعتماد
المؤتمر
للمرفق

استناداً إلى
1 -4

لجنة البنية
التحتية

ط-5-

استناداً إلى تحديد فريق
عمل مشترك ،ستوضع
المبادئ التوجيهية الالزمة
لدعم مشاركة المرافق
) (NHSفي رصد وتقييم
نوعية المياه.

8

 1.3و4.1
و 4.2

نشر المبادئ
التوجيهية

استناداً إلى
1 -4

وضع مبادئ توجيهية
وفق 4.1.

االفتراضات

المخاطر

2

3

(JET/HYDM
)ON

لجنة البنية
التحتية
(JET/HYDM
)ON

الموارد

الشركاء

الروابط

األنشطة
الرئيسية
الجارية

البرنامج
)،(UNEP
والبرنامج

لجنة الخدمات
(اللجنة (SC-
) )HYDإذا
روعيت قضايا
تقييم جودة
المياه .روعيت
القضايا

اإلطار

البرنامج
)،(UNEP
والبرنامج

لجنة الخدمات
(اللجنة (SC-
) )HYDإذا
روعيت قضايا
تقييم جودة
المياه

)(IHP

)(IHP

التعليقات

)(QMF-H

اإلطار
)(QMF-H

تستند األنشطة والمخرجات المقترحة إلى االفتراض األساسي بأن الشركاء المعنيين (البرنامج ) (UNEPواليونسكو والمنظمة ) (WHOوالبرنامج ) (UNDPوالبنك الدولي) سينضمون إلى المنظمة ) (WMOفي هذه األنشطة بهدف
تحقيق األهداف نفسها وتوفير الموارد الالزمة .وفضالً عن ذلك ،يوجد افتراض بتزايد طلب األعضاء على أنشطة المنظمة ) (WMOبشأن نوعية المياه .وسيهدف األعضاء ،الذين ال يمتلكون برامج منهجية لمراقبة نوعية المياه
وتقييمها ،بخاص ٍة إلى وضع برامج من هذا النوع والحفاظ عليها على سبيل األولوية ،وسيساهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•
•
•

تشكل جائحة كوفيد 19-العالمية خطراً وشيكا ً على تحقيق كل المخرجات .وقد تحد الحالة االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة من وضع تدابير مكلفة نسبيا ً في مجال نوعية المياه بسبب انخفاض الموارد المتاحة واحتمال
تحول األولويات على الصعيدين الوطني والعالمي إلى التعافي من الجائحة.
قد تحد الموارد المحدودة من طلب األعضاء ومن قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة.
من المخاطر اإلضافية عدم تعبئة األعضاء للخبرات الالزمة لشبكة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تنفيذ األنشطة المخطط لها .ونظراً ألن نوعية المياه ليست دائما ً من مسؤولية المرافق ) ،(NHSفإن الخبراء غالبا ً ما
يكونوا خارج تلك المرافق ،وقد يكون من الصعب االقتراب منهم وتشجيعهم على المساهمة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المرفق الثاني
بيان العالقة بين الرؤية واالستراتيجية الخاصتين بالهيدرولوجيا
والخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO
الخطة االستراتيجية للمنظمة

الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا

)(WMO

الرؤية
بحلول عام  ،2030يقوم مجتمع عالمي تعاوني
نشهد ،بحلول عام  ،2030عالما ً تتمتع فيه جميع
بالتصدي بنجاح للتحديات المتزايدة المتصلة
األمم ،وال سيما األمم األكثر ضعفاً ،بالقدرة على
بالظواهر الهيدرولوجية المتطرفة وتوفر المياه
مقاومة العواقب االجتماعية االقتصادية للظواهر
وجودتها واألمن الغذائي عن طريق النهوض
المتطرفة للطقس والمناخ والماء ،والظواهر البيئية
المتطرفة األخرى ،وتدعم تنميتها المستدامة من خالل بالهيدرولوجيا التطبيقية من خالل تعزيز العلوم
تقديم أفضل الخدمات الممكنة سواء في البر أو البحر والبنية التحتية وبناء القدرات والخدمات ذات الصلة،
في سياق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على
أو الجو
الصمود
المهمة
تيسير التعاون العالمي في مجال رصد التغيرات في
الطقس والمناخ والمياه وغيرها من الظروف البيئية
والتنبؤ بها من خالل تبادل البيانات والمعلومات
والخدمات والتوحيد القياسي والتطبيق والبحث
والتدريب
العوامل الرئيسية  /المتطلبات الرفيعة المستوى
جدول األعمال العالمي ينشئ طلبا ً غير مسبوق على
المعلومات العلمية القابلة للتنفيذ والمتاحة والموثوقة

وضع سياسات اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه

تزايد التهديدات الناجمة عن األحوال الجوية
والمناخية المتطرفة يحث على اتخاذ إجراءات من
أجل المرونة والتخفيف والتكيف

اإلدارة في الوقت الحقيقي ألحداث الفيضانات
والجفاف واإلدارة والتخطيط المتكاملين للفيضانات،
بما في ذلك حصر الغمر دعما ً لألنظمة )(MHEWS

اتساع الفجوة في القدرات يهدد البنية التحتية
والخدمات العالمية

اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في مستجمعات المياه
الوطنية والعابرة للحدود ،بما في ذلك المعلومات
المتعلقة بنوعية المياه والرواسب وغيرها من
العناصر

التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا وتغير
مشهد البيانات وتقديم الخدمات يحثان على إقامة
شراكات مبتكرة

الهندسة المدنية لتصميم وإدارة البنية التحتية (بما في
ذلك السدود والنقل النهري)
الزراعة التخاذ القرارات بشأن الممارسات الزراعية
التقنية ،ونظم الصرف الصحي ،والري ،واإلدارة
إدارة النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك األراضي
الرطبة
الدعم األكاديمي لدراسات المناخ والنظام
الهيدرولوجي ،وتحليل االتجاهات ،ونظم دعم القرار
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األولويات الشاملة/المبادئ التوجيهية
تعزيز التأهب للظواهر الهيدرومترية المتطرفة،
والحد من الخسائر في األرواح الناتجة عنها
واألضرار التي تلحق بالبنى التحتية المحورية وسبل
المعيشة
دعم اتخاذ القرارات الذكية مناخيا ً لبناء أو تعزيز
القدرة على التكيف أو القدرة على الصمود أمام
المخاطر المناخية
تعزيز القيمة االجتماعية االقتصادية لخدمات الطقس
والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية المتصلة بها

البيانات والمنتجات الهيدرولوجية سلعة عامة عالمية:
الوصول الحر وغير المقيد إلى البيانات والمنتجات
الهيدرولوجية العالية الجودة
قابلية التشغيل البيني هي أساس تحسين الخدمات:
التخصصات والبيانات والنماذج وأنظمة إدارة
المخاطر الوجيهة على جميع النطاقات تحتاج إلى أن
تكون قابلة للتشغيل البيني ومترابطة من أجل تحسين
قدرتنا على التحليل
تُح َّفز الكفاءات عن طريق الثورة الرقمية :استخدام
اإلمكانات الكاملة للثورة الرقمية لتحسين العلوم
والعمليات
االبتكار والتكنولوجيا سيحسنان النظم الراسخة التي
ستستفيد من مصادر جديدة للمعلومات
الخدمات الهيدرولوجية مستدامة :فمن المسلَّم به أن
مرافق الهيدرولوجيا أولوية عالية ومصلحة عامة لها
أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وتمويل مستدام.
تُد َمج جهات فاعلة وشريكة جديدة على امتداد سلسلة
القيمة الهيدرولوجية من البيانات إلى
المنتجات/الخدمات
يجب معالجة نوعية المياه وكميتها بطريقة متكاملة
وشاملة ،وفق ا ً لمبادئ اإلدارة المتكاملة لموارد
المياه )(IWRM

الغايات /الطموحات البعيدة األجل
الغاية  :1تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه
أفضل :تقديم خدمات ومعلومات موثوقة ويمكن
الحصول عليها وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة
للغرض

•

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
الجميع مستعد للجفاف
البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد
الجوية تدعم خطة األمن الغذائي
المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً
للهيدرولوجيا التطبيقية
إدراكنا للموارد المائية في عالمنا
التنمية المستدامة تدعمها المعلومات
الهيدرولوجية
معرفة نوعية المياه

•

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
الجميع مستعد للجفاف
البيانات العالية الجودة تدعم العلم

•
•
•
•
•
•

الغاية  :2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة
بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل
المستقبل

•
•

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الخطة االستراتيجية للمنظمة
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•

إدراكنا للموارد المائية في عالمنا
التنمية المستدامة تدعمها المعلومات
الهيدرولوجية
معرفة نوعية المياه

الغاية  :3االرتقاء بالبحوث الموجهة :استغالل الريادة
في مجال العلوم لتحسين فهم نظام األرض من أجل
تحسين الخدمات

•

المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً
للهيدرولوجيا التطبيقية

الغاية  :4سد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس
والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية :تحسين قدرة البلدان النامية على تقديم
الخدمات لكفالة توافر المعلومات والخدمات األساسية
الالزمة للحكومات ،والقطاعات االقتصادية،
والمواطنين

•

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
الجميع مستعد للجفاف
البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد
الجوية تدعم خطة األمن الغذائي
البيانات العالية الجودة تدعم العلم
المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً
للهيدرولوجيا التطبيقية
إدراكنا للموارد المائية في عالمنا
التنمية المستدامة تدعمها المعلومات
الهيدرولوجية
معرفة نوعية المياه

•

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة
الجميع مستعد للجفاف
المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً
للهيدرولوجيا التطبيقية

•
•

•
•
•
•
•
•
•

الغاية  :5إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة
صنع
) (WMOوبرامجها من أجل وضع السياسات و ُ
القرارات وتنفيذها بفعالية

•
•

األهداف/المخرجات
الغاية  :1تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل :تقديم خدمات ومعلومات موثوقة ويمكن الحصول
عليها وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة للغرض
الهدف  1.1تعزيز النُظم الوطنية لإلنذار المبكر/التنبيه تعزيز التنسيق والفعالية والحوكمة في كل أنشطة
المنظمة ) (WMOدعما ً لألعضاء فيما يتعلق بتقييم
باألخطار المتعددة وتوسيع مداها لتحسين التصدي
مخاطر الفيضانات والتنبؤ واإلنذار بها
الفعال للمخاطر المصاحبة
تعزيز التعاون بين المرافق ) (NHSوالمرافق
وغيرها من المنظمات (مثل السلطات المعنية بالحد
من مخاطر الكوارث) على الصعيد الوطني لتطوير
وتشغيل النظام الشامل لإلنذار المبكر ،وال سيما
بالفيضانات

)(NMS

زيادة قدرة األعضاء على إيصال المعلومات إلى
الجمهور وإبالغه وتوعيته بها
زيادة قدرات األعضاء من خالل وضع مشاريع في
مجاالت رصد الجفاف واإلنذار المبكر به ،وتقييم
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مواطن الضعف واآلثار ،والتكيف والتخفيف من
اآلثار والتأهب واالستجابة

الهدف  1.2توسيع نطاق تقديم معلومات وخدمات
مناخية داعمة للسياسات والقرارات

يفهم األعضاء الحاجة إلى سياسة وطنية فعالة
للجفاف

زيادة قدرات األعضاء في مجال التأثر بالجفاف
وتقييم اآلثار على مختلف القطاعات من خالل
مؤشرات ومقاييس مجدية للجفاف تستخدم على جميع
النطاقات
الهدف  1.3زيادة تطوير الخدمات دعما ً لإلدارة
المستدامة للمياه

زيادة قدرة األعضاء على إيصال المعلومات إلى
الجمهور وإبالغه وتوعيته بها
زيادة تطبيق األعضاء والمناطق (سلطات األحواض)
لإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات على منع
الفيضانات والتأهب لها واالستجابة لها
يفهم األعضاء الحاجة إلى سياسة وطنية فعالة
للجفاف
زيادة قدرات األعضاء في مجال التأثر بالجفاف
وتقييم اآلثار على مختلف القطاعات من خالل
مؤشرات ومقاييس مجدية للجفاف تستخدم على جميع
النطاقات
زيادة التعاون (واإلنتاج المشترك للخدمات) بين
األوساط المعنية بالهيدرولوجيا واألرصاد الجوية
وعلم المناخ ،والتبادل الدولي للخبرات (مثل زيادة
مشاركة علماء الهيدرولوجيا في منتديات التوقعات
المناخية ،وزيادة مشاركة خبراء األرصاد الجوية
وعلماء المناخ في لجان أحواض األنهار)
زيادة قدرات األعضاء من خالل وضع مشاريع في
مجاالت رصد الجفاف واإلنذار المبكر به ،وتقييم
مواطن الضعف واآلثار ،والتكيف والتخفيف من
اآلثار والتأهب واالستجابة
زيادة إنتاج وتوفر التنبؤات الجوية والهيدرولوجية
الزراعية على النطاقات من دون الموسمي إلى
الموسمي
إقامة حوار فعال بين المستخدمين ومقدمي الخدمات
تحسين فهم العالقة بين المياه والغذاء والطاقة
وخدمات النظم اإليكولوجية إلرشاد إدارة الموارد
المائية
يوجد فهم أكبر لكيفية استجابة النظام الهيدرولوجي
للظروف المتطرفة

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO
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تتوفر تقييمات/حالة الموارد المائية على نطاقات
مكانية وزمنية مختلفة في الحاضر والمستقبل،
وتغطي مجموعة كبيرة من المنتجات ،منها الثلوج
والمياه الجوفية والبحيرات والخزانات
مجتمع المنظمة ) (WMOيرشد المناقشات الرفيعة
المستوى للسياسات على الصعيد العالمي (مثل تقرير
تقييم عالمي أو تقرير بشأن مواطن التركيز)
زيادة مشاركة المرافق ) (NHSفي اإلنتاج المشترك
للبيانات والمنتجات المتعلقة بجودة المياه بفضل
تعزيز مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
توجد شراكة على مستوى األمم المتحدة تشجع على
توفير بيانات عن نوعية المياه من المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ألنظمة المعلومات القائمة (مثل النظام
) ،(WHOSوالبرنامج ) ،(UNEPوالنظام )/(GEMS
آلية المياه ،والبرنامج ) ،(IHPوالمبادرة )،(IIWQ
والمبادرة ))(ISI
زيادة العرض/الترويج وفهم القيمة المقترحة والفوائد
وتحليل المخاطر وقيمة الخدمات الهيدرولوجية
لتعزيز فهم الوزارات والحكومات

الهدف  1.4تحسين قيمة المعلومات والخدمات بشأن
الطقس والداعمة للقرارات وابتكار تقديمها

البيانات والمنتجات المتعلقة بالفيضانات ذات التغطية
العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء
على الصعيد الوطني
زيادة قدرة األعضاء على إيصال المعلومات إلى
الجمهور وإبالغه وتوعيته بها
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الغاية  :2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل
الهدف  2.1تعزيز تحسين احتياز بيانات رصد نظام
األرض على أفضل وجه من خالل النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS

البيانات والمنتجات المتعلقة بالجفاف ذات التغطية
العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء
على الصعيد الوطني
وضع أساليب للتقييم المعياري لجودة البيانات
البيانات الهيدرولوجية المضمونة الجودة والصادرة
عن المرافق الوطنية للهيدرولوجيا تولَّد من خالل
زيادة االمتثال إلطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا
تحسين إرشادات تطوير المنصات الفنية وصيانتها
لدعم تبادل البيانات ألغراض البحوث والعلوم
سياسات بيانات وخطط تمويل محسَّنة وترتيبات
سياسية َّ
معززة لجمع البيانات الهيدرولوجية
والمنتجات المشتقة
زيادة التقييم الكمي والنوعي المشترك للمياه (الرصد
والنمذجة) من أجل اإلدارة التشغيلية والتخطيط
المشاريع المستدامة تساعد في بناء قدرات المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا
تتوفر على نطاق واسع أساليب فعالة وفعالة
ومنخفضة التكلفة للرصدات الهيدرولوجية

زيادة توفر بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية
وتبادلها على الصعيد الدولي واستخدامها ألغراض
التنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها ،وتعزيز
التعاون الدولي في إدارة الفيضانات ،وال سيما في
األحواض العابرة للحدود ،على أساس حر وغير
مقيد.
سبُل الحصول على بيانات
الهدف  2.2تحسين وزيادة ُ
رصد نظام األرض الحالية والسابقة والنواتج المشتقة
منها ،وتبادلها وإدارتها ،من خالل نظام معلومات
المنظمة )(WMO

تحسين إرشادات تطوير المنصات الفنية وصيانتها
لدعم تبادل البيانات ألغراض البحوث والعلوم
تحسين التنسيق بشأن شبكات الرصد لتتناسب مع
أغراض البحث
ت ُوضع أدوات أساسية لمساعدة األعضاء ،بما في ذلك
أرشيف للمعلومات الوجيهة ،وأدوات لتحويل البيانات
إلى معلومات ،والحفاظ على المتغيرات األساسية
"المخزنة/التراثية" لدعم التنمية المستدامة
زيادة مشاركة المرافق ) (NHSفي اإلنتاج المشترك
للبيانات والمنتجات المتعلقة بجودة المياه بفضل
تعزيز مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

زيادة توفر بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية
وتبادلها على الصعيد الدولي واستخدامها ألغراض
التنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها ،وتعزيز

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا

التعاون الدولي في إدارة الفيضانات ،وال سيما في
األحواض العابرة للحدود ،على أساس حر وغير مقيد
الهدف  2.3التمكين من الحصول على نواتج التحليل
والتنبؤ العدديين بنظام األرض على جميع النطاقات
الزمنية والمكانية من النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ العامل بشكل مستمر والتابع للمنظمة )(WMO

البيانات والمنتجات المتعلقة بالفيضانات ذات التغطية
العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء
على الصعيد الوطني
البيانات والمنتجات المتعلقة بالجفاف ذات التغطية
العالمية واإلقليمية متاحة كي يستخدمها األعضاء
على الصعيد الوطني
البيانات والمنتجات ونتائج النماذج ،باالستبانات
المكانية والزمنية الكافية ،متاحة للخطط والعمليات
القابلة للتنفيذ على النطاق المحلي (بيانات عالية
االستبانة ومعلومات منمذجة)

الغاية  :3االرتقاء بالبحوث الموجهة :استغالل الريادة في مجال العلوم لتحسين فهم نظام األرض من أجل
تحسين الخدمات
الهدف  3.1االرتقاء بالمعرفة العلمية بشأن نظام
األرض

تعزيز ثقافة مشاريع البحث والتطوير إلى العمليات
التي يشترك في تصميمها قطاعا الهيدرولوجيا
التطبيقية واألوساط األكاديمية  -ووضع مشاريع
(إيضاحية) تكون الجهات المستفيدة منها هي المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
تحسن مخرجات وتوفر نماذج نظام األرض باستبانة
عالية للتطبيقات المحلية واإلقليمية

الهدف  3.2تحسين سلسلة قيمة االنتقال من العلم إلى
الخدمات مع كفالة أن تحسن أوجه التقدم العلمية
والتكنولوجية قدرات التنبؤ

تعزيز ثقافة مشاريع البحث والتطوير إلى العمليات
التي يشترك في تصميمها قطاعا الهيدرولوجيا
التطبيقية واألوساط األكاديمية  -ووضع مشاريع
(إيضاحية) تكون الجهات المستفيدة منها هي المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
جرد البيانات والمنتجات المجمعة المستمدة من
مشاريع علوم نظم األرض للتطبيقات الهيدرولوجية
تتوفر على نطاق واسع أساليب فعالة وفعالة
ومنخفضة التكلفة للرصدات الهيدرولوجية
تعزيز التعاون بين مجتمعات الممارسة في مجال
الهيدرولوجيا وفي مجال األرصاد الجوية ،بما في
ذلك األوساط األكاديمية

الهدف  3.3االرتقاء بالعلم ذي الصلة بالسياسات

تكثيف التعاون واألنشطة على الصعيد العابر للحدود
والصعيد الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
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الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا
المستخدمون النهائيون للمعلومات /البيانات
الهيدرولوجية لديهم فهم واضح لما تعنيه القيم
الوسطى في البيانات و(عدم) يقينها النسبي

الغاية  :4سد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك
من خدمات بيئية :تحسين قدرة البلدان النامية على تقديم الخدمات لكفالة توافر المعلومات والخدمات
األساسية الالزمة للحكومات ،والقطاعات االقتصادية ،والمواطنين
الهدف  4.1تلبية احتياجات البلدان النامية لتمكينها من
تقديم واستخدام الخدمات األساسية المتعلقة بالطقس
والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية

وضع إطار لتقييم الثغرات واالحتياجات في النظم
الوطنية للتنبؤ بالفيضانات واإلنذار المبكر بها
زيادة تبادل المعارف والخبرات الفنية في مجال التنبؤ
بالفيضانات بين األعضاء
تعزيز التنسيق والفعالية والحوكمة في كل أنشطة
المنظمة ) (WMOدعما ً لألعضاء فيما يتعلق باإلدارة
المتكاملة للجفاف
تحديد الثغرات في قدرات األعضاء فيما يتعلق بتقييم
الجفاف ورصده ونمذجته والتنبؤ به
يفهم األعضاء الحاجة إلى سياسة وطنية فعالة
للجفاف
التدريب على زيادة قدرات األعضاء في مجال إدارة
الجفاف (تدابير رصد الجفاف ونمذجته واإلنذار
المبكر به ،وتقييم مدى التعرض للجفاف وآثاره،
والتكيف مع الجفاف والتخفيف من حدته والتأهب له
واالستجابة له)
ت ُوضع أدوات أساسية لمساعدة األعضاء ،بما في ذلك
أرشيف للمعلومات الوجيهة ،وأدوات لتحويل البيانات
إلى معلومات ،والحفاظ على المتغيرات األساسية
"المخزنة/التراثية" لدعم التنمية المستدامة
إدماج جوانب جودة المياه في أنشطة/مشاريع الدعم
القطري اهتدا ًء بمبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية وبالتعاون مع المنظمات األخرى
توجد شراكة على مستوى األمم المتحدة تشجع على
توفير بيانات عن نوعية المياه من المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ألنظمة المعلومات القائمة (مثل النظام
) ،(WHOSوالبرنامج ) ،(UNEPوالنظام )/(GEMS
آلية المياه ،والبرنامج ) ،(IHPوالمبادرة )،(IIWQ
والمبادرة ))(ISI
زيادة العرض/الترويج وفهم القيمة المقترحة والفوائد
وتحليل المخاطر وقيمة الخدمات الهيدرولوجية
لتعزيز فهم الوزارات والحكومات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا
زيادة المهارات اإلدارية لمديري المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا (بما في ذلك في اإلدارة المتوسطة
والدنيا) تدعم فعالية تلك المرافق وتطورها
تعزيز توجه العمالء وتحسين مهارات التسويق
يولدان خدمات ومنتجات أفضل ذات قيمة مضافة
أعلى
خطط التطوير المؤسسي وبرامج تطوير شبكات
الرصد قائمة وتنفَّذ مع مراعاة فهرس المنتجات
والخدمات

الهدف  4.2تحديد الكفاءات األساسية والخبرة
والمحافظة عليهما

زيادة تطبيق األعضاء والمناطق (سلطات األحواض)
لإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات على منع
الفيضانات والتأهب لها واالستجابة لها
التدريب على زيادة قدرات األعضاء في مجال إدارة
الجفاف (تدابير رصد الجفاف ونمذجته واإلنذار
المبكر به ،وتقييم مدى التعرض للجفاف وآثاره،
والتكيف مع الجفاف والتخفيف من حدته والتأهب له
واالستجابة له)
تعزيز قدرة موظفي المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا على تصميم المنتجات
والخدمات التي يقودها المستخدمون وتقديمها (في
مجال دعم إنتاج األغذية واألمن الغذائي)
زيادة القدرات الوطنية المتعلقة بجمع البيانات
المتصلة بالمياه وتحويلها إلى منتجات مفيدة/وجيهة
عن طريق بناء القدرات
(يفهم موظفو المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا اآلثار المجتمعية لخطط وقرارات
إدارة المياه وموارد المياه وأهمية تقييمات الموارد
المائية بالنسبة لمختلف أصحاب المصلحة ،وهم على
علم جيد بالتكنولوجيات المتاحة لهم ألداء مهامهم
على أكمل وجه واالستفادة من خبراتهم على أفضل
وجه في المهام التي تناسب تطبيقاتهم الرئيسية).
إدماج جوانب جودة المياه في أنشطة/مشاريع الدعم
اهتداء بمبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد
القطري
ً
المائية وبالتعاون مع المنظمات األخرى
زيادة المهارات اإلدارية لمديري المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا (بما في ذلك في اإلدارة المتوسطة
والدنيا) تدعم فعالية تلك المرافق وتطورها
تعزيز توجه العمالء وتحسين مهارات التسويق
يولدان خدمات ومنتجات أفضل ذات قيمة مضافة
أعلى.
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)(WMO

الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالهيدرولوجيا
خطط التطوير المؤسسي وبرامج تطوير شبكات
الرصد قائمة وتنفَّذ مع مراعاة فهرس المنتجات
والخدمات

الهدف  4.3توسيع نطاق الشراكات الفعالة لالستثمار الشراكة على مستوى األمم المتحدة تقدم مبادئ
في البنى التحتية وتقديم الخدمات المتسمين باالستدامة توجيهية مشتركة فيما يتعلق بجودة المياه
وكفاءة التكلفة
تعزيز تعبئة الموارد (زيادة الخبرات ،والموارد
المالية ،وإقامة الشراكات) لبناء القدرات ،وتقديم
المساعدة الفنية ،وتدريب الموظفين ،وضمان استدامة
النظم الشاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة،
وإدارة الفيضانات والجفاف وموارد المياه
زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوطيد التعاون معه
يدعمان إدارة األعضاء للفيضانات والجفاف وموارد
المياه
المشاريع المستدامة تساعد في بناء قدرات المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا
الغاية  :5إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها من أجل وضع السياسات وصنع
القرارات وتنفيذها بفعالية
الهدف  5.1تحسين هيكل الهيئات التأسيسية للمنظمة
صنع القرارات
) (WMOعلى أفضل وجه من أجل ُ
على نحو أكثر فعالية

زيادة العرض/الترويج وفهم القيمة المقترحة والفوائد
وتحليل المخاطر وقيمة الخدمات الهيدرولوجية
لتعزيز فهم الوزارات والحكومات
تعزيز التعاون والتخطيط والتنفيذ على المستوى
اإلقليمي فيما يخص األنشطة التي تقودها المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية على الصعيد الوطني
يعرف طريقة الوصول إلى المنتجات والخدمات
واألدوات العالمية واإلقليمية ،ويشارك بنشاط في
أنشطة دوائر المنظمة )(WMO

الهدف  5.2مواءمة برامج المنظمة

)(WMO

تعزيز التنسيق والفعالية والحوكمة في كل أنشطة
المنظمة ) (WMOدعما ً لألعضاء فيما يتعلق باإلدارة
المتكاملة للجفاف
مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية على الصعيد الوطني
يعرف طريقة الوصول إلى المنتجات والخدمات
واألدوات العالمية واإلقليمية ،ويشارك بنشاط في
أنشطة دوائر المنظمة )(WMO
تعزيز التعاون بين مجتمعات الممارسة في مجال
الهيدرولوجيا وفي مجال األرصاد الجوية ،بما في
ذلك األوساط األكاديمية

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

الهدف  5.3االرتقاء بالمشاركة المتكافئة والفعالة
والشاملة في الحوكمة ،والتعاون العلمي ،وعملية
صنع القرارات
ُ
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مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية على الصعيد الوطني
يعرف طريقة الوصول إلى المنتجات والخدمات
واألدوات العالمية واإلقليمية ،ويشارك بنشاط في
أنشطة دوائر المنظمة )(WMO

ملحوظة :البيان التفصيلي للعالقة بين األنشطة والخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOمتاح هنا
المرفق الثالث
معلومات أساسية
تشكيل الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة )( (WMOمن القرار  ،(Cg-18) 24المرفق  - 2اختصاصات اللجنة المفتوحة
التابعة للمؤتمر والمسماة الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ))(WMO
استناداً إلى التاريخ الطويل للجنة الهيدرولوجيا التابعة للمنظمة )َّ ،(WMO
شكل المؤتمر العالمي الثامن عشر
.1
لألرصاد الجوية ) (Cg-18لجنة مفتوحة إلنشاء جمعية هيدرولوجية جديدة للمنظمة ) (WMOفي إطار اإلصالح األكبر
للهيئات التأسيسية للمنظمة ) .(WMOوتوصلت الجمعية إلى عدة نتائج منها أنه ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تؤدي دوراً
رياديا ً وتنسيقيا ً استباقيا ً أكثر في القضايا العالمية للمياه ،مع التركيز على واليتها في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية.
وبنية الجمعية عبارة عن لجنة مفتوحة تابعة للمؤتمر توجه توصيات إلى المؤتمر والهيئات التأسيسية المعنية
.2
بشأن مسائل متعلقة بالهيدرولوجيا ،منها على السبيل المثال ال الحصر المادة (2ه) من اتفاقية المنظمة ) ،(WMOوال سيما
تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا .وتسترشد
أنشطة الجمعية الهيدرولوجية بالخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوجدول أعمال المؤتمر ،وتركز على ما يلي:
(أ) المساهمة في إدراج الهيدرولوجيا في البرامج العاملة للمنظمة )(WMO؛ (ب) وحشد مجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية
للمشاركة في الهيئات الرئاسية للمنظمة ) (WMOعلى جميع المستويات؛ (ج) وإسداء المشورة لرؤساء الوفود في
المؤتمر بشأن القضايا الهيدرولوجية الناشئة وأيضا ً بشأن رؤيتهم لهذه القضايا في إطار هياكل الحوكمة في المنظمة
)(WMO؛ (د) وتحفيز الحكومات لتحسين تكامل موضوعات الطقس والمناخ والمياه على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
فريق التنسيق الهيدرولوجي التابع للمنظمة )( (WMOمن القرار  - (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية)
عقب المؤتمر الثامن عشر ،أنشأ المجلس التنفيذي إبان دورته الحادية والسبعين فريق التنسيق الهيدرولوجي
.3
سبل الدعم
) (HCPبوصفه "مركز الفكر التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني بالهيدرولوجيا" .ويقدم الفريق )ُ (HCP
والمشورة بشأن التنفيذ المتكامل لألنشطة المتصلة بالمياه التي تضطلع بها المنظمة ) ،(WMOويقوم بأعمال تحضيرية
للجمعية الهيدرولوجية فيما يتعلق بالتحديات العالمية العلمية والفنية الحالية والناشئة المتصلة بالمياه .ويدمج الفريق
العمل الهيدرولوجي للمنظمة ) (WMOفي جدول األعمال العالمي األوسع نطاقا ً للمياه ،ويدعم لجنة التنسيق الفني )(TCC
التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOويقدم المشورة إليها .ويعمل الفريق وفقا ً ألغراض المنظمة المتصلة
بالهيدرولوجيا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المادة (2هـ) من االتفاقية :تشجيع األنشطة في مجال
الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والمرافق الهيدرولوجية.
ويدعم الفريق ) (HCPجهود المجلس التنفيذي واللجنة ) (TCCلتحديد الخدمات وما يتصل بها من ثغرات في
.4
العلوم والتكنولوجيا التي ترتبط بكل عنصر من عناصر عملية التنبؤ التشغيلي الشامل السلسة ،بما فيها البيانات وخدمات
البيانات والنمذجة والتنبؤ واإلنذار والنشر ودعم اتخاذ القرارات والتدريب والتوعية .وبمجرد تحديد األولويات وترتيبها،

136

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بهذه الثغرات إلرشاد قرارات االستثمار التي يتخذها األعضاء لبناء القدرات
التشغيلية.
والية الرؤية واالستراتيجية الخاصتين بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بها (من القرار  - (Cg-18) 24رؤية
المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه ،والقرار - (Cg-18) 25
المبادرات الكبرى في مجال الهيدرولوجيا ،والقرار  ،(EC-71) 5المرفق  - 1اختصاصات فريق تنسيق المسائل
الهيدرولوجية)
وطلب المؤتمر الثامن عشر من المجلس التنفيذي أن يضع ،بدعم من الفريق ) ،(HCPخطة عمل كي ينظر
.5
فيها المؤتمر إبان دورته االستثنائية لعام  ،2021مع مراعاة تعزيز أهمية الهيدرولوجيا التطبيقية في مواجهة التحديات
والفرص العالمية المتعلقة بالمياه في المستقبل في سياق النهج األوسع لنظام األرض التابع للمنظمة ) (WMOوالسياق
المتعدد التخصصات للمنظمة ) ،(WMOومراعاة توصية الجمعية الهيدرولوجية؛ واستكشاف آليات تحسن المشاركة
الفعالة وتمكن من تعزيز حضور المجتمع الهيدرولوجي في أنشطة المنظمة ).(WMO
وقرر المؤتمر الثامن عشر أن ثمانية أنشطة ونظم هيدرولوجية جارية هي ركائز أساسية تدعم الخطة
.6
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOومواصلة تطويرها .وتشمل المبادرات الثمانية ما يلي:

إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ،ومواصلة تنفيذه:
وسعيا ً إلى تعزيز ثقافة أقوى لالمتثال وضمان الجودة ،قررت لجنة الهيدرولوجيا إجراء استعراض متعمق،
.7
يُستكمل بحلول عام  ، 2021لموادها الفنية والتنظيمية ،بما يكفل المواءمة مع المواد التنظيمية األخرى للمنظمة )(WMO
واتساقها مع مصادر التوحيد األخرى مثل المنظمة ) .(ISOوبدأ هذا العمل من الوثائق األساسية رقم  ،2المجلد الثالث من
الالئحة الفنية :الهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)49وسيشمل أيضا ً استعراض المواد والتوجيهات القائمة ووضع
مواد جديدة ،استجابةً لمتطلبات األعضاء بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة وعلم المواطن.

أدوات وأساليب تقييم أداء قياس التدفق
إن تطوير البرمجيات لمساعدة المرافق ) (NHSفي تقييم عدم اليقين في قياسات تصريف األنهار على وشك
.8
االنتهاء ،وسيوزع على نطاق واسع على أعضاء المنظمة ) (WMOبتنسيق لجنة إدارة المشروع العاشر؛ وسيواصل
المشروع تقديم الدعم والمشورة لألعضاء بشأن تقنيات قياس التدفق ،بما في ذلك النهوج المبتكرة.

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي)
ويجري حاليا ً تجديد تنفيذ مكونات نظام رصد الدورة الهيدرولوجية ) (HYCOSوفقا ً ألولويات األعضاء في
.9
إطار النظام العالمي الجديد لرصد الدورة الهيدرولوجية ) (WHYCOSودمج نهوج الرصد المبتكرة .ويجري مواءمة
االبت كار في مجال القياس المائي في أنشطة تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية التي يمولها مجتمع المانحين الدوليين.
ووضع نظام معلومات ألصحاب المصلحة.
ويجري بناء مجتمع ممارسة لدعم المتطلبات الهيدرومترية للمرافق )ُ ،(NHS
وسيستمر تطوير وتنفيذ نظام إدارة قاعدة بيانات األرصاد الجوية والمناخية والهيدرولوجية ،بالتنسيق مع نظم إدارة
البيانات المناخية ،وفقا ً لالحتياجات الهيدرولوجية والمناخية ،وسيوسَّع نطاق الممارسة الحالية لقاعدة البيانات ليشمل
لغات أخرى باإلضافة إلى اللغة اإلنكليزية.

عمليات البيانات الهيدرولوجية وإدارة البيانات الهيدرولوجية
سيتم توسيع نطاق تنفيذ المرحلة الثانية من النظام ) ،(WHOSوفقا ً لخطة التنفيذ التي أقرها المجلس
10
التنفيذي في دورته الحادية والسبعين مع امتثال إدارتها وبنيتها للنظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISوالنظام )،(GDPFS
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ليشمل مناطق أخرى على أساس التجارب الناجحة في حوضي نهر بالتا وسافا وفي القطب الشمالي؛ وتُعد مساهمات
مراكز البيانات العالمية (المركز ) (GRDCوالبرنامج ) (GPCCوالمركز ) (IGRACوالمركز ) (HYDROLAREالمتحدون
تحت الشبكة ) )(GTN-Hوجيهة لخطة تنفيذ النظام ) ،(GCOSوسيُستعرض دورها ،وال سيما في تنفيذ النظام )،(WHOS
من أجل تعزيزه.

مبادرة التنبؤ بالفيضانات واإلسهامات الهيدرولوجية للمنظمة
الفيضانات ) (APFMوالجفاف )(IDMP

)(WMO

في إدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك إدارة

يجري وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لتقييم النظم الشاملة لإلنذار المبكر والتنبؤ بالفيضانات
.11
ومساعدة األعضاء في تقييم قدرتهم على التنبؤ بالفيضانات ،ويجري تنفيذها من خالل موارد من خارج الميزانية في
بوركينا فاسو والجمهورية الدومينيكية ،مع إعراب مانحين إضافيين عن اهتمامهم بتنفيذها في إكوادور وغيرها من
بلدان االتحادين اإلقليميين الثالث/الرابع .وبدأت المرحلة الثالثة من مشروع النهوض بنظام التوجيه بشأن الفيضانات
الخاطفة واستدامته مع مشروع التغطية العالمية في آذار /مارس  .2019وستتيح جني فوائد إضافية لألعضاء ،بما في
ذلك مواصلة تطوير وتنفيذ نظام التوجيه بشأن الفيضانات الخاطفة ،مع ميزات متقدمة مثل قابلية االنهياالت األرضية،
والتنبؤ بالفيضانات الخاطفة في المناطق الحضرية ،والتنبؤ بالفيضانات النهرية ،والتنبؤ الموسمي .ويتواصل التعاون مع
الشراكة العالمية للمياه في تنفيذ البرنامج ) (APFMوالبرنامج ) ،(IDMPويجري تأكيده مجدداً عن طريق مذكرة تفاهم.

النظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية

)(HydroSOS

سيستمر تنفيذ النظام ) ،(HydroSOSالذي أُطلق في عام  ،2018باالستناد إلى الجهود الحالية التي يبذلها
.12
عدد من األعضاء إلجراء تحليالت منتظمة للحالة الهيدرولوجية الوطنية الحالية التي تكملها تقييمات تطلعية لكيفية تغير
حالة المياه على مدى النطاقات الزمنية دون الموسمية إلى الموسمية ،مع مراعاة الحاجة إلى ربط هذه المبادرة ربطا ً
وثيقا ً بأنشطة المنظمة ) (WMOمثل النظام )( (WIGOSوال سيما من خالل االستفادة من الفرص التي يتيحها النظام
) )(WHOSوالنظام ) .(GDPFSوقد استُهلت مشاريع رائدة في حوضي بحيرة فيكتوريا وغانغس-براهمابوترا الختبار
المفهوم بهدف الوصول إلى التغطية العالمية؛ ويمكن دعم هذا النشاط من خالل األداة الدينامية لتقييم موارد المياه
) (DWATالتي تتيح تقييم آثار التغيرات في استخدام األراضي داخل الحوض مع مرور الوقت على توفر المياه .ويمكن
استخدام األداة ) (DWATلتقييم مجموعة واسعة من السيناريوهات وآثار التفاعالت بين المناخ والماء والمناظر الطبيعية
على توفر الموارد المائية.
بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
ستواصل استراتيجية المنظمة ) (WMOالخاصة ببناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية،
.13
التي وافقت عليها لجنة الهيدرولوجيا وأقرها المجلس التنفيذي ،توجيه األنشطة .وتكمن المستجدات الحالية في دورة تعلم
عن بُعد بشأن القياس المائي لعلماء الهيدرولوجيا الميدانيينُ ،وضعت لفائدة جزر المحيط الهادئ الصغيرة ،ثم ُكيفت مع
البلدان األفريقية ،ويجري تكييفها حاليا ً لمناطق أخرى .وستوضع دورة للتعلم عن بُعد بشأن تبادل البيانات الهيدرولوجية
باستخدام نهج المرحلة الثانية للنظام ) ،(WHOSمع إطالق الدورة األولى في أوائل عام .2022

المبادرة العالمية للبيانات المائية

)(WWDI

ستعزز ،إلى جانب البنك الدولي والحكومة األسترالية وشركاء رئيسيين آخرين ،استراتيجيات وطنية
.14
حديثة ،بما في ذلك سياسة بيانات مفتوحة ،لتحسين المعلومات المتعلقة بالمياه والمساهمة في تعزيز قدرات البلدان
وغيرها من مقدمي البيانات في بناء وتشغيل شبكات الرصد الهيدرومترية ،فضالً عن اإلدارة الناجحة لبيانات المياه.
وستحدد ،بالتعاون مع المركز الهيدرولوجي ،الحواجز التي تحول دون الرصد الفعال وتقترح نهجا ً للتغلب عليها ،بما
في ذلك الحلول المبتكرة وتحديث عمليات التوحيد القياسي.
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وعقب المؤتمر العالمي الثامن عشر ،خلصت الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي إلى اختصاصات
.15
الفريق ) (HCPالتي تشمل توجيه الفريق ) (HCPنحو "وضع الرؤية واالستراتيجية الخاصتين بالهيدرولوجيا وخطة
العمل المتصلة بهما التي تدعم تحقيق األهداف المتصلة بالمياه والواردة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالتي
يعتزم المجلس التنفيذي استعراضها في دورته الثانية والسبعين المعقودة في عام  2020ويقدمها إلى المؤتمر كي ينظر
فيها إبان دورته االستثنائية المعقودة في عام  ."2021وست ُ َّ
حدث الرؤية واالستراتيجية الخاصتان بالمنظمة )(WMO
باستمرار ألغراض الدورات العادية للجمعية الهيدرولوجية.
تعريف الهيدرولوجيا التطبيقية (من القرار  ،(Cg-18) 24المرفق )1
الهيدرولوجيا التطبيقية هي القياس الحقيقي والمنتظم لبيانات الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية
.16
الهيدرولوجية ،وجمعها ،ومعالجتها ،وحفظها ،وتوزيعها ،وتوليد تحليالت ونماذج وتنبؤات وتحذيرات تسترشد بها إدارة
الموارد المائية وتدعم القرارات المتصلة بالمياه عبر طائفة من النطاقات الزمنية والمكانية .وتتطلب الهيدرولوجيا
التطبيقية بناء القدرات وتحقيق التقدم العلمي والفني واالبتكار في مجاالت الرصد ،ومعايير البيانات وخدماتها،
والنمذجة ،والتنبؤ ،والمعلومات المائية ،ودعم اتخاذ القرارات ،واالتصاالت ،والتدريب ،والتوعية.
التعليقات الشرحية
تشمل هذه البيانات ،على سبيل المثال ال الحصر ،هطول األمطار؛ ودرجة حرارة الهواء؛ والرطوبة؛
.17
ومستوى المياه في المجا ري والبحيرات والدلتاوات ومصبات األنهار؛ والتدفقات المائية؛ وتغطية وعمق الثلوج والجليد
والمكافئ المائي لهما؛ والجليد النهري والبحيري؛ وتوازن كتل المجلدات؛ والمستجمعات؛ ورطوبة التربة؛ والمياه
الجوفية؛ والتربة الصقيعية؛ والتبخر والنتح؛ ودرجة حرارة المياه؛ وديناميات الرواسب؛ ونوعية المياه والرواسب
وغيرها من المتغيرات ،بما فيها في سياق التغير العالمي .ويعبر عن التغير العالمي من خالل جوانب مختلفة ،مثل
التغيرات في استخدام األراضي ،والديناميات االجتماعية واالقتصادية ،وتقلب المناخ ،وتغير المناخ.
العالقة بالخطة االستراتيجية للمنظمة

)(WMO

تحدد الخطة االستراتيجية التي اعتمدها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،في حزيران/
.18
يونيو  ، 2019االتجاهات واألولويات لتوجيه أنشطة المنظمة ) (WMOخالل الفترة  2023 -2020وحتى عام 2030
لتمكين جميع األعضاء من تحسين معلوماتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.
وتحدد األولويات العامة الثالثة التالية (1):تعزيز التأهب لظواهر األرصاد الجوية الهيدرولوجية
.19
ً
المتطرفة؛ ) (2ودعم القرارات الذكية مناخيا؛ ) (3وتعزيز اآلثار االجتماعية االقتصادية للخدمات ذات الصلة  -من أجل
المساهمة في االحتياجات المجتمعية الواردة في جدول األعمال العالمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعترف الخطة بالطلب على المعلومات العلمية الرسمية والقابلة للتنفيذ والتي يسهل الوصول إليها من
.20
أجل التصدي للتهديدات المتزايدة للطقس المتطرف ،والحاجة الملحة للعمل المناخي من أجل تحقيق المرونة والتخفيف
من اآلثار والتكيف معها ،فضالً عن الحاجة إلى تقليص الفجوة المتزايدة في القدرات في الهياكل األساسية والخدمات من
خالل االستفادة من التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا والشراكات المبتكرة.
وسعيا ً إلى معالجة هذه الطموحات ،تسعى الخطة االستراتيجية إلى تحقيق خمس غايات طويلة األمد وما
.21
يرتبط بها من أهداف:
.1

تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل :تقديم خدمات ومعلومات موثوقة ويمكن الحصول عليها
وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة للغرض؛

.2

تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل؛
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.3

االرتقاء بالبحوث الموجهة :استغالل الريادة في مجال العلوم لتحسين فهم نظام األرض من أجل تحسين
الخدمات؛

.4

سد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من خدمات
بيئية :تحسين قدرة البلدان النامية على تقديم الخدمات لكفالة توافر المعلومات والخدمات األساسية الالزمة
للحكومات ،والقطاعات االقتصادية ،والمواطنين؛

.5

صنع القرارات
إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها من أجل وضع السياسات و ُ
وتنفيذها بفعالية.

وتوفر الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOإطاراً مرجعيا ً لخطة عمل الفريق ) (HCPوتشكل أساس
.22
تحديد أولويات التنفيذ ،وتحدد أيضا ً المساهمة الواضحة ألعضاء المنظمة ) (WMOفي االتفاقات الدولية الرئيسية.
التذييل
قائمة المختصرات اإلنكليزية
 :APFMالبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
 :AMCOWالمجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه
 :CAPبروتوكول التحذير الموحد
 :CBبناء القدرات
 :CHyلجنة الهيدرولوجيا
 :Cgالمؤتمر
 :CIFIمبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي
 :DRRالحد من مخاطر الكوارث
 :DWATاألداة الدينامية لتقييم موارد المياه
 :ECالمجلس التنفيذي
 :E2E MHEWSاألنظمة الشاملة لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
 :ENSOظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي
 :EWSنظام اإلنذار المبكر
 :FAOمنظمة األغذية والزراعة
 :FFIمبادرة التنبؤ بالفيضانات
 :FFGSنظام التوجيه في حاالت الفيضانات الخاطفة
 :GBONشبكة الرصد األساسي العالمية
 :GCOSالنظام العالمي لرصد المناخ

140

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية

 :GCWالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
 :GDPFSالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
 :GEMSالنظام العالمي لمراقبة البيئة
 :GEOفريق رصد األرض
 :GHSFالمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي)
 :GMASالنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة
 :GRDCالمركز العالمي لبيانات الجريان السطحي
 :GTN-Hالشبكة األرضية العالمية  -الهيدرولوجيا
 :GWPالشراكة العالمية للمياه
 :HCPفريق التنسيق الهيدرولوجي
 :HDOMعمليات البيانات الهيدرولوجية وإدارتها
 :HydroSOSالنظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
 :IAHRالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية البيئية
 :IAHSالرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية
 :IDIالمبادرة الدولية للجفاف
 :IDMPبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف
 :IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 :IFIالمبادرة الدولية للفيضانات
 :IFMاإلدارة المتكاملة للفيضانات
 :IGRACالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية
 :IIWQالمبادرة الدولية بشأن جودة المياه
 :INFCOMلجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 :IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 :ISIالمبادرة الدولية للرواسب
 :IWRMاإلدارة المتكاملة لموارد المياه
 :LTAالطموح البعيد األجل
 :MCHاألرصاد الجوية والمناخية والهيدرولوجية
 :MHEWSأنظمة اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
 :NGOمنظمة غير حكومية

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
 :NHSsالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا
 :NMHSsالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) :NMS(sالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية
 :NWPالتنبؤ العددي بالطقس
 :QMF-Hإطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا
 :QPEالتقدير الكمي لهطول األمطار
 :QPFالتنبؤ النوعي بهطول األمطار
 :RCOFsالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
 :SERCOMلجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
 :SOFFمرفق تمويل الرصدات المنهجية
 :SDGهدف التنمية المستدامة
 :SOPالخطة االستراتيجية والتشغيلية
 :SWFPبرنامج التنبؤ بالطقس القاسي
 :UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 :UNDRRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 :UNECEاللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة
 :UNESCO-IHPمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي
 :UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 :UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 :WBالبنك الدولي
 :WFPبرنامج األغذية العالمي
 :WHOSنظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة

)(WMO

 :WIGOSالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
 :WISنظم المعلومات التابع للمنظمة

)(WMO

 :WMOالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 :WWDIالمبادرة العالمية للبيانات المائية
 :WWQAالتحالف العالمي المعني بجودة المياه

)(WMO
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القرار

(Cg-Ext(2021)) 5

التنفيذ المبكر لعناصر خطة عمل الهيدرولوجيا
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 24المرفق  – 2اختصاصات اللجنة المفتوحة التابعة للمؤتمر والمسماة الجمعية الهيدرولوجية
للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 25المبادرات الكبرى في مجال الهيدرولوجيا،

)(3

القرار  – (EC-73) 6مذكرة مفاهيمية بشأن استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات
الخاطفة )،(FFGS/WGC
2

) – (EC-73النظر في التقارير ،وال سيما وثيقة المعلومات ) - EC-73/INF. 2.4(2تقرير رئيس مجلس

)(4

المقرر
البحوث،
5

) – (INFCOM-1تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل الجديد للمنظمة )،(WMO

)(5

القرار

وإذ يشير إلى القرار
المرتبطة بهما،

4

)) – (Cg-Ext(2021رؤية المنظمة

)(WMO

واستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل

وإذ يشير أيضا إلى النجاح في إنجاز المرحلة التجريبية للنظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية ) ،(HydroSOSوالشروع مؤخراً في إعداد خطط التنفيذ اإلقليمية للنظام ) (HydroSOSفي جميع االتحادات
اإلقليمية للمنظمة )،(WMO
وإذ يشير كذلك إلى الجهود التي بذلها فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPحتى اآلن لتعريف الممثلين الدائمين
والمستشارين الهيدرولوجيين بالنظام ) (HydroSOSواستراتيجية االستدامة للنظام ) (FFGS/WGCفي ال جلسات
اإلعالمية وفي أثناء الجمعية الهيدرولوجية ،فضالً عن التفاعالت العديدة لمجلس البحوث مع مجتمع البحوث
الستكمال استراتيجية البحوث الهيدرولوجية،
وقد درس توصيات الجمعية الهيدرولوجية الواردة في وثيقة المعلومات )،Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2
يقرر:
)(1

إقرار استراتيجية البحوث الهيدرولوجية للمنظمة )" :2030-2022 (WMOأولويات بحوث الهيدرولوجيا التطبيقية"
المدرجة في المرفق  1لهذا القرار ،التي أعدها مجلس البحوث كعنصر جوهري يدعم خطة عمل الهيدرولوجيا
برمتها ،ويحدد خطوات ملموسة للمضي قدما ً نحو تحقيق الطموح الطويل األجل "العلم يوفر أساساً متيناً
للهيدرولوجيا التطبيقية"؛

)(2

اعتماد استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات الخاطفة ) ،(FFGS/WGCوملخصها
التنفيذي الوارد في المرفق  2لهذا القرار؛

)(3

اعتماد تقرير نهاية المرحلة التجريبية للنظام )(HydroSOS؛

)(4

إغالق المرحلة التجريبية للنظام ) (HydroSOSوالبدء في تشغيل النظام ) (HydroSOSالعالمي من خالل
خطط التنفيذ اإلقليمية التي تقودها االتحادات اإلقليمية استنادا ً إلى التوصيات المتعلقة بالمضي قدما ً المدرجة
في المرفق  3لهذا القرار؛

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
)(5

)(6

الموافقة على االختصاصات الجديدة لهيئات إدارة المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
الواردة في المرفق  4لهذا القرار؛
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)(GHSF

اإلحاطة علما ً بالتوصيات التي وجهتها الجمعية الهيدرولوجية ،وفقا ً الختصاصاتها ،إلى الهيئات التأسيسية
األخرى؛

يطلب من رئيس مجلس البحوث ورئيس الفريق ) (HCPاتخاذ اإلجراءات المناسبة ،بما في ذلك إنشاء آليات مالئمة،
لتحفيز وتوجيه تنفيذ استراتيجية البحوث الهيدرولوجية للمنظمة )(WMO؛
سي اللجنتين الفنيتين أن ينظرا في أقرب وقت ممكن في توصيات الجمعية الهيدرولوجية الموجهة إلى
يطلب من رئي َ
لجنتيهما من أجل ضمان استمرارية األنشطة المعنية؛
يطلب من رئيس لجنة الخدمات تقصي السبل لتأمين دعم تشغيلي إضافي للنظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة
وغيره من أنظمة التنبؤ بالفيضانات والفيضانات الخاطفة في إطار مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFIوهي إحدى
المبادرات الهيدرولوجية الكبرى التي حددها القرار (Cg-18) 25؛

)(FFGS

يطلب من الفريق ) (HCPأن ينشئ الفرقة المعنية بالتنسيق والدعم والفرقة المعنية بالتنفيذ والفرقة المعنية بالتطوير الفني
بحلول  31كانون األول/ديسمبر  2021وأن يدعم التنفيذ المتكامل للنظام ) ،(HydroSOSويقدم المشورة بشأنه ،بما يكفل
التنسيق من جانب اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية؛
يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية ورئيس الفريق ) (HCPأن يقدموا تقريراً مشتركا ً عن التقدم المحرز في تنفيذ النظام
) (HydroSOSعلى الصعيد اإلقليمي إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبان دورته التاسعة عشرة؛
يطلب من األمين العام أن يوجه رسالة إلى المؤسسات الوطنية للعلوم أو نظيراتها في الدول األعضاء يرفق بها
استراتيجية البحوث الهيدرولوجية مع وصفها بأنها ثمار توافق آراء األوساط العلمية الدولية بشأن البحوث الالزمة
لتعزيز الهيدرولوجيا التطبيقية دعما ً لتحقيق هدف التنمية المستدامة  ،6ويطلب فيها من تلك الهيئات دعم تنفيذ
االستراتيجية؛
يطلب من األمين العام أن يواصل جهوده القيمة لتعبئة الموارد من خارج الميزانية لدعم تنفيذ المبادرات المذكورة آنفا ً؛
يدعو األعضاء إلى االطالع على المبادرات المبينة أعاله ،وتنظيم حلقات عمل وطنية مع أصحاب المصلحة المعنيين
من أجل تحديد المنافع الوطنية على نحو مشترك ،وضمان مشاركة الخبراء المعنيين في تنفيذها؛
يدعو أيضا األعضاء إلى إعطاء األولوية لألنشطة التي تحقق الفوائد المحددة ،وأن يدعموا بنشاط تنفيذ هذه المبادرات
على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية.

المرفق  1للقرار

(Cg-Ext(2021)) 5

استراتيجية المنظمة ) (WMOللبحوث الهيدرولوجية للفترة :2030-2022
"أولويات بحوث الهيدرولوجيا التطبيقية"
يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم مدخالت لدوائر البحوث العالمية في مجاالت البحوث ذات األولوية الالزمة لدعم
توفير خدمات هيدرولوجية محسنة .وينصب تركيز هذه الوثيقة على البحوث التي لها تطبيق مباشر لتحسين
الهيدرولوجيا التطبيقية وعمليات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا واألرصاد الجوية لدعم الطموحات الثمانية المبينة في
خطة عمل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن الهيدرولوجيا .ومن الناحية المثالية ،توفر هذه الوثيقة إطاراً
للبحوث لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSsيمثل أداة لبناء
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شراكات وسبل تعاون جديدة في مجال البحوث ،ووسيلة لإلبالغ الفعال عن االحتياجات من البحوث الهيدرولوجية
ومنافعها في دعم الهيدرولوجيا التطبيقية .وستساعد هذه األولويات على توجيه اإلجراءات التي يتخذها مجلس البحوث
التابع للمنظمة ) (WMOوالهيئات والشراكات األخرى ذات الصلة ،دعما ً لخطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن
الهيدرولوجيا بالتنسيق مع المنظمات الشريكة األخرى خارج المنظمة ).(WMO
التحدي
الماء ضروري لصحة اإلنسان والتنمية االقتصادية والسالم واألمن .ولكن في غضون السنوات العشر المقبلة ،سيعيش
أكثر من نصف سكان العالم في ظروف إجهاد مائي وسيواجه أكثر من مليار شخص ندرة مطلقة للمياه ونقصا ً في المياه
الالزمة لتلبية االحتياجات البشرية واالقتصادية والبيئية 1.وستؤدي التغيرات في استخدام األراضي والتغيرات المناخية
في المستقبل إلى تفاقم هذه الظروف – مما سيؤثر على توقيت ظواهر هطول األمطار وتوزيعها وشدتها؛ وسيقلل
مخزون المياه المتاح؛ وسيساهم في الفيضانات والجفاف والكوارث األخرى المتعلقة بالمياه 2.وستؤدي هذه التغيرات
مجتمعة إلى تزايد انعدام أمن الطاقة والغذاء ،وتدهور النظم اإليكولوجية ،وهشاشة الدول وانهيارها ،والهجرة الجماعية
والكوارث اإلنسانية ،وانعدام األمن على المستويات اإلقليمي والوطني والحوضي والفردي.
واألمن المائي واألمن البشري وجهان لعملة واحدة .فعندما تكون المياه آمنة ،فهذا يعني أن الناس لديهم القدرة على
الوصول إلى إمدادات مستدامة من المياه بالنوعية والكمية المناسبتين لتلبية احتياجاتهم المنزلية واالجتماعية واالقتصادية
والبيئية مع منع آثار الفيضانات والجفاف وتخفيفها .وتحقيق األمن المائي وأهداف التنمية المستدامة المعتمدة على المياه/
المتعلقة بالمياه يتطلب إدارة سليمة لموارد المياه عبر النطاقات المكانية والزمانية على جميع المستويات .وال يمكن
تحقيق ذلك دون تزويد جميع األطراف المعنية ،بمن فيهم عامة الجمهور ،بالمعارف السليمة بالعمليات الهيدرولوجية
والعمليات ذات الصلة في نظام األرض؛ وفهم الصالت بين المياه واألرض والهواء؛ وإمكانية الوصول إلى بيانات
3
موثوقة يُعول عليها – عبر الترددات والنطاقات المكانية والزمانية – يمكن استخدامها لدعم صنع القرارات.
ولمواجهة هذه التحديات ،يجب أن نفهم العمليات والنظم المعقدة التي تحدث عند السطح البيني الضيق بين الغالف
الجوي والغالف األرضي والغالف الحيوي والجغرافيا البشرية – ما يُطلق عليه في كثير من األحيان "المنطقة
الحرجة" .وفي هذه المنطقة ،تؤدي القوى البشرية والهيدرولوجية وقوى األرصاد الجوية والمناخ إلى عدم التجانس
المكاني والزماني الشديد وتدفعنا نحو اتباع نُهج مجزأة .وتضيف إلى هذا التعقيد التفاعالت مع سطح األرض ،والنظم
اإليكولوجية الحرجة ،واألنشطة البشرية .فبينما نحرز تقدما ً على نطاق صغير ،تظل العلوم الهيدرولوجية على مستوى
مستجمعات المياه رصدية وتعتمد بشكل كبير على البيانات .وتطويرنا لنُهج نمذجة نظام األرض لألغراض
الهيدرولوجية متنوع ومجزأ .وقد يساعد وضع جدول أعمال بحثي مدروس على دمج هذه الجهود المتنوعة وتركيز
االهتمام المطلوب بشدة على الفجوات الرئيسية في المعارف واألساليب واألدوات والخدمات .وهذه هي غايتنا – تحفيز
التنظيم الذاتي في الدوائر العلمية الهيدرولوجية حول التحديات الرئيسية من أجل تعزيز فهمنا لنظام األرض بسرعة
وقدرتنا على توفير المعارف والمعلومات الهيدرولوجية لمقدمي الخدمات.
ومع ذلك ،من المهم مالحظة أن وضع األولويات البحثية يجب أن يسترشد بعمل المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSsنفسها .ومن خالل إتاحة البيانات والنماذج ومقاييس التقييم الخاصة بنظم
التنبؤ ،يمكن أن تساعد المرافق ) (NHSsوالمرافق ) (NMSsالدوائر البحثية على تحسين فهمها للفجوات الحالية والقيود
العملية للهيدرولوجيا التطبيقية وتيسير مشروع "من البحث إلى العمليات".

)(NHSs

1

تقرير األمم المتحدة العالمي الرابع عن تنمية الموارد المائية ،المجلد األول :إدارة المياه في ظل عدم اليقين والمخاطر،

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Volume%201Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf
2

تغير المناخ والمياه :الورقة الفنية السادسة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )،(IPCC

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/climate-change-water-ar.pdf

 3دراسة  G. Blöschlوآخرين :2019 ،ثالث وعشرون مشكلة غير محلولة في الهيدرولوجيا ) – (UPHمنظور مجتمعي ،مجلة
العلوم الهيدرولوجية ،1141-1158 ،64:10 ،معرف الموضوع الرقمي )10.1080/02626667.2019.1620507 :(DOI
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رؤية استراتيجية المنظمة ) (WMOللبحوث الهيدرولوجية وغايتها
تتمثل مهمة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي "حماية سالمة ورفاهية البشرية من خالل تحسين معلومات
وخدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وزيادة سبل الوصول إليها" 4.وتتمثل رؤية المنظمة ) (WMOببساطة في
تحسين رصد األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والنمذجة والتنبؤ لتلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل 5.وفيما
يتعلق بالمياه ،صيغت هذه االحتياجات في خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن الهيدرولوجيا في إطار ثمانية طموحات
هيدرولوجية 6.وهي:
(أ)

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة؛

(ب) الجميع مستعد للجفاف؛
(ج) البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي؛
(د)

البيانات عالية الجودة تدعم العلم؛

(هـ) المعارف العلمية توفر أساسا ً راسخا ً للهيدرولوجيا التطبيقية؛
(و)

إدراكنا للموارد المائية في عالمنا؛

(ز)

المعلومات التي تدعم التنمية المستدامة تغطي الدورة الهيدرولوجية بالكامل؛

(ح) معرفة نوعية المياه.
وكل طموح من هذه الطموحات يمثل مجاالً ذا فائدة اجتماعية واقتصادية واسعة ويعمل بمثابة الرؤية الطويلة األجل
والغايات الطموحة لعمل المنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا ويعزز نهج نظام األرض.

وتُعرف ممارسة تقديم المعلومات والخدمات الهيدرولوجية لدعم هذه الطموحات باسم الهيدرولوجيا التطبيقية.
تتمثل الغاية األساسية الستراتيجية المنظمة ) (WMOللبحوث الهيدرولوجية في سد الفجوات العلمية والمعرفية ،وهو أمر
ضروري لتحسين تقديم واستخدام البيانات والمعلومات والخدمات الهيدرولوجية (أي الهيدرولوجيا التطبيقية) في سياق
المهمة األوسع للمنظمة ) (WMOبشأن المياه والطقس والمناخ.
النهج – تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOللبحوث الهيدرولوجية
يتمثل دور المنظمة ) (WMOفي التمكين من تطبيق علم يعزز تنفيذ جدول األعمال البحثي هذا .ويتضمن ذلك الصياغة
الواضحة لمجموعة من األهداف واألنشطة البحثية منسقة وشفافة وموجهة للمستخدم؛ وبناء دعم واسع النطاق لجدول
األعمال البحثي هذا بين القادة الوطنيين واإلقليميين والعالميين؛ وإقامة شراكات فريدة بين الدوائر العلمية ودوائر
المستخدمين (بما في ذلك المجتمع المدني) لتعزيز تنفيذ االستراتيجية؛ ودعم تحديد والتماس األموال لالضطالع
باألنشطة البحثية.

 4اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 5الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
 6الفقرة ) (1من يقرر في القرار

(Cg-18) 24

2023-2020
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وسيضطلع مجلس البحوث بدور ريادي في النهوض باألولويات المحددة في االستراتيجية ،مع مراعاة توصيات فريق
التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPوبالتنسيق الوثيق مع لجنتي البنية التحتية والخدمات والشركاء اآلخرين /المنظمات
األخرى ،وال سيما البرنامج الحكومي الدولي المعني بالهيدرولوجيا ) (IHPالتابع لليونسكو والرابطة الدولية للعلوم
الهيدرولوجية ).(IAHS
وسيتم االسترشاد بالمبادئ التالية عند تنفيذ هذه االستراتيجية:
•

تقديم حصائل بحثية تلبي االحتياجات التي يحددها المستخدم وتعزز قدرات وإمكانيات مقدمي الخدمات
لدى المرافق الوطنية للهيدرولوجيا واألرصاد الجوية (المرافق ) (NHSsوالمرافق ) )(NMSsوسد الفجوات
بين الباحثين ،والمطورين ،ومقدمي الخدمات ،واألطراف المعنية األخرى.

•

إجراء البحوث التي تعزز نقاط القوة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك القدرة
على إرساء شراكات عالمية /إقليمية ،وتيسير الوصول إلى المرافق ) (NHSsوالمرافق )،(NMSs
واالستفادة من مشاريع وبرامج المنظمة ).(WMO

•

التحسين التدريجي لتقديم الخدمات – أي أن "القفز السريع" ليس ممكنا ً في جميع األحيان ،خاصة في
األماكن التي تفتقر إلى الموارد .والهدف هو تحسين مستويات الخدمة بشكل تدريجي وأال يكون الكمال
ضد العمل الجيد أو األفضل.

•

زيادة التكامل مع دوائر البحوث األوسع نطاقا ً في مجال الهيدرولوجيا إلى أقصى حد ،وال سيما مع برامج
ومبادرات المنظمة ) (WMOذات الصلة (من قبيل البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالبرنامج
العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWوالتجربة العالمية لدورتي
الطاقة والماء ) ،(GEWEXوالمحطات األوروبية لمراقبة الستراتوسفير ) ،(ESMOوالفريق العامل المعني
بالتجريب العددي ) ،(WGNEوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد األرض
) ،(GTOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،)(GOOSوالمنظمات الشريكة ومبادراتها ذات الصلة من
قبيل المشكالت غير المحلولة في مجال الهيدرولوجيا لدى الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية )،(IAHS
والرابطة ) ،(IAHSوالخطة االستراتيجية للبرنامج الحكومي الدولي المعني بالهيدرولوجيا ) (IHPالتابع
لليونسكو بشأن المرحلة التاسعة من البرنامج ).(IHP-IX, 2022-2029) (IHP

•

إعطاء األولوية للمساواة بين الجنسين وتوليد فرص بحثية وتعليمية للممارسين والعلميين من المجموعات
التي ال تُمثل بشكل كاف وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSsوالبلدان المنخفضة الدخل
والمتوسطة الدخل ).(LMICs

•

تعزيز الحوار بين األطراف المعنية ،والمستخدمين النهائيين ،ودوائر البحوث ،ومقدمي الخدمات لضمان
أن تركز البحوث على المستخدم وأن تلبي احتياجات األطراف المعنية.

األهداف البحثية
تتمثل الغاية من االستراتيجية في تحسين تقديم الخدمات الهيدرولوجية وضمان النفاذ إلى البيانات والمعلومات
الهيدرولوجية الالزمة لإلدارة السليمة لموارد المياه ،وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصادية مستدامين ،والحد من
مخاطر الكوارث .وينصب التركيز على بناء أدوات وقدرات المرافق ) (NHSsوالمرافق ) ،(NMSsوال سيما في الدول
الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSsوالبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ) .(LMICsوتوصف أدناه األهداف
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والحصائل المحددة الستراتيجية البحوث ،وتستند إلى أدوار للمرافق ) (NHSsوالمرافق ) (NMSsواحتياجاتها التشغيلية:7
(مالحظة :توجد بعض التداخالت ،وغالبا ً ما تكون األنشطة المحددة في مجال معين داعمة للعديد من األهداف البحثية).
تحسين المراقبة الهيدرولوجية لتوليد معلومات هيدرولوجية ومعلومات عن الغالف الجليدي تعزز فهمنا
وتقييمنا لكمية ونوعية موارد المياه ،بما في ذلك المياه السطحية والجوفية على حد سواء

.1

ال يمكنك إدارة ما ال يمكنك قياسه .فجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية وتوليدها أمران أساسيان في الهيدرولوجيا
التطبيقية وضروريان لحماية وإدارة موارد المياه .وتكتسي معرفة الحالة واالتجاهات الحالية لموارد المياه في أي بلد
(السطح ،واألرض ،والثلج ،والجليد) ،عبر النطاقات المكانية والزمانية على حد سواء ،أهمية بالغة لضمان قدرة
اإلمدادات على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية؛ وتوزيع المياه بين االستخدامات المتنافسة؛ وتخطيط وتصميم
وتشغيل مشاريع المياه؛ وتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية للمشاريع واالستراتيجيات القائمة والمقترحة
المعنية بالمياه؛ وتوفير األمن لألشخاص والممتلكات ضد األخطار المتعلقة بالمياه ،وال سيما الفيضانات والجفاف .ويلزم
توافر بيانات تمكن من تحديد اإلحصاءات الهيدرولوجية ،بما في ذلك الظواهر المتطرفة ،المهمة للتخطيط والتصميم في
المستقبل بما في ذلك متوس ط القيم السنوية أو الشهرية أو الموسمية؛ والحدود القصوى والدنيا والنسب المئوية المختارة
لفترات تتراوح بين اآلنية و 30يوماً؛ وقياسات التقلبية (مثل التباين) .وتحدد هذه البيانات مجتمعة النظام الهيدرولوجي
الذي يلزم إدارته وتوفر مدخالت مهمة في نماذج الطقس والمناخ .ولتحقيق هذا الهدف ،ترد فيما يلي مجاالت بحوث
محددة ذات أولوية للمنظمة ):(WMO
1.1

جمع البيانات الهيدرولوجية

يتضمن ذلك جمع ومعالجة وتنظيم كل من البيانات الموقعية وبيانات االستشعار عن بُعد ذات الصلة بما يلي:
ُّ
وتقطر الضباب)؛ ومساحة الغطاء الثلجي والمكافئ المائي للغطاء
أ) قياس الهطول (األمطار وتساقط الثلوج،
الثلجي؛ والتبخر؛ ومناسيب األنهار وتدفقاتها؛ ومناسيب البحيرات والخزانات؛ ومناسيب المياه الجوفية وتدفقاتها؛
وتركيزات الرواسب وتدفقاتها في األنهار؛ والجودة البكتريولوجية والكيميائية والفيزيائية للمياه السطحية والمياه
الجوفية؛ واستخدام المياه؛ وخواص وحاالت وتدفقات المناطق السطحية والجوفية في مجموعة من النطاقات
المكانية والزمانية؛ ب) وجمع البيانات والمعلومات الجيوفيزيائية الالزمة لتحسين نمذجة النظم الهيدرولوجية،
مثل األوضاع المقطعية الطوبوغرافية والعُمقية ،وطوبوغرافيا األحواض ،وتخطيط مستجمعات المياه
والمستجمعات الفرعية ،والغطاء األرضي ،وأنواع التربة.
وال يزال من الصعب رصد بعض الخواص الهيدرولوجية أو أن قياسها مكلف بالنطاق المطلوب أو االستبانة
المطلوبة .وينبغي أن يتضمن البحث تطوير أدوات وتقنيات لجعل القياسات أكثر فعالية من حيث التكلفة وأن
تكمل ،عند االقتضاء ،بعض البيانات الدقيقة من خالل البيانات األقل دقة (مثل التعلم اآللي) التي توسع أو تحسن
بيانات الرصد المتوفرة لدينا بأقل تكلفة .وينبغي إيالء االهتمام إلى فهم القيمة النسبية للرصدات الهيدرولوجية
التقليدية مقابل البيانات اللينة (الرصدات النوعية الواردة من األشخاص العاديين والعلميين من المواطنين،
واستخراج البيانات ،وما إلى ذلك) ،ويمكننا تحت أي ظروف استنتاج السلوك المستقبلي للنظم الهيدرولوجية من
البيانات المكانية المعاصرة.

الحصيلة :تُتاح على نطاق واسع أساليب منخفضة التكلفة ومناسبة السياق تتسم بالفعالية والكفاءة للرصدات
الهيدرولوجية ويسهل استخدامها.

 7المبادئ التوجيهية بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وتشغيلها وإدارتها ،مطبوع المنظمة رقم ،1195
2017؛ والمبادئ التوجيهية بشأن دور المرافق الوطنية للهيدرولوجيا وتشغيلها وإدارتها ،مطبوع المنظمة رقم .2006 ،1003
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1.2

تصميم شبكات المراقبة الهيدرولوجية وتقييمها

يجب أن تُطور نظم جمع البيانات الهيدرولوجية (على جميع النطاقات) بشكل مدروس حتى تكون فعالة ومستدامة
وتلبي االحتياجات ال حالية والمستقبلية لجميع المستخدمين مع تقليل التكاليف إلى أدنى حد وزيادة التغطية إلى
أقصى حد .وستحتاج هذه النظم إلى التكيف والنمو مع تغير االحتياجات والقدرات والموارد .وتشمل األسئلة
البالغة األهمية ما يلي على سبيل المثال ال الحصر :ما هي البيانات المطلوبة ألي غرض عبر جميع المستخدمين
واألطراف المعنية؟ أين؟ كم مرة أو بأي دقة زمنية؟ ما هي المعايير الوظيفية المطلوبة لشبكات المراقبة
الهيدرولوجية؟ كيف يمكننا تحسين جمع البيانات إلى المستوى األمثل (على سبيل المثال من خالل الجمع بين
مصادر بيانات متعددة ذات جودة مختلفة ودمج بيانات االستشعار عن بُعد ورصدات المواطنين وإنترنت األشياء،
والتكنولوجيات المنخفضة التكلفة)؟ ما هي طرق تجميع البيانات التي نستخدمها؟ كيف يمكننا االستفادة بشكل
أفضل من البيانات الموقعية وبيانات االستشعار عن بُعد ،وكيف يمكننا تقليل عدم اليقين؟ وهل يمكننا تقليل عدم
اليقين ،على سبيل المثال ،باستخدام إحصائيات بايز لتقييم أداء النماذج مقابل الرصدات خالل فترة تحكم منتقاة؟
ما هو التسلسل المناسب لالستثمارات الضرورية للوفاء بمتطلبات النظام مع التحسين التدريجي لجودة البيانات،
واستبانتها وتقديمها؟

الحصيلة :تتوافر للمرافق ) (NHSsو /أو المرافق ) (NMSsأدوات لتخطيط وإنشاء شبكات مراقبة هيدرولوجية
قابلة للتكيف /النمو مع تغير االحتياجات والموارد.
تحسين التنبؤ الهيدرولوجي

.2

من الوظائف الرئيسية للمرافق ) (NHSsوالمرافق ) (NMSsتوفير المعارف والمعلومات بشأن كيفية تصرف أو تفاعل
نظام األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،والتنبؤ بالحالة المستقبلية لموارد المياه ،استناداً إلى المدخالت المقاسة أو مدخالت
المحاكاة (الهدف  ،)1عبر نطاقات زمنية متعددة – مدى قصير جداً (الفيضانات الخاطفة) ،ومدى قصير ومتوسط
(الفيضانات النهرية) ،ومدى طويل (التنبؤات والتوقعات دون الموسمية والموسمية) ،ومدى طويل جداً (اإلسقاطات
المناخية) .وهذه المعارف والمعلومات ضرورية للغاية لإلدارة اليومية لموارد المياه ،وتخطيط وتصميم البنية التحتية
والمستوطنات البشرية ،وحماية األرواح والممتلكات من الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة .وينبغي أن تستند هذه
المعارف والمعلومات إلى احتياجات المستخدمين النهائيين والدوائر الهيدرولوجية ودوائر األرصاد الجوية المحددة
بوضوح بما يتفق مع أهداف المرافق ) (NHSsوالمرافق ) .(NMSsومن شأن اعتماد نهج شامل لسلسلة القيمة الخاصة
بالتنبؤ الهيدرولوجي أن يدعم تكامل جوانب الهيدرولوجيا المختلفة (بدءاً من الرصد وإدارة البيانات ،ووصوالً إلى
نمذجة اإلنذارات المبكرة ونشرها) وتخصصات أخرى ،بما في ذلك العلوم االجتماعية ،لضمان فعالية التدخالت التي
تعزز التأهب للكوارث والتصدي لها  .ولتحقيق هذا الهدف ،ترد فيما يلي مجاالت البحوث المحددة ذات األولوية
للمنظمة ):(WMO
2.1

النمذجة الهيدرولوجية والتنبؤ الهيدرولوجي ونمذجة الغالف الجليدي والتنبؤ به

يتضمن ذلك تحسين إجراءات استيعاب البيانات والتنبؤ في الوقت شبه الحقيقي وتقنيات النمذجة (النماذج القائمة
على أساس مادي ،أو النماذج التي تعتمد على البيانات أو النماذج الهجينة) لتقييم الحالة الحالية والمستقبلية لموارد
المياه – الكمية والنوعية على حد سواء عبر جميع األشكال – وتأثيرها على نظم الطقس والمناخ عبر النطاقات
المكانية والزمانية .ويكتسي فهم عدم اليقين عبر هذه العمليات وعزوه إلى سببه الحقيقي أهمية بالغة لدعم عملية
قوية لصنع القرار .وثمة حاجة أيضا ً إلى تحسين طرق تحديث حالة النماذج ونمذجة جودة المياه والتنبؤ بها ،بما
في ذلك من خالل تطوير طرق مراقبة مبتكرة من قبيل القياسات البديلة أو تقنيات االستشعار عن بُعد .وربما
األهم من ذلك ضرورة أن تكون هذه األدوات في متناول المرافق ) (NHSsوالمرافق ) (NMSsوجاهزة
لالستخدام.

الحصيلة :تحسين نمذجة النظم الهيدرولوجية والتنبؤ بها عبر النطاقات المكانية والزمانية على حد سواء.
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تقدير الهطول والتنبؤ به

من أكثر المدخالت التي تشتد الحاجة إليها في النماذج الهيدرولوجية تقديرات وتنبؤات الهطول الكمية المناسبة
زمانيا ً ومكانيا ً (تقديرات الهطول الكمية ) (QPEوتنبؤات الهطول الكمية ) .)(QPFومن نواح عديدة ،ال يزال
هناك الكثير مما يدعم تقديرات الهطول الكمية ) (QPEوتنبؤات الهطول الكمية ) (QPFيفتقر إلى الفهم الجيد.
ولتوفير هذه النواتج ،يستخدم عدد من الطرق المختلفة لتقدير كميات الهطول من البيانات ال ُمجمعة بواسطة رصد
المحطات ،أو الرادار ،والسواتل ،أو منصات االستشعار عن بُعد األخرى ،ولكن ال يزال هناك عدد من الفجوات
الحرجة ،بما في ذلك :تحقيق االستبانة المكانية والزمانية الالزمة للنماذج الهيدرولوجية؛ وتقليل /تقدير عدم اليقين
بكمية وموقع ووقت نواتج تقديرات الهطول الكمية ) /(QPEتنبؤات الهطول الكمية ) (QPFوآثار تغير المناخ؛
ومواءمة نواتج تقديرات الهطول الكمية ) /(QPEتنبؤات الهطول الكمية ) (QPFمع المتطلبات الهيدرولوجية؛
والحد من زيادة عدم اليقين من تنبؤات الهطول الكمية ) (QPFمن خالل النماذج التصاعدية؛ والقيام ،باالقتران
مع مجاالت البحث األخرى ذات األولوية ،بتحسين النمذجة المتقارنة لألرصاد الجوية الهيدرولوجية بما في ذلك
فهم كيفية تأثير تدفقات المياه السطحية على نظم الطقس والمناخ كجزء من نُهج نمذجة "نظام األرض".
وسيتطلب التفكير المتكامل بشأن نظام األرض ،أو النهج السلس ،تعاونا ً قويا ً عبر مختلف التخصصات العلمية
بدءاً من العلوم الدقيقة واالجتماعية ،ال سيما األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ،ودمج هذه
التخصصات.

الحصيلة :تحسين مخرجات تقديرات الهطول الكمية ) (QPEوتنبؤات الهطول الكمية ) (QPFعبر النطاقات
المكانية والزمانية وبمختلف االستبانات ،وتوافقها بشكل أفضل مع المدخالت المطلوبة للنماذج الهيدرولوجية.
2.3

فهم الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة والتنبؤ بها

حظيت الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة – مثل الجفاف والفيضانات وهطول األمطار الغزيرة وما إلى ذلك –
باهتمام أكبر في العقود األخيرة بسبب آثارها الواسعة النطاق على المجتمع والنظم اإليكولوجية وصالتها بتغير
المناخ .وفي ظل الظروف المتطرفة ،يستجيب النظام الهيدرولوجي بشكل مختلف ،وال يكفي التركيز على متغير
هيدرولوجي مناخي واحد أو ظاهرة متطرفة هيدرولوجية مناخية واحدة لوصف سلوك النظم الهيدرولوجية أو
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه الظواهر المتطرفة وصفا ً شامالً .وغالبا ً ما يزداد تعقيد هذا األمر بفعل
الظواهر المركبة التي يتضاعف فيها تأثير مزيج من الدوافع و /أو األخطار المتعددة ،أو التكرار المتسلسل
لظواهر متطرفة متعددة في موقع واحد أو مواقع متعددة ،وغالبا ً ما يكون هذا المزيج مسؤوالً عن العديد من أشد
اآلثار المتعلقة بالطقس والمناخ .وسيكتسي فهم ونمذجة هذه الظواهر المعقدة والمتطرفة لتحسين التنبؤ على
المدى القصير جداً والطويل – بما في ذلك النُهج التجريبية ،والتحليل العشوائي المتعدد المتغيرات ،وتقدير عدم
اليقين التنبؤي ،والنهج اإلرشادي ،واالنحدار الكمي ،والذكاء االصطناعي وما إلى ذلك – أهمية بالغة للتنبؤ بآثار
تغير المناخ وإدارتها والحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الهيدرولوجية /كوارث الطقس .وباإلضافة إلى
ذلك ،ينبغي استخدام طرق تمديد سالسل البيانات (باستخدام  ،paleodataو ،proxydataوإضفاء الطابع اإلقليمي
وما إلى ذلك) على نطاق واسع في المجاالت التطبيقية .وينبغي أن تصبح بيانات إعادة التحليل مفيدة لفهم ظواهر
الطقس المتطرفة السابقة واالستجابات الهيدرولوجية ذات الصلة .وينبغي استكشاف الذكاء االصطناعي والتعلم
اآللي لتحسين النمذجة بما في ذلك في أحواض األنهار التي تفتقر إلى بيانات الرصد القائمة على األحواض التي
خضعت للنمذجة الجيدة.

الحصيلة :زيادة القدرة على نمذجة مدى استجابة النظام الهيدرولوجي للظروف المتطرفة والمركبة.
2.4

تقييم /نمذجة التفاعالت بين البشر والمياه والنظم اإليكولوجية

تتمثل الغاية من الهيدرولوجيا التطبيقية في المساهمة في اإلدارة المستدامة للمياه لتلبية االحتياجات المجتمعية.
ولذا ،فمن األهمية بمكان فهم العالقات بين المياه واالحتياجات المجتمعية وتقييم اآلثار الناجمة عن تغير الظروف
الهيدرولوجية والمناخية وإدارة موارد المياه على الناس والبيئة .ويتضمن ذلك اآلثار على صحة اإلنسان وما
يقدره الناس من أبعاد اجتماعية /ثقافية واقتصادية وبيئية وأمنية للمياه .ويتطلب ذلك وصفا ً كامالً للنظام
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الهيدرولوجي (أي الجودة ،والكمية ،والموقع ،والتوقيت ،واالستخدامات وما إلى ذلك) من حيث إمكانية دمجه
بسهولة في النماذج البيئية واإليكولوجية والنماذج الصحية البيئية األخرى استجابة الحتياجات المستخدمين/
األطراف المعنية ومع مراعاة التفاعالت المختلفة ،على سبيل المثال في المناطق الساحلية ومصبات األنهار أو
مناطق الجبال العالية .ويتطلب أيضا ً قياس اآلثار البشرية والقرارات المتعلقة بإدارة المياه على دورة المياه (مثل
الري ،والتنمية في السهول الفيضية وتحويل مناطق الغمر ،وتشغيل الخزانات ،والنمو السكاني ،وتحضر المناظر
الطبيعية ،والتنافس على استخدام األراضي) .وسيتطلب ذلك تحليالً مختلطا ً لألساليب يجمع بين البيانات الكمية
والنوعية لفهم قيمة المياه بشكل أفضل عبر جميع األبعاد ولدى جميع األطراف المعنية.

الحصيلة :تحسين نمذجة التفاعالت بين البشر والمياه والنظم البيئية.
تطوير وتحسين األساليب واإلجراءات والتقنيات ذات الصلة لجمع البيانات الهيدرولوجية لدوائر
المستخدمين وتحليلها ونقلها /اإلبالغ عنها

.3

ربما تكون أهم وظائف المرافق ) (NHSsهي تزويد المستخدمين ببيانات هيدرولوجية موثوقة يتم االسترشاد بها في
عملية صنع القرار .ويعني ذلك توفير بيانات ومعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن الظروف الماضية والحالية
والمستقبلية بطريقة تيسر النفاذ إليها وتمكن من استخدامها من قبل جميع األطراف المعنية .وفي ظل إنتاج العديد من
التيرابايت من المعلومات الهيدرولوجية كل ثانية ،فإن تحديات جمع البيانات والتحقق من صحتها وتنظيمها ونشرها قد
تكون هائلة ،ال سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً .وتوجد حاليا ً العديد من األدوات والمنصات
لتيسير الوصول إلى البيانات والمعلومات الهيدرولوجية (مثل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
ونظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOSوأداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARونظام
معلومات المنظمة ) ،(WISوالنظام العالمي التابع للمنظمة بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) ،(HydroSOSونظام
مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .)(WDQMSويلزم تحسين هذه األدوات والمنصات
ويلزم تطوير أدوات وأساليب جديدة لضمان قدرة الناس على النفاذ إلى البيانات التي يحتاجون إليها ،وعندما يحتاجون
إليها ،بالشكل الذي يرغبونه ،وبطريقة عادلة ،دون إحداث عبء غير مستدام على المرافق ).(NHSs
ويجب أن يستند كل ذلك إلى فهم سليم لما إذا كانت هذه المعلومات يستخدمها مختلف المستخدمين في صنع قراراتهم و/
أو مدى استخدامهم لها ،وأفضل وسيلة لقياس عدم اليقين ونقله ،والتحدي المتمثل في توفير معلومات هيدرولوجية في
الوقت الفعلي للمرافق ) (NHSsوالمرافق ) ، (NMSsوإكمال سلسلة اإلمداد من البيانات إلى المعلومات إلى المعارف
إلى العمل.
3.1

معالجة البيانات ومراقبة الجودة

بعد جميع البيانات ،ما هي األدوات واألساليب الالزمة لتنقيحها والتحقق من صحتها ،ال سيما في الدول الجزرية
الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل .كيف يمكن القيام بذلك على نطاق
واسع وبتكلفة منخفضة ،وبشكل مستدام؟

الحصيلة :البيانات التي ُجمعت موثوقة.
3.2

تخزين البيانات ،والنفاذ إليها ،ونشرها

ما هي أدوات وطرق أرشفة البيانات وتخزينها ،وتيسير النفاذ إلى البيانات بطريقة منصفة ومستدامة ،وضمان أن
تتوافر للمستخدمين سبل النفاذ إلى البيانات التي يحتاجون إليها ،عندما يحتاجون إليها؟ يلزم وضع سياسة للبيانات
المفتوحة لزيادة قيمة البيانات إلى أقصى حد ،وتحسين الكفاءات ،وتوسيع نطاق البحث والتعلم بشكل منصف.
وينبغي لدوائر الهيدرولوجيا أن تعزز المبادئ ( FAIRيمكن العثور عليها ،ويمكن النفاذ إليها ،وقابلة للتشغيل
البيني ،وقابلة لإلعادة االستخدام) و /أو نُهج النفاذ المفتوح (التي اعتمدتها بالفعل عدة دوائر عبر مختلف مجاالت
نظام األرض – من قبيل دوائر الغالف الجوي ،وتكوين الغالف الجوي ،والمحيطات ،والمناخ ،والغالف
الجليدي) وأن تلتزم بها .ويجب أن يكون النفاذ إلى البيانات الهيدرولوجية مفتوحا ً من الجانب الفني (أي تُتاح في
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نسق معياري يمكن قراءته آليا ً ليعالجها تطبيق حاسوبي يتضمن برامج معالجة مفتوحة ومتاحة مجاناً) ومفتوحا ً
من الناحية القانونية (أي مرخص بشكل صريح بما يسمح باالستخدامات التجارية وغير التجارية وإعادة
االستخدام دون قيود) .وقابلية التشغيلي البيني فيما بين مقدمي البيانات ومستخدميها يتطلب أيضا ً إدراج قابلية
التشغيل البيني لألدوات بغية اتباع نهج متقدم شامل إلزالة الفجوة الرقمية في الهيدرولوجيا.

الحصيلة :إتاحة البيانات لجميع المستخدمين ،بالشكل الذي يرغبونه ،وعندما يحتاجون إليها.
3.3

االتصاالت

من العوامل األساسية لهذه االستراتيجية ،والمحورية لمهمة المنظمة ) ،(WMOاستخدام العلم والبيانات
والمعلومات لالسترشاد بها في إدارة موارد المياه .والمقياس الرئيسي لنجاح هذه االستراتيجية يتمثل فيما إذا كان
المستخدمون النهائيون – من جميع األنواع في جميع األماكن – لديهم القدرة على النفاذ إلى المعلومات
الهيدرولوجية التي يحتاجون إليها وفهمها التخاذ قرارات أفضل .ويجب أال تؤخذ الثقة في المعلومات والبيانات
واألدوات العلمية كأمر مسلم به ،ولكن يلزم بناؤها وحفظها بعناية من خالل جعل العلم متاحا ً وشفافا ً تماما ً بشأن
ما هو معروف ،أو غير معروف ،أو ربما يكون معروفاً .ويلزم شرح آثار حاالت عدم اليقين هذه – حيثما كانت
مهمة وحيثما كانت غير ذلك – بشكل كامل بعبارات مفهومة وذات مغزى للمستخدمين النهائيين واألطراف
المعنية .ويجب أن يكون ذلك مكونا ً ُمدرجا ً بشكل كامل في تصميم جميع األنشطة البحثية عبر هذه االستراتيجية.
وينبغي مراعاة عمليات ونواتج االتصاالت مقدما ً في عملية تصميم المشروع ،ودعم المرافق ) (NMSsوالمرافق
) ،(NHSsوإشراك المستخدمين النهائيين واألطراف المعنية في التصميم.

الحصيلة :لدى المستخدمين النهائيين للمعلومات /البيانات الهيدرولوجية فهم واضح لمعني البيانات ونواج العلوم
الهيدرولوجية األخرى ،وتفسير حاالت عدم اليقين المتعلقة بها.
النهوض باإلجراءات
ستتخذ المنظمة
األولوية هذه:

)(WMO

وشركاؤها الخطوات التالية لتحفيز اإلجراءات الرامية إلى معالجة مجاالت البحث ذات

أوالً-

التماس المقترحات البحثية (كانون الثاني /يناير من السنوات الزوجية بدءاً من عام  :)2022إطالق الدعوة
من خالل شبكات الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOوالشركاء إلى التماس مقترحات تتناول مجاالت البحث
ذات األولوية باستخدام النموذج أدناه.

ثانيا ً-

إعداد المقترحات وصياغتها (شباط /فبراير) ( 1.5-1صفحة لكل مقترح؛ بإجمالي  4-3صفحات) .سيتضمن
كل مقترح العناصر التالية:
•

تحديد مجال عمل معين /سؤال مطلوبة اإلجابة عليه /ناتج يلزم تطويره

•

وصف الكيفية التي سيؤدي بها هذا النشاط إلى النهوض بمهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ) (NMHSفي مجال الهيدرولوجيا التطبيقية ودعم البرامج /المبادرات المركزية /اإلقليمية
األخرى التابعة للمنظمة )(WMO

•

خطوات محددة /أنشطة محددة يلزم اتخاذها /االضطالع بها حتى عام  2032بمؤشرات رئيسية

•

تحديد البرامج /الشراكات ذات الصلة – داخل المنظمة ) (WMOوخارجها – التي يمكن أن تدعم تنفيذ
خطة البحث هذه أو تكمله أو توجهه

•

أشكال وجداول ذات صلة لتجميع وتصور األفكار والرؤى وما إلى ذلك.
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ثالثا ً-

استعراض المقترحات :إنشاء فريق استعراض مكون من  5-4خبراء الستعراض المقترحات من حيث
الغرض والوضوح وإمكانية التنفيذ .وسيضم الفريق ممثالً من فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPومجلس
البحوث ) ،(RBواليونسكو ) ،(UNESCOوالرابطة ) ،(IAHSوسيضم خبرات تشغيلية وبحثية على حد سواء.

رابعا ً-

استعراض المقترحات وتوحيدها (آذار /مارس – نيسان /أبريل) :سيعمل فريق االستعراض مع المؤلفين
لغرض التحسين /التوضيح والتوحيد عند االقتضاء.

خامسا ً-

عقد حلقة عمل افتراضية الستعراض المقترحات وترتيبها (نيسان /أبريل) :سيجري استعراض األنشطة
البحثية المقترحة ومناقشتها وتصنيفها .وسيتم االختيار النهائي من بين  5-3مقترحات .وستتضمن حلقة العمل،
باإلضافة إلى فريق الخبراء المعني باالستعراض ،رئيس ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية ومسؤولين
(رؤساء ونواب رؤساء) من اللجان الفنية لديهم خلفية في مجال الهيدرولوجيا ،ورئيس اللجان الدائمة وأفرقة
الدراسة التابعة للجان الفنية والمعنية بالهيدرولوجيا ،ومستشارين هيدرولوجيين إقليميين.

نموذج المقترح البحثي
(صفحة –  3صفحات)
معلومات أساسية (فقرة – فقرتان) :يُرجى وصف المشكلة التي تحاول حلها ،ولماذا هي مهمة ،ومدى عالقتها بمهمة
المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالهيدرولوجيا التطبيقية.
الغاية (جملة واحدة) :بيان واضح للمجال البحثي ،أو السؤال الذي تريد اإلجابة عليه ،أو المنهجية /األداة التي ترغب
في تطويرها
األثر (فقرة واحدة) :ما الذي سيغيره /سيمكن منه تحقيق هذه الغاية .ما هي سياسة المنظمة ) (WMOأو الغايات
البرامجية التي سيدعمها ذلك.
األنشطة البحثية :قائمة مفصلة لألنشطة المحددة التي سيتم االضطالع بها لتحقيق الغاية.
المخرجات والمؤشرات :مجموعة موجزة من المخرجات المحددة (الناتج المباشر للنشاط البحثي) والمؤشرات التي
يمكن استخدامها لقياس النجاح.
التكلفة المقدرة (بالدوالرات األمريكية):
الشركاء المحتملون :داخل وخارج المنظمة ) (WMOعلى حد سواء.

المرفق  2للقرار

(Cg-Ext(2021)) 5

موجز تنفيذي الستراتيجية استدامة النظام التوجيهي ذي التغطية العالمية للفيضانات الخاطفة

موجز تنفيذي
ألف-

معلومات أساسية

إدراكا ً لآلثار المأساوية للفيضانات الخاطفة ) (Cg-XVعلى حياة وممتلكات السكان المتضررين ،أنشأت المنظمة
) ،(WMOبالتعاون مع مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCووكالة التنمية الدولية للواليات المتحدة /مكتب المساعدة
اإلنسانية ) ،(USAID/BHAواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي المرفق الوطني لألرصاد الجوية
النظام التوجيهي ذي التغطية العالمية للفيضانات الخاطفة (المشار إليه اختصاراً فيما يلي بـ
)،(NOAA/NWS
َ
) (FFGS/WGCلمساعدة المتنبئين بتزويدها بالتوجيهات الالزمة للقيام في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق بإصدار
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وتوزيع اإلنذارات بشأن الفيضانات الخاطفة في األحواض الصغيرة 1.وينفذ هذا النظام ) (FFGS/WGCلكل بلد بمفرده
ولمناطق تضم عدة بلدان ،باستخدام النظام ) (FFGSالذي تتولى تشغيله المرافق الوطنية ) ،(NMHSsإلعداد تحذيرات
من حدوث فيضانات خاطفة .ويقدم النظام ) (FFGS/WGCالتدريب للمتنبئين على االستخدام الفعال للنظام .وتشير
التقديرات إلى أن مركز البحوث الهيدرولوجية ) (HRCوالمنظمة ) (WMOقد وفرا منذ بدء تعاونهما التدريب ألكثر من
 3000فرد في جوانب مختلفة من عمليات النظام التوجيهي ) (FFGSوصيانته .والهدف الرئيسي للنظام )(FFGS/WGC
هو تعزيز قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى التنبؤ بوقوع مخاطر جوية مائية ،وتحديداً الفيضانات الخاطفة ،وما
يتصل بها من مخاطر ،مثل االنهيارات األرضية الناجمة عن هطول األمطار ،وذلك إلنقاذ األرواح وتخفيف معاناة
الناس ،والحد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه المخاطر .وفي الوقت الحالي ،يخدم النظام ) (FFGS/WGCزهاء
 40في المائة من سكان العالم ،شامالً ما يقرب من  3مليارات شخص في أكثر من  60بلداً 2.وقواعد حوكمة النظام
) (FFGS/WGCمنصوص عليها في مذكرة تفاهم مبرمة بين المنظمة ) ،(WMOومركز البحوث الهيدرولوجية )،(HRC
والوكالة ) ،(USAID/BHAواإلدارة الوطنية ) ،(NOAA/NWSويشار إلى تلك األطراف في ما يلي باسم الشركاء في
النظام التوجيهي ) (FFGSبموجب مذكرة التفاهم .وأما مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFIالتي أطلقتها المنظمة )(WMO
بموجب القرار  ،(Cg-XV) 21فتوفر الدعم واإلشراف على برامج ومشاريع المنظمة ) (WMOللتنبؤ بالفيضانات ،بما في
ذلك النظام التوجيهي ) (FFGSواألنشطة المرتبطة به.
وللنظام التوجيهي ) (FFGS/WGCتاريخ من النجاح طويل .والمفهوم الذي يقوم عليه هذا النظام يستخدم نهجا ً إقليميا ً
لدعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي اكتشاف الفيضانات الخاطفة والتنبؤ بها والتحذير منها ،وقد طبق ألول مرة في عام
 2004في تنفيذ النظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة في أمريكا الوسطى )) .((CAFFGSوقام مركز البحوث
الهيدرولوجية ) (HRCبتصميم وبناء النظام التوجيهي ) .(CAFFGSوقدَّم نواتج لبلدان أمريكا الوسطى السبعة جميعا ً
حيث اضطلعت كوستا ريكا بوظائف المركز اإلقليمي.
وانطالقا ً من العمليات الناجحة للنظام التوجيهي ) ،(CAFFGSاجتمع مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCوالوكالة
) ،(USAID/BHAواإلدارة ) (NOAA/NWSمع المنظمة ) (WMOللشروع في مباحثات بشأن توسيع نطاق تطبيق النظام
التوجيهي للفيضانات الخاطفة على الصعيد العالمي .وعقب هذا االجتماع ،جرى توثيق النظام التوجيهي )(FFGS/WGC
في عام  2007في دليل وضعه مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCوالمنظمة ) ،(WMOوالوكالة )،(USAID/BHA
واإلدارة ) .(NOAA/NWSوفي وقت الحق في السنة ذاتها ،عُقد المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية )(Cg-XV
ووافق على تنفيذ النظام التوجيهي ) (FFGS/WGCالذي أيدته لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyالتابعة للمنظمة )(WMO
باال شتراك مع لجنة النظم األساسية ) (CBSفي المنظمة ) (WMOوبالتعاون مع اإلدارة ) ،(NOAA/NWSومركز
البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCوالوكالة ) . (USAID/BHAثم اتخذت الشراكة صيغة رسمية بواسطة مذكرة التفاهم
التي تقدم ذكرها.
باء-

هدف االستدامة

كما يتضح في بلدان عديدة ،فإن للنظام ) (FFGSدوراً حاسما ً في إنقاذ األرواح فهو يمكن األجهزة الحكومية من إصدار
تحذيرات من حدوث فيضانات خاطفة .ونظراً العتماد أكثر من  60مرفقا ً من المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى عمليات
النظام ) (FFGSإلعداد هذه التحذيرات لبلدانها ،فقد أصبح أوضح فأوضح وجود حاجة ملحة لبذل جهود في الوقت
الحاضر لضمان استدامة عمليات هذا النظام .وبنا ًء على ذلكُ ،وضعت هذه االستراتيجية ،أي استراتيجية االستدامة
للنظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة ،بهدف توفير الرؤية والنُهج التي يتعين اتباعها للمساعدة في تحقيق استدامة النظام
) ،(FFGS/WGCوعمليات النظام التوجيهي ) (FFGSذاته ،وأوجه تنفيذه .وتطبَّق هذه االستراتيجية التي ترمي إلى تحقيق
االستدامة طويلة األجل باتخاذ تدابير انتقالية متنوعة.
 1المسماة سابقا ً الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث ).(USAID/OFDA
 2يُرجى زيارة الموقع  https://public.wmo.int/en/projects/ffgsلالطالع على قائمة البلدان المشاركة في النظام ).(FFGS/WGC
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وأما األسس التي قامت عليها هذه االستراتيجية فهي ا ستنتاجات مراجعة خارجية للنظام ) (FFGS/WGCأ ُنجزت في
عام  ،2018ونتائج ورشة عمل النظام ) (FFGS/WGCالتي عقدت في عام  ،2019والخبرة المكتسبة في التنبؤ
بالفيضانات الخاطفة وتقديم التحذيرات منها ،واألفكار العميقة التي توصل إليها شركاء مذكرة التفاهم بشأن النظام
التوجيهي ) ،(FFGSوواضعو المسودة األولى ،واقتراحات مراجعي التقرير الكثيرين .واستُخدمت مسودة استراتيجية
االستدامة والعوامل الحاسمة األربعة التي تتضمنها للمساعدة في جعل المناقشات مركزة في الجلسات المخصصة
لالستدامة التي عقدت في أثناء ورشة عمل النظام ) .(FFGS/WGCوتوصف هذه العوامل الحاسمة في "تقرير أعمال
ورشة عمل النظام التوجيهي العالمي" بأنها مسودة استراتيجية االستدامة.
وهذه العوامل الحاسمة التي ُحددت ونوقشت في أثناء الورشة هي محور "استراتيجية االستدامة" ،وتساعد على تنظيم
األفكار واألنشطة الرامية إلى المساعدة في تحقيق االستدامة المنشودة جداً .وهذه العوامل هي (1) :إعداد نموذج جامع
وموسع للحوكمة؛ ) (2زيادة الجهود التي تبذل في مجال التدريب وتعزيزها؛ ) (3زيادة إبراز صورة النظام التوجيهي
)(FFGS؛ ) (4تقديم دعم إضافي للموارد المالية والبشرية .وكانت الورشة العالمية مهمة في تحديد الرؤية واألنشطة
الالزمة للمساعدة في تحقيق االستدامة ،ونتج عنها بيان أنطاليا بشأن مستقبل النظام التوجيهي للفيضانات الخاطفة
(المرفق  )1ومواد عن كل من هذه العوامل الحاسمة (المرفق .)2
نظام شامل لإلنذار
ولدى وضع االستراتيجية ،جرى التسليم بأن النظام التوجيهي يُستخدم على الصعيد الوطني في إطار
ٍ
المبكر بالفيضانات الخاطفة .وفي داخل النظام األوسع ،يستوعب النظام التوجيهي ) (FFGSبيانات ونواتج ،ونماذج
للظروف الجارية والمستقبلية ،وينتج نواتج للتشخيص والتنبؤ .كما يسمح للخبراء باستعراض وتعديل التوقعات بناء على
أحدث بيانات ومعارف الخبراء .والنظام التوجيهي أكثر من نموذج هيدرولوجي ،بل هو مصمم لمساعدة المتنبئين
الوطنيين على إعداد التحذيرات وتوصيلها .فهو يساهم فعالً مساهمةً كبيرةً في إتاحة أفضل المعلومات المتوافرة للتمكين
من التصدي بفعالية للحد من الخسائر.
ويشهد أحد الشركاء في النظام التوجيهي ) (FFGSبموجب مذكرة التفاهم ،وهو المنظمة ) ،(WMOعملية إصالح ذاتي
لتبسيط عملها وصنع قراراتها .واستراتيجية االستدامة كما ُوصفت بإيجاز هنا تحاول أن تظهر اآلثار اإليجابية إلعادة
التنظيم هذه واالستفادة من هذه اآلثار ألغراض االستدامة المستقبلية للنظام ).(FFGS/WGC
وأُعدت في تموز /يوليو  2020مسودة أولية الستراتيجية االستدامة ،ثم عُممت على جميع المراكز اإلقليمية والوطنية
للنظام التوجيهي وكذلك على الشركاء في مذكرة التفاهم ،مما أسفر عن تلقي نحو  28استعراضا ً للمسودة .ونتج من ذلك
نسخة منقحة من المسودة هي النسخة ) (Version 1.1التي أُعدت بتاريخ  1نيسان /أبريل  2021وعُممت أيضا ً ومعها
 12استعراضا ً إضافيا ً تم تلقيها 3.والعديد من التعليقات التي وردت أبدت تأييداً واسع النطاق الستراتيجية االستدامة،
وأبرزت مجموعة متنوعة من الشواغل ،مؤكدة أحيانا نقاطا ً مطروحة ،ومثيرة في أحيان أخرى نقاطا ً إضافيةً للنظر
فيها .وترد أمثلة على التعليقات التي جرى تلقيها في الفصل الثالث ،القسم دال ،من هذا التقرير .وقد أُخذت في االعتبار
في جميع تعليقات المراجعة عند إعداد النسخة  1.3من استراتيجية االستدامة.
جيم -النتائج الحاسمة
قُيمت العوامل األربعة الحاسمة المشار إليها أعاله ،واستُمدت من هذا التقييم و ُحددت أهم العناصر التي ينبغي النظر فيها
لكل عامل عند تناول مسائل االستدامة في النظام ) .(FFGS/WGCوفي ما يلي عرض عام لهذه العناصر:
العامل الحاسم  - 1إعداد نموذج حوكمة جامع وموسع
•

هيكل إدارة جديد  -ينطوي العامل الحاسم األول على الحاجة إلى تحديد وتعميم حوكمة قوية وجامعة من خالل
لجن ٍة معدَّل ٍة هي لجنة إدارة البرنامج في النظام التوجيهي التي اكتسبت بالتعديل صيغة جديدة من االختصاصات،
والعضوية ،ومسؤوليات اإلشراف ،بما في ذلك مراقبة وتقييم نظام اإلنذار المبكر برمته من األلف إلى الياء،

 3يُرجى زيارة موقع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لالطالع على كامل مجموعة االستعراضات التي وردت.
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ومكوناته ،وعمليات التنفيذ اإلقليمية للنظام التوجيهي ) .(FFGSوينبغي أن تتألف لجنة إدارة البرنامج في النظام
التوجيهي ) (FFGSمن أعضاء يستشرفون األمور ولديهم خبرة في صون وإدامة وتحسين النظام التوجيهي
) (FFGSوالنظام التوجيهي ذي التغطية العالمية ) .(FFGS/WGCومن شأن هذه اللجنة المعاد تشكيلها ،أي لجنة
إدارة البرنامج ) (PMCفي النظام التوجيهي ) ،(FFGSأن تكون مسؤولة عن التشجيع على الشروع في العملية
الجديدة المسماة عملية االنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى العمليات التنفيذية ) ،(R2Oوعن وضع مذكرة
مفاهيمية عن طريقة عملها .ومن المهم ضمان تصميم اختصاصات لجنة إدارة البرنامج ) (PMCتصميما ً يمكن
من اتخاذ قرارات تنفيذية في الوقت المناسب.
وتقوم لجنة إدارة البرنامج ) (PMCأيضا ً بوضع واعتماد اختصاصات الفريق الجديد اإلنشاء وهو فريق الدعم
الفني ) (TSGللنظام التوجيهي ) (FFGSالذي يقدم تقاريره إليها .وفريق الدعم الفني الجديد هذا ) (TSGيتولى
مسؤولية اإلشراف على عملية االنتقال من البحوث إلى العمليات ) (R2Oوضمان تطبيق مراقبة التغييرات في
النظام على نطاق واسع .وتُناط بهذه اللجنة أيضا المسؤولية عن تقديم توصيات للجنة إدارة البرنامج بشأن أي
تغييرات في الهيكل التنفيذي للنظام التوجيهي ) ،(FFGSبما في ذلك الحاجة إلى مراكز جديدة ،فضالً عن إدخال
أي تعديالت على أدوار ومسؤوليات جميع أجزاء نظام االستدامة عموما ً (المراكز العالمية ) ،(GCsوالمراكز
اإلقليمية ) ،(RCsوالمراكز الوطنية ).)(NCs
ومن حيث المبدأ ،ينبغي للجنة إدارة البرنامج ) (PMCفي النظام التوجيهي ) (FFGSأن تتبع توصيات الفريق
االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI-AGالمنشأ عمالً بالقرار  (Cg-XVI) 15بوصفه الهيئة االستشارية
لمبادرة التنبؤ بالفيضانات لدى المنظمة ).(WMO
والصيغة الجديدة للجنة إدارة البرنامج ) (PMCصيغة واسعة وتهدف إلى السماح بتمثيل المنظمات التي تساهم في
استمرار نجاح واستدامة النظام ) .(FFGS/WGCوأما تركيبة وحوكمة لجنة إدارة البرنامج ) (PMCالجديدة فسوف
يحددهما شركاء مذكرة التفاهم بشأن النظام التوجيهي ) ،(FFGSويرجح أن يكون ذلك بعد النظر في بضعة
خيارات .ومن المحتمل أن يضم أعضاء لجنة إدارة البرنامج ممثلين عن الوكالة ) ،(USAID/BHAواللجنة
(اللجان) الفنية للمنظمة ) ،(WMOوفريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPللمنظمة ) ،(WMOوالفريق االستشاري
لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI-AGوأمانة المنظمة ) ،(WMOوهيئات أخرى ذات صلة من هيئات المنظمة
) (WMOحسب االقتضاء ،وهيئة تطوير نظام االستدامة ) ،(HRCواإلدارة ) (NOAA/NWSبالواليات المتحدة
كمساهم رئيسي ،وخبراء مدعوين .ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا الهيكل التنظيمي الجديد يشمل أيضا ً تمثيل
المراكز العالمية للنظام ) ،(FFGSواللجان التوجيهية اإلقليمية للنظام ) ،(FFGSفضالً عن تمثيل اللجان الوطنية
لتطبيقات النظام ) (FFGSالمستقلة .ويمكن أيضا ً أن يدعى للمشاركة في حوكمة النظام ) (FFGS/WGCالعام
المانحون الرئيسيون الذين يدعمون تطوير وتنفيذ نظم اإلنذار المبكر ويستخدمون النظام التوجيهي )(FFGS
استخداما ً جزئيا ً.
ويتيح هذا المنبر التنظيمي الموسع تحسين القيادة وتنسيق الجهود وإبداء التعليقات والمالحظات بشأن تنفيذ
واستدامة النظام ) ،(FFGS/WGCوعمليات تنفيذه اإلقليمية والوطنية ،والنظام التوجيهي ).(FFGS
•

نهج جديد للمراكز العالمية واإلقليمية والوطنية  -تقتضي الحاجة تطوير نهج معدل أو جديد لتصميم وتشغيل
مركز عالمي/مراكز عالمية وتفاعله /تفاعالتها مع مراكز إقليمية من شأنها الحفاظ على النظم القائمة والسماح
بنمو النظم التي تنفذ في المستقبل .وتضطلع حاليا ً بضع مؤسسات تابعة لحكومة وطنية واحدة أو أكثر ،وكذلك
مركز البحوث الهيدرولوجية بأدوار أو وظائف متنوعة من أدوار أو وظائف المركز العالمي ،وهي ذات أهمية
أساسية لتوفير اإلنذار المبكر بالفيضانات الخاطفة من خالل النظم المنتشرة إقليميا ً .وتوفر وظائف المركز
العالمي هذه بيانات ومنتجات ذات أهمية حاسمة .وينبغي لهذا النهج الجديد أن يأخذ في االعتبار ما يلي:
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o

o

توجد حاجة إلى توضيح متطلبات النظام ) (FFGS/WGCوتطبيقاته اإلقليمية في إطار النظام ) (FFGSكي
تؤخذ في االعتبار في التصميم المستقبلي لنظام معلومات المنظمة ) ،(WISوإلى وضع نموذج وظيفي
متماسك عالمي معدل لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSيكون استجابة لحاجات النظام ).(FFGS/WGC
ومن المهم إثبات أن أي تغييرات يُقترح إدخالها على النظام أو على تدفق بياناته ونواتجه إنما هي
تغييرات موثوقة وتفي بمتطلباته التشغيلية ،حتى ال يتعرض هدف النظام التوجيهي ) (FFGSللخطر.
وتوجد حاجة إلى تحديد الوظائف التي توفرها منظمات غير معترف بها حاليا ً ضمن نموذج عالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوتوجد حاجة إلى القيام رسمياً بتحديد وتنفيذ هيكل للنظام
) (FFGS/WGCمن نوع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSربما في السياق األوسع
للنمذجة الهيدرولوجية واإلنذار المبكر بشكل عام .ومن األفضل أن تضطلع المنظمة ) (WMOبهذه
األنشطة التي تنحو منحى النموذج العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوذلك بجهود لجنتها
(لجانها) الفنية وفريق التنسيق الهيدرولوجي التابع لها.

o

ومن المسلم به أن النظام ) (WISهو قيد التطوير ،وينبغي للمنظمة أن تقيم ما إذا كان نظامها إلدارة
البيانات واإلبالغ قادراً في المستقبل على تلبية متطلبات النظام ) .(FFGS/WGCوحتى ذلك الحين ،سوف
يستمر تنفيذ ودعم الحلول التي أُثبتت جدواها مثل نُ ُهج بروتوكول نقل الملفات ) .(FTPومن المأمول فيه
ألغراض االستدامة طويلة األجل أن تكون موارد البنية األساسية للمنظمة ) (WMOنافعة للنظام
ً
) ،(FFGS/WGCوللتنبؤ الهيدرولوجي على وجه أعم .وفي نهاية المطاف ،ورهنا ً بإثبات أن بنية نظام
معلومات للمنظمة ) (WISيلبي على نحو موثوق متطلبات النظام ) ،(FFGS/WGCفإنه يمكن تصميمه
استناداً إلى متطلبات النظام ) (FFGS/WGCالتي تدعم التدفق العالمي للبيانات والنواتج الستخدامها على
مستويي المراكز اإلقليمية ) (RCوالمراكز الوطنية ) (NCللنظام التوجيهي.

o

توجد حاجة إلى تَقصي جدوى تعيين المراكز التالية في إطار النظام الجديد المسمى النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل متواصل:

o

▪

مركز عالمي لبيانات ونواتج السواتل تابع للنظام التوجيهي ) ،(FFGSللحصول على نواتج (مثل
البرنامج العالمي للتقديرات المائية ) )(GHEوإنتاج منتجات (مثل التقديرات المائية العالمية المعدلة
بالموجات الصغرية ) )(MWGHEللتوزيع العالمي على مراكز النظام التوجيهي ) (FFGSالمناسبة،
من مراكز إقليمية ) (RCsومراكز وطنية قائمة بذاتها ) .(NCsوإذا ثبت في نهاية المطاف أن نظام
معلومات المنظمة ) (WISيفي على نحو موثوق بمتطلبات النظام التوجيهي ) ،(FFGS/WGCفقد
يكون من المفيد تقصي جدوى تعيين المركز العالمي لبيانات ونواتج السواتل للنظام التوجيهي
بوصفه مركزاً عالميا ً لنظام المعلومات ) (GISCللمنظمة ).(WMO

▪

مراكز إقليمية ووطنية للنظام التوجيهي ) ،(FFGSحيث يمكن أن تكون المراكز الوطنية إما مراكز
أرصاد جوية وطنية وإما مراكز هيدرولوجية وطنية ،وإما كليهما .ومن المرجح أيضا أن تكون
المراكز اإلقليمية للنظام التوجيهي ) (FFGSمرشحة للتعيين بوصفها مراكز لجمع أو انتاج البيانات
) (DCPCsفي نظام معلومات المنظمة ).(WIS

▪

مركز عالمي للدعم التشغيلي في النظام التوجيهي ) (FFGSيُرجَّح بمساعدة مجموعة ممارسات
متخصصة.

توجد حاجة إلى أنشطة تحدد بوضوح نقاط القوة والضعف واألدوار والمسؤوليات الصريحة ضمن أي
إطار رسمي جديد للمراكز العالمية والمراكز اإلقليمية والمراكز الوطنية الخاصة بالنظام التوجيهي
) ،(FFGS/WGCوأنشطة لتحديد أوجه الضعف القائمة واتخاذ تدابير لمعالجتها .وأما الوظائف التشغيلية
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الحاسمة للنظام التوجيهي ) (FFGS/WGCفتوفرها منظمات لم تصبح بعد جزءاً من النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSومن غير المرجح أنها توفر نواتج انطالقا من منظور نظام معلومات المنظمة
) .(WISومن المسلم به أيضا ً أن بعض المسؤوليات القائمة المناطة بالمركز اإلقليمي والمركز الوطني ال
يتم النهوض بها دائما ً على النحو المناسب .ويتعين أن تكون اختصاصات المراكز العالمية والمراكز
اإلقليمية والمراكز الوطنية مكتوبة ،وأن تُبذل الجهود لضمان عدم وجود ازدواجية غير مقصودة ،وأن
تكون جميع األدوار والمسؤوليات المسندة ألصحابها واضحة ومنسجمة وظيفيا ً إلفساح المجال أمام
العمليات المستدامة للنظام التوجيهي ) (FFGS/WGCضمن إطار النظام العالمي الجديد لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر.
•

زيادة المراقبة والتقييم في النظام التوجيهي ) - (FFGSكجزء من تعزيز الحوكمة ،يتعين بذل جهد إضافي
إلضفاء طابع رسمي على عملية المراقبة والتقييم في النظام التوجيهي ) .(FFGSفهذا يتيح تحسين فهم المواطن
التي تمس فيها الحاجة للمساعدة التي تقدم للبلدان النامية ،وضمان تحقيق تطوير وتنفيذ واستخدام النظام
التوجيهي على نحو سليم .وذلك يوفر المعلومات األساسية الالزمة للتمكين من النظر في اإلجراءات التصحيحية
واتخاذ إجراءات بشأنها .فاالستدامة تعتمد اعتماداً شديداً على المراقبة والتقييم السليمين لتتبع ما يحقق وما ال
يحقق النجاح والتمكين من إجراء التصحيحات .ويساعد ذلك على رصد ما إذا كان القيام باألدوار واالضطالع
بالمسؤوليات يجري بفعالية ،ويساعد على تتبع األداء العام ،وإجراء التقييم والحصول على تعليقات بشأن عمليات
التنفيذ للنظام التوجيهي ) .(FFGS/WGCوينبغي أن تقود المنظمة ) (WMOالمراقبة والتقييم برعاية لجنة إدارة
البرنامج ) .(PMCواألدوار المهمة في هذه العملية سوف تؤديها اللجنة (اللجان) الفنية للمنظمة ) ،(WMOواللجان
التوجيهية اإلقليمية ،والمراكز اإلقليمية ،والمرافق المشاركة من المرافق الوطنية ) .(NMHSsومن المهم أيضا ً أن
يتلقى الذين يقدمون مدخالت لعملية المراقبة والتقييم (مثل المراكز اإلقليمية ) ،(RCsوالمراكز الوطنية )،(NCs
واللجان التوجيهية اإلقليمية ) ) (RSCsتعليقات ومالحظات بشأن التدابير الجاري أو غير الجاري اتخاذها
للتصدي للشواغل.

•

فرص لمشارك ٍة ومساهم ٍة
عملية جديدة لالنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى عمليات التشغيل – إتاحة
ٍ
مجتمعي ٍة أوسع نطاقا ً في دورة تطوير النظام التوجيهي ) (FFGSبرمتها ،تتطلب أن يكون نهج الحوكمة المنقح
نهجا ً أكثر شموال بحيث يتضمن عملية ذات قاعدة أوسع لالنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى عمليات
التشغيل ) ،(R2Oومنظمة ،ومحددة تحديداً جيداً.
o

سوف تتيح عملية االنتقال من البحوث إلى عمليات التشغيل ) (R2Oالمقترحة زيادة المرونة بحيث يمكن
أن تقوم المرافق ) (NMHSsالقادرة بما يلي :تعديل البارامترات لمعرفة كيفية تغير أداء نظام االستدامة،
كما في استعمال البيانات المنقَّحة المتعلقة باستخدام األراضي والتربة؛ و ُم َعيارة النماذج وإعادة تعيين
حدود األحواض نفسها؛ وإضافة طبقات من نظام المعلومات الجغرافية ) (GISإلى واجهة خادم الخرائط
)(MapServer Interface؛ واستخدام التنبؤات الكمية للهطول ) (QPFsمن نماذج البث اآلني أو التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPكمدخالت مختلفة عن تلك المستخدمة في "النظام" العامل؛ واستكشاف استخدام
وظائف جديدة (مثل التنبؤ النهري والتنبؤ بالفيضانات الخاطفة في المناطق الحضرية) على نطاقها؛
واستكشاف التحسينات على تطبيقاتها المحددة بشكل عام .وكجزء من هذه الزيادة في المرونة ،سوف
تُطبَّق عملية شديدة االنضباط إلدارة التغيير وضعها ويشرف عليها فريق الدعم الفني للنظام التوجيهي
) ،(FFGSلضمان وجاهة التغيير ومراقبة التغييرات وتتبعها ،واستقرار التحسينات قبل تنفيذها على نطاق
واسع في التشغيل .وبما أن حياة الكثيرين تعتمد على اإلنذارات التي توضع بمساعدة من النظام ،فإن من
الالزم المحافظة على مراقبة التغييرات وتتبعها وعلى استقرار النظام ،ووضع بروتوكوالت ومتابعتها لـ
"مراقبة" التغييرات في النظام الرئيسي الذي ينفذ على المستوى التشغيلي.
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وينبغي مال َحظة أن ع ملية "المراقبة" هذه ال تنطبق على جميع التغييرات الممكنة في النظم المنفذة ،ألن
مدرب على القيام بذلك ،وهذا
من المتوقع أن يقوم المركز اإلقليمي ببعض التغييرات المقررة ،ألنه َّ
بالتواصل واالشتراك مع المراكز الوطنية في البلدان المساهمة فيه .ومن األمثلة على هذه التغييرات
المقررة ما يشمل محطات جديدة لقياس هطول األمطار ونواتج جديدة لنماذج البث اآلني أو التنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPعندما تصبح متوافرة ،وإزالة محطات القياس التي توقف العمل بها ،وإعادة تحديد
بارامترات النماذج الهيدرولوجية داخل النظام .وكجزء من عملية التنفيذ ،ينبغي وضع قائمة ووصف
منقحين وكاملين نسبيا ً يبينان التغييرات التي تتطلب التدقيق فيها من جانب فريق الدعم الفني للنظام
التوجيهي ) ،(FFGSوتلك التي يمكن أن يضطلع بها المركز اإلقليمي مباشرة ،ربما باالشتراك مع بلد أو
أكثر من البلدان المساهمة فيه.
o

•

ولتيسير هذه العملية ،أي عملية االنتقال من البحوث إلى عمليات التشغيل ) ،(R2Oينبغي وضع نسخة
"تحليل" للنظام التوجيهي ) .(FFGSويجب أن تكون نسخة "التحليل" هذه نظاما ً قائما ً بذاته ،يعمل بالتوازي
مع نظام اإلنتاج المنفذ تشغيلياً .وينبغي أن يُص َّمم هذا البرنامج بحيث يتيح مرونة أوسع للمجتمع في
استكشاف التحسينات والتعزيزات للنسخة التشغيلية .وهذا النظام المقترح حديثا يُشار إليه اختصاراً بـ
"تحليل النظام ) "(FFGSأو ببساطة بـ "تحليل النظام التوجيهي ) ."(AFFGSويفضل أن تقوم بوضع
مواصفات تصميم تحليل النظام التوجيهي ) (AFFGSمجموعة صغيرة من الخبراء في إطار فريق الدعم
الفني للنظام التوجيهي .وبذلك سوف ينظر هذا الفريق الصغير في وثيقة تصميم النظام التوجيهي
) (AFFGSالتي أعدها فعالً مركز البحوث الهيدرولوجية ) (HRCفي إطار برنامج نقل التكنولوجيا الخاص
به ،وقد ينظر في استخدام نهج مرحلي يتماشى مع الميزانيات المتاحة أو المحتملة .وفي األحوال
المثالية ،ال ينبغي ألعمال تطوير النظام التوجيهي ) (AFFGSأن تبدأ قبل أن توافق عليها لجنة إدارة
البرنامج ) (PMCبتوصية من فريق الدعم الفني التابع للنظام التوجيهي .وينبغي إعداد وثائق النظام
التوجيهي ) (AFFGSلتوفير التوجيهات التي تكاد تكون في شكل قالب نموذجي لكيفية استخدامها من قبل
الخبراء الوطنيين.

إدارة وتنظيم النظام ) (FFGS/WGCالتابع للمنظمة ) - (WMOأحد االعتبارات المهمة في الحوكمة العامة
الستدامة النظام ) (FFGS/WGCأن إدارته وتنظيمه قائمان داخل أمانة المنظمة ) .(WMOوقد نجحت األمانة في
إدارة النظام ) (FFGS/WGCمنذ إنشائه في عام  ،2009ومن الضروري أال تكتفي المنظمة ) (WMOبالحفاظ على
هذا الدعم اإلداري القوي والقيادة الفنية التي توفرها ،بل أن تعززهما أيضا .ونظرا ً ألهمية النظام )(FFGS/WGC
بالنسبة ألكثر من  60عضواً في المنظمة ) (WMOفي تعزيز قدراتهم على إصدار إنذارات من الفيضانات
الخاطفة وعلى إنقاذ األرواح ،ينبغي االعتراف به بوصفه نشاطا مهما ً وأساسيا ً للمنظمة ) .(WMOويتعين على
المنظمة أن تزيد من دعمها للنظام ) (FFGS/WGCوأن تعزز جهود االستدامة.
وينبغي ألمانة المنظمة ) (WMOأيضا ً أن تقدم الدعم إلى لجنة إدارة البرنامج وفريق الدعم الفني التابعين للنظام
) .(FFGSوهذه االستراتيجية تدعم دعما ً كامالً جهود المنظمة ) (WMOالرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لنظام اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSتوفر تكامل نواتج النظام ) (FFGSمع نواتج أخرى مماثلة تتاح من خالل
مبادرتين أخريين تديرهما وتنظمهما حاليا المنظمة ) ،(WMOوهما مبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي ) (CIFIوبرنامج
التنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFPاللتان تحتاجان ،أو تُنفذ فيهما بالفعل ،هذا النوع من المساعي لمساعدة
أعضائها 4.ويلزم بذل جهود لضمان أن تنعكس بشكل كاف العمليات الجيوفيزيائية التي تسهم في الفيضانات في
بيئة النظام )( (MHEWSمثل النمذجة الهيدروليكية /الهيدروديناميكية لتدفق القنوات المفتوحة غير المستقر الذي
يتغير بسرعة ويتأثر بارتفاع المحيطات) .وفي هذا الصدد ،الحظ االستعراض الخارجي الواسع النطاق أهمية

 4أعرب واضعو التقرير األولي مشكورين عن استعدادهم لتقديم المساعدة في الجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ نظام اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) (MHEWSنظراً ألهميته األساسية في توفير إنذارات مبكرة معززة من جانب أعضاء المنظمة ).(WMO
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مواءمة تطوير بيئة النظام ) (MHEWSمع أدوات التنبؤ التكميلية مثل النظام ) ،(FFGSعلى اعتبار أن النظام
التوجيهي ) (FFGSقناة للفيضانات الخاطفة والفيضانات النهرية واحتماالت حدوث انهيارات أرضية.
•

التزامات قوية من البلدان المشاركة – يجب على البلدان عموما ً االلتزام بالنهوض بمسؤولياتها ألن ذلك يضمن
تحقيق فوائد تنفيذ النظام ) (FFGSللمصالح الوطنية ،مثل تقليل الخسائر في األرواح واألضرار في الممتلكات
جراء الفيضانات الخاطفة ،ويضمن تحقيق استدامة النظام نفسه .وهذا االلتزام ليس مهما فقط لجميع جوانب
العامل الحاسم في م ا يتعلق بتوسيع نطاق الحوكمة لتحقيق االستدامة  ،بل أيضا بالنسبة لعوامل التدريب ،وإبراز
الصورة ،والموارد .وينبغي أال ينطلق تطبيق النظام التوجيهي ) (FFGSعلى المستوى اإلقليمي قبل أن تلتزم
البلدان به رسميا .وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب على المنظمة ) (WMOأن تواصل حث البلدان المشاركة على االلتزام
بقوة بأن تشارك على أكمل وجه ممكن في النظام ) ،(FFGS/WGCوأن تراقب مشاركتها كجزء من دورها في
المراقبة والتقييم ،مع التسليم بضخامة التحديات التي تواجهها تنمية القدرات وأولويات الموارد المالية.

العامل الحاسم  - 2زيادة وتعزيز الجهود التي تبذل في مجال التدريب
العامل الحاسم الثاني يتعلق بزيادة وتعزيز جهود التدريب التي تتناول الحفاظ على نطاق أنشطة التدريب الجارية
المرتبطة بالنظام ) (FFGS/WGCوتحسين هذا النطاق وتوسيعه .وينبغي وضع خطة تدريب تشمل :إعادة تصميم
وتنشيط برنامج النظام ) (FFGSالقائم المسمى برنامج تدريب أخصائيي األرصاد الجوية الهيدرولوجية؛ والوكاالت
الوطنية إلدارة الكوارث ) (NDMAsوغيرها من المستخدمين؛ وخبراء المركز اإلقليمي بمن فيهم موظفو تكنولوجيا
المعلومات وإدارة النظام .كما جرى التسليم بأن خطة تدريب كهذه ينبغي أن تتضمن أيضا مواد تدريبية وتوجيهية لزيادة
قدرات المراكز اإلقليمية ) ،(RCsوالمرافق الوطنية ) (NMHSsعلى تنفيذ وظائف جديدة للنظام ) ،(FFGSفضالً عن
االستفادة على أفضل وجه من عملية االنتقال من البحوث إلى العمليات ) (R2Oالجديدة والتحليل في النظام ).(AFFGS
ويتعين أيضا ً أن تنظر خطة التدريب في إدخال تعديالت على نُ ُهج التدريب التقليدية ،وآليات تنفيذها ،وتعزيز المواد
التدريبية الموجودة ،وجعل جميع المواد التدريبية ،مثل دليل التدريب على "التعلم الذاتي" ،مواد يسهل االطالع عليها
والوصول إليها .وينبغي لخطة التدريب التي توضع أن تحدد كيفية توسيع نطاق التدريب ،وكيفية إعادة تصميمه لخفض
التكاليف مع التركيز على التعلم عن بعد غير المتزامن ،وكيف سيكون عمليا ً بدرجة أكبر ،وكيف سيستفيد من مجتمعات
أهل الممارسة لتبادل المواد والخبرات التدريبية وأسلوب "تدريب المدربين" ،وكيف سيؤدي ذلك إلى مزيد من مشاركة
الخبراء الوطنيين في تقديم التدريب .ويجري حاليا بذل الكثير من هذه الجهود ،ومن المهم استمرار هذه الجهود
والتركيز على ضمان االستدامة.
العامل الحاسم  – 3زيادة إبراز صورة النظام

)(FFGS

من المسلم به أن الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية في محال األرصاد الجوية المائية لم تكن عموما ً على علم بالنظام
) (FFGSوتنفيذه على الصعيد العالمي .وقد أكد ذلك أهمية أن تكتسب صورة النظام ) (FFGS/WGCوالنظام نفسه بروزاً
في األوساط الدولية األوسع نطاقا ً في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،مما قد يجتذب دعما إضافيا من الموارد
ورئي أن اكتساب هذه الصورة بروزاً أكبر قد يؤدي إلى تنفيذ النظام على نطاق أوسع ،مما يؤدي إلى
المالية والبشريةُ .
زيادة الفائدة للبلدان المشاركة ومواطنيها.
ورئي أن تسويق النظام ) (FFGSمهم لزيادة بروز صورته ،ومن ثم الستقطاب الدعم المالي .وفي ما يتعلق بهذه النقطة،
توجد حاجة إلى بيان كيف يمكن استخدام النواتج ،وبيان أنها فعالة ،وذلك باالعتماد على األمثلة .وفي خضم بذلك ،يمكن
ورئي أيضا أن هذه الجهود يمكن استكمالها
االستفادة من وجود صلة هامة وحاسمة بدوائر سياسة الحد من الكوارثُ .
بأنشطة ،مثل تعزيز المواقع على شبكة اإلنترنت ،ونشر أبحاث في مجالت فنية ،ومقاالت ،وأشرطة الفيديو ،واستخدام
منصات وسائل اإلعالم االجتماعية المناسبة .وينبغي وضع خطة تسويق ومواد تسويقية مرتبطة بها حول كيفية تطوير
نواتج النظام )( (FFGSوخدمات أخرى من المرافق الوطنية ) .)(NMHSsوتشمل العناصر الرئيسية لهذه الخطة ما يلي:
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•

وضع حوافز (مثل االعتراف الدولي والوطني) للتشجيع على المشاركة بنشاط من جانب المراكز العالمية
واإلقليمية ،والمرافق الوطنية ) ، (NMHSsوالوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث ) (NDMAsفي األنشطة التي
تسهم في استدامة النظام ) ، (FFGS/WGCوزيادة تعزيز حسن التوقيت والدقة في اإلنذارات المبكرة
بالفيضانات الخاطفة؛

•

المشاركة في مشاريع وطنية ودولية لتعزيز اإلنذارات المبكرة بالمخاطر في مجال األرصاد الجوية المائية،
والجهود البحثية الدولية (مثل تجربة فرقة التنبؤ الهيدرولوجية ) (HEPEXمن شأنها أن تساعد على زيادة البروز
الصورة ،ويحتمل أن تساعد على إقامة شراكات جديدة ،وخلق فرص جديدة؛

•

القيام بحمالت توعية عامة ،ربما من خالل دائرة التواصل في المرافق الوطنية ) (NMHSsلزيادة التعريف بما
لدى النظام ) (FFGSوالمرافق الوطنية ) (NMHSsمن قدرات وإجراءات ضرورية لخفض الخسائر في األرواح
والممتلكات الناجمة عن الفيضانات الخاطفة ،وذلك مثالً من خالل إصدار إنذارات ورسائل تأهب تحدد
اإلجراءات التي يتعين اتخاذها؛

•

تطوير "فيديو محاكاة افتراضية" للمساعدة في بيان فوائد استخدام النظام
عدم استخدامه؛

(هو أو نظا م آخر) مقابل

•

تحسين التعاون والتفاعل بشكل عام مع الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث ) (NDMAsعلى أساس منتظم ،مما
يسمح ببناء الثقة واالحترام من خالل عالقات عمل تآزرية؛

•

المشاركة مع أولئك الذين يضعون سياسات للحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني بهدف االعتراف
بالفيضانات وبخاصة الفيضانات الخاطفة كأولوية وطنية؛

•

إشراك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث ) (NDMAsمن بداية أي مشروع من مشاريع النظام )(FFGS؛

•

تحسين التعاون مع الوكاالت التي قد تستفيد من استخدام نواتج النظام ) (FFGSالخاضعة للرقابة على الجودة
والمصممة خصيصا لعملياتها (مثالً :تقديرات وتوقعات عالية الدقة والجودة بهطول األمطار ،وكذلك مؤشرات
جزئية لمياه التربة) مثل الدوائر الهيدرولوجية الوطنية ) ،(NHSsوالزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية وإدارة
موارد المياه؛

•

إقامة شراكات مع وسائط اإلعالم لبيان قيمة اإلنذارات المبكرة بالفيضانات الخاطفة ،مثل توفير التدريب
للصحفيين على فهم وتناول النواتج والخدمات التي تتعلق باإلنذارات من الفيضانات الخاطفة في إطار شراكة مع
الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث )(NDMAs؛

•

العمل مع الحكومات المحلية على نشر المعلومات والمشاركة في أنشطة التنسيق الرامية إلى المساهمة
بالمعلومات في عمليات صنع القرار؛

•

إجراء دراسات حالة تبين فعالية ونجاح عمليات النظام أو توضح أين يكون تعزيزها مناسبا؛

•

تنظيم اجتماعات تعقد سنويا ً أو مراراً في أثناء السنة مع أصحاب المصلحة لتلقي تعليقاتهم ومالحظاتهم.

)(FFGS

ويجب على المنظمات الممثلة في لجنة إدارة البرنامج ) ،(PMCبما فيها اللجان التوجيهية اإلقليمية ) (RSCsوالبلدان
المشاركة ،العمل معا لزيادة بروز صورة النظام ) (FFGS/WGCوصورة التنبؤ وإعداد اإلنذارات بشأن الفيضانات
الخاطفة كأولوية وطنية.
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العامل الحاسم  - 4إعداد دعم إضافي للموارد المالية والبشرية
يركز العامل الحاسم الرابع على زيادة الموارد المتاحة من مجموعة متنوعة من المانحين ومؤسسات التمويل والمصادر
الوطنية .واعتُبر إبراز صورة النظام ) (FFGS/WGCوالنظام ) (FFGSوثبوت فائدتهما عنصرين مهمين في الحفاظ على
الموارد المالية والبشرية وفي اجتذاب موارد إضافية منها .وينبغي أن تكون لجنة إدارة البرنامج التابعة للنظام )،(FFGS
ومنظمات كل منهما ،واللجان التوجيهية اإلقليمية ،والمرافق الوطنية ) (NMHSsمسؤولة عن الحفاظ على الموارد
والحصول عليها ،وينبغي لها أن تضع وتنفذ بنشاط استراتيجيات للقيام بذلك .وتشمل هذه الجهود ما يلي:
•

تحديد الموارد الالزمة للميزانية والتكاليف الجارية للبنود التي تتناول االستدامة تحديداً ،استناداً إلى الموارد
المالية والبشرية المتاحة ،وتحديد أولويات األنشطة؛

•

وضع خطة تسويق على النحو الوارد في العامل الحاسم  3للمساعدة في الحصول على موارد إضافية مع تحسين
إبراز الصورة في الوقت نفسه ،مع مالحظة أنه ينبغي أن تنظر الخطة أيضا في استراتيجيات تراعي هذا العامل؛

•

تحديد شركاء نشطين يمكن أن يكونوا على استعداد لتقديم دعم بشري و /أو مالي لنواتج ذات قيمة في إنقاذ
األرواح وفي الناحية االقتصادية وعرض /تقديم خطة التسويق جنبا إلى جنب مع قصص النجاح والتأييد؛

•

البحث عن شراكات استراتيجية جديدة والحفاظ على الشراكات االستراتيجية القائمة؛

•

بذل جهود مركزة للتعرف على مشاريع ممولة من المانحين والمشاركة فيها ،كتلك التي تركز على أنشطة الحد
من مخاطر الكوارث ،وجهود تحديث األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،ومساع زراعية ذات صلة ،التي يمكن أن
تستفيد من نواتج النظام ) (FFGSالحالية (مثل تقديرات متوسط الهطول المساحي ،والمتوسط المتوقع للهطول
المساحي ،وتقديرات جزئية لتشبع التربة بالماء ،وخطر الفيضانات الخاطفة المتوقع) أو من منتجات ناتجة عن
تنفيذ وظائف جديدة للنظام )( (FFGSمثل التنبؤ النهري ،والتنبؤ بالفيضانات الخاطفة في المناطق الحضرية،
والتعرض لالنهيار األرضي)؛

•

وضع دراسات حالة واالستفادة من تطوير "فيديوهات محاكاة افتراضية" للمساعدة في بيان فوائد استخدام النظام
)( (FFGSهو أو نظام آخر) مقابل عدم استخدامه؛

•

بذل جهود لضمان أن يكون النظام التوجيهي وما يرتبط به من أنشطة اإلنذار المبكر في وضع جيد ضمن الخطط
الوطنية ،بما فيها الخطة االستراتيجية الوطنية (بشأن الحد من مخاطر الكوارث مثالً) ،وخطط االستثمار
الوطنية/المؤسسية (مثالً بشأن نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة أو تعزيز توفير خدمات األرصاد الجوية
المائية) ،وخطط إنمائية و/أو مالية متوسطة األجل؛

•

التعامل مع أولئك الذين يصوغون وينفذون السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني
(وهذا دور قيادي مهم للنظام ) (FFGSألن الدعم على مستوى السياسات العامة يمكن أن يكون عنصراً أساسيا
إلرساء عقلية وطنية ترى أن التنبؤ وإصدار اإلنذارات بشأن الفيضانات الخاطفة يشكالن أولوية تمويلية حاسمة).

دال-

الطريق إلى األمام

في الفصل األخير من هذه االستراتيجية ،اقتُرح طريق للمضي قدما وفقا ً ألولويات محددة للجهود الالزمة لضمان
االستدامة .وقُدم موجز لألنشطة الرئيسية في شكل جداول يتعين تناولها في جعل النظام ) (FFGSمستداما ً ،و ُحددت
مؤشرات لها ،و ُحددت أولوية لها ،وجدول زمني مرتبط بها لتحقيق هذا البند .وقدمت أيضا اقتراحات بشأن الخطوات
التالية مباشرةً .أما تنفيذ األنشطة الواردة في ذلك الفصل ،وبخاصة في وضع الخطط المتنوعة ،فيجب أن يتبع ويتضمن
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المجاالت ذات األولوية المحددة في هذه االستراتيجية .والخطوة التالية هي وضع خطة الحقة تحدد تطبيق هذه
األولويات التي تتضمن تفاصيل عما ينبغي عمله ،وعلى يد َمن ،وفي أي أُطر زمنية وبأي تكلفة تقديرية.
وتشمل أهم األولويات المذكورة في الفصل ما يلي:
•

وضع هيكل الحوكمة المقترح في مكانه باعتباره األولوية العليا لمعالجة الشواغل المتعلقة باالستدامة ألن جميع
األنشطة التي تجعله ناجحا وحيويا ً ومستداما سوف تكون تحت إشرافه وإدارته .وكان هذا شرطا ً مسبقا ً لمعالجة
الشواغل المتعلقة باالستدامة على المدى الطويل .وأما لجنة إدارة البرنامج التي أعيد تشكيلها والتابعة للنظام
) (FFGSوفريق الدعم الفني التابع لها فسوف يشرفان على تجديد النظام ) (FFGS/WGCحتى يمكنه تحقيق
االستدامة .ويلي ذلك أربعة مجاالت محددة مهمة مرتبطة بالحوكمة ،وهي (1) :تصميم اإلطار للمراكز العالمية
والمراكز اإلقليمية والمراكز الوطنية ،والذي يلبي حاجات النظام )( (FFGS/WGCمثل إنشاء مراكز عالمية،
ووضع سياسات ،وإعداد مواد تقييم مماثلة لتلك الموجودة في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
والخاصة بمراكزه)؛ ) (2إنشاء (وتطبيق) عملية االنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى التشغيل العملي
)(R2O؛ ) (3إنشاء الوظائف التي يؤديها "تحليل النظام التوجيهي" ) (Analysis FFGSواالضطالع بتطويره
وتطبيقه كن صر رئيسي في عملية االنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى التشغيل العملي )(R2O؛
) (4المساعدة على تطوير بيئة لنظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSوعلى إدماج النظام
التوجيهي ) (FFGSفيها.

•

الطريق إلى األمام يشمل نقل النظام ) (FFGS/WGCمن الطريقة التي كان ينتج بها "التدفق العالمي للبياناته
ونواتجه" إلى نهج يستفيد بشكل أفضل من النهج المتسق للنظام ) ،(GDPFSوربما مع مرور الوقت من نظام
معلومات المنظمة ) ،(WISإذا ثبت أن هذه خيارات ممكنة .وتصميم إطار المراكز العالمية واإلقليمية والوطنية،
ووضع السياسات والنهج المرتبطة به (مثل كيفية تقييم ما إذا كانت هذه المراكز تؤدي دورها على نحو مناسب)
والتي تلبي حاجات النظام ) (FFGS/WGCيعتبران عنصرين مهمين لبلوغ االستدامة .ويجب بذل جهود متضافرة
لضمان أن تكون الحلول عملية وقابلة للتنفيذ وتستفيد من التطوير وتساهم فيه وهو تطوير النظام )(GDPFS
بشكل مستمر ،وربما نظام معلومات المنظمة ) .(WISومن المفهوم أن هذا لن يكون بالضرورة سهال فيما يتعلق
بالنظام ) ،(WISولن يكون قادراً من الناحية التشغيلية على الوفاء بمتطلبات النظام ) ،(FFGSحيث إن النظام
) (WISقيد التطوير ويحتاج إلى التفكير في كيفية تلبية تصميمه الحتياجات مجتمع المنظمة ) (WMOاألوسع.
(ومن المحتمل أيضا ً أن هذا الحل قد ال يستطيع تلبية جميع المتطلبات ،مما يعني وجود حاجة إلى حلول أخرى).
وحيث إن ذلك سوف يكون عملية تستغرق وقتا ً طويالً ،ينبغي األخذ بحلول عملية لسد الفجوة ،مثل مواصلة
استخدام بروتوكول نقل الملفات ) (FTPلتبادل البيانات حتى ثبوت أن النُّهج التي يستخدمها حاليا النظام )(WIS
والمرافق الوطنية ) (NMHSsيمكن العمل بها وموثوقة .وعلى طول هذا المسار ،يلزم بذل جهود لضمان أن تظل
نُهج توصيل البيانات التشغيلية نُ ُهجا ً عاملة .وينبغي لهذا الجهد العام أن يضمن المحافظة على التدفق المستمر
والسلس لبيانات ونواتج النظام ) ،(FFGSفي أثناء تطوير النظام ) (GDPFSبشكل مستمر ،وتحول النظام )(WIS
ذاتيا ً مع مرور الوقت.

•

إطار المراكز العالمية واإلقليمية والوطنية يتطلب أيضا ً ما يلي :إنشاء مركز عالمي (مراكز عالمية) للنظام
) (FFGS؛ واستحداث وظائف الزامية يضطلع بها المركز العالمي (المراكز العالمية) والمراكز اإلقليمية؛ ووضع
نُهج لتقييم مرشحي المركز العالمي والمركز اإلقليمي؛ وتطوير نهج ومواد لتقييم وتعزيز المراكز اإلقليمية للنظام
) . (FFGSويكمن جزء من الحل في تعزيز المراكز كي تتمكن من أداء مسؤولياتها على نحو أفضل .وينطوي
ذلك على ضمان إدراك كل مركز لمسؤولياته والتزامه بها كاملة ،وعلى تقييم كفاية الموارد المتاحة للمركز
لالضطالع بهذه المسؤوليات ،وتقييم ما إذا كان موظفو المركز مدربين بشكل كاف لتشغيل النظام المنفذ وصيانته
على النحو المناسب .ومن حيث الجوهر ،يلزم رصد عمليات المراكز العالمية واإلقليمية بصورة دورية ،مع بذل
الجهود الالزمة لمعالجة مواطن الضعف إذا نشأت وفي وقت نشوئها.
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•

ينبغي للنظام ) (FFGSأن يكون بقدر كبير جزءا متمما ً وهاما ً من المبادرة الجديدة نسبيا بشأن تطوير بيئة للنظام
) .(MHEWSوفي ذلك ينبغي للجنة إدارة البرنامج ) (PMCالتابعة للنظام ) ،(FFGSوالتي أعيد تشكيلها وفريق
الدعم الفني التابع لها أن يساهما في تطوير هذه البيئة الجديدة للنظام ) (MHEWSبدعم من أمانة المنظمة
) . (WMOوكجزء من هذا الجهد ،من المهم ضمان أن تعكس أدوات التنبؤ ذات الصلة العمليات الجيوفيزيائية
والمخاطر الناجمة عنها .وتشكل مبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFIوبرنامج التنبؤ بالطقس القاسي )،(SWFP
والنظام ) (FFGS/WGCأجزاء من نظام كامل "من األلف إلى الياء" ،علما ً بأن النظام ) (FFGSومبادرة الغمر
الساحلي ) (CIFIيعتمدان جزئيا ً على ما تفرضه قوة األحوال الجوية ،في حين يمكن أن يستفيد برنامج التنبؤ
بالطقس القاسي ) (SWFPمن استخدام حقول الهطول التي تخضع لمراقبة الجودة والتي يوفرها النظام )(FFGS
إلجراء عمليات التحقق من الصحة .وهذه العناصر الثالثة جميعا ً هي مكونات هامة للنظام ) (MHEWSالذي
يركز على المخاطر في مجال األرصاد الجوية المائية ،مع وجود حاجة لجهود إضافية لمعالجة المجاالت التي
تتطلب نمذجة هيدروليكية /هيدروديناميكية لظروف األنهار .وفي دمج قدرات النظام ) (FFGSفي برنامج التنبؤ
بالطقس القاسي ومبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي من خالل نظام إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة ،أو ربما "نظام
نظم" ،ت ُ َعد البيئة عنصراً مهما لصون وزيادة القدرات الوطنية ألغراض اإلنذار المبكر بأخطار األرصاد الجوية
الهيدرولوجية.

•

البند ذو األولوية القصوى المتعلق بالتدريب هو وضع خطة تدريب شاملة تتناول جميع األنشطة والمجاالت
التدريبية ،يطلق عليها اسم برنامج التدريب للنظام ) .(FFGSويشمل هذا البرنامج :تنشيط برنامج التدريب القائم
في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية؛ وتدريب الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث ) (NDMAsومستخدمين
آخرين ،وموظفي تكنولوجيا المعلومات في المكاتب اإلقليمية وفي إدارة النظام؛ والتدريب على طرق تنفيذ
الوظائف الجديدة للنظام )( (FFGSمثالً :التوقعات النهرية ،وتوقعات الفيضانات الخاطفة في المناطق الحضرية)،
وعلى طرق االستفادة من عملية االنتقال من البحوث إلى التشغيل العملي ) ،(R2Oبما في ذلك التحليل في النظام
) .(AFFGSوينبغي أن يصف بوضوح نهج التدريب بما فيها الخطوات ،والوحدات (المواد) ،وعملية نقل
المعرفة ،وطرائق التدريب .ومن المرجح أن يشمل ذلك إنشاء مجموعات ممارسات واحدة على األقل للمساعدة
في جعل مواد تدريبية موجودة ومعززة وجديدة متاحة بسهولة الستخدامها من قبل جميع المدربين .وسوف يُبذل
في التصميم قصارى الجهد لمعالجة مواطن الضعف المدركة كما هي موثقة في عملية االستعراض الخارجي
وفي ورشة النظام ) (FFGS/WGCوكذلك تلك التي تحدد من خالل مناقشات مع خبراء .وقد يثبت أن عملية وضع
خطة تنشيط برنامج التدريب للنظام هي نموذج لكيفية تناول التدريب عموما ً في إطار خطة التدريب في النظام
التوجيهي وبهذا المعنى تحظى عملية وضعها بأولوية عالية .ويجب أن تعدل خطة التدريب نُهج التدريب استنادا
إلى التجربة في مواجهة الجائحة ) (COVID-19التي تؤثر على البلدان وعلى نوع األنشطة التدريبية المسموح بها.
وسوف تقود أمانة المنظمة ) ،(WMOبمشاركة مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCعملية تطوير خطة التدريب
للنظام التوجيهي بما في ذلك برنامج تدريب المختصين في األرصاد الجوية الهيدرولوجية ونهج تنفيذه .وسوف
يُضطلع بهذه األنشطة بإشراف لجنة إدارة البرنامج ).(PMC

•

يركز العامل الحاسم الثالث في تناوله لالستدامة على إبراز الصورة ،بينما يركز العامل الرابع على زيادة
الموارد المتاحة للنظام ) (FFGS/WGCوعمليات تنفيذه على الصعيد اإلقليمي من مجموعة متنوعة من المانحين،
ومؤسسات التمويل ،والمصادر الوطنية .ومجاال التركيز الحاسمان هذان مترابطان .وتورد استراتيجية االستدامة
عدداً من األنشطة التي تهدف إلى زيادة إبراز صورة النظام ) (FFGS/WGCوزيادة قدرته على جذب التمويل.
وهذه األنشطة تشمل إعداد خطة تسويق لتوضيح الخطوات أو اإلجراءات التي ستُتخذ لتحقيق أهداف زيادة إبراز
الصورة وزيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة .ويلزم بذل جهود لزيادة الوعي العام وإدراج التنبؤ بالفيضانات
الخاطفة (والفيضانات) في السياسات الوطنية والخطط االستراتيجية ،مما يشكل األساس لتخصيص موارد بشرية
ومالية إضافية لتطوير القدرات الالزمة للتصدي للتنبؤ بالفيضانات الخاطفة (والفيضانات) باستخدام مفهوم "من
األلف إلى الياء".
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هاء-

المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية
الخطوات التالية

توفر استراتيجية االستدامة الرؤية لكيف يجب تعديل النظام ) (FFGS/WGCلتحقيق االستدامة التشغيلية حتى المستقبل.
وهناك حاجة إلى "خطة انتقال" تحدد بإيجاز شديد الخطوات الالزمة لالنتقال من النموذج التنظيمي الحالي إلى لجنة
إدارة البرنامج الجديدة .وهناك حاجة أيضا إلى "خطة تنفيذ" لتوفير مزيد من التفاصيل حول ما يتعين القيام به ،ومن
يقوم به ،وفي أي أطر زمنية ،وبأي تكلفة تقديرية .والخطوة التالية المباشرة في هذه العملية هي إجراء استعراض واسع
النطاق الستراتيجية االستدامة وتنقيحها واعتمادها من جانب لجنة إدارة البرنامج الحالية ،على أن تمضي الجهود دون
تأخر في وضع هيكل الحكم الجديد في مكانه على النحو المفصل في استراتيجية االستدامة .ثم يوصى بمواصلة الجهود
إلعداد "خطة التنفيذ" استناداً إلى التوجيهات المقدمة في استراتيجية االستدامة .وعلى هذا النحو يمكن الشروع في
صياغة عناصر متنوعة من عناصر "خطة التنفيذ" المحتملة بموازاة إعداد الخطة ،مما يساهم على نحو أفضل في
مواصلة إعداد الخطة.
وفي أثناء إنشاء هيكل الحوكمة المعدل ،ينبغي الشروع دون تأخير في بذل جهود "تخطيط" إضافية ،ألن هذه الجهود
من شأنها أن تساهم على نحو أفضل في صياغة "خطة التنفيذ" بشأن معالجة قضايا االستدامة .وتشمل جهود التخطيط
هذه إعداد( :أ) مذكرة مفاهيمية بشأن عملية االنتقال من بحوث الفيضانات الخاطفة إلى التشغيل العملي؛ (ب) وثيقة
بشأن الوظائف واألولويات في تطوير "تحليل النظام التوجيهي" ) (AFFGSتأخذ في االعتبار سمات التصميم التي وثقها
أصالً مركز البحوث الهيدرولوجية )(HRC؛ (ج) خطة لتنشيط برنامج التدريب في النظام )(FFGS؛ (د) خطة تسويق.
وإضافة إلى ذلك ،فبعد اعتماد نموذج الحوكمة الجديد يمكن الشروع في الجهود الرامية إلى تصميم إطار للمراكز
العالمية واإلقليمية والوطنية ألغراض النظام ) (FFGS/WGCيشمل أدوار ومسؤوليات جميع المراكز العالمية المقترحة.
وقد يؤدي ذلك إلى إدخال تحسينات أو تغييرات جوهرية على المقترحات المقدمة في استراتيجية االستدامة بشأن إطار
المراكز العالمية واإلقليمية والوطنية كجزء من عملية "خطة التنفيذ".
واو-

اعتبارات أخرى

من المتوقع أن تظهر على األقل لسنوات قليلة قادمة آثار الجائحة ) (COVID-19على كمية ونوعية عمليات رصد الطقس
والتنبؤات به ورصد الغالف الجوي والمناخ .غير أن دراسة استقصائية أجرتها أمانة المنظمة ) (WMOمؤخراً تشير إلى
أن تطبيقات النظام ) (FFGSكانت ال تزال تؤدي أعمالها خالل الجائحة ودعمت إصدار تنبؤات وإنذارات بفيضانات
خاطفة .كما أن القيود الرئيسية المفروضة على السفر للمساعدة في الحد من انتقال المرض قد أثرت على صيانة بعض
المحطات وزادت عقد االجتماعات والمناسبات التدريبية المدعومة إلكترونيا بالفيديو .وأدى ذلك إلى اعتبارات منها أن
من الممكن تعديل بعض نهج التدريب لتعكس الدروس المستفادة أثناء الجائحة ،مما أدى إلى زيادة الطلب على المزيد
من التعلم عن بعد .وال يزال هناك قلق بالغ من أن تدهور الموارد البشرية والمالية وموارد الهياكل األساسية قد يتفاقم
بسبب الجائحة فيؤدي إلى ان خفاض قدرة العديد من البلدان على القيام بما يلي :توفير مجموعة كاملة من إنذارات دقيقة
وسريعة بشأن األحوال الجوية الهيدرولوجية ؛ والعمل مع المجتمعات الضعيفة؛ وتسهيل اإلبالغ باإلنذارات وآثارها إلى
المجتمع؛ ومتابعة جهود التصدي للكوارث متابعة دقيقة.
واآلن أكثر من أي وقت مضى ،فإن مفهوم عمل النظام ) (FFGSفي بيئة عالمية وإقليمية ووطنية لألرصاد الجوية
الهيدرولوجية يجعله قادراً على المساعدة في الحفاظ على القدرات وبنائها لتوفير إنذارات مبكرة والتخفيف من آثار
ظواهر األحوال الجوية الهيدرولوجية شديدة التأثير المحدقة .وذلك يوجب التصدي لتحديات االستدامة ،مما يسمح
باستدامة نظم اإلنذار المبكر الحاسمة والضرورية الكاملة التي تحتاج إليها جميع البلدان.
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توصيات بشأن المضي قدما في المرحلة التشغيلية للنظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة
والتوقعات الهيدرولوجية )،(HydroSOS
مقتطف من تقرير نهاية المرحلة التجريبية للنظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية )(HydroSOS
3

سبل المضي قدما

ينقسم القسم التالي إلى توصيات للمرحلة التالية من النظام  ،HydroSOSيليها المفهوم الموسع للنظام والهيكل المقترح
لسير المبادرة في المستقبل .ويتضمن هذا القسم أيضا إرشادات أساسية للتنفيذ اإلقليمي ،فضال عن الشراكات والموارد
الالزمة لتمويل مختلف نطاقات التنفيذ المكانية.
3.1

توصيات تستند إلى الخبرات المكتسبة في المرحلة التجريبية

توصية عامة:
ينبغي ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أن يبدأوا في تشغيل النظام  HydroSOSمن خالل خطط
.1
تنفيذ إقليمية تقودها االتحادات اإلقليمية .وأظهرت المرحلة التجريبية أن النظام يحقق إمكانات كبيرة لتحسين:
●
●
●
●
●

القدرة الفنية على رصد وتحليل وفهم التقلبية الهيدرولوجية على المستوى المحلي؛
فوائد دمج قدرة /بيانات /نواتج الرصد الهيدرولوجي على المستوى الوطني في المعلومات التعاونية على
نطاق أحواض األنهار لتحسين إدارة الموارد المائية؛
التوقعات دون الموسمية على المستوى الوطني وعلى مستوى أحواض األنهار لتصميم وتنفيذ حلول قوية
إلدارة المياه من أجل جميع القطاعات المعتمدة على المياه؛
نظم الرصد اإلقليمية والعالمية التي يمكن أن تساعد على تقييم أثر تغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية،
ودعم علم اإلسناد ،ودعم تقييم توافر المياه في المستقبل؛
الروابط بين األساليب العالمية من أعلى إلى أسفل والنهج المحلية من القاعدة إلى القمة من أجل تعزيز
واليات صانعي القرار المحليين والوطنيين واإلقليميين من خالل نظم المعلومات.

توصيات محددة

التوصيات الرئيسية
.1

.2

إتاحة مجموعة من النواتج المعيارية ،تستهدف قطاعات محددة :الطاقة الكهرومائية والزراعة وإدارة
الموارد المائية ،لمساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعلى إبراز قيمة
النواتج الهيدرولوجية لمختلف أصحاب المصلحة.
تنظيم شبكة مفتوحة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي جميع أنحاء العالم
التي تعمل كمراكز عالمية  /إقليمية  /إقليمية فرعية للمعالجة والتحليل من أجل المبادرة ،بما يتماشى مع
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوهذا يعني إقامة مراكز هيدرولوجية (على الصعيدين
العالمي واإلقليمي) ألداء مهام محددة للنظام  ،HydroSOSيمكن أن تدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا إلنتاج التوقعات .ومن األمثلة على هذه المهام المحددة :تقليص النطاق ،وتشغيل النماذج
الهيدرولوجية اإلقليمية ،وإجراء عمليات التحقق من التنبؤات اإلقليمية ،وإنشاء وصيانة نظم لتبادل
المعلومات للرصد والتنبؤ.
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التوصيات الفنية قصيرة األجل
.3

.4
.5

.6
.7
.8

إجراء تقييمات للفوائد اإلضافية التي يمكن أن تجلبها النواتج العالمية واإلقليمية للنواتج الهيدرولوجية على
نطاق الحوض ،بما في ذلك تقييمات التنبؤات الهيدرولوجية المحلية مقابل التوقعات العالمية لكل حوض
من أحواض التنفيذ
تطوير القدرات المحلية المتعلقة بنظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSللبلدان التي ترغب
في تبادل البيانات والنواتج على النطاق اإلقليمي/العابر للحدود.
استكشاف إمكانية تكرار مشروع التنبؤ المتكامل بالفيضانات النهرية ) (IRFFوتكييفه في الجمهورية
الدومينيكية من أجل تحسين الحلول ألحواض األنهار األخرى .ويشمل ذلك بناء منصة للنظام HydroSOS
على أساس  Tethysللتطبيقات المخصصة .ويمكن إتاحة البيانات والمعلومات المشتركة من خالل هذه
المنصة مع نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )( .(WHOSويمكن رؤية مثال على استخدام المنصة
في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية ،استحدثته جامعة بريغهام يونغ ))(BYU
إنشاء مستودع للتطبيقات الفنية بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وتقاسمه من أجل إنشاء مورد
مجتمعي تعاوني ،وتعزيز التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
القيام ،جنبا إلى جنب مع األوساط ال مناخية ،بتحديد كيف يمكن للنواتج اإلقليمية المناخية والجوية أن تكون
بمثابة أساس للنواتج الهيدرولوجية على نطاق الحوض.
النظر في أفضل الممارسات من المنظمة (أي نظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية والمناخ
والهيدرولوجيا ) (MCHونظام التوجيه الخاص بالفيضانات المفاجئة ) (FFGSونظام الرصد الهيدرولوجي
التابع للمنظمة ) ،(WHOSوالتنبؤ المتكامل بالفيضانات النهرية ) (IRFFوما إلى ذلك) لتوفير فرص
التدريب وبناء القدرات في سياق النظام ( HydroSOSأي من خالل منصة  Moodleأو ما شابه ذلك).

توصيات بشأن روابط المنظمة
.9

.10

.11

.12

.13
.14
3.2

)(WMO

دعم مشروع فرع المناخ التابع للمنظمة )" (WMOتفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج
المصممة حسب النطاقات دون اإلقليمية" ،وخاصة مكونه ( 6نواتج التنبؤ الموسمي المصممة خصيصا)
المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsحيث ينبغي لألوساط الهيدرولوجية أن تصوغ ،جنبا إلى
جنب مع األوساط المناخية ،نواتج التنبؤ الموسمية المصممة خصيصا كمدخالت للنماذج الهيدرولوجية.
العمل بشكل وثيق مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWلربط نواتج الغالف الجليدي ببوابة النظام
 HydroSOSوتحقيق تمثيل أفضل لعمليات المناطق الباردة الرئيسية (مثل التراكم الثلجي ،والمجلدات،
وديناميات عمق الطبقة النشطة ،والتبخر النتحي المكبوت من البرد والمياه المفتوحة واالختناقات الجليدية
والسدود الثلجية ،وما إلى ذلك) في النماذج الهيدرولوجية المستخدمة في نواتج الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية.
حيثما أمكن ،التآزر مع مبادرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مثل برنامج التنبؤ بالطقس القاسي
) (SWFPالتابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ومبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFIونظام التوجيه
الخاص بالفيضانات المفاجئة ) (FFGSلتقاسم واستخدام نواتج األرصاد الجوية كمدخالت للنماذج
الهيدرولوجية.
التعاون مع المشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات األعضاء على تعزيز /تطوير قدراتهم في مجال التنبؤ
الهيدرولوجي الموسمي وتحقيق التآزر مع المشاريع التي تستخدم مدخالت مماثلة لنظم اإلنذار المبكر
(على سبيل المثال المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية ).)(CREWS
الطلب من اللجان الفنية وضع لوائح وأدلة ومبادئ توجيهية محددة لمختلف مكونات النظام .HydroSOS
تشجيع االتحادات اإلقليمية على إعطاء األولوية لوضع وتنفيذ مكونات النظام  HydroSOSاإلقليمية ودعمه.

لمحة موجزة عن مفهوم النظام

HydroSOS

استنادا إلى نتائج المرحلة التجريبية من النظام  ،HydroSOSتم وضع مفهوم أولي يصف الخطوات الممكنة لتنفيذ
وتشغيل النظام  .HydroSOSوهو يستند إلى رؤية المبادرة وعالقتها باألنشطة الهيدرولوجية األخرى.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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ومن المتوخى أن تكون للنظام  HydroSOSثالثة مسارات:
●
●

●

المسار  :1تشغيل نظم تقييم الحالة والتوقعات الحالية في اإلطار الزمني دون الموسمي إلى الموسمي
لمؤشرات دورة المياه األساسية
المسار  : 2توفير إمكانية التشغيل البيني مع البيانات المالحظة والنواتج القصيرة والمتوسطة والطويلة
األجل (أي نواتج البيانات الساتلية ،والفيضانات المفاجئة ،والفيضانات النهرية ،وحاالت الجفاف ،وآثار
تقلبية المناخ وتغيره) وبناء مستودع للمعلومات الهيدرولوجية
قرن مكونات إضافية من دورة المياه ،وكذلك مع النواتج المتعلقة ،على
المسار  :3تعزيز النظام من خالل ْ
سبيل المثال ،بالبيئة واالقتصاد االجتماعي والصحة.

وستكفل هذه المسارات تطور النظام  HydroSOSبالمرونة الالزمة لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsومستخدميها النهائيين .ولن يكرر النظام  HydroSOSالجهود المبذولة للتنبؤ
على المدى القصير ،بل يتيح إمكانية دمجها بسالسة في مجموعة النواتج المتاحة داخل حوض أو منطقة.
ويوفر النظام  HydroSOSواجهة لألدوات التكميلية حسب االقتضاء ،استحدثتها أساسا وكاالت دولية وأخرى تابعة لألمم
المتحدة ،وكذلك الوكاالت الوطنية وسلطات األحواض العابرة للحدود ،والشركات الخاصة ،وسيوفر معلومات مناسبة
بطريقة قابلة للتشغيل المتبادل لتصب في نظم دعم القرارات الوطنية واإلقليمية التي نفذت أو ستنفذ في عدة مناطق
وأحواض في جميع أنحاء العالم.
3.3

هيكل النظام  HydroSOSالجديد

اقترح فريق النظام

HydroSOS

هيكال محتمال وتوزيعا للمهام واألنشطة سيكفالن نجاح تنفيذ النظام .HydroSOS

وقد تم تحديد ثالثة عناصر عمل محددة (انظر الشكل  .)1وهذه المكونات مترابطة .ولذلك ،فإن الحوكمة الجيدة
للمشروع أساسية في تنفيذ النظام  HydroSOSعلى الصعيد اإلقليمي إلى الصعيد العالمي.

التطوير الفني
الحالة والتوقعات
على الصعيد العالمي

على الصعيد الوطني/على نطاق الحوض
التنسيق والدعم
الشكل  .1الهيكل الجديد المقترح للنظام

HydroSOS

التنفيذ

على الصعيد اإلقليمي/العابر للحدود
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أ)

عنصر التطوير الفني

سيعمل عنصر التطوير الفني باستمرار على الجوانب الفنية للنظام  ،HydroSOSبما في ذلك البحث واالبتكار ،وسيكون
مسؤوال عن:
●
●
●

وضع بروتوكوالت فنية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالنظام  HydroSOSونقل المعلومات
تحليل وتطوير األساليب والنماذج واألدوات لمساعدة األعضاء على تنفيذ النظام HydroSOS
إنتاج معايير المنتج والتوجيه بشأن النشر.

وسيحتاج عنصر التطوير الفني أيضا إلى ضمان الجودة وتوحيد المعايير ووضع مبادئ توجيهية من أجل المستخدمين.
ب)

عنصر التنفيذ

سيعمل هذا العنصر مع وعبر شركاء التنفيذ على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي /العابر للحدود والوطني /على نطاق
الحوض ،بما في ذلك الوكاالت اإلقليمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSومستخدميها
وأصحاب المصلحة فيها .وسيشمل ذلك ما يلي:
●
●
●
●

إجراء تقييمات للقدرات وللمؤسسات
ضمان مشاركة أصحاب المصلحة والمستخدمين وتقييم احتياجاتهم
وضع وتنفيذ مشاريع لبناء وتشغيل النظام  HydroSOSاستنادا إلى توجيهات من العنصر الفني
المشاركة في جهود بناء القدرات – من خالل تحديد االحتياجات المحلية وتنظيم حلقات عمل وتدريب
على الصعيد اإلقليمي أو الوطني

وسيكفل عنصر التنفيذ تعاونا واسع النطاق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من جميع مناطق
المنظمة ) (WMOوإقامة مشاريع متعددة توفر تقييما للحالة والتوقعات الهيدرولوجية.
ج)

عنصر التنسيق والدعم

هذا العنصر مسؤول عن اإلدارة العامة لبرنامج النظام  ،HydroSOSورصد مخاطر البرنامج ،وضمان ووضع
السياسات واإلجراءات ،وإدارة المخاطر والجودة ،والشؤون المالية ،والميزنة ،ومراقبة التكاليف .كما سيضطلع في
إطار هذا العنصر بمهام تشغيلية يومية تتعلق بإدارة الموارد والتنظيم ،وتطوير األعمال ،واالستراتيجية ،والتخطيط
واإلبالغ.
وسيكون عنصر التنسيق مسؤوال أيضا عن استدامة التشغيل وقابليته لالستمرار على المدى الطويل من خالل إقامة
عالقات مع الممولين والشراكات في المناطق وتوجيه عملية إنشاء أوساط ممارسة من أجل الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية.
3.3.1

حوكمة النظام

HydroSOS

سيتولى فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPالتابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية تنسيق وتوجيه المبادرة نظرا
لطبيعتها الشاملة التي تشمل االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ومجلس البحوث وأصحاب المصلحة الهيدرولوجيين
خارج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية .وستكفل الرقابة من قبَل الجمعية الهيدرولوجية المشاركة المناسبة مع أعضاء
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومرافقهم الهيدرولوجية الوطنية .وستُسدى المشورة بشأن فرادى مشاريع النظام
 HydroSOSمن لجان توجيهية محددة تُنشأ لكل عملية تنفيذ عابرة للحدود وللحوض.
ويتم تنسيق عناصر النظام  HydroSOSمع هيئات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ذات الصلة (انظر الشكل  .)2فعلى
سبيل المثال ،ستقدم لجنتا البنية التحتية والخدمات ( INFCOMو SERCOMعلى التوالي) وكذلك مجلس البحوث مدخالت
لعنصر التطوير الفني وستقدم االتحادات اإلقليمية مدخالت وتوجه جهود عنصر التنفيذ.
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لجنة البنية التحتية :وضع جوانب النظام  HydroSOSالمتعلقة بالبنية التحتية للرصد الهيدرولوجي
والبيانات الهيدرولوجية ،فضال عن الروابط مع نمذجة األرصاد الجوية ونظم التنبؤ من خالل النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ).(GDPFS
لجنة الخدمات :استحداث نواتج محددة للحالة والتوقعات الهيدرولوجية من أجل المستخدم النهائي فيما
يتعلق بإدارة الموارد المائية والتطبيقات األخرى ،فضال عن الروابط مع نظم النمذجة والتنبؤ
الهيدرولوجية من خالل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ).(GDPFS
مجلس البحوث :دعم التفاعالت بين البحوث والعمليات ،وتقديم التوجيه بشأن التطورات الجديدة من كال
الجانبين المناخي والهيدرولوجي .وسيكون هذا هو الرابط الرئيسي ألوساط البحوث ومصادر االبتكار
لمواصلة تقديم حلول حديثة للوكاالت التشغيلية.
االتحادات اإلقليمية :ستكون االتحادات اإلقليمية المسؤول الرئيسي عن وضع خطط التنفيذ وتنفيذها وذلك
من خالل مستشارها الهيدرولوجي اإلقليمي وأفرقتها/فرقها في مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية.
وسوف تضمن التماسك مع خططها التشغيلية الهيدرولوجية .وإضافة إلى ذلك ،سيتم بناء شراكة إقليمية
وتصميم األنشطة من خالل منتديات المستشارين الهيدرولوجيين التابعة لها.

ويشمل الشكل أيضا مختلف الشركاء الذين سينظر في أمرهم في إطار العنصرين الفني والتنفيذي .ومن المهم التأكيد
مجددا على أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsال تزال أهم شريك للنظام .HydroSOS
المنظمة WMO
هيئات
WMO
Bodies

لجنة البنية التحتية

عنصر التنفيذ

)(INFCOM

المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا

)(SERCOM

شركاء التنفيذ

مجلس البحوث

الشركاء اإلقليميون

االتحادات اإلقليمية

عنصر التطوير الفني

لجنة الخدمات
الشركاء الفنيون

)(RB

شركاء العلوم والبحوث

)(RAs

المراكز المناخية اإلقليمية/
المراكز الهيدرولوجية اإلقليمية

فريق التنسيق الهيدرولوجي

مراكز النمذجة

)(HCP

التنسيق والدعم

HydroSOS
الشكل  .2النظام  HydroSOSوالشركاء وهيئات المنظمة ) (WMOضمن الهيكل المقترح
3.4

خطط التنفيذ اإلقليمية

ُ
طلب تنفيذ النظام  HydroSOSمن خالل ثالث دورات مختلفة لالتحادات اإلقليمية ) (RAsو ُحدد بوصفه نشاطا ذا أولوية
في خطط عملها .وفيما يلي عرض موجز لقرارات االتحادات اإلقليمية األخيرة ذات الصلة.
االتحاد اإلقليمي األول  -الدورة الثامنة عشرة:
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●

●

المقرر  – (RA I-18) 9الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) :(WMOاألولويات اإلقليمية – خطة
االتحاد اإلقليمي للتنفيذ( ،البند ” )9إن أوساط األرصاد الجوية والهيدرولوجيا مدعوة إلى العمل معا بشكل
أوثق في وضع مبادرات هيدرولوجية رئيسية مثل [ ]...النظام العالمي التابع للمنظمة ) )WMOبشأن
الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ).“(HydroSOS
القرار  – (RA I-18) 9التقدم اإلقليمي في عناصر خدمات الهيدرولوجيا وموارد المياه” ،يطلب إلى فريق
التنسيق الهيدرولوجي والمائي التابع لالتحاد اإلقليمي األول وضع خطة تنفيذ إقليمية للنظام HydroSOS
وتقديم هذه الخطة إلى المؤتمر في دورته االستثنائية ) ،(2021مشروطة بتوافر الوثائق المتعلقة بنتائج
المرحلة التجريبية من النظام  HydroSOSقبل ثالثة أشهر من المؤتمر في دورته االستثنائية ).“(2021
و”يطلب إلى األمين العام [ ]...دعم منتديات التوقعات الهيدرولوجية اإلقليمية ودون اإلقليمية“.

االتحاد اإلقليمي الثاني  -الدورة السابعة عشرة:
●

القرار  – (RA II-17) 6التقدم اإلقليمي في عناصر الهيدرولوجيا وموارد المياه” ،يطلب من فريق التنسيق
المعني بالهيدرولوجيا التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني أن يضع خطة تنفيذ إقليمية للنظام  HydroSOSوأن
يقدم هذه الخطة إلى المؤتمر في دورته االستثنائية ) ،(2021مشروطة بتوافر الوثائق المتعلقة بنتائج
المرحلة التجريبية من للنظام  “HydroSOSو ”يطلب إلى األمين العام [ ]...دعم المنتديات اإلقليمية ودون
اإلقليمية للتوقعات الهيدرولوجية“.

االتحاد اإلقليمي الثالث  -الدورة الثامنة عشرة:
●

●

●

القرار  – (RA III-18) 1األولويات الهيدرولوجية اإلقليمية” ،يطلب إلى فريق التنسيق المعني
بالهيدرولوجيا وموارد المياه وضع خطة تنفيذ إقليمية للنظام  HydroSOSوتقديم هذه الخطة إلى المؤتمر
في دورته االستثنائية ).(2021
مرفق المقرر  – (RA III-18) 5تحديد األولويات اإلقليمية ،يحدد على سبيل األولوية ”) (7تقليص الفجوة
في القدرات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في المنطقة ،وتعزيز قدرات كل منها،
وتبادل الممارسات الجيدة ،وتشجيع العمل التعاوني واعتماد سياسات جنسانية داخل المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وعلى الصعيد اإلقليمي“؛
القرار  – (RA III-18) 4الفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثالث والمعني بالهيدرولوجيا والموارد
المائية ،يقرر إنشاء فريق عامل معني بالهيدرولوجيا والموارد المائية من شأنه ،في جملة أمور" ،تعزيز
المشاريع اإلقليمية التي تتبع المبادئ التوجيهية العالمية أو تسهم في مبادرات المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية وتقديم تقارير عن التقدم المحرز فيها إلى فريق إدارة االتحاد اإلقليمي الثالث“ ،مع تحديد النظام
 HydroSOSكإحدى مبادرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية هذه.

االتحاد اإلقليمي الرابع  -الدورة الثامنة عشرة:
●

●

●

القرار  – (RA IV-18) 3الهيدرولوجيا والموارد المائية” ،يطلب إلى فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا
والمياه التابع لالتحاد اإلقليمي الرابع وضع خطة تنفيذ إقليمية للنظام  HydroSOSوتقديم هذه الخطة إلى
المؤتمر في دورته االستثنائية ).“(2021
مرفق المقرر  – (RA IV-18) 12األولويات اإلقليمية المقترحة للفترة  ،2027-2024يحدد األنشطة التالية
المتصلة للنظام  HydroSOSباعتبارها أولوية بالنسبة للمنطقة :نظم الحالة والتوقعات للمنتدى اإلقليمي
للتوقعات المناخية/الهيدرولوجية؛ وتقليص نطاق النماذج المناخية في أحواض المنطقة؛ وتشمل تقديم
نواتج للتنبؤات الموسمية الهيدرولوجية (مثل التنبؤات الكمية لهطول األمطار).
القرار  – (RA IV-18) 5فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا والمياه التابع لالتحاد اإلقليمي الرابع ،يقرر
إنشاء فريق تنسيق معني بالهيدرولوجيا والمياه تابع لالتحاد اإلقليمي الرابع يقوم ،في جملة أمور،
بـ ” تعزيز المشاريع اإلقليمية التي تتبع المبادئ التوجيهية العالمية أو تسهم في مبادرات المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية وتقديم تقارير عن التقدم المحرز فيها إلى فريق إدارة االتحاد اإلقليمي الثالث“ ،مع تحديد
النظام  HydroSOSكإحدى مبادرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
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االتحاد اإلقليمي الخامس  -الدورة الثامنة عشرة:
●

●

القرار  – (RA V-18) 4التقدم المحرز على المستوى اإلقليمي في مكونات الهيدرولوجيا والموارد
المائية ” ،يطلب إلى الهيئة الفرعية التابعة لالتحاد اإلقليمي الخامس المسؤولة عن الهيدرولوجيا وضع
خطة تنفيذ إقليمية للنظام  HydroSOSوتقديم هذه الخطة الى المؤتمر في دورته االستثنائية )،(2021
مشروطة بتوافر الوثائق المتعلقة بنتائج المرحلة التجريبية من النظام .“HydroSOS
مرفق المقرر  – (RA V-18) 3أولويات االتحاد اإلقليمي الخامس للفترة ” ،2023-2021تحسين الخدمات
الهيدرولوجية والتنبؤات والتحذيرات المتعلقة بموارد المياه ،وإدارة مخاطر الجفاف والفيضانات
والتخطيط لها [.“]...

االتحاد اإلقليمي السادس  -الدورة الثامنة عشرة:
●

القرار  – (RA VI-18) 1الفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات والتابع لالتحاد
اإلقليمي السادس((1) ،ح) ،يقرر ”دعم الجوانب الفنية لنظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية وتقرير حالة
المياه“.

الخطوات األولى لخطط التنفيذ اإلقليمية
كما ذكر آنفا ،يجب أن يقوم أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بتنفيذ النظام .ومن ثم ،يوصى بأن يضعوا
أولويات وخطط التنفيذ لكل اتحاد من االتحادات اإلقليمية استنادا إلى المقترحات األولية الواردة أدناه .وينبغي ألعضاء
األقاليم المعنية أن يضعوا تلك األولويات وخطط التنفيذ ويدعموها من خالل هيئتهم الهيدرولوجية اإلقليمية التابعة
للمنظمة (مثل الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا ،والفريق الهيدرولوجي اإلقليمي ،والجمعية الهيدرولوجية اإلقليمية،
وما إلى ذلك) وفريق التنسيق العالمي المعني بالنظام  .HydroSOSومن المرجح أن تشمل أهداف كل تنفيذ إقليمي
ما يلي:
●
●
●

إعداد النواتج والتقارير الوطنية واإلقليمية بشأن ”حالة الهيدرولوجيا“؛
إنتاج التوقعات الهيدرولوجية الوطنية واإلقليمية المنتجة والمرتبطة بالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية
) (RCOFsوالمنتديات الوطنية للتوقعات المناخية )(NCOFs؛
تحديد المزيد من النواتج اإلقليمية المتعلقة بالحالة والتوقعات الهيدرولوجية لتلبية احتياجات أصحاب
المصلحة المحددة.

وسيصوغ األعضاء ،من خالل اتحاداتهم اإلقليمية ،خططهم الخاصة وفقا الحتياجاتهم وقدراتهم واحتياجاتهم ،بدعم من
فريق التنسيق المعني بالنظام  .HydroSOSوتُقترح قائمة باألنشطة العامة لتوحيد الخطط:
●

تعيين النظام
لألرصاد الجوية
تعريف الفريق الفرعي (أي فريق التنفيذ اإلقليمي للنظام  )HydroSOSللعمل من أجل النظام HydroSOS
وكمركز تنسيق داخل الفريق (يمكن للفريق الفرعي االعتماد على خبراء خارج الفريق – المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالجامعات وما إلى ذلك)
تحديد األنشطة لفريق التنفيذ اإلقليمي للنظام  HydroSOSعلى أساس:
HydroSOS

كإحدى المهام الرئيسية للهيئة الهيدرولوجية اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية

1

●

●

 1االتحاد اإلقليمي األول :فريق التنسيق الهيدرولوجي والمائي
االتحاد اإلقليمي الثاني :فريق التنسيق المعني بالهيدرولوجيا والموارد المائية ( CPالهيدرولوجيا)
االتحاد اإلقليمي الثالث :الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا والموارد المائية
االتحاد اإلقليمي الرابع :الفريق اإلقليمي للموارد الهيدرولوجية والمائية
االتحاد اإلقليمي الخامس :الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا والموارد المائية
االتحاد اإلقليمي السادس :الجمعية الهيدرولوجية اإلقليمية
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●

تحديد البلدان/األحواض/المحطات ذات األولوية التي سيكون فيها الستحداث معلومات معززة عن
o
الحالة والتوقعات الهيدرولوجية أكبر األثر بالنسبة ألصحاب المصلحة في المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs؛
النظر في أي فرص قصيرة األجل :دمج معلومات الحالة و/أو التوقعات الهيدرولوجية المتاحة
o
بالفعل كنواتج منشورة (بما في ذلك تلك التي يتم تقاسمها داخل بوابة العرض التوضيحي للنظام
)HydroSOS؛
إجراء تقييمات إقليمية ووطنية للقدرات واالحتياجات في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية
o
المتصلة باستحداث نواتج الحالة والتوقعات الهيدرولوجية؛
استحداث آليات إشراك أصحاب المصلحة (أي حلقات العمل) لفهم احتياجات المستخدمين النهائيين
o
الحاليين والمحتملين لنواتج النظام HydroSOS؛
تنظيم كيفية مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي النظام
o
 HydroSOSوأدوارها ومسؤولياتها.
وضع خطط لتنفيذ النظام  HydroSOSفي اإلقليم من أجل تلبية االحتياجات المحددة ،بما في ذلك:
إنشاء فريق (أفرقة) إلعداد مقترحات المشاريع لتنفيذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي يشمل
o
(تشمل) المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين؛
تحديد الموارد المحتملة لدعم النظام  HydroSOSووضع مقترح (مقترحات) المشاريع بمساعدة
o
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والشركاء المحددين؛
إجراء تدريب أولي لتطوير القدرات حول الثغرات التي تم تحديدها في البداية بدعم من فريق
o
تنسيق النظام ( HydroSOSتبعا للتمويل)

عيّنة خطوات إضافية
في ما يلي بعض األنشطة اإلضافية التي يمكن القيام بها خالل السنوات األولى من التنفيذ في األقاليم:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

إذا تمت صياغة مشروع ،يجب السعي للحصول على تأييد وتمويل للمشروع
يجب تقييم القدرات تقييما شامال
تقييم القدرات التشغيلية والفنية للمرافق الوطنية )(NMHSs
o
تعريف األساليب/األدوات المتاحة
o
تحديد توافر البيانات الحالية واالحتياجات بشأنها
o
تحديد المجاالت األضعف/الحرجة
o
إشراك أصحاب المصلحة والتشاور معهم باستمرار
اختيار أساليب /أدوات الحالة والتوقعات
تقييم استخدام مجموعات البيانات العالمية باستخدام نماذج هيدرولوجية إقليمية ومحلية
تقييم أداء التنبؤات العالمية مقابل التنبؤات الوطنية
تحقيق التكامل بين النظم عند الحاجة
اقتراح آليات تبادل المعلومات – أي نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ).(WHOS
تأمين كافة المدخالت التي يتطلبها ”تقرير حالة الهيدرولوجيا“
ضمان أن توفر التوقعات المناخية المعلومات على النحو المطلوب من قبل األوساط الهيدرولوجية
ربط المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsبمنتديات التوقعات الهيدرولوجية  /المشاركة في
منتديات المستخدمين من المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية )(RCOFs
وضع استراتيجية لبناء القدرات
تأمين اتفاقات (مالية) وطنية وإقليمية لضمان االستدامة

وكمرجع إضافي بشأن األنشطة ،يقدم في الشكل  3رسم تخطيطي عن سير األنشطة الالزمة إلنشاء نظام للتنبؤ
الهيدرولوجي من أجل النظام .HydroSOS
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التقييم المؤسسي

متطلبات
المستخدمين
واحتياجاتهم

قيمة الخدمة
للقطاعات
تقييم القدرات (بما يشمل البيانات
وتكنولوجيا المعلومات)

التعزيز المؤسسي

الدعوة واالتصاالت

استحداث النواتج

اختيار األسلوب ونهج التنبؤ

إدارة المشروع

نشر النواتج واإلبالغ بها

وضع النظام وتنفيذه

دعم القرار

إجراء البحوث حتى العمليات/
االبتكار

تقديم الخدمات

التطوير الفني

أنشطة الدعم

الشكل  .3أنشطة إنشاء نظام للتنبؤ الهيدرولوجي
إمكانية عضوية األفرقة العاملة اإلقليمية في النظام

3.4.1

HydroSOS

تتقرر العضوية من قبل كل إقليم ويمكن أن تشمل الخبراء التالين:
●
●
●
●
●
●

3.4.2

مستشار هيدرولوجي إقليمي لإلشراف على التنفيذ
خبراء من الهيئة الهيدرولوجية اإلقليمية المعنية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية1
خبراء من مجال البنية التحتية ومن مجاالت جوانب الخدمات
خبراء من األوساط المناخية
خبراء من األوساط البحثية
خبراء من المؤسسات اإلقليمية للمياه واألرصاد الجوية الهيدرولوجية (يمكن أن يكونوا من المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsوسلطات المياه ،والجامعات ،الخ)
دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )( (NMHSsأثناء تنفيذ المشروع)

خالل تنفيذ المشروع ،يتوقع من المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن يعمل عن كثب مع المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية وشركاء المشروع (بما في ذلك المؤسسات اإلقليمية ذات الصلة) لتوجيه الدعم وتلقيه ،بتمويل من
خالل المشروع .وسيعمل ال مرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا جنبا إلى جنب مع المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية والشركاء في تنفيذ جميع األنشطة الوطنية واإلقليمية .وعلى وجه التحديد ،القيام بدور رئيسي في إقامة الشراكات
وأخذ زمام المبادرة في المشاورات الوطنية.
فعلى سبيل المثال ،سي مول المشروع أي أنشطة لتطوير القدرات تتطلب ما يتصل بذلك مما يلزم للمرفق الوطني
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSمن تدريب ودعم وبنية تحتية .وسيلزم تعيين موظفين متفرغين ألداء المهام
المختلفة المطلوبة لكي تكون نواتج النظام  HydroSOSجاهزة للعمل (أي إدارة البيانات ،والتحليل والنمذجة ،واستحداث
النواتج ،ومطور البوابة اإللكترونية ،وما إلى ذلك)
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مثال على المسؤوليات أثناء التنفيذ:
●
●
●
●
●
●

سيكون المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا هو النقطة المحورية لجمع البيانات المكانية
والتاريخية الالزمة لتطوير النظام.
سيساعد الفريق الفني للنظام  HydroSOSالمرفق الوطني لألرصاد الجوية في تنسيق تقديم النواتج
ومجموعات البيانات المستخدمة أثناء تطوير النظام.
سينشر المرفق الوطني ) (NMHSنواتج النظام  HydroSOSعلى الصعيد الوطني (حسب االقتضاء وفقا
للبروتوكوالت) في شكل متسق للنظام  ،HydroSOSفضال عن إدراج المعلومات واألدوات األخرى المتاحة.
ستدعم المرافق الوطنية ) (NMHSsالتدريب الروتيني/حلقات العمل الروتينية لموظفيها المتعلقين بالنظام
( HydroSOSأي بشأن عمليات النظام ،وتفسير النواتج وتطويرها ،والتحقق من النواتج ،وما إلى ذلك).
ينسق المرفق الوطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا مع المطورين الفنيين للنظام لنقل المعلومات
المتعلقة بالتحسينات المحتملة التي ستؤثر على النواتج الوطنية.
ستوفر المرافق الوطنية ) (NMHSsأحوال بيانات/حدود للمدخالت الالزمة لتشغيل النماذج الهيدرولوجية.

وعالوة على ذلك ،سيتعين اختيار مرفق وطني ) (NMHSأو مؤسسة إقليمية ألداء دور المركز اإلقليمي للنظام
 HydroSOSلجمع وإنتاج المدخالت والنواتج الالزمة على نطاق الحوض ،بما في ذلك ضمان تدفق المعلومات بين
المرافق الوطنية ).(NMHSs
3.5

لمحة موجزة عن الموارد والشراكات المطلوبة

3.5.1

الموارد

بالنظر إلى أن ظروف ومستويات التطوير الفني مختلفة في العديد من أحواض األنهار ،فإن النظام  HydroSOSلن
يطبق كحل واحد يناسب الجميع .وهذا يعني أيضا أن التمويل المطلوب لن يأتي من مصدر واحد لجميع التطورات
المحتملة في النظام .HydroSOS
وفيما يتعلق باألنشطة التي ستمول ،يُحدد ما يلي:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

األنشطة األساسية للنظام [ HydroSOSاألنشطة في إطار عنصر التنسيق والدعم]
أنشطة الدعم المخصصة [التي سيتم تحديدها]
الخدمات االستشارية [تتوقف على الخدمات التي ستقدم]
صياغة المشروع [ما يصل إلى  100 000دوالر أمريكي تقريبا]ً
مشاريع التنفيذ على نطاق األحواض الفرعية واألحواض [ما يصل إلى  2مليون دوالر أمريكي تقريباً]
مشاريع التنفيذ الوطنية [ما يصل إلى  5ماليين دوالر أمريكي تقريبا]
مشاريع الحوض العابر للحدود [بين  5و 10ماليين دوالر أمريكي تقريبا]
مشاريع التنفيذ اإلقليمية [أكثر من  10ماليين دوالر أمريكي]
عناصر النظام  HydroSOSكجزء من مشروع أكبر [يتوقف على نطاق األنشطة]

الشركاء الماليون المحتملون
نظرا لقيود التمويل من الميزانية العادية للمنظمة ) ،(WMOستحتاج المنظمة إلى شراكات مع األعضاء ومؤسسات
التمويل والصناديق العالمية لضمان إمكانية تنفيذ األنشطة .وبهذا المعنى ،سيتم السعي للحصول على فرص للتمويل من:
●
●

المرافق الوطنية
لألموال المتاحة]
ً
المنظمات اإلقليمية وسلطات الحوض [لتلبية احتياجاتها اإلقليمية الخاصة ،تبعا لألموال المتاحة]
)(NMHSs

وغيرها من المؤسسات الوطنية [لتلبية احتياجاتها الخاصة بكل بلد ،تبعا
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التمويل الثنائي (أي من وكاالت التنمية القطرية) [للمبالغ المستهدفة التي تتراوح بين  1مليون دوالر
تقريبا ً و 5ماليين دوالر تقريباً]
التمويل المتعدد األطراف (أي من بنوك التنمية المتعددة األطراف) [للمبالغ المستهدفة التي تتراوح بين
 5و 10ماليين دوالر تقريباً]
منح من الصناديق العالمية (أي صندوق التكيف ،والصندوق األخضر للمناخ) [للمبالغ المستهدفة التي تزيد
على  10ماليين دوالر أمريكي تقريباً]
وكاالت األمم المتحدة (أي برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األغذية
والزراعة ،وما إلى ذلك) [لدعم جوانب محددة من التعاون ،وهو ما يتوقف على نطاق األنشطة]
الشراكات

الروابط مع المبادرات العالمية األخرى
يمكن تصنيف الروابط مع المبادرات العالمية األخرى بأنها تندرج في فئات التعاون الفني ،وأوساط المستخدمين،
والمنظور االستراتيجي.
ومن الناحية الفنية ،تساهم مبادرات عالمية بالفعل في العرض التوضيحي العالمي للنظام  HydroSOSوتستفيد منه ،بما
في ذلك النظام العالمي للتوجيه الخاص بالفيضانات ( GloFASالمركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) ،)(ECMWFومبادرة اإلسقاطات الهيدرولوجية للبيئة )( (HYPEالمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )،)(SMHI
ومبادرة االستدامة المائية العالمية )( (GEOGloWSالفريق المعني برصد األرض) ) ،(GEOواألرض اليوم (جامعة
طوكيو) .والنظام  HydroSOSعلى استعداد لتوسيع نطاق هذا التعاون وتعزيز المحادثات القائمة ،على سبيل المثال ،مع
األوساط المعنية بالسواتل (برنامج تحليل القوة والضعف – الفرصة والتهديد ) ،)(SWOTوالشبكة الهيدرولوجية
لـ  ، CNES-LEGOS /IRDومرفق التطبيقات الساتلية المعني بدعم الهيدرولوجيا الت شغيلية وإدارة المياه ( ،H-SAF
واللجنة المعنية بسواتل رصد األرض ) ،(CEOSبين غيرها) ،ومع برامج بحثية أخرى مثل البرنامج العالمي لتبادالت
الطاقة والمياه ).(GEWEX
ومن منظور المستخدمين ،يمكن إقامة صالت أوثق على وجه الخصوص مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي يقود
التحالف العالمي لجودة المياه (يمكن أن يُسهم النظام  HydroSOSواألدوات ذات الصلة في المعرفة العالمية واإلقليمية
بشأن جودة المياه ،مع إمكانية وضع مشروع تجريبي مشترك لبحيرة فيكتوريا) .ويمكن لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن
يستفيد أيضا من النظام  HydroSOSمن أجل بيئة قاعدة البيانات العالمية عن الموارد ) (GRIDومن غرفة العمليات
البيئية العالمية التابعة لها .وسيجري السعي إلى توثيق التعاون مع منظمة األغذية والزراعة ونظام المعلومات المائية
التابع لها  .AQUASTATوقد يهتم معهد المحيط الهادئ ،ومعهد الموارد العالمية ،ومعهد بحوث الجبال ،واالتحاد الدولي
لحماية الطبيعة ) ،(IUCNفيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة ،باالستفادة من النظام .HydroSOS
ومن منظور استراتيجي ،سيسعى النظام  HydroSOSإلى توثيق الروابط مع تطورات البحوث والتعليم والسياسات مثل
المعهد الدولي للهندسة الهيدرولية والبيئية التابع لليونسكو ) ،(UNESCO IHPومعهد  ،IHE Delftومبادرة أرض
المستقبل ،ومبادرة بيئة القطب الثالث ،وبرنامج مراقبة وتقييم المنطقة القطبية الشمالية ) ،(AMAPواللجنة الدولية لعلوم
القطب الشمالي ،على سبيل المثال ال الحصر .وفيما يتعلق بالتعاون العام ودعم البنية التحتية ،فضال عن التعزيز العام
لخدمات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،ينبغي إقامة عالقات رسمية بدرجة أكبر مع البنك الدولي ومع مصارف التنمية
اإلقليمية الناشطة في مشاريع األرصاد الجوية الهيدرولوجية.
الروابط مع مبادرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
إن النظام  HydroSOSعنصر حاسم في سلسلة القيمة الهيدرولوجية التشغيلية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،حيث
يضع نموذجا جديدا يهدف إلى تحسين نظم المعلومات المتعلقة بالمياه بطريقة مستدامة وفعالة .ويجري وضع ثالث
مبادرات هيدرولوجية رئيسية جنبا إلى جنب مع النظام  ،HydroSOSتتراوح بين جمع البيانات (المرفق العالمي لدعم
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القياس الهيدرولوجي التابع للمنظمة )/(HydroHubالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،)(WHYCOSوتبادل
البيانات (نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،)(WHOSوسياسة البيانات (المبادرة العالمية لبيانات الموارد
المائية ):)(WWDI
.1

.2

.3

يهدف المرفق العالمي لدعم القياس المائي التابع للمنظمة ) (WMO HydroHubإلى زيادة القدرات الوطنية
واإلقليمية في جمع البيانات وإدارتها وتقاسمها ،وذلك من خالل توفير حلول تشغيلية مبتكرة للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وشركائها .ويتمثل جوهر برنامج  HydroHubالتابع للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية في برنامج النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ).(WHYCOS
يتيح النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ،بوصفه المكون الهيدرولوجي لنظام معلومات المنظمة
) ،2.0 (WISإمكانية اكتشاف البيانات الهيدرولوجية وتقاسمها بفضل حلول تكنولوجيا المعلومات المعيارية
القاب لة للتشغيل البيني وأنساق البيانات الموحدة .ومن المتوقع أن يكون نظام الرصد الهيدرولوجي التابع
للمنظمة ) ،(WHOSمع نظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ) ،(MCHأحد
المكونات الرئيسية إلدارة البيانات للنظام .HydroSOS.
المبادرة العالمية لبيانات الموارد المائية ) ،(WWDIالتي تقدم الدعم السياساتي والمؤسسي للمرافق
الهيدرولوجية الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة بهدف تحسين مراقبة المياه وتبادل البيانات.
وينصب التركيز الحالي للمبادرة العالمية لبيانات الموارد المائية ) (WWDIعلى عملية متطلبات
المستخدمين وعلى المساهمة في سياسة البيانات الموحدة للمنظمة ) ،(WMOوكالهما أمر بالغ األهمية
بالنسبة للنظام .HydroSOS

ولهذه األنشطة الثالثة ارتباط وثيق مع النظام  :HydroSOSفالمبادرة العالمية لبيانات الموارد المائية ) (WWDIتوفر نهجا
منظ ما لدعم اتخاذ القرارات القائمة على األدلة من أجل اإلدارة المستدامة لموارد المياه وتدعم برنامج HydroHub
بالسياسات والتواصل مع صانعي القرار؛ ويدعم المرفق  HydroHubتنفيذ النظام  HydroSOSبفضل البيانات الموثوقة
ومنصة المعلومات؛ ونظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSهو منصة البيانات الرئيسية للنظام
 ،HydroSOSالتي تبرز ضرورة البيانات كدعم لسياسة المبادرة العالمية لبيانات الموارد المائية ) ،(WWDIوتعرب عن
متطلبات الرصد للمرفق . HydroHub
ويُتوقع أن تكون المراقبة العالمية للغالف الجوي ،بوصفها مكون الغالف الجليدي من مكونات النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) ، (WIGOSفعالة لجميع الجوانب المتصلة بالثلج والجليد كجزء من الدورة الهيدرولوجية.
ويرتبط النظام  HydroSOSكذلك بأنشطة أخرى مثل مبادرة التنبؤ بالفيضانات ،والبرنامج المشترك بشأن إدارة
الفيضانات ) ،(APFMوبرنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) .(IDMPوسيوفر النظام  HydroSOSاألحوال األولية
والحدودية ألنشطة مثل نظام التوجيه الخاص بالفيضانات المفاجئة (األداة الديناميكية لتقييم الموارد المائية ) ،(DWATمما
يزيد من دقتها وحسن توقيتها.
وإضافة إلى ذلك ،فإن النظم الراسخة للمنظمة ) (WMOمثل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSونظام
معلومات المنظمة ) (WISستوفر خلفية صلبة آلليات إدارة البيانات والنمذجة ،والنظام  ،WIGOSوال سيما بأدوات مثل
أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد )( (OSCARإدارة البيانات الشرحية) وسيكون نظام مراقبة جودة بيانات
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSمفيداً للنظام  .HydroSOSوعالوة على ذلك ،فإن الصالت مع
شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONومرفق تمويل الرصد المنهجي ) (SOFFذي الصلة ،وتحالف HydroMet
ستكون مفيدة للنظام .HydroSOS
ومن النتائج الهامة للنظام  HydroSOSتحويل المعلومات المناخية إلى خدمات هيدرولوجية قابلة للتنفيذ من خالل وجود
منتديات للتوقعات الهيدرولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنتديات المناخية (منتديات التوقعات المناخية اإلقليمية والوطنية  -أطر
التعاون اإلقليمية وصناديق االستثمار الوطنية) .ومن شأن هذه اآللية ،الموجودة بالفعل في أمريكا الوسطى على سبيل
المثال ،أن تحدد أيضا متطلبات المنتديات المناخية اإلقليمية .وفي المقابل ،يمكن أن يوفر النظام  HydroSOSمخرجات
مفيدة للتحقق من صحة النماذج المناخية ويزيد من االتساق بين التوقعات المناخية والهيدرولوجية.
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الروابط مع مشاريع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
يدعم النظام  HydroSOSمشروع تعزيز القدرة التكيفية لمجتمعات األنديز من خالل الخدمات المناخية
الستحداث خدمات هيدرولوجية إلدارة الطاقة الكهرومائية والمعلومات المتعلقة بالفيضانات في أحواض األنديز .وعالوة
على ذلك ،يعتبر النظام وحدة في مذكرة المفهوم المسبق لصندوق التكيف المعتمدة "اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
ونظام اإلنذار المبكر من أجل القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في حوض بحيرة تشاد" ،وهو جزء مركزي
من نظام لمعلومات المياه لحوض النيجر ،يتوقع أن تموله الحكومة الهولندية .وسوف يكون النظام  HydroSOSموصوالً
بكل نظام للمعلومات المتعلقة بالمياه تشارك فيه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،على سبيل المثال مشاريع HYCOS
التي تجري حاليا صياغتها لمنطقة الجنوب األفريقي وجزر المحيط الهادئ ،من بين مشاريع أخرى.
)(ENANDES

الروابط مع أصحاب المصلحة
يلتزم النظام  HydroSOSباستحداث خدمات ذات قيمة مضافة للقطاعات التي تعتمد على المعلومات المتعلقة بالمياه،
بما يتجاوز النواتج األساسية للمبادرة .ومن خالل توفير الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ،ستتمكن المرافق الوطنية
) (NMHSsمن تقديم الخدمات التي ستدعم قطاعات مختلفة مثل:
●
●

●
●

●

الزراعة  -تستفيد من الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ألنها ستساعد في تقييم آفاق المياه ألغراض الري
والزراعة والحصاد والرعي من أجل الزراعة المطرية والروية على حد سواء.
الحد من مخاطر الكوارث – سيكون قادرا على االطالع على الموارد المائية على كل من النطاق الوطني
واإلقليم ي والعالمي لتحديد المناطق المعرضة لخطر األحوال الهيدرولوجية المتطرفة ،مما يتيح اإلعداد
المستنير والحد من المخاطر ونشر المساعدات في الوقت المناسب.
الطاقة – تستفيد من بيانات الحالة والتوقعات الهيدرولوجية لدعم اتخاذ القرارات في العمليات المتعلقة
بتوليد الطا قة من المياه وتخزينها وتدفقاتها البيئية وغيرها من االعتبارات المتعلقة بالطلب على الطاقة.
الصناعة – تستفيد من نواتج الحالة والتوقعات الهيدرولوجية بطرق متنوعة ،بما في ذلك فهم القيود
المحتملة على عمليات استخراج المياه من أجل التصنيع ،وتضمين عمليات إطالق النفايات السائلة
البيئة  -سوف تكون قادرة على استعراض معلومات الحالة والتوقعات الهيدرولوجية لتحديد المخاطر
البيئية المرتبطة باالنحرافات المطولة والمتطرفة عن المعتاد .وتشكل أحوال التدفق المرتفع والمنخفض
على السواء تحديات للتلوث ،وارتباط تدفق المجرى ،وأكثر من ذلك.

الصناعة

الحد من مخاطر
الكوارث

إمدادات المياه
العامة

البيئة

الطاقة

الزراعة

الشكل  .4القطاعات المختلفة التي سيكون النظام  HydroSOSمفيدا لها
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المرفق  4للقرار

(Cg-Ext(2021)) 5

المجلس االستشاري للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
.1

)(GHSF

االختصاصات
(أ) توفير اإلشراف االستراتيجي على المرفق ) ،(GHSFوالنظر في مفهوم مكتب المرفق ) ،(GHSFوأهدافه،
وفوائده /تكاليفه المتوقعة ،ومسائله التشغيلية ،وتطور المرفق ) (GHSFومكوناته في المستقبل ،وإسداء
المشورة للمكتب بشأن هذه المسائل؛
(ب) استعراض خطة العمل السنوية للمرفق ) (GHSFواعتمادها ،مع مراعاة حالة كل مكون من مكونات
المرفق ) ،(GHSFوالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف كل منها مقابل الميزانية المتاحة ،واقتراح
استراتيجيات لإلجراءات التصحيحية الالزمة؛
(ج) استعراض العالقة بين المرفق ) (GHSFوالبرامج الدولية األخرى ذات الصلة ،السيما من حيث التنسيق
وفرص التعاون وتجنب التداخل /االزدواجية ،وتقديم توصية باإلجراءات التصحيحية؛
(د) تعيين أعضاء مجمع الفكر التابع للمرفق ) (GHSFواإلشراف على أنشطته ،بما في ذلك تكليفه بأنشطة
واستعراض تشكيله دورياً؛
(هـ) اعتماد الخطة االستراتيجية للمرفق ) (GHSFوالوثائق المرتبطة بها ،بما في ذلك خطة االبتكار وخطة
تطوير القدرات في المرفق )(GHSF؛
ً
(و) استعراض اختصاصات المرفق ) (GHSFوتشكيله دوريا ،وإسداء المشورة بشأنهما؛
(ز) تقديم تقارير دورية إلى الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ) (WMOعن التقدم المحرز.

.2

العضوية
(أ) رئيس تعينه الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة )(WMO؛
(ب) نائب الرئيس  -لديه خبرة مالئمة  -تعينه الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة )(WMO؛
(ج) ممثلون عن المنظمات التي تقدم دعما ً ماليا ً ألنشطة المرفق )(GHSF؛
(د) ممثل واحد عن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsأو غيرها من المنظمات
المشاركة في مشاريع تطوير قدرات القياس الهيدرولوجي التشغيلي؛
(هـ) ممثل عن مؤسسة بحثية أو منظمة من القطاع الخاص ،لديه خبرة سابقة أو حالية في مجال االبتكار في
القياس الهيدرولوجي؛
(و) ممثل عن رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI؛
(ز) ممثل عن مؤسسات منظومة األمم المتحدة المهتمة بالقياس الهيدرولوجي.

وفي كل اجتماع من اجتماعات المجلس االستشاري ،يدعى عضو أو أكثر من أعضاء مجمع الفكر للحضور لتقديم
المشورة الفنية بشأن البنود الرئيسية في جدول األعمال .وستبذل الجهود لضمان التناوب بين أعضاء مجمع الفكر
المدعوين للحضور من أجل تشجيع األفكار الجديدة وتنوع الخبرات في عملية صنع القرار في المرفق ).(GHSF
ويجوز دعوة مراقبين ،من قبيل الشركاء الماليين والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين للمنظمة )،(WMO
حسب الضرورة.
ويعمل عضو إداري رفيع المستوى من أمانة المنظمة ) ،(WMOيضطلع باإلشراف اإلداري على أنشطة المرفق )،(GHSF
كمنسق للمجلس االستشاري.
وتتزامن مدة العضوية مع فترة ما بين الدورتين للجمعية الهيدرولوجية ) .(HAويمكن للمنظمة األم إعادة تعيين ذات
الممثل التابع لها لعدد غير محدود من المرات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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أحكام أخرى

يجوز لرئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPبعد التشاور مع المنظمات المشاركة األخرى ،تعديل هذه االختصاصات
وتشكيل العضوية إذا ما اعتبر ذلك ضروريا ً لتنفيذ المشروع.
ويحبذ أن يجتمع المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFمرتين في السنة ،أساسا ً من خالل عقد مؤتمرات فيديوية ،مع عقد
اجتماع واحد على األقل وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين.
وبين اجتماعات المجلس االستشاري ،يمارس رئيس المجلس ورئيس مجمع الفكر رقابة استراتيجية على التقدم المحرز
في أنشطة المرفق ) ،(GHSFويرفعان المسائل التي تتطلب مدخالت من المجلس بكامله ،عن طريق المراسلة حسب
االقتضاء.
ويعد األمين محاضر االجتماعات ونقاط العمل.
مجمع الفكر التابع للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
.1

)(GHSF

االختصاصات

بتوجيه عام من المجلس االستشاري للمرفق ) ،(GHSFيقوم مجمع الفكر التابع للمرفق ) (GHSFبما يلي:
أوالً-

تعزيز ودعم االبتكار في جميع أنشطة المرفق ) ،(GHSFوتعزيز فعالية األنشطة وكفاءتها من خالل:
(أ) تقديم التوجيه إلى المجلس االستشاري واألمانة بشأن التقدم المحرز في مجال المراقبة االبتكارية للقياس
الهيدرولوجي وتكنولوجيات البيانات ،واألفراد /المنظمات الذين يقومون بذلك؛
(ب) استعراض خريطة الطريق لالبتكار في المرفق ) ،(GHSFواعتمادها وتحديثها دورياً ،بما في ذلك
األدوات /اآلليات التي يدعم بها المرفق ) (GHSFاالبتكار ،ومعايير اختيار أنشطة االبتكار ،مثل أثر
األنشطة وفوائدها على أهداف المرفق ) ،(GHSFوإمكانية زيادتها واحتمالية نجاحها ،وما إلى ذلك؛
(ج) تقييم مقترحات أنشطة االبتكار ،واعتمادها أو رفضها ،بما في ذلك الموافقة على تخصيص الموارد
المتعلقة بالموظفين والدعم المالي ألنشطة االبتكار ضمن الميزانية التي يقرها المجلس االستشاري؛
(د) توجيه أنشطة االبتكار ،وتقديم الدعم في تنفيذها ،بما في ذلك المساعدة على تنظيم لقاءات ونداءات
االبتكار وتفعيلها؛
(هـ) استبانة الفرص المتاحة للدعاية لالبتكارات ،أو نشرها أو توسيع نطاقها.

ثانيا ً-

تعزيز ودعم التطوير المستدام للقدرة على مراقبة القياس الهيدرولوجي من خالل أنشطة المرفق
عن طريق:

)(GHSF

(أ) تقديم التوجيه للمجلس االستشاري واألمانة بشأن احتياجات وفرص تطوير القدرات المتصلة بالقياس
الهيدرولوجي التشغيلي؛
(ب) استعراض خريطة طريق تطوير القدرات في المرفق ) ،(GHSFواعتمادها وتحديثها دورياً ،بما في ذلك
األدوات /اآلليات التي يدعم بها المرفق ) (GHSFمشاريع تطوير قدرات القياس الهيدرولوجي ،ومعايير
اختيار المشاريع التي يدعمها المرفق )(GHSF؛
(ج) توجيه أنشطة تطوير قدرات القياس الهيدرولوجي في المرفق ) ،(GHSFوالمساعدة في تنفيذها ،بما في
ذلك المساعدة على تنظيم أنشطة المراقبة وتنفيذها.
ثالثا ً-
رابعا ً-

دعم أنشطة المرفق
جميع أنحاء العالم.
إشراك الشركاء في أنشطة المرفق ) (GHSFذات الصلة.
)(GHSF

التي تطور وتعزز المشاركة مع مجتمعات القياس الهيدرولوجي وفيما بينها في
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.2

العضوية
(أ) رئيس ونائب رئيس المجلس االستشاري (يتولى أحدهما رئاسة مجمع الفكر)؛
(ب) خبيران في الصناعة (أحدهما ترشحه الرابطة ))(HMEI؛
(ج) ممثالن من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsأو من منظمات أخرى تضطلع بالقياس الهيدرولوجي التشغيلي
(يفضل أن يكونا قد شاركا فيما سبق ،أو يشاركان حاليا ً في أنشطة المرفق ))(GHSF؛
(د) ممثالن يُعينان ليكونا همزة وصل مع الخبرة العلمية والتعليمية داخل الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية
) ،(IAHSأو البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع لليونسكو ،أو الرابطة الدولية لهندسة وبحوث
البيئة المائية )(IAHR؛
(هـ) تعيين ما يصل إلى  8أعضاء خارجيين لديهم خبرة في مجال القياس الهيدرولوجي التشغيلي ،و/أو
االبتكار ،و /أو تطوير القدرات ،وفق جدول زمني متداخل ،من خالل توجي ه دعوات مفتوحة إلى
المجتمع العالمي.

وسيولى اهتمام صريح لتعزيز التنوع الجنساني واإلقليمي والعمري في إطار عضوية مجمع الفكر.
ويعمل منسق مشاريع المرفق ) (GHSFكأمين لمجمع الفكر.
ويجوز لمجمع الفكر دعوة ضيوف لحضور االجتماع ،مثل الشركاء الماليين أو أعضاء الفريق ) (HCPاآلخرين أو
المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين للمنظمة ).(WMO
ويقرر المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFمدة العضوية .ويجوز للمنظمة األم إعادة تعيين الممثل نفسه لعدد غير
محدد من الفترات ،ولكن سيتم السعي إلى التناوب بين األعضاء المعينين بنا ًء على الدعوة المفتوحة.
.3

أحكام أخرى

يكفل مدير قسم الماء والغالف الجليدي بالمنظمة ) (WMOالتنسيق والتعاون الداخليين في أمانة المنظمة ) ،(WMOويجوز
له أن يدعو ممثلي المنظمة ) (WMOإلى حضور اجتماعات مجمع الفكر كضيوف.
يحبذ أن يجتمع المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFثالث مرات في السنة ،أساسا ً من خالل عقد مؤتمرات فيديوية ،مع
عقد اجتماع واحد على األقل وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين .وستُتخذ خطوات لتعزيز التفاعل المستمر بين
أعضاء مجمع الفكر باستخدام أدوات االتصال عبر اإلنترنت ،لتشجيع ثقافة دينامية لتدفق األفكار بحرية داخل
المجموعة .ويسهل األمين ذلك ويعد محاضر االجتماعات ونقاط العمل.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 6

إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه ،والتحالف من أجل الماء والمناخ
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي إعداد مشروع إعالن ،بدعم من فريق التنسيق الهيدرولوجي
) ،(HCPلكي تنظر فيه الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام  ،2021مع مراعاة تعزيز أهمية الهيدرولوجيا التطبيقية
في مواجهة التحديات العالمية والفرص المتعلقة بالمياه في المستقبل في سياق أوسع ومتعدد التخصصات للمنظمة
) ،(WMOومراعاة توصية الجمعية الهيدرولوجية،

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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القرار  – (EC-73) 1مشروع إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه ،بما في ذلك التحالف من أجل الماء والمناخ
) ،(WCCالذي أشار إلى الفرصة المتاحة للمنظمة ) (WMOلإلسهام في التحالف من أجل الماء والمناخ )،(WCC
وأيد مشروع إعالن المياه،

وإذ يسلم بالدور الجوهري للماء والهيدرولوجيا في الغايات طويلة األجل الخمس للخطة االستراتيجية للمنظمة
) ،(2023-2020وفي اختصاص اللجنتين الفنيتين وهما لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات
والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) ،(SERCOMولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM

)(WMO

وإذ يقر بدور الفريق ) (HCPفي تنسيق التحالف من أجل الماء والمناخ ) (WCCمع المستشارين الهيدرولوجيين
اإلقليميين ،والمستشارين الهيدرولوجيين الوطنيين ،ودوائر الخبراء الهيدرولوجيين في المنظمة )،(WMO
وقد بحث تقرير الجمعية الهيدرولوجية الذي أيد إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه ،الوارد في الوثيقة
 ،Cg-Ext(2021)/INF. 3.1والمعلومات الخاصة بحالة التحالف ) ،(WCCفض ً
ال عن الفوائد المحتمل أن تحصل عليها المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمن هذا التحالف ،والواردة في الوثيقة ،Cg-Ext(2021)/INF. 3.2
وإذ يرى أن األمم المتحدة ستعقد مؤتمرها الثاني المعني بالمياه في نيويورك في عام ( 2023وقد عُقد المؤتمر األول في
في مار دل بالتا باألرجنتين) ،وأن إصدار المنظمة ) (WMOإعالنا ً بشأن المياه سيساعد في تحديد موقف المنظمة )(WMO
والدور الرئيسي للمرافق الوطنية ) (NMHSsلألعضاء ومتطلباتها ،من خالل تقديم الخدمات األساسية لدعم القرار،

1977

يأخذ علما باألنشطة المضطلع بها لتعريف الممثلين الدائمين ورؤساء االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ورئيس
مجلس البحوث ورئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي والمستشارين الهيدرولوجيين الوطنيين ،بإعالن المياه والتحالف )،(WCC
وقد بحث أيضا إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه ،الوارد في مرفق هذا القرار ،والذي يجسد المدخالت الواردة خالل
عملية التشاور الموسعة التي اضطلع بها الفريق )،(HCP
يعتمد إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه؛
يرحب بمبادرة األمين العام باإلسهام في تنفيذ رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة
بهما ،عن طريق التحالف ) (WCCبوصفه مبادرة رئيسية تسلط الضوء على أوجه التآزر بين السياسات الخاصة
بالهدفين  6و 13من أهداف التنمية المستدامة وسياسات اتفاق باريس ،وإقامة شراكات لدعم األعضاء في تنفيذ أنشطة
متكاملة خاصة بالماء والمناخ والطقس؛
يطلب من األمين العام أن يكفل الشفافية في دراسة عضوية التحالف ) ،(WCCورفع تقرير بشأنها إلى األعضاء حسب
االقتضاء؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يستعرض ،بنا ًء على توصية الفريق ) ،(HCPالتوجيهات التي قدمها التحالف )،(WCC
وأن يعد توصيات تأخذ بها اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية ،حسب االقتضاء؛
يطلب من رئيس لجنة الخدمات ) ،(SERCOMورئيس لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMورئيس مجلس البحوث ،ورؤساء
االتحادات اإلقليمية ،أن يقوموا ،بالتنسيق مع رئيس الفريق ) ،(HCPبإدراج توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بالتحالف
) (WCCفي خطط العمل واألنشطة الخاصة بكل منهم؛
يطلب أيضا من األمين العام ما يلي:
)(1

توزيع إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه والترويج له بين األعضاء ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات
الشريكة الدولية األخرى ،وبخاص ٍة في اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،والمؤسسات المختصة من القطاعين العام والخاص ومن القطاع األكاديمي ،والتركيز على األهمية
القصوى لمهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي مراقبة أحوال الطقس والمناخ
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والماء وفهمها والتنبؤ بها ،وفي تقديم معلومات وإنذارات وخدمات متصلة بتلك المجاالت وتستجيب لالحتياجات
في أحواض األنهار واالحتياجات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،ال سيما في سياق تغير المناخ؛
)(2

موافاة المجلس التنفيذي بحسابات الموارد المزمعة من الميزانية ومن خارج الميزانية ألنشطة المنظمة
في التحالف )(WCC؛

)(3

تيسير مواءمة أنشطة المنظمة ) (WMOفي التحالف ) (WCCوتكاملها مع قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية والجمعية الهيدرولوجية واللجنتين الفنيتين للمنظمة )(WMO؛

)(WMO

يدعو األعضاء إلى توزيع إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه على نطاق واسع ،وحفز األطراف المعنية الوطنية على
االنضمام إليه.

مرفق القرار

(Cg-Ext(2021)) 6

إعالن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن المياه
نحن مندوبي  116دولة وإقليما عضوا في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوقد اجتمعنا في الفترة من
 11إلى  22تشرين األول /أكتوبر  2021إبّان الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وإذ نحيط علما بما يلي:
)(1

)(2

أن من المتوقع أن يعيش أكثر من نصف سكان العالم بحلول عام  2030في ظل أوضاع إجهاد مائي ،وأن تغير
المناخ المتوقع سيفاقم هذه األوضاع وسيزيد من تردي أوضاعنا إزاء الكوارث المتصلة بالمياه،
أن لدورة الماء دوراً محوريا ً في سلسلة المياه والمناخ والطقس،

)(3

أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تؤدي دوراً رئيسيا ً في تزويد القطاعات التي تستجيب لالحتياجات المجتمعية بخدمات ومعلومات ومعارف علمية
أساسية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف وتعزيز القدرة على الصمود،

)(4

أ ن المعلومات األساسية تتضمن الغالف المائي والغالف الجليدي بوصفهما مكونين أساسيين لنظام األرض،

)(5

أن الجبال أصل عالمي بوصفها أبراج مياه تخزن المياه وتنقلها عن طريق المجلدات وكتل الثلج واألنهار
ُّ
والجداول فتوفر موارد ال تُقدَّر بثمن لربع سكان العالم من أجل الشرب والري وتوليد الطاقة؛ وأن الجبال ذخر
ينقذ األرواح في فترات الجفاف؛ وأن تغير المناخ بات يغير استدامة موارد المياه العذبة هذه؛

)(WMO

نشيد بما يلي:
)(1

)(2

جهود المجتمع الهيدرولوجي لرسم رؤية واستراتيجية عشرية للهيدرولوجيا بوصفهما جزءاً ال ينفصم عن الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOبشأن اتباع نهج نظام األرض فيما يتعلق بعلوم وخدمات الطقس والماء والمناخ؛
وضع خطة عمل تنطوي على ثمانية طموحات بعيدة األجل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه على المستوى
الوطني واإلقليمي والمحلي1؛

 1الطموحات البعيدة األجل الثمانية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه ).(https://public.wmo.int/en/our-mandate/water
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نعلن:
)(1

أنه سيتسنى النفاذ إلى معلومات اإلنذار المبكر التخاذ إجراءات مبكرة فيما يتعلق بالفيضانات والجفاف في كل
بقعة على هذا الكوكب بحلول عام 2030؛

)(2

أنه يجب تحقيق التكامل بين السياسات المتعلقة بالمياه والعمل المناخي والمنفذة في إطار خطة التنمية المستدامة
من أجل تحقيق أقصى استفادة لشعوبنا؛

)(3

أننا سنسعى إلى تحقيق هذه الغايات عن طريق تطوير القدرات ،وتبادل المعارف والمعلومات ،ووضع سياسات
وأطر مؤسسية وقانونية /تنظيمية على كل المستويات تمكن من تعزيز الشراكات بين جميع األطراف المعنية من
جميع قطاعات المجتمع؛

نتفق على ما يلي:
)(1

أن دمج المعلومات المتعلقة بالهيدرولوجيا والغالف الجليدي واألرصاد الجوية والمحيطات والمناخ والبيئة شرطا ً
مسبقا ً لتوفير حلول تفضي إلى زيادة القدرة على الصمود وتمكين التكيف مع تغير المناخ بمزيد من الفعالية؛

)(2

أن تبادل البيانات والمعلومات 2المتعلقة بنظام األرض بدون قيود على المستوى اإلقليمي والوطني والمحلي ،مع
اتباع نهج متكامل على نطاق أحواض األنهار ،يكتسي أهمية بالغة لتوليد فوائد من شأنها أن تمكننا من استمثال
تخطيط إدارة موارد المياه وإجراءات التكيف الوطني ،بما في ذلك تخطيط بنى تحتية جيدة ،فضالً عن الحد من
مخاطر الكوارث بفعالية ،بما في ذلك عن طريق اإلنذار المبكر؛

)(3

أن نعمل ،عن طريق برامج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOومبادراتها ،مثل التحالف من أجل الماء
والمناخ ) ،(WCCعلى تعزيز تبادل المعلومات والوصول إلى معلومات متكاملة عن الهيدرولوجيا والغالف
الجليدي واألرصاد الجوية والمناخ بغية وضع وتشغيل نظم إلدارة موارد المياه على المستوى المحلي والوطني
واإلقليمي وعلى مستوى أحواض األنهار تكون مستدامة وقادرة على الصمود؛

)(4

أن نضع خدمات ومرافق مراقبة دولية مخصصة للجبال للحفاظ على كمية المياه المخزنة في أبراج المياه الجبلية؛

نالحظ ما يلي:
)(1

الدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة ،وللتحالف من أجل الماء
والمناخ ) (WCCبوصفه آلية لتحقيق التكامل بين جدولَي أعمال المياه والمناخ ،واألهمية األساسية لتعزيز القدرات
التشغيلية والعلمية التكنولوجية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي بغية التصدي للتحديات المتصلة بالمياه
التي تواجه التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ؛

)(2

أهمية إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة
الكوارث؛

والمبادئ التوجيهية الواردة فيه للحد من مخاطر

)(3

اتفاق باريس وأهمية دعم التصدي العالمي لخطر تغير المناخ عن طريق تنفيذ تدابير تخفيف فعالة وتدابير تكيف
فعالة تفضي إلى مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وظروف بيئية مستدامة؛

)(4

الدور التنسيقي الذي تضطلع به آلية األمم المتحدة للمياه من أجل مواءمة مبادرات أعضائها وشركائها وتعزيز
التآزر في تحقيق هدف التنمية المستدامة " 6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة
مستدامة" ،والدور التوجيهي لكل وكالة تابعة لمنظومة األمم المتحدة فيما ائتُمنت عليه من مؤشرات التنمية المستدامة؛

2030-2015

 2كما هو موضح في سياسة المنظمة ) (WMOالموحدة لتبادل بيانات نظام األرض دوليا ً [سيُدرج الرابط في التقرير النهائي للدورة]
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نقر بما يلي:
)(1

الحاجة إلى تحقيق التكامل في سلسلة القيمة الكاملة لخدمات نظام األرض  -التي تبدأ بالحصول على الرصدات
والمعلومات والمعارف العلمية وتبادلها ،وتشمل معالجة البيانات والتنبؤ ،وتنتهي بتقديم الخدمات  -وتعزيزها
لالستجابة لالحتياجات المجتمعية المتزايدة؛

)(2

الضغط على التمويل العام الذي يعيق قدرة بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا على استدامة
وتحسين البنية التحتية والخدمات المطلوبة في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية؛

)(3

التدهور الحالي المستمر لشبكات المراقبة المحلية وضعف القدرات في بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا اللذان يقوضان الجهود الرامية إلى تقديم خدمات هيدرولوجية يمكن االعتماد عليها على الرغم من
توفر تكنولوجيات وحلول منخفضة التكلفة؛

)(4

الحاجة إلى الوصول إلى معلومات وخدمات متكاملة بشأن نظام األرض بغية تصميم حلول مالئمة تقوم على
أساس علمي ال ينفك يتزايد وتدعم الطلب المتزايد على المياه بطريقة مستدامة؛

)(5

الحاجة إلى حوافز ومبادئ توجيهية ومعايير ونظم لدعم القرار أكثر فعالية لضمان الوصول بسهولة إلى البيانات
والمعلومات المنشودة وتفسيرها واستخدامها بفعالية في عمليات التخطيط واإلدارة؛

)(6

الحاجة إلى إزكاء الوعي بشؤون األرصاد الجوية الهيدرولوجية على المستوى اإلقليمي ،وبخاص ٍة على مستوى
األحواض المشتركة؛

نؤكد مجددا ما يلي:
)(1

مهمة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOالمنصوص عليها في المادة  2من اتفاقيتها ومرادها تيسير سبل
التعاون العالمي في مجال مراقبة التغيرات في الطقس والمناخ والماء والتنبؤ بها عن طريق تبادل المعلومات
والخدمات ،وتوحيد المقاييس والمعايير ،والتطبيق ،والبحث ،والتدريب ،وتشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا
التطبيقية صراحةً ،ومواصلة تحفيز التعاون الوثيق بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

)(2

الهدف االستراتيجي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOالرامي إلى وضع خدمات جديدة وتطوير
الخدمات القائمة دعما ً لإلدارة المستدامة لموارد المياه ،والحد من المخاطر والخسائر الناتجة عنها بتحسين
الوصول إلى معلومات موثوقة عن وضع موارد المياه في الحاضر والمستقبل على المستويين العالمي واإلقليمي
وعلى مستوى أحواض األنهار؛

)(3

األهمية البالغة لمهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في مراقبة أحوال الطقس والمناخ والماء
وفهمها والتنبؤ بها ،وفي توفير معلومات وإنذارات وخدمات متصلة بتلك المجاالت تستجيب لالحتياجات الوطنية
واإلقليمية والعالمية واالحتياجات على مستوى أحواض األنهار؛

)(4

مسؤولية حكومات األعضاء عن صيانة البنى التحتية المطلوبة في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية،
والحفاظ عليها ،وتوسيع نطاقها عند اإلمكان ،وتشغيل النظم والمرافق الخاصة بعمليات الرصد وتبادل البيانات
وتقديم المعلومات؛

)(5

أهمية التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من أجل التشجيع على إقامة وكاالت أو لجان
دولية تُعنى بإدارة موارد المياه في األحواض المشتركة؛

)(6

أهمية التشجيع على إنشاء مراكز مراقبة وبحث إضافية تُعنى بالمناطق الجبلية المرتفعة ،وأهمية وجود مراكز
ألنشطة المراقبة والبحوث المرتبطة بالجفاف تعمل في األقاليم المختلفة؛
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نرحب بما يلي:
)(1

مساهمات األعضاء والمنظمات الشريكة وأعضاء التحالف من أجل الماء والمناخ ) (WCCفي ضمان استدامة
البنية التحتية للمعلومات والبيانات الهيدرولوجية العالمية التي تنسقها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
عن طريق برامجها ،وفي تعزيز تلك البنية التحتية؛

)(2

الفرص التي تتيحها العولمة والرقمنة والتطور العلمي التكنولوجي لمشاركة قاعدة أوسع من المستخدمين النهائيين
وأصحاب المصلحة والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات العلمية في تحديد متطلبات
عمليات اتخاذ القرار ودعمها؛

نحث الحكومات على ما يلي:
)(1

تيسير ودعم تعزيز التعاون والشراكات على كل المستويات المعنية ،بما في ذلك على مستوى المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية الهيدرولوجية والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا والشركاء
اآلخرين المختصين ،لتزويد المجتمع بإنذارات مبكرة وخدمات متكاملة تكون وجيهة للصلة بين المياه والغذاء
والطاقة ،وتوفر المياه في المستقبل ،والمياه النظيفة والصرف الصحي ،والحد من مخاطر الكوارث؛

)(2

مضاعفة االستثمارات البشرية والمالية لضمان استدامة اإلنتاج وتوفير خدمات هيدرولوجية وصيانتها؛

)(3

ضمان توفر ما يلزم من المعلومات في الوقت الحقيقي إلنقاذ األرواح والممتلكات على كل المستويات عن طريق
اتباع نهج متكامل بشأن أحواض األنهار؛

)(4

إقامة شراكات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،واألطراف المعنية
األخرى ،بما في ذلك منظمات المجتمع المحلي ،باتباع نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وباالستفادة من آليات
التعاون القائمة ،بغية متابعة وتخطيط وتوثيق تكامل قدراتها وهياكلها الالزمة لتوفير الخدمات لمصلحة المجتمع؛

ندعو الحكومات والشركاء الدوليين إلى االنضمام إلى التحالف من أجل الماء والمناخ ) (WCCلتحديد مبادئ دمج
المستجدات السياساتية المتعلقة بالماء والمناخ ،واالتفاق على الحوافز والتوجيهات التي ستساعد على ضمان االستدامة
المالية والمؤسسية لشبكات الرصد الهيدرولوجي ،وزيادة التغطية التي توفرها تلك الشبكات ،وضمان أن تمكن بياناتها
من اتخاذ قرارات.

القرار
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حالة إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز ،وآثار الجائحة
على اإلصالح ،واالتجاهات األخرى

)(COVID-19

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 5المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوالقرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة
المالية الثامنة عشرة ،والقرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث ،والقرار  – (Cg-18) 9المجلس التعاوني المشترك
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ،والقرار  – (Cg-18) 10الفريق
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االستشاري العلمي ،والقرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة الثانية ،المتعلقة بإصالح
الهيئات التأسيسية والخطة االنتقالية ذات الصلة،
)(2

القرار  – (Cg-18) 89الدورة االستثنائية للمؤتمر في  ،2021والمقررات الالحقة التي أقرها المجلس التنفيذي في
دورتيه الثانية والسبعين (المقرر  – (EC-72) 3الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام  )2021والثالثة والسبعين (المقرر
 - (EC-73) 3الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام ،)2021

)(3

المقرر  – (EC-72) 4متابعة أعمال فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية )،(CBR

)(4

المقرر  – (EC-73) 4تقييم إصالح الهيئات التأسيسية ،والمقرر  – (EC-73) 5تأثيرات الجائحة
وتصدي المنظمة ) (WMOلها،

)(5

القرار  – (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(COVID-19

يعرب عن تقديره لرئيس كل من لجنة البنية التحتية ولجنة الخدمات ،ورؤساء مجلس البحوث ،والفريق االستشاري
العلمي ) ،(SAPوالمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )،(IOC
واللجان واألفرقة التابعة للمجلس التنفيذي ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،وأعضاء المنظمة ) (WMOوخبرائها وأمانتها
ل جهودهم وتعاونهم الوثيق في تنفيذ القرارات المتعلقة بإصالح الهيئات التأسيسية التي اعتمدها المؤتمر العالمي الثامن
عشر لألرصاد الجوية ) ،(Cg-18ولمواصلة تعزيز رسالة المنظمة ) (WMOفي ظل الظروف الصعبة التي تفرضها
الجائحة )(COVID-19؛
يشير إلى ما يلي:
)(1

على الرغم من القيود التي تفرضها الجائحة ) ،(COVID-19نُفذت الخطة االنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية
تنفيذاً كامالً وفقا ً للجدول الزمني .وفي هذا الصدد:
(أ)

عقدت كل من اللجنتين الفنيتين دورتها األولى ،وأنشأت هياكل عملها وزودتها باألعضاء ،واعتمدت خطط
عمل لفترة ما بين الدورتين بما يتماشى تماما ً مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOونظمت العديد من
المؤتمرات /حلقات العمل الفنية االفتراضية المهمة (مثل مؤتمر البيانات التابع للمنظمة )(WMO؛ وكفلت
إقامة تعاون وثيق فيما بينها ومع الهيئات األخرى ،وقدمت توصيات إلى كل من المجلس التنفيذي والدورة
االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،

(ب) عقد مجلس البحوث والفريق ) (SAPدورات ،ونظما لقاءات دولية إنترنتية مهمة (مثل الندوة الدولية:
العوامل المناخية والجوية والبيئية في الجائحة ) ،)(COVID-19واستهال أنشطتهما وتابعاها؛ وبدأ الفريق
) (SAPفي إعداد دراسات استشرافية بشأن مستقبل نظم الرصد ،وخدمات وعلوم نظام األرض ،وما
يرتبط بها من بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات،
(ج) أنشأ المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
هيكل عمله وزوده بالموظفين ،وعقد عدداً من الدورات االفتراضية ،وأعد استراتيجيته بما يتماشى تماما ً
مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOالتي اعتمدها المجلس التنفيذي وجمعية اللجنة ) (IOCفي ،2021

(د)

عقدت االتحادات اإلقليمية دورات وأنشأت هياكل عمل تتماشى مع هيكلي اللجنتين الفنيتين ،واعتمدت
خططا ً تشغيلية استرشاداً بالخطة التشغيلية للمنظمة )،(WMO

(هـ) تحسنت عملية صنع القرار في المجلس التنفيذي تحسنا ً كبيراً بفضل األعمال التحضيرية للجنة التنسيق
الفني ) (TCCواللجنة االستشارية للسياسات ) .(PACكما ُخف ض عدد الوثائق مع تحسين مضمونها ،وأدى
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المفهوم الجديد إلى زيادة كفاءة االجتماعات ،على الرغم من أن الجائحة ) (COVID-19قد عقَّدت بدرجة ما
عملية صنع القرار في المجلس التنفيذي،
( و)

عقدت جميع دورات هيئات المنظمة ) (WMOبوسائل افتراضية ،أُعدت من أجلها أساليب عمل جديدة،
ُ
وقُدمت خدمات الترجمة الشفوية حسب االقتضاء ،مما أتاح حضور عدد أكبر من المندوبين والخبراء
من األعضاء،

( ز)

أُعدت نظم داخلية لجميع الهيئات ،واعتمدها المجلس التنفيذي،

(ح) تعمل قاعدة بيانات خبراء المنظمة ) (WMOكنظام تفاعلي يعمل بذاته ويتيح لألعضاء ترشيح خبراء
واستعراض البيانات وتحديث المعلومات الخاصة بخبرائهم المساهمين في عمل المنظمة )،(WMO
(ط) أ ُعيد تنظيم هياكل اإلدارات في األمانة بما يتماشى مع الهيئات المنشأة بموجب إصالح الهيئات التأسيسية.
ويحمل تحديث ممارسات العمل بصمة االبتكار والتعاون الشامل ،فضالً عن تحقيق الكفاءة والتآزر،
(ي) نُفذ إعادة تخصيص موارد األمانة استجابةَ لطلب المؤتمر الثامن عشر ،كما أنجز الجزء األكبر من تعيين
موظفين فنيين لتعزيز المهام اإلقليمية ومهام البنية التحتية والخدمات والمهام العلمية ،مما سيسمح بتقديم
خدمات أفضل بكثير لألعضاء،
َّ
مكن إصالح الهيئات التأسيسية واألمانة من إعداد سياسة بيانات منقحة للمنظمة ) ،(WMOومفهوم شبكة
( ك)
المراقبة األساسية العالمية ) ،(GBONومفهوم مرفق تمويل الرصد المنهجي ) ،(SOFFوإحراز تقدم في
تكامل البنى التحتية والخدمات والعلوم ،التي كانت منفصلة فيما سبق ،في مجاالت الطقس والمناخ والماء
والمحيطات والبيئة ،وتحسين مشاركة القطاعين الخاص واألكاديمي ،وقيام المنظمة ) (WMOبدور أقوى
في أسرة األمم المتحدة باعتبارها منظمة رئيسية في مسائل المناخ والكوارث والماء،
)(2

)(3

ينبغي مواصلة الجهود لتوسيع نطاق العضوية في اللجنتين الفنيتين ،إذ انضم اآلن ما يزيد قليالً عن نصف
أعضاء المنظمة ) (WMOإلى عضوية إحدى اللجنتين الفنيتين أو كلتيهما ،وضمان مزيد من التوازن في التمثيل
الجغرافي والقطري والجنساني في الهيئات الفرعية ،وال سيما فيما يتعلق بالخبراء من نصف الكرة الجنوبي،
ومواصلة العمل بمزيج من االجتماعات المادية والمختلطة واالفتراضية لزيادة مشاركة المندوبين والخبراء إلى
أقصى حد،
معالجة االستعراض الشامل للمفهوم وال ُنهج اإلقليمية للمنظمة ) (WMOمن خالل القرار - (Cg-Ext(2021)) 8
االستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة ( ،)WMOوالقرار  - (Cg-Ext(2021) 9اختصاصات
االتحادات اإلقليمية واختصاصات رؤسائها ونواب الرؤساء؛

يؤكد مجددا أهمية أن تكون الهيئات المنشأة من خالل اإلصالح:
)(1

متوائمة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوتكفل تنفيذها بصورة جماعية؛

)(2

داعمة لجهود األعضاء على نحو أفضل لتوحيد نظم ورصدات وخدمات التنبؤات التشغيلية من خالل نهج
نظام األرض؛

)(3

تيسير استيعاب البحوث وأوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في النظم التشغيلية؛

يسلم بأن النتائج المتوقعة إلصالح الهيئات التأسيسية ستصبح واضحة تماما ً على المدى الطويل ،ويقدر اإلجراءات التي
يتخذها المجلس التنفيذي لتقييم فعالية وكفاءة مكونات الهيئات التأسيسية وهياكلها وعملياتها المنشأة جراء اإلصالح،
استناداً إلى نتائج تقييم مستقل وخارجي تشرف عليه اللجنة )(PAC؛
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يطلب من المجلس التنفيذي أن يواصل مراقبة وتوجيه التقييم المستقل والخارجي لإلصالح وأن يقدم تقريراً عن نتائج
اإلصالح إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته التاسعة عشرة )(Cg-19؛
يشجع األعضاء على إعمال الفوائد الكاملة إلصالح الهيئات التأسيسية ،ال سيما عن طريق االنضمام إلى عضوية
اللجنتين الفنيتين ،وتسمية خبراء للعمل في الهيئات الفرعية التابعة لالتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس
البحوث.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 8

االستعراض الشامل للمفهوم والنهج اإلقليمية للمنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية،

)(3

القرار  – (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث،

)(4

القرار  – (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

وقد نظر في األساس المنطقي العام ،والتحديات والفرص الرئيسية الحالية على النحو المبين في المرفق  1لهذا القرار،
ووافق على التوصية  - (EC-73) 1االستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO
يقرر اعتماد القرارات التالية فيما يتعلق باالستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة ):(WMO
)(1

دعم الوظائف األساسية الرئيسية لالتحادات اإلقليمية على النحو المبين في المادة  18من اتفاقية المنظمة
والمادة  130من الالئحة العامة (المرفق الثاني من الالئحة العامة) التي تظل وثيقة الصلة ،والتركيز عليها؛

)(2

متابعة طرائق العمل المعززة لتنظيم أعمال االتحادات اإلقليمية بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية من خالل:

)(WMO

(أ)

إدراج بند دائم في جدول األعمال بشأن "تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي" في كل
دورة من دورات االتحاد اإلقليمي بهدف استعراض وتقييم درجة تنفيذ المقررات والقرارات ذات الصلة
باإلقليم؛

(ب) اعتماد نهج مرحلي لتنظيم دورات االتحاد اإلقليمي ،حسب االقتضاء وحسب ما تسمح به الموارد ،ووضع
جداول أعمال أكثر تركيزاً على الشؤون اإلقليمية؛
(ج) معالجة القضايا التي تكتسي أهمية بالغة وتهم األقاليم ،وستعزز المبادرات واألنشطة التي تهم األعضاء لدعم
الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوبما يتماشى معهما ،وتعزيز تنفيذ مقررات وقرارات
المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي؛
(د)

وضع تسلسل للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WMOللبدء بتحديد الفجوات واألولويات
الرئيسية المتعلقة بالقدرات لدى االتحادات اإلقليمية ،والتي ينبغي إعالم المجلس التنفيذي والمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية بها إلرساء األساس إلعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOواتخاذها
كنقطة بداية لعملية اإلعداد ،دعما ً لإلجراءات الملموسة المتعلقة باألولويات اإلقليمية؛
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(ه) االستفادة من العالقات مع المجموعات و /أو إضفاء الطابع الرسمي عليها على أساس القواسم اللغوية/
الجغرافية /االقتصادية /السياسية المشتركة مثل تلك الواردة في المرفق  2لهذا القرار باعتبارها منصات
لمعالجة القضايا الخاصة بالمجموعات /اإلقليم وتعزيز التعاون من خالل أنشطة محددة ألعضاء المنظمة
) (WMOفي تلك الدوائر؛
(و)

تشجيع عقد المزيد من االجتماعات الفنية والمواضيعية لالتحادات اإلقليمية ومناقشات في فترة ما بين
الدورتين ،واالستفادة من مرافق عقد االجتماعات عبر اإلنترنت ،لمعالجة أولويات محددة لألقاليم ،وكذلك
لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ خطط عملها وتقييمه بانتظام؛

(ز)

تعزيز التفاعل بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث من خالل تحسين ترتيبات العمل
واالتصال ،بما في ذلك عقد م شاورات وتبادل خطط العمل ،ومشاركة رؤساء وقادة كل هيئة في دورات
الهيئات األخرى ،ومشاركة الخبراء العاملين في إطار البنية الفرعية لالتحادات اإلقليمية في عمل اللجنتين
الفنيتين ومجلس البحوث؛

(ح) تيسير تطوير مجموعات ممارسة دون إقليمية وإقليمية وأقاليمية بشأن القضايا ذات األهمية الكبيرة بالنسبة
لالتحادات اإلقليمية من قبيل شبكات الرصد ،وتقديم الخدمات ،وأولويات البحوث ،وتنفيذ نظم اإلنذار
المبكر باألخطار المتعددة والعمليات الخاصة بها؛
(ط) إعداد استراتيجيات لتحديد التأثير والمخاطر المرتبطة بالمقررات والقرارات المقترحة ذات الصلة
باإلقليم؛
(ي) تعزيز وظيفة مراكز المنظمة ) (WMOالمتوافرة في اإلقليم واستخدام المراكز في تنفيذ األنشطة اإلقليمية
ذات األولوية في اإلقليم؛
)(3

تعزيز االنخراط مع منظومة األمم المتحدة ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والمنظمات اإلقليمية ،والشركاء
الدوليين اآلخرين ،من خالل:
(أ)

إضفاء الطابع الرسمي على مذكرات التفاهم ومراقبتها بفعالية من أجل تنفيذ المبادرات و /أو األنشطة
المشتركة مع اللجان االقتصادية لألمم المتحدة في جميع المناطق ،والمنظمات اإلقليمية من قبيل
المجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية ،وشركاء التنمية ،والمؤسسات
المالية اإلنمائية اإلقليمية ،وما إلى ذلك؛

(ب) المشاركة بنشاط ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،في التحالفات المستندة إلى القضايا ذات الصلة للجان
االقتصادية لألمم المتحدة وفي األحداث الرفيعة المستوى التي ينظمها شركاء إقليميون؛
(ج) التشجيع على تعيين منسقين إقليميين ومسؤولين رئيسيين في المنظمات الشريكة إلذكاء وعيهم بدور
المنظمة ) (WMOودور ومساهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوتعزيز
التعاون الوثيق مع المرافق الوطنية )(NMHSs؛
(د)

تنظيم أحداث وزارية و /أو رفيعة المستوى ترتبط بدورات االتحادات اإلقليمية والهيئات األخرى التابعة
للمنظمة ) ،(WMOفي الوقت المالئم طبقا ً للنتائج المتوقعة ،مع التركيز على أخطار وتأثيرات األرصاد
الجوية الهي درولوجية ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،ودراسات المنافع االجتماعية واالقتصادية
من أجل تعزيز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوقيمة خدمات الطقس والماء والمناخ ،والقضايا الناشئة
االستراتيجية والهامة األخرى ،حسب االقتضاء واألهمية بالنسبة لإلقليم؛
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(ه) االستفادة بشكل كامل من كبار موظفي األمانة في المنظمة ) (WMOفي أنشطة الدعوة والمشاركة
الدبلوماسية مع كيانات األمم المتحدة واللجان االقتصادية اإلقليمية وفي االجتماعات الوزارية اإلقليمية وما
إلى ذلك ،حسب االقتضاء؛

)(4

(و)

الشروع ،من خالل األحداث الرفيعة المستوى التي تُنظم باالشتراك مع شركاء األمم المتحدة والشركاء
اإلقليميين الرئيسيين ،في إعداد تقارير سنوية عن حالة المناخ اإلقليمي توثق ظواهر الطقس /المناخ
المتطرفة اإلقليمية الحرجة ،وآثارها االجتماعية واالقتصادية ،وتحديد الفجوات الحرجة في قدرات
األعضاء ،حسب االقتضاء؛

(ز)

استكشاف واقتراح طرق خاصة بكل إقليم لتعزيز مكانة المرافق الوطنية ) (NMHSsوصوتها المرجعي
في األقاليم ،بدعم من المكاتب اإلقليمية؛

اعتماد تدابير لتعزيز دور رؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية وفعالية عملهم ،طبقا ً الختصاصات
االتحادات اإلقليمية واختصاصات رؤسائها ونواب رؤسائها ،وبما يتسق مع هذه االختصاصات من خالل:
(أ)

توزيع األدوار والمهام القيادية بين أعضاء أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية ،وأعضاء المجلس
التنفيذي ،ومجموعة من الممثلين الدائمين لقيادة مهام محددة /مواضيعية ،بدعم من قادة الهيئات الفرعية
لالتحاد اإلقليمي ،حسب االقتضاء ،بهدف التمكين من تعزيز المشاركة وتنفيذ األولويات اإلقليمية بما
يتماشى مع مقررات وقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي؛

(ب) استخدام مؤشرات رقمية (أي مؤشرات األداء الرئيسية ) )(KPIsلتتبع التقدم المحرز في تنفيذ مقررات
وقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ذات الصلة باألقاليم ،ومقررات وخطط
االتحادات اإلقليمية ،وكذلك لتتبع تغييرات حالة قدرات األعضاء ،بدعم من المكاتب اإلقليمية .وعلى
االتحادات اإلقليمية استعراض وتقييم درجة تنفيذ المقررات والخطط باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية
) ،(KPIsوعلى رئيس االتحادات اإلقليمية تقديم تقرير عن ذلك ،إلى جانب الخبرات وأفضل الممارسات
في سد الفجوات الحرجة في القدرات من جانب االتحاد اإلقليمي ،إلى دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية؛
(ج) تعزيز التوظيف ،والقدرات الفنية والتنسيقية لدى المكاتب اإلقليمية من أجل توفير الدعم لرئيس االتحادات
اإلقليمية ) (PRAsفي الوفاء بمهامها ،حسب االقتضاء؛
)(5

تعزيز وتحسين القدرات التعليمية والتدريبية في األقاليم ال سيما في مراكز التدريب اإلقليمي ) (RTCsفي األقاليم
المعنية ،والتشجيع على مشاركة الخبيرات والخبراء الجدد في أعمال المنظمة )(WMO؛

)(6

تعزيز مشاركة القطاع الخاص واألوساط األكاديمية من خالل السماح بمشاركة الهيئات الصناعية اإلقليمية التي
تمثل مصالح األطراف المعنية في المنظمة ) ،(WMOمن قبيل رابطات المزارعين اإلقليمية ورابطة شركات
النقل الجوي ،وما إلى ذلك ،كأعضاء منتسبين و /أو مراقبين؛

)(7

التشجيع على استخدام المنصة التفاعلية للمنظمة ) (WMOوالتحديث المنتظم للمعلومات الواردة فيها ،باعتبارها
أداة أساسية لالتحادات اإلقليمية لتحديد االحتياجات إلى تطوير قدرات األعضاء ،وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ
مقررات وقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ،وتيسير تخطيط أو صياغة األولويات
اإلقليمية ،باإلضافة إلى استهداف االستثمارات من جانب المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية:
)(1

تقديم مقررات االتحادات اإلقليمية ،فيما يتعلق بخطة التنفيذ اإلقليمية الخاصة بها ،استناداً إلى األولويات اإلقليمية
ومع التركيز على المقررات والقرارات الرئيسية ذات الصلة باألقاليم ،إلى األمين العام في غضون ستة أشهر بعد
كل دورة من دورات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية؛
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)(2

تطبيق مؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة للقياس لخطة التنفيذ اإلقليمية ،بدعم من المكاتب
اإلقليمية ،للتمكين من إجراء استعراض فعال للتقدم المحرز في تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ذات الصلة باألقاليم .وينبغي أن تستند هذه المؤشرات ) (KPIsإلى خطط
العمل المنسقة لالتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،واإلدارات المختصة باألمانة؛

)(3

تحديث خطة التنفيذ اإلقليمية في غضون ثالثة أشهر بعد كل دورة من دورات المجلس التنفيذي ،مع مراعاة
المقررات والقرارات الجديدة ذات الصلة باالتحادات اإلقليمية؛

)(4

تنسيق تنظيم االجتماعات اإلقليمية ،حسب االقتضاء باستخدام تقنية المؤتمرات الفيديوية لمعالجة قضايا محددة
تهم األقاليم واألعضاء بدعم من المكاتب اإلقليمية ،وضمان توثيق التقدم المحرز والمقررات المتخذة بشكل كاف
وإبالغها لالتحادات اإلقليمية والهيئات والشركاء اآلخرين للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء؛

)(5

تيسير إلى أقصى حد ممكن ،الصلة بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات األخرى
والشركاء اآلخرين للمنظمة من خالل تعزيز مشاركة الخبراء المشاركين ،خاصة الخبيرات والخبراء الجدد ،في
أعمال هيئات المنظمة ) (WMOفي أنشطة االتحادات اإلقليمية؛

)(6

تشجيع تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمن أجل تحسين
تقديم نواتج وخدمات متكاملة لصالح القطاعات المتأثرة ،من قبيل قطاعي الحد من مخاطر الكوارث والطاقة وما
إلى ذلك؛

)(7

التشاور مع فريق اإلدارة وإشراكه في توزيع األدوار والمهام القيادية بين أعضاء فريق اإلدارة ،وأعضاء
المجلس التنفيذي من اإلقليم ،والممثلين الدائمين لقيادة مهام محددة /مواضيعية ،بدعم من قادة الهيئات الفرعية
لالتحادات اإلقليمية حسب االقتضاء ،للتمكين من تعزيز المشاركة وتنفيذ األولويات اإلقليمية بما يتماشى مع
مقررات وقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي؛

)(8

تنسيق وعقد دورات منظمة بانتظام للتواصل مع أعضاء فريق اإلدارة وأعضاء المجلس التنفيذي والممثلين
الدائمين المنتمين لإلقليم سعيا ً إلى تعزيز المسؤولية الجماعية تجاه تنفيذ المقررات والقرارات المتفق عليها في
دورات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي واالتحاد اإلقليمي؛

)(9

تيسير زيادة سبل التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي من خالل التعاون فيما بين المراكز اإلقليمية
والمراكز الرائدة من أجل تعزيز تطوير القدرات داخل األقاليم وعبرها؛

)(10

تحديد أولويات إقليمية كنقطة بداية لعملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،ولوضع األساس للخطة االستراتيجية
والخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوإبالغ األمين العام بذلك؛

)(11

تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى المشاركة في التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم أنشطتها
في مجال تنمية القدرات واستكمال ميزانياتها المحدودة باستخدام آليات مثل المنتدى االستشاري المفتوح )(OCP
حول النماذج التجارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

يطلب من األمين العام:
)(1

الشروع في استعراض مستقل لفعالية المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOبغية تحسين دعم
األعضاء وتنسيق األنشطة اإلقليمية ،وتحديد متطلبات المنظمة ) ،(WMOوتعظيم مشاركة المنظمة ) (WMOفي
أنشطة الشركاء ،وتعزيز فعالية و /أو تأثير هذه المكاتب وصورتها .وينبغي أن يراعي هذا أموراً منها
استراتيجية موقع المكاتب اإلقليمية في مقابل المراكز اإلقليمية لألمم المتحدة و /أو مواقع الوكاالت السياسية/
االقتصادية اإلقليمية ،وكذلك الفرص التي تتيحها االجتماعات اإلنترنتية ،والموارد الحالية؛

)(2

إعداد مؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة للقياس لخطط التنفيذ اإلقليمية ،بتوجيه رؤساء االتحادات
اإلقليمية ،للتمكين من إجراء استعراض فعال للتقدم المحرز في تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر العالمي
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المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية
لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي .وينبغي أن تستند هذه المؤشرات ) (KPIsإلى خطط العمل المنسقة لالتحادات
اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،واإلدارات المختصة باألمانة؛

)(3

القيام ،بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بتقييم متطلبات الموظفين ألغراض المكاتب اإلقليمية والتمثيلية،
استناداً إلى الخصائص والمتطلبات اإلقليمية لإلقليم ،للتمكين من تقديم دعم أكثر فعالية لعمل رؤساء االتحادات
اإلقليمية ،وتعزيز االنخراط مع األمم المتحدة والمنظمات الشريكة اإلقليمية ،وتوفير الدعم المعزز لألعضاء في
تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ،ومبادرات المنظمة )(WMO؛

)(4

تعزيز المكاتب اإلقليمية وأنشطة االتحادات اإلقليمية ،حسب االقتضاء ،من خالل تخصيص خبرات فنية خاصة
بكل إقليم ،بما في ذلك الموارد البشرية حسب االقتضاء ،والوسائل األخرى التي تساعد على زيادة فعالية أدائها،
بما في ذلك تقديم دعم أكثر منهجية لعملها ،ودعم رؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية في أداء مهامهم؛

)(5

عند التواؤ م مع األولويات واالحتياجات اإلقليمية ،ضمان مواصلة تعزيز مشاركة أمانة المنظمة ) (WMOفي
أنشطة استقطاب الدعم واالجتماعات الدبلوماسية /المتعلقة بالسياسات مع كيانات األمم المتحدة ،واللجان
االقتصادية اإلقليمية ،واالجتماعات الوزارية اإلقليمية ذات الصلة؛

)(6

إعداد مبادئ توجيهية لتمكين االتحادات اإلقليمية من استخدام مؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة
للقياس إلعداد خطط التنفيذ اإلقليمية بشكل عملي ،ومع مراعاة احتياجات االتحادات ومتطلباتها والموارد
المتاحة ،وتيسير توفير التدريب الستخدام هذه المبادئ التوجيهية ،حسب االقتضاء؛

)(7

تيسير تعريف الممثلين الدائمين الجدد والمستشارين الهيدرولوجيين وكبار موظفي المرافق الوطنية
بمسائل المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك تطوير نموذج توجيه ذاتي عبر اإلنترنت لكي يستخدمه األعضاء،
وتحديث ونشر "دليل مرجعي للممثلين الدائمين لألعضاء لدى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن اإلجراءات
والممارسات المعمول بها في المنظمة" (مطبوع المنظمة رقم  ،)939والمطبوع "توجيهات بشأن دور المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوعملها وإدارتها" (مطبوع المنظمة رقم  ،)1195في سياق
إصالح المنظمة )(WMO؛

)(8

تيسير تقديم دعم المكاتب اإلقليمية إلى االتحادات اإلقليمية في تحديد الفجوات واألولويات الرئيسية المتعلقة
بالقدرات لالسترشاد بها في إعداد التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(WMOوصياغة مؤشرات أداء
رئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة للقياس للتمكين من مراقبة التقديم المحرز ،باإلضافة إلى تيسير التواصل بين
االتحادات اإلقليمية واألمانة للحصول على دعم أكثر فعالية في تلبية احتياجات االتحادات اإلقليمية؛

)(9

تيسير تعزيز االتصال بين األمانة ورؤساء االتحادات اإلقليمية والمستشارين الهيدرولوجيين التابعين لالتحادات،
ومن الهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ، (WMOإلى األعضاء والخبراء بشأن المسائل التي تهم األقاليم ،بما في
ذلك تعزيز استخدام أدوات ومنصات التفاعل ،وبما في ذلك مستودعات المعلومات ،حسب االقتضاء؛

)(10

دعم االتحادات اإلقليمية في وضع األولويات التي تشكل األساس للخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة
) (WMOوإبالغ الهيئات التأسيسية األخرى وبرامج المنظمة ) (WMOبهذه األولويات؛ وإعداد خطة استراتيجية
وخطة تشغيلية للمنظمة ) (WMOعلى أساس أولويات هذه االتحادات اإلقليمية كنقطة بداية لعملية التخطيط
االستراتيجي والتشغيلي؛

)(11

مواصلة دعم العمل المتواصل الذي تقوم به فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي المعنية باالستعراض الشامل
للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOطبقا ً لالختصاصات المقرة لفرقة العمل حتى ترفع تقريرها مع
التوصيات إلى المؤتمر العالمي التاسع عشر للمنظمة ) (WMOفي 2023؛

)(12

إعداد مبادئ توجيهية لتيسير تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمع القطاعين
العام والخاص لدعم أنشطتها في مجال تطوير القدرات واستكمال ميزانياتها المحدودة؛

)(NMHS
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)(13

إعداد واستيفاء قائمة باالجتماعات اإلقليمية المهمة (انظر المرفق  2باعتباره وثيقة متداولة) ،بالتشاور مع
االتحادات اإلقليمية ،والبحث عن فرص إلقامة روابط مع هذه االجتماعات ،من أجل تشجيع التعاون واألنشطة
اإلقليمية؛

)(14

المساعدة في جهود تعبئة الموارد الرامية إلى تمكين المؤسسات /المراكز اإلقليمية المعينة ،مثل مراكز التدريب
اإلقليمي ) (RTCsوالمراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsوالمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية
) ،(RSMCsمن االضطالع بوالياتها والتماشي مع مجموعة إصالحات المنظمة )(WMO؛

يطلب أيضا من األمين العام تقديم الدعم والموارد الالزمة من أجل التنفيذ الفعال للقرارات المذكورة آنفا ً؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية و اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOإلى
دعم تنفيذ هذه القرارات بنشاط.

المرفق  1للقرار

(Cg-Ext(2021)) 8

األساس المنطقي العام ،والتحديات والفرص الرئيسية الحالية لالستعراض الشامل
للمفهوم والنهج اإلقليمية للمنظمة )(WMO
األساس المنطقي العام:
عمالً بقرارات الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (Cg-18والدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي ) ،(EC-72يمكن اعتبار األساس المنطقي العام إلجراء استعراض شامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة
) (WMOبمثابة نهج "العودة إلى األساسيات" لضمان استمرار تحقيق وتنفيذ أولويات أعضاء المنظمة ) .(WMOوتحدد
اتفاقية المنظمة ) (WMOدور ووظيفة االتحادات اإلقليمية .كما أنها تنص على ضرورة أن تضطلع االتحادات اإلقليمية
بالوظائف التالية .1 :العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي في أقاليمها؛  .2بحث

المسائل التي يرفعها إليها المجلس التنفيذي؛  .3مناقشة المسائل ذات األهمية العامة وتنسيق أنشطة األرصاد الجوية
واألنشطة المتصلة بها في أقاليمها؛  .4رفع توصيات إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي في
المسائل التي تدخل ضمن أغراض المنظمة ).(WMO
وتوضح المادة  130من الالئحة العامة للمنظمة ) (WMOوالمرفق الثاني – االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية،
السمات األساسية الهامة والقيم األساسية التي تظل وثيقة الصلة ويمكن أن تُلخص على النحو التالي:
•

تنسيق أنشطة األعضاء ،على كل من الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ،فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

•

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوإشراك أصحاب المصلحة في المبادرات والمشاريع اإلقليمية
المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة من أجل تطوير القدرات وتقديم خدمات حديثة ومستدامة على
المدى الطويل ومعالجة أوجه القصور الخطيرة.

•

تحديد متطلبات اللجنتين الفنيتين وأي عقبات تواجهها في تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة سريعاً؛
والتعاون مع األعضاء ،واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى لدعم جميع المراكز اإلقليمية التي أنشأتها
هيئات المنظمة ) (WMOومراقبتها واستعراضها.

•

ضمان تحديد الخبرات والفجوات المشتركة مع اللجنتين الفنيتين وتقاسم األولويات اإلقليمية.

•

إشراك األعضاء في تحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية.

•

بناء وتعزيز شراكات مع اللجان االقتصادية اإلقليمية ،وهيئات األمم المتحدة وجهات أخرى.
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•

حشد الدعم للكيانات اإلقليمية السياسية واالقتصادية ودعم الممثلين الدائمين في الحصول على الدعم المالي
والسياسي الالزم لدعم قدرات األعضاء الحيوية في مجال المعلومات والخدمات.

وهناك حاجة ماسة إلى ضمان أن تعيد االتحادات اإلقليمية تركيزها على واليتها األساسية المتوخاة في كل من االتفاقية
والالئحة العامة .ومن المهم أن تُحدد بوضوح الكيفية التي سينفذ بها الرئيس وأعضاء االتحاد األدوار والوظائف
الرئيسية والكيفية التي ستدعم بها أمانة المنظمة ) (WMOهذه األدوار والوظائف بشكل كامل .وتظل القيم األساسية
الرئيسية وثيقة الصلة ،إال أنه ينبغي تحسين الطرائق المتعلقة بكيفية تحقيقها بشكل واضح.
ويحدد هذا االستعراض الشامل ،إضافة إلى عملية استقصاء األعضاء ،التحديات والفرص الحالية .وتُقدم التحسينات
العملية والتوصيات المقترحة لضمان أن تكون مبادرات المنظمة ) (WMOالرامية إلى دعم تعزيز قدرات األعضاء في
صميم عمل االتحادات اإلقليمية .وستكفل أنشطة حشد الدعم المعززة مع الهيئات اإلقليمية االقتصادية والسياسية أيضا ً
تحقيق االستثمارات الضرورية في المجاالت ذات األولوية.
التحديات الرئيسية الحالية:
هناك عدد من التحديات الهامة ونقاط الضعف الحالية في أسلوب عمل االتحادات اإلقليمية ،ويمكن تحديدها على أنها
ف جوات في الدعم الفني ،والمشاركة والتواصل مع المبادرات االستراتيجية التي حددها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
والمجلس التنفيذي على أنها مهمة.
ويمكن تلخيص هذه التحديات على النحو التالي:
•

تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ومقررات المجلس التنفيذي محدود.

•

ثمة فجوات مهمة في الرصدات أو نظم وخدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.

•

ال يوجد اعتراف كاف بالطبيعة غير المتجانسة لبعض المناطق واختالف /تنوع العمليات على الصعيدين
السياسي واالقتصادي على حد سواء ،وال يتم تعديلها.

الفرص الرئيسية الحالية:
هناك عدة فوائد وفرص هامة إلجراء تغييرات في أسلوب عمل االتحادات اإلقليمية وكيفية االستفادة الكاملة من خبرات
أمانة المنظمة ) (WMOوقدرتها على عقد اجتماعات وحشد الدعم من أجل دعم األعضاء في سد الفجوات القائمة من
خالل األولويات المحددة ،وعلى وجه الخصوص ما يلي:
•

سيكون لالتحادات اإلقليمية تأثير أكبر من خالل التركيز على تنفيذ األولويات االستراتيجية المنتقاة.

•

ينبغي استخدام المؤشرات الرقمية بشكل أكثر منهجية لتعقب التغييرات في القدرات في الرصدات ونظم
وخدمات اإلنذار المبكر.

•

ينبغي أن نكفل توافر فرص التواصل مع االجتماعات اإلقليمية الهامة من قبيل مؤتمر مديري المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا األيبرو أمريكية ) ،(CIMHETوجامعة الدول العربية ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ ،وشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) ،(EUMETNETمن بين اجتماعات أخرى ،من أجل تعزيز التعاون واألنشطة اإلقليمية.

•

يمكن مواصلة استكشاف فوائد استخدام تقنية المؤتمرات الفيديوية بشكل أكثر كثافة ،وبالتالي تشجيع
توسيع نطاق المشاركة في االجتماعات.

•

يمكن متابعة الحاجة إلى زيادة االستعانة بكبار موظفي األمانة مثل األمين العام واإلدارة التنفيذية للمنظمة
) (WMOللمشاركة في عمليات األمم المتحدة والعمليات السياسية للدعوة إلى االهتمام واالستثمارات
المركزة إقليمياً.
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•

يمكن تعزيز تحسين الشراكات وسبل التعاون مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،والمنسقين اإلقليميين،
والقطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية.

•

يمكن تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي من خالل استخدام مراكز متخصصة إقليمية مثل مراكز التدريب
اإلقليمية والمراكز المناخية اإلقليمية من أجل دعم تطوير قدرات األعضاء في األقاليم.

المرفق  2للقرار

(Cg-Ext(2021)) 8

االجتماعات المهمة التي يمكن للمنظمة ) (WMOاالستفادة منها في تشجيع التعاون اإلقليمي وتعزيزه
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا اإليبرو أمريكية
الجامعة العربية
الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ )(PSIDS
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
اللجنة الفرعية المعنية باألرصاد والعلوم الجيوفيزيائية ) (SCMGالتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )(ASEAN
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في جنوب شرق أوروبا )(ICSEED
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في وسط أوروبا )(ICCED
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في غرب أوروبا )(ICWED
المجلس المشترك بين الدول المعني باألرصاد الجوية المائية لبلدان كومنولث الدول المستقلة )(CIS/ICH
المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية )(CMO
منتدى الدول األرخبيلية والجزرية )(AIS
مجلس األرصاد الجوية للمحيط الهادئ )(PMC
لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
اتحاد األرصاد الجوية لجنوبي أفريقيا
المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية )(AMCOMET
)(CIMHET

•

القرار

(Cg-Ext(2021)) 9

اختصاصات االتحادات اإلقليمية واختصاصات رؤسائها ونواب الرؤساء
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية الواردة في المرفق الثاني لالئحة العامة من الوثائق األساسية رقم
(مطبوع المنظمة رقم ،)15

)(2

القرار  - (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(3

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية،

)(4

التوصية  - (EC-73) 1االستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

1
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)(5

القرار  - (Cg-Ext(2021)) 8االستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

وإذ يؤكد مجددا أهمية مواصلة جهود إصالح المنظمة ) (WMOفي الفترة المالية الثامنة عشرة ،مع التركيز على
االتحادات اإلقليمية،
وإذ يشدد على أن اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتها العامة ،اللتين توفران مسوغات وجود االتحادات اإلقليمية ،بما في
ذلك اختصاصاتها ،ال تزاالن صالحتين تماما ً،
وإذ يسلم بالحاجة إلى تحسين آليات عمل االتحادات اإلقليمية لتعزيز فعاليتها ،وتعزيز االستفادة من الخبرات المتاحة في
األقاليم ،ومن مساهمات االتحادات اإلقليمية في التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOوتحقيق أهدافها،
وإذ يسلم أيضا باالختالفات بين األقاليم وبين األعضاء داخل االتحاد اإلقليمي الواحد ،مما يؤدي إلى تباين المصالح
واألولويات واحتياجات التعاون والتعاضد داخل األقاليم وفيما بينها،
وإذ يأخذ في االعتبار القرارات المتخذة بشأن االستعراض الشامل للمفهوم وال ُنهج اإلقليمية في إطار القرار ،(Cg-Ext(2021)) 8
وقد نظر أيضا ً في توصيات المجلس التنفيذي (التوصية  )(EC-73) 1ولجنته االستشارية للسياسات ) (PACفيما يتعلق
باختصاصات االتحادات اإلقليمية ورؤسائها ونواب الرؤساء،
يقرر اعتماد القرارات التالية بشأن اختصاصات االتحادات اإلقليمية واختصاصات رؤسائها ونواب الرؤساء:
)(1

تعديل المرفق الثاني لالئحة العامة ( الوثائق األساسية رقم  ،1مطبوع المنظمة رقم  )15على النحو التالي:
تحديد متطلبات وأولويات أعضاء المنظمة والهيئات اإلقليمية ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،وإبالغها
.3
إلى جانب العوائق المواجهة في التنفيذ السريع للبرامج واالستراتيجيات واألنشطة المزمعة ،للمجلس التنفيذي
واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،كنقطة انطالق لعملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي
للمنظمة )(WMO؛ والتعاون مع األعضاء واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،لدعم جميع
المراكز اإلقليمية التي أنشأتها هيئات المنظمة ) ،(WMOومراقبتها واستعراضها بانتظام ،بما يكفل امتياز أدائها
وتشغيلها المستدام وتقديمها خدمات فعالة ألعضاء اإلقليم؛ والتشاور مع اللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث
والهيئات األخرى ،حسب االقتضاء ،بشأن تحديد خبراء مشتركين للمساعدة في تقاسم األولويات والمتطلبات
اإلقليمية وتنفيذ األولويات الفنية وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛ وتحديد الثغرات الفنية وتشجيع التدريب إلعداد
خبراء المستقبل؛
المساهمة في الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOوخطط التنفيذ األخرى،
.5
حسب االقتضاء ،لكي تعكس من منظور إقليمي األولويات االستراتيجية المتفق عليها ،وكفالة مشاركة األعضاء
في أنشطة محددة األهداف ترمي إلى تحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

)(2

تعديل المادة  136من الالئحة العامة على النحو التالي:
تعقد دورات االتحاد في األحوال العادية في مكان ما داخل اإلقليم أو باستخدام وسائل افتراضية أو وسيلة
هجينة تجمع بين االجتماع الحضوري واالجتماع االفتراضي ،حسب االقتضاء.

)(3

تعديل المادة  134من الالئحة العامة على النحو التالي:
تكون واجبات رئيس االتحاد
.1

كاآلتي:

رئاسة دورات االتحاد؛
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.2

توجيه وتنسيق أنشطة االتحاد والهيئات الفرعية التابعة له بين دورات االتحاد ،بدعم من المكاتب اإلقليمية
واإلدارات الفنية ،وبالتنسيق مع اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات ذات الصلة األخرى؛

.3

القيام بالواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي
ولوائح المنظمة )(WMO؛

.4

التحقق من أن أنشطة وتوصيات وقرارات االتحاد تتفق وأحكام االتفاقية وقرارات المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ولوائح المنظمة )(WMO؛

.5

عرض آراء االتحاد على المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية وعلى المجلس التنفيذي؛

.6

تيسير التعاون والتعاضد داخل األقاليم وفيما بينها ،.مع االستفادة من المنتديات والمجموعات واالجتماعات
المتاحة .واتخاذ الترتيبات لتمثيل االتحاد تمثيالً مناسبا ً في دورات االتحادات األخرى ودورات اللجنتين
الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات ذات الصلة األخرى للمنظمة ) ،(WMOوالمشاركة في الدعم السياسي
رفيع المستوى ،وجهود تعزيز المكانة ،والتعاون مع الشركاء ،حيثما لزم ذلك وحسب االقتضاء؛

.7

توجيه المراسالت إما مباشرة وإما بواسطة األمين العام نيابة عن االتحاد في المسائل المتعلقة
بأنشطة االتحاد؛

.8

االحتفاظ بملفات للمراسالت الرسمية بصفته رئيسا ً لالتحاد وإرسال صور من هذه المراسالت إلى األمين
العام.

يطلب من المجلس التنفيذي أن يدرج األدوار المحددة لرؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية ،التالي بيانها ،في
النظام الداخلي لالتحادات اإلقليمية (مطبوع المنظمة رقم :)1241
)(1

الدور المحدد لرئيس االتحاد:
(أ)

تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،تحديد الثغرات الرئيسية في القدرات وأولويات اإلقليم باالستعانة
بقواعد البيانات التشخيصية لقدرات األعضاء ،واالسترشاد بها في إعداد الخطط اإلقليمية والستخدامها
كأساس للخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة دعما ً لألعضاء؛

(ب) تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،صياغة خطة االتحاد اإلقليمي ،استناداً إلى الثغرات في قدرات
األعضاء في اإلقليم ،بما في ذلك تحديد المؤشرات العددية لمراقبة تنفيذ الخطة؛
(ج) تيسير ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،تعيين خبراء من اإلقليم في الهيئات الفرعية للمنظمة ،فضالً عن
استخدامهم بفعالية في الهياكل الفرعية لالتحادات اإلقليمية؛
(د)

قيادة ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،مراقبة وتقييم أنشطة االتحاد اإلقليمي ،بما في ذلك أنشطة المراكز
اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOبالتعاون مع اللجان الفنية المعنية ورؤساء األفرقة /الفرق العاملة فرق الخبراء
والمنسقين والمكاتب اإلقليمية؛

(هـ) التنسيق أعمال التواصل واإلعالم مع المكتب اإلقليمي ،وتيسير الوفاء بما هو مطلوب من األعضاء من أجل
اإلبقاء على تحديث منصات المنظمة )(WMO؛
)(2

الدور المحدد لنائب رئيس االتحاد:
(أ)

مساعدة الرئيس في أداء المهام المحددة في المادة  134من الالئحة العامة؛

(ب) العمل كنائب لرئيس فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي؛
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(ج) االضطالع باألنشطة التي يكلفه بها الرئيس وفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية أن يضطلعوا بدور قيادي في تنفيذ القرارات المذكورة آنفا ً؛
يطلب من األمين العام تقديم الدعم الالزم من أجل تنفيذ هذه القرارات بفعالية من خالل ما يلي:
)(1

توفير التوجيه المالئم لرؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية الوافدين في القيام بأدوارهم؛

)(2

إعداد أنشطة منظمة والخطة التشغيلية لألمانة ،مع مؤشرات أداء رئيسية كافية ،بالتنسيق مع رئيس ورؤساء
االتحادات اإلقليمية ،وتوفير أساس وظيفي من خالل خطة العمل هذه لخطط عمل االتحادات اإلقليمية وأنشطتها،
وعمل رؤساء االتحادات اإلقليمية؛

)(3

التشجيع على تعزيز التعاون والدعم من جانب المكاتب اإلقليمية ،بوصفها أمانة االتحادات اإلقليمية؛

)(4

إنشاء آلية تسمح لرؤساء االتحادات اإلقليمية بتوجيه عمل المكاتب اإلقليمية حتى تتمكن من تقديم الدعم لالتحادات
اإلقليمية بأكثر الوسائل فعالية؛

)(5

تقديم تقارير إلى االتحادات اإلقليمية كل ثالثة أشهر عن الدعم المقدم إلى االتحادات اإلقليمية ورؤسائها لتحقيق
مؤشرات األداء الرئيسية؛

يدعو األعضاء إلى مراعاة االلتزامات المذكورة أعاله المطلوبة من رئيس االتحاد اإلقليمي ونائب الرئيس ،وتقديم الدعم
والموارد الالزمين لهما للوفاء بمسؤولياتهما.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 10

نحو تصدي المنظمة ) (WMOبشكل منظم لألزمات العالمية
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-73) 5آثار الجائحة ) (COVID-19وتصدي المنظمة ) (WMOلها ،الذي يطلب إعداد توجيهات
لألعضاء بشأن كيفية الحفاظ على تشغيل النظم وصيانتها،
وإذ يساوره القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها األعضاء خالل الجائحة ) ،(COVID-19وإذ يحيط علما بالترتيبات
والممارسات الجيدة القائمة التي تدعم بالفع ل استمرارية األعمال والتخطيط االحترازي ،على النحو المفصل في
وثيقة المعلومات ،Cg-Ext(2021)/INF. 4.3
وإذ يسلم بأن استمرارية األعمال مسؤولية وطنية يُخطط لها وتُنفَّذ على المستوى المؤسسي المالئم،
وإذ يسلم أيضا باألمثلة الموجودة الستمرارية األعمال وبالممارسات الجيدة للتخطيط االحترازي ،وبدور االتحادات
اإلقليمية في مواصلة البناء على هذه الممارسات،
يقرر استعراض المبادئ والنهوج المتعلقة باستمرارية األعمال والتخطيط االحترازي والمعتمدة لدى األعضاء من أجل
الحفاظ على عملياتها األساسية التي تدعمها جزئيا ً شبكات منسقة إقليميا ً وعالمياً؛
يطلب من اللجنتين الفنيتين أن تقوما ،بالتنسيق مع فريق تطوير القدرات التابع للمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية
ومجلس البحوث والهيئات والشركاء اآلخرين للمنظمة ) ،(WMOبما يلي:
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)(1

)(2
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اقتراح نهوج على المجلس التنفيذي ،في دورته الخامسة والسبعين ،بشأن كيفية تعزيز استمرارية األعمال
والتخطيط االحترازي لدى األعضاء بنا ًء على طلب األعضاء وبحسب االقتضاء؛
تقديم أي دعم إضافي قد يحتاجه األعضاء وفقا ً لظروفهم الوطنية الخاصة؛

يطلب من المجلس التنفيذي استعراض هذه النهوج المقترحة آنفا ً؛
يطلب أيضا من المجلس التنفيذي أن يدرج ،في ضوء هذه االقتراحات ،مسألة وضع اإلرشادات الخاصة
باستمرارية األعمال والتخطيط االحترازي لدى األعضاء في استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات؛
يطلب من األمين العام أن يوفر دعم األمانة لهذه المبادرة؛
يناشد األعضاء المشاركة في هذه المبادرة من خالل تعبئة خبرائهم وتبادل خبراتهم ومعارفهم ذات الصلة؛
يدعو الشركاء في تطوير القدرات والوكاالت األخرى ذات الصلة إلى إدراج استمرارية األعمال والتخطيط االحترازي
ضمن خطط مشاريعهم واألنشطة ذات الصلة.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 11

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة

)(WMO

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يذ ّكر بالقرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،الذي حدَّث الالئحة
العامة وبسَّط أحكامها تحقيقا ً ل مقاصدها ،باعتبارها قواعد رفيعة المستوى لألعضاء ،وألعضاء األجهزة الرئاسية
للمنظمة ) ، (WMOوالهيئات التأسيسية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOواألمانة ،من أجل سير أنشطة
المنظمة ) (WMOالخاصة بالتنظيم وأنشطتها األخرى باتساق وكفاءة وفعالية،
وإذ يشيد بالمجلس التنفيذي إلعداد واعتماد النظم الداخلية للجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية ومجلس البحوث
والمجلس التنفيذي وهيئات المنظمة ) (WMOاألخرى،
وقد نظر في توصية المجلس التنفيذي بتعديل أحكام الالئحة العامة المتعلقة بشروط خدمة أعضاء األجهزة الرئاسية
(المادتان  10و ،)62وأوراق اعتماد األفراد الذين يشكلون الوفود إلى الهيئات التأسيسية (المادة  ،)20والهيئات الفرعية
(المواد  ،)35-27لدعم تسيير أعمال الهيئات الجديدة للمنظمة ) (WMOدعما ً مالئما ً،
يعتمد التعديالت على الالئحة العامة ،حسبما ترد في مرفق هذا القرار؛
يطلب من األمين العام أن ينشر طبعة  2021للوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،)15التي تتضمن الالئحة
العامة المعدلة ،وأن يبلغ كافة األطراف المعنية بهذا القرار؛
يطلب من المجلس التنفيذي أن يستعرض النظم الداخلية المعنية وأن يعدلها ،إذا لزم األمر ،بما يتماشى مع الالئحة
العامة المعدلة.
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مرفق القرار

(Cg-Ext(2021)) 11

تعديالت على الالئحة العامة
تُعدل الالئحة العامة ( الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،15طبعة  ))2019على النحو التالي:
المادة

10

فترة شغل مناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة أو رئيس ونائب رئيس االتحاد أو رئيس ونائب (نواب) رئيس اللجنة
تكون من نهاية إحدى الدورات العادية إلى نهاية الدورة العادية التي تليها من دورات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية.
وفترة والية رئيس ونائب (نواب) رئيس االتحاد أو اللجنة الفنية تبدأ من الدورة العادية األولى لالتحاد أو اللجنة الفنية
التي تلي الدورة العادية للمؤتمر ،حتى نهاية الدورة العادية التالية لالتحاد أو اللجنة الفنية التي تلي الدورة العادية
للمؤتمر.
على أنه يجوز إعادة انتخابهم عند انتهاء فترة توليهم للمنصب .وإذا كان قد سبق ألي عضو من أعضاء الجهاز الرئاسي
أن خدم لمدة مستمرة تغطي أكثر من فترة والية واحدة للمنصب نفسه فال يجوز إعادة انتخابه لفترة أخرى في المنصب
نفسه إال إذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات بما في ذلك الفترة التي يكون قد خدم فيها بالنيابة بمقتضى أحكام المواد 11
و 12و .13وفيما يتعلق بمناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة ورئيس ونائب رئيس االتحادات ال يجوز أن يشغل المديرون
المتعاقبون لنفس مرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية المنصب نفسه ألكثر من فترتين متتاليتين.
المادة

62

تجرى االنتخابات لشغل جميع المناصب والمراكز ،التي يكون على الهيئة التأسيسية أن تشغلها ،في كل الدورة العادية
من دورات الهيئة التأسيسية التي يُعقد فيها انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي (طبقا ً للمادة .)10
المادة
(أ)

20

قبل انعقاد دورة أية هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي يبلغ كل عضو معني من أعضاء المنظمة األمين العام
بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده إلى الهيئة المذكورة مع تحديد أيهم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي؛

(ب) إلى جانب هذا التبليغ يرسل كتاب يورد هذه البيانات وتراعى فيه أحكام االتفاقية وأحكام هذه الالئحة ،موقع عليه
من أو بالنيابة عن سلطة حكومية مختصة من سلطات عضو المنظمة ،إلى األمين العام أو يسلم لممثله في
الدورة .ويعتبر هذا الكتاب بمثابة أوراق اعتماد مناسبة الشتراك األشخاص الذي وردت أسماؤهم فيه في الدورة.
وبالنسبة إلى دورات اللجنتين الفنيتين ،يجوز لألمين العام أن يقبل أوراق اعتماد األشخاص الذين يشكلون وفد
العضو شريطة أن تكون هذه األوراق موقعة من الممثل الدائم للعضو (بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي
للعضو إذا كان األمر يتعلق بخبراء هيدرولوجيين)؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون بلدانا ً غير أعضاء في المنظمة؛
(د)

توقع أوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون منظمات دولية من السلطة المختصة في المنظمة المعنية.
الهيئات الفرعية
المادة

27

يجوز ألي هيئة تأسيسية ،أو أي هيئة إضافية منشأة وفقا ً للمادة ( 8ح) من االتفاقية ،أن تنشئ هيئات فرعية تضطلع
بالعمل خالل فترة زمنية محددة حتى الدورة التالية لتلك الهيئة التأسيسية أو اإلضافية .وتحدد الهيئة التأسيسية أو
اإلضافية اختصاصات الهيئات الفرعية المذكورة ،ويجب أن يكون هذا ضمن اختصاصات تلك الهيئة التأسيسية.
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المادة
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28

ال يجوز استبدال عضو في هيئة فرعية اختارته هيئة تأسيسية أو إضافية ،أو اختاره رئيسها إال بقرار من تلك الهيئة
التأسيسية أو اإلضافية ،على أنه يجوز لرئيس الهيئة التأسيسية األم أن يفعل ذلك في حالة االستعجال .وال يجوز استبدال
عينه عضو من أعضاء المنظمة إال بقرار من عضو المنظمة المذكور .وال يجوز استبدال
عضو في هيئة فرعية اختاره َّ
عينته منظمة دولية إال بقرار من تلك المنظمة.
عضو في هيئة فرعية اختارته َّ
المادة

29

يجوز لرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) ،بعد التشاور مع األمين العام في أية حالة قد يترتب عليها
تحمل المنظمة لنفقات مالية ،أن يدعو خبراء فنيين لالشتراك في عمل الهيئة الفرعية إذا طلبت الهيئة الفرعية ذلك.
المادة

30

تتفق دعوة أي خبير فني بمقتضى المادتين  28أو  29للمشاركة في أعمال هيئة فرعية ما مع أحكام المادة  .143وتقتضي
دعوة أي شخص آخر للمشاركة في أعمال هيئة فرعية ما موافقة مسبقة من الممثل الدائم لعضو المنظمة الذي يعيش فيه
الشخص المدعو ،بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي (فيما يتعلق بالخبراء في الهيدرولوجيا) ،أو من الهيئة المختصة
في األمم المتحدة ،أو من منظمة دولية أخرى يعمل فيها الشخص المدعو وأبرمت معها المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ترتيبات أو اتفاقات .وتعتمد األمانة الدعوات الموجهة لألشخاص من هذه المنظمات.
المادة

31

نفقات حضور أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للهيئات التأسيسية أو الهيئات اإلضافية لدورات هذه الهيئات الفرعية
يتحملها في األحوال العادية أعضاء المنظمة أو المنظمات الدولية التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الفرعية المذكورون.
المشاركة في دورة
ومع ذلك ،يجوز بقرار من المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية أو المجلس التنفيذي أن تمول المنظمة
َ
هيئة فرعية تابعة لهيئة تأسيسية بشرط أن يتناول البحث:
(أ)

مسائل تهم المنظمة بصفة عامة؛

(ب) مسائل تحتاج إلى خدمات خبراء يختارون خصيصا ً نظراً لمؤهالتهم المتخصصة أو ألنهم يمثلون مصلحة إقليمية
وليس مصلحة عضو في المنظمة بعينه أو منظمة دولية؛
(ج) مسائل يتعذر حلها بالمراسلة؛
(د)

مسائل يعتبر المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية أو المجلس التنفيذي أنها ذات أولوية عالية.
المادة

32

يجوز ألية هيئة تأسيسية أو إضافية أن توصي بإنشاء هيئات فرعية مشتركة بينها وبين هيئة أو أكثر من الهيئات
التأسيسية األخرى .وال يُنشئ هذه الهيئات الفرعية ،وال يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها ،إال المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية أو المجلس التنفيذي ،وتعمل في األحوال العادية لمدة زمنية محددة إلى أن تنعقد الدورة التالية للمؤتمر.
المادة

33

ال يكون لوثائق وتقارير وتوصيات الهيئات الفرعية أي اعتبار داخل المنظمة إلى أن توافق عليها الهيئة التأسيسية أو
اإلضافية المسؤولة .وبالنسبة للهيئات الفرعية المشتركة ،ال بد أن يوافق رؤساء الهيئات التأسيسية (أو رؤساء الهيئات
اإلضافية) المعنية على التوصيات قبل عرضها على الهيئة التأسيسية أو اإلضافية المسماة.
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المادة

34

إذا صدرت توصية عن هيئة فرعية بين دورات الهيئة التأسيسية أو اإلضافية المسؤولة ،سواء في دورة لهيئة فرعية أو
بالمراسلة ،فلرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) المذكورة ،كإجراء استثنائي ،أن يوافق على التوصية
نيابة عن الهيئة التأسيسية أو اإلضافية إذا ُرئي أن المسألة مستعجلة ولم يكن يترتب عليها فيما يبدو التزامات جديدة على
أعضاء المنظمة .ويجوز لرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) حينئذ أن يرفع تلك التوصية إلى المجلس
التنفيذي العتمادها أو إلى رئيس المنظمة التخاذ إجراء في شأنها وفقا ً للمادة .(5) 8
المادة

35

رغم المادة  ،27يجوز للهيئة التأسيسية أو اإلضافية في أي وقت أن تحل الهيئة الفرعية التي أنشأتها إذا رأت الهيئة
التأسيسية أو اإلضافية أن الهيئة الفرعية قد أنجزت مهمتها أو أنها غير قادرة على مواصلة أعمالها.

القرار

(Cg-Ext(2021)) 12

أساليب العمل في الدورة االستثنائية اإلنترنتية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية

))(Cg-Ext(2021

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى التجربة الناجحة في تنظيم دورات افتراضية لالتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين والمجلس التنفيذي في
عامي  ،2021-2020وإلى المقرر  - (EC-73) 3الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام  ،2021الذي
يطلب استحداث أساليب عمل لدورات اإلنترنتية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،على غرار األساليب المستخدمة في
دورات الهيئات التأسيسية خالل عامي  2020و ،2021مع االحترام الكامل ألحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتها
العامة،
يعتمد أساليب العمل للدورة االستثنائية اإلنترنتية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية )) ،(Cg-Ext(2021على النحو الوارد
في مرفق هذا القرار.

مرفق القرار

(Cg-Ext(2021)) 12

أساليب العمل في الدورة االستثنائية اإلنترنتية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
.1

))(Cg-Ext(2021

أحكام قانونية

يستمر تطبيق االتفاقية والالئحة العامة تطبيقا ً كامالً ،رهنا ً بالنظر في أي ممارسة إلكترونية يلزم
العمل بها بصورة استثنائية لتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية ،على النحو المحدد في الجدول المرفق.
.2

التسجيل

يخطر ممثلو أعضاء المنظمة ) ،(WMOوالمراقبون المدعوون األمين العام بأسماء األشخاص الذين
2.1
سيشاركون في الدورة ،وفقا ً للممارسة المعتادة وطبقا ً لالئحة العامة.
يسير التسجيل اإلنترنتي على غرار الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للدورة االستثنائية للمؤتمر
2.2
)) (Cg-Ext(2021مزيداً من المعلومات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات لتحديد هوية المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني
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حضور أعضاء المنظمة ) ،(WMOوالمراقبين المدعوين ،ورئيسي اللجنتين الفنيتين ،ورؤساء هيئات
3.1
المنظمة ) ،(WMOوجميع المشاركين اآلخرين ،يكون من خالل الدخول بشكل مؤمن على االجتماع الفيديوي.
يجوز تقييد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي في آن واحد تبعا ً لقدرة النظام المختار
3.2
لالجتماع الفيديوي.
يُتحقق من حضور ممثلي أعضاء المنظمة )( (WMOأو مناوبيهم) ،ويتم تسجيلهم في كل جلسة من جلسات
3.3
الدورة لضمان اكتمال النصاب القانوني لحضور مندوبي أغلبية األعضاء البالغ عددهم .193
.4

الوثائق

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للدورة االستثنائية للمؤتمر
4.1
)).(Cg-Ext(2021
تحقيقا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع ممثلي األعضاء على تقديم تعليقاتهم على
4.2
الوثائق بالبريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بأسبوع.
.5

المداخالت

تتاح الفرصة خالل الدورة اإلنترنتية ألعضاء المنظمة ) ،(WMOأو لمناوبيهم أو لمندوبيهم نيابة عنهم،
5.1
ألخذ الكلمة .وتقتصر عادة مدة كل بيان على ثالث دقائق.
ينبغي لممثل أي عضو يرغب في أخذ الكلمة أو في إثارة نقطة نظام ،أن يبدي رغبته في ذلك
5.2
باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين على الموقع الشبكي للدورة االستثنائية للمؤتمر )).(Cg-Ext(2021
.6

تسجيل الجلسات
عمالً بالمادة ( 95ج) ،تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض السجالت.

.7

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة
موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.
.8

اللجان

تجري جميع األعمال في جلسات عامة ،باستثناء أعمال اللجان التي قد تنشأ ،وتجتمع بشكل منفصل ،من
خالل منصة إنترنتية تُحدد فيما بعد .وتحدد الجلسة العامة جميع المسائل التي تناقشها اللجان.
.9

اللغات

يستمر تطبيق المادة
العمل األخرى للدورة.

97

من الالئحة العامة ،والتي تنص على توفير الترجمة الشفوية للمداخالت بلغات
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مذكرة توضيحية بشأن الممارسات اإلنترنتية لتسيير أعمال الدورة االستثنائية للمؤتمر
اإلجراء
مشاركة المندوبين
وأوراق االعتماد

الدورة المادية
(أ) قبل انعقاد دورة أية هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي
يبلغ كل عضو معني األمين العام بأسماء األشخاص الذين
يشكلون وفده إلى الهيئة المذكورة مع تحديد أيهم يجب اعتباره
مندوبه الرئيسي؛

المرجع
المادة  20من
الالئحة العامة

))(Cg-Ext(2021

الدورة اإلنترنتية
مطابق.
1

(ب) إلى جانب هذا اإلخطار ،يوجه العضو رسالة إلى األمين
العام ،أو تُسَّلم لممثله في الدورة ،تتضمن هذه البيانات وتراعى
فيه أحكام االتفاقية وأحكام هذه المادة من الالئحة العامة ،موقع
عليه من ،أو بالنيابة عن ،سلطة حكومية مختصة في عضو
المنظمة ،وتعتبر هذه الرسالة بمثابة أوراق اعتماد صحيحة
لمشاركة األشخاص الذي وردت أسماؤهم فيها في الدورة؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين
الذين يمثلون بلدانا ً غير أعضاء في المنظمة )(WMO؛
(د) توقع أوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون منظمات دولية
من السلطة المختصة في المنظمة المعنية.
تسجيل المندوبين
وغيرهم من
المشاركين ،بمن فيهم
رؤساء اللجنتين
الفنيتين ،ورؤساء
هيئات المنظمة

إضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل اإلنترنتي من خالل نظام
التسجيل في االجتماعات ).(ERS

مطابق.

توضع لوحة باسم كل عضو ،بغض النظر عن حجم الوفد.

ستقرر األمانة اتفاقية محددة للتسمية لتيسير االستبانة اإلنترنتية
لهوية المشاركين ،على النحو التالي:

ينبغي تسجيل ممثلي المراقبين (المنظمات الدولية المدعوة)،
والدول غير األعضاء ،من خالل نظام التسجيل في

أعضاء المنظمة ) :(WMOالمندوب الرئيسي ) ،(PDوالمناوب
) ،(Altوالمندوب )(Del

 1الالئحة العامة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم )15

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الدورة المادية
اإلجراء
االجتماعات .وينبغي أن تشير شارة المراقب إلى المنظمة التي
) ،(WMOوالخبراء
ينتمي إليها .كما ينبغي أن تشير شارة ممثل العضو إلى الدولة أو
والمراقبون
المدعوون ،وحضورهم اإلقليم العضو.
وتحديد هويتهم
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•

الدورة اإلنترنتية
المندوب الرئيسي :اسم العضو /المندوب الرئيسي )/(PD
اللقب

المرجع

•

المناوب :اسم العضو /المناوب ) /(Altاللقب

•

المندوب :اسم العضو /المندوب ) /(Delاللقب

رئيس المنظمة ) (WMOونوابه
•

رئيس المنظمة ) :(WMOالرئيس /المنظمة

•

نواب رئيس المنظمة ) :(WMOالنائب األول للرئيس/
المنظمة )(WMO؛ النائب الثاني للرئيس /المنظمة )(WMO؛
النائب الثالث للرئيس /المنظمة )(WMO

)(WMO

رؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية ،ورئيسا اللجنتين
الفنيتين ونواب رئيسي اللجنتين الفنيتين ،ورؤساء هيئات
المنظمة ) ،(WMOوالمستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون،
والخبراء المدعوون
•

رؤساء االتحادات اإلقليمية :رئيس االتحاد اإلقليمي األول
(الثاني ،...،السادس) للرؤساء (الرؤساء بالنيابة)

•

نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية :نائب رئيس االتحاد
اإلقليمي األول ،الثاني)...

•

رئيسا اللجنتين الفنيتين :رئيس اللجنة ) ،(INFCOMورئيس
اللجنة )(SERCOM

•

نواب رئيسي اللجنتين الفنيتين:
نائب الرئيس /اللجنة ) /(INFCOMاللقب
نائب الرئيس /اللجنة ) /(SERCOMاللقب
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع
•
•

الدورة اإلنترنتية
الرئيس ،االسم المختصر للهيئة( :رئيس فريق التنسيق
الهيدرولوجي ))(C/HCP
المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون :المستشار
الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي األول (الثاني ،...،السادس)

•

الخبراء المدعوون :الخبير /اللقب

ممثلو المنظمات الدولية /األطراف غير األعضاء
•
•

اسم المنظمة /اللقب
اسم الطرف غير العضو /اللقب

األمانة
األمانة /اللقب
يجوز تقييد عدد المشاركين الموصولين باالجتماع الفيديوي في
آن واحد تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي .ويحدد
الموظف المسؤول عن المؤتمرات (مدير النظام) العدد األمثل
للوصالت وقدرة النظام.
النصاب القانوني

يلزم حضور مندوبي أغلبية األعضاء الكتمال النصاب
القانوني في جلسات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية.

المادة  12من
االتفاقية2

 2اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم )15

مطابق .يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى الوصالت
إذا تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً بسبب مشاكل في إمكانية
االتصال اإلنترنتي ،يمكن:
’ ‘1تعليق االجتماع حتى يتم إعادة االتصال ،شريطة أن
يكون هذا خالل ساعات العمل المتفق عليها للدورة،
’ ‘2تأجيل االجتماع إلى يوم العمل التالي،
’ ‘3استمرار االجتماع مع األعضاء الحاضرين واعتماد
القرار الحقا ً عن طريق المراسلة.
النشطة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء
المداخالت وتقديم
التعليقات الخطية

الدورة المادية

207

الدورة اإلنترنتية

المرجع

يُعرب عن الرغبة في الكالم باستخدام نظام االجتماع الفيديوي،
كما هو مبين في وثيقة المعلومات .Cg-Ext(2021)/INF. 1.2

يُطلب أخذ الكلمة برفع اللوحة التي عليها االسم.
يقدم المندوبون الرئيسيون (أو مناوبوهم نيابة عنهم) مداخالتهم
أوالً ،ويليهم المندوبون اآلخرون .ويسري الحكم ذاته على
المراقبين .وتقتصر عادة مدة كل بيان على ثالث دقائق.

مطابق

نظراً إلى محدودية الوقت في الدورات اإلنترنتية ،وتحقيقا ً
للكفاءة في المناقشات خالل االجتماع ،نشجع أعضاء المنظمة
) (WMOعلى تقديم تعليقاتهم على الوثائق على البريد
اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون
ذلك قبل أسبوع من افتتاح الدورة.

تقدم التعليقات الخطية على الوثائق بعد المداخلة على العنوان
اإللكتروني.plenary@wmo.int :

تسجيل الجلسات

تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض المادة ( 95ج) من
الالئحة العامة
السجالت.

مطابق

تسيير األعمال خالل
الجلسات (نقاط النظام
واالقتراحات
والتعديالت)

المادة  79من
يجوز ألي وفد إثارة نقطة نظام من القاعة عن طريق إجراء
محدد .ويتعامل الرئيس على الفور مع نقطة النظام وفقا ً للوائح .الالئحة العامة

يجوز ألي عضو في المنظمة ) (WMOإثارة نقطة نظام عن
طريق وظيفة الدردشة فيكتب "نقطة نظام" "."Point of Order
ويتعامل الرئيس على الفور مع نقطة النظام وفقا ً للوائح.

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل
إجراء مناقشة موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة
صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريرا ً إلى الجلسة العامة.

اللجان

سيعمل المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في جلسات عامة
طوال الدورة .ويجوز لكل هيئة تأسيسية ،فيما عدا المجلس
التنفيذي ،أن تنشئ لجنة ألوراق االعتماد.

 5و11

المادتان
من االتفاقية

 24-22و26

المواد
من الالئحة العامة

مطابق

سيعمل المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في جلسات عامة
طوال الدورة .وينشئ المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لجنة
تنسيق ويجوز له إنشاء لجان أخرى للنظر بتعمق في قرارات
محددة وفقا للمادة  24من الالئحة العامة .ويجوز إنشاء لجنة
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اإلجراء

الدورة المادية
ويجوز لكل هيئة تأسيسية أن تنشئ لفترة انعقاد دورتها أية
لجان أخرى ترى لزوما ً لها.
تنعقد الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ) (WMOوفقا ً للمادة
من الالئحة العامة.

اللغات

المرجع

26

توفر خدمات الترجمة الفورية للمداخالت بلغات عمل المؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية األخرى .ويختار المشاركون اللغة
التي يرغبونها من الجهاز الموجود أمام مقاعدهم.

المادة  97من
الالئحة العامة

الدورة اإلنترنتية
ألوراق االعتماد ،حسب االقتضاء ،وفقا ً للمادة  22من الالئحة
العامة .وتنعقد الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ) (WMOوفقا
للمادة  26من الالئحة العامة.
مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة المنشودة من القائمة
اإلنترنتية.
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1.

Officers of the session

Gerhard ADRIAN

President of WMO

Andrea Celeste SAULO

First Vice-President of WMO

Albert A.E. MARTIS

Second Vice-President of WMO

Agnes KIJAZI

Third Vice-President of WMO

2.

Representatives of WMO Members

Algeria
Brahim IHADADENE

Principal Delegate

Djaouida NEGGACHE

Delegate

Salah SAHABI ABED

Delegate

Argentina
Andrea Celeste SAULO

Principal Delegate

Carla GULIZIA

Alternate

Claudia CAMPETELLA

Delegate

María Ines CAMPOS

Delegate

María Julia CHASCO

Delegate

Ramon DE ELIA

Delegate

Paula ETALA

Delegate

Lorena FERREIRA

Delegate

Mariano RE

Delegate

Maria Emilia RUIZ

Delegate

Yanina SKABAR

Delegate

Maria de los Milagros SKANSI

Delegate

Martina SUAYA

Delegate

Marcelo URIBURU QUIRNO

Delegate

Roxana VASQUES

Delegate

Elian WOLFRAM

Delegate

Armenia
Levon AZIZYAN

Principal Delegate

Valentina GRIGORYAN

Delegate

Amalya MISAKYAN

Delegate

Zarmandukht PETROSYAN

Delegate

Nunufar STEPANYAN

Delegate
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Australia
Gilbert BRUNET

Principal Delegate

Louise WICKS

Alternate

Robert ARGENT

Delegate

Susan BARRELL

Delegate

Bryan HODGE

Delegate

Boris KELLY-GERREYN

Delegate

Karl MONNIK

Delegate

Sally MORGAN

Delegate

Narendra TUTEJA

Observer

Ruxandra VOINOV

Observer

Austria
Michael STAUDINGER

Principal Delegate

Andreas SCHAFFHAUSER

Alternate

Jutta EYBL

Delegate

Christoph WIELAND

Delegate

Bahamas
Arnold KING

Delegate

Bahrain
Basem ALASFOOR

Principal Delegate

Nader ABDULLA

Delegate

Khalid Hussain YASEEN

Delegate

Barbados
Sabu BEST

Principal Delegate

Brian MURRAY

Delegate

John MWANSA

Delegate

Belarus
Aliaksandr KANAVALCHYK

Principal Delegate

Sviatlana KUZMICH

Delegate

Hanna MATSEVILA

Delegate

Dmitry NIKALAYENIA

Delegate

Liudmila ZHURAVOVICH

Delegate
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Belgium
Daniel GELLENS

Principal Delegate

Steven DEWITTE

Alternate

Belize
Ronald GORDON

Principal Delegate

Orlando HABET

Delegate

Benin
Didier KAKPA

Principal Delegate

Jules AZONGNIHOUN

Delegate

Dakpanon Félicien CHEDE

Delegate

Aurelien TOSSA

Delegate

Bhutan
Karma DUPCHU

Principal Delegate

Tayba Buddha TAMANG

Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC

Principal Delegate

Darko BOROJEVIC

Delegate

Sabina HODZIC

Delegate

Esena KUPUSOVIC

Delegate

Nada RUDAN

Delegate

Brazil
Helenir Trindade DE OLIVEIRA

Alternate

Jose Arimatea DE SOUSA BRITO

Alternate

Helges Samuel BANDEIRA

Delegate

Quilson DE ARAGÃO DOS SANTOS

Delegate

Camila A. LOPES CHRISOSTOMO

Delegate

Marcelo Jorge MEDEIROS

Delegate

Marcus Vinícius MENDES

Delegate

Fábio PEREIRA DE OLIVEIRA

Delegate

Gilvan SAMPAIO DE OLIVEIRA

Delegate
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British Caribbean Territories
Arlene LAING

Principal Delegate

David FARRELL

Alternate

Shawn BOYCE

Delegate

Kathy-Ann CAESAR

Delegate

Jonathan COX

Delegate

Glendell DE SOUZA

Delegate

Mark GUISHARD

Delegate

Avalon PORTER

Delegate

Andrea SEALY

Delegate

John TIBBETTS

Delegate

Adrian TROTMAN

Delegate

Mark CODING

Observer

Yasmin JAMES

Observer

Brunei Darussalam
Muhamad Husaini AJI

Principal Delegate

Shahalmie EMRAN

Delegate

Bulgaria
Plamen NINOV

Delegate

Lora YOSIFOVA

Delegate

Burkina Faso
Guillaume NAKOULMA

Alternate

Amedee BAGA

Delegate

Joël ZOUNGRANA

Delegate

Burundi
Déogratia BABONWANAYO

Principal Delegate

Canada
Diane CAMPBELL

Principal Delegate

Jenifer COLLETTE

Alternate

Doris FORTIN

Alternate

Heather AUCOIN

Delegate

Veronique BOUCHET

Delegate

Shannon DEGRAAF

Delegate

David HARPER

Delegate
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Wayne JENKINSON

Delegate

Christopher LINKLATER

Delegate

Samy PELERIN

Delegate

Alain PIETRONIRO

Delegate

Russ WHITE

Delegate

Chile
Reinaldo GUTIERREZ

Principal Delegate

Gaston TORRES

Alternate

Ricardo ALCAFUZ

Delegate

Pilar CARRILLO

Delegate

Gonzalo CONCHA

Delegate

Francisco LARRAIN

Delegate

Mercedes MENESES

Delegate

Juan QUINTANA

Delegate

China
Guotai ZHUANG

Principal Delegate

Yong YU

Alternate

Baogui BI

Delegate

Xiaodan NA

Delegate

Heng ZHOU

Delegate

Colombia
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ

Principal Delegate

Andres Felipe MARMOLEJO EGRED

Alternate

Fabio Andres BERNAL QUIROGA

Delegate

Claudia Yaneth CONTRERAS TRUJILLO

Delegate

Eliana FONSECA

Delegate

Helmer GUZMAN

Delegate

Laura Sofia HEREDIA CUELLAR

Delegate

Hugo SAAVEDRA

Delegate

Juan Manuel SALDAÑA BARAHONA

Delegate

Costa Rica
Werner STOLZ

Principal Delegate

José Alberto ZUNIGA MORA

Delegate
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Côte d'Ivoire
Daouda KONATE

Delegate

Augustin NZUE

Delegate

Croatia
Branka IVANCAN-PICEK

Principal Delegate

Gordana BUSELIC

Alternate

Ivan GUETTLER

Delegate

Kristian HORVATH

Delegate

Kreso PANDZIC

Delegate

Vlasta TUTIS

Delegate

Cuba
Celso PAZOS ALBERDI

Principal Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert Asinto Eleuterio MARTIS

Principal Delegate

Joseph ISCAAC

Alternate

Pedzi GIRIGORI

Delegate

Czech Republic
Jan DANHELKA

Alternate

Dominika BACHMANOVA

Delegate

Branislav GAL

Delegate

Eliska POLCAROVA

Delegate

Radim TOLASZ

Delegate

Karel VANCURA

Delegate

Democratic People's Republic of Korea
Jae Hyok KIM

Principal Delegate

Myong Hak JONG

Delegate

Hyon Min KIM

Delegate

Denmark
Marianne THYRRING

Principal Delegate

Ulrik Smith KORSHOLM

Alternate

Ellen Vaarby LAURSEN

Alternate

Kim SARUP

Delegate
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Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE

Principal Delegate

Renso HERRERA FRANCO

Delegate

Gabriela SANTONI BISONO

Delegate

Juana SILLE

Delegate

Ecuador
Jeaneth CARTAGENA

Principal Delegate

Rodrigo POMBOSA

Delegate

Egypt
Hesham TAHOUN

Principal Delegate

Abdelghafar ADAM

Alternate

Yasser ABDEL-GWAD ELSAYED
MOHAMED

Delegate

Doaa AMIN

Delegate

Abdalla Abdelrahman BALIGH

Delegate

Samaa BAROUDY

Delegate

Abdelhamid ELAWADI

Delegate

Kamal FAHMY

Delegate

Amira GALAL

Delegate

Rabab Gaber HASSAN

Delegate

Marwa KHATAB

Delegate

Mohamed Husain KORANY

Delegate

Gehad Hasan MOHAMED

Delegate

Samira REFAAT

Delegate

El Salvador
Luis MENJIVAR

Principal Delegate

Estonia
Taimar ALA

Principal Delegate

Krabbi MIINA

Delegate

Jana POLDNURK

Delegate

Svetlana PUDOVA

Delegate

Kai ROSIN

Delegate

 التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية:المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
Fiji
Terry ATALIFO

Principal Delegate

Viliame VEREIVALU

Delegate

Finland
Jussi KAUROLA

Principal Delegate

Maria HURTOLA

Alternate

Sami NIEMELA

Alternate

Tarja RIIHISAARI

Alternate

Joanna SAARINEN

Delegate

Jari UUSIKIVI

Delegate

France
Virginie SCHWARZ

Principal Delegate

Catherine BORRETTI

Alternate

Laurence FRACHON

Alternate

Patrick BENICHOU

Delegate

Marie-Pierre MEGANCK

Delegate

Rachel PUECHBERTY

Delegate

Gambia
Lamin Mai TOURAY

Principal Delegate

Landing BOJANG

Delegate

Peter GIBBA

Delegate

Georgia
Ramaz CHITANAVA

Principal Delegate

Ioseb KINKLADZE

Delegate

Irakli MEGRELIDZE

Delegate

Lia MEGRELIDZE

Delegate

Germany
Gerhard ADRIAN

Principal Delegate

Karolin EICHLER

Alternate

Axel THOMALLA

Alternate

Stephan DIETRICH

Delegate

Charlotte HOPPE

Delegate

Julia KELLER

Delegate

Harald KOETHE

Delegate
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Volker LEHMANN

Delegate

Ulrich LOOSER

Delegate

Florian TEICHERT

Delegate

Malte UPHOFF

Delegate

Philipp VON CARNAP

Delegate

Greece
Emmanouil ANADRANISTAKIS

Principal Delegate

Antonios EMMANOUIL

Alternate

Konstantina MITA

Alternate

Vasiliki KOTSALOU

Delegate

Artemis PAPAPETROU

Delegate

Konstantina PAPATSIMPA

Delegate

Panagiotis SMYRNIS

Delegate

Guatemala
Yeison SAMAYOA VELASQUEZ

Principal Delegate

Jorge David CHINCHILLA

Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal Delegate

Mandiou CONDE

Delegate

Honduras
Francisco ARGENAL

Alternate

Hong Kong, China
Cho-ming CHENG

Principal Delegate

Sum-yee Sharon LAU

Alternate

Pak-wai CHAN

Delegate

Lap-shun LEE

Delegate

Shiu Wai Maxwell MAK

Delegate

Ming-keung OR

Delegate

Yu-fai TONG

Delegate

Hungary
Kornelia RADICS

Principal Delegate

Eszter LABO SZAPPANOS

Alternate

András CSIK

Delegate
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Iceland
Arni SNORRASON

Principal Delegate

Jorunn HARDARDOTTIR

Alternate

India
Mrutyunjay MOHAPATRA

Principal Delegate

Ram Kumar GIRI

Alternate

D S PAI

Delegate

Kamaljit RAY

Delegate

Indonesia
Dwikorita KARNAWATI

Principal Delegate

Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Alternate

Neng ALIA

Delegate

Anni Arumsari FITRIANY

Delegate

Dodo GUNAWAN

Delegate

Urip HARYOKO

Delegate

Iqbal IQBAL

Delegate

Wishnu KRISNAMURTHI

Delegate

Albert C. NAHAS

Delegate

Donaldi Sukma PERMANA

Delegate

Dasniari POHAN

Delegate

Agie Wandala PUTRA

Delegate

A. Fachri RADJAB

Delegate

Nelly Florida RIAMA

Delegate

Bagus Rachmat RIEVAN

Delegate

Rusgito RUSGITO

Delegate

Awidya SANTIKAJAYA

Delegate

Siswanto SISWANTO

Delegate

Maman SUDARISMAN

Delegate

Edward TRIHADI

Delegate

Yesi Christy ULINA

Delegate

Regina Yulia YASMIN

Delegate

Iran (Islamic Republic of)
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN

Principal Delegate

Ahad VAZIFEH

Alternate

Maryam HARATI

Delegate
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Ladan JAFARI TEHRANI

Delegate

Sayed Masoud MOSTAFAVI DARANI

Delegate

Mehdi RAHNAMA

Delegate

Saviz SEHATKASHANI

Delegate

Ireland
Eoin MORAN

Principal Delegate

Sarah O'REILLY

Alternate

Josephine PRENDERGAST

Alternate

Sarah GALLAGHER

Delegate

Eoin SHERLOCK

Delegate

Israel
Guy RESHEF

Delegate

Tamara SZNAIDLEDER

Delegate

Italy
Luca BAIONE

Principal Delegate

Cristina BIINO

Alternate

Angela CORINA

Alternate

Adriano RASPANTI

Alternate

Marina BALDI

Delegate

Carlo CACCIAMANI

Delegate

Teodoro GEORGIADIS

Delegate

Giuseppe Angelo Antonio LEONFORTE

Delegate

Jamaica
Evan THOMPSON

Principal Delegate

Peter CLARKE

Delegate

Japan
Naoyuki HASEGAWA

Principal Delegate

Hidenori FURUICHI

Alternate

Jitsuko HASEGAWA

Alternate

Toshio KOIKE

Alternate

Naofumi MASUKO

Alternate

Mamoru MIYAMOTO

Alternate

Masanori OBAYASHI

Alternate

Akihiro SHIMASAKI

Alternate
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Akihiko SHIMPO

Alternate

Naohisa KOIDE

Delegate

Masaru KUNII

Delegate

Masaki KUROIWA

Delegate

Kohei MATSUDA

Delegate

Hiroaki MORIKAWA

Delegate

Masakazu NAGATA

Delegate

Akira OKAGAKI

Delegate

Ryosuke SAKAKIBARA

Delegate

Kensuke SUZUKI

Delegate

Kazuki YASUI

Delegate

Jordan
Raed RAFID

Principal Delegate

Ibrahim ALSAIDAT

Delegate

Laila SHAHIN

Delegate

Aiman SUBEH

Delegate

Kazakhstan
Danara ALIMBAYEVA

Principal Delegate

Serik SAIROV

Alternate

Nurlan ABAYEV

Delegate

Ainur ABENOVA

Delegate

Svetlana DOLGIKH

Delegate

Bakhytzhan SAILYBAYEV

Delegate

Almas SHABDANOV

Delegate

Tursyn TILLAKARIM

Delegate

Didar ZHANIBEKULY

Delegate

Kenya
Stella AURA

Principal Delegate

Noah KERANDI

Delegate

Nicholas MAINGI

Delegate

Daniel MOGUSU

Delegate

Walter NGANYI

Delegate

Franklin OPIJAH

Delegate
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Latvia
Ervins GREBESS

Delegate

Iveta INDRIKSONE

Delegate

Liga KLINTS

Delegate

Lesotho
Motoho MASEATILE

Alternate

Ntiea LETSAPO

Delegate

Tlhoriso MORIENYANE

Delegate

Retsepile NEKO

Delegate

Molefi PULE

Delegate

Libya
Ashour SASSI

Principal Delegate

Ali EDDENJAL

Delegate

Mohamed ELBSHENI

Delegate

Muftah KHADASH

Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Joerg BAREISS

Delegate

Christophe GILBERTZ

Delegate

Martina RECKWERTH

Delegate

Sven SCHMIT

Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG

Principal Delegate

Iu Man TANG

Alternate

Chan Vai TAM

Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO

Principal Delegate

Tatiana ARIVELO

Delegate

Stephason KOTOMANGAZAFY

Delegate

Herinjanahary RALAIHARINORO

Delegate

Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA

Delegate

 التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية:المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
Mali
Djibrilla MAIGA

Principal Delegate

Boubacar Ibrahima DJITTEY

Delegate

Adama KONATE

Delegate

Moussa TOURE

Delegate

Mauritius
Premchand GOOLAUP

Principal Delegate

Kumar Ram DHURMEA

Delegate

Mexico
Alejandra MÉNDEZ GIRÓN

Principal Delegate

Karen ARANDA GONZÁLEZ

Delegate

Miguel Ángel GALLEGOS BENÍTEZ

Delegate

María Eugenia GONZÁLEZ ANAYA

Delegate

Martín IBARRA OCHOA

Delegate

Reynaldo PASCUAL RAMÍREZ

Delegate

Ricardo PRIETO GONZÁLEZ

Delegate

Juan SALDAÑA COLÍN

Delegate

Raúl VARGAS JUÁREZ

Delegate

Monaco
Mariam TAVASSOLI-ZEA

Delegate

Mongolia
Lamjav OYUNJARGAL

Alternate

Ganbat AMGALAN

Delegate

Dashdondog BATDORJ

Delegate

Erdenemunkh BYAMBAA

Delegate

Dashzegve ULAMBAYAR

Delegate

Montenegro
Dusica BRNOVIC

Principal Delegate

Ivana ADZIC

Alternate

Branko MICEV

Alternate

Mirjana IVANOV

Delegate

Biljana KILIBARDA

Delegate
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Morocco
Omar CHAFKI

Principal Delegate

Brahim ELMESSAOUDI

Alternate

Said ELKHATRI

Delegate

Karam ESSAOUINI

Delegate

Mozambique
Aderito ARAMUGE

Principal Delegate

Messias MACIE

Delegate

Francisco Raul NOSTADO

Delegate

Myanmar
Htay Htay THAN

Principal Delegate

May Khin CHAW

Delegate

Kyaw Moe OO

Delegate

Netherlands
Gerard STEENHOVEN

Principal Delegate

Hans ROOZEKRANS

Alternate

Frank LANTSHEER

Delegate

Nicole NIJHUIS

Delegate

Gé VERVER

Delegate

New Zealand
Norm HENRY

Principal Delegate

James LUNNY

Alternate

John FENWICK

Delegate

Stephen HUNT

Delegate

Niger
Katiellou Gaptia LAWAN

Principal Delegate

Mohamed Housseini IBRAHIM

Delegate

Mouhaimini MOUSSA

Delegate

Moussa SAADOU

Delegate

Nigeria
Mansur Bako MATAZU

Principal Delegate

Oluwaseun Wilfred IDOWU

Alternate

Abel Olatunji AKINYEMI

Delegate
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Taiwo ASANIYAN

Delegate

Rabi Mohammed DAKU

Delegate

Ifeanyichukwu Clinton EZEKWE

Delegate

Clement Onyeaso NZE

Delegate

Peter ODJUGO

Delegate

Daniel Chibueze OKAFOR

Delegate

Haruna ZAKARI

Delegate

Abdulrasheed Darazo ZAKARIYAU

Delegate

North Macedonia
Suzana ALCINOVA MONEVSKA

Delegate

Nina ALEKSOVSKA

Delegate

Rada AVRAMOVSKA

Delegate

Vasko STOJOV

Delegate

Norway
Roar SKALIN

Principal Delegate

Bard FJUKSTAD

Alternate

Julie Louise AASERUD

Delegate

Lena ESKELAND

Delegate

Kristine GJESDAL

Delegate

Hege HISDAL

Delegate

Vibeke KRISTENSEN

Delegate

Jorn KRISTIANSEN

Delegate

Anne-Cecilie RIISER

Delegate

Cecilie STENERSEN

Delegate

Svein TAKSDAL

Delegate

Elise TRONDSEN

Delegate

Oman
Said Abdullah AL-HARTHY

Principal Delegate

Abdullahh Bin MUSTAHEL KASHOUB

Delegate

Paraguay
Raul Enrique RODAS FRANCO

Principal Delegate

Eduardo Jose MINGO VEGA

Delegate

Nelson Heriberto PEREZ TRIVEROS

Delegate

224

225

 – قائمة المشاركين3 التذييل

Peru
Ken TAKAHASHI

Principal Delegate

Romina CAMINADA

Alternate

Tania Katherine ITA

Delegate

Grinia AVALOS

Delegate

Anabel CASTRO

Delegate

Gustavo DE LA CRUZ MONTALVO

Delegate

Yury ESCAJADILLO

Delegate

Oscar FELIPE

Delegate

Godilia Teresa GARCIA VILCA

Delegate

Waldo LAVADO

Delegate

Luis Alberto METZGER

Delegate

Clara ORIA

Delegate

Karim QUEVEDO

Delegate

Kelita QUISPE

Delegate

Nelson QUISPE

Delegate

Gabriela ROSAS

Delegate

Bernardo Roca Rey ROSS

Delegate

Breat Sheylla SULLCA

Delegate

Luis VERA

Delegate

Esequiel VILLEGAS

Delegate

Poland
Miroslaw MIETUS

Principal Delegate

Janusz FILIPIAK

Alternate

Pawel PRZYGRODZKI

Delegate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI

Principal Delegate

Republic of Korea
Dong-Eon CHANG

Alternate

Heekyu JUNG

Alternate

Yongseob LEE

Alternate

Kyungjeen PARK

Alternate

Seonyeong BAK

Delegate

Daeseok HAN

Delegate

Yunsun JUNG

Delegate

Insun KIM

Delegate
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Sung KIM

Delegate

Hannah LEE

Delegate

Taesuk OH

Delegate

Jieun PARK

Delegate

Eunjeung SHIM

Delegate

Republic of Moldova
Mihail GRIGORAS

Principal Delegate

Lidia TRESCILO

Alternate

Alexandru CORONOVSCHI

Delegate

Ghennadii ROSCA

Delegate

Romania
Elena MATEESCU

Principal Delegate

Sorin CHEVAL

Alternate

Marius MATREATA

Delegate

Andrei Mircea MIHAI

Delegate

Iuliana-Mona MUNTEANU

Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV

Principal Delegate

Sergey BORSCH

Delegate

Alexander GUSEV

Delegate

Vladimir KATTSOV

Delegate

Dmitry KIKTEV

Delegate

Tatiana LABENETS

Delegate

Maria MAMAEVA

Delegate

Yury SIMONOV

Delegate

Vasily SMOLYANITSKY

Delegate

Sergey SOLDATENKO

Delegate

Sergey USPENSKY

Delegate

Sergei ZHURAVLYOV

Delegate

Rwanda
Aimable GAHIGI

Principal Delegate

Fidele MANIRAGUHA

Delegate

Mathieu MUGUNGA MBATI

Delegate

Alphonsine MUSANGANIRE

Delegate

Didace MUSONI

Delegate
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Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM

Principal Delegate

Samirah Mansour M ALASIRI

Delegate

Anwar ALMATRAFI

Delegate

Abeer ASIRI

Delegate

Majed HAKAMY

Delegate

Senegal
Sidy GUEYE

Principal Delegate

Ousmane NDIAYE

Principal Delegate

Sadibou BA

Delegate

Bakary FATY

Delegate

Oumar KONTE

Delegate

Seychelles
Beryl ANDRADE

Delegate

Chantale BIJOUX

Delegate

Gerard BIJOUX

Delegate

Marie Eve DENIS

Delegate

Nelson LALANDE

Delegate

Egbert QUATRE

Delegate

Varunakumar RAJENDRAN

Delegate

Singapore
Chin Ling WONG

Principal Delegate

Lesley CHOO

Alternate

Darryl BOH

Delegate

Wee Kiong CHEONG

Delegate

Boon Ning CHEW

Delegate

Kwok Wah CHOW

Delegate

Jia Yan HUAN

Delegate

Vanessa LIM

Delegate

Cui Xian LIOU

Delegate

Aurel MOISE

Delegate

Raizan RAHMAT

Delegate

Sandeep SAHANY

Delegate

Jinny Claire SIM

Delegate

Cheryl TAN

Delegate
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Thea TURKINGTON

Delegate

Songhan WONG

Delegate

Slovakia
Martin BENKO

Principal Delegate

Branislav CHVILA

Delegate

Jozef CSAPLAR

Delegate

Jana POOROVA

Delegate

Slovenia
Josko KNEZ

Principal Delegate

Mojca DOLINAR

Delegate

Saso PETAN

Delegate

Simona SPEHAR

Delegate

South Africa
Ishaam ABADER

Principal Delegate

Mnikeli NDABAMBI

Alternate

Gaborekwe KHAMBULE

Delegate

Tracey LABAN

Delegate

Samantha LINNERTS

Delegate

Zoleka MANONA

Delegate

Zacharia MASWUMA

Delegate

Francis MOSETLHO

Delegate

Jonas MPHEPYA

Delegate

Musariri MUSARIRI

Delegate

Ezekiel SEBEGO

Delegate

Bafentse SENGANE

Delegate

Kenosi SETLHAKO

Delegate

Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ

Principal Delegate

Julio GONZALEZ BRENA

Alternate

Fernando BELDA ESPLUGUES

Delegate

Mario CARRERAS FERNÁNDEZ

Delegate

Elia DIEZ MUYO

Delegate

María Luisa MORENO SANTAENGRACIA

Delegate

Rosa ORIENT QUILIS

Delegate

Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN

Delegate
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Javier SORIA QUINTANA

Delegate

Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Delegate

Jorge TAMAYO CARMONA

Delegate

Sri Lanka
Athula Kumara KRUNANAYAKE

Principal Delegate

Sudan
Hanan RABBAH

Principal Delegate

Sweden
Hakan WIRTEN

Principal Delegate

Ilmar KARRO

Alternate

Cristina ALIONTE-EKLUND

Delegate

Stefan NILSSON

Delegate

Switzerland
Peter BINDER

Principal Delegate

Fabio FONTANA

Alternate

Emmanuel BROCARD

Delegate

Pierre-André CORDEY

Delegate

Moritz FLUBACHER

Delegate

Fabrice FRETZ

Delegate

Estelle GRUETER

Delegate

Christian GUBSER

Delegate

Heike KUNZ

Delegate

Carlo SCAPOZZA

Delegate

Karine SIEGWART

Delegate

Donata DETTWILER

Observer

Jose ROMERO

Observer

Thailand
Thanasith IAMANANCHAI

Alternate

Nilobol ARANYABHAGA

Delegate

Phanumat LEWCHAROENTHRAP

Delegate

Fatah MASTHAWEE

Delegate

Wanchalearm PETSUWAN

Delegate

Sumalee PHUNGKHAM

Delegate

Prasarn SANGWALDECH

Delegate
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Punjamaporn SIENGLERT

Delegate

Somkuan TONJAN

Delegate

Supinda WATTANAKARN

Delegate

Togo
Affoh ATCHA-DEDJI

Principal Delegate

Latifou ISSAOU

Delegate

Trinidad and Tobago
Shakeer BAIG

Principal Delegate

Tunisia
Hedi AGREBI JAOUADI

Principal Delegate

Hatem BAKOUR

Alternate

Farhat AOUNALLAH

Delegate

Fadhel GRAMI

Delegate

Ahmed HMAM

Delegate

Abderrahman OUASLI

Delegate

Turkey
Volkan Mutlu COSKUN

Principal Delegate

Murat ALTINYOLLAR

Alternate

Ozan CAKIR

Alternate

Hakan DOGAN

Delegate

Hikmet EROGLU

Delegate

Sezel KARAYUSUFOGLU UYSAL

Delegate

Ismail TEMIR

Delegate

Selami YILDIRIM

Delegate

Veysel YILDIZ

Delegate

Uganda
Festus LUBOYERA

Principal Delegate

David ELWERU

Alternate

Magaret NANKYA

Delegate

Bob Alex OGWANG

Delegate

Samuel SENKUNDA

Delegate

Benon ZAAKE

Delegate
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Ukraine
Mykola KULBIDA

Principal Delegate

Viacheslav MANUKALO

Alternate

Denys BORDIIAN

Delegate

Olga DUBROVINA

Delegate

Natalia GOLENYA

Delegate

Oleksandr KAPUSTIM

Delegate

Illia PEREVOZCHYKOV

Delegate

Ruslan REVIAKIN

Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. AL MANDOOS

Principal Delegate

Mohamed A. AL EBRI

Alternate

Yousef N. AL KALBANI

Delegate

Kaltham A. MANGOOSH

Delegate

Monikumar RAMAKRISHNAN

Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Penny ENDERSBY

Principal Delegate

Sarah JACKSON

Alternate

Harry DIXON

Delegate

Abi DRAISEY

Delegate

Alan JENKINS

Delegate

Karen MCCOURT

Delegate

Simon MCLELLAN

Delegate

Nyree PINDER

Delegate

Steve STRINGER

Delegate

Jeremy TANDY

Delegate

Stewart TURNER

Delegate

Jon TURTON

Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI

Principal Delegate

Mecklina BABYEGEYA

Delegate

Ladislaus CHANGA

Delegate

Hekima JOZANIA

Delegate

Hamza KABELWA

Delegate

Wilberfoce KIKWASI

Delegate

George LUGOMELA

Delegate

Samwel MBUYA

Delegate

Habiba Ismail MTONGORI

Delegate
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Wilbert MURUKE

Delegate

Tunsume Gideon MWAMBONEKE

Delegate

Mathew NDAKI

Delegate

Robert K. M. SUNDAY

Delegate

Pascal WANIHA

Delegate

United States of America
Louis UCCELLINI

Principal Delegate

Courtney Jeanne DRAGGON

Alternate

Dominic ANDREWS

Delegate

Monique BASKIN

Delegate

Fredrick BRANSKI

Delegate

Donald CLINE

Delegate

Thomas CUFF

Delegate

Thomas GRAZIANO

Delegate

Mary Ann KUTNY

Delegate

Daniel MULLER

Delegate

Mark PAESE

Delegate

Aaron SALZBERG

Delegate

William Carl BOLHOFER

Observer

Alicia CHERIPKA

Observer

Peter COLOHAN

Observer

Shanna COMBLEY

Observer

Caroline CORVINGTON

Observer

Natalia DONOHO

Observer

Mary ERICKSON

Observer

Janice FULFORD

Observer

Angelica GUTIERREZ-MAGNESS

Observer

Paul KUCERA

Observer

Curtis MARSHALL

Observer

John NANGLE

Observer

Elizabeth PAGE

Observer

James PERONTO

Observer

Leah POPE

Observer

Alix ROLPH

Observer

Kari SHEETS

Observer

Sidney THURSTON

Observer

A. Sezin TOKAR

Observer

Susan WEST

Observer

Darren WRIGHT

Observer

232

 – قائمة المشاركين3 التذييل

233

Uruguay
Lucia CHIPPONELLI

Delegate

Yamandu MORAN

Delegate

Valentina SIERRA

Delegate

Jose VALLES

Delegate

Viet Nam
Tran Hong TAHI

Principal Delegate

Duc Cuong HOANG

Alternate

Thanh Mai DANG

Delegate

Tien Anh DO

Delegate

Phuc Lam HOANG

Delegate

Van Khiem MAI

Delegate

Vinh Thu NGUYEN

Delegate

Zambia
Edson NKONDE

Principal Delegate

Victor BUPE

Delegate

Christopher MUTAU

Delegate

Micah NAMUKOKO

Delegate

3.

Representatives of non-WMO Members

Holy See
Jessica BARONI

4.

Observer

Representative of international organizations and other bodies

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Fabio VENUTI

Observer

Economic interest grouping of the National Meteorological Services of the European Economic
Area (ECOMET)
Willie MCCAIRNS

Observer

European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Klemen BERGANT

Observer

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Anne TAUBE

Observer
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Group on Earth Observations (GEO)
Douglas CRIPE

Observer

Laurent DURIEUX

Observer

Yana GEVORGYAN

Observer

Steven RAMAGE

Observer

Global Water Partnership (GWP)
Valentin AICH

Observer

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Daisuke ABE

Observer

Joshua CAMPBELL

Observer

Brian DAY

Observer

Ilse GAYL

Observer

Alexander KARPOV

Observer

Shoichi TATENO

Observer

Tokiyoshi TOYA

Observer

International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
Christophe CUDENNEC

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC

Observer

Charles FIERZ

Observer

Association of Private Meteorological Services (PRIMET)
Andrew ECCLESTON

Observer

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)
Ricardo MENA

Observer

Mami MIZUTORI

Observer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Anil MISHRA

Observer

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
Yvette RAMOS

Observer
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5.

Presidents and vice-presidents of constituent bodies and chairs of other bodies
reporting to Congress

Daouda KONATE

President of RA I

Stella M.O. AURA

Vice-President of RA I

Abdullah Ahmed AL MANDOUS

President of RA II

Tran Hong THAI

Vice-President of RA II

Yolanda GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

President of RA III

Raúl Enrique RODAS FRANCO

Vice-President of RA III

Evan THOMPSON

President of RA IV

Luz Graciela MORALES DE CALZADILLA

Vice-President of RA IV

Terry ATALIFO

Vice-President of RA V

Michael STAUDINGER

President of RA VI

Kornelia RADICS

Vice-President of RA VI

Michel JEAN

President of INFCOM

Silvano PECORA

Co-Vice-president of INFCOM

Ian LISK

President of SERCOM

Manola BRUNET INDIA

Co-Vice-president of SERCOM

Yuri SIMONOV

Co-Vice-president of SERCOM

Celeste SAULO

Chair of RB

Deon TERBLANCHE

Vice-Chair of RB

Gilbert BRUNET

Chair of SAP

Louis UCCELLINI

Co-Chair of JCB

Jan DANHELKA

Chair of HA/HCP

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Vice-Chair of HA/HCP

6.

Regional Hydrological Advisers

Jean-Claude NTONGA

Regional Hydrological Adviser of RA I

Sung KIM

Regional Hydrological Adviser of RA II

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Regional Hydrological Adviser of RA IV

John FENWICK

Regional Hydrological Adviser of RA V

Angela Chiara CORINA

Regional Hydrological Adviser of RA VI

7.

Invited experts

Dimitar IVANOV
Harry LINS
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