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الملخص العام ألعمال الدورة
-1

تنظيم الدورة (البند  1من جدول األعمال)

1.1

افتتاح الدورة (البند  1.1من جدول األعمال)

افتتح رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyالسيد  ،H. Linsالدورة الخامسة عشرة للجنة ) (CHyفي يوم األربعاء،
1.1.1
الموافق  7كانون األول /ديسمبر  ،2016الساعة  ،09:30في فندق  ،Barceló Aran Mantegna Hotelروما ،إيطاليا.
وأعرب عن أمله في أن تكون الدورة مثمرة ومنتجة .كما رحب ،نيابة عن السيد بيتيري تاالس ،األمين العام للمنظمة
) ،(WMOوعن السيدة إلينا مانينكوفا ،نائبة األمين العام ،بالمشاركين في الدورة.
وفي االحتفال االفتتاحي الرسمي يوم األربعاء ،الموافق  7كانون األول /ديسمبر  ،2016الساعة  ،18:30في
1.1.2
مبنى  ،(Capitoline Hill) Campidoglioوهو مقر البلدية في روما ،رحب السيد  ،Fabrizio Curcioرئيس إدارة الحماية
المدنية ،بالمشاركين في روما ،ونوه بأهمية الهيدرولوجيا للدفاع المدني ،ال سيما لحماية األرواح والممتلكات .وذكرّ ت
السيدة إلينا مانينكوفا ،نائبة األمين العام للمنظمة ) ،(WMOالمشاركين بأهمية الربط بين الطقس والمناخ والماء والدور
الذي تقوم به المنظمة ) (WMOفي هذا الصدد ،وأزجت الشكر للمعهد العالي لحماية البيئة والبحوث البيئية )(ISPRA
على استضافة الدورة .وأشار السيد  ،Bernardo Bernardinisرئيس المعهد العالي ) ،(ISPRAإلى أن الحصول على
المياه العذبة في ظل عالم متغير قد أصبح أمراً متزايد األهمية ،ومن ثم فإن الدوائر الهيدرولوجيا ستظل تؤدي دوراً
هاما ً في التنمية الوطنية .وأشاد السيد  ،Harry Linsرئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyبالدور القوي الذي تؤديه إيطاليا
في الهيدرولوجيا على كل من الصعيد الوطني والدولي ،وأعرب عن تقديره لحكومة إيطاليا الستضافة الدورة الخامسة
عشرة للجنة الهيدرولوجيا ) .(CHyونوه السيد  ،Roberto Battistonرئيس وكالة الفضاء اإليطالية ) ،(ASIباإلسهام الكبير
للبيانات الساتلية واالستشعار عن بعد في علم الهيدرولوجيا وتطبيقاته.
1.2

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد (البند  1.2من جدول األعمال)

بنا ًء على طلب الرئيس ،قدم ممثل األمين العام قائمة بالوفود الحاضرة والتي لديها أوراق اعتماد سليمة،
وتتضمن القائمة صفة حضور كل وفد في الدورة .وحضر الدورة ما مجموعه  140مشاركاً ،يمثلون  57عضواً في
المنظمة ) ،(WMOو 11منظمة دولية .ويرد في التذييل  2قائمة بأسماء المشاركين .وأعربت اللجنة عن تقديرها لزيادة
نسبة السيدات الحاضرات ،والتي بلغت نسبة قياسية قدرها  31في المائة.
1.3

إقرار جدول األعمال (البند  1.3من جدول األعمال)
أُقر باإلجماع جدول أعمال الدورة المشروح المقترح ،بصيغته الواردة في الوثيقة .CHy-15/Doc. 1

1.4

إنشاء اللجان (البند  1. 4من جدول األعمال)

1.4.1

أُنشئت اللجنة لجنة اختيار ،مؤلفة من:
االتحاد اإلقليمي األول – السيدة ( Meriem Alaouriالمغرب)
االتحاد اإلقليمي الثاني – السيد ( Songkran Agsornتايلند)
االتحاد اإلقليمي الثالث – السيدة ( Rocio Sanchezجمهورية فنزويال البوليفارية)
االتحاد اإلقليمي الرابع – السيد ( Jean Françoisكندا)  -الرئيس
االتحاد اإلقليمي الخامس – السيد ( John Fenwickنيوزيلندا)
االتحاد اإلقليمي السادس – السيدة ( Cristina Alionte Eklundالسويد)
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التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا

وأُنشئت اللجنة أيضا ً لجنة تنسيق مؤلفة من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyونائب لجنة الهيدرولوجيا
1.4.2
) ،(CHyورئيس لجنة االختيار ،بدعم من أمانة المنظمة ).(WMO
1.5

المفاهيم الموجهة لسير أعمال الدورة (البند  1.5من جدول األعمال)

عرضت أمانة المنظمة ) (WMOالنهج المبتكر المستخدم في تسيير أعمال الدورة ،وهو يتمثل في تقليص
الوقت المخصص لتقديم التقارير ،والتركيز على تخطيط األنشطة المقبلة مع التشديد على العالقات الترابطية مع سائر
برامج المنظمة ) (WMOوالعمليات الدولية ذات الصلة.
1.6

المسائل التنظيمية (البند  1.6من جدول األعمال)

أشارت اللجنة ) (CHyإلى أنها قد أجرت مناقشة إنترنتية قبل الدورة بشأن عدد من البنود بهدف زيادة مشاركة
األعضاء غير القادرين على إيفاد وفد لحضور الدورة شخصياً ،في عملياتها الخاصة باتخاذ القرارات ،وأيضا ً بهدف
تقديم مواضيع جديدة والتماس تعليقات مجموعة كبيرة من أصحاب الشأن .وشارك  19خبيراً في المناقشة مباشرة،
وقدموا  45إسهاما ً كتابياً ،وتلقى الموقع الشبكي ما يربو على  2000زيارة .وعُرضت نتائج مناقشات ما قبل الدورة على
اللجنة ) ،(CHyوأدرجت في الوثائق التحضيرية للدورة في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة .وأعربت اللجنة عن
ارتياحها الرتفاع مستوى التفاعل بفضل مناقشة ما قبل الدورة ،وأوصت باتباع نهج مماثل في الدورة السادسة عشرة.
كما أعربت عن ارتياحها لمالحظة أن المعهد العالي ) (ISPRAقد ّ
نظم خدمة بث وقائع الدورة الخامسة عشرة للجنة
) ،(CHyوأن هذا البث قد شاهده ما متوسطه  300زائر يومياً.
1.7

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا (البند  1.7من جدول األعمال)

قررت اللجنة ) (CHyأن تعقد دورتها السادسة عشرة في أواخر عام  .2020وتلقت اللجنة عرضا ً أوليا ً من
أثيوبيا الستضافة الدورة.
1.8

اختتام الدورة (البند  1.8من جدول األعمال)
اختتمت الدورة الخامسة عشرة اللجنة ) (CHyأعمالها في الساعة  13 ،11:33كانون األول /ديسمبر .2016

-2

تقرير بشأن برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه (البند  2من جدول األعمال)

2.1

تقرير رئيس اللجنة (البند  2.1من جدول األعمال)

أحاطت اللجنة علما ً بتقرير رئيسها ،السيد ( Harry Linsالواليات المتحدة األمريكية) ،الوارد في المرفق األول
لهذا التقرير  ،وأثنت عليه لما أحرزت اللجنة من تقدم خالل فترة ما بين الدورتين السابقة .وناقشت اللجنة التوجهات
المقبلة التي اقترحها الرئيس وشكرته على ريادته وتفانيه في توخي نجاح اللجنة.
2.2

تقارير أعضاء الفريق العامل االستشاري (البند  2.2من جدول األعمال)

أحاطت اللجنة علما ً بتقارير أعضاء الفريق العامل االستشاري (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير) وأعربت عن
تقديرها إلسهام األعضاء في تنسيق وتنفيذ أنشطة اللجنة ،بمساعدة األفرقة المفتوحة العضوية لخبراء لجنة الهيدرولوجيا
( )OPACHEsخالل فترة ما بين الدورتين السابقة .وقدم أعضاء األفرقة العاملة االستشارية التالي أسماؤهم (أو من
يمثلهم) تقاريرهم:
(أ)

نائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا – السيد ( Zhiyu Liuالصين)؛

(ب)

الماء والمناخ وإدارة المخاطر – السيد ( Jan Danhelkaالجمهورية التشيكية)؛

(ج)

عمليات البيانات وإدارة البيانات – السيد ( Tony Bostonأستراليا)؛

الملخص العام

3

(د)

الخبير المدعو المسؤول عن تطوير نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( – )WHOSالسيد
( Pecoraإيطاليا)؛

(هـ)

التنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية – السيد ( Yuri Simonovاالتحاد الروسي) ،والسيد
(كينيا)؛

(و)

تقييم موارد المياه – السيد ( Sung Kimجمهورية كوريا)؛ السيد ( Antonio Cardoso Netoالبرازيل)؛

(ز)

إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا – السيد ( J.F. Cantinكندا).

2.3

Silvano

Johnson M. Maina

تقرير األمين العام (البند  2.3من جدول األعمال)

أحاطت اللجنة علما ً بتقرير األمين العام بشأن األنشطة المضطلع بها في إطار برنامج الهيدرولوجيا وموارد
المياه ( ،)HWRPالوارد في المرفق  ،3واعترفت بالتقدم المحرز خالل فترة ما بين الدورتين السابقة والناجم عن الجهود
المشتركة بين اللجنة ،من خالل فريقها العامل االستشاري ،وأمانة المنظمة (.)WMO
2.4

األنشطة اإلقليمية المتعلقة ببرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه (( )HWRPالبند  2.4من جدول األعمال)

 2.4.1أحاطت اللجنة علما ً بالتقرير الخاص باألنشطة المضطلع بها من خالل االتحادات اإلقليمية فيما يتعلق ببرنامج
الهيدرولوجيا وموارد المياه ( )HWRPالوارد في المرفق  .4وأُبلغت اللجنة أيضا ً بالعملية التي تأكدت من خاللها اللجنة
من إدراج احتياجات االتحادات اإلقليمية في برنامج عمل اللجنة ،الذي نوقش في إطار البند  7من جدول األعمال.
 2.4.2وأشارت اللجنة إلى الفوائد اإلجمالية الناجمة عن إبقاء جميع االتحادات اإلقليمية على أفرقة عملها المتعلقة
بالهيدرولوجيا وموارد المياه ،وعن ضم المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين في أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات
اإلقليمية.
3

قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ذات الصلة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه (البند  3من
جدول األعمال)

المؤتمر
أُحيطت اللجنة علما ً بأن الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ( )Cg-17قد أعرب ،بعد
3.1
استعراض تنفيذ برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ،عن ارتياحه العام للبرنامج ،واعتمد القرارين التاليين لمواصلة
النهوض بأعمال اللجنة:
(أ)

القرار  – )Cg-17( 18برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه؛

(ب)

والقرار  – )Cg-17( 19مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية.

والحظت اللجنة أن المؤتمر ،باإلضافة إلى اعتماده القرارين أعاله والقرارات التي نوقشت في الوثائق ذات
3.2
الصلة بالدورة الحالية للجنة ،قد اتخذ القرارات التالية ذات الصلة بلجنة الهيدرولوجيا:
(أ)

أقرّ ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 10مشاركة المنظمة ( )WMOفي الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ( ،)IN-MHEWSوطالب أيضا ً اللجان الفنية بالمساعدة في إعداد الشبكة
( ،) IN-MHEWSوال سيما استحداث منهجيات وأدوات على أساس علمي ونماذج تدريبية مالئمة .وفي هذا
السياق ،الحظت اللجنة الخطط التي تهدف إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
( )MHEWSبالتزامن مع الدورة الخامسة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث في أيار /مايو  2017في
كانكون ،المكسيك؛
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(ب)

أقرّ ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 16التوصية  )CCl-16( 2التي تنص على حساب المعدالت المناخية القياسية
استناداً إلى فترة ثالثين عاما ً من التسجيل وتحديثها كل عشر سنوات .وقد أحاطت اللجنة علما ً بأن الفريق
العامل االستشاري ( )AWGاقترح في برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyفي المستقبل إصدار بيان بشأن
تعريف المعدالت الهيدرولوجية؛

( ج)

أقرّ ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 31التوصية  )CBS-Ext.(2014)( 9التي تنص على إنشاء منتدى لمستخدمي
ال ُنظم الساتلية إلبالغ البيانات ( .)Satcomوقد الحظت اللجنة أن دورة عام  2016بشأن ال ُنظم (،)Satcom
وهي الدورة الرسمية األولى للمنتدى الدولي المشترك بين المنظمة ( )WMOواللجنة الدولية لعلوم المحيطات
( )IOCلمستخدمي ال ُنظم ( ،)Satcomقد انعقدت في مدريد ،إسبانيا في أيلول /سبتمبر  .2016وأشارت الدورة
 Satcom2016إلى األهمية الكبيرة إلشراك لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyولجنة األرصاد الجوية الزراعية
( )CAgMفي منتدى ال ُنظم  Satcomباإلضافة إلى اللجنة الفنية المشتركة ( ،)JCOMMوقررت البحث في
إمكانية استحداث "تعريفة للتحذيرات بالكوارث التي تحمل اسم المنظمة ( ،")WMOمع اعتبار دوائر
ُ
الهيدرولوجيا (إنذارات الفيضانات) بمثابة حالة اختبار وإيجاد مشاريع مرشحة .والحظت اللجنة أهمية النظم
 Satcomفي جمع بيانات من مواقع منعزلة وفي دعم نظم اإلنذار المبكر؛

(د)

طلب من اللجان الفنية ،في القرار  ،)Cg-17( 39القيام بدور رائد في تطوير وتنفيذ مكونات النظام العالمي
لرصد المناخ ( )GCOSالتي تتولى مسؤوليته ،في ضوء المشورة المقدمة من اللجنة التوجيهية للنظام العالمي
( .)GCOSوأشارت اللجنة إلى خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSالجديدة التي تحتوي على ما
مجموعه  201إجراء 24 ،إجرا ًء منها على وجه الخصوص تهم لجنة الهيدرولوجيا ( .)CHyوأعربت اللجنة
عن تقديرها للمساهمات الجوهرية في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمن جانب الشبكة
العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالهيدرولوجيا ) (GTN-Hمن خالل مراكزها العالمية الموحدة
للبيانات ،بما فيها المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) ،(GRDCوالمركز العالمي لمناخيات الهطول
) ،(GPCCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) ،(IGRACومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا
البحيرات والخزانات )(HYDROLARE؛

(هـ)

قرر ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 40مواصلة بذل جهود متضافرة بهدف إشراك اللجان الفنية في تحسين
الخدمات في المناطق البعيدة عن خط االستواء والمرتفعة عن طريق دعم عمليات الرصد والقدرة على التنبؤ
على نطاقات زمنية تتراوح من ساعات إلى قرون .وفي هذا الصدد ،أشارت اللجنة إلى اإلسهامات الكبيرة
التي يقدمها خبراؤها من أجل تنفيذ نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في المحيط المتجمد الشمالي (Arctic-
 )HYCOSونظام رصد الدورة الهيدرولوجية لمنطقة هندو -كوش بجبال الهيمااليا
()HKH-HYCOS؛

( و)

قرر ،في القرار  ،)Cg-17( 43تعميم وتنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWفي برامج المنظمة
( )WMOباعتباره نشاطا ً شامالً .وطلب من اللجان الفنية إدراج هذا النشاط في برامج عملها بغية تحقيق
االستيعاب الكامل للطابع البرامجي الشامل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ()GCW؛

( ز)

اعترف ،في القرار  ،)Cg-17( 52بإدارة الهيدرولوجيا التابعة للمعهد الهندي للتكنولوجيا
( )Technology-Roorkeeكمكون رابع لمركز التدريب اإلقليمي ( )RTCالتابع لالتحاد اإلقليمي الثاني الذي
تستضيفه الهند؛

( ح)

قرر ،في القرار  ،)Cg-17( 59تعديل سياسة المنظمة ( )WMOبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإعادة
تسميتها لتصبح سياسة المنظمة ( )WMOبشأن المساواة بين الجنسين ،وطلب من اللجان الفنية وضع خطط
عمل بشأن تنفيذ هذه السياسة ضمن مجاالت مسؤولياتها؛ ومواصلة جمع إحصاءات عن مشاركة الرجال
والنساء في عملها؛ واتخاذ إجراءات بشأن نتائج وتوصيات مؤتمر األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ؛
وتقديم تقارير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر .وأعربت اللجنة عن سرورها لإلحاطة علما ً
بالتقدم الذي أحرزته استجابة لهذه الطلبات ،وال سيما التنظيم الناجح لحلقة العمل بشأن ريادة المرأة في مجال
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الهيدرولوجيا ،قبل انعقاد الدورة الحالية مباشرة .وكانت زيادة مشاركة مندوبات في الدورة الخامسة عشرة
للجنة الهيدرولوجيا ( )CHy-15إحدى فوائد هذا الحدث الرائد؛
( ط)

طالب ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 67اللجان الفنية باستطالع الفرص والتحديات المتعلقة بالشراكات مع
القطاع الخاص ،ووضع توجيهات وتقديم لمشورة تشمل تحديد فرص الحوار مع القطاع الخاص في خطط
عملها ،وتوثيق أمثلة الشراكات اإليجابية والبناءة ،وتحديد المبادئ والسياسات والمبادئ التوجيهية والمعايير
ذات الصلة القائمة في المنظمة ( )WMOوالتي يلزم النظر فيها ،ومن ثم تقديم المشورة إلى المجلس التنفيذي
حيالها لمساعدة القطاعين العام والخاص على حد سواء في تالفي المنازعات وتشجيع التعاون فيما بينهما؛

( ي)

طالب ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 68اللجان الفنية بتحديد األنشطة الحضرية ذات الصلة لكي تتناولها اللجان
المعنية في دوراتها المقبلة؛ كما طلب من هيئاتها العاملة إدماج البُعد الحضري في أنشطتها على نحو متسق،
وأن تشير إلى األنشطة الحضرية في تقريرها إلى المجلس التنفيذي .وقد الحظت اللجنة أن الفريق العامل
االستشاري ( )AWGاقترح ،في برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyفي المستقبل ،إدراج جوانب حضرية
في األ نشطة المتعلقة بمبادرة التنبؤ بالفيضانات في إطار التطبيقات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية لمجال
التركيز.

وسجلت اللجنة مقرراتها بخصوص المسائل المشار إليها أعاله في مشروع القرار  – (CHy-15)1استجابة لجنة
الهيدرولوجيا لقرارات المؤتمر ذات الصلة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه.

المجلس التنفيذي
أشارت اللجنة إلى انعقاد أربع دورات للمجلس التنفيذي خالل فترة ما بين الدورتين الممتدة من تشرين الثاني/
3.3
نوفمبر  2012إلى حزيران /يونيو  ،2016وهي بالتحديد الدورات من الخامسة والستين إلى الثامنة والستين .وأحاطت
اللجنة علما ً بأن القرارات ذات الصلة بلجنة الهيدرولوجيا ( )CHyالمتخذة في هذه الدورات تشمل:
(أ)

أشارت الدورة الخامسة والستون للمجلس التنفيذي ( ،)EC-65من خالل القرار  ،)EC-65( 7إلى تقرير
وقرارات الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHy-14وأعادت التأكيد على أهمية النظام العالمي
ً
مطالبة رئيس لجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyمن خالل القرار
لرصد الدورة الهيدرولوجية (،)WHYCOS
 ،)EC-65( 8باإلشراف على اعتماد توصيات التقييم الخارجي للجنة؛

(ب)

اعتمدت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ( )EC-68المقرر  ،)EC-68( 59الذي أيدت فيه الدورة
الهيكل الجديد ومجاالت التركيز الجديدة للجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyفضالً عن التوصيات المقدمة من الفريق
العامل االستشاري ( )AWGبغية تخفيف عبء العمل في كل مجال من مجاالت التركيز بحيث ال يزيد عن
ستة مجاالت نشاط؛

( ج)

اعتمدت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ( )EC-68أيضا ً القرار  )EC-68( 6بشأن المرفق العالمي
لدعم القياس الهيدرولوجي ( ،)GHSFوالمقرر  )EC-68( 7بشأن مبادرة التنبؤ بالفيضانات ،والمقرر )EC-68( 8
بشأن النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ،التي يُحال إليها في الوثائق ذات الصلة للدورة الحالية.

-4

دعم سلسلة قيمة الخدمات الهيدرولوجية الوطنية (البند  4من جدول األعمال)

4.1

نظم القياس والمراقبة والمعلومات (البند  4.1من جدول األعمال)

4.1.1

إطار إدارة الجودة –

الهيدرولوجيا ()QMF-H

مواصلة تنفيذ إطار إدارة الجودة –

الهيدرولوجيا ()QMF-H

 4.1.1.1ذ ّكرت اللجنة بأن إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( )QMF-Hقد شكل أحد المجاالت المواضيعية ذات
األولوية لفترة ما بين الدورتين  ،2016-2013وناقشت المضي قدما ً نحو مواصلة تطوير إطار إدارة الجودة –
الهيدرولوجيا ( )QMF-Hواستخدامه على نطاق أوسع .وأخذت اللجنة علما ً بالطلب الوارد في القرار رقم  (Cg-17) 7إلى
رؤساء اللجان الفنية بمواصلة تطوير جوانب إدارة الجودة ذات الصلة بأنشطتهم وتنسيقها ضمن اإلطار الشامل إلدارة
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الجودة ( )QMFفي المنظمة ( ،)WMOوكذلك باإلجراءات وترتيبات العمل لمواصلة تطوير إطار إدارة الجودة التابع
للمنظمة ( )WMOوالوارد في المقرر .(EC-68) 76
 4.1.1.2وأعربت اللجنة عن تقديرها لمختلف الخبراء الذين ساهموا في تطوير موقع شبكي مخصص إلطار إدارة
الجودة – الهيدرولوجيا ( http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php :)QMF-Hمن أجل توفير وثائق
االستراتيجية والمشورة واإلرشادات واألدوات للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا كي تحقق الجودة والكفاءة والفعالية في
عملها .وتم أيضا ً إعداد قائمة مرجعية لتطوير نظام إدارة الجودة ) (QMSللمرفق الوطني للهيدرولوجيا من أجل تحديد
الخطوات األساسية الالزم ة إلنشاء نظام موثوق إلدارة الجودة حسبما أوضحته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (،)ISO
يتضمن دراسات حالة مستمدة من المرافق الوطنية للهيدرولوجيا التي قامت بتنفيذ نظام إدارة الجودة.
 4.1.1.3وأشارت اللجنة إلى التقرير الموجز الذي يحلل نتائج االستقصاء الذي أجري في أوائل عام  2016من أجل
تقييم المستوى الحالي لتنفيذ إطار إدارة الجودة في المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،وبشكل خاص النتيجة التي تشير إلى
عدم توافر نظام رسمي إلدارة الجودة في ثلث المرافق تقريبا ً من بين المرافق األربعة واألربعين التي استوفت
االستبيان .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى التوصيات الواردة في هذا التقرير وإلى نتائج المناقشة قبل الدورة حول هذا
الموضوع كما سجّ لت ما قررته في القرار  – (CHy-15) 2مواصلة تنفيذ إطار الجودة – الهيدرولوجيا )(QMF-H
وإستراتيجية لجنة الهيدرولوجيا بشأن المواد التنظيمية.

المواد التنظيمية
 4.1.1.4أشارت اللجنة إلى اقتراح اعتماد مرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم  )1044كتقرير فني للمنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ( ،)ISOفي إطار االتفاق حول ترتيبات العمل بين المنظمة ( )WMOوالمنظمة ( .)ISOوأعربت
اللجنة عن تقديرها للجنة الفنية ( 113المعنية بقياس كثافة السوائل) لالستعراض المعمّق الذي أجراه أعضاؤها للمرجع،
والقتراحها تحديث المرجع وضمان امتثاله لمتطلبات المنظمة ( )ISOعلى حد سواء .وأعربت اللجنة أيضا ً عن ارتياحها
لمالحظة أنه يتوقع استكمال استعراض المرجع بحلول آذار /مارس  ،2017مع أخذ اقتراحات المنظمة ( )ISOفي
االعتبار.
 4.1.1.5وف يما يتعلق بالقرار الذي اتخذته الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا بخصوص تطوير مواد فنية جديدة،
أشارت اللجنة إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين من أجل إعداد المرجع بشأن تقييم موارد المياه وإلى استكمال
المسودة النهائية وخضوعها حاليا ً لعملية استعراض النظراء .وأشارت اللجنة كذلك إلى إعداد المواد اإلرشادية لتحديد
التدفقات البيئية .ويُناقش المرجع بشأن رسم خرائط مخاطر الفيضانات في الفقرة  4.2.1.6من الملخص العام.
 4.1.1.6وأخذت اللجنة علما ً أيضا ً بالمقرر  (EC-68) 42حيث ُ
طلب من اللجنة إدراج مواد إرشادية بشأن تقديم
الخدمات في عملية تحديث "المبادئ التوجيهية بشأن دور وتشغيل وإدارة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا" (مطبوع
المنظمة رقم  )1003التي يقوم بها حاليا ً خبير من لجنة الهيدرولوجيا.
 4.1.1.7وأشارت اللجنة إلى أن المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الثامنة والستين من خالل مقرره
"خارطة طريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة ( ،")WMOطلب فيها من اللجان الفنية أن تمنح األولوية ،في خطط
عملها ،الستعراض وتحديث األجزاء الخاصة بها من الالئحة الفنية والمطبوع التنظيمي ذي الصلة حتى انعقاد الدورة
الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام  .2019وأحيطت اللجنة علما ً بأن أعضاء الفريق العامل
االستشاري المسؤولين عن إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( )QMF-Hقد حضروا حلقة عمل تدريبية في تشرين
الثاني /نوفمبر  2015بشأن إعداد الالئحة الفنية للمنظمة ( )WMOوإصدارها ومن ثم قاموا بإعداد الوثيقة المتعلقة
باستراتيجية لجنة الهيدرولوجيا بشأن المواد التنظيمية لغرض مناقشتها قبل الدورة الخاصة باللجنة ،وهي وثيقة توفر
المعلومات األساسية وتفسّر مختلف الخيارات البديلة المتاحة للجنة لتستجيب للمقرر  .(EC-68) 93وبعد أن الحظت
اللجنة التعليقات التي وردتها أثناء المناقشة قبل الدورة ،واصلت مناقشة هذه المسألة وسجّ لت ما قررته في القرار 2
).(CHy-15
(EC-68) 93
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 4.1.1.8واعترفت اللجنة بقيمة المواد التنظيمية في دعم أنشطة إدارة موارد المياه ،كالترخيص بسحب المياه .كما
اعترفت بأن الشروط المستمدة من كفالة االمتثال قد تتيح أساسا ً منطقيا ً لتمويل وتوسيع شبكات الرصد وغيرها من
األنشطة الهيدرولوجية.

مشروع لجنة الهيدرولوجيا بشأن تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق (المشروع العاشر)
 4.1.1.9أحيطت اللجنة علما ً بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس
التدفق ،من قبيل التقرير الجديد عن الدراسة االستقصائية بشأن أدوات وتقنيات قياس التصريف الميداني المستخدمة
عملياً ،والتقدم المُحرز في تطوير أداة للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن تحليل عدم اليقين ( ،)UADATوالمرحلة المتقدمة
من إعداد مبادئ توجيهية إلجراء معايرة ألداء أدوات قياس التصريف والتحقق منها ،واإلبالغ عن ذلك ،وفي وضع
إرشادات بشأن أحداث عملية المقارنة الموقعية لقياسات وتقنيات التدفق (سباقات الزوارق) .كما أشارت اللجنة إلى أن
التقارير الخاصة بالتقدم المحرز في كافة نواتج المشروع المذكورة أعاله تتوافر على الموقع الشبكي للمشروع:
.http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/index.php
 4.1.1.10ومما استرعى اهتمام اللجنة بشكل خاص هي المعلومات التي تفيد بأن الوحدة األولى ألداة المساعدة في اتخاذ
القرار بشأن تحليل عدم اليقين ( )UADATيجري تطويرها حالياً ،وهي برمجية لحساب عدم اليقين في قياسات التصريف
بواسطة طريقة منطقة السرعة ،وستكون جاهزة للتوزيع المجاني على المرافق الوطنية للهيدرولوجيا في عام .2017
 4.1.1.11وق ّدمت اللجنة الشكر للخبراء الذين شاركوا بنشاط بصفتهم أعضاء في لجنة اإلدارة ،وهم
( Cantinالرئيس ،ممثل لجنة الهيدرولوجيا) ،و( D. Bérodممثل األفرقة العاملة اإلقليمية المعنية بالهيدرولوجيا والتابعة
للمنظمة ( ،))WMOو( M. Musteالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ( ،))IAHRو( J. le Cozالرابطة الدولية
للعلوم الهيدرولوجية ( ،))IAHSو( T. Yorkeالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ،))ISOو( J. Petryرابطة معدات
األرصاد الجوية الهيدرولوجية ( ،))HMEIولكل من  J. Fulfordو D. Muellerو D. Kimو O. GabaldòوJ. Gonzalez
و( E. Jamiesonالخبراء المدعوين).
بالتحديدJ.F. :

 4.1.1.12وأشارت اللجنة إلى أن لجنة اإلدارة قد استعرضت اختصاصاتها واقترحت إدخال تعديالت على القسم المتعلق
بالعضوية استناداً إلى الخبرة التي اكتسبتها خالل فترة ما بين الدورتين (انظر مرفق القرار  .)(CHy-15) 3وكانت لجنة
اإلدارة قد أوصت أيضا ً بضرورة المحافظة على نواتج المشروع السبعة الحالية ولكن بضرورة تبسيط المهام عند
تحديث خطة العمل في مستهل فترة ما بين الدورتين المقبلة في بداية عام .2017
4.1.1.13

وأوصت لجنة اإلدارة أيضا ً بالنظر في تنفيذ األنشطة اإلضافية التالية في إطار خطة العمل المقبلة للمشروع:

(أ)

ضمن النتيجة الرابعة للمشروع ،إعداد وثيقة مختصرة عن المراجع والمعايير المرجعية في المختبرات
وسباقات الزوارق (حدود ممارسات تحديد متوسط قياسات وعمليات نقل المراجع ،والمعايير التي يمكن
تتبعها) من أجل استكمال مادتين من المواد اإلرشادية التي أُع ّدت خالل هذه الفترة.

(ب)

مساعدة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا على فهم كل خطوة من خطوات القياس والتحكم بها:

(ج)

’‘1

تعزيز وضع واعتماد المعايير المتعلقة بخوارزميات حساب مستوى المياه والتصريف.

’‘2

تعزيز وضع واعتماد المعايير المتعلقة بأنساق البيانات فيما يتعلق بمستوى المياه والتصريف.

إثبات قيمة التحديد الكمي ألوجه عدم اليقين لقياس التصريف في تحسين الممارسات التشغيلية والقرارات
اإلدارية على سبيل المثال من خالل:
’‘1

حلقات العمل التي تقترن بإجراءات المتابعة،

’‘2

األمثلة،

’‘3

الدراسات االستقصائية،
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’‘4

الحلقات الدراسية الشبكية،

’‘5

تضمين االعتبارات المتعلقة بتحليل عدم اليقين في عمليات التدريب الخاصة بالمنظمة ) (WMOبشأن
قياس الجريان.

(د)

تقديم اإلرشادات بشأن كيفية اإلبالغ عن عدم اليقين في تقديرات التصريف والنواتج المشتقة  /ذات الصلة

(هـ)

التعاون مع المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ( )GHSFفي تقييم التكنولوجيات المستجدة لقياس التدفق

 4.1.1.14وأخيراً ،وافقت لجنة اإلدارة على ضرورة أن يشكل توحيد حساب التصريف مجال التركيز خالل فترة ما بين
الدورتين المقبلة.
 4.1.1.15وناقشت اللجنة توصيات لجنة اإلدارة كما سجّ لت ما قررته في القرار  – (CHy-15) 3مشروع تقييم أداء
وأدوات وتقنيات قياس التدفق.
4.1.2

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ()GHSF

معلومات أساسية
 4.1.2.1أُحيطت اللجنة علما ً بأنه ،عمالً بتوصيات االستعراض الشامل للنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
) ،(2011طلب المؤتمر من خالل القرار  (Cg-17) 19إلى األمين العام إنشاء مكتب للنظام العالمي لرصد الدورة
الهيدرولوجية ) .(WHYCOSوأعد رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyإلى جانب األمانة ،اقتراحا ً أشمل للمرفق العالمي
لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFأيده القرار  .(EC-68) 6وبموجبه ،طلب المجلس التنفيذي إلى األمين العام إنشاء
مكتب المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFعلى أن يمول من المساهمات الطوعية .وستدعم الوكالة
السويسرية للتنمية والتعاون هذا المرفق ) (GHSFعلى مدى الفترة  ،2020-2017ال سيما بتمويل  3وظائف مهنية.
4.1.2.2

وتتمثل عناصر المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFفيما يلي:

(أ)

النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية )(WHYCOS؛

(ب)

مركز االبتكار العالمي؛

(ج)

نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )(WMO؛

(د)

برنامج للمعلومات خاص بالمرافق الهيدرولوجية؛

(هـ)

مكتب مساعدة.

 4.1.2.3ويكفل حوكمة المرفق ) (GHSFمجلس استشاري سيحل محل الفريق االستشاري الدولي الحالي للنظام
العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ).(WIAG

تنفيذ المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي

)(GHSF

 4.1.2.4المرفق ) (GHSFمصمم لكي ينطلق تشغيله بالكامل في عام  ،2018بما يضع آليات متسقة بين األنشطة القائمة
من قبيل النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ( )WHYCOSونظام الرصد الهيدرولوجي للمنظمة ()WHOS
وخدمة اإلعالم بالبيانات الهيدرولوجية ( ،)INFOHYDROوالوظائف الجديدة من قبيل مركز االبتكار ومكتب المساعدة.
وينبغي أن تمكن فترة السنوات األربع األولى المنظمة ) (WMOمن تأمين التشغيل المستدام للمرفق ) ،(GHSFعالوة
على الدعم األولي الذي تقدمه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
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 4.1.2.5ويمكن االطالع على توصيف مختلف مكونات المرفق ) (GHSFفي المذكرة المفاهيمية المتاحة على الموقع
الشبكي لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه.http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php :
4.1.2.6

وفيما يلي تجميع لعناصر استراتيجية التنفيذ للفترة المقبلة لكل مكون من مكونات المرفق ).(GHSF

النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية

)(WHYCOS

 4.1.2.7تشكيل النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) (WHYCOSومختلف مشاريع نظم رصد الدورة
الهيدرولوجية ) (HYCOSمن أجل التصدي على نحو يعتد به للتحديات العالمية عبر تلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية،
بمراعاة التكنولوجيا الجديدة (تقنيات القياس ،مراصد المواطنين ،تكنولوجيات المعلومات الجديدة )...،وسياسة البيانات
المفتوحة .ومن األهداف الرئيسية للنظام ) (WHYCOSتوخي الوضوح في تحديد النواتج والخدمات الهيدرولوجية
المستدامة للتحديات المجتمعية .ومن شأن الزخم الجديد الذي يعطيه المرفق ) ،(GHSFال سيما مركز االبتكار ،أن يساعد
على خلق تلك الدينامية الجديدة.
4.1.2.8

توطيد العالقات مع أبرز الشركاء الفنيين والماليين من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية.

 4.1.2.9مواصلة تنفيذ مشاريع نظم رصد الدورة الهيدرولوجية ) (HYCOSالجديدة مع إتاحة فرص جديدة للمساعدة
في استدامة المنقضية منها ،طبقا ً لألولويات التي وضعها المجلس االستشاري للمرفق ).(GHSF
نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WHOS
ُ 4.1.2.10تنا َقش استراتيجية تنفيذ نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSفي الفقرات  4.1.3.9-4.1.3.2من
الملخص العام .ومن شأن النجاح في تطوير النظام ) (WHOSأن يم ّكن المرفق ) (GHSFمن عرض التقدم الذي أحرزه
على الصعيد العالمي.

برنامج المعلومات الخاص بالمرافق الهيدرولوجية
 4.1.2.11بالتعاون مع المرفق العالمي للحد من الكوارث ولإلنعاش ) (GFDRRالذي يديره البنك الدولي ،ستتطور خدمة
اإلعالم القائمة بالبيانات الهيدرولوجية ( )INFOHYDROالتابعة للمنظمة ) (WMOلتصبح برنامجا ً للمعلومات خاصا ً
بالمرافق الهيدرولوجية ) (HSIPلتزويد الممولين المحتملين لمشاريع األرصاد الجوية الهيدرولوجية بالمعلومات الحالية
عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمراقبة المياه ،وقدراتها وهياكلها ،إلى جانب شبكاتها وخصائصها فيما
يتعلق بمشاطرة البيانات .وستتاح أيضاً ،حيثما أمكن ،معلومات عن الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات والفوائد التي
يمكن كسبها من تلك الخدمات.

مركز االبتكار العالمي
 4.1.2.12سيتمثل دور مركز االبتكار في تطوير وتنفيذ أدوات ابتكارية لمراقبة المياه ونظم المعلومات (قد تكون عبارة
عن أجهزة للقياس ،ومراصد للمواطنين ،ونظم للمعلومات ،وعمليات تقديم النواتج والخدمات ،وما إلى ذلك) .وسيدعو
المركز إلى تصاميم ابتكارية ل لقياس الهيدرولوجي ،وسينسق مع المشاريع الجارية والجهات المانحة القائمة ،كما
سيحرص ،إلى جانب النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(WHYCOSعلى تنسيق اختبار وتنفيذ تكنولوجيا
ومنهجية المراقبة الجديدة في إطار مشاريع نظم رصد الدورة الهيدرولوجية ).(HYCOS

مكتب المساعدة
 4.1.2.13سيكون مكتب المساعدة مورداً للدعم متاحا ً على اإلنترنت لفائدة الجهات المعنية بالمرفق ) .(GHSFوستتم
نمذجته على غرار مكتب المساعدة التابع للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMوسيُكيَّف ليالئم احتياجات
القياس الهيدرولوجي .وسيزود المستخدمين مبدئيا ً بثالثة أنواع من الدعم على اإلنترنت :منصة الحصول على
المساعدة ،حيث يمكن طلب الحصول على المساعدة واإلرشادات المتخصصة؛ ومنصة المساعدة الذاتية ،حيث تحفظ
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أدوات ومطبوعات ومواد تثقيفية و ُتخزن لالطالع عليها إلكترونيا ً وتنزيلها ،إلى جانب جزء مخصص لألسئلة المتواترة
يسمى تقديم المساعدة ،حيث يتسنى للمنظمات اإلعالن عن قدراتها لمساعدة اآلخرين.

تنظيم المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFوتسييره وإدارته
ُ 4.1.2.14تؤمَّن حوكمة المرفق ) (GHSFمن خالل مجلس استشاري سيحرص على تقديم إرشادات لفائدة مكتب المرفق
) (GHSFوكفالة بروز المرفق ) (GHSFعلى المستويات السياسية ذات الصلة .وسيعمل مكتب المرفق ) (GHSFتحت
اإلطار الواسع إلدارة المناخ والماء ) (CLWالتابعة للمنظمة ) (WMOوسيرفع تقاريره إلى شعبة النظم األساسية في
الهيدرولوجيا .ويحل المجلس االستشاري محل الفريق االستشاري الدولي الحالي للنظام العالمي لرصد الدورة
الهيدرولوجية ) (WIAGمن خالل إدراج أبرز الوظائف الرئيسية لذلك الفريق .وسجلت اللجنة ) (CHyما قررته في هذا
الشأن في القرار  - (CHy-15) 4حوكمة المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ).(GHSF
 4.1.2.15وذ ّكرت اللجنة بأن القرار  (EC-68) 6قد طلب من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyبالتشاور مع أمانة
المنظمة ) ،(WMOتشكيل المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFواعتمدت من ثم اختصاصاته وعضويته ،على النحو
الوارد في المرفق  1للقرار .(CHy-15) 4
 4.1.2.16وأخيراً ،بما أن مركز االبتكار سيتطلب إرشادات متخصصة ،فمن المقترح إنشاء لجنة لمركز االبتكار
) (InnoCباعتبارها فريقا ً فرعيا ً للمجلس االستشاري للمرفق ) ،(GHSFبأعضاء مخصصين إضافيين من معاهد البحث
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .وترد االختصاصات والعضوية المقترحة للجنة ) ،(InnoCأيضاً ،في المرفق  2للقرار 4
) .(CHy-15وستساعد اللجنة ) (InnoCالمجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFفي قيادة االبتكار في القياس الهيدرولوجي
وتعزيزه .ويتعين عليها أن تكفل رؤية استراتيجية ومتماسكة ألنشطة المرفق ) (GHSFاالبتكارية ذات الصلة ،وستركز
على تطوير حلول جديدة وتنفيذها وتوسيع نطاقها.

التوعية والوسم
 4.1.2.17تعد مكونات المرفق ) (GHSFأدوات جوهرية لتحسين مراقبة المياه وتزويد أصحاب القرار بمعلومات
أساسية .ومن مفاتيح النجاح المساهمات المقدمة من أعضاء المنظمة ) ،(WMOومن الخبراء ،ومن الشركاء الماليين.
والستقطاب تلك المساهمات ،ال بد أن يتمتع المرفق ) (GHSFبهوية واضحة المالمح وأن يُقبل بصفته جهة فاعلة رئيسية
في المشهد الهيدرولوجي ،بما يشمل وسائل التواصل االجتماعي .ويصف االسم الحالي ،دون غموض ،وظيفة المرفق
وينبغي استبقاؤه اسما ً رسمياً .ومع ذلك ،لتقديم تسمية مركزة وخالدة ألغراض العالقات العامة ،يُقترح اإلشارة إلى
المرفق ) ،(GHSFبكل بساطة ،بالمركز الهيدرولوجي ) .(HydroHubلذا ،ينبغي استخدام تسمية مرفق المنظمة )(WMO
العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (المركز الهيدرولوجي) في الوثائق الرسمية .ومع ذلك ،فإن تسمية المركز
الهيدرولوجي مالئمة في جميع التطبيقات األخرى.
4.1.3

عمليات البيانات وإدارة البيانات وتبادلها

 4.1.3.1أشارت اللجنة إلى أن كثيراً من البلدان لم تف بعد بالمتطلبات المتعلقة بشبكات ومعايير المراقبة لضمان
إمكانية استخدام البيانات الهيدرولوجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه .فالوصول مجانا ً ودون قيود إلى البيانات
الهيدرولوجية ليس ممارسة شائعة بشكل عام حتى اآلن ،ولذا فإن مسائل إدارة البيانات والمعلومات من أولويات
االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) . (WMOويلزم تعزيز الدعم لمساعدة البلدان على تلبية احتياجاتها .وفي هذا الصدد ،تقدم
المنظمة ) (WMOالدعم ألعضائها ،ال سيما في مجال إنتاج البيانات وإدارتها ،من خالل المرفق العالمي لدعم القياس
الهيدرولوجي ) (GHSFوالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية )( (WHYCOSاللذين تناولتهما الفقرات 4.1.2.17-
 4.1.21من الملخص العام ،ونظام الرصد الهيدرولوجي ) ،(WHOSونظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم
المناخ والهيدرولوجيا ) ،(MCHومن خالل اعتماد معايير لتيسير وتعزيز تبادل البيانات ،مثل المعيار ،WaterML 2.0
والمراكز العالمية للبيانات ،وهي تحديداً المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز العالمي لمناخيات
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الهطول ) (GPCCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) (IGRACومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا
البحيرات والخزانات ).(HYDROLARE
نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة

)(WMO

 4.1.3.2علمت اللجنة أن رئيسها قد اقترح في عام  ،2014بدعم من الفريق العامل االستشاري ،إنشاء نظام الرصد
الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) .(WMOوبعد البدء في تنفيذ الفكرة ،عرض الرئيس اقتراحه على المؤتمر
العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في  .2015ورحب المؤتمر بهذا الجهد وشجع رئيس اللجنة ) (CHyعلى مواصلة
تقديم إرشادات من أجل تنفيذ النظام ) (WHOSتنفيذاً كامالً.
 4.1.3.3وقد صُمم النظام ) (WHOSباعتباره المُدخل الهيدرولوجي في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSعلى أن يُنفذ على مرحلتين .المرحلة األولى تمثل قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsعلى الوصول على المدى القصير إلى البيانات الهيدرولوجية المتاحة بالفعل بالمجان ودون قيود على
اإلنترنت ،وبدأت هذه المرحلة باعتبارها عرضا ً إيضاحيا ً في تموز /يوليو ( 2015انظر صفحة النظام ) (WHOSعلى
اإلنترنت) .والمرحلة الثانية تمثل قدرة على المدى الطويل تتماشى مع النظام ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة
) ،(WISوتستخدم نظام للمعلومات الهيدرولوجية يسمح بتسجل البيانات واكتشافها والوصول إليها.
 4.1.3.4ويرمي النظام ) (WHOSخالل مرحلته الثانية إلى إنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وإعداد خدمات
لتعزيز النهوض بالعلوم والمعلومات الهيدرولوجية باعتبار ذلك مكونا ً أساسيا ً في النظام ) (WIGOSوالنظام )،(WIS
يرمي إلى دعم مسائل الماء التشغيلية (المياه السطحية والمياه الجوفية ،وكمية المياه ونوعيتها) .وينطوي علم المعلومات
الهيدرولوجية على تقديم عرض وصفي للبيئات الهيدرولوجية بشكل متسق باستخدام نماذج البيانات حتى تتفاعل أدوات
دمج المعلومات وبرمجيات ال معلومات مباشرة مع المكونات المنتشرة لتخزين البيانات وإيصالها .وسيدعم النظام
) (WHOSعلى وجه الخصوص ،بالتعاون الوثيق مع مراكز البيانات العالمية ذات الصلة ،تخزين بيانات الرصد
الهيدرولوجي ،ونشر هذه البيانات عبر الخدمات الشبكية على اإلنترنت ،وتكامل البيانات مع الرصدات الهيدرولوجية
التي تنشرها المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSsوالبحث في مختلف مجموعات البيانات في الشبكة .و ُتقدم هذه
القدرات المتطورة للوصول للبيانات وتحليلها من خالل استعمال الخدمات الشبكية باستخدام األنساق القياسية للبيانات
ونماذج الخدمات .ويستخدم النظام ) (WHOSمجموعة من الخدمات الشبكية التابعة للمنظمة ) (WMOولالتحاد
الجيوفضائي المفتوح ) ، (OGCوهو مصم ليكون بمثابة "إطار لمجموعات الخدمات" يجري تقاسمه مع مستخدمي
البيانات المفهرسة والبيانات الشرحية والبيانات .وهذه الخدمات الثالث تعمل معا ً لفهرسة المعلومات الهيدرولوجية
وعرضها وإتاحة الوصول إليها بشكل كامل :توفر الخدمات المفهرسة للمستخدمين فهرسا ً للبيانات الشرحية
الهيدرولوجية؛ خدمات البيانات الشرحية تحدد مجموعات من السالسل الزمنية المتوافرة في نطاق مكاني وزمني؛
خدمات البيانات توفر للمستخدم بيانات خاصة بفترة زمنية محددة وحيز مكاني محدد .والمراد بهذا اإلطار هو نشر
سالسل زمنية وتوزيعها ،غير أن من الممكن توسيع نطاقه ليشمل أنساق بيانات أخرى ،مثل الخرائط.
 4.1.3.5ويؤدي كل مكون من مكونات النظام ) (WHOSدوراً هاما ً في عملية اكتشاف البيانات والحصول عليها.
والجها ت األصلية الموفرة للبيانات هي األماكن الرئيسية لتخزين البيانات الهيدرولوجية ،وبالتحديد السالسل الزمنية.
وداخل الجهة الموفرة ذاتهاُ ،تدار شؤون البيانات والبيانات الشرحية في قاعدة بيانات ،ثم تعرض من خالل المركز
العالمي لنظام المعلومات ) (GISCالرئيسي التابع ل ها ،وكذلك من خالل مجموعة من الخدمات الشبكية حتى يتسنى
للمستخدمين في المناطق البعيدة الوصول للبيانات على اإلنترنت.
 4.1.3.6وثمة مكون آخر هو كتالوج البيانات الشرحية الهيدرولوجية .فالسجل هو المكون النظام الذي ييسر اكتشاف
البيانات الهيدرولوجية التي نشرتها بالفعل الجهات الموفرة للبيانات ،حسبما يرد في مرجع نظام معلومات المنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1060القسم " 3.6.8وصف المعلومات باستخدام البيانات الشرحية" .وفي إطار النظام )(WHOS
تكون الجهات الموفرة للبيانات هي الجهات الرئيسية الوديعة للبيانات الهيدرولوجية ،بينما يكون السجل هو الوديع
الرئيسي لخدمات البيانات الهيدرولوجية .فالسجل هو حلقة التواصل التي يمكن أن يبحث المستخدمون من خاللها في
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خدمات البيانات المسجلة بتحديد كلمات مفتاحية وبيانات شرحية تصف البيانات الهيدرولوجية التي تهمهم .ذلك أن
السجل يعمل بمثابة محرك الكتشاف معلومات السالسل الزمنية الهيدرولوجية .ويمكن للجهات التي تنشر البيانات أن
تسجل بياناتها في السجل وأن تقدم عرضا ً وصفيا ً موجزاً لقواعد البيانات التي تود تقاسمها .وهذا هو أحد الجوانب الهامة
في النظام ) ،(WHOSفهو يسمح بتنظيم البيانات واكتشافها بعملية تتسم بالكفاءة والتنظيم والمنهجية.
 4.1.3.7والمكون الثالث واألخير للنظام ) (WHOSهو الزبائن على اإلنترنت أو الزبائن المكتبيون .فالزبون هو مكون
النظام ) (WHOSالذي يم ّكن من الوصول للمعلومات الهيدرولوجية في مكان وجود الحاسوب الشخصي أو النظام
التحليلي ،وفقا ً لمرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1060القسم " 3.6.7توفير النفاذ إلى المعلومات".
والزبون عبارة عن منصة توجد في آلة المستخدم وتتواصل مع خدمات البيانات والسجل على السواء .ويمكن
للمستخدمين أن ّ
ينزلوا مباشرة المعلومات الهيدرولوجية من الجهات الموفرة للخدمات إذا كان لديهم علم مسبق بوجودها
أو إذا كان باستطاعتهم البحث في السجل عن بيانات قد ال يعلمون بوجودها .وبعد أن يكتشف المستخدمون البيانات التي
تهمهم يمكنهم تنزيل المعلومات في قواعد بياناتهم.
 4.1.3.8وينشر النظام ) ،(WHOSفي سياق دوره في النظام ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISالبيانات
الشرحية الكشفية التي تسمح لمستخدمي خدمات المنظمة ) (WMOبالوصول إلى مجموعة من الخدمات .ولعل مرحلة
مقبلة للنظام ) (WHOSتتيح اإلشراف على إجراء توسيعات ممكنة لوظائف وخدمات النظام ) (WIGOSونظام معلومات
المنظمة ) ،(WISالمعدة خصيصا ً لتلبية احتياجات دوائر الهيدرولوجيا ،ولكن التي يمكن أيضا ً أن تفيد برامج أخرى ،بما
في ذلك قواعد البيانات ونماذج المحاكاة ونظام المعلومات الجغرافية ) (GISعلى اإلنترنت وأدوات أخرى.
 4.1.3.9وبعد االطالع على التعليقات العديدة المقدمة في مناقشات ما قبل الدورة بشأن النظام ) ،(WHOSناقشت اللجنة
المرحلة األولى ومفهوم المرحلة الثانية للنظام ) ،(WHOSوسجلت ما قررته في القرار  - (CHy-15) 5عمليات البيانات
وإدارة البيانات.

نظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا

)(MCH

 4.1.310أحيطت اللجنة علما ً بنظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ) ،(MCHالتي ال
تستخدم إال برمجيات المصادر المفتوحة .وهذا النظام ) (MCHمصمم أساسا ً الستخدام المرافق الوطنية )(NMHSs
المحدودة التي ليس لديها نظام إلدارة قواعد البيانات أو قدرات أخرى لرقمنة البيانات الكبيرة الحجم وتخزينها
ومعالجتها؛ و /أو للمرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تبحث عن حل بسيط يمكن تكييفه ليالئم وضعها ودون ترخيص
لتخزين البيانات وتحليلها وإعداد تقارير عن كميات كبيرة من بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا.
 4.1.3.11وأعربت اللجنة عن سرورها لمالحظة إرساء مجموعة ممارسات خاصة بالنظام ) (MCHفي عام ،2014
حسبما طلبت اللجنة ) (CHyفي دورتها الرابعة عشرة .كما أُبلغت اللجنة أن دوائر النظام ) (MCHنشطة تماماً ،وأن هذه
الدوائر تت يح منتدى لتبادل الخبرات بين مطوري البرمجيات ومستخدميها ،إلى جانب أنها تسمح بالوصول إلى
البرمجيات والمراجع باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،وإلى وحدات إضافية يعدها أعضاء الدوائر.
 4.1.3.12وقد ُر ِّكب النظام ) ،(MCHالمتاح بالمجان ،في زهاء  20بلداً ،وتم تدريب موظفي المرافق الوطنية
في جميع الحاالت على تشغيل النظام وإدارته .وأشارت اللجنة إلى أن النظام ) (MCHيمكن أن يكون مفيداً جداً لعدد كبير
من المرافق الوطنية التي ليس لديها نظام خاص بها إلدارة البيانات ،أو التي ليس لديها وسيلة للمحافظة على تحديث
نظام تجاري.
)(NMHSs

المعيار

WaterML 2.0

 4.1.3.13أشارت اللجنة إلى اإلجراءات التي اتخذها كل من عضو الفريق العامل االستشاري المسؤول عن عمليات
البيانات وإدارة البيانات ،والخبير المدعو ( S. Pecoraإيطاليا) ،بدعم من األمانة ،لتلبية الطلبات الواردة في القرار
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 .(CHy-14) 3كما أشارت إلى أن هذه اإلجراءات قد أدت إلى بذل جهود عززت عدداً من األنشطة الخاصة بالبيانات
وتقاسم البيانات ،والمبينة في مناقشات ما قبل الدورة بشأن تقاسم البيانات المعيارية في مجال الهيدرولوجيا.
 4.1.3.14وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنسيق موافقتها مع لجنة النظم األساسية ) (CBSنظراً إلى أن تمثيل البيانات
الهيدرولوجية يمثل إسهاما ً كبيراً في النظام ) (WISوالنظام ) .(WIGOSولذا أشارت إلى التوصية (CBS-16) 12
واعتمدت التوصية  - (CHy-15) 1أنساق تمثيل البيانات الهيدرولوجية.
 4.1.3.15وأعربت اللجنة عن ارتياحها ألعمال الفريق العامل المعني بمجال الهيدرولوجيا ) (HDWGوالمشترك بين
المنظمة ) (WMOواالتحاد الجيوفضائي المفتوح ) .(OGCوأشارت إلى أن الفريق العامل ) (HDWGيرأسه بالمشاركة
خبيران من لجنة الهيدرولوجيا ،ونظرت في ضرورة زيادة تحديد اختصاصات ممثليها في المستقبل لضمان أن تكون
أنشطة الفريق العامل القيمة جداً أكثر تجاوبا ً لتلبية االحتياجات التشغيلية للمرافق ).(NHSs

المراكز العالمية للبيانات
 4.1.3.16أعربت اللجنة عن امتنانها أللمانيا وهولندا واالتحاد الروسي الستضافة المراكز العالمية األربعة للبيانات
تحت رعاية المنظمة ) ، (WMOوالتي واصلت تقديم الدعم إلدارة موارد المياه على نطاق العالم من خالل استيفاء
الجهات الوديعة للبيانات والمعلومات الموفرة طبقا ً لسياسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالسياسات:
(أ)

المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) ،(GRDCالذي يستضيفه معهد الهيدرولوجيا الفيدرالي ،كوبلنز،
ألمانيا؛

(ب)

المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) ،(IGRACالذي يستضيفه المركز الدولي لهندسة البنى األساسية
والهيدروليات والبيئة ) (IHEالتابع لليونسكو ،دلفت ،هولندا؛

(ج)

مركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات ) ،(HYDROLAREالذي يستضيفه المعهد
الحكومي للهيدرولوجيا ،سان بطرسبرغ ،االتحاد الروسي؛

(د)

المركز العالمي لمناخيات الهطول ( )GPCCالذي يستضيفه المرفق األلماني للطقس ،أوفنباخ أم ماين ،ألمانيا.

 4.1.3.17وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي إنشاء فرقة عمل إلعداد استجابة لطلب المؤتمر السابع عشر الذي مفاده رفع
تقرير إلى المجلس التنفيذي بخصوص الدور المتزايد الذي تؤديه مراكز البيانات تلك ومساهمتها في مبادرات لجنة
الهيدرولوجيا ،بمراعاة المرحلة الثانية للنظام ) (WHOSوالمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFوسجلت
مقررها في القرار .(CHy-15) 5
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4.2

التطبيقات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية ،وإدارة موارد المياه (البند  4.2من جدول األعمال)

4.2.1

مبادرة التنبؤ بالفيضانات

الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات

)(FFI-AG

 4.2.1.1أعربت اللجنة عن ارتياحها إذ علمت أن المجلس التنفيذي قد وافق ،من خالل القرار
الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات وعلى خطة عمله للفترة .2019-2016

7

( ،)EC-68على

 4.2.1.2وأعربت اللجنة عن ارتياحها لالتجاه العام للفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ( ،)FFI-AGإذ
اعتبرت أن من المناسب والضروري على حد سواء تركيز األنشطة ومساعدة األعضاء في النهوض بأنظمة اإلنذار
المبكر للتنبؤ بالفيضانات .وأعربت اللجنة عن دعمها لوضع مبادئ توجيهية شاملة لتقييم نظم اإلنذار المبكر ()E2E EWS
للتنبؤ بالفيضانات وفي مساعدة قدرات األعضاء في هذا الصدد.
 4.2.1.3وعالوة على ذلك ،أعربت اللجنة عن ضرورة إعداد خالصة وافية للتكنولوجيات المجانية المتاحة والتي
يمكن تزكيتها لألعضاء لتعزيز نقاط الضعف المحددة في عملية التقييم .وكما ذكر في الفقرة  5.8من الملخص العام،
يمكن أن تشكل التكنولوجيا القابلة للتشغيل المتبادل لنظم اإلنذار المبكر الشاملة ( )E2E EWSأساسا ً لدوائر الممارسة
الجديدة التابعة للجنة الهيدرولوجيا  .وذكر أن من المزمع أن تكون هذه التكنولوجيا قابلة للتشغيل على جميع المستويات
بدءاً من جمع البيانات إلى إبالغ المستخدمين وصناع القرار.
 4.2.1.4وأشارت اللجنة إلى أن التكنولوجيا المجانية المتاحة موجودة داخل مجتمع لجنة الهيدرولوجيا ،وأنها يمكن أن
تدعم نظم اإلنذار المبكر الشاملة ،مثل نظم التقييمات والتنبؤات الوطنية بمخاطر الكوارث ( ،)DEWETRAونظام إدارة
قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ( .)MCHواعتبر هذان النظامين من األمثلة الممتازة للعناصر
األساسية لبناء نظم اإلنذار المبكر الشاملة التي تغطي سلسلة القيمة بدءاً من الحصول على البيانات ومعالجتها وحتى
دعم القرار .وأشارت اللجنة إلى أن الجمع بين نهج دوائ ر الممارسة والمساعدات المقدمة من خالل مكتب المساعدة هي
وسيلة ممتازة للتغلب على نقاط الضعف المحددة من خالل عملية التقييم .وأشار عدة مندوبين إلى بذل جهود على
الصعيدين العالمي واإلقليمي من شأنها إما أن تكمل أو تساهم في مجموعة الممارسة بشأن نظم اإلنذار المبكر )(EWS
الشاملة للتنبؤ بالفيضانات ،بما يزيد من إتاحة النواتج المحلية لفائدة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا .وفضالً عن ذلك،
أشار المركز الدولي إلدارة المخاطر المتعلقة بالمياه ) (ICHARMإلى أنه طور برمجيات مجانية لمحاكاة الجريان
السطحي والغمر ،من قبيل النظام المتكامل لتحليل الفيضانات ) (IFASونموذج جريان مياه األمطار ) (RRIوحرص على
تنفيذها في البلدان النامية .وأشار إلى التكامل بين جهوده والجهود التي تبذلها مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFIالتابعة
للمنظمة ) ،(WMOوأعرب عن رغبته في التعاون مع المبادرة ) (FFIبغية تشجيع االرتقاء بنظم اإلنذار المبكر )(EWSs
الشاملة.
 4.2.1.5كما أشارت اللجنة إلى أن هذا المسعى سيكون مكمالً للطلب الوارد في القرار  )EC-68( 5للجنة النظم
األساسية ( ) CBSللتنسيق مع اللجان الفنية األخرى في إعداد مواد توجيهية عملية للتنفيذ التدريجي لخدمات التنبؤ
واإلنذار المتعددة األخطار على أساس اآلثار ،كجزء من تنفيذ إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات.

دليل إعداد خرائط مخاطر الفيضانات
 4.2.1.6الحظت اللجنة أن العمل في إعداد دليل بشأن التنبؤ بالفيضانات ،رغم أنه تعرض لبعض التأخير ،قد بدأ
بالفعل من خالل جهود فرقة ال عمل .وحتى اآلن ،تم إجراء مراجعة المواد السابقة المجمعة عن هذا الموضوع ،وقد أعد
جدول محتويات مشروح منقح جديد ،وعُين خبراء إلعداد مواد جديدة للدليل وتنقيحها .ونظراً ألهمية األعضاء الذين
يتيسر لهم االطالع على الممارسات واإلجراءات الموصى بها لتقييم مخاطر الفيضانات ،أعربت اللجنة عن ارتياحها إذ
علمت أن الجهود سوف تستمر حتى اكتمالها .كما أعربت اللجنة عن سرورها لإلحاطة علما ً بالعرض السخي الذي
قدمته حكومة المكسيك للمساهمة في إعداد الدليل وإتاحة مختلف األدوات التي أعدتها لغرض استخدامها على نطاق
أوسع.

الملخص العام
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البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOوالشراكة العالمية للمياه بشأن التصدي للفيضانات
()APFM
 4.2.1.7أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بالدعم المستمر للشراكة العالمية للمياه ( )GWPوللعمل المخلص لشركاء
قاعدة الدعم الثالثين إلنجاح البرنامج المشترك .APFM
4.2.1.8

وأبلغت اللجنة أن البرنامج المشترك

APFM

حاليا ً في مرحلته الرابعة .والهدف العام للمرحلة الرابعة إدماج

اإلدارة المتكاملة للفيضانات ( )IFMفي حيز التنفيذ  ،مع استمرار العمل بنشاط في إنتاج مواد إرشادية وتعميم الخدمات
المقدمة من خالل مكتب المساعدة.
 4.2.1.9وأبلغت اللجنة أيضا ً أن لجنة اإلدارة قررت دعم اتجاه استراتيجي جديد للبرنامج المشترك  APFMيزيد تركيز
نظم اإلنذار المبكر الشاملة ( ) E2E EWSالخاصة بها في نطاق اإلدارة المتكاملة للفيضانات .ويقر هذا النهج الجديد،
الموضح بالتفصيل في تقرير اللجنة االستشارية واإلدارية للبرنامج  APFMلعام  ،2016بالحاجة لوضع نظام متكامل
للتنبؤ واإلنذار كجزء من عملية تنفيذ اإلدارة المتكاملة للفيضانات يكون مصمما ً لتعزيز إسهام المرافق  NMHSsفي
تطبيق اإلدارة المتكاملة للفيضانات على المجتمعات وأحواض األنهار .ويتطلب النهج الجديد أيضا ً إنشاء مكتب مشاريع
يركز على خدمة العمالء ،ويصبح فيه العمالء األساسيون والوكاالت الوطنية التابعة أعضاء ألنه سيكون من الضروري
للبرنامج المشترك  APFMالقيام بدور تيسيري لتنسيق المشاركة وأدوار الحكومات الوطنية ،والمستخدمين ،والجهة
(الجهات) المانحة ،والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( ،)NMHSsوالشركاء في قاعدة الدعم وغيرهم
من الجهات في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للفيضانات .وينبغي استحداث نموذج عمل جديد ووضعه موضع التنفيذ في
غضون  18شهراً إلتاحة االستدامة المالية للبرنامج.

نظام التوجيه الخاص بالفيضانات السريعة ( )FFGSمع المشروع ذي التغطية العالمية
 4.2.1.10أثنت اللجنة ،بعد أن أحاطت علما ً بالتقدم الكبير الذي تحقق في تنفيذ نظام التوجيه الخاص بالفيضانات
السريعة ( )FFGSفي مختلف المناطق ،وبالتحسينات المنجزة حاليا ً في هذا النظام ،على شركاء المنظمة  WMOفي هذا
المسعى ،وبخاصة على مركز البحوث الهيدرولوجية ،واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( /)NOAAالمرفق
الوطني لألرصاد الجوية في الواليات المتحدة ( )NWSووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ( /)USAIDمكتب
المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث ( ،)OFDAوشكرتهم إلسهاماتهم الكبيرة التي يقدمونها لتعزيز قدرات المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في الحفاظ على األرواح والممتلكات .وأحاطت اللجنة علما ً بأن نظام التوجيه
الخاص بالفيضانات السريعة ( )FFGSالمعمول به في أمريكا الوسطى قد أتاح مؤخراً إرشادات قيّمة لفائدة األعضاء
المشاركين فيما يتعلق بإعصار الهاريكين أوتو .كما ُذ ّكرت بالحاجة إلى تحديث تلك النظم القيّمة على الدوام وبقيمة
تخطيط االستدامة في استمرار تلك القدرات في مجال اإلنذار المبكر.
 4.2.1.11وأحاطت اللجنة علما ً بأن المجلس التنفيذي وافق في دورته الثامنة والستين على اقتراح عقد حلقة عمل عالمية
بشأن "اإلرشادات الخاصة بالفيضانات السريعة؛ والنهوض باالستخدام التشغيلي" ،في تركيا في آذار /مارس ،2017
التي تموّ لها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية /مكتب المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث .كما أُحيطت اللجنة
علما ً بأنه من المحتمل اآلن أن ُتع َقد حلقة العمل في الربع األخير من عام  .2017واألهداف الرئيسية لهذا اللقاء هو
تشاطر الخبرات والدروس المستفادة ،ومناقشة التطورات الجديدة دعما ً لتطبيقات النظام اإلرشادي بشأن الفيضانات
السريعة ،وإقامة شبكة للمستخدمين التشغيليين للنظام  ،FFGSوإشراك الوكاالت المعنية بإدارة الكوارث من أجل تحقيق
مزيد من التنسيق الذي يتسم بالكفاءة لإلنذارات واالستجابات الخاصة بها .وستتمثل النتيجة الرئيسية للقاء في مجموعة
توصيات بشأن كيفية تطوير النظام  ،FFGSبما في ذلك الجهود اإلضافية الالزمة للنظام  FFGSليكون مستداما ً محليا ً
بالنسبة لتقديم خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية الالزمة للحد من الخسائر في األرواح والممتلكات بسبب
الفيضانات.
 4.2.1.12كما أحاطت اللجنة علما ً وأشادت با لتعاون المتزايد بين مشروع العرض اإليضاحي الخاص بالتنبؤ بالطقس
القاسي ( )SWFDPوالنظام  .FFGSوأقرت بأن هذا التعاون الوثيق يزيد من قدرة األعضاء على تقديم إنذارات دقيقة
باألخطار الجوية والهيدرولوجية في الوقت المناسب وكان دليالً على أن مبادرة التنبؤ بالفيضانات ( )FFIكانت تعمل
لصالح األعضاء .كما أشارت اللجنة ووافقت على ضرورة أن تتدارس اجتماعات التخطيط األولية للنظام  FFGSمع
األعضاء إمكانية تنفيذ تطبيق المشروع اإليضاحي  ،SWFDPإذا لم يكن هناك مشروع قائم بالفعل في المنطقة.
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المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ()CIFDP
 4.2.1.13أبلغت اللجنة أن المؤتمر العالمي السابع عشر نوه بدعمها المستمر للمشروع  CIFDPوبالمشاريع اإليضاحية
األربعة التابعة له ،والتي ستستكمل قبل المؤتمر العالمي الثامن عشر .وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيدان  Simonovو
Smartإلسهامهما بالنيابة عن لجنة اله يدرولوجيا ،ولكنها الحظت أن الحاجة تدعو لمشاركة عدد أكبر من ممثلي لجنة
الهيدرولوجيا لمعالجة جميع القضايا الهيدرولوجية ذات الصلة بالشكل المناسب.
 4.2.1.14وناقشت اللجنة المستقبل المحتمل لهذه النهج المتكاملة في المناطق الساحلية نظراً ألن المشروع
مقصور ف ي الوقت الحاضر على أربعة مشاريع إيضاحية ،واعترف بأن المزيد من البلدان كان ينبغي أن تحصل على
مزايا من اعتماد نهج مماثل ،ال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSنظراً لتأثر عدة دول منها بالغمر
الساحلي  .ونوهت اللجنة بأوجه التقدم في المشاريع وأشارت إلى ضرورة بذل جهود إضافية من أجل النهوض بالنهج
والمفاهيم المتعددة التخصصات في الممارسات الوطنية .وناقشت اللجنة االنتقال من مرحلة اإليضاح إلى إحدى المراحل
ذات الطابع التشغيلي التي ستتيح لمزيد من البلدان االستفادة مما تحقق من خالل  ،CIFDPوسجلت مقررها في القرار 6
( – )CHy-15مبادرة التنبؤ بالفيضانات وإسهام لجنة الهيدرولوجيا في برنامج إدارة مخاطر الكوارث.
CIFDP

الروابط مع برنامج الحد من مخاطر الكوارث
 4.2.1.15أشارت اللجنة إلى أن دعم الحد من مخاطر الكوارث هو أحد أولويات المنظمة وإلى أن المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية تعيد تنظيم برنامجها للحد من مخاطر الكوارث ليتفق مع إطار سنداي ،مع مراعاة أحكام األطر العالمية
األخرى وثيقة الصلة بالحد من مخاطر الكوارث .وكخطوة أولى ،وضعت خارطة طريق المنظمة  WMOللحد من
مخاطر الكوارث التي ستوجه أنشطة المنظمة  WMOفي جميع عناصر إدارة مخاطر الكوارث ولمواصلة تعزيزها
وتنسيقها عبر الهيئات التأسيسية والبرامج التابعة للمنظمة  .WMOويتوقع في المستقبل القريب أن يوافق رئيس المنظمة
 WMOنيابة عن المجلس التنفيذي ،بعد عدة جوالت من المشاورات ،على خارطة طريق المنظمة  WMOللحد من
مخاطر الكوارث .وأفادت اللجنة بأن فريقها العامل االستشاري ) (AWGسيراعي خارطة طريق المنظمة  WMOللحد
من مخاطر الكوارث عند وضع خطة عملها الجديدة في هذا المجال .والحظت اللجنة أيضا ً أن نظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) (MHEWSمن بين األهداف العالمية السبعة التي اعتمدها إطار سنداي ،وأعربت عن سرورها
لإلحاطة علما ً بأن فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية العامل ) (OIEWGقد استكمل في تشرين
الثاني/نوفمبر  2016تقريراً عن المؤشرات لرفعه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة .وأشارت اللجنة إلى أنه سيكون من
المفيد مراعاة تلك المؤشرات عند إعداد أنشطة مبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFIوال سيما مدى مساهمة األنشطة في
تحقيق األهداف المتوخاة.
 4.2.1.16كما أشارت اللجنة إلى أن المجلس التنفيذي طلب إلى لجنة الهيدرولوجيا ،في المقرر  ،)EC-68( 6بحث
إمكانية تطبيق بروتوكوالت جديدة ،من قبيل بروتوكول التحذير الموحد ( ،)CAPفي التحذيرات العامة من المخاطر
الهيدرولوجية وتحديد مزاياها ،وسجلت مقررها في القرار .)CHy-15( 6
 4.2.1.17كما أشارت اللجنة إلى أن القرار  )EC-68( 4طلب إلى اللجان الفنية وبرامج المنظمة  WMOذات الصلة
إتاحة/تعيين خبراء لمساعدة الفريق العامل المعني بالحد من مخاطر الكوارث التابع للمجلس التنفيذي وفريق العمل
المشترك بين البرامج التابع للمنظمة  WMOوالمعني بفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة (IPTT-
 )CWWCEوطلب إلى الفريق العامل االستشاري التابع لها تسمية أحد أعضائه لهذا الغرض لمعالجة موضوع التطبيقات
والنواتج والخدمات الهيدرولوجية.

النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSالتابع للمنظمة

WMO

 4.2.1.18قرر المؤتمر ،من خالل القرار  ،)Cg-17( 11بدء عملية تدريجية إلنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة
البيانات والتنبؤ في المستقبل .وسلم المؤتمر في الوقت نفسه بأن هذه العملية ستؤثر على عمل اللجان الفنية وسائر
برامج المنظمة ( ،) WMOوطلب من اللجان الفنية إدراج هذا النشاط في برامج عملها ،حسب االقتضاء ،على أساس
ما يرد لها من ا لمجلس التنفيذي من توجيهات ،من أجل التكيف الكامل مع الطابع المشترك بين البرامج لهذه المبادرة
التكاملية.
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 4.2.1.19وبعد ذلك ،أقر المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين بأن السالسة تشمل أبعاداً متعددة ال تقتصر على
الوقت فحسب ،وإنما تشمل أيضا ً التخصصات ،بما في ذلك الهيدرولوجيا (الفيضانات ،والغمر ،وإدارة المياه) .كما قرر
المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين إنشاء فريق توجيهي ،برئاسة رئيس لجنة النظم األساسية ،ويضم ممثلين من
لجنة الهيدرولوجيا ،لتقديم التوجيه ومراقبة سير عملية اإلنشاء التدريجي لنظام متكامل سلس معزز للمنظمة WMO
لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل.
 4.2.1.20وسلمت اللجنة بأنه من أجل أن يحقق مجتمع الهيدرولوجيا أفضل استفادة ممكنة من التقدم في هذا المجال،
فإنه سيتعين عليه أن ينظر فيما يلي:
(أ)

استعراض تعاريفها لنطاقات التنبؤ في مجال الهيدرولوجيا؛

(ب)

وضع هيكل حوكمة مناسب؛

(ج)

المشاركة النشطة في أعمال الفريق التوجيهي.

 4.2.1.21وأشارت اللجنة إلى أن بدء النقاش ،وتعريف أعضائها بهذا الموضوع وتجميع آراء الخبراء حول العالم،
استلزم إدراج وثيقة بشأن إسهام لجنة الهيدرولوجيا في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSفي المناقشة
التمهيدية للدورة ويمكن االطالع على التعليقات التي قدمت في هذا الشأن على الرابط الشبكي
 .http://www.whycos.org/wordpress/?page_id=828كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الجهد المبذول قد زود الوسط
الهيدرولوجي برؤى جديدة إزاء الفائدة المحتملة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) .(GDPFSوالحظت اللجنة أنه
قد تكون ثمة حاجة إلى التحلي بالمرونة في عملية التصميم لتجسيد الهياكل اإلدارية الوطنية ،مما قد يتطلب شريحة
إضافية من الم راكز .كما أشارت إلى أهمية إشراك المستخدمين في هذه العملية الشاملة.
 4.2.1.22وأقرت اللجنة بتزايد أعداد األنشطة والمشاريع العالمية واإلقليمية التي تهدف إلى تقديم تنبؤات هيدرولوجية
عالمية أو إقليمية .وتمثل هذه المشاريع واألنشطة تنفيذاً لبحوث متقدمة في مجال النمذجة الهيدرولوجية باستخدام
البيانات الموقعية ،والرادارية ،والساتلية ،ونماذج عالية االستبانة للتنبؤ العددي بالطقس ،وبيانات محلية من قبيل حالة
مستجمعات المياه .وعلى الرغم من أن هذه التطورات ينظر إليها بشكل إيجابي ،أعربت اللجنة عن قلقها إزاء خطر
انتهاك المرافق  NMHSsلمبدأ الصوت الواحد في تقديم التنبؤ واإلنذار المتعلقين بالفيضانات .واعترافا ً بأوجه التقدم
المحرزة في النظم العالمية للرصد والتنبؤ بقدرة هذه النظم على تعزيز اإلنذارات التي تصدرها المرافق ،NMHSs
ومراعاة نتائج مناقشتها التمهيدية للدورة بشأن الموضوع ،اعتمدت اللجنة القرار  – (CHY-15) 6إسهام لجنة
الهيدرولوجيا في النظام المتكامل السلس للمنظمة  WMOلمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل.
4.2.2

إدارة الجفاف

 4.2.2.1أشارت اللجنة إلى أنها قررت ،من خالل القرار  ،)CHy-14( 5إعداد أنشطة بالتعاون مع لجنة األرصاد
الجوية الزراعية ( )CAgMولجنة علم المناخ ( )CClمن أجل تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( )NMHSsعلى التنبؤ بالجفاف ،وقدرات المنظمات الوطنية واإلقليمية المنوط بها التصدي للجفاف على
إدارته ،وذلك من خالل إنشاء برنامج متكامل إلدارة الجفاف ( ،)IDMPودعم إنشاء مكتب مساعدة لصالح األعضاء في
مجالي سياسات وإستراتيجيات إدارة الجفاف ،وبناء القدرات دعما ً لهذه السياسات واإلستراتيجيات.
 4.2.2.2وقامت المنظمة ( ،)WMOباالشتراك مع الشراكة العالمية للمياه ( ،)GWPبتنفيذ البرنامج المتكامل إلدارة
الجفاف ( )IDMPعقب إطالقه في االجتماع الرفيع المستوى بشأن السياسات الوطنية المتعلقة بالجفاف ( )HMNDPفي
آذار /مارس  .2013والهدف من البرنامج ( )IDMPهو دعم األطراف المعنية على جميع المستويات بتزويدها بإرشادات
خاصة بالسياسة الع امة واإلدارة من خالل إعداد معلومات علمية منسقة على الصعيد العالمي وتبادل أفضل الممارسات
والمعارف التي تدعم اإلدارة المتكاملة للجفاف.
 4.2.2.3وأعربت اللجنة عن ارتياحها لمالحظة أن ،موضوع إدارة الجفاف ،من بين األنشطة المقترحة الواردة في
برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا للفترة  ،2020-2017قد أُدرج في إطار مجال التركيز الخاص بالتطبيقات والنواتج
والخدمات الهيدرولوجية .وفي إطار مجال التركيز هذا ،سيتحمل ثالثة من أعضاء الفريق االستشاري العامل (،)AWG
بدعم مقدم من خبراء الفريق المفتوح العضوية المؤلف من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( ،)OPACHEبالمسؤولية عن مهام
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منها استحداث أدوات /التوصية بأدوات لتقييم موارد المياه وتنظيمها بغية تقديم المساعدة في اتخاذ القرارات ،بما في
ذلك في ظل تقلبية المناخ وتغيره.
 4.2.2.4وداخل أمانة المنظمة ( ،)WMOتعمل وحدة الدعم الفني ( )TSUالتابعة للبرنامج ( )IDMPفي إطار شعبة
األرصاد الجوية الزراعية .وإذ تالحظ اللجنة أن هذا الترتيب التنظيمي وإن كان مبرراً تماماً ،فإنه قد يؤدي إلى أن
تركيز البرنامج ( ) IDMPسينصب في غالبيته على مسألة الجفاف من منظور األرصاد الجوية الزراعية ،فإنها قد ناقشت
سبل ضمان تقديم خدمات إدارة الجفاف من منظور هيدرولوجي .وأعربت اللجنة عن رغبتها في أن يعد الفريق العامل
االستشاري ،بمساعدة الفريق مفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ) ،(OPACHEمفهوما ً يستجيب الحتياجات
الهيدرولوجيا من خالل مجموعة ممارسة معنية بالجفاف .كما أفادت بأنه ينبغي للفريق العامل االستشاري ،بمساعدة
الفريق ) ،(OPACHEأن يقوم بأنشطة ترتبط بمجموعة الممارسة الجديدة ،عقب اعتماد المفهوم من جانب الفريق العامل
االستشاري وتسجيل طلبها الوارد في المرفق  1للقرار .(CHy-15) 10
 4.2.2.5وإذ تقر اللجنة بتزايد احتياجات األعضاء الخاصة بإدارة الجفاف بشكل مستمر ،فإنها تحيط علما ً بضرورة أن
يقوم البرنامج ( )IDMPبحشد الموارد ،حسبما حددت اللجنة االستشارية ولجنة اإلدارة ( ،)AC/MCبهدف ضمان استدامة
المبادرة على المدى البعيد .وقد أوصت اللجنة االستشارية ولجنة اإلدارة ( )AC/MCأيضا ً ببذل الجهود من أجل دمج
مكتب مساعدة اإلدارة المتكاملة للجفاف مع مكتب مساعدة اإلدارة المتكاملة للفيضانات بهدف توفير برنامج وحيد
للتواصل مع المستخدمين بشأن الظواهر المتطرفة .وقد الحظت اللجنة أن هذه التوصية تتماشى مع المقترحات الواردة
في استراتيجية المنظمة (  ) WMOالمعنية ببناء القدر ات في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه (انظر البند 5
من جدول األعمال).
4.2.3

الخدمات الهيدرولوجية والمناخية

 4.2.3.1الحظت اللجنة أن معظم المقررات والتوصيات الواردة في القرار  – )CHy-14( 1إسهامات اللجنة في اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSقد ُنفذت أو ال تزال قيد التنفيذ ،مع حدوث تعديل بسيط في التوصية الواردة في
النقطة الفرعية ) (1من "توصي المجلس التنفيذي" ،إذا اس ُتعيض في هذه المهمة عن فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة
علم المناخ ( )CClولجنة االرصاد الجوية الزراعية ( )CAgMولجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوالمعنية بالمناخ واألغذية
والمياه بعضو في الفريق العامل االستشاري ( )AWGالمعني بالمياه والمناخ وإدارة المخاطر وذلك ألسباب عملية،
ويعمل هذا العضو كمنسق للجنة ( )CHyمن أجل اإلطار العالمي ( ،)GFCSوقد نسق أعمال فريق محدود من الخبراء
في أمانة المنظمة ( )WMOوفي الشراكة العالمية للمياه ( ،)GWPقدم مدخالت على عملية اإلطار العالمي (.)GFCS
وبالتالي ،تتضمن أنشطة الخطة التشغيلية وخطة الموارد لإلطار العالمي ( )GFCSإعداد أنشطة مكتب مساعدة
للفيضانات والجفاف؛ وتعزيز تطوير الخدمات المناخية في المناطق التي تتأثر بالمياه ،وإدراج هذه األنشطة في عملية
تطوير وتنفيذ إدارة الفيضانات والجفاف وموارد المياه.
 4.2.3.2والحظت اللجنة أيضا ً أن مكتب أمانة اإلطار العالمي ( )GFCSومكتب أمانة النظام العالمي لرصد المناخ
( )GCOSقد دخال في إطار إدارة المناخ والمياه ( ،)CLWمما عزز فرص التعاون والتآزر بين أنشطة المناخ والمياه.
 4.2.3.3والحظت اللجنة أيضا ً أن فرقتين غير رسميتين من الخبراء في لجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyيديرهما عضو
الفريق العامل االستشاري ( )AWGالمسؤول عن المسائل المتعلقة بالمياه والمناخ وإدارة المخاطر ،قد أعدتا مشاريع
مواد إرشادية بشأن التنبؤ الهيدرولوجي الموسمي ( )SHPومشاريع مبادئ توجيهية الستخدام بيانات المناخ النموذجية
وتقنيات تقليص النطاق في التطبيقات الهيدرولوجية ،وتم تقاسم هاتين الوثيقتين بين أعضاء منتقين من األفرقة المفتوحة
العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( .)OPACHEودعت اللجنة األعضاء في األفرقة المفتوحة العضوية
( ) OPACHEإلى أن تضيف تعليقات واقتراحات ومدخالت إلى كتالوج دراسات الحالة بشأن التنبؤ الهيدرولوجي
الموسمي ( ،)SHPبهدف وضع اللمسات النهائية على كلتا الوثيقتين .واتضحت أهمية هاتين الوثيقتين من خالل قيام
المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ( )RCOFsبإنشاء "منتديات مستخدمي المياه" التي تجري في أعقاب االجتماع
السنوي للمنتديات اإلقليمية ( .)RCOFsوقد بدأ منظمو المنتديات اإلقليمية ( )RCOFsفي طلب تقديم المساعدة إلى لجنة
الهيدرولوجيا ،إقراراً منهم بأهمية تعقيبات المستخدمين الواردة من دوائر الهيدرولوجيا بغية زيادة موثوقية النواتج
المقدمة من المنتديات اإلقليمية ( )RCOFsالستخدامها في التطبيقات الهيدرولوجية .وقد اس ُتخدم مشروع المواد
اإلرشادية بشكل مبدئي في ج نوب آسيا ،وأمريكا الوسطى والدول الناطقة باللغة اإلسبانية في منطقة البحر الكاريبي.
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ودعت اللجنة منظمي المنتديات اإلقليمية ( )RCOFsإلى مواصلة وتعزيز الحوار بين دوائر الهيدرولوجيا والمناخ على
النطاقين اإلقليمي والوطني ،وسجلت في المرفق  1للقرار  )CHy-15( 10الطلب الذي قدمته للفريق العامل االستشاري
والرامي إلى تعزيز أهمية نواتج وخدمات المنتديات اإلقليمية ( ،)RCOFsوتعزيز إمكانية استخدامها ،لدعم تطوير
قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي مجال التنبؤ الهيدرولوجي دون الموسمي إلى الموسمي إلى ما بين
السنوات ،من أجل التطبيقات الهيدرولوجية وإدارة موارد المياه.
 4.2.3.4وأخيراً ،أحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بمشاركة خبرائها في فرقة الخبراء المشتركة بين لجنة علم المناخ ()CCl
ولجنة االرصاد الجوية الزراعية ( )CAgMولجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوالمعنية بالمناخ واألغذية والمياه ،وبتنظيم ندوة
دولية بشأن المناخ واألغذية والماء :تحسين الخدمات المناخية من أجل األمن الغذائي والمائي ،في تشرين الثاني /نوفمبر
 2013في جمهورية كوريا .وأحيطت اللجنة علما ً بأن فرقة الخبراء بصدد تحديث النسخة السابقة من كتيّب المنظمة
( )WMOبشأن الطقس ،والمناخ واألمن الغذائي بإضافة جوانب تتعلق بالمياه إلى الموضوع ،استناداً إلى مقترح اللجنة،
الذي دعمه المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ( .)Cg-17وبالنظر إلى الدور الهام للمياه في الربط بين عدد
من أهداف التنمية المستدامة ،وإلى الفرص التي تتيحها المياه للتآزر والتكامل في إطار خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030ناقشت اللجنة أهمية أن يُقترح على كل من لجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد الجوية الزراعية )(CAgM
تنشيط أنشطة فريق الخبراء المشترك لتعزيز غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ،وكفالة ترجمتها إلى خطط
عمل وطنية ومحلية.
4.3

اقتراح لوضع نظام تجريبي عالمي تابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية (البند
من جدول األعمال)

4.3

نظرت اللجنة باهتمام في االقتراح المتعلق بوضع نظام تجريبي عالمي تابع للمنظمة ( )WMOبشأن الحالة
4.3.1
والتوقعات الهيدرولوجية الذي تقدمت به المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى .والحظت اللجنة أن المبادرة ترمي إلى
إتاحة نظام تشغيلي تابع للمنظمة ) (WMOيستطيع تقييم الحالة الهيدرولوجية الراهنة وتوقعاتها المحتملة في المستقبل
القريب بالنسبة لمناطق العالم كافة .وسيكون النظام ثمرة تعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsوسيشمل مجموعة من البيانات التوجيهية المختلفة والنهج العلمية والقدرات التكنولوجية .وسيستند مباشرة إلى
مبادرات وقدرات حالية قائمة أخرى للمنظمة ) (WMOإلتاحة نظام تشغيلي فريد يقدم معلومات هيدرولوجية محدثة من
المرافق الوطنية ) (NMHSsلفائدة مجموعة من المستخدمين النهائيين .وإذ أيدت اللجنة أن هذا النظام سيفيد المرافق
الوطنية ) ،(NMHSsفإنها وافقت على وضع المبادرة وأقرت تنفيذ مرحلة تجريبية خالل فترة ما بين الدورتين المقبلة
قصد التعمق في اختبار المفهوم واعتمدت القرار  - (CHy-15) 8وضع نظام تجريبي عالمي تابع للمنظمة ) (WMOبشأن
الحالة والتوقعات الهيدرولوجية.
وعقب مداخلة من جمهورية كوريا ،الحظت اللجنة باهتمام أوجه التقدم المحرز في إعداد أداة دينامية لتقييم
4.3.2
موارد المياه ) (DWATوارتأت أنه سيكون من المفيد التعمق في اختبار النهج .وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن استخدام تلك
األداة للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة بخصوص موارد المياه اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية ألغراض
التخطيط والتشغيل.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه قد يكون ألعضاء آخرين أدوات أو تكنولوجيات جديرة بالنظر خالل مرحلة
4.3.3
إعداد مشاريع موارد المياه.
-5

بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه (البند  5من جدول األعمال)

استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
أشارت اللجنة إلى أن تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا
5.1
وموارد المياه ،بصيغتها التي اع ُتمدت في دورتها الرابعة عشرة ،قد ساعدت بدرجة كبيرة في االستخدام األمثل للموارد
المتوافرة عن طريق تركيز دعم المنظمة ) (WMOعلى المجاالت التي حددتها “الدوائر الهيدرولوجية للمنظمة”
باعتبارها تحتاج إلى االهتمام على سبيل األولوية .بيد أنها سلّمت بأن من الالزم تنقيح االستراتيجية لتكييفها حسب
التحديات الجديدة التي تواجهها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsعلى النحو الذي نوقش في
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إطار البندين  3و  9من جدول األعمال .ولذا قررت توسيع نطاقها لمعالجة مسائل بناء القدرات ولذلك اعتمدت
استراتيجية بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه للفترة  ،2020-2017على النحو المبين في القرار 9
) – (CHy-15بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه.

التعليم والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
أعربت اللجنة عن سرورها لمالحظة أنه ،من خالل تعاون المنظمة ) (WMOمع البرنامج التعاوني للتعليم
5.2
والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) (COMETواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAاستمر
تطور أنشطة التعلم عن بُعد في مجال الهيدرولوجيا وأصبحت تلك األنشطة سمة منتظمة في االتحادات اإلقليمية األول
والثاني والرابع ،وذلك بفضل دعم المراكز اإلقليمية للتدريب التابعة للمنظمة ) (WMOفي الهند وكينيا وبربادوس.
وعلمت اللجنة أن الدورة الدراسية األساسية تستند كليا اآلن إلى الطبعة الدولية من الوحدات النموذجية للبرنامج التعاوني
للتعلّم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(COMETفي حين يستمر تكييف الوحدات النموذجية من أجل
الدورة الدراسية المتقدمة .وأعربت اللجنة عن تقديرها لخطط تصميم دورة دراسية للتعلم عن بُعد بشأن القياس
الهيدرولوجي من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في االتحاد الخامس وتقديم تلك الدورة في عام  2017من خالل
تعاون البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) (COMETوالمعهد الوطني في نيوزيلندا
ألبحاث الغالف الجوي والمناخ )( (NIWAنيوزيلندا) والمنظمة ) .(WMOوسلّمت اللجنة بأن التحدي المتعلق بالمستقبل
القريب هو كيفية إعداد هذه الدورات الدراسية بلغات أخرى.
وأُشير إلى أن جماعة الممارسين فيما يتعلق بالمعلمين بشأن قياس االنسياب تتضمن اآلن مواد تدريبية شاملة
5.3
أُعدت بأربع لغات في ال فترة السابقة الفاصلة بين الدورتين .وعلمت اللجنة أن عدة معلمين قاموا بتنزيل تلك المواد ،إما
جزئيا ً أو كلياً ،من أجل استخدامها في مناسبات تدريبية إقليمية ووطنية ،تنظمها المنظمة ) (WMOومنظمات أخرى.
ولكن أشير أيضا إلى أن استخدام هذا المنتدى وغيره من التسهيالت لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز تبادل مواد إضافية
كان محدوداً جداً.
وأعربت اللجنة عن شكرها للرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية البيئية ) (IAHRوالرابطة الدولية
5.4
للعلوم الهيدرولوجية ) (IAHSالستمرار تعاونهما في تقديم دورات دراسية بشأن قياس االنسياب لجمهور أوسع نطاقاً.
واقترحت إجراء استعراض لمحتوى تلك الدورات الدراسية ،وإدراج الدروس المستفادة من الطبعات المشتركة السابقة،
وإمكانية توسيع نطاق التعاون في أنشطة التعليم والتدريب بحيث يشمل مجاالت أخرى موضع اهتمام مشترك.
وأحيطت اللجنة علما ً بأن عدد المنح الدراسية المقدمة من المنظمة ) (WMOالتي ُخصصت للهيدرولوجيا في
5.5
الفترة األخيرة الفاصلة بين الدورتين قد استمر في التزايد ،والحظت على وجه الخصوص أن المنظمة ) (WMOوضعت
اتفاقا ً مع المعهد الدولي لهندسة البنى األساسية والهيدرولوجيات والبيئة التابع لليونسكو ) (UNESCO-IHEفي دلفت،
بهولندا ،للتمويل المشترك للمنح الدراسية لبرامج الحصول على شهادة الماجستير التي تهم موظفي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsوتواصل تعاونها مع جامعة ليبنيز ) ،(Leibniz Universitätفي هانوفر
بألمانيا ،لدعم الحاصلين على منح دراسية لبرنامج الماجستير في العلوم في مجال إدارة موارد المياه والبيئة
) .(WATENVوعالوة على ذلك قُدمت منح دراسية للحصول على البكالوريوس والماجستير في جامعة هوهاي )(Hohai
في نانجينج ) ،(Nanjingوفي الجامعة الحكومية الروسية لألرصاد الجوية والهيدرولوجية ) ،(RSHUوذلك في إطار
التعاون مع الصين واالتحاد الروسي .واعتبرت اللجنة أنه ينبغي اإلبقاء على تلك الجهود وتكثيفها على المدى البعيد،
ألن عدداً محدوداً من المهنيين ذوي المستويات األكاديمية العالية قد يصبحون رواداً لتحسن هائل في المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) (NHSsالتابعة للبلدان النامية.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن المركز الدولي إلدارة المخاطر المتعلقة بالمياه ) (ICHARMقد ساهم في عملية
5.6
بناء القدرات من خالل محاضراته على مستويي الماجستير والدكتوراه في اليابان ،الموجهة نحو تعزيز القدرات العملية
للموظفين الحكوميين من حيث مسائل المياه في العالم .كما أتاح المركز ) (ICHARMدورات تدريبية لتعزيز القدرات في
مجالي التنبؤ بالفيضانات وتحليل الغمر باستخدام النماذج الهيدرولوجية للمركز ) (IFAS/RRI) (ICHARMفي اليابان
وبلدان أخرى.

الملخص العام

21

نقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة
أشارت اللجنة إلى أن القرار  (CHy-14) 6قد وافق على النهج المتعلق بنقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة الذي
5.7
يتكون من االنتقال من كتالوج طويل لتكنولوجيات توفر قدراً محدوداً من الدعم للنظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا
التطبيقية ) (HOMSإلى نظام قوي يوفر دعما ً تقنيا ً كامالً لعدد محدود من األنشطة وطلب إلى األمانة العامة إيجاد حلول
مفتوحة المصادر ونابعة من جماعة الممارسين لتعزيز نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بما يليُ :نظم إدارة قواعد البيانات؛
ومواد تدريبية للدورات الدراسية بشأن قياس االنسياب؛ ومواد تدريبية للتنبؤ بالفيضانات ودورات تدريبية في مجال
اإلنذار؛ وأداة للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحليل عدم التي ّقن في مجال قياسات التدفق (أداة المساعدة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بتحليل عدم التيقن)؛ وتقديم دورات تدريبية للتعلم عن بُعد في مجال الهيدرولوجيا؛ وطلب إلى الفريق
العامل االستشاري النظر ف ي إعداد حلول مماثلة لتقدير التدفق المنخفض والتنبؤ به .وهذا النهج سيكمله إنشاء مكاتب
للمساعدة ومواقع شبكية للمبادرات األخرى.
والحظت اللجنة ،في استعراضها لتجارب السنوات األربع األخيرة ،أن بعض جماعات الممارسين كانت
5.8
ً
ناجحة ،بحيث أظهرت مستوى عاليا من المشاركة ومن المساهمات ،وكانت جماعات أخرى مفيدة كمستودع للمواد؛
بينما لم ُتثر بعض جماعات الممارسين قدراً كبيراً من االهتمام .ويتألف تحسين ممكن اقترحه العديد من الخبراء من
إعداد جماعات ممارسين لدعم سلسلة قيمة نواتج معينة للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،مثالً من أجل التنبؤ بالفيضانات،
بدءاً من جمع البيانات ،وإدارتها ومراقبة جودتها ،وانتها ًء بالنمذجة ،وإنتاج التنبؤات ،ونشرها .ورئي أن هذا النهج
الشامل يمكن أن يكون أكثر جاذبية من النهج القائم على عناصر فرادى في السلسلة.
وأشارت اللجنة إلى قرارها اإلبقاء على الصيغة اإللكترونية للنظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية
5.9
) (HOMSكدليل مرجعي ) (HRMباللغات االنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية ،إلى أن يسود شعور بأن محتوياتها
لم تعد مناسبة للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي البلدان النامية .وفي هذا الصدد ،الحظت اللجنة أن طلبات
المحتويات كانت ضئيلة في السنوات األربع األخيرة وأن العديد من المحتويات اليوم إما أنها متقادمة أو متاحة بسهولة
عبر اإلنترنت.

االستعاضة عن المطبوع |مبادئ توجيهية لتعليم وتدريب العاملين في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
التطبيقية" (مطبوع المنظمة رقم  ،)258المجلد الثاني
أحاطت اللجنة علما ً بأن فرقة العمل المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو المعنية بمجموعات التعليم
5.10
األساسي ) (JTT-BIPومعايير الكفاءة للمتخصصين في الهيدرولوجيا وفنيي الهيدرولوجيا قد اجتمعت مرة واحدة في عام
 2015ووافقت على خطة عمل إلنجاز مهمتها .والحظت مع بعض القلق أن التقدم كان بطيئا ً بسبب نقص الموظفين
المؤقتين في أمانة المنظمة ) ،(WMOولكنها أحيطت علما ً بأن العمل قد استؤنف مؤخراً وأن من المتوقع إكمال مسودة
أولى لدليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،المجلد الثاني  -الهيدرولوجيا بحلول
نهاية عام .2017
والحظت اللجنة أيضا ً أن التكوين النهائي لفرقة العمل المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو
5.11
المعنية بمجموعات التعليم األساسي ) (JTT-BIPيضم ،بنا ًء على توجيهاتها ،أعضاء من أقاليم مختلفة ،لديهم خلفية
تطبيقية وخلفية أكاديمية على السواء ،وممثلين من المنظمة ) (WMOوالبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو
) ،(UNESCO-IHPوالرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) ،(IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث والهيدرولوجية
البيئية ) ،(IAHRويدعمها ممثل لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب .وأحيطت اللجنة علما ً
بأن فرقة العمل المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو المعنية بمجموعات التعليم األساسي ) (JTT-BIPوالرابطة
الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) (IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية البيئية ) (IAHRأعربت عن
اهتمامها بأن تصبح رؤساء مشاركين لفرقة العمل المشتركة وأن تصبح في نهاية المطاف مؤلفين مشاركين للمطبوع
الذي ينتج عن ذلك .وقد شجعت اللجنة اتباع هذا النهج ،آخذة في االعتبار أن مطبوعا مشتركا يصدر عن أربع منظمات
هيدرولوجية كبرى ستكون له موثوقية أكبر.
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التعاون مع البرامج المتعلقة بالمياه في المنظمات األخرى (البند  6من جدول األعمال)

الحظت اللجنة باهتمام البيانات التي أدلت بها مختلف المنظمات الشريكة التي تحضر الدورة .ولتفادي اللجوء
6.1
إلى تحرير تلك البيانات ،تتوافر النسخة الكاملة على الرابط التاليhttp://www.whycos.org/CHy15/ :
.bgdocs/CHY-15-d06_ANNEX-statements-from-partners.pdf
أشارت اللجنة إلى أن األنشطة المع ّدة بالتعاون مع البرامج المتعلقة بالمياه في المنظمات األخرى ،سوا ًء كانت
6.2
تلك المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة أو خارجها ،يتزايد تنسيقها من خالل آلية لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد
المائية ( )UN-Waterالتي تتألف حاليا ً من  31عضواً (كيانات تابعة لألمم المتحدة) و 38شريكاً .وبعد النظر في الحالة
الراهنة آللية لجنة األمم المتحدة ( ،)UN-Waterاستعرضت اللجنة ( )CHyالمسائل الرئيسية الخاصة بالتعاون الثنائي مع
بعض المنظمات المختارة ،بما في ذلك المنظمات غير األعضاء في لجنة األمم المتحدة ( ،)UN-Waterمن قبيل الترتيبات
اإلقليمية وسلطات أحواض األنهار.

لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

()UN-Water

أحيطت اللجنة علما ً بأن األمين العام للمنظمة ( )WMOقد ترأس لجنة األمم المتحدة ( )UN-Waterمن شباط/
6.3
فبراير  2012إلى شباط /فبراير  2016عندما تولى منصبه المدير العام لمنظمة العمل الدولية .وقد أدت لجنة األمم
المتحدة ( )UN-Waterالتي يجري االعتراف بها اآلن على نطاق واسع باعتبارها مثاالً لمحاوالت منظومة األمم المتحدة
لتحسين اتساقها وتنسيقها في مجال معقد للغاية ،دوراً رئيسيا ً في الموافقة على الهدف اإلنمائي المستدام بشأن المياه
والصرف الصحي وغاياته .وتحت إشراف لجنة األمم المتحدة ( ،)UN-Waterأطلقت مبادرة مشتركة بين الوكاالت
ُتعرف بالمراقبة المتكاملة لغايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ) (GEMIفي عام  2014مع
لجنة توجيهية تتألف من برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPوبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
المتحدة) ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOومنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة ( )UNESCOومنظمة الصحة العالمية ( )WHOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( .)WMOوتركز
المبادرة على توسي ع نطاق المؤشرات ومنهجيات المراقبة وإدراجها وتطويرها واختبارها لغرض التحقق من التقدم
المحرز صوب تحقيق غايات الهدف  6من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه فيما يتعلق بمياه الشرب وخدمات
الصرف الصحي األساسية ،ومعالجة المياه المستعملة وجودة المياه ،واستخدام المياه وكفاءة استخدامها ،واإلدارة
المتكاملة لموارد المياه والنظم االيكولوجية للمياه.
وأشارت اللجنة إلى أن المنظمة ( )WMOتستضيف في مقرها بجنيف الوحدة االستشارية التقنية ) (TAUللجنة
6.4
األمم المتحدة ( ،)UN-Waterكمساهمة في لجنة األمم المتحدة ( .)UN-Waterوقد عاد هذا األمر بع ّدة فوائد مباشرة وغير
مباشرة على المنظمة ( ،)WMOمثل وجود خط مباشر لالتصال بالوحدة االستشارية التقنية ) (TAUوإدارة المناخ والماء
التابعة للمنظمة ( ،)WMOوتحسين إبراز الدور الذي يؤديه برنامج الماء الخاص بالمنظمة ( )WMOبين وكاالت األمم
المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المياه ،وعلى األرجح إنشاء مكاتب تابعة لمركز جنيف للمياه
في مبنى المنظمة (.)WMO
وإضافة إلى ما ذكر أعاله ،تواصل المنظمة ( )WMOتنسيق المجال المواضيعي ذي األولوية المعني بالمياه
6.5
وتغير المناخ والتابع للجنة ( ،)UN-Waterومما أسفر عن موجز للسياسة العامة وعن مقطعي فيديو بشأن التكيّف مع
تغير المناخ فيما يتصل بالمياه ،والخدمات الهيدرولوجية-المناخية للجميع .كما عقدت المنظمة ) (WMOلقاءات جانبية
بشأن تلك المواضيع خالل الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف ( COP21و ) COP22في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ).(UNFCCC
ورحّبت اللجنة ( )CHyبالدور الهام الذي تؤديه المنظمة ( )WMOفي لجنة األمم المتحدة ( ،)UN-Waterإذ ترى
6.6
اللجنة ( )CHyأن المنظمة ( )WMOتعمل على إذكاء وعي المنظمات والحكومات الشريكة بالمساهمات التي يمكن
للمنظمة ( )WMOبصفة عامة ،وللمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsبصفة خاصة ،أن تقدمها كحل لمسائل المياه.

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

()UNESCO

أعربت اللجنة ( )CHyعن سرورها لمالحظة توقيع نسخة جديدة من اتفاق العمل المبرم بين منظمة األمم
6.7
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( )UNESCOوالمنظمة ( )WMOفي مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية في تشرين

الملخص العام

23

الثاني /نوفمبر  .2013ووفقا ً لروح اتفاقات العمل هذه ،شاركت المنظمة ( )WMOوساهمت في اجتماعات مختلفة لمجلس
البرنامج الهيدورلوجي الدولي ( )IHPومكتب البرنامج ( .)IHPكما شاركت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
( )UNESCOوساهمت في اجتماعات الفريق العامل االستشاري ( )AWGالتابع للجنة ( ،)CHyحسب االقتضاء ،واشتركت
المنظمتان في تنظيم اجتماعات ولقاءات جانبية أثناء الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) .(UNFCCCوفيما يتعلق باألفرقة المشتركة ،ينبغي ذكر فرقة العمل المشتركة بين
المنظمة ( )WMOومنظمة اليونسكو بشأن مجموعات التعليم األساسي ) (JTT-BIPومعايير الكفاءة لألخصائي
الهيدرولوجي والفني الهيدرولوجي .ويتيح االتفاق المنقح المبرم بين اليونسكو والمنظمة ( )WMOآلية جيدة للغاية لتعزيز
التعاون بين برنامجيهما الخاصين بالمياه .وأخيراً ،تحظى المنظمة ( )WMOبمركز المراقب في مجلس اإلدارة التابع
للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ( )UNESCO- IHPمنذ عام  ،2011مما أدى إلى تحسين ملموس في التعاون مع هذا
المعهد الهام ،بما في ذلك إبرام اتفاق لتقديم منح دراسية مشمولة برعاية مشتركة لألشخاص الذين ير ّ
شحهم أعضاء
المنظمة ( ،)WMOمما أسفر عن تقديم اثنتي عشرة منحة من هذه المنح خالل السنوات األربع األخيرة.
وأشارت اللجنة ( )CHyإلى أن عقد اجتماعات لجنة االتصال المشتركة بين اليونسكو والمنظمة ( )WMOبشكل
6.8
منتظم هي أحد المجاالت التي واجهت بعض الصعوبات بسبب ازدحام الجدول الزمني للمشاركين فيها ،واقترحت
استخدام المؤتمرات عن طريق الفيديو لتحسين وتيرة اجتماعات التنسيق المفيدة هذه.

الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية

()IAHS

أُبلغت اللجنة ( )CHyبأن المنظمة ( )WMOقد شاركت بصورة منتظمة في اجتماعات الجمعية العامة للرابطة
6.9
الدولية للعلوم الهيدرولوجية ( ،)IAHSودعمت كذلك المشاركين من البلدان النامية كما شاركت في رعاية جائزة
الهيدرولوجيا المشتركة بين الرابطة الدولية ( )IAHSواليونسكو والمنظمة ( .)WMOوأُبلغت اللجنة ( )CHyأيضا ً بأن
المنظمة ( )WMOستشارك في عقد دورتين بشأن المدارس العليا في مجالي الهيدرولوجيا واالبتكار في القياسات
الهيدرولوجية أثناء الجمعية العلمية المقبلة المزمع عقدها في بورت إليزابيث ،جنوب أفريقيا ،في تموز /يوليو ،2017
وأنها ستنظر في عقد دورات أخرى .وقد تم تمثيل الرابطة الدولية ( )IAHSدائما ً تقريبا ً كما شاركت بشكل نشط في
اجتماعات الفريق العامل االستشاري التابع للجنة (.)CHy
وأشارت اللجنة ( )CHyإلى أن الرابطة الدولية ( ،)IAHSإلى جانب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
6.10
والرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ( ،)IAHRقد شاركت بنشاط في مشروع لجنة الهيدرولوجيا ()CHy
المعني بتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق .وانضمت الرابطة الدولية ( )IAHSأيضا ً إلى الرابطة الدولية للهندسة
والبحوث الهيدرولوجية ( )IAHRوالمنظمة ( )WMOكجهة مشاركة في إعداد نسخة مطوّ رة للقاءات التدريبية بشأن قياس
االنسياب.
()ISO

الرابطة الدولية للهندسة والبحوث

الهيدرولوجية ()IAHR

أُبلغت اللجنة ( )CHyبأنه إضافة إلى مشاركة الرابطة الدولية ( )IAHRفي المشروع المعني بتقييم أداء أدوات
6.11
وتقنيات قياس التدفق ،فإنها تقدم إسهاما ً كبيراً في إعداد وتنفيذ نسخة مطوّ رة للقاءات التدريبية التي تتعلق بمرجع قياس
االنسياب الخاص بالمنظمة ( ،)WMOوالتي جرى تنظيمها منذ عام  2011في إيطاليا وجمهورية كوريا وفييتنام
ونيوزيلندا ،ومن المقرر عقد اللقاء القادم في فرنسا في عام  .2018واقترحت اللجنة أن استعراض المناهج الدراسية
المتعلقة بهذه اللقاءات المشتركة قد يكون مفيداً إلدماج الدروس المستفادة من الطبعات السابقة.

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

()ISO

أُبلغت اللجنة ( )CHyبأن التعاون بين المنظمة ( )WMOوالمنظمة ( )ISOال يزال متواصالً في مجال قياس
6.12
كثافة السوائل .وأشارت اللجنة إلى الجهود المبذولة العتماد مرجع قياس االنسياب كتقرير فني للمنظمة ( )ISOفي
سياق إطار إدارة الجودة -الهيدرولوجيا ،حسبما نوقش في الفقرة  4.1.1.4من الملخص العام.
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وأشارت اللجنة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين األمانتين على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق
6.13
بتيسير وصول المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsإلى معايير المنظمة ( ،)ISOويرجع ذلك أساسا ً إلى عدم توافر
الوقت الالزم لحل المسائل اإلدارية وتلك التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

()UNECE

أشارت ( )CHyأيضا ً إلى التعاون المستمر مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECEبشأن
6.14
المسائل المائية الدولية .وأعربت اللجنة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه المنظمة ( )WMOلتنفيذ المشاريع الرائدة في إدارة
األنهار والفيضانات في سياق التكيّف مع تغيّر المناخ في األنهار العابرة للحدود مثل نهري Neman/Nemunas
(بيالروس وليتوانيا واالتحاد الروسي) ونهر ( Dniestrأوكرانيا وجمهورية مولدوفا) .وشجعت اللجنة مزيداً من
المشاركة في مختلف أطر تعاون لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECEفي مجال المياه حيثما كان ذلك
مالئما ً لوسط لجنة الهيدرولوجيا (.)CHy

الشراكة العالمية

للمياه ()GWP

أشارت اللجنة ( )CHyإلى التعاون الطويل األمد والناجح في تعزيز اإلدارة المتكاملة للفيضانات من خالل
6.15
البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ، (APFMوإلى المبادرة األحدث عهداً بشأن اإلدارة المتكاملة للجفاف
) .(IDMPوالحظت اللجنة على وجه التحديد إعارة خبير من الشراكة العالمية للمياه ( )GWPإلى مقرّ المنظمة (،)WMO
مما ساهم في زيادة في عدد األنشطة المتعلقة بكلتا المبادرتين زيادة كبيرة.

المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ()IGRAC
أشارت اللجنة ( )CHyإلى أنه جرى عقد حلقة عمل بشأن "تحسين مراقبة موارد المياه الجوفية في الدول
6.16
الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ" في سوفا ،فيجي في أيلول/سبتمبر  ، 2016وقد شارك في تنظيمها المركز
الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ( )IGRACوالمنظمة ( )WMOومرفق األرصاد الجوية في فيجي ) (FMSوأمانة
جماعة المحيط الهادئ ( )SPCوالبرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ ) ،(SPREPبهدف استعراض حالة
موارد المياه الجوفية ومراقبتها في الد ول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ،وإدخال التقنيات الموصى بها
لمراقبة المياه الجوفية وتقييمها .وأشارت اللجنة ( )CHyأيضا ً إلى أنه يتوقع عقد حلقات عمل مماثلة في إطار استراتيجية
بناء القدرات في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه ( )HWRالخاصة بالمنظمة ( ،)WMOفي حال طلب منها ذلك أعضاء
اللجنة (انظر البند  5من جدول األعمال).

الوكالة الدولية للطاقة

الذرية ()IAEA

أشارت اللجنة ( )CHyإلى أنه سيتم تعزيز التعاون مع برنامج الموارد المائية التابع للوكالة الدولية للطاقة
6.17
الذرية ( )IAEAبفضل تنفيذ المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFالتابع للمنظمة ( .)WMOوسيتم تحديد
األنشطة الممكنة ذات الصلة في مجال تقييم الموارد المائية ،مع االستفادة من خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()IAEA
في مجال هيدرولوجيا النظائر ألغراض المياه الجوفية .وأشارت اللجنة كذلك إلى التقدم المحرز في االستعراض
المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAوالمنظمة ( )WMOللمذكرة الفنية رقم  170المعنونة "الجوانب المتعلقة
باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا لتحديد مواقع محطات الطاقة النووية وتشغليها" ،على نحو يتماشى مع جدول
المحتويات الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه من المخطط تنفيذ
أنشطة مشتركة إضافية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAوالمنظمة ( )WMOمن خالل خبراء اللجنة ( ،)CHyمن
أجل إنتاج المواد التدريبية المتعلقة بالمذكرة الفنية المذكورة أعاله.

الفريق المعني برصدات

األرض ()GEO

أحيطت اللجنة ( )CHyعلما ً بأن الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي قد قررت اعتماد مجاالت التعاون
6.18
العشرة الرئيسية بين المنظمة ( )WMOوالفريق المعني برصدات األرض ( ،)GEOبما في ذلك إعداد بروتوكوالت و ُنهج
مشتركة ل تيسير الوصول الحر والمفتوح للبيانات ،و"البيانات الكبيرة" والمسائل المستجدة ذات الصلة ،ودعم أولويات
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSوزيادة استغالل التآزر بين نظام معلومات المنظمة ( ،)WISوالبنى األساسية
العالمية والوطنية والبنية األساسية المشتركة للفريق المخصص المعني برصدات األرض ( .)GCIوأِشارت اللجنة إلى
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أن توثيق عرى التعاون مع الفريق المعني برصدات األرض ( )GEOيمكن أن يعود بفوائد على األعضاء ،مع مراعاة
المبادرات العالمية الجديدة للفريق ( ،)GEOمن قبيل المعلومات الهيدرولوجية لغرض التصدي للتحديات العالمية المتعلقة
بالمياه ( )GEOGLOWSأو المبادرة الدولية لمكافحة الجفاف ( .)GDESوأشارت اللجنة أيضا ً إلى ضرورة تحديد أوجه
التآزر بين المرحلة الثانية لنظام الرصد الهيدرولوجي ( )WHOSالتابع للمنظمة ( )WMOوالمنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ( ،)GEOSSوحيثما كانت ثمة مصالح مشتركة ،فإنه ينبغي متابعة آليات التفاعل.

البنك الدولي
أُبلغت اللجنة ( )CHyبأن المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش التابع للبنك الدولي )(GFDRRوالمنظمة
6.19
( )WMOبصدد وضع الصيغة النهائية لتقرير بشأن تقدير االحتياجات وحالة المرافق الهيدرولوجية ،يستند إلى تقييم
عالمي للمكتب وإلى دراسات موقعية للبلدان المختارة على حد سواء ،سيشكل بدوره المساهمة األساسية في برنامج
المعلومات الخاص بالمرافق الهيدرولوجية والتابع للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) .(GHSFوأشارت اللجنة
إلى ضرورة تكثيف التعاون مع البنك الدولي في مجال القياسات الهيدرولوجية ضمن إطار المرفق العالمي لدعم القياس
الهيدرولوجي ).(GHSF
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى تنفيذ مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر ) (CREWSالتي تم اقتراحها
6.20
خالل مؤتمر سنداي للحد من مخاطر الكوارث وإطالقها خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ((COP-21
في باريس في عام  2015عن طريق شراكة تشمل المنظمة ( )WMOوفرنسا واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
( )ISDRوالبنك الدولي .وشجّ عت اللجنة األمانة على ضمان النظر في الروابط المناسبة إلى المسائل المتعلقة بالمياه في
إطار المشاريع التي ترعاها مبادرة المخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر ). (CREWS

المركز الدولي إلدارة المخاطر المتعلقة بالمياه

()ICHARM

أُبلغت اللجنة ( )CHyباألنشطة التي يضطلع بها المركز الدولي إلدارة المخاطر المتعلقة بالمياه (،)ICHARM
6.21
و هو مركز من الصنف الثاني تابع لليونسكو ،من قبيل استضافة أمانة المبادرة الدولية المعنية بالفيضانات ) ،(IFIوأخذت
علما ً باالستراتيجية الجديدة للمبادرة ) (IFIوبخطة التنفيذ التابعة لها التي تحدد خمسة إجراءات رئيسية؛ إحصاءات
البيانات والمعلومات ،والتقييم المتكامل للمخاطر ،وتحديد تغير المخاطر ،والدعم في وضع السياسات السليمة ،ودعم
مجموعات الممارسة .وتتألف خطة تنفيذ المبادرة الدولية للفيضانات ) (IFIمن ثالث مراحل ،أال وهي :التوضيح ووضع
النماذج والعمليات استناداً إلى اإلجراءات الرئيسية الخمسة .وستوضع منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث لربط
شركاء المبادرة ) (IFIمع كل بلد من البلدان المشاركة .ورحّ بت اللجنة بالجهود التي يبذلها المركز الدولي إلدارة
المخاطر المتعلقة بالمياه ( )ICHARMمن أجل تعزيز إدارة مخاطر الكوارث على النطاق العالمي كما دعت أعضاءها
إلى المشاركة بشكل نشط في تنفيذ المبادرة ).(IFI
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برنامج عمل اللجنة في المستقبل ،بما في ذلك التواصل مع االتحادات اإلقليمية (البند  7من جدول
األعمال)

الحظت اللجنة أن الفريق العامل االستشاري ( )AWGخالل دورته األخيرة المنعقدة في شباط /فبراير
7.1
قد واصل الم ل بممارسة دعوة المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين وممثلين من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ( )UNESCOوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ( )IAHRبهدف مناقشة برنامج عمل اللجنة في
المستقبل للفترة  .2020-2017غير أن الرابطة الدولية لعلوم الهيدرولوجيا ( )IAHSلم تتمكن من الحضور في هذا
االجتماع .وقد عرض المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون نتائج التشاورات التي جرت في إطار أفرقة العمل
الخاصة بهم بشأن الموارد الهيدرولوجية وموارد المياه ،فيما يتعلق بالمجاالت التي يوصى بإدراجها في برنامج عمل
اللجنة في المستقبل .وبالتالي ،أخذ الفريق ( )AWGاحتياجات األعضاء اإلقليمية والعالمية بعين االعتبار عند إعداد
مقترح لبرنامج عمل اللجنة في المستقبل ،وهو ما يرد في المرفق  1للقرار .(CHy-15) 10
2016

وناقشت اللجنة أيضا ً الطلب المقدم من المؤتمر إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا ،والوارد في القرار ،)Cg-17( 18
7.2
لتشجيع ودعم التعاون بين اللجنة واالتحادات اإلقليمية ،وال سيما في إطار األفرقة الخاصة بها والمعنية بإدارة الموارد
الهيدرولوجية وموارد المياه .وأشارت اللجنة إلى أنه باإلضافة إلى مشاركة أعضاء الفريق ( )AWGوخبراء لجنة
الهيدرولوجيا في دورات أفرقة العمل اإلقليمية التي حازت التقدير ونتج عنها تطورات مشتركة هامة ،سيكون هناك
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مجال إضافي للتعاون ع بر المنتدى االفتراضي بشأن الهيدرولوجيا الذي أنشأته العديد من األفرقة العاملة اإلقليمية .فعلى
سبيل المثال ،يمكن تعيين فرادى األعضاء في الفريق ( )AWGبمثابة "حلقات اتصال" بين اللجنة والفريق العامل
اإلقليمي التابع لمناطقهم ،مع تكليفهم بمهمة محددة وهي الحفاظ على االتصاالت على مستوى العمل بين لجنة
الهيدرولوجيا والخبراء اإلقليميين.
وأفادت اللجنة بأن العالقة بين الفريق العامل االستشاري ) (AWGواألفرقة العاملة اإلقليمية المعنية
7.3
بالهيدرولوجيا تمثل ممارسة جلية فضلى .وشجعت رئيس لجنة الهيدرولوجيا على اغتنام أي فرصة متاحة لتوثيق
وتعزيز فعالية هذا الترتيب على صعيد المنظمة ) .(WMOوعليه ،وافقت اللجنة أيضا ً على مواصلة استعراض وتقييم
إنجاز األنشطة المتعلقة بالمياه المضطلع بها عبر أقاليم المنظمة ) (WMOلتطبيقها من منظور عالمي.
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هيكل لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوتعيين أعضاء الفريق العامل االستشاري )( (AWGالبند  8من
جدول األعمال)

أشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل االستشاري ( )AWGقد نظر في هيكل اللجنة وأعرب عن رأي مؤداه أن
8.1
الهيكل القائم يعاني بعض أوجه عدم الكفاءة العملية على الرغم من فعاليته بشكل عام .وكان الفريق العامل االستشاري
( )AWGقد أكد مجدداً الفائدة الواضحة لتنظيم أنشطة اللجنة ضمن فريق عامل واحد ،عوضا ً عن أفرقة عاملة متعددة.
ولكنه أشار إلى عدم الكفاءة في أسلوب توزيع األنشطة المواضيعية على مختلف أعضاء الفريق العامل االستشاري
( ،)AWGوكذلك في وجود أربعة أفرقة مفتوحة العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHESمنفصلة في
الحاالت التي تتداخل فيها الخبرات .وبنا ًء على ذلك ،اقترح تعديل هيكل عمل اللجنة كما يلي:
8.2

ينبغي أن تعمل اللجنة مع فريق عامل استشاري واحد يتألف من:

(أ)

رئيس لجنة الهيدرولوجيا؛

(ب)

نائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا؛

(ج)

تسعة أعضاء في الفريق العامل االستشاري ()AWG؛

يدعمه فريق واحد مفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا (.)OPACHE
8.3

وكان الفريق العامل االستشاري ( )AWGقد اقترح أيضا ً تنظيم أنشطته في إطار ثالثة مواضيع عامة:

(أ)

"دعم التنسيق والتنفيذ" ،ويتناوله رئيس ونائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوعضو من الفريق العامل
االستشاري ( )AWGيضطلع بدور "ميسِّر المشروع"؛

(ب)

مجال "القياسات والمراقبة ونظم المعلومات"؛

(ج)

مجال "التطبيقات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية".

وأوصى الفريق العامل االستشاري ( )AWGبشدة بأن تقيد الدورة الخامسة عشرة للجنة ()CHyعبء العمل
8.4
المسند إلى كل من األفرقة العاملة الثالثة المذكورة أعاله بما ال يزيد على ستة مجاالت لألنشطة لكفالة إنجاز األولويات
المحددة؛
8.5

وعالوة على ذلك ،سيتم تحقيق مجموعتين إضافيتين من النتائج المرغوبة من خالل:

(أ)

مجموع ة من األنشطة تدعمها األمانة ،بدعم من خبراء الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا
( ،)OPACHEبدون مشاركة أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGبشكل مباشر؛

(ب)

مجموعة من األنشطة يمكن تنفيذها على ضوء الموارد المحدودة فقط إذا تطوّ ع أحد األعضاء أو أكثر لقيادة
تنفيذها.

واعتبر الفريق العامل االستشاري ( )AWGأيضا ً أن وجود فريق واحد مفتوح العضوية من خبراء لجنة
8.6
الهيدرولوجيا ( )OPACHEيدمج األفرقة األربعة السابقة سيتسم بفعالية أكبر ،شريطة أن يتم تعزيز قدرات البحث في
قاعدة البيانات الحالية من خالل إدراج الكل مات المفتاحية ذات الصلة وتحديثها بانتظام .وستستفيد جميع األفرقة من

الملخص العام
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الدعم الذي يقدمه الخبراء الذين يشاركون في الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا (،)OPACHE
والذين يتم اختيارهم على أساس كل حالة على حدة وفقا ً لمجال خبرتهم.
واستناداً إلى توصيات الفريق العامل االستشاري ( )AWGوالمداوالت وكذلك إلى القرارات التي سبق أن
8.7
اعتمدتها اللجنة خالل الدورة الحالية ،اعتمدت اللجنة القرار  - (CHy-15) 10برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا وهيكلها
ومرفقاته.
وإذ الحظت اللجنة الطابع الدينامي لألنشطة والطلبات المتواصلة الواردة إلى لجنة الهيدرولوجيا خالل فترة
8.8
ما بين الدورتين ،فإنها طلبت إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا تطبيق مستوى المرونة المطلوب على إدارة الفريق العامل
االستشاري ( )AWGلضمان تشغيله بأنجع طريقة وأكثرها فعالية .وعليه ،س ُتضفى اللمسات األخيرة على أمور تكليف
أعضاء الفريق ( )AWGالمختارين في االجتماع األول للفريق ( )AWGفي عام .2017
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الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )2023-2020ومراقبة وتقييم برنامج
الهيدرولوجيا وموارد المياه (( )HWRPالبند  9من جدول األعمال)

الخطة االستراتيجية للفترة

2023-2020

الحظت اللجنة أن هدف الخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOيتمثل في تحديد االتجاهات واألولويات لتوجيه
9.1
وتنسيق أنشطة جميع برامج المنظمة ( )WMOوالهيئات التأسيسية ذات الصلة من أجل تمكين جميع األعضاء من
تحس ين معلوماتهم ونواتجهم وخدماتهم األساسية ،والحفاظ على الهياكل األساسية الالزمة ،واالستفادة بشكل مباشر من
أوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا .وتوفر الخطة االستراتيجية أيضاً ،إلى جانب الخطة التشغيلية ،األساس إلعداد
الميزانية القائمة على النتائج ( )RBBالخاصة بالمنظمة (.)WMO
والحظت اللجنة أن المؤتمر قد قرر وضع آلية إلعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة المالية
9.2
الثامنة عشرة ( ،)2023-2020على النحو الوارد في القرار  .)Cg-17( 71وقامت الدورة الثامنة والستون للمجلس
التنفيذي ،من خالل المقرر  ،)EC-68( 82بتقديم مزيد من التوجيهات إلعداد الخطتين.
والحظت اللجنة أيضا ً أن االحتياجات المجتمعية العالمية ( )GSNsالمعتمدة من أجل الخطة االستراتيجية
9.3
للفترة  2019-2016يمكن أن تظل تشكل األساس للخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة  ،2023-2020وأن تقديم
بيانات ومعلومات كافية متعلقة بالمياه يؤدي دوراً حاسما ً في الوفاء بمعظم هذه االحتياجات .كما الحظت اللجنة أن
الهدف المحدد "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع" قد أع ُتمد ضمن أهداف التنمية المستدامة
( ،)SDGsوأن المنظمة ( )WMOساهمت ،من خالل لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ،في تصميم استراتيجية
المراقبة ذات الصلة ،التي تؤدي فيها البيانات الهيدرولوجية المرصدة بانتظام والمضمونة الجودة دوراً أساسياً.
وناقشت اللجنة األولويات الناشئة في الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه وأقرت التوصية – )CHy-15( 2
9.4
إسهامات لجنة الهيدرولوجيا في صياغة الخطة اإلستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ).(2023-2020

المراقبة والتقييم
الحظت اللجنة أن نظام المراقبة والتقييم التابع للمنظمة ( )WMOقد ُنفذ بشكل كامل ،وهو يغطي جميع النتائج
9.5
المتوقعة ،وأن األمانة أجرت استقصاءين لتقييم آثار النتائج المحرزة على األعضاء ،ويرمي االستقصاء األول ،الذي
أجري في  ،2013-2012إلى وضع خطوط أساس ،وأجري االستقصاء الثاني في  .2015وقد أجاب عن االستقصاءين 54
في المائة من األعضاء ،مع وجود اختالفات كبيرة على المستوى اإلقليمي ،مما يجعل التقييم الدقيق للتقدم المحرز
والمقارنة مع الماضي أمراً صعبا ً نوعا ً ما .والحظت اللجنة كذلك أنه يُجرى استعراض مؤشرات األداء األساسية
القائمة ،إذ يُرى أن العديد من المؤشرات المستخدمة حاليا ً ال تركز على النتائج.
10

انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي (البند  10من جدول األعمال)

ان ُتخب السيد ( Harry Linsالواليات المتحدة) رئيسا ً للجنة الهيدرولوجيا لفترة ما بين الدورتين القادمة ،وان ُتخب
السيد ( Silvano Pecoraإيطاليا) نائبا ً للرئيس.
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استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة
(البند  11من جدول األعمال)

بحثت اللجنة القرارات والتوصيات المعتمدة في دورتها الرابعة عشرة ،فضالً عن قرارات المجلس التنفيذي
المتعلقة بأنشطة لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوالتي ال تزال سارية .وترد قرارات اللجنة في هذا الصدد في القرار 11
( – )CHy-15استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة الهيدرولوجيا ،وفي التوصية – )CHy-15( 3
استعراض قرارات المجلس التنفيذي استناداً إلى التوصيات السابقة للجنة الهيدرولوجيا.

القرارات
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القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(CHy-15) 1

استجابة لجنة الهيدرولوجيا لمقررات المؤتمر ذات الصلة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 10إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة ()WMO
في الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة،

)(2

القرار  - (Cg-17) 31تقرير الدورة االستثنائية ( )2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز وشبكات نظام
معلومات المنظمة،

)(3

القرار  - (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ،

)(4

القرار  - (Cg-17) 40أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية،

)(5

القرار  - (Cg-17) 43المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

)(6

القرار  - (Cg-17) 67توجيهات المنظمة ) (WMOبشأن الشراكات مع القطاع الخاص،

تطلب من األمانة ،وباألخص برنامج الحد من المخاطر ،تجسيد الجوانب الهيدرولوجية على نحو مالئم في التحضير
للمؤتمر الدولي بشأن نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) (MHEWSفي  ،2017وتخصيص جلسة من المؤتمر ألوجه
التقدم الذي تحرزه المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي تقديم اإلنذارات المبكرة بالفيضانات ودور تلك المرافق
) (NHSsفي هذا الصدد في الحد من الخسائر في األرواح والممتلكات؛
تطلب من الفريق العامل االستشاري ما يلي:
)(1

)(2

الدخول مع منتدى مستخدمي ال ُنظم الساتلية إلبالغ البيانات ) (Satcomفي مناقشة بشأن تعريفة اإلنذار
بالكوارث التي تحمل اسم المنظمة ( )WMOوأفضل طريقة لوضع تعريفة اختبارية لإلنذار بالكوارث
بخصوص اإلنذارات بالفيضانات ،مع تشجيع منتدى مستخدمي ال ُنظم ) (Satcomعلى إقامة عالقات جيدة مع
برنامج المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث ،بغية تقاسم أفضل الممارسات وبحث متطلبات تلك
التعريفة على نطاق أوسع؛
القيام ،مع مكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي )  ،(GCWباستطالع األنشطة المشتركة المحتملة،
واقتراح خطة للتعاون من شأنها أن تمكن من تطبيق القرارين  (Cg-17) 40و  (Cg-17) 43بخصوص
الخدمات البعيدة عن خط االستواء والمرتفعة ،مع التركيز على الرصدات وإتاحة البيانات؛

توصي ،نظراً لتعقيد خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSبأن يبحث عضو أو أكثر من أعضاء الفريق
مفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ) (OPACHEما قد يلزم اتخاذه من إجراءات لمساعدة النظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSعلى االستفادة من قدرات لجنة الهيدرولوجيا على الرصد ،ال سيما النظام العالمي للرصد
الهيدرولوجي ) ،(WHOSفي إجراءاته المتعلقة بالهيدرولوجيا وموارد المياه.
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تقرر تعيين عضو من أعضاء الفريق مفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ) (OPACHEمقرراً معنيا ً بالشراكة
بين القطاعين العام والخاص في مجال الهيدرولوجيا ليعمل على تنفيذ المطالب الواردة في القرار  (Cg-17) 67من
منظور لجنة الهيدرولوجيا؛
تطلب من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوالفريق العامل االستشاري ):(AWG
)(1
)(2
)(3

كفالة استمرار عمل اللجنة في االستجابة للطلبات والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
مراقبة وتقييم التنفيذ المستمر للقرارات التي تؤثر على لجنة الهيدرولوجيا؛
رفع تقارير إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة ومدى استجابتها للخطة
االستراتيجية للمنظمة ).(WMO

القرار

(CHy-15) 2

مواصلة تنفيذ إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( )QMF-Hواستراتيجية لجنة الهيدرولوجيا
بشأن المواد التنظيمية
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17( 7إطار إدارة الجودة في المنظمة (،)WMO

)(2

المقرر  - (EC-68) 76إطار إدارة الجودة في المنظمة ( – )WMOنهج على نطاق المنظمة (،)WMO

)(3

المقرر  - (EC-68) 93خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة )،(WMO

)(4

المقرر  - (EC-68) 42تنفيذ استراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات،

وإذ تسلم بـأهمية إدارة الجودة واعتماد إجراءات موحّ دة لضمان تنفيذ األنشطة الرئيسية التي تضطلع بها المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا في مجالي الحصول على البيانات وإدارتها وتقديم النواتج والخدمات الداعمة للقرارات إلى
القطاعات االقتصادية والجمهور العام بفعالية وكفاءة ،مما يساهم في تحسين رضاء العمالء ومصداقية المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا،
وإذ تقدّ ر القيمة والفوائد المتأتية من التطوير والتحديث المستمرين للمواد التنظيمية الخاصة بها والناجمة عن تعاونها مع
منظمة التوحيد القياسي والكيانات الدولية أو اإلقليمية األخرى التي تقوم بوضع المعايير وتعمل في مجال قياس كثافة
السوائل على حد سواء،
تقرر:
)(1

مواصلة تطوير إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( ،)QMF-Hباالقتران مع عمل اللجان الفنية األخرى
التابعة للمنظمة ) ،(WMOوبما يتسق مع اإلطار الشامل إلدارة الجودة ( )QMFفي المنظمة ()WMO؛

القرارات
)(2
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الشروع في استعراض وتحديث الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم )49
والمطبوعات التنظيمية ذات الصلة بواليتها ومسؤوليتها ،بحلول موعد انعقاد المؤتمر الثامن عشر في عام
 ،2019وفقا ً للمبادئ التالية؛

)(3

(أ)

اعتماد المواد التنظيمية الخاصة بلجنة الهيدرولوجيا بلغة وصفية أكثر عندما يكون ذلك مالئماً،
وتعزيز ثقافة االمتثال ،اعترافا ً بخصوصية الهيدرولوجيا؛

(ب)

تناول الالئحة الفنية ومواضيع مختارة في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم
 ،)168وفي المراجع المتعلقة بالهيدرولوجيا وموارد المياه ،وفي المواد اإلرشادية والوثائق الفنية،

إنشاء فرقة من الخبراء تعمل ضمن الفريق العامل االستشاري من أجل استعراض المواد التنظيمية للجنة
ّ
الهيدرولوجيا وتقييمها ،ووضع خطة مفصّلة لتحديث هذه المواد واإلشراف على تنفيذها ،وإعداد نص منقح
لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث ،بهدف عرضه على المجلس التنفيذي في عام ،2018
والنظر في فوائد ومخاطر مواءمة الترتيب الهرمي للجنة الهيدرولوجيا وتسمية موادها التنظيمية وفقا ً
للممارسات والمصطلحات العامة للمنظمة ()WMO؛

تطلب من األمين العام أن يواصل دعم رئيس اللجنة ) (CHyوالفريق العامل االستشاري في ما يلي:
)(1

توفير التدريب على تطوير نظام إدارة الجودة خالل فترة ما بين الدورتين المقبلة من أجل إشراك المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا على نحو أكثر فعالية في هذه األولوية؛

)(2

إعطاء األولوية لترجمة المواد اإلرشادية بشأن نظام إدارة الجودة ،بما في ذلك القائمة المرجعية ودراسات
الحالة المتعلقة بإعداد نظام إدارة الجودة ألي مركز وطني للهيدرولوجيا ،إلى اللغات الرسمية األخرى لألمم
المتحدة ،في حدود الموارد المتوافرة؛

)(3

المحافظة على الموقع الشبكي المخصص إلطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا
 ،http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.phومواصلة تطويره؛

)(4

استكمال إعداد المراجع بشأن تقييم موارد المياه ورسم خرائط لمخاطر الفيضانات ،ونشرها؛

)(5

النظر في إعداد مرجع بشأن قياس الرواسب (حمل قاع النهر والحمل المعلّق)؛

)(6

االنتهاء من تحديث "المبادئ التوجيهية بشأن دور المرافق الوطنية للهيدرولوجيا وتشغيلها وإدارتها" (مطبوع
المنظمة رقم )1003؛

)(7

مواصلة التعاون مع منظمة التوحيد القياسي ) ،(ISOبما في ذلك تحديد المواد األخرى التي يتعيّن النظر فيها
لغرض اعتمادها كوثائق مشتركة ،ووضع ترتيبات مماثلة للتعاون مع الكيانات الدولية أو اإلقليمية األخرى
التي تقوم بوضع المعايير ،عندما يكون ذلك مناسباً؛

تدعو األعضاء إلى المساهمة في جهود الترجمة من خالل توفير التمويل أو التطوّ ع لترجمة الوثائق المختلفة المتعلقة
بإطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا؛
تدعو االتحادات اإلقليمية ،من خالل األفرقة العاملة التابعة لها والمسؤولة عن الخدمات الهيدرولوجية وموارد المياه،
إلى تحديد الرائد (الروّ اد) في نظام إدارة الجودة من أجل تعزيز اعتماد المرافق الوطنية للهيدرولوجيا في األعضاء
اآلخرين في اإلقليم لنظام إدارة الجودة.
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القرار

(CHy-15) 3

مشروع تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى التقدم الذي أحرزه المشروع خالل فترة ما بين الدورتين السابقة في إعداد مواد توجيهية لمساعدة المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsفي تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق ،بما في ذلك إسداء المشورة للمرافق الوطنية
( )NHSsبشأن كيفية إجراء تحليل بسيط ،ولكن سليم ،لعدم اليقين في قياس التصريف،
وإذ تشير أيضا ً إلى:
)(1

التوصيات التي قدمتها لجنة اإلدارة فيما يتعلق بخطة العمل المقبلة للمشروع،

)(2

أن مدة منصب أعضاء لجنة اإلدارة قد انتهت خالل الدورة الحالية للجنة،

وإذ ترى التعاون الممتاز المقام مع منظمات خارجية تشاطر المنظمة ( )WMOاهتمامها بتحقيق أهداف المشروع ،مثل
الرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ( ،)IAHRوالرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ( ،)IAHSوالمنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ( ،)ISOورابطة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية (،)HMEI
تقرر:
)(1

مواصلة تنفيذ المشروع خالل فترة ما بين الدورتين القادمة؛

)(2

اعتماد اختصاصات وتشكيل لجنة اإلدارة للمشروع ،حسبما يرد في مرفق هذا القرار؛

تطلب من الفريق العامل االستشاري أن يقر ،بصفته اللجنة التوجيهية للمشروع ،خطة العمل النهائية للمشروع لفترة ما
بين الدورتين القادمة  2020 -2017على أساس توصيات لجنة اإلدارة ومداوالت الدورة الحالية للجنة الهيدرولوجيا ،على
أن تتضمن خطة العمل أنشطة ونتائج متوخاة محددة وحداً زمنيا ً وميزانية مقدرة؛
تطلب أيضا ً من الفريق العامل االستشاري أن ينشئ آليات تكقل التعاون الوثيقة بين المشروع والمرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي فيما يتعلق بأفضل الممارسات واإلبتكارات في قياس التدفق؛
تطلب من األمانة أن توفر الدعم الالزم لهذا النشاط الهام ،ال سيما من خالل تفعيل التشكيل الجديد للجنة اإلدارة في
أقرب وقت ممكن ،و من خالل تقديم التمويل المطلوب في الميزانية المعتمدة ،في حدود الموارد المالية المتاحة؛
تحث األعضاء على المشاركة بنشاط في هذا المشروع ،ال سيما عن طريق تعزيز استخدام نواتج المشروع على
المستوى الوطني ،واإلسهام بموادهم التوجيهية الوطنية في قاعدة بيانات المشروع؛
تشجع المنظمات المشاركة على مواصلة مشاركتها النشطة في المشروع ،ال سيما عن طريق دعم ممثليها في لجنة
اإلدارة ،والترويج للمبادرة بين شبكاتها للجهات المنتسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  (CHy-14) 2الذي لم يعد سارياً.
______________________________________________________________________________________
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المرفق للقرار (CHy-15) 3

لجنة اإلدارة لمشروع لجنة الهيدرولوجيا ( )CHyالمعني بتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق
(ترد اإلضافات التي تقترحها لجنة اإلدارة تحتها خط)
-1

االختصاصات

(أ)

تقديم توجيه عام للمشروع وإعداد وتحديث وتنفيذ خطة عمل المشروع حسب االقتضاء لمراعاة وجهات
النظر المختلفة للمنظمات المشاركة؛

(ب)

تحديد الثغرات والمتطلبات المقبلة فيما يتعلق بأهداف المشروع؛

(ج)

تقديم توصيات للمنظمات المشاركة بشأن األنشطة التي يمكن أن تنظر في تنفيذها دعما ً للمشروع؛

(د)

ينبغي آلحاد ممثلي المنظمات المشاركة تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز إلى هيئاتهم التأسيسية حسبما
تطلب هذه الهيئات ذلك؛

(هـ)

تقديم تقارير بشأن التقدم المحرز والمسائل األخرى التي يرى رئيس لجنة الهيدرولوجيا ورئيس اللجنة
التوجيهية للمشروع أنها هامة.

-2

العضوية

(أ)

ممثل الرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ()IAHR؛

(ب)

ممثل الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ()IAHS؛

(ج)

ممثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ()ISO؛

(د)

ممثل رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ()HMEI؛

(هـ)

ممثل األفرقة العاملة اإلقليمية التابعة للمنظمة ( )WMOفي مجال الهيدرولوجيا؛

(و)

ممثل لجنة الهيدرولوجيا (الرئيس) التابعة للمنظمة (.)WMO

ويمكن دعوة خبراء آخرين لمساعدة اللجنة بصفتهم الشخصية والمهنية ،على أن ال يتجاوز مجموع عددهم مجموع عدد
األعضاء وأن تتم المحافظة على التوازن بين األوساط التشغيلية واألكاديمية وأوساط المستخدمين.
وينبغي أن يقوم رئيس لجنة الهيدرولوجيا بتعيين نائب للرئيس يتم اختياره من بين جميع األعضاء والخبراء المدعوين.
وتتزامن مدة العضوية مع فترة ما بين الدورتين للجنة الهيدرولوجيا ( .)CHyويمكن للمؤسسات إعادة تعيين ذات الممثل
التابع لها لعدد غير محدود من المرات.
ويجوز لرئيس لجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyبعد التشاور مع المنظمات األربع األخرى المشاركة ،تعديل هذه
االختصاصات وتشكيل العضوية إذا ما اعتبر هذا األمر ضروريا ً لتنفيذ المشروع.
-3

الدعم لخدمات األمانة

ستقدم أمانة المنظمة

()WMO

للجنة مساعدة بخدماتها من خالل فرع الهيدرولوجيا وموارد المياه في المنظمة (.)WMO
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-4

أساليب العمل

ستجري معظم األعمال عن طريق البريد اإللكتروني والمؤتمرات عن بُعد والمؤتمرات الفيديوية ،مع إمكانية عقد
اجتماعات شخصية إذا ما رأى الرئيس ضرورة لذلك وإذا ما أتيحت الموارد ،على أال يقل ذلك عن مرتين خالل فترة ما بين
الدورتين ،وعادة ما يكون ذلك في بداية فترة ما بين الدورتين وفي نهايتها.

القرار

(CHy-15) 4

حوكمة المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي

)(GHSF

إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 19مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية (،)WHYCOS

)(2

القرار  - (EC-68) 6المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي )،(GHSF

)(3

االستعراض الشامل للنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية،

وإذ تشير أيضا ً إلى أن المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) (GHSFقد أنشئ تحديداً للوصول إلى المستخدمين
النهائيين من خالل تحسين النظم والقدرات التشغيلية في مجالي القياس الهيدرولوجي ومراقبة الماء ،وتوسيع قاعدة
البيانات الهيدرولوجية وتبادل القدرات ،وتيسير تقاسم البيانات على نحو مفتوح ومجاني .وسينفذ المرفق ) (GHSFذلك
من خالل إعداد وتفعيل نظم مبتكرة للمراقبة والمعلومات ،ودعم المشاريع اإلقليمية والمحلية الرامية إلى بناء شبكات
مستدامة لألرصاد الجوية الهيدرولوجية وإعداد بيانات تتاح بالمجان ،وتشجيع استخدام مبادئ إدارة الجودة،
وإذ أحاطت علما ً بأن المنظمة ) (WMOوالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) (SDCقد وقعتا اتفاقا ً من أجل التمويل
األولي للمرفق )،(GHSF
توافق على ما يلي:
)(1

هيكل المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFواختصاصاته وعضويته (انظر المرفق  1لهذا القرار) ،الذي
يستعيض عن الفريق االستشاري الدولي للنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(WIAGالذي لم يعد له
بالتالي وجود؛

)(2

اختصاصات لجنة مركز االبتكار ) (InnoCوعضويتها ،وتجيز للمجلس االستشاري تنقيحها عند االقتضاء؛

تقرر إضفاء الصفة الرسمية على تسمية مرفق المنظمة ) (WMOالعالمي لدعم القياس الهيدرولوجي الستخدامها في
الوثائق والمراسالت الرسمية ،واعتماد تسمية "المركز الهيدرولوجي" المختصرة ألغراض الترويج وألغراض أخرى
ذات طابع رسمي أقل؛
تطلب إلى األعضاء ووكاالت التمويل تقديم الدعم ،حسب االقتضاء ،للمرفق ) ،(GHSFال سيما مكونات النظام العالمي
لرصد الدورة الهيدرولوجية ) (WHYCOSومركز االبتكار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(CHy-15) 4

المجلس االستشاري للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي

)(GHSF

-1

االختصاصات

(أ)

النظر في مفهوم المرفق ) (GHSFومكوناته وأهدافها وفوائدها/تكاليفها المتوقعة ومسائلها التشغيلية وتطورها
في المستقبل وإسداء المشورة إلى مكتب المرفق ) (GHSFبشأنها؛

(ب)

استعراض وتقييم وضع كل مكون من مكونات المرفق ) (GHSFعلى حدة ،والتقدم المحرز نحو تحقيق
أهدافها الخاصة ،واقتراح استراتيجيات لإلجراءات التصحيحية الضرورية؛

(ج)

استعراض العالقة بين المرفق ) (GHSFوالبرامج الدولية األخرى ذات الصلة ،السيما من حيث التنسيق
وتجنب التداخل/اإلزدواجية ،والتوصية بإجراءات تصحيحية؛

(د)

استعراض االختصاصات والتشكيل وإسداء المشورة بشأنها على أساس دوري.

وفيما يتعلق بأنشطة االبتكار:
(هـ)

الموافقة على استراتيجية االبتكار ومجاالت التركيز االبتكاري التابعة للمرفق )(GHSF؛

(و)

تعيين لجنة االبتكار واستعراض تشكيلها على أساس دوري؛

(ز)

تقديم اإلشراف والمشورة للجنة مركز االبتكار في تحديد مجاالت التركيز بالنسبة للمركز ،واستعراض
الدعوات لتقديم المقترحات ،واستعراض المقترحات المقدمة ،والموافقة على التمويل؛

(ح)

تقديم المشورة بشأن أوجه التقدم المحرز في تكنولوجيا القياس الهيدرولوجي المبتكرة والجهات/المنظمات
التي تقوم بذلك.

-2

العضوية

(أ)

الرئيس ،لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyالتابعة للمنظمة )( (WMOالرئيس)؛

(ب)

خبير من الفريق االستشاري العامل التابع للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyيتحمل المسؤوليات ذات الصلة؛

(ج)

ممثل عن البنك الدولي؛

(د)

ممثل عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )(SDC؛

(هـ)

جهة معنية بالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية )( (WHYCOSشخص يتمتع بتجربة سابقة في
مشروع لنظم رصد الدورة الهيدرولوجية ))(HYCOS؛

(و)

جهة معنية بمركز االبتكار (شخص يتمتع بتجربة سابقة أو حالية)؛

(ز)

ممثل عن رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI؛

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
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(ح و ط) ممثالن عن مؤسسات تابعة لمنظومة األمم المتحدة مهتمة بالقياس الهيدرولوجي.
ويمكن دعوة مراقبين من قبيل الشركاء الماليين والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين للمنظمة ) .(WMOويكون رئيس
شعبة النظم األساسية في الهيدرولوجيا بمثابة أمين المجلس االستشاري.
وتتزامن مدة العضوية مع فترة ما بين الدورتين للجنة الهيدرولوجيا ( .)CHyويمكن للمؤسسات إعادة تعيين ذات الممثل
التابع لها لعدد غير محدود من المرات.

-3

أحكام أخرى

ويجوز لرئيس لجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyبعد التشاور مع المنظمات المشاركة األخرى ،تعديل هذه االختصاصات
وتشكيل العضوية إذا ما اعتبر ذلك ضروريا ً لتنفيذ المشروع.
ويجتمع المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFمرتين في السنة على نحو محبذ ،وذلك أساسا ً من خالل عقد المؤتمرات
عن طريق الفيديو ،وعقد اجتماع مباشر على األقل خالل فترة ما بين الدورتين .ويحرص األمين على إعداد محاضر
االجتماعات ونقاط العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفق  2للقرار

(CHy-15) 4

لجنة مركز االبتكار
-1

)(InnoC

االختصاصات

بتوجيه عام من المجلس االستشاري للمرفق ):(GHSF
(أ)

استعراض وإقرار استراتيجية االبتكار ومجاالت االبتكار وتحديثها على أساس دوري،

(ب)

إ قرار معايير االختيار ألنشطة االبتكار ،من قبيل اآلثار والفوائد المتوخاة إزاء أهداف المرفق )،(GHSF
ومضاعفة حظوظ واحتماالت النجاح ،وما إلى ذلك.

(ج)

تقييم أو إقرار أو رفض اقتراحات أنشطة االبتكار المقرر تمويلها من صندوق االبتكار،

(د)

إقرار تخصيص الموارد المتعلقة بالموظفين والدعم المالي ألنشطة االبتكار من خالل صندوق االبتكار،

(هـ)

إشراك إدارات المنظمة ) (WMOوالشركاء الخارجيين في أنشطة االبتكار ذات الصلة،

(و)

توجيه أنشطة االبتكار ودعمها لضمان الفعالية والنجاعة،

(ز)

موارد واستثمارات خارجية سليمة (استراتيجية االبتكار الخارجية على سبيل المثال) ودعم إدارة المرفق
) (GHSFفي إعداد الطلب الخاص للموافقة عليه،

(ح)

تحديد مستوى سرية أنشطة االبتكار،

(ط)

إقرار استراتيجية البراءات واستعراض تطورات البراءات على أساس دوري،

(ي)

اقتراح األطراف والمنظمات الثالثة ،التي يتعين عليها أن تساهم في تحديد أنشطة االبتكار وتنفيذها ،على
المجلس االستشاري،

القرارات
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(ك)

إبالغ المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFمرحليا ً بالتقدم المحرز في أنشطة االبتكار.

-2

العضوية

(أ)

رئيس المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFأو الشخص الذي يعينه (الرئيس)،

(ب)

ممثل عن الفريق االستشاري العامل التابع للجنة الهيدرولوجيا )،(CHy

(ج)

ممثالن عن الشركاء الماليين،

(د)

أعضاء خارجيون من ذوي السمعة نظراً لخبرتهم في مجاالت االبتكار،

(هـ)

خبيران صناعيان (رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )،)(HMEI

(و)

ممثل عن الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) (IAHSو/أو الرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية
البيئية )،(IAHR

(ز)

خبير علمي من وسط البحوث أو منشأة صاعدة.

ويكون رئيس شعبة النظم األساسية في الهيدرولوجيا بمثابة أمين لجنة مركز االبتكار ) .(InnoCويمكن للجنة
أن تدعو ضيوفا ً لحضور االجتماع ،من قبيل شركاء ماليين إضافيين أو مستشارين هيدرولوجيين إقليميين تابعين
للمنظمة ) (WMOأو معاهد للبحث .ويقرر المجلس االستشاري للمرفق ) (GHSFمدة العضوية .ويمكن للمؤسسات إعادة
تعيين ذات الممثل التابع لها لعدد غير محدود من المرات.
)(InnoC

-3

أحكام أخرى

وستحرص إدارة المناخ والماء ) (CLWالتابعة للمنظمة ) (WMOعلى التنسيق والتعاون الداخليين ألمانة ) ،(WMOال سيما مع
إدارة خدمات الطقس والحد من أخطار الكوارث ) (WDSوإدارة نظم الرصد والمعلومات ).(OBS
وتجتمع اللجنة ) (InnoCوفقا ً لدورة االبتكار السنوية (من المحبذ مرتين في السنة ،وذلك أساسا ً من خالل عقد المؤتمرات
عن طريق الفيديو ،ولكن مع الحرص على عقد اجتماع مباشر على األقل خالل فترة ما بين الدورتين) .ويحرص األمين
على إعداد محاضر االجتماعات ونقاط العمل.

القرار

(CHy-15) 5

عمليات البيانات وإدارة البيانات
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

احتياجات األعضاء المتزايدة إلى نظم مالئمة للمعلومات وإلدارة البيانات الهيدرولوجية،

)(2

القرار  - (Cg-17) 23مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة،
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)(3

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
التقرير النهائي للدورة الثانية لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها
)،(IPET-OSDE

وإذ تدرك:
)(1

)(2

)(3

)(4

أهمية إدراج رصدات وبيانات هيدرولوجية موثوقة في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSونظام معلومات المنظمة )،(WIS
أن مبادرة رئيس اللجنة ) (CHyإلنشاء بوابة لإليضاح واالختبار للمرحلة األولى للنظام ) ،(WHOSقد ُكللت
بالنجاح وحظيت بموافقة واسعة النطاق،
أن جود ة واستدامة البرمجيات المجانية و/أو المفتوحة المصدر ،كنظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية
وعلم المناخ والهيدرولوجيا ) (MCHتتوقفان أساسا ً على عدد مستخدميه ومطوريه،
أن الطلبات الجديدة والمتزايدة ُتحال اآلن إلى المراكز العالمية للبيانات ،ال سيما لدعم التقييم واإلدارة العالميين
لموارد المياه العالمية ،في سياق أهداف التنمية المستدامة واإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

وإذا تشير إلى طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية بمراقبة التقدم المحرز في مجال عمليات البيانات
وإدارة البيانات (انظر الفقرة  4.1.110من التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم ،)1157
وإذ تسلم باإلسهامات الطويلة األمد المقدمة ألنشطتها من المراكز العالمية للبيانات ،وهي المركز العالمي لبيانات
الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز العالمي لمناخيات الهطول ( )GPCCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية
) (IGRACومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات )،(HYDROLARE
تقر مواصلة تنفيذ المرحلة األولى للنظام ) ،(WHOSوكذلك المفهوم األولي للمرحلة الثانية للنظام ) ،(WHOSعلى النحو
المبين في إطار البند التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا مع القرارات والتوصيات
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1184الملخص العام ،الفقرات  4.1.3.4إلى  ،)4.1. 3.8وتطلب من الفريق العامل االستشاري أن
يعد ،بدعم من أمانة المنظمة ) ،(WMOخطة تنفيذ أولية تشمل مسائل من قبيل الحوكمة والهيكل والعالقات مع النظام
) (WIGOSوالنظام ) ،(WISوإتاحة البيانات الشرحية ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARوأن يحدد
بوضوح أدوار اللجنة ) (CHyواألمانة والمراكز العالمية للبيانات والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) ،(NMHSsوأن يعرضها على الدورة السبعين للمجلس التنفيذي في  2018إلقرارها؛
تطلب من رئيس اللجنة ما يلي:
)(1

تشكيل فرقة عمل محدودة وتكليفها بإعداد تقرير للمجلس التنفيذي بشأن الدور المتطور للمركز
والمركز ) (IGRACوالمركز ) ،(HYDROLAREوعالقتها بالمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بمراقبة وقياس التقدم
المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وإسهاماتها في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
ودعمها للنظام ) (WHOSوالمرفق ) ،(GHSFومبادرات اللجنة ) (CHyاألخرى؛

)(2

االتصال برئيس لجنة علم المناخ ) (CClللتوصل إلى اتفاق مع لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyعلى إدراج المركز
العالمي لمناخيات الهطول ) (GPCCفي فرقة العمل وفي استعراض دورها المتزايد المشار إليه أعاله ،على
غرار المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية
) (IGRACومركز البيانات الدولي بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات )(HYDROLARE؛

)(GRDC

القرارات
)(3
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مواصلة ضمان وجود تمثيل الئق للجنة في فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(ICG-WIGOSوفي أفرقة النظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISالمعنية
األخرى؛

تطلب من الفريق العامل االستشاري ما يلي:
)(1

إعداد نسخة جديدة من متطلبات الرصد وبيان اإلرشادات في مجال التطبيق "الهيدرولوجيا" ،مع مراعاة خطة
تنفيذ المرحلة الثانية للنظام ) ،(WHOSوالتي ستعرض على فرقة الخبراء ) (IPET-OSDEفي النصف الثاني
من  ،2017وإتاحتها للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمن خالل الموقع الشبكي للنظام العالمي للرصد
الهيدرولوجي )(WHOS؛

)(2

إشراك لجنة النظم األساسية ) (CBSلكفالة اتساق المرحلة  2من النظام العالمي للرصد الهيدرولوجي
) (WHOSبالكامل مع استراتيجية نظام معلومات المنظمة ).(WIS 2.0

تطلب من األمين العام أن يواصل تشجيع تطوير البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر للهيدرولوجيا (كنظام إدارة
قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ) ،)(MCHوفقا ً لمتطلبات المستخدمين ،وأن يتيحها لجميع
المستخدمين؛
تدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

)(2

المساهمة في المراكز العالمية للبيانات عمالً بالتوصية الواردة في التقرير المرفوع إلى المجلس التنفيذي
والمشار إليه أعاله ،لضمان توافر البيانات الهيدرولوجية والمعلومات الهيدرولوجية ذات الصلة والهامة
للبرامج التي تدعمها المنظمة ) ،(WMOولضمان الوصول إليها؛
النظر إلى قواعد بيانات األرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا ) (MCHعلى أنها أداة ممكنة إلدارة
البيانات في عملياتها المتعلقة بالبيانات؛

تدعو أيضا ً األعضاء المستضيفين لمراكز عالمية للبيانات إلى مواصلة توفير موارد كافية لضمان أن تكون هذه المراكز
قادرة على التشغيل وتقديم الخدمات على المدى الطويل؛

القرار

(CHy-15) 6

مبادرة التنبؤ بالفيضانات وإسهام لجنة الهيدرولوجيا في برنامج إدارة مخاطر الكوارث
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
()1

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ،2030-2015

()2

القرار  - )Cg-17( 10إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة ()WMO
في الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة،

()3

المقرر  - )EC-68( 6تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد (،)CAP

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
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وإذ تشير إلى أن نطاق مبادرة المنظمة  WMOللتنبؤ بالفيضانات يشمل جميع أنشطة التنبؤ الهيدرولوجي ،مثل األنشطة
المتعلقة بالفيضانات الخاطفة وفيضانات األنهار ،بما في ذلك التنبؤات الموسمية والفيضانات الساحلية الناجمة عن عرام
العواصف،
وإذ تالحظ أنه لتعزيز نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ( ،)MHEWSيجب أن تستند فرادى مكونات نظام اإلنذار
المبكر على أساس معلومات فنية وعلمية سليمة ،إذ ال يمكن توفيرها إال من خالل المختصين المعنيين،
وإذ تقر باالهتمام الناشئ في البلدان الموجود خارج المناطق التي تنفذ فيها مشاريع إيضاحية من خالل النهج المتكامل
للمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( )CIFDPفي تعزيز اإلنذارات المبكرة بالغمر الساحلي وإبالغها،
تقرر إعادة التأكيد على دعمها الستمرار تنفيذ مبادرة التنبؤ بالفيضانات وفقا ً الستراتيجيتها وخطة عملها ،وتوصيات
االجتماع الثاني للفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات لتعزيز تركيز مبادرة التنبؤ بالفيضانات على األنشطة
المرتب طة بالتنبؤات القصيرة األجل إلى المتوسطة األجل وخطة عمل الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات
للفترة ،2019-2016
تؤكد أهمية البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( )APFMوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ( )IDMPبحسبانهما
مثالين ممتازين لنهج متكامل إلدار ة مخاطر الفيضانات والجفاف واإلسهامات األساسية لمجتمع الهيدرولوجيا للمنظمة
 WMOفي أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛
تطلب إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا بما يلي ،بمساعدة األعضاء المناسبين من الفريق العامل االستشاري ()AWG
وخبراء الفريق المفتوح العضوية ومن خبراء لجنة الهيدرولوجيا (:)OPACHE
()1

ضمان استمرار المساهمة النشطة للجنة الهيدرولوجيا في أنشطة المنظمة  WMOفي مجال إدارة مخاطر
الكوارث مع تعزيز مبادئ اإلدارة المتكاملة للفيضانات واإلدارة المتكاملة للجفاف وزيادة إبراز اإلسهامات
الهيدرولوجية األخرى مثل تعزيز نظم اإلنذار المبكر الشاملة ( )E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات؛

()2

التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ( )JCOMMإلجراء تقييم مشترك
للمرحلة األولية للمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( ،)CIFDPواعتماداً على نتائجه ،النظر في
استصواب إعداد هيكل وإجراءات حوكمة لتحويل المشروع  CIFDPإلى منصة أكثر استدامة لتعزيز نظم
وطنية لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة للتصدي للفيضانات في المناطق الساحلية؛

()3

أن يدرج في إطار مجال التركيز "التطبيقات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية" نشاطا ً يشمل دراسة إمكانية
تطبيق بروتوكوالت جديدة ،من قبيل بروتوكول التحذير الموحد ( ،)CAPفي التحذيرات العامة من المخاطر
الهيدرولوجية ،وتحديد مزاياها.

القرار
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إسهام لجنة الهيدرولوجيا في النظام المتكامل للمنظمة  WMOلمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
()1

القرار  - )Cg-17( 11نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل،

القرارات
()2

المقرر  - )EC-68( 55تنفيذ نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر،

()3

نتائج المناقشات السابقة على انعقاد دورة لجنة الهيدرولوجيا بشأن هذا الموضوع؛
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وإذ تدرك:
()1

قيمة النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ في إعداد تحليالت ونواتج تنبؤات بشأن األرصاد الجوية وإتاحتها
لألعضاء بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة؛

()2

أن الرؤية الخاصة بنظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر خالل الخمسة عشر عاما ً المقبلة تتوقع زيادة
الدقة في نواتج التنبؤ واستبانتها وإبالغها لتوفير معلومات دقيقة ومفصلة عن أمور من قبيل ميزانيات المياه
المغلقة في معظم مستجمعات المياه إلى جميع أعضاء المنظمة  WMOوفقا ً الحتياجاتهم؛

وإذ تسلم بالقدرة المتنامية لمراكز التنبؤ المختلفة على توفير نظم تنبؤ فعالة وقابلة للتكيف ،بما في ذلك النواتج
الهيدرولوجية ،لتمكين األعضاء والشركاء من دعم صانعي القرارات التخاذ قرارات أكثر استنارة؛
تقرر اإلسهام بنشاط في وضع وتنفيذ نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر وإدراج هذه األنشطة في خطة عملها
وأنشطتها المستقبلية وفقا ً لذلك؛
تطلب إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا أو أعضاء الفريق االستشاري العامل المفوضين:
()1

ضمان أن جميع الجوانب والمواصفات الهيدرولوجية ،وبخاصة احتياجات المرافق
مجسدة بشكل مالئم في تطوير نظام جديد معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر؛

()2

النظر في استعراض تعاريف نطاقات التنبؤ في الهيدرولوجيا ،والواردة في الالئحة الفنية :المجلد الثالث –
الهيدرولوجيا ،وتقديم توصية للمجلس التنفيذي بالتعديالت الالزمة لتكون أكثر اتساقا ً مع تلك المستخدمة في
مجال األرصاد الجوية ،ولكن مع اإلبقاء على االختالفات وإدراج التعاريف األخرى المالئمة للهيدرولوجيا؛

()3

وضع مقترح لهيكل شامل للهيدرولوجيا داخل النظام الجديد لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر يشمل ،فيما
يشمل ،البيانات والتحليالت والتنبؤات الهيدرولوجية ويمكن أن يشمل كيانات جديدة مثل المراكز
الهيدرولوجية العالمية واإلقليمية والوطنية ،مع تحديد األدوار والمسؤوليات بوضوح؛

()4

إعداد وثائق توضح إجراءات التعيين والوظائف اإللزامية للمراكز الجديدة وأنشطتها ،مع مراعاة مبدأ أنه
يتعين على المراكز العالمية واإلقليمية أن تحترم أدوار المرافق  NMHSsومسؤولياتها األساسية في تقديم
خدمات التنبؤ واإلنذار المتعلقة بالفيضانات؛

()5

التفاعل مع مختلف مبادرات التنبؤ العالمية واإلقليمية إلذكاء وعيها بهذه العملية المستمرة ،والسيما بالبند
أعاله؛

()6

تقديم تقارير مرحلية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر إلى الدورة
السادسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا؛

NMHSs

واهتماماتها

4

تحث األعضاء على تقديم الدعم لتنفيذ الجوانب الهيدرولوجية في إطار نظام معالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في
المستقبل.
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وضع نظام تجريبي عالمي تابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-17) 11نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل،

)(2

المقرر  - (EC-68) 55تنفيذ نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر،

وإذ تشير أيضا ً إلى أن عدداً من األعضاء يصدرون حاليا ً تحليالت منتظمة للظروف الهيدرولوجية الوطنية الراهنة التي
تكملها على نحو متزايد تقييمات استشرافية لمدى التغير المحتمل في حالة المياه على النطاقات الزمنية دون الفصلية إلى
الفصلية،
وإذ تشير كذلك إلى أن عدداً من النظم العالمية واإلقليمية والعابرة للحدود وثيق الصلة بهذه المبادرة ،علما ً أن المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا هي الجهات الرئيسية المستخدمة للنظام،
وإذ تدرك الفرصة المتاحة حاليا ً لدمج تطورات المنظمة ) (WMOفي تقاسم البيانات الهيدرولوجية وتنبؤات األرصاد
الجوية ومعلومات التنبؤات المناخية ،مع التطورات الناجمة عن أوساط البحوث العالمية للتمكين من استحداث أدوات
وخدمات جديدة بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية لتكميل االحتياجات القائمة لألعضاء،
وإذ تدرك أيضا ً أوجه التقدم المحرز في تقديم التوقعات على النطاقات الزمنية دون الفصلية إلى الفصلية وضرورة
استمرار الدوائر الهيدرولوجية في التفاعل على نحو أوثق مع المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ( )RCOFsأو أنشطة
مماثلة لضمان االستجابة لمتطلبات الدوائر الهيدرولوجية،
تقرر:
)(1

إطالق النظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية؛

)(2

الموافقة على تشكيل فرقة عمل للخبراء لإلشراف على المرحلة التجريبية للمبادرة ،وإبالغ لجنة الهيدرولوجيا
بالنتائج؛

تطلب من الفريق العامل االستشاري ما يلي:
)(1

تحديد اختصاصات وعضوية فرقة عمل الخبراء مع الحرص على إشراك ممثلين من البلدان النامية؛

)(2

أن يدعم ،من خالل هذه المبادرة ،تطوير قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي مجال التنبؤ على
النطاقات الزمنية دون الفصلية إلى الفصلية كإسهام في اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

تؤكد الحاجة إلى ربط هذه المبادرة على نحو وثيق بأنشطة أخرى للمنظمة كالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )( (WIGOSال سيما باغتنام الفرص التي يتيحها النظام العالمي للرصد الهيدرولوجي ) )(WHOSوالنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،وتشجع على ربط االتصال ،حسب االقتضاء ،باألنشطة األخرى ذات الصلة؛
تطلب من رئيس اللجنة بحث فرص تطوير هذه المبادرة باعتبارها نشاطا ً مشتركا ً بين اللجان بمشاركة لجان فنية أخرى؛

القرارات
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تحث األعضاء على تقديم الدعم للمبادرة من خالل المساهمة بالخبرات والقدرات والمعلومات القائمة بشأن متطلباتهم،
واعتماد نواتج النظام استناداً إلى البيانات الملحوظة.

القرار
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بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تضع في االعتبار:
)(1

)(2

األهمية المتزايدة التي تتسم بها مسائل التعليم والتدريب في بيئة سريعة التغير ،ال سيما في مجالي
الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه،
األهمية الخاصة ألنشطة بناء القدرات في نجاح تنفيذ الممارسات والمعايير الموصى بها والمع ّدة تحت مظلة
إطار إدارة الجودة ) - (QMFالهيدرولوجيا،

)(3

أن البعض فقط من جماعات الممارسين في اللجنة
واألسباب المحتملة لذلك،

)(CHy

)(4

أن النظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية
ثالثين عاماً ،لكن جدواه تكاد تكون منعدمة اليوم،

)(HOMS

)(5

قد استعان بهم أعضاء المنظمة استعانة نشطة،
كان نظاما ً بارزاً لنقل التكنولوجيا ألكثر من

ضرورة وضع الصيغة النهائية لدليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية والهيدرولوجيا
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1083المجلد الثاني،

وإذ تالحظ:
)(1

أن ممارسة اعتماد استراتيجية للمنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه
للسنوات األ ربع القادمة في دورة للجنة الهيدرولوجيا قد أسفرت عن نتائج إيجابية من خالل تحديد المبادئ
التوجيهية ألنشطة المنظمة ) (WMOفي مجالي التعليم والتدريب في هذه المجاالت تحديداً صريحاً ،وتركيز
جهود برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRPعلى تلبية االحتياجات الحقيقية للمرافق الوطنية
للهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية،

)(2

ضرورة مواصلة الجهود لحشد موارد إضافية من خارج الميزانية لتلبية االحتياجات المتزايدة للتعليم
والتدريب ،إذ إن الموارد المتوافرة ال يمكن أن تلبي إال جزءاً من هذه االحتياجات،

)(3

أن الطلبات التي وردت مؤخراً من األعضاء للحصول على مساعدة في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه
تستتبع عاد ًة استجابات في مجال بناء القدرات أشمل من مجرد أنشطة التعليم والتدريب،

تقرر:
)(1

أن استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه ،الواردة في
مرفق هذا القرار ،ينبغي أن تسترشد بها أنشطة المنظمة في هذا المجال للفترة 2020-2017؛
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)(2

مواصلة اتباع نهج نقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة الذي يتألف من نظام قوي يوفر دعما ً فنيا ً كامالً لعدد
محدود من األنشطة؛

)(3

إغالق الموقع الشبكي للنظام المتعدد األغراض للهيدرولوجيا التطبيقية )(HOMS؛

تطلب إلى الفريق العامل االستشاري والى األمانة النظر في إعداد حلول مفتوحة المصادر ونابعة من جماعات
الممارسين لتعزيز نقل التكنولوجيا لسلسلة قيمة أهم نواتج وخدمات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا )(NHSs؛
تطلب إلى األمانة زيادة دعمها لفرقة العمل المشتركة بين المنظمة ) (WMOواليونسكو والمعنية بمجموعات التعليم
األساسي ) (JTT-BIPمن أجل كفالة أن يكون ما ينتج عن عمل فرقة العمل من تعديالت على المواد التنظيمية للمنظمة
) (WMOجاهزاً لالعتماد في الدورة السبعين للمجلس التنفيذي في عام 2018؛
تشجع األعضاء على دعم تنفيذ االستراتيجية من خالل توفير دورات دراسية في المجاالت ذات األولوية؛ وتوفير منح
دراسية ومعلمين للدورات الدراسية الدولية التي تنظمها المنظمة ) (WMOأو تشارك في تنظيمها؛ والمشاركة بنشاط في
جماعات الممارسين التي تهمهم؛ واتخاذ أي إجراءات أخرى يرونها مالئمة لتعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه.
__________
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  ،(CHy-14) 6الذي لم يعد سارياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استراتيجية المنظمة ) (WMOلبناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه للفترة

2020-2017

مفاهيم ومبادئ عامة
مقدمة
الغرض من هذه الوثيقة هو وضع المبادئ التوجيهية التي يتعين أن تستند إليها أنشطة المنظمة فيما يتعلق بالتعليم
والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه في الفترة .2020-2017
وقد أُعدت الوثيقة مع مراعاة ما يلي:
-

الخبرة المتراكمة خالل ثالث فترات فاصلة بين الدورات (اثني عشر عاماً) في إدارة األعمال على نحو
موجه نحو الطلب على أساس إطار مفاهيمي عام محدد من خالل وثيقة استراتيجية؛

-

خالل الفترة المالية األخيرة للمنظمة ) ، (WMOظلت الموارد المالية المتاحة في المنظمة للهيدرولوجيا وموارد
المياه بوجه عام (وألنشطة التعليم والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه بوجه خاص) ثابتة تقريباً،
بينما ازداد الطلب نسبيا ً من أعضاء المنظمة مع علو شأن قضية “المياه” وتص ّدرها قمة جدول األعمال
السياسي الدولي؛

-

تزايد نسبة الموارد الخارجة عن الميزانية التي تخصصها الجهات المانحة ألنشطة بناء القدرات في مجالي
الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه ،بفضل جهود المنظمة في تعبئة الموارد ،مع التشديد على المجاالت
المتعلقة باألولويات االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOمن قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية والحد من
مخاطر الكوارث؛
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-

إدراك استمرار الحاجة إلى استخدام الموارد المتاحة االستخدام األمثل من خالل تركيز دعم المنظمة المقدم
مباشر ًة لمنظمي أنشطة التعليم والتدريب ،أو من خالل تقديم ال ِم َنح الدراسية لاللتحاق بالدورات الدراسية التي
تتناول المجاالت التي تحددها “األوساط المعنية بالهيدرولوجيا في المنظمة” باعتبارها مجاالت تتطلب منحها
األولوية في االهتمام ،حيث تستطيع المنظمة التأثير على وضع المناهج الدراسية التي تمثل توازنا ً جغرافيا ً
مالئماً ،والذي يثبت أنها فعالة بالقياس إلى التكلفة؛

-

المزايا الواضحة المستمدة من زيادة مشاركة لجنة الهيدرولوجيا في وضع االستراتيجية وتنفيذها ومراقبتها
وتحديثها؛

-

أن مكتب التعليم والتدريب يمثل داخل أمانة المنظمة
أما تقديم المنح الدراسية فمن مسؤولية لجنة المنح الدراسية؛

الوحدة الرئيسية لتنفيذ أنشطة التعليم والتدريب،

-

النجاح النسبي لمفهوم المراكز اإلقليمية للتدريب
دراسة جدوى المجمّع العالمي للمنظمة؛

-

الحاجة إلى استعراض مجموعة برامج التعليم األساسي ) (BIPللمتخصصين في الهيدرولوجيا وفنيي
الهيدرولوجيا وإعداد معايير للكفاءة في مجال الهيدرولوجيا؛ والتركيز على أنشطة التعليم والتدريب ،مع
مراعاة االحتياجات اإلقليمية التي تعبّر عنها االتحادات اإلقليمية وهيئاتها الفرعية المعنية بالهيدرولوجيا؛

-

أن أنشطة التعليم والتدريب في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه قد عززتها وكاالت أخرى تابعة لمنظومة
األمم المتحدة ،وبصفة خاصة الي ونسكو ،ومنظمات حكومية دولية ومنظمة غير حكومية أخرى ،ال سيما
الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) (IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية البيئية
).(IAHR

)(WMO

)(RTCs

بين أوساط المنظمة

)(WMO

والتقدم المحرز في

وعلى أساس ما ُذكر آنفاً ،حُددت المهمة والرؤية واألهداف الرئيسية التالية ،مع تحديث المجموعات المستهدفة ،واآلليات
الالزمة لتحديد المجاالت ذات األولوية ،ووسائل تنفيذ البرنامج الفرعي “بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة
موارد المياه”.
المه ّمة
دعم أعضاء المنظمة فيما يتعلق بتطوير قدراتهم وإمكانياتهم التقنية الوطنية في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد
المياه ،من خالل تقديم المساعدة المالية والفنية على السواء و/أو تعبئة الموارد الالزمة.
الرؤية
تساهم المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمساهمة فعالة في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في بلدانها من خالل
توليد المعلومات المالئمة عن حالة موارد المياه وتن ظيمها ونشرها وتقديم الخدمات الهيدرولوجية الالزمة.
األهداف
-

توفير تكنولوجيا المعلومات والبنى األساسية التنظيمية الالزمة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة الفنية ،مثالً من
خالل إنشاء وصيانة جماعات ممارسين ومكاتب للمساعدة؛

-

مساعدة أعضاء المنظمة في تقييم احتياجات هم المتعلقة بالتعليم والتدريب في مجالي الهيدرولوجيا وموارد
المياه؛

-

توفير تعليم وتدريب مالئمين للعاملين في المرافق الوطنية للهيدرولوجيا؛

-

مساعدة أعضاء المنظمة في وضع /تحديث المناهج الدراسية الوطنية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه؛
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-

مساعدة األعضاء عل ى تكييف التكنولوجيا واستخدامها لزيادة القدرات الوطنية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه؛

-

تشجيع التعاون بين دوائر الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛

-

تحقيق أمثل استخدام للموارد المتاحة ،وتعبئة موارد خارجة عن الميزانية.

تحديد المجموعات المستهدفة
المجموعة المستهدفة األولى تشمل الموظفين الفنيين والمهنيين العاملين في مرافق الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية
الهيدرولوجية التي يملكها أعضاء المنظمة ،بمن في ذلك المديرون العلميون والمهندسون والتكنولوجيون والفنيون .أما
المجموعة المستهدفة الثانية فتتألف من الوكاالت األكاديمية والحكومية المعنية بالهيدرولوجيا وموارد المياه .ولئن كان
عال من
أصبح من الشائع حاليا ً إدراج المجتمعات المحلية ومستخدمي المياه والمجتمع المدني بشكل عام على مستوى ٍ
األولوية ،في هذا الصدد ،يتعين إدراك أنهم سيكونون بوجه عام خارج نطاق هذه االستراتيجية نظراً للطابع المتخصص
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية .وسيولى اهتمام خاص الحتياجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsفي البلدان النامية نظراً ألنها التي يمكن أن تستفيد أكثر استفادة من مساعدة المنظمة ).(WMO
تحديد أولويات المواضيع
ينبغي من ناحية المبدأ أن تكون أنشطة التعليم والتدريب التي تدعمها المنظمة موجهة نحو الطلب .وستح َّدد االحتياجات
على أساس المدخالت الواردة من أعضاء المنظمة ،واألفرقة العاملة المعنية بالهيدرولوجيا والتابعة لالتحادات اإلقليمية
(أو المجموعات المشابهة) ،ولجنة الهيدرولوجيا وهيئاتها الفرعية ،واالستقصاءات التي تجريها أمانة المنظمة.
وهذا يعني أن الدعم المقدم لمنظمي الدورات الدراسية وكذلك الموافقة على المنح الدراسية سيتركزان على المجاالت
التي حُددت على النحو المبين آنفاً ،وسيكون هناك مجال مع ذلك لدعم الطلبات على أساس كل حالة على حدة ،لكن
ينبغي أن يكون ذلك في نطاق محدود.
آليات نقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة
قررت الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا تغيير نهجها بالتركيز على إعداد نظام شامل لتقديم الدعم الفني لعدد
محدود من األنشطة .وقد ُنفذ ذلك من خال ل إنشاء سلسلة من جماعات الممارسين ومكاتب المساعدة في لجنة
الهيدرولوجيا.
ومن المقترح ،استناداً إلى الدروس المستفادة في تنفيذ هذه اآلليات ،إنشاء جماعتين للممارسين على األقل خالل الفترة
 2020-2017لدعم سلسلة القيمة الكاملة لنواتج معينة للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،وتوخي الفعالية في تشجيع زيادة
مشاركة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي تلك الجماعات .ومن المقترح أيضا ً تقييم ما إذا كان هذا النهج
األشمل ذا قيمة مضافة أكبر لموظفي تلك المرافق .وفي حالة مكاتب المساعدة ،إضافة إلى المكتب التقليدي للبرنامج
المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMيُتوخى وجود مكاتب أخرى في البرنامج الدولي لقياس ضوء النهار )،(IPMP
والمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) ،(GHSFومبادرات أخرى .وسيُنظر في تنسيق هذه المبادرات المفيدة قدر
اإلمكان ،مع الحرص دائما ً على سهولة الحل المقترح بالنسبة للمستخدمين.
وينبغي بحث إمكانية تشجيع ودعم التعاون بين المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي نفس المنطقة إزاء مواضيع
محددة ،على سبيل المثال عبر تمويل بعثات للخبراء من أحد البلدان لتدريب زمالء في أثناء العمل من بلد آخر.
أنواع أنشطة التعليم والتدريب
بهدف توسيع نطاق البرنامج الفرعي “بناء القدرات في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه” ،سيجري التشديد على
األنشطة القصيرة األمد ،المنخفضة التكلفة ،ذات إمكانية تحقيق تأثير كبير فيما يتعلق بأعداد المستفيدين بدون النيل من
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جودة األنشطة .ونظراً للقيمة المثبتة فعليا ً ألنشطة من قبيل “تدريب المدربين” و“الحلقات الدراسية الجوالة” ،فإنه
سيجري إيالء األولوية لها ،وعدم االستعانة بالدورات الدراسية اإلقليمية إال عندما يثبت أنها أكثر الحلول عملية.
وستصدر شهادات يتم فيها تحديد النتائج ومستوى الدورة الدراسية ومدة المحاضرة بالساعات.
أما المؤتمرات /الحلقات الدراسية /حلقات العمل التي تتناول مسائل محددة ال تغطيها مراكز التدريب القائمة فسيجري
تنظيمها ،ويفضل أن يكون ذلك من خالل ترتيبات الرعاية المشتركة.
واستناداً إلى الخبرة اإليجابية المكتسبة في السنوات األخيرة في استخدام أساليب التعلّم عن بُعد والتعلّم المولّف ،وتطبيق
أحدث تكنولوجيات المعلومات المتاحة ،سيجري التركيز على دورات تدريبية ذات طابع عام باستخدام هذه األساليب،
وبذل كافة الجهود الممكنة إلشراك المراكز اإلقليمية للتدريب ) (RTCsوالمؤسسات األكاديمية األخرى في تخطيط
الدورات الدراسية وتقديمها من أجل مضاعفة التوعية في كافة أقاليم المنظمة ).(WMO
وعلى الرغم مما يتسم به إذكاء الوعي الجماهيري أو التدريب المجتمعي من أهمية كبيرة ،فإن هذه االستراتيجية
ال تركز على هذه األنشطة حيث أنه من األيسر الفصل بين هذه المجاالت وتلك المكرّسة لتعليم وتدريب موظفي المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
وسائل دعم أنشطة التعليم والتدريب
تقدم المنظمة الدعم ألنشطة التعليم والتدريب في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه من خالل إحدى اآلليات التالية:
-

اللقاءات التدريبية في إطار برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ) :(HWRPفي ضوء الموارد المتاحة لن ّ
تنظم
سوى حفنة من الدورات الدراسية الدولية أو سيشترك في تنظيمها في إطار هذه الوسيلة .وينبغي بوجه عام
تكريس الدعم الكامل للطبعة األولى من الدورة الدراسية .وتبعا ً ألهمية الدورة ،ينبغي توخي تنظيم طبعات
بلغات غير االنكليزية .وستحصل الطبعات الالحقة على دعم أقل ،ويفضّل أن يكون من مصادر خارجة عن
الميزانية .أما المعايير الرئيسية للبت فيما إذا كانت دورة من الدورات تستحق الدعم المباشر أم ال فهي( :أ)
أن تتوفر للمنظمة إمكانية التأثير في وضع المناهج الدراسية؛ (ب) ضمان وجود التوازن الجغرافي المناسب،
حتى ولو كان على المستوى اإلقليمي وحده؛ (ج) تحقيق فعالية التكاليف؛ (د) القابلية للتكرار؛

-

الدعم التمكيني (الجزئي) :تطلب الجهات القائمة بتنظيم الدورات الدراسية في إطار هذه الوسيلة الدعم من
المنظمة بعدة طرق ،بدءاً بمجرد استخدام شعار المنظمة وانتها ًء بمساهمة مالية محدودة (أقل من 10 000
دوالر أمريكي عاد ًة) .وينبغي أن تستند القرارات المتخذة بهذا الخصوص على أساس كل حالة على حدة إلى
مدى أولوية مجاالت المواضيع المتناولة ،وماضي التعاون بين القائمين على تنظيم الدورات الدراسية
والمنظمة ) ،(WMOوسمعة المؤسس ة القائمة بتنظيم هذه الدورات ،وعدد المشاركين الدوليين وتمثيلهم
الجغرافي ،وعدد المشاركين من البلدان النامية؛

-

الدعم في إطار األنشطة العادية لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه :تقوم عاد ًة مختلف مكونات البرنامج
العادي للهيدرولوجيا وموارد المياه ،التي ُتنفذ من خالل المشاريع ،من قبيل المرفق العالمي لدعم القياس
الهيدرولوجي ) ،(GHSFوالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(WHYCOSونظام التوجيه الخاص
بالفيضانات الخاطفة ذي التغطية العالمية ) ،(FFGSوالبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات )،(APFM
بتنظيم أنشطة تدريبي ة في مواضيع ذات صلة بعملها .ويجري تمويل هذه األنشطة التدريبية من الميزانية
العادية المخصصة لكل مشروع ،وسيظل تنظيمها في المستقبل وفقا ً للمبادئ التوجيهية الواردة في هذه
االستراتيجية؛

-

المِنح الدراسية :يتعين طلبها عن طريق الممثل الدائم للبلد الذي ينتمي إليه المرشح لدى المنظمة .ويتعين
إعطاء األفضلية هنا للدورات الدراسية المتعلقة بمجاالت المواضيع ذات األولوية ،التي استعرضت المنظمة
) (WMOمحتوى ومستوى برنامج الدراسة المتعلق بها للتحقق من مطابقته الستراتيجيتها بشأن التعليم
والتدريب في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه ).(HWR
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آلية التنفيذ
بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يضطلع به برنامج التعليم والتدريب في تنسيق أنشطة التعليم والتدريب في جميع
المجاالت التي تهم المنظمة ) ، (WMOوإلى أنه يتضمن بالفعل آليات وإجراءات راسخة ،فإنه يبدو من المالئم العمل من
خالل آليات وإجراءات مشابهة .وينبغي العمل على إنشاء مراكز تدريب إقليمية جديدة للمنظمة ) (WMOأو مكونات
منها ،مع التركيز بشكل خاص على مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه ،والتشجيع على تنفيذ أنشطة مشتركة مع المراكز
المنشأة بالفعل .وينبغي إيالء اهتمام وثيق لتطوير مفهوم المجمّع العالمي.
ومتى أمكن وكان ذلك مالئماً ،ينبغي إنشاء جماعة من المعلمين لموضوع بعينه من أجل العمل معا ً على وضع المناهج
الدراسية ،وتقاسم المواد والخبرات التعليمية ،ومناقشة المشاكل المشتركة .وستش ّكل هذه الجماعة من المعلمين ،إضافة
إلى ذلك ،جماعة من المدربين بوسعها ،تحت إشراف محدود من أمانة المنظمة ) ،(WMOتنظيم نشاط تدريبي وفقا ً
لمعايير لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyالمحددة في هذه االستراتيجية.
وسوف تستمر إجراءات التقييم بالنسبة لجميع الدورات الدراسية في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه التي تتلقى الدعم
من المنظمة ) ،(WMOوذلك باستخ دام اآلليات المعتادة المصممة لهذا الغرض من جانب برنامج التعليم والتدريب ،وتنفيذ
تقييمات إضافية إن دعت الحاجة إلى ذلك.
وسيجري ،إضافة إلى ما ورد أعاله ،التركيز بصورة خاصة على إقامة الشراكات مع المؤسسات األكاديمية والرابطات
المهنية والعلمية الناشطة في الميادي ن التي تهم المنظمة والمتعلقة بالهيدرولوجيا وموارد المياه ،كالنهوض بتبادل
الموظفين األكاديميين ،ومشاركة المؤسسات في العالم المتقدم في رعاية دورات دراسية دولية محددة تنظمها المؤسسات
في البلدان النامية ،وتقديم المساعدة الفنية في إعداد برامج المناهج والدورات الدراسية.
وسيولى اهتمام خاص لتعاون الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) ،(IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث
الجيولوجية البيئية ) ، (IAHRومع اليونسكو بوجه عام ومع المعهد الدولي لهندسة البنى األساسية والهيدرولوجيات والبيئة
التابع لليونسكو ) ،(UNESCO-IHEبوج ه خاص ،لالستفادة من مستواها األكاديمي والعلمي الرفيع ومن شبكاتها الواسعة
النطاق ومرافقها وتسهيالتها المتميزة.
المجاالت ذات األولوية للفترة

2020-2017

بنا ًء على توصية الدورات السابقة للجنة الداعية إلى إعداد األنشطة التدريبية وفقا ً لالحتياجات التي تعبّر عنها األفرقة
العاملة المعنية بالهيدرولوجيا وموارد المياه التابعة لالتحادات اإلقليمية ) (RAW GsHوبشأن استخدام األدلة والمراجع
وغيرها من المواد اإلرشادية التي تصدر تحت مظلة إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ،أُعدت الدورات الدراسية التالية:
-

قياس االنسياب؛

-

التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها؛

-

تشغيل وصيانة المحطات األوتوماتية؛

-

نظام إدارة قاعدة بيانات األرصدة الجوية وعلم المناخ وعلم الهيدرولوجيا )(MCH؛

-

أساليب مراقبة المياه الجوفية وتقييمها (بالتعاون مع المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية )(IGRAC؛

-

دورة التعلّم عن بُعد بشأن العلوم الهيدرولوجية األساسية؛

-

دورة التعلّم عن بُعد بشأن المواضيع المتقدمة في مجال الهيدرولوجيا والعلوم الهيدرولوجية.

وثمة دورات دراسية أخرى قيد اإلعداد ،مثل:
-

تقدير التدفق المنخفض والتنبؤ به؛

القرارات
-

إعداد نظام إدارة الجودة ) (QMSللمرافق الوطنية للهيدرولوجيا )(NHSs؛

-

شراء وتشغيل وصيانة أدوات قياس التدفق الصوتي المائي؛

-

تبادل البيانات الهيدرولوجية؛

-

دورة تعلّم عن بُعد بشأن القياس الهيدرولوجي.
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وأخيراً ،من المتوقع احتمال أن يبدأ إعداد دورات دراسية بشأن المجاالت التالية في الفترة  ،2020-2017في حالة العثور
على مؤسسات شريكة مناسبة:
-

التنبؤات الهيدرولوجية الممتدة؛

-

رسم خرائط مخاطر الفيضانات؛

-

انتقال الرواسب (من المحتمل بالتعاون مع المبادرة الدولية المعنية بالرواسب
الدولي ) (IHPالتابع لليونسكو).

)(ISI

للبرنامج الهيدورلوجي

القرار (CHy-15) 10

برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا وهيكلها
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى ما يلي :
)(1

القرار  – )Cg-17( 18برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه،

)(2

تقرير رئيس لجنة الهيدرولوجيا (،)CHy

)(3

تقارير أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGالذي أنشأته اللجنة في دورتها الرابعة عشرة،

)(4

تقرير األمين العام المتعلق بأنشطة اللجنة أثناء فترة ما بين الدورتين السابقة،

)(5

القرارات األخرى التي اعتمدتها اللجنة أثناء هذه الدورة،

وإذ تضع في اعتبارها الدور القيِّم الذي يؤديه خبراء الوكاالت الوطنية في تنفيذ أنشطة اللجنة،
تقرر:
)(1

اعتماد برنامج العمل الوارد في المرفق  1لهذا القرار؛

)(2

إعادة إنشاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGالتابع للجنة الهيدرولوجيا ،والذي يعمل أيضا ً بوصفه اللجنة
التوجيهية لمشروع تقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق ،بالهيكل الوارد في المرفق  2لهذا القرار؛

)(3

إنشاء فريق واحد مفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHEلدعم عمل اللجنة ،مع اختيار
الخبراء لالضطالع بأنشطة محددة على أساس كل حالة على حدة وفقا ً لمجال خبرتهم؛

)(4

دعوة الخبراء التالية أسماؤهم إلى العمل كأعضاء في الفريق العامل:
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السيد ( Harry Linsالواليات المتحدة األمريكية)  -رئيس لجنة الهيدرولوجيا

(أ)

(ب) السيد ( Silvano Pecoraإيطاليا)  -نائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا
(ج) السيد ( Jan Danhelkaالجمهورية التشيكية)
السيد

(د)

Harry Dixon

(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)

(هـ) السيدة ( Janice Fulfordالواليات المتحدة األمريكية)
(و)

السيد ( Tom Kanyikeأوغندا)

(ز)

السيدة ( Hwirin Kimجمهورية كوريا)

(ح) السيد ( Yuri Simonovاالتحاد الروسي)
(ط) السيد ( Narendra Tutejaأستراليا)
(ي) السيد ( Marcelo Uriburu Quirnoاألرجنتين)
(ك) السيد ( Jianging Yangالصين)
تحث األعضاء على تعيين خبراء إضافيين في الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( ،)OPACHEمع
إيالء االعتبار الالزم لتشجيع المساواة بين الجنسين ،وكفالة توفر كل أعضاء الفريق ( )OPACHEعلى المشاركة في
أنشطة اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (CHy-14) 7الذي لم يعد سارياً.

______________________________________________________________________________________

المرفق

1

للقرار

(CHy-15) 10

مشروع برنامج العمل في المستقبل للجنة الهيدرولوجيا
عند تطوير أنشطتهم ،ينبغي أن يتصل أعضاء الفريق العامل االستشاري ( ،)AWGحسب الضرورة ،بالهيئات
1.1
والبرامج المعنية األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOمن قبيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
ونظام معلومات المنظمة ()WIS؛ وبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRPوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف
()IDMP؛ والمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( )CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي
( )SWFDPولجنة علوم الغالف الجوي ()CAS؛ ولجنة النظم األساسية )(CBS؛ ولجنة علم المناخ ()CCl؛ واإلطار
العالمي للخدمات المناخية ()GFCS؛ ولجنة األرصاد الجوية الزراعية ()CAgM؛ واللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
()JCOMM؛ والنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛ ومكتب مشروع المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛ وفريق
الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب؛ ولجنة األرصاد الجوية لخدمة الطيران واألفرقة العاملة في
المنظمة ( )WMOوأطر ونظم إدارة الجودة؛ كما ينبغي أن يتصل أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGبالبرامج
والمنظمات األخرى ،من قبيل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو)؛ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP؛ ومعهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه ()UNESCO-IHE؛

القرارات
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والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ()ISO؛ واالتحاد الجيوفضائي المفتوح ()OGC؛ والرابطة الدولية للهندسة والبحوث
الهيدرولوجية ( )IAHRوالرابطة الدولية لعلوم الهيدرولوجيا (.)IAHS
مجال التركيز :دعم التنسيق والتنفيذ
سيقوم كل من رئيس لجنة الهيدرولوجيا ،الذي يفوّ ضه المؤتمر ليترأس الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ
1.2
بالفيضانات ( )FFI-AGالتابعة للمنظمة ( ،)WMOوالمجلس االستشاري للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
) ،(GHSFونائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا ،وعضو في الفريق العامل االستشاري ( )AWGيؤدي دور "ميسّر
المشروع" ،بإقامة حلقات وصل مع الشركاء المعنيين داخل المنظمة ( )WMOوخارجها ،بهدف تحويل الفرص إلى
أنشطة مشاريع ملموسة ،وضمان حصول المسائل التي تدعمها األمانة على التوجيهات الضرورية من اللجنة (.)CHy
وستقع على عاتقهم مسؤولية االضطالع باألنشطة التالية:
(أ)

االتحادات اإلقليمية :ضمان تنسيق أنشطة االتحادات اإلقليمية ،وبصفة خاصة األفرقة العاملة التابعة
لالتحادات اإلقليمية والمعنية بالهيدرولوجيا ( ،)RA WGHsفي نطاق األنشطة الشاملة للجنة ،وضمان االتصال
الفعال بين اللجنة وهذه األفرقة المذكورة؛

(ب)

بناء القدرات :تحديد وإرشاد األعمال المتعلقة باالحتياجات من التعليم والتدريب والالزمة ألنشطة اللجنة في
إطار اإلستراتيجية المعتمدة للتعليم والتدريب من أجل الهيدرولوجيا وموارد المياه ( )HWRوإطار إدارة
الجودة – الهيدرولوجيا .والن ظر في وضع حلول مفتوحة المصدر ومستندة إلى مجموعات الممارسة لتشجيع
نقل التكنولوجيا وإدارة المعارف؛

(ج)

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( )APFMوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ( :)IDMPتمثيل لجنة
الهيدرولوجيا ،بالتنسيق مع عضو الفريق العامل االستشاري ( )AWGالمعني بالتطبيقات والنواتج والخدمات
الهيدرولوجية ،في اللجان االستشارية التابعة للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ()APFM؛ وتمثيل لجنة
الهيدرولوجيا في اللجنة االستشارية التابعة للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ( ،)IDMPحسب المبادئ
التوجيهية التشغيلية لكال البرنامجين؛

(د)

نظام معلومات المنظمة ( /)WISالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) : (WIGOSتمثيل لجنة
الهيدرولوجيا في فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد (ICG-
 )WIGOSوتنسيق مشاركة خبراء لجنة الهيدرولوجيا المعنيين في أفرقة الخبراء الخاصة بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ()WIS؛

(هـ)

اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( :)GFCSتمثيل لجنة الهيدرولوجيا في أفرقة العمل المعنية بخطة التشغيل
والموارد وبالمراقبة والتقييم ،واالتصال حسب الضرورة بأمانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ()GFCS
(بالتعاون مع وحدات الدعم الفني التابعة للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( )APFMوالبرنامج
المتكامل إلدارة الجفاف ( ))IDMPبشأن المسائل ذات الصلة بالمساهمة الهيدرولوجية/الفائدة من اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ()GFCS؛

(و)

النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( :)GDPFSاإلشراف على عملية تعيين المراكز الهيدرولوجية العالمية
والمحلية (بما في ذلك التفاوض واالتصال مع النظام العالمي لإلنذار بالفيضانات ) (GLOFASوالنظام
األوروبي لإلنذار بالفيضانات ) (EFASوالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ( )IHPالتابع لليونسكو والشراكة
العالمية للفيضانات ( )GFPوغيرها).

(ز)

مراكز البيانات :إنشاء فرقة عمل صغيرة إلعداد تقرير يتعلق بالدور المتزايد لكل من المركز العالمي لبيانات
الجريان السطحي ) (GRDCوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ) (IGRACومركز البيانات الدولي
بشأن هيدرولوجيا البحيرات والخزانات ) ،(HYDROLAREواالتصال برئيس لجنة علم المناخ ) (CClفيما
يتعلق بمشاركة المركز العالمي لمناخيات الهطول ).(GPCC
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مجال التركيز :القياسات والمراقبة ونظم المعلومات
سيتولى أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGمسؤولية تنفيذ األنشطة التالية بدعم من خبراء الفريق
1.3
المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHEحسب االقتضاء:
(أ)

نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) :(WMOتطوير وتنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرصد
الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOالذي يوفر خدمات موحّ دة لشبكة اإلنترنت ،واستضافة
البيانات ،وحفظ البيانات ،وإنقاذ البيانات ونشرها ،والتدريب ذي الصلة ،استناداً إلى سياسات البيانات
والمعايير المعتمدة ،وتقديم الدعم لوظائف المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ( )GHSFفيما يتعلق
بنظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة )(WMO؛

(ب)

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي (( )GHSFبما في ذلك النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
( :))WHYCOSالعمل كعضو في المجلس االستشاري التابع للمرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
()GHSF؛ وتقديم اإلرشادات الفنية بشأن أنشطة النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ( )WHYCOSإلى
مكتب المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ()GHSF؛ ودعم برنامج المعلومات الخاص بالخدمات
الهيدرولوجية واالتصال بأعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGالمسؤولين عن نظام الرصد
الهيدرولوجي ) ،(WHOSوالمشروع العاشر واالبتكار والبيانات الجديدة؛

(ج)

المشروع العاشر :ترؤس لجنة اإلدارة ووضع الصيغة النهائية لبرمجيات تحليل جوانب الشك )(UAاألساسية
واختبارها ،وتطوير قدرات تحليل جوانب الشك الخاصة بأجهزة دوبلر الصوتية لقياس مقاطع التيارات
( ،)ADCPبما في ذلك التوحيد القياسي لحساب التصريف وتقدير التصريف عبر تقنيات مختلفة ،وإصدار
وثائق إرشادية ألغراض المعايرة واختبار األداء ،وتصميم "سباقات للزوارق" لغرض مقارنة أدوات وتقنيات
قياس التدفق ،على ن حو يدعم في نهاية المطاف التحديد الكمي لجوانب الشك المتعلقة بالتصريف (مع وجود
نطاقات الخطأ عند مستويات الثقة المذكورة)؛

(د)

إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( :)QMF-Hمتابعة تطوير المواد التوجيهية ذات الصلة الخاصة بإطار
إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ( ،)QMF-Hبما فيها مواد دعم التدريب؛ وتوفير التدريب والمواد التوجيهية
الخاصة بنظام إدارة الجودة ( )QMSلجميع المرافق الوطنية للهيدرولوجيا على كافة المستويات (القياسات
والمراقبة والتنبؤ والنواتج ذات الصلة) وتعزيز اعتماد نظام إدارة الجودة ( )QMSوتنفيذه بشكل مناسب في
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا؛

(هـ)

الشبكات :مواصلة وضع توجيهات بشأن االستخدام األمثل للشبكات الهيدرومترية وإيالء األولوية للمحطات
مع أخذ جميع احتياجات المستخدمين في االعتبار ،بما فيها األوساط المعنية بالنمذجة؛ وتحديث التوصية بشأن
كثافة المحطات؛ والنظر أيضا ً في إمكانية تعزيز مفهوم المحطات الهيدرولوجية "الموروثة"؛

(و)

االبتكار والبيانات الجديدة :إسداء المشورة بشأن الدعوات لتقديم المقترحات وتقييم المع ّدات والبرمجيات
القائمة والصادرة عن مركز االبتكار العالمي والمطوّ رين اآلخرين ،بهدف استخدامها استخداما ً تشغيليا ً في
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،بما في ذلك المصادر غير التقليدية للبيانات من قبيل رصدات المواطنين،
التطورات والتطبيقات
ّ
وتكنولوجيات االستشعار عن بُعد ،بما فيها السواتل .وينبغي في هذا الصدد النظر في
الجديدة فيما يتعلق بالبيانات الضخمة.

مجال التركيز :التطبيقات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية
سيحتفظ أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGبمسؤولية تنفيذ األنشطة التالية بدعم من خبراء الفريق
1.4
المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHEحسب االقتضاء:
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(أ)

نظام إدارة الموارد المائية ) (WRMوالجفاف :استحداث أدوات و/أو التوصية بأدوات لتقييم الموارد المائية
وتنظيمها لتقديم المساعدة في اتخاذ القرارات ،بما في ذلك في إطار تقلبية المناخ وتغيّره ،من قبيل إعداد
المبادئ التوجيهية لتقييم شدة الجفاف الهيدرولوجي وآثاره على إدارة الموارد المائية ،ربما من خالل استخدام
مؤشرات الجفاف الهيدرولوجي .ويمكن التوصل إلى ذلك من خالل إنشاء مجموعة ممارسة معنية بحاالت
الجفاف؛

(ب)

النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية :اإلشراف على إنشاء وعمل فريق الخبراء الذي يسهر
على تنسيق المرحلة التجريبية للمبادرة؛

(ج)

التنبؤ الهيدرولوجي الموسمي ) :(SHPمتابعة وتلخيص تطوير قابلية استخدام التنبؤات المناخية دون الموسمية
إلى الموسمية إلى التنبؤات فيما بين السنوات (بما فيها نواتج المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ())RCOFs
لغرض التطبيقات الهيدرولوجية والتطبيقات المتعلقة بإدارة الموارد المائية (وصلة مع مشروع النمذجة
والتنبؤ المتقارنين بين الهيدرولوجيا والغالف الجوي ) (CHAMPوالمشروع اإليضاحي الخاص بالمنتدى
اإلقليمي للتوقعات المناخية لجنوب آسيا ( )SASCOFوالتنبؤ الهيدرولوجي الموسمي الممتد ) ،)(SHPإلى
جانب المساعدة في بناء واجهات االتصال مع مستخدمي المياه (في مجاالت الزراعة وإنتاج الطاقة والصحة
وغيرها)؛

(د)

الحد من مخاطر الكوارث ) :(DRRالمساهمة في إعداد محددات لفهرسة الظواهر الخطيرة (تعزيز المنظور
الهيدرولوجي) وتأدية دور ريادي في وضع الصيغة النهائية لمرجع رسم خرائط المناطق المعرّضة للفيضان،
بما في ذلك بحث مدى جدوى بروتوكوالت التحذير الموحد )(CAP؛

(هـ)

استراتيجية تنفيذ نظم اإلنذار المبكر من البداية إلى النهاية ) (E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات (باتباع نهج
مجموعة الممارسة) :وضع مبادئ توجيهية للتقييم من أجل المرافق الوطنية للهيدرولوجيا بهدف تقييم نظم
اإلنذار المبكر الشاملة ) (E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات الخاصة بها ،مع تعزيز العمل السابق بشأن "فعالية
خدمات التنبؤ بالفيضانات" (بما فيها إجراءات االختبار المستحدثة) ،ربما من خالل إنشاء فرقة عمل/فريق
عامل ،على نحو يتسق مع خطة عمل الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات للفترة ،2019-2016
و تطوير سبل الوصول إلى التكنولوجيات بينية التشغيل ،بما فيها المنصات والنماذج التي ينبغي استخدامها في
التنبؤ بالفيضانات؛ وإتاحة الوصول إلى التدريب والمواد اإلرشادية ،باالقتران مع البند (1.4و) أدناه ،بشأن
البنود المذكورة؛ وتقديم المساعدة في إعداد المشاريع؛

(و)

مبادرة التنبؤ بالفيضانات ( :)FFIضمان أن تشمل جميع المشاريع الرئيسية التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة
التنبؤ بالفيضانات (( )FFIالمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( )CIFDPونظام اإلرشاد الخاص
بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( ))SWFDPالمتطلبات وتعكس
أفضل الممارسات من أجل التنبؤ الفعّال والمستدام بالفيضانات ،بما في ذلك المناطق الحضرية ،على نحو
يتسق مع خطة عمل الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات للفترة  .2019-2016المشاركة في رئاسة
فريق توجيه المشروع ( )PSGالتابع للمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( ،)CIFDPوالمشاركة
في مشاريع فرعية تتعلق بالمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( ،)CIFDPوالتنسيق بشكل وثيق
مع عضو (أعضاء) الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHEالذي يشارك في
المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( ) CIFDPويساهم بشكل مماثل في المشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي ( )SWFDPوالمشاريع/األنشطة األخرى ،على نحو يضمن تحسين نظم اإلنذار المبكر
للتنبؤ بالفيضانات؛

(ز)

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( :)APFMالعمل مع البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات
( )APFMلتقديم التوجيهات والمواد التدريبية بشأن النظم الشاملة لإلنذار المبكر ( )EWSsبالنسبة للتنبؤ
بالفيضانات من خالل مكتب المساعدة الخاص باإلدارة المتكاملة للفيضانات ( ،)IFMوالمسائل األخرى من
قبيل إعداد المبادئ التوجيهية بشأن كيفية صياغة المعلومات المتعلقة بالتنبؤ العددي بالطقس لغرض
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استخدامها في التنبؤ بالفيضانات ،على نحو يتسق مع خطة عمل الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات
للفترة  .2019-2016وتمثيل لجنة الهيدرولوجيا في اجتماعات اللجنة االستشارية /لجنة اإلدارة التابعة للبرنامج
المشترك بشأن إدارة الفيضانات (.)APFM
األنشطة التي ستدعمها األمانة ،بدعم من خبراء الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا
( ،)OPACHEبدون مشاركة أعضاء الفريق العامل االستشاري ( )AWGبشكل مباشر
(أ)

البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( :)APFMتنفيذ األنشطة التي حددتها اللجنة االستشارية/لجنة اإلدارة
كأولوية؛

(ب)

البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ( :)IDMPاالتصال ببرنامج األرصاد الجوية الزراعية ( )AgMPلضمان
المدخالت الهيدرولوجية في البرنامج ،والمساعدة على تنفيذ األنشطة لتتماشى مع البرنامج المشترك بشأن
إدارة الفيضانات ()APFM؛

(ج)

إعداد بيان بشأن تعريف القيم الهيدرولوجية العادية؛

(د)

وضع مرجع بشأن قياسات نقل الرواسب (المعلّقة وحمل قاع النهر) وإعداد المواد التدريبية ذات الصلة؛

(هـ)

إعداد مواد إرشادية بشأن إيصال التنبؤات االحتمالية إلى مستخدمين مختلفين من األوساط المعنية بالمياه؛

(و)

استعراض الترتيب الهرمي للمواد التنظيمية الخاصة بلجنة الهيدرولوجيا ونمط الوثائق ،بما في ذلك إعادة
توزيع المحتويات إلى فئات مختلفة ،في سياق الجهود التي تبذلها المنظمة ) (WMOلتحسين االتساق واالتصال
بالفريق العامل االستشاري ) (AWGحسب االقتضاء؛

(ز)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص :االستجابة للطلب الوارد في القرار  67واالتصال بالفريق العامل
االستشاري ) (AWGحسب االقتضاء.

(ح)

التدفقات البيئية :العمليات الهيدرولوجية واإلدارة واالستجابة اإليكولوجية.

تطوع عضو واحد أو أكثر لقيادة تنفيذها
األنشطة التي سيتم تنفيذها إذا ّ
(أ)

المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تمثل توافر المياه وموثوقية اإلمداد بالمياه (بما في ذلك المؤشرات)؛

(ب)

تقييم الجوانب الهيدرولوجية لتجميع مياه األمطار والنواتج المحتملة؛

(ج)

إنقاذ البيانات ،بما فيها المبادئ التوجيهية لملء البيانات الناقصة؛

(د)

تقييم أساليب تصميم تقدير التصريف نظراً إلى تقلبية المناخ وتغيره؛

(هـ)

تنظيم أدوات التدريب الفني وتبادل البيانات لدعم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ()IWRM؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(CHy-15) 10

هيكل لجنة الهيدرولوجيا

دعم التنسيق والتنفيذ
الرئيس ونائب الرئيس وعضو واحد من الفريق العامل االستشاري
نظام معلومات المنظمة/النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ،اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ،النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،االتحادات اإلقليمية ،التعليم والتدريب…..

التطبيقات والنواتج والخدمات
الهيدرولوجية

القياسات والمراقبة ونظم
المعلومات

أنشطة أعضاء لجنة الهيدرولوجيا

األنشطة التي تدعمها األمانة

األنشطة التي تتطلب قيادة األعضاء

األنشطة التي تدعمها األمانة بمساعدة
األفرقة المفتوحة العضوية من خبراء
لجنة الهيدرولوجيا
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القرار

(CHy-15) 11

استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة الهيدرولوجيا
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تأخذ في االعتبار:
)(1
)(2

أن القرارات التي اع ُتمدت قبل دورتها الثالثة عشرة لم تعد سارية،
أن القرار  – )CHy-XIII( 3التنبؤ الهيدرولوجي وإدارة الفيضانات ،أصبح اآلن غير صالح نظراً ألن جميع
اإلجراءات الواردة تحت بند "تقرر" قد ُنفذت؛ وأن القرار  – )CHy-XIII( 6النظم العالمية المتكاملة للرصد
التابعة للمنظمة ( )WIGOSونظام معلومات المنظمة ( ،)WISقد أصبح غير صالح نظراً ألن القرار 5
) (CHy-15يتناول مشاركة ومساهمة اللجنة ( )CHyفي النظم العالمية ( )WIGOSوفي النظام ()WIS؛ وأن القرار 4
( – )CHy-14النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ،قد أصبح هو اآلخر غير صالح ألن ما تقرر فيه
إما قد ُنفذ وإما حل محله القرار ،(CHy-15) 4

وإذ تحيط علما ً مع االرتيا ح باإلجراءات التي اتخذتها الهيئات المتخصصة بشأن التوصيات المعتمدة قبل دورتها
الخامسة عشرة،
تقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرار  – )CHy-XIII( 1إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ،مع التعديالت المدخلة على
مرفقي هذا القرار ،والتي اعتمدتها الدورة الرابعة عشرة للجنة ،والتعديالت المترتبة على اعتماد القرار
(CHy-15) 2؛ والقرار  – )CHy-14( 1إسهامات لجنة الهيدرولوجيا في اإلطار العالمي للخدمات المناخية؛ والقرار
 – )CHy-14( 5إنشاء برنامج متكامل إلدارة الجفاف؛ وعدم اإلبقاء على سريان القرارات االخرى المعتمدة
في دوراتها السابقة؛

)(2

عدم اإلبقاء على سريان أي توصية من توصياتها السابقة ألنها أصبحت زائدة عن الحاجة.

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  )CHy-14( 8الذي لم يعد سارياً.
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التوصيات
التوصية (CHy-14) 1

أنساق تمثيل البيانات الهيدرولوجية
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى القرار  - (CHy-14) 3اقتراح اعتماد  Water ML 2.0ليكون معياراً،الذي استهل عملية ،تشمل االختبارات،
يمكن أن تسفر عن إمكانية اعتماد المعيار  WaterML 2.0كمعيار للمنظمة )،(WMO
وإذ تشير أيضا ً إلى أن نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WMOيقتضي تبادل المعلومات الهيدرولوجية بين
األعضاء،
وإذ تالحظ أن المعيار
المكونات ُتسمى "أجزاء"،

WaterML 2.0

قد تطور منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ليصبح مجموعة من

وإذ تشير إلى ما يلي:
)(1

التوحيد القياسي لعدد محدود من أنساق تمثيل البيانات يتيح لألعضاء إمكانية تحقيق وفورات في الوقت
واألموال،

)(2

اللجنة ) (CHyتعمل عن كثب مع االتحاد الجيوفضائي المفتوح على إعداد الجزء  1من المعيار
"السالسل الزمنية للرصدات" والجزء  2من المعيار " WaterML2التصنيف والقياس والمقاطع"،

)(3

WaterML2

مرجع نظام معلومات المنظمة )( (WISمطبوع المنظمة رقم  )1060يطلب من األعضاء إنشاء سجالت
للبيانات الشرحية الكشفية للنظام ) (WISلعرض المعلومات التي يرغبون في توفيرها لألعضاء اآلخرين،

)(4

نجاح اختبارات الجزء  1من المعيار " WaterML2السالسل الزمنية للرصدات" في عدة مشاريع إقليمية حول
العالم،

)(5

المعلومات المقدمة بشأن الجزء  2من المعيار " WaterML2التصنيف والقياس والمقاطع" في مناقشات ما قبل
الدورة،

توافق على التوصية  (CBS-16) 12المقدمة إلى المجلس التنفيذي العتماد مشروع القرار – أنساق تمثيل البيانات
الهيدرولوجية ،الوارد في مرفق هذه التوصية ،مع إضافة عبارة "يطلب إلى االتحاد الجيوفضائي المفتوح )"(OGC
المشار إليها فيه وفي المرفق  2لمشروع القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق التوصية

(CHy-15) 1

مشروع قرار للعرض على الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي
بشأن المعيار WaterML 2.0
أنساق تمثيل البيانات الهيدرولوجية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن لجنة الهيدرولوجيا قد استهلت نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WMOوالذي سيتطلب تبادل
المعلومات الهيدرولوجية بين األعضاء،
وإذ يشير أيضا ً إلى ما يلي:
)(1

التوحيد القياسي لعدد محدود من أنساق تمثيل البيانات يتيح لألعضاء إمكانية تحقيق وفورات في الوقت
واألموال،

)(2

لجنة ) (CHyتعمل عن كثب مع االتحاد الجيوفضائي المفتوح على إعداد تمثيل قياسي للسالسل الزمنية
للمعلومات الهيدرولوجية ،يُعرف بالجزء  1من المعيار  ،WaterML2وتمثيل قياسي لمعلومات التدفق ،يُعرف
بالجزء  2من المعيار ،WaterML2

)(3

)(4

)(5

مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.3يسجل أنساق تمثيل البيانات المستمدة من نماذج
البيانات،
مرجع نظام معلومات المنظمة )( (WISمطبوع المنظمة رقم  )1060يطلب من األعضاء إنشاء سجالت
للبيانات الشرحية الكشفية للنظام ) (WISلعرض المعلومات التي يرغبون في توفيرها لألعضاء اآلخرين،
الطبعة الصادرة لدليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد األول (مطبوع المنظمة رقم  )168تسبق زمنيا ً نظام
معلومات المنظمة وأعمال االتحاد الجيوفضائي المفتوح بشأن أنساق تمثيل البيانات الهيدرولوجية،

يقرر ما يلي:

[مالحظة :ما يرد تحت "يقرر ) (1وفي المرفق  ،1مقدم للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا للعلم لتوضيح السياق
الكامل لمشروع القرار .وستنظر الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية في مضمون كل منهما وستوصي عند
االقتضاء بأي تعديالت الزمة].
)(1

)(2

تعديل مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.3إلدراج الجزء  1والجزء  2من المعيار
 WaterML2كأنساق لتمثيل البيانات مالئمة لتبادل المعلومات الهيدرولوجية ،على النحو المحدد في
المرفق  – 1إدراج الجزء  1والجزء  2من المعيار WaterML2؛
تعديل دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد األول (مطبوع المنظمة رقم  ،)168على النحو المحدد في
المرفق 2؛

يطلب من األمين العام أن يعدل مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.3ومطبوع المنظمة رقم ،168
على النحو المحدد في المرفقين  1و 2على التوالي ،وإجراء ما قد يلزم من تعديالت تحريرية.
يطلب إلى االتحاد الجيوفضائي المفتوح ) (OGCتنقيح المواد (اإلعالمية) غير المعيارية استناداً إلى التعليقات التي
سيبديها ممثلو لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي الفريق العامل المعني بمجال الهيدرولوجيا ).(HDWG
ـــــــــــــــــــــــــــ
عدد المرفقات:
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Annex 1 to the draft Resolution for consideration by EC-69 on WaterML 2.0

Introduction of WaterML2 Part 1 and WaterML2 Part 2 into
Volume I.3 of WMO–No. 306 Manual on Codes
Amend WMO-No. 306 Manual on Codes Volume I.3 as follows.
Inthesection“FMsystemofextensiblemarkuplanguagerepresentations”addthefollowingentry.
FM 331 Ext. WMLTSXML

Hydrological Timeseries. Allows a monotonic series of observations over time
to be described to the level of detail required for accurate representation as
timeseries, with specific consideration for Hydrological data.
Res. X (EC-69)

FM 332 Ext. WMLRGSXML

Ratings, Gaugings and Sections. Allows the description of the process and
conversions used to determine hydrological observations such as river
discharge.
Res. X (EC-69)

Add new section FM231: WMLTS-XML and FM232 WMLRGS-XML following section FM 221: TMSL-XML.
FM 231: WaterML2 – Time series
FM 231-16 WMLTS -XML
231.1

WATERML2 TIME SERIES OBSERVATIONS

Scope

WMLTS-XML shall be used for the exchange in extensible markup language (XML) of time series of
hydrological information conforming to the “WaterML2.0 Part 1 Timeseries” conceptual model. WMLTS-XML
may be used directly to represent time series information or incorporated as components within other XML
encodings.
Note: WaterML2.0 Part 1 Timeseries was developed jointly by the World Meteorological Organization and
the Open Geospatial Consortium.
Note: The WMLTS-XML application schema and XML encoding are both described in the document OGC/IS
10-126r4 WaterML 2.0: Part 1 - Timeseries. A copy of that document is available at
http://wis.wmo.int/WMLTS and the reference version of the associated schema is available from
http://schemas.opengis.net/waterml/2.0 (WMO retains a copy of the schema at
http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
Note: Further information on handling application schema and data modelling can be found in the informal
document Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (available in English only from
http://wis.wmo.int/metce-uml).
Note: representation of non-hydrological information in time series should use FM-221 TMSL.
FM 232: WaterML2 – Ratings, Gaugings and Sections
FM 232-16 WMLRGS -XML

WATERML Ratings, gaugings and sections
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Scope

WMLRGS-XML shall be used for the exchange in extensible markup language (XML) of hydrological
information conforming to the “WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and Sections” conceptual model.
WMLRGS-XML may be used directly to encode Ratings, Gaugings and Sections information or incorporated
as components within other XML encodings.
Note: WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and Sections was developed jointly by the World Meteorological
Organization and the Open Geospatial Consortium.
Note: The WMLRGS-XML application schema and XML encoding are both described in the document 15018r2_OGC_WaterML2.0_part_2_-_Ratings_Gaugings_and_Sections (Version 1.0). A copy of that
document is available at http://wis.wmo.int/WMLRGS and the reference version of the associated schema is
available from http://schemas.opengis.net/waterml/part2/1.0 (WMO retains a copy of the schema at
http://schemas.wmo.int/waterml/part2/1.0).
Note: Further information on handling application schema and data modelling can be found in the informal
document Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (available in English only from
http://wis.wmo.int/metce-uml).

__________
Annex 2 to the draft Resolution for consideration by EC-69 on WaterML 2.0
(Modifications are marked as either added text or deleted text)
Addthefollowingnewparagraphbeforethefirstparagraphofsection“10.4.2
availability”toread:

Catalogues of data

The first step in using data is to discover what is available and where to find more information about it. For
data that are exchanged between Members, the Manual on the WMO Information System (WMO-No. 1060)
defines “WIS Discovery Metadata Records” that are published in the WIS Discovery Metadata Catalogue that
is available from all the Global Information System Centres (http://wis.wmo.int/giscs). These records describe
the datasets of information that are available; a record could describe as little as a single report or as much
as a complete archive of all observations from a country at the discretion of the owner of the data. They
should include enough information to allow a potential user to decide whether the data are likely of use and
are focused on describing the datasets. The Manual on WIGOS (WMO-No. 1160) defines the
complementary station metadata that describe the conditions under which observations were made, and
these records, compatible with the advice in section 10.2.3.2, are available from
http://oscar.wmo.int/surface).
Amend the first paragraph in section 10.4.6 to read as follows:
There are currently no standards Standards for data exchange formats for hydrological data have been
developed but not widely adopted. The only standards that exist are The most common exchange formats
are the de facto standard formats produced by the most common data loggers and database software
systems. Current data exchange formats generally fall into two categories, as follows.
Amend the final two paragraphs in section paragraph 10.4.6 to read as follows:
One major advantage of XML is that it can be specialized in particular subjects. For example, libraries have
defined an international format for describing the tags and rules for storing information about books in XML.
These standards indicate that all libraries can provide data that can be read and understood by all other
libraries. The same is gradually occurring in the more complex area of environmental science. Already there
are emerging XML formats for a wide range of applications, including the description of molecules and the
Climate Science Modelling Language. GIS data now have a comprehensive XML-based standard called the
Geography Markup Language (GML) that will allow the interaction of digital maps from all sources, and could
be used for the dissemination of spatial data. GML is the XML grammar defined by the Open Geospatial
Consortium (OGC) to express geographical features defined by the Open Geospatial Consortium (OGC) and
adopted by the International Organization for Standardization as ISO 19136-2 (Cox and others, 2004). GML
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serves as a modelling language for geographic systems as well as an open interchange format for
geographic transactions on the Internet. In addition, Observations and Measurements (O&M) is an
1
2
international OGC and ISO standard which defines a conceptual schema encoding for observations, and
for features involved in sampling when making observations. The standard can be used to describe
observation acts and their results, both within and between different scientific and technical communities.
Many of the definitions of these XML specialisms (areas in which XML specializes) are still evolving and thus
should be used with care. However, some successfully defined languages have achieved ISO standard
recognition. An XML specialization in the field of hydrology has not yet been developed, although the United
States National Weather Service has established a Hydrology XML consor- tium and produced a draft
hydrology XML schema. The World Meteorological Organization and the Open Geospatial Consortium have
jointly developed representations for time series of hydrological data (WaterML2.0 Part 1) and for ratings,
gaugings and sections (WaterML2.0 Part 2). These standards include references to more fundamental OGC
and ISO standards, including both GML and O&M, in support of harmonized data encoding and
interoperability. Standard references for these representations are available from the Manual on Codes
(WMO-No. 306) Volume I.3 as FM-231 and FM-232.
1.Observations and Measurements. http://www.opengeospatial.org/standards/om
2.ISO 19156:2011. Geographic information -- Observations and measurements.
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32574

(CHy-15) 2

التوصية

إسهامات لجنة الهيدرولوجيا في صياغة الخطة االستراتيجية
)2023-2020( للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
،إن لجنة الهيدرولوجيا
:إذ تشير إلى
 وال سيما مطالبة اللجان،2023-2020  إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة- )Cg-17( 71 القرار
) التي تقع في نطاقWMO( الفنية بالقي ام بدور رائد في صياغة الجوانب العلمية والفنية لبرامج وأنشطة المنظمة
،مسؤوليات كل منها

(1)

، استعراض قرارات المؤتمر السابقة- )EC-68( 82 والمقرر

(2)

 ذلك أنها تمثل مكونات،وإذ تأخذ في االعتبار أن القضايا المتعلقة بالمياه ستكون لها أهمية متزايدة في الخطة العالمية
 واتفاق باريس الخاص، وفي إطار عمل سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث،أساسية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 وإجراءات العمل المعجّ ل للدول الجزرية الصغيرة،)UNFCCC( باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 وغير ذلك من االتفاقات، للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية2015  ورؤية عام،)النامية (مسار ساموا
،والسياسات الدولية
( أن يكفل إبالغ المجلس التنفيذي بوضوح بإسهام أنشطة اللجنة في أولويات المنظمةCHy) تطلب من رئيس اللجنة
 حتى يكون الدور الرئيسي للهيدرولوجيا مفهوما ً ومؤثراً على،( اإلستراتيجية المتكاملة وذات المنحى الخدميWMO)
.2023-2020 النحو الالئق على الخطة اإلستراتيجية للفترة
:توصي المجلس التنفيذي بما يلي
 عن طريق رفع هذه القضايا إلى،2023-2020 إبراز القضايا المتعلقة بالمياه في الخطة االستراتيجية للفترة
 مع االعتراف بأهميتها لشتى البرامج؛،مستوى األولوية اإلستراتيجية

(1)
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)(2

مراعاة مسألة تكريس "الدعم إلدارة المياه إدارة مستدامة" باعتبارها أولوية استراتيجية ،بما يؤكد الدور المهم
للمنظمة ) (WMOفي المسا همة في أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمياه؛

)(3

مراعاة االحتياجات التالية لدوائر الهيدرولوجيا بشكل صريح عند صياغة الخطة االستراتيجية للفترة
:2023-2020
أساليب ابتكارية لمعالجة القصور في شبكات الرصد وضعف القدرة البشرية والفنية في المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا لجمع وتخزين وتحليل البيانات الهيدرولوجية ،من خالل المرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي ( )GHSFوالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ( ،)WHYCOSوتقديم
خدمات تهم المجتمع ،مع التركيز بشكل خاص على دعم استحداث تكنولوجيا مبتكرة في مجالي
الهيدرولوجيا والقياسات الهيدرولوجية (البيانات الكبيرة ،ومراصد المواطنين ،والمصادر الحاشدة،
واألدوات منخفضة التكلفة ،واالستشعار عن بعد ،والنواتج القائمة على البيانات الساتلية ،وما إلى
ذلك)؛

(أ)

(ب) نظم معلومات هيدرولوجية وتعزيز تبادل البيانات ،وتطوير النظام العالمي للرصد الهيدرولوجي
( ،)WHOSودعم مشاركة المرافق العالمية للهيدرولوجيا مشاركة فعالة ،والمساهمة فيها؛
(ج) تصميم وإعداد وتقديم خدمات هيدرولوجية مناخية مخصصة ،مع مراعاة بيانات ومعلومات الطقس
والمناخ من أجل معالجة الضغط المتزايد على موارد المياه بسبب النمو السكاني وزيادة المد الحضري
وتقلبية المناخ وتغيره وندرة المياه والتغيرات في استغالل األراضي واالحتياجات المستجدة الناجمة
عن اإلجراءات الدولية المتفق عليها؛
تعزيز قدرات األعضاء على إصدار تنبؤات دقيقة ومالئمة من حيث التوقيت وإنذارات مبكرة
بالمخاطر الهيدرولوجية المختلفة ،ال سيما بإصدار تنبؤات على أساس اآلثار وإنذارات على أساس
المخاطر ،وبدعم صانعي القرار في ظل ظروف عدم اليقين.

(د)

التوصية
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استعراض قرار المجلس التنفيذي استناداً إلى التوصيات السابقة للجنة الهيدرولوجيا
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تحيط علما ً مع االرتياح باإلجراءات التي اتخذها المجلس التنفيذي بشأن التوصيات السابقة للجنة الهيدرولوجيا
الموجهة إليه،
وإذ تأخذ في االعتبار أن بعضا ً من هذه التوصيات ال تزال ذات أهمية بالنسبة ألنشطتها المستقبلية ،بينما أصبح البعض
اآلخر زائداً عن الحاجة،
توصي بما يلي:
)(1

اعتبار القرار  – )EC-65( 7تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،غير ضروري بعد اآلن؛

)(2

اإلبقاء على سريان القرار  – )EC-LVII( 5مشاركة المنظمة ( )WMOفي المبادرة الدولية بشأن الفيضانات.

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذه التوصية تحل محل التوصية  )CHy-14( 1التي لم تعد سارية.

المرفقات
المرفق األول
مرفق الفقرة  2.1من الملخص العام
تقرير رئيس اللجنة
مقدمة
كانت فترة ما بين الدورتين الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا (الفترة من تشرين الثاني /نوفمبر  2012إلى
-1
كانون األول /ديسمبر  )2016إنتاجية وتحولية ومليئة باألحداث بشكل غير عادي .فشهدت هذه الفترة اعترافا ً متزايداً
بالمياه وعمل لجنة الهيدرولوجيا على أنهما عنصران حيويان في مهمة المنظمة ( .)WMOوأدت مشاركة اللجنة في
أنشطة المنظمة ( )WMOذات األولوية (مثل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( /)WIGOSنظام معلومات
المنظمة ( ،)WISواإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ،وما إلى ذلك) إلى تحسين
سمعتها وقدراتها الفنية واإلدارية والقيادية في كافة إدارات المنظمة .كما أن مشاركتها الفعالة مع االتحادات اإلقليمية
بشأن طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالدعم الفني وتطوير القدرات جعلتها نموذجا ً تقتدي به اللجان األخرى .وبكل
المقاييس تقريباً ،أصبحت قدرة لجنة الهيدرولوجيا على دعم أعمال وأولويات كل من المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
وبرامج المنظمة ( ،)WMOبخالف برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ( ،)HWRPأقوى وأكثر دواما ً من أي وقت مضى
في التاريخ الحديث .وتجدر اإلشارة إلى ظهور فرص جديدة لم تكن متوقعة في الدورة الرابعة عشرة للجنة
الهيدرولوجيا ،تم ّكن من تعزيز قدرات وخدمات األعضاء بدرجة هائلة مع بدء فترة ما بين الدورتين الخامسة عشرة وما
بعدها .ومن ه ذا المنظور ،أتقدم بالتقرير التالي عن إنجازات لجنة الهيدرولوجيا أثناء فترة ما بين الدورتين الرابعة
عشرة ،باإلضافة إلى شرح للعوامل المؤثرة على األنشطة المقترحة لفترة ما بين الدورتين الخامسة عشرة.
وركز برنامج العمل الذي اعتمدته الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا على خمس أولويات مواضيعية:
-2
إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا؛ وعمليات البيانات وإدارة البيانات ،وتقييم موارد المياه؛ والتنبؤات والتكهنات
الهيدرولوجية ،والماء والمناخ وإدارة المخاطر .وكانت اإلنجازات كبيرة في كل مجال من هذه المجاالت ،وإنها قد
تجاوزت بكثير في حاالت عديدة ،ما طلبته الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا .ووردت تفاصيل هذه اإلنجازات
في أجزاء أخرى من تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ولن ُتكرر في هذه الوثيقة .إال أن هناك نقطة
واحدة تتعلق بهذه اإلنجازات سأذكرها ،ألنه لم يرد ذكرها في أي من التقارير المواضيعية الفردية .فالنجاح الذي حققته
لجنة الهيدرولوجيا خالل فترة ما بين الدورتين الرابعة عشرة يرجع إلى حد كبير إلى الكفاءات الفنية والشخصية
ألعضاء فريقها العامل االستشاري والعديد من الخبراء المرتبطين بشكل وثيق بهذا الفريق .فهؤالء األفراد قد تجاوزوا
متطلبات اختصاصاتهم وتميزوا بتقديم إسهامات فنية وقيادية للعديد من فرق المهام واألفرقة العاملة التابعة للمنظمة
( . )WMOوسررت عندما سمعت من رؤساء اللجان الفنية األخرى ،وكذلك من كبار المديرين داخل أمانة المنظمة
( ،)WMOأن جودة المدخالت المقدمة من أعضاء وخبراء الفريق العامل االستشاري التابع للجنة الهيدرولوجيا كانت
عامالً هاما ً في نجاح العديد من األولويات بالغة األهمية للمنظمة ( .)WMOومن الواضح أن الدورة الرابعة عشرة للجنة
الهيدرولوجيا قد أنجزت عمالً ممتازاً في فحص واختيار فريقها العامل االستشاري ،وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر
والتهنئة إلى اللجنة وإلى كل عضو من أعضاء الفريق العامل االستشاري على جهودهم وإسهاماتهم.
وسيتناول الجزء المتبقي من هذا التقرير ثالثة موضوعات .أوالً ،استجابة لجنة الهيدرولوجيا وإسهاماتها في
-3
دور وأنشطة المنظمة ( )WMOبشأن القضايا الرئيسية على كل من الصعيد القطري إلى العالمي من خالل هيئات وآليات
صنع القرار داخل المنظمة ( )WMOمن قبيل المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واجتماعات رؤساء اللجان الفنية .ثانياً،
سيوضح هذا الجزء أساس توصيات الفريق العامل االستشاري ،وأسباب تقديم هذه التوصيات لتوضيح توجهات لجنة
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الهيدرولوجيا وعملها وأنشطتها في المستقبل .وأخيراً ،سيتناول هذا الجزء التحديات الناشئة التي تؤثر على القضايا
العالمية المتعلقة بموارد المياه والكيفية التي ستواجه بها لجنة الهيدرولوجيا والمنظمة ( )WMOهذه التحديات .بينما
ستتناول تقارير أخرى جوانب إضافية ألعمال اللجنة المنفذة داخل المنظمة (.)WMO

مؤتمر المنظمة ( ،)WMOودورات المجلس التنفيذي ،واجتماعات رؤساء اللجان الفنية
أثناء الدورة السابعة عشرة للمؤتمر ( )Cg-17المنعقدة في  ،2015قدمت تقريراً بشأن مواءمة أنشطة لجنة
-4
الهيدرولوجيا مع أولويات المنظمة ( .)WMOوركزت بشكل خاص على توضيح كيف يقدم المجاالن الموضوعيان
المتعلقان بإطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ،وعمليات البيانات وإدارة البيانات ،من خالل أنشطتهما الجارية ،دعما ً
مباشراً لتنفيذ النظام ( )WIGOSوالنظام ()WIS؛ وكيف تقدم مواضيعنا المتعلقة بالتكهنات والتنبؤات الهيدرولوجية،
وتقييم موارد المياه ،والماء والمناخ وإدارة المخاطر ،الدعم لجهود المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث؛ وكيف
تدعم مجموعة واسعة جداً من كافة أنشطتنا المواضيعية تقريبا ً اإلطار العالمي للخدمات المناخية .وقد سلطت أيضا ً
اجتماعات المجلس التنفيذي ( )ECواجتماعات رؤساء اللجان الفنية ( )PTCالضوء على هذه الروابط وعززتها.
ويتجلى دعم لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyللنظام ( )WIGOSوالنظام ( )WISفي أنشطتنا المرتبطة بضمان جودة
-5
البيانات واستخدام المعايير ،وفي مشروعنا المعني بتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفقات وتقييم جوانب الشك فيها،
وفي إنتاجنا للمواد اإلرشادية والتدريب .ولعل تأسيس نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( ،)WHOSوالذي يمثل
حجر الزاوية إلسهام لجنة الهيدرولوجيا في النظام ( ،)WIGOSيتسم بمزيد من األهمية .ويُصمم فهذا النظام ()WHOS
مصمم ليكون بم ثابة بوابة لتيسير الحصول على البيانات المتاحة بالفعل على اإلنترنت في الوقت الفعلي والبيانات
التاريخية ،والمستمدة من نظم المعلومات المتعلقة بالمياه في بلدان العالم التي تتيح بياناتها مجانا ً وعلى نحو مفتوح ،بما
في ذلك مشاريع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية ( .)HYCOSوقد ُنفذت بالفعل مرحلة أولية للنظام ( .)WHOSوفي هذه
الدورةُ ،تعرض على اللجنة رؤية لمرحلة ثانية للنظام ( )WHOSمن شأنها أن تيسر وضع إطار ذي منحى خدمي يمتثل
تماما ً للنظام ( )WISويربط بين مقدمي البيانات الهيدرولوجية ومستخدميها من خالل نظام معلومات هيدرولوجية يم ّكن
من تسجيل البيانات ،واكتشافها والوصول إليها .ويمثل هذا العنصر تنفيذاً لما كانت تهدف إلى تحقيقه الدورة الرابعة
عشرة للجنة الهيدرولوجيا من خالل قرارها الذي ينص على تقييم المعيار  ،WaterML-2.0وتأكيداً على نجاح هذه
العملية .وفي أربع سنوات فقط ،انتقلنا من عدم المشاركة تقريبا ً في النظام ( )WHOSوالنظام ( )WISإلى أن أصبحنا أحد
المكونات األساسية فيهما.
وتواصلت جهودنا في الحد من مخاطر الكوارث للنهوض بثبات في هذا المجال كما استمر اآلخرون داخل
-6
المنظمة ( )WMOفي اإلعراب عن تقديرهم لها .وعقد الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ( ،)FFI-AGالذي
أنشأه المؤتمر في ( 2011القرار  ،))Cg-XVI( 15أول اجتماعين له أثناء الفترة المذكورة .وركز االجتماع األول على
إعداد خطة عمل تحتوي على تسعة أنشطة واسعة النطاق .وفي االجتماع الثاني ،خلص الفريق إلى أن خطة العمل
المبدئية كا نت طموحة أكثر مما ينبغي وافتقرت إلى التركيز .وبعد ذلك حدد الفريق خطة العمل بدقة وبسطها لتقتصر
على أربع مهام يمكن متابعتها للفترة  )1( :2019-2016ضمان أن تشتمل جميع المشاريع والمكونات اإليضاحية
األساسية ،بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSوالمشروع
اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( )CIFDPوالبرنامج اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( ،)SWFDPعلى
المتطلبات /أفضل الممارسات من أجل التنبؤ بالفيضانات بطريقة فعالة وعلى نحو مستدام عند تصميم هذه المشاريع
والمكونات وتنفيذها؛ ( )2ضمان توافر مواد إرشادية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHSs
وللجهات المانحة ،وللمنظمات غير الحكومية ،وغيرها من المنظمات التي تعمل على تعزيز قدرات التنبؤ بالفيضانات
في المرافق الوطنية؛ ( )3تيسير إعداد قائمة ببرامج التدريب القائمة وما يتعلق بها من مواد مرجعية تغطي جميع
االحتياجات التدريبية لنظم اإلنذار المبكر الشامل ( )E2Eللتنبؤ بالفيضانات ،وتحديد مواطن الضعف /الثغرات،
والتوصية بتوفير مواد إضافية للتغلب على مواطن الضعف وسد الثغرات؛ ( )4ضمان الوصول إلى المواد اإلرشادية
والتدريبات من خالل مكتب المساعدة التابع لإلدارة المتكاملة للفيضانات (.)IFM
وباإلضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة التنبؤ بالفيضانات ،بما في ذلك التوسع في تطبيق النظام التوجيهي
-7
ً
ً
الخاص بالفيضانات الخاطفة ( ،)FFGSأصبح أحد أعضاء فريقنا العامل االستشاري رئيسا مشاركا للمشروع اإليضاحي

المرفقات
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بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( .)CIFDPوقد عزز هذا األمر بشكل كبير االعتراف بأنشطة لجنة الهيدرولوجيا المتعلقة
بالفيضانات الساحلية وجعل اللجنة شريكا ً معترفا ً به تماما ً في هذا المشروع البارز بشكل كبير .هذا ،وقد منحنا هذا
األمر أيضا ً قدرة هامة على التأثير في توجهات أولويات المشروع (.)CIFDP
وكانت جهود لجنة الهيدرولوجيا في تقييم موارد المياه أحد الجوانب النهائية لبرنامجها ذي الصلة بأولوية الحد
-8
ُ
من مخاطر الكوارث .فبعد سنوات عديدة من العمل ،استكمل مشروع مرجع تقييم موارد المياه ،ومن المقرر نشره في
 .2017و ستقدم محتويات هذا التقرير أدوات إلدراك مخاطر الفيضانات والجفاف في نطاقات زمنية قصيرة (من يومية
إلى أسبوعية) ،باإلضافة إلى تزويد المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsبإرشادات متميزة بشأن كيفية تقييم حالة
مواردها المائية في نطاقات زمنية مختلفة .وفي إطار المستجدات ،ستناقش الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
مقترحا ً هاما ً بتصعيد األنشطة المنفذة في هذا المجال إلى مستوى أكبر عالميا ً وديناميكياً .وتهدف المبادرة المقترحة،
التي تتمثل في إعداد نظام تابع للمنظمة ( )WMOللحالة الهيدرولوجية العالمية وللتوقعات ذات الصلة ،إلى إعداد نظام
تشغيلي عالمي شهري النطاق له القدرة على تقديم ما يلي )1( :مؤشر لألوضاع الهيدرولوجية العالمية الحالية (بما في
ذلك تدفق األنهار ،ومستوى المياه الجوفية ،ورطوبة التربة)؛ ( )2تقدير المرحلة التي انحرفت فيها هذه الحالة بشكل
كبير عن ’الحالة الطبيعية’؛ ( )3تقييم أين يمكن أن تسوء الظروف خالل االسابيع واألشهر المقبلة .وال يتوافر حاليا ً نظام
من هذا القبيل من شأنه أن يزود المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث وإدارة المياه ،وكذلك
وكاالت المساعدات الدولية واإلقليمية ،بمعلومات فريدة وقيّمة.
وكان اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSهو األولوية األساسية الثالثة للمنظمة ( )WMOالتي دعمتها
-9
ُ
لجنة الهيدرولوجيا بشكل كبير .ففي عام  ،2014نشرت خطة تنفيذ اإلطار العالمي ( )GFCSوورد فيها خمسة مكونات
بالغة األهمية (ركائز) :تطوير القدرات؛ والبحوث ،والنمذجة والتنبؤ؛ والرصدات والمراقبة؛ ونظام معلومات الخدمات
المناخية ،وبرنامج التواصل مع المستخدمين .وجدير بالذكر أن جميع مجاالتنا المواضيعية تقريباً ،وكذلك العديد من
نشاطاتنا المركزة ،تدعم ركيزة أو أكثر من ركائز اإلطار العالمي ( .)GFCSففي مجال تطوير القدرات مثالً ،فإن
استراتيجيتنا للتعليم والتدريب في مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه ،والنظام ( ،)WHOSوالنظام العالمي لرصد الدورة
الهيدرولوجية ( )WHYCOSوالمرفق العالمي الجديد لدعم القياس الهيدرولوجي ،ومبادرة التنبؤ بالفيضانات ،والتنبؤ
الهيدرولوجي الموسمي ،والبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ( ،)APFMوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف
( ،)IDMPوإطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ،توفر جميعها نتائج من شأنها أن تعزز بشكل ملموس قدرة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsعلى تحقيق أهداف اإلطار العالمي ( .)GFCSوبالمثل ،تقدم برامج
متعددة للجنة الهيدرولوجيا في كل ركيزة من الركائز األربع األخرى الدعم للجهود المتعلقة بالخدمات المناخية.
وبالتالي ،فإن لجنة الهيدرولوجيا من بين اللجان الفنية التي تقدم أكبر قدر من الدعم لإلطار العالمي (.)GFCS

األساس المنطقي لتوصيات الفريق العامل االستشاري إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
أثناء فترة ما بين الدورتين الرابعة عشرة ،تلقت اللجنة عدداً غير عادي من طلبات االلتحاق بفرق ومجموعات
-10
ً
ً
وأفرقة متخصصة ،أسس المجلس التنفيذي العديد منها .وقد مثل هذا األمر عبئا كبيرا على أعضاء الفريق العامل
االستشاري نظراً إلى أن هذه الطلبات تضيع وقتهم وتشتت تركيزهم بعيداً عن العديد من المهام التي كلفتهم بتنفيذها
تحديداً الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا .وينطبق هذا األمر بصفة خاصة على أعضاء الفريق العامل
االستشاري المسؤولين عن إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا؛ والتنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية؛ والماء والمناخ
وإدارة المخاطر؛ وعمليات البيانات وإدارة البيانات .ولذا ،بذل أعضاء الفريق العامل االستشاري جهوداً كبيرة لتحمل
عبء العمل الذي تفرضه هذه الطلبات وللوفاء في نفس الوقت باختصاصات كل منهم .وقد تجاوزت الخدمات التي
يقدمونها بكثير ما كان متوقعا ً منهم أصالً عند التحاقهم بالفريق العامل االستشاري ،ولذا فإني أعرب عن تقديري الكبير
اللتزامهم وتفانيهم في العمل ،كما أعرب عن امتناني للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsالكل عضو لتوفير الوقت
الالزم لهم لتنفيذ مختلف المهام ،بل وتجاوز متطلبات المهام المختلفة .وقد استفادت اللجنة كثيراً من عملهم الجاد.
وفي ضوء هذه الطلبات اإلضافية ،التي من المرجح أن تستمر في الزيادة خالل فترة ما بين الدورتين الخامسة
-11
عشرة ،عقد الفريق العامل االستشاري مناقشة عميقة جرت أثناء الدورة الثالثة له في أوائل هذا العام لمعرفة الكيفية التي
يمكن بها تلبية هذه الطلبات المتزايدة بطريقة أكثر فعالية .ونظر الفريق في الهيكل القائم للجنة واتفق على أنه بالرغم من
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فعالية هذا الهيكل بشكل عام ،فإنه يعاني بعض القصور عملياً .وإذ يعيد الفريق التأكيد على القيمة الكبيرة لتنظيم أنشطة
اللجنة في إطار فريق عامل وحيد ،بدالً من أفرقة عاملة متعددة ،فقد الحظ انعدام الكفاءة في تكليف مختلف أعضاء
الفريق العامل االستشاري بأنشطة مواضيعية ،فضالً عن وجود أربعة أفرقة منفصلة مفتوحة العضوية لخبراء لجنة
الهيدرولوجيا ( )OPACHEsتتداخل فيها الخبرات.
ولمعالجة هذه األمور ،أوصى الفريق العامل االستشاري باإلبقاء على حجمه عند المستوى الحالي ،على أن
-12
يتألف من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء .كما أنه أوصى بدمج األفرقة األربعة المفتوحة العضوية لخبراء لجنة
الهيدرولوجيا ( )OPACHEsفي فريق واحد مجمّع أكثر فعالية .وفي الواقع ،يمكن البحث في قاعدة البيانات القائمة
للفريق ( )OPACHEحسب الموضوع ،واإلقليم ،والبلد ،واالسم .وسيساعد دمج األفرقة ( )OPACHEsاألربعة في قائمة
خبراء وحيد ة في تجنب التكرار ،وهذا سيساعد ،من خالل إضافة بحث حسب كلمة مفتاحية مأخوذة من المعلومات
المطلوبة بشأن استمارة طلب االلتحاق بالفريق ( ،)OPACHEعلى تعظيم فائدته العامة التي يجنيها أعضاء الفريق العامل
االستشاري .والتعليق اآلخر الذي أبداه الفريق العامل االستشاري يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للفريق ()OPACHE
ُتحدث بصورة منتظمة نظراً ألن العديد من المدخالت الموجودة فيها أثناء فترة ما بين الدورتين الرابعة عشرة احتوت
على معلومات عفا عليها الزمن.
واقترح الفريق العامل االستشاري أيضا ً تنظيم أنشطته ضمن ثالثة مواضيع عامة هي :دعم التنسيق والتنفيذ،
-13
ويتناوله رئيس ونائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا وعضو من الفريق العامل االستشاري يضطلع بدور "ميسِّر المشروع"؛
والقياسات والمراقبة ونظم المعلومات ،ويتناوله ثالثة أعضاء من الفريق العامل االستشاري؛ والتطبيقات والنواتج
والخدمات الهيدرولوجية ،ويتناوله ثالثة أعضاء من الفريق العامل االستشاري .ويوصي الفريق العامل االستشاري بشدة
أن تقيّد الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا عبء العمل المسند إلى كل من األفرقة العاملة الثالثة المذكورة أعاله
بأقل من ستة مجاالت لألنشطة ،لضمان إنجاز األولويات المحددة.
وأخيراً ،أوصى الفريق العامل االستشاري بأن يكون هناك عنصران تنظيميان إضافيان .األول هو تجميع
-14
األنشطة التي ستدعمها األمانة ،بمساندة خبراء من الفريق ( ،)OPACHEوالتي ال تستلزم مشاركة أعضاء الفريق العامل
االستشاري بشكل مباشر .والعنصر الثاني يتمثل في تجميع األنشطة التي ال يمكن تنفيذها إال إذا تطوّ ع عضو أو أكثر
لقيادة تنفيذها ،وذلك بسبب محدودية الموارد .ويتم في كثير من األحيان في دورات اللجنة تلقي مقترح بأن يتناول الفريق
العامل االستشاري مسألة ما محدودة النطاق أو التطبيق .وبالرغم من سعي الفريق العامل االستشاري إلى تناول جميع
الطلبات المقدمة من األعضاء ،دائما ً ما يكون هناك طلبات أكثر مما يمكن إنجازه واقعيا ً أثناء أي فترة بين دورتين.
والمهام التي يطلبها عضو واحد ،أو التي تكون القدرة على تطبيقها محدودةُ ،تمنح عادة أولوية أقل من المهام التي تخدم
عدداً أكبر من األعضاء ،وبالتالي فإن هذه المهام األولى ال ُتنفذ أو ُتستكمل أبداً في كثير من األحيان .ولمعالجة هذه
المشكلة ،اقترح الفريق العامل االستشاري إمكانية تناول هذه الطلبات إذا كان العضو الذي يطلبها على استعداد للقيام
بدور قيادي في تنفيذها ،مع بعض المساعدة المقدمة من األمانة.

التحديات المستجدة التي تؤثر على موارد المياه على مستوى العالم وتصدي لجنة الهيدرولوجيا لها
ال تترتب تبعات على أي تحد من جميع التحديات البيئية التي تؤثر على األعضاء والمرافق الوطنية الخاصة
-15
بهم ،بخالف التحديات المرتبطة بتوافر إمدادات سليمة وآمنة بالمياه .وال يمكن ألي مجتمع أن يباشر مهامه ،ناهيك عن
تحقيق االزدهار والرخاء ،في ظل عدم وجود مجموعة موارد نظيفة وموثوقة للمياه .وإدراكا ً لهذا األمر ،تمثل أحد
أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها  17هدفا ً والتي اعتمدتها األمم المتحدة في  2015في ضمان الحصول على مياه نقية
وصرف صحي .وندرة المياه وسوء جودتها وقصور الصرف الصحي أمور تؤثر سلبا ً على األمن الغذائي ،وخيارات
سبل العيش وفرص التعليم لألسر الفقيرة حول العالم .ويتعين تحقيق هذا الهدف من خالل إنجاز ثمانية "مقاصد".
وبالرغم من عدم تركيز أي من هذه المقاصد على مسألة المراقبة ،فإن معظمها يستلزم ضمنيا ً المراقبة والقدرة على
الحصول على البيانات لكي يتسنى تحقيقها .وعلى وجه الخصوص ،يعتمد أحد هذه المقاصد ،وهو اإلدارة المتكاملة
لموارد المياه على جميع المستويات بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود ،بشكل واضح على المرافق
الهيدرولوجية التشغيلية .وينبغي للجنة الهيدرولوجيا ،من خالل مرافقها الوطنية التأسيسية للهيدرولوجيا ،البحث عن
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فرص لتوضيح الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الهيدرولوجيا التشغيلية وتقاسم البيانات إسهاما ً فعليا ً في الجهود الوطنية
واإلقليمية التي تهدف إلى تقليل عدد السكان الذين يعانون من ندرة المياه وقصور الصرف الصحي.
وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بممارسات اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ،تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن إدارة
-16
ما ال يخضع للمراقبة ،وبالتالي فإن نقطة البداية لإلدارة السليمة ألي مورد هي بالطبع قياس هذا المورد وتحديد كميته
وتقديره .وفيما يتعلق بموارد المياه العذبة ،تقف المنظمة ( )WMOمن خالل أعضائها والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( )NMHSsالتابعة لها في طليعة قياسات المياه ،ولذا فإنها مساهم حيوي أساسي في إدارة موارد المياه.
فضالً عن ذلك ،فإن إسهام المياه الجوفية في توافر موارد المياه العذبة كبير جداً ،بيد أن هذا اإلسهام متراجع األولوية
في عمليات معظم المرافق الوطنية ( .)NMHSsوينبغي للجنة الهيدرولوجيا أن تعزز مراقبة وتقدير المياه الجوفية عن
طريق تشجيع المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى إقامة عالقات مع الوكاالت التي تراقب وتقدر موارد المياه الجوفية
(حيثما تكون وكالة أخرى هي المسؤولة عن مراقبة المياه الجوفية) للتمكين من إجراء تقدير كامل لموارد المياه في
األحواض والطبقات الصخرية المائية على المستوى القطري ،ودمج هذا التقدير في نهاية المطاف على المستوى
اإلقليمي .وعلى مستوى المنظمة ( ،)WMOينبغي للجنة الهيدرولوجيا أن تسعى إلى تحسين التعاون والتفاعل القائمين مع
المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية (.)IGRAC
ويمثل تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSإسهاما ً هاما ً في تقديم حلول لمواجهة تحديات المياه
-17
المتعلقة بالمناخ ،والتي يواجهها العديد من أنشطتنا التشغيلية في مجال المراقبة .وتقديم خدمات مناخية يتطلب الوصول
بشكل أكبر إلى بيانات متكاملة ،وتوافرها .وهذا يدعو البلدان إلى اعتبار البيانات الخاصة بالمياه كسلعة أساسية مشتركة
يجب تبادلها بحرّ ية لصال ح البشرية .وفي هذا الصدد ،ينبغي للجنة الهيدرولوجيا القيام بدور قيادي في إتاحة الوصول
بحرّية إلى البيانات والنواتج الهيدرولوجية وتبادلها ،والمشاركة بفعالية في تحديد وتوفير الخدمات المناخية المتعلقة
بالمياه ضمن اإلطار العالمي ( .)GFCSويتعين على لجنة الهيدرولوجيا بحكم عملها تعزيز القيمة األساسية للمرافق
الهيدرولوجية وتسليط الضوء عليها باعتبارها مك ّمالً لجهود المنظمة ( )WMOفي تقديم خدمات مناخية فعالة.
وهناك مسألة تتعلق بموضوع "البيانات الكبيرة" ُ
طرحت في المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
-18
ً
( ،)Cg-17وتناولها بعد ذلك المجلس التنفيذي واجتماعات رؤساء اللجان الفنية .ويُتفق عموما على أن هذا المصطلح
يشير إلى مجموعات البيانات الكبيرة أو المعقدة إلى حد يجعل التطبيقات التقليدية لمعالجة البيانات غير كاف للتعامل
معها .وتشمل هذه التحديات تحليل هذه البيانات ،والحصول عليها ،واستيفاءها ،وضمان جودتها ورقابتها ،والبحث فيها،
وتقاسمها ،وتخزينها ،ونقلها ،ومشاهدتها ،واالستفسار عنها ،وتحديثها ،وخصوصية المعلومات .وقد واجه العديد في
أوساط المنظمة ( ،)WMOوخصوصا ً المشاركين في نمذجة األرصاد الجوية والنمذجة المناخية ،مشاكل تتعلق باألحجام
الكبيرة للبيانات عبر سنوات ،وأعدوا استراتيجيات لمعالجة هذه المشاكل .على أن العديد من المرافق الوطنية ()NMHSs
التابعة للمنظمة ( )WMOينظر اآلن في القضية األوسع نطاقا ً المتعلقة ببيانات "المصادر الحاشدة" .ويمكن تعريف حشد
المصادر بطرق عديدة ،إال أن المنظمة ( )WMOتهتم تحديداً بهذا المصطلح في سياق أنشطة المراقبة غير العادية أو
غير التقليدية .وتتضمن هذه الطرق جمع الرصدات من مواطنين عاديين ،أو من جماعات مجتمعية أو تعليمية ،وإدراج
البيانات المقيسة باستخدام أدوات غير قياسية .وتتناول لجنة الهيدرولوجيا هذه القضية باهتمام كبير يمكن تفهمه ألن
جودة القياسات أمر ضروري من أجل تحقيق مصداقية عملياتنا .وبالتالي ،غير أن مكوّ نا ً هاما ً في المرفق العالمي الجديد
لدعم القياس الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( )WMOوهو "مركز ابتكار" صُمم للبحث في إمكانية تطبيق أجهزة غير
عادية وغير مكلفة نسبيا ً ومن السهل نشرها وتشغيلها .والفرصة سانحة أمام لجنة الهيدرولوجيا لالضطالع بدور قيادي
في هذا الجانب الجديد للبيانات الكبيرة ،وينبغي لها القيام بذلك من خالل التحليل الدقيق والمقارنات الدقيقة بين نظم
الرصد التقليدية والبيانات المستمدة منها ،واألدوات الجديدة غير القياسية والبيانات المستمدة منها .وينبغي أن يكون
الهدف من ذلك تحديد االستخدامات المحتملة للحلول غير القياسية وغير المكلفة وخاصيتها المتمثلة في مالءمتها
للغرض.
ويتعين على المنظمة ( )WMOتوسيع وتعزيز دورها في لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والمبادرات
-19
العالمية األخرى لضمان تحسين استخدام موارد المياه وإدارتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،والحد من مخاطر
الكوارث ،والتنمية االقتصادية .وعالوة على ذلك ،ينبغي للمنظمة ( )WMOأن تضطلع بمزيد من المسؤولية عن كفالة
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اإلنصاف بين األجيال فيما يتعلق بتوافر موارد المياه من خالل إبراز وفهم فكرة أن قضية المياه هي أهم القضايا البيئية
بالنسبة لصحة البشر ورفاههم االقتصادي .وإذا فعلت المنظمة ( )WMOذلك فإنها تسلم األجيال المقبلة والالحقة موارد
المياه بكميات وجودة تكفل استدامة حياة مزدهرة على هذا الكوكب.
وأخيراً ،تسعى المنظمة ( )WMOإلى أن تصبح أكثر فعالية وكفاءة في طريقة إدارتها لجميع جوانب أعمالها،
-20
وكان أحد عناصر هذه الجهود تقليل مدة دورات الهيئات التأسيسية .ففي عام  ،2000استغرقت الدورة الحادية عشرة
للجنة الهيدرولوجيا عشرة أيام .وقصرت هذه المدة إلى تسعة أيام في  ،2004وإلى ثمانية أيام في عامي  2008و2012
وإلى ستة أيام هذا العام .ونتيجة لذلك ،قصرت الفترة المتاحة للنقاش أثناء دورات لجنة الهيدرولوجيا إلى حد أصبح من
الالزم معه وجود آلية بديلة لضمان أن يتمكن األعضاء من إبداء تعليقاتهم على الوثائق والقضايا الحيوية على حد سواء.
وتمثل النهج الذي اضطلعت به لجنة الهيدرولوجيا لتدارك هذا الموقف في تأسيس منتدى إلكتروني لمناقشات ما قبل
الدورات يتيح لدوائر الهيدرولوجيا التابعة للمنظمة (( )WMOالممثلون الدائمون ،والمستشارون الهيدرولوجيون،
وأعضاء لجنة الهيدرولوجيا ،وأعضاء في الفريق ( ))OPACHEالوسيلة لتقديم مدخالتهم على الوثائق لعرضها على
الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا .وهذا المنتدى يمثل في األساس دورة افتراضية بشأن الموضوعات الناشئة
ذات األهمية بالنسبة ألعضاء اللجنة الغرض منها أن تكون مفتوحة للجميع وغير رسمية.
واخ ُت بر هذا المفهوم بالفعل في األشهر التي تسبق الدورة الثالثة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،ولكن دون مردود
-21
ً
ُ
جوهري .واختبر مجددا قبل انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،وبالرغم من اإلعالن عنه بشكل أفضل،
ظل مردوده ضعيفا ً جداً .ولكن في هذه المرة ،إدراكا ً من الفريق العامل االستشاري لصعوبة التفاعل في دورة مدتها ستة
أيام فقط ،بذل الفريق ،جنبا ً إلى جنب مع األمانة ،جهوداً متضافرة لتطوير وتعزيز استخدام منتدى فعال لمناقشات ما قبل
الدورات .ويسرني جداً اإلشارة إلى أن المرة الثالثة قد شهدت نجاحا ً كبيراً ،ألن لجنة الهيدرولوجيا قد أثبتت أن من
الممكن ألول مرة عقد مناقشة موضوعية قبل أي دورة للهيئات التأسيسية التابعة للمنظمة ( .)WMOولقد تعلمنا كثيراً عن
األمور الالزمة للنجاح في إدارة منتدى افتراضي مثل هذا ،وأتوقع تماما ً أن اللجان األخرى ،والمجلس التنفيذي وربما
كذلك من المؤتمر ستقبل إقباالً متزايداً على استخدام هذه العملية .وأعرب عن امتناني ألعضاء الفريق العامل
االستشاري ،واألمانة ،وأعضاء لجنة الهيدرولوجيا الذي ساهموا بشكل كبير وبقدر كبير من االهتمام في نجاح هذه
اآللية.
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المرفق الثاني
مرفق الفقرة  2. 2من الملخص العام
تقرير مقدم من أعضاء الفريق العامل االستشاري

)(AWG

أقرت الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا في المرفق الثاني للقرار  )CHy-14( 7اختصاصات أعضاء
-1
الفريق العامل االستشاري للفترة  .2016-2013وتوضح األقسام التالية التقدم الذي أحرزه كل عضو من أعضاء الفريق
العامل االستشاري ،بينما تتناول وثائق الدورة االتجاهات المستقبلية المقترحة في كل مجال.

نائب رئيس لجنة الهيدرولوجيا (مقدم من السيد )Zhiyu Liu
فيما يتعلق بمهام السيد  Liuفي مجالي نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ،بدأ المعلمون العمل بمجموعة الممارسات
-2
ً
في مجال قياس االنسياب واألرصاد الجوية وعلم المناخ والهيدرولوجيا .ويُجرى حاليا إعداد المجموعات المعنية بتحليل
جوانب الشك في قياس التدفق وتقديم التعلم عن بعد .وقد أُعدت مواد تدريبية لمرجعي التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها،
وتقدير التدفق المنخفض والتنبؤ به .كما ُترجمت المواد التدريبية لمرجع المنظمة ( )WMOبشأن قياس االنسياب إلى
اللغات اإلسبانية ،والفرنسية والروسية .وترجم مكتب الهيدرولوجيا الصيني مرجع المنظمة ( )WMOبشأن التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بها إلى اللغة الصينية ،بتصريح من المنظمة ( ،)WMOوسيُنشر هذا المرجع قبل انعقاد الدورة
الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا.
وأُجريت سبع دورات للتعلم عن بعد تتناول أساسيات الهيدرولوجيا ،بالتعاون مع البرنامج التعاوني للتعليم
-3
والتدريب في مجال األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(COMETومع مركز محلي للتدريب اإلقليمي ) (RTCتابع للمنظمة
( ،) WMOمثل األكاديمية الوطنية الهندية للمياه بالنسبة إلى آسيا ،ومعهد التدريب والبحوث في مجال األرصاد الجوية
) (IMTRفي كينيا بالنسبة إلى إفريقيا.
وفيما يتعلق بمسؤوليته عن تنسيق تحرير وإنتاج المطبوعات ،نيابة عن لجنة الهيدرولوجيا ،عقب تصنيف
-4
ُ
المطبوعات وعملية استعراض النظراء التي أقرتها الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،نشرت الوثائق التالية،
حسب االقتضاء ،كجزء من إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا (:)QMF-H
(أ)

مبادئ توجيهية إلنقاذ البيانات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم )2014 ،1146

(ب)

مذكرة بشأن العمليات المستقرة وغير المستقرة ،منشورة على الموقع الشبكي للجنة الهيدرولوجيا.

وتتضمن الوثائق األخرى التي تخضع حاليا ً لعملية استعراض النظراء مرجع تقييم موارد المياه )،(WRA
-5
وتقارير فنية عن تصميم شبكة الهيدرولوجيا ،وتصميم التدفق في إطار بيئة متغيرة ،واستخدام النماذج المناخية اإلقليمية
) (RCMsفي اإلدارة االستراتيجية للهيدرولوجيا.
وفيما يتعلق بتحديث الخدمة المرجعية للمعلومات الهيدرولوجية ) ،(INFOHYDROأُصدر منذ انعقاد الدورة
-6
الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا إخطاران بتقديم وثائق جديدة وتحديث الوثائق السابقة .وكانت الردود المشجعة
محدودة ،وقد ح ّدث النظام اآلن معلومات تخص  53بلداً.
وفيما يتعلق بتعزيز أنشطة إنقاذ البيانات وحمايتها في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
-7
) ،(NMHSsرُفعت المبادئ التوجيهية إلنقاذ البيانات الهيدرولوجية على الصفحة الشبكية لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد
المياه ،كما أنها وُ زعت في الدورة السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي األول والدورة الحادية عشرة للفريق العامل التابع
لالتحاد اإلقليمي األول والمعني بالهيدرولوجيا .و ُقدم برنامج لرقمنة خرائط الهطول في أرشيف البيانات إلى المرفق
الكيني لألرصاد الجوية بهدف دعم أنشطته المتعلقة بإنقاذ البيانات.
-8

وأثناء فترة ما بين الدورتين ،قدم السيد  ،Liuرئيس اللجنة ،المساعدة من خالل عدة أمور من بينها ما يلي:
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(أ)

حضور اجتماعين للفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني للمنظمة ( )WMOوالمعني بالمرافق
الهيدرولوجيةَّ ،
مثل فيهما لجنة الهيدرولوجيا (سول في عام  ،2014وغيونغجو في عام  2015في كوريا).
وعرض نائب الرئيس أنشطة لجنة الهيدرولوجيا وأعاد التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين لجنة
الهيدرولوجيا والفريق العامل التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني والمعني بالخدمات الهيدرولوجية؛

(ب)

حضور ندوة المناخ التي عقدها المجلس البيئي آلسيا والمحيط الهادئ ( )APECفي نانجينغ بالصين في عام
 .2014وألقى نائب الرئيس خطابا ً رئيسيا ً بشأن األنشطة ذات األولوية للجنة الهيدرولوجيا ،مركزاً على
األنشطة المندرجة في المجال المواضيعي "المياه والمناخ وإدارة المخاطر"؛

(ج)

المشاركة في اجتماع مائدة مستديرة بشأن مكافحة الفيضانات التي نظمتها الشراكة العالمية للمياه ( )GWPفي
تشنغتشو بالصين في عام  .2014وعرض نائب الرئيس دراسات حالة تتعلق بمكافحة الفيضانات في إطار
تغير المناخ في جزء المصب من النهر ،وإدارة موارد الفيضانات في حوض النهر ،وكذلك استراتيجيات
تعزيز التنمية االقتصادية للسهول الفيضية؛

(د)

وواصل السيد  Liuتمثيل لجنة الهيدرولوجيا في الفريق التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب ،كما
ان ُتخب كعضو جديد في فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في الفترة من 2016
إلى  . 2019وتؤكد مشاركته في مناقشات وأنشطة الفريق توضيح آراء لجنة الهيدرولوجيا وتجسيدها في
قرارات وتوصيات الفريق.

وأخيراً ،فيما يتعلق باإلرشادات والمشورة والتدريب بشأن التقدير المكاني للهطول والبارامترات الهيدرولوجية
-9
األخرى ،بما في ذلك استخدام االستشعار عن بعد ،حضر السيد  Liuالندوة الدولية بشأن رادارات الطقس والهيدرولوجيا
(واشنطن العاصمة .)2014 ،وأعد نائب الرئيس تقريراً عن التطورات األخيرة في بحوث وتطبيقات رادارات الطقس
في التقدير الكمي لهطول األمطار ( /)QPEالتنبؤ الكمي بهطول األمطار ( )QPFوالتنبؤ الهيدرولوجي بالفيضانات.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعاون الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه مع برنامج الفضاء التابع للمنظمة
( )WMOبغية تعزيز استخدام البيانات والنواتج الساتلية في الهيدرولوجيا وموارد المياه من خالل رعاية مشاركين في
حلقات العمل ذات الصلة.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "المياه والمناخ وإدارة المخاطر" (مقدم من السيد )Jan Danhelka
تأسس اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSقبل انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا بفترة
-10
قصيرة وأصبح إحدى األولويات االستراتيجية للخطة االستراتيجية للمنظمة ( )WMOللفترة  .2019-2016وأثناء فترة ما
بين الدورتين الرابعة عشرة ،أنجز اإلطار العالمي ) (GFCSمرحلته األولى ودخل في المرحلة الثانية للتنفيذ .واع ُتبرت
المياه أحد المجاالت األصلية ذات األولوية لإلطار العالمي ) (GFCSولجنة الهيدرولوجيا مما ساهم في إعداد المثال
النموذجي الخاص بالماء لإلطار العالمي ) (GFCSباعتباره وثيقة استكشافية لمرحلة التنفيذ األولى الخاصة به .وأعدت
فرقة مهام ،ضمت تمثيالً من لجنة الهيدرولوجيا ،الخطة التشغيلية وخطة الموارد ) (ORPمن أجل خطة التنفيذ الثانية.
وتضمنت الخطة ) (ORPقسما ً بشأن مجال األولوية المتعلق بالمياه ،أعدته لجنة الهيدرولوجيا بالتعاون مع أصحاب
مصلحة آخرين .وهناك ثالثة أنشطة تنفيذ مقترحة في مجال المياه :دعم مكاتب المساعدة المعنية باإلدارة المتكاملة
للفيضانات والجفاف؛ وحوارات وآليات للخدمات المناخية في المناطق التي تتأثر بالمياه؛ وإعداد مشاريع إلدارة
الفيضانات والجفاف وموارد المياه.
وتأسست المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ( )RCOFsلتوفير تنبؤات مناخية قائمة على توافق اآلراء على
-11
ً
المستوى اإلقليمي .وزاد مؤخرا إدراك دوائر الهيدرولوجيا التي تمثلها المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsللحاجة
ً
وتلبية لذلك ،أنشأت منتديات إقليمية ( )RCOFsعديدة "منتديات مستخدمي المياه" التي ُتعقد
إلى تعقيبات المستخدمين.
بالتزامن مع االجتماع السنوي للمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ( .)RCOFsودعمت لجنة الهيدرولوجيا منتدى
مستخدمي المياه في جنوب آسيا في عامي  2015و ،2016بغية تحفيز وتعزيز المناقشات بين المجتمعات ،وتحديد
احتياجات الدوائر المعنية بالمياه وتقديم التعقيبات من دوائر الهيدرولوجيا إلى الدوائر المناخية بشأن االحتياجات
والمطالب المتعلقة بالنواتج المقدمة بهدف زيادة موثوقيتها الستخدامها في التطبيقات الهيدرولوجية .وتضمنت مخرجات
هذا النشاط صياغة ثالثة مقترحات لمشاريع تتعلق بتطوير الخدمات المناخية والهيدرولوجية في المنطقة .ويبدو أن
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منتدى مستخدمي المياه المرتبط بالمنتديات اإلقليمية ( )RCOFsأحد األنشطة الحيوية التي تستحق اهتمام ودعم لجنة
الهيدرولوجيا في فترات ما بين الدورات في المستقبل.
وبفضل الدعم الذي قدمته األمانة ،أُسست فرقة خبراء معنية بالصياغة إلعداد وثيقة عن التنبؤ الهيدرولوجي
-12
الموسمي ،وعُقد اجتماع مبدئي لهذه الفرقة في جنيف في خريف عام  .2015وبالرغم من الجدول الزمني المتخم ،استمر
العمل على إعداد الوثيقة باستخدام وسائل االتصاالت اإللكترونية وتم تجميع أول مشروع للوثيقة وقُدم إلى أعضاء
الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( ،)OPACHEمشفوعا ً بطلب الستعراضه وتقديم تعليقات عليه.
ويُرحب بتعليقات أعضاء اللجنة على الوثيقة ،وال سيما اإلسهام في فهرسة دراسات الحالة المرفقة بها .واستناداً إلى
المناقشات التي جرت في الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،سيتقرر استكمال المطبوع وشكله المستقبلي
المنشود .وقد أعرب ت اللجنة عن خالص تقديرها لإلسهامات المقدمة من الخبراء الذين قدموا الدعم في إعداد الوثيقة،
وهم ( Narendra Tutejaأستراليا) ،و( Reggiani Paoloألمانيا) ،و( Eric Sprokkereefهولندا) ،و( Paul Blockالواليات
المتحدة األمريكية) ،و( Andy Woodالواليات المتحدة األمريكية) ،و( Eugene Stakhivالواليات المتحدة األمريكية) ،و
(Eduardo Martinsالبرازيل) ،و( Juan Jose Nietoإكوادور) ،و( Laurent Dubusفرنسا).
ً
وتلبية للطلب المقدم من الدورة الرابعة عشر للجنة الهيدرولوجياُ ،نفذت أنشطة بشأن إعداد وثيقة عن استخدام
-13
البيانات المتعلقة بنماذج الدوران العام ( /)GCMالنماذج المناخية اإلقليمية ( )RCMفي التطبيقات الهيدرولوجية وإعداد
طرائق لتقليص النطاق .وقد تأسس فريق معني بصياغة الوثيقة في  2015واستمر في تأدية عمله من خالل االتصاالت
اإللكترونية .ووُ ضعت اللمسات النهائية على أول مشروع للوثيقة في تشرين األول /أكتوبر  2016وقُدم إلى أعضاء
الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ( )OPACHEإلبداء تعليقات عامة من أعضاء اللجنة .وأقرت
اللجنة المساهمة الكبيرة من الخبراء المدعوين في إعداد الوثيقة ،وعلى وجه الخصوص السيد ( Patric Willemsبلجيكا)،
والسيد ( Benjamin Lampleyالنيجر) ،والسيد ( Bruce Hewistonجنوب إفريقيا) والسيد ( Juan Jose Nietoإكوادور).
وقرر المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ( )CG-17إدراج الحد من مخاطر الكوارث ضمن
-14
األولويات االستراتيجية السبع للمنظمة ( )WMOللفترة المالية الحالية ،بهدف اإلسهام بشكل كبير في تنفيذ إطار سِ نداي
للحد من مخاطر الكوارث الذي وافق عليه المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام .2015
وأعدت أمانة المنظمة ( )WMOمشروعا ً لخارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث لالسترشاد بها في
تنفيذ أنشطة برنامج المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث وأنشطة البرامج والهيئات األخرى التابعة للمنظمة
( . )WMOومن خالل عملية متكررة ،ساهمت لجنة الهيدرولوجيا بشكل كبير في استعراض وتنقيح خارطة الطريق بغية
أن ُتراعي بشكل كاف األنشطة القائمة للجنة ،وبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ( ،)HWRPوالبرنامج المشترك بشأن
إدارة الفيضانات ( ،)APFMوالبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ( ،)IDMPوأن تعزز أهمية مبادئ اإلدارة المتكاملة
للفيضانات والجفاف وأهمية تقييم األخطار والمخاطر ،وال سيما في حالة مخاطر الفيضانات ،الذي تنفذه المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوالمنظمة ( )WMOفي مجال إدارة مخاطر الكوارث.
واعتمد المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17والدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي
-15
( )EC-68رؤية جديدة لتطوير النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSإلى نظام جديد لمعالجة البيانات والتنبؤ
بشكل متواصل في المستقبل .وهذه الرؤية الجديدة تغيّر نطاق النظام العالمي ( )GDPFSبشكل كبير ،وال سيما من خالل
االضطالع بتوفير خدمات ونواتج متواصلة ليس على مدار نطاقات زمنية مختلفة فحسب ،ولكن أيضا ً في مختلف
التخصصات .وهذا يعني زيادة مشاركة الهيدرولوجيا في النظام العالمي ( )GDPFSفي األعوام القادمة ،إذ إنها تتيح
أيضا ً وسيلة إلضفاء الطابع المؤسسي على النظم والمبادرات القائمة والمستقبلية على المستويين العالمي واإلقليمي بشأن
التنبؤ بالفيضانات داخل المنظمة ( .)WMOوقد ساهمت لجنة الهيدرولوجيا في إعداد ورقة بيضاء بشأن النظام العالمي
( )GDPFSالمتواصل والمستقبلي لعرضها على الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ( )EC-68وبشأن األنشطة ذات
الصلة ،بما في ذلك عمل الفريق التوجيهي المؤسس حديثاً .كما أُعدت ورقة مناقشة بشأن مشاركة لجنة الهيدرولوجيا
ودوائر الهيدرولوجيا مستقبالً في تطوير النظام العالمي ( ،)GDPFSونوقشت هذه القضية الناشئة من خالل مناقشة ما
قبل الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،مما أسفر عن اقتراح القرار .(CHy-15) 7
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وقُدمت المساعدة إلى برنامج بناء القدرات من أجل اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ( )CAP-Netالتابع لبرنامج
-16
األمم المتحدة للتنمية ( )UNDPفي تصميم وإعداد دورة افتراضية تجريبية بشأن تغير المناخ وإدارة المياه ،بما في ذلك
المواد التعليمية واختبار وسائل تكنولوجية من أجل تنفيذ األنشطة التفاعلية للدورة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قُدمت مساهمات أثناء إعداد المطبوع المشترك بين المنظمة ( )WMOوالبنك الدولي
-17
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (" )USAIDتثمين خدمات الطقس والمناخ :التقييم االقتصادي لخدمات األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا" (Valuing Weather and Climate: Economic Assessment of Meteorological and Hydrological
)( Servicesمطبوع المنظمة رقم  ،) 1153مع التركيز على تعزيز جوانب محددة للنواتج الهيدرولوجية وتقديم الخدمات،
وال سيما فيما يتعلق بوضع المرافق الهيدرولوجية في سلسلة تقديم خدمات التنبؤ بالفيضانات ،بين الجهات المنتجة
لبيانات وتنبؤات األرصاد الجوية ،التي تمثلها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ( ،)NMSsوالحماية المدنية وعامة
الجمهور باعتبارهم مستخدمين نهائيين .والهدف الرئيسي من هذا المطبوع أن يكون بمثابة دليل لمديري وموظفي
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( ،)NMHSsالذين يرغبون في إجراء أو تصميم دراسة أو تقييم للفوائد
االقتصادية  -االجتماعية لخدماتهم ومشروعاتهم.
وقُدمت مساهمات أيضا ً في أعمال فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ( )CClولجنة األرصاد الجوية
-18
الزراعية ( )CAgMولجنة الهيدرولوجيا ( )CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والمياه ( ،)JCEG-CFWوأعمال فريق الخبراء
االستشاري التابع لمكون التواصل مع المستخدمين لبرنامج لحد من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة ( ،)WMOوالمعني
ً
استجابة
بتحليل األخطار والمخاطر ( ،)WMO DRR UI-EAG HRAبشأن فهرسة الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة
للقرار  .)Cg-17( 9وقُدمت مؤخراً مساهمات إلى اللجنة التوجيهية العلمية للبرنامج العالمي لبحوث الطقس بشأن
االحتياجات البحثية إلى الهيدرولوجيا التطبيقية.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "عمليات البيانات وإدارة البيانات" (مقدم من السيد )Tony Boston
يتضمن تطوير وتطبيق المعيار  WaterML 2.0التنسيق عن كثب بين لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوالفريق العامل
-19
المشترك بين المنظمة ( )WMOواتحاد الخدمات األرضية الفضائية المفتوحة ( )OGCوالمعني بمجال الهيدرولوجيا
( .)HDWGوعلى وجه الخصوص ،يعد الفريق ( )HDWGمجموعة من المعايير الهيدرولوجية ُتعرف باسم المعيار
 .WaterML 2.0وقد تم حتى اآلن إقرار المعيار  :WaterML 2.0الجزء ( 1السالسل الزمنية) في  ،2012والمعيار
 :WaterML 2.0الجزء ( 2التصنيف والقياسات والمقاطع) في  ،2015كمعايير تنفيذ خاصة باالتحاد ( .)OGCويقدم
الجزء  1نموذجا ً لمعلومات قياسية لعرض وتبادل بيانات السالسل الزمنية الخاصة برصدات المياه ،من قبيل مناسيب
مياه األنهار والبحيرات أو التصريف .ويحدد الجزء  2الكيفية التي ُتعرض بها جداول التصنيف ،ورصدات القياس
والمقاطع العرضية من األنهار ،والبيانات الشرحية والمفردات المرتبطة بها ،ويحدد كذلك نسقا ً لتبادل البيانات بين النظم
المؤسسية .والجزآن ( 3سمات هيدرولوجيا السطح) و( 4المعيار  WaterML 2.0األرضية) في المراحل النهائية
إلقرارهما ونشرهما كمعايير لالتحاد ( )OGCفي عامي  2016و .2017وأعد الفريق ( )HDWGأيضا ً مالمح لخدمة
رصد استشعاري ( )SOSخاصة بالهيدولوجياُ ،نشرت في  ،2014وهي تحدد الكيفية التي يمكن بها توفير السالسل
الزمنية للمعيار  WaterML 2.0باستخدام هذه الخدمة اإللكترونية الخاصة باالتحاد ( .)OGCكما ساهم أعضاء الفريق
( )HDWGفي تطوير السالسل الزمنية ( ،)TimeseriesMLالمنشورة في  ،2016والتي تمثل تنفيذاً أكثر عموما ً للمعيار
 :WaterML 2.0الجزء  ، 1ويمكن استخدامها لتبادل البيانات المتعلقة بالسالسل الزمنية المستمدة من مجموعة أوسع من
المجاالت العلمية .وسيركز العمل في المستقبل على إعداد أجزاء إضافية مكونة للمعيار  ،WaterML 2.0مع التركيز
بشكل مبدئي على البيانات المتعلقة بجودة المياه لتقييم مواصفات أفضل الممارسات لالتحاد ( .)OGCو ُتتاح مجموعة
المعايير الخاصة بالمعيار  WaterML 2.0على الموقع ،http://www.opengeospatial.org/standards/waterml :ويُتاح
مزيد من المعلومات عن الفريق العامل المعني بمجال الهيدرولوجيا ( )HDWGالمشترك بين المنظمة ( )WMOواتحاد
الخدمات األرضية الفضائية المفتوحة ( )OGCعلى الموقع:
.http://www.opengeospatial.org/projects/groups/hydrologydwg
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية ،وكذلك البروتوكوالت الخاصة بتقديم
-20
ُ
معلومات عن استخدام البيانات ،أطلق استقصاء في أيلول /سبتمبر  2013بشأن تبادل المعلومات الهيدرولوجية.
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وعُرضت في ذلك التوقيت نتائج أولية على الفريق ) (HDWGالمشترك بين المنظمة ) (WMOواتحاد الخدمات األرضية
الفضائية المفتوحة ) (OGCوتوافرت ھذه النتائج للفريق العامل االستشاري ) .(AWGكما حُددت قائمة بنظم البرمجيات
التجارية والمفتوحة المصدر التي تدعم خدمات االتحاد ) (OGCفيما يتعلق بتبادل البيانات الھيدرولوجية .ولوحظ في
النتائج أن تحسين التشارك مع البلدان النامية من خالل االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOأمر ضروري
لتحسين فھم قيمة المعيار  WaterML 2.0والتشجيع على استخدامه.
كما ُنفذت أعمال مكثفة بشأن اختبار المعيار  WaterML 2.0وتطبيقه في مشاريع تجريبية ترمي إلى توضيح
-21
ً
ً
قيمته وفائدته وتوفير أساس له لكي يصبح معيارا لتبادل المعلومات خاصا بالمنظمة ) .(WMOونفذت إدارة المسح
الھيدرولوجي اإليطالي الوطني ) (ISPRAمشروعا ً بشأن تقاسم البينات الھيدرولوجية .وأنشأت اإلدارة ) (ISPRAنظاما ً
وطنيا ً للمعلومات الھيدرولوجية من أجل المرافق االتحادية اإليطالية للبيانات الھيدرولوجية مؤلفا ً من مواقع رصد ُتدار
على نحو مستقل في  21منطقة جغرافية في أنحاء البلد .وثمة كتالوج ھيدرولوجي في روما يجمع البيانات من وحدات
الخدمة اإللكترونية المعنية بالھيدرولوجيا في كل منطقة من ھذه المناطق .وأُعدت أيضا ً مشاريع تجريبية من أجل العديد
من البلدان ،فضالً عن المشاريع المتعلقة بلجنة الھيدرولوجيا ،بما في ذلك الصين ونيوزيلندا ،وأحواض األنھار )نھر
سافا ونھر ال بالتا( ،ومناطق )أمريكا الالتينية( والمكونات المختلفة للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
)) (WHYCOSالمنطقة القطبية الشمالية ،والنيجر والجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ) .((SADCوأعدت إيطاليا أيضا ً
وثيقة تدعم تبادل المعلومات الھيدرولوجية باستخدام المعيار  .WaterML 2.0ويُتاح مزيد من المعلومات عن ھذه
المشاريع التجريبية والمبادرات التي أطلقتھا المرافق الوطنية للھيدرولوجيا للحصول على البيانات وتبادلھا على:
.http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdf
وفيما يتعلق بالمراقبة واإلبالغ عن التطورات الجديدة التي تتناول القضايا المتعلقة بإدارة البيانات ،مثل
-22
ً
الرصدات ،وتبادل البيانات والبروتوكوالت ،وأنساق نقل البيانات ،والمعلومات ،فضال عن نظام معلومات المنظمة
) (WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )ُ ،(WIGOSنشر مقال لزيادة التوعية في نشرة المنظمة
) ،(WMOعالم األرصاد الجوية ،بعنوان "نحو معيار جديد لتقاسم البيانات الھيدرولوجية"،
 .http://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/towards-new-standard-sharing-hydrological-dataوأُطلق أيضا ً
تحديث لمالمح البيانات الشرحية الھيدرولوجية للمعيار  ،ISO 19115الخاصة بالمركز العالمي لبيانات الجريان السطحي
) ،(GRDCعلى الموقع .http://www.bafg.de/GRDC/EN/02_srvcs/24_rprtsrs/report_39r2.pdf :وحُدثت المالمح
الھيدرولوجية :النموذج الموحد للمالمح الھيدرولوجية وصدرت كورقة مناقشة خاصة باالتحاد ) .(OGCوقد اختبر
الفريق ) (HDWGھذا النشاط بشكل مكثف ،وھذا النشاط سيشكل أساس المعيار  :WaterML 2.0معيار الجزء .3
وساھمت لجنة الھيدرولوجيا في إعداد مشروع معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSفي إطار فرقة المھام
المشتركة بين اللجان .واخ ُتبر أيضا ً استخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISفي تسجيل خدمات البيانات الھيدرولوجية.
وأنشئت مجموعة ممارسة بشأن نظم إدارة قواعد البيانات باالعتماد على المصدر المفتوح للنظام )(MCH
-23
ُ
ً
)االرصاد الجوية وعلم المناخ والھيدرولوجيا( .وكان النظام ) ،(MCHالذي أنشئ أصال باللغة اإلسبانية ،وأدخل في
العديد من بلدان أمريكا الالتينية ،قد ُترجم إلى اإلنكليزية والفرنسية وأُدخل في غانا وبليز وكوراساو وسانت مارتن،
وألبانيا ،والبوسنة الھرسك .وفي جميع ھذه الحاالتُ ،درب موظفو المرافق الوطنية للھيدرولوجيا على تشغيل وإدارة ھذا
النظام .http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/mch/
وأُعدت وثائق لمناقشات ما قبل الدورة الخامسة عشرة للجنة الھيدرولوجيا ) (CHy-15بشأن تقاسم البيانات
-24
ً
الموحدة قياسيا في مجال الھيدرولوجيا .ودعت ھذه المادة إلى إبداء تعليقات من دوائر الھيدرولوجيا التابعة للمنظمة
) (WMOبشأن ثالثة بنود ستتخذ اللجنة قرارات بشأنھا في دورتھا الخامسة عشرة ،وھي:
)أ(

ما إذا كانت ستؤيد أم ال نظام الرصد الھيدرولوجي التابع للمنظمة )(WMO؛

)ب(

ما إذا كانت ستوصي أم ال المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOبأن يُعتمد الجزآن  3و 2من المعيار كمعايير
للمنظمة ) (WMOلتبادل المعلومات لكي تستخدمھا المرافق الوطنية للھيدرولوجيا؛

)ج(

ما إذا كانت ستدعم أم ال العملية الجارية العتماد المنظمة ) (WMOلمزيد من معايير .WaterML 2.0
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الخبير المدعو المسؤول عن تطوير نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة (( )WHOSمقدم من السيد
)Pecora

Silvano

في أوائل عام  ،2013رداً على األسئلة التي طرحها الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
-25
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )ICG-WIGOSفيما يتعلق بتوافر الرصدات الهيدرولوجية ،اقترح رئيس لجنة
الهيدرولوجيا إعداد نظام رصد هيدرولوجي تابع للمنظمة ( )WHOSكمكون هيدرولوجي في النظام ( .)WIGOSوأيد
ّ
وحث المؤتمر السابع عشر للمنظمة
الفريق العامل االستشاري التابع للجنة هذه المقترح في أيلول /سبتمبر ،2014
( ،)WMOالمنعقد في  ،2015على الترويج لنظام الرصد الهيدرولوجي ( )WHOSبين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ( ،)NMHSsوكذلك بين الدوائر األوسع المعنية بالهيدرولوجيا.
ويُصمم هذا النظام ( )WHOSليكون بمثابة بوابة للحصول على بيانات في الوقت الفعلي وعلى البيانات
-26
التاريخية المتاحة بالفعل ع لى اإلنترنت ،والمستقاة من نظم المعلومات المتعلقة بالمياه القائمة في البلدان في مختلف
أنحاء العالم ،والتي تتيح بياناتها مجانا ً وعلى نحو مفتوح .ويُطور هذا النظام على مرحلتين من أجل أن تستعرضه وتقره
لجنة الهيدرولوجيا في دورتها الخامسة عشرة التي س ُتعقد في كانون األول /ديسمبر  .2016وتتمثل المرحلة األولى في
نشر وصلة بينية للخرائط على الموقع الشبكي للمنظمة ( )WMOترتبط بالمرافق الوطنية ( )NMHSsالتي تتيح على
اإلنترنت بياناتها في الوقت الفعلي و /أو التاريخية المتعلقة بالمستوى والتصريف .وقد ُنشرت هذه الوصلة البينية على
اإلنترنت في آب /أغسطس  2015ويمكن الوصول إليها على الرابط
 .http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/whos/أما المرحلة الثانية فهي عملية أكبر بكثير تهدف إلى وضع إطار
ّ
كامل ذي منحى خدمي يربط بين مقدمي البيانات الهيدرولوجية ومستخدميها من خالل نظام معلومات هيدرولوجي يمكن
من تسجيل البيانات واكتشافها والوصول إليها .فإطار مثل هذا سيمتثل تماما ً لنظام معلومات المنظمة ( )WISوكذلك
للنظام ( .)WIGOSوالهدف من ذلك هو التنفيذ المبدئي للقدرة الكاملة الجاهزة ألن يعتمدها المجلس التنفيذي في حزيران/
يونيو .)EC-70( 2018
وأثناء فترة ما بين الدورتين التالية للدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،طبق عدد كبير من المرافق
-27
الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsتقنيات موحدة في نظم تجريبية وتشغيلية لتبادل البيانات الهيدرولوجية .و ُنشر تقرير عن
"المبادرات العالمية لتبادل البيانات الهيدرولوجية" ،يشمل عرضا ً مفصالً لمعظم التطورات في استخدام معايير تبادل
البيانات الهيدرولوجية ،على البوابة اإللكترونية للمنظمة ()WMO
( .)http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdfوقد أتاحت كل
هذه التطورات تحديد هيكل متطور للمرحلة الثانية للنظام ( ،)WHOSبمكوناته األساسية وأنواع الخدمات الجوهرية
الخاصة بتبادل المعلومات الهيدرولوجية عبر شبكة اإلنترنت .وفي هذا السياق ،يُصمم النظام ( )WHOSلتقديم خدمات
تدعم االحتياجات التشغيلية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsفضالً عن االحتياجات العلمية العامة للدوائر الدولية
المعنية بالهيدرولوجيا .وفي الوقت الذي ركزت فيه التطبيقات األخرى للتشغيل المتبادل على تنفيذ تدفقات البيانات
العادية (مثل الجسور ،والمهيئات وما إلى ذلك) بين العمالء والوصالت البينية للمخدم ،يركز النظام ( )WHOSعلى
نموذج مشترك إلدارة البيانات والبيانات الشرحية يدعم مجموعة من المعايير الخاصة بالمنظمة ( )WMOوباالتحاد
( ،)OGCوالتي يم كن تطبيقها في دوائر علمية عديدة ،وال سيما علوم الهيدرولوجية والغالف الجوي .وعالوة على ذلك،
يمكن للنظام ( )WHOSأن يندرج ضمن األطر القائمة للبيانات الكشفية (مثل البوابات ،والمنافذ وما إلى ذلك) عن طريق
خدمات التوسط والوساطة .وسينشر النظام ( ،)WHOSفيما يتعلق بدوره في النظام ( ،)WISبيانات شرحية كشفية في
المراكز العالمية لنظام المعلومات ( )GISCsتتيح للمستخدمين في المنظمة ( )WMOالحصول على مجموعة من
الخدمات بشأن النظام ( )WHOSنفسه .واخ ُتبرت البيانات الشرحية الكشفية للهيدرولوجيا في المراكز العالمية ()GISCs
في برازيليا ،وواشنطن ،وأوفنباخ ،وملبورن؛ كما ُتجرى تطورات واختبارات إضافية تعزز قدرات النظام ()WHOS
على تقاسم البيانات .ويتضمن تطوير النظام ( )WHOSأيضا ً تعريف البيانات الشرحية الهيدرولوجية للرصد ،وتقديم
معلومات عن المالمح الهيدرولوجية لمحطات الرصد؛ فهذا النشاط سيحسن ،عند استكماله ،المعايير الحالية للبيانات
الشرحية الخاصة بالنظام ( )WIGOSوالمعلومات المتاحة في األداة  /OSCARالسطح ،وهي أحد المكونات الرئيسية
لموارد معلومات النظام ( .)WIGOSوثمة مرحلة محتملة في المستقبل للنظام ( )WHOSتتمثل في اختبار امتدادات
ممكنة لوظائف وخدمات النظام ( )WIGOSوالنظام ( )WISالمعدة خصيصا ً لتلبية احتياجات دوائر الهيدرولوجيا ،ولكن
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من المحتمل أن تكون مفيدة أيضا ً لبرامج أخرى ،بما في ذلك قواعد البيانات ،ونماذج المحاكاة ،وسالسل التنبؤ ،ونظام
المعلومات الجغرافية القائم على شبكة الويب ( ،)web-GISوأدوات أخرى.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "التنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية" (مقدم من السيد )Yuri Simonov
تعتمد مواصلة تخطيط وإعداد استراتيجية مبادرة التنبؤ بالفيضانات ( )FFIالتي أطلقتها المنظمة ( )WMOعلى
-28
استعراض وتقييم الوثائق الحاكمة للمبادرة ( – )FFIاستراتيجية وخطة عمل المبادرة ( ،)FFIوخطة أنشطة المبادرة
( ،)FFIوكذلك حالة المشاريع الجارية والمزمعة الخاصة بالمبادرة ( ،)FFIالتي يقوم بها عضوا الفريق العامل
االستشاري المسؤوالن عن التنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية .ونوقشت استراتيجية المبادرة ( )FFIفي اجتماعين للفريق
االستشاري للمبادرة (( )FFIاالجتماعان األول والثاني للفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ( ،))FFIوعُرضت
النتائج النهائية لالستعراض وتقرير مفصل عن التطوير المقترح للمبادرة في تقرير االجتماع الثاني للفريق االستشاري
للمبادرة ( .)FFIوأُجري في التقرير تحليل لجميع المكونات الرئيسية للمبادرة (( )FFIالنظام التوجيهي الخاص
بالفيضانات الخاطفة ( ،)FFGSوالبرنامج اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( ،)SWFDPوالمشروع اإليضاحي بشأن
التنبؤ بالغمر الساحلي ( ))CIFDPمن حيث ارتباطها بالغايات واألهداف الرئيسية للمبادرة ( ،)FFIواق ُترحت طرق
لمواصلة تحسين هذه المشاريع .ويرد أدناه تلخيص لإلنجازات الرئيسية المحققة لكل مكون من مكونات المبادرة (.)FFI
والمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ( )CIFDPمشروع مشترك بين لجنة الهيدرولوجيا ()CHy
-29
واللجنة الفنية المشتركة ( )JCOMMيهدف إلى تحسين التنبؤات في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المختلفة
المصدر (عمليات نهرية هيدرولوجية وأوقيانوغرافية) .وكان المشروع أصالً يميل بشكل كبير للعمليات األوقيانوغرافية
للنمذجة والتنبؤ ،دون مراعاة العمليات النهرية الهيدرولوجية في المنطقة الساحلية ومناطق تداخل األنهار مع المحيطات.
وأثناء فترة ما بين الدورتين ،اتخذت لجنة الهيدرولوجيا الترتيبات الالزمة لتحقيق نتائج عديدة في المشروع:
(أ)

يشارك ممثل لجنة الهيدرولوجيا اآلن في رئاسة الفريق التوجيهي للمشروع؛

(ب)

إيالء مزيد من األهمية للجوانب النهرية الهيدرولوجية في المشروع ،من قبيل وضع استراتيجية للمكون
النهري الهيدرولوجي ،واقتراح تحسينات على كل مشروع فرعي ،وتعيين معدين من أجل نظام هيدرولوجيا
األنهار (الخاص بالمشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي في فيجي (.))CIFDP-Fiji

وستساعد المساهمات الهيدرولوجية األكثر اتساقا ً في هذا المشروع على وصف العمليات الساحلية بكامل
-30
نطاقها مما يعزز التنبؤ بالغمر في المناطق الساحلية.
وقد أُعد البرنامج اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ( )SWFDPفي أول األمر لتلبية حاجة أخصائي األرصاد
-31
ُ
الجوية لتحسين التنبؤ بظواهر الطقس القاسية .وبالرغم من أن هذا المشروع قد أعد بالتزامن مع النظام التوجيهي
الخاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSفي عدد من المناطق (مثل منطقة آسيا الوسطى – النظام اإلرشادي بشأن
الفيضانات الخاطفة الخاص بمنطقة آسيا الوسطى ( ،))CARFFGوُ جد أن ارتباط هذين المشروعين كل منهما باآلخر
تعوزه الكفاءة .ووُ ضعت توصيات من أجل تحسين التواصل بين المشروعين .والنتائج العملية واضحة جلية لمنطقة آسيا
الوسطى ،حيث بُذلت جهود لتحقيق أهداف النظام التوجيهي ( )FFGSبشكل أفضل من خالل استخدام مخرجات
المعلومات المستمدة من البرنامج اإليضاحي ( )SWFDPفي هذه المنطقة.
والنظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ( )FFGSهو المشروع األكثر تطوراً فيما يتعلق بمكونه
-32
ُ
الهيدرولوجي– أشير إلى بضعة مسارات رئيسية للتحسين :تنفيذ تسيير القنوات من أجل عمليات التنبؤات النهرية
الكبيرة ،وتنبؤ المجموعات (باستخدام العديد من مدخالت التنبؤ العددي بالطقس) ،وتقدير تدفق الحطام ،والتنبؤ
بالفيضانات التي تحدث في الحضر .وهذه التحديثات الهامة للنظام ستؤدي بالتأكيد إلى تعزيز قدرة المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ( )NHSsعلى التنبؤ بأنواع مختلفة من الفيضانات ،وال تقتصر على الفيضانات الخاطفة .وفي عدة مناطق،
ُتدرج بالفعل تقنيات التنبؤ هذه في النظام التشغيلي التوجيهي ( .)FFGSوتم تحديث برامج التدريب بغية خدمة المتنبئين
بشكل أفضل في منطقة آسيا الوسطى (بما في ذلك تكييف البرامج وترجمتها).
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وفيما يتعلق بإصدار مرجع رسم خرائط المناطق المعرضة للفيضانات ،تواصل العمل – بدءاً من عملية
-33
استعراض الوثائق السابقة (التي تشمل اآلن أداة البرنامج المشترك إلدارة الفيضانات ( )APFMبشأن رسم خرائط
المناطق المعرضة للفيضانات) ووصوالً إلى وضع جدول محتويات للمرجع المقترح وإعداد أول مشروع له وكذلك
استعراضه (المهمة الجارية – مزمع تنفيذها في أوائل .)2017
وفيما يتعلق بالتداخل مع برنامج المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث ،أُجري استعراض لخارطة
-34
طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث أثناء فترة ما بين الدورتين .وأحد األنشطة التي شاركت فيها لجنة
الهيدرولوجيا إعداد مسرد لألخطار الهيدرولوجية للحد من مخاطر الكوارث ،ودعمه من قِبل دوائر الحد من مخاطر
الكوارث .وقد ساهم الفريق العامل االستشاري في تحديد أولويات اإلجراءات والتوصيات وخارطة الطريق ذات الصلة
بالنسبة لألنشطة المشتركة بين اللجان بغية دعم تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ووضع اللمسات النهائية على
اختصاصات منسقي الحد من مخاطر الكوارث التابعين للجان الفنية والبرامج الفنية.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "التنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية" (مقدم من السيد )Johnson M. Maina
-35

يرد أدناه موجز قصير لإلنجازات.

-36

فيما يتعلق بمبادرة التنبؤ بالفيضانات ( ،)FFIانصب تركيز أنشطة السيد  Mainaعلى ما يلي:

(أ)

تصدير الهدف األساسي للمبادرة ( )FFIالتي أطلقتها المنظمة ( :)WMOلتعزيز قدرات مرافق األرصاد
الجوية والهيدرولوجيا في المشاركة في تقديم ما تحتاجه عمليات التنبؤ واإلنذار بالفيضانات من نواتج
وخدمات أكثر دقة وفي الوقت المناسب ؛

(ب)

استعراض الوثيقة اإلرشادية بشأن "تقييم خدمات التنبؤ بالفيضانات" و"مشروع مرجع التعليمات" المرتبط
بها؛

(ج)

بناء القدرات :التدريب على "عمليات التنبؤ واإلنذار التشغيلين بالفيضانات" في بلدين إفريقيين ،وهما بنن
وأوغندا .وأعربت بلدان أخرى عن اهتمامها بالتدريب .وجاءت المراجع والمبادئ التوجيهية الخاصة
بالمنظمة ( )WMOلتكمِّل المعارف المستخدمة في هذا التدريب؛

(د)

تقديم عروض بشأن "نظام فعال للتنبؤ واإلنذار بالفيضانات في كينيا".

-37

وفيما يتعلق بالتداخل مع برنامج المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث ،تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

(أ)

استعراض "مسرد تصنيف التهديدات واألخطار" ،الذي أعده الفريق العامل المعني ببيانات الخسائر في
حاالت الكوارث ( )DATAالتابع للبحوث المتكاملة في مخاطر الكوارث ( ،)IRDRالتقرير رقم  ،1الصادر في
آذار /مارس 2014؛

(ب)

تعليقات على خارطة طريق المنظمة ( )WMOللحد من مخاطر الكوارث.

-38

وأخيراً ،كانت األنشطة المضطلع بها في مجال المسؤوليات ذات الطابع العام على النحو التالي:

(أ)

القيام ،باالشتراك مع جهات أخرى ،بتقديم تقرير مرحلي قطري عن "وضع سياسة وطنية بشأن الجفاف"،
وهو إحدى الوثائق القليلة المنشورة في التقرير النهائي؛

(ب)

المشاركة في تصميم شبكة رصد األحوال الجوية الهيدرولوجية في حوض النيل؛

(ج)

الشروع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعواصف النمطية في كينيا؛

المرفقات
(د)
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المشاركة في جميع الدورات المشتركة بين لجنة الهيدرولوجيا والفريق العامل االستشاري واألنشطة ذات
الصلة.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "تقييم موارد المياه" (مقدم من السيد )Antonio Cardoso Neto
تمثلت المساهمة الرئيسية للسيد  Antonio Cardoso Netoفي مشاركته في تجميع مرجع تقييم موارد المياه،
-39
وأساسا ً في تنظيم وكتابة إحدى دراسات الحالة إلدخالها كجزء في هذا المرجع .وتوضح دراسة الحالة التي قدمها
التخطيط لحوض هيدرولوجي هام في األراضي البرازيلية .ويشمل وصف االستقصاءات التي أُجريت في هذا الحوض
جوانب مناخية ،وسمات جيولوجية ،وخصائص ترابية ،والتآكل ،والنظم اإليكولوجية للمناطق األحيائية والمائية،
وجوانب صحية ،والبنية التحتية للصرف الصحي ،وإمدادات المياه ،والتصريف في الحضر ،والضغوط التنموية.
وتقدم دراسة الحالة اإلطار المؤسسي البرازيلي الذي اعتمدت عليه جميع األعمال التي أُنجزت ،مثل الصكوك
-40
القانونية للسياسة الوطنية بشأن موارد المياه ومكونات النظام الوطني إلدارة موارد المياه.
وتعرض الدراسة أيضا ً المنهجيات المختلفة المستخدمة في جمع البيانات الضرورية المختلفة من قطاعات
-41
الصناعة ،والثروة الحيوانية ،والزراعة ،والتعدين ،واإلمدادات البشرية ،والنفايات الصلبة ،والتبخر النتحي .كما
عرضت ا لدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية الرئيسية لطبقات المياه الجوفية الخاصة بالحوض.
وقُيمت المياه السطحية والمياه الجوفية من حيث الجودة والكمية على حد سواء .وأخيراًُ ،قيم التوازن المائي،
-42
ومن ثم قُدر مدى توافر موارد المياه في الحوض.
ونتيجة لعدة عوامل خارج سيطرة السيد  ،Antonio Cardoso Netoتم في الوقت الحالي تعليق تنفيذ مكون من
-43
مكونات نظام رصد الدورة الهيدرولوجية ( )HYCOSفي حوض نهر أويابوك ( ،)Oyapockالمشترك بين غيانا الفرنسية
والبرازيل .ومع ذلك ،تبذل جهود من أجل وضع هذه المسألة "على طريق التنفيذ" مجدداً.

العضو المسؤول عن المجال المواضيعي "إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا" (مقدم من السيد )J.F. Cantin
يوضح هذا التقرير التقدم المحرز في فترة ما بين الدروتين المؤدية إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة
-44
الهيدرولوجيا في كل نشاط من األنشطة األساسية ذات األولوية للمجال المواضيعي "إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا"
( .)QMF-Hوتجدر اإلشارة إلى أن السيد  Cantinقد خلف ،في نيسان /أبريل  ،2014السيد  ،P.Pilonالذي انتخبته الدورة
الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا كعضو في الفريق العامل االستشاري ( )AWGمسؤول عن إطار إدارة الجودة -
الهيدرولوجيا (.)QMF-H
وقد عقدت لجنة اإلدارة ( )MCالتابعة للجنة الهيدرولوجيا  12مؤتمراً عن بُعد واجتمعت مرتين أثناء فترة ما
-45
بين الدورتين المذكورة بشأن مشروع لتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق (يُعرف عاد ًة بالمشروع ٍس) .وأُحرز تقدم
كبير من أجل است حداث مجموعة برمجيات لتقدير جوانب الشك في قياسات التصريف التي تجريها المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ( )NHSsفي أعضاء المنظمة ( ،)WMOوستتاح هذه المجموعة للمرافق الوطنية ( )NHSsعن طريق
اإلنترنت من خالل بوابة للمنظمة ( .)WMOووُ ضعت مواصفات لكي ُتستخدم في دعم إعداد أداة لحساب جوانب الشك
التقديرية في القياسات من خالل تطبيق طريقة المساحة  -السرعة ( .)Velocity-Area methodويُتوقع تحقيق المزيد من
التطورات فيما يتعلق بقياسات جهاز دوبلر الصوتي لقياس مقاطع التيارات ( )ADCPخالل فترة ما بين الدورتين
القادمة .وأثناء تلك الفترة  ،ستقيّم لجنة إدارة المشروع س إمكانية نشر المواد اإلرشادية المعدة بشأن المبادئ التوجيهية
من أجل إجراء اختبارات لمعايرة األدوات واختبارات أداء أدوات وتقنيات القياس ،واإلبالغ عن النتائج.
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وأُنشئ موقع شبكي إلطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ( ،)QMF-Hوزود بمواد توضح السبب الذي ينبغي
-46
للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsمن أجله استخدام طرائق موحدة في جمع المعلومات ،واالستجابة بذلك لطلب
الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا .وأُعدت أيضا ً مواد إرشادية ،ودراسات حالة وقائمة مرجعية لتيسير جهود
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ( )NHSsفي تنفيذ نظام إدارة الجودة ( ،)QMSوأُتيحت على الموقع الشبكي إلطار إدارة
الجودة  -الهيدرولوجيا (.http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php :)QMF-H
وفيما يتعلق باستعراض المادة التنظيمية للجنة الهيدرولوجيا ،اضطلع العاملون في األمانة والعضو في الفريق
-47
العامل االستشاري المسؤول عن إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ( )QMF-Hبأنشطة تنسيق إلظهار جهود لجنة
الهيدرولوجيا في إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ( ،)QMF-Hوعرض موادها التنظيمية واإلرشادية والتقنية في
المنتديات المختلفة المشتركة بين اللجان .ووُ ضعت استراتيجية لتناول المواد التنظيمية للجنة الهيدرولوجيا ككل في سياق
خارطة الطريق من أجل تحسين إطار الالئحة الفنية للمنظمة ( )WMOالذي أيده المجلس التنفيذي في دورته الثامنة
والستين ،وس ُتناقش هذه االستراتيجية أثناء الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا.
وكان العضو في الفريق العامل االستشاري والمسؤول عن إطار إدارة الجودة  -الهيدرولوجيا ( )QMF-Hقد
-48
ّ
مثل أيضا ً لجنة الهيدرولوجيا في مجلس التحرير المعني بالنظام (.)WEdB( )WIGOS

المرفقات
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المرفق الثالث

مرفق الفقرة  2.3من الملخص العام
التقرير المقدم من األمين العام المتعلق ببرنامج
الهيدرولوجيا وموارد المياه(HWRP)
تتضمن هذه الوثيقة تقريراً موجزاً عن األنشطة التي اضُطلع بها في فترة ما بين الدورتين األخيرة (-2013
-1
 )2016في إطار برنامج الهيدرولوجي ا وموارد المياه ،الذي قرر المؤتمر السابع عشر ،بموجب القرار ،)Cg-17( 18
اإلبقاء عليه بصيغته الواردة بالمرفق الثاني للتقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية مع
القرارات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1077وصف برنامج المنظمة  .WMOوينصب تركيز هذه الوثيقة على تلك
الموضوعات التي لم يرصدها رئيس اللجنة (انظر المرفق األول لهذا التقرير) أو أعضاء الفريق العامل االستشاري
(انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).

النظم األساسية في مجال الهيدرولوجيا
المِرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي )GHSF(
أع َّد رئيس لجنة الهيدرولوجيا ،باالشتراك مع األمانة العامة ،اقتراحا ً إلنشاء مرفق عالمي لدعم القياس
-2
الهيدرولوجي ( ،)GHSFستدعمه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ( )SDCخالل الفترة  ،2020-2017وبخاصة من
خالل تمويل ثالث وظائف من الفئة الفنية للمشروع.
ويهدف المِرفق  GHSFلدعم قدرات المراقبة الوطنية وتكاملها على الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،ومن ثم فهو
-3
يمثل دعما ً لبرنامج النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ( )WHYCOSمن خالل إعداد وتطبيق تكنولوجيات
مبتكرة للمراقبة ولقواعد البيانات .ويشمل المِرفق  GHSFالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية (،)WHYCOS
والنظام العالمي للرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة  ،)WHOS( WMOومركز ابتكار عالمي ،وبرنامج للمعلومات
خاص بالمرافق الهيدرولوجية ،ومكتب للمساعدة.
نطاق المِرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي )GHSF(
ثمة حاجة لوضع نموذج جديد للقياس الهيدرولوجي لتوفير دعم فعَّال لقرارات اإلدارة المتكاملة للموارد
-4
المائية ،والسيما في المجاالت التي تتسم بندرة الموارد ،وهشاشة الظروف ،ووجود صراعات ،أو تباين شديد في
اإلمدادات ،وتداخل في النمو السريع للطلبات مع وكاالت تعاني نقصا ً في التمويل.
-5

والتزال التقييمات األخيرة تظهر تراجعا ً في شبكات المراقبة ،نتيجة لنقص الموارد المالية والموظفين
المؤهلين ،وبوجه عام ضعف إبراز الخدمات الهيدرولوجية واالعتراف بها من قبل السلطات الوطنية .وتدعو
الحاجة إلى إيجاد نموذج جديد لمراقبة المياه.

-6

وثمة حاجة للتنسيق واالبتكار القتراح نهج جديدة تحقق األغراض التالية:

(أ)

دعم وتعزيز وصيانة نظم الرصد الهيدرولوجية الوطنية واإلقليمية الضعيفة والتي تهدد فيها الفجوات
المعرفية التنمية المستدامة؛

(ب)

تعزيز ال تنسيق اإلقليمي والعالمي والتكامل لنظم الرصد ونشر نواتجها /فوائدها السيما فيما يتعلق بأهداف
التنمية المستدامة؛

(ج)

دعم مراقبة جودة ،وتجهيز ،وتبادل ،وتخزين البيانات الواردة من نظم الرصد؛
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(د)

تعزيز السياسات واتخاذ القرارات القائمة على األدلة والرامية لدعم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من
النواحي السياسية والمالية والتشغيلية من خالل توليد النواتج المشتقة وتطوير نظم المعلومات؛

(هـ)

دعم وضع منهجيات جمع بيانات جديدة تشمل ُنهجا ً قائمة على التكنولوجيات والمجتمع وتجمع بينها؛

(و)

تشجيع التحليل المشترك للبيانات لتحفيز وتحسين التعاون العابر للحدود والتعاون اإلقليمي ودعم أصحاب
المصلحة في تنمية قدراتهم ،من أجل تحسين اإلدارة المستدامة واآلمنة للمياه ،وتجنب التوترات والصراعات؛

-7

ويرد وصف عناصر استراتيجية تنفيذ كل مكون من مكونات المِرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي
( )GHSFفي الوثيقة الفقرات  . 4.1.2.13-4.1.2.7ويرد أدناه وصف موجز لحالة كل مكون في وقت كتابة هذا
التقرير.

النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ()WHYCOS
النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية هو مبادرة طويلة األمد مكرسة لشبكات مراقبة المياه ،بما في ذلك
-8
ت صميم شبكات محطات المراقبة وتركيبها (كمية المياه وجودتها ،والمياه السطحية والجوفية) ،ودعم التعاون العابر
للحدود والتعاون الدولي وتشجيع التبادل الحر للبيانات الهيدرولوجية .وفي عام  ،1993بدأ تنفيذ النظام العالمي
 WHYCOSمن خالل مشاريع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية اإلقليمي .ويمكن االطالع على الحالة الراهنة لمختلف
المشاريع على الرابط الشبكي  .http://www.whycos.org/whycosوحتى كانون األول /ديسمبر  ،2016تم تطوير ما
يقرب من  15مشروعاً ،ثالثة يجري تطويرها (مشاريع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية للمنطقة القطبية الشمالية،
ونظام رصد الدورة الهيدرولوجية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ( ،)IGADونظام رصد الدورة
الهيدرولوجية لمنطقة حوض نهر النيجر) ،وخمسة في مرحلة اإلعداد تبحث عن تمويل (المشاريع في الكونغو ،وبحيرة
تشاد  ،وحوض السنغال والمرحلة الثالثة من مشاريع الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والنيجر) .وينظر نظام رصد
الدورة الهيدرولوجية في المحيط الهادئ وفي النيجر أيضا ً في بدء مرحلة جديدة.
وقد ُنظر في العديد من مشاريع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في المناطق األخرى (األمازون ،والبحر
-9
ً
األسود ،ونهر الدانوب ،وجنوب شرق آسيا ،الخ) ،ولكنها لم تنفذ ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود اهتمام من جانب
الشركاء الماليين ،ولكن أيضا ً بسبب عدم وجود اهتمام أحيانا ً من جانب البلدان أصحاب المصلحة .وأبدت المناطق
األخرى اهتماماً ،بعد أن أقرت بفوائد النظام  ،WHYCOSمثل البلدان الجزرية في المحيط الهندي ،وبحر آرال ،وحوض
أويابوك ،الخ.
وبدء مشاريع جديدة وفقا ً لمتطلبات البلدان وأولوياتها أمر بالغ األهمية ،بل هو أكثر أهمية لضمان استدامة
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مشاريع النظام  HYCOSالمنفذة ،فيما يتعلق بتشغيل المحطات الهيدرولوجية وصيانتها ،وإدارة البيانات وتقديم النواتج
والخدمات الهيدرولوجية .ويجب وضع استراتيجية مالية وفنية طويلة األجل.

مركز االبتكار
التطورات السريعة في أجهزة استشعار االبتكار المفتوح منخفضة التكلفة ،وتكنولوجيا االتصاالت وتجميع
-11
البيانات ،وتقديم رؤى جديدة لزيادة تغطية البيانات ،وإدارة البيانات بفعالية ،وتأمين تبادل البيانات ،فضالً عن إنتاج
http://www.whycos.org/wordpress/wpمعارف لإلدارة الفعالة والمستدامة للموارد (انظر أيضاً:
.)content/uploads/2016/08/GHSF-concept-note.pdf
وأثبتت مؤخراً دراسة تجريبية تسمى "النهج المبتكر للرصد والنمذجة ( ")iMoMoتدعمها الوكالة السويسرية
-12
للتنمية والتعاون منذ عام  ،2012صحة مفهوم الحالة في مختلف بلدان العالم .ويعد النهج المبتكر للرصد والنمذجة مثاالً
عمليا ً لما يمكن أن يقوم مركز ابتكار المِرفق  GHSFبتطويره في المستقبل.
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نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )WHOS( WMO
يتوخى أن يكون نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة  WMOإطاراً موجها ً للخدمات يربط بين البيانات
-13
الهيدرولوجية والمستخدمين .وينبغي أن يُلبي النظام األهداف التي طالما سعى إليها المتخصصون في مجال
الهيدرولوجيا وموارد المياه على الصعيد العالمي من أجل تيسير الوصول إلى المعلومات الهيدرولوجية وإتاحة بياناتها
مجانا ً وعلى نحو مفتوح من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في جميع أنحاء العالم.
وفي عام  ، 2014اقترح رئيس لجنة الهيدرولوجيا ،بدعم من الفريق العامل االستشاري ،إنشاء نظام الرصد
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الهيدرولوجي التابع للمنظمة  .) WHOS( WMOوبعد تمحيص هذا المفهوم ،قدم الرئيس مقترحه إلى الدورة السابعة
عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في  . 2015ورحب المؤتمر بهذا الجهد وحث رئيس لجنة الهيدرولوجيا على
مواصلة توجيه النظام  WHOSحتى تمام التنفيذ .وصمم النظام  WHOSبحسبانه المدخل الهيدرولوجي للنظام العالمي
المتكامل للرصد ( )WIGOSلينفذ على مرحلتين ،األولى ،بدأت في تموز /يوليو  ،2015وتتألف من بوابة على اإلنترنت
للوصول إلى المعلومات الموجودة في الوقت شبه الحقيقي والمعلومات الهيدرولوجية التاريخية ،وتتيح النظم
الهيدرولوجية الوطنية  NHSsنشر بياناتها والمعلومات الهيدرولوجية األخرى (لمزيد من المعلومات ،انظر الصفحة
الرئيسية للنظام .)WHOS
وتستهدف المرحلة الثانية تطوير نظام معلومات هيدرولوجي كامل موجه للخدمات يتيح تسجيل البيانات
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واكتشافها والوصول إليها ،وفقا ً لنظام معلومات المنظمة ( )WISوالنظام العالمي المتكامل للرصد ( .)WIGOSوسيدعم
النظام  WHOSتخزين المعلومات الهيدرولوجية ،ونشرها على اإلنترنت عبر خدمات الويب ،ودمجها مع البيانات
الهيدرولوجية التي تنشرها مصادر متعددة ،والبحث في مختلف حيازات البيانات داخل الشبكة .ويمكن دمج بعض
التطورات مع التطورات المشتركة الخاصة بالبنية األساسية للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ( )GEOSSالتي لها
أهداف مماثلة .وستنشئ الدورة الخامسة عشر للجنة الهيدرولوجيا عملية لوضع خطة تنفيذ ،تشمل وضع جدول زمني،
للمرحلة الثانية للنظام .WHOS
وتجدر اإلشارة إلى أن مقدمي البيانات سيحتفظون بملكية البيانات الخاصة بهم؛ وييسر النظام
-16
ظهورهم ووصولهم لالحتياجات الوطنية واإلقليمية والعالمية .ويتمثل أحد المتطلبات في استخدام أنساق موحدة لتبادل
البيانات .وسيكون النظام  WHOSسجالً هيدرولوجيا ً متخصصا ً داخل نظام معلومات المنظمة ( ،)WISوسيكون متاحا ً
لكافة المستخدمين والمؤسسات من أي بلد أو أي مستوى حكومي ،وسينطبق على أي نوع من المعلومات الهيدرولوجية.
WHOS

برنامج المعلومات الخاص بالمرافق الهيدرولوجية
في عام  ،2013شرع المرفق العالمي للحد من مخاطر الكوارث ولإلنعاش ( )GFDRRوبرنامج شراكة المياه
-17
( )WPPمن مجموعة البنك الدولي وإدارة الهيدرولوجيا وموارد المياه ( )HWRDفي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
( ) WMOفي تقييم حالة الخدمات الهيدرولوجية في البلدان النامية لشعورهما بالقلق إزاء تدهور نظم المعلومات
والخدمات الهيدرولوجية في البلدان النامية .ويعتقد المرفق  GFDRRوالبرنامج  WPPوالمنظمة  WMOبأن هناك زيادة
في الطلب على المعلومات والخدمات الهيدرولوجية  -الجوية والمناخية في جميع أنحاء العالم.
وبدأت المرحلة األولى من التقييم بتقييم عالمي سريع يستند إلى المعلومات السابقة المنشورة ،بما في ذلك،
-18
خدمة اإلحالة المرجعية للمعلومات الهيدرولوجية ( ،)INFOHYDROفي جملة وسائل أخرى.
وحدد التقييم العالمي السريع (مجموعة البنك الدولي ،كانون األول /ديسمبر  )2014المسائل التالية المتعلقة
-19
بنظم المعلومات والخدمات الهيدرولوجية:
(أ)

قلة الظهور والحصول على اعتراف السلطات الوطنية؛
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(ب)

نقص الموارد المالية ألنشطة التشغيل والصيانة؛

(ج)

تراجع أنظمة الرصد ،وتقادم المعدات؛

(د)

االفتقار إلى الموظفين المؤهلين؛

(هـ)

النظام المعيب لالتصاالت وإدارة البيانات؛

(و)

عدم قدرة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا على تلبية المتطلبات الحالية للمستخدمين.

وأوصى التقييم السريع بتنفيذ عدد من دراسات الحالة المستهدفة الستعراض حالة نظم المعلومات والخدمات
-20
الهيدرولوجية في البلدان النامية واقترح إنشاء مجموعات لمستخدمي البيانات الهيدرولوجية الوطنية ()NHDUG
لمساعدة المرافق  NHSsودعمها في وضع أدوارها ومسؤولياتها في التخطيط اإلنمائي الوطني كجزء من عملية
االستعراض.
-21

وطلب من دراسات الحالة هذه دراسة المقترحات التالية:

(أ)

ضرورة تحسين تقييم حالة المرافق الوطنية  NHSsعلى الصعيد العالمي؛

(ب)

ضرورة تقديم الدعم لمساعدة المرافق  NHSsعلى تحسين ظهورها والتحول إلى منظمات مدفوعة بالطلبات
وموجهة نحو الخدمات .وإنشاء مجموعة مستخدمي الخدمات الهيدرولوجية الوطنية؛

(ج)

ينبغي أن تضع البلدان خطط عمل وطنية للهيدرولوجيا التطبيقية ،في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية.

ونتيجة لذل ك ،أجريت المرحلة الثانية من المشروع (دراسات الحالة) خالل الفترة من  2015إلى .2016
-22
وشهدت المرحلة الثانية مبادرات مستهدفة ترمي إلى تقييم حالة الخدمات الهيدرولوجية وتوصيات لتحسينها في بلدان
مختارة ،وتحديداً في الكاميرون ،ومدغشقر ،والسنغال ،وسانت 0لوسيا ،وتنزانيا ،وأوروغواي.
وبناء على نتائج هذه الدراسات والمعلومات المستهدفة التي جمعت من نحو
-23
ً
ناميا ،وضعت بعض االستنتاجات المحددة ،بما في ذلك ما يلي:

60

دراسة أخرى تغطي  43بلداً

(أ)

سبعون في المئة من البلدان ( 31بلداً) لديها قدر ما من الفهم (وإن كان محدوداً) الستخدامات المعلومات
والخدمات الهيدرولوجية ومستخدميها .وتفتقر  30في المئة من البلدان ( 12بلداً) لمعلومات بشأن االستخدامات
والمستخدمين؛

(ب)

في حين أن المعلومات المقدمة غير متسقة ،يمكن تعريف حالة الشبكات الهيدرولوجية على النحو التالي:

(ج)

’‘1

 7في المئة من البلدان ( 3بلدان) وصفت شبكاتها بأنها كافية وفي حالة جيدة نسبياً؛

’‘2

 19في المئة من البلدان ( 8بلدان) تلقت مؤخراً أمواالً لتطوير الشبكات التي تعاني حالة تدهور كبيرة؛
(11

بلداً) لديها شبكات تعاني حالة تدهور كبيرة (يعمل منها أقل من

’‘3

 26في المئة من البلدان
المئة)؛

’‘4

 30في المئة من البلدان ( 13بلداً) لديها شبكات في حالة سيئة (يعمل منها أقل من  50في المئة)؛

’‘5

 12في المئة من البلدان ( 5بلدان) قدمت أدلة محددة لتدهور الشبكات؛

’‘6

 7في المئة من البلدان ( 3بلدان) ليس لديها معلومات تستند إليها إلجراء تقييم؛

25

في

فيما يتعلق بإدارة البيانات ،تحتاج نسبة  70في المئة من البلدان ( 30بلداً) إلى تحسينات لنظم إدارة البيانات
الخاصة بها ،والتزال  9في المئة من البلدان ( 4بلدان) في طور تحديث نظم إدارة البيانات الخاصة بها ،و9
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في المئة من البلدان ( 4بلدان) أعربت عن قدر من الرضاء عن قواعد بياناتها الحالية ،في حين أن  12في
المئة من البلدان ( 5بلدان) لم تتوافر لديها معلومات إلجراء تقييم؛
(د)

المعلومات المتعلقة بالخدمات الهيدرولوجية المقدمة كانت غير متسقة وغير كافية الستخالص استنتاجات
محددة ،ولكن في معظم األحوال ،وبصرف النظر ع ن قلة عدد الخدمات المستهدفة (مثل التنبؤ بالفيضانات)
وبعض اإلحصاءات الهيدرولوجية األساسية ،كان هناك عدد قليل من األدلة على توفير خدمات هيدرولوجية
كافية في معظم البلدان؛

(هـ)

حددت الغالبية العظمى من البلدان أعداد الموظفين وتدريب الموظفين /بناء القدرات بحسبانها غير كافية
وتحتاج إلى اهتمام؛

(و)

لم يتح سوى قدر محدود من المعلومات عن مستوى رضاء المستخدمين عن الخدمات الهيدرولوجية المقدمة
في البلدان.

ويتفق التقييم الوارد أعاله مع نتائج التقييم الذي أجرته مجموعة البنك الدولي في  2014الذي أفاد بأن  72في
-24
المئة من ا لخبراء في مجال المياه الذين شملتهم الدراسة قالوا إن بلدانهم تحتاج لمزيد من محطات رصد المياه وأن 78
في المئة من البلدان النامية و 86في المئة من أقل البلدان نمواً يرون أن شبكاتهم ال تلبي االحتياجات الحالية.
وتقوم مجموعة البنك الدولي (المرفق  GFDRRوالبرنامج  )WPPوالمنظمة  WMOحاليا ً بتنفيذ المرحلة الثالثة
-25
من المشروع التي تهدف إلى مواصلة تقييم المعلومات التي تم جمعها وتقديم التوجيه للمنظمات الدولية ،والمنظمات غير
الحكومية ،والجهات المانحة ،ووكاالت التنمية الشريكة ،والحكومات والمرافق  NHSsبشأن كيفية وضع ُنهج قائمة على
حالة العمل لعمليات وإدارة المرافق  ،NHSsحتى تسهم بشكل أفضل في استراتيجيات التنمية الوطنية.
وبصفة خاصة ،يجري البحث عن معلومات بشأن تمويل المرافق
-26
للمساهمات الحكومية لألنشطة ذات النفع العام للمرافق .NHSs

NHSs

حتى يتسنى تعيين خط أساس

وتسعى مجموعة البنك الدولي (المرفق  GFDRRوالبرنامج  )WPPوالمنظمة  WMOللحصول على التوجيه
-27
ً
والدعم من الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا في المضي قدما في المرحلة الثالثة للمشروع .وبصفة خاصة،
فإنهما ترغبان في الحصول على إجابات عن األسئلة التالية:
(أ)

هل تقييم المرفق  GFDRRوالبرنامج  WPPوالمنظمة  WMOصحيح؟

(ب)

هل تستطيع المرافق  NHSsدعم النهج المقترح؟

(ج)

ما الذي يمكن أن تسهم به المرافق  NHSsفي طريقة دعم المعلومات؟

(د)

كيف يمكن أن يساعد المرفق  GFDRRوالبرنامج  WPPوالمنظمة  WMOالمرافق NHSs؟

(هـ)

ما الذي يمكن أن تفعله المنظمة WMO؟

(و)

ما الذي يمكن أن يقوم به المانحون /شركاء التنمية؟

عمليات البيانات ،وإدارة البيانات وتبادلها
تتسم التطورات التي تشهدها عمليات البيانات بأهمية بالغة ،فمن المتوقع أن تظل التحديات الكبيرة في إدارة
-28
المياه قائمة لعقود قادمة ،بل أنها تتفاق م في بعض المناطق .وتشهد سيناريوهات المناخ تغيرات مثيرة في هذا المجال في
الكثير من المناطق في العالم .والبيانات والمعلومات الهيدرولوجية أساسية لتحسين الحالة والتخفيف من اآلثار الكارثية
المحتملة للفيضانات والجفاف .وهناك حاجة للبيانات من أجل فهم أفضل للعمليات الطبيعية ،لتوقع تطورها بفضل
النماذج والتنبؤات ،لتصميم األعمال الهيدروليكية بشكل صحيح ،وتزويد صانعي القرارات بالقواعد الالزمة التخاذ
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القرارات الصحيحة .ومن ثم ،ينبغي أن تكون البيانات التي تجمع معبرة عن الظواهر الطبيعية ،ويجب أن تصل إلى
الحد األدنى من متطلبات الجودة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن التركيز األساسي للمنظمة  WMOفي الماضي كان على كميات
-29
المياه السطحية ،ينبغي تناول جميع الجوانب المتعلقة بالمياه :المياه السطحية والمياه الجوفية ،وكمية المياه ونوعيتها.
ولتلبية جميع االحتياجات ،ينبغي أ ن تكون البيانات الهيدرولوجية متاحة في الوقت الحقيقي والوقت (شبه)
-30
الحقيقي على حد سواء ومن السالسل الزمنية التاريخية ،بل إن ذلك أكثر أهمية ألن المبادرات العالمية الرئيسية ،مثل
مراقبة أهداف التنمية المستدامة ،واتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
أو آلية ما بعد سينداي ،تتطلب كميات كبيرة من البيانات والخدمات .وينبغي تعزيز الروابط مع األنشطة األخرى
للمنظمة  WMOوشركائها ،مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية ( )GFCSوالنظام العالمي لرصد المناخ (.)GCOS
وتتمثل إحدى خصوصيات الهيدرولوجيا في أن العديد من مستجمعات المياه عابرة للحدود ،مما يضيف تعقيداً إداريا ً
وسياسيا ً للعمليات الطبيعية .ومن ثم ،ينبغي إنشاء آلية لتبادل البيانات والمعلومات ،ويجب أن تكون البيانات من الموارد
المختلفة قابلة للمقارنة بفضل التوحيد.
ولم يلب العديد من ال بلدان حتى اآلن المتطلبات المتعلقة بشبكات المراقبة والمعايير لضمان إمكانية استخدام
-31
البيانات الهيدرولوجية في قرارات إدارة المياه .ولهذا السبب ،تعد قضايا إدارة البيانات والمعلومات إحدى أولويات
االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة  .WMOويجب تكريس دعم معزز لمساعدة تلك البلدان على تلبية احتياجاتها ،مع أخذ
المبادرات العالمية بعين االعتبار .وفي هذا السياق وعلى وجه الخصوص في مجال إنتاج البيانات وإدارتها ،تقدم
المنظمة  WMOالدعم ألعضائها من خالل األنشطة التالية:
(أ)

إنتاج البيانات :النظام  ،WHYCOSمكرس لرصد الشبكات الهيدرولوجية من خالل مشاريع نظام رصد الدورة
الهيدرولوجية ( )HYCOSاإلقليمي التابعة لها (انظر أعاله)؛

(ب)

معالجة البيانات :نظام إدارة قواعد البيانات (بيانات األرصاد الجوية ،والبيانات المناخية والهيدرولوجية)
()MCH؛

(ج)

عرض البيانات وتبادلها :النظام  ،WHOSيجعل البيانات مرئية ومتاحة ،باستخدام  ،WaterML 2.0في جملة
وسائل أخرى؛

(د)

نشر البيانات وإنقاذها :مراكز البيانات العالمية ،مثل المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي (،)GRDC
والمركز الدولي للبيانات المتعلقة بهيدرولوجيا البحيرات والخزانات ( )HYDROLAREوالمركز الدولي لتقييم
موارد المياه الجوفية (.)IGRAC

وقد عرض تحديث بشأن حالة النظام
-32
ويرد فيما يلي وصف للمكونات األخرى.

النظام

WHYCOS

والنظام

WHOS

في القسم الخاص بالمرفق

GHSF

أعاله.

MCH

النظام  MCHهو نظام إلدارة قواعد البيانات وضعه أصالً مشروع المنظمة  WMOفي المكسيك وعدله
-33
برنامج تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا األيبيرية األمريكية .وقد منحت المنظمة  WMOفي عام
 2011حقوق الطبع لنشره في البلدان األخرى وهو متاح حاليا ً باللغات اإلسبانية ،واإلنكليزية ،والفرنسية.
وهو مصمم أساسا ً للمرافق الوطنية  NMHSsالتي ال يوجد لديها أي نظام لرقمنة وتخزين ومعالجة كميات
-34
كبيرة من البيانات .والنظام  MCHمتاح مجاناً ،بما في ذلك توفير التدريب الالزم ،عند طلبه من الممثلين الدائمين.
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والنظام  MCHمركب حاليا ً في نحو  20مرفقا ً من المرافق  ،NMHSsونصفهم تقريبا ً يستخدمه عمليا ً .وكان
-35
هناك خمسة طلبات إضافية لبلدان أخرى في كانون األول /ديسمبر  .2016ومن المتوقع حدوث التطورات التالية:
(أ)

االنتهاء من تحديث مكون "قياس وتقدير المنحنى" ،بما في ذلك إعداد دليل للمستخدمين؛

(ب)

ربط النظام  MCHبأداة تحليل عدم اليقين المتعلق بالقياس (النظام الفرنسي  )BARATINوباألدوات األخرى؛

(ج)

االنتهاء من إعداد دليل المستخدمين الدائم الكامل.

ويعد نظام  MCHأداة فعالة إلدارة البيانات البسيطة ويمكن أن يكون مفيد جداً للعديد من المرافق ،NMHSs
-36
بحسبانه أداة انطالق لعمليات البيانات .وتسمح مرونته للمستخدمين بتعديله لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

المعيار

WaterML 2.0

يعد تبادل البيانات الهيدرولوجية أمراً أساسيا ً للتقدم العلمي ،واإلدارة الناجحة للمياه العابرة للحدود ومعالجة
-37
القضايا المتعلقة بالمياه اإلقليمية والعالمية.
والحظت لجنة الهيدرولوجيا في دورتها الرابعة عشرة ،في عام  ،2012داللة المعيار  WaterML 2.0وأهميته،
-38
والمعايير األخرى الناشئة قيد التطوير من قبل االتحاد الجيوفضائي المفتوح ( )OGCلتحسين تقديم الخدمات في البرامج
الرئيسية للجنة الهيدرولوجيا ،مثل النظام  ،WHYCOSوالنظام  ،WHOSومبادرة المنظمة  WMOللتنبؤ بالفيضانات.
وبصفة خاصة ،تقدم أنشطة المنظمة  /WMOالفريق العامل المعني بمجال الهيدرولوجيا ) (HDWGالتابع لالتحاد
الجيوفضائي المفتوح ( )OGCالحلول الفنية والمؤسسية للتحدي المتمثل في تبادل البيانات التي توضح حالة وموقع
الموارد المائية الموجودة تحت سطح األرض ،مع عدد من المعايير المرتبطة بالمعيار  WaterML 2.0مثل المعيار
 :WaterML 2.0الجزء  - 1السالسل الزمنية؛ المعيار  :WaterML 2.0الجزء  - 2الدرجات والقياسات والفروع؛ وغيرها
من المعايير التي ورد وصفها في صفحة مخصصة للمناقشة التمهيدية للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا.
واعتمدت لجنة الهيدرولوجيا في دورتها الرابعة عشرة القرار  3المعنون "اقتراح اعتماد WaterML 2.0ليكون
-39
ً
معيارا" .وسلمت اللجنة ،في هذا القرار ،بأهمية تحسين الوصول إلى البيانات الهيدرولوجية لمجموعة من األغراض،
منها التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها ،وتقييم الموارد المائية ،وتأثيرات تقلبية المناخ وتغيره ،فضالً عن الحاجة إلى اعتماد
إجراءات قياسية في عمليات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا .كما قررت "بدء عملية ،تتضمن االختبار ،ويمكن أن تؤدي
إلى إمكانية اعتماد المعيار  WaterML 2.0في نهاية المطاف ليكون معياراً للمنظمة  WMOلتبادل المعلومات التي تديرها
المنظمة ."WMO
وقد تطور المعيار  ،WaterML 2.0منذ انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الهيدرولوجيا ،وأصبح مجموعة من
-40
معايير المكون  .وخالل فترة ما بين الدورتين الماضية ،وبناء على طلب الدورة الرابعة عشر للجنة الهيدرولوجيا ،اختبر
عدد من المرافق الوطنية للهيدرولوجيا المعيار  :WaterML 2.0الجزء  1في أنظمة تجريبية وتشغيلية لتبادل البيانات
الهيدرولوجية .واضطلع بهذا بدعم من خبير تابع للفريق العامل االستشاري للجنة الهيدرولوجيا ،شارك في عديد من
المشاريع اإلقليمية المخصصة لتقييم أداء الجزء  1للمعيار  WaterML 2.0في تيسير تبادل البيانات الهيدرولوجية
و البيانات المتعلقة بها عبر نظم المعلومات .وتتعلق المشاريع الرئيسية بحوض نهر بالتا ،ومشاريع نظام رصد الدورة
الهيدرولوجية للمنطقة القطبية الشمالية ومشاريع حوض نهر سافا .ويمكن االطالع على التفاصيل على صفحة الويب
المشار إليها أعاله وبين الوثائق األساسية للمناقشة التمهيدية.
وفيما يتعلق بالجزء  2للمعيار  ،WaterML 2.0فقد اعتمده االتحاد الجيوفضائي المفتوح ( )OGCفي تموز/
-41
يوليو  2015ونشر في أوائل عام  .2016وأوصى الفريق العامل االستشاري الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
باعتماد الجزء  2للمعيار  WaterML 2.0أيضا ً بحسبانه معياراً للمنظمة  ،WMOمع خضوعه لبعض المراجعات
الضرورية لمواده غير المعيارية (اإلخبارية).

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا

86

مراكز البيانات العالمية
أمانة المنظمة  WMOليست المالك أو الوديع ألي نوع من بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية .ومع ذلك،
-42
هناك حاجة لجمع البيانات الموجودة وتنظيمها ،واإلسهام في إنقاذ البيانات بفضل مستودعات البيانات العالمية ،والتي
يمكن أن تمثل أيضا ً نظاما ً تكرارياً .وهذه هي بعض وظائف مراكز البيانات العالمية ،ثالثة منها مخصصة للبيانات
الهيدرولوجية :المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ( )GRDCلبيانات الجريان السطحي ،والمركز الدولي لتقييم
موارد المياه الجوفية ( )IGRACلبيانات المياه الجوفية ،والمركز الدولي للبيانات المتعلقة بهيدرولوجيا البحيرات
والخزانات ( )HYDROLAREلبيانات البحيرات والخزانات .وفيما يلي عرض مختصر لهذه المراكز:
(أ)

المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي ()GRDC
المركز العالمي لبيانات الجريان السطحي هو أرشيف دولي لبيانات الجريان السطحي منذ ما يصل إلى
عام .وهدفه هو دعم تحليل اتجاهات التغير العالمية للهيدرولوجيا والمناخ وتعد بمثابة مستودع للبيانات.
ويستضيفه المعهد االتحادي األلماني للهيدرولوجيا منذ  Bundesanstalt für Gewässerkunde( 1988أو
 .)BAfGوتنقل البيانات اليومية والشهرية بانتظام من  160مرفقا ً وطنيا ً للهيدرولوجيا ،تتبع أكثر من 9200
محطة؛
200

(ب)

المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ()IGRAC
ييسر المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية ويشجع ،منذ عام  ،2003تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة
بالمياه الجوفية ،مع التركيز على تقييم المكامن المائية ورصد المياه الجوفية .والمركز  IGRACتابع لليونسكو
ويعمل تحت رعاية المنظمة  WMOوتدعمه حكومة هولندا؛

(ج)

المركز الدولي للبيانات المتعلقة بهيدرولوجيا البحيرات والخزانات ()HYDROLARE
يضطلع المركز الدولي للبي انات المتعلقة بهيدرولوجيا البحيرات والخزانات ،منذ عام  ،2009بجمع البيانات
المتعلقة بهيدرولوجيا البحيرات والخزانات في العالم وتوفيرها ( 550مسطحا ً مائيا ً تقريباً) .ويستضيفه مرفق
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا الروسي (المرفق الوطني لألرصاد الجوية التابع لالتحاد الروسي) ومعهد
الهيدرولوجيا الحكومي لالتحاد الروسي.

وينبغي تحليل دور مراكز البيانات العالمية هذه في المستقبل مع مراعاة التطورات الجديدة للنظام
-43
والمرفق .GHSF

WHOS

مشروع لجنة الهيدرولوجيا لتقييم أداء أدوات وتقنيات قياس التدفق (المشروع )X
يرد وصف التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المشروع على موقعه العام على الشبكة الذي يتم تحديثه بشكل
-44
مستمر .وتتمثل النواتج الرئيسية في التقرير الجديد عن الطبعة الثانية من الدراسة االستقصائية حول األدوات واألساليب
الميدانية المستخدمة لقياس التصريف ،والتقدم المحرز في وضع أداة للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن تحليل عدم اليقين
) ، (UADATوالمبادئ التوجيهية إلجراء المعاينة والتحقق من أداء أدوات قياس التصريف والتحقق منه ،والتوجيهات
المتعلقة بتظاهرات المقارنة الموقعية ألدوات وتقنيات قياس التدفق (سباقات الزوارق).
وبعد عملية طويلة إلعداد المواصفات الفنية المفصلة ،يجري حاليا ً إعداد أداة لتحليل جوانب عدم اليقين
-45
للمساعدة في اتخاذ القرارات ،وهي عبارة عن برنامج حاسوبي لحساب هامش عدم يقين قياسات التصريف بواسطة
طريقة المساحة  -المنطقة ،ومن المفروض أن يكون جاهزاً للتوزيع المجاني على المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NHSsفي عام .2017

المرفقات

87

التطبيقات في الهيدرولوجيا
مبادرة التنبؤ بالفيضانات

)(FFI

فريق المنظمة ) (WMOاالستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات

)(FFI-AG

أقر المؤتمر ،بموجب القرار  (Cg-XV) 21االستراتيجية وخطة العمل ) (SAPلمبادرة المنظمة ) (WMOللتنبؤ
-46
بالفيضانات اللتين وضعتا لتعزيز التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا لتحسين التنبؤ
بالفيضانات .وطلب أيضا ً من األمين العام ما يلي (1) :تشجيع استعراض مختلف أنشطة المنظمة ) (WMOأو برامجها
التي تعد مساهمتها أساسية والتي يمكن أن يكون لمجال أنشطتها تأثير على تحسين ممارسات التنبؤ بالفيضانات
ألغراض تنفيذ االستراتيجية؛ ) (2دعم تنفيذ المشاريع اإليضاحية من قبيل النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة.
وفي أعقاب ذلك ،حدد القرار  (Cg-XVI) 15نطاق مبادرة المنظمة ) (WMOللتنبؤ بالفيضانات لكي يشمل جميع
-47
أنشطة التنبؤ في مجال الهيدرولوجيا من قبيل تلك التي لها صلة بالفيضانات الخاطفة وفيضانات األنهار ،بما في ذلك
التنبؤات الموسمية والفيضانات الساحلية نتيجة عُرام العواصف .وما هو هام أن المؤتمر السادس عشر قد أنشأ الفريق
العامل االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) (FFI-AGوأناطه باالختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار .وعقد
الفريق االستشاري اجتماعين بجنيف ،األول في تشرين األول /أكتوبر  2013اعتمد فيه خطة عمله األولى ،والثاني في
كانون األول /ديسمبر  ،2015اعتمد فيه خطة عمل منقحة.
وكان أعضاء الفريق العامل االستشاري المسؤولون عن التنبؤات والتكهنات الهيدرولوجية قد قاموا ،بصفة
-48
أعضاء في الفريق االستشاري لمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFI-AGباستعراض شامل الستراتيجية وخطة عمل
المبادرة وملحقها  .وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز تركيز المبادرة على التنبؤ ،ذلك أن األنشطة الحالية واسعة
االنتشار و أن هناك حاجة إلى إعطاء أعلى درجة من األولوية لألنشطة ذات الصلة بالتنبؤ في األجلين القصير إلى
المتوسط .والحظوا أيضا ً أن المصطلحات المستخدمة في االستراتيجية وخطة العمل غزيرة ومُربكة وأن َك ّم المواد
المتاحة هائل .ويقترن ذلك بالقلق المشار إليه أعاله والمتمثل في كون نطاق تغطية االستراتيجية وخطة العمل واسعا ً
للغاية بما يجعل من الصعب فهمهما وتنفيذهما.
-49
التالية:

وكان الفريق االستشاري قد ناقش باستفاضة االستعراض الشامل واتفق على اتخاذ اإلجراءات المقترحة

(أ)

تحديد أولويات إجراءات االستراتيجية وخطة العمل لكي تعكس اإلجراءات ذات الدرجة األعلى من األولوية
تطور نظام التنبؤ بالفيضانات في األجلين القصير إلى المتوسط .ووضع قائمة عامة باالحتياجات /أفضل
الممارسات في مجال التنبؤ بالفيضانات مع مراعاة اإلجراءات ذات الدرجة العالية من األولوية؛

(ب)

تحديد أولويات إجراءات االستراتيجية وخطة العمل لكي تعكس اإلجراءات ذات الدرجة األعلى من األولوية
تطور نظام التنبؤ بالفيضانات (وليس مسائل إنقاذ البيانات ،وحسابات تصميم الفيضانات ،إلخ) .ومراعاة هذه
اإلجراءات في إعداد سائر وثائق مبادرة التنبؤ بالفيضانات (مثل القائمة العامة باالحتياجات /أفضل الممارسات
للتنبؤ بالفيضانات)؛

(ج)

السهر على أن تتضمن جميع المشاريع اإليضاحية الرئيسية والعناصر المكونة لها بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،المشروع اإليضاحي بشأن التنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوالنظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSاالحتياجات في مجال
التنبؤ الفعال والمستدام بالفيضانات ،وذلك في تصميمها وتنفيذها (بحسب قائمة االحتياجات العامة اآلنف
ذكرها)؛
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(د)

تفادي تعقد المصطلحات الحالية في وثائق التوجيه المقبلة لمبادرة التنبؤ بالفيضانات (مثل القائمة العامة
باالحتياجات /أفضل الممارسات)؛

(ه)

فيما يتعلق بخطة العمل :استنباط استراتيجية تنفيذ جديدة للمبادرة تستند إلى المشاريع اإليضاحية وتنفيذ سائر
المكونات األخرى للمبادرة ،وإعداد المواد التوجيهية لمختلف فئات الجمهور المستهدفة (المرافق الوطنية
لألرصاد الج وية والهيدرولوجيا ،والمانحون ،والمنظمات غير الحكومية ،إلخ) ،وتطوير برامج التدريب
والترويج الفعال للعناصر اآلنفة الذكر من أجل إتاحتها للجمهور المستهدف؛

(و)

فيما يتعلق بأنشطة الترويج اآلنفة الذكر :استخدام مكتب المساعدة التابع للبرنامج المشترك بين المنظمة
) (WMOوالشراكة العالمية للمياه بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات بما يخدم هذا الغرض بأقصى ما يمكن.

وباالستناد إلى هذه اإلجراءات ،وافق الفريق االستشاري في اجتماعه الثاني على المهام الرئيسية األربع في
-50
إطار خطة عمله الجديدة ،وهي المهام األربع الواردة في تقرير رئيس اللجنة.

النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة

)(FFGS

وافق المؤتمر الخامس عشر في عام  2007على تنفيذ مشروع نظام توجيهي خاص بالفيضانات الخاطفة
-51
) (FFGSبنطاق تغطية عالمي كانت لجنة الهيدرولوجيا قد وضعته باالشتراك مع لجنة النظم األساسية وبالتعاون مع
مركز الواليات المتحدة للبحوث الهيدرولوجية ) (HRCووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية /مكتب المساعدات
الخارجية في حاالت الكوارث ).(USAID/OFDA
وهناك عدد من مشاريع النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة جارية حاليا ً ولها مستويات إنجاز
-52
مختلفة .وتشمل هذه المشاريع ما يلي:
(أ)

النظام التوجيهي ألمريكا الوسطى (مشروع تشغيلي) الخاص بالفيضانات الخاطفة ) :(CAFFGكوستاريكا
(مركز إقليمي) ،وبليز ،وبنما ،والسلفادور ،وغواتيماال ،ونيكاراغوا ،وهندوراس؛

(ب)

النظام التوجيهي لمنطقة الجنوب األفريقي )( :(SARFFGمشروع تشغيلي) في بوتسوانا ،وجنوب أفريقيا
(مركز إقليمي) ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وسوازيلند ،ومالوي ،وليسوتو ،وموزامبيق ،وناميبيا؛

(ج)

نظام لجنة نهر الميكونغ التوجيهي )( (MRCFFGمشروع تشغيلي) :تايلند ،وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وفييت نام ،وكمبوديا (مركز إقليمي)؛

(د)

نظام البحر األسود والشرق األوسط التوجيهي )( (BSMEFFGمشروع تشغيلي) :أذربيجان ،واألردن،
وأرمينيا ،وبلغاريا ،وتركيا (مركز إقليمي) وجورجيا ،ولبنان؛

(ه)

النظام التوجيهي لمنطقة الموزوتال بالمكسيك )( (MMFFGمشروع تشغيلي) :والية تشياباس المكسيكية؛

(و)

نظام جنوب شرق أوروبا التوجيهي )( (SEEFFGمشروع في طور التنفيذ) :ألبانيا ،والبوسنة والهرسك،
وتركيا (مركز إقليمي) ،والجبل األسود ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفيا السابقة ،ورومانيا ،وسلوفينيا،
وصربيا ،وكرواتيا ،ومولدوفا؛

(ز)

نظام جنوب آسيا )( (SAsiaFFGفي طور التنفيذ) :أفغانستان ،وباكستان (مركز إقليمي) ،وبنغالديش ،وبوتان،
وسري النكا ،ونيبال ،والهند (مركز إقليمي)؛

(ح)

نظام منطقة آسيا الوسطى التوجيهي )( (CARFFGمشروع في طور التنفيذ) :أوزبكستان ،وتركمانستان،
وطاجيكستان ،وقيرغيزستان ،وكازاخستان؛

المرفقات
(ط)

نظام أمريكا الجنوبية التوجيهي (مشروع في طور التنفيذ) :حوض نهر زاروميليا (بيرو وإكوادور)؛

(ي)

النظام اإلرشادي المشترك بين هايتي والجمهورية الدومينيكية )( (HDRFFGمشروع في طور التنفيذ):
الجمهورية الدومينيكية وهايتي؛

(ك)

نظام جنوب شرقي آسيا وأوقيانيا التوجيهي )( (SAOFFGفي طور التنفيذ) :إندونيسيا ،وبابوا غينيا الجديدة،
وبروناي دار السالم ،وتيمور – لشتي ،والفلبين ،وماليزيا.
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وهناك اهتمام متزايد من جانب األعضاء بتنفيذ النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSبما
-53
ً
يفضي إلى زيادة عدد المشاريع الجارية أو التي هي قيد البحث .وعلى سبيل المثال عُقد مؤخرا بليما ،بيرو ،اجتماع
بشأن إقامة ُنظم توجيهية خاصة بالفيضانات الخاطفة ألمريكا الجنوبية ،وذلك في الفترة من  16إلى  18آب /أغسطس
 .2016وحضر االجتماع اثنا عشر بلداً من أصل بلدان أمريكا الجنوبية الثالثة عشر وتقدمت هذه البلدان بعدد من
االستنتاجات والتوصيات من أجل التنفيذ المحتمل للنظام التوجيهي في أمريكا الجنوبية .ونظراً لحجم القارة قد يحتاج
األمر إلى ثالثة أو أربعة مشاريع.
والبد أيضا ً من اإلشارة إلى أن مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCوهو المطوّ ر التقني للنظام التوجيهي
-54
ً
الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSيقوم حاليا بتطوير عدد من التعزيزات للنظام التوجيهي ،بما يوسّع نطاق منفعته
بالنسبة لألعضاء .ويشمل التعزيز الذي يُزمعه المركز ما يلي:
(أ)

إنذارات الفيضانات الخاطفة في المناطق الحضرية؛

(ب)

التنبؤ في مجال تصريف األنهار؛

(ج)

مسح قابلية االنهياالت األرضية؛

(د)

إدخال نماذج النطاقات المتوسطة المتعددة؛

(ه)

الرصدات الساتلية لرصد الغمر ورطوبة تربة سطح األرض.

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي

)(CIFDP

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي نظام إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة يشجع قيام نهج متكامل في
-55
تعزيز وتقديم اإلنذارات المبكرة في المناطق الساحلية ويقوم بتنسيقه كل من اللجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة الهيدرولوجيا ) .(CHyوسوف يُظهر التنفيذ الطريقة التي يمكن
بها للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن تحسّن وتنسق بشكل فعال التنبؤ المتكامل بالغمر الساحلي
واإلنذار به.
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي جار حاليا ً في أربعة مشاريع فرعية (إندونيسيا ،وبنغالديش،
-56
والجمهورية الدومينيكية ،وفيجي) ،وتقع ثالثة مشاريع فرعية من بينها في محيطات ساحلية حضرية ،وهي ممولة
في معظمها بموارد من خارج الميزانية .وقد تحقق حتى اآلن تقدم كبير في كل واحد من هذه المشاريع الفرعية منذ
عام .2013
ولالمتثال جزئيا ً لمقرر المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين ،الذي سبقت اإلشارة إليه أعاله والرامي
-57
إلى قيام الفريق االستشاري بالسهر على أن تتضمن جميع المشاريع اإليضاحية الرئيسية والعناصر المكونة لها
االحتياجات وتعكس أفضل الممارسات من أجل التنبؤ بفعالية بالفيضانات الهامة في تصميمها وتنفيذها ،تم تعيين السيد
 ،Yuri Simonovعضو الفريق العامل االستشاري ،رئيسا ً مشاركا ً للجنة التوجيهية للمشروع التي تشرف على المشروع
اإليضاحي  CIFDPكما تم تعيين السيد  ،Graeme Smartالعضو في فريق الخبراء المفتوح العضوية لخبراء لجنة
الهيدرولوجيا ،عضواً في اللجنة.
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البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات

)(APFM

تواصل التعاون المثمر بين الشراكة العالمية للمياه والمنظمة ) (WMOفي تنفيذ البرنامج المشترك بشأن إدارة
-58
ً
ً
الفيضانات ) (APFMخالل األعوام األربعة الماضية ،بما أعطى كنتيجة ك ّما مذهال من المنشورات بشأن كل جانب من
جوانب اإلدارة المتكاملة للفيضانات ،وأفضى إلى عدة تظاهرات في مجال التدريب ،ومشاركة نشطة في المؤتمرات
الدولية من جانب موظفي البرنامج المشترك والشركاء ،فضالً عن مكتب مساعدة نشط جداً تعتبره مثاالً يقتدى به
البرامج األخرى في المنظمة ) (WMOالتي ترغب في تطوير برنامج مماثل .والمعلومات المفصلة بشأن ما تقدم أعاله
ترد على موقع البرنامج المشترك ) (APFMعلى الشبكة .والبد من اإلشارة أيضا ً إلى أنه منذ تموز /يوليو  2013أعار
فريق الخبراء االستشاري خبيراً بصفة موظف برامج أقدم للبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) (APFMوالبرنامج
المتكامل إلدارة الجفاف ).(IDMP
وأجري استعراض نظراء مستقل في عام  2016بإدارة لجنة إدارته ،وتمت مناقشة نتائجه أثناء اجتماعات
-59
ً
اللجنة االستشارية ولجنة اإلدارة في أيلول /سبتمبر  2016بجنيف .وأفضى هذا االستعراض إلى  17استنتاجا سلمت كلها
باإلنجازات فضالً عن أوجه القصور في البرنامج (قلة الموظفين ،وانخفاض التمويل من خارج الميزانية ،والعدد
الضئيل نسبيا ً للمشاريع وتنفيذها المتواضع ،وعدم كفاية الموارد التنظيمية للمشاركة في إدارة المشاريع اإلقليمية).
وتمثل أحد االستنتاجات في كون البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات )" (APFMسر دفين" ،ذلك أنه ال أعضاء
الشراكة العالمية للمياه وال أعضاء المنظمة ) (WMOيفهمون كليا ً أهمية اإلدارة المتكاملة للفيضانات وغرضها في الحد
من الخسائر الناجمة عن الفيضانات .وحدد االستعراض سبعة سيناريوهات ممكنة للمضي قدما ً ألغراض البرنامج
المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) .(APFMوتراوحت هذه السيناريوهات بين الوقف الفوري للبرنامج ووضع حد له
والنهوض بالبرنامج إلى عدد من المستويات المختلفة.
الروابط إلى الحد من مخاطر الكوارث
في شباط /فبراير  ،2015شاركت المنظمة ) ،(WMOمع وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية )،(USAID
-60
واتحاد بناء القدرات التابع لجامعة كولورادو ) (CCB/CUوالمرفق الحكومي التركي لألرصاد الجوية ) ،(TSMSبدعم من
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAوالمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش ) ،(GFDRRفي
تنظيم منتدى خبراء بشأن الحد من مخاطر الكوارث في مناخ متغير :الدروس المستفادة بخصوص الدروس المستفادة.
وحضر المنتدى  90مشاركا ً من  43بلداً واعتمد المنتدى بيان أنطاليا (انظر الصفحتين  38و 39من تقرير المنتدى).
وكجزء من مبادرات عدة في سياق إطار سنداي تقوم على أساس قدرات مجتمع المنظمة ) (WMOالهائلة على
-61
ً
ً
المساهمة في نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ،تلعب المنظمة ) (WMOدورا رئيسيا في تطوير وتعزيز الشبكة
الدولية لنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ) ،(IN-MHEWSفضالً عن قيامها بدور رئيسي في دعم تنظيم مؤتمر
دولي بشأن نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ) ،(IC-MHEWSفي يومي  22و 23أيار /مايو  2017بكانكون
بالمكسيك .والشبكة الدولية لنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ) (IN-MHEWSشراكة متعددة أصحاب المصلحة
سوف تيسر تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في تعزيز نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بوصف ذلك
استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على مواجهته .وستبني نظم اإلنذار
المبكر بالمخاطر المتعددة على المؤتمرات الدولية الثالثة السابقة بشأن اإلنذار المبكر ( )2006 ،2003 ،1998وندوات
خبراء المنظمة الثالث ) (WMOبشأن نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )،)2010 ،2009 ،2006( (MHEWSs
وستحدد االستراتيجيات واإلجراءات الفعالة الالزمة لتشجيع وتعزيز النظم دعما ً لتنفيذ إطار سنداي.
وقرر المؤتمر السابع عشر ،من خالل اعتماد القرار  ،9توحيد المعلومات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ
-62
وغير ذلك من األخطار والمخاطر البيئية ذات الصلة ،ووضع مح ِّددات لفهرسة الظواهر المناخية المتطرفة .وقد رأى
هذا القرار أن وضع نظام مح ِّددات وفهرسة يعد شرطا ً أساسيا ً هاما ً ألطلس الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن
ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة وتقارير التقييم العالمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وستشجع هذه اإلجراءات على إمكانية االستخدام المتبادل بين قواعد البيانات
وستيسر جهود األعضاء الرامية إلى تقييم المخاطر وتع ّقب الخسائر واألضرار.
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بناء القدرات في مجال إدارة الهيدرولوجيا والموارد المائية
استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب في مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية
طلب المؤتمر السابع عشر من رئيس لجنة الهيدرولوجيا مواصلة تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOبشأن
-63
التعليم والتدريب في مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية ،التي اعتمدتها اللجنة بموجب قرارها .(CHy-14) 6
ووفقا ً لالستراتيجية ،تم تحديد االحتياجات في مجال التدريب بالتشاور مع األعضاء واألفرقة العاملة في
-64
االتحادات اإلقليمية المعنية بالهيدرولوجيا ،ولجنة الهيدرولوجيا وهيئاتها الفرعية ،باالستناد إلى الدراسات االستقصائية
التي أجرتها أمانة المنظمة ) .(WMOوطبقا ً للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة ،أُعطيت األولوية لتدريب المدرِّ بين
والتعليم عن بُعد والدورات الدراسية التدريبية للتعلم المختلط ،ولتطوير التدريب المنهجي لصالح المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا وسائر المهنيين باالستناد إلى األدلة والمبادئ التوجيهية التي يتم إعدادها كجزء من إطار إدارة الجودة -
الهيدرولوجيا.
-65

وفيما يلي بعض التظاهرات التدريبية ذات الصلة في الفترة الماضية الفاصلة بين الدورتين:

(أ)

ُنظمت في عامي  2013و 2014أربع حلقات دراسية متنقلة بشأن تشغيل وصيانة محطات األرصاد الجوية
الهيدرولوجية اآللية في أربعة بلدان من البلدان اإليبيرية األمريكية وثالث دورات تدريبية إقليمية متقدمة
للمدرِّ بين لمديري الشبكات بشأن نفس الموضوع (برعاية من البرنامج اإليبيري – األمريكي ،الممول من
إسبانيا)؛

(ب)

ُنظمت تظاهرات تدريبية بشأن دليل المنظمة ) (WMOلقياس االنسياب باستخدام مواد تدريبية وضعها خبراء
لجنة الهيدرولوجيا ويمكن تحميلها من موقع مجتمع الممارسين في سياق لجنة الهيدرولوجيا على الشبكة،
لموظفي المرافق الوطنية للهيدرولوجيا باللغة اإلنكليزية في غانا (لصالح بلدان غرب أفريقيا ،بفضل مدربين
من مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة وكندا) في عام  2012ونيبال (لصالح بلدان منطقة
هندو – كوش بجبال الهيمااليا ) ،(HKHبفضل مدربين من مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة،
وبرعاية من مشروع نظام رصد الدورة الهيدرولوجية لمنطقة هندو – كوش بجبال الهيمااليا الممول من
فنلندا) في عام  ،2015وفي المكسيك باللغة اإلسبانية (بالنسبة للبلدان اإليبيرية – األمريكية ،بفضل مدربين
ناطقين باإلسبانية من مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة) في عام  ،2013وفي بنين باللغة
الفرنسية (لصالح البلدان الناطقة باللغة الفرنسية الواقعة جنوب الصحراء) في عام  .2015و ُن ِّظمت تظاهرات
مماثلة أكثر استهدافا ً لجمهور من المهنيين باالشتراك مع الرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية
) (IAHRوالرابطة الدولية لعلوم الهيدرولوجيا ) (IAHSفي جمهورية كوريا في عام  2013وفي فييت نام في
عام  ،2014وفي نيوزيلندا في عام 2016؛

(ج)

عُقدت بتركيا في عام  2013حلقة عمل إقليمية بشأن اإلدارة المتكاملة للفيضانات والتنبؤ بالفيضانات واإلنذار
المبكر بها لصالح بلدان غربي البلقان وتركيا ،فيما ُنظمت دورة دراسية حول التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها
لصالح بلدان جنوب وجنوب شرقي آسيا بالهند ،بالمعهد الهندي للتكنولوجيا ،روركي ،في عام  ،2015و ُنظمت
دورة تدريبية متقدمة حول نفس الموضوع شارك في تنظيمها كل من الشبكة اإليبروأمريكية لمراقبة ظواهر
األرصاد الجوية الهيدرولوجية والتنبؤ بها ) (PROHIMETلصالح البلدان اإليبروأمريكية في عام 2016
(برعاية البرنامج اإليبروأمريكي الممول من إسبانيا)؛

(د)

ُنظمت حلقة تدريبية بشأن النهوض برصد المياه الجوفية في الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة
المحيط الهادئ باالشتراك بين المنظمة ) (WMOوالمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية )،(IGRAC
ومرفق فيجي لألرصاد الجوية ) ،(FMSوأمانة جماعة المحيط الهادئ ) (SPCوبرنامج البيئة اإلقليمية للمحيط
الهادئ ) (SPREPفي عام 2016؛
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(ه)

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
فيما يتعلق بالتعلم عن بُعد ،تم وضع دورات دراسية للتعلم عن بُعد في العلوم الهيدرولوجية على مستويين –
مستوى أساسي ومستوى متقدم – باالستناد إلى الوحدات التدريبية في الهيدرولوجيا الخاصة بالبرنامج
التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية ) (COMETالمكيّفة وفق احتياجات جمهور دولي .وفي
الفترة  ،2016-2013نظم مركز تدريب إقليمي سبع دورات دراسية من هذا القبيل مدة الواحدة منها سبعة
أسابيع في المتوسط ،بدعم من البرنامج التعاوني للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية )(COMET
وأمانة المنظمة ) :(WMOو ُنظمت خمس دورات دراسية (ثالث دورات أساسية ودورتان متقدمتان) لصالح
بلدان االتحاد اإلقليمي الثاني ،نظمتها األكاديمية الوطنية للمياه (الهند) ،ونظم معهد التدريب والبحث في مجال
األرصاد الجوية (كينيا) دورتين دراسيتين أساسيتين .وباإلضافة إلى ذلك ،عرض معهد الكاريبي لألرصاد
الجوية و الهيدرولوجيا دورات دراسية مباشرة على الشبكة في مجال الهيدرولوجيا ،مثل الدورة الدراسية حول
رسم خرائط السهول الفيضية المنظمة لصالح المجتمعات اإلقليمية والدولية.

نقل التكنولوجيا وإدارة المعارف
طلب القرار  (CHy-14) 6من األمانة وضع حلول في إطار المصدر المفتوح ومجتمع الممارسين لتشجيع نقل
-66
التكنولوجيا لنظم إدارة قواعد البيانات؛ وللمواد التدريبية للدورات الدراسية لقياس االنسياب؛ والمواد التدريبية ألغراض
الدورات الدراسية حول التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها؛ وأداة دعم اتخاذ القرار من أجل تحليل عدم اليقين في قياسات
التدفق (أداة المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تحليل عدم اليقين)؛ والدورات الدراسية للتعلم عن بُعد في مجال
الهيدرولوجيا.
وأكثر هذه المجتمعات استخداما ً على أوسع نطاق هو مجتمع األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا
-67
ً
ً
ً
ً
ً
الذي يعد قرابة  90عضوا مسجال و 20مشاركا نشطا ،وهم أساسا من واضعي البرامج الحاسوبية الذين يتقاسمون
خبراتهم ويتبادلون مجاالت تطورهم .ومجتمع المواد التدريبية ألغراض قياس االنسياب قد اس ُتخدم على نطاق واسع
لتحميل أجزاء من كامل المواد بأي من اللغات المتاحة ،ولكن التفاعل بين المشاركين كان محدوداً .والمجتمع المعني
بأداة المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تحليل عدم اليقين قد استخدمها في كثير من األحيان خبراء لجنة إدارة مشروع
تقييم أداء قياسات وتقنيات االنسياب (المشروع  ،)Xولكن لم ينفتح حتى اآلن على مجتمع أوسع .والمجتمعان المعنيان
بالمواد التدريبية ألغراض التنبؤ بالفيضانات وبتوفير الدورات الدراسية للتعلم عن بُعد قد تطورا أكثر كموقعين
متخصصين لفرادى التظاهرات المعيّنة.

)(MCH
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المرفق الرابع

مرفق الفقرة  2.4.1من الملخص العام
األنشطة اإلقليمية
اعتمدت االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOمجموعة من الترتيبات المؤسسية المختلفة لمعالجة
-1
القضايا المتصلة بالهيدرولوجيا والموارد المائية في أقاليمها .وبغية دمج االحتياجات اإلقليمية في برنامج عمل لجنة
الهيدرولوجيا ،واصل الفريق العامل االستشاري ) (AWGإجراء مشاورات واسعة النطاق مع المستشارين الهيدرولوجيين
اإلقليميين ،من خالل االجتماعات غير الرسمية أثناء دورات المجلس التنفيذي وكذلك بدعوتهم إلى المشاركة في
اجتماعها الثالث في شباط /فبراير  2016المكرس للتخطيط للدورة الخامسة عشرة.
ولما كان الهدف المنشود يتمثل في ترشيد استخدام الموارد واالستجابة بطريقة أفضل لالحتياجات اإلقليمية،
-2
أنشأت االتحادات اإلقليمية ،أثناء الفترة الحالية الفاصلة بين الدورتين ،من بين هيئاتها الفرعية ،الهيئات الفرعية التالية
للتعامل مع المسائل المتصلة بالمياه:
االتحاد اإلقليمي األول:

الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه ،الرئيس :السيد أ .زكي (مصر)؛

االتحاد اإلقليمي الثاني:

الفريق العامل المعني بالخدمات الهيدرولوجية ،الرئيس :السيد ( S. Kimجمهورية
كوريا)؛

االتحاد اإلقليمي الثالث:

الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا وموارد المياه ،الرئيس :السيد
(األرجنتين)؛

االتحاد اإلقليمي الرابع:

الفريق العامل المعني بالهيدرولوجيا ،الرئيس :السيد ( E. Planosكوبا)؛

D. Goniadzki

االتحاد اإلقليمي الخامس :الفريق العامل المعني بالخدمات الهيدرولوجية ،الرئيس :السيد ( J. Fenwickنيوزيلندا)؛
االتحاد اإلقليمي السادس:

الفريق العامل المعني بالمناخ والهيدرولوجيا ،الرئيسة :السيدة ( C. Eklundالسويد).

وبغية االستخدام األمثل للموارد وإتاحة الفرصة للعمل فيما يتعدى االجتماعات التقليدية القائمة على الحضور
-3
المباشر ،استنبطت عدة أفرقة عمل إقليمية حلوالً مبتكرة :في االتحاد اإلقليمي الثاني ،وبفضل الدعم المالي السخي من
جمهورية كوريا ،عُقدت ثالثة اجتماعات بالحضور المباشر ،متى أمكن ذلك بتزامن مع مؤتمرات المياه الدولية؛ وفي
االتحاد اإلقليمي السادس عُقدت مؤتمرات عن بُعد وذلك في أغلب األحيان للتقدم في مسائل محددة من برنامج العمل؛
وأخيراً أُنشئت بوابة على الشبكة للفريق العامل في االتحادات اإلقليمية الثالث والرابع والخامس وس ُتنشأ في االتحاد
اإلقليمي السادس في المستقبل القريب ،وستوفر قسما ً مفتوحا ً لعامة الجمهور وسيخصص جزء لألعضاء ستوضع فيه
الوثائق المتداولة وسيوفر منتدى افتراضي لتبادل الخبرات التي تهم األقاليم.
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