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1

الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHyالسيد  ،Harry Linsالدورة االستثنائية للجنة في  13شباط/
.1
فبراير  ،2019الساعة  14:30في مقر المنظمة ) (WMOفي جنيف ،سويسرا .وأشار إلى أن الدورة السبعين للمجلس
التنفيذي قد كلفته بالدعوة إلى عقد هذه الدورة االستثنائية األولى للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyإلشراك جماعة الهيدرولوجيا
فيما يلي( :أ) اقتراح حلول مثلى لمشاركة المنظمة ) (WMOبفعالية في الخطة العالمية للمياه( ،ب) تقديم توصيات
للمؤتمر بشأن سبل دمج أنشطة الهيدرولوجيا في الهيكل الجديد للمنظمة ) .(WMOونوه بأن عملية اإلصالح تتيح فرصة
ثمينة لجماعة الهيدرولوجيا لتعزيز دورها .وأعرب الرئيس عن ثقته في أن اللجنة ستتمكن من تلبية طلب المجلس
التنفيذي على النحو المالئم.
وافتتح االجتماع البروفيسور بيتيري تاالس ،األمين العام للمنظمة ) ،(WMOفأعرب عن دعمه لجماعة
1.1
الهيدرولوجيا ،وأكد مجددا توقعه بأن توفر المنظمة ) ،(WMOمن خالل عملية اإلصالح ،مأوى راسخا للهيدرولوجيا.
وأشار إلى أن أي نهج متكامل لنظام األرض يحتاج للخبرة في مجال الهيدرولوجيا لما يمكن أن توفره هذه الخبرة إلدارة
الموارد المائية ،ونظم اإلنذار المبكر بالكوارث المتعددة ،وتخفيف آثار تغير المناخ ،والتطور الحضري المستدام،
واألمن الغذائي.
ويهدف اإلصالح المقترح أيضا إلى رفع مستوى دور الهيدرولوجيا داخل المنظمة ) (WMOمن خالل
1.2
جملة أمور منها عقد دورة استثنائية للمؤتمر في  2021يكون أحد مواضيعها الرئيسية الماء .عالوة على ذلك ،ستدعى
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSعلى مستوى المديرين ،إلى حضور دورات المؤتمر ،وسيكفل اإلصالح وجود
تمثيل كاف للهيدرولوجيا في مجلس البحوث واللجنة االستشارية للعلوم المقترحين .وسيعزز ذلك مكانة المنظمة )(WMO
وتأثيرها في قطاع المياه بشكل عام (بما في ذلك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وإطار عمل سنداي ،واتفاق
باريس) ،من خالل توسيع نطاق الشراكات .وأشار البروفيسور بيتيري تاالس إلى أمثلة التعاون اإليجابية على المستوى
الوطني بين المرافق الوطنية للهيدرولوجيا والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،فأعرب عن توقعه بأن تقدم اللجنة
اقتراحات ومدخالت بناءة في عملية اإلصالح لمواصلة توطيد هذا التعاون.
وقدم السيد  ،David Grimesرئيس المنظمة ) ،(WMOإطارا للمشاركين عن طريق تسليط الضوء على
1.3
نتائج المؤتمر السادس عشر ) (2011والمؤتمر السابع عشر ) .(2015فقد أشار المؤتمر السادس عشر إلى أن أشد البلدان
ضعفا هي أيضا البلدان األقل إحاطة بتغير المناخ وآثاره .وعلى هذا األساس ،بدأت العملية التي أفضت إلى إنشاء
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) .(GFCSوطلب المؤتمر السابع عشر تحديد مسار بشأن احتياج المنظمة )(WMO
لتبني الهيدرولوجيا تلبية للطلب المتزايد على البيانات والمعلومات والخدمات الهيدرولوجية .وهذا يشمل جوانب من قبيل
آثار تغير المناخ على دورة الماء ،ويدعم العمليات الدولية مثل اتفاق باريس وإطار عمل سنداي وأهداف التنمية
المستدامة .وكان مؤتمر الهيدرولوجيا المعقود في  2018والحوار الخاص بشأن الماء خالل الدورة السبعين للمجلس
التنفيذي ،أول خطوتين في هذا المسار.
ونوه السيد  David Grimesبأن موارد المياه عامل أساسي الستشراف مستقبل مستدام ،فأكد مجددا دعمه
1.4
ألن يكون لجماعة الهيدرولوجيا دور أكثر بروزا وصوتا أقوى داخل المنظمة ) ،(WMOوطلب من اللجنة أن تقدم إشارة
إلى المتطلبات الرئيسية لتحقيق هذا النتيجة.
.2

ويرد جدول أعمال الدورة في التذييل .1

وبناء على طلب رئيس اللجنة ،قدم ممثل األمين العام قائمة بالوفود الحاضرة التي لديها أوراق اعتماد
.3
سليمة ،وتضمنت القائمة صفة حضور كل وفد في الدورة .وحضر الدورة ما مجموعه  160مشاركا ،من بينهم  39امرأة
(أي  25في المائة) ،من  80بلدا و 6منظمات دولية .وأوفد ما مجموعه  68عضوا في المنظمة ) (WMOلهم الحق في
التصويت ،من يمثلهم في الدورة .وترد في التذييل  4قائمة بأسماء المشاركين.

2

التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا

وأشار الرئيس إلى أن هذه هي المرة األولى على اإلطالق التي تعقد فيها دورة استثنائية للجنة ،وعرض
.4
الطريقة التي ستجري بها أعمال الدورة .وذكر ،على وجه الخصوص ،أن المناقشات ستقتصر على بندين دعا المجلس
التنفيذي في دورته السبعين ) (EC-70إلى عقد الدورة لمناقشتهما وأن النتيجة الرئيسية ستتعلق بتوصيات موجهة إلى
الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر ).(Cg-18
وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه ،لضمان إلمام أعضاء اللجنة إلماما تاما بالمسائل التي تعنى بها لجنة
.5
الهيدرولوجيا والمرتبطة بعملية إصالح المنظمة ) (WMOوقدرتهم على مناقشة الشواغل وتقديم مساهمات ،أجريت
مناقشة تمهيدية على اإلنترنت استنادا إلى سبعة "أسئلة للمشاركة" .وشارك  69خبيرا من  41بلدا مشاركا مباشرة في
المناقشة وقدموا  250مساهمة خطية ،في حين تلقى الموقع الشبكي أكثر من  9749زيارة .وعرضت نتائج المناقشة
التمهيدية على المؤتمر الفني الذي سبق اللجنة ،وأخذت في االعتبار عند إعداد وثائق ما قبل الدورة.
.6

واعتمدت الدورة مقررا واحدا يرد في التذييل  ،2وتوصيتين تردان في التذييل .3

.7

واختتمت الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا أعمالها في الساعة  ،20:23في  14شباط /فبراير .2019

التذييل  - 1جدول األعمال
.1

تنظيم الدورة
1.1

افتتاح الدورة

1.2

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد

1.3

إقرار جدول األعمال

1.4

إنشاء اللجان

1.5

المفاهيم التي توجه تسيير أعمال الدورة

1.6

المسائل التنظيمية األخرى

.2

مشاركة المنظمة ) (WMOبفعالية في جدول األعمال العالمي للمياه

.3

توصيات موجهة إلى الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر بشأن سبل إدراج األنشطة الهيدرولوجية في
الهيكل الجديد للمنظمة )(WMO

.4

اختتام الدورة

التذييل  - 2المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر

(CHy-Ext.(2019)) 1

تنظيم الدورة
إن الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا،
وقد نظرت في جدول األعمال المؤقت الذي اقترحه رئيس اللجنة،
تقر جدول األعمال المؤقت؛
تقر أيضا تقرير ممثل األمين العام بشأن أوراق االعتماد وفقا للمواد  21إلى  24من الالئحة العامة للمنظمة )(WMO؛
توافق على عدم إنشاء أي لجنة نظرا إلى قصر مدة انعقاد الدورة وعدم وجود انتخابات؛
توافق على برنامج عمل الدورة:
)(1

مواعيد عمل الجلسات 12.30-9:30 :و 17:30-14:30؛

)(2

ترتيبات الدورة وتوزيع بنود جدول أعمالها؛

تقرر تعليق العمل بالمادة  110من الالئحة العامة طوال مدة الدورة للسماح بتجهيز الوثائق بسرعة عمال بالمادة  3من
الالئحة العامة؛
تقرر أنه لن تكون هناك حاجة إلعداد محاضر موجزة للدورة ،عمال بالمادة  112من الالئحة العامة.

التذييل  - 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
التوصية

(CHy-Ext.(2019)) 1

رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا
إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى القرار  – (EC-70) 18نتائج الحوار الخاص بشأن المياه،
وقد نظرت فيما يلي:
)(1

ملخص المناقشة التمهيدية للدورة االستثنائية

)(2

توصيات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمياه ،على النحو الملخص في وثيقة المعلومات
،CHy-Ext.(2019)/INF. 2

)(2019

للجنة الهيدرولوجيا ))،(CHy-Ext. (2019

وإذ تشير إلى ما يلي:
)(1

الماء شرط ال غنى عنه للحياة والتنمية المجتمعية واالزدهار ،وثمة إدراك متزايد بأن له أهمية جوهرية للسالم
واألمن ،وبأنه أحد أهم عناصر المتصلة ب المخاطر البيئية والمجتمعية والجغرافية السياسية على الصعيد العالمي،
كما بين المنتدى االقتصادي العالمي،

)(2

تغير المن اخ يؤثر على توافر الماء وعلى المخاطر المرتبطة بالماء في كافة أنحاء العالم ،ويقتضي من ثم من
المجتمع الدولي ،بما فيه المنظمة ) ،(WMOالتصدي له بقوة،

)(3

موارد المياه تتجاوز الحدود الدولية ،وتتطلب نهجا إزاء نظم األرض على الصعد اإلقليمية،

)(4

جميع العناصر الرئيسية لخطة عام  ،2030والسيما أهداف التنمية المستدامة ) (SDGsالمتعلقة بالمياه ،وإطار
عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ،واتفاق باريس ،واالتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري
المائيةالعابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية المياه) التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
) ،(UNECEتحتاج إلى معلومات ونواتج وخدمات هيدرولوجية يمكن التعويل عليها وآنية ودقيقة لدعم جملة أمور
منها إدارة الموارد المائية،

)(5

أعضاء المنظمة ) (WMOوأصحاب المصلحة الدوليون يطلبون بشكل متزايد الدعم والتعاون والتنسيق لتقديم
البيانات والنواتج والخدمات الهيدرولوجية الالزمة وتحسينها ،والعتماد ممارسات رشيدة إلدارة الموارد المائية،

)(6

االعتراف بأن المنظمة ) (WMOهي وكالة األمم المتحدة التي لها والية إعداد المعايير ودعم األنشطة
الهيدرولوجية التشغيلية المتعلقة بالرصد والنمذجة والتدريب والتنبؤات واإلنذارات الهيدرولوجية ،التي ترتبط
ارتباطا تاما بعمليات وخدمات المراقبة والنمذجة والتنبؤات الجوية والمناخية ،والتي تدعم صنع القرارات
المتعلقة بموارد المياه،

)(7

أهمية العمل يدا بيد مع هيئات األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات غير الحكومية ) ،(NGOsوالشركاء العلميين،
والقطاع الخاص ،وأصحاب الشأن اآلخرين من أجل التقدم نحو تحقيق طموحات المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالماء
في مختلف أجزاء سلسلة القيمة الهيدرولوجية ،ولدعم اتخاذ قرارات سديدة في الهيدرولوجيا التطبيقية،

6

)(8

التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا
المنظمة ) (WMOلها والية ل لتركيز على المحافظة على قدرة األعضاء وتحسينها لكي يقدموا خدمات لدعم
القرارات القائمة على أدلة علمية بشأن مجموعة كبيرة من التطبيقات الهيدرولوجية ،في إطار استمرارية
مكونات المحيط المائي والغالف الجوي والمحيطات وفي المكونات البيئية ذات الصلة .وهذا التركيز سيمكن
المنظمة ) (WMOفي نهاية األمر من مواجهة التحديات العالمية الملحة التي نواجهها جميعا ،وذلك من خالل
تحسين قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا )،(NHSs

توصي المؤتمر بأن يكلف االتحادات اإلقليمية بأن تعد ،بالعمل مع أفرقتها العاملة في مجال الهيدرولوجيا ،خطة عمل
تعرض على الدورة االستثنائية للمؤتمر في  ،2021مع مراعاة الطابع المحلي للظواهر الهيدرولوجية ،وكذلك مستوى
األحواض .والغرض من هذه الخطة هو تدعيم خدمات وقدرات الهيدرولوجيا التطبيقية لمقدمي الخدمات الوطنية لتحسين
دعم القرارات المتصلة بموارد المياه ،ولتناول توصيات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمياه ،على النحو
المبين في وثيقة المعلومات  ،CHy-Ext.(2019)/INF. 2والمحدثة في رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق
بالهيدرولوجيا .والبيانات المشار إليه أدناه بالخط الداكن ،والتي اقترحها أساسا فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي
والمعنية بالمياه ،ينبغي اعتبارها طموحات طويلة األجل لمجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية ،وتستخدم كأساس لخطة العمل
سالفة الذكر ،وتعتبر مدخال أوليا في الخطط اإلستراتيجية المقبلة للمنظمة ).(WMO
)(1

الحيلولة دون أن تداهم الفيضانات الناس بغتة – تقييم المخاطر ،والتدابير السديدة في مجالي التخطيط والتخفيف
هي حجر الزاوية ألي تدابير تتخذها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsللحد من
مخاطر الفيضانات .ويلزم إصدار تنبؤات /تحذيرات آنية على كل من المستوى اإلقليمي /الوطني /المحلي،
وتبليغها عن طريق السلطات الوطنية .كما يلزم أن تتضمن هذه األدوات الخاصة بالوقاية والتخفيف والتنبؤ
بيانات مساعدة هامة وفهما شامال للبنية التحتية إلدارة المياه وديناميات استخدام األراضي .وتقدم لألطراف
المعنية البيانات والنواتج المتصلة بتقييم مخاطر الفيضانات وإدارتها .وسيستند هذا الطموح إلى إدماج نظم اإلنذار
المبكر الشاملة ) (E2E EWSللتنبؤ بالفيضانات ،ومشروع نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة )،(FFGS
والبرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات ) ،(APFMوالمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي ) ،(CIFDPمع
المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛

)(2

الجميع مستعد للجفاف – ينبغي ألعضاء المنظمة ) (WMOوالمراكز اإلقليمية االضطالع بإدارة خطر الجفاف.
ويمكن للبرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ) (IDMPأن يشكل نواة إلقامة مزيد من التحالفات وتطوير القدرات
الضرورية ،بما يتضمن فهما تفصيليا لتدابير تخفيف الجفاف الهيدرولوجي من خالل عمليات المستودعات،
والنظم الطبيعية ،والحفاظ على المياه المحلية /اإلقليمية /الوطنية ،واستخدامها .كما سيحظى البرنامج )(IDMP
بدعم من قدرات التنبؤ المناخية والهيدرولوجية ،وإدارة الموارد المائية ،ونظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
العالمية ) ،(HydroSOSوالمراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS؛

)(3

البيانات الهيدرولوجية المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم خطة األمن الغذائي – ينبغي للمنظمة ) (WMOأن
تقدم الدعم لحل معادلة الطلب على المياه لالستهالك البشري ،ومتطلبات الري ،وتوافر المياه ،واحتمال تخزين
المياه ،وأن تسدي المشورة لالستفادة القصوى من الزراعة البعلية والمروية .وسينظر أيضا في االرتباط بين الماء
والطاقة واألغذية .وسيدعم هذا الطموح من خالل دمج الخبرة في مجاالت األرصاد الجوية الزراعية وعلم المناخ
والهيدرولوجيا المتوافرة في المنظمة ) (WMOمع البيانات االقتصادية االجتماعية والجيوفيزيائية وممارسات
إدارة الموارد المائية؛

)(4

البيانات عالية الجودة تدعم العلم – ينبغي للمنظمة ) (WMOأن تدعم األعضاء في الوصول إلى التكنولوجيا
النظيفة ،وفيما يتعلق ب إصدار بيانات هيدرولوجية عالية الجودة ونواتج وخدمات المعلومات المناظرة .ويمكن
تحقيق هذا الطموح بدعم من المراكز العالمية لبيانات المياه ،ويمكن أن يستفيد من مواصلة تطوير المرفق
العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ) ،(HydroHubوالنظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية )،(WHYCOS
ونظام إدارة قواعد بيانات األرصاد الجوية والمناخ والهيدرولوجيا ) ،(MCHونظام الرصد الهيدرولوجي التابع
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للمنظمة ) ،(WHOSومركز االبتكار ،وإطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ) ،(QMF-Hوتطوير هذه النظم ،وهو
أمر إلزامي إلدارة الموارد المائية على نحو رشيد .ويتوقع من النظام العالمي المستقبلي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSومن المرحلة التشغيلية المقبلة للنظام ) (WIGOSوالجيل المقبل لنظام معلومات المنظمة )،(WIS 2.0
أن تدعم تحقيق هذا الطموح؛
)(5

المعارف العلمية توفر أساسا راسخا للهيدرولوجيا التطبيقية – ينبغي توطيد المعارف العلمية لدعم التنبؤ
بالهيدرولوجيا التطبيقية ونمذجتها في إطار نهج متكامل لنظم األرض .وتحقيق هذا الطموح سيستفيد من تحسين
فهم آثار عوامل اإلجهاد المختلفة في الدورة الهيدرولوجية ،دعما إلغالق التوازن المائي؛

)(6

إدراكنا للموارد المائية في عالمنا – نظام رصد مالئم ،يعالج جميع المتغيرات الرئيسية المتعلقة بالهيدرولوجيا
التطبيقية ،بما في ذلك الغالف الجليدي ،ويغطي العالم ويصدر معلومات يمكن استخدامها لتعظيم كفاءة
الخدمات القائمة ،والسياسات والخدمات المستقبلية ،وصنع القرار السياسي من الصعيد المحلي إلى الصعيد
العالمي .وثمة مبادرات أخرى للمنظمة ) ،(WMOمثل نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WHOS
ونظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية العالمية ) (HydroSOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
تتماشى مع جهود دولية أخرى تدعم التشغيل التام للمبادرة العالمية بشأن بيانات المياه ) ،(WWDIوستمك ن
من إجراء تقييمات لتوا فر الموارد المائية ،من الم ستوى المحلي إلى المستوى العالمي؛

)(7

المعلومات الهيدرولوجية تدعم التنمية المستدامة – المعلومات الهيدرولوجية متاحة على جميع النطاقات
المكانية والزمانية المالئمة لدعم جميع القطاعات المعتمدة على المياه من أجل إدارة الموارد المائية على النحو
التشغيلي األمثل ،وأيضا من أجل التخطيط للظروف البيئية العابرة والتكيف معها ،ال سيما تلك المرتبطة بتغير
المناخ .وسيكون النظام العالمي المستقبلي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSقابال للدمج مع أنشطة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالمبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية ) .(GEMIويتيح هذا الهدف أيضا فرصة
عظيمة إلشراك الشركاء من القطاع الخاص ودوائر البحوث في تقديم الخدمات المستقبلية .والتغيرات في النظم
الهيدرولوجية يجري تتبعها وتحديد أسبابها على النحو الواجب لدعم إدارة الموارد المائية؛

)(8

معرفة نوعية المياه – مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية كخطوة ضرورية لضمان النوعية ،بما يتوافق مع
مختلف متطلبات المجتمع والنظم البيئية ،مع اتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة .وستدعو الحاجة إلى إقامة
شراكة جديدة لدعم هذا الطموح ،بما في ذلك الصالت الموجودة مع البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه التابع
للنظام العالمي للرصد البيئي )( (GEMS-Waterبرنامج األمم المتحدة للبيئة) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
 )Uوغيرهما من أصحاب المصلحة المعنيين؛
والثقافة ( NESCO

توصي أيضا المؤتمر باعتماد "تعريف الهيدرولوجيا التطبيقية" (يعده الفريق العامل االستشاري وفرقة العمل التابعة
للمجلس التنفيذي والمعنية بالماء ،قبل نهاية شباط /فبراير  ،2019ثم يعمم بعد ذلك على كافة أعضاء لجنة الهيدرولوجيا
) (CHyإلبداء اعتراضاتهم)؛
توصي كذلك المؤتمر بأن يعد إعالنا ،يتسق مع أدوار المنظمة ) (WMOومسؤولياتها ،ويعزز أهمية الهيدرولوجيا
التطبيقية والخدمات الهيدرولوجية للتصدي للتحديات المائية الدولية ،لعرضه على الدورة االستثنائية للمؤتمر في 2021؛
توصي األمين العام بتقصي السبل لتحسين شعار المنظمة ) (WMOعن طريق تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به
المنظمة ) (WMOوشراكاتها في الهيدرولوجيا التطبيقية ،وأهمية التصدي للتحديات المائية الدولية؛
توصي المجلس التنفيذي بأن يقيم محاسن /مساوئ إعداد بروتوكول طبقا للوائح المنظمة ) (WMOيتعلق بهدف أو أكثر
من الطموحات طويلة األجل ،لعرضه على الدورة االستثنائية للمؤتمر في .2021
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التوصية

(CHy-Ext.(2019)) 2

إدراج األنشطة الهيدرولوجية في الهيكل الجديد للمنظمة

)(WMO

إن لجنة الهيدرولوجيا،
إذ تشير إلى:
)(1

طلب المجلس التنفيذي من خالل القرار  - (EC-70) 18نتائج الحوار الخاص بشأن المياه ،بعقد هذه الدورة
االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyلتمهيد الطريق من أجل المضي قدما فيما يتعلق بالتطورات الهامة في
مجال الهيدرولوجيا ،والقتراح الترتيبات التنظيمية الالزمة لدوائر الهيدرولوجيا لتحقيق األهداف االستراتيجية
ذات الصلة المحددة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ،(WMO)ال سيما عن طريق تقديم توصيات للمؤتمر بشأن
سبل دمج األنشطة الهيدرولوجية في الهيكل الجديد للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (EC-70) 36الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة )،(WMO

)(3

التوصية  - (EC-70) 25اللجان الفنية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

وإذ تعرب عن اقتناعها بأن عملية إصالح المنظمة ) (WMOخطوة جوهرية لتعزيز فعالية المنظمة واستجابتها لحاجات
األعضاء ،وبأن هذه العملية توفر فرصة فريدة لتعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOألخصائيي الهيدرولوجيا في
أنحاء العالم ،وللمساهمات التي تتلقاها منهم ،ولزيادة ظهورهم ومشاركتهم في أنشطة المنظمة ) (WMOوهيئاتها ،في
سبيل الرفع من أهمية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsومساهماتها في خطة المياه،
وإذ تشير إلى أن الفريق العامل االستشاري ) (AWGالتابع للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyقد بحث ،باالشتراك
مع المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين ،عددا من الخيارات البديلة للهياكل التنظيمية وأوصى الدورة االستثنائية
) (2019للجنة الهيدرولوجيا )) (CHy-Ext.(2019بالخيارات التي تتماشى مع اتفاقية المنظمة ) (WMOواألكثر مالءمة
لتعزيز عنصر الهيدرولوجيا في المنظمة ) (WMOلضمان أن تتمتع المنظمة وأعضاؤها بوضع يسمح لهما بتوفير بيانات
الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية لمواجهة التحديات العالمية الخاصة بالطقس والمناخ والماء ،ال سيما فيما
يتعلق بتغير المناخ والنمو السكاني،
وإذ تشير أيضا إلى:
)(1

أهمية الحفاظ على نهج المنظمة ) (WMOالحالي الشامل إزاء مسائل المياه ،من البيانات إلى الخدمات ،وتنسيق
هذا النهج وفتحه أمام جماعات أوسع نطاقا ،فقد أثبت هذا النهح كفاءته وفعاليته في العديد من المشاريع ،بما في
ذلك قدرته على حشد موارد مهمة من خارج الميزانية لتنفيذ هذه المشاريع،

)(2

من أجل تحقيق االستفادة القصوى من عملية اإلصالح في مجالي الهيدرولوجيا والموارد المائية ،من الضروري
ضمان تمثيل خبراء الهيدرولوجيا تمثيال مالئما في الهيئات ذات الصلة من الهيكل الجديد،

)(3

األهمية التي يوليها المجتمع الهيدرولوجي لإلبقاء على منتدى يسمح فيه لكل عضو بتسجيل موقفه والتعبير عن
رأيه بشأن المسائل المرتبطة بالهيدرولوجيا التشغيلية وإدارة الموارد المائية،

)(4

أهمية إدراج الجوانب المعيارية لألنشطة الهيدرولوجية التي تضطلع بها المنظمة ) (WMOفي اللجنتين الفنيتين،

)(5

الحاجة إلى مواصلة تعزيز تطوير القدرات والتدريب على الصعيدين الفردي والمؤسسي ،وإلى تعزيز إعادة
تأهيل الشبكات الهيدرولوجية وتحديثها،
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)(6

الحاجة إلى تعزيز التعليم في مجال الهيدرولوجيا ،وتقديم توصية إلى صانعي القرار بزيادة االستثمار في توظيف
أخصائيي الهيدرولوجيا في المرافق الوطنية وبناء قدراتهم لالضطالع باألنشطة في مجال الهيدرولوجيا،

)(7

المنافع المحتمل تحقيقها من خالل إقامة شراكات أكثر وأفضل مع المنظمات غير الحكومية ،والشركاء العلميين،
والمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة ) ،(UNوالقطاع الخاص ،وغير ذلك من أصحاب المصلحة في مجال
الهيدرولوجيا،

)(8

الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة ) (UNوالتي تتناول مسائل المياه تعمل حاليا في إطار والياتها من أجل
تعزيز وتوسيع حافظاتها المتعلقة بالهيدرولوجيا والموارد المائية وما يرتبط بها،

)(9

األهمية التي توليها المنظمة ) (WMOللحفاظ على سمعتها ومكانتها بوصفها جهة فاعلة جادة وموضوعية وعلمية
وفنية في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية ،ال سيما إلدارة الموارد المائية ،وزيادة تعزيز سمعتها ومكانتها ،حتى
تصبح أكثر جاذبية للشركاء المحتملين الذين يودون التعاون معها في هذين المجالين،

وقد نظرت فيما يلي:
)(1

التحليل الشامل والمعلومات األساسية التي قدمها رئيس لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوالفريق العامل االستشاري
) ،(AWGعلى النحو المسجل في وثيقة المعلومات ،CHy-Ext.(2019)/INF. 3

)(2

استنتاجات المؤتمر الفني وتوصياته "األولويات والترتيبات الهيدرولوجية المقبلة" (جنيف 11 ،إلى  13شباط/
فبراير ،)2019

توصي المؤتمر بأن ينظر في المعايير التالية الخاصة بالقرارات إلدراج األنشطة الهيدرولوجية في الهيكل الجديد
للمنظمة ) ،(WMOالمبين في التوصية :(EC-70) 25
)(1

تمثيل ومشاركة أخصائيي الهيدرولوجيا بشكل كاف ومالئم في جميع الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)(2

وظيفة تنسيقية ألنشطة الهيدرولوجيا التطبيقية بالتوازي مع سلسلة القيمة وعلى المستويات ذات الصلة؛

)(3

دمج الهيدرولوجيا مع علوم نظام األرض األخرى في جميع الهياكل واألنشطة ذات الصلة في المنظمة )،(WMO
بما في ذلك اللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،وأنشطة البحث ،وإدارة البنية التحتية والمعلومات ،وكذلك تقديم
الخدمات ذات الصلة؛

)(4

آليات مالئمة لتيسير إقامة شراكات ناجعة تعود بالفائدة على المجتمع الهيدرولوجي للمنظمة ) ،(WMOوالسيما
من أجل تعزيز القدرات التشغيلية على المستويين الوطني واإلقليمي؛

)(5

التنسيق الفعال للمبادرات الجارية ،مثل النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية )،(HydroSOS
والمبادرة العالمية للبيانات المائية ،و إﻃار إدارة الﺠﻮدة – الهﻴﺪرولﻮجﻴا )(QMF-H؛

توصي أيضا المؤتمر بالترتيبات المحددة التالية:
)(1

تعديل المادة (30ب) من الالئحة العامة لتنص على ما يلي" :يجوز في كل دورة من دورات المؤتمر الدعوة إلى
عقد لجنة مفتوحة تابعة للمؤتمر تسمى الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ،يحضرها كقاعدة عامة المستشار الهيدرولوجي
الذي يسميه العضو (طبقا للمادة (6ب) المعدلة – انظر ) (3أدناه) وممثلو المرافق الوطنية للهيدرولوجيا والهيئات
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الهيدرولوجية الوطنية األخرى الذين يسميهم األعضاء" ،إلسداء المشورة للمؤتمر بشأن القرارات االستراتيجية
المتصلة بمسائل الهيدرولوجيا التطبيقية ،طبقا لالختصاصات المبينة تفصيال في المرفق 1؛
)(2

تدمج األنشطة الهيدرولوجية التي تضطلع بها المنظمة ) (WMOمن خالل تشكيل فريق عامل هيدرولوجي
مشترك بين المؤتمر والمجلس التنفيذي (طبقا للمادة  )38لدعم أنشطة المنظمة المتصلة بالماء تنفيذا متكامال بين
دورات المؤتمر ،واالضطالع باألعمال التحضيرية لالجتماعات المقبلة للجنة ،وكذلك لدعم لجنة التنسيق الفني
التابعة للمجلس التنفيذي ) (EC/TCCواالتحادات اإلقليمية وإسداء المشورة لها ،باالختصاصات المبينة تفصيال في
المرفق 2؛

)(3

تعدل المادة (6ب) من الالئحة الفنية على النحو التالي" :يجوز لكل عضو أن يعين مستشارا هيدرولوجيا .ويفضل
أن يكون هذا المستشار الهيدرولوجي هو مدير المرفق الهيدرولوجي الوطني أو هيئة هيدرولوجية وطنية أخرى،
وأن يسدي المشورة إلى الممثل الدائم فيما يتعلق بأنشطة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مجال
الهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتها في إدارة المياه .ويخطر العضو األمين العام بهذا التعيين .ويعمل المستشار
الهيدرولوجي منسقا للمسائل الفنية المتصلة بالهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتها في إدارة المياه"؛

)(4

اتخاذ خطوات محددة لكفالة تنفيذ التوصية  (EC-70) 25لضمان تمثيل جماعة الهيدرولوجيا تمثيال مالئما في
أنشطة المنظمة )(WMO؛

تطلب إلى رئيس لجنة الهيدرولوجيا أن يبادر بدعم رئيسي اللجنتين الفنيتين الجديدتين لضمان انتقال األنشطة
وااللتزامات المتعلقة بالهيدرولوجيا والموارد المائية إلى الهيكل الجديد انتقاال سلسا؛
تدعو األعضاء إلى مواصلة دعم مبادرات المنظمة ) (WMOالتي تركز على الهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتها في إدارة
موارد المياه ،عن طريق تشجيع خبرائهم ومديريهم الوطنيين في مجالي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية ،على
المشاركة في أنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة ،والمساهمة فيها بنشاط بخبراتهم ومعارفهم؛
تحث األعضاء على تمكين الخبراء المختصين في كافة جوانب الهيدرولوجيا التطبيقية من اإلسهام في برامج المنظمة
) (WMOوحوكمتها.

المرفق  1للتوصية

(CHy-Ext.(2019)) 2

اختصاصات اللجنة المفتوحة التابعة للمؤتمر والتي تحمل اسم
الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة )(WMO
الوالية العامة
تعقد الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة )( (WMOيشار إليها فيما بعد الجمعية الهيدرولوجية) كلجنة مفتوحة تابعة للمؤتمر
(طبقا للمادة (30ب)) لتقديم توصيات للمؤتمر والهيئات التأسيسية ذات الصلة بشأن الهيدرولوجيا ،بما في ذلك في المادة
(2هـ) من االتفاقية ،دون االقتصار عليها:

تشجيع األنشطة في مجا ل الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والمرافق
الهيدرولوجية.
وستسترشد أهداف الجمعية الهيدرولوجية بالخطة االستراتيجية للمنظمة ).(WMO

التذييل  - 3التوصيات
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االختصاصات المحددة
تقوم الجمعية الهيدرولوجية بما يلي:
(أ)

إسداء المشور للمؤتمر بشأن التحديات العالمية العلمية والفنية الراهنة والمستجدة المتصلة بالماء من أجل
توضيحها بشكل أفضل في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك ربطها بالفريق العلمي
االستشاري؛

(ب) إسداء المشورة للمؤتمر بشأن تمثيل الخبرات الهيدرولوجية في اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث؛
(ج) تعزيز االمتثال للمواد التنظيمية للمنظمة ) (WMOبشأن الهيدرولوجيا؛
(د)

تشجيع األعضاء على تنفيذ توجيهات المنظمة ) (WMOالخاصة بالهيدرولوجيا؛

(هـ) تيسير تبادل الخبرات والتكنولوجيا والبحوث وبرامج التعليم والتدريب ،واستيعابها ،بالتعاون مع االتحادات
اإلقليمية ،لتلبية احتياجات األعضاء المتعلقة بالهيدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاتها على إدارة الموارد المائية.
التشكيل
ينبغي أن يكون أعضاء الجمعية الهيدرولوجية مستشارين هيدرولوجيين يسميهم األعضاء (طبقا للمادة (6ب) المعدلة –
انظر توصي أيضا المؤتمر ) )(3وممثلين للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،أو الهيئات الهيدرولوجية الوطنية األخرى،
حسبما يسميهم األعضاء.
ويجوز دعوة مؤسسات مختصة أخرى ،بما في ذلك منظمات األمم المتحدة ،و /أو المنظمات الدولية واإلقليمية ،و /أو
الشركاء من القطاع الخاص ،و /أو المؤسسات األكاديمية ،و /أو المنظمات غير الحكومية ،و /أو الهيئات الهيدرولوجية
الوطنية األخرى ،إلى المشاركة في دورات الجمعية الهيدرولوجية بصفة مراقبين ،وإلى تعيين خبراء للمساعدة في
أعمال الجمعية الهيدرولوجية.
إجراءات العمل
الجمعية الهيدرولوجية:
(أ)

تنتخب رئيسا ونائبا للرئيس؛

(ب) تقترح ثالثة مرشحين لمناصب األعضاء في اللجنتين الفنيتين ،من قبيل رئيس اللجنة الدائمة للخدمات
الهيدرولوجية التابعة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
) ،(CSAونائب رئيس من بين نواب الرئيس الثالثة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ).(COIIS
ويرجع االختيار النهائي للجان المعنية؛
(ج) تعين خبراء الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية إلثراء مجموعة الخبرات التي ستدعم أعمال اللجنتين الفنيتين؛
(د)

توجه االتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،واللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية )،(JCOM
والهيئات ذات الصلة األخرى ،حسب االقتضاء.
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المرفق  2للتوصية

(CHy-Ext.(2019)) 2

اختصاصات الفريق العامل المشترك بين المؤتمر والمجلس التنفيذي ،والذي يحمل اسم
الفريق العامل الهيدرولوجي
الوالية العامة
يدعم الفريق العامل الهيدرولوجي تنفيذ أنشطة المنظمة المتصلة بالماء تنفيذا متكامال بين دورات المؤتمر ،ويسدي
المشورة في هذا الشأن ،ويدعم االضطالع باألعمال التحضيرية لالجتماعات المقبلة للجمعية الهيدرولوجية ،كما يدعم
لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ) ،(EC/TCCويسدي إليها المشورة ،طبقا ألغراض المنظمة )(WMO
المتصلة بالهيدرولوجيا ،بما في ذلك المادة (2هـ) من االتفاقية ،دون االقتصار عليها:

تشجيع األنشطة في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية وتوثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والمرافق
الهيدرولوجية.
يدعم الفريق العامل الهيدرولوجي ،من خالل توفير الخبراء والخبرة في مجال الهيدرولوجيا ،جهود لجنة التنسيق الفني
التابعة للمجلس التنفيذي ) (EC/TCCالستبانة الثغرات في الخدمات وفي العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة ،في كل عنصر
من عناصر عملية التنبؤ التشغيلي الشاملة والمتواصلة ،وتشمل هذه العناصر البيانات وخدمات البيانات والنمذجة والتنبؤ
والتوزيع ودعم القرار والتدريب والتوعية .وبعد استبانة هذه الثغرات وتحديد أولوياتها ،يمكن استخدام المعلومات
المتعلقة بهذه الثغرات لالستئناس بها في اتخاذ األعضاء للقرارات الخاصة باالستثمار لبناء القدرات التشغيلية.
ويوفر الفريق العامل الهيدرولوجي آلية عملية للمنظمة ) (WMOلدعم تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية تنفيذا متكامال ،بما
فيها األنشطة المشتركة مع القطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الحكومية األخرى ،والممثلين
السياسيين رفيعي المستوى ،واألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى ،ودوائر البحوث.
ويدعم الفريق تكامل أنشطة الهيدرولوجيا والغالف الجليدي واألرصاد الجوية والمناخ (مثل أداة تحليل واستعراض
قدرات نظم الرصد ) ،(OSCARوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالنظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSوالنظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ) ،(GMASوما إلى ذلك).
االختصاصات المحددة
يدعم الفريق العامل الهيدرولوجي تنفيذ األجزاء المتعلقة بالهيدرولوجيا من الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOويسدي
المشورة في هذا الشأن ،حسب االقتضاء ،من خالل ما يلي:
(أ)

دمج الخدمات المتصلة بالماء في المنظمة ) ،(WMOوتعزيز التعاون والروابط بين الهيدرولوجيا وعلوم الغالف
الجليدي وعلم المناخ واألرصاد الجوية للتشجيع على تقديم خدمات متواصلة تتصل بالماء؛

(ب) دعم مواءمة برامج العمل للهيئات التابعة للمنظمة ) (WMOلتنفيذ قرارات المؤتمر المتصلة بالهيدرولوجيا وإدارة
موارد المياه؛
(ج) التأكد من مشاركة مجموعة الهيدرولوجيا في اللجنة ) ،(COIISال سيما فيما يتعلق بما يلي:
’‘1

دعم األعضاء في تطوير القدرات ،والحفاظ عليها ،في مراقبة العناصر الهيدرولوجية التي تحدد كمية
ونوعية المياه والرواسب في الدورة الهيدرولوجية؛

’‘2

دعم األعضاء في دمج نظم الرصد والبيانات الهيدرولوجية مع تلك الخاصة بأجزاء أخرى في نظام األرض؛
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التعاون على إعداد مواد تنظيمية للقياسات األساسية للمتغيرات الخاصة بكمية وجودة المياه والرواسب؛

دعم مشاركة مجموعة الهيدرولوجيا في اللجنة ) ،(CSAال سيما فيما يتعلق بما يلي:
’‘1

إعداد خدمات خاص بالمناخيات واألرصاد الجوية من أجل الهيدرولوجيا ،وخدمات هيدرولوجية لألرصاد
الجوية والمناخيات؛

’‘2

دعم األعضاء في إعداد تنبؤات وإنذارات هيدرولوجية ،والمحافظة عليها؛

’‘3

دعم األعضاء في إعداد نواتج وممارسات ،والمحافظة عليها ،من أجل اإلدارة المستدامة والناجعة
للموارد المائية؛

(هـ) إدارة تنفيذ األنشطة ذات الطابع الهيدرولوجي الخالص ،بما في ذلك األنشطة التي تنفذ مع شركاء خارجيين؛
( و)

(ز)

ضمان الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلألعضاء في إعداد قدرات جديدة ومحسنة في مجالي الهيدرولوجيا
والموارد المائية ،بما يشمل ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
’‘1

عمليات الرصد الهيدرولوجي ،بما يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،الرصد المتعلق بالمتغيرات
السطحية ودون السطحية ،الخاصة بكمية وجودة المياه والرواسب؛

’‘2

خدمات تقييم وتوقع الحالة الهيدرولوجية ،من خالل تنفيذ نظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
) (HydroSOSوإعداد معلومات ونواتج جديدة خاصة بالماء؛

’‘3

تطبيق البيانات والمعلومات والنواتج المتعلقة بالماء في تقييم الموارد المائية وإدارتها بفعالية وتنميتها
بشكل مستدام ،وفي حماية المجتمع من المخاطر الهيدرولوجية؛

’‘4

تنفيذ الممارسات واإلجراءات الخاصة بتبادل البيانات والنواتج الهيدرولوجية بالمجان ودون قيود؛

مواصلة ودعم التعاون االستراتيجي الرئيسي للمنظمة ) (WMOمع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
الحكومية وغير الحكومية ذات الصل ة في مجال الهيدرولوجيا وتطبيقاتها على إدارة موارد المياه ،لدعم تنفيذ
رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا؛

(ح) استعراض رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا وتحديثها بانتظام ،مع مراعاة
طموحات األعضاء التي تعبر عنها الجمعية الهيدرولوجية ،ورفع التقارير إلى المجلس التنفيذي والجمعية
الهيدرولوجية بشأن خطة العمل التي تعدها االتحادات اإلقليمية طبقا للتوصية (CHy-Ext.(2019)) 1؛
(ط) تقديم مشورة خبيرة في دعم إعداد خطط العمل الهيدرولوجية اإلقليمية.
التشكيل
يضم أعضاء الفريق:
(أ)

رئيس ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية؛

(ب) رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالهيدرولوجيا وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ) (COIISواللجنة ) .(CSAوفي حال
عدم وجود لجنة هيدرولوجية دائمة في إطار لجنة فنية ما ،يعين أحد نواب رئيس اللجنة المعنية للعمل كعضو
في الفريق؛
(ج) ممثل لمجلس البحوث؛
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(د)

مستشارون هيدرولوجيون إقليميون ورؤساء األفرقة العاملة اإلقليمية المعنية بالهيدرولوجيا (إذا كانوا مختلفين)؛

(هـ) العناصر التنسيقية الرئيسية األخرى في الحافظة الهيدرولوجية للمنظمة )( (WMOمثل النظام العالمي بشأن الحالة
والتوقعات الهيدرولوجية ) ،(HydroSOSالمركز الهيدرولوجي ) ،(HydroHubنظام التوجيه الخاص بالفيضانات
الخاطفة ) ،(FFGSمبادرة التنبؤ بالفيضانات ) ،(FFIحسب االقتضاء؛
(و)

ممثلون من المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى في مجالي الهيدرولوجيا والموارد المائية ،حسب االقتضاء؛

(ز)

ممثلون من المنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية ،واألطراف المعنية األخرى،
حسب االقتضاء.

ويرفع الفريق العامل الهيدرولوجي تقاريره إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ويدعم لجنة التنسيق الفني التابعة
للمجلس التنفيذي ).(EC/TCC
إجراءات العمل
الفريق العامل الهيدرولوجي:
(أ)

يجتمع مرة كل عام عادة؛

(ب) يستخدم الوسائط اإللكترونية بفعالية ألغراض التنسيق والتعاون؛
(ج) يكفل التوازن اإلقليمي والجنساني ،ويضم الجميع في هياكله وخطط عمله؛
(د)

ينظم أنشطة التواصل والتوعية إلبالغ الدوائر الهيدرولوجية العالمية باألنشطة الجارية واإلنجازات
والفرص المتاحة؛

(هـ) يستخدم نظاما لإلعراب عن التقدير لإلنجازات وتشجيع االبتكار ،بمشاركة مهنيين مبتدئين.
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التذييل  - 5وثائق أساسية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

لجنة الهيدرولوجيا
الدورة االستثنائية
جنيف 14-13 ،شباط /فبراير

)CHy-Ext.(2019)/INF. 1(1

12.XII.2018
2019

الترتيبات المادية للدورة
مكان االنعقاد
ستعقد الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا )) (CHy-Ext.(2019في جنيف (سويسرا) ،يومي ( 13بعد الظهر)
و 14شباط /فبراير  ،2019في مقر المنظمة ) ،(WMOفي العنوان  .7bis, Avenue de la Paixوسيقام حفل االفتتاح في
الساعة  14:30من يوم األربعاء الموافق  13شباط /فبراير  ،2019في قاعة المؤتمرات الرئيسية .Obasi
وسيقام مؤتمر فني ) (TECO-Hydroفي نفس المكان ،من يوم االثنين  11شباط /فبراير إلى يوم األربعاء  13شباط/
فبراير ( 2019صباحا).
لغات العمل
ستوفر خالل المؤتمر الفني  TECO-Hydroوالدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا خدمات الترجمة الشفوية
المتزامنة في قاعة المؤتمرات الرئيسية باللغات الرسمية الست للمنظمة )( (WMOالعربية والصينية واإلنكليزية
والفرنسية والروسية واإلسبانية) .وستتاح قاعات اجتماعات أخرى دون خدمات الترجمة الفورية.
الوثائق
يرجى من الوفود الر اغبة في تقديم وثائق قبل الدورة أن ترسل هذه الوثائق إلى أمانة المنظمة ) (WMOفي أقرب وقت
ممكن ،بحيث تصل قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  60يوما ،طبقا ألحكام المادة ( 190ب) من الالئحة العامة للمنظمة
) ،(WMOإلتاحة الوقت الكافي لترجمتها .وطبقا للمادة  189من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOينبغي توزيع وثائق
الدورة في أقرب وقت ممكن ،ويفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن  45يوما .وأي وثيقة يقدمها وفد
ينبغي أن تكون باسم العضو في المنظمة وليست باسم شخصي.
معالجة الوثائق وتدفقها
سيختلف عرض وثائق الدورة وتنظيم العمل في الدورة هذا العام عن الممارسة المتبعة في الدورات السابقة ،حسبما يرد
على الموقع الشبكي للدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا ) .(meetings.wmo.int/CHy-Extانظر الوثيقة
).Document INF 1(2
توزيع الوثائق
ستوضع الوثائق على الموقع الشبكي للدورة قبل انعقاد الدورة وخاللها ،بما يتماشى مع جهود المنظمة ) (WMOالرامية
إلى إضفاء الطابع األخضر على الدورات لتعزيز فكرة عقد اجتماعات دون ورق .ولذا ،يرجى من المشاركين التكرم
باصطحاب حواسيب محمولة يمكن توصليها باإلنترنت ،ويمكنها التعامل مع الوثائق بنسق Microsoft Word 2010
ونسق  ،PDFللتعامل بذكاء مع الوثائق الورقية خالل الدورة.
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التقرير الموجز المؤقت
الوثائق المعتمدة التي تتضمن تعديالت ستوضع على الموقع الشبكي للدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا
بجميع اللغات في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الدورة ،في الملف"التقارير المؤقتة" (الوثائق المعتمدة).
تسجيل المشاركين
يوصى بشدة التسجيل االنترنتي المسبق للراغبين في المشاركة في المؤتمر الفني  TECO-Hydroوفي الدورة االستثنائية
) (2019للجنة الهيدرولوجيا .وقد أتيح للممثلين الدائمين ألعضاء المنظمة ) (WMOالوصول إلى نظام التسجيل في
االجتماعات على اإلنترنت ،نظرا إلى وضعهم الرسمي لدى المنظمة ) ،(WMOمما يتيح لهم التسجيل المسبق لوفودهم.
وستقدم في الوقت المناسب معلومات إضافية عن التسجيل االنترنتي المسبق على الموقع الشبكي للدورة االستثنائية
) (2019للجنة الهيدرولوجيا ).(meetings.wmo.int/CHy-Ext
وسينشأ مكتب للتسجيل واإلعالم تابع للمؤتمر بجوار قاعات االجتماعات لتيسير تسجيل المشاركين وتقديم معلومات عامة.
وسيبدأ التسجيل لحضور المؤتمر الفني  TECO-Hydroوالدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا في  10شباط/
فبراير  ،2019من الساعة  16:00إلى الساعة  ،18:00وسيستمر التسجيل طوال انعقاد المؤتمر الفني والدورة االستثنائية
) (2019للجنة الهيدرولوجيا .وسيستلم المشاركون عند التسجيل بطاقة الهوية التي ينبغي ارتداؤها طوال الدورة.
أوراق االعتماد
عمال بالمادة  21من الالئحة العامة ،ينبغي لكل عضو من أعضاء المنظمة ) (WMOأن يبلغ األمين العام ،إن أمكن،
بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده الموفد إلى الهيئة المذكورة مع تحديد أيهم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي ،وذلك
قبل انعقاد دورة أي هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي .وإلى جانب هذا التبليغ ،ترسل رسالة تتضمن هذه البيانات
وغيرها من البيانات بما يتفق مع أحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتها العامة ،موقع عليها من ،أو بالنيابة عن ،سلطة
حكومية مختصة للعضو ،وترسل إلى األمين العام أو تسلم إلى ممثله في الدورة ،وتعتبر هذه الرسالة خطاب اعتماد
سليما لمشاركة األفراد المسمين في الرسالة في كافة أنشطة الهيئة التأسيسية.
وينبغي لممثلي المنظمات الدولية المدعوة للحضور بصفة مراقبين أن يقدموا سلفا رسالة تمثيل موقعة من السلطة
المختصة في منظمتهم ،أو أن تكون هذه الرسالة بحوزتهم في الدورة.
قائمة المشاركين
ستوضع على الموقع الشبكي للدورة قائمة مؤقتة بأسماء ال مشاركين بعد بدء الدورة بفترة قصيرة .وست حدث هذه
القائمة يوميا.
مرافق اإلنترنت
سيتوافر اتصال السلكي باإلنترنت ) (Wi-Fiفي قاعة المؤتمرات الرئيسية وفي مركز المؤتمرات في المنظمة
) (WMOوالوصول إلى الشبكة مجاني وال يتطلب إدخال كلمة سر.
متطلبات الدخول إلى سويسرا
ينبغي لكافة المشاركين الذين تلزمهم تأشيرة دخول إلى سويسرا أن يتقدموا مباشرة بطلباتهم للحصول على التأشيرات
إلى أقرب تمثيل دبلوماسي لسويسرا ،وأن يرفقوا بطلب الحصول على التأشيرة صورة من إخطار االجتماع .وينصح
بتقديم هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن (فترة ال تقل عن  20يوما وال تزيد على ثالثة أشهر قبل المغادرة) .ويرجى
إخطارنا على العنوان  ffol@wmo.intو chy@wmo.intبما إن كنتم تحتاجون إلى دعوة شخصية للحصول على
تأشيرة الدخول.
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وتطبق سويسرا لوائح شنغن في إصدار التأشيرات ،وهذا يعني أن على كل المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة
لدخول سويسرا تقديم طلب للحصول على التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية سويسرا في بلدانهم .وفي حالة عدم وجود
سفارة أو قنصلية سويسرية ،يجب على المشاركين التوجه إلى البلد الذي تحدده سويسرا للتعامل مع طلباتهم.
وبموجب لوائح شنغن ،يجب على مقدم الطلب تحديد موعد وإجراء مقابلة شخصية لتقديم بياناته البيومترية (بيانات
 ،2011بدأت الدول األعضاء في اتفاقية شنغن العمل

 11تشرين األول /أكتوبر
االستدالل األحيائي) وتسجيلها .وفي 
بنظام معلومات التأشيرات ،المستخدم لتخزين البيانات البيومترية الخاصة بمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات
شنغن .وتظل البيانات سارية في النظام لمدةخمس سنوات.
وتتوفر معلومات إضافية بلغات عديدة بشأن تطبيق نظام معلومات التأشيرات وتسجيل البيانات البيومترية ومواعيد
الحضور للسفارات /القنصليات السويسرية التي تعمل بنظام معلومات التأشيرات ،على الرابط التالي:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html

قد تختلف المدة الالزمة للحصول على تأشيرة من حالة ألخرى .لذا تنصح الوفود بجمع المعلومات عن نظام مواعيد
المقابالت واإلجراءات في أقرب وقت ممكن ،لضمان حصولها على تأشيرة الدخول سريعا .ويمكن للوفود العثور على
هذه المعلومات على المواقع الشبكية الحكومية ،كما يمكنهم االتصال مباشرة بالسفارة /القنصلية السويسرية في البلدان
المقيمين فيها.
في حالة عدم وجود عالقات دبلوماسية بين سويسرا وأحد األعضاء ،أو إذا رأى العضو أنه ربما يواجه بعض
الصعوبات في الحصول على تأشيرة ،يمكن للمندوب أن يتقدم بطلب الحصول على التأشيرة إلى سويسرا مباشرة .ولكن
) ،(WMOيجب على المندوب إرسال هذا الطلب إلى األمين العام

بموجب المرفقاألول من الالئحة العامة للمنظمة
) ،(WMOالذي يقدمه بدوره إلى سويسرا.

للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ويجب أن تتضمن تلك الطلبات جميع التفاصيل الالزمة :االسم ،واللقب ،وتاريخ ومكان الميالد ،واسم األب ،والجنسية،
ورقم جواز السفر وتاريخ ومكان إصداره وتاريخ انتهائه ،والمهنة ،والمكان الذي ينبغي أن تصدر فيه التأشيرة ،ومدة
اإلقامة في سويسرا .وينبغي أن تصل تلك الطلبات إلى األمين العام قبل موعد انعقاد المؤتمر بفترة كافية.
و يمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن تأشيرات دخول سويسرا والتمثيل السويسري بالخارج من خالل
الرابطين التاليين:

’‘1

http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html

’‘2

www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html

االنتقال
تقدم الفنادق في جنيف لكل الضيوف ،بناء على الطلب ،تذكرة مجانية للمواصالت العامة لمدة اإلقامة .وإضافة إلى
ذلك ،تتوافر تذاكر مجانية في مطار جنيف ،في ماكينة داخل صالة استالم الحقائب قبل عبور الجمارك ،الستخدام
المواصالت العامة.
) ،(WMOوإلى وسط المدينة على

ويتوافر مزيد من المعلومات العامة بشأن كيفية الذهاب من المطار إلى مبنى المنظمة
) :(WMOهنا.

الموقع الشبكي للمنظمة
العملة
العملة المحلية هي الفرنك السويسري ) .(CHFوفيما يلي متوسط سعر الصرف:
 1يورو 1.14 =فرنك سويسري
 1دوالر 0.98 =فرنك سويسري
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المتطلبات الصحية /الخدمات الطبية
توفر منظمة الصحة العالمية ) (WHOمعلومات محدثة عن السفر الدولي والمتطلبات الصحية على الموقعين الشبكيين
التاليين:
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/countries/che/en/

ويوصى المشارك بشدة بأن يتخذ تأمينا شخصيا أثناء السفر (مع تغطية للتأمين الصحي) لمدة الرحلة.
التيار الكهربائي
 50هرتز عادة .وقد يلزم استخدام مهيئ ).(adaptor
شدة التيار الكهربائي  230فولت و 
ونوصي المشاركين أن يصطحبوا معهم أيضا مهيئات للمقابس ) (plug adaptersتمكنهم من توصيل أجهزتهم بالمقابس
الكهربائية السويسرية .وتتوافر معلومات عن المقابس على شبكة اإلنترنت (مثال على الموقع
 .)http://www.iec.ch/worldplugs/typeJ.htmويتوافر عدد محدود من مهيئات المقابس لإلعارة في مكتب المؤتمر
لإلعالم.
استخدام الهواتف النقالة
نذكر المشاركين بأنه ينبغي إغالق الهواتف النقالة عند دخول قاعة االجتماعات ،احتراما لزمالئهم .ويرجى من
المشاركين إجراء المحادثات الهاتفية خارج قاعات المؤتمر.
الطقس المحلي في شباط /فبراير
فيما يلي بيانات الطقس في جنيف في شباط /فبراير:
متوسط درجة الحرارة
متوسط درجة الحرارة القصوى
متوسط درجة الحرارة الدنيا
متوسط الرطوبة النسبية
متوسط الهطول
متوسط عدد أيام الهطول ≥  1ملم
متوسط مدة إشراق الشمس

 3درجات مئوية
 7درجات مئوية
 1درجة مئوية تحت الصفر
٪ 77
 31.8ملم
 8.1يوما
 3.1ساعة /يوم

الحجز في الفنادق في جنيف
نحيط السادة المشاركين علما بأن اإلقامة بالفنادق في جنيف والمناطق المحيطة بها قد تكون محدودة .وينبغي للمشاركين
االستفسار من الفنادق ما إن كانت تمنح أسعارا خاصة لألمم المتحدة في تواريخ فترة اإلقامة .وتجدون أدناه قائمة تشمل
عددا من الفنادق في محيط المنظمة ).(WMO
1) Hotel Ibis Genève Centre Lac
Rue de Berne 26, Pâquis, 1201 Geneva, Switzerland
2) Hotel Drake-Longchamp
Rue Butini 7, Pâquis, 1202 Geneva, Switzerland
3) Hotel Ibis Genève Centre Nations
Rue du Grand Pré 33-35, 1201 Geneva, Switzerland
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4) Hotel Les Nations
Rue du Grand Pré 62, 1202 Geneva, Switzerland
5) Hotel Eden
Rue de Lausanne 135, 1202 Geneva, Switzerland
6) Hotel Mon Repos
Rue de Lausanne 131, 1202 Geneva, Switzerland

لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الموقع الشبكي الرسمي لمكتب السياحة بجنيف ).(Geneva Tourism
ـــــــــــــــــــــــــــ
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DOCUMENT PROCESSING FOR THE EXTRAORDINARY SESSION OF
THE COMMISSION FOR HYDROLOGY (CHY-EXT.(2019))
Document types for the extraordinary session of the
Commission for Hydrology (CHy-Ext.(2019))

(1)

(2)

The extraordinary session of the Commission for Hydrology (CHy-Ext.(2019)) will use two types of
document:
-

Doc. (documents) whose contents are listed below; these will appear in the final report;

-

INF. (information) papers, which provide additional information relevant to the
decisions/recommendations/resolutions adopted at the meeting; these will appear only in
Part II of the report.

The first type of document (Doc.) will consist of up to three parts, and every document will contain
at least one decision and/or one resolution and/or one recommendation:
(a)

Resolutions (optional) are decisions of CHy that concern only the internal activities of the
Commission, such as actions to carry out its part of the strategic programme of the
Organization, the establishment and terms of reference of a working group or the
designation of a rapporteur, in line with General Regulation 182(b);

(b)

Decisions (optional) place on record instructions/directives to the Advisory Working
Group from CHy, Congress or EC resolutions or decisions, or provide records of CHy
opinions/observations on a specific topic, procedural decisions and other decisions
pertaining to the internal matters of CHy, in line with General Regulation 182(c);
The decision justification (optional) is additional information that is essential to support
the decision being made. This should be short and should refer, as far as possible, to
pre-existing documents. This part of the document will appear in the final report
immediately after the corresponding decision.

(c)

Recommendations to Congress or the Executive Council (optional) are decisions of
CHy requiring financial support or implementation by Members, proposals for Secretariat
action or requiring coordination with other WMO bodies or with bodies outside the
Organization, in line with General Regulation 182(a).

Document processing
(3)

The first version (DRAFT 1) of documents will be published on the CHy-Ext.(2019) website, and
members of the Commission will be invited to send suggestions for modifying the document to the
Secretariat (chy-ext.2019.plenary@wmo.int). These proposals will be assessed and the second
draft (DRAFT 2) will be posted on the CHy-Ext.(2019) website.

(4)

Information documents will be posted on the CHy-Ext.(2019) website, but are not intended for
amendment or discussion. These will normally be available in English only.

(5)

During the session, the Chair for an agenda item will lead the discussion on the documents for that
item. Within a document, each decision will be discussed separately. In many cases each
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component of that decision, such as related annexes, will be discussed individually. Following
current practice, component parts of a document may be approved by the session while other
components may still need additional debate. Documents amended during the session will be
posted successively as DRAFT 2, DRAFT 3, and so forth, and the final approved version will be
marked APPROVED.
(6)

Discussion of the document may end in two ways. The complete document may be approved, in
which case any agreed changes to the document will be included and the approved version will be
published on the CHy-Ext.(2019) website in the PROVISIONAL REPORT folder. Alternatively, the
Chair of the session may decide that no further progress can be made with the document at that
time, in which case changes to the document will be included in the next draft, and the modified
document will be published on the CHy-Ext.(2019) website in the DRAFTS FOR DISCUSSION
folder. This will be published as the next draft in the sequence (DRAFT 2, DRAFT 3, and so forth),
whereas the previous draft will be moved to the SESSION ARCHIVE folder.

Post-session publication
(7)

Approved documents from the session will be translated into all six WMO official languages and
placed on the CHy-Ext.(2019) website in the PROVISIONAL REPORT (Approved documents)
folder.

(8)

The approved documents, the agenda and the list of participants will be combined to form the
abridged report of the session, which will be edited and published in the six WMO official
languages. A second part of the report, consisting of information documents will also be published,
in English only.
___________
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

CHy-Ext.(2019)/INF. 2

وثيقة مقدمة من:
رئيس فرقة عمل المجلس
التنفيذي المعنية بالمياه

لجنة الهيدرولوجيا
الدورة االستثنائية
جنيف 14-13 ،شباط /فبراير
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2019

24.I.2019

مساهمة المنظمة ) (WMOبشكل فعال في جدول أعمال المياه العالمي
.1

تصدير

دعت الدورة السبعون للمجلس التنفيذي ( ،)EC-70من خالل القرارات  16و 17و ،18إلى زيادة تعزيز
1.1
الدور األساسي للهيدرولوجيا في المنظمة ) (WMOوإلى تعزيز مساهمة المنظمة ) (WMOبشكل فعال في جدول أعمال
المياه العالمي .وأوصت بتعزيز قدرة األعضاء على تقديم الخدمات الهيدرولوجية وتعزيز الترويج والمساعدة لتبادل
البيانات الهيدرولوجية ،وتركيز توفير الخدمات الهيدرولوجية على صانعي القرار ،وتحديد وتنفيذ الهيدرولوجيا (و/أو
المراكز الهيدرولوجية) في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( ،)GDPFSوتعزيز تمثيل مجتمع الهيدرولوجيا في
حوكمة المنظمة ) ، (WMOوتنفيذ توصيات المؤتمر الهيدرولوجي :المؤتمر العالمي المعني بالرخاء من خالل الخدمات
الهيدرولوجية ،الذي انعقد في أيار /مايو .2018
وأنشأت الدورة السبعون أيضا فرقة عمل المجلس التنفيذي المعنية بالمياه .وفي الفترة ما بين الدورة
1.2
السبعين للمجلس التنفيذي في حزيران /يونيو  2018والدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ،في شباط /فبراير ،2019
انعقدت فرقة العمل مرتين لتوفير توجيهات بشأن التحديات الكبرى التي تواجه المنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا
وإدراج الهيدرولوجيا في نهج نظام األرض .وفيما يلي المسؤوالن التوجيهيان الرئيسيان بالنسبة لفرقة العمل:


ما هي التحديات الخارجية الكبرى والديناميكا التي تتطلب استجابة من المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
والمجتمع الهيدرولوجي في المنظمة )(WMO؟



ماذا يلزم لتعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وال سيما في مجال التعاون؟

وباإلضافة إلى ذلك ،أوصى المجلس التنفيذي في دورته السبعين المؤتمر الثامن عشر ،من خالل التوصية
1.3
 ،15بالموافقة على خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل ) ،(S-GDPFSالتي تبين
قدرات نمذجة نظام األرض المتكامل ومكوناته ،أي الطقس والماء والمناخ والجليد وسطح األرض والبيئة ،بما في ذلك
تأثير اإلنسان .والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل تدعمه أقسام البحث والعمليات
والخدمات في المنظمة ) (WMOفي إطار سلسلة القيمة ،والفريق التوجيهي المعني بالنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل من أجل خطة التنفيذ تشترك في إدارته كل من لجنة النظم األساسية ) (P-CBSولجنة
علوم الغالف الجوي ).(P-CAS
.2

معلومات أساسية

يبين هذا القسم التحديات الهيدرولوجية الرئيسية في الهيدرولوجيا التطبيقية فيما يتصل باالعتبارات
2.1
الثالثة التالية:


يعرف المنتدى االقتصادي العالمي بشكل متزايد المياه بوصفها واحدا من أكبر المخاطر العالمية من حيث
التأثير .ولئن كانت المخاطر ذات الصلة بالمياه في الماضي تعتبر إلى حد كبير مخاطر بيئية فقد أصبحت
اآلن معترفا بها كمخاطر مجتمعية وجغرافية – سياسية؛
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والتطرق لمسائل الماء يعني النظر في كل من المخاطر والفرص :فالمنظمة ) (WMOمتعهدة بتوخي نهج
برنامجي سيزيد من المنافع إلى أقصى حد وسيخفض المخاطر إلى أدنى حد بالنسبة لألعضاء؛



واإلجراءات ذات الصلة بالمياه ال بد أن تراعي ثالثة أنواع مختلفة من أوجه عدم اليقين :العمليات الطبيعية
غير المعروفة أو المفهومة فهما سيئا أو المقاسة بشكل غير مالئم والتي لها صلة بالدورة الهيدرولوجية؛
واستخدامات المياه والجهات المستخدمة لها المتنوعة والمتنافسة في كثير من األحيان؛ وتنوع الخدمات
والجهات الموفرة للخدمات.

2.2

فيما يتصل باستخدام الماء والجهات المستخدمة له تشمل المتطلبات المحددة ما يلي:



إدارة ظواه ر الفيضانات والجفاف في الوقت الحقيقي ،وإدارة الفيضانات المتكاملة ،بما في ذلك رسم
خرائط الغمر؛



إدارة المياه المتكاملة في مستجمعات المياه الوطنية والعابرة للحدود؛



تقديم المعلومات عن جودة المياه والرواسب وغير ذلك من العناصر؛



الهندسة المدنية ألغراض تصميم البنى التحتية؛



مخططات وإدارة الزراعة والصرف والري؛



إدارة النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك األراضي الرطبة؛



تصميم وإدارة شبكات الطاقة الكهرمائية؛



تصميم وإدارة النقل النهري؛



الدعم األكاديمي لدراسات المناخ وتحليل االتجاهات ونظم دعم القرار.

من حيث توفير الخدمات هناك تجزؤ كبير في صفوف الجهات الفاعلة في قطاع المياه .وهذا صحيح
2.3
بالنسبة لإلدارة /العلوم /البحوث /العمليات على الصعيد الوطني ،وهذا األمر ينعكس في المجتمع متعدد األوجه في
الكيانات اإلقليمية والدولية ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ،وجمعيات /برامج البحث ومؤسسات منظومة األمم
المتحدة .ولتنسيق العمل في مجال إدارة المياه والهيدرولوجيا بقدر أكبر من الفعالية ،ولضمان المزيد من التماسك على
النطاقين اإلقليمي والعالمي ،قامت المنظمة ) ،(WMOإلى جانب سبعة شركاء ،بتنظيم مؤتمر هيدرولوجي عالمي في
أيار /مايو  2018حضره  219مشاركا من  85بلدا و 34منظمة ،وعمد المؤتمر إلى ما يلي:


أوصى لجنة الهيدرولوجيا التابعة للمنظمة ) (WMOبتولي دور قيادي في تنظيم جهود المتابعة للنهوض
بكامل سلسلة القيمة الهيدرولوجية ،وال سيما منها تلك التي لها صلة بالهيدرولوجيا التطبيقية؛



شدد على أهمي ة المحافل للتعاون الحكومي الدولي في الهيدرولوجيا التطبيقية لدعم الدول األعضاء في توفير
وتعزيز البيانات والمنتجات والخدمات الهيدرولوجية ،وأوصى بتعزيز التمثيل الهيدرولوجي في الهيئات
التأسيسية للمنظمة )(WMO؛



سلم بالدور الهام الذي تلعبه مجتمعات الطقس والمناخ في دعم تطوير الخدمات الهيدرولوجية ودعا إلى
زيادة التعاون على األصعدة الوطني واإلقليمي والعالمي؛



عقد العزم على تكوين شراكة ووضع إطار وتوجيهات لتعزيز الخدمات الهيدرولوجية القائمة على
احتياجات المستخدمين وذلك قصد ما يلي:
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(أ)

تشجيع التعاون من أجل توفير خدمات هيدرولوجية مستدامة ومحسنة ومصممة وفقا لالحتياجات
وميسورة؛

(ب)

تعزيز قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(ج)

دعم المبادرات والنهج اإلقليمية والعابرة للحدود التي تفضي إلى اإلدارة المثلى للمياه على مستوى
األحواض ،بما في ذلك تبادل البيانات الهيدرولوجية؛

(د)

تحسين الفهم العام للمنافع المجتمعية للخدمات الهيدرولوجية؛

(هـ)

المساعدة على االستجابة الحتياجات العمليات الدولية؛

(و)

تطوير وصيانة "مصفوفة تعهدات" إلكترونية تحدث حسب اللزوم.

وهذه المعلومات األساسية والتوصيات المنبثقة عن الحوار الخاص بشأن المياه في الدورة السبعين للمجلس
2.4
التنفيذي ،الذي أقر نتائج المؤتمر الهيدرولوجي وطلب إدراج المبادرة العالمية للبيانات المناخية (وهي نشاط استراتيجي
بعثه فريق األمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالمياه وأحالته الحكومة األسترالية إلى المنظمة ) (WMOفي نفس
المناسبة) في برنامج عمل لجنة الهيدرولوجيا ،تستدعي حلوال من شأنها أن تعدل اختصاص لجنة الهيدرولوجيا التقليدي.
ويجب أن تهدف الخصائص المميزة والوظائف الجديدة إلى ما يلي:


تعزيز األسس العلمية المتكاملة للهيدرولوجيا التطبيقية ،ذلك أن توفير الخدمات الهيدرولوجية يحتاج إلى أن
يكون قائما على العلوم من أجل استغالل الفرص المتاحة في إطار نمذجة نظام األرض بشكل مستمر
والتشغيل المتبادل المتنامي للرصدات في مكونات نظام األرض (الطقس ،والماء ،والمناخ ،والتربة،
والجليد  ،والكيمياء األحيائية ،بما في ذلك األنشطة البشرية) .والنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل
مستمر في المستقبل ،الجاري تطويره في المنظمة ) ،(WMOيشكل إطارا مناسبا ألنه يشمل الطقس والماء
والمناخ والنظم البيئية ،والنطاقات الزمنية والمكانية كافة فضال عن الوصالت البينية مع االحتياجات
المجتمعية واالقتصادات االجتماعية .وبدعم مجتمعات البحث في مجالي الهيدرولوجيا ونظام األرض،
باالقتران مع توفير الخدمات الهيدرولوجية في سلسلة القيمة ،يمكن أن تتنامى اآلفاق المرتقبة من أجل منافع
اجتماعية جديرة بالذكر ومن أجل الحد من المخاطر في مجال الهيدرولوجيا؛



تنظيم تنسيق فعال ومستدام لسلسلة القيمة لتوفير الخدمات الهيدرولوجية في مجاالت الهيدرولوجيا وعلوم
المناخ واألرصاد الجوية ،ولكن أيضا على صعيد أعضاء المنظمة ) ،(WMOوسائر مؤسسات منظومة األمم
المتحدة وغير ذلك من الهيئات الدولية ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية العديدة التي تعمل على
ربط التنمية المستدامة بإدارة المياه؛



خلق تأثير سياسي عالي المستوى ،مثال التخفيف من وطأة األزمات اإلنسانية ،وتوفير البيانات ألغراض
التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار التغير ،وبناء عالقات سلم وثقة ،وال سيما من
خالل آليات إدارة المياه العابرة للحدود.

.3

تقدير مدى أهمية الهيدرولوجيا في المنظمة ) (WMOفيما يتصل بجدول أعمال المياه العالمي

يوجد حاليا عدد من جداول األعمال الهامة التي تتطرق لمختلف جوانب الهيدرولوجيا في سياق التنمية
3.1
المستدامة ،والتكيف مع تغير المناخ ،والتعاون /السلم على الصعيد اإلقليمي .ويستعرض هذا القسم جداول األعمال
الدولية الرئيسية مع اإلشارة إلى أنشطة المنظمة ) (WMOوأهدافها االستراتيجية ذات الصلة في مجال الهيدرولوجيا.
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ألف -المياه في خطة التنمية المستدامة
يتطرق الهدف  6من أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام  2030لمسألة المياه .وفي نفس
الوقت ترتبط المياه بعدد كبير من أهداف التنمية المستدامة األخرى .وتحقيق الهدف  6حيوي لنجاح العديد
من األهداف األخرى ،أال وهي األهداف  2و 8و 11و 12و 13و .15والعالقة بين مجاالت نشاط المنظمة في
الهيدرولوجيا والموارد المائية وأهدافها االستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة المحددة والمؤشرات ذات
الصلة مدرجة أدناه بين قوسين معقوفين:
الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة :القضاء التام على الجوع ،وتوفير األمن الغذائي والتغذية
المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
 2.4بحلول عام  ،2030ال بد من تأمين نظم مستدامة إلنتاج األغذية وإنفاذ الممارسات الزراعية القادرة على
الصمود التي تزيد اإلنتاجية واإلنتاج وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية وتعزز القدرة على
التكيف مع تغير المناخ وظواهر الطقس القصوى والجفاف والفيضانات وغير ذلك من الكوارث وتحسن
تدريجيا جودة األرض والتربة[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف ،وتوافر المياه ،والقدرة
على تخزين المياه ،وإمكانات الري المحتملة ،والقياس الهيدرولوجي]
الهدف  6من أهداف التنمية المستدامة :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها
المستدامة
 6.3بحلول عام  ،2030تحسين جودة المياه والحد من التلوث ،ووضع حد إللقاء النفايات ،والحد من إطالق
المواد الكيميائية والمواد الخطرة وتخفيض حصة المياه المستعملة غير المعالجة إلى النصف وزيادة إعادة
االستعمال اآلمن إلى حد كبير[ .نظم القياس الهيدرولوجي والمعلومات عن المياه]
 6.4بحلول عام  ،2030زيادة الكفاءة في استخدام المياه إلى حد كبير في جميع القطاعات وتأمين االستخراج
المستدام للمياه وتوفير المياه العذبة لمعالجة ندرة المياه وخفض عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه
إلى حد كبير[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،وحاالت الجفاف ،وتوافر المياه ،والقياس الهيدرولوجي]
 6.5بحلول عام  ،2030تنفيذ إدارة الموارد المائية المتكاملة على جميع المستويات ،بما في ذلك عن طريق
التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،وتوافر المياه ،والقياس الهيدرولوجي،
وبناء القدرات ،والوضع الهيدرولوجي والتوقعات ،وإدماج العناصر المكونة لخدمات الهيدرولوجيا
واألرصاد الجوية]
 6.6بحلول عام  ،2020حماية واستصالح النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال
والغابات واألراضي الرطبة واألنهار وطبقات المياه الجوفية والبحيرات[ .توافر المياه ،والوضع
الهيدرولوجي والتوقعات]
-6ألف بحلول عام  ،2030توسيع نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في األنشطة
والبرامج ذات الصلة بالمياه والمرافق الصحية ،بما في ذلك تجميع المياه وإزالة الملوحة وكفاءة استخدام
المياه ومعالجة مياه الصرف ،وتكنولوجيات إعادة االستخدام وإعادة االستعمال[ .توافر المياه ،تطور
الخدمات الهيدرولوجية وخدمات األرصاد الجوية والتعاون في هذا المجال ،وتقدير الموارد المائية ،والتعليم
والتدريب ،وبناء القدرات]
-6باء دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والمرافق الصحية[ .توافر المياه،
والرصدات الهيدرولوجية والرصدات الهيدرولوجية األهلية ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات والجفاف]
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الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة – تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
 8.4التحسين التدريجي ،حتى عام  ،2030لكفاءة استخدام الموارد العالمية في االستهالك واإلنتاج والسعي
إلى فصل النمو االقتصادي عن تردي البيئة وفقا إلطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة باالستهالك
واإلنتاج المستدامين ،في ضوء تولي البلدان المتقدمة للريادة[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،وتوافر المياه،
ورصد الماء]
الهدف  11من أهداف التنمية المستدامة – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة على الصمود ومستدامة
 11.5بحلول عام  ،2030الحد بقدر كبير من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين وتخفيض الخسائر
االقتصادية المباشرة إلى حد كبير فيما يتصل باإلنتاج المحلي اإلجمالي العالمي بسبب الكوارث ،بما في ذلك
الكوارث ذات الصلة بالمياه ،مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص في أوضاع هشة[ .اإلدارة
المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف ،ونظم اإلنذار المبكر]
 11.6بحلول عام  ،2030الحد من اآلثار البيئية السلبية للمدن ،بالنسبة للفرد ،بما في ذلك عن طريق إيالء
اهتمام خاص لجودة الهواء وإدارة البلديات وإدارة النفايات[ .توافر المياه]
الهدف  12من أهداف التنمية المستدامة  -ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
 12.2بحلول عام  ،2030تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفء للموارد الطبيعية[ .اإلدارة المتكاملة
للمياه ،وتوافر المياه ،والوضع الهيدرولوجي والتوقعات ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات والجفاف]
الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

1

 13.1تعزيز القدرة على التصدي والقدرة على التكيف مع المخاطر ذات الصلة بالمناخ والكوارث الطبيعية
في جميع البلدان[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف]
 13.2إدراج تدابير تغير المناخ في السياسات الوطنية وفي االستراتيجيات والتخطيط[ .اإلدارة المتكاملة
للمياه ،وتوافر المياه ،وتقييم الموارد المائية ،واإلدارة المتكاملة للفيضانات والجفاف]
 13.3تحسين التعليم ،والتوعية ،والقدرة البشرية والمؤسساتية فيما يتصل بالتخفيف من آثار تغير المناخ،
والتكيف ،والحد من اآلثار ،واإلنذار المبكر[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف ،وتوافر المياه،
وبناء القدرات]
-13ب تعزيز اآلليات لزيادة القدرة على التخطيط واإلدارة الفعالين اللذين لهما صلة بتغير المناخ في أقل
البلدان نموا وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما في ذلك التركيز على المرأة والشباب والمجتمعات
المحلية والمهمشة[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف ،وتوافر المياه ،وبناء القدرات]

1

مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المحفل الدولي والحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض في
االستجابة العالمية لتغير المناخ.
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الهدف  15من أهداف التنمية المستدامة – حماية النظم اإليكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف
تدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي
 15.1بحلول عام  ،2020ضمان حفظ واستصالح النظم اإليكولوجية البرية والمياه العذبة في المناطق
الداخلية واستصالحها واستخدامها المستدام والخدمات المتصلة بها ،وال سيما الغابات ،واألراضي الرطبة،
والجبال ،واألراضي الجافة ،تمشيا مع االلتزامات المتعهد بها بموجب االتفاقات الدولية[ .اإلدارة المتكاملة
للمياه ،وتوافر المياه ،ونمذجة نظام األرض]
 15.3بحلول عام  ،2030مكافحة التصحر ،واستصالح األراضي والتربة المتردية ،بما في ذلك األراضي
المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إلى تحقيق عالم ال يعرف ظاهرة تردي األراضي.
[اإلدارة المتكاملة للمياه ،والفيضانات ،والجفاف ،والنمذجة المتكاملة]
 15.4بحلول عام  ،2030ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية ،بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،قصد
تعزيز قدرتها على توفير منافع أساسية لتحقيق التن مية المستدامة[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،وتوافر المياه]

باء – المياه واتفاق باريس:
في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف المنعقدة بباريس في  12كانون األول /ديسمبر  ،2015توصل
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتعجيل
وتكثيف اإلجراءات واالستثمارات الالزمة لتحقيق مستقبل مستدام تنخفض فيه انبعاثات الكربون.
ويتمثل الهدف الرئيسي من اتفاق باريس في تعزيز االستجابة العالمية لتهديد تغير المناخ عن طريق إبقاء
ارتفاع درجة الحرارة العالمية في هذا القرن عند مستوى أدنى بكثير من درجتين مئويتين مقارنة مع
مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود لمزيد خفض ارتفاع درجات الحرارة إلى  1.5درجة
مئوية .وباإلضافة إلى ذلك ،يرمي االتفاق إلى زيادة قدرة البلدان على التعامل مع آثار تغير المناخ وإلى
حفز التدفقات المالية ا لتي تتفق مع انبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة والمسار المقاوم لتغير المناخ.
ولتحقيق هذه األهداف الطموحة سيوضع إطار تكنولوجي جديد وبناء قدرات معزز ،بما يدعم إجراءات
البلدان النامية وأشد البلدان ضعفا ،تمشيا مع أهدافها الوطنية.
وفي الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف تم االتفاق على أسس إطار تنظيمي لتقديم التقارير عن تغير
المناخ وما يتصل بذلك من جهود .وكانت المياه في واجهة التكيف مع تغير المناخ إذ إننا نواجه واقعا جديدا
وهو أننا نمتلك في العديد من األماكن إما كما هائال للغاية أو كما ضئيال للغاية من المياه .والماء ،إلى جانب
التربة ،هو العامل المقيد الستيعاب ثاني أكسيد الكربون في النظم البيولوجية على اليابسة وسوف يلعب دورا
حيويا في انتقال نظم الطاقة وابتعادها عن الوقود األحفوري .ويتصدر الماء أعلى الترتيب من حيث األنشطة
التي ترغب البلدان في منحها األولوية من خالل مساهماتها المقررة المحددة وطنيا في اتفاق باريس.
ويتطرق اتفاق باريس للمجاالت الحيوية الالزمة لمكافحة تغير المناخ .وبعض الجوانب الرئيسية من
االتفاق التي يتعين على أنشطة المنظمة ) (WMOفي مجال المياه والهيدرولوجيا أن تعالجها مبينة أدناه.
وتشير األقواس المعقوفة إلى الموضوعات المحددة في الهيدرولوجيا التطبيقية التي تركز عليها حاليا
المنظمة ):(WMO


البواليع والخزانات (المادة  – )5يشجع اتفاق باريس أيضا األطراف على القيام ،حسب االقتضاء،
بحفز وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة ،بما فيها الغابات[ .اإلدارة المتكاملة للمياه ،وتوافر
المياه ،والوضع الهيدرولوجي ،والتوقعات]



التكيف (المادة  – )17يحدد اتفاق باريس هدفا عالميا بشأن التكيف – تعزيز القدرة على التكيف،
وتعزيز القدرة على الصمود والحد من سرعة التأثر بتغير المناخ في سياق هدف االتفاق المتعلق
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بدرجات الحرارة .وهو يرمي إلى تعزيز جهود التكيف الوطنية إلى حد كبير ،بما في ذلك من
خالل الدعم والتعاون الدولي .ويسلم بأن التكيف تحد عالمي يواجهه الجميع .وجميع األطراف
عليها أن تشارك في التكيف ،بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطط تكيف وطنية ،وعليها أن
تقدم وتستوفي بشكل دوري معلومات عن التكيف تصف أولوياتها واحتياجاتها وخططها
وإجراءاتها .وجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية يجب االعتراف بها[ .اإلدارة المتكاملة للمياه،
والفيضانات ،والجفاف ،وتوافر المياه]


الخسائر واألضرار (المادة  – )8يسلم اتفاق باريس بأهمية تالفي الخسائر واألضرار ذات الصلة
باآلثار السلبية لتغير المناخ وتقليلها إلى الحد األدنى ومعالجتها ،بما في ذلك ظواهر الطقس
القصوى والظواهر البطيئة الحدوث ،ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر
واألضرار .وعلى األطراف أن تعزز التفاهم والعمل والدعم على أساس تعاوني وتيسيري فيما
يخص الخسائر واألضرار ذات الصلة بآثار تغير المناخ السلبية[ .اإلدارة المتكاملة للمياه،
والفيضانات ،والجفاف]



التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال
تغير المناخ (المادة  – )12يجب تعزيزها أيضا بموجب االتفاق[ .اإلدارة المتكاملة للمياه،
والفيضانات ،والجفاف ،وتوافر المياه ،وبناء القدرات]

جيم – إطار سنداي للحد من مخطر الكوارث:
إطار سنداي هو اتفاق طوعي غير ملزم قائم منذ  15عاما وهو يسلم بأن الدولة عليها أن تتولى الدور
الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث ولكن تلك المسؤولية يجب تقاسمها مع الجهات األخرى صاحبة
المصلحة ،بما في ذلك الحكومات المحلية ،والقطاع الخاص ،وغير ذلك من الجهات الفاعلة .ويتمثل هدفه
في ما يلي :التخفيض إلى حد كبير في مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح وسبل المعيشة والصحة وفي
األصول االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص والمشاريع التجارية والمجتمعات
المحلية والبلدان.
وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث يحدد المسار العالمي على مدى األعوام الخمسة عشر المقبلة.
وأثناء المشاورات والمفاوضات التي أفضت إلى إضفاء الصبغة النهائية على اإلطار وجهت دعوات قوية
إلى وضع توجيهات عملية لدعم تنفيذه وضمان مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة وتبني اإلجراءات
المتخذة ،وتعزيز المساءلة في الحد من مخاطر الكوارث.
وأنشطة المنظمة ) (WMOفي مجاالت التنبؤ بالفيضانات والجفاف ،واإلنذار المبكر ،والتأهب ،وسرعة التأثر،
والقدرة على الصمود ،كلها أمور حيوية فيما يتصل بجميع الغايات العالمية السبع كما هي مبينة أدناه.
(أ)

الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام  ،2030بهدف
خفض معدل الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل  100 000فرد في العقد
 2030-2020مقارنة بالفترة 2015-2005؛

(ب)

الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام  ،2030بهدف
خفض الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل  100 000فرد في العقد  2030-2020مقارنة بالفترة
2015-2005؛

(ج)

خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي بحلول عام ،2030
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(د)

الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبيئة التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل
للخدمات األساسية ،ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية ،بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود
في وجه الكوارث بحلول عام 2030؛

(هـ)

الحد بدرجة كبيرة من عدد البلدان التي لها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من الكوارث بحلول
عام 2020؛

(و)

الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خالل إيجاد الدعم الكافي
والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول عام 2030؛

(ز)

الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات
والتقييمات عن مخاطر الكوارث وإمكانية استفادة عامة الناس منها بحلول عام .2030

دال – اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن المياه:
اعتمدت اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية المياه) بهلسنكي
في عام  1992ودخلت حيز النفاذ في عام  .1996وتقريبا جميع البلدان التي تتقاسم مياها عابرة للحدود في
منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا أطراف في االتفاقية .وفي عام  2003عدلت اتفاقية المياه
للسماح بانضمام بلدان من خارج منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا .ودخل التعديل حيز النفاذ في  6شباط/
فبراير  2013مما حول اتفاقية المياه إلى أطار قانوني للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود في جميع
أنحاء العالم .وفي  1آذار /مارس  2016أصبح بإمكان الدول األعضاء في األمم المتحدة االنضمام إلى
االتفاقية .ومنح بلدان أفريقيان العضوية في عام .2018
وتعزز اتفاقية المياه التعاون في مجال المياه العابرة للحدود والتدابير الرامية إلى اإلدارة والحماية السليمتين
من الناحية اإليكولوجية للمياه السطحية والجوفية العابرة للحدود .وتشجع االتفاقية تنفيذ اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية باستخدام نهج األحواض بشكل خاص .وتطلب االتفاقية من األطراف تفادي ومراقبة وخفض
التأثير العابر للحدود واستخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة ومنصفة والسهر على إدارتها
المست دامة .واألطراف المشاطئة التي تتقاسم نفس المياه العابرة للحدود عليها أن تتعاون عن طريق الدخول
في اتفاقات محددة وإنشاء هيئات مشتركة.
وتحديدا جاء في نص المادة  4من اتفاقية المياه أن "األطراف عليها أن تضع برامج لرصد ظروف المياه
العابرة للحدود" .وهنا ،بإمكان المنظمة ) (WMOأن تدعم االتفاقية بالمعارف والخبرة التقنية والتدريب
والتكنولوجيا.
رغم وجود وعي متزايد بأن الماء واحد من العناصر الرئيسية للتنمية في المستقبل ،ال يزال هناك عمليا
3.2
نقص في إيالء االهتمام الكافي للموضوع على الصعيدين الوطني واألممي .ويقوم المحفل السياسي الرفيع المستوى
لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة باستعراض أهداف التنمية المستدامة في دورة أربعة أعوام .وتم استعراض الهدف
المتمثل في المياه في عام  2018في خلفية التقرير التوليفي لعام  2018عن هدف التنمية المستدامة  - 6المياه – بشأن المياه
والمرافق الصحية ،الذي أبرز بشكل واضح أن العالم حاليا بعيد كل البعد عن حل أزمة المياه العالمية .وجاءت النتائج
مخيبة لآلمال من حيث اإلجراء العلمي (لم يكن بإمكان جميع البلدان أخذ الكلمة) ،فضال عن المضمون (ال أحد يعرف حقا
كيف يفسر فرادى األهداف أو المؤشرات فيما يتصل بمسارات التنمية إجماال في األجلين المتوسط إلى الطويل).
ويتضح من خالل تحليل جميع األهداف والغايات والمؤشرات وترابطها أنه ال توجد معلومات متاحة
3.3
بسهولة شفافة وموضوعية ومتناسقة فيما يتصل بالدورة الهيدرولوجية ،أي مقدار المياه المتوافرة حقا ومتى وأين
تتوافر ،وجودة تلك المياه .ولمعالجة هذه المسألة ،أطلقت لجنة الهيدرولوجيا مبادرة لوضع نظام الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية في دورتها الخامسة عشرة بروما.
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وفي أيلول /سبتمبر  2018شاركت المنظمة ) (WMOفي قيادة فريق تابع لألمم المتحدة معني بالمياه تقدم
3.4
باقتراح إلى األمين العام لألمم المتحدة حول كيفية وضع عملية على مستوى عال في األمم المتحدة لتحليل المياه وتقييمها
لمعالجة المسائل الوارد وصفها في الفرعين  3.2و 3.3أعاله بطريقة متكاملة.
وإجماال فإن دور المنظمة ) (WMOالحالي والمحتمل على صعيد وكاالت األمم المتحدة يثمنه بعض الشركاء
3.5
ولكن أغلبية الفاعلين على المستوى الوطني تجهله ،فضال عن عدم دراية الجهات المشاركة في جدول أعمال المياه
العالمي به .وبالتالي فإن مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOفي جدول أعمال المياه ال بد من تعزيزه قصد ضمان أن
تكون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا قادرة (من حيث القدرات والهياكل األساسية والمعدات) ومستعدة
(من حيث الشركاء الموثوقين على المستويين الوطني والدولي) لدعم تقييم المياه على الصعيدين الوطني والعالمي .وهذا
بدوره سيسمح لها بزيادة ظهورها على المستوى الوطني وتعزيز وضعها المالي.
وفي الختام فإن المنظمة ) (WMOوحدها وضع فريد من نوعه في منظومة األمم المتحدة بوصفها الوكالة
3.6
الفنية التي يعترف بها ويقدرها جميع الشركاء لما تتحلى به من خبرة وحياد .وهذا يسمح لها بأن تلعب دورا هاما بشكل
متزايد في مساعدة األعضاء على زيادة قدراتهم وفي دعم جهود التقييم على األصعدة من الوطني إلى العالمي.
األهداف االستراتيجية والمبادئ والشروط لتوجيه التكنولوجيا التطبيقية 2في المنظمة ) (WMOفي
المستقبل في األجلين المتوسط والطويل

.4

4.1

يلخص هذا القسم مداوالت فرقة عمل المجلس التنفيذي المعنية بالمياه:

4.1.1

فيما يلي األهداف االستراتيجية للمجتمع الهيدرولوجي في المنظمة ) (WMOعلى نطاق التأثير:
)1

ال أحد يتفاجأ بالفيضانات
اإلدارة المتكاملة للفيضانات ينفذها أعضاء المنظمة ) .(WMOوتنقل التنبؤات /اإلنذارات في
الوقت المناسب وتقدم على مستوى إقليمي و /أو وطني من خالل السلطات الوطنية إلى جميع
األشخاص المعرضين للخطر .وترسم وتحدث خرائط مخاطر الفيضانات والغمر .وتتخذ تدابير
للحد من مخاطر الفيضانات من أجل زيادة المنافع للمجتمع إلى أقصى حد.

)2

كل واحد منا متأهب لمواجهة الجفاف
يقوم أعضاء المنظمة ) (WMOبتنفيذ وتحديث إدارة مخاطر الجفاف ،بدعم من المراكز اإلقليمية
بما يلزم من البيانات والمعلومات.

)3

البيانات الهيدرولوجية – المناخية وبيانات األرصاد الجوية تدعم جدول أعمال األمن الغذائي
تدعم المنظمة ) (WMOحل معادلة ربط الطلب على المياه في المستقبل ألغراض االستهالك
البشري والري والصناعة بتوافر المياه .وتسدي المشورة بشأن التخزين المحتمل واالستخدام
األمثل للزراعة المعتمدة على األمطار.

2

دور المنظمة ) (WMOفي تعزيز التعاون الدولي في "الهيدرولوجيا التطبيقية" له صلة بدرجات متفاوتة بالعناصر التالية:
الهطول ،والغطاء الثلجي ،والتبخر (من البحيرات وأحواض األنهار والخزانات) ،ومنسوب المياه ،والتدفق ،ودرجة الحرارة،
وحالة جليد األنهار ،والبحيرات والخزانات ،وتصريف مياه ورواسب األنهار ،ورطوبة التربة وعمق رطوبة التربة ،وجودة
المياه ،والمياه الجوفية .مرفق القرار ( 13المؤتمر السادس).
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)4

البيانات عالية الجودة تدعم العلوم والهيدرولوجيا التطبيقية ومنتجاتها
المنظمة ) (WMOهي السلطة الدولية التي تدعم األعضاء في إعداد بيانات هيدرولوجية من
نوعية عالية وما يقابل ذلك من معلومات ومنتجات وخدمات.

)5

جميعنا يعلم ما لعالمنا من موارد مائية
يشمل النظام المالئم لرصد جميع العناصر ذات الصلة بالتكنولوجيا التطبيقية ،بما في ذلك
الغالف الجليدي ،العالم بأسره ويقدم معلومات يمكن أن تستخدم من أجل تحقيق الكفاءة المثلى
للخدمات القائمة وسياسات وخدمات المستقبل ،وصنع القرار السياسي انطالقا من النطاق
المحلي ووصوال إلى النطاق العالمي.

)6

التنمية المستدامة تدعمها المعلومات الهيدرولوجية
المعلومات الهيدرولوجية متاحة على جميع النطاقات ،الزمنية والمكانية ،لدعم جميع القطاعات
المعتمدة على المياه من أجل اإلدارة التطبيقية المثلى للموارد فضال عن التخطيط والتكيف مع
الظروف العابرة.

)7

ال أحد يقلق من تردي جودة المياه
المياه السطحية والجوفية تخضع على الدوام للرصد لضمان جودتها وفقا الحتياجاتنا المختلفة
وتطبق إجراءات تصحيحية عند اللزوم.

4.1.2

المبادئ األساسية الالزمة لتحقيق ما ورد ذكره أعاله هي:
)1

البيانات والمنتجات الهيدرولوجية سلعة عمومية عالمية
فرصة الوصول إلى البيانات والمنتجات الهيدرولوجية العامة والخاصة العالية الجودة مضمونة
للجميع مجانا وبدون أية قيود.

)2

إمكانية التشغيل المتبادل أساسية لتحسين الخدمات
االختصاصات والبيانات والنماذج ذات الصلة ونظم إدارة المخاطر على جميع النطاقات بحاجة
إلى أن تكون قابلة للتشغيل المتبادل ومترابطة حيثما حسنت قدراتنا على التحليل واالستخدام
األمثل.

)3

تحفز القدرات من خالل الثورة الرقيمة
استخدام كامل طاقات الثورة الرقمية لتحسين العلوم والعمليات.

)4

االبتكار والتكنولوجيا يحسنان النظم القائمة
اإلفادة من مصادر المعلومات الجديدة.

)5

الخدمات الهيدرولوجية مستدامة
الخدمات الهيدرولوجية يسلم بأنها ذات أولوية عليا وذات أهمية عامة ولها أدوار ومسؤوليات
محددة بشكل واضح وتمويل مستدام.
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الجهات الفاعلة الجديدة تدمج في سلسلة القيمة الهيدرولوجية انطالقا من البيانات ووصوال
إلى المنتجات /الخدمات

فيما يلي الشروط التي ال بد من استيفائها – خلقها لتحقيق األهداف االستراتيجية:
)1

هناك حاجة إلى معرفة قدرات الكيانات الوطنية واإلقليمية
هناك حاجة إلى رصد شامل للقدرات يتفق عليها وتوضع موضع التشغيل الروتيني.

)2

سالسل القيمة انطالقا من البيانات الهيدرولوجية ووصوال إلى المنتجات /الخدمات ال بد أن
تكون واضحة
المنتجات والخدمات الالزمة ال بد من تحديدها على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي،
واألمثلة التي تدافع عنها المنظمة ) (WMOيمكن أن تستخدم كنقاط انطالق لتصميم الروابط
الالزمة في سالسل القيمة.

)3

التعبير عن المسائل المتعلقة بالقدرات ومعالجتها
تحلل الثغرات في القدرات فيما يتصل بالبيانات والمنتجات وتنسيق األنشطة المتصلة بتطوير
سالسل القيمة الالزمة مع تلك المتصلة ببناء القدرات.

)4

التعاون مطلوب ومدعوم
ال بد من أن يركز التعاون ويقوم على فهم مشترك كيما يعود كامل النظام بالنفع بشكل متساو.

)5

السياسات تعكس كون التنمية االقتصادية تعتمد على البنى التحتية الهيدرولوجية المالئمة
تدل اإلجراءات التي يتخذها صانعو السياسات على الصعيد الوطني على أن البيانات والمنتجات
الهيدرولوجية أساسية لتحقيق الرخاء االقتصادي والرفاه االجتماعي.

.5

)6

سياسة البيانات المجانية والتي ال تخضع لقيود يروج لها في صفوف األعضاء

)7

يرصد مستخدمو الموارد المائية االستخدام الحقيقي للموارد المائية ويقدمون التقارير عنه

الهيدرولوجيا كاختصاص أساسي من اختصاصات المنظمة

)(WMO

يجب أن تركز أنشطة المنظمة ) (WMOالرئيسية في مجال الهيدرولوجيا على زيادة قدرة األعضاء على
5.1
جمع البيانات وتوليد منتجات ملموسة وعالية الجودة .وللمنظمة ) ،(WMOبفضل خبرتها الفريدة من نوعها في مجال
التكنولوجيا التطبيقية في األمم المتحدة ،باالقتران مع لوائح معترف بها بشكل جيد ،دور هام تلعبه في ترشيد عملية
التقييم العالمي مع شركائها الدوليين .والتعاون والتنسيق الوثيقان في هذه الجهود سوف يفضيان إلى إنجازات أكثر فعالية
وأكثر استدامة.
والقيمة األساسية لما تسهم به المنظمة ) (WMOفي وضع وتنفيذ نظم منسقة عالميا تشمل الحصول على
5.2
رصدات نظام األرض وتجهيزها ونقلها ونشرها ،فضال عما اتصل بذلك من معايير ،وتطوير وتنفيذ الخدمات
والتطبيقات المتصلة بالطقس والمناخ والماء والمحيطات والبيئة المنسقة على نطاق عالمي لتيسير صنع القرار المتروي
عن علم ومن ثم تحقيق المنافع االجتماعية – االقتصادية في صفوف كافة مجتمعات المستخدمين والمجتمع ككل.
5.3

من شأن التعاون األوثق مع جميع مجاالت المنظمة ) (WMOأن يعزز المسائل المحددة التالية:


التنظيم والتطبيع ،بنهج موحد متى أمن ذلك؛
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استحداث نظم إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة من البداية إلى النهاية؛



تحسين الفهم والقدرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وعمليات إدارة المياه؛



إقامة سلسلة قيمة تربط بين الخدمات المناخية والهيدرولوجية العالمية واإلقليمية والوطنية؛



تقديم معلومات عن الوضع الحالي والمقبل لنظام األرض مع مراعاة كامل الدورة الهيدرولوجية؛



تحسين أوجه التآزر في أنشطة البحوث التطبيقية؛



تنسيق أنشطة بناء القدرات والتدريب.

من شأن إقامة تنسيق داخلي أكثر متانة في المنظمة ) (WMOوتحقيق مكاسب في الكفاءة أن يساعدا على
5.4
الوصول إلى مستعملي الخدمات الهيدرولوجية من الخواص والعموم المتنوعين جدا والذين ليسوا معروفين جيدا ،فضال
عن المستخدمين المعروفين جيدا في مجتمعات األرصاد الجوية والمناخية المحلية.
ال بد للمنظمة ) (WMOمن تعزيز شراكاتها مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الجهات
5.5
الفاعلة الدولية ،بما يتجاوز روابطها التقليدية مع البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو )(UNESCO-IHP
والرابطة الدولية لعلوم الهيدرولوجيا التابعة لليونسكو ) (UNESCO-IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث
الهيدرولوجية التابعة لليونسكو ) ،(UNESCO-IAHRمثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا ،ولجان األحواض الدولية ،والمنتدى االقتصادي العالمي ،على سبيل المثال ال الحصر .ومؤشرات
النجاح الرئيسية ستكون التحسين القابل للقياس في قدرات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا على مواجهة
تحديات جدول أعمال المياه العالمي وزيادة التعريف باألنشطة الهيدرولوجية في المنظمة ) (WMOالتي تساهم في تحقيق
ذلك على النطاقات العالمي واإلقليمي والوطني .وستعزز هذه الجهود االعتراف العام بالمنظمة ) (WMOبوصفها شريكا
موثوقا ومتينا يوفر مساهمات فريدة من نوعها وملموسة لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
.6

التطلعات واآلثار



توفر المنظمة



توفر المنظمة ) (WMOالمنهجية وتبني قدرات أعضائها لتوفير الخدمات الهيدرولوجية لجميع الجهات
صاحبة المصلحة ذات الصلة؛



ينظر إلى المنظمة ) (WMOبوصفها مستشارا موضوعيا وموثوقا في النزاعات الهيدرولوجية فيما يتصل
بالكم والجودة؛



تساهم المنظمة ) (WMOفي التنمية المستدامة والسلم؛

)(WMO

اإلرشاد والتوجيه لالستثمار في األرصاد الجوية الهيدرولوجية وتنمية المياه؛



المنظمة

)(WMO

هي جهة الوصل بين البحوث والعمليات العلمية في مجال الهيدرولوجيا؛



المنظمة

)(WMO

هي المحفل للتعاون اإلقليمي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛



المنظمة ) (WMOهي الوكالة الرائدة في تقدير الظروف الهيدرولوجية ،أي الحالة والتوقعات ،على
الصعيدين العالمي واإلقليمي.
ــــــــــــــــــــــــــ
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CHy-Ext.(2019)/INF. 3

وثيقة مقدمة من:
رئيس لجنة الهيدرولوجيا

لجنة الهيدرولوجيا
الدورة االستثنائية
جنيف 14-13 ،شباط /فبراير

22.I.2019
2019

[األمانة هي التي أدخلت جميع التعديالت الواردة في الوثيقة]

توصيات مقدمة إلى المؤتمر الثامن عشر بشأن سبل إدراج األنشطة
الهيدرولوجية في الهيكل الجديد للمنظمة )(WMO
.1

تصدير

تسلم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالتي أنشئت في عام  ،1950بالحاجة إلى التكيف
1.1
3
باستمرار مع عالم يتغير بسرعة .وفي عام  ،2015طلب المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية إلى المجلس التنفيذي
) (ECإجراء استعراض شامل للمنظمة ،وتقديم توصيات إلى المؤتمر الثامن عشر بشأن التركيب البنيوي للهيئات
التأسيسية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الهياكل الجديدة الممكنة للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي،
وتقديم توصيات أيضا بشأن القواعد واإلجراءات والعمليات وآليات العمل وواجبات الهيئات التأسيسية والمسؤولين في
المنظمة )( (WMOالرئيس ،ونواب الرئيس ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية ورؤساء اللجان الفنية) والعالقات بينهم وبين
أمانة المنظمة ) (WMOلتعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق ،حث المجلس التنفيذي في دورته السبعين )" (EC-70رئيس لجنة الهيدرولوجيا
1.2
على عقد دورة استثنائية للجنة في أقرب وقت ممكن في جنيف لوضع مسار للمضي قدما فيما يتعلق بالتطورات
الرئيسية للمنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا ،واقتراح الترتيبات التنظيمية الالزمة ألوساط الهيدرولوجيا لتحقيق
األهداف االستراتيجية ذات الصلة المحددة في الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ."(WMOومن ثم ،فإن التوصيات الصادرة
عن المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) (EC-70بشأن الترتيبات التنظيمية للهيدرولوجيا في إطار اإلصالحات
المقترحة أبقي عليها معلقة انتظارا لنتيجة الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا.
)(CHy

والغر ض من هذه الوثيقة هو تقديم المعلومات األساسية الضرورية لألوساط الهيدرولوجية لوضع أفضل
1.3
مقترحات ممكنة استجابة لطلب المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) .(EC-70وقد أعد الوثيقة الفريق العامل
االستشاري ) (AWGالتابع للجنة الهيدرولوجيا والمعزز بالمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين (المشار إليه من اآلن
فالحقا باسم الفريق " - AWGالمعزز") بمساعدة أمانة المنظمة ) (WMOوستعرض المقترحات نفسها كتوصيات مقدمة
من الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا إلى المؤتمر الثامن عشر ،الذي سيتخذ القرار النهائي بشأنها.
وباختصار ،يرى الفريق  - AWGالمعزز أن عملية إصالح المنظمة ) (WMOتمثل فرصة عظيمة لتحسين
1.4
دعم المنظمة ) (WMOلألخصائيين الهيدرولوجيين على نطاق العالم وزيادة ظهور ومشاركة األوساط الهيدرولوجية في
أنشطة المنظمة ) (WMOوهياكلها من أجل زيادة أهمية المنظمة ) (WMOومساهمتها في جدول األعمال العالمي للمياه.
ولكن أثير شاغالن رئيسيان.
ويشير الشاغل األول إلى تأثير هيكل اللجنتين الجديد المقترح إزاء النهج الشامل الحالي للجنة
1.5
الهيدرولوجيا :فقد رئي أن اإلصالح ،بإدماجه أنشطة األرصاد الجوية وفقا لسلسلة قيمة األرصاد الجوية سيؤدي بحكم

3

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز مع القرارات  7.7 -التحسين المتواصل لعمليات
وممارسات المنظمة ).(WMO

42

التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا

األمر الواقع إلى تفكيك النهج الشامل الحالي للجنة الهيدرولوجيا فيما يتعلق بمسائل المياه  -الممتد من البيانات إلى
الخدمات  -في اللجنتين الجديدتين ،ولجانهما الدائمة ،وأفرقتهما الدراسية.
ويشير الشاغل الثاني إلى أهمية التمثيل الصحيح لألوساط الهيدرولوجية في مختلف مكونات الهيكل
1.6
الجديد :فقد رئي أن المقترحات الحالية التي طرحها المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) (EC-70تخاطر بحرمان دوائر
المنظمة ) (WMOالمعنية بالمياه دون قصد وذلك بزيادة تكاليف مشاركتها والحد من صوتها داخل المنظمة.
وقد خلص الفريق  - AWGالمعزز إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الدورة االستثنائية ) (2019للجنة
1.7
الهيدرولوجيا يتمثل عندئذ في اقتراح سبل إشراك أفضل الخبراء في إدارة الموارد الهيدرولوجية والمائية من أجل اتباع
نفس النهج الشامل في اإلطار الجديد ،مع االستفادة من الفرص التي يتيحها اإلصالح.
ويعرض القسم  2وصفا موجزا للعناصر الرئيسية إلصالح المنظمة ) (WMOويصف حالة الخطة
1.8
االنتقالية وقت كتابة هذه الوثيقة (تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2018ونظرا ألن هذا العمل جار ،من الممكن أن يعرض
تحديث أثناء الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا.
أما القسم  3فهو استعراض شامل للبرامج والهياكل السابقة والقائمة المتعلقة بالهيدرولوجيا في المنظمة
1.9
) ،(WMOوعالقتها ببرامج المنظمة ) (WMOوأولوياتها االستراتيجية األخرى ،فضال عن تطورها في تلبية احتياجات
المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ).(NHSs
ويتضمن القسم  4مجموعة من المبادئ التي اتفق عليها الفريق  - AWGالمعزز ويقترحها على الدورة
1.10
االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا ،كأساس لتقييم البدائل الهيكلية المختلفة فيما يتعلق بالهيدرولوجيا في سياق
المنظمة ).(WMO
ويعرض القسم  5الخيارين البديلين فيما يتعلق بالترتيبات التنظيمية المستقبلية لألوساط الهيدرولوجية
1.11
اللذين قرر الفريق  - AWGالمعزز تقديمهما لتنظر فيهما الدورة االستثنائية ) .(2019وفي حين أنه يعرض خياران فقط،
فإن هذا يتم على أساس أن المشاركين في الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا يمكنهم أن يقترحوا خيارات
مختلفة جديدة وأن تفسر سبب نبذ خيارات أخرى نظر فيها .واتفق الفريق  - AWGالمعزز على أن هدف الدورة
االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا هو أن تقدم في نهاية األمر خيارا توافقيا واحدا إلى المؤتمر.
1.12

ويناقش القسم  6بإيجاز الخطوات التالية الممكنة في العملية.

وتقدم وثيقة منفصلة ( )CHy-Ext.(2019)/INF2المعلومات األساسية لمساعدة الدورة االستثنائية
1.13
للجنة الهيدرولوجيا فيما يتعلق بالبند  2من جدول األعمال ،أي المشاركة الفعالة من المنظمة ) (WMOفي جدول األعمال
العالمي للمياه.
)(2019

.2

تفسير عملية إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة

توجيهات الهيئات الرئاسية للمنظمة

)(CBR

)(WMO

تخدم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOبوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة
2.1
المسؤولة عن الطقس والمناخ والماء ،مصالح أعضائها في نطاق اختصاصها ومجال خبرتها .وهي تسعى إلى دعمهم
في تحقيق أهدافهم بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفعالية من حيث التكاليف .ويلتزم أعضاء المنظمة ) ،(WMOعلى وجه
الخصوص ،بتوفير خدمات عالية الجودة فيما يتعلق بالطقس والمناخ وإدارة موارد المياه والمراقبة والتنبؤ تساعد
صانعي القرار على كافة مستويات المجتمع .وإضافة إلى مساعدة المصالح الوطنية في توفير السالمة واألمن للسكان
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وتعزيز االزدهار االقتصادي ،تسهم هذه الخدمات أيضا في جدول األعمال العالمي األوسع نطاقا ،ال سيما أهداف التنمية
المستدامة ،وإطار سينداي بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وقد طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية من المجلس التنفيذي تقديم توصيات إلى المؤتمر
2.2
الثامن عشر بشأن التركيب البنيوي للهيئات التأسيسية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك الهياكل الجديدة الممكنة للجان الفنية
واالتحادات اإلقليمية والمجلس التنفيذي ،وتقديم توصيات بشأن القواعد واإلجراءات والعمليات وآليات العمل وواجبات
الهيئات التأسيسية والمسؤولين في المنظمة )( (WMOالرئيس ،ونواب الرئيس ،ورؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان
الفنية) والعالقات بينهم وبين أمانة المنظمة ) (WMOلتعزيز كفاءة وفعالية المنظمة والحوكمة الرشيدة.
واستجابة لهذا الطلب ،كلف المجلس التنفيذي ) (ECفي عام  ،2016في دورته الثامنة والستين ،4الفريق
2.3
العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ) (WG/SOPبإطالق هذا االستعراض .وفي
عام  2017أعرب المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين 5عن موافقته على الحاجة إلى التغيير ،مشيرا إلى أنه
ينبغي أن يتم التغيير من خالل نهج مرحلي يكفل تحول مختلف أنواع الهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOتحوال سلسا
وفعاال .والحظ أيضا أنه قد بدأت فعال عمليات تحويلية ومبتكرة في عدة مجاالت رئيسية.
وتضمنت الوثائق الداعمة للدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي ) 6 (EC-69أيضا عددا من المعايير
2.4
الرئيسية التي سيلزم أن يستوفيها هيكل جديد؛ وقد استخدمت هذه المعايير الحقا كأساس لتقييم الخيارات المختلفة المتعلقة
بالهيكل التي نظر فيهاه الفريق العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي ):(WG/SOP
(أ)

عدم التسبب في أي ضرر  -أن يستمر عمل المنظمة ) (WMOاألساسي ،على األقل ،خالل االنتقال إلى
الهيكل الجديد وبعده؛

(ب)

بناء قدرة جميع أعضاء على تحمل العواقب المتعلقة بالطقس واألخطار الهيدرولوجية والمناخية؛

(ج)

تحسين المالءمة والفعالية والكفاءة من خالل هيكل مرن ،وتحسين قدرة المنظمة ) (WMOعلى االضطالع
بوظائفها األساسية واالستجابة للتغيرات؛

(د)

التطور نحو نهج سلسل لنظام األرض مع تقليل الفجوة بين البحوث والعمليات إلى أدنى حد ممكن؛

(هـ)

المواءمة بين الهيكل وسلسلة القيمة في توفير خدمات األرصاد الجوية  -الهيدرولوجية؛

(و)

تحسين التوافق االستراتيجي والهيكلي للهيئات التأسيسية ،وتحسين العالقات البينية ودرجة التكيف فيما
بين اللجان الفنية والهيئات التأسيسية والمراكز اإلقليمية المتخصصة ومراكز التدريب اإلقليمية األخرى؛

(ز)

زيادة تركيز المستعملين والعمالء من خالل مالءمة وتعاضد شاملين مع المنظمات الدولية والوطنية
واإلقليمية الرئيسية األخرى؛

(ح)

تعظيم موارد المنظمة من خالل القدرة على جذب واستخدام أفضل الخبراء ،بما في ذلك الخبراء من
خارج أوساط المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

ويوصى بهذه العوامل أو المعايير كتوجيهات لعمل المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) (EC-70واللجنة
2.5
(اللجان) العاملة أثناء الدورة في النظر في اإلصالح المقترح.
4

المجلس التنفيذي  -الدورة الثامنة والستون :التقرير النهائي المختصر مع القرارات والمقررات  -المقرر .(EC-68) 84

5

المجلس التنفيذي  -الدورة التاسعة والستون :التقرير النهائي المختصر مع القرارات والمقررات  -المقرر .(EC-69) 68

6

 EC-69/INF. 16.3مقترح إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOالقسم " ،7إعادة التفكير في نموذج تشغيلي للمنظمة
) (WMOوحوكمتها".
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الخطة االستراتيجية المقترحة للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020كإطار مرجعي لإلصالح المقترح للهيئات
التأسيسية
توجه عمل المنظمة ) (WMOالخطط االستراتيجية والتشغيلية التي تعتمد كل أربع سنوات .وسيعتمد
2.6
المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية في حزيران/يونيو  2019الخطة االستراتيجية الجديدة .ويقصد بنظام منقح
للهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOأيضا دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية في الفترة .2023-2020
وقد أوصت الدورة السبعون للمجلس التنفيذي 7المؤتمر برؤية شاملة جديدة للمنظمة" :إننا نتوخى عالما
2.7
في عام  2030يكون فيه جميع أعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما األكثر ضعفا ،أقدر على مقاومة العواقب المجتمعية
واالقتصادية للظواهر المتطرفة للطقس والماء والمناخ ،والظواهر البيئية المتطرفة األخرى ،وقادرين على دعم تنميتهم
المستدامة من خالل تقديم أفضل الخدمات الممكنة ،سواء كانت على البر أو في البحر أو الجو".
وقد أيدت الدورة أيضا ثالث أولويات شاملة  -معالجة الحد من مخاطر الكوارث ،وخطر المناخ ،والفوائد
2.8
االجتماعية واالقتصادية  -وهيكل مشروع الخطة االستراتيجية القائم على خمس غايات طويلة األجل وما يرتبط بها
من أهداف:
(أ)

تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل :تقديم خدمات يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها وموثوقة ويمكن
الوصول إليها وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة للغرض،

(ب)

تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل،

(ج)

االرتقاء بالبحوث الموجهة :استغالل الريادة العلمية لتحسين فهم نظام األرض من أجل تقديم خدمات
محسنة،

(د)

سد الفجوة المتعلقة بالقدرات بشأن الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بها من خدمات
بيئية :8تعزيز قدرة البلدان النامية على تقديم الخدمات لكفالة توافر المعلومات والخدمات األساسية التي
تحتاج إليها الحكومات والقطاعات االقتصادية والمواطنون،

(هـ)

المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها من أجل وضع السياسات وصنع القرارات
وتنفيذها بفعالية.

وتوفر هذه الغايات الخمس الطويلة األجل ،ال سيما أول ثالثة منها ،إطارا مرجعيا لتنظيم منظومة من
2.9
اللجان الفنية لدعم تنفيذها.

توصيات المجلس التنفيذي المستندة إلى مقترح الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOوالمعني
بالتخطيط االستراتيجي والتشغيلي )(WG/SOP
استنادا إلى العمل الذي قام به الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط االستراتيجي
2.10
9
والتشغيلي ) (WG/SOPخالل أربعة اجتماعات في الفترة ما بين عام  2016وعام  ، 2018اعتمدت الدورة السبعون
للمجلس التنفيذي مقترحا موحدا إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOمتوائما مع مفهوم الخطة االستراتيجية.
وفي حين أن كافة التوصيات المتعلقة بالهيدرولوجيا أبقي عليها معلقة انتظارا لنتيجة الدورة االستثنائية ) (2019للجنة
الهيدرولوجيا ،يمكن تلخيص الطابع العام لمقترح الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-70على النحو التالي:
7

التوصية .(EC-70) 20

8

مثال ،نوعية الهواء ،والعواصف الرملية والترابية ،واألوزون.

9

جنيف 19-16 :شباط /فبراير 2016؛ و 3-1آذار /مارس 2017؛ و  29-28تشرين األول /أكتوبر 2017؛ و  13-11نيسان/
أبريل .2018
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(أ)

لجنة فنية حكومية دولية اسمها لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء 10والخدمات والتطبيقات
البيئية ذات الصلة ) (CSAلدعم تنفيذ الغاية  1الطويلة األجل ومواصلة تطبيق األرصاد الجوية على
الطيران ،والنقل البحري ،ومشاكل المياه ،والزراعة ،وغيرها من األنشطة البشرية عن طريق استحداث
11
وتنفيذ خدمات متجانسة عالميا في كافة الميادين الرئيسية لعمل المنظمة  -الطقس ،والمناخ ،والمياه
وغيرها من الخدمات البيئية  -للتمكين من صنع القرار باستنارة وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية من
جانب جميع أوساط المستخدمين ومن جانب المجتمع ككل12؛

(ب)

لجنة فنية حكومية دولية للرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (COIISلدعم تنفيذ الغاية  2الطويلة
األجل من خالل استحداث وتنفيذ نظم منسقة عالميا الكتساب ومعالجة وبث ونشر الرصدات؛ ووضع
وإعالن معايير لرصدات األحوال الجوية والهيدرولوجية وغيرها من الرصدات البيئية؛ وتنسيق إنتاج
واستخدام التحليل الموحد والحقول المتصلة بنماذج التنبؤات؛ ووضع وتنفيذ ممارسات لإلدارة السليمة
13
للبيانات لجميع برامج المنظمة ومجاالت التطبيق المرتبطة بها؛

(ج)

فريق استشاري علمي من خبراء مستقلين في إطار المؤتمر ومجلس بحوث لدعم تنفيذ الغاية  3الطويلة
األجل من خالل إسداء المشورة بشأن تعزيز علوم الطقس والمناخ والمياه وما يتصل بها من علوم بيئية،
وتوجيه التطوير العلمي لنظم مستمرة عبر النطاقات الزمنية والتخصصات والبرامج واألنشطة ،وإسداء
المشورة االستراتيجية التطلعية بشأن التحديات والفرص المستجدة14؛

(د)

دور معزز لالتحادات اإلقليمية لدعم تنفيذ الغاية  4الطويلة األجل إلى جانب آلية لتطوير القدرات والتثقيف
والتدريب بهدف الحد من الفجوات بين األعضاء والحفاظ على مبدأ عدم ترك أي عضو خلف الركب
وعدم تركه بمفرده15؛

(هـ)

5

توحيد هياكل المجلس التنفيذي حول لجنة استشارية معنية بالسياسات ولجنة تنسيق فنية لتنفيذ الغاية
الطويلة األجل من خالل توجيه عملية تعظيم هياكل وبرامج المنظمة ) (WMOوتيسير التعاون بين اللجان
الفنية واالتحادات اإلقليمية16؛

(و)

آلية رسمية مشتركة بين الوكاالت لمواصلة وتعميق التعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCالتابعة لليونسكو التي أنشئت سابقا في إطار اللجنة الفنية المشتركة  ،JCOMMوكذلك لمواصلة
تطوير المعايير المشتركة والتشغيل المتبادل لنظم إدارة الرصدات والمعلومات وتحقيق تجانس آليات تقديم
الخدمات17؛

(ز)

تعزيز ترتيبات العمل لتيسير التفاعل مع وكاالت مستخدمة أخرى (منظمة الطيران المدني الدولي []ICAO
فيما يتعلق بالطيران؛ والمنظمة البحرية الدولية [ ]IMOفيما يتعلق بالنقل البحري؛ ومنظمة األغذية

10

قد ترغب الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا في أن توصي المؤتمر الثامن عشر باالستعاضة عن كلمة "الماء"
بكلمة "الهيدرولوجيا" في اسم اللجنة.

11

يمكن أن توصي الدورة االستثنائية

12

التوصية  (EC-70) 25ومشروع القرار المرفق .(Cg-18) xx

13

المرجع نفسه.

14

المرجع نفسه.

15

التوصية  (EC-70) 24ومشروع القرار  xxالمرفق ).(Cg-18

16

القرار .(EC-70) 35

17

انظر الحاشية .10

)(2019

للجنة الهيدرولوجيا بتغيير مماثل للتغيير الوارد في الحاشية السابقة.
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والزراعة [ ]FAOفيما يتعلق باألمن الغذائي) ومساهمة أفرقة خبراء خارج دوائر المنظمة ) (WMOفي
عمل اللجان الفنية.

والتصوير البياني لإلصالح المقترح هو على النحو المبين في الشكل  .1وترد اختصاصات الهيئات
2.11
الجديدة المذكورة أعاله في القرارات والتوصيات المذكورة في الحواشي المعنية أو في الموقع الشبكي إلصالح المنظمة
).https://public.wmo.int/en/governance-reform :(WMO

أنشأهما المجلس التنفيذي في دورته السبعين

الشكل  - 1الهيئات الجديدة المقترحة للمنظمة

الخطة االنتقالية إلصالح المنظمة

)(WMO

)(WMO

اعتمد المجلس التنفيذي ،من خالل القرار  ،(EC-70) 36خطة انتقالية تصف كيفية تنفيذ التغييرات في
2.12
الهيكل .والغرض هو ضمان اتباع نهج مجدول وتحديد وظائف الحوكمة واإلبالغ طوال العملية .وتركز الخطة على
التغييرات المتوقعة والمخطط لها مسبقا .وقد أنشأ المجلس التنفيذي ،لدعم تنفيذ الخطة االنتقالية ،فرقة عمل إصالح
الهيئات التأسيسية ).(CBR-TF
وقد استندت الخطة االنتقالية إلى مقررات /قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي ) .(EC-70وقد
2.13
اضطلع بتنقيح أولي للخطة في االجتماع األول لفرقة العمل )( (CBR-TFجنيف 8-6 ،أيلول/سبتمبر  .)2018ومن
المتوخى إجراء مزيد من التنقيحات استنادا إلى مقررات الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ) ،CHy-Ext.شباط/فبراير
 )2019والمؤتمر الثامن عشر (( )Cg-18حزيران/يونيو  )2019لكفالة المتابعة الحسنة التوقيت والفعالة لإلجراءات
المتفق عليها المتصلة بإصالح الهيئات التأسيسية .والخطة االنتقالية متوائمة مع (مشروع) الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة ( 2023-2020التي سيعتمدها المؤتمر الثامن عشر) بهدف تحقيق التزامن بين عملية اإلصالح
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واألنشطة المخططة في جميع المجاالت الفنية ومجاالت تطوير القدرات وكفالة استمرار العمل الالزم لتحقيق
أهدافها االستراتيجية.
ومن المفهوم أن اإلصالح سيكون عملية متطورة تتطلب المرونة وإعادة تعديل إجراءات التنفيذ مع
2.14
الحفاظ على األغراض والمعالم واألهداف الرئيسية .ولذلك ،ستكون الخطة االنتقالية وثيقة حية يتم مراقبتها
واستعراضها باستمرار من خالل آليات للتعقيب راسخة وقادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وقد استعرضت فرقة العمل  CBR-TFأيضا ،في اجتماعها األول ،توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة
2.15
بإنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسية لدعم عمل اللجان الفنية .واتفقت فرقة العمل  CBR-TFعلى التعاريف التالية:
اللجنة الدائمة التابعة للجنة فنية :هيئة خبراء شبه دائمة تنشئها لجنة فنية تقدم إليها تقارير وفقا
2.16
لالختصاصات العامة للجان الفنية ،البندين  2و ( 3المرفق الثالث لالئحة العامة) ولالختصاصات المحددة للجنة المعنية
وذات نطاق محدود واختصاصات محدودة تحددها اللجنة األم؛ وتنشأ عادة لمدة  4سنوات .ومن المتوقع أن تتعامل
اللجان الدائمة أغلب األحيان مع العمل المعياري المطلوب وفقا الختصاصاتها ،وتقدم توصيات واقتراحات استراتيجية
نيابة عن اللجنة إلى اللجنة المعنية.
الفريق الدراسي :هيئة خبراء تنشئها لجنة فنية وتقدم تقاريرها إليها وفقا لالختصاصات العامة للجان
2.17
الفنية ،البند ( 1المرفق الثالث لالئحة العامة) ولالختصاصات المحددة للجنة المعنية لدراسة مسألة فنية محددة من أجل
تقديم توجيه وتقييم جدوى /ضرورة وضع الئحة فنية بشأن الموضوع .وينبغي إنشاء الفريق الدراسي لفترة زمنية ثابتة
وبحيث يكون نطاقه محدودا ومكلفا بتحقيق إنجازات محددة بوضوح.
وقد أوصت فرقة العمل  CBR-TFأيضا بالتوصية في التعريف األولي لهياكل اللجان الفنية بتنفيذ توجيهات
2.18
التوصية  ،(EC-70) 25مع السماح بالتطور في المستقبل وتجنب المؤشرات الوصفية بشأن االختالف بين اللجان الدائمة
واألفرقة الدراسية:
لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(أ)

نظم رصد األرض وشبكات قياسها

(ب)

طرق الرصد ،والقياسات ،واألدوات

(ج)

تبادل البيانات والنواتج والمعلومات وإدارة دورة العمر

(د)

معالجة البيانات من أجل النمذجة التطبيقية لنظام األرض والتنبؤ به

لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
(أ)

خدمات األرصاد الجوية للطيران

(ب)

خدمات األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية

(ج)

خدمات األرصاد الجوية الزراعية والمناخية

(د)

الخدمات الهيدرولوجية

(هـ)

الخدمات العامة والحد من مخاطر الكوارث (مع مراعاة سيادة األعضاء فيما يتعلق باإلنذارات)

وستتألف عضوية اللجان الدائمة وفريق الدراسة من خبراء يرشحهم الممثلون الدائمون والمنظمات
2.19
الشريكة وسيشكلون شبكة خبراء المنظمة ) (WMOالتي يمكن الوصول إليها من خالل قاعدة بيانات المالمح القطرية.
وأشارت فرقة العمل  CBR-TFأيضا إلى أن اآلثار المالية إلنشاء هياكل فرعية من قبل اللجان الفنية ينبغي
2.20
أن تكون خاضعة لرأي المؤتمر.
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تاريخ لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوتطور الهيدرولوجيا في المنظمة

)(WMO

18و19

يرجع أصل لجنة الهيدرولوجيا إلى عام  1946عندما أنشئت في إطار المنظمة الدولية لألرصاد الجوية
3.1
) ،(IMOوهي المنظمة السلف للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(WMOوقد عقدت دورتها األولى في عام 1947
وتناولت مواضيع كان من بينها التعاون بين المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) ، (NMSsوالتعاون اإلقليمي في مجال الهيدرولوجيا ،ومسرد دولي للمصطلحات .وعندما أنشئت المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) (WMOفي عام  ،1950لم تكن لجنة الهيدرولوجيا قد اكتسبت حتى ذلك الحين ما يكفي من الزخم
إلنتاج أي تقارير .ونظرا ألنه لم يكن هناك أي أخصائيين هيدرولوجيين بين مديري المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NMSsأثناء المؤتمر األول للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (Cg-Iفي عام  ،1951لم يكن حاضرا في ذلك المؤتمر
أي أحد للدفاع عن مصالح لجنة الهيدرولوجيا ) .(CHyومن ثم ،فقد شطبت اللجنة من القائمة األولية للجان الفنية التي
أنشأها المؤتمر األول ).(Cg-I
وفي األيام األولى للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOناقشت االتحادات اإلقليمية ولجنة علم
3.2
المناخ ) (CCIالمسائل الهيدرولوجية أثناء دوراتها ،ولكن لم يحدث أي تحرك حقيقي إلعادة إدخال الهيدرولوجيا حتى
عام  ،1954عندما أوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي ) (ECOSOCالتابع لألمم المتحدة بأن تولي الوكاالت
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة مزيدا من االهتمام إلدارة موارد المياه ،بما في ذلك جمع بيانات هيدرولوجية .واقترح
المجلس صراحة أن تؤدي المنظمة ) (WMOهذا الدور بالتعاون مع المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsوالرابطة
الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) .(IAHSونتيجة لذلك ،اقترح األمين العام على المؤتمر الثاني ) (1955أن تتولى المنظمة
) (WMOهذه المسؤولية.
وفي ذلك الوقت ،كان من السهل تغيير اتفاقية المنظمة ) (WMOلجعلها مسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة
3.3
باألرصاد الجوية وموارد المياه .فما من وكالة أخرى لديها قدرة المنظمة ) (WMOعلى تولي هذا الدور ،وال كانت أي
وكالة أخرى قادرة على التحدي الذي يمثله القرار ،ومن ثم فإن المؤتمر لم يقبل إال أن تكون المنظمة ) (WMOمسؤولة
عن الجوانب "التي تندرج في األرضية المشتركة بين األرصاد الجوية والهيدرولوجيا" .وكان للجنة التنفيذية ) (ECعند
اجتماعها بعد المؤتمر الثاني مباشرة رأي أوسع نطاقا نوعا ما وأنشأت فريقا معنيا بتطوير موارد المياه ليضع مقترحات
من أجل أنشطة المنظمة المتعلقة بالمياه في المستقبل .وقد تطور الفريق في نهاية المطاف فأصبح برنامج الهيدرولوجيا
وموارد المياه ) (HWRالتابع للمنظمة ) .(WMOوأوصى الفريق أيضا بأن "تتولى المنظمة ) (WMOمسؤوليات في
ميدان الهيدرولوجيا مماثلة لمسؤولياتها الحالية في ميدان األرصاد الجوية" وبتغيير االتفاقية لجعل المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) (NHSsعلى قدم المساواة مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) .(NMSsوعندما يجتمع المجلس
التنفيذي في عام  ،1957فإنه قرر أن يلتمس آراء األعضاء بشأن هذه المسألة .ولم يكن من دواعي الدهشة أن آراء
المجلس انقسمت بشأن تحقيق التكافؤ للهيدرولوجيا واختاروا بدال من ذلك أن تقبل المنظمة ) (WMOالمسؤولية في جميع
جوانب الهيدرولوجيا "التي تنطوي على اعتبارات تتعلق باألرصاد الجوية" .وأوصى المجلس التنفيذي بأن ينشئ
المؤتمر لجنة للهيدرولوجيا ،ولكن لم يرد أي ذكر لتغيير االتفاقية .وفي السنة نفسها ،طلبت اجتماعات رفيعة المستوى
عقدت في إطار األمم المتحدة صراحة أن تتولى المنظمة ) (WMOالمسؤولية عن طائفة واسعة من المسائل المتعلقة
بالمياه السطحية وأضافت الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية ) (IAHSواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم
فيزياء األرض ثقلها لهذا المقترح الحقا.
واستنادا إلى هذا العمل التحضيري الداخلي والتشجيع الخارجي ،كان هناك أمل في أن يجعل المؤتمر
3.4
الثالث ) (1959المنظمة ) (WMOوكالة مشتركة جديدة لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا .بيد أن المؤتمر لم يفعل ذلك
ووافق فحسب على أن تنسق المنظمة ) (WMOاألنشطة في مجال "األرصاد الجوية الهيدرولوجية" ،محددا بذلك نمط
التعامل مع الهيدرولوجيا أساسا كتخصص فرعي من تخصصات األرصاد الجوية .ومن ثم ،أنشأ المؤتمر الثالث لجنة
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األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،وإن كان لم يعرف هذا المصطلح ،ونشأت مشاكل بعد ذلك مباشرة تقريبا بشأن
ما يفترض أن تكون عليه هوية الهيدرولوجيا في المنظمة ).(WMO
وبطبيعة الحال ،كان شاغل رئيسي يتمثل في أنه إذا تولت المنظمة ) (WMOمسؤوليات واسعة النطاق في
3.5
مجال المياه العذبة ،فإن األوساط المعنية بالمياه ستتوقع تمثيلها في الهيئات الرئاسية للمنظمة .ويشارك الممثلون الدائمون
في المناقشات التي تجري في المؤتمر والمجلس التنفيذي للسعي إلى تحقيق أفضل شيء للمنظمة ككل وكممثلين لبلدانهم.
وهم يستندون ،في ذلك ،إلى خبراتهم على الصعيد الوطني .بيد أنه ما من بلد لديه وكالة وطنية وحيدة مسؤولة عن كافة
المسائل المتعلق ة بالمياه العذبة ومن ثم ،حتى إذا كان الممثلون الدائمون يرغبون في تقاسم السلطة على المنظمة )(WMO
مع األخصائيين الهيدرولوجيين ،ليس واضحا على اإلطالق من سيكون شركاؤهم الطبيعيون .وأيضا ،نظرا ألنه ما من
إدارة من اإلدارات الحكومية المعنية بالمياه من المرجح أن تكون أقوى ماليا وسياسيا على السواء من المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية ) ، (NMSsلم يكن مما يثير الدهشة أن ممثلين دائمين كثيرين رأوا أن تقاسم المسؤولية يقلل من أهداف
المنظمة ) (WMOوهويتها وربما يثير احتمال أن تسيطر المصالح السياسية الرفيعة المستوى على المنظمة .والمسألة
الهامة هنا هي أن المؤتمر الثالث أتيحت له الفرصة لجعل الهيدرولوجيا على قدم المساواة مع األرصاد الجوية وقرر
عدم القيام بذلك .ولو كان قد قرر خالف ذلك ،لكانت المنظمة ) (WMOقد تولت بال ريب الدور البارز في مجال
الهيدرولوجيا وموارد المياه داخل منظومة األمم المتحدة في عام  .1959واآلن ،بعد انقضاء ستين عاما ،يتناول
المؤتمر الثامن عشر بالمثل الوضع الذي ستكون عليه الهيدرولوجيا في الهيكل العام للمنظمة ) (WMOوتتاح له ،مرة
أخرى ،الفرصة لرفع مرتبة الهيدرولوجيا إلى مكانة أكثر تكافؤا مع األرصاد الجوية.
وقد أنشأت لجنة األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) ،(CHMفي دورتها األولى في عام  ،1961أفرقة عاملة
3.6
معنية بالتنبؤ الهيدرولوجي ،وتصميم الشبكات الهيدرولوجية ،ونشر وتبادل البيانات ،والمصطلحات ،واألدوات ،وطرق
الرصد ،والتصميم الهيدرولوجي ،وكذلك فريقا إلعداد دليل بشأن األرصاد الجوية الهيدرولوجية .وفي السنوات الالحقة،
أعدت مواد توجيهية عملية كثيرة للتوحيد القياسي لألدوات الهيدرولوجية وطرق الرصد ،من بينها الالئحة الفنية في
مجال الهيدرولوجيا التشغيلية ،وتخطيط الشبكات ،ومعالجة البيانات ،والتحليل ألغراض التصميم ،والتنبؤ الهيدرولوجي.
وبدأت المنظمة ) (WMOأيضا في تقديم المشورة والمساعدة الفنيتين على نطاق العالم في المشاريع
3.7
الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالهيدرولوجيا واألرصاد الجوية الهيدرولوجية من أجل توسيع نطاق الشبكات وتحسينها
وإجراء مسوح أساسية .وفي الدورة الثانية للجنة ،التي عقدت في عام  ،1964حدث تغير دقيق ولكن دائم :فقد تغير االسم
االنكليزي المختصر للجنة من  CHMإلى  ،CHyوإن كان اسمها الكامل ظل كما هو.
وبحلول أواخر ستينيات القرن الماضي ،كانت الظروف مهيأة لتحول الهيدرولوجيا من دورها التنظيمي
3.8
المركز كمكون من مكونات األرصاد الجوية إلى التخصص التكميلي األوسع نطاقا داخل المنظمة ) (WMOالذي
أصبحت عليه اآلن .وقد تشكل هذا التحول أثناء الدورة الثالثة للجنة في عام  .1967وعقدت الدورة الثالثة للجنة
الهيدرولوجيا ) (CHy-IIIفي أوائل العقد الهيدرولوجي الدولي ) ،(1974-1965وهي فترة كان ينصب فيها قدر كبير من
االهتمام على العلوم الهيدرولوجية ودورها في إدارة موارد المياه.
وقد أعرب كثير من المندوبين ،أثناء الدورة ،عن شواغل وشكوك بشأن مسؤوليات المنظمة ) (WMOفي
3.9
مجال الهيدرولوجيا .واتفقت اللجنة على أنه ،بالنظر إلى خبرة المنظمة وهيكلها ،سيكون من األنسب أن تتولى
المسؤولية عن التعاون الدولي فيما يتعلق بجمع البيانات الهيدرولوجية وبثها ونشرها ،وعن الجوانب التشغيلية المرتبطة
بالمرحلة األرضية للدورة الهيدرولوجية.
وبناء على ذلك ،أوصت اللجنة بتغيير االسم  CHyإلى لجنة الهيدرولوجيا وبتغيير اختصاصاتها لتعكس بوضوح
3.10
مسؤولياتها وتحديد مصطلحات صحيحة .واقترحت أن تعكس االختصاصات الجديدة للجنة المسؤولية األساسية عن:
(أ)

الجوانب التشغيلية لجمع وبث ومعالجة ونشر البيانات الهيدرولوجية المتعلقة بالمرحلة األرضية للدورة
الهيدرولوجية ،بما في ذلك الهطول ،والغطاء الثلجي ،ومستوى المياه في البحيرات والمجاري المائية،
وتدفق المجرى ،والتخزين ،والتبخر والنتح ،ورطوبة التربة ،والمياه الجوفية (من حيث صلتها بالمياه
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التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا
السطحية فقط) ،ودرجة حرارة المياه ،وتصريف الرواسب ،والجليد النهري وجليد البحيرات ،ونوعية
الماء الكيميائية؛

(ب)

البحوث ،والتطوير ،وتحسين وتعزيز الطرق واإلجراءات والتقنيات الخاصة بتصميم الشبكات ،والتوحيد
القياسي لألدوات ،وطرق الرصد ،وكذلك التنبؤ الهيدرولوجي ،وبيانات األحوال الجوية والهيدرولوجية
لتصميم المشاريع؛

(ج)

تقديم المساعدة للحكومات في تخطيط وتنظيم الخدمات الهيدرولوجية ،وتدريب العاملين على جمع وتحليل
البيانات الهيدرولوجية ،وفي شراء المعدات المالئمة.

واستجابة للتوصيات التي وضعت في الدورة الثالثة للجنة الهيدرولوجيا ) ،(CHy-IIIدعا المجلس التنفيذي
3.11
في دورته الحادية والعشرين إلى عقد مؤتمر فني بشأن الخدمات الهيدرولوجية وخدمات األرصاد الجوية في خريف عام
" 1970للنظر في السبل التي يمكن بها تخطيط المراقبة العالمية للطقس وتطويرها لتكون ذات فائدة قصوى للمرافق
الهيدرولوجية التابعة لألعضاء ،ال سيما في ميدان التنبؤ الهيدرولوجي ".وكان المؤتمر هو أيضا المرة األولى التي
اجتمع فيها أخصائيون هيدرولوجيون يمثلون المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsتحت إشراف المنظمة ).(WMO
وشدد المشاركون على ضرورة أن تنسق المنظمة ) (WMOدوليا الجوانب التشغيلية للهيدرولوجيا ،المرتبطة ارتباطا
وثيقا بالجوانب التشغيلية لألرصاد الجوية .وأشاروا تحديدا أيضا إلى مسؤوليات المنظمة ) (WMOهذه على أنها
"الهيدرولوجيا التشغيلية".
وكانت أهم نتيجة للمؤتمر الفني هي مقترح قدم إلى المؤتمر بخصوص التغييرات اإلجرائية والمؤسسية
3.12
الالزمة لتعزيز جهود المنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا التشغيلية ،وتيسير زيادة تمثيل آراء المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) (NHSsفي هيئات وضع السياسات التابعة له .وكان من بين النتائج الهامة األخرى التي أسفر عنها
المؤتمر الفني االنتهاء من وضع مسودة الالئحة الفنية في مجال الهيدرولوجيا التشغيلية الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوفي
استعراض قوي للوحدة ،أوصى المؤتمر الفني بشكل ساحق بأن يعتمد المؤتمر السادس مقترحاته.
وبذلك كانت جميع العناصر متوافرة لتولي الهيدرولوجيا دورا جديدا وأكثر بروزا داخل المنظمة
3.13
) ،(WMOوقد تصرف المؤتمر السادس بشكل حاسم في عام  1971لتحقيق ذلك .وكان أهم إجراء اتخذه هو تعريف
"الهيدرولوجيا التشغيلية" .وتضمن هذا التعريف :قياس العناصر الهيدرولوجية األساسية من شبكات محطات األرصاد
الجوية والمحطات الهيدرولوجية  -وجمع البيانات الهيدرولوجية األساسية وبثها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها
ونشرها؛ والتنبؤ الهيدرولوجي؛ وتطوير وتحسين الطرق واإلجراءات والتقنيات ذات الصلة في مجاالت تصميم
الشبكات ،وتحديد مواصفات األدوات ،والتوحيد القياسي ألدوات وطرق الرصد ،وبث البيانات ومعالجتها ،وتوفير
بيانات األرصاد الجوية والبيانات الهيدرولوجية ألغراض التصميم ،والتنبؤ الهيدرولوجي.
وغير المؤتمر رسميا أيضا اسم اللجنة السابقة لألرصاد الجوية الهيدرولوجية إلى لجنة الهيدرولوجيا،
3.14
ووافق على االختصاصات المنقحة الموصى بها من الدورة الثالثة للجنة الهيدرولوجيا ) .(CHy-IIIوأشار المؤتمر تحديدا
في قيامه بذلك إلى ما أعرب عنه األعضاء من احتياجات إلى معايير وممارسات معترف بها دوليا في مجال
الهيدرولوجيا التشغ يلية ،وما تتمتع به المنظمة من قدرات فريدة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان.
واعتمد أيضا الالئحة الفنية في مجال الهيدرولوجيا التشغيلية الخاصة بالمنظمة )( (WMOالمجلد الثالث) ،التي ترمي،
إضافة إلى التوحيد القياسي ألدوات وطرق الرصد ،إلى تيسير إقامة وتحسين الشبكات الهيدرولوجية ،والتعاون داخل
أحواض األنهار الدولية ،والوحدة في تبادل البيانات الهيدرولوجية ،والمساعدة في إنشاء وتوسيع نطاق المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) ،(NHSsال سيما في البلدان النامية .وأخيرا ،من األهمية بمكان أن المؤتمر أعاد تشكيل أمانة المنظمة
) (WMOبإنشاء إدارة الهيدرولوجيا وموارد المياه ،التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى مكتب األمين العام للمنظمة ).(WMO
وأدخل المؤتمر السابع ) (1975تغييرا هاما في اتفاقية المنظمة ) (WMOبالنص فيها صراحة على أن تعزيز األنشطة
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في مجال الهيدرولوجيا التشغيلية وزيادة التعاون الوثيق بين مرافق األرصاد الجوية والمرافق الهيدرولوجية هو أحد
20
مقاصد المنظمة.
وخالل العقدين التاليين ،بدأ توافر المياه العذبة النقية واستدامتها يظهران كشاغل عالمي متزايد البروز.
3.15
وقد نقح المؤتمر ،اعترافا منه بأهمية قدراته ،فضال عن قدرات أعضائه على المساعدة في هذه الجهود ،اختصاصات
لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي دورته الثالثة عشرة في عام  .1999ووسعت االختصاصات الجديدة محور تركيز أنشطة
لجنة الهيدرولوجيا من وضع األنظمة الفنية ،والتوحيد القياسي لطرق وأدوات الرصد ،وتبادل البيانات ،إلى النظر
األوسع نطاقا في مشاكل الهيدرولوجيا وموارد المياه حيثما اكتسبت التنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية البيئة أهمية
أكبر .ووضع تشديد جديد على التبادل الدولي للخبرة والتكنولوجيا ،والنشر الدولي للمعلومات والتنبؤات واإلنذارات
الهيدرولوجية ،وعلى إذكاء الوعي العام بأهمية المياه اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.
ومع دخول المنظمة ) (WMOعقدها الثامن في خدمة المجتمع الدولي ،يتواصل تزايد ظهور قدراتها في
3.16
مجال الهيدرولوجيا وموارد المياه وقوة هذه القدرات والحاجة إليها .ومن المهم أن نضج برنامج المنظمة للهيدرولوجيا
التشغيلية أتاح لها اإلسهام على نحو فريد ومجد في إيجاد حل للمشاكل الحيوية المتمثلة في األمن المائي ،واالزدهار
االقتصادي ،واالستدامة .بيد أنه لتحقيق ذلك ،ستتسم بأهمية أساسية مواصلة لجنة الهيدرولوجيا تقديم المساعدة الفنية
الضرورية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsالتابعة ألعضاء المنظمة ،ال سيما في البلدان النامية ،بتركيز أنشطة
لجنة الهيدرولوجيا مستقبال على المجاالت التي قد تكون فيها مساهمات المنظمة ) (WMOهي األجدى.
.4

المبادئ األساسية لتعزيز الهيدرولوجيا داخل المنظمة

)(WMO

الهدف العام المقترح إلصالح المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالمياه:
استحداث منصة فعالة تدعم تعزيز قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا استنادا إلى احتياجات المستخدمين النهائيين
وتزيد من ظهور ومشاركة الدوائر الهيدرولوجية في أنشطة المنظمة ) (WMOوهياكلها من أجل تقييم أهمية المنظمة
) (WMOومساهمتها في جدول األعمال العالمي للمياه.
من أجل تقييم الخيارات الهيكلية المختلفة المعروضة في القسم  5واحتمال إسهامها في الهدف العام
4.1
المذكور أعاله ،ناقش الفريق  AWGالسمات العامة التي ينبغي اعتبارها عناصر أساسية ومستصوبة لكل خيار .وهي
تمثل ما ينبغي اعتباره العناصر األساسية التي يستند إليها دور الهيدرولوجيا وعملياتها داخل المنظمة ).(WMO
4.2

وتعتبر السمات التالية أساسية:

(أ)

تفرد الموضوع :فقد اعتمد المجلس التنفيذي الحاجة إلى التطور صوب نهج متواصل إزاء نظام األرض
مع اإلقالل إلى أدنى حد من الفجوة بين البحوث والعمليات ،باعتبار ذلك أحد المعايير الرئيسية التي توجه
عمليات إصالح المنظمة ) .(WMOوهذا المطمح يتحقق على أفضل وجه إذا عززت العناصر المكونة
المختلفة .ولذا ،بينما تتطلب مسائل كثيرة مثار اهتمام المنظمة ) (WMOتفاعل األخصائيين الهيدرولوجيين
مع أخصائيي األرصاد الجوية ،ينبغي الحفاظ على القدرة على معالجة المشاكل والمسائل الهيدرولوجية
الفريدة (من قبيل تشغيل الخزانات ،وتقدير موارد المياه ،وعمليات تخصيص إمدادات المياه وحقوق
المياه ،وقياس انتقال السيح والرواسب ،ومراقبة المياه الجوفية) .وللتعامل بفعالية مع هذه االحتياجات
المتمحورة حول الهيدرولوجيا ،يلزم منتدى من نوع ما مخصص حصريا لتخصص الهيدرولوجيا
التشغيلية وإدارة موارد المياه األساسي؛

(ب)

التكامل واالستقالل الذاتي :فالهيدرولوجيا ومكونات إدارة موارد المياه تحتل مكانة مثالية داخل المنظمة
) ،(WMOمستفيدة من المسائل المشتركة المرتبطة بشبكات الرصد الجيوفيزيائي وأدواته ونظم البيانات
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والمعلومات الخاصة به ،ومضيفة قيمة لهذه المسائل المشتركة .بيد أن الهيدرولوجيا تمثل تخصصا متميزا،
مستقال عن األرصاد الجوية ،وإن كان متصال بها .وتقرير المصير ذاتيا أمر أساسي للتفاعل وينبغي
لألخصائيين الهيدرولوجيين ،لهذا السبب ،أن يكونوا مسؤولين عن وضع برامج وخطط عمل شاملة
مالئمة ،وفقا لألولويات االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوطلبات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،بدون االضطرار
إلى القيام بذلك من خالل هياكل وسيطة مخصصة أساسا لدوائر األرصاد الجوية .ويتزايد كون الهيدرولوجيا
في المنظمة ) (WMOأكثر من مجرد هيدرولوجيا تشغيلية ،فهي تشمل جوانب إدارة موارد المياه؛

(ج)

اتساق التخصصات :فلكفالة تقديم خدمات هيدرولوجية شاملة بفعالية ،ثمة حاجة إلى تنسيق األنشطة
والشراكات والموارد الهيدرولوجية على نطاق المنظمة ) .(WMOوينبغي المواءمة بين جهود المنظمة
عبر مختلف األقسام الفرعية الفنية للهيدرولوجيا ،ومختلف األقاليم ،ومع مختلف الشركاء المعينين
الخارجيين في مجال المياه وأصحاب المصلحة الهيدرولوجيين الوطنيين الرئيسيين .وينبغي تعظيم
التماسك بين هياكل العمل الهيدرولوجية؛

(د)

تلبية احتياجات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsوتعظيم مشاركتها :إذ ينبغي أن تلبي آليات عمل
المنظمة ) (WMOاحتياجات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsبهدف تعزيز قدرتها على تقديم
الخدمات على أساس شروط خدمة المستخدمين النهائيين ،وتوفير منصة إلدراج شواغلها في جدول أعمال
المنظمة ) ،(WMOوالعمل كنقطة وصول سهلة إلى المنظمة ) (WMOبهدف تعظيم المشاركة النشطة من
جانب المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsوأخصائييها الهيدرولوجيين في حوكمة أنشطة المنظمة
المتعلقة بالمياه وفي تنفيذها على السواء؛

(هـ)

التسلسل القيادي :فالدوائر الهيدرولوجية التابعة للمنظمة ) ،(WMOالتي تعالج التحديات الهيدرولوجية
والمتعلقة بموارد المياه من خالل قيادتها التي تملك حق تقرير المصير ،ينبغي أن تعمل وتكون مسؤولة
مباشرة أمام األعضاء (المؤتمر) والهيئة التنفيذية للمنظمة (المجلس التنفيذي) .وينبغي أال يتعين على تلك
القيادة ،بصرف النظر عن شكلها أو لقبها ،أن تقدم تقاريرها إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي من خالل
لجنة فنية شاملة أو فريق فني أو لجنة شاملين ،أو هيئة أخرى مكرسة أساسا لدوائر األرصاد الجوية؛

(و)

حكومية دولية :فكل عضو من أعضاء المنظمة ) (WMOينبغي أن تتاح له الفرصة لتقديم أخصائيين
هيدرولوجيين على مستوى فني وتنفيذي لتمثيل وعرض وجهات نظرهم فيما يتعلق بالمسائل الهيدرولوجية
ومسائل موارد المياه .وعالوة على ذلك ،ينبغي سماع أصوات األعضاء الهيدرولوجية في بيئة حكومية
دولية دون إيالء اعتبار ألي معايير انتقائية ،سواء كانت إدارية أو علمية أو اقتصادية أو تاريخية؛

ويعتبر العنصر التالي مستصوبا:
(ز)

التمثيل :ينبغي تمثيل األخصائيين الهيدرولوجيين تمثيال مجديا في جميع هيئات صنع القرار التابعة
للمنظمة (اللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،والمجلس التنفيذي ،والمؤتمر) .وينبغي أن يكون تمثيلهم
متناسبا مع نسبة العمل المخصصة لألنشطة الهيدرولوجية داخل الهيئة ،وينبغي أن يتضمن تمثيال على
المستويات العليا لجميع الهيئات وفي األمانة العامة .ويتحقق التمثيل األمثل بضمان مشاركة أخصائيين
هيدرولوجيين مشهود لهم بالكفاءة على نطاق واسع.

.5

خيارات اإلصالح لتعزيز دور المنظمة ) (WMOفي جدول أعمال منظومة األمم المتحدة المتعلق بالمياه

درس الفريق  - AWGالمعزز واألمانة العامة للمنظمة ) (WMOمجموعة من الهياكل التنظيمية البديلة كي
5.1
تنظر فيها الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا .وتتسق البدائل التي أبقي عليها مع اتفاقية المنظمة )،(WMO
وتقترح لتعزيز قدرة المنظمة ) (WMOعلى أن تصبح جهة فاعلة أقوى وأكثر ظهورا ومهيمنة في تلبية احتياجات
المشاكل المختلفة والمسائل المرتبطة بجدول األعمال العالمي للمياه ،مع تعزيزها أيضا قدرة المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ) (NHSsعلى أن تكون أكثر فعالية في معالجة هذه المسائل على مستوى الحوض العابر للحدود مرورا
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بالمستوى الوطني ووصوال إلى المستوى المحلي .ويتضمن كل بديل تقييما في ضوء المبادئ األساسية الموصوفة
في القسم .4

الخيار ألف -إدراج األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل المكون من لجنتين الموصى به من المجلس التنفيذي في
دورته السبعين )(EC-70
وصف الخيار
يرد وصف هذا الخيار في القسم  2أعاله فيما يتعلق بعناصره العامة .أما فيما يتعلق بالكيفية التي ستنفذ بها
5.2
وتعالج األنشطة والمسائل والشواغل الهيدرولوجية الحالية ،فينبغي التمييز بين اللجنتين الفنيتين ،ألن الخطة الحالية
تنطوي على أن تكون للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (COIISأربع لجان دائمة متصلة بالعملية ،في حين
ستكون للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (CSAخمس لجان
دائمة متصلة بالموضوع من بينها لجنة معنية بالخدمات الهيدرولوجية.
وهذا النهج المختلف يعني أن تخصيص جميع األنشطة المتصلة بالخدمات الهيدرولوجية ،من قبيل مبادرة
5.3
التنبؤ بالفيضانات ) (FFIومكوناتها (نظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSوالبرنامج المشترك بشأن إدارة
الفيضانات ) ،(APFMونظم اإلنذار المبكر الشاملة للتنبؤ بالفيضانات ) )(E2E EWSللجنة العلمية المعنية بالخدمات
الهيدرولوجية في لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (CSAسيكون
أمرا مباشرا نسبيا ،بينما يمكن توخي خيارات متعددة لألنشطة المتعلقة بالرصدات الهيدرولوجية ،والبنية التحتية ،ونظم
المعلومات ،من قبيل المركز الهيدرولوجي ) (HydroHubومكوناته (النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
) ،(WHYCOSونظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOSومركز االبتكار ،وبرنامج المعلومات الخاص
بالمرافق الهيدرولوجية ) ،)(HSIPالتي من الطبيعي تنفيذها في إطار لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
) . (COIISوعلى سبيل المثال ،من الممكن أن يكون لكل لجنة من اللجان الدائمة األربع فريق فرعي (أو فريق خبراء)
هيدرولوجي ،وإن كان هذا باهظ التكلفة وعرضة لعمليات التكرار والتداخل .وبدال من ذلك ،يمكن اقتراح لجنة دائمة
خامسة مكرسة للهيدرولوجيا ،إضافة إلى مشاركة الخبراء الهيدرولوجيين في اللجان الدائمة األربع األخرى .وسيتوقف
هذا على الموافقة األولية للمؤتمر الثامن عشر والموافقة الالحقة من جانب لجنة الرصد والبنى التحتية ونظم المعلومات
) (COIISنفسها ،ولكنه قد يعتبر متعارضا مع روح التكامل.
وأيا كان الحل الذي سيعتمد ،ستتعين معالجة الحاجة إلى تنسيق األنشطة الهيدرولوجية بين اللجنتين
5.4
الفنيتين لضمان الحفاظ على النهج الشامل الذي تروج له لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyوتستخدمه ،بواسطة آلية مشتركة ما
بين اللجان .وستكون هذه اآللية المشتركة أساسية أيضا لتنفيذ األنشطة الشاملة الحالية في مجال الهيدرولوجيا من قبيل
نظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) (HydroSOSوأنشطة تطوير القدرات المتعلقة بإطار إدارة الجودة -
الهيدرولوجيا ،التي تنطوي على مكونات رصد بنية تحتية وخدمات على السواء.

التفاعالت مع االتحادات اإلقليمية
لقد توخت فرقة العمل  CBR-TFالعديد من اإلجراءات لزيادة تفاعالت اللجان الفنية مع االتحادات
5.5
اإلقليمية .ويوجد حاليا لدى جميع االتحادات اإلقليمية فريق عامل من نوع ما يتناول مسائل الهيدرولوجيا وموارد المياه،
تحت عناوين مختلفة ،ولكن المستشار الهيدرولوجي اإلقليمي ليس عضوا في جميع الحاالت في لجنة إدارة االتحاد
اإلقليمي ،وهو ما يمكن أن يمثل تحديا عند محاولة كفالة تحقيق التكامل السليم لألنشطة الهيدرولوجية على الصعيد
اإلقليمي فضال عن التمثيل الهيدرولوجي المناسب لالتحادات اإلقليمية في الهيئات الفرعية التابعة للجان الفنية .وسيلزم
أن تقيم األف رقة العاملة التابعة لالتحادات اإلقليمية والمعنية بالهيدرولوجيا تفاعالت مع جميع الهيئات الفرعية المعنية
التابعة للجان الفنية.
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التفاعالت مع شركاء خارجيين
لقد أقامت المنظمة ) (WMOعددا من أشكال التعاون الرئيسية مع الشركاء في مجال المياه ،يرجع بعضها
5.6
إلى عدة عقود ،في حين أن بعضها اآلخر أحدث عهدا .وتشمل األمثلة البرنامج المشترك بشأن إدارة الفيضانات (الذي
ينفذ على نحو مشترك مع الشراكة العالمية للمياه) ،وأشكاال من التعاون مع الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية
) ،(IAHSوالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ) (IHPالتابع لليونسكو ،والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )( (ISOفي مجال
القياس الهيدرولوجي ونوعية المياه) .وحتى اآلن ،كانت لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyتشرف على معظم أشكال التعاون
هذه .وسيتعين أن تتقرر على أساس كل حالة على حدة المسؤولية عن تنسيق مدخالت المنظمة ) (WMOفي أشكال
التعاون هذه ،مع كفالة مساهمات متجانسة من مختلف وحدات المنظمة.

تنفيذ أنشطة تتعلق بتخصصات محددة
مع أن غالبية األنشطة الحالية التي تقوم بها لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyال تنفذ من خالل آليات في إطار
5.7
اللجنتين الفنيتين ،ينبغي ،فيما يتعلق باألنشطة ذات الطابع الهيدرولوجي البحت ،من قبيل المشروع العاشر ،ووضع
مرجع بشأن انتقال الرواسب ،ومبادئ توجيهية بشأن التدفقات البيئية ،إيجاد ترتيب خاص ما ،ربما في إطار نفس اآللية
المشتركة المذكورة أعاله بخصوص تنفيذ نظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ).(HydroSOS

تقييم الخيار
لقد جرى تقييم خيار إدراج جميع األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل المكون من لجنتين الموصى به
5.8
من المجلس التنفيذي في دورته السبعين ) (EC-70على ضوء المبادئ الموصوفة في القسم  4على النحو المبين في الجدول .1
الجدول  - 1المواءمة مع مبادئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة الهيدرولوجيا
مبادئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة
الهيدرولوجيا )(CHy AWG

)(CHy AWG

التقييم

(أ) التسليم بتفرد الموضوع

سيتوقف مستوى التقيد بهذا المبدأ على الحل المعتمد
للتعامل مع المسائل الشاملة والمسائل الهيدرولوجية
البحتة

(ب) التكامل واالستقالل الذاتي

سيحقق هذا الخيار تكامال أكبر مع دوائر األرصاد
الجوية (مثال ،مواد التطبيع مع اللجان الفنية) ولكن
سيكون من الصعب تحقيق تقرير المصير ذاتيا فيما
يتعلق بالدوائر الهيدرولوجية ،وسيكون محدودا في
أفضل األحوال.

(ج) اتساق التخصصات

سيتوقف الطابع الشامل للدعم الهيدرولوجي الحالي
الذي تقدمه المنظمة ) (WMOألعضائها على عملية
التنسيق بين اللجان المعتمدة.

(د) تلبية احتياجات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NHSsوتعظيم المشاركة

قد يعقد االفتقار إلى نقطة دخول أولية وحيدة للمرافق
الوطنية للهيدرولوجيا ووكاالت إدارة موارد المياه
وصولها إلى برامج المنظمة ) ،(WMOاألمر الذي قد
يؤثر على مشاركتها مع المنظمة.
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التقييم

(هـ) التسلسل القيادي

ستقدم دوائر األرصاد الجوية التابعة للمنظمة
) (WMOتقاريرها إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي من
خالل مسؤولي اللجنتين الفنيتين.

(و) الطابع الحكومي الدولي

سيتوقف وجود هيئة حكومية دولية مخصصة تابعة
للدوائر الهيدرولوجية في المنظمة ) (WMOلعرض
وجهات نظر هذه الدوائر بشأن المسائل الهيدرولوجية
والمتعلقة بموارد المياه ،ولكن قد يكون لهذه الدوائر
تمثيل جزئي من خالل مشاركتها في اللجنتين
الفنيتين.

(ز) التمثيل

ستعتمد مشاركة خبراء هيدرولوجيين مشهود لهم
بالكفاءة على نطاق واسع على ترشيحهم من قبل
الممثلين الدائمين والقرار الذي تتخذه أفرقة اإلدارة
التابعة لمختلف الهيئات التأسيسية.

ملخص المزايا الرئيسية
5.9

يعتقد أن من بين بعض المزايا الرئيسية التي يوفرها هذا الخيار ما يلي:

(أ)

محافظته على الهيكل المبسط الذي يتوخاه المجلس التنفيذي

(ب)

تعزيزه التنسيق عبر التخصصات العلمية

(ج)

تشجيعه من حيث المبدأ التعاون بين دوائر األرصاد الجوية والدوائر الهيدرولوجية .وسيتوقف التأثير
الفعلي على اإلجراءات المعتمدة لتوفير تمثيل هيدرولوجي في مختلف الهيئات التأسيسية والفرعية وعلى
قدرة الدوائر الهيدرولوجية على المشاركة عبر هذه المنتديات.

المسائل المطروحة لمواصلة النظر فيها
5.10

سيلزم النظر في المسائل التالية أثناء مرحلة التنفيذ:

(أ)

قد تزيد التكاليف (من حيث وقت الموظفين ومصروفات السفر) التي تتكبدها المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا أو منظمات إدارة موارد المياه التابعة لألعضاء في مشاركة مع المنظمة ) (WMOنتيجة
لمتطلبات التفاعل عبر هيئات فرعية متعددة من أجل التأثير في سلسلة القيمة الهيدرولوجية الكاملة
واالستفادة منها.

(ب)

قد ينطوي االفتقار إلى منتدى حكومي دولي للهيدرولوجيا في إطار المنظمة ) (WMOعلى خطر حرمان
الدوائر الهيدرولوجية التابعة لألعضاء .وتجنبا لذلك ،سيلزم تعزيز السبل األخرى لضمان أن تعكس
أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمياه احتياجات األعضاء ،مثال ،من خالل السعي إلى زيادة المواءمة
مع األولويات المحددة في إطار المنتديات الحكومية الدولية الباقية المتعلقة بالهيدرولوجيا في أجزاء أخرى
من األمم المتحدة.
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الخيار باء -الجمعية الهيدرولوجية والمكتب الهيدرولوجي
وصف الخيار

يتوخى هذا الهيكل ،تعبيرا عن رغبة المنظمة ) (WMOفي زيادة تعزيز األنشطة المتعلقة بالمياه والطابع
5.11
المعقد للدوائر المعنية بالمياه داخل المنظمة وخارجها على حد سواء ،تكوين آلية فرعية ثانوية ،يكملها مقترح إصالح
الحوكمة المقدم من المجلس التنفيذي في دورته السبعين .وتتألف هذه اآللية من عنصرين (1 ،الجمعية الهيدرولوجية
للمنظمة ) ،(WMOو  (2آلية لإلدارة والتنسيق فيما بين الدورات ،هي المكتب الهيدرولوجي.

المكانة في إطار المنظمة

)(WMO

ستكون الجمعية الهيدرولوجية آلية تابعة للمنظمة ،تقدم تقاريرها إلى المؤتمر .وسيكون دور الجمعية ذا
5.12
طابع استراتيجي يترك ،قدر اإلمكان ،العمل الفني للجنتين الفنيتين .وستتولى الجمعية المسؤولية عن توجيه مساهمات
المنظمة في جداول األعمال العالمية واإلقليمية والوطنية بشأن المياه من خالل تنسيق أنشطة هيدرولوجية مشتركة مع
هيئات أخرى داخل المنظمة ) (WMOعلى نطاق أوسع .ويمكن اعتبار الجمعية الجهة االستشارية الرئيسية للمؤتمر بشأن
المسائل المتعلقة بالمياه.
5.13

ويمكن تلخيص المسؤوليات الرئيسية للجمعية الهيدرولوجية على النحو التالي:

(أ)

إعداد خطط عمل لتنفيذ مقررات المؤتمر المتعلقة بالهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه؛

(ب)

إسداء المشورة للمؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن التحديات العالمية العلمية والسياسية الحالية والمستجدة
المتعلقة بالمياه؛

(ج)

ترشيح خبراء في الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه ليكونوا جزءا من دوائر الخبرة التي ستستند إليها
اللجان الفنية.

وستكون التفاعالت خالل فترة ما بين الدورات مع الهيئات التأسيسية الرئيسية للمنظمة ) (WMOأساسية
5.14
لنجاح هذا الخيار بالنسبة لألنشطة الفنية والعلمية ) COIISو  CSAومجلس البحوث ) )(RBوبالنسبة لألنشطة اإلقليمية
(االتحادات اإلقليمية) .ويقترح تعظيم هذه التفاعالت بإنشاء مكتب هيدرولوجي يضم ممثلين لجميع الهيئات المعنية
ويضمن التنسيق اليومي لجميع أنشطة المنظمة المتعلقة بالمياه ،ويساعد المنظمة على التكيف مع األولويات العالمية
المتطورة المتعلقة بالمياه وال ينفذ مباشرة إال األنشطة ذات الطابع الهيدرولوجي البحت وذات طابع إدارة مياه المياه
والتي يعتبر أن اضطالع اللجان الفنية الجديدة بها ليس مالئما ،بما في ذلك األنشطة مع الشركاء الخارجيين الرئيسيين.
5.15

وسينشئ المؤتمر الجمعية الهيدرولوجية للمنظمة ) (WMOوفقا للمادة ( 8ح) من اتفاقية المنظمة ).(WMO

تكوين الجمعية الهيدرولوجية والمكتب الهيدرولوجي
وفقا لما أعرب عنه المجلس التنفيذي من رغبة في زيادة مشاركة دوائر الهيدرولوجيا وموارد المياه في
5.16
أنشطة المنظمة ) ،(WMOوانعكاسا لحفاظ غالبية األعضاء على خدمات هيدرولوجية وخدمات أرصاد جوية منفصلة،
وكون حوكمة الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه تختلف بوجه عام من بلد آلخر ،ينبغي أن يكون أعضاء الجمعية
الهيدرولوجية هم مديرو المرافق الوطنية للهيدرولوجيا أو مديرو منظمات إدارة موارد المياه ،الذين يحددهم األعضاء.
وستقدم الجمعية تقاريرها إلى المؤتمر.
21

كال هذين االسمين يمكن وربما ينبغي تغييرهما تجنبا الحتمال الخلط بينهما وهيئات قائمة تحمل تسميات مماثلة .ويبقى
على هذين االسمين في هذه الوثيقة تيسيرا للرجوع ،ولكن الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا ينبغي أن تناقش
هذه المسألة وتتوصل إلى قرار بتوافق اآلراء.
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وستنتخب الجمعية الهيدرولوجية رئيسا ونائبا للرئيس .وينبغي أن تتوافر لدى الفردين المختارين مهارات
5.17
القيادة المثبتة والخبرة الفنية على السواء في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه.
وسيتكون المكتب الهيدرولوجي من رئيس ونائب رئيس الجمعية الهيدرولوجية ،ورئيس اللجنة العلمية
5.18
المعنية بالخدمات الهيدرولوجية التابعة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات
الصلة ) ،(CSAوأحد نواب رؤساء لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(COIISوالمستشارين الهيدرولوجيين
اإلقليميين الستة (أو نظرائهم في المستقبل) ،وممثل مجلس البحوث ) ،(RBورؤساء أفرقة الخبراء المتعلقة بالمياه،
والشركاء المدعوين (من قبيل البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو ،والرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية
) ،(IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ).)... (IAHR

التفاعالت مع اللجان الفنية
سيساعد المكتب الهيدرولوجي على تنسيق أنشطة التوجيه والتطبيع فنيا مع اللجنتين الفنيتين (لجنة الرصد
5.19
والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (COIISولجنة خدمات تطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية
ذات الصلة ) (CSAحيثما كانت هذه األنشطة تتعلق بالهيدرولوجيا ،وحيثما يعتبر األعضاء المواءمة الشاملة
للتخصصات بين الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية مستصوبة ،و/أو عندما ستستفيد المسائل الهيدرولوجية أساسا من
مدخالت من خبراء األرصاد الجوية .وسيتمثل إجراء ممكن من إجراءات العمل في أنه كلما أنشأت لجنة فنية لجنة
علمية أو فريقا علميا أو فريق خبراء فإنها تنسق مع المكتب الهيدرولوجي النسبة المئوية المستصوبة للخبرة
الهيدرولوجية في العضوية واالختيار الالحق للخبراء الهيدرولوجيين الضروريين.
ويجوز أن يضطلع المكتب الهيدرولوجي أيضا بأنشطة من هذا القبيل مع هيئات عالمية أخرى مثل
5.20
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواليونسكو حيثما كانت هذه المنظمات تقدم مساهمات هامة ينفرد بها مجال
المياه ،بيد أنه من المتوقع أال يكون هذا ضروريا إال في عدد قليل من الحاالت وستنجز لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات ) (COIISولجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
) (CSAمعظم هذا العمل الفني.

التفاعالت مع االتحادات اإلقليمية
لطالما استفاد أعضاء المنظمة ) ،(WMOفي إطار مجال الهيدرولوجيا ،من الروابط الوثيقة التي حوفظ
5.21
عليها بين هياكل العمل في إطار لجنة الهيدرولوجيا وهياكل العمل في إطار االتحادات اإلقليمية .وستحافظ مشاركة
المستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين في المكتب الهيدرولوجي على الروابط بين األنشطة المائية للمنظمة وتواصل
تعزيزها على صعيد عالمي وإقليمي ،من أجل دعم األعضاء في تنفيذهم أنشطة في مجال الهيدرولوجيا التشغيلية.
وآلية التعاون اإلقليمي هذه ستتيح للمنظمة ) (WMOتعزيز قدرتها على تقديم حلول مناسبة جغرافيا .وفي
5.22
إطار الهيدرولوجيا ،كثيرا ما تكون هناك اختالفات مميزة في مالءمة الحلول الفنية ونهج التنفيذ على نطاق العالم .فعلى
سبيل المثال ،قد تقتضي إدارة شبكات األنهار العابرة للحدود من خالل اتفاقات /منظمات األحواض (وتيسر) النهج
المختلفة فيما يتعلق بتقاسم البيانات .كذلك ،تعني االختالفات الواسعة النطاق في الطريقة التي يدير بها األعضاء موارد
المياه أن النهج الفنية في مجال الهيدرولوجيا نادرا ما تكون عالمية الطابع .ولذا ،ينبغي أن تحافظ كافة االتحادات
اإلقليمية على ممارسة إنشاء أفرقة عاملة إقليمية معنية بمسائل الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه.

التفاعالت مع الشركاء الخارجيين
تمثل الهيدرولوجيا التشغيلية جزءا صغيرا فحسب من جدول األعمال العالمي للمياه .وإقرارا بالدور الهام
5.23
الذي تقوم به هيئات عالمية أخرى في توفير أمن المياه في المستقبل ،ستوفر الجمعية الهيدرولوجية جهة تنسيق للتعاون
الهيدرولوجي مع المنظمة ) .(WMOوستوفر الجمعية الهيدرولوجية وجودا ظاهرا للغاية للمنظمة ) (WMOعلى المسرح
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العالمي للمياه .وستساعد األعضاء على تنسيق تفاعلهم مع الشركاء الخارجيين الرئيسيين في مجال المياه ،مبرزة بذلك
صورة المنظمة وأنشطة األعضاء التي تسهم في جدول األعمال العالمي للمياه.
وقد أنشأت المنظمة ) (WMOعددا من أشكال التعاون الرئيسية مع الشركاء في مجال المياه ،ويرجع
5.24
بعضها إلى عدة عقود ،في حين أن بعضها اآلخر أحدث عهدا .ومن بين األمثلة البرنامج المشترك بشأن إدارة
الفيضانات (الذي ينفذ على نحو مشترك مع الشراكة العالمية للمياه) ،وأشكال التعاون مع الرابطة الدولية للعلوم
الهيدرولوجية ) ،(IAHSوالرابطة الدولية للهندسة والبحوث الهيدرولوجية ) ،(IAHRوالبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع
لليونسكو ) ،(UNESCO-IHPوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )( (ISOمجال القياس الهيدرولوجي ونوعية المياه).
وسيتولى المكتب الهيدرولوجي المسؤولية عن تنسيق مدخالت المنظمة ) (WMOفي أشكال التعاون هذه ،مع ضمان
مساهمات متجانسة على نطاق المنظمة.
وستكفل هيئة تنسيق وحيدة اشكال التعاون الخارجي في مجال المياه واستمرار المنظمة ) (WMOفي
5.25
االضطالع المشترك مع الشركاء الخارجيين بأنشطة هيدرولوجية عالية األثر .وستتيح أيضا فرصا لتعزيز هذه
الشراكات االستراتيجية بأشكال جديدة للتعاون عند االقتضاء على نحو من شأنه أن يكون صعبا إذا كانت األنشطة
المتعلقة بالمياه غير منسقة داخليا في إطار المنظمة ).(WMO

تنفيذ أنشطة خاصة بتخصصات محددة
في حين أن كثير من األنشطة الهيدرولوجية ) (WMOتتعلق على نحو ما باألرصاد الجوية ،تقدم المنظمة
5.26
أيضا دعما هاما ألعضائها في مجاالت أخرى خاصة بالهيدرولوجيا التشغيلية .كما تدعم بعض األنشطة الحالية
المضطلع بها في إطار لجنة الهيدرولوجيا (من قبيل المشروع العاشر ،ووضع مرجع بشأن انتقال الرواسب ،ومبادئ
توجيهية بشأن التدفقات البيئية) ومجاالت الهيدرولوجيا التي يضطلع بها األعضاء عموما على نحو منفصل جزئيا أو
منفصل تماما عن األرصاد الجوية الهيدرولوجية .وقد تنشئ الجمعية الهيدرولوجية ،لهذا السبب ،بعض آليات العمل التي
تقدم تقاريرها مباشرة إليها بمفردها .بيد أنه يعتقد أن غالبية األنشطة ستنفذ من خالل آليات في إطار اللجان الفنية أو
االتحادات اإلقليمية أو الهيئات الخارجية.

تقييم الخيار
جرى تقييم خيار إنشاء جمعية هيدرولوجية ومكتب هيدرولوجي على ضوء المبادئ الموصوفة في
5.27
القسم  4على النحو المبين في الجدول .2
الجدول  - 2المواءمة مع مبادئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة الهيدرولوجيا
مبادئ الفريق العامل االستشاري التابع للجنة
الهيدرولوجيا )(CHy AWG

)(CHy AWG

التقييم

(أ) التسليم بتفرد الموضوع

ستكفل جهة تنسيق للهيدرولوجيا تمثيل االحتياجات
والمسائل الهيدرولوجية لألعضاء على نطاق الهيئات
الفرعية مع تقديمها أيضا دعما متواصال من المنظمة
) (WMOلألعضاء في مجاالت الهيدرولوجيا التي لن تغطى
بغير ذلك.

(ب) التكامل واالستقالل الذاتي

يوفر هذا الخيار نهجا متوازنا سيحقق تكامال أكبر عند
االقتضاء (مثال مواد التطبيع مع اللجان الفنية) مع الحفاظ
على حق الدوائر الهيدرولوجية في تقرير مصيرها.
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التقييم

(ج) اتساق التخصصات العلمية

سيحافظ منتدى هيدرولوجي أساسي لألعضاء ومكتب
التنسيق على الطابع الشامل للدعم الهيدرولوجي الحالي
الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلألعضاء لتحقيق التكامل عبر
هيكل اللجان الفنية الجديد.

(د) تلبية احتياجات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NHSsوتعظيم المشاركة

سيقلل هذا الخيار ،بتوفيره نقطة دخول أساسية وحيدة
للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ووكاالت إدارة موارد
المياه ،تكاليف المشاركة بالنسبة لألعضاء (مثال ،في
حضور دورات الهيئات الفرعية التابعة للمنظمة ).)(WMO

(هـ) التسلسل القيادي

سيتلقى المؤتمر والمجلس التنفيذي ،من خالل الجمعية
الهيدرولوجية ،مدخالت مباشرة من الدوائر الهيدرولوجية
تتيح للمنظمة ) (WMOاالستجابة لجدول األعمال العالمي
للمياه بسرعة واتساق أكبر.

(و) الطابع الحكومي الدولي

ستكون المرافق الهيدرولوجية الوطنية ووكاالت إدارة
موارد المياه جزءا من عملية صنع القرار داخل المنظمة
) (WMOمما يحد من خطر الحرمان.

(ز) التمثيل

ينبغي أن يلبي قيام الجمعية الهيدرولوجية بترشيح الخبراء
الهيدرولوجيين وإجراءات العمل وفق الخطوط الموصوفة
في األقسام المتعلقة بالتفاعالت مع اللجان الفنية واالتحادات
اإلقليمية الواردة أعاله الحاجة إلى تمثيل هيدرولوجي سليم
في جميع هيئات صنع القرار التابع للمنظمة ).(WMO

ملخص المزايا الرئيسية
5.28

يعتقد أن بعض المزايا الرئيسية لهذا الخيار تتضمن ما يلي:

(أ)

تعزيزه دور المديرين الهيدرولوجيين ومديري موارد المياه في عملية صنع القرار في المنظمة ،ولذا فهو
يشجعهم على زيادة مشاركتهم مع المنظمة )(WMO؛

(ب)

رفعه مكانة الهيدرولوجيا وموارد المياه داخل المنظمة ) (WMOإلى تخصص متميز ،بدال من كونهما
تخصصا فرعيا من تخصصات األرصاد الجوية؛

(ج)

تعزيزه قدرة المنظمة

(د)

تعزيزه التكامل مع أنشطة األرصاد الجوية عند الحاجة ولكن مع محافظته على تفرد الموضوع عند االقتضاء؛

(هـ)

سده الفجوة بين أنشطة المنظمة ) (WMOاإلقليمية والعالمية في إطار الهيدرولوجيا التشغيلية مما يتيح
لألعضاء تشكيل حلول مناسبة جغرافيا واالستفادة منها على نحو أكثر فعالية؛

)(WMO

على اإلنجاز من خالل شراكة استراتيجية عالمية في مجال المياه؛
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(و)

محافظته على هيئة هيدرولوجية خدمت المنظمة ) (WMOخدمة جيدة وإتاحته زيادة تطوير ذلك لتزويد
المنظمة ) (WMOبمحور تركيز هيدرولوجي قوي ونقطة دخول منفردة لمستخدمي المياه؛

(ز)

محافظته على الطابع الشامل لتقديم الخدمات الهيدرولوجية ،مع توفيره سبيال للتفاعل السهل بين جميع
الهيئات المسؤولة عن أنشطة المياه التي ستتجزأ بغير ذلك؛

(ح)

تمكينه من زيادة مشاركة الدوائر الهيدرولوجية ودوائر إدارة موارد المياه في عمل المنظمة ) ،(WMOمما
يقلل إلى أدنى حد من خطر عدم مشاركتها؛

(ط)

توفيره تقرير المصير للدوائر الهيدرولوجية ودوائر إدارة موارد المياه ،مع كفالته وجود دور رسمي لها
في اتخاذ القرارات بشأن األنشطة التي توفر لها الموارد وتضطلع بها إلى حد كبير؛

(ي)

إتاحته فرصة لمواءمة هياكل الهيئات الفرعية للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية نظرا ألن جميع االتحادات
اإلقليمية تتضمن بالفعل هيئة فرعية للهيدرولوجيا.

المسائل المطروحة إلجراء مزيد من النظر فيها
5.29

سيلزم النظر في المسائل التالية أثناء مرحلة التنفيذ:

(أ)

يتطلب نجاح الخيار أن تدعم اللجنتان الفنيتان المقترحتان واالتحادات اإلقليمية العمل المتكامل في مجال
الهيدرولوجيا؛

(ب)

يتطلب أيضا أن يكون للجمعية الهيدرولوجية ) (HAتأثير على اختيار رئيس اللجنة العلمية المعنية
بالخدمات الهيدرولوجية التابعة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات
البيئية ذات الصلة ) (CSAوأحد نواب رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) .(COIISوقد
يتمثل حل وسط ممكن في أن تختار الجمعية الهيدرولوجية ) (HAمسبقا ثالثة مرشحين لكل منصب من
تلك المناصب يكونون ذوي خلفيات جغرافية مختلفة ،تختار اللجنة الفنية المعنية منهم الشخص المعين
بشكل نهائي.

(ج)

يجب أن تكون للجمعية الهيدرولوجية عالقة مباشرة وموضوعية مع المؤتمر ال تتوقف على العمل
حصريا من خالل الممثلين الدائمين.

الخيار جيم -الخيار المقترح من األعضاء أثناء الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا
وافق الفريق  - AWGالموسع على أن تتاح للمشاركين في الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا
5.30
إمكانية اقتراح خيار جديد مختلف ،في حالة وجود حجج قوية تبرر عدم اقتناعهم بأي من الخيارين المذكورين أعاله.

الخيار دال -الخيارات المنبوذة
درس الفريق  - AWGالمعزز عدة خيارات هيكلية أخرى ولكنه قرر أال يوصي بها الدورة االستثنائية
5.31
) (2019للجنة الهيدرولوجيا ،لألسباب المبينة هنا أدناه.
اإلبقاء على لجنة الهيدرولوجيا كما هي :فهذا الخيار يتعارض مع روح إصالح المنظمة
5.32
وسيتعارض مع المادة ( 2هـ) من االتفاقية ،وهي "توثيق التعاون بين مرافق األرصاد الجوية والمرافق الهيدرولوجية".
)(WMO

إنشاء منتدى هيدرولوجي افتراضي عوضا عن لجنة الهيدرولوجيا :وقد نبذ هذا الخيار ألنه رئي أن من
5.33
الصعب للغاية إدارته ،ومن الصعب فهمه بالنسبة لألعضاء ،ومضاد للتكامل الذي تنشده عملية إصالح المنظمة ).(WMO
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رئي أن خيارات أكثر تطرفا ،من قبيل نقل العملية الحكومية المتعلقة بالهيدرولوجيا التشغيلية بجعلها تحت
5.34
مظلة منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة (من قبيل اليونسكو أو برنامج األمم المتحدة للبيئة) ،أو اقتراح إنشاء منظمة
دولية جديدة ،ال تتماشى مع مقاصد اإلصالح وأنها من الممكن أن تسفر عن حدوث اضطراب في األنشطة
الهيدرولوجية العالمية التي تقوم بها المنظمة ) (WMOومن المرجح أن تؤدي إلى عدم يقين في الحوكمة.
.6

إجراءات المتابعة الممكنة

بصرف النظر عن الخيار الذي ستقرر الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا أن توصي به
6.1
المؤتمر الثامن عشر ،قد يكون من المستصوب اقتراح تعديالت يمكن إدخالها على الخطة االنتقالية إلصالح المنظمة
) ،(WMOستعتمد على الخيار المحدد الموصى به للمؤتمر الثامن عشر.
وعلى وجه الخصوص ،أشار الفريق  - AWGالمعزز إلى أن اإلخطار الموجه من المؤتمر الثامن عشر
6.2
إلى وزراء الخارجية يذكر إمكانية عقد مناسبة جانبية يشار إليها بأنها "جمعية هيدرولوجية" .ورحب الفريق - AWG
المعزز بهذه الفكرة ،ولكنه أوصى بعدم تسميتها "الجمعية الهيدرولوجية" تجنبا للخلط بينها والخيار باء) الموصوف في
القسم  4أعاله (ومع ذلك انظر الحاشية  .)19ونظرا ألنه من المحتمل أن يوافق المؤتمر الثامن عشر لعام  2021على
دورة استثنائية له ذات تركيز على مسائل المياه ،يمكن أن تبدأ عملية في المؤتمر الثامن عشر ،ربما من خالل إعالن
تقترحه "الجمعية الهيدرولوجية" ،يمكن أن ينظر إليه على أنه حل سابق للحل النهائي ،ربما يضم شكال من أشكال
بروتوكول هيدرولوجي ،يعتمده المؤتمر الثامن عشر ويحدد األساس لإلجراءات التي يجب اتخاذها في األشهر المقبلة.
فعلى سبيل المثال ،إذا أوصت الدورة االستثنائية ) (2019للجنة الهيدرولوجيا بالخيار باء) ،واعتمد المؤتمر الثامن عشر
هذا الخيار ،يمكن مناقشة عملية ترشيح أعضاء الجمعية الهيدرولوجية وغير ذلك من التدابير االنتقالية في المناسبة
الجانبية وتأييد المؤتمر لها من خالل إعالن ،يمكن أن يهيئ الظروف االجتماع األول المقرر عقده للجمعية
الهيدرولوجية الموصوفة في الخيار باء) في أقرب وقت مناسب.
وأخيرا ،مثل جميع اللجان الفنية األخرى القائمة ،ينبغي أن يعد الفريق  AWGالتابع للجنة الهيدرولوجيا
6.3
خطة انتقالية لكفالة إما االنتهاء من جميع األنشطة الجارية التي خططت في الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا
أو إبالغ الهيئة التأسيسية الجديدة المناسبة عن تقدم هذه األنشطة.
ـــــــــــــــــــــــــ
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

CHy-Ext.(2019)/INF.4

وثيقة مقدمة من:
األمين العام

لجنة الهيدرولوجيا
الدورة االستثنائية
جنيف 14-13 ،شباط /فبراير

13.III.2019
2019

ملخص المناقشات التمهيدية للدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا

)(CHy

قبل انعقاد الدورة االستثنائية للجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي يومي  13و 14شباط /فبراير  ،2019أتيحت
.1
ألعضاء اللجنة ) (CHyمنصة إلكترونية لمناقشات ما قبل الدورة لتقديم أفكارهم بشأن موضوعات من المقرر مناقشتها
في الدورة االستثنائية.
وبدأت المناقشات على اإلنترنت يوم  26تشرين الثاني /نوفمبر  2018وتضمنت  7أسئلة .وأغلقت المناقشة
.2
في  10شباط /فبراير  ،2019حيث نشر  250تعليقا بثالث لغات ،وردت من  69فردا ،من  41بلدا ،منها  15بلدا من
االتحاد اإلقليمي األول ،و 4بلدان من االتحاد اإلقليمي الثاني ،و 6بلدان من االتحاد اإلقليمي الثالث ،و 5بلدان من االتحاد
اإلقليمي الرابع ،وبلد من االتحاد اإلقليمي الخامس ،و 10بلدان من االتحاد اإلقليمي السادس .وتلقى الموقع  9749زيارة.
وأعد هذه األسئلة الفريق العامل االستشاري التابع للجنة ) ،(CHyبدعم من المستشارين الهيدرولوجيين
.3
اإلقليميين الستة ورئيس فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمياه .وتناولوا ثالثة مواضيع رئيسية:


ما هي التحديات الرئيسية المتعلقة بالمياه التي تواجهها المنظمة )(WMO؟ (السؤاالن  1و)2



ماذا يمكن أن تفعله المنظمة ) (WMOمن أجلك؟ (األسئلة من  3إلى )5



كيف يمكن تحسين هيكل المنظمة )(WMO؟ (السؤاالن  6و)7

ويقدم هذا الملخص نظرة عامة على القضايا الرئيسية التي ذكرها المجيبون .وال تظهر هنا سوى
.4
التعليقات األكثر شيوعا .ويمكن الوصول إلى المجموعة الكاملة من اإلجابات على الموقع الشبكي الخاص بمناقشات ما
قبل الدورة للجنة ).https://www.hydroref.com/chy-ext-presession/ :(CHy
السؤال :1

ما هي التغيرات والديناميات الخارجية التي تتطلب رد فعل من المرافق الوطنية للهدرولوجيا ومجتمع
الهيدرولوجيا في المنظمة )(WMO؟

 55ردا
أشار عدد كبير من المجيبين إلى القدرات المتطورة في مجال المعلومات والبيانات باعتبارها القضية
.5
الرئيسية للمجتمع الهيدرولوجي .ويتعين على المرافق أن تتعامل مع االحتياجات إلى البيانات الجديدة فيما يتعلق بالطاقة
المتجددة ،والقضايا اإليكولوجية ،ومشاريع الصرف الصحي في المناطق الحضرية ،والبنى األساسية الهيدرولوكية
والبنى األساسية للطرق ،وتغيير السياسات المتعلقة بالمياه .وتعتبر المنظمة ) (WMOمنصة قيمة لتبادل المعلومات
ألغراض التوجيه والمشورة بشأن استخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال الحصول على البيانات ،واالتصاالت
(ا لبرامج واألجهزة بما في ذلك الشبكات االجتماعية) وإدارة البيانات ،بما في ذلك البيانات الكبيرة ،والسواتل ،والذكاء
االصطناعي.
وثمة حاجة إلى شبكات كثيفة ومحسنة بشكل متزايد لتعزيز المعارف الهيدرولوجية .وعبر بعض
.6
المشاركين عن أسفهم ألن مرفقهم الوطني للهيدرولوجيا ال ينشر سوى البيانات ،وال ينشر نواتج ذات قيمة مضافة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ذكرت بيانات الوقت الفعلي ،ومراقبة الجودة ،وتحليل عدم اليقين على أنها تحسينات ضرورية
إلضافة قيمة لصناع القرارات.
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وتشكل المحافظة على سالمة السجالت ،السيما في سياق مراقبة يتغير بشكل سريع ،إلى جانب تشغيل
.7
المعدات الهيدرولوجية التقليدية والحديثة على حد سواء ،تحديا بالنسبة للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSsخاصة
في البلدان النامية .وأشار بعض المجيبين إلى الحاجة إلى حلول تتعلق بالقياس عن بعد لتجنب الصعوبات في الوصول
إلى المحطات المنعزلة .ويعتبر أيضا إنقاذ البيانات قضية مهمة.
ولمتابعة هذه التغيرات التكنولوجية ،يجب تدريب الموارد البشرية على معالجة البيانات وتوفير المعلومات
.8
ذات الصلة .وتواجه معظم المرافق تحديا يتمثل في االفتقار إلى الموظفين ذوي القدرة المناسبة في مجال التكنولوجيا.
وذكرت أيضا عدة مرات قضايا تتطلب ترتيبات تعاونية على المستوى المحلي والعابر للحدود والدولي،
.9
خاصة معالجة األمن المائي ،وفي سياق زيادة تواتر الظواهر الهيدرولوجية الخطرة .وهي تتيح للمنظمة ) (WMOفرصا
لتصبح جهة ميسرة في تقاسم المعارف والخبرات والتجارب لتعزيز التعاون بين المهنيين والمنظمات.
ولوحظ أن تقلبية المناخ وتغيره يؤثران على النظم الهيدرولوجية ويضيفان أبعادا جديدة للممارسات
.10
الهيدرولوجية القائمة؛ من قبيل البحوث في مجال أدوات التنبؤ ،والعالقات بين االتجاهات اإلقليمية ومتغيرات المناخ،
ودمج المعارف المحلية .وذكر الجفاف أيضا على أنه خطر متزايد ،بينما يواجه عدد من المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) (NHSsنقصا تاما أو ندرة في تدفق البيانات.
وعالوة على ذلك ،أشير إلى تغيرات اجتماعية اقتصادية تؤثر على الطلب على المياه؛ والضغط على
.11
البيئة؛ وتدهور التربة وما يرتبط بها من ترسبات المجاري والمسطحات المائية؛ وتعرض السكان وأنشطتهم ألضرار
الفيضان ،والكوارث واألوبئة .وشدد على الجانب الطويل األجل إلدارة المياه ،مع التنبؤات /التوقعات لفترات تصل إلى
 50عاما ،للقطاعات االقتصادية التي تعتمد على المياه.
السؤال :2

ما هي المجاالت الثالثة األولى التي يتعين فيها تعزيز قدرات المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،السيما من
خالل التعاون الدولي؟

 51ردا
المجال الذي يحتاج إلى دعم المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSsوالذي ورد أكبر عدد من اإلشارات
.12
بشأنه هو كمية البيانات التي ال تنفك تتزايد .وشدد المجيبون على ضرورة ضمان الجودة ومراقبة الجودة في سلسلة
الحصول على البيانات .كما اعتبر الوصول إلى نظم قواعد البيانات وإنشاء مراكز البيانات ،بما في ذلك المحاور
اإللكترونية لتباد ل البيانات ،على أنها عناصر هامة يجب توحيدها .وينبغي أن يساعد الدعم الدولي على تعزيز تقاسم
البيانات ،واستخدام أنساق البيانات المفتوحة ،وتطوير المعايير وأفضل الممارسات.
ويكمل هذه االحتياجات إلى البيانات تصميم شبكات مراقبة ،وصيانتها والسيما تحديثها ،والتي اعتبرها
.13
نصف المجيبين ذات أهمية حاسمة .ولم يشمل ذلك محطات األرصاد الجوية الهيدرولوجية فحسب ،بل وأيضا جميع
مكونات الدورة الهيدرولوجية ،بما في ذلك المياه الجوفية واألنهار الجليدية وجودة المياه .ويستلزم األمر توافر
تكنولوجيات منخفضة التكلفة وموثوقة ألجهزة االستشعار ،وأجهزة القياس ونقل البيانات .وأشير إلى المراقبة في الوقت
الفعلي عدة مرات.
وأكد مجيبون كذلك على إمكانيات الحصول على البيانات التي تتيحها تكنولوجيات االستشعار عن بعد،
.14
وكذلك إعداد واستيعاب البيانات الساتلية .وهناك مجال آخر أشير فيه إلى االحتياجات يتمثل في الحصول على صور
ساتلية أرضية وطبوغرافية عالية االستبانة.
وأشار نصف المشاركين إلى التدريب وبناء القدرات باعتبارهما ضرورة متكررة في جميع جوانب
.15
عملياتهم الهيدرولوجية ،بدءا من التثقيف العلمي للمهنيين من الشباب ووصوال إلى األنشطة الميدانية ،السيما في التكيف
مع التكنولوجيات الجديدة.
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وأثار ثلث المشاركين قضية تحسين النمذجة الهيدرولوجية والتنبؤ الهيدرولوجي باعتبارها مجاال رئيسيا
.16
يتعين تحسينه؛ خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ على األجل القريب والبعيد ،والظواهر المتطرفة (الفيضانات والجفاف)،
باستبانة عالية ،وتقليل حالة عدم اليقين في تنبؤات األرصاد الجوية.
السؤال :3

برامج أو مشاريع أو مبادرات المنظمة ) (WMOالتي يمكنها النهوض بمجال الهيدرولوجيا ،والتي
تثمنها أنت حاليا ،وما الذي تفتقده؟

 27ردا
أشار ربع المجيبين بأكملهم إلى أن برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRPوالمشاريع اإلقليمية
.17
لنظم رصد الدورة الهيدرولوجية ) ،(HYCOSوالمركز الهيدرولوجي ) ،(HydroHubوالنظام العالمي بشأن الحالة
والتوقعات الهيدرولوجية ) ،(HydroSOSونظام التوجيه الخاص بالفيضانات الخاطفة ) ،(FFGSباعتبارها األنشطة
األنجح التي ساهموا فيها .ومع ذلك ،شدد البعض على أن استدامة العديد من األنشطة على المدى الطويل تتأثر سلبا
بسبب االفتقار إلى التمويل المقدم من الحكومات ،إلى جانب عدم وجود استراتيجية طويلة األجل ،لمواصلة العمليات لما
بعد فترة التمويل الذي تمنحه المؤسسات المالية الخارجية.
وأشار البعض أيضا إلى أن المبادرة المعنية بنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية ) (CREWSيمكن أن
.18
تستفيد من زيادة الوعي ،والنشر ،والدعاية في البلدان.
وأخيرا  ،ذكر عدة مجيبين قيمة مراكز البيانات العالمية ،والمطبوعات (السيما دليل الممارسات
.19
الهيدرولوجية الذ ي ينبغي تحديثه بأحدث المعلومات) ،وبرنامج التعليم والتدريب ) ، (ETRPوبرنامج الحد من
مخاطر الكوارث.
السؤال :4

ما الذي تراه ضروريا للقيام بما يلي:
(أ)

ضمان إنتاج ونشر اإلنذارات بالفيضانات لتصل إلى جميع السكان في بلدك؟ وماذا تنتظر من
المنظمة ) (WMOفي هذا الصدد؟

(ب) مواجهة الجفاف في بلدك؟ وماذا تنتظر من المنظمة ) (WMOفي هذا الصدد؟
(ج) الدراية الكافية إلدارة المياه برشد ألغراض الغذاء والطاقة والصحة والغالف الحيوي؟
وماذا تنتظر من المنظمة ) (WMOفي هذا الصدد؟
 38ردا
باإلضافة إلى الروابط مع وكاالت الحماية المدنية ،ينبغي للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ومنظمات
.20
األرصاد الجوية الهيدرولوجية ذات الصلة أن تواصل التعاون الوثيق مع مختلف القطاعات االقتصادية لتحسين فوائد
اإلنذارات بالفيضانات الموجهة إلى السكان .ويمكن للمنظمة ) (WMOأن تساعد المرافق الوطنية للهيدرولوجيا )(NHSs
على كسب الدعم من صناع القرار من أجل إنشاء صندوق لتعزيز األنشطة الهيدرولوجية .وفي المجال العلمي ،ذكر
المجيبون التعاون مع فريق الخبراء التابع لبرنامج  FRIEND-Waterبموجب البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع
لليونسكو ) ،(UNESCO-IHPوتبادل الخبرات بين الممارسين والوكاالت الدولية ،بما في ذلك المفوضية األوروبية
ومركز البحوث المشترك التابع لها ،والبرامج األوروبية عبر الوطنية (من قبيل مشروع .)DAREFFORT
وورد عدد من التعليقات تدعو إلى توسيع نطاق استخدام وسائط التواصل االجتماعي ونشر التنبؤات
.21
واإلنذارات عبر القنوات اإلخبارية .وينبغي تشجيع نشر اإلنذارات في الوقت المناسب وبشكل مالئم على الصعيد
الوطني ،بما في ذلك الدورات والبرامج التعليمية للمواطنين والمدارس لفهم اإلنذارات باألخطار واالستجابة لها،
واستخدام التكنولوجيات الجديدة للوصول إلى البيانات (نهج "النافذة الواحدة" ،وخيارات الويب) باعتبارها آليات لتعزيز
نشر اإلنذارات .وأشار بعض المجيبين إلى ضرورة دعم معايير االتصال إلذكاء الوعي العام.
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واقترح مجيبون أيضا توسيع نطاق تقنيات التنبؤ بالفيضانات والجفاف لتشمل األعضاء من خالل توفير
.22
المنهجيات والنظم ،ووضع نماذج للتنبؤ على األجلين القريب والبعيد ،ودمج تأثيرات التربة والمناخ .وأشير أيضا إلى
أنه يتعين تحسين و/أو تنفيذ استيعاب البيانات ،والتحليل عالي االستبانة ،وتحليل عدم اليقين ،والمحاكاة المناخية
اإلقليمية ،والتنبؤات الموسمية ،والبيانات الرادارية .ومن المقرر وضع نظام لإلنذار المبكر يعتمد على مؤشرات بسيطة
وموثوقة كأداة مفيدة للتنبؤ بالجفاف.
وفيما يتعلق باإلغاثة من الجفاف ،أشار مجيبون إلى أن استخدام التكنولوجيات المنخفضة التكلفة (تحلية
.23
المياه ،وتجميع مياه األمطار ،والمستودعات خارج األنهار ،وإدارة إعادة تغذية المياه الجوفية ،وإعادة استخدام مياه
الصرف الصحي) تمثل حلوال يمكن دمجها في إدارة المياه ،وكذلك في تطوير نظم اإلنذار.
.24

وأشير أيضا إلى الحصول المجاني على المعارف والمنشورات باعتباره تدبيرا ضروريا.

السؤال :5

هل هناك أي شيء يمكن أن تفعله المنظمة ) (WMOإلذكاء وعي الوكاالت الحكومية التي تمول أنشطة
الهيدرولوجيا التشغيلية الخاصة بك ،بكفاءة هذه الخدمات وضرورتها لتحقيق الرفاه االجتماعي
واالقتصادي لبلدك؟ وكيف يرتبط مرفقك بالكوارث /الطوارئ ،والزراعة ،والصحة ،والوكاالت الوطنية
األخرى ذات الصلة ،واألوساط األكاديمية ،والقطاع الخاص؟

 27ردا
اقترح مجيبون تدابير مختلفة لتعزيز مكانة األنشطة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني ،وبالتالي توضيح
.25
تأثيرها االجتماعي واالقتصادي ،على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدعم المالي المخصص للمرافق الوطنية
للهيدرولوجيا ).(NHSs
وأشارت عدة تعليقات إلى أن الطريقة الفعالة للحصول على الدعم فيما بين صناع القرار تتمثل في تنظيم
.26
حلقات عمل متعددة األطراف معنية بالتوعية من شأنها أن تعزز التعاون المتعدد القطاعات .ومن شأن تسليط الضوء
على قيمة نظم المراقبة وا لتنبؤ الهيدرولوجية على الصعيد الوطني أن تساعد البلدان األعضاء على تبرير الخدمات التي
تقدمها المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) .(NHSsوتتمثل إحدى طرق تيسير هذا التعاون في تشجيع إعداد منصات تشاور
جديدة ،أو المشاركة في منصات التشاور القائمة ،حيث إن هذه المنصات تجمع مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في
مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي يمكنها توفير فرص لشرح دور المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي
السلسلة المعقدة إلدارة المياه.
وفي نفس السياق ،يمكن لتوسيع نطاق التعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو
.27
) (UNESCO-IHPأن يتيح فرصا جديدة للمشاركة مع مجتمع أكبر واالستفادة من االعتراف الواسع به داخل المجتمع
الهيدرولوجي.
وفي مجال التعليم والنشر ،يمكن أن تكون زيادة استثمارات المنظمة ) (WMOفي مجال بناء القدرات
.28
ووضع مبادئ توجيهية للخدمات الهيدرولوجية األساسية التي ينبغي أن يقدمها أي مرفق وطني للهيدرولوجيا )،(NHS
بما في ذلك الحد األدنى من المتطلبات النوعية ،وسيلة قيمة للوصول إلى جمهور أوسع والكتساب مزيد من الدعم من
وكاالت التمويل الوطنية .وقد يكون نشر قصص نجاح المشاريع أو الشراكات التي عززت التعاون المتعدد القطاعات
الذي يبرز أهمية المعلومات الهيدرولوجية ،فضال عن االستخدام المتكامل للمعلومات الهيدرولوجيا والمناخية ومعلومات
األرصاد الجوية ،مفيدا في إقناع وكاالت التمويل والوكاالت الوطنية بالقيمة المضافة للخدمات الهيدرولوجية.
ويمكن للمنظمة ) (WMOأن تشجع الحكومات على دعم االستثمار في تمويل المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
.29
) (NHSsوالهيدرولوجيا التشغيلية .وقد يساعد تعزيز مكانة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsفي هياكل المنظمة
) (WMOعلى تعزيز االعتراف بالهيدرولوجيا ومكانتها في الحكومات الوطنية وكذلك على الصعيد الدولي.
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ويجري التعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى من خالل طرائق متنوعة (من توزيع النشرات
.30
الهيدرولوجية في قاعدة بيانات أحادية النافذة يمكن الوصول إليها بحرية إلتاحة إمكانية الحصول على بيانات ومعلومات
توافر وتدفق المياه) ،وأنواع مختلفة من التعاقدات (بدءا من االتفاقات الثنائية والمشاركة المؤسسية ووصوال إلى اللجان
المشتركة) إما على األجل البعيد وإما عند الطلب عندما يكون ذلك مناسبا لجدول األعمال السياسي.
وأفادت بعض البلدان أن مرافقها الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSال عالقة لها بخدمات الكوارث والطوارئ،
.31
وال باألوساط األكاديمية ،وهو ما قد يساعد في تفسير السبب وراء عدم امتالك  60في المائة من البلدان لنظام إنذار مبكر.
السؤال :6

ما هي المنتديات الرئيسية (على سبيل المثال :أفرقة الخبراء ،واالتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية،
والمجلس التنفيذي /المؤتمر) التي تعمل منظمتك من خاللها في الوقت الحالي ،أو ترغب في العمل من
خاللها مع المنظمة ) (WMOفي مجال الهيدرولوجيا التشغيلية؟

 27ردا
أشار نصف المجيبين إلى أن لجنة الهيدرولوجيا واالتحادات اإلقليمية ،إلى جانب أفرقة الخبراء ذات
.32
الصلة التابعة لها ،كانت الوسائل الرئيسية للمشاركة في المنظمة ) ،(WMOبجانب أفرقة الخبراء التي تقدم مشاركة أكثر
تنظيما .وأشار البعض إلى أنه ينبغي الحفاظ على مفهوم اللجنة الفنية للهيدرولوجيا في هيكل إصالح المنظمة )(WMO
الجديد حيث إنه يوفر وسيلة لتوسيع نطاق االتصاالت الشخصية ومناقشات الخبراء .كما أشير بشكل خاص إلى منتديات
الهيدرولوجيا في االتحاد اإلقليمي الثالث واالتحاد اإلقليمي السادس ،التي كانت توفر طريقة ناجحة للتواصل وتبادل
الخبرات ،والتي نأمل أن تستمر في عملها.
وذكر عدة مرات أيضا النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية ) (WHYCOSوالمشاريع اإلقليمية لنظم
.33
رصد الدورة الهيدرولوجية ) (HYCOSكآلية للمشاركة في األنشطة التشغيلية.
وأشير عدة مرات إلى الفريق المفتوح العضوية من خبراء لجنة الهيدرولوجيا ) (OPACHEكحل جيد
.34
إلشراك مجموعة أكبر من الخبراء ذوي الكفاءات واألصول المختلفة.
وذكرت أيضا أشكال أخرى من العمل التعاوني ،من قبيل مجتمعات الممارسة ،ومنصات التبادل المعنية
.35
بالتنبؤ بالفيضانات وتقييم المخاطر ،والمنظمات المعنية بأحواض األنهار ،كمصادر قيمة لتبادل المعلومات والتعاون.
وأشار البعض إلى أن المنظمة ) (WMOال تزال يراها البعض على أنها منظمة تضم متخصصين في
.36
مجال األرصاد الجوية ،وهو ما شكل عائقا أمام مشاركتهم في أنشطة المنظمة ) .(WMOوكان هذا هو الحال بشكل
خاص في البلدان التي يفصل فيها بين المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) ،(NMSوهو ما يجعل مشاركة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSأكثر صعوبة فيما يبدو في بعض الحاالت.
وأشار عدد قليل من المجيبين إلى أنهم تمكنوا في بعض األحيان من اإلسهام في القضايا الهيدرولوجية
.37
التي نوقشت خالل دورة المجلس التنفيذي ،وأنه ينبغي تشجيع هذه الممارسة في الهيكل الجديد.
السؤال :7

تتعامل منظمات حكومية مختلفة مع األرصاد الجوية والهيدرولوجيا في العديد من البلدان .ما هو
اقتراحك لجعل هيكل المنظمة ) (WMOأكثر تكيفا مع هذا الواقع المشهود في إدارة القطاعات المختلفة،
لتحسين تنسيق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا بمزيد من الفعالية في البلدان األعضاء؟

 25ردا
اقترح معظم المجيبين ضرورة تعزيز الروابط بين المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا
.38
) (NHSsمن خال ل دمج احتياجات كل منهما على نحو أفضل ومواءمة توقعاتهما بشكل أوثق .وأشار البعض إلى أن هذا
األمر مفيد عند توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الوكاالت المحلية واألوساط األكاديمية.
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وعلى الصعيد الوطني ،أشير إلى عقد اجتماعات مع واضعي السياسات ،ودعم المشاريع الهيدرولوجية
.39
من خالل الميزانيات الحكومية للتنمية ،وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات األخرى ذلك الصلة والمشاركة في إدارة
المياه ،وكذلك توسيع نطاق استخدام بيانات االستشعار عن بعد في علم المناخ ،في معالجة الصلة بين الماء والطاقة
والغذاء ،باعتبارها تدابير إيجابية لدراسة وفهم الدورة الهيدرولوجية برمتها وإذكاء الوعي.
وشدد بعض المجيبين أيضا على دور المنظمة ) (WMOفي إقامة عالقات تآزر مع منظمات األمم المتحدة
.40
األخرى ،السيما في قيادة جمع ونشر البيانات.
وفيما يتعلق بدمج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ) (NMSوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSأو
.41
الفصل بينهما ،وعرض بعض المشاركين النجاح الذي حققته المنظمات في إيجاد حلول مختلفة لضمان مشاركة أوثق
(على سبيل المثال إنشاء مركز افتراضي معني بالفيضانات) ،ولكن شدد البعض على الحاجة إلى إطار تعاوني لتعزيز
العالقات بين األخصائيين في مجالي الهيدرولوجيا واألرصاد الجوية ،وعلى أنه ينبغي للمنظمة ) (WMOدعم وتشجيع
هذا التعزيز على الصعيد الوطني وفيما بين األعضاء.
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