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ملخص تنفيذي

كل عام تتسبب الظواهر الجوية الهيدرولوجية الخطيرة في شتى أنحاء المعمورة في خسائر متعددة وكبيرة تلحق
بالممتلكات والبنية األساسية تتكبد بسببها المجتمعات المحلية تبعات اقتصادية وخيمة ربما تستمر لسنوات عديدة.
ويحدث هذا كله على الرغم من التنبؤ بدقة بكثير من هذه الظواهر الخطيرة ،ورغم توزيع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالمسؤولة إلنذارات سريعة تتضمن معلومات دقيقة.
وتكمن أسباب هذا التباين الواضح في وجود ثغرات بين إصدار التنبؤات واإلنذارات بالظواهر الجوية
الهيدرولوجية من جهة ،وإدراك السلطات المسؤولة عن الحماية المدنية /إدارة الطوارئ والجمهور بشكل عام
لآلثار التي يمكن أن تنطوي عليها تلك الظواهر ،من جهة أخرى .وتبسيطا ً لألمر ،فبينما يوجد إدراك لما يمثله
الطقس ،ال يوجد في كثير من األحيان إدراك لما يمكن أن يتسبب فيه الطقس.
وإذا أُريد سد هذه الثغرة ،فالبد من إعداد نهج شمولي إزاء رصد الظواهر الجوية الهيدرولوجية الخطيرة،
ونمذجتها والتنبؤ بها ،وما يترتب على آثارها من مخاطر متسلسلة .ومعالجة هذه المشكلة سيتطلب بذل جهود
متعددة التخصصات ومتكاملة ومركزة بدرجة كبيرة .وهذا أمر جوهري لكفالة االستفادة من أفضل المعارف
العلمية المتاحة ،وأفضل الخدمات ،وإلدارة الظواهر المتعددة المخاطر اليوم ،وتوفير أفضل قاعدة أدلة ممكنة
التخاذ القرارات الباهظة التكلفة بشأن البنية األساسية الالزمة لحماية السكان في المستقبل نظراً إلى تغير المناخ.
وتحسين فهم اآلثار التي يمكن أن تترتب على الظواهر الجوية الهيدرولوجية الخطيرة يمثل تحديا ً للمرافق
الوطنية ( )NMHSsوالوكاالت الشريكة ،السيما وكاالت الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية ()DRCPAs
وتشكل هذه المبادئ التوجيهية خارطة طريق تحدد النقاط البارزة المختلفة بدءاً بخدمات التنبؤ واإلنذار بالطقس
ووصوالً إلى خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار.
وحتى تكون هذه المبادئ التوجيهية كاملة ،فإنها تعرض أيضا ً الخطوة األخيرة المتمثلة في التنبؤ باآلثار الفعلية،
وإن كان من المعروف أنها عملية متطورة جداً تتطلب تعاونا ً وثيقا ً مع الوكاالت الشريكة وبحوثا ً هامة في مسائل
التعرض لتلك اآلثار والتأثر بها .وفي كثير من األعضاء ،لن تندرج هذه الخطوة ضمن مسؤوليات المرافق
الوطنية ( )NMHSsولكنها ستقع على كاهل وكاالت الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية ((DRCPAs
والوكاالت األخرى.
وتحقيق تقدم من عمليات التنبؤ واإلنذار بالطقس للوصول إلى خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على
أساس اآلثار ،يمثل تحوالً في نموذج تقديم الخدمات بالنسبة إلى عدد كبير من المرافق الوطنية ( )NMHSsوإن
كان متوافقا ً تماما ً مع خطة تنفيذ إستراتيجية تقديم الخدمات المعتمدة في  013.2ولمساعدة األعضاء في هذه
العملية ،تتضمن المبادئ التوجيهية أمثلة كثيرة تساعد على توضيح طبيعة التغييرات المبينة ،كما تتضمن قسما ً
يتناول نهجا ً ممكنا ً إلدارة التغييرات يالئم هذا السياق.

الفصل  :1مسوغات التنبؤ على أساس اآلثار

لم يعد كافيا ً تقديم تنبؤات أو إنذارات جيدة بالطقس ،فالناس اآلن يطالبون بمعلومات عما يجب أن يفعلوه لكفالة
سالمتهم وحماية ممتلكاتهم.
1.1

التأقلم من األخطار الجوية الهيدرولوجية

لقد أتاحت أوجه التقدم العلمي في مجال التنبؤ بالطقس التي تحققت في دوائر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
( )WMOالقدرة على تقديم إنذارات موثوقة بأخطار األرصاد الجوية الهيدرولوجية بدقة وبمهلة زمنية تحققان
مباشر ًة مهمة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوهي :تقديم إنذارات باألخطار
الجوية الهيدرولوجية دعما ً لسالمة األرواح وللتخفيف من الضرر الذي يلحق بالممتلكات .وكي تتخذ الحكومات
والقطاعات االقتصادية والجمهور اإلجراءات المناسبة ،من الالزم أن يعرفوا الكيفية التي ستؤثر بها األخطار
الجوية على حياتهم وسُبل عيشهم وممتلكاتهم وعلى االقتصاد.
فما زال أشخاص كثيرون يموتون ،وما زالت التكاليف االجتماعية واالقتصادية المرتبطة باألخطار الجوية
الهيدرولوجية آخذة في االرتفاع ،ويرجع ذلك في بعض األحيان إلى عدم تقدير وفهم آثار وعواقب األخطار
الجوية الهيدرولوجية على رفاههم.
فكيف ينبغي أن يغيّر أعضاء المنظمة ( )WMOما يفعلونه لحل هذه المشكلة؟ وكيف يمكنهم ،عند القيام بذلك ،أن
يساهموا في النمو االقتصادي باالستفادة من العلم والتكنولوجيا والبيانات وغيرها من الموارد من داخل أوساط
األرصاد الجوية وغيرها لتعزيز قدرة المجتمعات على التأقلم مع األخطار الجوية الهيدرولوجية؟
1.2

النتائج المنشودة

تستند فائدة الخدمات واإلنذارات إلى قدرة الناس على استخدام المعلومات واتخاذ قرارات فعالة .ومن ثم ،فإن
التعزيز المؤسسي وتحسين نظم الرصد والتنبؤ وجودة اإلنذارات بالظواهر الجوية الهيدرولوجية شرطان مسبقان
ضروريان ،ولكنهما غير كافيين ،لخفض اآلثار السلبية .وإيجازاً ،ال يضمن اإلنذار الدقيق والمناسب التوقيت
باألحوال الجوية الهيدرولوجية سالمة الحياة أو يحول دون حدوث خلل اقتصادي رئيسي (انظر اإلطار في
الصفحة .)2
ومن الالزم أن تعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsبفعالية أكبر مع وكاالت الحد
من مخاطر الكوارث والحماية المدنية ( ،)DRCPAsوكذلك مع الجمهور وأصحاب الشأن ،لمساعدة الناس على
فهم الكيفية التي يمكن بها لألخطار أن تؤثر عليهم وذلك لكفالة اتخاذ اإلجراءات المالئمة .وبمراعاة هشاشة
أوضاع البنية األساسية إزاء األخطار الجوية الهيدرولوجية وسلوك الناس المرجح أثناء حالة طوارئ ،يمكن
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsأن تساعد على اإلقالل إلى أدنى حد من اآلثار
السلبية الناجمة عما يرتبط بهذه األخطار من خسائر في األرواح ومن أضرار وخسائر مادية.
ومع التسليم بضرورة التركيز في المقام األول على سالمة األرواح والممتلكات ،من الالزم أن تستجيب المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا الحتياجات العمل لتقديم خدمات فعالة من أجل تحقيق النمو االقتصادي
واالستدامة ،ذلك النمو الذي يعتمد على استغالل اآلثار المفيدة للطقس ،وتجنب اآلثار السلبية.
1.3

التنبؤ على أساس اآلثار

من الممكن معالجة المسائل المبينة أعاله لتوضيح ما هية األثر المترتب على خطر معين أو أخطار متعددة
بالنسبة إلى الفرد أو المجتمع المعرض للخطر .وتشمل األمثلة التنبؤ باآلثار المحتملة لهطول األمطار على
مستخدمي الطرق أثناء ساعات االزدحام ،أو بآثار إغالق مطار نتيجة لشدة الرياح على الركاب .فهذه األشياء
يمكن القيام بها بطريقة ذاتية بالعمل مع زبائن وسائل النقل ،أو بطريقة موضوعية من خالل وضع نموذج لآلثار
باستخدام مجموعات بيانات هشاشة األوضاع والتعرض للمخاطر فضالً عن معلومات األرصاد الجوية .وفهم

المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار
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لماذا تسفر التنبؤات الجيدة بالطقس عن استعداد سيئ؟
درس بشكل مالئم و/أو تقدّر حق قدرها وكان
ثمة أمثلة عديدة حدث فيها تنبؤ جيد بأخطار جوية ولكن اآلثار لم ُت َ
االستعداد غير كافي .وتصور حالتان الحاجة إلى تجاوز اإلنذارات الجوية.
الحالة  - 1إعصار هايان المداري

(يولندا)

إن أبرز مثال حدث مؤخراً هو إعصار هايان (يولندا) المداري ،الذي ضرب الفلبين كعاصفة من الفئة  5في 7
تشرين الثاني /نوفمبر  .2013فحتى  14كانون الثاني /يناير  ،2014كان قد أفيد بأن  6,201من األشخاص قد قُتلوا،
وأصيب  28,626شخصاً ،بينما كان  1,785ما زالوا في عداد المفقودين .وقد تضرر باإلعصار أكثر من ستة عشر
مليونا ً من األشخاص ويتجاوز تقدير األضرار التي لحقت بالبنية األساسية وبالزراعة  827مليون دوالر أمريكي*.
وقد تسبب في وفيات كثيرة عرام العاصفة الذي نتج عن الريح التي بلغ الحد األقصى لسرعتها المستدامة لمدة عشر
دقائق  275كيلومتراً في الساعة .فهل كانت س ُتنقذ أرواح لو توافرت معرفة أفضل باآلثار المحددة لهذه العاصفة؟
على األرجح ،نعم .فقد صدرت إنذارات دقيقة من هيئة األرصاد الجوية  -وهي إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية
والفلكية في الفلبين ( - )PAGASAبشأن األمطار الغزيرة والرياح الشديدة في الوقت المناسب ،وأرسلت الحكومة
طائرات ومروحيات إلى المناطق التي كان من األرجح أن تتضرر .غير أن هذا كله لم يكن كافياً ،فمن المرجح أن
عمليات إجالء أكثر استفاضة من المناطق المعرضة كان من الممكن أن تحدث بسرعة أكبر**.

الحالة  - 2إعصار فيتو المداري
يُبرز إعصار فيتو المداري ،مع أنه أقل شدة من إعصار هايان ،بعض أوجه القصور في اإلنذارات

بالطقس.

فقد بدأ ذلك اإلعصار في التأثير على البر الرئيسي الصيني في  6تشرين األول /أكتوبر  2013مسبّبا ً قدراً كبيراً
من الضرر واألعطال .ففي خالل الفترة من الساعة  20:00بالتوقيت المحلي يوم  7تشرين األول /أكتوبر والساعة
 14:00بالتوقيت المحلي يوم  8تشرين األول /أكتوبر ،هطل في شنغهاي  156ملليمتراً من األمطار ،وهو ما يمثل
أكبر هطول لألمطار في غضون  18ساعة سُجّ ل منذ عام  .1961وكانت اآلثار كبيرة جداً :فقد اجتاحت الفيضانات
 97طريقاً؛ كما اجتاحت  900مجتمع محلي ،مع تضرر الكثير من مرافق وقوف السيارات الموجودة تحت األرض
والكثير من السيارات؛ وتضررت بعض مصدات الفيضانات أو ُدمرت .وغمر تدفق مياه األنهار المفرط أربع
مناطق .وبحلول  11تشرين األول /أكتوبر ،كان هناك أكثر من  1.2مليون شخص تأثروا مباشرة ،مع اإلبالغ عن
حالة وفاة واحدة ،وغمرت المياه زهاء  28مليون هكتار من األراضي الزراعية .ويقدّر أن الخسائر االقتصادية
المباشرة بلغت  890مليون يوان صيني .وفي مقاطعة  ،Zheijangأُبلغ عن سبع حاالت وفاة وتقدّر الخسائر
االقتصادية المباشرة بأكثر من  33مليار يوان صيني.
وقد أصدر مرفق شنغهاي لألرصاد الجوية التابع إلدارة األرصاد الجوية الصينية ( )CMA/SMSإنذارات دقيقة وفقا ً
إلجراءات وبروتوكوالت التشغيل المعيارية ،بحيث زادت الشدة من اللون األزرق إلى اللون األحمر عندما ساء
الوضع .وتم إنذار أكثر من  18مليون شخص.
ومع ذلك ،فإن رد الجمهور كان “لماذا تأخرت اإلنذارات هكذا؟”
وقد صدر اإلنذار ذو اللون البرتقالي بهطول األمطار في الساعة  05:36بالتوقيت المحلي يوم  8تشرين األول/
أكتوبر وصدر اإلنذار باللون األحمر في الساعة  07:38بالتوقيت المحلي .وكان هذا اليوم هو أول أيام الدراسة
والعمل بعد العطلة القومية الصينية .وتزامن وقت إصدار أشد اإلنذارات أيضا ً مع ساعات االزدحام ،إذ كان
االنتقال الصباحي جاريا ً قبل مدة ليست بالقصيرة قبل أن يدرك أشخاص كثيرون شدة الوضع .وقد حال انسداد
الطريق دون وصول أشخاص كثيرين إما للجهات التي يقصدونها وإما عودتهم إلى منازلهم.

لماذا حدث هذا ،إذا كان التنبؤ دقيقا ً للغاية؟
يستند نظام اإلنذار الصيني في المقام األول ،كما في معظم البلدان ،إلى عتبات األرصاد الجوية ،ويشمل أيضا ً كل
مستوى من مستويات اإلنذار ملخصا ً لإلجراءات الموصى باتخاذها عند صدور اإلنذار .وهذه اإلجراءات ذات
طابع عام إلى حد كبير وال توفر توجيها ً محدداً بشأن ظرف معيّن .وال يأخذ المتنبئ في االعتبار عاد ًة هشاشة
أوضاع السكان وتعرّ ضهم للخطر .وفي حالة اإلعصار المداري فيتو ،كان معنى ذلك هو عدم إصدار أعلى مستوى
من اإلنذار إال بعد أن كانت ساعة االزدحام الصباحية قد بدأت منذ مدة ال يُستهان به وعندما كانت عتبات األرصاد
الجوية المالئمة قد تم تجاوزها بالفعل.
_____________
2014 ،NDRRMC

*

المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

**

تقرير بعثة الخبراء الموفدة بعد إعصار هايان (يولندا) إلى الفلبين ،مانيال وتاكلوبان 12-7 ،نيسان /أبريل .2014
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مخاطر الكوارث والتنبؤ باآلثار الجوية الهيدرولوجية أمران يتجاوزان بوجه عام اختصاص أخصائيي األرصاد
الجوية وأخصائيي الهيدرولوجيا .ومع ذلك ،فبالنظر إلى أن المخاطر واآلثار كثيراً ما تتسبب فيهما ظواهر
جوية هيدرولوجية متطرفة ،يمكن أن يقال إن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsهي
أكثر جهة مهيّأة للتنبؤ بآثار تلك الظواهر ،في إطار شراكات مع جهات أخرى .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن
تؤدي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsدوراً داعما ً في توفير المعلومات الجوية
الهيدرولوجية لتمكين شركائها من التنبؤ باآلثار.
ويتطلب النجاح في التنبؤ على أساس اآلثار تعاونا ً مع الجهات األخرى التي يتوافر لديها ما يلزم من خبرة
وموارد ومعرفة ،من قبيل البيانات الديمغرافية؛ وتقنيات المصادر الحاشدة؛ ونظم المعلومات الجغرافية (،)GISs
والتشغيل المتبادل ،وإدماج واستخدام بيانات أطراف ثالثة ،لتقديم خدمات التنبؤ باآلثار التي ال يمكن للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن تقدمها بمفردها .وهذا من شأنه أن يشمل أيضاً ،من منظور مستخدمي
الخدمات ،مساهمة الجماعات األكثر عُرضة للكوارث في نظام المعلومات .ومن شأن مورّ د الخدمات والمستفيدين
منها ،عاملين سويا ً عن كثب ،توفير صوت موحّ د ومتكامل وذي حجيّة تتردد أصداؤه بالنسبة للجميع ،بحيث يتخذ
الجميع بدورهم إجراءات فعالة.
والغرض من هذه المبادئ التوجيهية أن تكون بمثابة خارطة طريق لمساعدة أعضاء المنظمة ( )WMOعلى
مواصلة تطوير خدماتهم للتنبؤ واإلنذار على نحو يم ِّكن المستخدمين من فهم عواقب مخاطر ظواهر الطقس
المتطرفة فهما ً تاماً ،واتخاذ اإلجراءات المالئمة للتخفيف من آثارها .وخارطة الطريق المذكورة تحدد عدة
خطوات ،على النحو المبين هنا ،لتحقيق الغرض المشار إليه أعاله .وإقراراً بأن كل خطوة الحقة تنطوي على
مزيد من التعقيد ،وتقتضي مزيداً من التعاون مع الوكاالت الشريكة المختصة ،وإدراج بيانات تتجاوز البيانات
التي تدرج عادة في اإلنذارات بالمخاطر ،فقد تم توخي الحذر بشكل خاص عند إعداد هذه المبادئ التوجيهية
لإلشارة بوضوح إلى التحديات والمتطلبات التي تنطوي عليها كل خطوة من هذه الخطوات المتتابعة.
وقد أعدت هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة أعضاء المنظمة ( )WMOفي التقدم انطالقا ً من خدمات التنبؤ واإلنذار
بالطقس إلى التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار على نحو يتماشى مع استراتيجية المنظمة
( )WMOلتقديم الخدمات وخطة تنفيذها (مطبوع المنظمة رقم  .)1129ولقد أعدت هذه المبادئ لمساعدة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsعلى أن تظل مالئمة ،وأكثر استجابة لالحتياجات المجتمعية
المتغيرة ،وأن تضطلع بدورها بوصفها الصوت ذا الحجية الذي يريد الناس أن يسمعوه ويفهموه ،ولتعزيز
االستفادة من استثمارات مستدامة من القطاع الخاص والجهات المانحة.

الفصل  :2المفاهيم األساسية في خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار

تاريخياً ،اعتبرت جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التنبؤ بالطقس عنصراً محوريا ً في
مهمتها ،ويصدر معظمها أيضا ً إنذارات بالطقس في حالة توقع طقس يتسم بالخطورة .وفي حالة كل من التنبؤات
واإلنذارات بالطقس ،ينصب التركيز على الحالة التي سيكون عليها الطقس .وتدعو هذه المبادئ التوجيهية إلى
التحول من اتباع النموذج القائم على أساس الطقس إلى نموذج يركز في المقام األول على التنبؤ باآلثار .وبعبارة
أخرى ،ينبغي أن يتطور محور التركيز إلى ما سيفعله الطقس.
وبعض المفاهيم التي تقوم عليها فكرة التنبؤ باآلثار تتجاوز المصطلحات التي جرت العادة على استخدامها في التنبؤ
بالطقس .ويرد أدناه تعاريف المصطلحات البالغة األهمية لغرض هذه المبادئ التوجيهية.

2.1

الخطر

يعرَّ ف الخطر بأنه عنصر األحوال الجوية الهيدرولوجية أو العنصر الجيوفيزيائي أو الذي يتسبب فيه اإلنسان
ويشكل مستوى من التهديد لألرواح أو الممتلكات أو البيئة.
2.2

جانب عدم اليقين في التنبؤات الجوية الهيدرولوجية

يشير جانب عدم اليقين في التنبؤات الجوية الهيدرولوجية إلى حدود القدرة على التنبؤ التي تفرضها حالة
المعارف العلمية والعشوائية المتأصلة في نظام األرصاد الجوية الهيدرولوجية .وفي األجزاء التالية ستشرح هذه
المبادئ التوجيهية بتحديد أكبر الكيفية التي يندمج بها عدم يقين تنبؤات األرصاد الجوية الهيدرولوجية مع العوامل
ذات الصلة بالتعرّ ض للخطر وهشاشة األوضاع للمساعدة في التحديد الكمي للمخاطر.
2.3

التعرض للخطر
ُّ

يشير التعرّ ض إلى منْ وما قد يتضرر في منطقة قد تحدث فيها ظواهر خطرة .فإذا كان السكان غير موجودين
في بيئات يمكن أن تكون خطرة (أو غير معرّ ضين لبيئات يمكن أن تكون خطرة) ،وإذا كانت الموارد االقتصادية
غير موجودة في بيئات يمكن أن تكون خطرة (أو غير معرّ ضة لبيئات يمكن أن تكون خطرة) ،فلن تحدث كارثة.
فالتعرّ ض مح ِّدد ضروري ،ولكن غير كافٍ ،للخطر .فمن الممكن أن يكون هناك تعرُّ ض ،ولكن ال توجد هشاشة
أوضاع ،كالعيش في سهل فيضاني ولكن مع وجود وسائل كافية لتعديل هيكل المباني والسلوكيات للتخفيف
من الخسارة المحتملة .ومع ذلك ،فإن هشاشة األوضاع إزاء الخطر تعني أيضا ً ضرورة التعرّ ض له .ويعتمد
التعرّ ض على الوقت ( )tوالمكان (.)x
ومن أمثلة التعرّ ض المرتبط بالموقع الجغرافي قيادة مركبة على جسر أثناء عاصفة ريحية .وإلبراز الطابع
الظرفي للمثال ،فإن الرافعة (الونش) أكثر عرضة بكثير أثناء نفس العاصفة الريحية مقارنة بسيارة موجودة على
مستوى الشارع .وقد يوجد تعرّ ض بسبب التوقيت على نطاقات زمنية مختلفة .فعلى سبيل المثال ،سينجم عن
عاصفة ريحية تهب أثناء ذروة ساعة االزدحام الحضري عامل تعرّ ض أكبر كثيراً مما ينجم عن نفس العاصفة
الريحية التي تهب على منطقة ريفية غير مأهولة بالسكان في منتصف الليل.
2.4

هشاشة األوضاع

تشير هشاشة األوضاع إلى قابلية العناصر المعرَّ ضة ،من قبيل البشر وسُبل عيشهم وممتلكاتهم ،لتكبد التأثيرات
السلبية عندما يتأثرون بخطر ما .وترتبط هشاشة األوضاع باالستعداد الطبيعي للعناصر المعرّ ضة أو مدى
تأثرهم أو هشاشة أوضاعهم أو أوجه ضعفهم أو أوجه عجزهم أو انعدام قدراتهم ،التي تزيد من التأثيرات
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السلبية .وهشاشة األوضاع تخص كل حالة على حدة ،فهي تتفاعل مع الخطر لتولّد مخاطر .ولذا ،قد تكون
هشاشة األوضاع معتمدة على الوقت والمكان أيضا ً.
فعلى سبيل المثال ،فإن التحصينات من الفيضانات تشيد بحيث تحمي السكان في المناطق المنخفضة .وكمثال
آخر ،نفذت والية فلوريدا بالواليات المتحدة قوانين بناء أكثر صرامة في أعقاب إعصار أندرو في عام .1992
2.5

المخاطر

ألغراض هذه المبادئ التوجيهية ،تعرّ ف المخاطر بأنها احتمال وقوع ضرر على البشر وسُبل عيشهم
وممتلكاتهم ،وحجم هذا الضرر ،بسبب تعرضهم لخطر ما وهشاشة أوضاعهم في مواجهته .وقد يتغير حجم
الضرر نتيجة إلجراءات التصدي إما للحد من التعرّ ض أثناء مسار الظاهرة أو للحد من هشاشة األوضاع في
مواجهة أنواع الخطر ذات الصلة بوجه عام.
ويمكن التعبير بشكل رياضي عن المخاطر على النحو

التالي:

∣)∣Risk of impact (x, t
∣)≡∣hazard (x, t)∣∪∣vulnerability (x, t) ∣∪∣exposure (x, t
حيث ∪ هو مستوى عدم يقين تنبؤات األرصاد الجوية الهيدرولوجية مع درجة هشاشة األوضاع ،ومستوى
التعرّ ض .والمخاطر:
•

قد تكون مرتبطة بعضها بعضا ً ويمكن أن تكون تأثيراتها مر ّكبة .فمن الممكن حدوث العديد أو الكثير من
المخاطر في آن واحد داخل نفس المنطقة .وهذا يقتضي وجود قدرة على مقارنة تلك المخاطر وإجراء
ً
مقارنة بأخرى ،قد ال تكون بالضرورة متعلقة باألرصاد
مفاضالت ،وتقييم األهمية النسبية لمخاطر معينة
الجوية الهيدرولوجية؛

•

ال يسهل دائما ً تحديد هويتها وتحديدها كميا ً وتصنيفها ،وفي بعض األحيان ُتحدد هويتها بعد انقضاء مدة
طويلة على اإلحساس بعواقبها السلبية؛

•

يختلف تقييمها من الناحية االجتماعية .ومن ثم ،فإن المخاطر التي ُتعتبر خطيرة في مكان ما قد ُتعتبر أقل
خطورة في مكان آخر ،أو قد تكون هناك مرونة في قبول المخاطر.

2.6

التنبؤات واإلنذارات بالطقس ،وعلى أساس اآلثار ،وباآلثار

نحن نعرّ ف هذه النماذج الثالثة المنفصلة للتنبؤ توخيا ً للوضوح؛ وثمة أوجه دقيقة في التمييز فيما بينها:
النموذج  - 1التنبؤات واإلنذارات بالطقس (األخطار فقط) :هذه األنواع من التنبؤات واإلنذارات تحتوي على
معلومات ال تشير سوى إلى المتغيرات الجوية وكيفية تغيرها على النحو المتوقع .وفي حالة اإلنذارات بالطقس ،ال
ينصب التركيز إال على التنبؤ باألخطار التي يكون الطقس أساسها.
المثال “ :1من المتوقع الليلة أن تهب رياح بورا بسرعات تبلغ  20متراً في

الثانية”.

المثال “ :2من المتوقع اليوم أن تهب عواصف رعدية شديدة بحيث تتجاوز عصفات الرياح  60ميالً في

الساعة”.
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النموذج  - 2التنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار (األخطار وهشاشة األوضاع فقط) :المقصود من هذه األنواع
من التنبؤات واإلنذارات هو التعبير عن اآلثار المتوقعة نتيجة للطقس المتوقع.
المثال “ :1ومن المتوقع أن تهب رياح بورا الليلة مما قد تنتج عنه تأخيرات في خدمات العبّارات أو إلغاء تلك
الخدمات”.
المثال “ :2فسينتج عن عواصف رعدية شديدة تتجاوز عصفاتها  60ميالً في الساعة ضرر يلحق باألشجار وخطوط
الكهرباء”.

النموذج  - 3التنبؤات واإلنذارات باآلثار (األخطار ،وهشاشة األوضاع ،والتعرَّ ض) :المقصود من هذه األنواع
من التنبؤات واإلنذارات هو توفير معلومات مفصّلة على مستوى الفرد أو النشاط أو المجتمع المحلي .وبالنسبة
للكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،ستكون هذه األنواع من التنبؤات من اختصاص
الوكاالت الشريكة وال تمثل دوراً للمرفق نفسه.
المثال “ :1من المحتمل جداً الليلة إلغاء خدمات العبّارات لجزيرة  Bračبسبب رياح

بورا”.

المثال “ :2قد تحدث تأخيرات واسعة النطاق في المرور في كينغستون بسبب خطر ُّ
تعطل خطوط الكهرباء لسقوط
أشجار كبيرة عليها وإغالقها للطرق نتيجة لعواصف رعدية شديدة”.

ومن المهم مالحظة أن معرفة سياق التعرُّ ض المحلي (أي طرق العبّارات المعروفة واألحياء التي توجد فيها
أشجار كبيرة بشكل خاص بالقرب من خطوط الكهرباء) أمر مطلوب من أجل صياغة تنبؤات باآلثار.
2.7

الشراكات في تقديم الخدمات :المسؤولية العامة والحكومية

تشير الشراكات في تقديم الخدمات إلى التفاعالت المطلوبة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا،
ووكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية ( )DRCPAsوغيرها من الجهات الفاعلة داخل الحكومات المحلية
أو البلدية أو الوطنية لتنفيذ نظام للتنبؤات واإلنذارات بالطقس .وفي بعض البلدان تكون المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا مخوّ لة سلطة العمل بصفة هيئة تعرض اآلثار فضالً عن التنبؤ بالطقس .ولكن في بلدان
أخرى تحتفظ وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية ( )DRCPAsبسلطة التنبؤ واإلنذار باآلثار .وفي هذه
الحاالت من الالزم إقامة شراكات قوية كي يتسنى تحقيق الفوائد الكاملة لخدمات التنبؤ واإلنذار على أساس
اآلثار.

الفصل  :3التطور نحو التنبؤ باآلثار
3.1

التنبؤات العامة

تقع على جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،كجزء من واجباتها األساسية ،مسؤولية إعداد
تنبؤات عامة فيما يتعلق بمجاالت مسؤولياتها .وهذه التنبؤات هي شواهد للتطور المتوقع للمتغيرات الجوية
الحساسة من قبيل الرياح ،ودرجة الحرارة والرطوبة والهطول ،إلخ .ويمكن تقديم التنبؤات إما على نحو قطعي
أو احتمالي .وقد زاد التحول نحو نهج احتمالي أكثر من ذي قبل زيادة كبيرة بقدوم ُنظم تنبؤ المجموعات .ويتطور
اإلبالغ بالتنبؤات من توفير التنبؤات على أساس جدول زمني منتظم (مثالً ،يجري تحديثها أربع مرات يوميا ً)
إلى نموذج يجري فيه تحديثها باستمرار تقريباً ،عن طريق نص مكتوب ،أو رسوم بيانية ،أو اإلذاعة ،وكذلك من
خالل الرسائل النصية ،والبريد اإللكتروني ،وتطبيقات األجهزة المحمولة ،مع قدوم التكنولوجيا الالسلكية.
مثال من مرصد هونغ كونغ ( ،)HKOهونغ كونغ ،الصين
يقدم مرصد هونغ كونغ ( )HKOتنبؤات بالطقس للجمهور ،والعاملين في مجال الشحن ،وقطاع الطيران ،فضالً
عن مستخدمين خاصين آخرين ،من خالل مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع من بينها الموقع الشبكي للمرصد،
وتطبيقة األجهزة المتنقلة ‘ ’MyObservatoryواالتصال بمرفق الرصد ( ،)the dial-a-weather serviceوالصحافة،
واإلذاعة ،والتليفزيون ،والمواقع الشبكية للتواصل االجتماعي .ويقوم أخصائيو األرصاد الجوية المحترفون في
المرصد بإعداد برامج تليفزيونية وعرضها يوميا ً من أجل بثها تليفزيونيا ً .ويجري المتنبؤون ومسؤولو خدمات
الطقس في المرصد أيضا ً مقابالت إذاعية عن آخر تطورات حالة الطقس.
ويقدم مرصد هونغ كونغ أيضا ً تنبؤات آلية بالطقس تستند إلى نماذج التنبؤ العددي بالطقس ( .)NWPوتجري
معالجة النتائج من النماذج الحاسوبية وإدماجها آليا ً إلنتاج تنبؤات تخص مواقع محددة ليتسنى للجمهور أن يفهم
تغيرات الطقس على المستوى اإلقليمي.

3.2

اإلنذارات على أساس عتبات جوية ثابتة

توجد لدى الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا إنذارات للتعامل مع األخطار الهامة التي
يتوقع أن تهدد األرواح أو الممتلكات .ويشمل هذا المستوى األعلى من المعلومات الرسائل التي تق ّدم على أساس
غير روتيني وحسب الحاجة .وبوجه عام ،تتضمن هذه النواتج تقديم عناوين رئيسية محددة ،و /أو نظام ألوان
مشفر أو نظاما ً للترقيم ،و/أو تفعيل نظم متخصصة إلرسال الرسائل إلى الجمهور ال ُتستخدم إال أثناء الظواهر
المتطرفة .وقد تشمل الظواهر الجوية الهيدرولوجية التي تق ّدم في ما يتعلق بها هذه اإلنذارات الفيضانات،
والعواصف الشتوية ،وطقس الحمِل الحراري الشديد ،ودرجات الحرارة المتطرفة ،وسوء نوعية الهواء.
وفي حين أن توجيه رسائل في إطار اإلنذارات كثيراً ما يعرض اآلثار المتوقعة للجمهور ووكاالت الحد من
الكوارث والحماية المدنية ( ،)DRCPAsفإن الدافع إلى إصدار هذه اإلنذارات المبكرة كثيراً ما يكون عوامل
أساسها الطقس فقط (مثل ،سرعات الرياح التي تبلغ “س” كيلومتر في الساعة على األقل ،وسقوط الجليد بارتفاع
«ص» سم على األقل ،وكثيراً ما يمكن التعبير عنهما كاحتمال بلوغ أو تجاوز عتبة ثابتة (مثالً ،يوجد احتمال
بنسبة  60في المائة ،لبلوغ سرعات الرياح “س” كيلومتر في الساعة على األقل).
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مثال من المرفق الوطني لألرصاد الجوية ( )NWSفي الواليات المتحدة
يستخدم هذا المرفق سلّم سافير  -سيمبسون ( )http://www.nhc.noaa.gov/sshws.shtmlلتصنيف آثار النظم
المدارية واإلبالغ عن آثارها استناداً إلى تزايد سرعة الرياح
اﻟﻔﺋﺔ

3.3

رﯾﺎح ﻣﺳﺗﻣرة

1

 95-74ﻣﯾل /ﺳﺎﻋﺔ
 82-64ﻋﻘدة
 153-119ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ

2

 110–96ﻣﯾل /ﺳﺎﻋﺔ
 95–83ﻋﻘدة
 177–154ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ

3
)ﺧطﯾرة(

 129–111ﻣﯾل /ﺳﺎﻋﺔ
 112–96ﻋﻘدة
 208–178ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ

4
)ﺧطﯾرة(

 156–130ﻣﯾل /ﺳﺎﻋﺔ
 136–113ﻋﻘدة
 251–209ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ

5
)ﺧطﯾرة(

 157ﻣﯾل /ﺳﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر
 137ﻋﻘدة أو أﻛﺛر
 252ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر

اإلنذارات بالطقس باستخدام العتبات ذات الصلة المتفق عليها مع المستخدمين /الممارسين

تعمل اآلن بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا مع منظمات أخرى ال صلة لها بالطقس ،من
قبيل منظمات قطاعات األعمال واألمن والتمويل ،ومنظمات الصحة والسالمة ،للتحديد الكمي للعتبات ولتوفير
إنذارات موجهة على أساسها .وكثيراً ما تح َّدد هذه العتبات استناداً إلى احتمال حدوث خطر معيّن ،مما يساعد
المنظمات في اتخاذ قراراتها وإدارة أنشطتها .ومن األمثلة على ذلك إعداد معايير لدعم اإلنذارات من أجل مطار
ما ،مع االتفاق مع الزبائن على عتبات محددة سلفا ً.
3.4

اإلنذارات بالطقس مع التفاوت المكاني /الزمني في العتبات

في هذه المرحلة من التحول نحو اإلنذارات على أساس اآلثار ،ال ُتحدد العتبات سلفا ً وقد تتباين تلك العتبات وفقا ً
للحالة المكانية والزمانيةّ ،
لتمثل تغيُّر أوجه الهشاشة.
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مثال من دائرة األرصاد الجوية الفرنسية

9

()Météo-France

حُددت عتبات موجات الحرارة بالتعاون مع المعهد الوطني لمراقبة الصحة العامة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية
والصحة وحقوق المرأة.
ومن أجل هذا الخطر المحدد ،أُجريت استقصاءات بشأن الوفيات وضوهيت ببيانات مناخية ،وأدت تلك
االستقصاءات إلى تصميم مؤشر لألرصاد الجوية األحيائية ،يستند إلى مزيج من درجات الحرارة المتطرفة .ثم
حُددت العتبات وفقا ً لنتائج االستقصاءات وجرى تكييفها على مستوى البلد بأكمله ،بحيث تباينت النتائج تباينا ً كبيراً
بين الجزء الشمالي  -الغربي من البلد والمناطق المطلة على البحر األبيض المتوسط في الجنوب الشرقي.

التباين الزمني في العتبات  -مثال النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة في الواليات المتحدة
هذه الخدمة ،كما يوحي اسمها ،قد صُممت لتقديم “خطر قريب األجل بحدوث فيضان خاطف في المجاري
واألحواض المائية الصغيرة” .وقد استحدثها مركز البحوث الهيدرولوجية ( )HRCفي سان دييغو ،كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية.
والهدف من هذا النظام التوجيهي الخاص بالفيضانات الخاطفة هو توفير قيمة تشخيصية ( ُتعرف باسم التوجيه
الخاص بالفيضانات الخاطفة) تشير إلى كمية األمطار الالزم سقوطها خالل مدة معينة داخل حوض ما حتى يحدث
فيضان داخل المستجمع .والقصد من النظام هو تحديث قيمة تلك الكمية و“تسجيل” كمية األمطار التي دخلت بالفعل
المستجمع .وبهذه الطريقة ،يأخذ النظام في الحسبان ظروف المستجمع السابقة ويمكن أن يحسب كمية األمطار
اإلضافية الالزمة حتى يحدث فيضان .وعندما تطبّق هذه القيم في الوقت الحقيقي ،باالقتران بتنبؤات آنية أو مسبقة
فإنها يمكن أن ُتستخدم في إصدار إنذار بفيضان خاطف.
وقد استخدم المرفق الوطني لألرصاد الجوية ( )NWSفي الواليات المتحدة هذا النظام لسنوات كثيرة ،وهو يمثل
مثاالً جيداً لإلنذار بالطقس القائم على أساس عتبات غير ثابتة وإنما متغيرة لسقوط األمطار.

مثال للتباين المكاني في العتبات من المرفق الوطني لألرصاد الجوية في كرواتيا
عتبات درجات الحرارة بشأن خطر حدوث موجات حرارة في ثماني مدن في كرواتيا
درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻘﺻوى )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟدﻧﯾﺎ )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(
20.1

21.2

22.9

أوﺳﺑﯾك

35.2

36.7

38.8

زﻏرب

20.2

21.3

22.9

زﻏرب

33.7

35.1

37.1

ﻛﺎرﻟوﻓﺎك

20.0

21.1

22.7

ﻛﺎرﻟوﻓﺎك

34.5

35.9

38.0

ﻏوﺳﺑﯾﺗش

17.0

18.0

19.6

ﻏوﺳﺑﯾﺗش

32.1

33.4

35.4

رﯾﺑﻛﺎ

22.7

23.7

25.1

رﯾﺑﻛﺎ

32.7

33.9

35.5

ﻛﻧﯾن

20.5

21.6

23.1

ﻛﻧﯾن

35.5

ﺳﺑﻠﯾت

25.8

26.8

28.2

دوﺑروﻓﻧﯾك

25.4

26.3

27.6

أوﺳﺑﯾك

36.9

39.0

ﺳﺑﻠﯾت

33.9

35.1

36.7

دوﺑروﻓﻧﯾك

32.3

33.2

34.7

وﺻف اﻟﻌﺗﺑﺎت
ﺧطر ﺣدوث ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﻣﺗوﺳط
ﺧطر ﺣدوث ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﻣرﺗﻔﻊ
ﺧطر ﺣدوث ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﺑﺎﻟﻎ اﻻرﺗﻔﺎع
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خدمات التنبؤ واإلنذار بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار

كخطوة تالية في عملية التطوير نحو خدمات التنبؤ واإلنذار باآلثار ،يوصى بأن تنظر جميع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في الفوائد المحتملة من توفير إنذارات على أساس اآلثار للجمهور ولوكاالت
الحد من الكوارث والحماية المدنية ( .)DRCPAsوالتمييز األساسي بين اإلنذار العام بالطقس واإلنذار على أساس
اآلثار هو إدراج هشاشة أوضاع الناس وسُبل العيش والممتلكات إزاء األخطار الجوية الهيدرولوجية .أي أن أثر
الطقس يكون هو الموجِّ ه في إعداد الرسائل ،ال الطقس نفسه.
وينطوي التحول إلى النموذج القائم على اآلثار على عدد من عوامل معقدة .فعلى سبيل المثال ،قد يؤدي التنبؤ
بقيمة تتجاوز مجموعة معينة من درجات الحرارة والرطوبة النسبية إلى إصدار إنذار بموجة حرارة .ولكن،
في إطار اإلنذارات على أساس اآلثار ،ال تكون األخطار المحدقة هي وحدها الدافع وراء إصدار إنذار بموجة
حرارة مثالً لكن يؤخذ في الحسبان أيضا ً عنصرا المكان والزمان .وفي بعض الحاالت قد ترغب المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في أن تكون رسائل اإلنذار التي توجهها بخطر حدوث موجة حرارة مفرطة في
وقت مبكر جداً من الموسم ،مختلفة عن الرسائل المماثلة بخطر حدوث موجة حرارة مفرطة ولكن في منتصف
الصيف ،أو بالتنبؤ بظاهرة فيضان قد يكون له أثر في منطقة مزدحمة بالسكان أكبر كثيراً من أثره في بيئة ريفية
(عامل هشاشة األوضاع).
وقد تتغير هشاشة األوضاع إزاء الخطر بفعل سالمة البنية األساسية ،وكذلك تعرّ ض السكان للخطر أو مدى
تأثرهم به .وقد تتغير هشاشة األوضاع نفسها بمرور الوقت مع تعزيز سالمة البنية األساسية .ومن األمثلة على
هذه الحالة األخيرة تنفيذ قوانين بناء أكثر صرامة في فلوريدا في أعقاب إعصار أندروا في عام .1992
ولعل عمليات تقييم هشاشة األوضاع ،التي غالبا ً ما تنفذ إلعداد آليات لنقل المخاطر مثل التأمين ،توفر مصدراً
مثاليا ً للبيانات الخاصة بهشاشة البنية األساسية المادية .ومثال على ذلك «مبادرة تقييم مخاطر الكوارث في
)P ،التي تجمع البيانات بانتظام على مستوى األسر المعيشية في كثير من
المحيط الهادئ وتمويلها» ( CRAFI
البلدان الجزرية في المحيط الهادئ.
مثال من الصين
فيما يلي مثال إلنذار بإعصار تيفون على أساس اآلثار في  10آب /أغسطس  2013نشأ تيفون “جوت” العنيف
فوق بحر الفلبين .وفي  11آب /أغسطس  2013كان “جوت” قد بلغ قوة تيفون هائل وبلغ البر في غونزو في
 14آب /أغسطس  .2013وكانت إدارة األرصاد الجوية في مقاطعة غوانغدونغ قد أولت قدراً كبيراً من االهتمام
لتيفون “جوت” بدءاً من  11آب /أغسطس .وتنبأت إدارة األرصاد الجوية ،كجزء من خدماتها ،بموقع وصوله
البر ،والهطول المصاحب له ،وتوزيع سرعة الرياح ،باستخدام نموذج التيفون .واستطاعت اإلدارة ،باستخدام
هذه المعلومات ،أن ترسم خريطة لآلثار باستخدام نموذج تقييم آثار كارثة التيفون .ويقسّم هذا النموذج اآلثار إلى
سبع درجات باستخدام نموذج ذي شفرات لونية .فعلى سبيل المثال ،يعني اللون األحمر “آثار شديدة” ويعني اللون
األخضر “آثار طفيفة” .وقد قُدمت خرائط اآلثار هذه إلى وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية ()DRCPAs
وإدارة وسائل النقل ،وغيرها من اإلدارات الحكومية في المقاطعة .واتخذت هذه اإلدارات الترتيبات الخاصة
بالوقاية من الكوارث والحد منها وفقا ً لخرائط اآلثار.

3.6

خدمات التنبؤ واإلنذار باآلثار
األوضاع.

فيما يتعلق بخدمات التنبؤ واإلنذار باآلثار ،يُنظر بشكل محدد في التعرّ ض إلى جانب الخطر وهشاشة
فالمقصود من هذه األنواع من التنبؤات واإلنذارات توفير معلومات مفصلة لألفراد واألشياء المعرّ ضين للخطر
على وجه التحديد.
ولتوفير هذه األنواع من اإلنذارات ،يجب أن تتوافر لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (أو
لدى الوكالة الحكومية المسؤولة) معلومات مفصّلة عن هشاشة األوضاع والتعرّ ض ذات الصلة بالخطر وعن
فرادى األشخاص والكيانات التي تقدم لها التنبؤات .وال يمكن تقديم التنبؤات واإلنذارات باآلثار إالّ في الحاالت
التي تقيم فيها المرافق الوطنية ( )NMHSsشراكات قوية مع الوكاالت المختصة أو جماعات المستخدمين.

المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار
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ومن األمور البالغة األهمية لنجاح خدمة اإلنذار ،كما ُذكر من قبل ،إقامة عالقات قوية بين المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsووكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية ( )DRCPAsلكي تكون
هذه اإلنذارات مالئمة ومفيدة قدر اإلمكان .بل ويمكن القول ،خاصة بالنظر إلى تزايد موثوقية التنبؤ العددي
بالطقس وتزايد قواعد بيانات التنبؤات الرقمية القائمة على نماذج التنبؤ العددي بالطقس ،إنه سيلزم تخصيص
نسبة متزايدة من وقت المتنبئين إلقامة هذا التعاون والعالقات.
ومن ثم ،سيلزم أن تخصص المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsموارد لفهم العالقات
فيما بين التغايرات المكانية والزمنية في هشاشة األوضاع والتعرّ ض من حيث صلتها بمختلف األخطار.
وسيفضي هذا الفهم بعد ذلك إلى إصدار رسائل إنذار من المرافق توفر معلومات مجدية عن اآلثار لمن تقدم لهم
الخدمات.
وبعد التحديد الوارد أعاله للتطور من تنبؤات الطقس العام إلى اإلنذارات باآلثار ،يستعرض الجدول الوارد أدناه
الكيفية التي يمكن أن تتطور بها اإلنذارات اللفظية باستخدام ظاهرة سقوط أمطار غزيرة كمثال.
العوامل المدمجة

تطوير نموذج اإلنذار باستخدام ظاهرة سقوط األمطار بغزارة كمثال:

التنبؤ العام

غداً سيكون يوما ً بارداً تهب فيه الرياح ورطبا ً مع تو ّقع ّ
رخات من المطر
الغزير جداً بعد الظهر وفي المساء

الخطر

اإلنذارات ذات
العتبات الثابتة

من المتوقع غداً حدوث تراكمات لألمطار تتراوح من  30مم إلى  40مم بين
الساعة  14:00ومنتصف الليل

الخطر

اإلنذارات ذات
العتبات المحددة
للمستخدمين

من المتوقع بعد ظهر الغد سقوط أمطار غزيرة بكثافات من المحتمل أن تبلغ
 3مم في  10دقائق ،مما يؤدي إلى تدفق مفرط في نظام التصريف (ويُالحظ
أن هذا النوع من اإلنذار من شأنه أن يصدر عاد ًة إلى سلطة البلدية فقط)

الخطر ،هشاشة
األوضاع

اإلنذارات ذات
العتبات المتباينة
مكانيا ً وزمانيا ً

التباينات المكانية :اإلنذارات بالطقس  -من المتوقع غداً حدوث تراكمات
لألمطار تتراوح من  20مم إلى  30مم في المناطق المنخفضة بين الساعة
 14:00ومنتصف الليل؛ مع احتمال حدوث تراكمات تتراوح من  50مم إلى
 60مم في االرتفاعات التي تتجاوز  1500متر.

الخطر ،هشاشة
األوضاع

التباينات الزمنية :اإلنذارات بالطقس  -من المتوقع حدوث تراكمات لألمطار
تتراوح من  15مم إلى  20مم غداً بعد الظهر أثناء ساعات االزدحام.
(مالحظة :العتبة األدنى في األوقات التي ستكون فيها الطرق مزدحمة
اإلنذار على أساس
اآلثار

جداً).

من المتوقع حدوث تراكمات لألمطار تتراوح من  20مم إلى  30مم غداً بين
الساعة  14:00ومنتصف الليل؛ مما ينتج عنه احتمال إغالق الطرق بسبب
حدوث فيضان على نطاق منطقة الجنوب  -الشرق.

الخطر ،هشاشة
األوضاع

(يالحظ التمييز الدقيق بين اإلنذار على أساس اآلثار واإلنذار على أساس
العتبات الموصوف أعاله .والفارق هو أن اإلنذارات على أساس العتبات ال
تحدد إال الفيضان المعمّم ،أما اإلنذار على أساس اآلثار فقد ذكر بشكل محدد
أثراً ،وهو في هذه الحالة إغالقات الطرق.
اإلنذارات باآلثار

من المتوقع أن تطول مدة السير على الطريق  A111بمقدار ساعة بسبب
حدوث ّ
تعطل كبير في حركة المرور في منطقة الجنوب  -الشرق غداً بعد
الظهر نتيجة لفيضان موضعي من المتوقع أن يحدث في أعقاب سقوط
األمطار بغزارة.

الخطر ،هشاشة
األوضاع،
التعرُّ ض

) بشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثارWMO( المبادئ التوجيهية للمنظمة
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مثال من المملكة المتحدة (دائرة األرصاد

 في هذه الحالة هي خطر انقالب المركبات – بسبب شدة- التنبؤ بآثار مباشرة

ومن المهم مالحظة أن أكبر اآلثار (باللون األحمر) ليست في مواقع أشد الرياح

Vehicle OverTurning (VOT (Model)
St Jude’s Storm 28th October 2013

Maximum Risk on the UK Road Network
Low Risk

Low - Medium Risk

Medium - High Risk

High Risk

© Crown copyright Met Office

مثال من وزارة البيئة الكندية
http://weather.gc.ca/airquality/( اتبعت وزارة البيئة الكندية نهج اآلثار في برنامجها بشأن نوعية الهواء
 فمن خالل شراكات مع سلطات البيئة والصحة على كل من المستوى االتحادي ومستوى.)pages/index_e.html
 إلى،)AQHI( ’ تستند التنبؤات واإلنذارات الخاصة بـ ‘مؤشر الصحة المرتبط بنوعية الهواء،المقاطعات والبلديات
 وترد في هذه.مستويات محددة للمخاطر على الصحة وما يرتبط بها من آثار محتملة على الناس المعرضين للخطر
. للحد من المخاطر المرتبطة بمستويات تلوث الهواء المتنبأ بها،النواتج بيانات تدعو إلى اتخاذ إجراءات
Air Quality Health Index

Toronto – Air Quality Health Index

Choose a Provincial Summary

Current

AB | BC MB NB | NL | NS ON | PE | QC SK

Past 24 hr | AQHI by Station

Observed at: 1:00 PM EDT Thursday 18 April 2013
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This table shows a summary of the most recent forecast values of the Air Quality Health Index
for many Canadian cities.
City

Value

Calgary

3 - Low Risk

Charlottetown

2 - Low Risk

Edmonton

3 - Low Risk

Fredericton

2 - Low Risk

Halifax

3 - Low Risk

Montréal

3 - Low Risk

Ottawa (Kanata Orléans)

2

3

4

Low risk
(1–3)

5

6

7

8

Medium risk
(4–6)

At-Risk Population:

9

10

+

High risk
(7–10)

Very
high

General Population:

• Enjoy your usual outdoor activities.
• Find out if you are at risk.

• Ideal air quality for outdoor activities.

4 - Moderate Risk

Prince George

2 - Low Risk

Québec

3 - Low Risk

Regina

4 - Moderate Risk

Saint John

1

Forecast Maximums

Health Message

Issued at: 6:00 AM EDT Thursday 18 April 2013
Thursday

4 - Moderate Risk

Thursday night

4 - Moderate Risk

Friday

3 - Low Risk

2 - Low Risk

Saskatoon

4 - Moderate Risk

St. John’s

2 - Low Risk

Toronto

3 - Low Risk

Vancouver

3 - Low Risk

Winnipeg

3 - Low Risk

Who is at risk?

Did you know...?

People with heart and lung conditions are most
affected by air pollution.

To reduce air pollution, you should limit the use of
small gas-poweed machines such as lawnmowers,
leaf blowers, chainsaws and snow blowers.

To find out if you are at risk, consult the health
guide, your physician, or your local health
authority.
Visit the national AQHI Web site to learn more
about the AQHI.

The ACHI is an initiative between Environment Canada, Health Canada, The Ontario Ministry of the
Environment, The Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, Toronto Public Health and the Clean Air
Partnership.
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التصورات األولية للتطبيقات المفاهيمية والتشغيلية للتنبؤ باآلثار
ّ

من المهم ،قبل االنتقال إلى التنبؤ على أساس اآلثار أو التنبؤ باآلثار ،أن يفهم المرفق الوطني لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا النماذج المفاهيمية الممكنة التي يقوم عليها النموذج ،وكذلك ال ُنهج التشغيلية المستخدمة حاليا ً.

النموذج المفاهيمي
يصوّ ر الشكل  1العالقة فيما بين العناصر الرئيسية لنظام للتنبؤ باآلثار .وتوجد ثالثة مسارات ممكنة لتقدير تقييم
ألثر خطر ما من األخطار الجوية الهيدرولوجية.
-1

تمثل األسهم المتصلة نهج النمذجة الذي يُحسب فيه كل عنصر بالتحديد .ويتطلب القيام بذلك توافر بيانات
مفصلة عن هشاشة األوضاع والتعرض ،وهي بيانات قد يلزم الحصول عليها من وكاالت أخرى.

-2

أما السهم البرتقالي المنقط فهو يتعلق بنهج أكثر ذاتية ُتجمع فيه معلومات نوعية من الخبراء
وتمثل هذه المعلومات خالصة خبرتهم وتتيح تقدير اآلثار مباشر ًة من حجم الخطر.

-3

وتمثل األسهم الحمراء نهجا ً تقليديا ً بدرجة أكبر يتعلق فيه حجم اآلثار المرجحة تعلقا ً مباشراً بحجم الخطر
الجوي .وهذا النهج يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر والحد منها ،ولكنه ال يراعي صراحة التعرّ ض أو
هشاشة األوضاع؛ فهو ال يراعي سوى حجم الخطر الجوي نفسه.

الشركاء.

ﺗطرﻓﺎت اﻟطﻘس واﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﺗﻌرض
اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺧطر اﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﻲ
ھﺷﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع

اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ
ﻋدم ﯾﻘﯾن رﺋﯾﺳﻲ
ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻘدم ،وﻟﻛن ﻻ ﯾزال ﯾﻣﺛل ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻘﯾداً
ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻘدم
اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧوي

الشكل  – 1العالقة بين العناصر الرئيسية لنظام التنبؤ باآلثار
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ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺗوﺳطﺔ

X
ﻣﺗوﺳطﺔ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺟداً

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺟداً

اﻷرﺟﺣﯾﺔ

ﻣرﺗﻔﻌﺔ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻷﺧﺿر :ﻟﯾس ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧطر ﺟوي ﺷدﯾد

اﻵﺛﺎر

اﻷﺻﻔر :ﻛن واﻋﯾﺎ ً
اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ :ﻛن ﻣﺳﺗﻌداً

ﺧﺻص ﻟوﻧﺎ ً ﻟﻺﻧذار اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣزﯾﺟﺎ ً ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷرﺟﺣﯾﺔ

اﻷﺣﻣر :اﺗﺧذ إﺟراءاً

)اﻟﻣﺻدر :ﻣﻛﺗب اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ(

الشكل  – 2مصفوفة المخاطر
النهج التشغيلي
يوصى بأن تعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا مع وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية
التابعة لها لتحديد كيف يمكن مراعاة احتمال حدوث خطر متوقع وشدته المحتملة بالترافق لوضع “مصفوفة
مخاطر” .ويصور الشكل  2تطبيقات تشغيلية مقترحة لمفهوم اإلنذار باآلثار ،يجمع ما بين اآلثار واألرجحية
لوضع “مصفوفة مخاطر” ،تعبر عن المخاطر من خالل مخطط ألوان بسيط في شكل “إشارات المرور” .ويشار
هنا إلى أن اآلثار تنطوي على تقييم لهشاشة األوضاع والتعرّ ض.
وعلى العكس من النظام التقليدي لإلنذار بالطقس على أساس العتبات أو نظام اإلنذار “نعم أو ال” ،ييسر النهج
الذي تصوره المصفوفة الواردة أدناه ما يلي:
كبيرة.

-1

وسيلة مستمرة للتعبير المبكر عن اآلثار المحتملة ،قبل حدوث ظاهرة جوية هيدرولوجية
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وسيلة للتعبير تدريجيا ً عن تغيّر توقعات المخاطر كدالة على تباين أرجحية التعرض وهشاشة األوضاع
واألحوال الجوية الهيدرولوجية.

وهذا النهج تستخدمه دائرة األرصاد الجوية في المملكة المتحدة وفي عدد من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا األوروبية األخرى التي تساهم في خدمة اإلنذارات باألحوال الجوية (.)www.meteoalarm.eu
3.8

فوائد خدمة اإلنذار باآلثار

يستند إيجاد إنذارات باآلثار والنظم الداعمة لها إلى وجود تنسيق وثيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ومنظمات مختلفة ،من بينها وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية .وفوائد هذه الشراكات
متعددة وتكفل أن يثمر تقاسم المعرفة والخبرة عن توجيه رسائل بشأن اآلثار تكون مالئمة لمستخدمي هذه
المعلومات .وتحديداً ،تسفر عملية وضع إطار لآلثار عن ما يلي:
•

تحسين التخطيط لسيناريوهات مختلفة استناداً إلى العتبات أو اآلثار المختلفة أو تضافر اآلثار؛

المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار

•

تحسين التخطيط االحترازي (أفضل النتائج ،وأسوأ النتائج ،وأرجح النتائج)؛

•

معلومات عن مستوى الثقة في التنبؤ الذي من شأنه أن ينقل معلومات إضافية من أجل صنع القرارات
على نحو أفضل (تقدير للمخاطر أكثر استنارة)؛

•

معلومات جديدة لتيسير تحقيق فوائد اجتماعية أوسع نطاقاً؛

•

أساس التحليل الالحق آلثار األخطار الطبيعية للمساعدة في التخطيط والتصدي والتخفيف من اآلثار؛

•

عملية شاملة ومنسقة تتناول التصدي للكوارث والتأهب لها؛

•

إدراك مشترك

للموقف.

وتنقل التنبؤات واإلنذارات باآلثار رسالة أكثر أهمية لتمكين المعرضين للمخاطر من اتخاذ إجراءات مناسبة
للتخفيف من التأثيرات السلبية العامة لألخطار الجوية.
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الفصل  :4العناصر الموصى بإدراجها في تطوير خدمات التنبؤ واإلنذار باآلثار

من أجل تحقيق فوائد خدمات التنبؤ واإلنذار باآلثار ،على النحو المبين في الفصل  ،3سيلزم أن تعالج المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا مسألة إقامة ُنظم وتزويدها بالموظفين في إطار شراكة مع وكاالت
أخرى كثيرة .وفيما يلي عرض لبعض هذه العناصر.
4.1

الشراكات

يتوافر لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ما يلزم من خبرة وقدرة للتعامل مع التنبؤ واإلنذار
باألحوال الجوية الهيدرولوجية .ولكن أخصائيي األرصاد الجوية ال يتعلمون ،خالل عملهم المعتاد ،ما يكفي
عن أوجه هشاشة األوضاع ،والتعرّ ض ،وإدارة الكوارث الطارئة .ولذا يلزم وجود تعاون بين هذه المرافق
وحكوماتها والهيئات الدولية والمؤسسات العلمية والمجتمعات المحلية ،كما يلزم حصولها على دعم من جميع
تلك الجهات .ومن المتوقع أن يسفر هذا التعاون عن تحسين تقييم المخاطر ومراقبتها على نحو أفضل ،وإصدار
إنذارات مبكرة ،وتحسين التصدي بشكل عام لألخطار وللكوارث.
ومن الالزم إقامة شراكات رئيسية مع المنظمات التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن سالمة وأمن السكان ،بما
يشمل وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية ( )DRCPAsالتي تمثل شركاء ومستخدمين رئيسيين .فهي يمكن
أن تساعد على تقييم أوجه هشاشة األوضاع ،واآلثار المحتملة ،وإجراءات التخفيف الضرورية للتصدي لهذه
اآلثار .ورهنا ً بالسياسات العامة الوطنية ،يمكن أن تكون هذه الوكاالت قادرة على قيادة عملية إعداد إنذارات على
أساس اآلثار ،حتى ولو كانت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا هي التي تستهل هذه العمليات
وتدعمها.
والمبادئ التوجيهية إلنشاء مذكرة تفاهم وإجراء تشغيلي قياسي بين مرفق وطني لألرصاد الجوية أو مرفق
وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووكالة شريكة (مطبوع المنظمة رقم  )PWS-26 ،1099يقدم أمثلة تحدد
خطوات رئيسية معينة في إقامة هذه الشراكات واالتفاقات .وللتمكين من تقاسم البيانات والممارسات الجيدة،
والدعم فيما بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والشركاء ذوي الصلة ،يجب التوصل إلى فهم
موحد وجماعي لعمليات صنع القرار التي ينطوي عليها الحد من الكوارث ،بدءاً من أول إنذار بالظاهرة وانتها ًء
بالتصدي لها والتعافي منها.
وينبغي أن يؤخذ في االعتبار ما يلي عند إقامة شراكات مع الوكاالت المحتملة:

•

تحديد الكيانات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية التي ينبغي أن تدعم أو التي تدعم بالفعل ضرورة
التنبؤ باآلثار؛

•

تحديد حوكمة واضحة بين األطراف بما في ذلك اللجان التوجيهية واألفرقة االستشارية؛

•

كفالة وجود أطر قانونية متفق عليها لتيسير تقاسم الملكية الفكرية وتبادل أفضل ممارسة؛

•

إنشاء إدارة للبرامج تشمل أدواراً ومسؤوليات في مجال استحداث وتنفيذ وتقديم نواتج وخدمات على
أساس اآلثار ،والتحقق من تلك النواتج والخدمات؛

•

وضع استراتيجية اتصاالت لتحديد الخدمات المتوقعة ،ودور (أدوار) األطراف (بما في ذلك السكان
المحليون) ،وأنشطة التوعية؛

•

االتفاق على استراتيجية للتحقق من نظام إدارة الجودة وتقييمه وتوفيره ،وضمان النواتج والخدمات؛

•

تقييم ما إذا كان التعاون الدولي

مطلوبا ً.
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ﺷراﻛﺔ اﻷﺧطﺎر
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺗوﻓﯾر ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺑﺣوث
وﻣﺷورة ﺑﺷﺄن اﻷﺧطﺎر
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ودواﺋر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

الشكل  – 3شراكة األخطار الطبيعية في المملكة المتحدة
في عام  ،2011أنشئت شراكة األخطار الطبيعية ( )NHPفي المملكة المتحدة لتحسين اتساق وجودة إدارة األخطار
على نطاق الحكومة ،والتخطيط واالستعداد لألخطار الطبيعية ،وإصدار إنذارات بها والتصدي لها .وشراكة
األخطار الطبيعية ( )NHPهي شراكة بين المنظمات الرئيسية في المملكة المتحدة في مجال علوم وبحوث
األخطار الطبيعية (انظر الشكل .)3
وتهدف الشراكة ( )NHPإلى تقديم تقديرات وأبحاث وإرشادات بشكل منسّق عن المخاطر الطبيعية إلى الحكومات
ودوائر المقاومة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
4.2

تطوير المعلومات والخدمات

تتمثل الخطوة التالية بعد إقامة شراكات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في تسخير هذه
العالقات لتصميم ووضع إطار عمل يركز على اآلثار .وهذا يربط الظواهر الجوية الهيدرولوجية التاريخية
بمعلومات عن هشاشة األوضاع ،والتعرّ ض ،واآلثار المسجّ لة .ويوصى بأن تعتمد المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا في تقديم إسهاماتها على البيانات التاريخية ،والبيانات المناخية المتاحة في وحداتها المعنية
بالخدمات المناخية .وينبغي تقاسم المعايير التي تنتج عن ذلك والتي تمثل اآلثار أساسها ،وينبغي جعل الوصول
إليها ميسوراً لجميع األطراف.
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وسوف تح َّدد هذه المعايير من خالل طائفة متنوعة من العوامل ،من بينها معلومات عن الخطر ،وهشاشة
األوضاع ،والتعرُّ ض تستند إلى معايير محددة بشأن الطقس ،وتقييمات وخرائط للمخاطر ،وبيانات اجتماعية
اقتصادية .ويلزم أيضا ً وجود سُبل لمراقبة تغيّر األوضاع والتصدي لها ،عن طريق عدد من المصادر ،ربما بما
يشمل وسائل التواصل االجتماعي ،لكفالة وصول معلومات محدثة عن اإلنذارات إلى جميع المستخدمين.
ومن الالزم استحداث نهج كلي في رصد ونمذجة الطقس القاسي واألخطار الطبيعية التي تترتب عليه واآلثار
الناجمة عن تلك األخطار ،والتنبؤ بذلك الطقس وبتلك اآلثار .وسيتطلب هذا مسعى علميا ً موجها ً متعدد
التخصصات ويتسم بدرجة كبيرة من التكامل لترجمة مخاطر األخطار الطبيعية إلى خدمات بشأن اآلثار وعملية
تحقق لتقييم فوائد وأداء الخدمات المصممة خصيصا ً للمستخدمين .وقد تلزم إعادة النظر في استراتيجيات الرصد
كي يمكنها أن تدرج الرصدات المسجلة والمتبادلة والمتكاملة لآلثار في نظم التنبؤ .وهذا سيحقق فوائد مزدوجة،
فهو سيتيح أوالً التحقق من صحة اآلثار ومن عواقبها (وهذا يمكن أن يحدث من خالل تكنولوجيات المصادر
الحاشدة) ،وثانياً ،سيهيئ أيضا ً الشروط األولية الالزمة لتوجيه نماذج اآلثار الناجمة عن ذلك .ويمكن أن تكون
قائمة الرصدات بعيدة المدى ومتنوعة بما يشمل وسائل التواصل االجتماعي ،والرصدات غير التقليدية المنفذة
بالهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات (المتنقلة) ،وآالت التصوير الشبكية ،إلخ.
ويتطلب هذا الجانب أيضا ً مزيداً من البحث ألن التقاسم الفعلي لعمليات رصد اآلثار يتطلب قدرة على إدماج
رصدات جهات أخرى وتصنيفها وإدارتها على نحو لم يسبق حدوثه من قبل ،وتحديد أنساق ومعايير متفق عليها
للبيانات ،ووضع المبادئ التي يمكن على أساسها تبادل البيانات وتقاسمها ،واستحداث نظم يمكن أن تعمل معاً،
والتوصل إلى اتفاقات مشتركة للمرحلة المتقدمة  1والمرحلة الخلفية  2إلدارة حقوق الملكية الفكرية.
وعندئذ ستتطور الخدمات لتلبية متطلبات المستخدمين ،بحيث ال يغيب عن البال أن الغرض النهائي هو الحد
من اآلثار السلبية للظواهر الجوية الهيدرولوجية .ونتيجة لذلك ،لن تقل أهمية متطلبات من قبيل دقة التوقيت،
ووضوح الرسالة ،وتحديث الجداول الزمنية ،عن أهمية المتطلبات العلمية أو التقنية التي يلم بها أخصائيو
األرصاد الجوية.
4.3

المتطلبات الوظيفية للتنبؤات واإلنذارات على أساس اآلثار

يعرض هذا القسم الخصائص التقنية والوظيفية الالزمة الستحداث نظام تعاوني يدعم التنبؤات واإلنذارات
المتمحورة حول اآلثار.
الخصائص التقنية التي يجب أن تؤخذ في

االعتبار:

•

إدارة البيانات والبيانات الشرحية ،بما يشمل استراتيجيات الحصول عليها ومواءمتها وقابليتها للتشغيل
المتبادل وتقاسمها؛

•

تنفيذ األدوات التقنية ذات الصلة (قواعد البيانات ،والنماذج ،والمعلومات)؛

•

منصات التوزيع ،والبروتوكوالت واألنساق من قبيل  ،XML/CAPوالرسوم البيانية ذات الشفرات الملونة،
وطبقات نظام المعلومات الجغرافية ،إلخ؛

•

استمرارية العمليات؛

•

الحفظ

1

الملكية الفكرية الجديدة المستحدثة من خالل عالقة تعاون بين

2

الملكية الفكرية المستحدثة على نحو مستقل من جانب كل وكالة على حدة قبل الدخول في عالقة

وكالتين.
التعاون.
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وينبغي تحديد خصائص التشغيل داخل الوكاالت المتعاونة وبينها لتحديد ما يلي:

•

سير العمل التشغيلي بين الشركاء؛

•

عمليات النشر ،واالتصال والتفاعل مع األوساط اإلعالمية؛

•

وسائل الدعم وإجراءات الطوارئ؛

•

مراقبة اآلثار في الوقت الحقيقي وتقديم تعليقات؛

•

ترتيبات إدارة األزمات (عملية التصعيد ،واإلبالغ باألزمة)؛

•

التقييم الالحق

لألزمة.

تطوير قدرات موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والشركاء

4.4

على النحو المح ّدد في القسم السابق ،يستتبع استحداث التنبؤ على أساس اآلثار وباآلثار جمع المتطلبات ،وإقامة
البنية األساسية ،وعمليات التطوير التقني والتشغيل واالتصال ،وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الشركاء
المعنيين .ومع أن قدراً كبيراً من الجهد والعمل سيلزم لمعالجة هذه الجوانب ،فإن النجاح في استحداث هذه
المبادرة ثم في تنفيذها يستند في المقام األول إلى الموارد البشرية الموجودة داخل المنظمات .فالتحول إلى التنبؤ
على أساس اآلثار وباآلثار سيتطلب تغييراً في ثقافة الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
وكذلك في عالقاتها مع شركائها الحاليين.
ويجب على المنظمات ،كي يستجيب الموظفون لهذا المسعى الجديد ويعتمدونه ،أن تكفل توفير سُبل اكتساب
مجموعة المهارات والكفاءات المطلوبة ،وكذلك معرفة الكيفية التي يستخدم بها الشركاء المعلومات إلنجاز
والياتهم .ويشكل إدراك مفاهيم األرصاد الجوية الهيدرولوجية جزءاً من الصورة .ولكن من الضروري فهم
الكيفية التي ُتدمج بها هذه المفاهيم في عملية صنع القرار لدى الشركاء .ومن الالزم أن يؤخذ ما يلي في االعتبار:

-1

تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة

بعد تحديد األدوار والمسؤوليات داخل المنظمات ،يجب تحديد إطار للكفاءات المهنية في ما يتعلق بكل
من الكفاءات الوظيفية والكفاءات السلوكية من قبيل االتصال (انظر التقرير النهائي الموجز مع القرارات
والتوصيات للدورة االستثنائية ( )2014للجنة النظم األساسية (مطبوع المنظمة رقم  ،)1140التوصية
 – )CBS-Ext.(2014)) 1إطار الكفاءات للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس).
-2

التدريب المتبادل على متطلبات وإجراءات محددة

ينبغي أن يتوافر لدى موظفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا وموظفي الشركاء فهم
لخصائص النظام المشتركة ،والحدود المفترضة لألدوات والتفسير ،لكي يفسروا المعلومات والبيانات
التي سيجري تبادلها تفسيراً مالئما ً .ويوصى بإجراء تدريبات محاكاة وعقد حلقات عمل تعاونية لتحقيق
هذا التدريب.
-3

توعية المستخدمين بكيفية استخدام معلومات التنبؤ باآلثار

يجب إحاطة وسائط اإلعالم والجمهور ومستخدمين محددين علما ً بأفضل سبيل الستخدام معلومات
اإلنذارات للتخفيف من اآلثار.
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التحقق

يُنظر هنا إلى التحقق من الصحة من منظور إدارة الجودة ( )QMالمعتاد وذلك بهدف التدليل على ما يعمل بشكل
جيد وما يحتاج إلى تحسين داخل النظام.
والمسألة ليست مجرد التحقق الموضوعي وحساب العالمات على النحو الذي تقوم به عاد ًة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (التحقق من التنبؤ العددي بالطقس مثالً) ،لكنها تشمل أيضا ً تقييم أداء نظام التنبؤ
واإلنذار على أساس اآلثار.
وينبغي تنظيم عملية التحقق واالتفاق عليها في أثناء مرحلة بناء الشراكات ألن من األهمية بمكان أن يتناول هذا
التقييم النظام العام ،وأن ينفذ بطريقة تعاونية.
وسوف يتوقف نجاح عملية التحقق من صحة التنبؤات على أساس اآلثار وباآلثار على قدرة المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والشركاء على جمع وتخزين وتقاسم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن اآلثار
الفعلية لظاهرة جوية هيدرولوجية ،إضافة إلى تدريبات المحاكاة التي تساعد على التحقق من صحة اإلجراءات.
ويوصى بشدة بما

يلي:

•

إعداد شبكات وقدرات وأدوات للمراقبة على أساس اآلثار للتحقق من التنبؤات واإلنذارات على أساس
اآلثار؛

•

إجراء تقييم منهجي للظواهر الهامة (يجب تحديدها واالتفاق عليها ،انظر القسم  4.1أعاله)؛

•

مشاركة جميع المعنيين أثناء الظاهرة في عملية تقييم مساهمتهم وإبداء تعليقات في ما يتعلق بإنجاز
والياتهم؛

•

عقد اجتماعات منتظمة مع الجهات المعنية إلجراء تحليل شامل للظواهر بدءاً من اإلنذار وانتها ًء
باإلجراءات المتخذة ،وللعواقب من وجهة نظر المستخدمين /الجهات المعنية؛

•

التخطيط إلدخال تحسينات وتجريبها وتفعيلها وفقا ً لتقييمات وتعليقات المستخدمين؛

•

تداول التجارب الناجحة كأمثلة للممارسات الجيدة وإثبات المفهوم بين الشركاء والجهات المعنية ومع
الجمهور.

الفصل  :5اتباع نهج إداري شامل للتطور نحو خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار وباآلثار

يتطلب تنفيذ خدمات للتنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار وباآلثار تغييرات سلوكية كبيرة لدى الموظفين الذين
يعملون داخل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ولدى شركائها .وأحد ال ُنهج الموصى بها يتمثل في
اعتماد سياسة إطارية إلدارة التغيير تم ِّكن من االنتقال بسالسة من التنبؤ بالطقس إلى التنبؤ باآلثار .ويوفر هذا
الفصل نهجا ً منتظما ً للكيفية التي يمكن بها تطبيق إطار استناداً إلى نهج مكوَّ ن من خمس خطوات هي الوعي،
والرغبة ،والمعرفة ،والقدرة ،والتعزيز ،أي ما يسمى نموذج “3 ”ADKAR

تطبيق نموذج إدارة التغيير على التنبؤ باآلثار
المرحلة  - 1الوعي :تأمين الموافقة
•

بدء مناقشة إلذكاء الوعي بالمسائل وبالحاجة إلى خدمات تنبؤ وإنذار على أساس اآلثار و/أو باآلثار داخل
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،وبين تلك المرافق ووكاالت الحد من الكوارث والحماية
المدنية أو مع اإلدارة الحكومية المكافئة لها (انظر القسم  4.1أعاله)؛

•

توسيع نطاق المشاورات في ما بين الجهات المعنية ،بما في ذلك الوكاالت الحكومية واألوساط
األكاديمية؛

•

التنسيق مع هذه الوكاالت لزيادة مالءمة خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار وباآلثار ،وفوائدها؛

•

االتفاق على االتصاالت األولية والرسائل الموجهة لالستخدام الداخلي والخارجي؛

•

صياغة توافق في اآلراء ودعم الحاجة إلى االنتقال إلى الخطوة التالية (المرحلة

.)2

المرحلة  - 2الرغبة :اإلقرار والتقييم
•

•

3

الجمع ما بين الشركاء والخبراء ،من خالل حلقة عمل ،يفضّل استضافتها في موقع محايد من أجل
ما يلي:
–

عرض فوائد التنبؤ على أساس اآلثار وباآلثار؛

–

تحليل واستعراض المسائل والثغرات؛

–

تحديد ما يريده كل شريك من الشراكة وما ال يريده؛

–

التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المستوى المقترح للتنبؤ المطلوب باآلثار بدءاً من التنبؤات
واإلنذارات البسيطة باألخطار المتعددة على أساس اآلثار (انظر القسم  3.5أعاله) وانتها ًء
بالتنبؤات واإلنذارات باآلثار الخاصة بكل مستخدم والمصممة خصيصا ً (انظر القسم  3.6أعاله)؛

–

إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات ( )SWOTلتحديد قدرة وإمكانيات
كل شريك؛ ومن ذلك مثالً ،قدرة وكاالت الحد من الكوارث والحماية المدنية على االستجابة
لإلنذارات.

استكشاف األخطار واآلثار ذات األهمية في البلد أو اإلقليم ،وتحديد أولوياتها ،وتحديد تقديرات لها؛

 :DAKAR ،Jeffrey M. HiattRنموذج للتغير في قطاع األعمال والحكومة ومجتمعنا
.)2006

(Loveland, CO, United States, Prosci Inc.,
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•

تحديد الحالة الراهنة لتقييمات هشاشة األوضاع إزاء األخطار الجوية التي حُددت أولويتها ،وتحديد
الثغرات في المعرفة ،ووضع خطة لمعالجة هذه الثغرات؛

•

إعداد معلومات من أجل األنشطة البشرية عن التعرّ ض لكل خطر على حدة ،رهنا ً بمدة التعرض؛

•

استغالل العلوم البتكار خدمات لتحديد خدمات جديدة على أساس اآلثار وباآلثار ،أو تعزيز أو إلغاء
الخدمات القائمة.

المرحلة  - 3المعرفة :التخطيط واإلدماج
•

وضع مذكرة تفاهم (انظر القسم  4.1أعاله)؛

•

إدخال عنصر إدارة ومراقبة المشاريع من أجل ما

يلي:

–

إعداد خطة عمل ذات رؤية ومهمة وأهداف ومعالم بارزة متفق عليها ،ونموذج تمويلي متفق
عليه ،وتجارب تمويلية وخطة لتحقيق الفوائد متفق عليها ،وسجل للمخاطر متفق عليه ،إلخ؛

–

إنشاء إطار قانوني للملكية الفكرية ولتبادل /استخدام البيانات ،إلخ؛

–

جمع البيانات وإدارتها وتصنيفها وتخزينها واستغاللها؛

–

إنشاء أفرقة عاملة ورؤساء لها ووضع ما يرتبط بها وبهم من اختصاصات؛

–

إجراء تجارب الستحداث خدمات جديدة ،أو تعزيز الخدمات القائمة أو إلغائها؛

–

كفالة تدوين مضبطات وتسجيل الجلسات؛

–

التواصل مع الجهات المعنية والتعامل معها؛

•

إنشاء إطار مؤسسي ،حسب الحاجة؛

•

تدريب مقدمي ومستخدمي الخدمات استناداً إلى إطار للكفاءات؛

•

استحداث أدوات للمراقبة والتقييم لتقييم مدى التقدم والتحسينات في

الخدمات.

المرحلة  - 4التطبيق والتنفيذ
•

تنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار على أساس اآلثار و/أو باآلثار؛

•

مراقبة التنفيذ والتواصل مع المستخدمين؛

•

إعداد تحديثات منتظمة بين الشركاء والمستخدمين؛
–

•

رسائل إخبارية /جماعات إخبارية /مواقع شبكية /اجتماعات؛

إنشاء مجموعات مستخدمين من الزبائن وتحديد شروط االتفاق؛
–

وضع بروتوكوالت للتعليقات وضمان الجودة مع مجموعة المستخدمين كي يتسنى أثناء عملية
التجريب أن تقيِّم الشراكة جدوى ومالءمة الخدمات الجديدة وتتحقق منهما؛

•

إنشاء مجموعة أساسية من الجهات المعنية والشركاء الممولين للتشجيع على إنشاء نموذج عمل /تمويل
مستدام ودعمه ،والمساعدة في إعداده وتنفيذه؛

•

وضع استراتيجية للعالمة التجارية والتسويق (العزو إلى الشركاء)؛

•

إجراء تقييم الحق والترويج لفوائد التنبؤ على أساس اآلثار؛

المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذار باألخطار المتعددة على أساس اآلثار
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•

مواصلة تحسين البروتوكوالت والخدمات؛

•

استنفار العلم إلجراء بحوث بشأن اآلثار والمخاطر وعلم االجتماع؛

•

استنفار التكنولوجيا إلنجاز طبقات من التطبيق ،مثالً أدوات نظام المعلومات الجغرافية ،لتجميع البيانات
وقنوات تقديمها من أجل نشر المعلومات؛

•

تطوير قدرات المراقبة على أساس التأثير وإنشاء قواعد بيانات لتسجيل المعلومات المتعلقة

باآلثار.

المرحلة  - 5التعزيز
•

تفعيل وتنفيذ الخدمات التي جرى تجريبها وكانت فعالة بالنسبة للتكاليف ،والتي حققت أكبر فائدة للزبائن؛

•

تشغيل نظام إلدارة الجودة؛

•

زيادة التنسيق مع الشركاء والمستخدمين؛

•

إدامة الموارد والتمويل لتعزيز الخدمات؛

•

توفير تدريب وتوجيه متواصلين؛

•

التركيز على التحسين المتواصل؛

•

الشراكات.
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