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الملخص العام ألعمال الدورة
افتتح رئيس المنظمة ) ،(WMOالبروفيسور  ،G. Adrianالدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي في
.1
الساعة  11:00بالتوقيت العالمي المنسق من يوم  14حزيران /يونيو  2021عن طريق التداول بالفيديو .ورحب الرئيس
بالمجلس والمشاركين اآلخرين .ورحب أيضا ً األمين العام ،البروفيسور ب .تاالس ،بالمجلس ،وأشار إلى الظروف
الصعبة التي تفرضها الجائحة ) (COVID-19على تنظيم اجتماعات الهيئات التأسيسية.
.2

ويرد جدول األعمال الذي أقره المجلس في التذييل .1

.3
التذييل .4

واعتمدت الدورة  33قراراً ترد في التذييل  ،2و 17مقرراً ترد في التذييل  ،3و 5توصيات ترد في

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .5وقد بلغ مجموع المشاركين  ،382وبلغ معدل مشاركة اإلناث إلى
.4
الذكور  246:136وهو ما يمثل  36إلى  64في المائة.
واتفق المجلس على أن تُعقد الدورة الرابعة والسبعون في الفترة من  25إلى  29تشرين األول /أكتوبر
.5
 2021عن طريق التداول بالفيديو ،عقب الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية التي ستعقد في الفترة من
 11إلى  22تشرين األول /أكتوبر  ،2021عن طريق التداول بالفيديو أيضا ً.
وحدد المجلس أيضا ً موعداً مؤقتا ً لدورته الخامسة والسبعين في مقر المنظمة في الفترة من  20إلى
.6
حزيران /يونيو  ،2022إما وجها ً لوجه وإما بالتداول بالفيديو ،رهنا ً بالوضع في ظل الجائحة ).(COVID-19

24

واختتمت الدورة الثالثة والسبعون للمجلس التنفيذي أعمالها الساعة  13:20بالتوقيت العالمي المنسق من
.7
 25حزيران /يونيو .2021

التذييل  – 1جدول األعمال
.1

جدول األعمال والمسائل التنظيمية

1.1

افتتاح الدورة

1.2

إقرار جدول األعمال

1.3

إنشاء اللجان

1.4

برنامج عمل الدورة

.2

التقارير

2.1

تقرير رئيس المنظمة

2.2

تقرير األمين العام

2.3

تقارير رؤساء االتحادات اإلقليمية

2.4

تقارير رؤساء اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث

2.5

التقارير األخرى

.3

التحضير للدورة االستثنائية للمؤتمر لعام

3.1

حالة إصالح الهيئات التأسيسية

3.2

تعزيز آليات العمل اإلقليمية

3.3

الهيدرولوجيا التطبيقية في مواجهة تحديات المياه على صعيد العالم

3.4

سياسة البيانات

.4

تنفيذ قرارات المؤتمر :المسائل الفنية

4.1

الغاية طويلة األجل  :1خدمات من أجل تلبية االحتياجات المجتمعية

4.2

الغاية طويلة األجل  :2عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض

4.3

الغاية طويلة األجل  :3البحوث الموجهة

4.4

الغاية طويلة األجل  :4تطوير القدرات

.5

المسائل العامة والتشريعية والسياساتية والتنظيمية

5.1

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى

5.2

المسائل الدستورية والتنظيمية

2021

التذييل  – 1جدول األعمال
5.3

التخطيط االستراتيجي

5.4

استراتيجية المحيطات

5.5

تعيين عضو (أعضاء) بالنيابة في المجلس التنفيذي

5.6

استعراض اختصاصات وعضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي

.6

المسائل المالية واإلدارية

6.1

البيانات المالية لعام

2020

6.2

ميزانية فترة السنتين

2023-2022

6.3

خطة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

6.4

البنية التحتية لمبنى المنظمة

.7

الرقابة

.8

استعراض القرارات السابقة

.9

موعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للمجلس التنفيذي

.10

اختتام الدورة

)(ASHI

)(WMO

3

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

4

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار

(EC-73) 1

مشروع إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه ،بما في ذلك التحالف من أجل الماء والمناخ

)(WCC

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا
وموارد المياه ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي إعداد مشروع إعالن ،بدعم من فريق التنسيق الهيدرولوجي
) ،(HCPكي ينظر فيه المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبّان الدورته االستثنائية لعام  ،2021مع مراعاة تعزيز
أهمية الهيدرولوجيا التطبيقية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه واغتنام الفرص المتاحة في المستقبل
في السياق األوسع والمتعدد التخصصات للمنظمة ) ،(WMOومراعاة توصية الجمعية الهيدرولوجية،

)(2

القرار  – (EC-71) 5فريق التنسيق الهيدرولوجي ،المرفق  ،1الذي يتضمن إعداد مشروع اإلعالن هذا ضمن
االختصاصات المحددة لفريق التنسيق الهيدرولوجي،

وقد نظر في مشروع اإلعالن الذي أعده فريق التنسيق الهيدرولوجي والوارد في مرفق هذا القرار،
وإذ يحيط علما بأن األمم المتحدة ستعقد مؤتمرها الثاني المعني بالمياه في نيويورك في عام ( 2023وقد عُقد المؤتمر
األول في  1977في مار دل بالتا باألرجنتين) ،وإذ يرى أن إصدار المنظمة ) (WMOإعالنا ً بشأن المياه سيساعد في
تحديد آراء أعضاء المنظمة ) (WMOومتطلباتهم،
يالحظ مبادرة األمين العام الرامية إلى المشاركة في تنظيم التحالف من أجل الماء والمناخ (الموصوف في وثيقة
المعلومات  )EC-73/INF 3.3تلبيةً لنداء األمين العام لألمم المتحدة لتسريع تحقيق هدف التنمية المستدامة  6وتقييم إمكانية
مساهمة المنظمة ) (WMOفي هذه المبادرة؛
يقرر اعتماد مشروع اإلعالن الوارد في مرفق هذا القرار؛
يطلب من رئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPالقيام ،بدعم من أمانة المنظمة ) ،(WMOبتيسير عملية تشاورية مع
الممثلين الدائمين ورؤساء االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث ورئيس فريق التنسيق
الهيدرولوجي والمستشارين الهيدرولوجيين الوطنيين ألغراض استكمال مشروع اإلعالن وتعريف األطراف المذكورة
آنفا ً به ،لينظر فيه المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبّان دورته االستثنائية لعام .2021

مرفق القرار

(EC-73) 1

مشروع إعالن المنظمة ) (WMOبشأن المياه
إننا ،نحن مندوبو [ ]XXXالدول األعضاء واألقاليم لدى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمجتمعين في الفترة من
 12إلى  23تشرين األول /أكتوبر  2021خالل الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية:
إذ نحيط علما بما يلي:
)(1

أن أكثر من ملياري نسمة يعيشون اليوم في مناطق تعاني إجهاداً مائيا ً وأن آثار تغيّر المناخ ستزيد من تعرضنا
للكوارث المتعلقة بالمياه وستفاقم الفجوة في توفر المياه في المستقبل لتلبية االحتياجات المجتمعية وإقامة كوكب صحي؛
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)(2
)(3

)(4

5

الدور المحوري لدورة المياه في سلسلة المياه والمناخ والطقس؛
أن أعضاء المنظمة ) (WMOيؤدون دوراً رئيسيا ً في توفير معلومات ومعارف علمية أساسية فيما يتعلق بالتنمية
المستدامة ،وتخفيف آثار تغير المناخ ،فضالً عن القدرة على الصمود والتكيف ،للقطاعات الرئيسية التي تستجيب
لالحتياجات المجتمعية؛
أن المعلومات األساسية تتضمن الغالف المائي والغالف الجليدي ،وأنها مدرجة في عرض لنظام األرض.

نعلن:
)(1

أنه سيتسنى لكل شخص على هذا الكوكب النفاذ إلى معلومات اإلنذار المبكر المتعلقة بالفيضانات والجفاف بحلول
عام 2030؛

)(2

ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات المتعلقة بالمياه والعمل المناخي في إطار خطة التنمية المستدامة من أجل
تحقيق أقصى استفادة لشعوبنا؛

)(3

أننا سنسعى إلى تحقيق هذه الغايات من خالل وضع سياسات ،وأطر مؤسسية وقانونية /تنظيمية على المستويين
الدولي والوطني تم ّكن من تعزيز الشراكات بين جميع أصحاب المصلحة من جميع قطاعات المجتمع.

نتفق على ما يلي:
)(1

أن دمج المعلومات المتعلقة بالهيدرولوجيا والغالف الجليدي واألرصاد الجوية والمحيطات والمناخ والبيئة شرطا ً
مسبقا ً لتوفير حلول تفضي إلى زيادة القدرة على الصمود والتكيف بشكل فعال مع تغير المناخ؛

)(2

أن تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام األرض دون قيود على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي ،مع
انتهاج نهج متكامل على نطاق أحواض األنهار ،يكتسي أهمية بالغة لتوليد فوائد من شأنها أن تسمح لنا بتحسين
تخطيط التكيف الوطني إلى أقصى حد ،بما في ذلك تخطيط بنى تحتية جيدة ،وكذلك الحد من مخاطر الكوارث
بفعالية ،بما في ذلك اإلنذار المبكر؛

)(3

أن نعمل من خالل برامج المنظمة ) (WMOومبادراتها ،مثل التحالف من أجل الماء والمناخ ) ،(WCCللتأكد من
ممارسة جميع الجهات لتبادل المعلومات ووصولها إلى معلومات متكاملة عن الهيدرولوجيا والغالف الجليدي
واألرصاد الجوية والمناخ ،للتخطيط لنظم قادرة على المقاومة ومستدامة للموارد المائية ،وتشغيل هذه النظم على
كل من الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي وعلى نطاق أحواض األنهار؛

نحيط علما بما يلي:
)(1

الدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة ،وللتحالف من أجل الماء
والمناخ ) (WCCكآلية لدمج جداول أعمال المياه والمناخ ،واألهمية األساسية لتعزيز القدرات التشغيلية والعلمية
– التكنولوجية على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي بهدف التصدي للتحديات المتصلة بالماء التي تواجه
التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ؛

)(2

أهمية إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ( 2030-2015إطار ِسنداي) والمبادئ التوجيهية الواردة فيه
للحد من مخاطر الكوارث؛

)(3

اتفاق باريس والعمليات ذات الصلة وأهميتهما في دعم األعضاء لتنفيذ تدابير تخفيف فعالة وكذلك تدابير تكيف
فعالة تفضي إلى مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وظروف بيئية مستدامة.
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نقر بما يلي:
)(1

الحاجة إلى تكامل وتعزيز سلسلة القيمة الكاملة لخدمات نظام األرض – بدءاً من الحصول على الرصدات
والمعلومات والمعارف العلمية وتبادلها ،من خالل معالجة البيانات والتنبؤ ،ووصوالً إلى تقديم الخدمات – لتلبية
االحتياجات المجتمعية المتزايدة؛

)(2

الضغط على التمويل العام الذي يعيق قدرة بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
على استدامة وتحسين البنية التحتية والخدمات المطلوبة في مجال األرصاد الجوية الهيدرولوجية؛

)(3

الحاجة إلى الوصول إلى معلومات وخدمات متكاملة لنظام األرض بغية تصميم حلول مالئمة ،تستند إلى أساس
علمي ال ينفك يتزايد ،تدعم الطلب المتزايد على المياه بطريقة مستدامة؛

)(4

الحاجة إلى حوافز ومبادئ توجيهية ومعايير أكثر فعالية لضمان استخدام البيانات والمعلومات ذات الصلة
استخداما ً فعاالً في عمليات التخطيط واإلدارة؛

)(5

الحاجة إلى إزكاء الوعي بشؤون األرصاد الجوية الهيدرولوجية على الصعيد اإلقليمي ،وال سيما على نطاق
األحواض المشتركة.

)(NMHSs

نؤكد مجددا ما يلي:
)(1

مهمة المنظمة ) (WMOالمبينة في المادة  2من اتفاقية المنظمة ) (WMOوالمتمثلة في تيسير سبل التعاون العالمي
بشأن مراقبة التغيرات في الطقس والمناخ والماء والتنبؤ بها من خالل تبادل المعلومات والخدمات ،والتوحيد
القياسي ،والتطبيق ،والبحث ،والتدريب وتعزيز األنشطة بشكل ملموس في مجال الهيدرولوجيا التطبيقية ،وزيادة
التمكين لتعاون وثيق بين مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

)(2

الهدف االستراتيجي للمنظمة ) (WMOالمتمثل في إعداد خدمات لدعم اإلدارة المستدامة لموارد المياه والحد من
المخاطر ذات الصلة والخسائر الالحقة من خالل تحسين الوصول إلى معلومات موثوقة على المستويين العالمي
واإلقليمي وعلى نطاق أحواض األنهار فيما يخص الوضع الحالي واألحوال المستقبلية لموارد المياه؛

)(3

األهمية البالغة لمهمة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي مراقبة سلوك الطقس والمناخ والماء وفهمه والتنبؤ به ،وفي
توفير المعلومات واإلنذارات والخدمات المتصلة بتلك المجاالت ،بما يستوفي االحتياجات اإلقليمية والوطنية
والعالمية واالحتياجات على نطاق أحواض األنهار؛

)(4

مسؤولية حكومات األعضاء عن صيانة واستدامة ،وحيثما يمكن توسيع نطاق ،البنية التحتية المطلوبة في مجال
األرصاد الجوية الهيدرولوجية وتشغيل النظم والمرافق الخاصة بالرصدات وتبادل البيانات وإمدادات المعلومات؛

)(5

أهمية التعاون بين المرافق الوطنية ) (NMHSsللنهوض بإقامة وكاالت أو لجان دولية تُعنى بإدارة موارد المياه
في األحواض المشتركة.

نرحب بما يلي:
)(1

)(2

مساهمات األعضاء والمنظمات الشريكة وأعضاء التحالف من أجل الماء والمناخ ) (WCCفي استدامة وتطوير
البنية التحتية الهيدرولوجية العالمية التي تنسقها المنظمة ) (WMOمن خالل برامجها؛
الفرص التي توفرها العولمة والرقمنة والتطور العلمي  -التكنولوجي لمشاركة أوسع نطاقا ً للمستخدمين النهائيين
وأصحاب المصلحة والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات العلمية في تحديد متطلبات
عمليات اتخاذ القرار ودعمها.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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نشيد بما يلي:
)(1

)(2

جهود المجتمع الهيدرولوجي لرسم رؤية واستراتيجية عشرية للهيدرولوجيا بوصفهما جزءاً ال ينفصم عن الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOبشأن اتباع نهج نظام األرض فيما يتعلق بعلوم وخدمات الطقس والماء والمناخ؛
وضع خطة عمل تنطوي على ثمانية طموحات طويلة األمد لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه على المستوى
الوطني واإلقليمي والمحلي.

نحث الحكومات على ما يلي:
)(1

تيسير ودعم تعزيز التعاون والشراكات على كل المستويات المعنية ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية ) (NMSالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية الهيدرولوجية والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSوالشركاء
اآلخرون المختصون ،لتزويد المجتمع بإنذارات مبكرة وخدمات متكاملة تكون وجيهة للصلة بين المياه والغذاء
والطاقة ،والمياه النظيفة والصرف الصحي ،والحد من مخاطر الكوارث؛

)(2

ضمان توافر المعلومات في الوقت الفعلي بالقدر الالزم إلنقاذ األرواح والممتلكات على كل المستويات المعنية،
باتباع نهج متكامل بشأن أحواض األنهار؛

)(3

إقامة شراكات بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،والمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ،وأصحاب المصلحة
اآلخرين ذوي الصلة لمتابعة وتخطيط وتوثيق تكامل قدراتهم وهياكلهم الالزمة لتوفير الخدمات لمصلحة
المجتمع.

ندعو الحكومات والشركاء الدوليين إلى االنضمام للتحالف من أجل الماء والمناخ ) (WCCلتحديد المبادئ الرامية إلى
دمج التطورات في السياسات المتعلقة بالمياه والمناخ ،واالتفاق على الحوافز والتوجيهات التي ستساعد على ضمان
االستدامة ،وزيادة التغطية التي توفرها شبكات الرصد الهيدرولوجي ،واالستدامة المالية والمؤسسية لتلك الشبكات،
وضمان أن تم ِ ّكن بياناتها من اتخاذ قرارات.

القرار

(EC-73) 2

خطة التنفيذ العامة لمنهجية فهرسة الظواهر الخطرة

)(WMO-CHE

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 12منهجية المنظمة
والطقس الفضائي،

)(WMO

لفهرسة الظواهر الخطرة للطقس والمناخ والماء

وإذ يالحظ مع االرتياح التقدم المحرز بشأن األعمال التحضيرية لقيام المنظمة ) (WMOبتنفيذ فهرسة الظواهر الخطرة
) ،(WMO-CHEمن خالل التعاون بين اللجنتين الفنيتين ،ال سيما على أعلى المستويات ،وعمل الخبراء من فرقة العمل
المشتركة بين البرامج والمعنية بفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ) ،(IPTT-CWWCEوالتي واصلت
عملها على أساس مخصص ريثما تُنشأ الهياكل الجديدة للمنظمة )،(WMO
وقد درس التوصية  – (SERCOM-1) 4خطة التنفيذ العامة لمنهجية فهرسة الظواهر الخطرة،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني )،(TCC
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يقرر إقرار خطة التنفيذ العامة لمنهجية فهرسة الظواهر الخطرة ) (WMO-CHEعلى النحو المنصوص عليه في مرفق
هذا القرار؛
يطلب من لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات)
ما يلي:
)(1

إعداد خطة تنفيذ كاملة تبين أدوار ومسؤوليات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
والمراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsاستناداً إلى خطة التنفيذ العامة الواردة في مرفق هذا
القرار ،بقيادة اللجنة الدائمة للحد من مخاطر الكوارث والخدمات العامة ) ،(SC-DRRوبالتشاور مع االتحادات
اإلقليمية ولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMوالهيئات األخرى ذات الصلة؛

)(2

توجيه ع ملية إعداد خطة التنفيذ الكاملة بحيث تأخذ في االعتبار على النحو الالئق الثغرات والتحديات المحددة
من خالل المشروعين التجريبيين في االتحاد اإلقليمي السادس (أوروبا) واالتحاد اإلقليمي الخامس (جنوب غرب
المحيط الهادئ) ،واألدوار والمسؤوليات المحددة للمراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
والموارد المتاحة لتلك المراكز فيما يتعلق بمبادرات المنظمة ) (WMOذات الصلة األخرى؛

)(3

اإلشراف على تنفيذ مراجعة منهجية المنظمة للفهرسة ) ،(WMO-CHEحسب االقتضاء ،بالتعاون مع األعضاء
واالتحادات اإلقليمية ،وتقديم توصيات بشأن المراجعة؛

)(NMHSs

)(4

التعاون مع اللجنة

)(5

التعاون مع مجلس البحوث في المسائل العلمية المتعلقة بتحديد األخطار (بما في ذلك الظواهر المتطرفة)
وعزوها ،وتحديد آثارها على المجتمعات؛

)(6

)(7

)(INFCOM

على إعداد مواد تنظيمية وتوجيهات للتنفيذ التشغيلي؛

التعاون مع االتحادات اإلقليمية في تنفيذ المنهجية وتنقيحها استناداً إلى الخبرات العملية للتأكد من أن كتالوج
المنظمة ) (WMOسيتضمن بأفضل شكل الظواهر التي تشهدها جميع المناطق دون أن يكون أي منها
منقوصة البيانات؛
التعاون مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة ،والقطاع الخاص ،مثل شركات التأمين وإعادة التأمين ،وغيرها
من المنظمات ذات الصلة ،من أجل تيسير تنفيذ وتنسيق منهجيات حساب الخسائر واألضرار؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية تحديد اآلليات المناسبة للمساهمة في مواصلة العمل على تصميم وتنفيذ الفهرسة )(WMO-CHE؛
يطلب من األمين العام تيسير التواصل الضروري فيما بين أصحاب الشأن المذكورين أعاله.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات القرار :المطلوب اعتماد هذا القرار للحصول على توجيهات المجلس التنفيذي بشأن األنشطة المعدة لتلبية
المتطلبات المبينة أدناه ،مع مراعاة الفترة االنتقالية وآثار الجائحة على إنجاز فرق الخبراء:
)(1

القرار ،(Cg-18) 12

)(2

التوصية  - (EC-70) 1نهج لفهرسة الظواهر شديدة التأثير.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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(EC-73) 2

خطة التنفيذ العامة  -فهرسة المنظمة ) (WMOللظواهر الخطرة للطقس والمناخ والماء
والطقس الفضائي )(WMO-CHE
تعرض هذه الوثيقة الخطوط العريضة لخطة التنفيذ التي ستُعرض على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي على
نحو ما طلب المؤتمر الثامن عشر .وسيتواصل إعداد الخطة كاملة خالل الربعين الثاني والثالث من عام  2021تحت
رعاية اللجنتين الفنيتين ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية .وسيمتد التنفيذ طوال الفترة  ،2023-2021وسيشمل إعداد
العناصر الخمسة التالية التي تشكل لبنات البناء لألطر التشغيلية والتعاونية لفهرسة الظواهر الخطرة ).(WMO-CHE
.1

مقدمة

ستوفر فهرسة المنظمة للظواهر الخطرة ) (WMO-CHEمصدراً رسميا ً للبيانات المتعلقة بحجم الظواهر الخطرة ومدتها
وأماكن حدوثها وتوقيتها وتواترها .ومن خالل تنفيذ فهرسة الظواهر الخطرة ) ،(WMO-CHEسيتيح أعضاء المنظمة
) (WMOإمكانات جديدة لإلنذار باألخطار ،وتحليل المخاطر ،والتحليل التجريبي ،والبحوث ،وزيادة التوثيق المنهجي
لآلثار ذات الصلة ،مما يمكن أن يفيد األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في الدوائر المعنية بالخسائر واألضرار.
والغرض من خطة التنفيذ هو تبيان ما يلزم إعداده من مواد تنظيمية ومبادئ توجيهية ،وبنية تحتية ،وإجراءات،
وقدرات ،من شأنها أن تساعد على تفعيل عناصر فهرسة المنظمة للظواهر الخطرة ) ،(WMO-CHEبما يتماشى مع
قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي السابقة .ومن األهمية بمكان إقامة شراكات مع مؤسسات الحد من مخاطر الكوارث
) (DRRوالقطاع الخاص لتحقيق فوائد الفهرسة ) (CHEبرمتها .وتتضمن خطة التنفيذ آليات لزيادة هذا التعاون .وأخيراً،
سيتطلب تنفيذ الفهرسة ) (CHEموارد بشرية ومالية على السواء ،وأيضا ً توجيهات بشأن هذه االحتياجات إلى الموارد.
.2

إعداد توجيهات المنظمة ) (WMOبشأن منهجية وعمليات تسجيل الظواهر

يُسجل للظاهرة ،ليس بالضرورة في الوقت الحقيقي ،محدد هوية عالمي فريد ) (UUIDوالبارامترات ذات الصلة ،بما في
ذلك تاريخ إنشاء السجل وتاريخ بدء الظاهرة ونوعها .ثم يُدخل ،في وقت إغالق السجل أو قبله ،تاريخ انتهاء الظاهرة
ونطاقها المكاني ووصفها والمحددات ) (UUIDsالخاصة بالظواهر ذات الصلة.
وتُعد خالل مرحلة التنفيذ مبادئ توجيهية بشأن تصنيف الظاهرة ،والمحددات ) (UUIDsالمخصصة على الصعيدين
الوطني واإلقليمي .وتُعد هذه اإلجراءات في ضوء الممارسات القائمة والجديدة للتأكد من االتساق بين السجالت الوطنية
واإلقليمية ،تبعا ً ألنواع الظواهر الخاصة بكل منطقة والخصوصيات اإلقليمية األخرى.
.3

إعداد مبادئ توجيهية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات إقليمية محددة

اختبر اتحادان إقليميان تابعان للمنظمة ) (WMOالفهرسة ) :(WMO-CHEاالتحاد اإلقليمي السادس (أوروبا) ،من خالل
عقدة المركز المناخي اإلقليمي الخاص بمراقبة المناخ ) (RCC Node-CMفي أوفنباخ ،ألمانيا ،واالتحاد اإلقليمي الخامس
(جنوب غرب المحيط الهادئ) ،بتنسيق من الوكالة اإلندونيسية لألرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء ) (BMKGفي
جاكرتا .وستعمل االتحادات اإلقليمية ،من خالل األفرقة العاملة ذات الصلة ،وبالتعاون مع اللجنتين الفنيتين واألمانة،
على اعتماد مبادئ توجيهية مصممة خصيصا ً لتلبية االحتياجات الخاصة بكل منطقة ،على النحو المبين في الفقرة
السابقة .وتشمل هذه االحتياجات تصنيفا ً مفصالً للظواهر ،ومتطلبات محددة إضافية لجمع البيانات وإدارتها وتبادلها
استناداً إلى البنية التحتية اإلقليمية لالتحادات اإلقليمية (المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوالمراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsوغيرها من المؤسسات ذات الصلة).

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

10

.4

تحديث الالئحة الحالية أو إعداد الئحة جديدة لجمع البيانات وإدارة المعلومات

سيُقدم الدعم للمنظمات المسؤولة عن جمع البيانات عن الظواهر الخطرة من أجل تطوير قدراتها على مراقبة الجودة
وحفظ البيانات في نظام قواعد البيانات ،وفقا ً للمنهجية المبينة أعاله .كما ستُعد لوائح تنظيمية بشأن اإلجراءات التشغيلية
التي تنظم جمع البيانات وإدارة المعلومات عن الظواهر الخطرة ،باستخدام البنية التحتية الحالية للنظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة ) (WMOونظام معلومات المنظمة ) .(WISوستُحدث المواد التنظيمية لتشمل
المتطلبات المحددة لفهرسة الظواهر الخطرة ) (CHEمن حيث معايير /توجيهات جمع البيانات وتبادلها بين المستويين
الوطني واإلقليمي بشكل عام .كما ستُحدد وتُوضح في هذه اإلجراءات األدوار على المستويات الوطنية واإلقليمية
والعالمية ،بما في ذلك المهام واألدوار المبينة بشكل عام على النحو التالي:

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

)(NMHSs

ستصبح المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن خالل تعزيز قدراتها على رصد ومراقبة
األحوال الجوية ،الكيان الرئيسي المسؤول على الصعيد الوطني عن كشف ومراقبة وإدارة المعلومات المتعلقة بالظواهر
الخطرة للطقس والماء والمناخ .وقد تدير وكاالت أخرى أيضا ً شبكات خاصة لجمع البيانات عن بعض المخاطر (مثل
وكاالت الدفاع المدني ،أو وكاالت إدارة قواعد بيانات الخسائر إلدارة مخاطر الكوارث ،أو الوكاالت الزراعية التي
تجمع بيانات عن البرد ،أو وكاالت االتصاالت التي تجمع بيانات عن مخاطر الطقس الفضائي).

المراكز المناخية اإلقليمية

)(RCCs

بالنسبة إلى األخطار المتصلة بالمناخ ،تشمل وظائف المراكز ) (RCCsما يلي:
)(1

تسجيل الظواهر المناخية التي تؤثر على بلدان متعددة ،مثل موجات الحر والجفاف؛

)(2

تطوير قدرة إعادة تحليل بيانات الظواهر الوطنية على المستوى اإلقليمي؛

)(3

توفير إحصاءات ومعالم رئيسية للظواهر المتطرفة وآثارها على المستوى اإلقليمي اإلجمالي؛

)(4

ضمان الجودة؛

)(5

إصدار محددات ) (UUIDsللظواهر األكبر نطاقا ً (مثل الجفاف اإلقليمي).

المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية

)(RSMCs

بالنسبة إلى األخطار المتصلة بالطقس ،تشمل وظائف المراكز ) (RSMCsما يلي:
)(1

تسجيل الظواهر التي تؤثر على بلدان متعددة ،مثل األعاصير المدارية؛

)(2

تطوير قدرة إعادة تحليل بيانات الظواهر الوطنية على المستوى اإلقليمي؛

)(3

ضمان الجودة؛

)(4

إصدار محددات ) (UUIDsللظواهر األكبر نطاقاً.
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)(RSHCs

في حين أن إنشاء المراكز اإلقليمية المتخصصة للهيدرولوجيا ) (RSHCsال يزال قيد المناقشة تحت رعاية اللجنة
) ،(SERCOMفإن خطة التنفيذ ستراعي على النحو الواجب المهام التي ستضطلع بها هذه المراكز بعد إنشائها.

المركز العالمي لفهرسة المنظمة للظواهر الخطرة

)(WMO-CHE

سيُنشأ نظام تشغيلي لتحديد وتسجيل الظواهر الخطرة على الصعيدين الو طني واإلقليمي ،على النحو المبين أعاله،
فضالً عن إنشاء مركز رائد يُعيَّن من بين مراكز البيانات القائمة ،وتكليفه بوظائف إضافية تشمل ،في جملة أمور،
ما يلي (الشكل):
)(1

تطوير قدرة إعادة تحليل بيانات الظواهر الوطنية واإلقليمية على المستوى العالمي؛

)(2

ضمان الجودة؛

)(3

إعداد نواتج عالمية ألصحاب المصلحة والمستخدمين.

الشكل :مخطط النظام التشغيلي لفهرسة المنظمة للظواهر الخطرة
.5

)(WMO-CHE

إطار التعاون مع دوائر الحد من مخاطر الكوارث ،والدوائر المعنية بالخسائر واألضرار ،والقطاع الخاص

حلقة العمل الدولية الثانية بشأن فهرسة الظواهر الخطرة

)(CHE

ستتناول حلقة العمل الدولية الثانية ،التي ستنظم باالشتراك مع الوكاالت الرئيسية التي تمثل الحد من مخاطر الكوارث
والدوائر المعنية بالخسائر واألضرار ووكاالت التأمين وإعادة التأمين ،مسألة التعاون مع الوكاالت المعنية بالخسائر
واألضرار على تبادل البيانات الخاصة باألخطار وآثارها ،من أجل تصميم بروتوكوالت متسقة ومحددة جيداً ومتفق
عليها .وسيتم تشجيع الوكاالت والمراكز المسؤولة عن مراقبة األخطار (المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوالمراكز
) ،(RCCsوالمراكز ) ،(RSMCsوما إلى ذلك) ومنظمات إدارة مخاطر الكوارث ،والدوائر المعنية بالخسائر واألضرار،
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على تبادل المعايير وقواعد البيانات ،والتعاون بشأن التشغيل البيني للمفاهيم ،وتوصيف الظواهر ،وتعاريفها ،وقواعد
البيانات الخاصة بها.

الشراكة مع القطاع الخاص
تهدف الشراكة مع القطا ع الخاص إلى استبانة الفرص والحلول التكنولوجية لتحديد وتقييم الظواهر الخطرة وآثارها في
الوقت الحقيقي ،مثل التكنولوجيات الكاسحة والبيانات الكبيرة .كما سيتم تقصي إمكانية استخدام الذكاء االصطناعي في
توصيف الظواهر وغيرها من التطبيقات .ومن المتوقع أيضا ً أن يكون القطاع الخاص ،وال سيما قطاع إعادة التأمين،
شريكا ً رئيسيا ً فيما يتعلق بتطبيقات فهارس الظواهر الخطرة .وستستخدم المؤتمرات الدولية واإلقليمية وترتيبات العمل،
مثل تلك المعقودة تحت رعاية االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUومؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات )،(WSIS
وغيرهما ،من أجل إقامة شراكات مع القطاع الخاص بشأن فهرسة المنظمة للظواهر الخطرة ).(WMO-CHE
.6

توجيهات بشأن االحتياجات إلى الموارد

ستُعد توجيهات لتقييم االحتياجات إلى التمويل ،وال سيما فيما يتعلق بما يلي:

التنفيذ الوطني واإلقليمي
)(1

العمليات التشغيلية؛

)(2

زيادة الكفاءات الوظيفية للموظفين؛

)(3

تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية؛

)(4

تكاليف البنية التحتية (من قبيل تكنولوجيا المعلومات ،مثل إعداد وإدارة قاعدة بيانات وموقع شبكي مناظر).

التعاون والتنسيق على المستوى الدولي
)(1

حلقة العمل الدولية الثانية بشأن فهرسة المنظمة للظواهر الخطرة )(WMO-CHE؛

)(2

إنشاء فرقة خبراء معنية بفهرسة الظواهر الخطرة للطقس والماء والمناخ والبيئة والطقس الفضائي
للعمل على مختلف العناصر المذكورة أعاله ،خالل الفترة .2023-2020

القرار

)(ET-CHE

(EC-73) 3

مذكرة مفاهيمية بشأن النظام العالمي لتصنيف الجفاف
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 17ضمان إدماج إدارة مخاطر الجفاف في أنشطة المنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (SERCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات)،

وقد نظر في التوصية  - (SERCOM-1) 1مذكرة مفاهيمية بشأن النظام العالمي لتصنيف الجفاف،
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يوافق على إعادة تسمية مؤشر الجفاف العالمي ليصبح النظام العالمي لتصنيف الجفاف ) ،(GDCSعلى النحو المحدد
في القرار (Cg-18) 17؛
يطلب من لجنة الخدمات ) (SERCOMمواصلة تطوير مفهوم النظام العالمي ) ،(GDCSوإعداد خطة تنفيذ الختبار المفهوم،
بقيادة اللجنة الدائمة للخدمات الزراعية ) ،(SC-AGRبالتنسيق مع اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية )(SC-HYD
واللجنة الدائمة للخدمات المناخية ) (SC-CLIوالهيئات األخرى ذات صلة ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) (WCRPبشأن الجوانب المتعلقة بالتغيرات طويلة األجل والتوقعات المقبلة للجفاف واآلليات المالئمة
في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجفاف )(UNCCD؛
يؤيد مشروع المذكرة المفاهيمية الوارد في مرفق هذا القرار.

مرفق القرار

(EC-73) 3

مذكرة مفاهيمية بشأن النظام العالمي لتصنيف الجفاف
الجفاف خطر طبيعي خبيث يمكن أن يحدث في أي نظام مناخي عالمي ،ويمكن أن تكون له آثار مهمة وواسعة النطاق،
وتضر بعدد كبير من القطاعات االقتصادية والناس في آن .وعادة ما تكون المناطق المتأثرة بالجفاف أكبر من المناطق
التي تتعرض لألخطار األخرى.
ويمكن توصيف حاالت ال جفاف ،شأنها شأن األخطار األخرى ،من حيث شدتها وموقعها ومدتها وتوقيتها .وقد تنشأ
حاالت الجفاف جراء مجموعة متنوعة من العمليات الجوية الهيدرولوجية التي تقضي على الهطول و /أو تحد من توافر
أجف كثيراً من المعتاد ،أو إلى الحد من توافر الرطوبة
المياه السطحية أو المياه الجوفية ،مما يؤدي إلى نشوء أوضاع
ّ
بدرجة يمكن أن تكون ضارة .والجفاف يمكن أن يؤثر سلبا ً وبشدة على الزراعة واألمن الغذائي ،وعلى توليد الطاقة
الكهرومائية والصناعة ،وصحة اإلنسان والحيوان ،وأمن سبل العيش ،واألمن الشخصي ،والحصول على التعليم.
وقد أصبحت مسألة التحديد الكمي للخسائر واألضرار الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة ،من قبيل حاالت
الجفاف ،أمراً مهما ً لتنفيذ السياسات ،ال سيما فيما يتعلق بجدول أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) .(UNFCCCكما أن تحسين مراقبة الجفاف وإدارته أمر حاسم األهمية لتنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث
للفترة  2030-2015وأهداف التنمية المستدامة .فمراقبة المؤشرات الجوية الهيدرولوجية مراقبة فعالة ودقيقة عنصر
أساسي لتغذية نُظم اإلنذار المبكر بالجفاف ) ،(DEWSsلتحديد المخاطر من أجل إدارة اآلثار على القطاعات المختلفة.
وقد استهل القرار  - (Cg-17) 9محددات فهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة ،عملية لوضع معايير
للمعلومات المتصلة باألخطار والمخاطر المتعلقة بالطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي وغيرها من األخطار
والمخاطر البيئية ذات الصلة ،وأعطى األولوية إلعداد مح ّدِدات لفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة .وبنا ًء
على هذه الضرورة ،نشر برنامج اإلدارة المتكاملة للجفاف ) ،(IDMPالذي تتشارك في رعايته المنظمة ) (WMOوالشراكة
العالمية للمياه ) ،(GWPمطبوعا ً في عام  2016بعنوان دليل المؤشرات واألرقام القياسية للجفاف (مطبوع المنظمة
رقم  .)1173ويتضمن هذا الدليل مؤشرات وأرقام قياسية للجفاف في مختلف القطاعات المتأثرة (أي قطاع الزراعة
والقطاعات االجتماعية االقتصادية) ،وتُصنف هذه المؤشرات واألرقام القياسية حسب فئات األحوال الجوية ،ورطوبة
التربة ،والهيدرولوجيا ،واالستشعار عن بعد ،وإذا كانت مركبة أم منمذجة.
واستناداً إلى هذه الجهود ،طفقت المنظمة ) (WMOتعمل على إعداد النظام العالمي لإلنذار باألخطار المتعددة ).(GMAS
فقد أثبتت اإلنذارات المبكرة بأخطار الطقس والماء والمناخ خالل العقد الماضي أنها فعالة في الحد من الخسائر في
األرواح والممتلكات .وهذه اإلنذارات ،التي تقدمها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي كل
بلد ،توفر األساس الذي يمكن أن تستند إليه اإلجراءات االحترازية التي تتخذها السلطات المسؤولة والجمهور حيال هذه
األخطار .والغرض من إعداد النظام ) (GMASالتابع للمنظمة ) (WMOهو تزويد المستخدمين المستهدفين بإنذارات
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رسمية موثوقة بأخطار األحوال الجوية الهيدرولوجية ،وبمعلومات ذات صلة .وفي  ،2018حثت المنظمة
األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية والبرامج الفنية على المشاركة والمساهمة في النظام ) .(GMASوستسهم
المنظمة ) (WMOفي النظام ) (GMASعن طريق تضمينه التحذيرات واإلنذارات الوطنية بالجفاف.
)(WMO

النظام العالمي لتصنيف الجفاف ) (GDCSالمقترح
اقترحت فرقة الخبراء المعنية بالجفاف والتابعة للجنة األرصاد الجوية الزراعية ) (CAgMالسابقة ،إلى جانب خبراء
آخرين ،أن يحدد كل بلد مؤشر الجفاف األكثر مالءمة الذي سيستخدمه .ثم يخضع هذا المؤشر لمعايير قياسية ويُقسَّم إلى
فئات منفصلة .وقد اعتمدت مراقبة الجفاف ألمريكا الشمالية هذا النهج .وينبغي أيضاً ،في الوضع األمثل ،أن تراعي
إحصاءات فترات العودة االتجاهات والتوقعات المتعلقة بتغير المناخ.
الجدول  :1فئات الجفاف المقترحة في النظام العالمي لتصنيف الجفاف

)(GDCS

فئة الجفاف
ال يوجد جفاف
 1جفاف معتدل
 2جفاف شديد
 3جفاف متطرف
 4جفاف استثنائي
وستوفر هذه التصنيفات مستوى قياسيا ً كافيا ً يسمح بدمجها في نظم اإلنذار المبكر وإدارة المخاطر ،وفهارس الظواهر
الخطرة ،وغيرها من التطبيقات.
ويوصى باستخدام المؤشر المعياري للهطول ) (SPIكمؤشر أولي لهذه األغراض ،فهو يعتبر سهل التطبيق نسبياً ،كما
أن استخدامه يتطلب قدراً أقل من البيانات المعقدة (ال يلزم إدخال سوى الهطول الشهري) مقارنة بالمؤشرات األخرى
األكثر تعقيداً ،مثل المؤشرات التي تتضمن رطوبة التربة وهطول األمطار.
وستواصل هذا العمل فرقة الخبراء المعنية بالجفاف المنشأة حديثا ً والتابعة للجنة الدائمة للخدمات الزراعية
التابعة للجنة الخدمات ).(SERCOM

القرار

(EC-73) 4

آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-17) 35اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد،

)(2

المقرر  - (EC-68) 40آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد،

)(3

القرار  - (EC-72) 7تحديث آلية االعتراف بمحطات رصد المناخ طويلة األمد،

)(SC-AGR
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يسلم بأن الحفاظ على محطات الرصد طويلة األمد ،بما في ذلك المحطات المئوية ،هي من مسؤولية حكومات
وإذ ِّ
يعوض لتلبية احتياجات األجيال الحالية والمقبلة إلى سجالت مناخية وبيئية طويلة
األعضاء للحفاظ على تراث مناخي ال ّ
األمد وعالية الجودة،
وإذ يالحظ مع التقدير النجاح في تفعيل آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد منذ بدء العمل بها
في عام  ،2016وأنه استجابةً لدعوات المنظمة ) (WMOالثالث لترشيح محطات ،تم حتى اآلن االعتراف رسميا ً بعدد
 234محطة رصد مئوية من  63بلداً تمثل جميع االتحادات اإلقليمية للمنظمة )،(WMO
وإذ يالحظ أيضا التعاون الممتاز بين اللجان الفنية السابقة لتصميم آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد
طويلة األمد ،وتفعيلها وتوجيهها،
وإذ يعرب عن تقديره لكفاءة المجلس االستشاري المخصص لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،مما ساعد على
تنفيذ آلية االعتراف وصيان تها ومواصلة تحسينها ،بما في ذلك االستجابة لطلبات األعضاء عن طريق تقديم مقترحات
بشأن ما يلي:
)(1

)(2

توسيع نطاق اآللية لتشمل المحطات طويلة األمد لرصد البحار والهيدرولوجيا والغالف الجليدي والمنطقتين
القطبيتين والجبال العالية،
تسهيل االعتراف بمحطات الرصد المنشأة قبل  75عاما ً فأكثر،

وإذ ينوه بأهمية آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد في تعزيز الالئحة الفنية والممارسات
الجيدة للمنظمة ) ،(WMOوكذلك بقيمة محطات الرصد طويلة األمد للمجتمعات الوطنية والدولية نظراً إلى مساهمتها في
توفير بيانات السالسل الزمنية طويلة األمد ،مع توثيق جيد للبيانات الشرحية للمحطات ،حتى تقدم المنظمة )(WMO
معلومات وخدمات موثوقة عن الوضع المتغير لنظام األرض برمته،
وإذ يدرك الحاجة إلى مواصلة تحسين آلية االعتراف في إطار هيكل الحوكمة الجديد للمنظمة ) (WMOوفي الالئحة
الفنية للمنظمة )،(WMO
يؤيد:
)(1

تحديث آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،على النحو المنصوص عليه في المرفق
لهذا القرار؛

)(2

خارطة الطريق لمواصلة تطوير اآللية ،على النحو المنصوص عليه في المرفق  2لهذا القرار؛

1

يدعو لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات /
 )SERCOMإلى أن تقوم ،بالتعاون الوثيق مع لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية /
 )INFCOMب قيادة عملية تنسيق أنشطة خارطة الطريق ،والعمل مع الخبراء المختصين؛
يعهد إلى األمانة باالتصال برئيسي اللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث من أجل تعيين خبراء مختصين في المجلس
االستشاري لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،باالختصاصات المبينة في المرفق  1لهذا القرار؛
يطلب من األمين العام أن يواصل تعزيز اعتراف المنظمة ) (WMOبـمحطات الرصد طويلة األمد ،بما في ذلك شن
حمالت لحشد الموارد لدعم رقمنة بيانات سالسلها الزمنية ،حسب االقتضاء.
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المرفق  1للقرار

(EC-73) 4

آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد
طلب القرار  (EC-72) 7استعراض آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد  -التي يُشار إليها في
بعض الوثائق باسم محطات الرصد المئوية  -في إطار هيكل الحوكمة الجديد للمنظمة ) ،(WMOوتقديم اقتراح إلى
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي يبرز دور اللجنتين الفنيتين الجديدتين في مواصلة تطوير اآللية ،ويرمي إلى
إدراج آلية االعتراف في الالئحة الفنية للمنظمة ) .(WMOوقد أُعد االقتراح الوارد أدناه استجابةً لطلب المجلس التنفيذي،
وهو يستند إلى اآللية الحالية حسبما اعتمدها المقرر  .(EC-68) 40وترد التحديثات المقترحة على آلية االعتراف باللون
األخضر (فيما تُعرض العبارات المحذوفة مشطوبة باللون األحمر).

مالحظة :يمكن الوصول إلى معايير االعتراف المعتمدة من خالل القرار  (EC-72) 7هنا:
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations

)’( (Folder ‘WMO recognition mechanism’, sub-folder ‘Recognition criteriaالمجلد 'آلية المنظمة
لالعتراف' ،المجلد الفرعي 'معايير االعتراف')

)(WMO

آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد
(أ)

يوجه األمين العام للمنظمة ) (WMOبانتظام (كل عامين مثالً) دعوة دائمة إلى األعضاء لتقديم طلبات
التماسا ً العتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد ،حسب المعايير أعاله المقرة؛

مالحظة :ستتضمن الدعوة قائمة بمعايير االعتراف التي يجب أن يستوفيها األعضاء ويعلقوا عليها بخصوص كل محطة
ً
(مثال كل سنة) ،وستطلب
رصد مرشحة .وستتضمن الدعوة عالوة على ذلك معلومات عن عملية دورة االستعراض
ترشيح منسق وطني ،مع تقديم معلومات عن منصبه /منصبها الرسمي في المنظمة المعنية .وسيشجَّع األعضاء على أن
يدرجوا في طلباتهم ترشيحات من مش ّغلي محطات الرصد الخارجة عن نطاق المرافق الوطنية ).(NMHSs
(ب) استعراض الترشيحات الواردة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من قِبل بخصوص
محطات الرصد طويلة األمد لكي يعترف بها فريق استشاري يتألف من خبراء من لجنة البنية التحتية
ولجنة الخدمات (المجاالت المناخية والهيدرولوجية والبحرية؛ شبكات رصد المناخ؛ القياس واألدوات
والتتبع) لجنة علم المناخ )( (CClالقيادة) ،ولجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSومجلس البحوث ،واالتحادات اإلقليمية ،حسب
االقتضاء؛
(ج) توصيات باالعتراف الرسمي بمحطات الرصد طويلة األمد ،تُعرض على دورات المجلس التنفيذي
إلقرارها ،بعد أن تقوم لجنة التنسيق الفني ) (TCCباستعراضها؛
(د)

المحطات المعترف بها التي تدرج في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد
الموارد المعلومات )(WIR؛

)WIGOS (OSCAR

(هـ) تدير أمانة المنظمة موقعا ً شبكيا ً خاصا ً وكراسة بشأن محطات الرصد طويلة األمد تبيِّن أهميتها الخاصة،
مع اإلشارة إلى قائمة المحطات المذكورة أعاله ،وتقوم بتحديثهما باستمرار؛
(و)

إعادة تقييم المحطات المعترف بها الترشيحات كل عشر  10سنوات؛

(ز)

يُطرح أي تغيير جوهري على آلية االعتراف ومعاييرها ،في دورة إحدى اللجنتين الفنيتين التابعتين
للمنظمة ) (WMOلكي يقره األعضاء ،ثم يُوجه عن طريق اللجنة ) (TCCإلى المجلس التنفيذي إلقراره.
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اختصاصات المجلس االستشاري لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد:

العضوية
يتألف المجلس االستشاري من خبراء من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMولجنة الخدمات
)( (SERCOMالمجاالت المناخية والهيدرولوجية والبحرية؛ شبكات رصد المناخ؛ القياسات واألدوات والتتبع) ،CCl
 ،CIMO ،CBSوالنظام العالمي ) ،(GCOSومجلس البحوث ،واالتحادات اإلقليمية ،حسب االقتضاء .وتتولى أمانة
المنظمة (الموظف المسؤول :السيد بير هيشلر) تنسيق أعمال المجلس االستشاري؛ .)wcdmp@wmo.int

االختصاصات
•

وكان ذلك بمثابة بدء العمل بآلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد الطويلة األمد.

•

تحليل نماذج التقييمات الذاتية المستكملة للمحطات المسماة التي يرشحها األعضاء ،واقتراح قائمة بمحطات الرصد
طويلة األمد المقدمة ليعترف بها المجلس التنفيذي للمنظمة )(WMO؛

•

دليل التطور اإلضافي لصفحة الويب الخاصة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لمحطات الرصد طويلة األجل

•

استعراض تنفيذ التقييم ،وتطوير الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOالخاص بمحطات الرصد طويلة األمد ،وآلية
آليات االعتراف ،مرتين في السنة ،وتقديم المشورة والتوصيات ذات الصلة إلى المجلس التنفيذي.

المرفق  2للقرار

(EC-73) 4

خارطة الطريق لمواصلة تطوير آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد

مالحظة استهاللية :اعتُمدت آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد في عام ( 2016المقرر
 – (EC-68) 40آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد) ،واستُخدمت اآللية في االعتراف
بمحطات الرصد المئوية .و ُحدثت معايير االعتراف في عام ( 2020القرار  - (EC-72) 7تحديث آلية االعتراف بمحطات
رصد المناخ طويلة األمد) لزيادة تعزيز االمتثال لالئحة الفنية والممارسات الجيدة للمنظمة ) .(WMOوعلى مدار
السنوات الماضية ،أعرب األعضاء عن رغبتهم في النظر في االعتراف بمحطات الرصد التي يبلغ عمرها  75سنة
فأكثر ،فض ً
ال عن مواقع رصد الهيدرولوجيا ،والبحار ،والمنطقتين القطبيتين ،والغالف الجليدي ،والمناطق الجبلية
العالية ،كتدبير تكميلي قوي للمحطات المئوية القائمة ،مما يعكس استراتيجية المنظمة ) (WMOحيال نظام األرض.
وعالوة على ذلك ،طلب األعضاء إدراج آلية االعتراف في الالئحة الفنية للمنظمة ) .(WMOوتتضمن خارطة الطريق
أدناه أنشطة لالستجابة لطلبات األعضاء المذكورة أعاله.
خارطة الطريق
إعداد معايير أولية لالعتراف ،بالتعاون الوثيق مع الدوائر الهيدرولوجية والبحرية (المرجع :مشروع المقترح
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
folder “WMO recognition mechanism”, sub-folder “Draft recognition criteria for hydrological and marine

” ،observing sitesالمجلد "آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف" ،المجلد الفرعي "مشروع معايير االعتراف لمواقع الرصد
الهيدرولوجي والبحري") لمواقع الرصد الهيدرولوجي والبحري ،مثل عمليات رصد التصريف ومستوى المياه
(المحطات الهيدرولوجية) ،ورصد قياس المد والجزر والمحطات العائمة المثبتة (المحطات البحرية)؛
إجراء ترشيحات وتقييمات اختبارية لمعايير االعتراف األولية للدوائر الهيدرولوجية والبحرية؛
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إعداد اقتراح آللية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمواقع الرصد الهيدرولوجي والبحري طويلة األمد؛
إعداد اقتراح يتضمن معايير االعتراف بمحطات الرصد التي يبلغ عمرها  75سنة فأكثر ،والتي ال تستوفي حتى اآلن
معيار المحطات المئوية ،اقتباسا ً من معايير االعتراف بالمحطة المئوية ،وتوجيه المرافق الوطنية ) (NMHSsلتيسير
تنفيذ هذه المعايير في إطار خطط وطنية طوعية؛
النظر في إعداد وسائل بديلة لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد بالغة األهمية ،مثل محطات رصد المنطقتين
القطبيتين والغالف الجليدي والمناطق الجبلية العالية ،التي قد ال تستوفي جميعها شرط بلوغ  75سنة فأكثر ،أو معايير
االعتراف بالمحطات المئوية؛
إدراج آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد في الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO

القرار

(EC-73) 5

قائمة محطات الرصد المئوية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار

(EC-72) 7

 -تحديث آلية االعتراف بمحطات رصد المناخ طويلة األمد،

وإذ يسلم بأن صيانة محطات الرصد طويلة األمد ،بما في ذلك المحطات المئوية ،هي من مسؤولية حكومات األعضاء
يعوض لتلبية احتياجات األجيال الحالية والمقبلة إلى سجالت مناخية طويلة األمد وعالية
للحفاظ على تراث مناخي ال ّ
الجودة،
وإذ يالحظ ما يلي:
)(1

)(2

استجابةً لدعوات المنظمة ) (WMOلترشيح محطات ،اعتُرف رسميا ً حتى اآلن بعدد  234محطة رصد طويلة
األمد مرشحة من  63بلداً تمثل جميع االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوالمنطقة القطبية الجنوبية،
أن المجلس االستشاري المخصص لالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد قد أجرى تقييما ً لعدد  74محطة
رصد طويلة األمد رشحها  25عضواً استجابة للدعوة الرابعة لترشيح محطات في كانون األول /ديسمبر ،2020
وأنه يوصي بإقرار االعتراف بعدد  57محطة رصد مئوية،

يؤيد االقتراح باالعتراف بعدد  57محطة رصد مئوية بوصفها محطات رصد طويلة األمد ،على النحو المنصوص
عليه في مرفق هذا القرار؛
يطلب من األمين العام مواصلة تشجيع المنظمة ) (WMOعلى االعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد ،ونشر تقارير
حالة منتظمة ،وتوجيه نداء جديد لترشيح محطات في 2022؛
يدعو األعضاء إلى مواصلة تعزيز جهودهم الرامية إلى تحقيق رصدات مستدامة طويلة األمد وعالية الجودة ،ومواصلة
التعاون بشأن آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف ،والترويج لها على أعلى المستويات الحكومية المحلية واإلقليمية
والوطنية ،حسب االقتضاء.
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(EC-73) 5

قائمة محطات الرصد المئوية
ملخص استعراض المجلس االستشاري
قائمة محطات الرصد المئوية الموصى باالعتراف بها ( 57محطة)
العضو

المحطة

موريشيوس

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

االتحاد اإلقليمي األول
Vacoas

--

1901

St Antoine

--

1874

Medine

--

1904

Fuel

--

1881

Bel Ombre

--

1886

Alma

--

1873

المغرب

Agadir Inezgane

0-20000-0-60250

1921

تونس

Gabes

60765

1901

Gafsa

60745

1900

االتحاد اإلقليمي الثاني
هونغ كونغ ،الصين

محطة رصد الهواء العلوي
في هونغ كونغ

0-20000-0-45004

الهند

Cuddallore

43329

1889

Kodaikanal

43339

1899

Minicoy

43369

1891

Bahraich

42273

1892

Shillong

42516

1902

Fort-Shevchenko

38001

1848

Merke

38344

1910

Kokshetau

28879

1895

Aktobe

35229

1898

Torgay

35358

1874

Semiyarka

36152

1893

كازاخستان
(ينتمي العضو لالتحادين
اإلقليميين الثاني والسادس،
وقد أُدرج تحت االتحاد
اإلقليمي الثاني فقط تيسيرا ً
لتناول الملف)

0-20000-0-45005

1921
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العضو

المحطة

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

االتحاد الروسي

Polyarnoe

22213

1899

(ينتمي العضو لالتحادين
اإلقليميين الثاني والسادس،
وقد أُدرج تحت االتحاد
اإلقليمي الثاني فقط تيسيرا ً
لتناول الملف)

االتحاد اإلقليمي الثالث
األرجنتين

Monte Caseros Aero

87393

1904

San Luis Aero

87436

1874

Santiago del Estero

87129

1873

Aero

البرازيل

Aracaju

83096

1910

Passo Fundo

83914

1912

Campos dos

83698

1912

Goytacazes

إكوادور

Quito OAQ/EPN

--

1891

أوروغواي

Prado

0-20000-0-86585

1901

Mercedes

0-20000-0-86490

1908

االتحاد اإلقليمي الرابع
الواليات المتحدة األمريكية

Vancouver 4 NNE

--

1895

New York City Central

0-20000-0-72506

1869

Park
--

Prairie Du Chien

1893

االتحاد اإلقليمي الخامس
أستراليا

Wooltana

--

1877

Cape Leeuwin

0-20000-0-94601

1897

Willis Island

0-20000-0-94299

1921

االتحاد اإلقليمي السادس
بلجيكا

Uccle

0-20000-0-06447

1886

الجمهورية التشيكية

Klatovy

0-203-0-11455

1876

Milesovka

0-20000-0-11464

1905

Sumperk

0-203-0-11705

1865

Prerov

0-203-0-11748

1874
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العضو

المحطة

محدد هوية المحطة

بدء الرصد

إستونيا

Tooma

0-233-0-26147

1911

هنغاريا

Budapest

0-348-1-44121

1780

إيطاليا

Genoa University

--

1833

Oss. Astronomico di

--

1763

Brera - Milano
Domodossola – Collegio

0-380-7-2

1871

Rosmini
Rovereto

--

1882

Campotosto

--

1919

Chieti

--

1918

Sulmona

--

1919

Liepaja

0-20000-0-26406

1870

Ventspils

0-20000-0-26314

1901

Soroca

0-20000-0-33678

1891

Chisinau

0-20000-0-33815

1886

النرويج

Jan Mayen

0-20000-0-01001

1921

السويد

Abisko

0-752-0-02022

1913

التفيا

مولدوفا

القرار

(EC-73) 6

مذكرة مفاهيمية بشأن استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات الخاطفة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 15تعزيز خدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في المناطق المعرضة لجميع أنواع
الفيضانات والطقس القاسي ،الذي قرر فيه المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية أن يطلب من اللجان الفنية والهيئات المعنية
األخرى التابعة المنظمة ) ،(WMOوكذلك من شركاء المنظمة ) ،(WMOتحسين التصميم والتنفيذ الشاملين للنظام
التوجيهي العالمي النطاق للفيضانات الخاطفة ) (FFGS/WGCفي المستقبل ،في ضوء نتائج واستنتاجات وتوصيات
استعراض النظام ) (FFGS/WGCالذي أجري في عام 2018؛ وطلب فيه من المجلس التنفيذي اإلشراف على تنفيذ ذلك
القرار؛
وقد نظر في التوصية  - (SERCOM-1) 6استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات الخاطفة
)،(FFGS/WGC
يقرر اعتماد المذكرة المفاهيمية بشأن استراتيجية االستدامة للنظام ) ،(FFGS/WGCعلى النحو المنصوص عليه في
مرفق هذا القرار؛
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يطلب من لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMأن تضع
الصيغة النهائية الستراتيجية االستدامة للنظام ) (FFGS/WGCليعتمدها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية إبّان دورته
االستثنائية لعام  ،2021بالتعاون مع فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية ذات الصلة
التي تستضيف مراكز إقليمية تابعة للنظام )(FFGS؛
يطلب من األمين العام دعم اللجنة ) (SERCOMفي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع الصيغة النهائية الستراتيجية
االستدامة للنظام ) ،(FFGS/WGCوبذل جهود مؤقتة لتعزيز استدامة النظام ) ،(FFGS/WGCإذا لزم األمر.

مرفق القرار

(EC-73) 6

مذكرة مفاهيمية بشأن استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء
للفيضانات الخاطفة )(FFGS/WGC
.1

الغرض

الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم لمحة عامة عن استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات
الخاطفة ) .(FFGS/WGCوالقصد من ذلك هو وضع الصيغة النهائية الستراتيجية االستدامة بحلول نهاية عام .2021
.2

معلومات أساسية

إدراكا ً للتأثير الكارثي للفيضانات الخاطفة ) (Cg-XVعلى حياة وممتلكات السكان المتضررين ،أنشأت المنظمة )،(WMO
بالتعاون مع مركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية /مكتب المساعدة اإلنسانية
) ،(USAID/BHAواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي /المرفق الوطني لألرصاد الجوية ) ،(NOAA/NWSنظاما ً
توجيهيا ً للفيضانات الخاطفة ) (FFGSيوفر تغطية عالمية (المسمى فيما يلي النظام ) .)(FFGS/WGCوالهدف الرئيسي من
النظام ) (FFGS/WGCهو تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن خالل تزويد
المتنبئين بتلك المرافق بالتوجيهات الالزمة لصياغة وإصدار تحذيرات مواتية ودقيقة من الفيضانات الخاطفة في
األحواض الصغيرة التي يحتمل أن تشهد مخاطر جوية مائية ،وبالتحديد الفيضانات الخاطفة ،ومخاطر ذات الصلة ،مثل
االنهيارات األرضية الناجمة عن هطول األ مطار ،إلنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وتخفيف المعاناة البشرية ،والحد من
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه المخاطر .وتشير التقديرات إلى أن أكثر من  3000فرد قد تلقوا تدريبا ً على جوانب
مختلفة من عمليات النظام ) (FFGSوصيانته عن طريق المركز ) (HRCوالمنظمة ) (WMOمنذ بدء عمل النظام
) .(FFGS/WGCوفي الوقت الحالي ،يخدم النظام ) (FFGS/WGCزهاء  40في المائة من سكان العالم ،أي ما يقرب من
 3مليارات شخص في أكثر من  60بلداً .وقد نُفذ النظام ) (FFGS/WGCبموجب مذكرة تفاهم مبرمة بين المنظمة )،(WMO
ومركز البحوث الهيدرولوجية ) ،(HRCووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية /مكتب المساعدة اإلنسانية )،(USAID/BHA
واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي /المرفق الوطني لألرصاد الجوية ) ،(NOAA/NWSويشار إلى تلك األطراف
فيما بعد باسم الشركاء في النظام ).(FFGS
ووفقا ً لالستعراض الذي أجرته المنظمة ) (WMOلمشروع النظام ) (FFGS/WGCفي عام  ،2018والذي عُرض على
المؤتمر الثامن عشر ،يعتمد عدد كبير من المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى عمليات النظام ) (FFGSإلعداد هذه
التحذيرات ،وبات من الواضح بشكل متزايد أن ثمة حاجة ملحة لبذل الجهود اآلن لضمان استدامة عمليات النظام
) .(FFGSوبنا ًء على ذلك ،كلَّف الشركاء في النظام ) (FFGSثالثة مؤلفين بصياغة استراتيجية االستدامة للنظام
) (FFGS/WGCبهدف توفير الرؤية والنُهج التي يجب اتباعها للمساعدة في تحقيق استدامة النظام )،(FFGS/WGC
ً
وعمليات النظام ) (FFGSذاته ،وتنفيذها .ومع مراعاة أن المنظمة ) (WMOمن الشركاء في النظام ) ،(FFGSونظرا إلى
أهمية النظام ) (FFGS/WGCلعدد كبير من أعضاء المنظمة ) (WMOلتعزيز قدرتهم على إصدار إنذارات بالفيضانات
الخاطفة ،ومن ثم إنقاذ األرواح ،فإن استراتيجية االستدامة تعترف بالدور الهام والجوهري للمنظمة ) ،(WMOبتنسيق من
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اللجنة الدائمة ) ،(SC-HYDلنجاح االستراتيجية .كما تعترف استراتيجية االستدامة بأن استدامة النظام
سوف تسهم إسهاما ً مهما ً في تطوير نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ) ،(MHEWSبالتعاون مع برنامج التنبؤ بالطقس
القاسي ) (SWFPومبادرة التنبؤ بالغمر الساحلي ).(CIFI
)(FFGS/WGC

وتستفيد استراتيجية االستدامة من االستعراض الخارجي للنظام ) ،(FFGS/WGCومن نتائج ورشة العمل العالمية التي
عقدت في عام  2019في أنطاليا بشأن النظام ) ،(FFGSواالقتراحات المقدمة من المراكز اإلقليمية والوطنية التابعة
للنظام ) ،(FFGSومساهمات اللجنة الدائمة ) ،(SC-HYDوالتعقيبات على الخبرات المكتسبة في التنبؤ وفي إصدار
إنذارات بالفيضانات الخاطفة ،ورؤى الشركاء في النظام ) .(FFGSوتحدد استراتيجية االستدامة أربعة عوامل حاسمة
وضرورية لتحقيق االستدامة المنشودة جداً .كما تحدد عدداً من األنشطة وتقترح جداول زمنية لتحقيقها .وتقدم أيضا ً
قائمة بأفضل األنشطة ذات األولوية التي يتعين تنفيذها باعتبارها الخطوات التالية.
.3

العوامل الحاسمة لتحقيق االستدامة

هذه العوامل هي (1) :إعداد نموذج جامع وموسع للحوكمة؛ ) (2زيادة جهود التدريب وتعزيزها؛ ) (3زيادة إبراز صورة
النظام )(FFGS؛ ) (4استقطاب دعم إضافي للموارد المالية والبشرية.
يتناول العامل األول الحاجة إلى اعتماد حوكمة قوية وجامعة من خالل لجنة إدارة لها اختصاصات محدثة،
3.1
وعضوية أوسع نطاقا ً ومسؤوليات رقابية ،بما في ذلك مراقبة وتقييم نظام اإلنذار المبكر برمته من األلف إلى الياء،
ومكوناته ،وعمليات التنفيذ اإلقليمي للنظام ) .(FFGSويحدد هذا العامل أيضا ً الحاجة إلى :استحداث نهج معدل أو جديد
إزاء المراكز ) (FFGSالعالمية ) - (GCاإلقليمية ) - (RCالوطنية ) ،(NCيبحثه أيضا ً النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSونظام معلومات المنظمة ) .(WISوسيضفي هذا العامل طابعا ً رسميا ً على عملية مراقبة وتقييم النظام
) (FFGSباعتبار المنصة التفاعلية (كأداة للمراقبة والتقييم) التي ستم ِ ّكن من تحسين إدراك المواطن التي تمس فيها الحاجة
في البلدان ،وضمان تطوير النظام وتنفيذه واستخدامه على نحو سليم .هذا ،وسيوسع هذا العامل نطاق مشاركة المجتمع
وانخراطه في جميع مراحل دورة إعداد النظام ) (FFGSمن خالل عملية جديدة لتحويل بحوث الفيضانات الخاطفة إلى
عمليات ) ، (R2Oمما يزيد من مرونة المجتمع فيما يتعلق باستكشاف التحسينات الممكنة على النسخة التشغيلية ،من خالل
استخدام تحليل النظام ) (AFFGSووسائل أخرى .ويسعى النظام ) (AFFGSإلى تحقيق الهدف ذاته ،أال هو تيسير وصول
مزيد من األعضاء إلى هذا النظام في ظل ظروف أيسر .عالوة على ذلك ،ينبغي تضمين النظام تحليالً لحقوق الملكية
الفكرية.
يتناول العامل الثاني الحاجة إلى زيادة جهود التدريب وتعزيزها من خالل الحفاظ على هذه األنشطة
3.2
المرتبطة بالنظام ) ،(FFGS/WGCوتحسينها وتوسيع نطاقها .ورئي أن من المهم تنشيط جهود التدريب وتوسيع نطاقه،
مع إعداد مواد ذات صلة ،بحيث يشمل الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث ،والمستعملين اآلخرين ،وخبراء المراكز
اإلقليمية ،بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظم .إضافة إلى ذلك ،فإن وجود مجموعة أكبر من الموارد البشرية
مدربة تدريبا ً جيداً سيزيد من إحساس األعضاء بملكية النظام .إن إعداد خطة تدريبية أولوية عالية.
يركز العامالن الحاسمان الثالث والرابع على زيادة إبراز صورة النظام ) ،(FFGS/WGCوزيادة الموارد
3.3
المتاحة من مج موعة متنوعة من المانحين ومؤسسات التمويل والمصادر الوطنية للنظام ) (FFGS/WGCلتنفيذه على
الصعيد اإلقليمي .وهذان المجاالن الحاسمان من مجاالت التركيز مترابطان :فكلما اشتهر النظام ) (FFGS/WGCزادت
احتماالت تمويله من مزيد من المانحين .وتقترح استراتيجية االستدامة أنشطة تهدف إلى زيادة إبراز النظام
) (FFGS/WGCوزيادة قدرته على جذب التمويل .وتوصي استراتيجية االستدامة بإعداد استراتيجية اتصال وخطة
لتوضيح الخطوات أو اإلجراءات التي ستُتخذ لتحقيق أهداف زيادة إبراز النظام وتوفير موارد بشرية ومالية .ويلزم بذل
جهود لزيادة الوع ي العام وضمان إدراج التنبؤ بالفيضانات الخاطفة في السياسات الوطنية والخطط االستراتيجية ،وبذلك
وضع األساس لتخصيص موارد بشرية ومالية إضافية لتطوير القدرات الالزمة للتصدي للتنبؤ بالفيضانات الخاطفة
باستخدام مفهوم شامل.
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.4

الخطوات التالية

عقب االنتهاء من إعداد استراتيجية االستدامة في صيغتها النهائية ،ستتمثل الخطوات التالية في التحول من نموذج
اإلدارة الحالي إلى لجنة اإلدارة الجديدة وإعداد خطة تنفيذ ،استناداً إلى التوجيهات الواردة في استراتيجية االستدامة.
وينبغي إعداد خطة تنفيذ وتطويرها بدرجة كافية من التفصيل حتى يمكن اتخاذ إجراءات محددة تساعد على ضمان
استدامة النظام ) (FFGS/WGCلألجيال الحالية والمقبلة .وعلى هذا النحو يمكن اختبار عناصر مختلفة من خطة التنفيذ
المحتملة في وقت إعدادها ،مما يتيح االستئناس بها في إعداد الخطة .وينبغي أن تكون خطة التنفيذ وثيقة حية ومتداولة،
وبمثابة عملية تتناول أموراً منها البنود التالية:
)(1
)(2

مذكرة مفاهيمية عن عملية تحويل بحوث الفيضانات الخاطفة إلى عمليات )،(R2O
خطة تدريب شاملة ،تن ِ ّ
شط برنامج التدريب الحالي ألخصائي األرصاد الجوية الهيدرولوجية في النظام )،(FFGS
وتوسع نطاقه،

)(3

استراتيجية /خطة لالتصال،

)(4

تصميم اإلطار الجديد للمراكز العالمية ) - (GCاإلقليمية ) - (RCالوطنية ) (NCللنظام ) ،(FFGSمع تحديد أدوار
ومسؤوليات جديدة لجميع المراكز المقترحة.

وفيما يتعلق بالنقطة األخيرة ،ينبغي تقديم اجتماعات إحاطة للمؤسسات المختلفة ،مثل المرافق الوطنية ) (NMHSsالقائمة
التي تعمل بمثابة مراكز إقليمية للنظام ) ،(FFGSولديها قدرة كافية على توفير الوظائف المحددة ،أو التي أبدت اهتماما ً
بذلك .ومن الضروري ربط هذه المراكز بهيكل النظام ) ،(GDPFSفضالً عن زيادة مشاركة دوائر المنظمة )،(WMO
لكي ينجح اإلطار الجديد للمراكز العالمية ) - (GCاإلقليمية ) - (RCالوطنية ) ،(NCولتحقيق استدامته.
وستوفر خطة التنفيذ التكاليف التقديرية لتنفيذ األنشطة الالزمة لضمان استدامة النظام ) .(FFGS/WGCوسيتطلب النجاح
مشاركة والتزام اللجنتين الفنيتين للمنظمة ) ،(WMOوالفريق ) ،(HCPوالمراكز العالمية ) (GCواإلقليمية ) (RCوالوطنية
) ،(NCوالمرافق الوطنية ) ،(NMHSsواالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأمانة المنظمة ) ،(WMOوالمجتمع بشكل
عام لكي يدلو كل بدلوه في عملية الدعم الهامة هذه لتحقيق استدامة النظام ) (FFGS/WGCونظمه المنفذة.

القرار

(EC-73) 7

تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOقد اعتمد في  19حزيران /يونيو  2020التعديل  80على
المعايير والممارسات الموصى بها ) ،(SARPsخدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية (المرفق 3
التفاقية الطيران المدني الدولي) ،اعتباراً من  30أيلول /سبتمبر  ،2020على أن يدخل حيز النفاذ في  4تشرين الثاني/
نوفمبر ،2021
وإذ يقر اإلجراءات المستقرة التي تكفل المواءمة الالزمة بين الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني -
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،والملحق  3للمنظمة )،(ICAO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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وإذ يدرك أن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية قد أيد بموجب القرار  - (Cg-18) 27تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة
األرصاد الجوية للطيران ،التوصية  - (CAeM-16) 5المواد التنظيمية والتوجيهية للمنظمة ) ،(WMOالتي تتناول تقديم
خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية ،والتي طلبت إلى األمين العام أن يتخذ ،بالتنسيق مع المنظمة )،(ICAO
الخطوات الالزمة لوقف العمل بالالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية ،مع ضمان استعراض أي مواد تظل مالئمة ،وذلك قبل نقلها إلى مواد تنظيمية أو
توجيهية أخرى (جديدة أو قائمة) للمنظمة ) (WMOأو المنظمة )،(ICAO
وإذ يعرب عن تقديره الستمرار العمل بشأن وقف العمل بالالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني -
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،استجابة ل لقرار  ،(Cg-18) 27بهدف إنجازه في اإلطار
الزمني  2022إلى  ،2024وتنسيقه من خالل لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات
البيئية ذات الصلة )،(SERCOM

وإذ يأخذ في االعتبار التوصية  ،(SERCOM-1) 2تعديل الالئحة الفنية ،المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCالواردة في الوثيقة )،EC-73/INF. 2.5(2
يقر التعديل على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية ،لضمان مواءمته الالزمة مع التعديل  80على المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي ،على النحو
المنصوص عليه في مرفق هذا القرار؛
يطلب من األمين العام:
)(1

)(2

أن يتخذ الترتيبات للتعجيل بإصدار الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد
الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية؛
أن يستعرض ،بمساعدة رئيس اللجنة ) ،(SERCOMالمواد التوجيهية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) ،(WMOمع
نشر التحديثات ،عند االقتضاء ،لضمان االتساق مع الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني -
خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية.

مرفق القرار

(EC-73) 7

تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية
الغرض من تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة
الجوية الدولية ،هو مواءمته مع التعديل  80على المرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي للمنظمة ) ،(ICAOوالذي
اعتمده مجلس المنظمة ) (ICAOفي  19حزيران /يونيو .2020
ويُستخدم النص التالي ،المقتبس من التعديل  80على المرفق  3للمنظمة ) ،(ICAOكأساس لتعديل الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية.
تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية
الدولية(https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/resources/amendment-80) .

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

26

بعد اعتماد المجلس التنفيذي ،سيُنشر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية ،شامالً التعديل  ،80باعتباره تحديث  2021لطبعة .2018

القرار

(EC-73) 8

الخدمات الصحية المتكاملة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 33تطوير الخدمات الصحية المتكاملة،

)(2

القرار  - (SERCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات)،

)(3

المقرر  - (EC-72) 10فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية المتكاملة )،(SG-HEA

وإذ يأخذ علما بما يلي:
)(1

ترتيبات العمل مع منظمة الصحة العالمية )،(1952) (WHO

)(2

إطار التعاون بشأن المناخ والبيئة والصحة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة )،(2018) (WHO

وقد درس التوصية  - (SERCOM-1) 7الخدمات الصحية المتكاملة،
وإذ يسلط الضوء على أهمية الخطة الرئيسية المشتركة بين المنظمة ) (WHOوالمنظمة ) (WMOبشأن تحويل علوم
الصحة والبيئة والمناخ إلى خدمات ،ال سيما الدور القيادي للمنظمة ) (WHOوالموارد التي توفرها إلنشاء بوابة شبكية
للمناخ والصحة توفر معلومات موثوقة ،ومواد تعليمية ،وموارد للبحوث المناخية والصحية والبيئية ،وأدوات التخاذ
القرار ،وخدمات تشغيلية،
وإذ يسلٍّم باهتمام قطاع الصحة المتزايد وتركيزه على تطبيق أنشطة مراقبة ونمذجة الطقس والمناخ والماء وأنشطة
المراقبة والنمذجة البيئيتين ذات الصلة ،بما في ذلك على القدرات من أجل التنبؤ المحتمل باآلثار الصحية قبل حدوثها،
يوافق على أن يتحول فريق الدراسة ) (SG-HEAالمنشأ في إطار لجنة الخدمات ) (SERCOMإلى فريق دراسة مشترك
بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) (WHOوفقا ً للمادة  142من الالئحة العامة والقاعدة ( 5.4.6ب) من النظام الداخلي
للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1240رهنا ً بموافقة الهيئة المناظرة في المنظمة )(WHO؛
يطلب من لجنة الخدمات ) (SERCOMأن تعد ،بالتعاون الوثيق مع لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
) (INFCOMومجلس البحوث وأي هيئات مختصة أخرى تابعة للمنظمة ) ،(WMOآليات مناسبة لتنفيذ خدمات صحية
متكاملة وفقا ً للقرار  - (Cg-18) 33تطوير الخدمات الصحية المتكاملة ،بما في ذلك إنشاء روابط واضحة مع اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSال سيما مع نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوالنظام العالمي لإلنذار
باألخطار المتعددة ).(GMAS
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(EC-73) 9

خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(2023-2020

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام  ،2020والقرار  – (Cg-18) 38رؤية
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام  ،2040والقرار  – (Cg-18) 47رصد المحيطات
دعما ً للتنبؤ بنظام األرض ،ودعم المنظمة ) (WMOالستراتيجية النظام العالمي لرصد المحيطات )( 2030 (GOOSبما
في ذلك نظام رصد المحيط الهادئ المداري  ،)2020والقرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي )،(GCW
وقد درس التوصية ،(INFCOM-1) 1
يعتمد خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (2023-2020بصيغتها الواردة في
مرفق هذا القرار؛
يطلب من األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين تنظيم أنشطتها بحيث تحقق أهداف النظام ) (WIGOSوالنتائج
ذات الصلة ،على النحو المبين في الخطة؛
يطلب أيضا من األعضاء مواصلة توفير الموارد ،بما في ذلك من خالل الصندوق االستئماني للنظام ) (WIGOSو /أو
إعارة الخبراء ،للمساعدة في تنفيذ النظام )(WIGOS؛
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
للنظام )(WIGOS؛

)(INFCOM

أن توفر القيادة الفنية في األنشطة التشغيلية

يطلب أيضا من اللجنة ) (INFCOMإبقاء الخطة قيد االستعراض المنتظم ،وتحديثها وإبالغ المجلس التنفيذي بالتقدم
المحرز في تنفيذها ،وتقديم تقرير بشأنها إلى المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية؛
يطلب من األمين العام:
)(1

تقديم المساعدة الضرورية ودعم األمانة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية ،ال سيما للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً
) ،(LDCsلمواصلة تطوير النظام ) (WIGOSفي مرحلته التشغيلية ،في حدود الموارد المتاحة؛

)(2

النظر في تخصيص موارد من الميزانية العادية لمواصلة تطوير األدوات الفنية للنظام )(WIGOS؛

)(3

حفز األعضاء على المساهمة بالموارد الالزمة لمواصلة تطوير األدوات الفنية للنظام )(WIGOS؛

)(4

بدء التخطيط على المدى الطويل  -بما في ذلك ضرورة تخصيص الموارد  -إلعداد أدوات النظام
بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ) ،(WMOوللتشغيل المستدام لهذه األدوات؛

)(WIGOS

يدعو الشركاء إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة ،على النحو المحدد في الخطة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار - (EC-68) 2خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكاملة للرصد التابع
للمنظمة ) (WIGOSالذي لم يعد سارياً.
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النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS
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الملخص التنفيذي
تق ّدِم هذه الوثيقة األهداف واألنشطة الرئيسية المزمعة للجزء األولي من المرحلة التشغيلية للنظام ) (WIGOSالذي سيبدأ
اعتباراً من الفترة المالية الثامنة عشرة للمنظمة ) .)2023-2020( (WMOوقد ُوضعت الخطة طبقا ً للخطة االستراتيجية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1225والقرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام ،2020
والقرار  - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام  ،2040والقرار – (Cg-18) 47
رصد المحيطات دعما ً للتنبؤ بنظام األرض ،ودعم المنظمة ) (WMOالستراتيجية النظام العالمي لرصد المحيطات
)( 2030 (GCOSبما في ذلك نظام رصد المحيط الهادئ المداري  ،)2020والقرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية
للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GCW
وتعرض هذه الوثيقة الكفاءات التشغيلية األولية للنظام ) (WIGOSالمزمع تحقيقها بحلول عام  ،2020وكذلك األنشطة
الرئيسية المزمع تنفيذها اعتباراً من عام  2020بغية مواصلة تطوير النظام خالل الفترة التالية .وتتمحور هذه األنشطة
حول ستة مجاالت رئيسية ذات أولوية يلي بيانها:
)(1

تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني ،بما في ذلك تطوير القدرات الالزمة ،وإقامة اتفاقات شراكة،
وتحقيق التكامل بين نُظم الرصد في كل مجاالت التطبيق؛

)(2

تعزيز ثقافة االمتثال للوائح الفنية للنظام )(WIGOS؛

)(3

تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONوشبكات الرصد األساسي اإلقليمية )(RBON؛

)(4

اإلطالق التشغيلي لنظام مراقبة جودة البيانات للنظام )(WIGOS؛

)(5

اإلطالق التشغيلي للمراكز اإلقليمية التابعة للنظام )(WIGOS؛

)(6

مواصلة تطوير قواعد بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ).(OSCAR

.1

المقدمة

تماشيا ً مع الهدف  2.1من الخطة االستراتيجية للمنظمة )( 2023-2020 (WMOمطبوع المنظمة رقم " )1225تعزيز
تحسين احتياز بيانات رصد نظام األرض على أفضل وجه من خالل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)ُ ،"(WIGOSوضعت هذه الخطة استجابةً للقرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في
عام  ،2020والقرار  - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام ،2040
والقرار  – (Cg-18) 47رصد المحيطات دعما ً للتنبؤ بنظام األرض ،ودعم المنظمة ) (WMOالستراتيجية النظام العالمي
لرصد المحيطات )( 2030 (GCOSبما في ذلك نظام رصد المحيط الهادئ المداري  ،)2020والقرار – (Cg-18) 50
المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GCW
وتأخذ الخطة في االعتبار المجاالت الستة ذات األولوية التي قررها المؤتمر ،وتركز على نهج نظام األرض للمنظمة
) (WMOوطريقة إدماج عمليات الرصد الواردة من كل مجاالت نظام األرض لخدمة مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة
) 1 (WMOوتمكين أعضاء المنظمة من توفير خدمات وفقا ً لوالية المنظمة وبأكثر الطرائق فعالية.
والنظام ) ،(WIGOSبمنظوره المتعلق بنظام األرض ،مص َّمم إلدارة الرصدات الواردة من مجموعة متنوعة من نظم
الرصد السطحية والفضائية القاعدة التي تديرها وتوفرها جهات متنوعة .وتحصل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة

 1انظر قائمة مجاالت التطبيق وبياناتها التوجيهية.
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على هذه الرصدات بغية توفير مجموعة متكاملة ومر ّكبة من الرصدات تُتاح للعديد من المستخدمين وتكون مالئمة
للعديد من الخدمات والتطبيقات العلمية.
.2

الوضع الحالي للنظام

)(WIGOS

في نهاية مرحلة ما قبل تشغيل النظام ) (WIGOSفي كانون األول /ديسمبر  ،2019يمكن تلخيص وضع النظام
) (WIGOSكما يلي:
2.1

تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني

أُط ِلع جميع األعضاء تقريبا ً على كل من مفهوم النظام ) (WIGOSوخصائص النظم الفنية التابعة للنظام ) (WIGOSعن
طريق حلقة عمل مخصصة عن النظام ) (WIGOSنظمتها أمانة المنظمة ) (WMOفي كل المناطق .وقد اضطلع أغلب
األعضاء بمستوى معين من األنشطة باستخدام قاعدة بيانات األداة  /OSCARالسطح 2إلدارة نُظم الرصد السطحية
القاعدة الخاصة بهم .وقد وضع عدد محدود من البلدان واعتمد خططا ً وطنية لتنفيذ النظام ) .(WIGOSويُتوقع
االضطالع بالجزء األكبر من أعمال التنفيذ الوطني للنظام ) (WIGOSحال أن تصبح المراكز اإلقليمية للنظام )(WIGOS
عاملة بشكل كامل ،وبعد إعداد واعتماد الخطط الوطنية لتنفيذ النظام ).(WIGOS
ويشجع النظام ) (WIGOSوييسّر إدماج الرصدات من مختلف موفري الرصدات الوطنيين ،مثل المنظمات الحكومية
وغير الحكومية األخرى ،ومعاهد البحوث ،وشبكات المتطوعين ،والقطاع الخاص ،وفرادى المواطنين .ومن المعروف
أن هذه الجهات تجمع رصدات مفيدة لمتغيرات نظام األرض ،ولكن إدماجها في نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOقد
قيّده غياب إطار تكاملي وقيّدته مجموعة متنوعة من العقبات الفنية .ويوفّر النظام ) (WIGOSاآلن اإلطار واألدوات
لتيسير تحقيق تكامل هذه الرصدات ومن ث ّم المساهمة بشكل أكثر فعالية في تحقيق المصالح الوطنية والعالمية.
ويتناول القسم  5.1طريقة معالجة تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني في إطار الخطة؛ الموقع الشبكي:
.https://community.wmo.int/implementation-examples
2.2

المواد التنظيمية واإلرشادية الخاصة بالنظام

)(WIGOS

خضع مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1160
للتنقيح ،وال سيما فيما يتعلق بمعيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSووصف المراقبة العالمية للغالف الجليدي
سع المرجع كثيراً بأحكام جديدة تصف سلسلة من شبكات الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONالتي تساهم
) .(GCWوقد و ِ ّ
في عدد كبير من مجاالت التطبيق على كل من الص عيد العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي ،وشبكة عالمية شاملة للرصد
األساسي ) (GBONألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (GNWPوتحليل المناخ .ويجري إعداد مشروع تعديل على
المرجع ،يتناول تحديداً أحكام الشبكة ) (GBONومحددات الهوية ) (WSIsوالمتغيرات المناخية األساسية للنظام ).(GCOS
وقد ُوضع دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1165
ويزود بمواد جديدة باستمرار .ويجري إعداد تحديث للدليل الذي يدعم تنفيذ أحكام الشبكة ) (GBONومحددات
َّ
الهوية ).(WSIs
2.3

قواعد بيانات /أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد

)(OSCAR

ع ّدِلت قاعدة بيانات األداة /OSCARالمتطلبات 3و ُح ّدِثت لتشمل مجاالت التطبيق األربعة عشر المحددة حالياً .ويجري
ُ
العمل على استكمال وتحديث متطلبات المستخدمين الفعلية الخاصة بالرصد في قاعدة البيانات.
2

https://oscar.wmo.int/surface

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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وقد أُطلقت قاعدة البيانات /OSCARالفضاء (اإلصدار  ) 2.0وتستخدمها وكاالت الفضاء ودوائر المستخدمين على
نطاق واسع.
وقد أُطلق نظام أداة  /OSCARالسطح في عام  2016لتحل محل المجلد ألف – محطات الرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)9
مع توفير معلومات شرحية أكثر بكثير لعدد أكبر بكثير من المحطات مقارنةً بتلك المدرجة في المجلد ألف .ومنذ
إطالقه ،تطور النظام  /OSCARالسطح ،بما يشمل من سمات وأدوات ،تطوراً كبيراً ،مع إصدارات سنوية جديدة ،فضالً
عن أنه يوفر للمستخدمين وسائل أكثر وأيسر للتسجيل والبحث واستخالص البيانات الشرحية المتصلة بعمليات الرصد
سطحية القاعدة.
ويمكن االطالع على قواعد البيانات عبر الرابط التالي.https://oscar.wmo.int :
ووضعت استراتيجية لتطوير منصة  OSCARعلى المدى الطويل والمحافظة على كل من البنية التحتية لتكنولوجيا
ُ
المعلومات ومحتوى المعلومات ،ويتعين تنفيذها (انظر القسم  5.6أدناه).
2.4

نظام مراقبة جودة البيانات للنظام

)(WIGOS

تبلور مفهوم نظام مراقبة جودة البيانات للنظام ) (WDQMSنسبياً .وقد انتقل مشروع رائد يستخدم قدرات الرصد الحالية
للمراكز العالمية المعنية بالتنبؤ العددي بالطقس ألغراض المكون السطحي من النظام العالمي للرصد ،إلى وضع ما قبل
التشغيل بعد أن أثبت بالفعل قيمته.
ويتناول القسم  5.4طريقة تطور النظام ) (WDQMSفي إطار الخطة.
أُطلقت األداة الشبكية للنظام ) (WDQMSفي إصدارها التشغيلي األول في  17آذار /مارس ( 2020نُشر اإلصدار قبل
التشغيلي في  3كانون األول /ديسمبر  .)2019ومنذ ذلك الحين والنظام ) (WDQMSآخذ في التطور ،مع نشر إصدارين
جديدين ،اإلصدار  1.1في نيسان /أبريل  2020واإلصدار  1.2في تموز /يوليو  2020واإلصدار  1.3في تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2020مع توفير وظائف إضافية .ويشمل اإلصدار األخير نتائج المراقبة المتصلة بشبكة الهواء العلوي التابعة
للنظام ) ،(GCOSبينما ستُدمج بعد ذلك نتائج المراقبة المتصلة بالشبكة السطحية للنظام ) (GCOSفي األداة الشبكية للنظام
) .(WDQMSأما دمج مكونات الرصد األخرى للنظام ) (WIGOSفهي قيد المناقشة وستُنفّذ تدريجيا ً.
2.5

المراكز اإلقليمية للنظام

)(WIGOS

اإلقليم األول :في باكورة  ،2020أنشأت كينيا وتنزانيا شبكة مؤلفة من مركزين إقليميين للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (RWCويبدأ تدريجيا ً تنفيذ عمليات تجريبية .ويتقاسم البلدان الوظائف اإللزامية لتغطية المنطقة دون اإلقليمية لبلدان
شرق أفريقيا .إضافة إلى ذلك ،أنشأت جنوب أفريقيا مركزاً ) (RWCواحداً لبلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
) (SADCوقد بدأت عملياته على أساس تجريبي في آذار /مارس  .2021وقدم المغرب طلبا ً إلنشاء مركز ) (RWCلبلدان
شمال وغرب أفريقيا بشكل تجريبي خالل .2021
اإلقليم الثاني :أنشأت الصين واليابان مراكز ) (RWCsبشكل تجريبي لإلقليم .وأُعد مفهوم للعمليات المشتركة بين
البلدين ،وأقره فريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي الثاني بحيث يُنفذ تشغيليا ً اعتباراً من تموز /يوليو  .2021وثمة بلدان
أخرى ،مثل المملكة العربية السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي ) ،(GCCوروسيا للبلدان الناطقة بالروسي ،فضالً
عن الهند وإيران ،أعلنت عن اهتمامها بإنشاء مراكز ).(RWCs
اإلقليم الثالث :أقر االتحاد اإلقليمي الثالث ) (RA III-17مركزاً إقليميا ً افتراضيا ً للنظام ) ،(WIGOSمع وظائف موزعة
يشارك فيها عضوان /هما البرازيل واألرجنتين ،فضالً عن لجنة تنسيق .وقد بدأ هذا المركز ) (RWCعمله تدريجيا ً على
أساس تجريبي منذ .2020
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اإلقليم الرابع :في بكورة عام  ،2020أيد فريق اإلدارة دعم إعداد مفهوم إنشاء شبكة من المراكز ) (RWCsفي اإلقليم.
وعُقدت مناقشات بشأن مشروع طلب مشترك وجدول زمني مؤقت شارك فيها أعضاء ومنظمات متنوعون في اإلقليم
(الواليات المتحدة األمريكية وكندا وكوستاريكا وترينداد وتوباغو والمنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية) لتقاسم المهام
والمسؤوليات من أجل إعداد خطة لتنفيذ مركز ) (RWCفي اإلقليم الرابع.
اإلقليم الخامس :وافق االتحاد اإلقليمي الخامس في دورته السابعة عشرة على أن ت ُ ِعد أستراليا وسنغافورة مفهوما ً
لمركز ) (RWCافتراضي يعمل بنسق تجريبي لالتحاد اإلقليمي الخامس ،مع إمكانية أن يقدم أعضاء مهتمون آخرون
مساهمات .وقدمت فيما بعد إندونيسيا وسنغافورة اقتراحات وافق عليها رئيس االتحاد اإلقليمي الخامس في .2020
وتجري مناقشات فردية مع فيجي (التي قدمت طلبا ً) ،ومع أستراليا (التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة) .كما تجري
مناقشات حاليا ً مع األعضاء المعنيين من أجل إنشاء شبكة من المراكز ) ،(RWCsواالتفاق على كيفية تقاسم األدوار
والمهام ،وكذلك على خطة تنفيذ.
اإلقليم السادس :أقرت دورة االتحاد اإلقليم السادس إنشاء مركز ) (RWCتجريبي ،استناداً إلى البنية التحتية لشبكة
مرافق األرصاد الجوية األوروبية )( (EUMETNETألمانيا والمملكة المتحدة) ،مع أداء وظيفة جزئية لإلقليم .ويزمع
إجراء مناقشات مع األعضاء المهتمين اآلخرين في اإلقليم (روسيا وتركيا وإيطاليا وكرواتيا) لتخطيط إنشاء مراكز
) (RWCsإضافية واالتفاق عليها من أجل تنفيذ المهام اإللزامية تنفيذاً تاما ً بما يغطي اإلقليم بأكمله.
واليزال إنشاء مراكز

)(RWCs

في المنطقة القطبية الجنوبية في مرحلة مبكرة ،مع عقد مناقشات غير رسمية.

انظر القسم  5.5بشأن كيفية تطوير شبكة المراكز ) (RWCsفي إطار الخطة.
2.6

رؤية النظام ) (WIGOSفي عام

2040

اعتمد المؤتمر من خالل القرار  ،(Cg-18) 38رؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام ،2040
نُشرت باعتبارها مطبوع المنظمة رقم  .1243وتعرض هذه الرؤية تصوراً مرجحا ً لطريقة تطور متطلبات المستخدمين
المتعلقة ببيانات الرصد على مدى العقدين التاليين ،وخطة طموحة ولكن ممكنة فنيا ً واقتصاديا ً إلقامة نظام رصد متكامل
يلبي تلك المتطلبات.
وتحدد الرؤية أهدافا ً رفيعة المستوى إلرشاد تطور النظام ) (WIGOSعلى مدى العقود المقبلة ،وتتوخى وضع إطار
مكتمل ومنفذ بالكامل للنظام ) ،(WIGOSويدعم كل أنشطة المنظمة ) (WMOوأعضائها في سياق المجاالت العامة
للطقس والمناخ والماء وما يرتبط بها من تطبيقات بيئية أخرى.
ويتناول القسم  5.7طريقة االستجابة ،في إطار الخطة ،لرؤية النظام ) (WIGOSفي عام  2040خالل الفترة .2023-2020
.3

مجاالت األولوية للنظام ) (WIGOSخالل الفترة المالية

2023-2020

ُو ضعت الخطة عمالً بالقرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام ،2020
والقرار  - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام  ،2040والقرار 47
) – (Cg-18رصد المحيطات دعما ً للتنبؤ بنظام األرض ،ودعم المنظمة ) (WMOالستراتيجية النظام العالمي لرصد
المحيطات )( 2030 (GCOSبما في ذلك نظام رصد المحيط الهادئ المداري  ،)2020والقرار  – (Cg-18) 50المرحلة
قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GCW
وتوجه هذه الخطة تطوير النظام ) (WIGOSومرحلة تشغيله األولية على مدى السنوات األربع القادمة على الصعيدين
العالمي واإلقليمي؛ وتحدد األولويات واألهداف وستكون بمثابة مرجع لألعضاء في وضع خططهم الوطنية لتنفيذ
النظام ).(WIGOS
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وبفضل أنشطة التطوير المضطلع بها خالل مرحلة ما قبل التشغيل ( ،)2019-2016بلغ النظام ) (WIGOSمستوى كافيا ً
من النضج ليدخل مرحلته التشغيلية األولية التي ستبدأ في عام  .2020ومع ذلك ،ال تزال توجد ثغرات كبيرة في القدرات
وتحديات أخرى يجب معالجتها خالل المرحلة التالية من النظام ) (WIGOSحتى يتمكن النظام من تقديم خدمة كاملة لكل
مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOومساعدة األعضاء على استغالل اإلمكانات الكاملة التفاقات الشراكة
استغالالً كامالً.
ومن ثم ،سيتعين تواصل تطوير النظام ) (WIGOSخالل الفترة المالية الثامنة عشرة ( )2023-2020مع زيادة وتحسين
القدرات المطورة خالل مرحلة ما قبل التشغيل.
وفيما يلي بيان األولويات القصوى للنظام ) (WIGOSخالل هذه الفترة:
)(1

تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني ،بما في ذلك تطوير القدرات الالزمة ،وإقامة اتفاقات شراكة،
وتحقيق التكامل بين نُظم الرصد في كل مجاالت التطبيق؛

)(2

تعزيز ثقافة االمتثال للوائح الفنية للنظام )(WIGOS؛

)(3

تنفيذ الشبكة ) (GBONوشبكات الرصد األساسي اإلقليمية )(RBON؛

)(4

اإلطالق التشغيلي للنظام )(WDQMS؛

)(5

اإلطالق التشغيلي للمراكز اإلقليمية التابعة للنظام )(WIGOS؛

)(6

مواصلة تطوير قواعد بيانات األداة .OSCAR

وستُعطى أولوية خاصة لألنشطة التي تساعد األعضاء في وضع وتنفيذ خططهم الوطنية الخاصة بالنظام )،(WIGOS
مع التركيز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً ،والدول النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS
تمس الحاجة إلى ذلك.
ّ
وثمة مسألة أساسية هي الحاج ة إلى تطبيق ممارسات وسياسات وكفاءات سليمة داخل فرادى مؤسسات األرصاد الجوية
والمناخية والهيدرولوجية والبيئية األخرى والمنظمات الشريكة األخرى فيما يتعلق بإدارة البيانات طوال فترة
استخدامها ،وضمان تم ُّكن األعضاء من إدارة رصداتهم وبياناتهم بكفاءة وفعالية ،واستخالص معلومات مهمة من
البيانات لدعم مرافقهم ،وتحقيق تكامل الرصدات والبيانات المستمدة من منصات مختلفة ومن مصادر خارجية (مثل
األوساط األكاديمية والقطاع الخاص واألطراف األخرى).
وسيكون التوجيه المركزي ،الذي تقدمه لجنة البنية التحتية ) (INFCOMوالدعم الذي تقدمه أمانة المنظمة ) ،(WMOمهماً.
وخالل المرحلة التشغيلية للنظام ) ،(WIGOSمن المتوقع أن تتولى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) ،(NMHSsبالتعاون مع الشركاء الوطنيين ،مزيداً من المسؤولية في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني
واستخدام اإلطار الذي وفره النظام ) (WIGOSلتولي الريادة في الحصول على الرصدات الجوية والمناخية
والهيدرولوجية واألوقيانوغرافية ،وغيرها من الرصدات البيئية األخرى ،وإدارتها على الصعيد الوطني .وعليه ،فمن
المتوقع أن تصبح تلك المرافق الوطنية ) (NMHSsالجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيد الوطني ،عن طريق تعزيز نُظم
الرصد الخاصة بها وفقا ً لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49فضالً عن إقامة شراكات وطنية وتوفير القيادة
الوطنية استناداً إلى خبرتها في مجاالت حيازة بيانات الرصد ومعالجتها ونشرها ألغراض مراقبة البيئة والتنبؤ بها.
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النتائج المتوخاة والنواتج الرئيسية

يقوم العمل الذي يتعين االضطالع به خالل الفترة المالية الثامنة عشرة ( )2023-2020على ’ ‘1الرغبة في تطوير شبكات
النظام ) (WIGOSالرئيسية بالكامل ،أي الشبكة ) (GBONوشبكات الرصد األساسي اإلقليمية )(RBONs؛ ’ ‘2ضرورة
مواصلة تحسين األدوات الفنية حتى يتمكن النظام ) (WIGOSمن دعم كل مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة )(WMO؛
’ ‘3ضرورة تعزيز تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني ،وآليات الدعم المرتبطة بذلك على المستوى اإلقليمي.
ويمكن وصف الوضع المتوقع للنظام ) (WIGOSفي نهاية الفترة المالية الثامنة عشرة للمنظمة ) (WMOفي عام
عن طريق العنصرين التاليين:

2023

النتائج المتوخاة :ما هي العناصر التي يجب استكمالها ،وما هي الوظائف التشغيلية الضرورية؛
النواتج المنشودة :ما هو األثر المتوقع للنظام ) ،(WIGOSوبخاص ٍة ما هي الفوائد المتوقعة التي ستعود على أعضاء
المنظمة )(WMO؟
النتائج المتوخاة

4.1

بحلول نهاية الفترة المالية  ،2023-2020سيكون إطار النظام ) (WIGOSعلى كل من المستوى العالمي واإلقليمي
والوطني قد اكتمل ويشمل ما يلي:
)(1

االستجابة لرؤية النظام ) (WIGOSفي عام  :2040التطور التدريجي لنظم الرصد العالمية استجابةً لرؤية النظام
) (WIGOSفي عام  ،2040مع مراعاة متطلبات المستخدمين والتكنولوجيات واألولويات المتطورة أو الناشئة،
والتماشي مع نهج نظام األرض للمنظمة ) (WMOومتطلبات رصد نظام األرض والنظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر؛

)(2

تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية )(GBON؛

)(3

تنفيذ شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONفي كل األقاليم؛

)(4

قيام الشبكة السطحية للنظام العالمي لمراقبة المناخ ) ،(GSNوشبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي
لرصد المناخ ) ،(GUANوشبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GRUANبمواصلة
عملياتها وتوفير سبل دعم وإرشاد معززة للشبكة ) (GBONوالشبكة ) (RBONعن طريق مفهوم الشبكة المتعددة
المستويات؛

)(5

قيام نسخة تجريبية من الشبكة السطحية المرجعية للنظام العالمي لمراقبة المناخ ) (GSRNبتوفير المكون
السطحي المرجعي لتصميم الشبكة المتعددة المستويات للنظام )(WIGOS؛

)(6

)(7

إدماج المكون الرصدي للمراقبة ) (GCWإدماجا ً تاما ً في النظام ) ،(WIGOSمع تسجيل المحطات السطحية في
المنصة  /OSCARالسطح ،وضمان عمله وفقا ً للمعايير والمواد التنظيمية للنظام ) ،(WIGOSمع التحقق من
االمتثال بشكل مالئم ،ووجود نهج متكامل إزاء متطلبات رصد الغالف الجليدي؛
دمج
التي

نظم رصد المحيطات في النظام ) ،(WIGOSبدءا ً بالمتغيرات األساسية للمحيطات ) (EOVsللنظام )(GOOS
تتصدي لمتطلبات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPشديد التأثير ،طبقا ً الستراتيجية تنفيذ النظام ) (GOOSلعام

 ،2030وخارطة الطريق ذات الصلة لتنفيذ النظام ) ،(GOOSوإطار رصد المحيطات )(FOO؛
)(8

إعداد معايير لتمثل بيانات الرصد في نماذج نظام األرض ،بما في ذلك تمثل بيانات المحيطات ) (ODAالمقترن،
واعتماد مجموعة كبيرة من األعضاء لهذه المعايير؛
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)(9

إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام
تلك المراكز؛

)(10

اعتماد /إقرار أغلبية كبيرة 4من أعضاء المنظمة ) (WMOلخطط تنفيذ وطنية للنظام )(WIGOS؛

)(11

إنشاء أغلبية كبيرة من األعضاء آلية حوكمة وطنية للنظام )(WIGOS؛

)(12

تنفيذ واستخدام أغلبية كبيرة من األعضاء اتفاقات شراكة وطنية للنظام ) (WIGOSمن أجل تكامل الرصدات
المكونة للنظام )( (WIGOSالمنظمة ) (WMOوشركاؤها)؛
وتبادلها المفتوح على نطاق جميع نظم الرصد
ّ

)(13

ال ُمح ّدِدات ) :(WSIsحل المسائل الفنية واعتماد نظام جديد؛ وتحديد سياسة إصدار محددات الهوية واعتمادها
وتنفيذها في صفوف األعضاء والشركاء المعتمدين؛

)(14

إدماج المتطلبات واالحتياجات المرتبطة بالمناخ ،والتي حددها النظام ) ،(GCOSفي المواد التنظيمية للنظام
) (WIGOSوعمليات االستعراض المستمر للمتطلبات )(RRR؛

)(15

التشغيل الكامل للنظام ) (WDQMSفيما يخص كل المكونات األساسية في الوقت الحقيقي للنظام العالمي للرصد
) (GOSومكونات التحليل المناخي المتأخر للنظام ) (GOSالتي حددها النظام )(GCOS؛ وعمليات وطنية للتعامل
مع المشكالت والحوادث الواردة من النظام )(WDQMS؛ وسيكون لدى النظام ) (WDQMSمشروعات تجريبية
عاملة على األقل فيما يخص كل مكونات النظام )(WIGOS؛

)(16

تشغيل كل مكونات (قواعد بيانات) األداة ) (OSCARبالكامل وتحديثها؛ وقيام أغلبية كبيرة من األعضاء بنشاط
باستيفاء بياناتهم الشرحية في النظام؛ وإطالق أداة أو وظيفة لدعم تحليل الثغرات؛

)(17

وضع عملية تسجيل البيانات الشرحية التاريخية لمختلف مكونات النظام ) ،(WIGOSمع تنفيذ مشروعات تجريبية
بشأن مجموعة من المتغيرات المناخية األساسية )(ECVs؛

)(18

إنشاء البرنامج التعاوني لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالمشترك بين
المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي ،بما في ذلك المراكز
اإلقليمية والعالمية التي تدعم عمل البرنامج.

4.2

)(WIGOS

وتشغيلها في كل إقليم ،وانضمام جميع األعضاء لمركز إقليمي من

النواتج المنشودة

يُتوقع أن تفضي األنشطة الموضحة في هذه الخطة إلى النواتج التالية:
)(1

تعزيز الرصدات التي يقدمها النظام ) (WIGOSدعما ً لكل أولويات المنظمة ) (WMOوبرامجها ومجاالت التطبيق
التابعة لها ،مع توفير التوجيه لألعضاء بشأن طريقة تطوير نظم الرصد التابعة لهم استجابةً لرؤية النظام
) (WIGOSفي عام 2040؛

)(2

تعزيز توفير الرصدات األساسية في الوقت الحقيقي من جميع المجاالت ذات الصلة الستيفاء المتطلبات المحددة
للنمذجة العالمية التشغيلية لنظام األرض؛

)(3

وتعزيز دورها بوصفها جهة شريكة وميسرة ومدمجة للرصدات على

إبراز صورة المرافق الوطنية
المستوى الوطني؛

)(NMHSs

 4تعني "األغلبية الكبيرة" في هذا السياق أكثر من  75في المائة من أعضاء المنظمة ).(WMO
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)(4

زيادة التكامل والتبادل المفتوح للرصدات الواردة من مصادر مختلفة (المرافق الوطنية والمنظمات الحكومية
وغير الحكومية األخرى ومؤسسات البحوث وشبكات المتطوعين والقطاع الخاص وغيرها) عبر الحدود الوطنية
واإلقليمية بغية دعم األعضاء في توفير خدمات محسّنة؛

)(5

تعزيز القدرات المتعلقة بتحديد ومعالجة الثغرات في نظم الرصد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية في
سياق احتياجات المستخدمين ومشكالتهم وما إلى ذلك؛

)(6

تعزيز التعاون مع الشركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

)(7

تحسين التغطية العالمية لمكون الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWفي إطار
النظام )(WIGOS؛

)(8

تعزيز االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )49؛

)(9

تحسين القدرات البشرية والمؤسسية والفنية لجميع أعضاء المنظمة ) (WMOعلى تخطيط النظام
وتنفيذه وتشغيله؛

)(10

تحسين توافر بيانات الرصد والبيانات الشرحية الخاصة بالنظام ) ،(WIGOSوتحسين جودتها؛

)(11

تعزيز وتوسيع نطاق نظام الرصد الخاص بنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
) (AMDARلدعم الشبكة ) (RBONوالشبكة ).(GBON

.5

)(WIGOS

األنشطة

يجري التخطيط خالل الفترة  2023-2020لتنفيذ عدد من األنشطة المحددة الداعمة لإلنجازات المنصوص عليها ضمن
والمبينة في القسم .3
المجاالت الستة ذات األولوية لمرحلة تشغيل النظام )،(WIGOS
َّ
5.1

تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى الوطني

ستولى أولوية خاصة لألنشطة التي ستساعد األعضاء في تقييم قدرة نُظم وشبكات الرصد الخاصة بها من أجل
ضمان التوفير المستدام لبيانات رصدية أساسية سطحية القاعدة تستوفي معايير المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك تبادل
البيانات دولياً ،وتحديد الثغرات المرتبطة باحتياجات ومتطلب ات المستخدمين؛ وتقييم امتثالها للمعايير المحددة في
الجزء األول من المجلد األول من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49وفي مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛ والمساعدة بطبيعة الحال في إعداد مشروع لتنفيذ النظام ) (WIGOSعلى
المستوى الوطني.
أمس الحاجة إلى
وسيُر َّكز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً ،والدول النامية غير الساحلية ،والدول ) (SIDSالتي هي في
ّ
ذلك .وستُعطى أولوية عالية أيضا ً لتعزيز قدرة هذه البلدان ،من خالل تقديم اإلرشادات بشأن أفضل الممارسات
واإلجراءات في مجال إدماج محطات األرصاد الجوية اآللية في شبكات الرصد التابعة لهذه البلدان .ويمكن االطالع
أيضا ً على القسم  10.3في هذا الصدد.
سرة ومدمجة للرصدات على الصعيد الوطني ،بالتعاون مع
وستقوم المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبوصفها جهات مي ِ ّ
شركائها الوطنيين ،مثل المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات البحوث وشبكات المتطوعين والقطاع الخاص،
وإقامة اتفاقات باستخدام اآلليات المالئمة (مثل مذكرات التفاهم أو العقود) التي توضح فوائد الشراكة وتحدد أدوار
المشاركين ومسؤولياتهم .ويعرض القسم  7المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
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تعزيز ثقافة االمتثال للوائح الفنية للنظام

)(WIGOS

كما هو مذكور في القسم  ،5.1سيجري أساسا ً تقييم امتثال األعضاء للوائح الفنية للنظام ) (WIGOSعن طريق مؤشرات
وتطور باالستناد إلى المؤشرات والمعايير التي أقرها المجلس
ومعايير جاهزية النظام ) ،(WIGOSوالتي ستُستعرض
َّ
التنفيذي إبّان دورته التاسعة والستين بموجب المقرر  - (EC-69) 31مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تنفيد النظام
ووضعت أداة شبكية لذلك الغرض توفر نتائج عن تواريخ محددة؛ فالنتائج الخاصة
 WIGOSعلى الصعيد الوطنيُ .
5
بتاريخ  1حزيران /يونيو  2019مثالً متاحة على الموقع اإللكتروني  .ثم ستُحدَّث هذه المؤشرات والمعايير بغية إجراء
تقييم أفضل وأكثر واقعية المتثال األعضاء لتنفيذ النظام ) (WIGOSوما يتصل بذلك من معايير وتوصيات .وتتعلق هذه
العملية بالقسم  5.1ألنها ستقيس التقدم المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني.
وحتى تكون أداة استعداد النظام ) (WIGOSعاملة ،يجب جمع النتائج بواسطة أدوات داعمة مختلفة أخرى وال سيما
األداة الشبكية للنظام ) (5.4) (WDQMSوقواعد بيانات األداة  .(5.6) OSCARوينبغي أيضا ً مراعاة التقارير
واإلحصاءات ،التي ستقدمها المراكز اإلقليمية للنظام ) ،(WIGOSبوصفها مدخالت لتقييم امتثال األعضاء للوائح الفنية
للنظام ) (WIGOSوال سيما فيما يخص توافر وجودة البيانات (في شبه الوقت الحقيقي) والبيانات الشرحية (في األداة
 /OSCARالسطح).
وستُحدَّد المراكز المعنية بالنظام ) (WIGOSوسيوضع إطار لتقييم أدائها على أساس مهام المنظمة ) .(WMOويقدم
القسمان  5.4و 5.5أيضا ً مزيداً من المعلومات في هذا الصدد.
5.3

تنفيذ الشبكة ) (GBONوشبكات الرصد األساسي اإلقليمية

)(RBON

اعتمد المؤتمر من خالل القرار  ،(Cg-18) 34المفهوم العام للشبكة ) (GBONكما ورد في مرفق القرار .ويحدد المفهوم
التزام أعضاء المنظمة ) (WMOبإطالق مجموعة دنيا من محطات الرصد السطحية التي سيكون التبادل الدولي لبيانات
الرصد فيها إلزاميا ً لدعم التنبؤ ) (NWPوتحليل المناخ على صعيد العالم.

وطلب المؤتمر من اللجنة ) (INFCOMإعداد أحكام ذات صلة من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  )1160بشأن تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONوتقديم تلك المتطلبات إلى المجلس
التنفيذي لكي يوافق عليها إبّان دورته الثانية والسبعين .وطلب المؤتمر أيضا ً من لجنة البنية التحتية (1) :إعداد اقتراح
لعملية ترشيح واستعراض واعتماد تكوين الشبكة ) (GBONوتقديمه إلى المجلس التنفيذي لكي يوافق عليه إبّان دورته
الثانية والسبعين بهدف أن يقر المؤتمر العالمي االستثنائي لألرصاد الجوية في عام  2021التكوين األولي للشبكة
)(GBON؛ ) (2إعداد عملية تشاورية لمساعدة األعضاء والمنظمات والبرامج الدولية المعنية على تنفيذ الشبكة ).(GBON
واستجابة لاللتزامات الخاصة بالشبكة ) ،(GBONسيتعين على كل عضو من أعضاء المنظمة ) (WMOأن يحدد ويق ّدِم
مساهمة وطنية في الشبكة .وستقوم لجنة البنية التحتية وأمانة المنظمة ) (WMOبتقديم الدعم الفني.
وسيتعين على االتحادات اإلقليمية وضع خطة لتنفيذ الشبكة ) (GBONعلى مراحل ،مع مراعاة الظروف والقدرات
الخاصة بفرادى أعضاء المنظمة ) .(WMOوستكتسي مشاركة المنظمات (مثل لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (UNESCO-IOCلتوسيع نطاق الشبكة ) (GBONليشمل المحيطات) والبرامج الدولية في تنفيذ الشبكة
) (GBONأهمية محورية .وسيدعم مرفق تمويل عمليات الرصد المنهجية ) (SOFFالبلدان النامية في تحديد مساهمتها
الوطنية في الشبكة ) (GBONوتقديمها والمحافظة عليها ،بحيث يكون الهدف األولي هو تحقيق امتثال البلدان النامية
للشبكة ) (GBONبحلول عام .2025

5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html
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)(WDQMS

لما كان مفهوم النظام ) (WDQMSيتكون من ثالث وظائف هي وظيفة المراقبة ،ووظيفة التقييم ،ووظيفة إدارة الحوادث،
فقد أُقر بالحاجة إلى أدوات شبكية تدعم تلك الوظائف حتى يستخدمها األعضاء والمراكز اإلقليمية للنظام (RWCs) WIGOS
(انظر .)5.5
وفيما يتعلق بوظيفة المراقبة ،استُحدثت أداة شبكية للنظام ) (WDQMSتق ّدِم في البداية نتائج تستند إلى أربعة مراكز
عالمية للتنبؤ العددي بالطقس للمحطات األرضية التابعة للنظام ) - (GOSوأُطلقت نسخة ما قبل التشغيل من األداة
الشبكية للنظام ) (WDQMSفي آذار /مارس ( .)https://wdqms.wmo.int/وينبغي أن تركز األنشطة المنفذة في الفترة
 2023-2020فيما يخص هذه األداة الشبكية على تطوير األداة لتصبح عاملة بشكل كامل وتستخدمها المراكز اإلقليمية
) (RWCsفضالً عن توسيع نطاقها من أجل تحقيق التكامل مع أنظمة الرصد األخرى التابعة للنظام )( (GOSمثل
الرصدات البحرية والرصدات المستمدة من الطائرات) وإدماج مكونات رصد أخرى للنظام ) ،(WIGOSأي مكون
الرصد الخاص للمراقبة ) (GAWونظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSومكون الرصد الخاص بالمراقبة
) .(GCWوسيتطلب ذلك إجراء مناقشات فنية مستفيضة مع مختلف الدوائر من أجل رسم خريطة ألنشطتها في ظل
مفهوم النظام ) (WDQMSوتحديد كيفية إدماجها في األداة الشبكية للنظام ).(WDQMS
وفيما يخص وظيفة إدارة الحوادث ،توجد حاجة أيضا ً إلى أداة عالمية ،أُعد نظام اختبار باستخدام برمجية نظام إدارة
الحوادث ) (IMSللمركز األوروبي لتنبؤات الطقس المتوسطة األمد ) .(ECMWFوتم إتاحة نموذج أولي من هذا النظام
للمراكز ) (RWCsوالمنسقين الوطنيين للنظام ) (WDQMSألغراض االختبار واالستخدام في عملياتها التجريبية منذ
منتصف عام  ،2020ثم ينبغي تحويل هذا النموذج اعتباراً من  2022/2021إلى أداة تشغيلية عالمية لكل المراكز
) (RWCsواألعضاء حيث تُسجَّل وتُتابع المشكالت والحوادث.
5.5

اإلطالق التشغيلي للمراكز اإلقليمية التابعة للنظام

)(WIGOS

ينبغي لألمانة أن تتولى التنسيق المركزي للمشروعات التجريبية في النظام اإلقليمي للنظام  .(RWC) WIGOSولذلك،
سيستمر تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بمشاركة المكاتب والهيئات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOبغية
مواصلة بلورة المفاهيم والخطط التفصيلية واالتفاق عليها ،مع مراعاة الخصائص المحددة لكل إقليم وإقليم فرعي (اللغة
والجغرافيا وما إلى ذلك) التي قد تؤثر في إطالق المراكز ) (RWCsوتشغيلها .وستشمل األنشطة الرامية إلى إطالق هذه
المراكز مواصلة إعداد التوجيهات الفنية وتقديمها فضالً عن توفير الدعم ،عن طريق التدريب مثالً (انظر القسم - 6
تطوير القدرات) ،لكل من ألعضاء الذين يقيمون هذه المراكز واألعضاء المنتسبين؛ وستشمل أيضا ً إتاحة األدوات
المرجعية التشغيلية للمراكز ) - (RWCsوهي األداة الشبكية للنظام ) (WDQMSواألداة  /OSCARالسطح ) (5.6وأداة
إدارة الحوادث ) .(5.4وقد أُعدت عملية لتقييم /مراجعة المراكز اإلقليمية ) (RWCsوستُطبق من أجل اعتماد تلك المراكز
التي ستصبح مراكز تشغيلية .وسيحدث ذلك لمعظم المراكز في مرحلة الحقة من المرحلة التشغيلية للنظام
) (WIGOSبعد إجراء مرحلة تجريبية لمدة سنة أو سنتين.
وسيُنظم منتدى افتراضي بشأن المراكز ) (RWCsمن أجل إجراء مناقشات منتظمة للمسائل المشتركة وتقاسم الخبرات/
الدروس المستفادة بين المراكز ) (RWCsفي كتفة المناطق والمناطق الفرعية.
وقد بدأت مناقشة مع ممثلي مختلف مكونات /شبكات الرصد للنظام ) (WIGOSالستعراض النطاق الحالي للمراكز
) (RWCsمن أجل توسيع نطاق هذا المفهوم وتكامله مع نُظم الرصد األخرى و/أو وظائف مراكز أخرى تابعة للنظام
) ،(WIGOSمثل المراكز اإلقليمية لألدوات ،والمراكز الرائدة التابعة للنظام ) ،(GCOSومراكز الرصد األخرى،
ومراكز البيانات الخاصة بالنظام ) ،(AMDARوغيرها.

40

5.6

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين
مواصلة تطوير قواعد بيانات /األداة

)(OSCAR

ُوضعت استراتيجية منصة األداة  OSCARللفترة  2023-2020في عام  2019بالتشاور مع األطراف المعنية الرئيسية.
وتستند االستراتيجية إلى نهج شمولي ،وتركز على متطلبات المستخدمين في مجال الرصد ومتطلبات البيانات الشرحية
للنظام ) (WIGOSفي كل مجاالت تطبيق المنظمة ).(WMO
وتق ّدِم االستراتيجية الرؤية التالية :نظام معلومات عالمي تشغيلي ومستدام وفعال ومتطور وعملي وقابل لالستخدام
للنظام ) (WIGOSفي عام  2023يوفر منظوراً شامالً وموثوقا ً به بشأن متطلبات المستخدمين في مجال الرصد فيما
يخص مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOوال سيما تلك المتعلقة بالتنبؤ بنظام األرض ،وبشأن قدرات نظم
الرصد السطحية والفضائية القاعدة ،ويكون متصالً بمعلومات مراقبة جودة بيانات النظام ).(WIGOS
ويرد موجز لالستراتيجية في وثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 4.1.1(1
5.7

تطور نظم الرصد استجابة لرؤية النظام ) (WIGOSفي عام

2040

وبخاصة الهدف االستراتيجي  ،2.1وقراري المؤتمر
في ضوء الخطة االستراتيجية للمنظمة )،2023-2020 (WMO
ٍ
ً
 (Cg-18) 37و ،(Cg-18) 38سيتعين إعداد أنشطة تخطيطة للفترة المالية  2023-2020استجابة لرؤية النظام )(WIGOS
في عام  ،2040وتوزيع األدوار التعاونية المتعلقة بما يلي ‘1’ :العمل الذي يتعين أن تقوم به الهيئات العاملة التابعة
للمنظمة )( (WMOوهي أساسا ً اللجنة ) (INFCOMواالتحادات اإلقليمية) واألمانة؛ ’ ‘2اإلجراءات المطلوبة من األعضاء.
وستُراعى االعتبارات الرئيسية التالية في تخطيط استجابة المنظمة ) (WMOلرؤية النظام ) (WIGOSفي عام :2040
)(1
)(2

)(3

الترويج لنهج نظام األرض للمنظمة ) ،(WMOوتسليط الضوء عليه؛
اتباع نهج متكامل( 6انظر أيضا ً القسم  ،)8وتعزيز أوجه التآزر بين كل مكونات نُظم الرصد التابعة
للنظام )(WIGOS؛
تطوير الالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  )49والمواد اإلرشادية تماشيا ً مع تطور
المتطلبات والثغرات؛

)(4

تعزيز ثقافة االمتثال (انظر أيضا ً )5.2؛

)(5

تحقيق المواكبة بين تطور النظام ) (WIGOSوتطور نظام معلومات المنظمة )( (WISانظر أيضا ً )5.8؛

)(6

تعزيز أدوات تطوير القدرات (انظر أيضا ً القسم )6؛

)(7

التركيز على عدد من األولويات التي يُرى أنه يمكن تحقيق إنجازات أو تحسينات عملية وفعالة لقدرات نُظم
الرصد فيها خالل الفترة المالية ويمكن رصد التقدم المحرز فيها؛

)(8

اإلقرار بمرونة األعضاء في "كيفية" تناولهم لتصميم وتطوير وتخطيط قدراتهم الرصدية باالسترشاد برؤية
النظام ) (WIGOSفي عام 2040؛

)(9

اإلقرار بالدور المركزي لتكامل األداة  /OSCAR( OSCARالمتطلبات ،و /OSCARالسطح ،و/OSCAR
الفضاء) (انظر .)5.6

 6التكامل بين كافة مجاالت نظام األرض ،مع اتباع نُهج متسقة إزاء تبادل البيانات ،وجمع البيانات الشرحية للنظام )،(WIGOS
ومراقبة الجودة وإدارة الحوادث ،واستخدام أدوات تطوير القدرات ،من قبيل المرفق ).(SOFF

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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ومن خالل هذا ،ستُع ّد وثيقة إرشادات لتطوير قدرات الرصد العالمية .وستكون الوثيقة بسيطة وسهلة االستخدام على كل
وكالء التنفيذ ،بما في ذلك المجموعة الواسعة من المؤسسات العامة والخاصة التي تساهم بالرصدات ،وسهلة المراقبة
كذلك ،وستركز على بعض األولويات الرئيسية مع اعتماد نهج أكثر دينامية يتيح تكييف أنشطة التنفيذ وفقا ً لتطور
المتطلبات والتكنولوجيات والفرص .وستشمل وثيقة التوجيه مثالً ملخصا ً للنتائج والتوصيات المنبثقة عن سلسلة من
حلقات العمل الدولية بشأن تأثير مختلف نُظم الرصد في التنبؤ العددي بالطقس ،وملخصا ً لثغرات الرصد الرئيسية
المستخلصة من االستعراض المستمر للمتطلبات وبيانات التوجيه ،مع بعض التوصيات بشأن مجموعة التكنولوجيا
الواجب استخدامها لمعالجة تلك الثغرات.
تفعيل محددات هوية محطات النظام ) (WIGOSفي نظام معلومات المنظمة

5.8

)(WSI

عمالً بالقرار  ،(Cg-18) 35أُعد جدول زمني لتفعيل محددات هوية محطات النظام ) (WIGOSمع مراعاة الوقت الالزم
لألعضاء من أجل تغيير أنظمتها الخاصة بتبادل البيانات ومعالجتها وعرضها باستخدام نظام معلومات المنظمة )،(WSI
ال سيما البيانات اآلتية من محطات جديدة دون محددات المحطات التقليدية ) (TSIكأولوية أولية .ويتعين معالجة
المجاالت التالية لتحقيق التبادل التشغيلي الكامل للبيانات باستخدام النظام ):(WSI
)(1

إجراء تعيين محددات الهوية للمحطات الجديدة
•

)(2

ترميز محددات هوية المحطات باستخدام النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية )/(BUFR
النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلها )(CREX
•

)(3

يجب أن يتبع ترميز رسائل النموذج )/(BUFRالنموذج ) (CREXاإلرشادات المحددة في الرسالة التعميمية
المعنونة "اإلبالغ عن محددات هوية المحطات في النظام ) (WIGOSفي رسائل النموذج )/(BUFRالنموذج
) ."(CREXويُطلب من األعضاء ترميز رسائلهم باتباع تلك اإلرشادات ولوائح الجزأين باء/جيم ولوائح
النموذج ) /(BUFRالنموذج ) (CREXفي المجلد األول 2-من مرجع الشفرات .وتقوم المراكز العالمية
لنظام المعلومات ) (GISCsبدور تيسير اعتماد محددات هوية محطات النظام ) ،(WIGOSفي أول األمر
للمحطات الجديدة دون محدد هوية ) ،(TSIفي المراكز الوطنية الداعمة في مجاالت مسؤوليتها في ترميز
محددات الهوية ).(WSI

تحويل رسائل النظام العالمي لالتصاالت
•

)(4

يلزم إعداد إجراءات واضحة حتى يتمكن األعضاء من تعيين محددات الهوية للمحطات الجديدة .ولذلك،
يحتاج كل عضو إلى أن يضع خطة وطنية لمحددات هوية المحطات تمتثل لمرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160ولتيسير العملية ،ستوفر أمانة المنظمة
) (WMOمواد إرشادية وخططا ً نموذجية يمكن لألعضاء اعتمادها.

)(GTS

يتعين أن يكون تحويل الرسائل للنظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSالتي تشغلها المراكز الوطنية والمراكز
اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsوالمراكز العالمية لنظام المعلومات ) ،(GISCsقادراً على التعامل مع
الرسائل التي تتضمن والتي ال تتضمن محددات هوية محطات النظام ) .(WIGOSوينبغي اإلسراع في
توفير إرشادات عن كيفية كتابة النشرات التي تحتوي على مزيج من رسائل محددات هوية المحطات
وغيرها .ويتعين أن يتبع تحويل رسائل النظام ) (GTSفي كل مراكز نظام معلومات المنظمة اإلرشادات
التي ستُقدَّم.

تكييف برمجيات وأنظمة المستخدمين والتنبؤ العددي بالطقس
•

تتطلب منظومة برمجية المستخدمين المصممة للعمل مع المحددات ) (TSIتكييفا ً كبيراً حتى يتسنى
استخدام المخطط ) .(WSIوسيكون االنتقال من المحددات التقليدية إلى محددات النظام ) (WIGOSتدريجيا ً
نظراً إلى شرط اعتماد المحددات ) (WSIفضالً عن رسائل المحددات ) (TSIفي رسائل النموذج ).(BUFR
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ويتيح وجود كلتا المحددات ) (TSIوالمحددات ) (WSIفي البيانات لألنظمة القديمة العمل باستخدام
المحددات ) (TSIبدون أي حاجة إلى التغيير .وتنطبق اعتبارات مشابهة على برمجية وأنظمة التنبؤ
العددي بالطقس ).(NWP
وتُقترح الخطوات التالية الستكمال عملية االنتقال .وتنفيذ "تبادل المحددات ) (WSIباستخدام النموذج ) (BUFRفي النظام
)"( "(GTSجيم" فيما يلي) مرهون (إلى حد بعيد) بإطالق "برمجية معالجة المحددات )"( "(WSIدال" فيما يلي) بسبب
خطر فقدان البيانات التي يجري حاليا ً تبادلها دوليا ً إذا لم تكن غالبية مراكز التنبؤ العددي بالطقس جاهزة الستخدام
النموذج ) (BUFRمع المحددات ) .(WSIوينبغي تخطيط االنتقال على أساس تقييم دقيق للمتطلبات والتقدم الذي يحرزه
في التكيف جميع األعضاء والمراكز التشغيلية المعنية ،بما فيها مراكز التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP
ألف  -تعيين
المحددات

)(WSI

تموز /يوليو
2021

كانون األول/
ديسمبر

2021

أغلب األعضاء
قادرون على تعيين
المحددات )(WSI

باء  -ترميز المحددات
باستخدام النموذج

)(WSI

)(BUFR

بعض األعضاء قادرون على
ترميز البيانات باستخدام
المحددات ) (WSIللمحطات
الجديدة دون محدد )(TSI

جيم  -تبادل المحددات
) (WSIالمرمزة باستخدام
النموذج ) (BUFRعبر
النظام )(GTS

دال  -برمجية معالجة
المحددات )(WSI

بعض األعضاء يتبادلون
بيانات المحددات )(WSI
عبر النظام )(GTS

التحقق من أن البرمجية
قادرة على العمل مع
المحددات )(WSI
والمحددات )(TSI

كل األعضاء قادرون
على تعيين المحددات
)(WSI

تموز /يوليو

أغلب األعضاء قادرون على
ترميز البيانات باستخدام
المحددات ) (WSIللمحطات
الجديدة دون محدد )(TSI

أغلب األعضاء يتبادلون
بيانات المحددات )(WSI
عبر النظام )(GTS

كانون األول/
ديسمبر 2022

كل األعضاء قادرون على
ترميز البيانات باستخدام
المحددات ) (WSIللمحطات
الجديدة دون محدد )(TSI

كل األعضاء يتبادلون
بيانات المحددات )(WSI
عبر النظام )(GTS

2022

تموز /يوليو

التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPيمكن أن يستخدم
بيانات المحددات )(WSI
للمحطات الجديدة دون
محدد )(TSI

البرمجية بأكملها قادرة
على معالجة المحددات

2024

)(WSI

.6

تطوير القدرات

سيظل تطوير القدرات مجاالً من مجاالت النشاط ذات األهمية البالغة أثناء مرحلة تشغيل النظام ) ،(WIGOSوستكون
االحتياجات اإلقليمية والوطنية في هذا المجال أحد العوامل الرئيسية الدافعة إلنفاق الموارد خالل الفترة المالية .2023-2020
ومن الجدير بالذكر أن من الصعب التمييز بين الجهود المحددة في مجال تطوير القدرات والنظام ) (WIGOSككل ،نظراً
إلى أن أغلب أنشطة النظام )( (WIGOSإعداد المواد اإلرشادية ،والتدريب ،وتقديم الدعم من خالل المراكز اإلقليمية
للنظام ) )(WIGOSهي جهود لتطوير القدرات.
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والهدف العام لجهود تطوير القدرات في إطار النظام ) (WIGOSهو المساعدة على تزويد األعضاء بما يلزم من فهم
ومهارات ومعلومات ومعرفة لتمكينهم من تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني ،بما يشمل إقامة شراكات على
المبينة في القسم .9
الصعيد الوطني .وسيُدعم ذلك من خالل إعداد مواد إرشادية فضالً عن جهود التوعية
ّ
ومن الالزم وجود تعاون وثيق مع المنظمات اإلنمائية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية (مثل البنك الدولي ،ومرفق
البيئة العالمي ) ،(GEFومصرف التنمية األسيوي ) )(ADBمن أجل كفالة انتفاع الجهات المانحة من النظام )(WIGOS
بخاصة أدوات جديدة مثل مبادرة الدعم القطري ) (CSIومرفق تمويل
وتقديم فوائد له .وستستخدم المنظمة )(WMO
ٍ
الرصدات المنهجية ) ،(SOFFوهي آلية جديدة لتمويل تنفيذ الشبكة ) (GBONفي الدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS
والبلدان األقل نمواً ).(LDCs
وستستمر آلية تعاون النظام ) (GCOSفي دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي البلدان النامية فيما يخص المسائل
التشغيلية ،وتحديداً المحطات المسماة التابعة لشبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوشبكة
رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ).(GUAN
وفيما يتعلق بالمحيطات ،سيلزم تنفيذ خارطة الطريق لتفعيل استراتيجية النظام ) (GOOSلعام  2030من أجل إعداد
عملية تخطيطية مفتوحة ،إلى جانب إحداث تطورات مالئمة في إطار عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل
التنمية المستدامة ،وتعاون المنظمة ) (WMOواتحاداتها اإلقليمية مع التحالفات اإلقليمية للنظام ) .(GOOSويجري
استخدام مفهوم التطبيقات الجديدة للمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) ،(PANGEAوهو مفهوم استحدثته اللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMالسابقة ،إلقامة شراكات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحقيق فوائد
اجتماعية اقتصادية لنظم رصد المحيطات على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
وسيتطلب االستخدام التشغيلي والفعال لألدوات الفنية المحددة التالية للنظام ) (WIGOSمواصلة إعداد مواد تعليمية
وتنظيم لقاءات تدريبية في األقاليم/األقاليم الفرعية ،مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المراكز اإلقليمية )(RWCs
واألعضاء:
)(1

األداة  /OSCARالسطح = تحديث وتطوير الدورة التدريبية عبر اإلنترنت والفيديوهات التعليمية ،ومواصلة
تنظيم ندوات شبكية منتظمة ولقاءات أخرى (وال سيما بالتركيز على القوالب المخصصة للمحطات وعلى
نقل البيانات الشرحية بين اآلالت)؛

)(2

األداة الشبكية للنظام ) = (WDQMSمواصلة إعداد المواد التعليمية الشبكية ،وإعداد دورة شبكية مع فيديوهات
إرشادية ،واستهالل سلسلة من الندوات الشبكية ولقاءات أخرى (بالتعاون الوثيق مع نظام معلومات المنظمة
) ،)(WISمع التركيز خاصة على مسائل تتعلق بتوافر البيانات وجودتها وحسن توقيتها؛

)(3

أداة إدارة الحوادث في النظام ) = (WDQMSوضع مواد تعليمية أولية ،فضالً عن ندوات شبكية مخصصة
ولقاءات أخرى ،لدعم التنفيذ التشغيلي للمراكز اإلقليمية ).(RWCs

وستُعد كتيبات للمستخدمين لكل أداة من األدوات المشار إليها أعاله ،وستُحدَّث هذه الكتيبات بانتظام وستُطبع بكافة لغات
المنظمة ).(WMO
وسيتطلب أيضا ً تنفيذ المحددات ) (5.8) (WSIsمواصلة إعداد مواد تعليمية شبكية لكل من الموضوعات المبيَّنة في
القسم  7مع توجيهها بخاص ٍة إلى أقل البلدان نمواً ) ،(LDCsوالدول النامية غير الساحلية ) ،(LLDCsوالدول الجزرية
الصغيرة النامية ).(SIDS
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وفضالً عن ذلك واستكماالً لجهود التدريب المتعلقة بالتنفيذ الوطني للنظام ) ،(WIGOSسيتعين توفير المزيد من سبل
اإلرشاد والدعم لألعضاء من أجل وضع استراتيجياتها الوطنية للرصد وخططها الوطنية لتنفيذ النظام ).(WIGOS
الشراكات

.7

الهدف النهائي من النظام ) (WIGOSهو إقامة مراقبة مستدامة لنظام األرض إلعداد النواتج والخدمات المطلوبة لفائدة
السكان ،مع التركيز على المناخ والطقس والمحيطات والغالف الجليدي والغالف المائي .وال يمكن تحقيق هذا الهدف إال
عن طريق جهد تعاوني على المستويين الوطني والدولي ألنه ال يمكن ألي هيئة أن تمتلك وحدها القدرة الكاملة على
توفير أنظمة رصد معقدة بهذا الشكل .ومن ثم ،يتعين إقامة شراكة على ثالث مستويات:
)(1

على المستوى الوطني ألعضاء المنظمة ) :(WMOكل المنظمات الحكومية (بما فيها الهياكل دون الوطنية)
المكلفة رسميا ً برصد نظام األرض ،فضالً عن األوساط األكاديمية وجهات القطاع الخاص التي تشغل أنظمة
رصد ،دون إغفال جماعات المواطنين.

)(2

على المستوى الدولي ،منظمات لألمم المتحدة 7وغيرها والمنظمات غير الحكومية ) (NGOsالرئيسية إما بوصفها
جهات موفرة للقياسات أو مستخدمة لها.

)(3

على المستويين الوطني والدولي ،أنظمة المراقبة ذات الصلة ،مثل مراقبة التنوع البيولوجي وال ُن ُ
ظم اإليكولوجية.

والنظام ) (WIGOSجديد ألغلب الجهات الفاعلة ،ويجب إيجاد حافز لالنخراط في عملية تعاونية وإتاحة بياناتها لجهات
مختلفة مثل المرافق الوطنية ) (NMHSsوالدوائر الوطنية والدولية التابعة للمنظمة ) .(WMOوثمة مبدأ رئيسي للشراكات
الناجحة والمستدامة هو اإلقرار بالفوائد المتبادلة.
واهتمامات هؤالء المشغلين تتباين كثيراً بحسب نوع المنظمة واحتياجاتها؛ ومن ثم ،فإن الحوافز لتبادل بيانات الرصد
على المستوى الوطني (مع المرافق الوطنية ) (NMHSsمثالً) أو على صعيد دولي مع أعضاء المنظمة ) (WMOتختلف
أيضا ً اختالفا ً شديداً.
وستعالج الشراكات المبرمة في إطار النظام ) (WIGOSما يلي:
)(1

الثغرات في مجال الرصد:
(أ)

الطابع التمثيلي للرصدات وتوقيتها بخاص ٍة في المواقع شديدة التأثير أو األقاليم التي تكون محطات الرصد
فيها متناثرة؛

(ب) معلمات إضافية ال ترصدها عادةً المرافق الوطنية )( (NMHSsمثل التنوع البيولوجي وغطاء األرض
والغابات وغيرها) ولكنها وجيهة في سياق الرصدات والتنبؤات المتعلقة بنظام األرض؛
)(2

متطلبات المعلومات العلمية والخدمات الالزمة الستيفاء احتياجات محددة؛

أنشطة لتيسير إقامة الشراكات:
)(1

تحديد الوضع الوطني للمؤسسات وموفري البيانات وترتيباتهم على المستوى الوطني ،بحسب
المجاالت/المكونات/االهتمامات الفيزيائية (والجهات التي ينبغي /يمكن إشراكها)؛

 7يتيح المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCمثالً الفرصة لتحسين
مواءمة استراتيجيات المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCدعما ً للنظام ) (WIGOSوالنظام ).(GOOS
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)(2

إشراك الشركاء المحتملين وتحديد مجاالت الفوائد المتبادلة (المساهمة في خطة وطنية/دولية محددة ،والكفاءة من
حيث التكلفة ،وإبراز األنشطة ،وما إلى ذلك) :حلقات عمل أو اجتماعات وطنية /إقليمية؛

)(3

إذكاء الوعي لفوائد الشراكات في إطار النظام ) (WIGOSبشأن رصدات نظام األرض على المستويين
الوطني/اإلقليمي ،وإثبات القيمة المضافة/األثر ،وعرض األدوات المتاحة للمنظمة ) (WMOمثل وضع ونشر
المعايير والمبادئ التوجيهية لممارسات الرصد ،وإعداد ونشر بيانات شرحية وصفية بشأن الرصدات لتمكين
المستخدم من فهم طريقة إعداد بيانات الرصد وتقييم مدى مالءمتها للتطبيق المتوخى ،ومعايير تمثيل البيانات
والوصول إليها وتبادلها (معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSو /OSCARالسطح ،ونظام مراقبة جودة
البيانات ،وما إلى ذلك)؛

)(4

استحداث أدوات للنظام ) (WIGOSيسهل استخدامها على كل الشركاء؛

)(5

تناول موضوعات ملكية بيانات الرصد وأي قيود على استخدامها وتبادلها ،وجودة البيانات ،وإمكانية اكتشافها،
والمسائل المتعلقة بترخيص البيانات الستخدامات محددة مقابل البيانات المجانية والمفتوحة؛

)(6

التعلم من الشركاء المحتملين بشأن أوجه التقدم المحرزة في الدوائر العلمية وغيرها فيما يخص موضوعات
محددة (مثل مبادرات الدالالت والمصطلحات ،مثل منتدى البيانات القطبية ،وتحالف بيانات البحوث ،وما
إلى ذلك)؛

)(7

إعداد إطار للتعاون مع الشركاء لضمان اإلقرار الرسمي بذلك التعاون (على المستويين الوطني والدولي)؛ إعداد
ميثاق للشراكات في إطار النظام )( (WIGOSأو صك مماثل)؛

)(8

البناء على توصيات الفريق ) (OCGالتابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالسابقة ،والمسجلة في وثيقة تشرين
األول /أكتوبر " :2019استبانة التواصل بين الفريق ) (OCGوالمنظمة ) (WMOوالنظام ) (GOOSفي فترة ما بعد
اللجنة ) ،"(JCOMMفضالً عن توجيهات المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(JCB) (IOC
(انظر وثيقة المناقشات الخاصة بعمليات الرصد للمجلس التعاوني المشترك ))(JCB؛

ويكتسي الفصل  7من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1165بشأن شراكات
البيانات أهمية في سياق التواصل مع المؤسسات من أجل المساهمة في تحقيق أهداف النظام ).(WIGOS
وستكون الشراكة مع الرابطة الدولية ) ،(IATAالمتوقع إضفاء طابع رسمي عليها عن طريق إبرام ترتيب عمل جديد أو
محدَّث مع المنظمة ) (WMOفي  ،2020أساسية في إقامة وتطوير البرنامج التعاوني لنظام إعادة بث بيانات األرصاد
الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالمشترك بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (WICAP) (IATAعمالً
بالقرار  .(Cg-18) 39وستتولى اللجنة ) (INFCOMاإلشراف على خطة تنفيذ البرنامج ) ،(WICAPبما في ذلك وضع
األطر اإلدارية والقانونية وإنشاء برامج ) (WICAPإقليمية .وستؤدي الرابطة ) (IATAدوراً رئيسيا ً في تحفيز مشاركة
الشركاء من قطاع الطيران والمساعدة في الجوانب الفنية من التنفيذ في ذلك القطاع.
.8

تكامل شبكات الرصد من مختلف مجاالت نظام األرض في النظام

)(WIGOS

سيوفر النظام ) ،(WIGOSبوصفه إطاراً ،آلية لتحسين التكامل بين نُظم الرصد في كل مجاالت نظام األرض بغية
االستجابة على نحو أفضل لمتطلبات مراقبة نظام األرض والتنبؤ به .وينطبق ذلك بخاص ٍة على األنواع التالية
من الرصدات:
)(1

رصدات الطقس والمناخ في شبكات النظام ) (GOSوالنظام )(GCOS؛

)(2

رصدات عناصر الغالف الجوي ،أي مكون الرصد للمراقبة )(GAW؛
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)(3

الرصدات الهيدرولوجية لنظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WHOS؛

)(4

رصدات الغالف الجليدي ،أي مكون الرصد لبرنامج المراقبة )(GCW؛

)(5

الرصدات الجوية البحرية واألوقيانوغرافية للنظام ).(GOOS

ويمكن تعريف مفهوم تكامل شبكة الرصد أو إدماج مكون النظام ) (WIGOSبأنه يتبع أغلب معايير التكامل المبيَّنة فيما
يلي وفقا ً للجزء األول من المجلد األول من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49والقسم  2من مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم " )1160السمات المشتركة للنظم المكونة للنظام العالمي المتكامل
للرصد ):"(WIGOS
)(1

مساهمة مجاالت رصد محددة لنظام األرض في االستعراض المستمر للمتطلبات استجابة لرؤية النظام
في عام  ،2040تقدَّم بشأنها متطلبات مستخدمين في مجال الرصد وتُستوفى في األداة /OSCARمتطلبات ،وإعداد
بيانات توجيه واستيفائها في مجاالت التطبيق المعنية .8وسيُنظر في إنشاء مجال تطبيق جديد لمراقبة الغالف
الجليدي ،وستُبحث متطلبات مراقبة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

)(2

زيادة تبادل البيانات على الصعيد الدولي في مختلف مجاالت نظام األرض ،بما يؤدي إلى تحسين توافر
البيانات ،بما في ذلك تلك المستمدة من األوساط األكاديمية والقطاع الخاص لفائدة مختلف مجاالت التطبيق.
ويمكن تحقيق ذلك بخاص ٍة عن طريق ’ ‘1تيسير تقديم البيانات عن طريق نظام معلومات المنظمة )(WIS
باستخدام أنساق بيانات غير تقليدية (مثل  ‘2’ ،)NetCDFتيسير نفاذ المنظمات الشريكة والقطاع الخاص إلى
بيانات النظام ) ‘3’ ،(WISإتاحة معلومات جيدة عن بيانات منصة الرصد لتلك الجهات.

)(3

المحددات ) (WSIsالمستخدمة في تبادل البيانات الشرحية والبيانات (انظر .)5.8

)(4

تحديث البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSبانتظام في األداة  /OSCARالسطح باستخدام آليات تيسير جديدة مثل
نماذج تقديم البيانات الشرحية للدوائر ،9وواجهات بينية لبرامج محددة بين اآلالت مع األداة ( OSCARمثل
المركز المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية لدعم منصات
الرصد الموقعي ) ،(OCEANOPSوقاعدة بيانات رادار الطقس ،وعمليات الرصد من الطائرات) .وسي َّ
ُعزز
الحوار على المستوى الوطني بين جهات التنسيق الوطنية لألداة  /OSCARالسطح والمنظمات الشريكة ،وتعيين
جهات تنسيق وطنية لألداة  /OSCARالسطح مع التشجيع على تفويض الحق في إدخال بيانات شرحية مباشرةً في
 /OSCARالسطح.

)(5

)(WIGOS

توسيع مفهوم الشبكة
عالمية أخرى:
(أ)

)(GBON

ليشمل متغيرات أخرى تدعم التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،وتطبيقات

بيانات األرصاد الجوية من الشبكات ) :(GCOSالشبكة ) ،(GSNوالشبكة ) .(GUANوستُحدَّث الالئحة
الفنية على هذا األساس.

 8تطبيقات المحيطات ،ومراقبة المناخ ) ،(GCOSوالهيدرولوجيا ،والموارد المائية ،والتنبؤ بتكوين الغالف الجوي ،ومراقبة تكوين
الغالف الجوي ،وتوفير معلومات عن تكوين الغالف الجوي لدعم الخدمات في المناطق الحضرية والمناطق المأهولة بالسكان.
 9تُصمم هذه النماذج لتيسير تقديم بيانات شرحية للنظام ) (WIGOSفي األداة /OSCARالسطح فيما يخص أنواعا ً محددة من
منصات الرصد (مثل محطات رصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).)(GCW
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(ب) األرصاد الجوية البحرية في المناطق الساحلية حيث توجد واليات قطرية (مناطق اقتصادية خالصة
) )(EEZكخطوة أولى .10فيما يخص الرصدات البحرية في المحيط العالمي حيث ال توجد واليات قطرية،
سيتعين اتخاذ خطوة ثانية ستتطلب وقتا ً للتبلور ومن المرجح أن تُستكمل بعد عام  .2023وينبغي أن تشمل
هذه الخطوة الثانية االتحادات اإلقليمية التي تسعى إلى تحقيق خيارات التكامل مع التحالفات اإلقليمية
للنظام ) (GOOSالتابع للجنة )( (IOCالتحالفات اإلقليمية للنظام ) ،(GRAsتحالفات بين دول و /أو
مؤسسات لديها نفس مبادئ وأهداف النظام ) )(GOOSمع وجود تقارب جغرافي قوي مع األهداف األولية
المشتركة لتنسيق عمليات الرصد في المحيطات المفتوحة لتحسين التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوالتنبؤ
بالظواهر شديدة التأثير مثل األعاصير المدارية (التتبع والشدة) .كما ينبغي أن تنسق المرافق الوطنية
) (NMHSsمع المؤسسات األوقيانوغرافية الوطنية ،بمزيد من التعاون ،لتعزيز فهم دور المحيطات في
التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى جميع النطاقات الزمنية لتحسين التنبؤات.
(ج) البيانات الهيدرولوجية المستمدة من المرافق الوطنية ) /(NMHSsالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا )،(NHSs
وبخاص ٍة الهطول ورطوبة التربة (الالزمة للتنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (GNWPعلى صعيد العالم).
(د)

)(6

)(7

.9

بيانات الغالف الجليدي التي تكتسي أهمية محورية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (GNWPعلى صعيد
العالم ،وبخاص ٍة المكافئ المائي للثلج وعمق الثلج.

اعتماد نهج متعدد المستويات للنظام ) (WIGOSوفقا ً لمبادئ تصميم شبكة الرصد ،11يتكون من ) (1شبكات
مرجعية تستند إلى الشبكة ) (GRUANوالشبكة ) (GSRNالحديثة المنشأ؛ ) (2شبكات الرصد األساسي (مثل الشبكة
) (GBONوالشبكة ) (3) ،)(RBONكل الشبكات األخرى ،بما فيها الشبكات التي تقدمها أطراف أخرى .وستُحدَّث
الالئحة الفنية على هذا األساس.
توسيع نطاق النظام ) (WDQMSليشمل مجاالت أخرى ،بحيث ينتقل من التركيز الحالي على متطلبات التنبؤ
العددي العالمي بالطقس لمحطات الرصد البرية فيما يخص عدداً محدوداً من المتغيرات (ضغط السطح ودرجة
الحرارة والرطوبة والرياح وسمات الهواء العلوي) إلى متغيرات إضافية مثل ثاني أكسيد الكربون والمكافئ
المائي للثلج وعمق الثلج والهطول .وسيُنظر في طريقة إعداد أنشطة نمذجة في مجاالت أخرى (المحيطات
والهيدرولوجيا والغالف الجليدي وتكوين الغالف الجوي) بغية توفير معلومات مراقبة جيدة لمجموعة أوسع من
المتغيرات والتطبيقات.
االتصاالت والتوعية

ستؤدي االتصاالت والتوعية أدواراً رئيسية خالل هذه الفترة على المستويين الداخلي والخارجي.
فتوجد حاجة مستمرة إلى التعليم والتفاعل مع الممثلين الدائمين ،ويرجع ذلك أساسا ً إل ى الدوران الطبيعي وإلى زيادة
توقعات أعضاء المنظمة ) (WMOمع نضج النظام ) (WIGOSوبروز مكانته .وإضافة إلى الممثلين الدائمين ،توجد
حاجة أيضا ً إلى التعامل مع مديري نُظم الرصد التابعين لهم إلبقائهم على ِعلم بتطورات النظام ) (WIGOSولكي
يتعلموا من تجاربهم في الجهود الوطنية واإلقليمية لتطوير النظام ) (WIGOSوتنفيذه .وينبغي توجيه جهود خاصة إلى
 10انظر أيضا ً القرار  – (Cg-18) 45ضمان توافر رصدات كافية لألحوال الجوية البحرية ورصدات أوقيانوغرافية ،وتغطية
كافية بالبيانات لسالمة المالحة وحماية األرواح والممتلكات في المناطق الساحلية والبحرية ،الذي يسوغ توسيع نطاق الشبكة
) (GBONفي المحيطات.
 11المبدأ رقم  7لتصميم شبكة رصد النظام )" :(WIGOSالتصميم عن طريق نهج متعدد المستويات" :ينبغي أن يستخدم تصميم
شبكات الرصد هيكالً متعدد المستويات ،يمكن من خالله نقل المعلومات من الرصدات المرجعية العالية الجودة واستخدامها
لتحسين نوعية وفائدة الرصدات األخرى.
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الدوائر المعنية بالمنظمة ) (WMOوالتي لم تشارك بعد مشاركةً كاملة في النظام ) ،(WIGOSوال سيما المستشارين
الهيدرولوجيين والقطاع األكاديمي وعامة الجمهور عن طريق عمليات القياس الجماعية وأجهزة االستشعار
المنخفضة التكلفة.
ومن المهم أيضا ً التفاعل مع الشركاء ،ومنهم مثالً المنظمات الدولية األخرى ،والمنظمات غير الحكومية ،والكيانات
التجارية ،إلبقائهم على ِعلم بتطور النظام ) (WIGOSولتعزيز إقامة الشراكات على جميع المستويات.
ومن المخطط تنفيذ عدد من األنشطة العامة في مجال االتصاالت والتوعية:
)(1

ستصدر وتُع َّمم رسالة إخبارية بشأن النظام ) (WIGOSبصفة منتظمة (كل ثالثة أشهر) ،توجَّه إلى جمهور واسع
النطاق ذي مستويات معرفة فنية متفاوتة؛

)(2

سيجري اتخاذ الترتيبات الالزمة ،قدر اإلمكان ،إلقامة فعاليات جانبية بشأن النظام ) (WIGOSفي جميع دورات
الهيئات التأسيسية للمنظمة )(WMO؛

)(3

سيجري إبراز مجموعة مواد االتصاالت/التوعية وتبادلها مع شركاء خارجيين في طائفة متنوعة من المناسبات
(دورات الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوالمؤتمرات/حلقات العمل العلمية الوطنية والدولية للفريق المعني
برصدات األرض ) (GEOواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوغيرها)؛

)(4

ستجري عمليات تحديث مستمرة لبوابة النظام ) (WIGOSبعروض ،ومقاالت ،ومطبوعات ،وأمثلة للنجاحات
المحققة ،ودراسات إفرادية ،ودروس مستفادة ،ومواد أخرى كي يستخدمها األعضاء وشركاؤهم.

وسيجمع النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSمجموعة واسعة من المدخالت من المستخدمين بشأن االحتياجات من
حيث معلومات المناخ .وسيشمل ذلك توجيه دعوات مفتوحة لالستعراض وتقديم المساهمات وعقد مؤتمر لرصد المناخي
في تشرين األول /أكتوبر  .2021وسيق ّدِم النظام ) (GCOSتقريراً عن وضع نظام الرصد العالمي للمناخ وخطط تحسينه
إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ) (UNFCCCبحلول موعد عملية استخالص الحصيلة العالمية.
.10

الحوكمة واإلدارة والتنفيذ

سيتّبع تطور وتشغيل النظام ) (WIGOSخالل الفترة  ،2023-2020على غرار تنفيذ النظام ) (WIGOSومراحل ما قبل
التشغيل ،قرارات المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،مع تكليف المجلس التنفيذي واللجنة الفنية للتنسيق التابعة له فضالً
عن اللجنة ) (INFCOMبمهمة الحوكمة الالحقة.
وستكون اللجنة الدائمة لنُظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONواللجنة الدائمة ل لقياسات واألدوات والتتبع
) ،(SC-MINTالتابعتان للجنة ) ،(INFCOMمسؤولتان عن تقديم توجيهات بشأن جوانب محددة من تطوير النظام
) ،(WIGOSمثل المواد التنظيمية واإلرشادية ،ومنهجية الرصد ،وتصميم الشبكة ،والمراقبة ،ومختلف مسائل التكامل.
وستُجرى تطويرات في الرصدات المتعلقة بمجاالت محددة بالتنسيق مع اآلليات التي تتيحها عملية إصالح المنظمة
) (WMOواآلليات الجديدة المنبثقة عنها ،وهي تكمن أساسا ً فيما يلي:
)(1

فيما يخص رصدات المناخ وشبكات النظام ) :12 (GCOSفريق الدراسة التابع للجنة ) (INFCOMوالمعني بالنظام
العالمي لرصد المناخ؛

)(2

فيما يخص الرصدات الهيدرولوجية :لجنة التنسيق الهيدرولوجي )(HCP؛

 12الشبكة ) ،(GUANوالشبكة ) ،(GRUANوالشبكة ) ،(GSNوالشبكة ).(GSRN
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)(3

فيما يخص رصدات الغالف الجليدي :فريق الدراسة التابع للجنة ) (INFCOMوالمعني بالوظائف المشتركة
الخاصة بالغالف الجليدي في المنظمة )( (WMOالمراقبة ))(GCW؛

)(4

فيما يخص األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية :فريق الدراسة التابع للجنة ) (INFCOMوالمعني بالنظام
العالمي لرصد المحيطات ،والمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCواللجنة التوجيهية
للنظام )(GOOS؛

)(5

فيما يخص رصدات تكوين الغالف الجوي :مجلس البحوث.

وفيما يلي هيئات أخرى مختصة لتنسيق هذه الخطة وتنفيذها:
)(1

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات للجنة )(INFCOM؛

)(2

فريق الدراسة المعني بالشبكة ) (GBONوالتابع للجنة ).(INFCOM

10.1

المستوى العالمي

المبينة أعاله .كما
ستضطلع أمانة المنظمة ) (WMOبوظائف اإلدارة والتنفيذ بناء على اإلرشادات التي ستقدمها الهيئات
َّ
ِّ
ستقدم أمانة المنظمة ) (WMOالدعم إلى كل مناقشات الهيئة بشأن النظام ) (WIGOSفضالً عن عمل مجموعات الدراسة
َّ
محدثة باستمرار تحتوي على قائمة
وأفرقة الخبراء وهياكل متخصصة متنوعة .وتحقيقا ً لذلك ،ستحتفظ األمانة بوثيقة
اإلنجازات واألنشطة المطلوبة لتحقيقها ،وتستعرض المخاطر باستمرار من أجل الحد من آثارها عند االقتضاء ،ورصد
تنفيذ الخطة باستخدام مؤشرات األداء الواردة في المرفق.
وستستمر النُظم /األدوات الفنية للنظام ) ،(WIGOSوال سيما األداة  OSCARوالنظام ) ،(WDQMSفي حاجة إلى دعم
إداري وتنسيقي قوي .والعديد من األعضاء والمنظمات الشريكة على استعداد للمساهمة في األنشطة وبوسعها ذلك،
ولكن من المتوقع أن تتولى أمانة المنظمة ) (WMOاالضطالع بدور التنسيق العالمي .وحرصا ً على أن يكون تطور
أدوات النظام ) (WIGOSفعاالً ويعود بفوائد معززة على األعضاء ،ينبغي لخبراء لجنة البنية التحتية المشاركة في توفير
اإلرشادات والتوصيات؛ ومن ثم يتعين على اللجان الدائمة التابعة للجنة البنية التحتية أن تنشئ أفرقة مخصصة
لالضطالع بتلك األنشطة المحورية.
10.2

المستوى اإلقليمي

من المتوقع أن تنشئ جميع االتحادات اإلقليمية مراكز ) (RWCsلتوفير الحوكمة واإلشراف على المستوى اإلقليمي.
وستعمل األفرقة اإلقليمية عن كثب مع اللجان الدائمة التابعة للجنة البنية التحتية من أجل مواءمة التنفيذ على المستويين
اإلقليمي والوطني مع الخطة العامة للنظام ).(WIGOS
وستواصل الفرق اإلقليمية للنظام ) (WIGOSاالستفادة من دعم قوي من أمانة المنظمة ) .(WMOوينبغي أن تتمثل
أدوارها المحددة فيما يلي:
)(1

استعراض الجهود الرامية إلى تنفيذ النظام ) (WIGOSفي إقليم كل منها بانتظام (سنويا ً على األقل)؛

)(2

توجيه األنشطة المذكورة في خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام  (R-WIP) WIGOSوتحديد أولوياتها؛

)(3

تيسير وتنسيق المشروعات اإلقليمية للنظام )(WIGOS؛

)(4

تقديم تحديثات لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام ) (R-WIP) (WIGOSإلى الفريق اإلداري لكل اتحاد من االتحادات
اإلقليمية من أجل الموافقة عليها؛
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)(5

تعزيز إنشاء مركز إقليمي للنظام
عام 2022؛

)(6

توجيه عمل المركز اإلقليمي أو المراكز اإلقليمية للنظام ) (WIGOSعند إنشائها في اإلقليم المعني؛

)(7

تنظيم منتدى افتراضي للمراكز ) (RWCsلتبادل الخبرات والدروس المستفادة؛

)(8

)(WIGOS

أو أكثر في اإلقليم المعني ،مع توفير تغطية إقليمية كاملة بحلول

تقديم الدعم اإلقليمي لألعضاء وفقا ً لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام ) (R-WIP) (WIGOSواستجابةً لطلباتهم (رهنا ً
بتوافر الموارد /األموال)؛

)(9

اإلشراف على إنشاء وتصميم شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONفي اإلقليم المعني؛

)(10

مساعدة اآلليات أو الهياكل اإلقليمية لتوزيع ال ُمحددات ).(WSIs

ووفقا ً لمفهوم المركز اإلقليمي للنظام ) (RWCالذي ُوضع خالل مرحلة ما قبل التشغيل ،ستتولى المراكز ) (RWCsتوفير
الجزء األكبر من الدعم ألنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى المستوى اإلقليمي .ومع ذلك ،واستناداً إلى التجربة األولية
للمراكز اإلقليمية الرائدة ) (RWCsالتي نُ ِفّذت خالل مرحلة ما قبل التشغيل ،بات من الواضح أن المراكز )(RWCs
ستتطلب قدراً كبيراً من الدعم الخارجي ووحدة تنسيق عالمية قوية من أجل النجاح في تطبيق هذا المفهوم .وينبغي أن
يكون النظام العالمي إلدارة الحوادث الجاري استحداثه في ظل النظام ) (WDQMSمصدراً رئيسيا ً للمعلومات في هذه
اآللية العالمية للتنسيق .ومن ثم ،يُتوقع أن يتعين على األمانة في جنيف والمكاتب اإلقليمية تعزيز دعمها لتلك الكيانات.
ومن ثم ،حرصا ً على ضمان أن يتماشى التنفيذ اإلقليمي والوطني مع الخطة التشغيلية للنظام ) (WIGOSورؤية النظام
) (WIGOSفي عام  ،2040يتعين إقامة روابط قوية بين المراكز ) (RWCsواألفرقة اإلقليمية للنظام ) (WIGOSواللجان
الدائمة التابعة للجنة البنية التحتية.
وستقوم االتحادات اإلقليمية بتنسيق إنشاء برامج ) (WICAPاإلقليمية ومراكزها التشغيلية لدعم تطوير برنامج النظام
) (AMDARوتوسيعه.
10.3

المستوى الوطني

من المتوخى االضطالع باألنشطة التالية على المستوى الوطني:
)(1

إعداد استراتيجية رصد وطنية ،تشمل تصميم شبكة ) (GBONوشبكة ) (RBONعلى الصعيد الوطني؛

)(2

إعداد خطة تنفيذ وطنية للنظام ) ،(N-WIP) (WIGOSاستناداً إلى استراتيجية الرصد الوطنية؛

)(3

إنشاء آليات وطنية وفريق وطني لحوكمة النظام ) (WIGOSوتنسيقه وتنفيذه؛

)(4

المكونة للنظام )( (WIGOSالتنفيذ الوطني لعملية االستعراض المستمر
تحديد الثغرات الحرجة في نُظم الرصد
ِّ
للمتطلبات ) ،)(RRRوالتخفيف من حدتها؛

)(5

تشغيل شبكات /نظم الرصد الوطنية بطريقة مستدامة وموحدة؛

)(6

التنفيذ التشغيلي لمعيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSمن خالل إثراء قاعدة بيانات األداة  /OSCARالسطح
وإبقاء محتوياتها محدثة؛

)(7

تطوير قدرات الموظفين الذين يديرون شبكات /نُظم الرصد الوطنية ويقومون بتشغيلها؛
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)(8

إبرام اتفاقات شراكة وطنية للنظام ) (WIGOSمن أجل تكامل الرصدات وتبادلها المفتوح على نطاق جميع نظم
المكونة للنظام )( (WIGOSالمنظمة ) (WMOوالشركاء)؛
الرصد
ّ

)(9

التنفيذ التشغيلي للعملية الوطنية الخاصة بالتعامل مع المشكالت والحوادث الواردة من النظام ) (WDQMSوالتي
تثيرها النظم ) (RWCsالقائمة؛

)(10

اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية إلصدار ال ُمحددات ).(WSIs

ويرتهن نجاح األنشطة السابقة على المستوى الوطني بالقدرة على إقامة روابط ثقة وتعاون فعال بين المرافق الوطنية
) (NMHSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsومؤسسات أخرى يمكنها أن تساهم في النظام ) (WIGOSوتستفيد منه.
.11

تقييم المخاطر

تشمل أكبر المخاطر المحددة ما يلي:
)(1

إقبال جهات التنسيق الوطنية ) (NFPsلألداة  /OSCARالسطح ومقدمي البيانات الشرحية (بما في ذلك نقل
البيانات الشرحية بين اآلالت) على األداة  OSCARتواجهه عقبات بسبب تدابير أمن المعلومات البالغة الصرامة
(اآلثار المحتملة :بيانات شرحية مضللة للمستخدمين مع احتمال إساءة استخدام البيانات وفقدان البيانات وعدم
مراقبة المحطات من خالل النظام ) (WDQMSوغيرها)؛

)(2

يواجه تحديث المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات  /OSCARالسطح عقبات بسبب انخفاض مستوى استجابة
مشغلي أنظمة الرصد الفضائية القاعدة (اآلثار المحتملة :مماثلة لما سبق)؛

)(3

األداة  OSCARغير مزودة بالموارد الالزمة وال يمكنها بالتالي تحقيق الفوائد المتوقعة (اآلثار المحتملة:
مماثلة لما سبق)؛

)(4

األطراف المعنية بمجال التطبيق ليسوا منظمين أو متصلين بالمنظمة ) (WMOبما يكفي للمساهمة بمعلومات في
عملية االستعراض المستمر للمتطلبات (المتطلبات والكفاءات والثغرات) (اآلثار المحتملة :عدم فهم الثغرات
الرصدية الرئيسية لدعم مجاالت التطبيق)؛

)(5

عدم اضطالع األعضاء بدراسات اآلثار الموصى بها بسبب تكلفتها (اآلثار المحتملة :عدم فهم تأثير الرصدات
في مجاالت التطبيق)؛

)(6

عدم استجابة األعضاء بالقدر الكافي لتحديد الثغرات الرئيسية (اآلثار المحتملة :عدم تقديم األعضاء أفضل
الخدمات الممكنة على أساس تطبيقات المنظمة ))(WMO؛

)(7

عدم تمكن األعضاء من إدراك تنوع المؤسسات والهيئات األخرى الالزم لتوفير المجموعة الكاملة من الرصدات
المرتبطة بالنظام ) (WIGOSوأهمية التواصل مع تلك المؤسسات والهيئات (اآلثار المحتملة :عدم استخدام
الرصدات القائمة في تقديم خدمات محسّنة)؛

)(8

عدم تقديم األعضاء دعما ً كافيا ً بالموارد لتطوير البرنامج )( (WICAPاآلثار المحتملة :عدم التمكن من استخدام
الرصدات اإلضافية للبرنامج ) (AMDARمن أجل دعم التنبؤ العددي العالمي بالطقس)؛
النظام )(WDQMS

)(9

عدم إعداد خطط ألنظمة الرصد /مكونات النظام ) (WIGOSأو االتفاق عليها من أجل اإلدماج في
والتماشي معه (اآلثار المحتملة :عدم توافر البيانات أو استيفاء البيانات للمتطلبات)؛

)(10

عدم إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام )( (RWCsعن طريق حلقات عمل تحضيرية واالتفاقات وااللتزامات الالحقة)
(اآلثار المحتملة :عدم تحديد ومتابعة المشكالت المرتبطة بالرصد في اإلقليم ،مع ما يترتب على ذلك من آثار
على استيفاء البيانات للمتطلبات)؛
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)(11

عدم اضطالع المراكز اإلقليمية للنظام
لما سبق)؛

)(12

عدم تحديث بيانات جهات التنسيق الوطنية لألداة  /OSCARالسطح والنظام )( (WDQMSاآلثار المحتملة :عدم
قدرة المراكز اإلقليمية للنظام ) (RWCsعلى أداء مهمتها وعدم تصويب األخطاء ،وعدم قدرة نظام مراقبة جودة
بيانات النظام ) (WIGOSعلى األداء كما ينبغي)؛

)(13

عدم وجود /تشغيل نظام إدارة الحوادث (في المراكز اإلقليمية )( )(RWCsاآلثار المحتملة :مماثلة لما سبق)؛

)(14

عدم تحقيق كل النتائج المتوخاة والنواتج المتوقعة من النظام ) (WIGOSألن  75في المائة من سطح األرض غير
مغطى إلى حين تنفيذ رصد المحيطات في الشبكة ) (GBONوالشبكة ).(RBON

.12

)(RWCs

بالعمليات العادية المتفق عليها (اآلثار المحتملة :مماثلة

الموارد

سيعتمد استكمال األنشطة الواردة في الخطة على الموارد المتاحة.
وينبغي إعطاء أولوية عالية في عمليات الميزنة والتخطيط لدى أعضاء المنظمة ) (WMOلتخصيص موارد كافية لتنفيذ
النظام ) (WIGOSبالكامل .وسيلزم أن تقدم أمانة المنظمة ) (WMOموارد إضافية لتغطية كل من التكاليف المتعلقة
بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين كي تتجا وز جهود التنفيذ والتنسيق األنشطة البرنامجية المعتادة التي
تضطلع بها األمانة .ولضمان توافر التمويل الالزم لتنفيذ النظام ) ،(WIGOSينبغي النظر في توفير الموارد التالية:
)(1

الميزانية العادية للمنظمة ) (WMOمن أجل أنشطة دعم تنفيذ النظم )(WIGOS؛

)(2

صناديق استئمانية للنظام ) (WIGOSلتكملة الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛

)(3

مساهمات عينية من األعضاء والمنظمات الدولية الشريكة؛

)(4

إعارة موظفين؛

)(5

أموال برامج التعاون الطوعي ألنشطة التعاون الفني وتطوير القدرات للنظام )(WIGOS؛

)(6

أنشطة إقليمية لجمع األموال لدعم النظام )(WIGOS؛

)(7

االستضافة التشغيلية ل ُنظم المعلومات (مثل نظام معلومات
والنظام ))(IMS؛

المنظمة ) ،(WISواألداة  ،OSCARوالنظام )(WDQMS

)(8

توفير الدعم المالي إلعداد البرنامج ) (WICAPوتشغيله؛

)(9

توفير الموارد بشكل مستدام للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالمؤسسات األخرى التي تساهم برصدات مرتبطة
بالنظام ).(WIGOS

.13

المراقبة والتقييم

سيخضع تنفيذ الخطة للمراقبة والتقييم المنتظمين باستخدام منهجية كمية وموضوعية ،كلما أمكن ذلك .وسيؤدي النظام
) (WDQMSدوراً محوريا ً في مراقبة تنفيذ شبكات الرصد وأدائها.
وترد في المرفق مؤشرات األداء الرئيسية ) ،(KPIsواألهداف وأدوات التقييم المرتبطة بها.
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المرفق

مؤشرات األداء الرئيسية
ترد مؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsفي الجدول التالي للمساعدة في مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ).(WIGOS
الرقم

مؤشر األداء الرئيسي

الهدف

األولوية

)(2023

1

اعتماد /إقرار أغلب أعضاء المنظمة
) (WMOلخطط تنفيذ وطنية للنظام

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

األداة /اآللية المستخدمة
في تقييم مؤشر األداء
الرئيسي
النسبة المئوية لألعضاء

)(WIGOS
2

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

إنشاء آلية وطنية لحوكمة النظام
تنفيذ اتفاقات شراكة وطنية بشأن
النظام )(WIGOS

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

النسبة المئوية لألعضاء

إطالق محددات هوية محطات
النظام )(WIGOS

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

النسبة المئوية لألعضاء

)(WIGOS

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

النسبة المئوية لألعضاء

إعداد عمليات وطنية للتعامل مع
المشكالت والحوادث الواردة من النظام
) (WDQMSالقائم

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

النسبة المئوية لألعضاء

انتماء األعضاء إلى مركز إقليمي
للنظام )(RWC

التنفيذ الوطني

 %75من أعضاء
المنظمة )(WMO

النسبة المئوية لألعضاء

عدد المتغيرات المشمولة
بالنظام )(WDQMS

النظام

)(WDQMS

%70

النسبة المئوية للمتغيرات
المستهدفة )(10

عدد مكونات /مجاالت التطبيق المدمجة
في األداة الشبكية للنظام )(WDQMS

النظام

)(WDQMS

عدد محطات شبكة الرصد األساسي
العالمية ) (GBONالتي أُنشئت

الشبكة )/(GBON
الشبكة )(RBON

عدد محطات الشبكة ) (RBONالمنشأة
وتستوفي متطلبات أخرى غير التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPوالمناخ

الشبكة )/(GBON
الشبكة )(RBON

إطالق النسخة التجريبية من الشبكة
السطحية المرجعية للنظام العالمي
لمراقبة المناخ )(GSRN

النظام

)(WIGOS
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تنفيذ البيانات الشرحية للنظام
بفعالية في األداة  /OSCARالسطح

)(GCOS

4

700

14

1000

عدد مكونات /مجاالت
الرصد للنظام )(WIGOS
عدد المحطات في األداة
 /OSCARالسطح
عدد المحطات في األداة
 /OSCARالسطح

مباشرة المركز الرائد التقارير الصادرة عن
المركز الرائد للشبكة
عمله

 13رصد الطقس ،والمناخ ،والرصدات البحرية ،والرصدات على متن الطائرات.
 14الهدف استبانة أفقية على سطح أرضي تبلغ مساحته  500كم  500 xكم

13

النسبة المئوية لألعضاء

)(GSRN
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مؤشر األداء الرئيسي

الرقم

الهدف

األولوية

)(2023

13

14

15

16

17

18

19

عدد المحطات المعتمدة في الشبكة
) (GRUANوالمساهمة في
النظام )(WIGOS

النظام

)(GCOS

20

تقديم تقرير عن وضع نظام مراقبة
المناخ إلى المنظمة ) (WMOوأمانة
االتفاقية ) (UNFCCCقبل نهاية
عام 2021

النظام

)(GCOS

تقرير واحد

عدد األقاليم التي يوجد بها ما ال يقل
عن مركز إقليمي للنظام )(RWC

المراكز اإلقليمية
للنظام )(RWCs

نسبة البيانات الشرحية للنظام
المكتملة في األداة  /OSCARالسطح

)(WIGOS

عدد مكونا قواعد البيانات 15المرتبطة
باألداة  /OSCARالسطح
عدد البلدان التي تمتلك واجهة بينية
لآلالت مع األداة  /OSCARالسطح
(ملفات )XML
عدد المتغيرات المحيطية األساسية
) (EOVللنظام ) (GOOSالتي نفذتها
الشبكة  GBON/RBONمن أجل التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPوالتنبؤ
بالظواهر شديدة التأثير

األداة /اآللية المستخدمة
في تقييم مؤشر األداء
الرئيسي
التقارير الصادرة عن
المركز الرائد للشبكة
)(GRUAN

7

المطبوع

حساب العدد

( 6أقاليم زائد المنطقة
القطبية الجنوبية)
مؤشر متوسط اكتمال
المنصة ،الذي توفره
األداة  /OSCARالسطح

OSCAR
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OSCAR

7

حساب العدد

 %25من أعضاء
المنظمة )(WMO

حساب العدد

OSCAR

GBON/RBON

القرار

10

األداة ،OSCAR
واالستعراض المستمر
للمتطلبات )(RRR

(EC-73) 10

تعديالت على الالئحة الفنية بشأن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يذكر بما يلي:
)(1

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

)(2

القرار  – (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS

 15المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوالمركز ) ،(JCOMMOPSوقاعدة بيانات رادارات الطقس ) ،(WRDوالهيدرولوجيا،
واألداة  /OSCARالمتطلبات ،وقاعدة البيانات التابعة للمنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية ) ،(CPDBوالنظام )(WDQMS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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)(3

القرار  - (Cg-18) 36تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSوعلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1160
وعلى معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1192

)(4

القرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي
في عام ،2020

)(5

القرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

وإذ يشير إلى:
)(1

القرار

9

) - (EC-73خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

(2023-

)،2020
)(2

التوصية

)(3

التوصية  - (INFCOM-1) 11تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير
العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSوعلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم
،)1160

)(4

القرار  – (EC-73) 11تعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  ،)1160القسم ،2.4.1

4

) – (EC-73تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية )،(GBON

وإذ يشير أيضا إلى:
)(1
)(2

المادة ( 100أ) من الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم ،)15
الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد
الجوية ،أحكام عامة ،الفقرة ( 12وضع المالحظات والملحقات)،

وإذ يشير كذلك إلى أن مشاريع التعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(WIGOS
وعلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160قد وزعت على
األعضاء كافة ،وأن تعليقاتهم قد أُدرجت في المشاريع،
وقد نظر في التعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات
الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول ،على نحو ما يرد في المرفق  1لهذا القرار ،وعلى مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160على نحو ما يرد في المرفق  2لهذا القرار،
يعتمد التعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى
بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوعلى مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160على النحو المبين في المرفق 1
والمرفق  2لهذا القرار ،على أن يبدأ سريانها اعتباراً من  1كانون األول /ديسمبر  ،2022باستثناء القسم  - 3.2.2شبكة
الرصد األساسي العالمية ،التي ستعتمده الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام (Cg-Ext. (2021)) 2021؛
يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقاً؛

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين
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يطلب من األمين العام:
)(1

نشر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد
الجوية ،الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛

)(3

إبالغ هذا القرار لجميع المعنيين؛

يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMمواصلة تطوير وتعزيز الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية ،الجزء األول – النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160وفقا ً للقرار  - (EC-73) 9خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ).(2023-2020
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  (Cg-18) 36الذي لم يعد سارياً.

المرفق  1للقرار

(EC-73) 10

تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية
الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(الوثيقة)EC-73-d04-2(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-1-No-49-approved_ar.docx :
مالحظة المحرر :يستخدم أعضاء المؤتمر الرابط أعاله العتماد مشاريع التعديالت .وسيُنشر المطبوع النهائي على مكتبة
المنظمة ).(WMO

المرفق  2للقرار

(EC-73) 10

تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم )1160
(الوثيقة)EC-73-d04-2(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-2-No-1160-approved_ar.docx :
مالحظة المحرر :يستخدم أعضاء المؤتمر الرابط أعاله العتماد مشاريع التعديالت .وسيُنشر المطبوع النهائي على مكتبة
المنظمة ).(WMO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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(EC-73) 11

تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم

)(WIGOS

2.4.1

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

)(2

المواد ( 2أ) و( 2ج) و( 8د) من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية – الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع
المنظمة رقم ،)15
القرار  – (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS

وإذ يشير أيضا إلى أن مشاريع التعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1160
القسم  ،2.4.1قد ُوزعت على األعضاء كافة ،وأن تعليقاتهم قد أُدرجت في المشاريع،
وقد نظر في التوصية  - (INFCOM-1) 3مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع
المنظمة رقم  ،)1160القسم ،2.4.1
يعتمد التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1160
القسم  2.4.1والملحق  ،2.2على النحو المبين في المرفق  2للقرار  ،(EC-73) 10على أن يبدأ سريانها اعتبارا ً من 1
تموز /يوليو 2021؛
يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقاً؛
يطلب من األمين العام:
)(1

نشر المرجع المحدث بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة.

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  – (Cg-18) 36تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
األول ،الجزء األول  -النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  ،WMOوعلى مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160وعلى معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1192الذي لم يعد سارياً.
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TABLE: Revision table

التاريخ

الجزء /الفصل /القسم

3.2.1.3

الغرض من التعديل

اقترحه

اعتمده

الجزء الثالث من الدورة
االتساق مع مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع األولى للجنة
المنظمة رقم )1160

)(INFCOM

...

.3

السمات الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد

3.1

المتطلبات

3.1.1

معلومات عامة

 3.1.1.1 4يتألف النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد من محطات ومنصات ضمن
الشبكات المكونة (أي النظام العالمي للرصد ،والمراقبة العالمية للغالف الجوي ،والمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
والنظام العالمي للرصد الهيدرولوجي) على النحو الوارد وصفه في المرفق الثامن (مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد (مطبوع المنظمة رقم .))1160
3.1.1.2

ينبغي لألعضاء إقامة وتشغيل نظمهم الفرعية السطحية القاعدة كنظم مفردة مركبة من محطات /منصات

رصد.
3.1.2

المتطلبات الخاصة بالرصدات

ينشئ األعضاء ويشغلون ويصونون نظم رصد سطحية القاعدة لتلبية احتياجات مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة
) ،(WMOوفقا للمرفق الثامن (مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،))1160الفرع .2.1

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
3.2

التصميم والتخطيط والتطوير

3.2.1

معلومات عامة

59

يقوم األعضاء بتخطيط شبكات وبرامج الرصد الوطنية وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها باالعتماد على
3.2.1.1
الممارسات واإلجراءات القياسية والموصى بها على النحو المبين في الالئحة الفنية ،بما في ذلك في المرفق الثامن
(مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم .))1160
يرجى من األعضاء مراعاة شتى الخطط واإلستراتيجيات التي تعدها المنظمة ) (WMOمن أجل النظام العالمي المتكامل
مالحظة:
للرصد ونظم الرصد المكونة له.

ينبغي لألعضاء اعتماد نهج مركب إزاء شبكاتهم ،وأن تشمل جهودهم رصدات من مجموعة من
3.2.1.2
المصادر ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرها من الوكاالت الحكومية
والمعاهد األكاديمية والبحثية ،والقطاع التجاري والجمهور.
مالحظات:
.1

يعني النهج المركب هنا استخدام أنواع شتى من نظام الرصد أو مصدر الرصد من أجل تقديم مجموعة مؤتلفة من الرصدات.

.2

على المستخدمين في جميع الحاالت تقدير مدى مالءمة الرصدات للتطبيقات التي ينشدونها ،من خالل تقييم البيانات الشرحية المتاحة،
بما يشمل تحديد هوية المصدر .ويعرض الفرع  2.5من المرفق الثامن (مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم
 ))1160البيانات الشرحية الالزمة.

ينشئ األعضاء ويشغلون شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ( )RBONفي إقليم (أقاليم) كل منهم وفي
3.2.1.3
المنطقة القطبية الجنوبية.
شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ( )RBONمجموعة فرعية من المكون السطحي القاعدة التابع للنظام ( ،)WIGOSوالذي يقدم
مالحظة:
رصدات للتبادل الدولي لتلبية متطلبات مجاالت تطبيقات للمنظمة ( .)WMOويرد مزيد من التفصيل بشأن الشبكة ( )RBONفي مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160الفرع .3.2.3

...
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SECTION: Revision_table

سجل التعديالت المدخلة على المطبوع
TABLE: Revision table

التاريخ

اعتمده

الجزء /الفصل /القسم

الغرض من التعديل

اقترحه

مقدمة  -التذييل

االتساق مع إصالح
المنظمة )(WMO

األمانة

التعاريف

االتساق

الفريق العامل المعني
بالرصدات التابع للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي

 1.2.3نظام الرصد
الهيدرولوجي التابع
للمنظمة )(WMO

القرار

)(GCW
(EC-70) 17

 2.4.1محددات هوية محطات القرار
النظام )(WIGOS
التوصية (INFCOM-1) 3
(Cg-18) 35

الملحق

األمانة

لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات

)(INFCOM

2.2

 3.2.2شبكة الرصد األساسي القرار
العالمية
التوصية (INFCOM-1) 2
(Cg-18) 34

لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات )(INFCOM

تحديث متطلبات شبكة الرصد لجنة الرصد والبنية التحتية
األساسي اإلقليمية ) (RBONفيما ونظم المعلومات )(INFCOM
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5.2.12 :5.2

مرجع جديد في المالحظة

هونغ كونغ ،الصين

الملحق

5.8.3 :5.8

عدم اتساق مع الملحق

2

 ،8.7الملحق  :8.1ثانيا ً:

1

عدم اتساق مع

8.13

5.1

سويسرا
سويسرا
SECTION: Table_of_contents
SECTION: Pr-Preliminary_pages
مقدمة Chapter title in running head:

مقدمة
لمحة عامة

هذه هي الطبعة الثانية من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

.1
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160التي اعتمدها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية .وقد صدرت الطبعة األولى
عقب قرار المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية لمباشرة تنفيذ النظام ) ،(WIGOSثم تواصل تطويرها بما
يتماشى مع قرار المؤتمر السابع عشر للمضي في تنفيذ المرحلة قبل التشغيلية للنظام ).(WIGOS
وأعد المجلس التنفيذي هذا المرجع بواسطة فريقه التنسيقي المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي
.2
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(CG-WIGOSوبالتحديد من خالل الفرقة العاملة التابعة لذلك الفريق والمعنية بالمواد
التنظيمية للنظام العالمي للرصد .وهذا المرجع هو ثمرة نهج تعاوني شاركت فيه جميع اللجان الفنية المعنية تحت قيادة
لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOسابقا ً.
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الغرض والنطاق
.3
(أ)

المقصود من المرجع هو:
تحديد التزامات األعضاء في مجال تنفيذ وتشغيل النظام WIGOS؛

(ب) تيسير التعاون في عمليات الرصد بين األعضاء؛
(ج) ضمان التطابق والتوحيد بصورة كافية في الممارسات واإلجراءات المستخدمة في تحقيق (أ) و(ب) الواردتين
أعاله.
والمرجع هو المرفق الثامن لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49وينبغي قراءته باالقتران مع
.4
المجلدات الثالثة ومجموعة المرفقات التي تشكل معا ً الالئحة الفنية .وستدرج تدريجيا ً كافة مكونات الالئحة الفنية
الخاصة بكافة نظم المنظمة ) (WMOللرصد في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ).(WIGOS
وسيقوم األعضاء بتنفيذ وتشغيل نظمهم للرصد وفقا ً لقرارات المؤتمر ،والمجلس التنفيذي ،واللجان الفنية،
.5
واالتحادات اإلقليمية .وسوف يجري توثيق تلك القرارات في الالئحة الفنية في الوقت المناسب حيثما كانت ذات طابع
فني وتنظيمي.
ويحدد المرجع ،أساساً ،ما يجب رصده والممارسات واإلجراءات الواجب اتباعها ،للوفاء بمتطلبات
.6
أعضاء المنظمة ذات الصلة في مجال الرصد .وقد تنشأ هذه المتطلبات مباشرةً على مستوى وطني أو بشكل جماعي من
خالل برامج المنظمة ) (WMOعلى المستويين العالمي واإلقليمي ،ويكون التعبير عنها من خالل مجاالت التطبيق
الخاصة باالستعراض المستمر للمتطلبات .ويوفر عدد من األدلة والمراجع األخرى مزيداً من الممارسات واإلجراءات
بشأن تشغيل نُظم الرصد ،بما في ذلك المحطات والمنصات ،وأدوات وطرق الرصد ،واإلبالغ عن عمليات الرصد
وإدارتها ،والبيانات الشرحية للرصدات.
وفي حالة الرصدات الهيدرولوجية ،ال توجد قاعدة مطبّقة على نطاق واسع من التبادل العالمي ومن
.7
ويزود المجلد الثالث – الهيدرولوجيا من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
الممارسات واإلجراءات المعيارية العالمية.
ِّ
رقم  ، )49أعضاء المنظمة بممارسات وإجراءات يوصى على نحو غالب باتباعها .وللمساعدة على ضمان جودة
الرصدات في إطار النظام  WIGOSوقابليتها للمقارنة ،مطلوب من أعضاء المنظمة الذين يتيحون رصداتهم
الهيدرولوجية من خالل نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOأن يمتثلوا لألحكام المحددة في
هذا المرجع .ولهذا السبب ،أصبح عدد من األحكام التي تمثل ممارسات وإجراءات موصى بها فيما يتعلق بالهيدرولوجيا
في المجلد الثالث لالئحة الفنية – الهيدرولوجيا ،ممارسات وإجراءات قياسية ،على غرار الجهود التي يبذلها أعضاء
المكونة للنظام  .WIGOSومن المعترف به أن بعض الممارسات واإلجراءات
المنظمة بخصوص نظم الرصد األخرى
ِّ
المعيارية الخاصة بالنظام  WIGOSقد ال يكون من السهل على جميع أعضاء المنظمة تنفيذها على نطاق واسع
وبسرعة في رصداتهم الهيدرولوجية .ومع ذلك ،ي ّ
ُحث األعضاء على بذل أقصى جهودهم لتنفيذ الممارسات واإلجراءات
المعيارية الخاصة بالنظام  WIGOSفي جمع وتبادل الرصدات الهيدرولوجية وعلى إتاحة هذه الرصدات من خالل
النظام الهيدرولوجي ).(WHOS
التذييالت
الغرض من التذييالت هو ضم مجموعة من األحكام خاصة بموضوع واحد ،حيثما أمكن ،نظراً لطابع هذه
.8
األحكام المفصل وطولها ،بحيث ال تقطع تسلسل قسم ما في هذا المرجع .وتُستخدم التذييالت كذلك لتسهيل عملية
االستعراض والتحديث المستمرة من خالل تحديد أقسام فرعية تقع في نطاق مسؤولية فريق بعينه.
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أحكام عامة Chapter title in running head:

أحكام عامة
ترد الالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )49في ثالثة مجلدات:

.1

المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية
المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية
المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا
الغرض من الالئحة الفنية
.2

يحدد المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية مكونات الالئحة الفنية وفقا ً للمادة ( 8د) من االتفاقية.

.3

الغرض من هذه الالئحة:

(أ)

تيسير التعاون فيما بين األعضاء في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛

(ب) القيام ،بأكثر الطرق فاعلية ،بتلبية االحتياجات المحددة لمختلف مجاالت األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التشغيلية
في المجال الدولي؛
(ج) ضمان التطابق والتوحيد القياسي بصورة كافية في الممارسات واإلجراءات المستخدمة في تحقيق األهداف
الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) الواردتين أعاله.
أنواع اللوائح

تشمل الالئحة الفنية الممارسات واإلجراءات القياسية والممارسات واإلجراءات الموصى بها ،وإحاالت
.4
إلى القيم الثابتة والتعاريف والصيغ والمواصفات.
.5

وفيما يلي خصائص هذه األنواع الثالثة من اللوائح:

الممارسات واإلجراءات القياسية:
(أ)

الممارسات واإلجراءات التي يتعين على أعضاء المنظمة اتباعها أو تنفيذها؛

(ب) لها وضع المتطلبات في القرارات الفنية التي تنطبق عليها أحكام المادة (9ب) من االتفاقية؛
تميز دائما ً باستخدام صيغة تقريرية يعبَّر عنها بكلمة  shallفي النص اإلنكليزي وباستخدام صيغة المضارع في
(ج)
َّ
النص العربي.
الممارسات واإلجراءات الموصى بها:
(أ)

الممارسات واإلجراءات التي يُ ّ
حث أعضاء المنظمة على االمتثال لها؛

(ب) لها وضع التوصيات المقدمة إلى أعضاء المنظمة ،وال تنطبق عليها أحكام المادة (9ب) من االتفاقية؛
تميز باستخدام كلمة  shouldفي النص اإلنكليزي (إال إذا نص قرار من المؤتمر على خالف ذلك) ،وباستخدام
(ج)
َّ
كلمة ينبغي في النص العربي.
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اإلحاالت إلى القيم الثابتة والتعاريف والصيغ والمواصفات:
ينبغي لألعضاء استخدام التعاريف والصيغ وقيم الثوابت والمواصفات الواردة في األدلة ذات الصلة الصادرة عن
المنظمة (.)WMO
ووفقا ً للتعاريف الواردة أعاله ،يبذل أعضاء المنظمة قصاراهم لتنفيذ الممارسات واإلجراءات القياسية.
.6
ُخطر أعضاء المنظمة األمين العام
ووفقا ً للمادة (9ب) من االتفاقية ،وطبقا ً ألحكام المادة  101من الالئحة العامة ،ي ِ
رسمياً ،برسالة خطية ،بعزمهم على تطبيق الممارسات واإلجراءات القياسية الواردة في الالئحة الفنية ،باستثناء تلك
التي أبلغوا عن وجود اختالفات محددة في تطبيقها .ويُبلغ أيضا ً أعضاء المنظمة األمين العام بأي تغيير في درجة
تنفيذهم لممارسة قياسية أو إلجراء قياسي ما قبل ثالثة أشهر على األقل من التغيير ،وبتاريخ سريان ذلك التغيير.
ويشجَّع األعضاء على االمتثال للممارسات واإلجراءات الموصى بها ،ولكن ليس من الضروري إخطار
.7
األمين العام بعدم االمتثال إال فيما يتعلق بالممارسات واإلجراءات الواردة في المجلد الثاني.
وتوضيحا ً لحالة القواعد المختلفة ،تميَّز الممارسات واإلجراءات القياسية عن الممارسات واإلجراءات
.8
الموصى بها بطباعتها بشكل مختلف ،على النحو المبين في المالحظة التحريرية.
وضع المرفقات والتذييالت
المرفقات التالية بالالئحة الفنية (المجلدات من األول إلى الثالث) ،التي تسمى أيضا ً بالمراجع ،تصدر
.9
بشكل منفصل وتتضمن نصوصا ً تنظيمية .وتُنشأ هذه المراجع بقرار من المؤتمر وتهدف إلى تيسير تطبيق الالئحة الفنية
في مجاالت محددة ،وقد تشمل هذه المراجع كل من الممارسات واإلجراءات القياسية والموصى بها.
ُ
والشهب األخرى ،األقسام
المرفق األول  -األطلس الدولي للسحب (مطبوع المنظمة رقم  – )407مرجع رصد السحب
 1و 2.1.1و 2.1.4و 2.1.5و ،2.2.2و 1إلى  4في  2.3.1إلى ( 2.3.10مثل  2.3.1.1و 2.3.1.2وما إلى ذلك)،
و 2.8.2و 2.8.3و 2.8.5و 3.1والتعاريف (في الصناديق المظللة بالرمادي) الواردة في الفقرة .3.2
المرفق الثاني  -مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد األول؛
المرفق الثالث  -مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم )386؛
المرفق الرابع  -مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛
المرفق السادس  -مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)558المجلد األول؛
المرفق السابع  -مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1060؛
المرفق الثامن  -مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛
المرفق التاسع  -مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم .)1238
.10
تلحق بها.

والنصوص المسماة تذييالت ،الواردة في الالئحة الفنية أو في أحد مرفقاتها ،لها نفس وضع الالئحة التي

وضع المالحظات والملحقات
ترد في الالئحة الفنية مالحظات معينة (تسبقها كلمة "مالحظة") ألغراض توضيحية؛ وقد تشير هذه
.11
المالحظات ،مثالً ،إلى أدلة المنظمة ومطبوعاتها ذات الصلة .وليس لهذه المالحظات الوضع الذي تتمتع به الالئحة
الفنية.
قد تشمل الالئحة الفنية أيضا ً ملحقات ،تتضمن عادة مبادئ توجيهية مفصلّة تتعلق باإلجراءات
.12
والممارسات القياسية والموصى بها .ومع ذلك ،فليس لهذه الملحقات وضع تنظيمي.
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تحديث الالئحة الفنية ومرفقاتها (المراجع)
تُحدّث الالئحة الفنية ،عند االقتضاء ،في ضوء التطورات في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا،
.13
والتقنيات المستجدة في المجالين ،والتطورات في تطبيق األرصاد الجوية .وترد أدناه مبادئ معينة سبق أن اتفق المؤتمر
عليها وطبقت في اختيار المواد التي تدرج في الالئحة الفنية .وتوفر هذه المبادئ إرشادات للهيئات التأسيسية ،وبخاصة
اللجان الفنية ،تراعى عند معالجة أمور تتصل بالالئحة الفنية:
(أ)

ال ينبغي للجان الفنية أن توصي بأن تكون قاعدة ما ممارسة قياسية ما لم تؤيدها أغلبية كبيرة؛

(ب) ينبغي أن تحتوي الالئحة الفنية توجيهات مناسبة ألعضاء المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ الحكم المعني؛
(ج) ال ينبغي إجراء تغييرات هامة في الالئحة الفنية دون استشارة اللجان الفنية المختصة؛
(د)

ينبغي إبالغ جميع أعضاء المنظمة بأي تعديالت يقدمها أعضاء المنظمة أو الهيئات التأسيسية على الالئحة الفنية،
وذلك قبل تقديمها إلى المؤتمر بثالثة أشهر على األقل.

.14

وكقاعدة عامة ،فإن المؤتمر هو الذي يقر التعديالت على الالئحة الفنية.

وإذا أوصت لجنة فنية مختصة في إحدى دوراتها بإجراء تعديل ما واقتضت الحاجة تنفيذ القاعدة الجديدة
.15
قبل الدورة التالية للمؤتمر ،جاز للمجلس التنفيذي أن يوافق ،نيابة عن المنظمة ،على التعديل وفقا ً لنص المادة (14ج)
من االتفاقية .أما التعديالت التي تقترح اللجان الفنية المختصة إدخالها على مرفقات الالئحة الفنية ،فإن المجلس التنفيذي
هو الذي يوافق عليها عادة.
وإذا أوصت لجنة فنية مختصة بإجراء تعديل ما ،وكان تنفيذ القاعدة الجديدة أمراً ملحاً ،جاز لرئيس
.16
المنظمة ،نيابة عن المجلس التنفيذي ،أن يتخذ إجرا ًء وفقا ً لنص الفقرة ( )5من المادة  8من الالئحة العامة.
يمكن استخدام اإلجراء البسيط (المسار السريع) في إدخال تعديالت على مرفقات الالئحة الفنية الثاني (مرجع الشفرات
مالحظة:
(مطبوع المنظمة رقم  ،))306والثالث (مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم  ،))386والرابع (مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  ،))485والسابع (مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،))1060والثامن (مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،))1160ويرد تحديد استخدام اإلجراء البسيط (المسار السريع) في هذه
المرفقات.

بعد كل دورة من دورات المؤتمر (كل أربع سنوات) تصدر طبعة جديدة لالئحة الفنية ،تتضمن التعديالت
.17
التي أقرها المؤتمر .وفيما يتعلق بالتعديالت المدخلة فيما بين دورات المؤتمر ،تحدَّث مجلدات الالئحة الفنية األول
والثالث ،عند االقتضاء ،عقب اعتماد المجلس التنفيذي للتعديالت المدخلة .وتعتبر الالئحة الفنية ،المحدثة نتيجة إقرار
المجلس التنفيذي لتعديل ما ،تحديثا ً جديداً للطبعة الراهنة .ونصوص المجلد الثاني تعدها المنظمة ( )WMOومنظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي إطار تعاون وثيق وفقا ً لترتيبات العمل المتفق عليها بينهما ،من أجل كفالة االتساق
بين المجلد الثاني والمرفق  3التفاقية الطيران المدني الدولي – خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية
الدولية .ويتزامن صدور التعديالت على المجلد الثاني مع التعديالت المناظرة على المرفق  3من قبل منظمة الطيران
المدني الدولي ).(ICAO
مالحظة:

ت ُحدد الطبعات بسنة انعقاد دورة المؤتمر ،بينما تحدد التحديثات بسنة اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي ،مثل "تحديث ."2018

أدلة المنظمة ()WMO
إضافة إلى الالئحة الفنية ،تصدر المنظمة ( )WMOما يلزم من أدلة .وتعرض هذه األدلة الممارسات
.18
واإلجراءات والمواصفات التي يُدعى األعضاء التباعها أو تنفيذها في إعداد وتنفيذ الترتيبات الالزمة امتثاالً لالئحة
الفنية ،وفي تطوير الخدمات األخرى المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بلدانها .وتحدّث األدلة ،عند االقتضاء،
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في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية في األرصاد الجوية الهيدرولوجية وعلم المناخ وتطبيقاتهما .واللجان الفنية
مسؤولة عن اختيار المواد التي تُدرج في األدلة .وينظر المجلس التنفيذي في هذه األدلة والتعديالت الالحقة المدخلة
عليها.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
أحكام عامة Chapter title in running head:

التذييل  -إجراءات تعديل مراجع وأدلة المنظمة ( )WMOالتي تتولى لجنة النظم األساسيةالرصد
والبنية التحتية ونظم الرصد مسؤوليتها
.1

تحديد اللجان المسؤولة

تحدد لجنة النظم األساسية ()CBSالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMفيما يخص كل مرجع ودليل،
إحدى اللجان الدائمة أحد األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية التابعة لها ( )OPAGsليتولى لتتولى
المسؤولية عن المرجع وما يرتبط به من أدلة فنية .وربما يختار تختار الفريق المفتوح العضوية ()OPAGاللجنة الدائمة
عين واحدة من فرق الخبراء التابعة له لتكون اللجنة المسؤولة عن إدارة التغييرات في المرجع بر ّمته أو في
يعين ت ِّ
أن ِّ
جزء منه؛ وإذا لم يتم تحديد فرقة خبراء ،فإن فرقة تنسيق التنفيذ التابعة للفريق المفتوح العضوية ()OPAGفريق اإلدارة
التابع للجنة ) (INFCOMتتولى يتولى دور اللجنة المسماة.

.2

إجراءات االعتماد والتنفيذ العامة

2.1

اقتراح التعديالت

يقدَّم اقتراح التعديالت على مرجع أو دليل تديره اللجنة ) (INFCOMلجنة النظم األساسية ( )CBSكتابيا ً إلى أمانة
المنظمة ( .)WMOويحدد االقتراح االحتياجات واألغراض والمتطلبات ويحتوي على معلومات بشأن نقطة االتصال
فيما يتعلق بالقضايا الفنية.
2.2

صياغة التوصية

تعتمد اللجنة المسماة للجزء المعني من المرجع أو الدليل ،بدعم من األمانة ،المتطلبات المذكورة (ما لم تكن نتيجة لتعديل
لالئحة الفنية للمنظمة ( ،))WMOوتعد مشروع توصية لتلبية الطلب حسب االقتضاء.
2.3

إجراءات الموافقة

بعد اعتماد مشروع التوصية من اللجنة المسماة وفقا ً لإلجراء الوارد في القسم  7أدناه ،رهنا ً بنوع التعديالت ،ينبغي
للجنة المسماة أن تختار واحداً من اإلجراءات التالية للموافقة على التعديالت:
(أ)

اإلجراء البسيط (المسار السريع) (انظر القسم  3أدناه)؛

(ب) اإلجراء القياسي (العتماد التعديالت بين دورات اللجنة )(INFCOMاللجنة (( ))CBSانظر القسم  4أدناه)؛
(ج) اإلجراء المعقّد (العتماد التعديالت خالل دورات اللجنة )( ))CBS((INFCOMانظر القسم  5أدناه).
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تاريخ التنفيذ

2.4

ينبغي أن تحدد اللجنة المسماة تاريخ التنفيذ إلعطاء وقت كافٍ ألعضاء المنظمة ( )WMOلتنفيذ التعديالت بعد تاريخ
اإلخطار .وبالنسبة إلى اإلجراءات ،بخالف اإلجراء البسيط (المسار السريع) ،يتعين على اللجنة المسماة أن توثّق أسباب
قرارها ،إذا كانت المدة بين تاريخ اإلخطار وتاريخ التنفيذ أقل من ستة أشهر.
تطبيق اإلجراء على أساس عاجل

2.5

بغض النظر عن اإلجراءات المذكورة أعاله ،يراعي اإلجراء التالي ،باعتباره إجرا ًء استثنائياً ،احتياجات المستخدم
العاجلة إلدراج عناصر في قوائم التفاصيل الفنية ،أو لتصحيح األخطاء:
(أ)

يُعتمد مشروع توصية تضعها اللجنة المسماة طبقا ً للخطوات المحددة في القسم  7أدناه؛

(ب) يعتمد رئيس اللجنة المسماة ورئيس الفريق المفتوح العضوية ()OPAGاللجنة الدائمة المسؤولة ورئيس اللجنة
( )CBSINFCOMمشروع التوصية لالستخدام قبل التشغيلي ألي ُمدخل في القائمة يمكن أن يُستخدم في المنتجات
والبيانات التشغيلية .ويتم االحتفاظ ببيان المدخالت القائمة قبل التشغيلية على اإلنترنت على خادوم شبكة الويب
الخاص بالمنظمة )(WMO؛
(ج) ت ُعرض بعد ذلك مدخالت القائمة قبل التشغيلية لالعتماد من خالل واحد من اإلجراءات الواردة في القسم
أعاله لالستخدام التشغيلي؛
(د)

2.3

أي أرقام نُسخ متصلة بالتنفيذ الفني ينبغي أن ت ُدرج عند أدنى مستوى ُمعتبر.

2.6

إصدار نسخة محدّثة

بمجرد اعتماد التعديالت المدخلة على مرجع أو دليل ما ،تصدر نسخة محدّثة للجزء المعني من المرجع باللغات المتفق
عليها للنشر .وتُبلغ األمانة كل أعضاء المنظمة ( )WMOبتوافر نسخة محدّثة جديدة للجزء المعني في تاريخ اإلخطار
المذكور في القسم  2.4أعاله .وإذا لم تُدرج التعديالت في النص المنشور من المرجع أو الدليل المعني في وقت التعديل،
ينبغي إيجاد آلية لنشر التعديالت في نفس وقت تنفيذها واالحتفاظ بسجل دائم يوثّق التعديالت الالحقة.

.3

اإلجراء البسيط (المسار السريع)

3.1

النطاق

يقتصر استخدام اإلجراء البسيط (المسار السريع) على التغييرات المدخلة على مكونات الدليل التي تكون قد ُحددت
ع ِلّمت بوصفها "مواصفات فنية يجوز تطبيق اإلجراء البسيط (المسار السريع) عليها".
و ُ
مالحظة:

مثال على ذلك إضافة بنود قائمة الشفرات في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم .)306

3.2

الموافقة

تُعرض مشاريع التوصيات التي تعدها اللجنة المسؤولة ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،على رئيس الفريق المفتوح
العضوية ()OPAGاللجنة الدائمة المعنية للموافقة عليها.
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3.3

االعتماد

3.3.1

التعديالت الطفيفة

يُعتبر تصحيح األخطاء اإلمالئية في النص الوصفي تعديالً طفيفاً ،وتجريه األمانة بالتشاور مع رئيس اللجنة
( .)CBSINFCOMانظر الشكل .1
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: General_provisions_1_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 1اعتماد تعديالت على مرجع ما بالتعديل الطفيف
3.3.2

األنواع األخرى من التعديالت

فيما يخص األنواع األخرى من التعديالت ،ينبغي توزيع النسخة اإلنكليزية من مشروع التوصية ،بما في ذلك تاريخ
التنفيذ ،على منسقي القضايا الخاصة بالمراجع المعنية من أجل إبداء تعليقاتهم ،مع تحديد موعد نهائي مدته شهران للرد.
ثم ينبغي تقديمها بعد ذلك إلى رئيس اللجنة ) )CBS( (INFCOMللمشاورة مع رئيس اللجنة ) (SERCOMإذا كانت
متأثرة بالتغيير .وإذا وافق رئيس اللجنة ( )INFCOMCBSعلى التغيير فإنه يُرفع إلى رئيس المنظمة ( )WMOللنظر
فيه واعتماده نيابة عن المجلس التنفيذي (.)EC
3.3.3

الوتيرة

يمكن تنفيذ التعديالت المعتمدة من خالل اإلجراء البسيط (المسار السريع) مرتين في العام في أيار /مايو وتشرين الثاني/
نوفمبر .انظر الشكل .2
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: General_provisions_2_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 2اعتماد التعديالت على المرجع باإلجراء البسيط (المسار السريع)

.4

اإلجراء القياسي (اعتماد التعديالت فيما بين دورات اللجنة )(INFCOMلجنة النظم األساسية
())CBS

4.1

النطاق

يُستخدم اإلجراء القياسي (اعتماد التعديالت فيما بين دورات اللجنة )(INFCOMلجنة النظم األساسية ( ))CBSللتغييرات
التي لها تأثير تشغيلي على األعضاء الذين ال يرغبون في استخدام التغيير ،ولكن التي ليس لها سوى أثر مالي طفيف،
أو الالزمة لتنفيذ تعديالت في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني – خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية.
4.2

اعتماد مشاريع التوصيات

فيما يخص االعتماد المباشر للتعديالت بين دورات اللجنة ) ،)CBS( (INFCOMيُعرض مشروع التوصية الذي تعده
اللجنة المسماة ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،على رئيس الفريق المفتوح العضوية ()OPAGاللجنة الدائمة
المسؤولة ورئيس ونواب رئيس اللجنة ) )CBS((INFCOMلالعتماد .وينبغي أن يتشاور رئيس اللجنة )(INFCOM
( )CBSمع رئيس اللجنة ) (SERCOMإذا تأثرت بالتغيير .وبالنسبة للتوصيات المعدة تلبية لتغييرات في الالئحة الفنية
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(مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني – خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية ،يتشاور رئيس
اللجنة ) )CBS((INFCOMمع رئيس اللجنة )(SERCOMاألرصاد الجوية للطيرانخدمات وتطبيقات الطقس والمناخ
والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة.
4.3

التعميم على األعضاء

عقب اعتماد رئيس اللجنة ( )INFCOMCBSللتوصية ،تُرسل األمانة التوصية إلى كل أعضاء المنظمة ()WMO
باللغات التي يُنشر بها المرجع ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ التعديالت ،إلبداء التعليقات في خالل شهرين من تاريخ إرسال
التعديالت .وإذا أُرسلت التوصية إلى األعضاء عن طريق البريد اإللكتروني ،يجب أن يكون هناك إبالغ عام بإجراءات
التعديل يتضمن التواريخ ،على سبيل المثال من خالل النشرة اإلخبارية التشغيلية على موقع المنظمة ( ،)WMOلضمان
إبالغ كافة األعضاء المعنيين.
4.4

االتفاق

يُفهم ضمنيا ً أن أعضاء المنظمة ( )WMOالذين لم يصل منهم رد في خالل شهرين من إرسال التعديالت أنهم موافقون
على هذه التعديالت.
4.5

التنسيق

أعضاء المنظمة مدعوون لتسمية منسق مسؤول عن مناقشة أي تعليقات /خالفات مع اللجنة المسماة .وإذا لم تسفر
المناقشة بين اللجنة المسماة والمنسق عن اتفاق بشأن تعديل بعينه مقدّم من عضو من أعضاء المنظمة ( )WMOفإن
اللجنة المسماة تعيد النظر في هذا التعديل .وإذا تعذَّر على أحد أعضاء المنظمة ( )WMOالموافقة على أن اآلثار المالية
أو التشغيلية هي آثار طفيفة ،يجب الموافقة على التعديل الذي أعيدت صياغته من خالل العملية اإلجراء المعقد (اعتماد
التعديالت خالل دورات اللجنة ))(INFCOMة التي الذي يرد شرحها في القسم  5أدناه.
4.6

اإلخطار

بمجرد موافقة أعضاء المنظمة ( )WMOعلى التعديالت ،وبعد التشاور مع رئيس الفريق المفتوح العضوية
()OPAGاللجنة الدائمة المسؤولة ،ورئيس ونواب رئيس اللجنة )( )CBS((INFCOMاللذين ينبغي لهما التشاور مع
رئيس اللجنة )(SERCOMرؤساء اللجان األخرى إذا كانت المتأثرة بالتغيير) ،تقوم األمانة في آن واحد بإشعار أعضاء
المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي بالتعديالت المعتمدة وتاريخ تنفيذها .انظر الشكل .3
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: General_provisions_3_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 3اعتماد التعديالت بين دورات اللجنة ))CBS((INFCOM

.5

اإلجراء المعقّد (اعتماد التعديالت خالل دورات اللجنة )(INFCOMالنظم األساسية ())CBS

5.1

النطاق

يُستخدم اإلجراء المعقد (اعتماد التعديالت خالل دورات اللجنة )(INFCOMالنظم األساسية ( ))CBSفيما يتعلق
بالتغييرات التي ال يمكن أن يُطبّق عليها اإلجراء البسيط (المسار السريع) أو اإلجراء القياسي (اعتماد التعديالت فيما
بين دورات اللجنة )(INFCOMالنظم األساسية (.))CBS
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5.2

اإلجراء

العتماد التعديالت خالل دورات اللجنة ) ،)CBS((INFCOMتقدم اللجنة المسماة توصيتها ،بما في ذلك تاريخ تنفيذ
التعديالت ،إلى فرقة التنفيذ /التنسيق التابعة للفريق المفتوح العضوية ()OPAGلفريق اإلدارة التابع للجنة ).(INFCOM
وتمرر التوصية بعد ذلك إلى رئيس اللجنة ) (SERCOMإذا كانت متأثرة بالتغيير للمشاورة ،وإلى دورة اللجنة
ّ
ّ
وتوزع وثيقة دورة اللجنة
) )CBS((INFCOMالتي تُدعى للنظر في التعليقات المقدمة من رئيس اللجنة ).(SERCOM
) )CBS((INFCOMفي أجل أقصاه  45يوما ً قبل بدء الدورة .وبعد انتهاء الدورة تُعرض التوصية على دورة المجلس
التنفيذي التخاذ قرار .انظر الشكل .4

.6

إجراء تصحيح محتويات المراجع الحالية

6.1

تصحيح أخطاء في بنود داخل المراجع

يعرف عناصر في إطار مرجع ما ،مثل خطأ طباعي أو تعريف ناقص،
إذا اكتشف خطأ طفيف في مواصفات بند ما ّ
يعدّل البند ويعاد نشره .وأي أرقام نسخ مرتبطة ببنود معدّلة نتيجة إلدخال تغيير ينبغي إدراجها عند أدنى مستوى
معتبر .أما إذا كان التغيير يؤثر على معنى البند ،فيلزم حينئذ إنشاء بند جديد ويشار إلى البند الحالي (المعيب) بوصفه
مهمالً .وتُعتبر هذه الحالة تعديالً طفيفا ً طبقا ً للقسم  3.3.1أعاله.
مثال على بند ينطبق عليه هذا النوع من التغيير هو ُمدخل قائمة الشفرات لنماذج الشفرات الجدولية أو المالمح األساسية
مالحظة:
للبيانات الشرحية للمنظمة ( ،)WMOالذي يحوي وصفه أخطاء طباعية يمكن تصحيحها دون تغيير معنى الوصف.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: General_provisions_4_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 4اعتماد التعديالت خالل دورات اللجنة ))CBS((INFCOM
6.2

تصحيح خطأ ما في مواصفات كيفية التأكد من مطابقة متطلبات المرجع

إذا اكتُشفت مواصفة خاطئة في قاعدة التحقق من المطابقة ،فإن النهج المفضل هو إضافة مواصفة جديدة باستخدام
اإلجراء البسيط (المسار السريع) أو اإلجراء القياسي (اعتماد التعديالت فيما بين دورات اللجنة )(INFCOMالنظم
األساسية ( .))CBSوينبغي استخدام القاعدة الجديدة للتأكد من المطابقة بدالً من القاعدة القديمة .وينبغي إضافة تفسير
مالئم لوصف قاعدة التأكد من المطابقة من أجل توضيح الممارسة ،إلى جانب تاريخ التغيير.
مالحظة:

مثال على هذا التغيير هو تصحيح قاعدة التحقق من المطابقة في المالمح األساسية للبيانات الشرحية للمنظمة (.)WMO

6.3

تقديم تصويبات األخطاء

تقدَّم هذه التغييرات من خالل اإلجراء البسيط (المسار السريع).

.7

إجراء االعتماد

7.1

توثيق الحاجة والغرض

ينبغي توثيق الحاجة إلى اقتراح تغييرات ،والغرض منه.
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توثيق النتائج

7.2

يتضمن هذا التوثيق نتائج اختبارات التحقق من االقتراح على النحو الوارد في القسم  7.3أدناه.
اختبار الطلبات المعنية

7.3

فيما يخص التغييرات التي تؤثر على نظم المعالجة المؤتمتة ،ينبغي أن تبت اللجنة المسماة في نطاق االختبار المطلوب
قبل االعتماد ،على أساس كل حالة على حدة ،على حسب طبيعة التغيير .والتغييرات التي تنطوي على مخاطرة مرتفعة
نسبيا ً و/أو أثر مرتفع نسبيا ً على النُظم ،ينبغي اختبارها باستخدام مجموعتين من األدوات على األقل معدّتين كل على
حدة ،ومن خالل مركزين مستقلين .وفي تلك الحالة ينبغي إتاحة النتائج للجنة المسماة بغرض التحقق من المواصفات
الفنية.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
التعاريف Chapter title in running head:

التعاريف
مالحظات:
.1

يمكن العثور على تعاريف مصطلحات أخرى ذات صلة بنُظم الرصد في المجلد األول لالئحة الفنية للمنظمة (مطبوع المنظومة رقم
 .)49ولما كانت التعاريف ال تتكررُ ،ينصح القارئ بالرجوع إلى هذا القسم والقسم المناظر في المجلد األول من الالئحة الفنية.

.2

يمكن العثور على مزيد من التعاريف في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306ومرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
(مطبوع المنظمة رقم  ،)485ومرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة  )386وغير ذلك من مطبوعات المنظمة ).(WMO

.3

التعاريف والمصطلحات والمفردات والمختصرات المستخدمة فيما يتعلق بإدارة الجودة هي تلك الخاصة بمجموعة المعايير
التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOلنُظم إدارة الجودة ،وال سيما تلك المحددة في إطار المعيار ُ ،ISO 9000:2005نظم إدارة
الجودة  -األساسيات والمفردات.

.4

من المزمع أن يكون أي تعريف متعلق بتتبع األثر/المعايرة متسقا ً مع مطبوع المفردات الدولية لعلم القياس  -المفاهيم األساسية والعامة
والمصطلحات ذات الصلة الذي أعدته اللجنة المشتركة لألدلة في علم القياس )( (JCGM 200:2012المعروف باختصاره الفرنسي ())VIM

9000

للمكتب الدولي للموازين والمقاييس (المعروف باسمه الفرنسي ).)(BIPM

والمصطلحات التالية ،عند استخدامها في هذا المرجع ،لها المعاني المبيّنة أدناه.
( Accuracyالدقة) .مدى اقتراب نتائج قراءات نهج أدوات من القيمة الحقيقية للكميات المحسوبة أو المقيسة،
بافتراض أن جميع التصحيحات الممكنة قد استُخدمت.
)( Acoustic Doppler Current Profiler (ADCPجهاز دوبلر الصوتي لقياس مقاطع التيارات) .مقياس تيار
صوتي مائي لقياس سرعة المياه على أعماق مختلفة في عمود باستخدام ظاهرة دوبلر ،مع قياس العمق اإلجمالي
للمياه عادةً في الوقت ذاته.
( Acoustic Velocity Meterمقياس سرعة الصوت) .نظام يستخدم الفرق في مدة انتقال النبضات الصوتية (فوق
اإلشارة الصوتية) بين المحوالت في مجرى لتحديد متوسط السرعة على مسار اإلشارة.
( Actual time of observationوقت الرصد الفعلي)( :أ) في حالة إجراء رصد سينوبتيكي سطحي ،وقت قراءة
البارومتر( .ب) في حالة الرصدات في الهواء العلوي ،الوقت الفعلي إلطالق المنطاد أو المظلة أو الصاروخ.
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( Adaptive maintenanceالصيانة التكيفية) .تعديل أداة أو برمجيات حاسوبية أو منتج آخر ،يجري بعد التركيب
إلبقائه صالحا ً لالستخدام في بيئة تغيّرت أو متغيرة.
( Aeronautical meteorological stationمحطة أرصاد جوية ألغراض الطيران) .محطة مخصصة إلجراء
رصدات وإعداد تقارير رصد جوي الستخدامها في المالحة الجوية الدولية.
( Agricultural meteorological stationمحطة أرصاد جوية زراعية) .محطة توفر بيانات أرصاد جوية
ألغراض زراعية و/أو بيولوجية ،وتقوم بإجراء رصدات جوية أخرى في إطار برامج مراكز بحوث األرصاد
الجوية الزراعية والمنظمات األخرى ذات الصلة.
)( Aircraft Meteorological Data Relay (AMDARإعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
( .))AMDARنظام آلي لجمع بيانات األرصاد الجوية ألغراض الطيران من على متن طائرات.
( Aircraft meteorological stationمحطة أرصاد جوية على متن طائرة) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
( Aircraft weather reconnaissance flightsرحالت جوية لالستطالع الجوي) .رحلة جوية لغرض إجراء
رصدات تحديداً.
( Automatic stationمحطة آلية) .محطة رصد تقوم فيها األجهزة بإرسال الرصدات ونقلها ،ويتم تحويلها إلى شفرة
من أجل التبادل الدولي إما مباشرة وإما في محطة تحرير.
( Bankضفة)( .أ) أرض مرتفعة تقع على حدود نهر ،الحتواء المجرى عادةً ضمن محيط القناة المبلل؛ (ب) حافة قناة
على جانب اليسار (اليمين) عند مواجهة أدنى المجرى.
 .BUFRالنموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ()BUFR؛ صيغة بيانات ثنائية.
( Cablewayالكابل) .كابل ممتد فوق وعبر مجرى ،يعلّق منه مقياس تيار أو جهاز آخر للقياس أو ألخذ عينات
ويجري تركيبه من ضفة إلى الضفة األخرى ،على أعماق محددة مسبقا ً تحت سطح الماء.
) Calibration (rating) Tank. (Straight Open Tanksخزان (تقدير) المعايرة (الخزانات المفتوحة
المستقيمة) .خزان يحتوي على مياه ساكنة يجري من خاللها تحريك مقياس تيار بسرعة معروفة لمعايرة
المقياس.
( Catchment Areaمنطقة المستجمع) .منطقة لها منفذ مشترك لجريانها السطحي.
( Certificationإصدار الشهادات) .قيام هيئة مستقلة ،تُعرف عادةً باسم هيئة اعتماد ،بتوفير تأكيد مكتوب (شهادة)
بأن ال ُمنتج المعني أو الخدمة المعنية أو النظام المعني يستوفي المتطلبات المحددة.
( Climatological stationمحطة مناخية) .محطة تستخدم رصداتها في األغراض المناخية.
( Coastal stationمحطة ساحلية) .محطة رصد على ساحل تجري رصدات أرضية سطحية ورصدات بحرية
سطحية.
( Complianceاالمتثال) .االلتزام بمدونة قواعد سلوك داخلية يتبع من خاللها الموظفون مبادئ واحدة من سالسل
معايير إدارة الجودة (من قبيل معايير األيزو) أو ممارسات وإجراءات أخرى معترفا ً بها دولياً .كما يمكن أن تكون
شهادة موافقة خارجية من شركة اعتماد عندما يطلب الزبائن أو الشركاء دليالً موثقا ً على االمتثال.
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( Confidence Levelمستوى الثقة) .احتمال أن يشمل فاصل الثقة القيمة الحقيقية.
( Controlالتحكم) .الخواص المادية للقناة التي تحدد العالقة بين المستوى والتصريف في موقع ما في القناة.
( Control Structuresهياكل التحكم) .هيكل اصطناعي يوضع في مجرى من قبيل سد صغير منخفض أو قناة
لتثبيت العالقة بين المستوى والتصريف ،ال سيما في مدى التدفق المنخفض ،حيث تجري معايرة هذه الهياكل
بواسطة قياسات ميدانية للمستوى والتصريف.
( Co-sponsored observing systemنظام رصد مشمول برعاية مشتركة) .نظام رصد تكون بعض الرصدات،
وليس جميعها ،التي تُنفذ فيه تابعة للمنظمة ).(WMO
( CryoNetشبكة  .)CryoNetالمكون األساسي لشبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
للمنظمة .WMO
( CryoNet Clusterمجموعة  .)CryoNetعنصر من شبكة  CryoNetتضم يضم محطتين منسقتين أو أكثر ،وتكون
محطة واحدة منهما على األقل تابعة للشبكة  ،CryoNetأو تكون محطة مساهمة في الشبكة  ،CryoNetإلى جانب
محطة تقدم رصدات جوية نموذجية ،وتلبيان معا ً متطلبات محطة تابعة للشبكة .CryoNet
( CryoNet contributing stationمحطة مساهمة في الشبكة  .)CryoNetمحطة تابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWتقدم قياسات مفيدة للغالف الجليدي ،لكن ال تلبي كافة متطلبات محطة تابعة للشبكة .CryoNet
( CryoNet Stationمحطة  .)CryoNetمحطة تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWتقيس ما ال يقل عن
متغيرة واحدة من مكون الغالف الجليدي وتستوفي مجموعة من الشروط المحددة
( Cross-sectionمقطع عرضي) .مقطع متعامد مع االتجاه الرئيسي للتدفق يحدّه السطح الحر والمحيط المبلل
لمجرى أو قناة.
( Current meterمقياس التيار) .أداة لقياس سرعة المياه.
مواز للتدفق.
( Current meter, propeller typeمقياس تيار ،داسر النوع) .مقياس تيار يدور داسره حول محور
ٍ
( Data archivingحفظ البيانات) .تخزين البيانات في مجموعة من الملفات المفهرسة المحتفظ بها في وسيلة تخزين
احتياطية وليست بالضرورة موجودة بشكل دائم على اإلنترنت.
( Data compatibilityتوافق البيانات) .قدرة نظامين على تبادل البيانات بدون ضرورة تعديلهما لهذا الغرض
وبدون الحاجة إلى إدخال أي تغييرات في أشكال البيانات.
( Data processingمعالجة البيانات) .معالجة بيانات الرصدات إلى أن تصبح في شكل صالح لالستخدام لغرض
محدد.
( Data quality objectivesاألهداف المتعلقة بجودة البيانات) .تحديد النوع المطلوب للبيانات األساسية
والبارامترات المشتقة منها ،وجودتها وكميتها المطلوبتين ،للحصول منها على معلومات يمكن استخدامها لدعم
القرارات.
( Dischargeالتصريف) .حجم المياه التي تتدفق من خالل مقطع رأسي لنهر (أو قناة) في وحدة زمنية.
( Drainage basinحوض التصريف)( .انظر )Catchment area

74

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

( Drifting buoyعوامة منساقة) .محطة آلية عائمة تنساق بحرية تحت تأثير الرياح والتيارات.
( Elevationاالرتفاع) .المسافة الرأسية لنقطة أو مستوى على سطح البحر ،أو مثبتة على سطح األرض ،مقيسة من
متوسط سطح البحر.
( Floodفيضان) (1).ارتفاع ،قصير المدة عادة ،في مستوى مياه مجرى أو جسم مائي إلى ذروة ينحسر منها مستوى
المياه بمعدل أبطأ (2) .تدفق مرتفع نسبيا مقيسا ً بارتفاع المستوى أو التصريف.
( Flood-proofingالتحصين ضد الفيضان) .تقنيات لمنع أضرار الفيضان في منطقة معرضة للفيضان.
)( Gauge boards (Staff Gaugeمنصات المقياس) (المقياس القائم) .مقياس رأسي متدرج مثبت على قائم أو
هيكل ،يمكن عليه قراءة مستوى المياه.
( Gauge datumإسناد المقياس) .المسافة الرأسية بين الصفر على مقياس ومستوى إسناد معين.
( Gauging stationمحطة المقياس) .موضع على مجرى تجري عنده قياسات مستوى المياه و/أو التصريف بطريقة
منتظمة.
Global Climate Observing System (GCOS) Reference Upper-air Network (GRUAN) station
(محطة تابعة لشبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( .))GRUANمحطة في

بخاصة لتوفير سجالت مناخية عالية الجودة
الهواء العلوي مدرجة في شبكة من المحطات المختارة والمعتمدة
ٍ
على المدى الطويل.
( Global Climate Observing System (GCOS) Surface Network (GSN) stationمحطة تابعة لشبكة
الرصد السطحي ( )GSNالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( .))GCOSمحطة أرضية مدرجة في شبكة
مختارة من المحطات لمراقبة التقلبية المناخية اليومية والواسعة النطاق على أساس عالمي.
( Global Climate Observing System (GCOS) Upper-air Network (GUAN) stationمحطة تابعة
لشبكة رصد الهواء العلوي ( )GUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( .))GCOSمحطة في الهواء العلوي
مدرجة في الشبكة األساسية العالمية المختارة من محطات الهواء العلوي لتلبية متطلبات النظام ).(GCOS
( Global Cryosphere Watch (GCW) affiliated networkالشبكة المنتسبة لنظام المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ( .))GCWشبكة من المحطات تقيس متغيرة واحدة على األقل من الغالف الجليدي وتساهم في نظام
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWإضافة إلى شبكة  CryoNetوالمحطات المساهمة في الشبكة
CryoNetالنظام .GCW
( Global Cryosphere Watch (GCW) contributing stationالمحطة المساهمة في نظام المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ( .))GCWمحطة تابعة للنظام  GCWتوفر قياسات مفيدة للغالف الجليدي ولكنها ال تستوفي كل
متطلبات محطة تابعة لشبكة .CryoNet
( Global Cryosphere Watch (GCW) stationمحطة تابعة لنظام المراقبة العالمية للغالف الجليدي
( .))GCWمحطة تقيس متغيرة أو أكثر لمكون أو أكثر من الغالف الجليدي وتبلغ عنها.
( Hydrographرسم هيدروغرافي) .رسم يُظهر التباين في توقيت بعض البيانات الهيدرولوجية ،من قبيل المستوى،
وح ْمل الرواسب.
والتصريف ،والسرعةِ ،
( Hydrological forecastالتنبؤ الهيدرولوجي) .تقدير حجم ووقت وقوع ظواهر هيدرولوجية في المستقبل لفترة
محددة لموضع محلي محدد.
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( Hydrological observationرصد هيدرولوجي) .قياس أو تقييم مباشر لواحد أو أكثر من العناصر الهيدرولوجية،
من قبيل المستوى والتصريف ودرجة حرارة المياه.
( Hydrological observing stationمحطة رصد هيدرولوجي) .مكان تجري فيه الرصدات الهيدرولوجية أو
الرصدات المناخية ألغراض هيدرولوجية.
( Hydrological warningاإلنذار الهيدرولوجي) .معلومات طارئة بشأن ظاهرة هيدرولوجية متوقعة تُعتبر خطيرة.
( Hydrometric stationمحطة هيدرومترية) .محطة تجمع بيانات عن بارامتر أو أكثر للمياه في األنهار أو
البحيرات أو الخزانات مثل :المستوى ،وتدفق المجرى ،وانتقال الرواسب وترسبها ،ودرجة حرارة المياه وغير
ذلك من الخواص الفيزيائية أو الكيميائية للمياه ،وخصائص الغطاء الجليدي.
( Intercomparisonمقارنة) .عملية رسمية لتقييم األداء النسبي لنظامين أو أكثر (رصد ،تنبؤ ،إلخ).
( Mobile sea stationمحطة بحرية متنقلة) .محطة على متن سفينة متنقلة أو طوف ثلجي.
( Moving-Boat methodطريقة القارب المتحرك) .طريقة لقياس التصريف تستخدم قاربا ً لعبور المجرى على
امتداد مقطع القياس ،والقياس المستمر للسرعة والعمق والمسافة المقطوعة.
( Qualityالجودة) .الدرجة التي تستوفي بها مجموعة من الخصائص المتأصلة المتطلبات.
( Quality assuranceضمان الجودة) .ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يركز على توفير الثقة في أن متطلبات
الجودة سوف تُستوفى.
( Quality controlمراقبة الجودة) .ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يركز على استيفاء متطلبات الجودة.
( Quality managementإدارة الجودة) .األنشطة المنسّقة لتوجيه وإدارة منظمة ما فيما يتعلق بالجودة.
( Observing facilityمرفق الرصد) .محطة/منصة رصد
( Planetary boundary layerالطبقة الحدودية للكوكب) .الطبقة الدنيا في الغالف الجوي التي تبلغ عادة 1500

متر كحد أقصى وتتأثر فيها األحوال الجوية بشكل كبير بسطح األرض.
( Planetary boundary-layer observationرصد الطبقة الحدودية للكوكب) .رصد للطبقة الحدودية للكوكب.
( Present and past weatherالطقس الحاضر والماضي) .الوصف النوعي للظواهر القابلة للرصد ،في وقت
الرصد أو خالل فترة سابقة.
تشمل الظواهر القابلة للرصد في الغالف الجوي التهطال والجسيمات المعلقة التي يدفعها الهواء ،والظواهر الضوئية أو
مالحظة:
الكهربائية المحددة األخرى ،كما هو موصوف في األطلس الدولي للسحب ( - )ICAمرجع رصد السحب والشهب األخرى (مطبوع المنظمة
رقم  ،)407ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8وتطبيقات الطيران في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
الثاني.

( Radar wind profiler observationرصد رادار مقياس سرعة الرياح) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
( Radar wind profiler stationمحطة رصد رادار مقياس سرعة الرياح) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة
رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
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( Radiation stationمحطة لقياس األشعة) .محطة ت ُجرى فيها رصدات لألشعة.
(أ)

( Principal radiation stationمحطة رئيسية لقياس األشعة) .محطة لقياس األشعة يشمل برنامجها الرصدي على
األقل التسجيل المتواصل لألشعة الشمسية اإلجمالية وأشعة السماء والقياسات العادية لألشعة الشمسية المباشرة.

(ب)

( Ordinary radiation stationمحطة عادية لقياس األشعة) .محطة لقياس األشعة يشمل برنامجها الرصدي على
األقل التسجيل المتواصل لألشعة الشمسية اإلجمالية.

( Radiosonde stationمحطة السبر الالسلكي) .محطة يتم فيها رصد الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة في
الغالف الجوي بوسائل إلكترونية.
( Rating curveمنحنى التقدير) .المنحنى الذي يبين العالقة بين مستوى مجرى وتصريفه عند محطة هيدرومترية.
( Recessionاالنحسار) .فترة تناقص التصريف كما يتبين من هبوط رسم هيدروغرافي بادئا ً من الذروة.
( Reference climatological stationمحطة مناخية مرجعية) .محطة مناخية تجمع بيانات ت ُستخدم بغرض تعيين
االتجاهات المناخية.
تتطلب هذه العملية فترات طويلة (ال تقل عن ثالثين سنة) من السجالت المتجانسة ،تكون فيها التغيرات البيئية الناجمة عن
مالحظة:
نشاط اإلنسان عند الحد األدنى و/أو يتوقع أن تبقى عند الحد األدنى .والوضع األمثل هو أن تكون فترات التسجيل طويلة إلى درجة تمكن من
التعرف على التغيرات المناخية التي تحدث ببطء شديد للغاية.

)( )Regional Basic Observing Network (RBONشبكة الرصد األساسي اإلقليمية ( .))RBONشبكة من
محطات/منصات الرصد السطحية الجوية والهيدرولوجية وغيرها من المحطات ذات الصلة التي عرفتها
واعتمدها االتحاد اإلقليمي ذي الصلة أو المجلس التنفيذي أو المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية التابع للمنظمة
.WMO
)( )Regional Meteorological Centre (RMCمركز إقليمي لألرصاد الجوية ( .))RMCمركز تابع للنظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،والغرض الرئيسي منه إصدار تحليالت لألرصاد الجوية ووضع تصور لألحوال
الجوية المتوقعة على نطاق إقليمي.
( Registrationالتسجيل) .تصديق يشار إليه في أحيان كثيرة في أمريكا الشمالية على أنه التسجيل.
( Research and special-purpose vessel stationمحطة سفينة بحوث وأغراض خاصة) .سفينة تقوم
برحالت ألغراض البحث العلمي أو ألغراض المراقبة البحرية ،ويتم تعيينها إلجراء عمليات رصد لألرصاد
الجوية أثناء الرحالت.
( Reservoirخزان) .جسم مائي ،إما طبيعي وإما من صنع اإلنسان ،يُستخدم لتخزين موارد المياه وتنظيمها والتحكم
فيها.
( Riverنهر) .مجرى كبير يعمل كتصريف طبيعي لحوض.
( Sea stationمحطة بحرية) .محطة رصد في البحر ت ُنفذ رصدات بحرية سطحية .وتشمل المحطات البحرية السفن
والمحطات القائمة على منصات مثبتة أو منساقة.
مالحظة:

يمكن لتلك المحطات أن تجري رصدات دون السطح وفقا ً للوائح اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (.)IOC

( Special reportتقرير خاص) .تقرير يتم إعداده في وقت غير معتاد للرصد عندما تحدث ظروف أو تغييرات
محددة.
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( Stageمستوى) .انظر .water level
( Stage-discharge relationالعالقة بين المستوى والتصريف) .العالقة بين مستوى المياه وتصريفها فيما يتعلق
بمقطع عرضي من النهر ،ويمكن التعبير عنها كمنحنى أو جدول أو معادلة.
)( )Standard time of observation (Standard timeالوقت القياسي للرصد (الوقت القياسي)) .وقت محدد
إلجراء رصدات جوية.
(أ)

األوقات المعيارية الرئيسية  0000و 0600و 1200و 1800بالتوقيت العالمي المنسق،

(ب) األوقات المعيارية الوسيطة 0300 :و 0900و 1500و 2100بالتوقيت العالمي المنسق،
 0100و 0200و 0400و 0500و 0700و 0800و 1000و 1100و 1300و1400

(ج) األوقات المعيارية اإلضافية:
و 1600و 1700و 1900و 2000و 2200و 2300بالتوقيت العالمي المنسق.

( Sunshine durationمدة سطوع الشمس) .مجموع الوقت في يوم واحد الذي يكون فيه اإلشعاع الشمسي المباشر
مساويا ً أو أكبر من قيمة عتبة الشمس الساطعة (العتبة هي  120واط/م 2-من اإلشعاع الشمسي المباشر).
( Surface land station, Surface marine stationمحطة سطحية أرضية ،محطة سطحية بحرية) .انظر
الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد
الجوية.
( Surface observation, Surface land observation, Surface marine observationرصد سطحي،
رصد سطحي أرضي ،رصد سطحي بحري) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول -
المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
( Streamflowتدفق المجرى) .مصطلح عام لتدفق المياه في مجرى مائي.
( synoptic observationرصد سينوبتيكي) .مجموعة أساسية محددة من معلومات األرصاد الجوية ت ُجمع في وقت
معياري من الرصد.
( Upper-air observationرصد الهواء العلوي) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول -
المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
( Upper-air stationمحطة الهواء العلوي) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير
العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.
( Uncertaintyعدم اليقين) .تقدير لمدى القيم التي توجد في إطارها القيمة الحقيقية لمتغير.
( Upstreamأعلى المجرى) .االتجاه الذي يتحرك منه أحد الموائع.
( User observational requirementsمتطلبات المستخدمين من الرصدات) .متطلبات للمتغيرات الجيوفيزيائية
معبر عنها على أساس ستة معايير :الدقة األفقية ،والدقة الرأسية ،ودورة الرصد ،والتوقيت ،وعدم اليقين ،والثبات
(حسب االقتضاء) .ولكل معيار من هذه المعايير ،يتم تحديد ثالث قيم هي:
(أ)

الهدف هو مطلب مثالي ال حاجة بعده إلى أي تحسينات إضافية؛

(ب) العتبة هي المطلب األدنى الذي يجب تحقيقه لضمان جدوى البيانات؛
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(ج) اإلنجاز مستوى وسيط بين العتبة والهدف من شأنه ،إذا تحقق ،أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في التطبيق المحدد
كهدف.
( Verificationالتحقق) .عملية التثبّت من حقيقة شيء أو دقته أو صحته.
( Water levelمستوى المياه) .ارتفاع سطح المياه الحر الخاص بجسم مائي بالنسبة إلى مستوى اإلسناد.
( Weather radar observationرصد رادار الطقس) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول
 المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.( Weather radar stationمحطة رادار الطقس) .انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول -
المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.

SECTION: Chapter First
…مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد ا Chapter title in running head: 1.

 .1مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
1.1

)(WIGOS

الغرض والنطاق

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WIGOSإطار لجميع نظم
1.1.1
الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOولمساهمات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة دعما لجميع
برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتها.
أنظمة الرصد التي تحظى برعاية مشتركة هي النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛ والنظام العالمي لرصد المحيطات
مالحظة:
) (GOOSالمشتركين بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
) (UNESCOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ).(ISC

يسهل النظام ) (WIGOSاستخدام أعضاء المنظمة ) (WMOلرصدات النظم التي تملكها وتسيرها
1.1.2
وتشغلها مجموعات متنوعة من المنظمات والبرامج.
1.1.3

الغرض الرئيسي للنظام  WIGOSهو تلبية المتطلبات المتطورة ألعضاء المنظمة فيما يتعلق بالرصدات.

المكونة للنظام  WIGOSمن خالل
يتحقق التشغيل البيني (بما في ذلك توافق البيانات) لنظم الرصد
1.1.4
ّ
االشتراك في استخدام وتطبيق المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بها والمقبولة دوليا .ويدعم أيضا توافق
البيانات من خالل استخدام معايير تمثيل البيانات.
1.2

المكونة للنظام
نظم الرصد
ّ

WIGOS

المكونة للنظام  WIGOSالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس )،(WWW
تشمل نظم الرصد
ّ
وعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWونظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع
لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRPالتابع للمنظمة ) ،(WMOوعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك عناصر تلك النظم والبرامج السطحية القاعدة والفضائية القاعدية.
المكونة المذكورة أعاله جميع مساهمات المنظمة ) (WMOفي النظم المشمولة برعاية مشتركة ،ومساهماتها في
تشمل النظم
مالحظة:
ِّ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS
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النظام العالمي للرصد التابع لبرنامج المراقبة العالمية للطقس

منسق مؤلف من شبكات الرصد واألساليب والطرق والتقنيات
النظام العالمي للرصد ) (GOSنظام
1.2.1.1
ّ
والترتيبات إلجراء رصدات على نطاق عالمي ،وهو أحد المكونات الرئيسية للمراقبة العالمية للطقس.
الغرض من النظام العالمي للرصد هو توفير رصدات جوية من جميع أنحاء العالم تحتاج إليها األعضاء
1.2.1.2
ألغراض تشغيلية وبحثية من خالل جميع برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة.
يتألف النظام العالمي للرصد من( :أ) نظام فرعي سطحي القاعدة مكون من الشبكات األساسية اإلقليمية
1.2.1.3
للمحطات والمنصات ،وغيرها من شبكات المحطات والمنصات( ،ب) نظام فرعي فضائي القاعدة يتكون من ‘1’ :جزء
فضائي لرصد األرض؛ ’ ‘2نظام أرضي مرتبط به الستقبال البيانات ونشرها واإلشراف عليها؛ ’ ‘3جزء خاص
بالمستخدمين.
1.2.1.4

يمتثل النظام العالمي للرصد لألحكام المحددة في األقسام  1و 2و 3و 4و 5من هذا المرجع.

1.2.2

عنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي

المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWنظام منسق من شبكات الرصد وطرقه وتقنياته ومرافقه
1.2.2.1
المكرسة لبحث التكوين الكيميائي
وترتيباته التي تشمل األنشطة الكثيرة في مجال المراقبة والتقييمات العلمية
ّ
والخصائص الفيزيائية ذات الصلة للغالف الجوي.
لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWستة مجاالت محورية :األوزون ،وغازات االحتباس الحراري ،والغازات
مالحظة:
التفاعلية ،واألهباء الجوية ،واألشعة فوق البنفسجية ،والترسب اإلجمالي في الغالف الجوي .وباإلضافة إلى قياس بارامتر واحد أو أكثر فيما
يتعلق بهذه المجاالت ،قد تقوم محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبقياس المتغيرات المساعدة مثل األشعة والنويدات الراديوية
والملوثات العضوية الثابتة.

يكون الغرض من المراقبة العالمية للغالف الجوي هو توفير البيانات وغيرها من المعلومات عن التكوين
1.2.2.2
الكيميائي والخصائص الفيزيائية ذات الصلة للغالف الجوي من أجل دعم تطبيقات متعددة ،على النحو المحدد في القسم
 ،6في جميع أنحاء المعمورة ،من أجل الحد من المخاطر البيئية بالنسبة للمجتمع والستيفاء متطلبات االتفاقيات البيئية،
وتعزيز القدرات على التنبؤ بحالة المناخ والطقس ونوعية الهواء ،والمساهمة في التقييمات العلمية الداعمة للسياسة
البيئية.
يتكون عنصر المراقبة في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWمن نظام سطحي القاعدة
1.2.2.3
يشمل شبكات لرصد متغيرات محددة ،تكملها رصدات فضائية القاعدة.
يجري تشغيل عنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي وفقا لألحكام المحددة في األقسام
1.2.2.4
 1و 2و 3و 4و 6من هذا المرجع.
1.2.3

نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة

1.2.3.1

يتكون نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOمن الرصدات الهيدرولوجية.

)(WMO

سيقدم تكوين نظم الرصدات الهيدرولوجية التابعة للمنظمة ) (WMOفي طبعة مقبلة لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
مالحظة:
ُ
المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا.

ويجب التوسع في نظم الرصدات الهيدرولوجية التابعة للمنظمة ) (WMOلتشمل عناصر أخرى تحدد من
1.2.3.2
خالل االستعراض المستمر للمتطلبات )( (RRRالمبينة في القسم  2.2.4والتذييل  )2.3على كل من الصعيد الوطني
واإلقليمي والعالمي.
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الغرض من نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSهو توفير بيانات عن تدفق البيانات (مستوى المياه
1.2.3.3
والتصريف على حد سواء) ،من األعضاء المشاركينإطار خدمي المنحى يمتثل تماما لنظام معلومات المنظمة )،(WIS
ويربط بين مقدمي ومستخدمي الخدمات الهيدرولوجية من خالل نظام معلومات هيدرولوجي يتيح تسجيل البيانات
واكتشافها والوصول إليها.
يمتثل أعضاء المنظمة الذين يتيحون رصداتهم الهيدرولوجية من خالل نظام الرصد الهيدرولوجي
1.2.3.4
) (WHOSالتابع للمنظمة ) (WMOلألحكام المحددة في األقسام  1و 2و 3و 4و 7من هذا المرجع.
توفر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا ،ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
مالحظة:
المنظمة رقم  ،)168ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم  )1044ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم )1072
المعلومات الضرورية لتشغيل المحطات الهيدرولوجية وفقا ً للمعايير المحددة.

عنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي

1.2.4

مكون الرصد من المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWنظام منسق من محطات ومنصات الرصد
1.2.4.1
وطرقه وتقنياته ومرافقه وترتيباته التي تشمل أنشطة المراقبة وما يتصل بها من تقييم علمي للغالف الجليدي.
الغرض من مكون الرصد المراقبة العالمية للغالف الجليدي هو توفير رصدات ومعلومات أخرى عن
1.2.4.2
الغالف الجليدي من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي لتحسين فهم سلوكه وتفاعالته مع العناصر األخرى في نظام
األرض ،وآثار ذلك على المجتمع.
ينبغي أن تؤدي شبكة الرصد السطحية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWوشبكتها األساسية
1.2.4.3
 CryoNetإلى توحيد وتنسيق عمليات رصد الغالف الجليدي فيما بين البرامج والشبكات القائمة وفقا ً ألفضل ممارسات
المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
ستدعم شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWفي أداء دورها ،دمج عمليات الرصد في
مالحظة:
الغالف الجليدي في منتجات وخدمات البيانات المشتركة.
1.2.4.4

يمتثل األعضاء الذين يجرون رصدات في الغالف الجليدي لألحكام المحددة في األقسام  1و 2و 3و 4و8

من هذا المرجع.
1.3

الحوكمة واإلدارة

1.3.1

تنفيذ النظام  WIGOSوتشغيله

1.3.1.1

أعضاء المنظمة مسؤولون عن جميع األنشطة المرتبطة بتنفيذ النظام  WIGOSوتشغيله في بلدانهم

المختلفة.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستخدموا ،قدر اإلمكان ،الموارد الوطنية لتنفيذ النظام  WIGOSوتشغيله،
1.3.1.2
ولكن يمكن تقديم المساعدة جزئيا ،عند الضرورة وبنا ًء على الطلب ،من خالل ما يلي:
(أ)

برنامج التعاون الطوعي ) (VCPالتابع للمنظمة )(WMO؛

(ب) الترتيبات والتسهيالت الثنائية أو المتعددة األطراف األخرى ،بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
) ،(UNDPالتي ينبغي استخدامها إلى أقصى حد ممكن.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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ينبغي أن يشارك أعضاء المنظمة طوعا ً في تنفيذ وتشغيل النظام  WIGOSفي خارج أراضيهم (مثال،
1.3.1.3
الفضاء الخارجي ،والمحيطات ،والمنطقة القطبية الجنوبية) ،إذا كانوا يرغبون في ذلك وقادرين على اإلسهام بتوفير
تسهيالت وخدمات ،إما فرديا ً وإما سوياً.
إدارة جودة النظام

1.3.2

WIGOS

مالحظتان:
.1

يوفر النظام  ،WIGOSفي إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) ،(WMOاإلجراءات والممارسات المتعلقة بنوعية الرصدات والبيانات
الشرحية للرصدات التي من المقرر أن يعتمدها أعضاء المنظمة في إنشاء نظام إدارة الجودة الخاص بهم لتوفير رصدات جوية
وهيدرولوجية ومناخية وغيرها من الرصدات البيئية ذات الصلة.

.2

ترد في القسم  2.6أحكام تفصيلية بشأن إدارة جودة النظام .WIGOS

1.3.3

عمليات النظام  WIGOSالرفيعة المستوى

ينبغي أن يعتمد أعضاء المنظمة نهجا ً قائما ً على العمليات في إدارة النظام  ،WIGOSعلى النحو المبين
في الملحق .1.1

SECTION: Chapter
…مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد ا Chapter title in running head: 1.

الملحق  - 1.1عمليات النظام  WIGOSالرفيعة المستوى
يمكن تمثيل الكثير من أنشطة النظام  WIGOSكسلسلة من العمليات الرفيعة المستوى.
الشكل الوارد أدناه) ELEMENT REF: (Floating objectيقدم وصفا ً تخطيطيا ً للعمليات (القضبان األفقية) ،والكيانات
مفرغة).
المتعاونة (األعمدة الرأسية) وأولئك الذين يشاركون مشاركة أساسية في كل عملية (يُشار إليهم بدوائر غير ّ
وفي الواقع ،للعمليات عالقات ومتواليات أعقد مما تبيّنه األسهم ،والحالة القصوى هي عملية تطوير القدرات (بما في
ذل ك التدريب) غير المبينة كخطوة في المتوالية وذلك ألنها تقدم مدخالت هامة في معظم العمليات األخرى.
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1160_Att_1_1_Fig_ar.eps
END ELEMENT

تمثيل بياني لعمليات النظام ) (WIGOSالرفيعة المستوى
END ELEMENT

وهذه العمليات يقوم بها أعضاء المنظمة من خالل إحدى طرائق التعاون التالية:
•

مستخدمو البيانات في مجاالت التطبيق :يتعاون أعضاء المنظمة بواسطة المساهمة بطريقة انتقائية بخبراء
ومعلومات؛

•

االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) :(WMOيتعاون أعضاء المنظمة بواسطة العمل سويا ً في مجموعة جغرافية،
وبواسطة المساهمة بطريقة انتقائية بخبراء في األفرقة اإلقليمية؛
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•

اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) :(WMOيتعاون أعضاء المنظمة بواسطة المساهمة بطريقة انتقالية بخبراء فنيين
في األفرقة العالمية؛

•

يؤدي األعضاء مباشرة ،باعتبارهم مشغلي أو مديري نظم الرصد ،عملية (عمليات) النظام  WIGOSذات الصلة؛

•

المراكز التي تسميها المنظمة ) (WMOلمراقبة األداء (بما في ذلك المراكز الرائدة أو مراكز المراقبة) :يشغل
مختلف األعضاء أو مجموعات األعضاء مركزاً مسمى من قبيل المنظمة ) (WMOلمراقبة األداء.

وفي حالة عمليات النظام  WIGOSالتي تضطلع بها األمانة العامة للمنظمة ) (WMOأو كيانات أخرى تمولها برامج
المنظمة ) ،(WMOتكون طريقة التعاون من خالل التشغيل العام للمنظمة ).(WMO
العالقة بين عمليات النظام  WIGOSالرفيعة المستوى وهيكل المواد التنظيمية مبينة أدناه .وفي القسم  2ترد الممارسات
واإلجراءات المعيارية والموصى بها ذات الصلة بكل عملية من عمليات النظام على النحو المشار إليه:
•

تحديد متطلبات المستخدمين2.2 ،2.1 :؛

•

تصميم النظام  WIGOSوتخطيطه وتطويره2.2 :؛

•

وضع وتوثيق معايير وتوصيات لنظم الرصد2.3 :؛

•

تنفيذ المالّك والمشغلين لنظام الرصد2.4 ،2.3 :؛

•

تشغيل وصيانة نظام الرصد بما في ذلك إدارة ومراجعة األخطاء2.4 :؛

•

مراقبة جودة الرصد2.6 ،2.4 :؛

•

تقديم الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات2.5 ،2.4 :؛

•

مراقبة األداء2.6 ،2.4 :؛

•

تعليقات المستخدمين واستعراض المتطلبات ،2.2.4 :و 2.6.3.5والتذييل 2.3؛

•

تطوير القدرات (بما في ذلك التدريب).2.7 :

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

المكونة للنظام
 .2الخواص المشتركة للنظم
ّ

)(WIGOS

2.1

متطلبات المستخدمين

2.1.1

يتخذ األعضاء خطوات لجمع متطلبات المستخدمين إلى الرصدات وتسجيلها واستعراضها وتحديثها

وإتاحتها.
ينقل األعضاء متطلبات المستخدمين إلى الرصدات ،فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت تطبيقات المنظمة
2.1.2
) ،(WMOإلى عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالمبينة في القسم  2.2.4والتذييل .2.3

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
2.2

التصميم والتخطيط والتطوير

2.2.1

لمحة عامة

2.2.1.1

يصمم األعضاء النظام  WIGOSكنظام مرن ومتطور قادر على التحسن المستمر.
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المكونة للنظام  WIGOSالتقدم التكنولوجي والعلمي وفعالية التكاليف،
تشمل العوامل التي تدفع إلى تطوير نظم الرصد
مالحظة:
ِّ
والتغيرات في احتياجات ومتطلبات المنظمة ) ،(WMOوبرامج المنظمة ) (WMOالمشمولة برعاية مشتركة ،والمنظمات الشريكة الدولية على
كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،والتغيرات في قدرة األعضاء على تنفيذ نظم الرصد .ومن المهم تحديد األثر على جميع
المستخدمين قبل إجراء أي تغيير.

يخطط أعضاء المنظمة شبكاتهم ويشغلونها على نحو مستدام ويمكن التعويل عليه باستخدام معيار النظام
2.2.1.2
 WIGOSوممارساته وإجراءاته الموصى بها وأدواته.
مالحظة:
اإلنشاء األصلي.

كاف للصيانة وللعمليات بعد
يوصى باالستدامة على مدى فترة عشر سنوات على األقل ،ولكن هذا يتوقف على إيالء اهتمام
ٍ

2.2.2

المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات الرصد وتخطيطها

2.2.2.1

المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات الرصد

2.2.2.1.1

ينبغي ألعضاء المنظمة اتباع المبادئ الواردة في التذييل  2.1عند تصميم وتطوير شبكات الرصد التابعة

لهم.
 2.2.2.1.2ينبغي ألعضاء المنظمة إجراء دراسات بشأن تصميم الشبكات تتناول المسائل المتعلقة بالمزيج الميسور
التكلفة األمثل للعناصر على كل من النطاق الوطني واإلقليمي والعالمي لتلبية متطلبات الرصدات على أفضل وجه.
2.2.2.2

المبادئ المتعلق بمراقبة المناخ في إطار البرنامج العالمي لرصد المناخ )(GCOS

ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يصممون ويشغلون نظم رصد لمراقبة المناخ التقيد بالمبادئ التالية المحددة في
التذييل .2.2
تم تحديد أربعة وخمسين متغيرا ً مناخيا ً أساسيا ً ) (ECVsفي النظام ) ،(GCOSوهي مطلوبة لدعم عمل اتفاقية األمم المتحدة
مالحظة:
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) .(IPCCوتشمل المتغيرات المناخية األساسية المجاالت
المناخية والمحيطية واألرضية ،ولكلها جدوى فنية واقتصادية بالنسبة للرصد المنهجي .وترد معلومات أكثر عن المتغيرات المناخية األساسية
في النظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ).(GCOS-200
2.2.2.3

الرصد في ظروف خاصة

ينبغي لألعضاء تشغيل نظم الرصد الخاصة بهم مع القدرة على التكيف مع االحتياجات الخاصة التي تنشأ في ظروف
خاصة ،واستهدافها.
تتطلب العديد من مجاالت تطبيق المنظمة ( )WMOمالحظات محددة في ظروف خاصة .ويقدم الملحق  2.1المزيد من
مالحظة:
التفاصيل عن متطلبات محددة في عدة ظروف خاصة .وترد األحكام المتعلقة بالمسح السريع للسواتل والرصدات الخاصة األخرى أيضا ً في
األقسام الالحقة من هذا المرجع.
2.2.3

رؤية النظام

WIGOS

يراعي أعضاء المنظمة رؤية النظام  WIGOSفي عام  2040عند التخطيط لتطوير شبكات الرصد التابعة لهم.
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مالحظتان:
.1

توفر الرؤية الخاصة بالنظام  WIGOSفي  2040أهدافا ً رفيعة المستوى لتوجيه تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSفي العقود المقبلة .ويجري تحديد تلك الرؤية على نطاق زمني متعدد السنوات (عقدي عادة ً).

.2

توجد الرؤية الخاصة بالنظام  WIGOSفي  2040في الموقع.https://community.wmo.int/vision2040 :

2.2.4

االستعراض المستمر للمتطلبات

يساهم أعضاء المنظمة ،مباشرة وكذلك من خالل مشاركة خبرائهم في أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،في
عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) .(RRRويساعدوا المنسقين المعينين لكل مجال من مجاالت التطبيق في أداء
أدوارهم في االستعراض المستمر للمتطلبات.
مالحظة:

يوفر التذييل  2.3مزيدا ً من التفاصيل عن عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.

2.2.5

دراسات آثار الرصدات

ينبغي ألعضاء المنظمة ،أو لمجموعات من أعضاء المنظمة داخل األقاليم ،إجراء أو المشاركة في إجراء
2.2.5.1
دراسات بشأن آثار الرصدات وما يتصل بذلك من تقييمات علمية لمعالجة المسائل المتعلقة بتصميم شبكات النظام
.WIGOS
ينبغي ألعضاء المنظمة توفير الخبرة الالزمة لتجميع نتائج دراسات األثر وتقديم توصيات بشأن أفضل
2.2.5.2
مزيج من نظم الرصد لمعالجة الثغرات التي تحددها عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR
تجارب نظم الرصد ) ،(OSEsوتجارب محاكاة نظم الرصد ) ،(OSSEsودراسات حساسية التنبؤات للرصدات ) (FSOوغيرها
مالحظة:
من األدوات المستخدمة في تقييم أثر نظم الرصد المختلفة على تحليالت وتنبؤات نماذج التنبؤ العددي بالطقس ،ومن هنا تنبع قيمتها وأولويتها
النسبية لإلضافة أو اإلبقاء في مجاالت التطبيق.
2.2.6

تطوير مكون نظم الرصد التابعة للنظام

WIGOS

ينبغي ألعضاء المنظمة ) (WMOاتباع الخطط التي تنشرها المنظمة لتطوير نظم الرصد المكونة للنظام
2.2.6.1
 WIGOSعند تخطيط وإدارة نظم الرصد الخاصة بهم والتابعة للنظام .WIGOS
مالحظات:
.1

تخطيط وتنسيق تطوير مكون نظم الرصد التابعة النظام  WIGOSيوجههما المجلس التنفيذي ويضطلع بهما أعضاء المنظمة فرديا ً ومن
خالل االتحادات اإلقليمية ،واللجان الفنية ،والهيئات التوجيهية ذات الصلة التابعة لنظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة
برعاية مشتركة.

.2

نُشرت خطة المنظمة ) (WMOالحالية لتطوير مكون نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSبوصفها خطة التنفيذ لتطوير النظم العالمية
للرصد )( (EGOS-IPالتقرير الفني للنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSرقم  .)4-2013وتحتوي الخطة على مبادئ توجيهية
وإجراءات موصى بها يجب أن يضطلع بها أعضاء المنظمة ،واللجان الفنية ،واالتحادات اإلقليمية ،ومشغلو السواتل وغيرهم من
األطراف ذات الصلة من أجل التحفيز على تطوير نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOعلى نحو فعال بالنسبة للتكلفة لتلبية متطلبات
برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة تلبية متكاملة.

.3

يجري بانتظام تحديث خطة المنظمة لتطوير نظم الرصد التابعة للنظام  .WIGOSوت ُنشر نسخ جديدة على نطاق زمني متعدد السنوات
(عقدي عادة ً) ،مع مراعاة الرؤية الخاصة بمكون نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSومشورة اللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية ،ونظم
الرصد المعنية وذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOوالمشمولة برعاية مشتركة ،والخبراء الدوليين في جميع مجاالت التطبيق.

ينسق أعضاء المنظمة أنشطة الوكاالت الموجودة داخل أراضيهم ،بما في ذلك المرافق الوطنية لألرصاد
2.2.6.2
الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsواألوساط األكاديمية ومؤسسات البحث ووزارات البيئة والدوائر المعنية بالمحيطات
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وغيرها من الوكاالت المعنية ،لمعالجة اإلجراءات ذات الصلة في خطط المنظمة ) (WMOلتطوير نظم الرصد التابعة
للنظام .WIGOS
ينبغي ألعضاء المنظمة ،في الحاالت التي تغطي فيها البلدان األعضاء مساحات صغيرة ومتقاربة جغرافيا
2.2.6.3
أو تكون قد أقامت بالفعل عالقات عمل متعددة األطراف ،أن ينظروا في اتباع نهج دون إقليمي أو عابر للحدود فيما
يتعلق بأحواض األنهار ،إضافة إلى النهج الوطني ،في تخطيط نظم الرصد التابعة للنظام .WIGOS
وفي هذه الحالة ،ينبغي لألعضاء المعنيين أن يعملوا في تعاون وثيق إلعداد استعراضات ألحواض
2.2.6.4
األنهار اإلقليمية أو العابرة للحدود كي تُستخدم كأساس للتخطيط التفصيلي على ذلك النطاق.
2.2.7

مراقبة تطوير مكون نظم الرصد التابعة للنظام

WIGOS

ينبغي أن يساهم أعضاء المنظمة في مراقبة تطوير مكون نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSبواسطة تقديم تقاريرهم
المرحلية الوطنية على أساس سنوي من خالل المنسقين الوطنيين المعينين.
تستعرض لجنة النظم األساسيةالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMبانتظام ،بالتعاون مع اللجنة )،(SERCOM
مالحظة:
ومجلس البحوث اللجان الفنية األخرى ،واالتحادات اإلقليمية ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،التقدم المحرز في إجراءات خطة تطوير
مكون نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSوتقدم توجيها ً محدثا ً ألعضاء المنظمة بشأن تطوير نظم الرصد العالمية.
2.3

أدوات وطرق الرصد

2.3.1

المتطلبات العامة

ترد التفاصيل في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،ودليل أدوات وطرق الرصد
مالحظة:
(مطبوع المنظمة رقم  ،)8وتقرير الطقس (مطبوع المنظمة رقم  ،)9المجلد  - Dمعلومات بشأن الشحن ،ودليل الممارسات الهيدرولوجية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول :الهيدرولوجيا  -من القياس إلى المعلومات الهيدرولوجية.
2.3.1.1

يضمن األعضاء إمكانية إرجاع الرصدات إلى المعايير الدولية (النظام الدولي للوحدات) ،حيثما توجد.

مالحظتان:
.1

إمكانية اإلرجاع إلى المعايير الدولية (النظام الدولي للوحدات) مجال يلزم فيه بذل جهد متضافر لزيادة /تحسين االمتثال.

.2

من المستصوب أيضا ً أن تكون البيانات الشرحية للرصدات قابلة للتتبع على نفس المنوال حيثما كان ذلك ممكنا ً.

يستخدم أعضاء المنظمة أدوات وأجهزة استشعار تكون قد جرت معايرتها بشكل سليم وتوفر رصدات
2.3.1.2
تراعي على األقل أوجه عدم يقين القياسات التي تستوفي المتطلبات المحددة ،بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة.
مالحظات:
.1

يُ ّ
حدد عدم يقين القياس الممكن في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل ،1.6.4.2 ،1
المرفق  - 1ألف.

.2

في بعض الحاالت ،قد يحول عدد من المسائل التشغيلية والمالية والبيئية والمتعلقة باألدوات دون استيفاء النظام دائما ً للمتطلبات
المحددة ،فمثالً يوفّر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8المجلد األول ،المرفق  - 1ألف (عمود " achievable
 )"measurement uncertaintyقائمة بأوجه عدم يقين القياسات الممكنة والميسورة التكلفة التي قد ال تستوفي في بعض الحاالت المتطلبات
المحددة.

.3

استراتيجية ضمان إمكانية التتبع ،المبينة في الطبعة المقبلة من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول،
المرفق  - 1باء ،ستوفر المزيد من اإلرشادات.
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ينبغي أن يصف أعضاء المنظمة عدم يقين الرصدات والبيانات الشرحية للرصدات على النحو المحدد في
2.3.1.3
دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل .1.6 ،1
مالحظات:
.1

سوف يُدرج النص المقابل من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  1.6 ،1كتذييل في طبعة
تصدر في المستقبل لهذا الدليل.

.2

يتسق تعريف عدم اليقين الوارد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  1.6 ،1مع المعايير
الدولية التي وافقت عليها اللجنة الدولية لألوزان والمقاييس ).(CIPM

.3

يرد تعريف لسلسلة التتبع في إطار برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWفي خطة تنفيذ نظام المراقبة العالمية للغالف الجوي
التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية( 2023-2016 :تقرير النظام  GAWرقم .)228

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يتبعوا ما هو محدد من تعاريف ومواصفات لحساب الرصدات المشتقة الواردة
2.3.1.4
في الالئحة الفنية للمنظمة ).(WMO
مالحظات:
.1

يمكن أيضا ً مراعاة الطرق األخرى المقدمة أو المشار إليها في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8ودليل الممارسات
الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول :الهيدرولوجيا  -من القياس إلى المعلومات الهيدرولوجية.

.2

هذه االشتقاقات يمكن أن تأخذ أشكاالً كثيرة ،من قبيل معالجة إحصائية لمتوسط قيمة أو لقيمة سلسة ،أو خوارزمية متعددة المتغيرات
العشوائية لتحديد تصريف تدفق المجرى.

.3

سوف يُدرج النص المقابل من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8كتذييل في طبعة تصدر في المستقبل.

2.4

العمليات

2.4.1

المتطلبات العامة

مالحظة:

ينطبق الحكم  ،2.4.1.1المجلد األول ،الجزء األول من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم )49

محدد لهوية
ّ
ينبغي تحديد محطات ومنصات المراقبة التابعة للمنظمة ) (WMOتحديدا فرديا بواسطة
2.4.1.1
المحطات تابع للنظام .WIGOS
مالحظة:

يرد في الملحق  2.2عرض لهيكل ِ ّ
محددي هوية المحطات تابعين للنظام ).(WIGOS

محددات هوية المحطات التابعة للنظام  WIGOSلمحطات ومنصات الرصد في
ّ
ينبغي أن يصدر األعضاء
2.4.1.2
المناطق الجغرافية الواقعة في نطاق مسؤوليتهم ،والمشاركة في برامج المنظمة  WMOأو البرامج المشمولة برعاية
مشتركة وينبغي أن يكفلوا أال يتم إصدار أي محدد هوية ألكثر من محطة واحدة من المحطات التابعة للنظام .WIGOS
مالحظاتان:
.1

يمكن لألعضاء إصدار محددات هوية للمحطات والمنصات التابعة للنظام  WIGOSلمحطات الرصد التابعة للمناطق الجغرافية الواقعة
في نطاق مسؤوليتهم وغير المشاركة في برامج المنظمة  WMOأو البرامج المشمولة برعاية مشتركة ،شريطة أن يلتزم المشغل بتوفير
البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوالحفاظ عليها.

.2

بالنسبة للمحطات البحرية السطحية أو محطات البحار التي تساهم في النظام ( ،)GOOSفإن المركز المشترك بين المنظمة )(WMO
واللجنة ) (IOCلدعم برامج الرصد الموقعي للمحيطات واألرصاد الجوية البحريةدعم منصات الرصد الموقعي ) (JCOMMOPSالتابع
معرفات المحطات التابعة للنظام  WIGOSنيابة
للجنة الفنية المشتركة ) JCOMMOPS( (OceanOPS) (JCOMMسابقا ً) مخول إلصدار ِ ّ
عن األعضاء بناء على الطلب.
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تماشيا ً مع اللوائح المندرجة في نظام معاهدات المنطقة القطبية الجنوبية ،يؤذن لألعضاء بإصدار محددات هوية لمحطات النظام
( )WIGOSللمحطات /المنصات التي يشغلونها في المنطقة القطبية الجنوبية.

ينبغي لألعضاء قبل إصدار محدد هوية ألي محطة من المحطات التابعة للنظام ( ،)WIGOSالتأكد من أن
2.4.1.3
مشغل المحطة أو المنصة قد التزم بتوفير البيانات الشرحية للنظام  WIGOSلهذه المحطة أو المنصة والحفاظ عليها.
مالحظات:
.1

.1.1

يجوز ألي كيان لديه سلطة مخولة (يرد بيانها في الملحق  ،)2.2ويُشار إليه فيما بعد باسم "جهة اإلصدار ) ،"(WSIإصدار محدد هوية
ألي محطة تابعة للنظام ( ،)WIGOSفيما يتعلق بمحطات الرصد التي تساهم في برنامج تابع للمنظمة ) (WMOأو تشارك المنظمة
) (WMOفي رعايته ،نيابة عن األعضاء في ظل الظروف التالية (يتضمن دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  )1165اإلجراءات ذات الصلة):
عندما يكون محدد الهوية لمحطات النظام  WIGOSمطلوبا ً لمحطة أو منصة لدعم أحد البرامج التابعة للمنظمة  WMOأو البرامج
المشمولة برعاية مشتركة وال يوجد عضو باستطاعته أن يصدره (أنتاركتيكا ،مثالً) ،يمكن أن يصدر األمين العام محدد هوية للنظام
المخصصة لألمين العام ،شريطة أن يلتزم مشغل
المصدرة لمحدد الهوية" ُ
 WIGOSلتلك المحطة أو المنصة ،باستخدام خانة "الجهة ُ
المحطة أو المنصة بما يلي:
(أ)

توفير البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛

(ب) االمتثال لالئحة الفنية ذات الصلة.
.2

عندما يلزم إصدار محدد هوية لمحطات النظام  WIGOSلمحطة أو منصة لدعم أحد برامج المنظمة  WMOأو برنامج مشمول
1.2
برعاية مشتركة ويكون العضو غير قادر على إصدار محدد للهوية ،يعمل األمين العام بالتعاون مع العضو المعنيتصدر جهة اإلصدار
) (WSIعلى إصدار محدد هوية لمحطة في نظام  WIGOSلتلك المحطة أو المنصة شريطة أن يلتزم مشغل المحطة أو المنصة بما يلي:
(أ)

توفير البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛

(ب) االمتثال لالئحة الفنية ذات الصلة.
.3

مشغّل محطة أو منصة تساهم في برنامج للمنظمة  WMOأو
عرف هوية محدد لمحطات النظام  WIGOSمن
1.3
ِ
عندما يطلب ُم ِ ّ
ً
ً
برعاية مشتركة ،ولم يصدر العضو المعني ذلك المعرف ولم يقدم سببا وجيها لعدم إصداره ،يصدر تصدر جهة اإلصدار ) (WSIمحدد
المخصصة لألمين العام.
هوية ،شريطة أن يلتزم
ِ
مشغّل المحطة بما يلي:األمين العام ُم ّ
المصدرة لمحدد الهوية" ُ
عرفا ً باستخدام "الجهة ُ
ويرد وصف لإلجراءات ذات الصلة في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1165
(أ)

تقديم البيانات الشرحية الخاصة بالنظام WIGOS؛

(ب) التقيد بالالئحة الفنية ذات الصلة.
.2

في كافة الحاالت من  1.1إلى  3الواردة أعاله ،عند إصدار محدد هوية ألي محطة تابعة للنظام ( )WIGOSعلى يد هيئة غير الممثل
الدائم للعضو المعني لدى المنظمة ) (WMOفي البلد أو اإلقليم الذي تعمل فيه المحطة ،يحيط األمين العام الممثل الدائم لدى المنظمة
) (WMOللعضو المعني علما ً باألمر كتابةً ،ويُمنح الممثل الدائم مهلة ال تقل عن  30يوما ً لرفض هذا التخصيص إذا كان لديه سبب
وجيه لذلك.

محدد جديد
ّ
يتيح األعضاء للمنظمة ) (WMOآخر مستجدات البيانات الشرحية في كل مرة يصدر فيها
2.4.1.4
لهويات محطات في النظام (.)WIGOS
يقوم أعضاء المنظمة بتشغيل نظم الرصد التابعة لهم باستخدام أدوات تمت معايرتها على نحو سليم
2.4.1.5
وتقنيات رصد وقياس مالئمة.
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مالحظات:
.1

ترد توجيهات تفصيلية بشأن ممارسات الرصد الخاصة بنظم وأدوات األرصاد الجوية في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة
رقم .)8

.2

ترد توجيهات تفصيلية بشأن ممارسات الرصد الخاصة بنظم وأدوات الرصد الهيدرولوجي في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
المنظمة رقم )168؛ ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم  ،)1072ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم
.)1044

.3

ترد توجيهات تفصيلية بشأن ممارسات الرصد الخاصة بنُظم وأدوات الرصد للمراقبة العالمية للطقس ) (GAWفي دليل أدوات وطرق
الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8والمبادئ التوجيهية للقياسات ذات الصلة المنشورة في تقارير المراقبة العالمية للغالف الجوي
(.)GAW

ينبغي أن يعالج أعضاء المنظمة المتطلبات بشأن عدم اليقين ،و ُحسن التوقيت ،واالستبانة الزمنية،
2.4.1.6
واالستبانة المكانية ،والتغطية التي تنجم عن عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالمحددة في القسم ،2.2.4
ووفقا للتفاصيل المقدمة في األقسام األخرى من هذا المرجع حسب االقتضاء.
2.4.1.7

سيضمن األعضاء تحديد إجراءات السالمة المالئمة وتوثيقها واتباعها في العمليات كافة.

الغرض من إجراءات وممارسات السالمة هو ضمان رفاه العاملين وبالنهوض في الوقت ذاته بالكفاءة والفعالية الكاملة
مالحظة:
للمرفق الوطني ) .(NMHSوتتفق هذه اإلجراءات والممارسات مع القوانين واللوائح العامة والمتطلبات على المستوى الوطني في مجال
الصحة المهنية والسالمة المهنية.
2.4.2

ممارسات الرصد

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا مالءمة ممارسات الرصد التي يتبعونها لمتطلبات المستخدمين إلى الرصدات.
ممارسات الرصد تشمل تشغيل المحطات ،وممارسات وإجراءات معالجة البيانات ،وقواعد التقدير التطبيقي ،والوثائق
مالحظة:
المتعلقة بممارسات المعايرة وما يرتبط بها من بيانات شرحية.
2.4.3

مراقبة الجودة

2.4.3.1

المكونة للنظام WIGOS
يضمن أعضاء المنظمة خضوع الرصدات المقدمة من خالل نظم الرصد
ّ

والتابعة لهم لمراقبة الجودة.
ينفذ أعضاء المنظمة مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي قبل تبادل الرصدات عن طريق نظام معلومات
2.4.3.2
المنظمة ).(WMO
مالحظات:
.1

تتألف مراقبة جودة الرصدات من دراسة الرصدات في المحطات وفي مراكز البيانات الكتشاف األخطاء كي يتسنى تصحيح تلك
الرصدات أو اإلشارة إليها .وينبغي أن يتضمن نظام مراقبة الجودة إجراءات لتتبع الرصدات إلى مصدرها للتحقق منها وللحيلولة دون
وتطبق مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي ،ولكنها تعمل أيضا في الوقت غير الحقيقي ،كمراقبة متأخرة للجودة.
تكرار حدوث األخطاء.
ّ
تطبق أثناء الحصول على الرصدات ومعالجتها وأثناء إعداد الرسائل ،من
وتتوقف جودة الرصدات على إجراءات مراقبة الجودة التي ّ
أجل إزالة المصادر الرئيسية لألخطار وضمان أعلى مستوى ممكن من الدقة من أجل االستخدام األمثل لهذه الرصدات من جانب جميع
المستخدمين المحتملين.

.2

تحدث أيضا ً مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ،قبل استخدام الرصدات الجوية والمناخية في
معالجة البيانات (أي التحليل والتنبؤ الموضوعيين).

.3

دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات (مطبوع المنظمة رقم  )305لالطالع على توجيهات أكثر تفصيالً.
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.4

دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء السادس ،وفي دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)8
المجلد الثالث ،الفصل  ،1.5 ،1والمجلد الخامس ،الفصل  ،1.7 ،1يوفر إرشادات عن ضبط جودة الرصدات السطحية.

.5

تتوافر الممارسات واإلجراءات الموصى بها لمراقبة جودة الرصد من على متن الطائرات ومواصفات مراقبة جودة البيانات على متن
السفن في الفصل  ،6والتذييلين ألف وباء من دليل الرصدات القائمة على الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1200ومواصفات
المتطلبات الوظيفية للبرمجيات الموجودة على متن الطائرات والتابعة للنظام ( AMDARأدوات وطرق الرصد ،التقرير رقم ،)115
الفصل .3

.6

ترد الممارسات واإلجراءات الموصى بها لمراقبة جودة الرصدات الهيدرولوجية في مرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1072الفصل  ،6ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم .)168

.7

ت ُصاغ الممارسات واإلجراءات الموصى بها بشأن جودة الرصدات بالنسبة لمتطلبات المراقبة العالمية للطقس ) (GAWفي شكل مبادئ
توجيهية للقياسات من خالل أهداف جودة البيانات المتوافرة في إطار تقارير المراقبة العالمية للطقس على العنوان:
.https://community.wmo.int/gaw-reports

ينبغي ألعضاء المنظمة غير القادرين على تنفيذ هذه المعايير إبرام اتفاقات مع مركز إقليمي مناسب
2.4.3.3
لألرصاد الجوية أو مركز عالمي لألرصاد الجوية ألداء مهام مراقبة الجودة الضرورية.
2.4.3.4

يؤدي أعضاء المنظمة أيضا مهام مراقبة جودة الرصدات في غير الوقت الحقيقي ،قبل إحالة الرصدات

للحفظ.
2.4.3.5

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستحدثوا وينفذوا عمليات مالئمة لمراقبة الجودة.

مالحظتان:
.1

تشمل عمليات مراقبة الجودة (ولكنها ال تقتصر بالضرورة على)( :أ) االعتماد؛ (ب) التنظيف؛ (ج) المراقبة.

.2

يرد مزيد من التوجيه في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8ودليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم ،)100
ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول :الهيدرولوجيا  -من القياس إلى المعلومات الهيدرولوجية،
ودليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء السادس.

2.4.4

اإلبالغ عن البيانات والبيانات الشرحية

مالحظة:

على األعضاء أن يبلغوا عن البيانات الشرحية المحدثة للنظام  WIGOSوأن يتيحوها على النحو المحدد في القسم .2.5.2

يبلغ أعضاء المنظمة عن الرصدات ويتيحونها في وقت شبه حقيقي من خالل نظام معلومات المنظمة
2.4.4.1
) (WISباألشكال المعيارية المحددة في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم .)306
مالحظة:

َّ
المقدمة في وقت شبه آني عندما تكون جزءا ً من النسق المعياري.
يشمل هذا الحكم أيضا ً البيانات الشرحية ذات الصلة

2.4.4.2

يستخدم األعضاء النظام الدولي للوحدات ().)Système International d'Unités (SI

مالحظتان:
.1

تتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي.www.bipm.org/en/measurement-units :

.2

مفصلة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل .1.5 ،1
ترد إرشادات
َّ

عند رصد الضغط الجوي واإلبالغ عنه ألغراض األرصاد الجوية ،يتعين على األعضاء استخدام
2.4.4.3
الهيكتوباسكال (.)hPa
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عند رصد درجة حرارة الهواء واإلبالغ عنها ألغراض األرصاد الجوية  ،يتعين على األعضاء استخدام
2.4.4.4
الدرجة المئوية.
في حالة رصدات المراقبة العالمية للطقس ) ،(GAWيبلغ أعضاء المنظمة عن الرصدات ويتيحونها
2.4.4.5
باألشكال المعيارية التي تنصح بها مراكز البيانات العالمية ،وفقا لألحكام الواردة في الفصل  6من هذا المرجع.
2.4.4.6

يقوم األعضاء بتسجيل جميع الرصدات التي يوفرونها على الصعيد الدولي واالحتفاظ بها وحفظها.

مالحظة:
المعلومات.

من المهم استخدام التخزين غير المتلف للرصدات بغية ضمان عدم تغيير جودة البيانات والبيانات الشرحية ومحتوى

ينبغي لألعضاء تسجيل واستبقاء جميع بيانات المستوى األول المستخدمة عند توفير الرصدات على
2.4.4.7
المستوى الدولي.
2.4.5

إدارة الحوادث

ينبغي ألعضاء المنظمة أن ينفذوا إدارة الحوادث من أجل اكتشاف وتحديد وتسجيل وتحليل أي حادث
2.4.5.1
والتصدي له إلعادة تشغيل نظام الرصد على النحو المعتاد بسرعة قدر اإلمكان ،مع اإلقالل إلى أدنى حد من األثر
السلبي ،والحيلولة دون معاودة وقوع حوادث في المستقبل.
ينفذ أعضاء المنظمة إجراءات الكتشاف وتحليل مشكالت النظم واألخطاء البشرية وللتصدي لها في أبكر
2.4.5.2
مرحلة ممكنة.
مالحظات:
.1

قد يتم الكشف عن بعض الحوادث ،مثل المشكالت الداخلية في نظم الرصد ،بصورة آلية واإلبالغ عنها دون إبطاء للمتلقين الدوليين
للرصدات .وقد يتم الكشف عن حوادث أخرى مع التأخير أو على أساس الفحص الدوري ويتم اإلبالغ عنها على ذلك األساس.

.2

يمكن إجراء الكشف اآللي عن الحوادث باستخدام أي من أجهزة االختبار أو أنظمة المراقبة الخارجية.

.3

قد يكون النظام المركزي مفيدا ً لمراقبة أداء وسالمة أنظمة وشبكات محطات األرصاد الجوية األوتوماتية (.)AWS

2.4.5.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يسجلوا ويحللوا الحوادث حسب االقتضاء.

2.4.5.4

ينبغي لألعضاء توفير معلومات الحدث في الوقت الحقيقي وفقا ً للقسم .2.5

مالحظة:

سيﮐون هذا اإلبالغ في الوقت الحقيقي ممﮐنا ً عندما يتوفر نسق مالئم للمنظمة .WMO

2.4.5.5

ينبغي أن يستجيب العضو للحوادث التي أثارتها وظيفة إدارة الحوادث في النظام .WIGOS

مالحظات:
.1

معينة ومراكز إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSتشغيل وظيفة إدارة الحوادث في
تتولى مراكز عالمية َّ
النظام .WIGOS

.2

يرد وصف نظام مراقبة جودة بيانات النظام ( )WDQMS) (WIGOSفي الملحق .2.4

.3

تتوفر إرشادات إضافية عن نظام مراقبة جودة بيانات للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSفي دليل النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1165

ينبغي لألعضاء الذين يتبادلون الرصدات دوليا اإلبالغ عن أي حوادث كبرى يكشفونها للمتلقين
2.4.5.6
الدوليين للرصدات ،وذكر متى تم حل تلك الحوادث.
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إدارة التغييرات

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يخططوا بعناية للتغييرات وأن يديروا شؤونها لضمان استمرارية واتساق
2.4.6.1
الرصدات وأن يسجلوا أي تعديل يتعلق بنظام الرصد.
مالحظتان:
.1

يتعلق هذا الشرط بأي تغيير في نظام الرصد ،بما يشمل أي محطة رصد ،وأي برنامج رصد ،وأي أدوات ،وأي طرق للرصد ،إلخ.

.2

عند إجراء تغييرات ،يجب تحديث البيانات الشرحية ذات الصلة وفقًا للقسم .2.5

عند إجراء تغييرات في نظام الرصد ،ينبغي لألعضاء إخطار الجهات المعنية الوطنية والدولية
2.4.6.2
ومستخدمي الرصدات مسبقاً.
مالحظتان:
.1

تشمل هذه اإلخطارات معلومات عن التأثيرات المتوقعة والفترة الزمنية التي سيحدث فيها التغيير ،واألهم من ذلك ،عند اكتمال التغيير.

.2

يتضمن سجل التغييرات طبيعة وخصائص التغيير ،وتاريخ ووقت التنفيذ وسبب إجراء التغيير.

في حالة حدوث تغييرات كبيرة في أدوات وطرق الرصد المستخدمة أو الموضع الذي تجري فيه
2.4.6.3
الرصدات ،ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا إتاحة فترة طويلة بدرجة كافية (لتسجيل األحوال المناخية المتوقعة) من
التداخل مع التشغيل المزدوج للنظم القديمة والنظم الجديدة وذلك لتحديد التحيزات وأوجه عدم االتساق وأوجه عدم
التجانس.
2.4.7

الصيانة

2.4.7.1

يضمن أعضاء المنظمة صيانة كل نظام من نظم الرصد بطريقة صارمة.

2.4.7.2

يؤدي أعضاء المنظمة أعمال الصيانة الوقائية المنتظمة لنظم الرصد التابعة لهم بما يشمل أدوات تلك

النظم.
مالحظتان:
.1

يوصى بالصيانة الوقائية المنظمة بعناية لجميع مكونات النظم لإلقالل إلى أدنى حد من الصيانة التصحيحية ولزيادة الموثوقية التشغيلية
لنظام الرصد.

.2

للحد من تعطيل المستخدمين ،يمكن لألعضاء تقديم إشعار َّ
مقدم ومناقشة بشأن التوقيت المناسب.

يحدد أعضاء المنظمة التواتر والتوقيت (الجدول الزمني) الخاصين بالصيانة الوقائية آخذين بعين
2.4.7.3
االعتبار نوع نظام الرصد ،والظروف البيئية والمناخية لموقع ومنصة الرصد ،واألدوات الموضوعة.
يؤدي أعضاء المنظمة أعمال الصيانة التصحيحية في حالة وجود عيب في مكونات نظم الرصد في أقرب
2.4.7.4
وقت ممكن عمليا حالما تكتشف المشكلة.
مالحظة:

تقييم ما هو ممكن عمليا ً قد يراعي مدى خطورة المشكلة.

يستخدم أعضاء المنظمة الصيانة التكيفية التي تستوفي متطلبات استقرار الرصدات واستمراريتها
2.4.7.5
واتساقها بمرور الوقت.
2.4.7.6

ينبغي لألعضاء النظر في أي نشاط صيانة يحد من توافر البيانات وجودتها كحدث.
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ينبغي لألعضاء اإلبالغ عن الرصدات ،التي تتأثر سلبا ً بأنشطة الصيانة ،أو حذفها أو عدم اإلبالغ عنها
2.4.7.7
بحسب االقتضاء.
ترد توجيهات تفصيلية بشأن صيانة نظم وأدوات الرصد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8بما في
مالحظة:
ذلك البحوث الفنية الخاصة بقياسات المراقبة العالمية للطقس ،في الفصل  16من المجلد األول ،ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)168ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم .)1044

التفتيش

2.4.8

يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة إلجراء تفتيش دوري على نظم الرصد التابعة لهم ،مع التواتر والتوقيت
(الجدول الزمني) المالئمين لنوع نظام الرصد والظروف البيئية والمناخية لموقع ومنصة الرصد واألدوات الموضوعة.
مالحظتان:
.1

يمكن إجراء هذا التفتيش إما في الموقع وإما عن بُعد حسب الضرورة لمراقبة عمل منصة وأدوات الرصد بطريقة صحيحة.

.2

ترد المزيد من اإلرشادات في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل 1.3.5 ،1؛ والمجلد الثالث،
1.7؛ والمجلد الخامس ،الفصل  ،1.10.1 ،1والفصل 4.3.4 ،4؛ ودليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  2.3.5 ،)100و2.6.6؛
ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول :الهيدرولوجيا  -من القياس إلى المعلومات الهيدرولوجية،
9.8.4؛ ودليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم .3.1.3.8 ،)488

إجراءات المعايرة

2.4.9

يضمن أعضاء المنظمة معايرة نظم وأدوات القياس بصفة منتظمة وفقا لإلجراءات المالئمة لكل نوع من
2.4.9.1
النظم ومن األدوات ،على النحو المبين في األقسام ذات الصلة من هذا المرجع.
مالحظات:
.1

حيثما ال تتاح معايير دولية أو وطنية ،تحدد أو تقدم الجهة الصانعة أو األفرقة االستشارية العلمية لرصدات المراقبة العالمية للطقس
) (GAWأسس المعايرة.

.2

ترد توجيهات تفصيلية بشأن إجراءات المعايرة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الخامس ،الفصل ،4
ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم .)1044

.3

في برنامج المراقبة العالمية للطقس ) ،(GAWتؤدي المراكز العالمية للمعايرة مهام مراجعة المحطات وتنظيم حمالت مقارنة واسعة عبر
الشبكة ،وتطلب أن يكون كل مختبر من الممكن إرجاعه إلى معيار الشبكة الوحيدة.

2.4.9.2

(أ)

يضمن أعضاء المنظمة أن أجهزة القياس التي يستخدمونها:

تجري معايرتها أو يجري التحقق منها على فترات محددة ،أو قبل استخدامها ،على ضوء معايير القياس التي
يمكن إرجاعها إلى معايير القياس الدولية أو الوطنية .وحيثما ال توجد معايير من هذا القبيل ،يسجل األسلوب
المستخدم ألغراض المعايرة أو التحقق؛

(ب) يجرى تعديلها أو إعادة تعديلها حسب االقتضاء ،ولكنها محمية في الوقت ذاته من التعديالت التي من شأنها أن
تلغي صحة القياسات؛
يمكن من تحديد ما إذا كانت قد جرت معايرتها؛
(ج) محددة ،مما ِّ
(د)

محمية من الضرر والتدهور أثناء المناولة والصيانة والتخزين.
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ترد تفاصيل بشأن الرصدات الهيدرولوجية في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا؛ ويرد
مالحظة:
توجيه في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168ومرجع قياس
الجريان (مطبوع المنظمة رقم .)1044

عندما يتبين أن المعدات غير مطابقة للمتطلبات ،يجري أعضاء المنظمة تقييما لصحة نتائج قياس سابقة
2.4.9.3
ويسجلوا تلك النتائج ،ويتخذوا اإلجراء المناسب بشأن المعدات والمنتجات المتأثرة بذلك.
2.4.9.4

يسجل أعضاء المنظمة نتائج المعايرة والتحقق ويحتفظوا بها.

2.4.9.5

ينبغي أن ينظر األعضاء في أي نشاط معايرة أو تثبت يحد من توافر البيانات وجودتها كحدث.

ينبغي لألعضاء اإلبالغ عن الرصدات ،التي تتأثر سلبا ً بنشاط المعايرة أو التثبت ،أو حذفها أو عدم
2.4.9.6
اإلبالغ عنها بحسب االقتضاء.
2.5

البيانات الشرحية للرصدات

2.5.1

الغرض والنطاق

مالحظتان:
.1

البيانات الشرحية للرصدات أساسية ألنها ّ
تمكن المستخدمين من تقييم مالءمة الرصدات للتطبيق المقصود وتتيح لمديري نظم الرصد أن
يراقبوا نظمهم وشبكاتهم وأن يتحكموا فيها .ويستفيد أعضاء المنظمة ) (WMOمن تقاسم البيانات الشرحية للرصدات التي تصف نوعية
الرصدات وتوفر معلومات عن المحطات والشبكات المستخدمة لجمع تلك الرصدات.

.2

تتعلق البيانات الشرحية الخاصة باالكتشاف ،المحددة في مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1060باكتشاف
المعلومات والوصول إليها ،بما في ذلك الرصدات والبيانات الشرحية الخاصة بها .ومتطلبات البيانات الشرحية الخاصة باالكتشاف
محددة في مرجع نظام معلومات المنظمة ولن يجري تناولها هنا.

يقوم أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونها دوليا ،بتسجيل البيانات
2.5.1.1
الشرحية للرصدات المحدد أنها إلزامية في التذييل  2.4وفي معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  ،)1192ويحتفظوا بتلك البيانات الشرحية.
مالحظتان:
.1

يحدد معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1192مجموعة موحدة من المتطلبات بشأن العناصر التي يجب
تقديمها في البيانات الشرحية للرصدات .وهو يشمل قائمة تفصيلية بالبيانات الشرحية اإللزامية والشرطية واالختيارية.

.2

ت ُعتبر القيم "غير متاح" ،أو "غير معروف" ،أو "ال ينطبق" قيما ً صحيحة بالنسبة لعناصر كثيرة من عناصر معيار البيانات الشرحية
للنظام  .WIGOSوهذا يساعد أعضاء المنظمة على تحقيق االمتثال للمعيار ،ال سيما في خطوة انتقالية نحو اكتساب القدرة على اإلبالغ
عن قيم حقيقية.

يسجل أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونها دوليا ،البيانات
2.5.1.2
الشرحية للرصدات المحدد أنها شرطية في التذييل  ،2.4وفي معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع
المنظمة رقم  ،)1192ويحتفظوا بها متى جرى استيفاء الشرط ذي الصلة.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونها دولياً ،تسجيل البيانات
2.5.1.3
الشرحية للرصدات المحدد أنها اختيارية في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي التذييل  ،2.4وفي معيار
البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1192وأن يحتفظوا بها.
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ينبغي ألعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع رصدات النظام  WIGOSالتي يتيحونها دوليا ً ،أن يسجلوا
2.5.1.4
البيانات الشرحية للرصدات والتي ّ
تعد إضافية لما ُحدد في معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  )1192وأن يحتفظوا بها.
مالحظات:
.1

يجب النظر في مثل هذه البيانات الشرحية اإلضافية إذا كانت تساعد المستخدمين على تفسير الرصدات أو إذا كانت تساعد المشغلين
على إدارة نظم الرصد.

.2

وبعض البيانات الشرحية للرصد ال تتغير أو تتغير بمعدل نادر جدا ً مقارنة بدورة الرصد في المحطة /المنصة التي تتعلق بها .ويمكن
بصفة عامة إتاحة البيانات الشرحية هذه ،التي يُشار إليها أحيانا ً باسم البيانات الشرحية الثابتة ،من خالل قاعدة بيانات أداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد ) (OSCARالموصوفة في الملحق  2.3ولكن يجب مراقبتها وتحديثها في قاعدة بيانات  OSCARعندما
تتغير .وتتغير بعض البيانات الشرحية للرصد مع كل رصد جديد أو في كثير من األحيان بالمقارنة مع دورة الرصد .ويتعين إتاحة هذه
البيانات الشرحية ،التي يُشار إليها أحيانا ً باسم البيانات الشرحية الديناميكية ،كمجموعة بيانات مستقلة أو مع المالحظات المرتبطة بها،
إذا توفر شكل إبالغ مناسب.

.3

يرد بعض المتطلبات اإلضافية للبيانات الشرحية للرصدات عدا عن معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي األقسام التالية.

.4

يرد مزيد من التوجيه بشأن البيانات الشرحية وبشأن ممارسات البيانات الشرحية السليمة في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1165وفي األدلة والوثائق التوجيهية األخرى المرتبطة بآحاد مكونات نظم الرصد.

2.5.2

تبادل البيانات الشرحية للرصدات وحفظها

يتيح أعضاء المنظمة دوليا ودون قيد البيانات الشرحية اإللزامية والمشروطة (عند استيفاء الشرط)
2.5.2.1
للرصدات التي تدعم الرصدات التي تتاح دوليا.
يحتفظ أعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات دوليا البيانات الشرحية للرصدات ويتيحونها دون قيد
2.5.2.2
على األقل طوال الفترة التي يحتفظون فيها بالرصدات التي تصفها البيانات الشرحية للرصدات.
يضمن أعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات المحتفظ بها دوليا بقاء جميع البيانات الشرحية للنظام
2.5.2.3
 WIGOSالتي تصف الرصدات متاحة ،دون قيد ،على األقل طوال المدة التي يحتفظ فيها بالرصدات.
ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يتيحون الرصدات المحتفظ بها دوليا ً إبقاء أي بيانات شرحية إضافية
2.5.2.4
للرصدات تصف الرصدات متاحة ،دون قيد ،على األقل طوال فترة االحتفاظ بالرصدات.
2.5.3

التجميع العالمي للبيانات الشرحية للرصدات

يتيح أعضاء المنظمة للمنظمة ) ،(WMOألغراض التجميع العالمي ،مكونات البيانات الشرحية للنظام
2.5.3.1
 WIGOSالمحددة أنها إلزامية أو مشروطة (عند استيفاء الشرط).
ُيحتفظ بالتجميعات العالمية للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSفي قواعد بيانات متعددة .وقاعدة بيانات األداة ) (OSCARالتابعة
مالحظة:
لنظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSهي المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بالبيانات الشرحية
للنظام  .WIGOSوتشمل التجميعات العالمية األخرى للمكونات المحددة للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSعناصر نظام معلومات محطات
المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWSISوقاعدة بيانات المركز دعم برنامج الرصد الموقعي للجنة الفنية المشتركة
) (JCOMMPSOceanOPSوغيرها .ويرد في الملحق  2.3وصف ألغراض وإدارة نظام المعلومات التشغيلية ) (WIRللنظام العالمي المتكامل
للرصد وأداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ).(OSCAR
يوفر أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بجميع نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
2.5.3.2
التي يقومون بتشغيلها ،قواعد البيانات الشرحية الالزمة للنظام  WIGOSلإلبقاء على تحديث قواعد البيانات ذات
الصلة التي تضم البيانات الشرحية للرصدات التابعة للمنظمة ).(WMO
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يراقب أعضاء المنظمة بطريقة روتينية محتوى قواعد بيانات البيانات الشرحية للنظام WIGOS

ويدخلون جميع التغييرات الالزمة لضمان بقاء قواعد البيانات محدثة ودقيقة.
مالحظة:

قد يرغب األعضاء في التشاور مع أمانة المنظمة  WMOفي االضطالع بهذه األنشطة.

يعيّن أعضاء المنظمة منسقيهم الوطنيين المسؤولين عن إتاحة البيانات الشرحية ومراقبة محتوى قواعد
2.5.3.4
بيانات البيانات الشرحية للرصدات التابعة للمنظمة ) ،(WMOويقوموا بإبالغ األمانة بذلك.
يقوم أعضاء المنظمة الذين يفوضون إلى كيان عالمي أو إقليمي مسؤولية المنسق الوطني فيما يتعلق
2.5.3.5
بجميع شبكات الرصد التي يقومون بتشغيلها أو فيما يتعلق بجزء من تلك الشبكات بإبالغ األمانة بذلك.

إدارة الجودة

2.6
مالحظات:
.1

ترد توجيهات تفصيلية بشأن كيفية إنشاء وتنفيذ نظام إلدارة الجودة ) (QMSلضمان وتعزيز جودة نواتج وخدمات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي دليل تنفيذ نظام إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع
المنظمة رقم .)1100

.2

التعاريف والمصطلحات والمفردات والمختصرات المستخدمة فيما يتعلق بإدارة الجودة هي تلك الواردة في مجموعة معايير
لنظم إدارة الجودة ،ال سيما في إطار المعيار  ،ISO 9000:2005نظم إدارة الجودة  -األساسيات والمفردات.

.3

ال يمكن أن ينفذ نظام إلدارة الجودة سوى الهيئة التي تملك ما يلزم من موارد ووالية إلدارة نظام الرصد .وطبقا ً لنظام إدارة الجودة
التابع للمنظمة ) ،(WMOيُشجع األعضاء على اتباع الممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بها المرتبطة بتنفيذ نظام إلدارة
الجودة .غير أن واحدة أو أكثر من المنظمات الموجودة داخل بلد العضو هي التي تملك نظم الرصد وتقوم بتشغيلها وتوفر الرصدات
والبيانات الشرحية للرصدات ،وأبرزها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) .(NMHSsوفي الممارسة العملية ،يعتمد من
ثم تنفيذ إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) (WMOعلى اتخاذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لقيام هذه المنظمات بتنفيذ نظام
إلدارة الجودة.

.4

يشمل مصطلح "الرصدات" في هذا القسم "البيانات الشرحية للرصدات" أيضا ً.

2.6.1

ISO 9000

نطاق إدارة جودة النظام  WIGOSوالغرض منها

ِّ
تمكن ممارسات وإجراءات النظام  WIGOSأعضاء المنظمة من االمتثال إلطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) (WMOفيما
مالحظة:
يتعلق بجودة الرصدات.
2.6.2

مكون إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة ) (WMOمن مكونات النظام
ّ

2.6.2.1

سياسة الجودة

WIGOS

 2.6.2.1.1ينبغي ألعضاء المنظمة ،عند إنشاء وصيانة مكون نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSأن يضمنوا الحد
األمثل من الجودة الميسورة التكلفة فيما يتعلق بجميع الرصدات.
 2.6.2.1.2ينبغي ألعضاء المنظمة أن يسعوا ،من خالل عملية تحسين متواصل ،إلى إدارة وحوكمة نظم الرصد
بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة.
2.6.2.2

تطبيق المبادئ الثمانية إلدارة الجودة

ينبغي أن يطبق أعضاء المنظمة المبادئ الثمانية إلدارة الجودة على تنفيذ النظام  WIGOSعلى النحو
المحدد في التذييل .2.5
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2.6.3

عمليات إدارة جودة النظام

مالحظة:

يرد وصف عمليات وأدوار مختلف الكيانات في الملحق .1.1

2.6.3.1

تحديد متطلبات المستخدمين وتحديثها

WIGOS

يرد وصف عملية االستعراض المستمر للمتطلبات التي تقوم بها المنظمة ) (WMOلالمتثال لمتطلبات مستخدمي الرصدات في
مالحظة:
القسم  2.2.4والتذييل .2.3

2.6.3.2

وضع وتوثيق معايير وتوصيات نظم الرصد

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يشاركوا ،من خالل المشاركة في عمل اللجان الفنية ،في وضع الممارسات واإلجراءات
المعيارية والموصى بها ونظم الرصد.
2.6.3.3

تدريب الموظفين وتطوير القدرات

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا التخطيط والتنفيذ المناسبين ألنشطة التدريب وتطوير القدرات.
2.6.3.4

مراقبة األداء

 2.6.3.4.1ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة نتائج ومشورة وتقارير مراكز المراقبة المعينة وأي مشورة الحقة
ألفرقة الخبراء ،وأن يستجيبوا لها.
2.6.3.4.2

ينبغي لألعضاء استخدام نواتج وظائف رصد وتقييم الجودة الخاصة بالنظام  WIGOSواالستجابة لها.

مالحظات:
.1

ستقوم المراكز العالمية و /أو المراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبتشغيل وظيفتي مراقبة الجودة والتقييم في النظام .WIGOS

.2

يمكن التعرف على المراكز الرائدة ومراكز المراقبة القائمة بأنها تمتلك وظيفة رصد و/أو تقييم الجودة في النظام  ،WIGOSومن ثم
يمكنها تحديد القضايا التي تسترعي انتباه األعضاء إليها.

.3

ترد المزيد من اإلرشادات بشأن النظام  WDQMSفي دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1165

2.6.3.5

التعليقات ،وإدارة التغيير ،والتحسين

 2.6.3.5.1ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة أن يصححوا في الوقت المناسب المشكالت والحوادث التي تحددها
وظائف نظام مراقبة جودة بيانات النظام  ،WIGOSووجود عملية تُنفذ وتُحدث لتصويب الوثائق.
يمكن التعرف على المراكز الرائدة ومراكز المراقبة القائمة بأنها تمتلك وظيفة (أو وظيفتي) مراقبة الجودة و/أو التقييم في
مالحظة:
النظام  ،WIGOSومن ثم يمكنها تحديد القضايا التي تسترعي انتباه األعضاء إليها.

 2.6.3.5.2ينبغي أن يحلل أعضاء المنظمة ،بعد تحديد المشكالت والحوادث المتصلة بنوعية الرصدات ،أو بعد
اإلخطار بها ،المشكلة المكتشفة وأن ينفذوا التحسينات الضرورية في الممارسات واإلجراءات التشغيلية لإلقالل إلى
أدنى حد من أثرها السلبي والحيلولة دون معاودة حدوثها في المستقبل.
2.6.3.5.3

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة توثيق التغييرات المدخلة على الممارسات واإلجراءات التشغيلية.
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جوانب النظام  WIGOSالمتعلقة بإنشاء وتنفيذ نظم إدارة الجودة في أعضاء المنظمة
يحدد هذا القسم متطلبات إدماج ممارسات وإجراءات النظام

WIGOS

في نظم إدارة الجودة الخاصة بأعضاء المنظمة .وتستند

المتطلبات إلى الفقرات الثماني الواردة في المعيار  .ISO 9001وترد في دليل تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا ومقدمي الخدمات ذوي الصلة اآلخرين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1100مذكرات تفسيرية مستفيضة بشأن الفقرات الثماني.
وتقابل األقسام الفرعية الخمسة التي تلي ذلك آخر خمس فقرات ،بحيث توفر مزيدا ً من التفاصيل عن العناصر المطلوبة في نظام إلدارة
الجودة.

2.6.4.1

المتطلبات العامة لمحتوى نظم إدارة الجودة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة عملياتهم وتفاعالتهم الرفيعة المستوى التي تفضي إلى توفير الرصدات.
إضافة إلى أحكام النظام  WIGOSالمحددة ،توجد متطلبات عامة أخرى كثيرة بشأن محتوى نظام إلدارة الجودة ال تقتصر
مالحظة:
على رصدات النظام  ،WIGOSومن ثم فإنها ليست مكررة هنا.

2.6.4.2

المتطلبات المتعلقة باإلدارة والتخطيط

2.6.4.2.1

ينبغي أن يُظهر أعضاء المنظمة ويوثقوا بوضوح التزامهم بإدماج ممارسات إدارة جودة النظام WIGOS

في نظمهم إلدارة الجودة.
 2.6.4.2.2ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة بعناية وأن يستعرضوا بطريقة روتينية متطلبات المستخدمين فيما يتعلق
بالرصدات قبل محاولة تلبية احتياجات المستخدمين.
2.6.4.2.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضمنوا اتساق سياسة الجودة المنشورة مع سياسة جودة النظام .WIGOS

 2.6.4.2.4ينبغي أن يوضح أعضاء المنظمة أهداف عمليات الرصد التي سيقومون بها في المستقبل لتنوير أصحاب
المصلحة والمستخدمين والزبائن بشأن التطوير المتوقع لنظم الرصد التي يقومون بتشغيلها والتغييرات التي تُدخل على
تلك النظم ،وذلك كمساهمة في النظام .WIGOS
مالحظة:

تشكل األهداف المشار إليها في هذا الحكم أهداف جودة النظام .WIGOS

2.6.4.2.5

ينبغي أن يعين أعضاء المنظمة مديراً للجودة.

2.6.4.3

المتطلبات المتعلقة بإدارة الموارد

 2.6.4.3.1ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويقدموا الموارد الالزمة لمواصلة عملياتهم وإجراءاتهم ولتحسين فعالية
وكفاءة تلك العمليات واإلجراءات بصورة مستمرة.
2.6.4.3.2

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة الكفاءات الالزمة للموظفين المشاركين في تقديم الرصدات.

 2.6.4.3.3ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الخطوات الالزمة لتصحيح أي أوجه قصور في الكفاءات تُحدَّد فيما يتعلق
بالموظفين الجدد أو الموجودين.
2.6.4.3.4

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة سياسات وإجراءات لصيانة الهياكل األساسية المطلوبة لتقديم الرصدات.

2.6.4.4

المتطلبات المتعلقة بتقديم الرصدات

2.6.4.4.1

ينبغي أن يجري أعضاء المنظمة تخطيطا ً سليما ً لتقديم الرصدات.

مالحظة:

يشمل هذا التخطيط ما يلي:
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(أ)

تحديد متطلبات المستخدمين والزبائن واستعراضها باستمرار؛

(ب) ترجمة متطلبات المستخدمين والزبائن إلى أهداف وغايات لعمليات الرصد ولتصميم نظم الرصد؛
(ج) التخصيص األولي والمتواصل لموارد كافية لجميع جوانب عمليات تصميم نظم الرصد وتنفيذها وصيانتها؛
(د) تنفيذ عمليات وأنشطة التصميم ،بما في ذلك استراتيجيات االتصال وإدارة المخاطر ،التي تكفل إنشاء وتنفيذ نظم للرصد قادرة على تلبية
األهداف ومتطلبات المستخدمين والزبائن؛
(هـ) التوثيق المناسب والمتواصل لعمليات التخطيط ولنتائجها.

 2.6.4.4.2ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة مستخدمي نظم الرصد التابعة لهم وأن يحددوا ويوثقوا متطلبات
مستخدميهم فيما يتعلق بالرصدات.
مالحظة:
(أ)

يشمل ذلك ما يلي:

عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتي تقوم بها المنظمة ) ،(WMOالمبينة في القسم  2.2.4والتذييل 2.3؛

(ب) العمليات األخرى لتحديد متطلبات المستخدمين في إطار برامج المنظمة ) (WMOمن خالل أنشطة اللجان الفنية للمنظمة )(WMO؛
(ج) العمليات اإلقليمية من خالل أنشطة االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوغيرها من مجموعات األعضاء المتعددة األطراف؛
(د) العمليات الوطنية.
2.6.4.4.3

ينبغي أن يكون لدى أعضاء المنظمة وصف واضح للمتطلبات المتفق عليها.

من المهم مالحظة الفرق بين المتطلبات التي تمثل مطامح والمتطلبات المتفق عليها .وتحديد المتطلبات يوفر المعلومات
مالحظة:
األساسية لمراقبة وقياس مدى المطابقة.

 2.6.4.4.4ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة أي متطلبات إلزامية أو تنظيمية فيما يتعلق بتقديم الرصدات وأن يتقيدوا
بتلك المتطلبات.
2.6.4.4.5

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يصمموا وينشئوا ،أو ينفذوا ،نظما ً للرصد لتلبية متطلبات المستخدمين المتفق

عليها.
 2.6.4.4.6ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة عملية رسمية إلدارة التغيير لضمان تقييم جميع التغييرات والموافقة
عليها وتنفيذها واستعراضها بطريقة خاضعة للمراقبة.
2.6.4.4.7

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بعمليات الشراء بطريقة خاضعة للمراقبة.

نظم الرصد بالغة التخصص وكثيرا ً ما تقتضي نفقات كبيرة ،مما يقتضي من الموظفين المسؤولين عن أوامر الشراء أو عن
مالحظة:
توفير المعلومات للموردين أن تكون المعلومات والمواصفات المقدمة واضحة وال لبس فيها ومستندة إلى أهداف التصميم ومتطلبات النظام
للتمكين من توريد النواتج والخدمات المناسبة .ويستتبع االضطالع بعملية الشراء بطريقة خاضعة للمراقبة تطبيق ما يلي:
(أ)

كتابة خصائص جميع متطلبات األداء الخاصة بالمعدات و/أو الخدمات؛

(ب)

ضمان خضوع الشراء لعملية تنافسية يشارك فيها أكثر من مرشح واحد من أجل توريد المعدات أو الخدمات؛

(ج)

تقييم المرشحين لتوريد المعدات أو الخدمات استناداً إلى الجدارة والمالءمة للغرض ،وهو ما يمكن التحقق منه من خالل ما يلي:
’‘1

تقديم عطاءات أو أسعار مكتوبة من المرشحين؛

’‘2

الخبرة أو أدلة منقولة موثوق بها لألداء السابق؛
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توصية عضو المنظمة أو منظمات ووكاالت معترف بها؛

(د) توثيق عملية الشراء ونتائجها.

 2.6.4.4.8ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في نظمهم إلدارة الجودة أحكام النظام  WIGOSالتي تتناول طرق
الرصد ،والمعايرة وإمكانية التتبع ،والممارسات التشغيلية ،والصيانة ،والبيانات الشرحية للرصدات.
2.6.4.4.9

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة الممارسات واإلجراءات التي تضمن بقاء الرصدات دقيقة.

مالحظتان:
.1

سبل تحقيق ذلك الخوارزميات اآللية والتفتيش اليدوي
من الالزم التأكد من الرصدات لضرورة أن تفي بالمتطلبات المتفق عليها .وتشمل ُ
واإلشراف.

.2

ينبغي أيضا ً دمج المخرجات المتاحة من وظائف مراقبة الجودة والتقييم وإدارة الحوادث التابعة للنظام  WIGOSفي تلك الممارسات
واإلجراءات.

2.6.4.5

متطلبات المراقبة ،وقياس األداء ،والتحليل ،والتحسين

 2.6.4.5.1ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة متطلبات المستخدمين المتفق عليها فيما يتعلق بالرصدات (انظر
 )2.6.4.4كأساس لتحديد وتنفيذ مقاييس األداء والنجاح المالئمة.
مالحظتان:
.1

من المهم اكتساب فهم واضح لمدى رضا المستخدمين عن الرصدات .ويتطلب هذا مراقبة المعلومات المتصلة بتصور المستخدمين وما
إذا كانت توقعاتهم قد لُبيت .ومن الشائع استخدام االستقصاءات لهذا الغرض.

.2

وإن عتبات المراقبة والتقييم الخاصة بالنظام  WDQMSوالتي تؤدي إلى إثارة القضايا والحوادث التي ست ُطرح على األعضاء من خالل
وظيفة إدارة الحوادث ،تستند إلى متطلبات المستخدم المتفق عليها.

2.6.4.5.2

ينبغي أن ينفذ أعضاء المنظمة أنشطة للحصول على معلومات عن مدى رضا مستخدمي الرصدات.

 2.6.4.5.3ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة توعية الموظفين بالطرق التي استُخدمت من أجل تحديد تصورات
المستخدمين وتوقعاتهم وتوعيتهم بأن هذه الطرق قد ُ
طبقت باستمرار.
 2.6.4.5.4ينبغي أن يجري أعضاء المنظمة بانتظام مراجعات داخلية لعمليات وإجراءات النظام  WIGOSوأن
يحللوا نتائج تلك المراجعات كجزء من عمليات إدارة نظام الرصد.
يرد تفسير تفصيلي لمتطلبات عملية المراجعة الداخلية في دليل تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
مالحظة:
والهيدرولوجيا ومقدمي الخدمات ذوي الصلة اآلخرين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1100الفصل  ،4القسم  ،4.5المادة  ،9االشتراط .9.2
2.6.4.5.5

ينبغي أن يراقب أعضاء المنظمة درجة التقيد بالعمليات والمتطلبات المحددة إلنتاج الرصدات.

مالحظة:

من المثالي إجراء عملية مراقبة األداء على ضوء مؤشرات األداء الرئيسية المحددة ومستويات األداء المستهدفة.

 2.6.4.5.6ينبغي أن يراقب أعضاء المنظمة ويقيسوا مدى مالءمة رصداتهم للغرض منها ومدى جودتها عند إنتاج
تلك الرصدات من أجل مقارنة خصائصها بالمتطلبات المتفق عليها.
مالحظة:
(أ)

يشمل ذلك ما يلي:

استنباط مؤشرات أداء وما يرتبط بها من أهداف ّ
معدة يدويا ً أو آليا ً ،وتنفيذها وتحليلها بشكل روتيني؛
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(ب) المعاينة اليدوية لبيانات الرصدات المنتجة واإلشراف عليها.

 2.6.4.5.7ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة نواتج وظائف مراقبة الجودة والتقييم وإدارة الحوادث التابعة للنظام
 WIGOSمن أجل رصد وتأكيد مالءمة رصداتهم وجودتها.
 2.6.4.5.8ينبغي أن يسجل أعضاء المنظمة حاالت عدم التطابق مع المتطلبات ،وأن يسعوا إلى تصحيح المشاكل
والحوادث في الوقت المناسب.
مالحظة:

يمكن أن تساعد وظيفة إدارة الحوادث في النظام  WDQMSاألعضاء في تحديد حاالت عدم االمتثال للمتطلبات.

2.6.4.5.9

ينبغي أن يتعهد أعضاء المنظمة إجرا ًء تصحيحيا ً موثقا ً بشأن الرصدات.

 2.6.4.5.10ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة وينفذوا إجراءات تصف كيفية تحديد الرصدات أو البيانات الشرحية
للرصدات غير المطابقة ،وكيفية التعامل معها ،ومن المسؤول عن تقرير ما يجب القيام به ،وما هو اإلجراء الذي يجب
اتخاذه ،وما هي السجالت التي يجب حفظها.
يرد تفسير تفصيلي لمتطلبات عملية اإلجراءات التصحيحية في دليل تنفيذ نظام لمراقبة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد
مالحظة:
الجوية والهيدرولوجيا ومقدمي الخدمات ذوي الصلة اآلخرين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1100الفصل  ،4القسم  ،4.5المادة  ،10االشتراط .10.2

 2.6.4.5.11ينبغي أن يحلل أعضاء المنظمة نتائج المراقبة الكتشاف أي تغييرات واتجاهات وأوجه قصور ذات صلة
باألداء والستخدام النتائج والتحليالت كمدخالت من أجل التحسين المتواصل.
مالحظتان:
.1

يساعد تحليل االتجاهات واتخاذ إجراءات قبل حدوث حالة عدم مطابقة على الحيلولة دون نشوء مشاكل.

.2

التحليل الدقيق للتوجهات ضروري للتمييز بين انسياق المعدات والتغيير المادي للمعلمة المادية.

 2.6.4.5.12ينبغي أن يستخدم األعضاء نواتج وظائف مراقبة الجودة والتقييم وإدارة الحوادث التابعة للنظام WIGOS

كمدخالت للمساهمة في التحسين المستمر.
 2.6.4.5.13ينبغي أن يحتفظ أعضاء المنظمة بإجراءات موثقة لألعمال الوقائية ذات صلة بنظم الرصد وأن يضمنوا
أن يكون الموظفون على وعي بتطبيقها الروتيني ،وأن يجري تدريبهم على ذلك التطبيق عند الضرورة.
مالحظة:
العملية.

يجوز إيالء االعتبار الواجب للجمع ما بين إجراءات األعمال الوقائية واإلجراءات التصحيحية حرصا ً على الكفاءة ولتبسيط

2.6.5

االمتثال ،وإصدار الشهادات ،واالعتماد

بينما تشجع المنظمة ) (WMOعلى إصدار شهادات لنظم إدارة الجودة الموجودة لدى أعضائها من جانب وكاالت معتمدة ،ال
مالحظة:
يوجد شرط منظم عام إلصدار الشهادات لنظم إدارة الجودة فيما يتعلق بمكون نظم الرصد التابعة للنظام  ،WIGOSما لم يُطلب خالف ذلك
المكونة للنظام .WIGOS
بشأن أي نظام أو نظام فرعي معين من النظم أو النظم الفرعية
ِّ
2.6.6

التوثيق

ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة سياسة الجودة الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد )(2.6.2.1
2.6.6.1
وأهداف تلك الجودة ( )2.6.4.2في مرجع جودة نظم إدارة الجودة الخاصة بهم.

ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بهم تلك الوثائق التي تبين
2.6.6.2
اإلجراءات ذات الصلة بالنظام  ،WIGOSبما في ذلك على وجه الخصوص تلك المتعلقة بمراقبة الرصدات غير
المطابقة ،واإلجراءات التصحيحية ،واألعمال الوقائية.
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ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بهم تلك الوثائق التي تبين
2.6.6.3
اإلجراءات المطلوبة لضمان فعالية تخطيط وتشغيل ومراقبة عمليات النظام  WIGOSلديهم.
ينبغي أن يدرج أعضاء المنظمة في وثائق نظم إدارة الجودة الخاصة بهم تلك السجالت التي يقتضيها
2.6.6.4
المعيار .ISO 9001
ترد معلومات أكثر تفصيالً عن متطلبات التوثيق في دليل تنفيذ نظام إلدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد
مالحظة:
الجوية والهيدرولوجيا ومقدمي الخدمات ذوي الصلة اآلخرين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1100الفصل  ،4القسم  ،4.5المادة  ،4االشتراط .4.4
2.7

تطوير القدرات

2.7.1

لمحة عامة

2.7.1.1
.WIGOS

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة احتياجاتهم فيما يتعلق بتطوير القدرات في جميع مجاالت نشاط النظام

2.7.1.2

ينبغي أن يضع أعضاء المنظمة خططا ً لتلبية احتياجاتهم من حيث تطوير القدرات.

إضافة إلى الموارد الوطنية المخصصة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،قد يُتاح الدعم من وكاالت محلية
مالحظة:
أخرى من خالل االتحادات اإلقليمية المعنية للمنظمة ) (WMOالتابعة لها ،وبالنسبة لألعضاء اآلخرين من خالل الترتيبات الثنائية والمتعددة
األطراف ،وبرامج المنظمة )( (WMOبما في ذلك اللجان الفنية المناسبة).

ينبغي أن يقيم أعضاء المنظمة أوجه تعاون ثنائية ومتعدد األطراف ،داخل إقليمهم وخارجه عند الضرورة
2.7.1.3
لتلبية االحتياجات المتعلقة بتطوير القدرات.
ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة ،عند تخطيط أنشطة تطوير القدرات ،نهجا ً كليا ً يأخذ في االعتبار
2.7.1.4
المتطلبات من حيث الموارد المؤسسية والمتعلقة بالهياكل األساسية واإلجرائية والبشرية لدعم كل من متطلبات الموارد
الحالية والمتواصلة ألغراض التركيب والتشغيل والصيانة والتفتيش والتدريب .ولهذا الغرض ،ينبغي أن يعد أعضاء
المنظمة خططا ً محددة لتطوير القدرات ذات أهداف قابلة للقياس للتمكين من التنفيذ والمراقبة والتقييم بفعالية.
ينبغي التخطيط سلفا ً للحصول على أموال لتلبية هذه المتطلبات ،بما يتماشى مع السياسة الوطنية لألعضاء ،بهدف ضمان
مالحظة:
استدامة الشبكات الطويلة األجل.
2.7.2

التدريب

يوفر أعضاء المنظمة التدريب المالئم لموظفيهم ،أو يتخذون إجراءات أخرى مناسبة ،لضمان تأهيل
2.7.2.1
جميع الموظفين تأهيال مناسبا ولضمان كفاءتهم ألداء العمل المسند إليهم.
مالحظة:

ينطبق هذا الشرط على كل من التدريب /التمهيدي األولي للتوظيف والتطوير المهني المتواصل.

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة أن تكون المؤهالت والكفاءات والمهارات (ومن ثم التدريب) وأعداد
2.7.2.2
موظفيه أو المتعاقدين اآلخرين مضاهية لنطاق المهام التي يجب أداؤها.
2.7.2.3

ينبغي أن يُبلغ أعضاء المنظمة الموظفين بأدوارهم والكيفية التي يساهمون بها في تحقيق أهداف الجودة.
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تطوير قدرات الهياكل األساسية

ينبغي أن يستعرض أعضاء المنظمة بانتظام ما يوجد لديهم من هياكل أساسية لجمع وإتاحة الرصدات والبيانات
الشرحية للرصدات وأن يضعوا ،حسب الضرورة ،خططا ً محددة األولويات وأولويات لتطوير القدرات.

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

التذييل  - 2.1المبادئ المتعلقة بتصميم شبكات الرصد
.1

)(OSND

خدمة مجاالت تطبيق كثيرة

ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تستوفي متطلبات مجاالت تطبيق متعددة في برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج التي
تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها.
.2

تلبية متطلبات المستخدمين

ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تلبي متطلبات المستخدمين المعلنة ،من حيث المتغيرات الجيوفيزيائية التي يجب
رصدها وما يلزم من استبانة مكانية وزمنية ،وعدم يقين ،و ُحسن توقيت ،واستقرار.
.3

تلبية المتطلبات الوطنية واإلقليمية والعالمية

ينبغي لشبكات الرصد المصممة لتلبية االحتياجات الوطنية أن تأخذ في االعتبار أيضا ً احتياجات المنظمة ) (WMOعلى
الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
.4

تصميم شبكات مناسبة مكانيا

حيثما كانت هناك متطلبات مستخدمين على مستوى رفيع تنطوي على وجود حاجة إلى وحدة مكانية وزمنية في
الرصدات ،ينبغي أن يأخذ تصميم الشبكات أيضا ً في االعتبار متطلبات المستخدمين اآلخرين ،من قبيل تمثيلية الرصدات
وفائدتها.
.5

تصميم شبكات فعالة بالنسبة للتكلفة

ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تحقق أكثر استخدام فعال بالنسبة للتكلفة للموارد المتاحة .وسيشمل هذا استخدام
شبكات رصد مر ّكبة.
.6

تحقيق التجانس في بيانات الرصد

ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث يلبي مستوى تجانس بيانات الرصدات المقدمة احتياجات التطبيقات المقصودة.
.7

التصميم من خالل اتباع نهج متعدد المستويات

ينبغي أن يستخدم تصميم شبكات الرصد هيكالً متعدد المستويات ،يمكن من خالله نقل المعلومات من الرصدات
المرجعية العالية الجودة واستخدامها لتحسين نوعية وفائدة الرصدات األخرى.
.8

تصميم شبكات مستقرة ويمكن التعويل عليها

ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تكون مستقرة ويمكن التعويل عليها.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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إتاحة بيانات الرصد

ينبغي تصميم شبكات الرصد وتطويرها على نحو يضمن إتاحة الرصدات ألعضاء المنظمة ) (WMOاآلخرين ،باستبانة
مكانية وزمنية وفي الوقت المناسب لتلبية احتياجات التطبيقات اإلقليمية والعالمية.
.10

توفير معلومات كي يتسنى تفسير الرصدات

ينبغي تصميم وتشغيل شبكات الرصد بطريقة تتيح توثيق تفاصيل وتاريخ األدوات وبيئاتها وأحوالها التشغيلية
وإجراءات معالجة البيانات الخاصة بها وغيرها من العوامل الوثيقة الصلة بفهم بيانات الرصد وتفسيرها (أي البيانات
الشرحية) والتعامل معها بنفس العناية التي توثّق وتُعامل بها البيانات نفسها.
.11

تحقيق استدامة الشبكات

ينبغي العمل على إدخال تحسينات في توافر الرصدات المستدام من خالل تصميم وتمويل شبكات مستدامة في األجل
الطويل بما في ذلك ،عند االقتضاء ،من خالل تحويل نظم البحوث إلى نظم تشغيلية.
.12

إدارة التغيير

ينبغي أن يضمن تصميم شبكات الرصد الجديدة والتغييرات التي يجري إدخالها على الشبكات القائمة وجود درجة كافية
من االتساق في الرصدات وجودتها واستمراريتها أثناء االنتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

التذييل  - 2.2مبادئ مراقبة المناخ للنظام العالمي لرصد المناخ
2.2.1

(أ)

)(GCOS

ينبغي أن تمتثل نظم مراقبة المناخ الفعالة للمبادئ التالية:

يجب التأكيد على تأثير النظم أو التغييرات الجديدة على النظم القائمة قبل التنفيذ؛

(ب) ضرورة فترة انتقال بين نظم المراقبة الجديدة والقديمة؛
(ج) ينبغي توثيق التفاصيل والظروف المحلية ،واألدوات وإجراءات التشغيل وخزارزميات معالجة البيانات وغيرها
من العناصر ذات الصلة بتفسير البيانات (كالبيانات الشرحية) كما ينبغي معالجتها بنفس العناية التي تعالج بها
البيانات ذاتها؛
(د)

ينبغي تقييم جودة وتجانس البيانات بشكل منتظم في إطار عمليات روتينية؛

(هـ) ينبغي إدماج دراسة االحتياجات إلى نواتج وتقييمات بيئية وخاصة بمراقبة المناخ ،من قبيل تقييمات الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،في أولويات الرصد على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛
(و)

ينبغي مواصلة تشغيل المحطات ونظم الرصد التي لم تتعطل تاريخيا؛

(ز)

ينبغي تركيز أولوية عالية فيما يتعلق بالرصدات اإلضافية على األقاليم القليلة البيانات ،والقليلة البارامترات
المرصودة ،واألقاليم الحساسة للتغيير ،وعلى القياسات الرئيسية ذات االستدامة الزمنية غير الكافية؛
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(ح) ينبغي تحديد المتطلبات الطويلة األجل ،بما في ذلك التواترات المناسبة ألخذ عينات ،لمصممي الشبكات والقائمين
بتشغيلها ومهندسي أدواتها عند بدء تصميم النظام وتنفيذه؛
(ط) ينبغي النهوض بتحويل نظم الرصد البحثية إلى عمليات طويلة األجل بطريقة مخططة بعناية؛
(ي) ينبغي إدراج نظم إدارة البيانات التي تيسر الحصول على البيانات والنواتج واستخدامها وتفسيرها كعناصر
أساسية من عناصر نظم مراقبة المناخ.
فضالً عن ذلك ،من الالزم أن يقوم مشغلو النظم الساتلية لمراقبة المناخ بما يلي:
-

اتخاذ خطوات لجعل معايرة اإلشعاعية ،ومراقبة المعايرة ،والمعايرة التبادلية من ساتل إلى ساتل في الكوكبة
التشغيلية الكاملة جزءاً من نظام السواتل التشغيلية؛

-

اتخاذ خطوات ألخذ عينات من نظام األرض على نحو يتيح إيجاد حل للتغيرات ذات الصلة بالمناخ (التي تحدث
أثناء النهار ،أو موسميا ً ،أو الطويلة األجل ما بين السنوات).

2.2.2

(أ)

ينبغي أن تتقيّد النظم الساتلية لمراقبة المناخ بالمبادئ المحددة التالية:
مواصلة أخذ عينات باستمرار أثناء الدورة النهارية (لإلقالل إلى أدنى حد من تأثيرات تهاوي المدار وانجراف
المدار)؛

(ب) ينبغي ضمان فترة تداخل مناسبة بين النظم الساتلية الجديدة والنظم الساتلية القديمة تكفي لتحديد التحيزات فيما
بين السواتل والحفاظ على تجانس واتساق رصدات السالسل الزمنية؛
(ج) ينبغي ضمان استمرارية القياسات الساتلية (أي إزالة الثغرات في السجل الطويل األجل ،من خالل اإلطالق
المناسب واالستراتيجيات المدارية)؛
(د)

ينبغي ضمان توصيف ومعايرة األدوات بصرامة قبل اإلطالق ،بما في ذلك التأكد من اإلشعاعية على مقياس
دولي لإلشعاعية يتيحه معهد وطني لألرصاد الجوية؛

(هـ) ينبغي ضمان إجراء معايرة على المتن مالئمة لرصدات نظام المناخ ومراقبة ما يرتبط بها من خصائص
األدوات؛
(و)

ينبغي إدامة اإلنتاج التشغيلي للنواتج المناخية ذات األولوية وينبغي إدخال نواتج جديدة مستعرضة من األقران
حسب االقتضاء؛

(ز)

ينبغي إنشاء وصيانة نظم البيانات الالزمة لتيسير حصول المستخدمين على النواتج المناخية والبيانات الشرحية
والبيانات األولية ،بما في ذلك البيانات الرئيسية للتحليل المتأخر؛

(ح) مواصلة استخدام أدوات أساسية عاملة تستوفي متطلبات المعايرة واالستقرار المذكورة أعاله إلى أطول مدة
ممكنة ،حتى عندما تكون هذه األدوات موجودة على متن سواتل خارج الخدمة؛
(ط) ينبغي الحفاظ على التكامل في الرصدات األساسية الموقعية من أجل القياسات الساتلية من خالل األنشطة
المالئمة والتعاون المالئم؛
(ي) ينبغي تحديد األخطاء العشوائية والتحيزات المعتمدة على الوقت في الرصدات الساتلية والنواتج المشتقة.
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105

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

التذييل  - 2.3عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRفي المنظمة
.1

)(WMO

لمحة عامة

تجمع عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتي تقوم بها المنظمة ) :(WMOمعلومات عن تطور متطلبات
أعضاء المنظمة بشأن الرصدات في مجاالت تطبيق المنظمة  WMOالتي تستخدم الرصدات مباشرةً  -وقائمتها متاحة
على  - https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-processومعلومات عن مدى تلبية مكون
نظم الرصد الحالية والمخططة التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلتلك المتطلبات؛ وتوجيها ً من الخبراء
في كل مجال من مجاالت التطبيق بشأن الثغرات وأولويات معالجة أوجه القصور والفرص في مكون نظم الرصد
التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛ وبالتالي خطط تطوير نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOفي
المستقبل.
ومجاالت التطبيق هي:
(أ)

التنبؤ العددي العالمي بالطقس )(GNWP؛

(ب) التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة )(HRNWP؛
(ج) التنبؤ اآلني والتنبؤ القصير المدى جداً )(NVSRF؛
(د)

التنبؤ الفصلي والسنوي )(SIAF؛

(هـ) األرصاد الجوية للطيران؛
(و)

التنبؤ بتكوين الغالف الجوي؛

(ز)

مراقبة تكوين الغالف الجوي؛

(ح) تكوين الغالف الجوي من أجل التطبيقات الحضرية؛
(ط) تطبيقات المحيطات؛
(ي) األرصاد الجوية الزراعية؛
(ك) الهيدرولوجيا؛
( ل)

مراقبة المناخ (على النحو المضطلع به من خالل النظام العالمي لرصد المناخ (GCOS؛

(م)

التطبيقات المناخية؛

(ن) الطقس الفضائي؛
(س) علم المناخ.
يوجد وصف تفصيلي وحديث لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRعلى الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOفي
مالحظة:
.https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process
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ويجري النظر أيضا ً في متطلبات الرصد من أجل األنشطة القطبية التي تضطلع بها المنظمة ) (WMOومن أجل اإلطار
العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
ويُحدَّد خبير لكل مجال من مجاالت التطبيق ليكون جهة االتصال .ولذلك الخبير دور بالغ األهمية كقناة لالستعراض
المستمر للمتطلب ات بالنسبة للمدخالت والتعليقات من أصحاب المصلحة أجمعين فيما يتعلق بمجال التطبيق ذلك.
وينبغي أن تنسق جهة االتصال المعينة مع أوساط مجال التطبيق التابعة له (لجنة فنية ،أو برنامج ،أو برنامج مشمول
برعاية مشتركة ،حسب االقتضاء) حسبما تقتضي الحاجة من أجل أداء المهام التالية:
(أ)

دراسة ما إذا كان من المناسب تمثيل مجال التطبيق في عدة تطبيقات فرعية؛

(ب) تقديم متطلبات المستخدمين الكمية بشأن الرصدات إلى قاعدة بيانات متطلبات أداة تحليل واستعراض قدرة نظم
الرصد (انظر ،)https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities
واستعراض هذه المتطلبات وتحديثها باستمرار ،وإدخال التغييرات حسب الحاجة (جهات االتصال مزودة بحقوق
الوصول الالزمة)؛
(ج) إنتاج واستعراض وتنقيح بيان التوجيه الخاص بمجال التطبيق؛
(د)

استعراض الكيفية التي تؤخذ بها األنشطة الشاملة لعدة قطاعات (مثالً ،الغالف الجليدي ،والخدمات المناخية) في
االعتبار في قاعدة بيانات متطلبات المستخدمين وفي بيان التوجيه الخاص بمجال التطبيق.

ت ُخزن متطلبات مستخدمي الرصدات التي ت ُجمع من خالل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRوت ُتاح بواسطة
مالحظة:
موارد المعلومات التشغيلية ) (WIRالتابعة للنظام ( WIGOSقاعدة بيانات متطلبات أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد) على النحو المبين
بالتفصيل في الملحق .2.3

وتتألف عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRمن أربع مراحل ،على النحو المبين في الشكل
أدناه):ELEMENT REF: (Floating object
.1

استعراض متطلبات المستخدمين المتحررة من حيث التكنولوجيا (أي غير المقيّدة بأي نوع معيّن من تكنولوجيا
الرصد) المتعلقة بالرصدات ،في إطار كل مجال من مجاالت التطبيق التابعة للمنظمة )( (WMOانظر القسم
)2.1؛

.2

استعراض قدرات الرصد الموجودة لدى نظم الرصد القائمة والمخططة ،السطحية القاعدة والفضائية القاعدة على
حد سواء؛

.3

استعراض تقييمي ،ومقارنة للمتطلبات مع قدرات نظام المراقبة؛

.4

بيان توجيه يوفر تحليالً للثغرات مع توصيات بشأن معالجة الثغرات فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت التطبيق.
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_ar.eps
END ELEMENT

تمثيل تخطيطي للخطوات التي تشملها عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.
END ELEMENT

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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استعراض متطلبات مستخدمي الرصدات

مالحظتان:
.1

يرد وصف مختصر لهذه المرحلة من مراحل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRفي القسم .2.1

.2

المجمعة وتقدم إلى جهات االتصال تفاصيل إضافية بشأنها ،آخذة في االعتبار
تدرس االتحادات اإلقليمية متطلبات المستخدمين
ّ
المتطلبات الخاصة باإلقليم والسلطات المعنية بأحواض األنهار العابرة للحدود.

.3

استعراض قدرات نظم الرصد الحالية والمخططة

يتخذ أعضاء المنظمة خطوات لجمع بيانات عن القدرات الحالية والمخططة لنظم الرصد ،واستعراضها وتسجيلها
وإتاحتها.
مالحظة:
القسم .2.5

َّ
تقدم المعلومات المتعلقة بقدرات نظم الرصد في شكل بيانات شرحية ويجب إتاحتها لتجميعها على نطاق العالم وفقا ً ألحكام

.4

االستعراض التقييمي

يبدأ هذا النشاط البرنامجي للمنظمة ) (WMOبمساعدة من جهات االتصال المعنية بمجاالت التطبيق .وهو يقارن بين
مالحظة:
المتطلبات الكمية لمستخدمي الرصدات لكل مجال من مجاالت التطبيق وقدرات نظم الرصد.

.5

بيانات التوجيه

مالحظتان:
.1

كتحليل للثغرات ويحدد أولويات العمل ،أي أيسر المبادرات وأكثرها فائدة وأقلها
يفسر بيان التوجيه مخرجات االستعراض التقييمي
ٍ
تكلفة لسد الفجوات المحددة أو أوجه القصور المحددة في مكون نظم الرصد التابع للنظام ) (WIGOSفيما يتعلق بمجال من مجاالت
التطبيق .وهذا يعتمد على التقدير الموضوعي وخبرة جهة االتصال وجميع الخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يستشيرونهم في
إطار مجال التطبيق التابع لهم.

.2

تتطلب هذه المرحلة من مراحل عملية االستعراض المستمر ) (RRRمن جهات االتصال المعنية بمجاالت التطبيق أن تنسق مع أوساط
مجاالت التطبيق التابعة لهم ومع أصحاب المصلحة حسب الحاجة من أجل إنتاج واستعراض وتنقيح بيان التوجيه الخاص بمجال
التطبيق.

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

التذييل  - 2.4معيار البيانات الشرحية للنظام

)(WIGOS

يقدم هذا التذييل مواصفات فنية طبقا ً للقرار  - (EC-68) 12إجراء المسار السريع إلدخال تعديالت على المراجع واألدلة التي
مالحظة:
تتولى لجنة النظم األساسية إدارتها.

.1

لمحة عامة

يشير هذا التذييل إلى معيار البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSالذي يتألف من مجموعة من عناصر البيانات الشرحية
المكونة للنظام
للرصدات التي يجب إتاحتها دولياً .وهي مطلوبة من أجل التفسير الفعال للرصدات من جميع نظم الرصد
ِّ
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 WIGOSمن جانب المستخدمين ،مما يتيح لهم الح صول على معلومات هامة عن سبب ومكان وكيفية إجراء رصدات،
مع الكيفية التي تعالج بها البيانات األولية ونوعية البيانات .وجدير بالذكر أن البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالمطلوبة
من مكونات محددة أو من نظم فرعية يرد تفصيل لها في القسمين  3و 8من هذا المرجع.
ويعرض الجد ول الوارد أدناه فئات (أو مجموعات) البيانات الشرحية ،التي يحتوي كل منها على واحد أو أكثر من
العناصر .ويصنّف كل عنصر (باستخدام نفس التكنولوجيا التي تستخدمها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) )(ISOإما
باعتبارها إلزامية ) ،(Mأو شرطية ) ،(Cأو اختيارية ).(O
ويُحدد معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1192تعريفا ً أكثر تفصيالً لكل عنصر من
عناصر البيانات الشرحية ،إلى جانب مذكرات وأمثلة ،فضالً عن تفسير للشرط الذي يجب أن ينطبق على العناصر
الشرطية.

.2

التزامات األعضاء

تتاح دائما عناصر البيانات الشرحية اإللزامية .ويجب أال يكون محتوى الحقول المقابلة فارغا أبدا ،وينبغي أن تتاح إما
قيمة البيانات الشرحية ،أو في حاالت محددة سبب عدم وجود قيمة.
وتتاح عناصر البيانات الشرحية الشرطية عندما يستوفى الشرط المحدد أو الشروط المحددة ،وفي هذه الحالة يجب
أال يكون محتوى الحقول المقابلة فارغا أبدا ،ويجب إما أن تتاح "قيمة" البيانات الشرحية أو سبب عدم وجود قيمة
لها.
وينبغي إتاحة عناصر البيانات الشرحية االختيارية ،ألنها توفر معلومات مفيدة يمكن أن تساعد على فهم أي رصدة فهما ً
أفضل .وهذه العناصر من المرجح أن تكون هامةً ألوساط معينة ،ولكنها أقل أهمية ألوساط أخرى.

.3

االعتماد من خالل نهج مرحلي

تحقق إتاحة البيانات الشرحية للنظام  WIGOSفوائد كبيرة ألعضاء المنظمة ،ولكن اكتساب القدرة على إتاحة هذه
البيانات الشرحية تقتضي أيضا ً بذل جهد كبير من جانب مقدمي البيانات (البيانات الشرحية) .ولمساعدة أعضاء المنظمة
على االمتثال لاللتزامات ،ترد إرشادات في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم .)1165
وفضالً عن ذلك ،اعت ُمد نهج تدريجي خالل فترة التنفيذ كما هو موضح في الجدول .ومن المتوقع اآلن أن يكون جميع
األعضاء ممتثلين للمعيار بأكمله ،إال أن المراحل الثالث قد تبقى مرجعا ً مفيداً ألولئك األعضاء أو المشغلين داخل
البلدان األعضاء الذين يطورون قدرتهم على االمتثال.
وسوف تضاف العناصر التي تنشأ باعتبارها هامة لمجاالت تطبيق محددة أو لبرامج رصد محددة إلى المعيار عند
تطوره.
قائمة العناصر المحددة في معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوالمراحل التاريخية لتنفيذها
TABLE: Table shaded header with lines

الفئة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

2016

2018-2017

2020-2019
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 .1المتغير المرصود

 01-1المتغير المرصود -
المقياس )(M

 02-1وحدة القياس

 .2الغرض من
الرصد

 05-1تمثيلية الرصد
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)(O

)(C

 03-1المدى الزمني

)(M

 04-1المدى المكاني

)(M

 01-2مجال (مجاالت)
التطبيق )(O
 02-2انتساب البرنامج/
الشبكة )(M

 .3المحطة/المنصة

 01-3منطقة منشأ
البيانات )(C

 04-3نوع المحطة /المنصة

 02-3إقليم منشأ البيانات

)(C

 08-3طريقة اإلبالغ بالبيانات

 10-3مجموعة المحطات/
المنصة ()O

)(M

)(O

 03-3اسم المحطة/المنصة
)(M

 06-3المحدد الفريد للمحطة/
المنصة )(M
 07-3الموقع الجغرافي
المكاني )(M
 09-3الحالة التشغيلية
للمحطات )(M
 04-4الظواهر في مرفق الرصد

 .4البيئة

 05-4معلومات الموقع

)(O

 01-4الغطاء السطحي

)(O

 02-4مخطط تصنيف الغطاء
السطحي )(C

)(O

 03-4الطبوغرافيا أو قياس
العمق )(O
 06-4خشونة السطح
 07-4منطقة مناخية
 .5أدوات وطرق
الرصد

 01-5مصدر الرصد

)(M

 02-5طريقة القياس /الرصد
)(M

)(O

)(O

 11-5الطرف المعني بالصيانة

)(O

 04-5حالة تشغيل األدوات

 12-5الموقع الجغرافي المكاني

)(C

 06-5تشكيلة األدوات

)(C

)(O
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 03-5مواصفات األدوات

)(O

 15-5تعرض األدوات

 07-5الجدول الزمني الخاص
بمراقبة األدوات )(O

)(C

 08-5نتيجة مراقبة األدوات

 05-5البُعد الرأسي لجهاز
االستشعار )(C

)(C

 09-5نموذج األدوات ورقمها
المتسلسل )(O
 10-5الصيانة الروتينية لألدوات
)(O

 13-5أنشطة الصيانة
 14-5حالة الرصد
 .6أخذ العينات

 03-6استراتيجية أخذ العينات
)(O

 05-6االستبانة المكانية ألخذ
العينات )(O

)(O

 01-6إجراءات أخذ العينات

 07-6الفترة النهارية
األساسية )(C
 08-6جدول الرصد

)(O

 02-6التعامل مع العينات

)(O

)(O

 04-6الفترة الزمنية ألخذ
العينات )(O

)(M

 06-6الفاصل الزمني ألخذ
العينات )(O
 .7معالجة البيانات
واإلبالغ بها

 02-7مركز المعالجة/التحليل

 03-7الفاصل الزمني
لإلبالغ )(M

 04-7الفاصل المكاني لإلبالغ  06-7مستوى البيانات

)(O

 05-7البرمجيات/جهاز المعالجة
والنسخة )(O

)(O

)(C

 11-7اإلسناد المرجعي

)(C

 09-7فترة التجميع

 01-7طرق وخوارزميات
معالجة البيانات )(O

 07-7شكل البيانات

)(O

 10-7الوقت المرجعي

)(O

 01-8عدم يقين القياس

)(O

)(O

 08-7نسخة شكل البيانات

)(O

 12-7االستبانة العددية

)(O

 13-7توقيت (اإلبالغ)

)(O

 14-7جدول التبادل الدولي
 .8جودة البيانات

 02-8اإلجراء المستخدم لتقدير عدم
اليقين )(C
 03-8راية اإلشارة إلى الجودة

)(O

 04-8نظام اإلشارة إلى الجودة

)(C

 05-8إمكانية التتبع

)(C

)(M
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 .9الملكية والسياسة
المتعلقة بالبيانات

 02-9سياسة البيانات
والقيود المتعلقة باستخدامها

 01-9المنظمة المشرفة
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)(M

)(M

 01-10االتصال (المنسق
المعين) )(M

 .10االتصال
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التذييل  - 2.5المبادئ الثمانية إلدارة الجودة في إطار إدارة الجودة الخاصة بالمنظمة ) (WMOالمنطبقة
على نظام )(WIGOS
.1

التركيز على المستخدمين و الزبائن

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويوثقوا ويفهموا االحتياجات الحالية والمستقبلية لمستخدميهم وزبائنهم فيما يتعلق
بالرصدات الجوية والمناخية والهيدرولوجية والبحرية والبيئية ذات الصلة.
سبل تحقيق ذلك المشاركة في عملية االستعراض المستمر ) (RRRالتي تجريها المنظمة ) (WMOوتطبيق تلك العملية
مالحظة:
تشمل ُ
(انظر القسم  2.2.4والتذييل .)2.3

.2

القيادة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة بوضوح أهداف واتجاهات نظم الرصد التابعة لهم وأن يهيئوا بيئة يشجَّع فيها الموظفون
على العمل في ذلك االتجاه.
توفر اللجان الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمة ) (WMOتوجيها ً فنيا ً وقيادة لتنفيذ النظام  .WIGOSكما توفر معلومات عن
مالحظة:
أهداف واتجاهات النظام  ،WIGOSوتحفز على مشاركة الخبراء الفنيين من البلدان األعضاء مشاركة نشطة.

.3

إشراك الخبراء

ينبغي إشراك خبراء من البلدان األعضاء إشراكا ً كامالً في تنفيذ اللوائح المتعلق بإدارة الجودة في النظام .WIGOS
.4

نهج العمليات

ينبغي أن يعتمد أعضاء المنظمة نهجا ً قائما ً على العمليات إلدارة نظم الرصد.
.5

نهج النظم في اإلدارة

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة ويفهموا ويديروا مكون نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSكمجموعات من العمليات
التي قد تكون تشغيلية أو علمية أو إدارية ،بهدف عام هو إنتاج نواتج الرصدات المطلوبة.
.6

التحسين المتواصل

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة أن يكون التحسين المتواصل جانبا ً دائما ً وأساسيا ً من مكونات نظم الرصد التابعة
للنظام  ، WIGOSوتنفيذه من خالل طائفة من العمليات واألنشطة تشمل :المشاركة النشطة في االستعراض المستمر
للمتطلبات الذي تجريه المنظمة ) ،(WMOومراجعة نظم ومواقع الرصد ،ومراقبة وتقييم جودة البيانات ،وضمان
التشاور الروتيني مع مستخدمي النظام  ،WIGOSواستعراض التعليقات الواردة من أولئك المستخدمين ،والرجوع بشكل
روتيني إلى مجاالت التطبيق ،أساسا ً من خالل االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه المنظمة ).(WMO
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مالحظة:

تتمثل النتيجة في تحسين إما جودة الرصدات وإما كفاءة نظم الرصد التي تنجم عن ذلك.

.7

النهج الوقائعي في صنع القرار

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة استناد القرارات والمتطلبات واللوائح المرتبطة بتصميم مكون نظم الرصد التابعة
للنظام  ،WIGOSوإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها إلى معلومات مستمدة علميا ً ووقائعيا ً وتحليلياً.
تتوافر المعلومات المذكورة أعاله ألعضاء المنظمة من خالل أدوات من قبيل االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه
مالحظة:
المنظمة ) ،(WMOوموارد معلومات النظام  ،(WIR) WIGOSوأداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) ،(OSCARومن خالل وثائق التخطيط
المعتمدة الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOمن قبيل خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد )التقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم  )2013-4وغيرها
من الوثائق .ولمزيد من المعلومات ،انظر إلى القسم  ،2.2.4والتذييل  2.3والملحق .2.3

.8

إقامة عالقة مع الموردين مفيدة للطرفين

ينبغي أن يتبادل أعضاء المنظمة معلومات ونتائج اختبارات األدوات والنظم وتجاربها ومقارناتها ،فيما بينهم ومع
الموردين ،لفائدة كل من النظام  WIGOSوالموردين.
موردي األدوات والنظم وما يتصل بها من نواتج على أساس قدرتهم على استيفاء المتطلبات وعلى
مالحظة:
ينبغي تقييم واختيار ّ
أساس األداء السابق لنواتجهم وخدماتهم.

SECTION: Chapter
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الملحق  - 2.1الرصدات الخاصة في ظروف استثنائية
.1

لمحة عامة

بعض مجاالت تطبيق المنظمة  ،WMOتتغير المتطلبات إلى الرصدات مع تغير الظروف .وقد تكون الظروف فترة
قصيرة من الظروف القاسية وغير المتوقعة والخطيرة أو حدث طويل األمد مثل نشاط بركاني أو إعصار مداري أو
حالة طوارئ بيئية مثل حادث نووي .وتتيح التغييرات الموسمية لألعضاء تحقيق الكفاءة عن طريق التكيف مع
المتطلبات المتغيرة .وقد تكون المتطلبات ز يادة في الوقت أو تواتر الرصدات أو موقع مكاني إضافي أو قرار أو إدراج
متغيرات إضافية لألرصاد الجوية وغير الجوية .وقد توجد أيضا ً متطلبات إبالغ إضافية.
وقد تكون الرصدات الخاصة مصممة بشكل أساسي في بعض الحاالت لالستخدام في التنبؤ العددي بالطقس ()NWP
عن طريق استهداف مناطق حساسة خالل حدث خاص بالطقس .وكشفت تجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية
التنبؤ  THORPEXأن تحسين توقعات مسارات األعاصير المدارية يمكن أن يكون له آثار إيجابية .وفي حاالت أخرى،
قد تكون الرصدات الخاصة مصممة بشكل أساسي لالستخدام في طرق التحليل ودعم القرار األخرى (غير التنبؤ العددي
بالطقس).

.2

رصدات خاصة لألعاصير المدارية

2.1

رحالت جوية الستطالع أحوال الطقس

ويتم تشجيع األعضاء على تنظيم وتقاسم الرصدات المتأتية من رحالت االستطالع الجوية ألحوال الطقس من أجل
تحليل األعاصير المدارية النامية أو التهديدية والتنبؤ بها .وينبغي اختيار أوقات الرحالت وتواترها بأفضل طريقة تك ِ ّمل
المعلومات األخرى الخاصة بالهواء العلوي والمراقبة.
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وينبغي أن تشمل تلك الرصدات ما يلي:
(أ)

ارتفاع الطائرة وموقعها؛

(ب) الرصدات التي ت ُجرى على فترات متقاربة أثناء الطيران األفقي عند مستوى منخفض؛
(ج) الرصدات التي تتم أثناء الرحالت على مستويات أعلى ،أقرب ما يمكن إلى األسطح المعيارية اإلسوية الضغط؛
(د)

السبر العمودي ،إما عن طريق الطائرات أو عن طريق نقطة اإلسقاط.

وينبغي أن تتضمن متغيرات األرصاد الجوية التي يجب مراعاتها ما يلي:
(أ)

الضغط الجوي الذي تطير فيه الطائرة؛

(ب) درجة حرارة الهواء؛
(ج) الرطوبة؛
(د)

الرياح (نوع الرياح واتجاه الرياح وسرعته)؛

(هـ) الطقس الحاضر والماضي؛
(و)

االضطرابات؛

(ز)

ظروف الطيران (كمية السحب)؛

(ح) تغييرات هامة في الطقس؛
(ط) التثلج ومسارات التكاثف.
ينبغي االنتباه إلى أن "نوع الرياح" يشير إلى كيفية تحديد الرياح وما إذا كانت الرياح متوسطة أم منطقة محددة من
الرياح.
2.2

رصدات أخرى

تع ّد الرصدات البحرية السطحية ودرجات حرارة المحيطات ودرجة حرارة المحيطات تحت سطح األرض مفيدة جداً
للتنبؤ بمسار األعاصير المدارية وشدتها.
وستقدَّم إحاالت إلى رصدات خاصة أخرى خالل األعاصير الﻤﺪارية في إصﺪار مﺴﺘقﺒلي مﻦ هذا الﺪلﻴﻞ.

.3

مالحظات خاصة ألنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية

يتعين استيفاء متطلبات بيانات الرصد المبيَّنة أدناه والخاصة باألرصاد الجوية وغير الجوية (مثل اإلشعاعية ،وثاني
أكسيد الكبريت ،والجسيمات ،وما إلى ذلك) لتمكين المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية ( )RSMCsمن
تزويد األعضاء بنواتج نموذجية للنقل من أجل االستجابة للطوارئ البيئية ،يتعين استيفاء متطلبات بيانات الرصد المبيَّنة
أدناه والخاصة باألرصاد الجوية وغير الجوية (مثل اإلشعاعية ،وثاني أكسيد الكبريت ،والجسيمات ،وما إلى ذلك).
ويحتاج األعضاء أيضا ً إلى بيانات الرصد المذكورة ،وال سيما في موقع وقوع الحادث أو بالقرب منه ،حتى يتمكنوا من
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اتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية المناسبة في حالة اإلطالق في البيئة .وفي حاالت الطوارئ النووية ،ينبغي إتاحة
البيانات على الفور وفقا ً التفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (المادة ( 5هـ)).
ألف -

متطلبات بيانات األرصاد الجوية

)(1

البيانات المطلوبة لتشغيل نماذج النقل هي البيانات نفسها المحددة إلنتاج تنبؤات جوية قائمة على نماذج للتنبؤ
العددي بالطقس ،وترد في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم 2.2.2.7 ،)485
لالستجابة للطوارئ البيئية النووية ،و 2.2.2.8لالستجابة للطوارئ البيئية غير النووية.

)(2

ومن المستحسن الحصول على بيانات إضافية 1من موقع الحادث 2والمنطقة التي يحتمل أن تتأثر بها ،3وينبغي أن
تكون متاحة للمركز اإلقليمي المخصص لألرصاد الجوية ( )RSMCلتحسين جودة المعلومات حول نقل
الملوثات .وينبغي أن تشمل تلك البيانات ما يلي:
(أ)

الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة وبيانات الهواء العلوي؛

(ب) التهطال (النوع والكمية)؛
(ج) درجة حرارة الهواء السطحي؛
(د)

الضغط الجوي؛

(هـ) اتجاهات الرياح وسرعتها (السطح ،وفي حالة محطة الطاقة النووية ،ارتفاع المداخن)؛
(و)
)(3

الرطوبة.

وينبغي أن تكون األنظمة التالية جاهزة لتوفير البيانات المطلوبة من موقع الحادث مجمعةً ،حسب الضرورة
و(متى) كان ذلك ممكنا ً:
(أ)

في حالة الطوارئ ،في المحطات األقرب إلى موقع الحادث وحتى  500كيلومتر ،ينبغي زيادة وتيرة
الرصدات على األقل كل ساعة طوال فترة الطوارئ .وينبغي تخزين مخزون المواد االستهالكية
لالستخدام في حاالت الطوارئ؛

(ب) في حالة محطة طاقة نووية ،ينبغي وضع محطة واحدة على األقل للسبر الراديوي على مسافة آمنة
مناسبة ،لتمكين التشغيل المستمر في حالة الطوارئ وتقديم بيانات تمثيلية للظروف في موقع الحادث أو
بالقرب منه؛

 1عبارة "البيانات اإلضافية" مستخدمة في هذا السياق بمعناها المعتاد وليس كما جاءت في القرار .(Cg-XII) 40
 2بسبب التنوع الكبير في الحوادث النووية ،ال يمكن تقديم تعريف دقيق لعبارة "موقع الحادث" .وينبغي فهم موقع الحادث على أنه
الموقع الذي وقع فيه الحادث والمنطقة المحيطة المباشرة في نطاق بضعة كيلومترات.
 3تعتمد المنطقة المحتملة التأثر على حالة وتطور الغالف الجوي في منطقة ممتدة حول موقع الحادث ،وكذلك على الحدث النووي
نفسه؛ بحيث ال يمكن تحديدها بشكل مسبق .ومن ثم ،ينبغي فهم "المنطقة المحتملة التأثر" بوصفها المنطقة التي (وفقا ً لجميع
المعلومات المتاحة ،بما في ذلك نواتج تلوث النقل الجوي ،إذا كانت معروفة بالفعل) من المرجح أن تُنقل فيها الملوثات النووية في
الهواء أو على األرض على مستوى كبير يتجاوز النشاط اإلشعاعي الطبيعي (األساسي) .ويمكن الحصول على المشورة بشأن
نطاق المنطقة المحتملة التأثر من المركز  RSMCالمعني فضالً عن السلطات الوطنية.
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(ج) في حالة محطة طاقة نووية ،ينبغي وضع محطة سطحية واحدة على األقل في الموقع ،أو في موقع قريب
إذا لم يكن ذلك ممكنا ً .وينبغي أن تكون قابلة للتحويل إلى أسلوب آلي كل ساعة لكل من العمليات
واالتصاالت في حالة الطوارئ؛
(د)

)(4

موصلة (حتى
ينبغي تقديم معلومات إضافية في موقع الحادث أو بالقرب منه بواسطة أبراج أو أعمدة
َّ
متر) ،عند توفرها ،وعن طريق رادارات دوبلر تقليدية ،وأجهزة قياس المسار الصوتي ،وراسمات،
ومسابير طبقية حدودية مع تزويدها كلها بنقل تلقائي للبيانات.

100

ينبغي توفير البيانات الالزمة من المنطقة المحتملة التأثر بما يلي:
(أ)

ينبغي لجميع محطات الهواء العلوي داخل المنطقة المحتملة التأثر أن تجري عمليات رصد كل ست
ساعات طوال فترة الطوارئ؛

(ب) حيثما أمكن ،ينبغي توفير نظام رصد إضافي أو أكثر (بما في ذلك مرسمات الرياح ،وأجهزة السبر
الراديوي المتنقلة) ،وبيانات صعود الطائرات وهبوطها؛
(ج) ينبغي لجميع المحطات/المنصات السطحية األرضية والبحرية داخل المنطقة المحتملة التأثر ،بما في ذلك
تلك التي ال تتبادل البيانات دوليا ً في المعتاد ،أن توفر بيانات الرصد للمراكز  .RSMCويشمل ذلك
المنصات والعوامات البحرية ألنه يمكنها أن توفر تغطية لمجاالت البحر؛
(د)

باء-
)(1

ينبغي إجراء سلسلة من أفضل التقديرات للتهطال من خالل جمع المعلومات من القياسات المباشرة
(التلقائية أو اليدوية) للمحطات السطحية ،والمعلومات الرادارية المركبة التي تغطي كامل منطقة المنظمة
 WMOوالبيانات المشتقة من الساتل.
متطلبات البيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية

َّ
المقدمة إلى المراكز  RSMCsالمعينة من موقع
في حالة الطوارئ ،ينبغي للبيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية
الحادث أن تشمل ما يلي:
(أ)

بداية اإلصدار (التاريخ والتوقيت)؛

(ب) المدة؛
(ج) أنواع النويدات المشعة (حالة طوارئ نووية) ونوع الملوثات (حالة طوارئ غير نووية)؛
(د)

إجمالي كمية اإلطالق أو معدل إطالق الملوثات؛

(هـ) االرتفاع الفعلي لإلطالق.
النقطة (أ) ضرورية لتشغيل نماذج النقل في حين أن النقاط (ب) و(ج) و(د) و(هـ) بيانات إضافية مستحسنة.
)(2

سعيا ً إلى معايرة نموذج توقعات النقل الجوي والتثبت منه ،توجد حاجة إلى بيانات من المناطق المحتملة التأثر.
أنسب البيانات هي:
الطوارئ النووية:
(أ)

لكل نظير ،تركيز  ،Bq/hوعند التوفر ،تركيزات الهواء المتكاملة زمنيا ً؛

(ب) الترسيب اإلجمالي.
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الطوارئ غير النووية:
يعتمد ذلك على الملوث وطبيعة اإلطالق ولكن عادةً ما تكون قياسات التركيز مناسبة.
)(3

يمكن الحصول على البيانات المطلوبة من موقع الحادث والمنطقة المحتملة التأثر بالوسائل التالية:
(أ)

محطات مراقبة ثابتة؛

(ب) وحدات سطحية متنقلة؛
(ج) السبر؛
(د)

الطائرات المزودة بأدوات.

ينبغي زيادة تواتر الرصدات غير المتعلقة باألرصاد الجوية إلى مرة كل ساعة على األقل.
جيم -

تبادل البيانات المتعلقة باألرصاد الجوية وغير المتعلقة باألرصاد الجوية

)(1

من المحتمل أن تكون البيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية ،وإلى حد ما ،بيانات األرصاد الجوية اإلضافية
تشجع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو
مقدمة من سلطات وطنية غير معنية باألرصاد الجوية .وينبغي أن ِ ّ
الهيدرولوجية ( )NMSsوكاالت/مشغلي األرصاد الجوية على تقديم تلك البيانات إلى المراكز الوطنية لألرصاد
الجوية ( )NMCsلنقلها إلى المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية (.)RSMCs

)(2

ألغراض تبادل بيانات األرصاد الجوية وغيرها من البيانات (اإلشعاعية) المعنية ،ينبغي أن يرسل األعضاء
قائمة كاملة بنشرات العناوين المختصرة ،بما في ذلك جميع الرصدات اإلقليمية لألرصاد الجوية واإلشعاعية،
إلى األمانة إلدراجها في تقرير الطقس (مطبوع المنظمة رقم  ،)9المجلد "جيم"  - 1كتالوج نشرات األرصاد
الجوية.

)(3

في حالة الطوارئ البيئية ،ينبغي إرسال جميع بيانات الرصد (لألرصاد الجوية وغيرها) ذات الصلة إلى كل من
المراكز  RSMCsوالمرافق  NMSsعن طريق نظام معلومات المنظمة ( )WISبأسرع ما يمكن .وفي حالة حدوث
حالة طوارئ نووية ،ينبغي أن توفر السلطات الوطنية البيانات اإلشعاعية المتوفرة عن المرحلة المبكرة من
الحادث والتي تساعد على توصيف الحادث النووي (قراءة اإلشعاع االحتوائي ومستويات اإلشعاع في الموقع،
وما إلى ذلك) ،إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAفي أقرب وقت ممكن عن طريق وسائل االتصال األكثر
موثوقية .وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من المعلومات وتقييمها ثم تقديم تلك البيانات إلى المراكز
اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية (.)RSMCs

)(4

ينبغي إجراء اختبار شامل إلجراءات الحصول على البيانات ومراقبة الجودة واالتصاالت ونشر النواتج بشكل
دوري لضمان أداء النظام.

.4

رصدات خاصة في حدث النشاط البركاني

ينبغي أن تكون المتطلبات في حالة النشاط البركاني التي يحتمل أن تمثل خطراً على الطيران مرتبطة ببيانات الرصد
التي يحتاجها األعضاء التخاذ اإلجراء المناسب؛ وهذه البيانات محددة أدناه.
تقوم أمانة منظمة الطيران المدني الدولي (اإلي كاو) بتنسيق وتطوير برنامج الرصد الدولي للبراكين الواقعة في مسارات
الخطوط الجوية ( )IAVWبمساعدة فريق األرصاد الجوية التابع لمنظمة اإليكاو .ويصف دليل رصد البراكين الواقعة
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في مسارات الخطوط الجوية (وثيقة اإليكاو  )Doc-9766-AN/968اإلجراءات التشغيلية وقائمة االتصال لتنفيذ البرنامج
سحب رماد بركاني.
 IAVWفي حالة حدوث نشاط سابق النفجار بركاني 4وثورات بركانية و ُ
ألف -

متطلبات بيانات األرصاد الجوية

البيانات المطلوبة لتشغيل نماذج النقل هي البيانات نفسها المحددة إلنتاج تنبؤات جوية قائمة على نماذج للتنبؤ العددي
بالطقس ،وترد في دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بها (مطبوع المنظمة رقم .2.2.2.8 ،)485
)(1

من المستحسن الحصول على بيانات إضافية 5من المنطقة القريبة من البركان ،وينبغي إتاحتها لمكاتب مراقبة
األرصاد الجوية والمركز االستشاري للرماد البركاني  (VAAC)6لتحسين جودة المعلومات المتعلقة بنقل الرماد
البركاني .وهذه البيانات هي نفسها المحددة للمتطلبات الخاصة بالرصد من أجل أنشطة االستجابة لحاالت
الطوارئ البيئية ،وترد في هذا الملحق ،القسم .3

)(2

المعينة إلى البيانات المصورة من السواتل الموجودة في مدار ثابت أو في مدار قطبي من
تحتاج المراكز VAAC
َّ
أجل التأكد من إمكانية تعريف سحابة رماد بركاني وتحديد نطاقها (الرأسي واألفقي) (انظر دليل رصد البراكين
الواقعة في مسارات الخطوط الجوية ) ،(ICAO Doc 9766-AN/968الجزء  .4وهذه البيانات مطلوبة أيضا ً للتثبت
من تنبؤ مسار النقل النموذجي وتبدد الرماد البركاني .وينبغي للبيانات المصورة أن:
(أ)

تكون متعددة األطياف وتغطي األطوال الموجية المرئية واألشعة دون الحمراء؛

(ب) أن يكون لها استبانة مكانية كافية للكشف عن السحب الرمادية البركانية الصغيرة ( 5كم أو أقل)؛
(ج) أن يكون لديها تغطية عالمية لتوفير بيانات لجميع المراكز )(VAACs؛
(د)

إجراء دورة متكررة متواترة ( 30دقيقة أو أقل للكشف عن الرماد البركاني وعلى األقل كل ست ساعات
لتتبع الرماد البركاني بغية التحقق من صحة نموذج النقل) (انظر دليل رصد البراكين الواقعة في مسارات
الخطوط الجوية ) ،(ICAO Doc 9766-AN/968القسمان ) 4.5.1 (dو) 4.6.1 (dو)(e؛

(هـ) تتم معالجتها وتسليمها إلى المراكز  VAACبأقل تأخير ممكن.
)(3

ينبغي توفير بيانات ساتلية إضافية يمكن أن تساعد في الكشف عن النشاط البركاني قبل االنفجار ،أو حدوث
ثوران بركاني ،أو سحابة من الرماد البركاني للمراكز  VAACالمعينة .وقد يشمل ذلك البيانات الساتلية التي يمكن
استخدامها للكشف عن البقع الساخنة البركانية أو انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

)(4

ينبغي إتاحة البيانات ،التي يتم الحصول عليها من الرادار السطحي القاعدة في نطاق البركان ،للمراكز
المعينة .ويمكن استخدام هذه البيانات للكشف عن وجود سحابة من الرماد البركاني وقياس ارتفاعها.
َّ

باء -
)(1

)(VAACs

متطلبات البيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية
ينبغي اإلبالغ عن حدوث األنشطة البركانية السابقة لالنفجار واالنفجارات البركانية وسحب الرماد البركاني،
المعينة في المنطقة ومكاتب مراقبة
بسبب المخاطر المحتملة على الطيران ،دون إبطاء إلى مراكز المراقبة
َّ
األرصاد الجوية والمراكز  ،VAACكما هو موضح في دليل رصد البراكين الواقعة في مسارات الخطوط الجوية

 4يعني النشاط السابق النفجار بركاني في هذا السياق أي نشاط بركاني غير معتاد و/أو متزايد قد ين ِبّئ بحدوث انفجار بركاني.
 5عبارة "البيانات اإلضافية" مستخدمة في هذا السياق بمعناها المعتاد وليس كما جاءت في القرار .(Cg-XII) 40
 6تحدد اإليكاو المراكز االستشارية للرماد البرلكاني بالتنسيق مع المنظمة  WMOمن أجل إصدار إرشادات بشأن وجود الرماد
البركاني ومساره المتوقع.
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) .(ICAO Doc 9766-AN/968وينبغي إعداد التقرير ،بلغة واضحة ،على هيئة تقرير نشاط بركاني يشتمل على
المعلومات التالية ،إذا كانت متوفرة ،وبالترتيب المشار إليه أدناه:
(أ)

نوع الرسالة :تقرير النشاط البركاني؛

معرف المحطة أو مؤشر الموقع أو اسم المحطة؛
(ب)
ِّ
(ج) تاريخ/وقت الرسالة؛
(د)

موقع البركان واسمه إذا كان معروفا ً؛

(هـ) وصف موجز للحدث ،بما في ذلك حسب االقتضاء ،مستوى شدة النشاط البركاني وحدوث ثوران وتاريخه
ووقته ووجود سحابة رماد بركاني في المنطقة (مع اتجاه حركة سحابة الرماد وارتفاعها حسب أفضل
تقدير).
)(2

يجب أن ت ُرسل البيانات الجيولوجية المتوفرة التي تشير إلى وقوع نشاط بركاني قبل االنفجار مباشرةً إلى مراكز
المراقبة المعيَّنة في المنطقة ومكاتب مراقبة األرصاد الجوية والمراكز )( (VAACsانظر دليل رصد البراكين
الواقعة في مسارات الخطوط الجوية ) ،(ICAO Doc 9766-AN/968القسم ) .4.1.1 (dوتشمل تلك البيانات ما يلي:
(أ)

الرصدات البراكينية؛

(ب) تقارير النشاط الزلزالي.
)(3

جيم -

وسحب الرماد البركاني
ينبغي إرسال التقارير التجريبية عن النشاط البركاني قبل االنفجار ،والثورات البركانية ُ
دون إبطاء إلى مراكز المراقبة المعيَّنة في المنطقة ومكاتب مراقبة األرصاد الجوية والمراكز ( VAACانظر دليل
رصد البراكين الواقعة في مسارات الخطوط الجوية ) ،(ICAO Doc 9766-AN/968القسم ).4.1.1 (d
تبادل بيانات األرصاد الجوية والبيانات غير المتعلقة باألرصاد الجوية

تم وصف تبادل جميع البيانات المذكورة أعاله في تم وصف تبادل جميع البيانات المذكورة أعاله في دليل رصد
البراكين الواقعة في مسارات الخطوط الجوية ).(ICAO Doc 9766-AN/968

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

الملحق  - 2.2محددات هوية محطات النظام
.1

)(WIGOS

هيكل محددات هوية محطات النظام

)(WIGOS

يبين الشكل  1هيكل محددات هوية محطات نظام ) .(WIGOSويرد عرض كل مكون في الجدول أدناه.
TABLE: Table with lines

مجموعة محدد الهوية
لمحطات النظام )(WIGOS

الجهة المصدرة لمحدد الهوية رقم اإلصدار

الشكل  - 1هيكل محددات هوية محطات النظام )(WIGOS

محدد الهوية المحلي
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األجزاء المكونة لمحدد هوية محطة في النظام )(WIGOS
TABLE: Table horizontal lines

المكون

الوصف

مجموعة محددات
هوية محطات النظام

تستخدم للتمييز بين النظم المختلقة لتخصيص محددات الهوية ،وتتيح
التوسع في النظام في المستقبل ومن ثم ،ال تضطر الهيئات إلى إصدار
محددات هوية جديدة للمكونات إذا ثبت أن هيكل محدد الهوية لمحطات
النظام  WIGOSغير قادر على تلبية المتطلبات في المستقبل .ويمكن أن
تناظر القيم المختلفة لمجموعة محددات الهوية لمحطات النظام WIGOS
هياكل مختلفة لمحددات الهوية .النطاق األولي المسموح به0-14 :

الجهة المصدرة
لمحدد الهوية

رقم يستخدم للتمييز بين محددات الهوية الصادرة من منظمات مختلفة.
وهو رقم تمنحه المنظمة ) (WMOلضمان أن تقوم منظمة واحدة بإصدار
محدد هوية محطة في النظام ).(WIGOS

0-65534

رقم اإلصدار

يجب على المنظمة ال ُمصدرة لمحدد الهوية كفالة تفرد توليفة رقم
اإلصدار ومحدد الهوية المحلي؛ وبهذه الطريقة يتم ضمان التفرد على
الصعيد العالمي .فتخصيص رقم إصدار واحد للمحطات الهيدرولوجية
وآخر لمحطات رصد المناخ الطوعية ،مثالً ،من شأنه أن يمكن مديري
الشبكتين من إصدار محددات هوية محلية بشكل مستقل دون الحاجة
للتحقق فيما بينهما من أنهما لم يكررا محددات الهوية.

0-65534

محدد الهوية المحلي

محدد هوية شخصي يصدر لكل هيئة .ويجب على المنظمة ال ُمصدرة
لمحدد الهوية كفالة تفرد توليفة رقم اإلصدار ومحدد الهوية المحلي؛
وبهذه الطريقة يتم ضمان التفرد على الصعيد العالمي.

)(WIGOS

النطاق األولي – المجموعة
( 0المحطات)
0

 16حرفا ً أبجديا ً رقميا ً

مالحظات:
.1

تم تصميم هيكل محددات الهوية في النظام ) (WIGOSليكون عاما ً بما فيه الكفاية لتحديد الكيانات األخرى ،من قبيل األدوات المختلفة؛
ولكن لم يتم تنفيذ ذلك بعد.

.2

على الرغم من أن الجدول يقترح نطاقات أولية للقيم المسموح بها للمكونات التي تشكل محدد هوية لمحطات النظام  ،WIGOSفإن ما
يطرأ من تغيرات في المتطلبات في المستقبل قد يؤدي إلى حدوث زيادة في هذه النطاقات .وعلى ذلك ،يجب أن تصمم نظم تكنولوجيا
المعلومات بحيث تكون قادرة على معالجة محددات الهوية التي يتغير طول مكوناتها بتغير الجهة المصدرة لها .وسيتعين أن يسمح
تشفير محددات الهوية لمحطات النظام  WIGOSباستخدام نموذج  BUFRبتمثيلهما تمثيالً فعاالً .ومن الممكن أن يسمح ذلك باستخدام
قوائم تشفير لتمثيل مكونات محددات الهوية تشترك في استخدامها كيانات عديدة .وحاليا ً ،محدد هوية محطات النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة = .0

.3

األحرف األبجدية الرقمية عبارة عن مجموعة مكونة من  62حرفا ً تضم جميع األحرف الكبيرة من  Aإلى  ،Zوجميع األحرف الصغيرة
من  aإلى  zوجميع األرقام من  0إلى  .9وال ُيسمح باستخدام الرموز واألحرف الخاصة في مجموعة األحرف األبجدية الرقمية لمحدد
الهوية المحلي.

.2

تدوين محددات الهوية لمحطات النظام

)(WIGOS

اصطلح على كتابة محدد الهوية لمحطات النظام ( WIGOSفي سياق النظام  )WIGOSعلى النحو التالي:
<مجموعة محدد الهوية لمحطات النظام <->WIGOSإصدار محدد الهوية><-رقم اإلصدار><-محدد الهوية المحلي>
مثال على محدد هوية لمحطات النظام

WIGOS

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

120

TABLE: Table with lines

مجموعة محدد الهوية لمحطات النظام

)(WIGOS

0

إصدار محدد الهوية

رقم اإلصدار

محدد الهوية المحلي

513

215

5678

ويكتب هكذا .0-513-215-5678

.3

تمثيل محدد هوية لمحطات النظام  WIGOSفي السياقات الخارجة عن نطاق النظام

WIGOS

اصطلح على تمثيل محدد الهوية لمحطات النظام  WIGOSفي السياقات الخارجة عن نطاق النظام  WIGOSأو لبيان
العالقة بين محدد هوية محطات النظام  WIGOSومحدد هوية تم تعريفه في سياق مختلف كما يلي:
TABLE: Table with lines
int.wmo.wigos

محدد الهوية لمحطات النظام

)(WIGOS

محدد الهوية التكميلي في النظام

)(WIGOS

الشكل  - 2هيكل محدد الهوية لمحطات النظام ).(WIGOS
كل من  int.wmo.wigosومحدد الهوية التكميلي في  WIGOSاختياري.
int.wmo.wigos

المكون األول لمحدد الهوية الموسع لمحطات النظام  )int.wmo.wigos( WIGOSيتيح التعرف على محدد الهوية
لمحطات النظام  WIGOSعندما يستخدم في السياقات غير الواضحة بشأن نوعية محدد الهوية المستخدم .وهو مكون
اختياري وال يلزم تمثيله في نموذج  ،BUFRألن مدخالت محددات الهوية لمحطات النظام  WIGOSتوفر هذه
المعلومات.
محدد الهوية لمحطات النظام

)(WIGOS

تم تعريف المكون الثاني (محدد الهوية لمحطات النظام  )WIGOSأعاله .وفي سياق النظام  WIGOSيكون هذا المكون
هو المكون الوحيد من محددات الهوية لمحطات النظام  WIGOSالذي يكون مطلوبا ً دائما ً.
محدد الهوية التكميلي في النظام

WIGOS

المكون األخير لمحدد الهوية التكميلي في النظام  WIGOSوهو اختياري ويستخدم لربط محددات هوية صدرت
باستخدام أنظمة أخرى ليتم ربطها بمحدد الهوية الفريد لمحطات النظام  .WIGOSوقد يرتبط محدد هوية وحيد في
النظام  WIGOSبمحددات هوية تكميلية كثيرة في النظام ( WIGOSكأن يكون موقع رصد يستخدم إلبالغ التقارير
السينوبتيكية والتقارير المتعلقة بالطيران) ،ويمكن أن يرتبط محدد الهوية التكميلي في النظام  WIGOSبالكثير من
محددات الهوية الفريدة في النظام ( WIGOSمثل محدد هوية محطة من المحطات العائمة المنساقة في المراقبة العالمية
للطقس والذي صدر العديد منها للمحطات العائمة المنساقة) .ويحدد هذا في نموذج  BUFRمن خالل مدخل في جدول
معين (مثل  IIiiiلمحدد هوية محطة من محطات المراقبة العالمية للطقس).
إذا كان المثال المذكور أعاله لمحدد الهوية لمحطات النظام  )0-513-215-5678( WIGOSمرتبطا ً أيضا ً بمحدد هوية
مالحظة:
( )MYLOCATIONصادر من هيئة أخرى ،يكون محدد الهوية الموسع الصحيح لمحطات النظام  WIGOSهو int.wmo.wigos-0-513-215-5678-
.MYLOCATION
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الهيئات المعترف بها كجهات إصدار لمحددات الهوية

يُعترف بالكيانات التالية بوصفها "جهات إصدار محددات هوية لمحطات النظام ( "WIGOSأو جهة إصدار ( ))WSIلها
سلطة مخولة إلصدار محددات هوية  WSIsلمحطات الرصد التي تساهم في برنامج تابع للمنظمة ( )WMOأو في
برنامج تشارك المنظمة ( )WMOفي رعايته نيابة عن األعضاء .وعند وجود عضو لديه منطقة جغرافية تحت
مسؤوليته ،ينبغي أن يُطلب من ذلك العضو أوالً إصدار محددات هوية ( )WSIللمحطة .وإذا لم يقدم العضو محدد هوية
( ،)WSIأو حال عدم رده على الطلب ،فإن جهة اإلصدار ( )WSIللبرنامج /المنظمة المعنية هي التي تصدر محدد
الهوية (.)WIS
)(1

منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )(CTBTO؛

)(2

الهيئة المختصة المعنية بمكون الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ()GAW؛

)(3

الهيئة المختصة المعنية بمكون الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ()GCW؛

)(4

الهيئة المختصة المعنية بشبكة الهواء العلوي المرجعية ) (GRUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS؛

)(5

قاعدة بيانات الرادارات التابعة للمنظمة ( ،)WRDوالتي يستضيفها مرفق األرصاد الجوية الحكومي التركي
()TSMS؛

)(6

مرفق كوبرنيكس لتغير المناخ ) (C3Sالذي يديره المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
( ،)ECMWFنيابة عن االتحاد األوروبي ،بموجب العقد " 311a Lot 2: Global Land and Marine Observations
( "Databaseقاعدة البيانات العالمية للرصدات البرية والبحرية).

وست ُعطى هذه الجهات التي تصدر محددات هوية ) (WSIsشفرة منفصلة كجهة إصدار للمحددات ،بالنسبة إلى الجزء
الثاني في هيكل جهات إصدار محددات النظام ( ،)WSIتميزها بوضوح عن جهات إصدار محددات الهوية ()WSIs
التي يصدرها على الصعيد الوطني الممثلون الدائمون لألعضاء لدى المنظمة (.)WMO

وترد اإلجراءات الخاصة بكل هيئة من الهيئات سالفة الذكر في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

الملحق  - 2.3موارد المعلومات التشغيلية للنظام
.1

)(WIGOS

الغرض

موارد المعلومات التشغيلية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOأداة مصممة لتزويد
أصحاب المصلحة في النظام ( WIGOSصنّاع القرار ومديري ومشرفي شبكات الرصد ،وأفرقة تنسيق التنفيذ،
ومستخدمي بيانات الرصدات) بجميع المعلومات الهامة بشأن الوضع التشغيلي للنظام  WIGOSومكونات الرصد التابعة
له وعن تطوره وتطور تلك المكونات ،والمتطلبات التشغيلية للنظام  ،WIGOSبما في ذلك الممارسات واإلجراءات
المعيارية والموصى بها ،وأفضل الممارسات المستخدمة في إطار النظام  ،WIGOSوقدرتها على تلبية متطلبات
مستخدمي الرصدات بشأن مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) .(WMOوتخدم موارد معلومات النظام ) (WIRعدداً
من األغراض ،وتحقق الفوائد التالية ألعضاء المنظمة ):(WMO
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(أ)

توفير معلومات عامة عن النظام  ،WIGOSوفوائده بالنسبة ألعضاء المنظمة ،وآثار تلبية متطلبات النظام على
أعضاء المنظمة؛

(ب) توفير وصف عام لنظم الرصد المكونة للنظام  WIGOSالموجودة حاليا ً (قائمة شبكات ومحطات الرصد،
وخصائصها /بياناتها الشرحية بما في ذلك معلومات عن نواتج الرصدات التي تقدمها)؛
(ج) مراقبة تطور نظم الرصد للتأكد من إحراز تقدم قياسا ً بالخطط األولية؛
(د)

تحديد الخطط الوطنية واإلقليمية القائمة لتطوير نظم الرصد المكونة للنظام WIGOS؛

(هـ) مساعدة أعضاء المنظمة والمسؤولين عن تصميم وتنفيذ شبكات الرصد على فهم متطلبات نظم الرصد ذات
الصلة ،بما في ذلك الممارسات واإلجراءات المعيارية والموصى بها ،ومتطلبات مستخدمي الرصدات ،كي
يتخذوا القرارات المالئمة؛
(و)

مساعدة أعضاء المنظمة على تحديد ثغرات الرصدات من خالل إجراء استعرض تقييمي وإجراء دراسات بشأن
تصميم الشبكات ،كي يعالجوا تلك الثغرات؛

(ز)

مساعدة أعضاء المنظمة على إدراك اإلمكانات الكاملة لنظم الرصد الحالية فيما يتعلق بمجاالت التطبيق الخاصة
بالمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك تلك النظم التي تقوم بتشغيلها منظمات شريكة ،لتعزيز( :أ) نطاق وتوافر
الرصدات التي تجريها محطا ت رصد محددة؛ (ب) أوجه التعاون؛ (ج) تقاسم البيانات؛ (د) تبادل البيانات؛

(ح) تزويد مستخدمي البيانات بإمكانية االطالع فوراً على قائمة نظم الرصد المكونة للنظام  ،WIGOSمع مجموعة
أساسية من البيانات الشرحية للرصدات فيما يتعلق بكل منها (تحددها الالئحة الفنية للمنظمة ) ،)(WMOومع
وجود روابط بقواعد البيانات الوطنية المناسبة التي تتوافر فيها معلومات أكثر تفصيالً في الحاالت التي توجد
فيها قواعد بيانات من هذا القبيل؛
(ط) تزويد البلدان النامية بتوجيه بشأن تنفيذ شبكات الرصد واألدوات التي يمكن استخدامها بسهولة لتوثيق نظمها
للرصد (يمكنها مثالً باستخدام أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد التابعة لموارد المعلومات )ّ (WIR
تجنب
الحاجة إلى إقامة قاعدة بيانات على الصعيد الوطني)؛
(ي) توفير آلية للمواءمة بين االحتياجات المحددة (بناء القدرات ،والثغرات ،إلخ) والموارد (عن طريق تقاسم
المعرفة ،ومساهمات الجهات المانحة ،إلخ).
مالحظتان:
.1

يشير مصطلح محطات الرصد إلى جميع أنواع مواقع ومحطات ومنصات الرصد ذات الصلة بالنظام  ،WIGOSسواء كانت سطحية
القاعدة أو فضائية القاعدة ،على البر ،أو في بحر أو بحيرة أو نهر ،أو في الجو ،وسواء كانت ثابتة أو متحركة ،وتقوم برصدات موقعية
أو عن بُعد.

.2

يعبر عن الثغرات من حيث االستبانة المكانية والزمنية المطلوبة ،ودورة الرصد ،ومناسبة التوقيت ،واليقين فيما يتعلق بمجاالت التطبيق
ّ
الخاصة بالمنظمة ).(WMO

.2

أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARالتابعة لموارد المعلومات ) (WIRهي مصدر رئيسي للمعلومات
فيما يتعلق بالبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوالمقصود بمكونات القدرات السطحية والفضائية القاعدة لتلك األداة هو
تسجيل البيانات الشرحية لمنصة /محطة الرصد وفقا ً لمعيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالموصوف في هذا
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المرجع وفي معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1192واالحتفاظ بسجل للبيانات
الشرحية الحالية والتاريخية لذلك النظام.
لمكون الفضائي في األداة  OSCARتاريخ طويل يسبق وضع معيار البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛ ومن ثم ،حتى
ل ّ
تتطور إلى تحقيق االتساق ،توجد بعض االختالفات بين هيكلها والمعيار.
والمكون الثالث لألداة  OSCARهو قاعدة بيانات متطلبات المستخدمين للرصدات .ويحتوي على المتطلبات غير
التكنولوجية لكل مجال من مجاالت التطبيق التي حددتها المنظمة  .WMOويتم التعبير عن المتطلبات للمتغيرات
الجيوفيزيائية على أساس ستة معايير هي :عدم اليقين ،واالستبانة األفقية ،واالستبانة الرأسية ،ودورة الرصد ،والتوقيت،
واالستقرار (عند االقتضاء).
تعينها هذه المنظمات والبرامج باستعراض المتطلبات بانتظام .وبالنسبة للمنظمة ،WMO
وتقوم مجموعات من الخبراء ِّ
تقوم بهذه العملية فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها ( )IPET-OSDEوجهات
التنسيق المعيَّنة لكل مجال من مجاالت التطبيق.

.3

إدارة أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

تشرف أمانة المنظمة ) (WMOعلى إدارة أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد )( (OSCARأي المواصفات
الوظيفية وتطورها) ومكوناتها باالتصال مع أفرقة وهيئات الخبراء ذات الصلة ،ووفقا ً للمعايير واإلجراءات المتفق
عليها الخاصة بالنظام .WIGOS

.4

إدارة محتوى أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد

)(OSCAR

سوف تدار األداة ) (OSCARعلى نحو يتيح التوافر الالزم لتحقيق الغرض منها .ويُحتفظ بالبيانات الشرحية للنظام
 WIGOSتحت سلطة الممثلين الدائمين لدى المنظمة ).(WMO
وسوف يقوم مش ِغّل أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARبجمع تعليقات من أعضاء المنظمة عن أوجه
التباين الملحوظة ،واألخطاء المحتملة ،والتغييرات المطلوبة ،كي يعكس محتوى معلومات األداة واقع القدرات السطحية
والفضائية القاعدة لمنصات /محطات الرصد التي يقومون بتشغيلها ،بما في ذلك البيانات الشرحية لألدوات والمنصات/
المحطات.
وتتحمل أمانة المنظمة ) (WMOالمسؤولية عن تنسيق إدارة محتوى األداة ) (OSCARمن المعلومات ،بمساعدة من
الخبراء والمنسقين المعينين.
ويمكن االطالع على المعلومات الحالية على الموقع التاليhttps://community.wmo.int/oscar :
و.https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities

SECTION: Chapter
…الخواص المشتركة للنظم المكونة للنظ Chapter title in running head: 2.

الملحق  - 2.4نظام مراقبة جودة البيانات للنظام ()WIGOS
يتكون نظام مراقبة جودة بيانات للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WDQMSمما يلي:
-

وظيفة مراقبة جودة النظام ()WIGOS
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-

وظيفة تقييم النظام ()WIGOS

-

وظيفة إدارة الحوادث في النظام ()WIGOS

وتحدد هذه الوظائف الثالث نطاق النظام (.)WDQMS
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-4_Fig_ar.eps
END ELEMENT

المخطط الوظيفي الرفيع المستوى للنظام ()WDQMS
الكيانات أو الهيئات التي تضطلع بوظائف النظام ()WDQMS
يمكن لهيئة منفصلة أو هيئتين منفصلتين أو ثالث هيئات منفصلة االضطالع بوظائف النظام ( :)WDQMSقد يختلف
عدد الهيئات وفقا ً لمكون الرصد في النظام ( )WIGOSقيد النظر .وستُعرف هذه الهيئات بمراكز مراقبة الجودة ،وتقييم
النظام ( )WIGOSوإدارة حوادث النظام ( ،)WIGOSعلى التوالي.
وفي حالة المحطات األرضية للنظام ( ،)GOSستضطلع المراكز اإلقليمية التابعة للنظام ( 7)WIGOSبوظيفتي التقييم
وإدارة الحوادث في النظام ( )WIGOSلتغطية إقليم أو إقليم فرعي تابع للمنظمة ( )WMOبرمته.
وعندما يكون من األفضل تنفيذ وظيفة مراقبة الجودة أو التقييم أو إدارة الحوادث على أساس عالمي ،كما هو الحال في رصدات األوزون ،ينبغي إنشاء
مركز (مراكز) مواضيعي (مواضيعية) أو عالمي (عالمية).8
وستكون الطبيعة الدقيقة لتكوين الوظائف الثالث واختيار المراكز العالمية أو اإلقليمية أكثر استنارة من خالل الممارسات التشغيلية الشائعة المنفذة داخل هذا

المكون الفرعي لعناصر الرصد التابعة للنظام ( )WIGOSوأنظمة الرصد المشمولة برعاية مشتركة.
وظيفة مراقبة الجودة في النظام ()WIGOS
وظيفة مراقبة الجودة في النظام (:)WIGOS
-

ستقارن بيانات الرصد "المتلقاة" في مركز مراقبة الجودة في النظام ( 9)WIGOSبمتطلبات المستخدم المتفق
عليها من بيانات الرصد .وستتضمن هذه المتطلبات المتفق عليها مدى توافر بيانات الرصد ،وتوقيت توفيرها
وجودتها ،بما في ذلك اكتمالها.

-

ستتطلب إمكانية الوصول إلى المصادر الرسمية للبيانات الشرحية للرصد ،على سبيل المثال األداة /OSCAR
السطح للرصدات السطحية ،وللرصدات التي يجري تبادلها دوليا ً والتي سيتم تقييمها.

 7ترد إرشادات إضافية بشأن النظام ) (WDQMSفي دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم
 ،)1165الفصل .8
 8المركز المواضيعي أو العالمي التابع للنظام ) .(T/GWC) (WIGOSوهو مركز (فعلي أو افتراضي أو موزع) تابع للمنظمة
للمنظمة ومسؤول عن وظيفة أو أكثر من وظائف النظام ) (WDQMSفي نطاق عالمي لنظام /مكون معين للرصد في النظام
).(WIGOS

)(WMO

 9مركز مراقبة الجودة في النظام ) .(WQMC) (WIGOSوهو مركز (فعلي أو افتراضي أو موزع) تابع للمنظمة ) (WMOللمنظمة
ومسؤول عن وظيفة مراقبة الجودة في النظام ) (WIGOSفي عالمي أو إقليمي لنظام /مكون أو أكثر من نظم /مكونات الرصد في
النظام ).(WIGOS
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-

تنشر و تصدر تقارير لنتائج مقارنات البيانات المتلقاة بمعايير كمية البيانات التي كان من المتوقع توافرها،
وتوقيتها وجودتها في مجال الرصد .وستكون هذه التقارير في صيغ محددة مسبقا ً وفقا ً لمعايير اإلعداد والنشر
المتفق عليها.

-

تقوم ،في سياق قواعد الوصول للبيانات المتفق عليها ،بنشر التقرير التي تم إعدادها.

-

تولد بيانات حقائق تستند إلى البيانات واألدلة بدالً من األحكام الشخصية بشأن أداء نظام الرصد.

وظيفة التقييم في النظام ()WIGOS
وظيفة التقييم في النظام (:)WIGOS
-

تتناول مخرجات وظيفة مراقبة الجودة في النظام ( )WIGOSوأي معلومات أخرى ذات صلة لوضع المخرجات
في سياقها وتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في بيانات الرصد المتلقاة في مركز مراقبة الجودة في النظام
المحملة في األداة
( )WIGOSأو بعض المكونات األخرى للنظام ( ،)WIGOSمن قبيل سجالت البيانات الشرحية ُ
 /OSCARالسطح.

-

تعمل أيضا ً بناء على المعلومات المقدمة من مصادر أخرى ،مثل نظام معلومات المنظمة ( )WISأو فرادى
األعضاء ،وقد تستخدم هذه المعلومات والمصادر األخرى لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة قائمة.

-

تستخدم قواعد العمل المتفق عليها لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكالت تستلزم إثارة حادث مع "سلطة التشغيل"
المناسبة (مقدمي البيانات) بشأن بيانات الرصد.

-

تحيل هذا الطلب إلثارة حادث ،جنبا ً إلى جنب مع جميع المعلومات الداعمة ،إلى وظيفة إدارة الحوادث لتنفيذه.

-

تجمع تقارير روتينية عن جودة بيانات الرصد التي تتلقاها وظيفة مراقبة الجودة في النظام ( )WIGOSلسلطات
التشغيل ومستخدمي البيانات .وسيختلف تواتر إعداد هذا التقرير رهنا ً بالنظام المعين لرصد مكون النظام
( )WIGOSقيد النظر.

وظيفة إدارة الحوادث في النظام ()WIGOS
وظيفة إدارة الحوادث في النظام (:)WIGOS
-

تشير إلى أي حادث بناء على طلب من وظيفة التقييم للنظام ( )WIGOSوتحيل بطاقة الحادث المنشأة بناء على
الطلب المقدم ،مشفوعا ً بجميع المعلومات اإلضافية المناسبة ،إلى سلطة تشغيل نظام الرصد المناسبة وتبع التقدم
المحرز مع "التحقيق والتصرف في حاالت الحوادث".

-

تدعم ،حسب االقتضاء ،سلطة تشغيل نظام الرصد أثناء التحقيق والتصرف في حاالت الحوادث.

-

باإلضافة إلى ذلك ،ستحتفظ بسجل لجميع الحوادث المثارة واألنشطة المضطلع بها للتصرف في هذه الحوادث،
وستتيح هذه المعلومات لألعضاء باعتبارها "قاعدة معارف" للتصرف في الحوادث في المستقبل.

-

تتيح لمستخدمي بيانات الرصد معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق والتصرف في حاالت الحوادث.

ممارسات التشغيل للنظام ( )WDQMSووظائفه
لضمان اتساق إجراءات مراقبة الجودة وتقييمها وإجراءات إدارة الحوادث ،يجب مراقبة االمتثال لممارسات التشغيل
واإلجراءات ذات الصلة بالنظام ( )WDQMSبعناية.
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وستقوم الهيئة العاملة المسؤولة عن النظام ( )WDQMSبإعداد ممارسات وإجراءات تشغيلية على أن تعمل بها مراكز
مراقبة الجودة.
وسيقوم االتحاد اإلقليمي المعني أو هيئات اإلشراف المعنية التابعة للمركز اإلقليمي للنظام ) (RWC) (WIGOSبإعداد
ممارسات وإجراءات تشغيلية على أن يعمل بها المركز اإلقليمي (.)RWC
وستقوم هيئات اإلشراف أو الحوكمة بإعداد ممارسات وإجراءات تشغيلية على أن تعمل بها المراكز المواضيعية أو
العالمية.

توفر المبادئ التوجيهية الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام ( )WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام ()WIGOS
(مطبوع المنظمة رقم  )1224إرشادات تقنية مفصلة للمراكز اإلقليمية ( )RWCsلتنفيذ األنشطة التشغيلية ذات الصلة
بالنظام ( ،)WDQMSوتحديداً للمحطات السطحية للنظام العالمي للرصد ( )GOSالموجودة على األرض (على أراضي
أعضاء االتحاد اإلقليمي التابع للمنظمة (.))WMO

SECTION: Chapter
… الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي Chapter title in running head: 3.

 .3الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام

)(WIGOS

المتطلبات

3.1

يعبر عن متطلبات مستخدمي الرصدات بشأن مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOبطريقة متحررة من التكنولوجيا.
مالحظة:
ّ
ومن ثم تنطبق هذه المتطلبات على جميع النظم الفرعية التابعة للنظام  ،WIGOSال على أي نظام فرعي محدد .وتنطبق أحكام القسم  2.1على
جميع النظم الفرعية التابعة للنظام WIGOS
3.2

التصميم والتخطيط والتطوير

3.2.1

تكوين النظم الفرعية السطحية القاعدة التابعة للنظام

WIGOS

يتكون النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام  WIGOSمن محطات سطحية داخل الشبكات
3.2.1.1
المكونة (.)GOS, GAW, WHOS, GCW
ّ
مالحظتان:
.1

من العناصر البارزة للنظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام  WIGOSشبكة الرصد األساسي اإلقليمية ( )RBONكما هو موضح في القسم
المكونة كما هو موضح في األقسام .8-5
 .3.2.3وتوجد عامةً عناصر أخرى في الشبكات
ِّ

.2

المعلومات المتعلقة بالقدرات الحالية للنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام  WIGOSستكون متاحة من خالل أداة تحليل
واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARعلى الموقعين الشبكيين التاليينhttps://community.wmo.int/oscar :
و  .https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilitiesوتشمل هذه المعلومات قائمة
المحطات/المنصات السطحية التي يتكون منها النظام الفرعي السطحي القاعدة والتابع للنظام .WIGOS

3.2.2

شبكة الرصد األساسي العالمية

مالحظة:

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

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

ينشئ األعضاء الشبكة ) (GBONويديرونها.

مالحظات:
.1

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

.2

تستند الشبكة

.3

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

.4

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

.5

)(GBON

إلى تصميم عالمي ،ويخضع تنفيذها للمراقبة على مستوى العالم.

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

يحافظ أعضاء المنظمة على التشغيل المستمر للمحطات /المنصات المسماة باعتبارها محطات /منصات
3.2.2.3
مساهمة في الشبكة ).(GBON
عرف الفقرتان  3.2.2.23-3.2.2.22أدناه عملية التسمية ،ويرد مزيد من التفاصيل في دليل النظام العالمي المتكامل
مالحظة:
تُ ِ ّ
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1165
3.2.2.4

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

مستدام بيئيا.
يوفر األعضاء جميع رصدات الشبكة ) (GBONعالميا في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي طبقا لسياسة
3.2.2.5
المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات بشكل عام.
إذا وجد عضو أن ال يمكن عمليا تحقيق االستبانة األفقية الالزمة لشبكة الرصد في أجزاء من أراضيه،
3.2.2.6
مثال في المناطق غير المأهولة والنائية ،طبقا لحكم أو أكثر من األحكام  ،3.2.2.18-3.2.2.7يبلغ العضو األمين العام
باألسباب وفق ما تنص عليه المادة ( 9ب) من اتفاقية المنظمة ،والفقرة  6من "األحكام العامة".
يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات رصد سطحية أرضية ،ترصد كل
3.2.2.7
ساعة العناصر التالية ،كحد أدنى :الضغط الجوي ودرجة حرارة الهواء والرطوبة والرياح األفقية والهطول وعمق
الثلوج ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONاستبانة أفقية قدرها  200كم أو أكثر لرصد جميع هذه المتغيرات.
مالحظات:
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.1

رصد الهطول يعني التراكم كل ساعة.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

3.2.2.8

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

في حالة تشغيل األعضاء لشبكات على النحو المبين في الفقرتين  3.2.2.7و ،3.2.2.8يتيح األعضاء
3.2.2.9
رصدات هذه الشبكات دوليا وفقا للفقرة .3.2.2.5
 3.2.2.10يحافظ أعضاء المنظمة على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات الرصد السطحية البحرية
في مناطقهم االقتصادية ال خالصة ،بحيث ترصد كل ساعة العنصرين التاليين ،كحد أدنى :الضغط الجوي ودرجة حرارة
سطح البحر ،وبحيث يتيح موقعها للشبكة ) ،(GBONإن أمكن ،استبانة أفقية قدرها  500كم أو أكثر في المناطق
البحرية الواقعة في واليتهم ،لرصد هذه المتغيرات.
بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير
مالحظة:
من مساحة سطح اليابس ،ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.

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

توفر نظم السبر الراديوي حاليا ً الوسيلة األساسية لجمع هذه الرصدات.

.2

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

.3

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

3.2.2.13

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

 3.2.2.14ينبغي أن يشغل األعضاء مجموعة فرعية من المحطات /المنصات المختارة لرصد الهواء العلوي التابعة
للشبكة ) ،(GBONترصد مرة واحدة في اليوم على األقل ،درجات الحرارة والرطوبة وقص الرياح األفقية حتى
 10هيكتوباسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) ،(GBONفي حدود ما تسمح به القيود الجغرافية ،استبانة أفقية
قدرها  1000كم أو أكثر لتلك الرصدات.
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 3.2.2.15يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات أرضية للهواء العلوي ترصد
مرتين في اليوم أو أكثر ،العناصر التالية كحد أدنى :درجة الحرارة والرطوبة وقص الرياح األفقية ،باستبانة رأسية
قدرها  100م أو أكثر ،حتى مستوى  30هكتوبسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONالحصول على
استبانة أفقية لتلك الرصدات قدرها  1000كم أو أكثر في المناطق البحرية الواقعة في واليتهم.
بالنسبة إلى الدول ) ،(SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير من مساحة سطح اليابس،
مالحظة:
ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.
3.2.2.16

في حالة تشغيل الشبكات المبينة في الفقرات  ،3.2.2.15-3.2.2.13تنطبق الفقرة .3.2.2.5

 3.2.2.17ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات لدرجة
الحرارة والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،عند صعود الطائرة وهبوطها ،باستبانة رأسية قدرها  300م أو أكثر.
 3.2.2.18ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات ،عند
التحليق ،لدرجة الحرارة والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،باستبانة رأسية أفقية قدرها  100كم أو أكثر.
 3.2.2.19ينبغي لألعضاء أن يتيحوا كل ساعة رصدات راسمات المقطع الرأسي للرياح المستشعرة عن بعد لدرجة
الحرارة (عند توافرها) والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية باستبانة رأسية تبلغ  100م أو أكثر.
 3.2.2.20ينبغي لألعضاء الذين يشغلون شبكات /منصات رصد بكثافة أعلى مما هو محدد بموجب األحكام
 3.2.2.19-3.2.2.7أعاله ،أن يتيحوا العناصر المرصودة كل ساعة على األقل.
مالحظة:

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

3.2.2.21

يتيح األعضاء البيانات الشرحية الخاصة بمحطات /منصات الرصد التابعة للشبكة ) (GBONوفقا ألحكام

القسم .2.5
 3.2.2.22يعيِّن كل عضو ،كحد أدنى ،العدد المطلوب من المحطات السطحية ومن محطات الهواء العلوي وفقا
للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  3.2.2.16-3.2.2.12كمساهمة في الشبكة ).(GBON
مالحظات:
.1

ستضطلع لجنة البنية التحتية بتحليل أولي لتنفيذ الشبكة ) ،(GBONوهو ما سيوفّر لكل عضو عدد المحطات السطحية
ومحطات الهواء العلوي الالزمة لكي يفي بالتزاماته بموجب الفقرات للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات
.3.2.2.16-3.2.2.12

.2

وتقيم ما إذا كانت تستوفي الشروط
ستستعرض لجنة البنية التحتية المساهمة المحددة لكل عضو حسب الفقرة ّ 3.2.2.21
المحددة في الفقرات للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  ،3.2.2.16-3.2.2.12وتبلغ العضو كتابةً بنتائجها.

.3

انظر المالحظة  3أدنى الفقرة .3.2.2.12

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

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

يخطر األعضاء األمين العام رسميا باعتزامهم وقف تشغيل محطاتهم /منصاتهم ،وذلك قبل الوقف بثالثة
3.2.2.26
أشهر على األقل.
3.2.3

شبكة الرصد األساسي اإلقليمية

3.2.3.1

يقوم األعضاء بإنشاء وإدارة شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ( )RBONفي منطقتهم والمنطقة القطبية

الجنوبية.
مالحظتان:
.1

كانت الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ( )RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ( )RBCNتسبق شبكة الرصد األساسي
اإلقليمية ( ) RBONفي كل منطقة .وتم توسيع التركيز السابق لمتطلبات األرصاد الجوية السينوبتيكية ورصد المناخ ليشمل جميع
مجاالت تطبيق المنظمة  .WMOوبالمثل ،تم توسيع شبكة المحطات السينوبتيكية والمناخية بإدراج محطات/منصات أخرى مثل محطات
الطائرات.

.2

سبقت شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية ( )AntONالشبكة  RBONفي المنطقة القطبية الجنوبية .واألعضاء المعنيون بإدارتها هم
األعضاء الذين يسهمون في النظام  WIGOSبرصدات في المنطقة القطبية الجنوبية.

يقوم األعضاء بتصميم الشبكات  RBONباستخدام أنظمة الرصد القائمة في إطار النظام  WIGOSفي
3.2.3.2
المناطق والمنطقة القطبية الجنوبية.
يرشح األعضاء محطة/منصة رصد لإلدماج في الشبكة  RBONإال إذا استوفت أحد المتطلبات أو أكثر
ّ
ال
3.2.3.3
في إطار أحد مجاالت التطبيق أو أكثر من المجاالت التي حددتها المنظمة .WMO
مالحظتان:
.1

تحتوي مجاالت تطبيق المنظمة  WMOعلى مجموعة من المتطلبات ،كما هو موضح في الملحق  .3.12وكلما زاد عدد المتطلبات التي
تستوفيها محطة/منصة ،ازدادت قيمة إدماجها عامةً في الشبكة RBON؛

.2

يجب إيالء االهتمام لتقييم متعدد المحطات أو المستوى اإلقليمي "لالستبانة األفقية" حيث أن الشبكة تستجيب لهذا المكون من المتطلبات
وليس أي محطة/منصة فردية.

ال يرشح األعضاء محطة/منصة رصد لإلدماج في الشبكة  RBONإال إذا كانت تتيح الرصدات للتبادل
3.2.3.4
الدولي في الوقت الحقيقي أو في شبه الوقت الحقيقي.
ال يرشح األعضاء محطة/منصة رصد لإلدماج في الشبكة  RBONإال في حال وجود التزام بتشغيلها لمدة
3.2.3.5
ال تقل عن أربع ( )4سنوات.
مالحظات:
.1

يوصى باالستدامة على مدى عشر سنوات على األقل ،انظر .2.2.1.2
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.2

بالنسبة للمحطات/المنصات الثابتة ،يكون االلتزام بالرصد في الموقع المحدد؛ أما بالنسبة لألنواع المتنقلة ،فيكون االلتزام بالحفاظ على
معين (نقطة أو خط أو مساحة أو حجم) عن طريق ’ ‘1التحكم في حركة مجموعة من
كثافة محددة من الرصدات في مجال َّ
ً
المعين.
المحطات/المنصات عن طريق إعادة التوزيع مثال ‘2’ ،أو النشر الدوري لمحطات/منصات متنقلة جديدة داخل المجال
َّ

.3

أربع سنوت هي الدورة الحالية إلجراء استعراض رئيسي للشبكة  .RBONوقد يتغير ذلك في المستقبل.

يقوم األعضاء بتصميم الشبكات  RBONsلالستجابة للمتطلبات الرصدية للمستخدمين كما تم تجميعها
3.2.3.6
في قاعدة بيانات /OSCARالمتطلبات ومع مراعاة االحتياجات اإلقليمية.
مالحظتان:
.1

يتضمن القسم  2.2أحكاما ً عامة لتصميم النظام  WIGOSومكوناته بما فيها الشبكة

.2

تنطبق أيضا ً مبادئ التصميم المحددة في التذييل  2.1واألجزاء غير الساتلية الواردة في التذييل  2.2على تصميم الشبكة .RBON

RBON

بغية االستجابة لمتطلبات المستخدمين.

يقوم األعضاء بترشيح مجموعة من المحطات/المنصات لتمكين الشبكات  RBONsمن استيفاء
3.2.3.7
المتطلبات الرصدية لكل مجاالت تطبيق المنظمة  WMOعند مستويات العتبة أو أعلى.
مالحظات:
.1

يرد تعريف مصطلحات العتبة واإلنجاز والهدف في سياق متطلبات البيانات الرصدية في األداة  OSCARوكما هو موضح في
الملحق .3.21

.2

لألعضاء أن يراعوا ،عند تقديم ترشيحاتهم ،رصدات أخرى متوفرة في النظام  WIGOSداخل الشبكة  RBONوإضافية إلى
الشبكة  RBONمثل الرصدات الفضائية القاعدة.

.3

يمكن أن تراعى األولويات اإلقليمية في األولوية النسبية المعطاة لمختلف مجاالت التطبيق وتحقيق أداء يتجاوز مستويات العتبة .ومع
ذلك ،توجد أولوية عامة لدعم التنبؤ العددي بالطقس الذي يدعم العديد من التطبيقات األخرى للمنظمة .WMO

ينبغي لألعضاء أن يدرجوا في مجموعة المحطات/المنصات المرشحة لإلدراج في الشبكة RBON
3.2.3.8
الكفاءات التي تم ِ ّكن الشبكات  RBONsمن استيفاء المتطلبات الرصدية لبعض مجاالت التطبيق على األقل عند مستوى

اإلنجاز أو أفضل.
ينبغي لألعضاء أن يدرجوا ،في مجموعات المحطات/المنصات المرشحة لإلدراج في الشبكة ،RBON
3.2.3.9
مجموعة فرعية تتكون من محطات/منصات ترصد المتغيرات السطحية كل ساعة أو أقل ،بما يكفي الستيفاء متطلبات
عتبة دورة الرصد لكل مجاالت التطبيق.
كاف من محطات/منصات الرصد تعمل كل ساعة من أجل تمكين الشبكة  RBONمن استيفاء
على الرغم من الحاجة إلى عدد
مالحظة:
ٍ
متطلبات عتبة دورة الرصد لكل مجاالت التطبيق ،فقد يساعد وجود محطات/منصات تتسم بوتيرة أقل إلجراء الرصدات السطحية أيضا ً
الشبكة  RBONفي تلبية عدد من المتطلبات األخرى.

 3.2.3.10ينبغي أن يدرج األعضاء ،في مجموعات المحطات/المنصات المرشحة لإلدراج في الشبكة  ،RBONعدداً
كافيا ً من المحطات/المنصات التي ترصد الضغط السطحي للغالف الجوي لتمكين الشبكة  RBONمن الحصول على
استبانة أفقية تبلغ  100كم أو أكثر لرصدات الضغط السطحي.
مالحظتان:
.1

المستوى المستحسن من االستبانة األفقية لرصدات الضغط السطحي للغالف الجوي هو  100كم أو أكثر .ومن شأن تلك االستبانة أن
تلبي متطلبات اإلنجاز للتنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي ومراقبة المناخ ،فضالً عن متطلبات العتبة لبعض وليس كل مجاالت
التطبيق التي حددتها المنظمة .WMO
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.2

من الصعب جدا ً تلبية هذا الحكم فوق المناطق النائية والمحيطات حيث يمكن مساعدة الجهود من خالل محطات تلقائية للطقس فوق
األرض والبحر وإدماج رصدات الضغط الغالف الجوي من العوامات المنساقة.

 3.2.3.11ينبغي لألعضاء أن يدرجوا ،في مجموعة المحطات/المنصات المرشحة لإلدراج في الشبكة  ،RBONما
يكفي من محطات/منصات الهواء العلوي لتمكين الشبكة  RBONمن الحصول على استبانة أفقية تبلغ  100كم أو أكثر
لرصدات راسمات الرياح األفقية.
مالحظات:
.1

المستوى المستحسن من االستبانة األفقية لرصدات راسمات الرياح (األفقية) هو  100كم أو أفضل في المجاالت التالية :التروبوسفير
السفلي؛ والتروبوسفير العلوي؛ والستراتوسفير السفلي .ومن شأن تلك االستبانة أن تلبي متطلبات اإلنجاز للتنبؤ العددي بالطقس على
الصعيد العالمي ومراقبة المناخ ) (GCOSفضالً عن متطلبات العتبة لعدة مجاالت تطبيق أخرى حددتها المنظمة .WMO

.2

على الرغم من أن الشبكات  RBONsقد توفر رصدات لراسمات الرياح (األفقية) في التروبوسفير من مجموعة من التكنولوجيات ،فإن
أنظمة التتبع بالمنطاد وحدها التي توفر راسمات في الستراتوسفير السفلي .وتكون تلك األنظمة عادة أنظمة سبر راديوي.

.3

يصعب جدا ً تلبية هذا الحكم في الستراتوسفير السفلي وفوق المناطق النائية والمحيطات .ويمكن مساعدة الجهود في المناطق النائية عن
طريق استخدام أنظمة آلية منها راسمات رادارية للرياح ومحطات جوية على متن طائرات .وبالنسبة للرصدات في الستراتوسفير
السفلي ،يمكن مساعدة الجهود باستخدام أنظمة إطالق آلي للمناطيد والمشاركة في برامج القياسات األوتوماتية للهواء العلوي من على
متن السفن ) (ASAPsبالتعاون مع سفن طوعية وسفن بحثية.

ينبغي لألعضاء أن يدرجوا ،في إطار مجموعة المحطات/المنصات المرشحة لإلدراج في الشبكة ،RBON
3.2.3.12
ما يكفي من رادارات الطقس لتمكين الشبكة  RBONمن تحسين التنبؤ العالمي العددي بالطقس ) (NWPللهطول والرياح
في المناطق الجغرافية التي يحقق فيها هذا التحسين فوائد اجتماعية اقتصادية.
 3.2.3.1213يقوم األعضاء بترشيح مساهماتهم المقترحة في الشبكة  RBONفي مناطقهم لموافقة االتحادات
اإلقليمية ،أو في حالة المنطقة القطبية الجنوبية ،لموافقة المجلس التنفيذي أو المؤتمر التابع للمنظمة .WMO
مالحظات:
.1

قد يرغب كل اتحاد إقليمي والمجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي الحفاظ على هيئة عاملة يشمل دورها تجميع وتحليل الترشيحات
الواردة من األعضاء ،وتحديد الثغرات أو أوجه القصور في تصميم الشبكة  RBONمقارنة بمتطلبات المستخدمين ،وخطة عمل لمعالجة
تلك الثغرات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشبكة  RBONفي دوراتها.

.2

مفصل مع اللجنة ) (INFCOMاللجان الفنية التي تدير عناصر
يحتاج كل اتحاد إقليمي والمجلس التنفيذي للمنظمة  WMOإلى تنسيق فني
َّ
الشبكة  RBONمثل اللجنة الفنية المشتركة  JCOMMفيما يتعلق بأنظمة الرصد البحري.

.3

المسجلة في األداة .OSCAR
ال يمكن ترشيح سوى المحطات/المنصات
َّ

 3.2.3.1314ينبغي أن يعمل األعضاء معا ً في اتحادهم اإلقليمي لتحديد الثغرات القائمة في شبكة  RBONالخاصة بهم
ومعالجتها ،أو المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي حالة المنطقة القطبية الجنوبية.
مالحظتان:
.1

يمكن االطالع على إرشادات بشأن األولوية التي ينبغي منحها لألنواع المختلفة من الثغرات في بيانات التوجيه ( )SOGsالناتجة عن
االستعراض المستمر للمتطلبات ،كما هو موضح في التذييل  2.3ومتاح على موقع المنظمة  WMOالتالي:
https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process؛

.2

األحكام العامة الواردة في القسم  2.7.1بشأن تنمية القدرات مهمة.

 3.2.3.1415يساهم األعضاء في االستعراض المنتظم لتكوين الشبكة  RBONمن أجل معالجة المتطلبات المتطورة
للرصدات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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يمكن تفسير "االنتظام" بمرة واحدة على األقل بين دورات االتحاد اإلقليمي ،أو في حالة المنطقة القطبية الجنوبية ،دورات

 3.2.3.1516ينبغي لألعضاء تقديم طلبات إلى رئيس االتحاد اإلقليمي أو رئيس المنظمة  WMOفي حالة المنطقة
القطبية الجنوبية ،إلجراء تعديالت طفيفة في تكوين الشبكة  RBONفي أي وقت يُطلب فيها ذلك.
مالحظات:
.1

يحدد كل اتحاد إقليمي ،أو المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي حالة المنطقة القطبية الجنوبية ،عملية التعامل مع تلك الطلبات .وبوجه
عام ،تخضع عملية الموافقة على التعديالت الطفيفة في الشبكة  RBONلرئيس االتحاد اإلقليمي أو رئيس المنظمة  WMOبناء على طلب
العضو المعني وبناء على مشورة رئيس الهيئة الفرعية المعنية وبالتشاور مع األمين العام .وسيتطلب أي تغيير في المادة موافقة رسمية
من أعضاء المنطقة المعنية أو األعضاء الذين يشغلون مكونات الشبكة  RBONفي المنطقة القطبية الجنوبية.

.2

التعديل الطفيف ال يخص المادة أي أنه ال يؤثر سلبا ً في كثافة الشبكة أو يسبب تغييرا ً كبيرا ً في ساعات الرصد.

.3

يرد وصف إضافي للممارسات اإلقليمية في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1165وقد سبق
وصفها في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)544المجلد الثاني – الجوانب اإلقليمية.

.4

ُيخطر األعضاء بالتغييرات التي تجريها أمانة المنظمة  WMOعن طريق النشرة اإلخبارية التشغيلية أو رسالة معممة.

 3.2.3.1617يقوم األعضاء العاملون معا في االتحاد اإلقليمي ،أو المجلس التنفيذي للمنظمة  WMOفي حالة المنطقة
القطبية الجنوبية ،بإجراء مراقبة روتينية ألداء الشبكة  RBONعلى نطاق الشبكة من أجل تحديد حاالت عدم االمتثال
لألداء المصمم.
مالحظات:
.1

صممت الشبكة  RBONلالستجابة لمتطلبات عمليات الرصد الخاصة بمجاالت تطبيق
كما ُذكر في األقسام  3.2.3.6 – 3.2.3.3أعالهُ ،
المنظمة .WMO

.2

قد يرغب اتحاد إقليمي في االضطالع بهذه المهمة من خالل مركز إقليمي للنظام  ،WIGOSعلى النحو الوارد في دليل النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل  .8ومن المصادر الرئيسية للمعلومات المراكز العالمية/اإلقليمية
التي تضطلع بوظيفة رصد جودة النظام .WIGOS

.3

مفصلة بشأن مراقبة جودة البيانات والتقييم وإدارة الحوادث في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
ترد إرشادات
َّ
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل  .9ويُرجى االنتباه بخاصة إلى وصف نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد.

 3.2.3.1718يقر األعضاء ويوثقون ويصححون أي أوجه عدم امتثال في إحدى محطاتهم/منصاتهم في غضون المهل
الزمنية المتفق عليها في إطار االتحاد اإلقليمي المعني ،أو المجلس التنفيذي أو المؤتمر التابعين للمنظمة  WMOفي
حالة المنطقة القطبية الجنوبية.
مالحظات:
.1

عندما تمتد إجراءات التصحيح على مدى فترة طويلة ،يقوم العضو بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم.

.2

عندما تستمر حالة عدم االمتثال المحددة ،يجوز لرئيس االتحاد اإلقليمي أو رئيس المنظمة  WMOاستعراض احتمال التصحيح ،والبت
بالتشاور مع العضو المعني في إزالة المحطة/المنصة من الشبكة  RBONفيما بين دورات االتحاد اإلقليمي أو المجلس التنفيذي.

.3

ترد تفاصيل بشأن األطر الزمنية والعمليات ذات الصلة في المبادئ التوجيهية الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) (WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1224
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3.3

أدوات وطرق الرصد

3.3.1

المتطلبات العامة

3.3.1.1

ّ
يصنف أعضاء المنظمة محطات األرصاد الجوية والمناخية السطحية التابعة لهم الموجودة على البر.

يرد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،1.1.2 ،1والمرفق  - 1دال ،تعريف
مالحظة:
مخطط تصنيف لمواقع الرصد السطحية على البر لإلشارة إلى تمثيليتها لقياس المتغيرات المختلفة .سوف يُدرج محتوى المرفق  - 1دال
كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

تعرض األدوات بما يتماشى مع متطلبات التطبيقات
3.3.1.2
ينشئ أعضاء المنظمة كل محطة رصد في موقع يتيح ّ
المعينة ويم ِ ّكن من إجراء رصدات مرضية بدون استخدام أدوات.
مالحظتان:
.1

يوفر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل األول ،المرفقان  - 1دال و - 1واو مزيدا ً من المبادئ
التوجيهية.

.2

ترد صياغة المتطلبات المتعلقة بمحطات المراقبة العالمية للطقس ) (GAWفي القسم .6

يؤكد أعضاء المنظمة بدقة موقع أي محطة ويرجعوه إلى النظام الجيوديسي العالمي (WGS-84) 1984
3.3.1.3
والنموذج الجيوديسي لألرض التابع له .(EGM96) 1996
مالحظتان:
.1

ترد مبادئ توجيهية في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل .1.3.3.2 ،1

.2

هذا النظام الجيوديسي ال ُيستخدم استخداما ً عاما ً حاليا ً في مجال الهيدرولوجيا .وسيُدرج وصفه كتذييل في الطبعة القادمة لهذا المرجع.

3.3.1.4

أعضاء المنظمة يحددون ارتفاع المحطة.

يحدد دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8الجزء األول ،الفصل  ،1الفقرة ( 1.3.3.2ج) ،طريقة تعريف
مالحظة:
ارتفاع أي محطة .وست ُدرج هذه المواد كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

إذا كانت المحطة موجودة في مطار ،ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة االرتفاع الرسمي للمطار وفقا
3.3.1.5
لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49المجلد الثاني.
ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يشغلون مراكز إقليمية لألدوات اتباع المواصفات المتعلقة بالقدرات
3.3.1.6
والوظائف المقابلة.
يحدد دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،المرفق  - 1جيم ،القدرات والوظائف المقابلة
مالحظة:
للمراكز اإلقليمية لألدوات .وست ُدرج هذه المواد كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة الذين يشغلون مراكز إقليمية لألدوات البحرية المواصفات المتعلقة
3.3.1.7
بالقدرات والوظائف المقابلة.
يحدد دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل  ،4المرفق  - 4ألف ،القدرات والوظائف
مالحظة:
المقابلة للمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية العاملة .وست ُدرج هذه المواد كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
3.3.2
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المتطلبات المتعلقة باألدوات

يعرف ويراعي أعضاء المنظمة،
3.3.2.1
يتجنب أعضاء المنظمة استخدام الزئبق في نظم الرصد التابعة لهم .و ّ
حيثما كان الزئبق ال يزال يستخدم ،احتياطات السالمة المالئمة.
ترد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،3المرفق  - 3ألف ،احتياطات السالمة
مالحظة:
الستخدام الزئبق .وست ُدرج هذه المواد كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

ينبغي أن يفضل أعضاء المنظمة ،فيما يتعلق بنفخ مناطيد األرصاد الجوية ،الهليوم عن الهيدروجين.
3.3.2.2
ولكن في حالة استخدام الهيدروجين ينبغي ألعضاء المنظمة أن يعرفوا ويراعوا احتياطات السالمة المالئمة.
ترد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل  ،8الفقرة  ،8.6احتياطات السالمة
مالحظة:
الستخدام الهيدروجين .وست ُدرج هذه المواد كتذييل في الطبعة المقبلة لهذا المرجع.

يعاير أعضاء المنظمة جميع مقاييس الطاقة الحرارية الشمسية ،بخالف مقاييس الطاقة الحرارية
3.3.2.3
الشمسية المطلقة ،بواسطة المقارنة باستخدام الشمس باعتبارها المصدر مع مقياس للطاقة الحرارية الشمسية يمكن
إرجاعه إلى المجموعة المعيارية العالمية ،على أن يكون عدم يقين مرجح للمعايرة يكون مساويا لمقياس الطاقة
الحرارية الشمسية الذي تجري معايرته أو يكون أفضل منه.
ترد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،7الفقرة  ،7.2.1.4مبادئ توجيهية
مالحظة:
تفصيلية بشأن معايرة أدوات قياس الشعاع المباشر لإلشعاع الشمسي.

يقوم أعضاء المنظمة بانتظام بمعايرة مقاييس الضغط الجوي وضمان إمكانية تتبع الرصدات الواردة
3.3.2.4
منها وفقا للممارسات المحددة.
يبرز دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،3الفقرة  ،3.6أهمية رصدات الضغط
مالحظة:
الغالف الجوي ويوفر إرشادات وجيهة.
3.4

العمليات

3.4.1

المتطلبات العامة

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.1
3.4.2

ممارسات الرصد

يضمن أعضاء المنظمة أن يكون تعرض األدوات ،عند االنطباق ،لنفس نوع الرصد في المحطات
3.4.2.1
المختلفة متماثال لكي تكون الرصدات متوافقة.
3.4.2.2

يحدد أعضاء المنظمة ارتفاعا مرجعيا لكل محطة رصد سطحية أو لكل نظام رصد سطحي.

مالحظة:

َّ
يحدد االرتفاع المرجعي على النحو التالي:

(أ)

ارتفاع المحطة :هو المستوى اإلسنادي الذي تشير إليه تقارير الضغط الجوي في المحطة؛ وتسمى قيم الضغط الجوي الحالية هذه
المعين لغرض الحفاظ على االستمرارية في سجالت الضغط؛
"ضغط المحطة" ويُفهم أنها تشير إلى المستوى
ّ

(ب) في ما يتعلق بالمحطات غير الموجودة في مطارات :ارتفاع األرض (االرتفاع الذي يعلو متوسط مستوى سطح البحر) الذي يوجد عليه
مقياس األمطار أو ،إذا لم يكن هناك مقياس لألمطار ،األرض تحت شاشة مقياس الحرارة .وإذا لم يكن يوجد مقياس لألمطار أو شاشة،
مقربة إلى رقمين عشريين؛
يكون هو متوسط مستوى األرض في المنطقة المحيطة مباشرة بالمحطة معبر عنه باألمتار ّ
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(ج) فيما يتعلق بالمحطات الموجودة في المطارات يكون هو االرتفاع الرسمي للمطار.
3.4.3

مراقبة الجودة

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.3
3.4.4

اإلبالغ عن البيانات والبيانات الشرحية

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.4
3.4.5

إدارة الحوادث

ينبغي على األعضاء المعنيين بتشغيل نظم الرصد الفرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.5
3.4.6

إدارة التغييرات

ينبغي أن يقارن أعضاء المنظمة بين الرصدات المنفذة باألدوات الجديدة على فترة ممتدة قبل إخراج نظام القياس القديم
من الخدمة أو عندما يكون قد حدث تغيير في الموقع .وحيثما كان هذا اإلجراء غير عملي في جميع المواقع ،ينبغي أن
يجري أعضاء المنظمة مقارنات في مواقع تمثيلية مختارة.
مالحظتان:
.1

ال ينطبق هذا على جميع أنواع المحطات؛ والمحطات الهيدرولوجية مستثناة من ذلك.

.2

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ،2.6.7 ،)100بما في ذلك الحد األدنى
المطلوب للفترات الفاصلة بين إجراء هذه المقارنات.

3.4.7

الصيانة

ينبغي صيانة مواقع وأدوات الرصد بصفة منتظمة كي ال تتدهور جودة الرصدات تدهوراً كبيراً في الفترة الفاصلة بين
عمليات معاينة المحطات.
يرد توجيه تفصيلي بشأن صيانة مواقع الرصد ومحطات وأدوات الرصد في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة
مالحظة:
رقم  ،)8المجلدات األول والثالث والخامس ،ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول 2.5.4 ،و.9.8.4
3.4.8

المعاينة واإلشراف

يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لمعاينة مواقع ومحطات ونظم الرصد السطحية التابعة لهم على
3.4.8.1
فترات تتواتر بدرجة كافية لضمان الحفاظ على مستوى للرصدات يفي بمستويات عدم اليقين المحددة؛ وضمان أن
تعرض أدوات القياس لم يتغير تغيرا كبيرا.
األدوات وجميع مؤشراتها تعمل بشكل صحيح؛ وضمان أن ّ
مالحظتان:
.1

يرد توجيه تفصيلي بشأن المعاينة بما في ذلك التواتر في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل ،1
1.3.5؛ والمجلد الثالث ،الفصل 1.7 ،1؛ والمجلد الخامس ،الفصل  ،1.10.1 ،1الفصل .4.3.4 ،4

.2

ُيشار إلى الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني ،بشأن األحكام المتعلقة بمعاينة محطات األرصاد الجوية للطيران ،بما
في ذلك وتيرة المعاينة.

3.4.8.2

يضمن أعضاء المنظمة أن يقوم بعملية المعاينة موظفون مؤهلون تلقوا تدريبا مالئما.

3.4.8.3

ينبغي أن يضمن أعضاء المنظمة عند القيام بعملية المعاينة ما يلي:
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أن عملية تحديد موقع األدوات واختيارها وتركيبها ،وكذلك تعرضها عند االنطباق ،معروفة ومسجلة ومقبولة؛

(ب) أن األدوات تتسم بخصائص معتمدة ،وأنها في حالة جيدة ،ويجري التحقق منها بانتظام على ضوء المعايير ذات
الصلة؛
(ج) أن هناك وحدة في طرق الرصد وفي اإلجراء الخاص بتخفيض الرصدات.
يرد توجيه تفصيلي بشأن معاينة نظم ومواقع الرصد واإلشراف عليها في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم
مالحظة:
 ،)8الذي يتضمن مبادئ توجيهية بشأن القياسات الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس (انظر المجلد األول ،الفصل  ،)16ودليل الممارسات
الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول 2.5.3 ،و 2.5.5و 8.7و ،9.8.4ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم ،)1044
المجلد األول 4.4 ،و.4.8
3.4.9

إجراءات المعايرة

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.4.9
3.5

البيانات الشرحية للرصدات

يرد توجيه تفصيلي بشأن إنشاء سجالت البيانات الشرحية وصيانتها وتحديثها في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع
مالحظة:
المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،1الفقرة  1.1.3و1.3.4؛ ودليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  2.5 ،)100و2.6.9؛ ودليل
النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488التذييل الثالث – 3؛ ودليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد
األول ،الفصل .10

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.5
مالحظة:

المكونة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و 6و 7و.8
يرد مزيد من األحكام الخاصة بنظم الرصد
ِّ

3.6

إدارة الجودة

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.6
يرد مزيد من األحكام الخاصة بالنظم الفرعية الفضائية القاعدة التابعة للنظام  WIGOSفي القسم 4؛ ويرد مزيد من األحكام
مالحظة:
المكونة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و 6و 7و.8
الخاصة بنظم الرصد
ِّ
3.7

تطوير القدرات

ينبغي لألعضاء المعنيين بتشغيل نظم رصد فرعية سطحية القاعدة التقيّد بأحكام القسم .2.7
يرد مزيد من األحكام الخاصة بالنظم الفرعية الفضائية القاعدة التابعة للنظام  WIGOSفي القسم 4؛ ويرد مزيد من األحكام
مالحظة:
المكونة للنظام  WIGOSفي األقسام  5و 6و 7و.8
الرصد
بنظم
الخاصة
ِّ

SECTION: Chapter
… الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي Chapter title in running head: 3.
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الملحق  - 3.1تكوين شبكة الرصد األساسي العالمية
سيعد الملحق  3.1وقائمة محطات /منصات شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONمشفوعة بعملية التسمية ،في الوقت
مالحظة:
ُ
المناسب طبقا ً لقرار المؤتمر.

SECTION: Chapter
… الخواص الخاصة بالنظام الفرعي السطحي Chapter title in running head: 3.

الملحق  - 3.12مجموعة متطلبات عمليات الرصد في مجاالت تطبيق المنظمة
.1

WMO

المقدمة

إن أحد المكونات الثالثة ألداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) (OSCARقاعدة بيانات لمتطلبات الرصد .وقاعدة البيانات
مالحظة:
عمل قيد اإلنجاز ويجب تفسيرها بعناية .وفي بداية عام  ،2018ال يزال يتعين إضافة بعض المتطلبات وأصبحت بعض المتطلبات القائمة
َّ
والمقدمة في هذا الملحق هي ألغراض التوضيح فقط ويجب
متقادمة وتحتاج إلى المراجعة .وجميع المعلومات الخاصة باألداة OSCAR
التحقق منها وفقا ً ألحدث نسخة من أداة  OSCARمتاحة عبر اإلنترنت قبل مواصلة االستخدام.

ويتكون المتطلب من مواصفات أحد مجاالت التطبيق في المنظمة  WMOلمتغير مادي معين يلزم رصده ،في مجال
بعينه (طبقة رأسية وتغطية أفقية) ،مع تحديد مستوى األداء بمعايير يصل عددها إلى ستة:
•
•
•
•
•
•

عدم اليقين (انظر المالحظة أدناه)
االستبانة األفقية
االستبانة الرأسية
دورة المراقبة
التوقيت المناسب
االستقرار.

تمثل قاعدة بيانات متطلبات األداة  OSCARعدم اليقين كمتراوح ثقة يبلغ  1σأو  %68مما ال يتماشى مع الممارسة القياسية
مالحظة:
الدولية .والممارسة القياسية الدولية هي استخدام متراوح الثقة  %95أي  2σللتوزيع القياسي العادي .وقد اعتمدته المنظمة  WMOباالتفاق
المتبادل مع المكتب الدولي للموازين والمقاييس ( ،)BIPMووضعته اللجنة المشتركة لألدلة في علم القياس ( .)JCGMونُشر في تقييم بيانات
القياس – دليل للتعبير عن عدم اليقين في علم القياس ( )JCGM 100, 2008وهو وثيقة مشتركة بين المنظمات األعضاء في اللجنة JCGM
(المكتب الدولي للموازين والمقاييس ) (BIPMواللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية ) (IECواالتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري )(IFCC
وهيئة التعاون الدولي العتماد المختبرات ) (ILACوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواالتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية )(IUPAC
واالتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية ) (IUPAPوالمنظمة الدولية لألرصاد الجوية القانونية ) .)(OIMLويرد المزيد من الشرح والتفاصيل عن
استخدامها في علم القياس في دليل األدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل .1.6 ،1

كل مجال من مجاالت التطبيق الخمسة عشر للمنظمة  WMOال يتطلب سوى بعض من المتغيرات المادية التي يبلغ
عددها  300فقط وفي بعض المجاالت فقط .ويوجد إجماالً نحو  600متطلب مدرجا ً في النظام .OSCAR
عندما تتطلب مجاالت التطبيق المتعددة للمنظمة  WMOرصد المتغيرة الفيزيائية نفسها في المجال نفسه ،يكون لها عامةً
متطلبات أداء مختلفة.
عندما يتطلب مجال التطبيق للمنظمة  WMOرصد متغيرات فيزيائية متعددة في المجال نفسه ،غالبا ً ما تكون مستويات
األداء المطلوبة مختلفة في االستبانة األفقية والرأسية ودورة الرصد والتوقيت.
تب ِّين األقسام المتبقية من هذا الملحق الهيكل المستخدم في وصف مستويات األداء وبعض أمثلة المتطلبات وتوضيح كيفية
اختالف متطلبات دورة الرصد واالستبانة األفقية والتوقيت المناسب وعدم اليقين بحسب مجال التطبيق للمنظمة WMO
فيما يخص متغيرة معيَّنة وفيما بين المتغيرات في أحد مجاالت التطبيق للمنظمة .WMO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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مستويات األداء

يشتمل كل متطلب رصد لمتغيرة فيزيائية في إطار أحد مجاالت التطبيق للمنظمة  WMOعلى وصف لمستوى األداء
المطلوب باستخدام بعض أو كل المعايير الستة الواردة في القسم  1من هذا الملحق بحسب االقتضاء:
تُحدد ثالث قيم لكل معيار هي مستويات أداء "العتبة" و"اإلنجاز" و"الهدف" .ويمكن وصف تلك المستويات كما يلي:
•

"العتبة" هي الحد األدنى من المتطلبات الواجبة االستيفاء لضمان فائدة الرصد؛

•

"اإلنجاز " هو مستوى وسيط بين "العتبة" و"الهدف" ،ويؤدي عند التحقق إلى تحسن كبير في الطلب المعين الذي
سجل هذا الشرط؛

•

"الهدف" هو متطلب مثالي ال يحتاج إلى مزيد من التحسينات.

.3

أمثلة متطلبات مجاالت تطبيق لرصد متغيرات فيزيائية

أفضل طريقة ل تقييم قيمة أي رصد هو النظر في مستوى األداء المطلوب على أساس المعايير الستة عند رصد متغير
واحد في مجال واحد في مجال تطبيق واحد.
ويرد مثال في الجدول  .1وحتى تكون رصدات درجة حرارة الهواء (على السطح) عبر المجال العالمي ذات قيمة
لمجال تطبيق مراقبة المناخ ،يجب تحقيق مستوى األداء األدنى عبر جميع المعايير أي:
•
•
•
•

عدم اليقين يساوي  0.3 Kأو أقل
االستبانة األفقية تساوي  100كم أو أكثر
دورة الرصد تساوي  12ساعة أو أقل
التوقيت المناسب يساوي يومين أو أفضل

على الرغم من أن العديد من محطات الشبكة  RBONقد تلبي مستويات عتبة دورة الرصد والتوقيت المناسب ،فإن تلك
التي تلبي متطلبات عدم اليقين فقط هي التي لها أي فائدة في هذا التطبيق.
الجدول  - 1ملخص "المتطلب رقم  "70من قاعدة بيانات  ،OSCARوهو متطلب مجال تطبيق مراقبة المناخ لرصدات درجة حرارة الهواء (على
السطح) عبر المجال العالمي.
TABLE: Table horizontal lines

عدم اليقين

الهدف

اإلنجاز

العتبة

0.1 K

0.15 K

0.3 K

االستقرار/العقد (إن كان ذلك قابالً للتطبيق)
االستبانة األفقية

 25كم

 50كم

 100كم

االستبانة الرأسية
دورة الرصد

 3ساعات

 6ساعات

 12ساعة

التوقيت المناسب

 24ساعة

 36ساعة

يومان
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ويرد مثال آخر في الجدول  .2وحتى تكون رصدات درجة حرارة الغالف الجوي في الطبقة السفلى من التروبوسفير
عبر المجال العالمي ذات قيمة لمجال التطبيق ذي االستبانة العالية للتنبؤ العددي بالطقس ،يجب أن يكون مستوى عتبة
األداء عبر جميع المعايير أي:
عدم اليقين يساوي  3 Kأو أقل
االستبانة األفقية تساوي  10كم أو أفضل
االستبانة الرأسية تساوي  1كم أو أفضل
دورة الرصد تساوي  6ساعات أو أقل
التوقيت المناسب يساوي ساعتين أو أفضل

•
•
•
•
•

إن تقارير درجة حرارة الهواء العلوي التي تتكرر أربع مرات في اليوم على األقل هي وحدها التي لها أي قيمة لمجال
التطبيق المذكور حتى ولو كانت تستوفي معايير األداء األخرى.
الجدول  - 2ملخص "المتطلب رقم  "341من قاعدة بيانات  OSCARأي متطلب االستبانة العالية لمجال تطبيق التنبؤ
العددي بالطقس لرصدات درجات حرارة الغالف الجوي في الطبقة السفلى من التروبوسفير عبر المجال العالمي.
TABLE: Table horizontal lines

عدم اليقين

الهدف

اإلنجاز

العتبة

0.5 K

1K

3K

االستقرار/العقد (إن كان ذلك قابالً للتطبيق)
االستبانة األفقية

 0.5كم

 2كم

 10كم

االستبانة الرأسية

 0.1كم

 0.25كم

 1كم

دورة الرصد

 15دقيقة

 60دقيقة

 6ساعات

التوقيت المناسب

 15دقيقة

 30دقيقة

ساعتان

ويمكن إجراء تقييم إضافي لقيمة الرصد من خالل النظر في عدد المتطلبات حسب مجاالت التطبيق المختلفة التي تفي
بها .وتساعد الجداول الواردة في القسمين  4و 5أدناه على توضيح مجموعة متنوعة من المتطلبات عبر مختلف مجاالت
التطبيق وعبر المتغيرات المختلفة.
.4

أمثلة متطلبات دورة الرصد واالستبانة األفقية والتوقيت المناسب وعدم اليقين ،مع تسليط الضوء على
الفروق بين مجاالت التطبيق لمتغير معين

يبيِّن الجدول  3مجموعة واسعة من متطلبات دورة الرصد لدرجات حرارة الهواء السطحي عبر مجاالت التطبيق
المختلفة .ويتعين إجراء رصدات كل ساعة لضمان تلبية متطلبات عتبة جميع مجاالت التطبيق .وستلبي أيضا ً الرصدات
كل ساعة متطلبات اإلنجاز لكل مجاالت التطبيق فيما عدا التنبؤ اآلني /على مدى قصير جداً ).(VSRF
الجدول  - 3درجة حرارة الهواء على السطح ،ومتطلبات دورة الرصد لمختلف مجاالت التطبيق
TABLE: Table no lines

متغير :درجة حرارة الهواء على السطح
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المجال :الغالف الجوي ،بالقرب من السطح
التغطية :العالم أو المحيط العالمي ،باستثناء األرصاد الجوية للطيران( :نقطة في المطار)
TABLE: Table with lines

المعيار :دورة
الرصد

العتبة

 24ساعة

األرصاد الجوية الزراعية

 12ساعة

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
مراقبة

 6ساعات

 3ساعات

 60دقيقة

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

األرصاد الجوية

الهدف

الزراعية ب

المناخأ

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
مراقبة المناخ

تطبيقات المحيط؛

مراقبة المناخ

األرصاد الجوية للطيران
التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

 30دقيقة

تطبيقات المحيط؛
األرصاد الجوية للطيران
التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

 10دقائق
مالحظتان:
أ

أسماء التطبيقات مستمدة من متطلبات

ب

مسجل عند  15ساعة.
متطلب اإلنجاز في األرصاد الجوية الزراعية
َّ

OSCAR

بصرف النظر عن مراقبة المناخ حيث حل مراقبة المناخ محل الفريق .AOPC

ويبين الجدول  4أن بالنسبة لرياح التروبوسفير السفلي (األفقية) ،تع ّد األرصاد الجوية للطيران األكثر صرامة من حيث
متطلبات دورة الرصد .فمن المطلوب دورة رصد مدتها  10دقائق (مستوى العتبة) لهذا الرصد حتى يكون لها أي قيمة
لهذا التطبيق .ومع ذلك ،فإن دورة رصد مدتها  3ساعات من شأنها أن تضمن أن يكون للرصد قيمة لكل التطبيقات
األخرى وقيمة بالغة (مستوى اإلنجاز في األداء) لعدة تطبيقات منها التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي.
وستكون دورة رصد مدتها  12ساعة كافية لتوفير بعض القيمة للتنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي واالستبانة
العالية للتنبؤ العددي بالطقس وتطبيقات المحيط .وسيكون لدورة رصد مدتها  24ساعة أو أكثر قيمة محدودة.
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الجدول  - 4رياح التروبوسفير السفلي (األفقية) ،ومتطلبات دورة الرصد لمختلف مجاالت التطبيق
TABLE: Table no lines

المتغير :الرياح (األفقية)،
المجال :الغالف الجوي ،التروبوسفير السفلي،
التغطية :عالمية
TABLE: Table with lines

المعيار :دورة
الرصد

العتبة

 24ساعة

تطبيقات المحيط

 12ساعة

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

الهدف

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي

أ

 6ساعات

مراقبة المناخ

 3ساعات

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

ب

مراقبة المناخ
تطبيقات المحيط

مراقبة المناخ

 60دقيقة

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي

 30دقيقة

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

 15دقيقة
 10دقائق

األرصاد الجوية للطيران

األرصاد الجوية للطيران

 5دقائق

ج

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى
تطبيقات المحيط د
األرصاد الجوية للطيران

مالحظات:
أ

أسماء التطبيقات مستمدة من متطلبات

ب

مسجل عند  4ساعات.
متطلب اإلنجاز في مراقبة المناخ
َّ

ج

مسجل عند  7دقائق.
متطلب اإلنجاز في األرصاد الجوية للطيران
َّ

د

مسجل عند  6دقائق.
متطلب الهدف لتطبيقات المحيط
َّ

OSCAR

بصرف النظر عن مراقبة المناخ حيث حل مراقبة المناخ محل الفريق .AOPC
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ويبرز الجدول  5أهمية عدم اليقين عند رصد درجة حرارة الهواء السطحي لتطبيقات مراقبة المناخ ،التي تحتاج إلى ما
ال يقل عن  0.3 Kكي يكون لها قيمة وتتطلب على نحو مثالي درجة عدم يقين تبلغ  .0.1 Kوتكتسب العديد من
التطبيقات األخرى قيمة من الرصدات التي تتسم بعدم يقين يصل إلى .2.0 K
الجدول  - 5درجة حرارة الهواء على السطح ،ومتطلبات عدم اليقين في مجاالت التطبيق المختلفة
TABLE: Table no lines

المتغير :درجة حرارة الهواء على السطح
المجال :الغالف الجوي ،بالقرب من السطح
التغطية :عالمية
TABLE: Table with lines

المعيار:
عدم اليقين

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

العتبة

2.0 K

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة
التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

1.0 K

تطبيقات المحيط

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي

0.80 K

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

0.70 K

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

0.50 K

تطبيقات المحيط

0.30 K

مراقبة المناخ

الهدف

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة
التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

أ

0.10 K

مراقبة المناخ

ب

تطبيقات المحيط
مراقبة المناخ

مالحظتان:
أ

أسماء مجاالت التطبيق مقتبسة من األداة  /OSCARاالشتراطات ،بعيدا ً عن مراقبة المناخ التي تحل محل الفريق .AOPC

ب

متطلب اإلنجاز في مراقبة المناخ هو .0.15 K
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ويبين الجدول  6مجموعة من متطلبات حسن التوقيت للضغط الجوي السطحي .وتفقد الرصدات قيمتها بسرعة أكبر
بالنسبة إلى األرصاد الجوية للطيران التي يشير مستوى عتبتها إلى أن الرصد يجب أن يكون متوفراً في غضون
 30دقيقة للحصول على أي قيمة وفي غضون  10دقائق يكون له قيمة أكبر (مستوى اإلنجاز).
الجدول  - 6ضغط الهواء الغالف الجوي على السطح ،ومتطلبات التوقيت المناسب لمجاالت التطبيق المختلفة
TABLE: Table no lines

المتغير :ضغط الهواء الغالف الجوي (على السطح)
المجال :الغالف الجوي ،بالقرب من السطح
التغطية :العالم أو المحيط العالمي
TABLE: Table with lines

المعيار:
التوقيت المناسب
 12ساعة

 6ساعات

العتبة
مراقبة
تطبيقات

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

المناخ أ

المحيط-باء ب

التنبؤ العددي بالطقس على
الصعيد العالمي

مراقبة المناخ
تطبيقات المحيط-باء
مراقبة المناخ
مجاالت المحيط-باء

 3ساعات

ساعتان

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة
تطبيقات المحيط-ألف

 60دقيقة

 30دقيقة

تطبيقات المحيط-ألف

األرصاد الجوية للطيران

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي
التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

 5دقائق

تطبيقات المحيط-ألف

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

 15دقيقة
 10دقائق

الهدف

األرصاد الجوية للطيران
التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي ج
األرصاد الجوية للطيران

مالحظات:
أ

أسماء مجاالت التطبيق مقتبسة من األداة  /OSCARاالشتراطات ،بعيدا ً عن مراقبة المناخ التي تحل محل الفريق .AOPC
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ب

وفر مجال تطبيق المحيط مجموعتين من المتطلبات تخص ألف :التنبؤ بالمحيطات (الساحلية) وباء :خدمات السالمة البحرية.

ج

متطلب الهدف للتنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي هو  6دقائق.

ويبرز الجدول  7المجموعة الواسعة من متطلبات االستبانة األفقية لرصدات الرياح (األفقية) في التروبوسفير السفلي.
ومن المحتمل أن تستوفي الشبكة  RBONالمتطلبات الصارمة للغاية للتنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة وتطبيقات
التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى ،حتى عند مستوى العتبة ،فيما يخص مجاالت محدودة جداً ولكن ليس المجاالت
اإلقليمية أو العالمية .وفي هذه الحالة ،سيحتاج تصميم الشبكة  RBONإلى مراعاة طريقة تكملة المحطات/المنصات
السطحية لرصدات الرياح (األفقية) في التروبوسفير السفلي من الفضاء.
الجدول  - 7الرياح في التروبوسفير السفلي (األفقية) :ومتطلبات االستبانة األفقية لمختلف مجاالت التطبيق
TABLE: Table no lines

المتغير :الرياح (أفقية)
المجال :الغالف الجوي ،التروبوسفير السفلي
التغطية :عالمية
TABLE: Table with lines

المعيار:
االستبانة األفقية

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

العتبة

الهدف

أ

 500كم

مراقبة المناخ
التنبؤ العددي بالطقس على
الصعيد العالمي

 200كم

تطبيقات المحيط

مراقبة المناخ

 100كم

األرصاد الجوية للطيران

التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي

 70كم

األرصاد الجوية للطيران

 50كم

تطبيقات المحيط

 20كم

األرصاد الجوية للطيران

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى
التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد
العالمي

 15كم

 10كم

مراقبة المناخ

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

تطبيقات المحيط

 5كم

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

 2كم

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة
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أ

 1كم

التنبؤ اآلني /التنبؤ قصير المدى

 0.5كم

التنبؤ العددي بالطقس العالي
االستبانة

أسماء مجاالت التطبيق مقتبسة من األداة  /OSCARاالشتراطات ،بعيدا ً عن مراقبة المناخ التي تحل محل الفريق .AOPC

.5

أمثلة متطلبات دورة رصد واستبانة أفقية ،مع تسليط الضوء على الفروق بين المتغيرات لمجال تطبيق
محدد

حددت األرصاد الجوية للطيران متطلبات رصد تخص  36متغيراً فيزيائيا ً ألربعة عشر منها متطلبات أداء محددة لدورة
الرصد .ويحتوي الجدول  8على مجموعة فرعية تمثيلية تتكون من  8من هذه المتغيرات األربعة عشر توضح نطاق
مختلف متطلبات دورة الرصد لمختلف المتغيرات.
الجدول  - 8األرصاد الجوية للطيران ،ومتطلبات دورة الرصد للمتغيرات الفيزيائية المختلفة
TABLE: Table no lines

مجال التطبيق :األرصاد الجوية للطيران
TABLE: Table with lines

المعيار :دورة
الرصد

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز

العتبة

الهدف

 LTوHT

 3ساعات

ساعتان

درجة الحرارة في الطبقات
و LSأ
رطوبة محددة في طبقة LT

ضغط الهواء الغالف الجوي (على
السطح)
نوع التهطال (على السطح)
 LTوHT

 90دقيقة

درجة الحرارة في الطبقات
وLS
رطوبة محددة في طبقة LT

 60دقيقة

ضغط الغالف الجوي الهواء (على درجة الحرارة في الطبقات
وLS
السطح)
رطوبة محددة في طبقة LT
نوع التهطال (على السطح)

 LTوHT

 30دقيقة

 10دقائق
 5دقائق

ضغط الغالف الجوي الهواء(على
السطح)
نوع التهطال (على السطح)
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مدى الرؤية حسب األحوال الجوية
(على السطح)
عصف الرياح (على السطح)
سرعة الرياح (على السطح)
ناقل الرياح (على السطح) ب

 60ثانية

عصف الرياح (على السطح)
سرعة الرياح (على السطح)
ناقل الرياح (على السطح)

 30ثانية

مدى الرؤية حسب األحوال الجوية
(على السطح) ج
عصف الرياح (على السطح)
سرعة الرياح (على السطح)
ناقل الرياح (على السطح)

 5ثوان
مالحظات:
أ

 = LTالتروبوسفير السفلي؛  = HTالتروبوسفير العلوي؛  = LSالستراتوسفير السفلي.

ب

وإن التغطية المحددة لمدى الرؤية حسب األحوال الجوية (على السطح) ،وعصف الرياح (على السطح) ،وسرعة الرياح (على السطح)،
وناقل الرياح (على السطح) بالنقاط فقط في المطارات في حين ينبغي توفير تغطية عالمية للمتغيرات األخرى.

ج

ثوان (العتبة) و 36ثانية (اإلنجاز) في حين لم يحدد مستوى الهدف.
يبلغ متطلب مدى الرؤية حسب األحوال الجوية (على السطح) 108
ٍ

التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة حدد متطلبات لرصد  36متغيرة فيزيائية ،وكلها بمتطلبات أداء محددة لالستبانة
األفقية .ويحتوي الجدول  8على مجموعة فرعية تمثيلية تتكون من  23من أصل  56متغيرة ،بما يوضح نطاق
المتطلبات المختلفة لالستبانة األفقية للمتغيرات المختلفة.
الجدول  - 9التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة ،ومتطلبات االستبانة األفقية للمتغيرات الفيزيائية المختلفة
TABLE: Table no lines

مجال التطبيق :التنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة
TABLE: Table with lines

المعيار :االستبانة
األفقية
 100كم

 40كم

العتبة
الرياح (األفقية) في الطبقة
درجة حرارة الطبقة LS
األوزون في الطبقة LS

مستوى األداء المطلوب:
اإلنجاز
LS

ناقل الرياح (على السطح)
ضغط الغالف الجوي الهواء (على
السطح)
األوزون (العمود الكلي)
سمك الجليد البحري

الهدف
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رطوبة التربة
فترة الموجة السائدة
معامل كثافة الغطاء النباتي
 30كم

رطوبة محددة في الطبقة

HT

 25كم

درجة الحرارة في الطبقة

HT

 20كم

الرياح (األفقية) في الطبقة
سرعة الرياح (على السطح)
درجة الحرارة (على السطح)
رطوبة محددة في الطبقة  LTأ
رطوبة محددة (على السطح)

 10كم

الرياح (األفقية) في الطبقة
درجة الحرارة في الطبقة LT
شدة التهطال (على السطح)
الغطاء السحابي
نوع السحاب

 5كم

نوع التهطال (على السطح)

الرياح (األفقية) في الطبقة
درجة الحرارة في الطبقة

LS
LS

HT

األوزون في الطبقة

LS

الرياح (األفقية) في الطبقة
ناقل الرياح (على السطح)
رطوبة محددة في الطبقة HT
ضغط الغالف الجوي الهواء
(على السطح)
األوزون (العمود الكلي)
سمك الجليد البحري
فترة الموجة السائدة

الرياح (األفقية) في الطبقة
درجة الحرارة في الطبقة LS

سرعة الرياح (على السطح)
درجة الحرارة في الطبقة HT
درجة الحرارة (على السطح)
رطوبة محددة في الطبقة LT
رطوبة محددة (على السطح)
رطوبة التربة
معامل كثافة الغطاء النباتي

األوزون في الطبقة
فترة الموجة السائدة

HT

LT

LS

LS

الرياح (األفقية) في الطبقة
ناقل الرياح (على السطح)
رطوبة محددة في الطبقة HT
ضغط الغالف الجوي الهواء
(على السطح)
األوزون (العمود الكلي)
سمك الجليد البحري

HT

 2كم

الرياح (األفقية) في الطبقة
درجة الحرارة في الطبقة LT
شدة التهطال (على السطح)
الغطاء السحابي
نوع السحاب

 1كم

السطح) ب

LT

درجة الحرارة في الطبقة
درجة الحرارة (على السطح)
رطوبة محددة (على السطح)
رطوبة التربة
معامل كثافة الغطاء النباتي
HT

نوع التهطال (على
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 0.5كم

الرياح (األفقية) في الطبقة
سرعة الرياح (على السطح)
درجة الحرارة في الطبقة LT
رطوبة محددة في الطبقة LT
شدة التهطال (على السطح)
الغطاء السحابي
نوع السحاب

 0.25كم

نوع التهطال (على السطح)

LT

مالحظتان:
أ

 = LSالستراتوسفير السفلي؛  = LTالتروبوسفير السفلي؛  = HTالتروبوسفير العلوي.

ب

مستوى اإلنجاز في نوع التهطال (على السطح) هو  1.5كم.

SECTION: Chapter
…السمات المميزة للنظم الفرعية السطحية Chapter title in running head: 4.

 .4السمات المميزة للنظم الفرعية السطحية القاعدة التابعة للنظام
4.1

المتطلبات

4.1.1

لمحة عامة

)(WIGOS

يسعى أعضاء المنظمة إلى إنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام رصد بيئي فضائي القاعدة دعما لبرامج المنظمة ) (WMOعلى
النحو المبين في الملحق .4.1
ُينشأ النظام الفرعي الفضائي القاعدة التابع للنظام  WIGOSمن خالل سواتل مكرسة لهذا الغرض ،ترصد عن بُعد خصائص
مالحظة:
الغالف الجوي واألرض والمحيطات.

المتغيرات المرصودة

4.1.2

يوفر هذا النظام الفرعي بيانات كمية ّ
تمكن ،على نحو مستقل أو باالقتران مع الرصدات السطحية القاعدة ،من تحديد
المتغيرات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
(أ)

المجاالت الثالثية األبعاد لدرجة حرارة ورطوبة الغالف الجوي؛

(ب) درجة حرارة سطح البحر وسطح اليابسة؛
(ج) مجاالت الرياح (بما في ذلك سطح المحيطات)؛
(د)

خصائص السحب (الكمية ،والنوع ،وأقصى ارتفاع ،ودرجة الحرارة القصوى ،والمحتوى المائي)؛

(هـ) التوازن اإلشعاعي؛
( و)

الهطول (سائل ومتجمد)؛

( ز)

البرق؛
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(ح) تركيز األوزون (العمود الكلي والمرتسم الرأسي)؛
(ط) تركيز غازات الدفيئة؛
(ي) تركيز الهباء الجوي وخصائصه؛
(ك) تكون وتركيز سحب الرماد البركاني؛
( ل)

نوع وحالة النباتات ورطوبة التربة؛

(م)

حدوث الفيضانات واندالع حرائق الغابات؛

(ن) خصائص الثلج والجليد؛
(س) لون المحيطات؛
(ع) ارتفاع الموجات واتجاهها وأطيافها؛
(ف) مستوى سطح البحر والتيارات السطحية؛
(ص) خصائص الجليد البحري؛
(ق) النشاط الشمسي؛
البيئة الفضائية (المجال الكهربائي والمغناطيسي ،وتدفق جزيئات الطاقة ،وكثافة اإللكترونات).

( ر)

المعلومات المتعلقة بالقدرات الحالية للنظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام  WIGOSستكون متاحة من خالل أداة تحليل
مالحظة:
واستعراض قدرة نظم الرصد ) (OSCARعلى الموقعين الشبكيين التاليينhttps://community.wmo.int/oscar :
و .https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities
4.1.3

المتطلبات المتعلقة بأداء الرصد

يسعى مشغلو السواتل التي توفر بيانات الرصد للنظام  WIGOSإلى القيام ،إلى أقصى حد ممكن ،باستيفاء متطلبات
النظام  WIGOSالمتعلقة بعدم اليقين ،ومناسبة التوقيت ،واالستبانة الزمنية والمكانية ،والتغطية كما هي محددة في
موارد معلومات ) (WIRالنظام  ،WIGOSاستنادا إلى االستعراض المستمر للمتطلبات المبينة في القسم .2
مالحظات:
.1

يشير مصطلح "مشغلو السواتل" في هذا المرجع إلى "أعضاء المنظمة الذين يشغلون سواتل بيئية ،أو إلى مجموعة منسقة من أعضاء
المنظمة يشغلون تلك السواتل".

.2

المجموعة المنسقة من أعضاء المنظمة التي تشغل سواتل بيئية هي مجموعة من األعضاء يعملون بصورة مشتركة لتشغيل واحد أو
أكثر من السواتل من خالل وكالة فضائية دولية من قبيل وكالة الفضاء األوروبية أو المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ).(EUMETSAT

.3

تسجل ويُحتفظ بها في قاعدة بيانات المتطلبات
هذه المتطلبات ّ
و .https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities

https://community.wmo.int/oscar
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التخطيط العالمي

4.1.4

يتعاون مشغلو السواتل لكفالة تخطيط وتنفيذ كوكبة من نظم السواتل لضمان توفير رصدات فضائية القاعدة باستمرار
دعما لبرامج المنظمة ).(WMO
يتواصل التعاون في إطار فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) ،(CGMSالذي يضم جميع أعضاء المنظمة الذين يشغلون
مالحظة:
نظم رصد فضائية القاعدة دعما ً لبرامج المنظمة ).(WMO

االستمرارية

4.1.5

يضمن مشغلو السواتل ،عاملين معا ً تحت إشراف الفريق ) (CGMSأو بخالف ذلك ،استمرارية التشغيل،
4.1.5.1
واستمرارية والخدمات المستدامة لتعميم وتوزيع بيانات السواتل التشغيلية في إطار النظام الفرعي من خالل الترتيبات
االحتياطية المالئمة وخطط إعادة اإلطالق.
ينبغي أن يسعى مشغلو السواتل جاهدين إلى الحفاظ على األصول فضائية القاعدة بما يتجاوز العمر
4.1.5.2
التصميمي ،إذا كان المشغلون يقدمون رصدات ذات قيمة مضافة في متناول اإلنفاق.
التداخل

4.1.6

ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل وجود فترة تداخل مالئمة بين النظم الساتلية الجديدة والنظم الساتلية القديمة من أجل
تحديد تحيزات األدوات فيما بين السواتل والحفاظ على تجانس واتساق رصدات السالسل الزمنية ،ما لم تكن هناك
معايير موثوقة للنقل.
4.1.7

التشغيل البيني

4.1.7.1

يحقق مشغلو السواتل أقصى قدر ممكن من التشغيل البيني لنظمهم المختلفة.

يتيح مشغلو السواتل ألعضاء المنظمة تفاصيل فنية كافية عن األدوات ،ومعالجة البيانات ،وعمليات
4.1.7.2
النقل ،وجداول النشر كي يستغلوا البيانات استغالال كامال.
4.2

التصميم والتخطيط والتطوير

مالحظة:

يتكون النظام الفرعي الفضائي القاعدة مما يلي:

(أ)

قسم فضائي لرصد األرض؛

(ب) قسم أرضي مرتبط به الستقبال البيانات ومعالجتها ونشرها واإلشراف عليها؛
(ج) قسم خاص بالمستخدمين.
4.2.1

تكوين القسم الفضائي

مالحظة:

يرد وصف التكوين العام للقسم الفضائي في الملحق  .4.1وهو محدد ويتطور بالتشاور مع الفريق ).(CGMS

ويشمل القسم الفضائي ما يلي:
(أ)

كوكبة من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض؛

(ب) كوكبة أساسية من السواتل المتزامنة مع الشمس موزعة على ثالثة مستويات مدارية منفصلة؛
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(ج) سواتل تشغيلية أخرى تعمل إما في مدارات متزامنة مع الشمس وإما في مدارات أخرى مالئمة منخفضة بالنسبة
لألرض؛
سواتل البحث والتطوير التي تعمل في مدارات مالئمة.

(د)
4.2.2

دورات عمر البرامج الفضائية

يأخذ مشغلو السواتل في االعتبار المفاضالت بين الحاجة إلى سلسلة طويلة لمراعاة تكلفة التطوير ومنحنى تعلم
المستخدمين ،من ناحية ،والحاجة إلى استحداث جيل جديد من أجل االستفادة من أحدث التكنولوجيا ،من ناحية أخرى.
مالحظتان:
.1

يجري وضع برنامج سواتل تشغيلية على عدة مراحل تشمل ما يلي :تحديد متطلبات المستخدمين ،وتقييم الجدوى على مستوى النظام،
والتصميم األولي ،والتصميم التفصيلي ،واستحداث واختبار النظم الفرعية ،وإدماج جميع النظم الفرعية ،واختبار النظم ،وحملة
اإلطالق ،وإطالق السواتل في المدار .ومدة مراحل االستحداث هذه تكون بوجه عام في حدود ما يتراوح من  10سنوات إلى  15سنة.

.2

تكون مرحلة االستغالل فيما يتعلق ببرنامج تشغيلي يشمل سلسلة من السواتل المتكررة في حدود  15سنة عادة ً.

أدوات وطرق الرصد

4.3
مالحظتان:
.1

يعتمد الرصد الفضائي القاعدة على طائفة واسعة من أنواع أجهزة االستشعار ،منها مثالً تلك اإليجابية أو السلبية ،وتلك التي تعمل في
نطاقات طيفية مختلفة ،باستخدام طرق مختلفة للمسح أو اإلشارة .وترد معلومات عن مبادئ رصد األرض من الفضاء ،واألنواع
المختلفة من األدوات الفضائية القاعدة ،واشتقاق المتغيرات الجيوفيزيائية من القياسات الفضائية القاعدة في دليل أدوات وطرق الرصد
(مطبوع المنظمة رقم  )8المجلد الرابع ،الفصل .5

.2

تتاح الخصائص التفصيلية للنظم الحالية والمخططة للسواتل البيئية في وحدة السواتل في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد
) ،(OSCARالمتاحة على اإلنترنت ) .(https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilitiesوهي
َّ
محدد يمكن رصده من الفضاء ،مع أدائه المحتمل فيما يتعلق
متغير
تتضمن أيضا ً إشارة إلى األدوات الرئيسية ذات الصلة بكل
ّ
بالمتغيرات المعنية.

4.3.1

المعايرة وإمكانية التتبع

4.3.1.1

يجري مشغلو السواتل عملية توصيف تفصيلية لألدوات قبل اإلطالق.

يجب أن يسعى أعضاء المنظمة إلى اتباع المبادئ التوجيهية لتوصيف األدوات قبل اإلطالق الموصى بها من النظام العالمي
مالحظة:
للمعايرة البينية الفضائية القاعدة.
4.3.1.2

بعد اإلطالق ،يعاير مشغلو السواتل جميع األدوات بشكل روتيني على ضوء األدوات المرجعية أو أهداف

المعايرة.
مالحظتان:
.1

ينبغي االستفادة من وجود السواتل في مكان واحد إلجراء مقارنة ومعايرة لألدوات وهي في المدار.

.2

يجب إجراء المعايرة وفقا ً للمنهجيات المحددة والموثقة من جانب النظام العالمي للمعايرة البينية الفضائية القاعدة والفريق العامل التابع
للجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوالمعني بالمعايرة والتحقق من الصحة.

يضمن يقدم مشغلو السواتل إمكانية اإلرجاعبيانات تمت معايرتها ومشفوعة بتقديرات كاملة ويمكن
4.3.1.3
تعقبها لالستقرار وعدم اليقين ،وترتبط إلى بالمؤشر المعياري وفقا للمعايير المعتمدة الدولية.
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تستدعي خطة تنفيذ النظام العالمي للرصد دعماً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية ( ،UNFCCCتحديث
مالحظة:
(الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  ،)1523القياس المستمر للمتغيرات الرئيسية من الفضاء التي يمكن إرجاعها إلى المعايير المرجعية ،وتوصي
بإجراء وتقييم مهمة معايرة مناخية ساتلية.
GCOS-138 )2016

يحدد مشغلو السواتل ،لضمان إمكانية اإلرجاع إلى النظام الدولي للوحدات ،طائفة من األهداف المرجعية
4.3.1.4
األرضية القاعدة ألغراض المعايرة.
4.4

تنفيذ القسم الفضائي

4.4.1

السواتل التشغيلية التي تدور في مدار ثابت بالنسبة لألرض

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل كوكبة تشغيلية من السواتل في مدار ثابت بالنسبة لألرض على النحو
4.4.1.1
المنصوص عليه في الملحق .4.1
يضمن مشغلو السواتل أن كوكبة السواتل الموجودة في مدار ثابت بالنسبة لألرض توفر صورا تامة
4.4.1.2
االستدارة مرة كل  15دقيقة على األقل ،وتحقق تغطية لخطوط الطول كافة من خالل مجال رؤية بين  60°جنوبا و60°
شماال.
هذا يعني وجود ستة سواتل تشغيلية على األقل تدور في مدار ثابت بالنسبة لألرض وموزعة توزيعا ً منتظما ً بالنسبة لخطوط
مالحظة:
الطول ،مع وجود أكثر من ساتل في المدارات.

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل قدرات مسح سريع حيثما أمكن ،وأن يكفلوا توافر بيانات المسح السريع
4.4.1.3
لألعضاء المتضررين بكوارث طبيعية ،ال سيما األعاصير المدارية والنشاط البركاني.
ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل ،فيما يتعلق ببعثة التقاط الصور في المدار الثابت بالنسبة لألرض ،معدل
4.4.1.4
توافر بيانات مصححة ومعايرة بنسبة  99في المائة على األقل كهدف.
يسعى مشغلو السواتل ،من أجل استيفاء المطلب األساسي المتعلق باستمرارية تقديم البيانات ،إلى تنفيذ
4.4.1.5
خطط للطوارئ ،تنطوي على استخدام نماذج طيران احتياطية في المدار وسرعة استدعاء نظم اإلحالل وعمليات
اإلطالق.
4.4.2

الكوكبة التشغيلية األساسية في المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض المتزامنة مع الشمس

)(LEO

ينبغي أن ينفذ مشغلو سواتل المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض كوكبة تشغيلية أساسية من السواتل في
4.4.2.1
ثالثة مدارات موزعة بانتظام ومتزامنة مع الشمس على النحو المبين في الملحق .4.1
يسعى مشغلو الكوكبة األساسية من السواتل البيئية ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض على ثالثة
4.4.2.2
مستويات مدارية متزامنة مع الشمس في مدار الصباح المبكر ومدار منتصف الصباح ومدار ما بعد الظهر إلى ضمان
مستوى مرتفع من المتانة يتيح توفير صور وبيانات سبر من ثالثة مستويات على األقل من مستويات المدار القطبي،
في ما ال يقل عن  99في المائة من المناسبات.
يعني هذا وجود احتياطات من أجل قسم أرضي وأدوات أرضية ووفرة ساتلية ،وسرعة استدعاء عمليات اإلطالق االستبدالية
مالحظة:
أو قطع غيار مدارية.
4.4.3

القدرات األخرى بشأن المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض

ينبغي أن ينفذ مشغلو السواتل البيئية ذات المدارات المنخفضة بالنسبة لألرض قدرات في مدارات مالئمة
4.4.3.1
على النحو الموصوف في الملحق .4.1
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4.4.4

سواتل البحث والتطوير

4.4.4.1

ينظر مشغلو سواتل البحث والتطوير في توفير قدرات الرصد التالية:

(أ)

الرصد المتقدم للبارامترات الضرورية إلحراز تقدم في فهم ونمذجة دورة المياه ،ودورة الكربون ،وميزانية
الطاقة ،والعمليات الكيميائية للغالف الجوي؛

(ب) أجهزة اكتشاف الطريق للمهمات التشغيلية المستقبلية.
مالحظة:
(أ)

بالنسبة للمنظمة ) ،(WMOتتمثل الفوائد الرئيسية لمهمات سواتل البحث والتطوير في ما يلي:

دعم الدراسات العلمية للغالف الجوي وعمليات المحيطات وغيرها من العمليات ذات الصلة بالبيئة.

المحسنة أو تقديم بيان عملي لها تحضيرا ً لألجيال الجديدة من القدرات التشغيلية
(ب) اختبار أجهزة االستشعار والنظم الساتلية الجديدة أو
ّ
لتلبية متطلبات الرصد الخاصة بالمنظمة ).(WMO

يسعى أعضاء المنظمة إلى تعظيم فائدة الرصدات من سواتل البحث والتطوير من أجل التطبيقات
4.4.4.2
التشغيلية .وعلى وجه الخصوص ،يتخذ مشغلو سواتل البحث والتطوير االحتياطات الالزمة ،حيثما أمكن ،إلتاحة توافر
بيانات في وقت قريب من الوقت الحقيقي للتشجيع على االستخدام المبكر ألنواع جديدة من الرصدات ألغراض
التطبيقات التشغيلية.
مالحظتان:
.1

على الرغم من عدم ضمان استمرارية طويلة األجل للخدمة وال سياسة موثوقة لالستبدال ،توفر سواتل البحث والتطوير ،في حاالت
كثيرة ،رصدات ذات قيمة كبيرة لالستخدام التشغيلي.

.2

أثبتت سواتل البحث والتطوير ،على الرغم من أنها ليست نظما ً تشغيلية ،أنها تدعم األرصاد الجوية التشغيلية ،ودراسة المحيطات،
والهيدرولوجيا ،وعلم المناخ دعما ً كبيرا ً.

4.5

تنفيذ القسم األرضي

4.5.1

لمحة عامة

يتيح مشغلو السواتل بيانات الرصدات ألعضاء المنظمة عبر نظام معلومات المنظمة ) (WISوفقا لألحكام
4.5.1.1
الواردة في مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  .)1060ويبلغ مشغلو
السواتل أعضاء المنظمة بسبل الحصول على هذه البيانات من خالل قيودات فهرسية ويوفروا بيانات شرحية كافية
للتمكين من استخدام البيانات استخداما مجديا.
ينفذ مشغلو السواتل تسهيالت من أجل استقبال بيانات االستشعار عن بعد (وبيانات نظم جمع البيانات
4.5.1.2
عندما يكون ذلك مناسبا) من السواتل التشغيلية ،ومن أجل معالجة معلومات الرصدات البيئية الخاضعة لمراقبة
الجودة ،بهدف زيادة توزيعها في وقت قريب من الوقت الحقيقي.
يسعى مشغلو السواتل إلى ضمان الحصول ،على أساس عالمي ،على بيانات من السواتل التي تدور في
4.5.1.3
مدارات قطبي ة ،بدون وجود ثغرات زمنية أو مدارات عمياء ،وأن كمون البيانات يستوفي متطلبات مناسبة التوقيت
الخاصة بالمنظمة ).(WMO
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نشر البيانات

4.5.2

يضمن مشغلو السواتل نشر مجموعات البيانات المالئمة في وقت قريب من الوقت الحقيقي ،حسب مطلب
4.5.2.1
أعضاء المنظمة ،إما عن طريق قسم أرضي مصمم على النحو المناسبمن السواتل ،وإما بواسطة بوسائل أخرى مثل
البث المباشر ،وإما بواسطة إعادة البث عن طريق سواتل االتصاالت.
على وجه الخصوص ،ينبغي أن يضمن مشغلو السواتل التشغيلية المتزامنة مع الشمس الذين يوفرون
4.5.2.2
مهمة تصوير األحوال الجوية األساسية والسبر ،إدراج قدرة البث المباشر على النحو التالي:
(أ)

ينبغي أن تتيح ترددات البث المباشر وتضميناته وأشكاله لمستخدم معين أن يحصل على بيانات من أي ساتل
بواسطة هوائي منفرد وأجهزة لمعالجة اإلشارات .وينبغي استخدام نطاقات الترددات المخصصة لسواتل
األرصاد الجوية ،إلى أقصى حد ممكن؛

(ب) يوفر ينبغي توفير البث المباشر من خالل تيار ذي معدل بيانات مرتفع ،من قبيل بث الصور ذات االستبانة العالية
) ، (HRPTأو النسخة المطورة منه في المستقبل ،لتزويد مراكز األرصاد الجوية بجميع البيانات المطلوبة للتنبؤ
العددي بالطقس ) ،(NWPوالتنبؤ اآلني ،والتطبيقات األخرى في الوقت الحقيقي؛
(ج) ينبغي ،إن أمكن ،توفير تيار بيانات ذي معدل منخفض أيضا ً ،من قبيل بث الصور ذات المعدل المنخفض
) (LRPTلنقل حجم أساسي من البيانات إلى المستخدمين ذوي الموصولية األقل أو ذوي محطات االستقبال
المنخفضة التكلفة.
ينظر مشغلو السواتل في تنفيذ إعادة البث من خالل سواتل االتصاالت لتكملة واستكمال خدمات البث
4.5.2.3
المباشر ،لتيسير الحصول على تيارات بيانات متكاملة بما في ذلك بيانات من سواتل مختلفة ،وعلى بيانات غير ساتلية،
وعلى نواتج بيانات جيوفيزيائية.
وسيسعى مشغلو سواتل األرصاد الجوية التشغيلية الثابتة بالنسبة لألرض والمزودة بقدرات مسح سريع
4.5.2.4
إلى توفير بيانات في الوقت شبه الحقيقي لمراكز األرصاد الجوية حسب االقتضاء فيما يتعلق بتطبيقات التنبؤ اآلني
والتنبؤ العددي بالطقس والتطبيقات األخرى في الوقت الحقيقي.
4.5.3

اإلشراف على البيانات

يوفر مشغلو السواتل أوصافا كاملة لجميع خطوات المعالجة المتخذة في إنتاج نواتج البيانات الساتلية،
4.5.3.1
بما في ذلك الخوارزميات ،والخصائص ،ونتائج أنشطة التحقق من الصحة.
4.5.3.2

ينبغي أن يوفر مشغلو السواتل للمستخدمين بيانات المرحلة قبل التشغيلية قبل اإلفراج الرسمي عن

البيانات.
 4.5.3.23يحافظ مشغلو السواتل على سجالت بيانات أولية طويلة األجل والبيانات المساعدة الالزمة لمعايرتها،
وإعادة معالجتها حسب االقتضاء ،باستخدام المعلومات الضرورية لتتبع األثر من أجل تحقيق سجالت بيانات مناخية
أساسية متسقة.
 4.5.3.34يحتفظ مشغلو السواتل بمحفوظات بيانات ساتلية من المستوى  1Bتشمل جميع البيانات الشرحية ذات
الصلة المتعلقة بالموقع ،وبارامترات المدار ،وإجراءات المعايرة المستخدمة ،ويتيحون الوصول إليها دون قيود.
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مالحظة:

يعرض نظام بيانات ومعلومات نظام رصد األرض التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ) (NASAبالواليات

المتحدة مستويات معالجة البيانات

(https://earthdata.nasa.gov/collaborate/open-data-services-and-software/data-information-policy/data-

).levels

 4.5.3.45يضمن مشغلو السواتل أن نظام الحفظ الموجود لديهم قادر على إتاحة االطالع المباشر من خالل اإلنترنت
ّ
تصفح ،وأنه يوفر وصفا مالئما ألشكال البيانات ،وسيتيح للمستخدمين تنزيل
على فهرس المحفوظات بواسطة وسيلة
البيانات.
4.5.4

نظم جمع البيانات

4.5.4.1

يواصل مشغلو السواتل ذوو القدرة على استقبال البيانات و/أو النواتج من منصات جمع البيانات )(DCP

التنسيق الفني والتشغيلي تحت إشراف الفريق ) (CGMSمن أجل ضمان التوافق.
يحتفظ مشغلو السواتل بعدد من قنوات منصات جمع البيانات "الدولية" بشكل متطابق على جميع
4.5.4.2
السواتل الثابتة بالنسبة لألرض لدعم تشغيل المنصات المتنقلة التي تتحرك عبر جميع البصمات الفردية الثابتة بالنسبة
لألرض.
ينشر مشغلو السواتل تفاصيل الخصائص الفنية واإلجراءات التشغيلية لمهماتهم المتعلقة بجمع البيانات،
4.5.4.3
بما في ذلك إجراءات الموافقة والتصديق.
4.5.5

جزء المستخدمين

ينفذ مشغلو سواتل البحث والتطوير قدرات ّ
تمكن أعضاء المنظمة من الحصول على البيانات بواحدة من
4.5.5.1
الطرق التالية :تنزيل البيانات من الخادوم (الخواديم) ،أو عن طريق استقبال البيانات من خدمة إعادة بث ،أو االستقبال
من قدرة بث مباشر.
يسعى أعضاء المنظمة إلى تركيب نظام واحد على األقل في إقليمهم ّ
يمكن من الحصول على البيانات
4.5.5.2
الرقمية من كوكبة السواتل المنخفضة المدار بالنسبة لألرض ومن كوكبة السواتل التشغيلية الثابتة المدار بالنسبة
لألرض ،إما على شكل جهاز استقبال خدمة إعادة بث توفر المعلومات المطلوبة بطريقة متكاملة ،وإما على شكل مزيج
من محطات القراءة المباشرة المكرسة لهذا الغرض ،وإلى االحتفاظ بذلك النظام.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،حيثما كان ذلك مناسباً ،أن يسعوا إلى استخدام نُظم جمع البيانات الثابتة أو
4.5.5.3
المتنقلة (مثالً لتغطية المناطق القليلة البيانات) من أجل االستفادة من قدرة سواتل الرصد البيئي على جمع البيانات
وترحيلها.
4.6

البيانات الشرحية للرصدات

يسجل مشغلو السواتل ،فيما يتعلق بكل نظام فضائي القاعدة يقومون بتشغيله ،البيانات الشرحية للرصدات ويحتفظوا
بها ويتيحونها وفقا ألحكام القسم .2.5
4.7

إدارة الجودة

يدرج مشغلو السواتل مؤشرات الجودة المناسبة في البيانات الشرحية الخاصة بكل مجموعة من مجموعات البيانات،
وفقا ألحكام القسم .2.6
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يقدم مشغلو السواتل ،وأعضاء المنظمة اآلخرون الذين يملكون القدرة على القيام بذلك ،الدعم لتعليم وتدريب المدربين
على استخدام البيانات والقدرات الساتلية مثال في مراكز التدريب اإلقليمية المتخصصة أو غيرها من معاهد التدريب
المعينة كمراكز امتياز في مجال األرصاد الجوية الساتلية ،من أجل تعزيز الخبرة والتسهيالت في عدد من نقاط النمو
اإلقليمية.
4.8.2

استراتيجية التدريب

ينبغي أن يركز مشغلو السواتل مساعداتهم ،قدر اإلمكان ،على واحد أو أكثر من مراكز االمتياز هذه في إطار مناطق
خدماتهم وأن يساهموا في المختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية.
مالحظة:

الهدف من استراتيجية التعليم والتدريب المنفذة من خالل المختبر االفتراضي هو التحسين المنهجي الستخدام البيانات الساتلية

ألغراض األرصاد الجوية ،والهيدرولوجيا التشغيلية ،والتطبيقات المناخيةفي مجاالت التطبيق للمنظمة ) ،(WMOمع التركيز على تلبية
احتياجات البلدان النامية.
4.8.3

إعداد المستخدمين للنظم الجديدة

ينبغي لمشغلي السواتل ،تيسيراً لالنتقال السلس إلى القدرات الساتلية الجديدة ،أن يتخذوا الخطوات الالزمة
4.8.3.1
ً
ً
إلعداد المستخدمين إعدادا مناسبا من خالل التدريب ،والتوجيه بشأن التحسينات الضرورية لمعدات االستقبال
وبرمجيات المعالجة ،والتزويد بالمعلومات واألدوات لتيسير تطوير واختبار تطبيقات المستخدمين.
ينبغي لمشغلي السواتل أن يقدموا معلومات عن حسن توقيت البيانات المزمعة والمحفوظة ،ونسق
4.8.3.2
البيانات ،وتوافر أدوات معالجة البيانات.
 4.8.3.23ينبغي ألعضاء المنظمة ،إضافة إلى العمل من خالل المختبر االفتراضي ،أن يستغلوا ،حسب االقتضاء،
الشراكات مع المنظمات التي تقدم التعليم والتدريب في مجال التطبيقات الساتلية البيئية ،تبعا ً الحتياجاتهم المحددة.
4.8.4

التعاون بين المستخدمين ومقدمي البياناتمشغلي السواتل

ينبغي ألعضاء المنظمة ،من أجل تحقيق أجدى استخدام للبيانات الساتلية ،أن يسعوا إلى تعاون وثيق بين
4.8.4.1
المستخدمين ومقدمي البياناتمشغلي السواتل على مستوى إقليمي.
ينبغي لمشغلي السواتل أن يتعاونوا مع المستخدمين ،وأن يوثقوا اآلثار المحتملة على التطبيقات عند
4.8.4.2
استحداث نظم ساتلية أو نواتج أو نظم ساتلية أرضية.
 4.8.4.23ينبغي ألعضاء المنظمة ،عاملين مع اتحاداتهم اإلقليمية ،أن يتبعوا الخطوات المنهجية لتوثيق المتطلبات
اإلقليمية للحصول على البيانات الساتلية وتبادلها.

SECTION: Chapter
…السمات المميزة للنظم الفرعية السطحية Chapter title in running head: 4.
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الملحق  - 4.1المساهمة األساسية في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية
(اعتمدته الدورة السادسة التاسعة واألربعون لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في  5حزيران/
يونيو  21-19 2018أيار /مايو )2021

.1

المقدمة

يوفر فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSمنتدى لتبادل المعلومات الفنية بشأن النظم الساتلية
لألرصاد الجوية والبيئة فضالً عن مهام بحث وتطوير لدعم االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية .والهدف الرئيسي من أنشطة التنسيق هو دعم الرصد التشغيلي للطقس والتنبؤ به فضالً عن
مراقبة المناخ .ويقوم الفريق  CGMSبتنسيق أنظمة السواتل في األعضاء من منظور شامل بما في ذلك حماية األصول
في المدار ودعم المستخدمين وتيسير النفاذ المشترك إلى البيانات والنواتج الساتلية.
1.1

الغرض من الوثيقة

يشكل خط األساس التزامات وخطط أعضاء الفريق  CGMSلتقديم رصدات وقياسات وخدمات معينة .ويعتزم أعضاء
الفريق  CGMSالحفاظ على الكفاءات والخدمات الموضحة أدناه لدعم النظام العالمي للرصد ( )GOSالتابع للمنظمة
ّ
وتعد رؤية
 . WMOوستظل هذه الوثيقة متسقة مع مبادئ رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WIGOSلعام ،2040
النظام  WIGOSمساهمة مهمة في تطوير خطط أعضاء الفريق .CGMS
1.2

نطاق خط األساس

يعدد خط األساس الرصدات والقياسات والمهام الداعمة التي توفر بيانات األرصاد الجوية والبيئية الالزمة لدعم مجاالت
تطبيق المنظمة  .WMOويتطلب دعم ذلك الهدف التنسيق والتعاون بين جميع أعضاء الفريق  .CGMSوسعيا ً إلى
ضمان توزيع الموارد بفعالية والتعاون في الوقت المناسبّ ،
تعد الكفاءات الواردة في هذه الوثيقة تجميعا ً للكفاءات
األساسية لكل أعضاء الفريق .CGMS
وفي إطار تطوير نطاق خط األساس ،حددت المبادئ التالية المهام الواجب إدراجها:
•

التزام أعضاء الفريق  CGMSبتوفير الكفاءات

•

توفير أعضاء الفريق

•

البيانات من البعثات متاحة على أساس مجاني وغير مقيد

•

يمكن استخدام البيانات في التطبيقات التشغيلية

CGMS

للكفاءات على المدى الطويل وبصورة مستمرة

تعتمد هذه الوثيقة نهجا ً شامالً ومن ثم تتضمن ما يلي :الرصدات والقياسات الفضائية القاعدة؛ والخدمات مثل جمع
البيانات والبث المباشر؛ فضالً عن تبادل البيانات وتوزيعها.
1.3

تطور خط األساس

ستحافظ فرقة العمل الثالثة للفريق  CGMSعلى هذه الوثيقة وتقرها الجلسة العامة .وأمانة الفريق  CGMSهي مستودع
َّ
وسيحدث خط األساس كل أربع سنوات لمراعاة تحليل الثغرات المتطور للمنظمة  WMOوالخطط
هذه الوثيقة.
المتطورة ألعضاء الفريق .CGMS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

159

وفي السنة التالية للموافقة على خط األساس الجديد للفريق  ،CGMSستدمجه المنظمة  WMOفي دليل النظام .WIGOS
وستجري المنظمة تحليالً للثغرات في خط أساس الفريق  CGMSفي ضوء رؤية النظام  WIGOSلعام  2040كل أربع
سنوات .ثم تبدأ العملية مجدداً مع تحديث الفريق  CGMSلخط األساس من أجل إدماجه في مرجع النظام .WIGOS
ويشكل خط األساس استجابة شاملة لرؤية النظام  ،WIGOSغير أن الفريق  CGMSيقر بأنه نظراً إلى القيود المالية
واألولويات الوطنية المحددة ،قد ال يتسنى تنفيذ الرؤية بالكامل على المدى القريب.

.2

الرصدات والقياسات والمدارات

2.1

الرصدات والقياسات

الرصدات الرئيسية والقياسات وأنواع المستشعرات والمدارات التالية [مثل مدار األرض المنخفض ()LEO؛ والمدار
الثابت ()GEO؛ ونقطة الغرانج  ])L1( 1التي ت ُجمع منها ّ
تعد جزءاً من خط أساس الفريق  .CGMSوتشتمل مدارات
 LEOعلى ثالثة مستويات )1( :الصباح الباكر (افتراضيا ً وقت العبور فوق خط االستواء  05:30هبوطا ً ،و17:30
صعوداً)؛ ( )2منتصف الصباح (افتراضيا ً وقت العبور فوق خط االستواء  09:30هبوطا ً ،و 21:30صعوداً)؛ ( )3بعد
الظهر (افتراضيا ً وقت العبور فوق خط االستواء  13:30صعوداً) .وينبغي فهم مصطلح خط الشمس-األرض بأنه يغطي
الرصدات التي يمكن الحصول عليها من المدار الثابت ( )GEOأو نقطة الغرانج  )L1( 1عند مراقبة الشمس أو
رصدها .والرصدات والقياسات مجموعة من الرصدات النشطة والسلبية عن بعد والقياسات في الموقع.
TABLE: Table shaded header with lines
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السمات

الرصد  /القياس

 3مدارات متزامنة مع
الشمس ،افتراضا ً في الصباح
الباكر؛ ومنتصف الصباح؛
وبعد الظهر

درجة حرارة الغالف الجوي
والرطوبة والتهطال

LEO

 – LEOطيفي فائق على
مدارات متزامنة مع الشمس،
افتراضا ً في الصباح الباكر
ومنتصف الصباح وبعد
الظهر

درجة حرارة الغالف الجوي
والرطوبة

LEO, GEO

3

المدار

نوع االستشعار
مسبار الموجات الدقيقة

مسبار باألشعة تحت الحمراء

 – GEOطيفي فائق عند
المواقع المدارية  0درجة
و 105درجات شرقا ً.
 3مدارات متزامنة مع
الشمس ،في الصباح الباكر،
ومنتصف الصباح ،وبعد
الظهر وكذلك في مدارات
محددة أخرى مثل االستواء -
ما ال يقل عن  6000عملية
احتجاب موزعة عالميا ً

درجة حرارة الغالف الجوي
ودرجة الرطوبة وكثافة
اإللكترونات في الغالف
األيوني

LEO

 LEO – 3مدارات متزامنة مع
الشمس افتراضا ً في الصباح
الباكر ومنتصف الصباح وبعد
الظهر

درجة حرارة سطح البحر،
والهباء الجوي ،ودرجة
حرارة سطح األرض،
وخصائص السحب،
ومتجهات الحركة (تتبع
الرياح) ،ورسم خرائط
للفيضانات ،والحرائق،
وتطبيقات الغالف الجليدي
(الجليد البحري والغطاء الثلج
وغيرهما)

LEO, GEO

 – LEOمداران

لون المحيط

 – GEOتغطية عالمية
افتراضا ً  6سواتل متباعدة
بالتساوي

 – LEOمدار واحد

أجهزة لتصوير األرصاد
الجوية متعددة األغراض
(متعددة األطياف ،ومرئية،
وباألشعة تحت الحمراء)

LEO, GEO

جهاز تصوير باألشعة تحت
الحمراء القريبة في نطاق
ضيق

LEO

جهاز تصوير باألشعة تحت
الحمراء المرئية والعالية
االستبانة

 – GEOموقع واحد عند
 128.2درجة شرقا ً
استخدام األرض ونوع وحالة
الغطاء النباتي

االحتجاب الراديوي
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 3 – LEOمدارات متزامنة
مع الشمس ،افتراضا ً في
الصباح الباكر ومنتصف
الصباح وبعد الظهر

درجة حرارة سطح البحر،
والرياح السطحية للمحيطات،
والماء الكثيفة ،ورطوبة
التربة ،وخصائص الثلج
والجليد ،وخصائص الجليد
البحري

LEO

جهاز تصوير بالموجات
الدقيقة

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس في الصباح الباكر
ومنتصف الصباح فضالً عن
مهمة مرجعية على مدار مائل
وعالي الدقة

طوبوغرافيا سطح المحيطات

LEO

القياس الراداري لالرتفاع

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس في الصباح الباكر
ومنتصف الصباح
[]oceansat-3

الرياح السطحية للمحيطات

LEO

مقياس التشتت

مخطط البرق

GEO

مخطط البرق

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس في الصباح الباكر
وبعد الظهر

التوازن اإلشعاعي

LEO

مقياس راديوي مرئي/
باألشعة تحت الحمراء

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس في منتصف الصباح
وبعد الظهر

األوزون

 – GEOفي بعض المواقع:
درجة و 75.2درجة غربا ً
و 137درجة غربا ً و86.5
درجة شرقا ً و 105درجات
شرقا ً

0

LEO, GEO

مطياف مرئي/باألشعة فوق
البنفسجية

 – GEOمكانان عند  0درجة
و 128.2درجة شرقا ً
 – GEOمكان واحد

تصوير اإلكليل الشمسي

خط الشمس-األرض

تصوير اإلكليل الشمسي

L1

 – GEOمكانان

جهاز تصوير باألشعة فوق
البنفسجية القصوى

خط الشمس-األرض

جهاز تصوير باألشعة فوق
البنفسجية القصوى

 – GEOمكانان

تدفق األشعة السينية

خط الشمس-األرض

مطياف باألشعة السينية
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 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس ،افتراضا ً في الصباح
الباكر ومنتصف الصباح وبعد
الظهر

جزئيات الطاقة ،والرياح
الشمسية

LEO, GEO, L1

مطياف
أيونات/إلكترونات/بروتونات

 – GEOتغطية عالمية ،أي
افتراضا ً  6سواتل متساوية
التباعد
 L1كقياسات في الموقع
 3 – LEOمدارات متزامنة
مع الشمس ،افتراضا ً في
الصباح الباكر ومنتصف
الصباح وبعد الظهر

المجال المغناطيسي ،والرياح
الشمسية

LEO, GEO, L1

مقياس المغنطيسية

 – GEOمكانان
 - L1قياس في الموقع
 L1كقياسات في الموقع

الرياح الشمسية

L1

محلل بالزما

 – LEOالمدار االستوائي

التهطال

LEO

رادار التهطال

 – LEOمدار متزامن مع
الشمس في منتصف الصباح

ثلج السحاب

LEO

جهاز تصوير السحاب
الجليدي بأقل من مليمتر

LEO - 1 orbit

رطوبة التربة ،وجليد البحر

LEO

رادار ذو فتحة تركيبية

.3

الخدمات

3.1

خدمات تبادل البيانات

ّ
ويعد التبادل الدولي للبيانات
تعتمد تطبيقات األرصاد الجوية عموما ً بشكل حاسم على التبادل العالمي لبيانات الرصد.
الساتلية التي تم الحصول عليها من خالل نظام خط األساس للفريق  CGMSعنصراً حيويا ً في النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة  WMOوالذي يدعم الخ دمات التشغيلية المتعلقة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية
األخرى لجميع أعضاء المنظمة  WMOالبالغ عددهم  191عضواً .وسيقوم أعضاء الفريق  CGMSبإنشاء وتشغيل
خدمات نشر أرضية وفضائية القاعدة من أجل تبادل الرصدات والقياسات مباشرة بين األعضاء ،وإتاحتها للمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ودوائر المستخدمين الدوليين على نطاق أوسع في الوقت المناسب وبطريقة
فعالة من حيث التكلفة .وينبغي أيضا ً أن يتبع تبادل البيانات المذكور أفضل الممارسات الناشئة عن الفريقين العاملين
األول والرابع التابعين للفريق .CGMS
3.1.1

خدمات البث المباشر

ينبغي لألنظمة الساتلية األساسية لألرصاد الجوية في المدارات  LEOوغيرها من األنظمة الساتلية التشغيلية عند
االقتضاء أن تضمن نشر البيانات في شبه الوقت الحقيقي لنتائج التصوير والسبر وغيرها من البيانات اآلنية ذات
األهمية لألعضاء عن طريق البث المباشر .وينبغي أن يتبع أعضاء الفريق  CGMSأفضل الممارسات لخدمات البث
المباشر التي وضعها الفريق العامل األول.
3.2

نقل البيانات في الموقع
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سيقوم أعضاء الفريق  CGMSبتوفير نقل معلومات األرصاد الجوية والبيئة في الموقع من المنصات الثابتة والمتنقلة
(مثل عوامات المحيطات ،ومقاييس المد والجزر ،ومنصات التسونامي ،ومقاييس األنهار) .وينبغي توفير خدمات نقل
البيانات في الموقع على سواتل المدارين  LEOو GEOعند االقتضاء.

.4

تأمين البيانات والخدمات

لضمان جودة واستمرارية الرصدات والقياسات ،سيتخذ أعضاء الفريق  CGMSالخطوات التالية في توفير بياناتهم
وخدماتهم.
4.1

المعايرة والتثبت

يتولى أعضاء الفريق  CGMSمسؤولية ضمان الجودة والقابلية للمقارنة فيما يخص قياسات السواتل التي يسجلها
مختلف مشغلي السواتل في أوقات ومواقع مختلفة بواسطة أدوات مختلفة .وسيصف أعضاء الفريق  CGMSاألدوات
قبل إطالقها ،ويتبعون المنهجيات المشتركة ،وينفذون اإلجراءات التشغيلية التي حددها النظام التشغيلي الفضائي العالمي
لتوحيد المعايير ( .)GSICSو ينبغي معايرة األدوات معايرة بينية على أساس روتيني في ضوء األدوات المرجعية أو
مواقع المعايرة.
وسيسعى الفريق  CGMSإلى تحقيق توافق عالمي بين نواتج السواتل عن طريق تحديد القواسم المشتركة في اشتقاق
النواتج الساتلية للمستخدمين العالميين حيثما كان ذلك مالئما ً ،وتعزيز عملية التحقق من صحة المنتج والمقارنة الساتلية
البينية من خالل مجموعات العمل الدولية للعلوم واآلليات من قبيل .SCOPE
4.2

التخطيط للطوارئ لضمان االستمرارية

سيتخذ أعضاء الفريق  CGMSخطوات لضمان استمرارية خط أساس الفريق  CGMSعن طريق اتباع اإلرشادات
الواردة في خطة طوارئ الفريق .CGMS
4.3

مراقبة تنفيذ خط األساس

سيقوم الفريق  CGMSبمراقبة تنفيذ األعضاء لخط األساس عن طريق تقييم سنوي للمخاطر .وسيقوم أعضاء الفريق
 CGMSبتوفير المعلومات الالزمة لمقارنة كفاءات الرصد الحالية مع خط األساس الخاص بالفريق  .CGMSوترد
تفاصيل هذا التقييم في الخطة العالمية للطوارئ.
4.4

من البحث إلى العمليات واستخدام المهمات البحثية

يركز خط أساس الفريق  CGMSعلى المهمات الساتلية الموفرة على أساس تشغيلي ومستمر؛ وال يحول ذلك دون
استخدام مهمات أخرى على أساس بحثي أو تجريبي (إلثبات كفاءة محددة مثالً) .وتدعم مهمات البحث والتجربة خط
األساس عن طريق ما يلي:
•

تكملة الرصدات والقياسات األساسية للفريق .CGMS

•

توفير مسار للمستشعرات الجديدة والرصدات والقياسات التي ستضاف إلى خط أساس الفريق  CGMSبوصفها
مهمات تشغيلية مستقبلية.

•

دعم عمليات الطوارئ في حالة وجود فجوة في خط أساس الفريق .CGMS

4.5

توافق النظام وقابلية التشغيل البيني
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حرصا ً على المساعدة في الحفاظ على نظام رصد عالمي قوي ،يعمل أعضاء الفريق  CGMSمن خالل أفرقة العمل
األولى والثانية والرابعة على وضع واعتماد أفضل الممارسات للتشغيل البيني والتوافق بين األنظمة والخدمات.
 .1المقدمة
يوفر فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSمنتدى لتبادل المعلومات الفنية بشأن النظم الساتلية
لألرصاد الجوية والبيئة فضالً عن مهام بحث وتطوير لدعم االستعراض المستمر للمتطلبات الذي تجريه المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة ) (IOCالتابعة لليونسكو والمستخدمين اآلخرين .والهدف الرئيسي من أنشطة التنسيق
هو دعم الرصد التشغيلي للطقس وطقس الفضاء والمناخ والتنبؤ بهم .ويقوم الفريق ) (CGMSبتنسيق أنظمة السواتل في
األعضاء من منظور شامل بما في ذلك حماية األصول في المدار ودعم المستخدمين وتيسير النفاذ المشترك إلى البيانات
والنواتج الساتلية.
 1.1الغرض من الوثيقة
يشكل "خط األساس" التزامات وخطط أعضاء الفريق ) (CGMSلتقديم رصدات وقياسات وخدمات معينة .ويعتزم
أعضاء الفريق ) (CGMSالحفاظ على الكفاءات والخدمات الموضحة أدناه لدعم النظام العالمي للرصد ) .(GOSوستظل
ّ
وتعد رؤية النظام ) (WIGOSمساهمة
هذه الوثيقة متسقة مع مبادئ رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
مهمة في تطوير خطط أعضاء الفريق ).(CGMS
 1.2وثائق مرجعية
العنوان

الغرض ودورة المراجعة (بما في ذلك الروابط)

خط أساس الفريق )(CGMS

(هذه الوثيقة)
يُراجع كل أربع سنوات على األقل

خطة الطوارئ للفريق )(CGMS

ِّ
تقدم توجيهات والعملية الخاصة بتحديد المخاطر التي تهدد استمرارية خط
أساس الفريق ) ،(CGMSوبالتخفيف من آثارها ،والتكيف معها.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_contingency_plan_Aug2019.pdf

(المرجع )(CGMS)-46-CGMS-WP-28
خطة الفريق ) (CGMSذات
األولوية العالية

خطة متجددة ألربع سنوات تحتوي على أولويات عالية ألنشطة الفريق
) ،(CGMSوغايات طموحة لتعزيز استجابة الفريق ) (CGMSلرؤية النظام
) .(WIGOSوت ُراجع الخطة سنويا ً.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_HIGH_LEVEL_PRIORITY_PLAN.pdf

تحليل المنظمة ) (WMOللثغرات

يحتوي على تحليل المنظمة ) (WMOللثغرات في خط أساس الفريق
) (CGMSفي ضوء رؤية النظام ) (WIGOSلعام  .2040وثيقة َّ
مقدمة إلى
الفريق ) (CGMSكل  4سنوات على األقل.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

165

CGMS-49-WMO-WP-13
رؤية النظام )(WIGOS

تحتوي على الرؤية العامة لنظام الرصد الكامل استناداً إلى متطلبات المنظمة
).(WMO
وثيقة المنظمة رقم 1243
https://community.wmo.int/vision2040

نطاق خط األساس

1.3

يعدد خط األساس الرصدات والمهام الداعمة التي توفر بيانات األرصاد الجوية والبيئية الالزمة لدعم مجاالت تطبيق
المنظمة  .WMOويتطلب دعم ذلك الهدف التنسيق والتعاون بين جميع أعضاء الفريق ) .(CGMSوسعيا ً إلى ضمان
توزيع الموارد بفعالية والتعاون في الوقت المناسبّ ،
تعد الكفاءات الواردة في هذه الوثيقة تجميعا ً للكفاءات األساسية لكل
أعضاء الفريق ).(CGMS
وفي إطار تطوير نطاق خط األساس ،حددت المبادئ التالية المهام الواجب إدراجها:
•

التزام أعضاء الفريق ) (CGMSبتوفير الكفاءات

•

توفير أعضاء الفريق ) (CGMSللكفاءات على المدى الطويل وبصورة مستمرة

•

البيانات من البعثات متاحة على أساس مجاني وغير مقيد

•

يمكن استخدام البيانات في التطبيقات التشغيلية

تعتمد هذه الوثيقة نهجا ً شامالً ومن ثم تتضمن ما يلي :الرصدات الفضائية القاعدة؛ والخدمات مثل جمع البيانات والبث
المباشر؛ فضالً عن تبادل البيانات وتوزيعها.
1.4

تطور خط األساس

َّ
سيحدث خط األساس كل أربع سنوات على األقل لمراعاة الخطط البرنامجية ألعضاء الفريق ) (CGMSوتحليل المنظمة
) (WMOللثغرات في خط أساس الفريق ) (CGMSفي ضوء رؤية النظام ) .(WIGOSويرد رسم بياني لعملية تحديث خط
أساس الفريق ) (CGMSفي التذييل ألف.
وبعد الموافقة على خط أساس الفريق ) ،(CGMSستدرج المنظمة
للنظام ).(WIGOS
 1.5استجابة إضافية لرؤية النظام

)(WMO

خط األساس المنقح في المرجع الجديد

)(WIGOS

يشكل خط األساس أشمل استجابة ممكنة للفريق ) (CGMSلرؤية النظام ) (WIGOSفي ظل القيود البرنامجية الحالية
واألولويات الوطنية المحددة .وسيستمر الفريق ) (CGMSفي السعي إلى تحقيق رؤية النظام ) (WIGOSبالكامل وسيقترح
الفريق العامل الثالث التابع للفريق ) (CGMSأهدافا ً لتوسيع نطاق االستجابة لرؤية النظام ) .(WIGOSوست ُدرج هذه
األهداف (بعد موافقة الفريق ) (CGMSعليها في جلسة عامة) في الخطة المتجددة ألربع سنوات والعالية األولوية للفريق
) (CGMSعندما ت ُحقق كمساهمة ملتزمة بالكامل ألعضاء الفريق ).(CGMS
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الرصدات

.2

تشمل المدارات التي ينظر الفريق ) (CGMSفي استغاللها مدار األرض المنخفض )(LEO؛ والمدار الثابت )(GEO؛
والمدار الشديد اإلهليلية )(HEO؛ ونقطة الغرانج .(L1) 1
•

قد يكون المدار ) (LEOمتزامنا ً مع الشمس أو منجرفا ً .وقد يكون للمدارات المتزامنة مع الشمس وقت للعبور
فوق خط االستواء في "الصباح الباكر" (عادةً  5:30و )17:30أو "منتصف الصباح" (عادةً  9:30و )21:30أو
"بعد الظهر" (عادةً  13:30و .)1:30وهي تمر فوق موقع األرض نفسه تقريبا ً ،بما في ذلك خطوط عرض
مرتفعة ،مرتين في اليوم في الوقت نفسه تقريبا ً .وبالنسبة لألجهزة ذات الرقعة الكبيرة ،تتطلب التغطية على
فترات  4ساعات ثالثة سواتل على فترات متباعدة إلى حد ما من العبور فوق خط االستواء .وتوفر المدارات
المنجرفة ذات الميول المختلفة تغطية أكثر تواتراً لخطوط العرض المنخفضة ،وتضمن رؤية األرض في
أوقات متغيرة من الدورة النهارية.

•

يوفر المدار ) (GEOرؤية مستمرة لحوالي ثلث سطح األرض تكون متمركزة حول نقطة فرعية ثابتة .وتتطلب
متساو.
التغطية الكاملة لكل خطوط الطول ،باستثناء المناطق القطبية ،عدداً من السواتل المتباعدة بشكل
ٍ

•

يمكن استخدام المدار ) (HEOلرصد األرض بشكل متكرر على خطوط العرض العالية ،أو للطيران عبر
الغالف المغناطيسي على مسافات مختلفة من األرض ،ألغراض طقس الفضاء[ .يُرجى مالحظة أن أعضاء
الفريق ) (CGMSيخططون بعثات المدار ) (HEOولكن ال ت ُعد بعد جزءاً من خط أساس الفريق ).](CGMS

•

توفر النقطة ) (L1رؤية مستمرة للشمس ،وكشف في الموقع لجزيئات الرياح الشمسية قبل عدة دقائق من
وصولها إلى الغالف المغناطيسي واألرض.

•

ينبغي فهم مصطلح خط الشمس-األرض المستخدم فيما يلي بأنه يغطي الرصدات التي يمكن الحصول عليها
من أي موقع مداري مناسب على الخط الذي يربط بين الشمس واألرض عند مراقبة الشمس أو رصدها.
وتشمل المواقع المدارية المعتادة المدار ) (GEOوالنقطة ) .(L1ويجب أن تؤخذ متطلبات الرصد المستمر في
االعتبار بالنسبة للمدارات حول األرض بسبب الكسوف المحتمل للسواتل.

•

يمكن استخدام مدارات أخرى بعيدة عن خط الشمس-األرض (مثل  L5أو  )L4لتصوير الشمس والغالف
الشمسي وللقياسات في الموقع لطقس الفضاء بغية تحسين التغطية وتعزيز التنبؤ بطقس الفضاء.

والرصدات والقياسات مجموعة من الرصدات النشطة والسلبية عن بعد والقياسات في الموقع.
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السمات

مسبار الموجات الدقيقة

LEO

درجة حرارة الغالف الجوي
والرطوبة والتهطال

 3مدارات متزامنة مع الشمس،
افتراضا ً في الصباح الباكر؛
ومنتصف الصباح؛ وبعد الظهر

مسبار فوق طيفي
باألشعة تحت الحمراء

 LEOوGEO

درجة حرارة الغالف الجوي
والرطوبة والرياح وتكوين
الغالف الجوي:

 – LEOعلى  3مدارات متزامنة
مع الشمس ،افتراضا ً في
الصباح الباكر ومنتصف
الصباح وبعد الظهر

CH4

 – GEOموقعان 86.5 :درجة -
 105درجة شرقا ً و 0درجة

 COو CO2و SO2بحسب
النطاق الطيفي ،وكذلك
وNH3
االحتجاب الراديوي

LEO

أجهزة لتصوير األرصاد
الجوية متعددة األغراض
(متعددة األطياف،
ومرئية ،وباألشعة تحت
الحمراء)

 LEOوGEO

جهاز تصوير متعدد
المشاهدة ومتعدد القنوات
ومتعدد االستقطاب

LEO

درجة حرارة الغالف الجوي
ودرجة الرطوبة وكثافة
اإللكترونات في الغالف
األيوني

ما ال يقل عن  6000عملية
احتجاب من مدارات منخفضة
الميل (أقل من  30درجة)
وموزعة جغرافيا ً وزمنيا ً
بالتوقيت المحلي ،و 1000عملية
احتجاب من مدارات أخرى
منجرفة ،و 7600عملية احتجاب
من مدارات متزامنة مع الشمس.
ومرتسمات كثافة اإللكترونات
حتى  500كم.

 3 - LEOمدارات متزامنة مع
درجة حرارة سطح البحر،
والهباء الجوي ،ودرجة حرارة الشمس افتراضا ً في الصباح
الباكر ومنتصف الصباح وبعد
سطح األرض ،وخصائص
الظهر
السحب ،ومتجهات الحركة
(تتبع الرياح) ،ورسم خرائط
تصوير باألشعة تحت الحمراء
للفيضانات ،والحرائق،
ثنائي الزاوية لقياس درجة
وتطبيقات الغالف الجليدي
حرارة سطح البحر بدقة بالغة
(الجليد البحري والغطاء الثلج
(على األقل مركبة فضائية في
وغيرهما) ،ولون المحيطات
الصباح)
 137 – GEOدرجة غربا ً
و 75.2درجة غربا ً و 0درجة
و 74درجة شرقا ً و 76درجة
شرقا ً و 82درجة شرقا ً و86.5
درجة شرقا ً –  105درجة شرقا ً
و 128.2درجة شرقا ً و140
درجة شرقا ً
الهباء الجوي والفيزياء الدقيقة
للسحب ووظيفة توزيع
االنعكاس ثنائي االتجاه
)(BRDF

 – LEOمدار متزامن مع
الشمس
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جهاز رسم خرائط البرق

GEO

رسم خرائط البرق

 137 – GEOدرجة غربا ً
و 75.2درجة غربا ً و 0درجة
و 86.5درجة شرقا ً – 105
درجة شرقا ً

مسبار لألشعة على
نطاقات الموجات
القصيرة/الطويلة

LEO

التوازن اإلشعاعي

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس ،مدار في الصباح الباكر
ومدار بعد الظهر

مسبار للطيف
المرئي/األشعة فوق
البنفسجية

 LEOوGEO

الهباء الجوي

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس في منتصف الصباح
وبعد الظهر

تكوين الغالف الجوي:
 O3و CO2و NO2وSO2
و BrOوci

 – GEOموقعان عند  0درجة
و 128.2درجة شرقا ً

مقياس طرف باألشعة
فوق البنفسجية

LEO

الهباء الجوي وتكوين الغالف
الجويO3 :

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس :منتصف الصباح وبعد
الظهر

جهاز تصوير باألشعة
تحت الحمراء القصيرة
الموجة

LEO

تكوين الغالف الجوي:

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس :أواخر الصباح أو بعد
الظهر

رادار التهطال

LEO

التهطال

 – LEOمدار منجرف

جهاز تصوير بالموجات
الدقيقة

LEO

درجة حرارة سطح البحر،
والرياح السطحية للمحيطات،
والماء الكثيفة ،ورطوبة
التربة ،وخصائص الثلج
والجليد ،وخصائص الجليد
البحري ،والتهطال ،والماء
السائل للسحب

 – LEOمداران متزامنان مع
الشمس ،افتراضا ً في منتصف
الصباح وبعد الظهر

 LEOوGEO

لون المحيط ،والهباء الجوي

 – LEOمداران

مقياس راداري لالرتفاع

LEO

طوبوغرافيا سطح المحيطات

 – LEOمدار في منتصف
الصباح فضالً عن بعثة مرجعية
على مدار منجرف عالي الدقة

مقياس التشتت

LEO

الرياح السطحية للمحيطات

 3 – LEOمدارات متزامنة مع
الشمس في الصباح الباكر
ومنتصف الصباح وبعد الظهر

جهاز تصوير السحاب
الجليدي بأقل من مليمتر

LEO

ثلج السحاب

 – LEOمدار متزامن مع
الشمس في منتصف الصباح

رادار ذو فتحة تركيبية

LEO

رطوبة التربة والجليد البحري

 – LEOمدار

جهاز تصوير ضيق
النطاق

 CO2وCH4

 – GEOموقع واحد عند
درجة شرقا ً

128.2
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جهاز تصوير مرئي
عالي االستبانة

LEO

استخدام األراضي ،ونوع
الغطاء النباتي وحالته ،والهباء
الجوي

تصوير اإلكليل الشمسي

خط الشمس-األرض تصوير اإلكليل الشمسي

جهاز تصوير باألشعة
فوق البنفسجية القصوى

خط الشمس-األرض جهاز تصوير باألشعة فوق
البنفسجية القصوى

مطياف باألشعة السينية

خط الشمس-األرض تدفق األشعة السينية
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 – LEOمدار

 – GEOمكان واحد
L1

 – GEOمكانان
 – LEOمدار
 – GEOمكانان
L1

جهاز استشعار جزيئات
الطاقة

 LEOو GEOوL1

جزئيات الغالف المغناطيسي
والطاقة الشمسية

 GEOوL1

المجال المغناطيسي لألرض،
والمجال المغناطيسي بين
الكواكب

 3 – LEOمدارات
 137 – GEOدرجة غربا ً
و 75.2درجة غربا ً و 0درجة
و 31درجة شرقا ً و 86.5درجة
شرقا ً –  105درجة شرقا ً
و 128.2درجة شرقا ً بما في ذلك
بعثات حموالت مستضافة
 L1كقياسات في الموقع

مقياس المغنطيسية

 4 – GEOمواقع 137 :درجة
غربا ً و 75.2درجة غربا ً و86.5
درجة شرقا ً –  105درجة شرقا ً
و 128.2درجة شرقا ً في
القياسات في الموقع
 L1كقياسات في الموقع

محلل بالزما

L1

الرياح الشمسية

 L1كقياسات في الموقع

 .3الخدمات
 3.1خدمات تبادل البيانات
ّ
ويعد التبادل الدولي للبيانات
تعتمد تطبيقات األرصاد الجوية عموما ً بشكل حاسم على التبادل العالمي لبيانات الرصد.
الساتلية التي تم الحصول عليها من خالل نظام خط األساس للفريق ) (CGMSعنصراً حيويا ً في النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) (WMOوالذي يدعم الخدمات التشغيلية المتعلقة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا والخدمات البيئية
بخاصة مدخالت بيانات عالمية بالغة
األخرى لجميع أعضاء المنظمة ) (WMOالبالغ عددهم  193عضواً .وهي توفر
ٍ
األهمية ألعضاء المنظمة ) (WMOالمعينين كمراكز إنتاج عالمية للتنبؤات الجوية الطويلة والمتوسطة المدى ،ومراكز
التنبؤ باألعاصير المدارية ،ومراكز نمذجة النقل لالستجابة للطوارئ البيئية .وسيقوم أعضاء الفريق ) (CGMSبإنشاء
وتشغيل خدمات نشر أرضية وفضائية القاعدة من أجل تبادل الرصدات مباشرة بين األعضاء ،وإتاحتها للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ودوائر المستخدمين الدوليين على نطاق أوسع في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من
حيث التكلفة .وينبغي أن يتبع تبادل البيانات المذكور أفضل الممارسات الناشئة عن الفريق ).(CGMS
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 3.1.1خدمات البث المباشر
ينبغي لألنظمة الساتلية األساسية لألرصاد الجوية في المدارات ) (LEOوغيرها من األنظمة الساتلية التشغيلية عند
االقتضاء أن تضمن النفاذ بكمون منخفض إلى البيانات لنتائج التصوير والسبر وغيرها من البيانات اآلنية ذات األهمية
للمستخدمين عن طريق البث المباشر أو آليات أخرى .وتشمل مجاالت التطبيق حيث يكون الكمون المنخفض والتوافر
مناسبين مراقبة الطقس القاسي والتنبؤ العددي بالطقس آنيا ً وعلى النطاقين القصير والمتوسط المدى .ويمكن أن تستفيد
مجاالت التطبيق األخرى أيضا ً من منتجات الكمون المنخفضة جداً مثل رصد الغالف األيوني .وينبغي أن يتبع أعضاء
الفريق ) (CGMSأفضل الممارسات لخدمات البث المباشر التي وضعها الفريق العامل األول التابع للفريق ).(CGMS
 3.2نقل البيانات في الموقع
سيقوم أعضاء الفريق ) (CGMSبتوفير نقل معلومات األرصاد الجوية والبيئة في الموقع من المنصات الثابتة والمتنقلة
(مثل عوامات المحيطات ،ومقاييس المد والجزر ،ومنصات التسونامي ،ومقاييس األنهار) .وينبغي توفير خدمات نقل
البيانات في الموقع على سواتل المدارين  LEOو GEOعند االقتضاء.
 .4تأمين البيانات والخدمات
لضمان جودة واستمرارية الرصدات ،سيتخذ أعضاء الفريق ) (CGMSالخطوات التالية في توفير بياناتهم وخدماتهم.
 4.1المعايرة والتثبت
يتولى أعضاء الفريق ) (CGMSمسؤولية ضمان الجودة والتوافق فيما يخص رصدات السواتل التي يسجلها مختلف
مشغلي السواتل في أوقات ومواقع مختلفة بواسطة أدوات مختلفة .وسيصف أعضاء الفريق ) (CGMSاألدوات قبل
إطالقها ،ويتبعون المنهجيات المشتركة ،وينفذون اإلجراءات التشغيلية التي حددها النظام التشغيلي الفضائي العالمي
لتوحيد المعايير ) .(GSICSوينبغي معايرة األدوات معايرة بينية على أساس روتيني في ضوء األدوات المرجعية أو
مواقع المعايرة.
وسيسعى الفريق ) (CGMSإلى تحقيق توافق عالمي بين نواتج السواتل عن طريق تحديد القواسم المشتركة في اشتقاق
النواتج الساتلية للمستخدمين العالميين حيثما كان ذلك مالئما ً ،وتعزيز عملية التحقق من صحة المنتج والمقارنة
الساتلية البينية من خالل مجموعات العمل الدولية للعلوم واآلليات من قبيل المعالجة المنسقة المتواصلة لبيانات
السواتل البيئية ).( SCOPE
 4.2التخطيط للطوارئ لضمان االستمرارية
سيتخذ أعضاء الفريق ) (CGMSخطوات لضمان استمرارية خط أساس الفريق ) (CGMSعن طريق اتباع اإلرشادات
الواردة في خطة طوارئ الفريق ).(CGMS
 4.3مراقبة تنفيذ خط األساس
سيقوم الفريق ) (CGMSبمراقبة تنفيذ األعضاء لخط األساس عن طريق تقييم سنوي للمخاطر .وسيقوم أعضاء الفريق
) (CGMSبتوفير المعلومات الالزمة لمقارنة كفاءات الرصد الحالية مع خط األساس الخاص بالفريق ) .(CGMSوترد
تفاصيل هذا التقييم في الخطة العالمية للطوارئ للفريق ).(CGMS
 4.4من البحث إلى العمليات واستخدام المهمات البحثية
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يركز خط أساس الفريق ) (CGMSعلى المهمات الساتلية الموفرة على أساس تشغيلي ومستمر؛ وال يحول ذلك دون
استخدام أعضاء الفريق ) (CGMSلمهمات أخرى على أساس بحثي أو تجريبي (إلثبات كفاءة محددة مثالً) .وتدعم
مهمات البحث والتجربة خط األساس عن طريق ما يلي:
•

تكملة الرصدات األساسية للفريق ).(CGMS

•

توفير مسار للمستشعرات الجديدة والرصدات التي ستضاف إلى خط أساس الفريق ) (CGMSبوصفها
مهمات تشغيلية مستقبلية.

•

دعم عمليات الطوارئ في حالة وجود فجوة في خط أساس الفريق ).(CGMS

 4.5توافق النظام وقابلية التشغيل البيني
حرصا ً على المساعدة في الحفاظ على قوة النظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمنظمة ) ،(WMOيعمل أعضاء الفريق
) (CGMSمن خالل أفرقة العمل األول والثاني والرابع على وضع واعتماد أفضل الممارسات للتشغيل البيني والتوافق
بين األنظمة والخدمات.
المرفق :مسار خط أساس الفريق )(CGMS
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المرفق ألف :مسار خط أساس الفريق )(CGMS
تعريف خط أساس الفريق
الجلسة العامة للفريق
)(CGMS

األفرقة العاملة األخرى
التابعة للفريق

)(CGMS

الفريق العامل الثالث التابع
للفريق )(CGMS

المنظمة

)(CGMS

)(WMO

حالة وتخطيط
أعضاء الفريق

)(WIGOS

استعراض حالة
تنفيذ خط أساس
الفريق )(CGMS

تحليل الثغرات في
خط أساس الفريق
) (CGMSفي ضوء
رؤية النظام

)(CGMS

رؤية النظام

)(WIGOS

استعراض تحليل
المنظمة )(WMO
للثغرات

تحليل المنظمة
) (WMOللثغرات

مشروع تنقيح خط
أساس الفريق
)(CGMS

استعراض األفرقة
العاملة التابعة
للفريق )(CGMS
لخط األساس المنقح

تعليقات المنظمة
لتنقيح )(WMO
خط األساس

وضع النسخة
النهائية من اقتراح
تنقيح خط األساس

التنقيح المقترح
لخط أساس الفريق
)(CGMS

إقرار خط
األساس المنقح

نشر خط األساس
المنقح للفريق
)(CGMS
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

173

 .5السمات المميزة للنظام العالمي للرصد ( )GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس
مالحظتان:
.1

تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4على جميع نظم الرصد المكونة من نظام  WIGOSبما في ذلك النظام العالمي للرصد ).(GOS
ويحتوي هذا القسم على أحكام إضافية بشأن الممارسات واإلجراءات القياسية والموصى بها المتصلة بالرصدات السطحية القاعدة
للنظام .GOS

.2

يشمل تنفيذ النظام  GOSاستخدام رصدات األرصاد الجوية (الطقس والمناخ) السطحية والفضائية القاعدة ،وليس الرصدات
الهيدرولوجية وتلك المتعلقة بالغالف الجليدي أو الرصدات المتصلة بالتركيبة الكيميائية والسمات الفيزيائية المعنية للغالف الجوي.

5.1

المتطلبات

5.1.1

يضمن األعضاء أن توقيت وتواتر الرصد يفيان بمتطلبات رصد المستخدم من حيث التوقيت واالستبانة

الزمنية.
ُحددت تلك المتطلبات في قاعدة بيانات /OSCARالمتطلبات ) (http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirementsوترد
مالحظة:
تفاصيل إضافية في األقسام األخرى من هذا المرجع.

ينبغي لألعضاء إجراء وتوفير رصدات في الوقت الحقيقي في المجاالت التي تحدث فيها ظواهر طقس
5.1.2
خاصة أو من المتوقع حدوثها.
مالحظة:

قد تنشأ متطلبات محددة في ظروف خاصة كما هو موضح في .2.2.2.3

5.2

التصميم والتخطيط والتطوير

5.2.1

تكوين النظام العالمي للرصد التابع للمراقبة العالمية للطقس

يقوم األعضاء بتصميم وتخطيط مكون األرصاد الجوية في شبكتهم الخاصة بالرصد السطحي القاعدة من
5.2.1.1
أجل تلبية متطلبات مجاالت تطبيق المنظمة  WMOالمرتبطة بالمراقبة العالمية للطقس.
يشمل نطاق األنشطة المرتبطة بالمراقبة العالمية للطقس علم المناخ ،واألرصاد الجوية الزراعية ،واألرصاد الجوية للطيران
مالحظة:
وغيرها من مجاالت تطبيق المنظمة  ،WMOويتوسع ذلك النطاق بمرور الوقت مع تطور علم األرصاد الجوية والعمليات.

يقدم األعضاء رصدات سطحية القاعدة لألرصاد الجوية من محطات/منصات تنتمي إلى نوع أو أكثر من
ّ
5.2.1.2
األنواع التالية:
(أ)

المحطات األرضية السطحية (انظر التذييل )5.1؛

(ب) المحطات البحرية السطحية (انظر التذييل )5.2؛
(ج) محطات الهواء العلوي (انظر التذييل )5.3؛
(د)

محطات األرصاد الجوية للطائرات (انظر التذييل )5.4؛

(ﻫ)

محطات رادار راسمات الرياح (انظر التذييل )5.5؛

( و)

محطات رادار الطقس (انظر التذييل .)5.6
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مالحظتان:
.1

أي محطة تنتمي إلى فئة أو أكثر من الفئات (أ) إلى (و) أعاله.

.2

المحطة الساحلية تجري رصدات سطحية أرضية وسطحية بحرية .ومن ثم ،يمكن اعتبار أنها تنتمي إلى الفئتين (أ) و(ب).

5.2.1.3

عند تشغيل هذه األنواع من المحطات ،يتبع األعضاء األحكام المحددة في تذييالت هذا القسم.

بالنسبة للمحطات المساهمة في شبكات النظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSيتعين على األعضاء
5.2.1.4
اتباع األحكام المحددة في التذييل .5.7
ت ُختار المحطات المحددة للمساهمة في شبكات النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSمن الفئات (أ) إلى (و) في القسم
مالحظة:
 .5.2.1.2ومن الضروري أن يتحقق األعضاء من المحطات المختارة لإلدراج في شبكات النظام  .GCOSويمكن االطالع عليها عبر الموقع
اإللكتروني التالي.https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/networks :
5.2.2

مبادئ لرصد تصميم الشبكة وتخطيطها

يراعي األعضاء متطلبات الرصد العالمية واإلقليمية عند قيامهم بإنشاء شبكة الرصد الوطنية الخاصة بهم.

األدوات وطرق الرصد

5.3

يقوم األعضاء بخفض الضغط الجوي المرصود في محطة ما إلى متوسط مستوى سطح البحر ،ما عدا
5.3.1
في المحطات المحددة في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد الثاني  -الشفرات اإلقليمية وممارسات
التشفير الوطنية القسم  ،A.1الفقرة  12.1لكل منطقة (أي الفصول األول إلى السادس) والمنطقة القطبية الجنوبية
(الفصل السابع).
مفصلة بشأن قياس الضغط الجوي في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول،
ترد إرشادات
مالحظة:
َّ
الفصل  ،3القسم .3.7

يضمن األعضاء أن أدوات قياس درجة حرارة الهواء والرطوبة مركبة بحيث تكون أجهزة االستشعار
5.3.2
على االرتفاع نفسه في حدود  1.25و 2.0متر فوق األرض.
مالحظتان:
.1

مفصلة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصالن  2و.4
ترد إرشادات
َّ

.2

عندما يحدث غطاء ثلجي كبير ،يمكن زيادة االرتفاع من أجل الحفاظ على االرتفاع الصحيح فوق سطح الثلج.

5.3.3

يضمن األعضاء أن تعرض أدوات الرياح فوق مستوى األرض المفتوحة يكون  10أمتار فوق سطح

األرض.
مالحظتان:
.1

مفصلة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،5القسم .5.9
ترد إرشادات
َّ

.2

في محطة األرصاد الجوية للطيران ،ينبغي لألعضاء تركيب أدوات للرياح وفقا ً لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني،
الجزء الثاني ،القسم .4.1.1

يضمن األعضاء أن يكون متوسط فترة رصد الرياح السطحية عشر دقائق ،أما إذا حدث أثناء مدة الدقائق
5.3.4
العشر انحراف ملحوظ في اتجاه الريح و /أو سرعتها ،فال يحسب متوسط القيم إال على أساس البيانات المتحصلة منذ
بدء االنحراف.
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مالحظات:
.1

عرف االنحراف الملحوظ في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.1القسم ( 15.5.1لرصد األرصاد الجوية في
يُ َّ
المطارات).

.2

في تلك الحالةَّ ،
تخفض المدة الزمنية بالقدر المناسب.

.3

مفصلة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،5والمجلد الخامس ،الفصل .2
ترد إرشادات
َّ

.4

بالنسبة لرصدات الرياح في محطة أرصاد جوية للطيران ،ينبغي لألعضاء االمتثال لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
الثاني ،الجزء األول ،القسمان  4.1و ،4.6.1والجزء الثاني ،التذييل  ،3والقسم .4.1.3

5.3.5

ينبغي أن يذكر العضو "هادئ" عندما يكون متوسط سرعة الرياح أقل من  0.5م/ث.1-

مالحظة:

في هذه الحالة ،يتم اإلبالغ عن اتجاه الرياح على أنه .0

بالنسبة لجميع رصدات السحب ،يستخدم األعضاء جداول التصنيف والتعريفات واألوصاف الخاصة
5.3.6
بالسحب على النحو الوارد في األطلس الدولي للسحب  -دليل رصد السحب والشهب األخرى (مطبوع المنظمة رقم
.)407
مالحظة:

انظر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،15لالطالع على مزيد من التفاصيل.

يمتثل األعضاء األطلس الدولي للسحب  -دليل رصد السحب والشهب ألخرى (مطبوع المنظمة رقم
5.3.7
 )407عند رصد الطقس الحاضر والماضي واإلبالغ عنه.
مالحظة:

انظر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  14.2 ،14لمزيد من التفاصيل.

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.1السمات المميزة لمحطات األرصاد الجوية األرضية السطحية
ترد إرشادات بشأن عمليات الشبكات السطحية األرضية في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء
مالحظة:
الثالث3.2 ،؛ ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصلين  1و2؛ ودليل الممارسات المناخية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)100الفصل 2؛ والرصد العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ.GCOS-200 ،
5.1.1

يضمن األعضاء أن تقع كل محطة بحيث توفر رصدات تمثيلية للمنطقة التي تقع فيها.

مالحظة:

قد يختلف حجم هذه المنطقة باختالف التطبيقات.

5.1.2

ينبغي أن يضمن األعضاء أن يكون الوقت الفعلي للرصد أقرب ما يمكن إلى وقت الرصد المبلغ عنه.

مالحظات:
.1

بوجه عام ،يكون قياس الضغط الجوي األكثر حساسية لوقت الرصد ويتعين إجراؤه في الوقت المبلغ عنه .ويتعين رصد متغيرات
أخرى على مدى فترة العشر دقائق السابقة مباشرة للوقت المبلغ عنه.

.2

يمكن للنظم التلقائية أن تطابق الوقت الفعلي مع الوقت المبلغ عنه؛ غير أن الرصدات اليديوة تحدث على مدى فترة زمنية وخاصة عند
رصد العديد من المتغيرات.

.3

من المستحسن اإلبالغ عن وقت الرصد لكل متغيرة قيد الرصد عند اإلمكان وإدراجه في رموز اإلبالغ.
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ينبغي لألعضاء أن يقوموا برصدات سينوبتيكية في محطاتهم السطحية األرضية التابعة لشبكة الرصد
5.1.3
األساسي العالمية ).(GBON
مالحظات:
.1

انظر القسم ( 3.2.2قيد اإلعداد)

.2

إن مجموعات المتغيرات في األوقات القياسية ،والتي يشار إليها منذ زمن طويل باسم الرصدات السينوبتيكية ،توفر مجموعة أساسية
قيمة من معلومات األرصاد الجوية قد يشار إليها في المستقبل على أنها مالحظات أساسية.

.3

توفر هذه الرصدات السينوبتيكية/األساسية السطحية الوسائل الالزمة لتلبية متطلبات عدة مجاالت تطبيق من أجل الرصدات السطحية
في الوقت الحقيقي .وتشمل هذه المجاالت التنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العالمي ،والتنبؤ العددي بالطقس العالي االستبانة ،والتنبؤ
اآلني والتنبؤ قصير المدى ،والتنبؤ الفصلي والسنوي ،وكلها تطبيقات جوهرية توفر قيمة لمجاالت تطبيق أخرى .وليس من األساسي
أن تجري جميع المحطات السطحية األرضية رصدات سينوبتيكية غير أن عددا ً كافيا ً الزما ً لتلبية المتطلبات.

يقوم األعضاء ،الذي يجرون رصدات سينوبتيكية في محطاتهم السطحية األرضية ،برصد متغيرات
5.1.4
األرصاد الجوية المبينة في الملحق .5.1
تظهر القائمة بعض االختالفات بين المحطات اليدوية والمحطات اآللية ،إضافة إلى بعض المتغيرات التي يجب تضمينها كلما
مالحظة:
أمكن أو تم تحديدها كمتطلب إقليمي.
5.1.5

يجري األعضاء رصداتهم السينوبتيكية في األوقات القياسية الرئيسية على األقل.

5.1.6

ينبغي لألعضاء أن يجروا رصداتهم السينوبتيكية في األوقات القياسية الوسيطة واألوقات القياسية

اإلضافية.
تواتر الثالث ساعات لألوقات القياسية الوسيطة يوفر قيمة للعديد من مجاالت التطبيق ،في حين أن تواتر ساعة لألوقات
مالحظة:
القياسية اإلضافية يوفر المزيد من القيمة للعديد من مجاالت التطبيق.

ينبغي لألعضاء أن يدرجوا رصدات عمق الثلج كجزء من رصداتهم السينوبتيكية في األوقات القياسية
5.1.7
الرئيسية على األقل.
5.1.8

ينبغي لألعضاء أن يدرجوا رصدات عمق الثلج كجزء من رصداتهم السينوبتيكية مرة واحدة في اليوم

على األقل.
مالحظتان:
.1

في هذه الحالة ،يكون وقت رصد عمق الثلج هو الوقت نفسه كل يوم.

.2

عندما ال يكون الثلج موجودا ً ،يجب اإلبالغ عن عمق الثلوج على أنه صفر ( 0سم) طوال الفترة التي يتوقع خاللها حدوث الثلوج ولكنه
غير موجود ،على النحو الذي تحدده قرارات االتحادات اإلقليمية.

الرصدات لتطبيقات المناخ
5.1.9

يقوم كل عضو بإنشاء ما ال يقل عن محطة مناخية مرجعية والحفاظ عليها.

5.1.10

ينبغي لألعضاء أن يضمنوا حفاظ كل محطة مناخية مرجعية على التعرض المحدد باستقرار طويل

األجل.
مالحظتان:
.1

متطلبات التعرض محددة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،األقسام  1.1.2و 1.3.3و ،1.3.4وفي
دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ،)100الفصل .2.4
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يتيح التعرض الجيد إجراء الرصدات في ظروف تمثيلية ،وسيدعم االستقرار الطويل األمد تجانس سلسلة الرصدات.

يقوم األعضاء بإجراء عمليات رصد مناخية في عدد كاف من محطاتهم األرضية السطحية لتلبية متطلبات
5.1.11
التطبيقات المناخية.
يقوم األعضاء ،الذي يجرون الرصدات المناخية ألغراض التطبيقات المناخية ،برصد المتغيرات األرصاد
5.1.12
الجويةالمناخية األساسية ،على النحو المحدد المبينة في الملحق التذييل .5.18
ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات لتطبيقات مناخية ،أن يضمنوا إجراء الرصدات في أوقات ثابتة،
5.1.13
وفقا ً لتوقيت غرينيتش أو الوقت المحلي الوسط ألنهما ال يتغيران على مدار السنة.
مالحظة:

بخاصة ،ست ُجرى الرصدات بعد ساعة من التوقيت المحلي.
عند االنتقال إلى التوقيت الصيفي
ٍ

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات ألغراض تطبيقات مناخية مرتين أو أكثر في اليوم ،أن يختاروا
5.1.14
األوقات التي تعكس االختالفات النهارية.
ينبغي لألعضاء توفير ملخصات شهرية للرصدات التي تُجرى في المحطات السطحية األرضية التابعة
5.1.15
للشبكة ).(GBON
مالحظات:
.1

انظر القسم ( 3.2.2قيد اإلعداد)

.2

ما انفكت الملخصات الشهرية تتاح منذ وقت طويل كرسائل  ،CLIMATوهي توفر مجموعة أساسية قيمة من المعلومات المناخية.

.3

الدليل المعني بإبالغ رسائل  CLIMATو( CLIMAT TEMPالدليل الفني للمنظمة رقم  )1188يوفر تعليمات عن طريقة إعداد التقارير
والنشرات في رموز محطة أرصاد جوية محيطية (.)CLlMAT TEMP SHlP

.4

يتعين إحالة تقارير

.5

تتطلب تقارير  CLIMATمراقبة جودة القياسات نفسها ولكن أيضا ً ترميز رسائلها لضمان النقل الدقيق إلى المراكز الوطنية واإلقليمية
والعالمية .وينبغي التحقق من الجودة في الموقع وفي مرفق مركزي مصمم للكشف عن عيوب المعدات في أول مرحلة ممكنة.

CLIMAT

بحلول اليوم الخامس من الشهر (وفي تاريخ ال يتجاوز اليوم الثامن من الشهر).

رصدات األرصاد الجوية للطيران
ينبغي لألعضاء أن يجروا رصدات لألرصاد الجوية للطيران في عدد كافٍ من المحطات السطحية
5.1.16
األرضية لتلبية متطلبات األرصاد الجوية للطيران.
يقوم األعضاء ،الذين يجرون رصدات لألرصاد الجوية للطيران ،برصد متغيرات األرصاد الجوية المبينة
5.1.17
في الملحق .5.1
إضافة إلى األحكام المتعلقة بعمليات الرصد ألغراض األرصاد الجوية للطيران والواردة في هذا المرجع ،انظر أحكام
مالحظة:
اإليكاو ذات الصلة في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -مرفق األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية ،الجزء األول،
 4و.5

رصدات األرصاد الجوية الزراعية
ينبغي لألعضاء أن يجروا رصدات لألرصاد الجوية الزراعية في عدد كافٍ من المحطات السطحية
5.1.18
األرضية لتلبية متطلبات األرصاد الجوية الزراعية.
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ينبغي أن يحدد األعضاء المحطات التي تدعم األرصاد الجوية الزراعية في مكان يمثل الظروف
5.1.19
الزراعية والطبيعية في المنطقة المعنية.
لالمتثال اللتزامات جمع البيانات الشرحية وتبادلها بشأن المحطات التي تدعم األرصاد الجوية الزراعية ،يمكن لألعضاء
مالحظة:
الرجوع إلى معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1192الفصل  ،7جدول الشفرات  ،4-01التي تشمل الكتلة
األحيائية الطبيعية واألنظمة الزراعية الرئيسية والمحاصيل في المنطقة وأنواع التربة والثوابت الفيزيائية وملف التربة.

يقوم األعضاء ،الذين يجرون رصدات لألرصاد الجوية الزراعية ،برصد متغيرات األرصاد الجوية الواردة
5.1.20
في الملحق .5.1
مفصلة بشأن ممارسات الرصد المتعلقة بأنظمة وأدوات رصد األرصاد الجوية الزراعية في دليل أدوات
ترد إرشادات
مالحظة:
َّ
وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصول  1و 2و 5و 7و 10و ،11والمجلد الثالث ،الفصل  ،9وفي دليل ممارسات
األرصاد الجوية الزراعية (مطبوع المنظمة رقم  ،)134الفصل .2

رصدات موقع البرق
5.1.21

ينبغي لألعضاء النظر في اكتساب رصدات من أنظمة مواقع البرق.

مالحظتان:
.1

مفصل للطرق المستخدمة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل .6
يرد وصف
َّ

.2

يمكن لمستشعر سطحي القاعدة في محطة واحدة أن يكشف حدوث البرق ولكن ال يمكن استخدامه لتحديد موقع برق فردي .وتوجد
حاجة إلى إقامة شبكة من المحطات لضمان دقة تحديد مواقع البرق.

ينبغي أن يضمن األعضاء أن تباعد وعدد المحطات متسقان مع التقنية المستخدمة والتغطية المرغوب
5.1.22
فيها وفعالية الكشف ودقة الموقع.
عمليات رصد اإلشعاع
مفصلة بشأن الرصدات اإلشعاعية في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول،
ترد إرشادات
مالحظة:
َّ
الفصل 7؛ وترد إرشادات بشأن العمليات في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث.3.9.2.2 ،
5.1.23

ينبغي أن ينشئ األعضاء محطة إشعاعية رئيسية واحدة على األقل في كل منطقة مناخية من أراضيها.

سيتم استبدال المفهوم التاريخي للمحطات اإلشعاعية الرئيسية والعادية في الطبعة المقبلة من هذا المرجع من خالل
مالحظة:
ً
مصطلحات محدثة تتضمن أحكاما تتعلق بشبكة اإلشعاع السطحي المرجعية (.)BSRN
5.1.24

ينبغي لألعضاء إجراء رصدات إشعاعية بتباعد ال يتجاوز  100كم.

إن المتطلبات الرصدية للمستخدمين فيما يخص علم مناخ اإلشعاعي والتطبيقات األخرى محددة في قاعدة بيانات
مالحظة:
/OSCARالمتطلبات (انظر  .)http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirementsفالمسافات التي تتجاوز  100كم ال تستوفي متطلب العتبة
ألي من مجاالت التطبيق.
5.1.25

يوفر األعضاء البيانات الشرحية لمحطاتهم اإلشعاعية وفقا ألحكام القسم .2.5

ينبغي أن تشمل البيانات الشرحية للمحطات اإلشعاعية فئة المحطة وتفاصيل مقاييس اإلشعاع المستخدمة (النوع والرقم
مالحظة:
التسلسلي لكل أداة وعوامل المعايرة وتواريخ أي تغييرات هامة)؛ وتعرض مقاييس اإلشعاع ،بما في ذلك االرتفاع فوق سطح األرض
وتفاصيل أفق كل أداة وطبيعة سطح األرض.
5.1.26

عند بدء الرصد اإلشعاعي ،يضمن األعضاء تعرضا مالئما ال يتغير مع مرور الوقت.
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ينبغي أن تشمل الرصدات اإلشعاعية ما يلي على األقل:

التسجيل المستمر لإلشعاع العالمي على سطح األرض؛

(ب) تسجيل مدة أشعة الشمس.
5.1.28

(أ)

في المحطات اإلشعاعية الرئيسية ،ينبغي أن يشمل برنامج الرصد ما يلي:

التسجيل المستمر لإلشعاع العالمي على سطح األرض ومكوناته المباشرة والمنتشرة؛

(ب) تسجيل مدة أشعة الشمس؛
(ج) القياسات المنتظمة لإلشعاع الصافي (الرصيد اإلشعاعي) على غطاء التربة الطبيعي والمحاصيل (على مدى
فترة  24ساعة)؛
5.1.29

يعبر األعضاء عن القياسات اإلشعاعية وفقا للمرجع العالمي لقياس اإلشعاع.

مالحظتان:
.1

ترد المزيد من التفاصيل في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،7القسم ،7.1.2.2
والمرفق  - 7ألف ،عن القياسات اإلشعاعية.

.2

سيكون معيار نظام الوحدات الدولي متاحا ً في المستقبل القريب.

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات إشعاعية دون تسجيل مستمر ،أن يقوموا بذلك ثالث مرات في
5.1.30
اليوم على األقل.
في هذه الظروف ،تتطلب القياسات أن تكون الشمس والسماء في الجوار خالية من السحاب ،وتوفر ثالث رصدات ثالثة
مالحظة:
ارتفاعات مختلفة للشمس أحدهما بالقرب من الحد األقصى.

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات إشعاعية طويلة الموجة دون تسجيل مستمر ،أن يقوموا بذلك كل
5.1.31
ليلة وعلى األقل مرة بعد نهاية الشفق المدني المسائي.

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.2السمات المميزة للمحطات السطحية البحرية
ترد اإلرشادات المتعلقة بعمليات الشبكات البحرية السطحية في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)488
مالحظة:
الجزء الثالث 3.2 ،و ،3.6ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل  .4ويمكن االطالع على إرشادات
أخرى في دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم .)471

ينبغي لألعضاء أن يجروا رصدات سطحية بحرية ذات كثافة مكانية في جميع المناطق البحرية التي تلبي
5.2.1
متطلبات مجاالت تطبيق المنظمة .WMO
مالحظتان:
.1

يمكن لألعضاء تحقيق ذلك عن طريق إنشاء محطات سطحية بحرية ثابتة ومتنقلة في مياههم اإلقليمية والدولية.
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.2

ويمكن أيضا ً لألعضاء ،عند اإلمكان ،أن ينظروا في فرصة إلجراء رصدات تحت األرض من محطات األرصاد الجوية السطحية مثل
السفن مثالً.

يضمن األعضاء ،الذين يجرون رصدات سطحية بحرية ،أن البيانات الشرحية محدثة وفقا ألحكام القسم
5.2.2
 2.5ومتاحة في قاعدة بيانات المركز المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلدعم منصات برامج الرصد
الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية  JCOMMOPSللمحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ).(OceanOPS
مالحظتان:
.1

توفر قاعدة بيانات المراكز ) (OceanOPS)(JCOMMOPSواجهة لموارد معلومات النظام  – WIGOSاألداة /OSCARالسطح.

.2

في حالة رصدات السفن ،تشمل البيانات الشرحية أيضا ً اسم كل سفينة وإشارة ندائها ومسارها ومحدد مسارها.

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات سطحية بحرية ،أن ينشئوا أكبر عدد ممكن من المحطات
5.2.3
البحرية في مناطق متفرقة من البيانات والمجاالت التي تهم المنظمة بوجه خاص.
يمكن تحقيق ذلك عن طريق االستعانة بسفن وإطالق عوامات في تلك المناطق والنظر في إمكانية إقامة منصات ثابتة أو
مالحظة:
راسية كلما أمكن األمر.

ينبغي لألعضاء ،الذين يشغلون محطات على هياكل ثابتة و/أو عوامات راسية ،أن يضمنوا انها تقع في
5.2.4
أماكن كفيلة بتوفير رصدات تمثيلية للمناطق التي تقع فيها المحطات.
يقوم األعضاء ،الذين يجرون رصدات سطحية بحرية ،بإدراج أكبر قدر ممكن من متغيرات األرصاد
5.2.5
الجوية من بين المتغيرات الواردة في الملحق .5.1
5.2.6

يقوم األعضاء بإجراء رصدات سطحية بحرية على األقل في األوقات القياسية الرئيسية.

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات سطحية بحرية ،أن يقوموا بذلك في األوقات القياسية الوسيطة
5.2.7
واألوقات القياسية اإلضافية.
إن تحقيق تواتر الثالث ساعات لألوقات القياسية الوسيطة يوفر قيمة لعدة مجاالت تطبيق ،في حين أن تحقيق تواتر الساعة
مالحظة:
الواحدة لألوقات القياسية اإلضافية يوفر المزيد من القيمة للعديد من مجاالت التطبيق.

عندما تجعل الصعوبات التشغيلية على متن السفن من غير العملي إجراء رصد بحري سطحي في وقت
5.2.8
قياسي رئيسي ،يجب أن يكون الوقت الفعلي للرصد أقرب ما يمكن إلى الوقت القياسي الرئيسي.
عندما تهدد أو تهيمن ظروف عاصفة أو غيرها من التطورات المناخية والبحرية المفاجئة والخطيرة،
5.2.9
ينبغي إجراء رصدات بحرية سطحية واإلبالغ عنها في أقرب وقت ممكن وبشكل أكثر تواتراً من األوقات القياسية
الرئيسية.
مالحظات:
.1

تشير ظروف العاصفة إلى درجة  10أو أعلى على مقياس بوفورت.

.2

لالطالع على تعليمات محددة بشأن توفير السفن لتقارير خاصة وفقا ً لالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ،انظر تقرير الطقس
(مطبوع المنظمة رقم  ،)9المجلد دال.

.3

بعض محطات/منصات الرصد أفضل من غيرها على إجراء تلك الرصدات الخاصة.

5.2.10

يقوم األعضاء باإلبالغ عن الرصدات السطحية البحرية وإتاحتها في الوقت الحقيقي.
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قد تحول عمليات االتصاالت في المناطق النائية دون ذلك في ظروف معينة.

ينبغي لألعضاء اإلبالغ عن الرصدات السطحية البحرية وإتاحتها في الوقت شبه الحقيقي من خالل
5.2.11
نظام البيانات المناخية البحرية ) ،(MCDSوالمراكز المالئمة للحصول على البيانات ،والمراكز العالمية لتجميع
البيانات ).(GDACs
مالحظتان:
.1

يهدف النظام

)(MCDS

إلى التوحيد القياسي لنظام البيانات وتيسير الوصول إلى الرصدات ألغراض الدراسات المناخية

ومراقبة المناخ ،طبقا ً لمبادئ مراقبة المناخ للنظام )( (GCOSالتذييل  .)2.2ويرد تعريف النظام ) (MCDSفي مرجع خدمات
األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)558المجلد األول ،الجزء السابع.

ويمكن االطالع على مزيد من التوجيهات والمعلومات عن هيكل النظام ) (MCDSوالمراكز المختلفة التابعة له في
.2
دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)471القسم .9.3

رصدات على مستوى البحر
5.2.1112

ينبغي لألعضاء إقامة شبكة من محطات الرصد على مستوى سطح البحر على طول سواحلهم.

مالحظتان:
.1

سينظر تصميم تلك الشبكات في متطلبات المنظمة
ورصدات وتوقعات المد والجزر ،والتوجهات المناخية.

.2

يمكن العثور على إرشادات في دليل القياس والتفسير على مستوى سطح البحر ،أدلة ومراجع اللجنة  IOCرقم  ،14المجلد الرابع،
(التقارير الفني للمنظمة رقم 1339؛ والتقرير الفني للجنة  JCOMMرقم  ،)31ومرجع قياسات مستوى سطح البحر وتفسيره ،ومراجع
وأدلة اللجنة  IOCرقم  ،14المجلد الخامس :مقاييس الرادارات (التقرير الفني للجنة  (JCOMMرقم .)89

WMO

وشركائها ،وسيتناول موضوعات تشمل عرام العواصف ،وأمواج التسونامي،

 5.2.1213ينبغي لألعضاء أن يجروا رصدات على سطح البحر في األوقات القياسية الرئيسية ،وفي ظروف
قصوى ،في أقرب وقت ممكن وعلى نحو أكثر تواتراً.
مالحظة:

قد تشمل الظروف القصوى أحداث تسونامي وعرام عواصف.

محطات البحوث واألغراض الخاصة على متن السفن
 5.2.1314ينبغي لألعضاء ،الذين يشغلون سفنا ً للبحث وألغراض خاصة ،أن يضمنوا تعيين كل تلك السفن في
محطات/منصات النظام .WIGOS
يمكن لتلك السفن أن توفر رصدات قيمة وينبغي تشجيعها على توفير أكبر قدر ممكن من رصدات األرصاد الجوية الخاصة
مالحظة:
ً
بالسطح والهواء العلوي ،والرصدات دون السطحية حتى الخط الحراري وأدناه ،وفقا لإلجراءات المتفق عليها بين المنظمة  WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.3السمات المميزة لمحطات الهواء العلوي
ترد إرشادات في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث 3.3 ،ودليل أدوات وطرق الرصد

مالحظة:
(مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصلين  12و.13
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ينبغي لألعضاء إقامة شبكة من محطات/منصات الهواء العلوي.

5.3.1

ينبغي لألعضاء ،الذين يجرون رصدات في الهواء العلوي ،أن يرصدوا أكبر قدر ممكن من متغيرات
5.3.2
األرصاد الجوية المدرجة في الملحق .5.1
ينبغي لألعضاء أن يجروا رصدات سينوبتيكية في الهواء العلوي من بعض محطاتهم في الهواء العلوي

5.3.3

على األقل.
ُيشار إلى المجموعا ت القياسية من المتغيرات في األوقات القياسية منذ وقت طويل بالرصدات السينوبتيكية .وكانت الرصدات
مالحظة:
السينوبتيكية في الهواء العلوي ت ُجرى بواسطة أنظمة سبر راديوي وأنظمة قائمة على المناطيد .أما اآلن ،فقد باتت شبكات الهواء العلوي
تستخدم أنظمة أخرى على نطاق واسع.

يشمل الرصد السينوبتيكي في الهواء العلوي صورة رأسية ألحد المتغيرات التالية أو أكثر:

5.3.4

اتجاﻫات الرياح وسرعتها؛

(أ)

(ب) درجة حرارة الهواء؛
(ج) الرطوبة؛
الضغط الجوي.

(د)

مالحظات:
.1

بوجه عام ،توفر المرتسمات ذات االستبانة الرأسية العالية قيمة أكبر للمستخدمين .ومتطلبات االستبانة الرأسية موثَّقة في قاعدة بيانات
متطلبات  ،OSCARوهي موصوفة بشكل منفصل في التروبوسفير السفلي والتروبوسفير العلوي والستراتوسفير السفلي.

.2

بوجه عام ،توفر مرتسمات كل المتغيرات المذكورة آنفا ً قيمة أكبر من المرتسمات الخاصة بمتغيرة واحدة .وتكتسي المرتسمات بالسبر
الراديوي بخاصة قيمة أعلى.

.3

في المناطق المدارية ،ت ُعطى األولوية لرصدات مرتسمات الرياح في الهواء العلوي.

.4

على الرغم من أن الضغط الجوي كان يُستخدم في الماضي كمنسق لالرتفاع ،فإنه قد يكون مفيدا ً أيضا ً للتطبيقات غير المتوازنة مائيا ً.

5.3.5

يدرج الرصد السينوبتيكي في الهواء العلوي ارتفاع كل رصد في المرتسم.

ِّ
وتمكن األنظمة الحديثة من النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
تستخدم تقنيات مختلفة طرقا ً مختلفة لتحديد االرتفاع.
مالحظة:
ً
( )GNSSمن تحديد االرتفاع بدقة؛ ومع ذلك ،يظل من المستحسن ألجهزة السبر الراديوي أن تبلغ أيضا عن الضغط الجوي.
5.3.6

ينبغي أن يدرج كل رصد سينوبتيكي في الهواء العلوي الوقت الدقيق والموقع األفقي لكل رصد في

المرتسم.
5.3.7

ينبغي إجراء الرصدات السينوبتيكية في الهواء العلوي واإلبالغ عنها في األوقات القياسية الرئيسية.

تجرى الرصدات السينوبتيكية للهواء العلوي ويبلغ عنها على األقل في الساعة  0000و 1200بالتوقيت
5.3.8
العالمي المنسق.
بالنسبة لألعضاء الذي يستخدمون أنظمة التعقب بالمنطاد ،ينبغي أن يكون وقت إطالق المنطاد مناسبا ً
5.3.9
ليكون الوقت االسمي لرصد المرتسم قريبا ً من نقطة منتصف الرحلة.
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على الرغم من أن رحلة المنطاد تدوم لفترة تتجاوز ساعة عادة ً ،فإن رصد المرتسم الناتج يتميز باسم مثل "رحلة الساعة
مالحظة:
 0000بالتوقيت العالمي المنسق" أو "رحلة الساعة  1200بالتوقيت العالمي المنسق" .وهو التوقيت االسمي لرصد المرتسم ،غير أن وقت
إطالق المنطاد سيتراوح بين  30و 45دقيقة قبل التوقيت االسمي أو حتى أطول من ذلك إذا كان من المتوقع أن يستمر المنطاد في الصعود إلى
ارتفاعات أكبر.
5.3.10

ينبغي لألعضاء النظر في تزويد السفن باألدوات الالزمة لتوفير رصدات سينوبتيكية للهواء العلوي.

محطات أخرى لالستشعار عن بعد
5.3.11

ينبغي لألعضاء النظر في إنشاء أجهزة أخرى لالستشعار عن بعد.

إضافة إلى راسمات الرياح بالرادار ،المتناولة في التذييل  ،5.5ت ُستخدم مجموعة من تقنيات االستشعار عن بعد األخرى في
مالحظة:
جمع بيانات الرياح ودرجات الحرارة في الغالف الجوي .ويوفر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل
 5.2 ،5المزيد من المعلومات عن أجهزة السبر الصوتي وأنظمة السبر الصوتية الراديوية وأجهزة القياس بالموجات الدقيقة والرادارات
بالليزر والنظام العالمي للمالحة الساتلية .ويمكن أيضا ً استخدام رادارات دوبلر الخاصة بالطقس الشتقاق مرتسمات الرياح.

رصد الطبقات المتاخمة لألرض
5.3.12

ينبغي لألعضاء إنشاء محطات لرصد الطبقات المتاخة لألرض.

مالحظات:
.1

هذه المالحظات هي مرتسمات لدرجة حرارة الهواء والرطوبة والضغط الجوي و الرياح في أدنى  1500متر من الغالف الجوي.

.2

هذه المعلومات مطلوبة في دراسة انتشار التلوث الجوي ،وإرسال اإلشارات الكهرومغناطيسية ،والعالقة بين متغيرات الهواء الحر
ومتغيرات الطبقة الحدودية ،والعواصف الشديدة ،وفيزياء السحب ،وديناميات الحمل الحراري ،وما إلى ذلك.

.3

يرد وصف لبعض أنظمة السبر الرأسي واألفقي التي يمكن تطبيقها على مشكالت محددة لفترات محدودة في مجموعة متنوعة من
المواقع في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث ،3.9.2.7 ،ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع
المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل .5

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.4السمات المميزة لمحطات األرصاد الجوية على متن الطائرات
مالحظات:
.1

إضافة إلى األحكام الواردة في هذا المرجع للرصدات على متن الﻄائﺮات ،ترد أحكام اإليكاو ذات الصلة بالرصدات من على متن
الطائرات في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني  -خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية ،الجزء
األول.5 ،

.2

ترد إرشادات بشأن عمليات محطات األرصاد الجوية على متن طائرات في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)488
الجزء الثالث 3.4 ،ودليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل .3

.3

ترد إرشادات بشأن نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARفي دليل الرصدات القائمة على الطائرات
(مطبوع المنظمة رقم .)1200

.4

تتوفر المزيد من التفاصيل والمتطلبات الخاصة بالقياس ومعالجة البيانات في المواصفات الوظيفية لمتطلبات البرنامج  AMDARعلى
متن الطائرات (أدوات وطرق الرصد ،التقرير رقم  ،115الفصل  .)3ويوفر هذا المطبوع أيضا ً معيار وظيفة األرصاد الجوية لتطبيقات
برنامج  AMDARونماذج البيانات األرضية-الجوية.
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.5

ترد بعض المواصفات واإلرشادات الوجيهة في معيار النظام األرضي المتصل بالبيانات ومواصفة الواجهة  ،ARINC 620-8الذي يوفر
مواصفات تقرير األرصاد الجوية؛

ينبغي لألعضاء اتخاذ الترتيبات الالزمة إلجراء رصدات األرصاد الجوية عن طريق طائرات سجلهم
5.4.1
التي تعمل في المسارات الجوية الوطنية ولتسجيل تلك الرصدات واإلبالغ عنها.
يمكن لهذه الرصدات القائمة على الطائرات أن ِ ّ
تقدم مساهمات كبيرة لتلبية متطلبات مﺠاالت تﻄﺒﻴق المنظمة  ،WMOوال سيما
مالحظة:
إذا أجريت ليالً ونهارا ً مع توزيع مالئم في الفضاء والوقت.

ينبغي أن يتعاون األعضاء مع سلطات الطيران المدني فيما يتعلق باالمتثال لمتطلبات اإليكاو لتوفير
5.4.2
تقارير الطائرات لدعم المالحة الجوية الدولية.
تشمل هذه المتطلبات إحالة سلطات الطيران المدني لتقارير الطائرات إلى مراكز التنبؤ العالمي لإليكاو ( )WAFCsعلى شبكة
مالحظة:
اتصاالت الطيران بحيث يمكن إتاحتها الحقا ً ألعضاء المنظمة  WMOعلى نظام معلومات المنظمة (.)WIS
5.4.3

ينبغي لألعضاء المشاركة في النظام ( )AMDARالتابع للمنظمة .WMO

يقوم األعضاء ،الذين يشغلون أنظمة الرصد التابعة للنظام  ،AMDARبتوفير قياسات لدرجة حرارة
5.4.4
الهواء وسرعة الرياح واتجاه الرياح وارتفاع الضغط وخط العرض وخط الطول ووقت الرصد.
ينبغي لألعضاء ،الذين يقومون بتشغيل أنظمة الرصد الخاصة بالبرنامج  ،AMDARأن يدرجوا قياسات
5.4.5
الرطوبة أو بخار الماء أو االضطرابات أو التثليج أو ااالرتفاع الهندسي كمكونات إضافية لرصدات البرنامج .AMDAR
مالحظتان:
.1

االضطراب :معدل تبديد إيدي المتوسط واألقصى والقائم على الحدث – محبذ

.2

لهبة الرياح ( – )DEVGاختياري
االضطراب :السرعة الرأسية المكافئة المستمدة ّ

يحصل األعضاء ،الذين يتيحون الرصدات القائمة على الطائرات للنظام  ،WISعلى إذن اإلتاحة من مالك
5.4.6
البيانات الرصدية.
مالحظتان:
.1

.2

مفصلة عن مراقبة الجودة
دليل الرصدات القائمة على الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1200التذييالن ألف وباء ،يقدم معلومات
َّ
ومراقبة الرصدات القائمة على الطائرات.
المركز الرئيسي المعني ببيانات الطائرات والتابع للمنظمة
معلومات الرصد متاحة لألعضاء على الرابط التالي:
.observations/data/monitoring

WMO

يضطلع بمراقبة جودة الرصدات القائمة على الطائرات ويجعل

https://community.wmo.int/activity-areas/aircraft-based-

يضمن األعضاء ،الذين يشغلون نظم الرصد  ،AMDARأن مراقبة جودة البيانات على متن الطائرات
5.4.7
تطبق وفقا لمواصفات المنظمة .WMO
مالحظة:

يوفر دليل الرصدات القائمة على الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  1.8 ،)1200والتذييل ألف المزيد من التفاصيل.

يقوم األعضاء ،الذين يتلقون ويعالجون الرصدات القائمة على الطائرات من أي مصدر ،بما في ذلك
5.4.8
البرنامج  AMDARوغيره من أنظمة الرصد القائمة على الطائرات ،بإتاحة تلك البيانات عن طريق النظام  WISوفقا
لموافقات المنظمة .WMO
الموضحة في دليل الرصدات القائمة على
يحتاج األعضاء إلى إدراك المتطلبات المحددة لمعالجة الرصدات المتعلقة باإليكاو
مالحظة:
َّ
الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  .)1200وفي الدليل نفسه إرشادات عن ترميز وتوفير الرصدات القائمة على الطائرات ألغراض النظام .WIS
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يقوم األعضاء ،الذين يتلقون ويعالجون ويتيحون الرصدات القائمة على الطائرات للنظام  WISمن أي
5.4.9
مصدر ،بتسجيل واستبقاء وإتاحة البيانات الشرحية الرصدية وفقا ألحكام القسم .2.5
يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في دليل الرصدات القائمة على الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1200القسم
مالحظة:
والتذييل دال .وتشمل البيانات الشرحية البيانات المتعلقة بالجوانب والعناصر التالية من البيانات الرصدية:
(أ)

1.10

نماذج وأنواع الطائرات؛

(ب) متى وحيثما أمكن ،أجهزة االستشعار على متن الطائرات ومسائل موقعها ومعايرتها وتشغيلها وعيوبها؛
(ج) البرمجية والخوارزميات المستخدمة لمعالجة البيانات وتوليد المتغيرات المبلغ عنها؛
(د) البيانات الشرحية المتعلقة بعمليات مراقبة الجودة ،وممارسات نقل البيانات ،ومعالجة البيانات ،ومراكز التسليم.

ينبغي لألعضاء أن يبلغوا عن االضطرابات في جودة الرصدات العادية أو توفرها للمركز الرائد العالمي
5.4.10
أو اإلقليمي المعني بالرصد القائمعلى الطائرات والتابع للمنظمة  WMOولجهات التنسيق التابعة للمنظمة WMO
والمعنية بالرصدات القائمة على الطائرات.
مالحظة:
من هذا المرجع.

ترد المزيد من التفاصيل في دليل الرصدات القائمة على الطائرات (مطبوع المنظمة رقم  .)1200وانظر أيضا ً القسم

2.4.5

يقوم األعضاء ،الذين يجعلون رصدات قائمة على الطائرات متاحة دوليا ،بوضع إجراءات للكشف عن
5.4.11
القضايا والحوادث ،التي تؤثر سلبا في جودة الرصدات ،واإلبالغ عنها وتصحيحها في الوقت المناسب.
يقوم األعضاء ،الذين يتلقون ويعالجون الرصدات القائمة على الطائرات من أي مصدر – بما في ذلك
5.4.12
النظام  AMDARواإليكاو وغيرها من أنظمة الرصد القائمة على الطائرات – بإتاحة تلك الرصدات للنظام .WIS
يقوم األعضاء ،الذين يتلقون ويعالجون ويتيحون الرصدات القائمة على الطائرات للنظام  WISمن أي
5.4.13
مصدر ،بإتاحة البيانات الشرحية الرصدية وفقا ألحكام القسم .2.5

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.5السمات المميزة للمحطات الرادارية الراسمة للرياح
مالحظتان:
.1

يمكن توفير الرصدات الراسمة للرياح عن طريق مجموعة إضافية من نظم االستشعار عن بعد غير مرتسمات الرياح الرادارية مثل
رادارات دوبلر بالليزر ورادارات دوبلر الصوتية ورادارات دوبلر للطقس.

.2

يرد وصف عام لتقنيات وأنظمة االستشعار عن بعد السطحية القاعدة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد
الثالث ،الفصل 5.2 ،5؛ وللرادارات الراسمة للرياح في  5.2.2بوجه خاص؛ وإرشادات عن العمليات في دليل النظام العالمي للرصد
(مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث.3.9 ،

5.5.1

ينبغي لألعضاء النظر في إنشاء محطات رادارية راسمة للرياح في شبكاتهم من محطات الهواء العلوي.

يمتثل األعضاء ،الذين يشغلون راسمات رادارية للرياح ) ،(RWPsللوائح الوطنية الخاصة باستخدام
5.5.2
الترددات الراديوية.
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مالحظات:
.1

يمكن االطالع على معلومات مستفيضة عن استخدام الترددات الراديوية في دليل استعمال الطيف الراديوي في األرصاد الجوية:
المراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس والماء والمناخ (مطبوع المنظمة رقم ،)1197

.2

القرار  217للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-97( 1997هو أساس توزيع الترددات للراسمات ).(RWPs

.3

ترد معلومات إضافية في دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية (مطبوع المنظمة رقم .)1159

.4

يرد وصف للقيود الفيزيائية في اختيار األنظمة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل ،5
 .5.2.2ويرتبط النطاق الرأسي للراسمة ) (RWPارتباطا ً قويا ً بتردد التشغيل.

5.5.3

يجري األعضاء ،الذين يشغلون راسمات ) ،(RWPsرصدات للناقل األفقي للرياح.

5.5.4

ينبغي لألعضاء ،الذين يشغلون راسمات رادارية للرياح ،أن يجروا رصدات لمكونات الرياح الرأسية.

يشغل األعضاء راسماتهم الرادارية للرياح باستمرار من أجل جمع وتوفير بيانات الرياح األفقية في
5.5.5
فترات زمنية ال تتجاوز  60دقيقة.
قد يكون من المحبذ أو الضروري جمع بيانات في فترات زمنية أقصر – كل خمس إلى عشر دقائق مثالً – بحسب متطلبات
مالحظة:
المستخدمين والتطبيق ات التي تعتزم الرصدات دعمها .ومن ثم ،يجب على المستخدمين أن يتوخوا الحذر بشأن تدهور محتمل لجودة البيانات
في ظل ظروف جوية معينة.

يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون رصدات الراسمات الرادارية للرياح دوليا ،باإلبالغ بأسرع ما يمكن عن
5.5.6
الحوادث الرئيسية التي يكشفونها إلى المتلقين الدوليين للرصدات ،ويبلغون عندما يتم حل تلك الحوادث وفقا لنظام
إدارة الحوادث في إطار النظام .WIGOS
مالحظات:
.1

الحادث الكبير هو الحادث الذي قد يسبب فترة ممتدة دون رصدات أو يخل بنوعية الرصدات عن طريق زيادة عدم اليقين أو تخفيض
المدى الرأسي للرصدات مثالً.

.2

يمكن الكشف عن بعض الحوادث ،مثل تلك المتعلقة بعوامل داخلية ،كشفا ً تلقائيا ً واإلبالغ عنها دون تأخير إلى المتلقين الدوليين
للرصدات .ويمكن الكشف عن حوادث أخرى مع تأخير أو عن طريق عمليات تأكد وإبالغ على أساس دوري .ويمكن إجراء كشف
تلقائي للحوادث إما باستخدام معدات اختبار مدمجة وإما أنظمة رصد خارجية .ويمكن استخدام نظام مركزي لمراقبة أداء وسالمة
أنظمة وشبكات الراسمات الرادارية للرياح.

.3

من المهم اتخاذ إجراءات تصحيحية لالستجابة للحوادث ،بما في ذلك تحليل الحدث وتسجيله ،في أقرب وقت ممكن.

ينبغي لألعضاء ،الذين يتبادلون رصدات الراسمات الرادارية للرياح ،أن يس ِ ّجلوا تفاصيل الصيانة
5.5.7
التصحيحية والوقائية ويبلغوا عنها وفقا ً ألحكام القسم .2.5
يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون رصدات الراسمات الرادارية للرياح ،بتسجيل نتائج التفتيش واإلبالغ
5.5.8
عنها وفقا ألحكام القسم .2.5
يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون رصدات الراسمات الرادارية للرياح ،بتسجيل تفاصيل المعايرة واإلبالغ
5.5.9
عنها وفقا ألحكام القسم .2.5
مالحظة:

المطبق.
تفاصيل المعايرة المعنية ،في حالة طريقة الهوائيات المتباعدة لتحديد الرياح ،ستشمل تصحيح االنحراف اإلحصائي
َّ
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SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.6السمات المميزة لمحطات الطقس الرادارية
يرد وصف عام لرادارات الطقس في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل 7؛ وترد
مالحظة:
إرشادات بشأن العمليات في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث.3.9.2.1 ،

ينبغي لألعضاء إنشاء شبكة من محطات الطقس الرادارية سواء على الصعيد الوطني أو بالتعاون مع
5.6.1
أعضاء آخرين.
مالحظة:

يزداد متطلب تبادل رصدات الطقس الرادارية بين أعضاء المنظمة  WMOلدعم المعلومات مثل الصور المركبة.

5.6.2

يمتثل األعضاء ،الذين يشغلون رادارات للطقس ،للوائح الوطنية الخاصة باستخدام الترددات الراديوية.

يمكن االطالع على معلومات مستفيضة عن استخدام الترددات الراديوية في دليل استعمال الطيف الراديوي في األرصاد
مالحظة:
الجوية :المراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس والماء والمناخ (مطبوع المنظمة رقم  ،)1197وكذلك في دليل المشاركة في تنسيق الترددات
الراديوية (مطبوع المنظمة رقم .)1159

يقوم األعضاء ،الذين يشغلون رادارات للطقس ،بتشغيل رادارات قادرة على إرسال واستقبال إشارات
5.6.3
مستقطبة أفقيا.
5.6.4

ورأسياً.

ينبغي لألعضاء أن يشغلوا رادارات للطقس قادرة على إرسال واستقبال كال اإلشارات المستقطبة أفقيا ً

مالحظة:

تعرف هذه الرادارات عامةً بالرادارات المزدوجة االستقطاب أو رادارات قياس االستقطاب.

5.6.5

يضمن األعضاء أن راداراتهم للطقس توفر رصدات لعامل االنعكاسية الرادارية.

5.6.6

ينبغي لألعضاء ضمان أن رادارات الطقس األحادية االستقطاب الخاصة بهم توفر الرصدات التالية:
السرعة الشعاعية

(أ)

(ب) العرض الطيفي.
ينبغي لألعضاء ضمان أن رادارات الطقس المزدوجة االستقطاب قادرة على توفير الرصدات التالية:

5.6.7

(أ)

االنعكاسية التفاضلية؛

(ب) الترابط بين األقطاب؛
(ج) المرحلة التفاضلية؛
(د)

مرحلة تفاضل محددة.

مالحظتان:
.1

ترد المزيد من المعلومت عن الرصدات الناتجة عن رادارات الطقس في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد
الثالث ،الفصل  ،7الجداول  7.1و 7.2و.7.4
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.2

قد تهدد عمليات رادارات الطقس سالمة المشغلين وموظفي الصيانة إضافةً إلى المجتمع المحيط ،مما يفسر األهمية الخاصة لمتطلب
ضمان اتباع إجراءات السالمة الواجبة .وتشمل تلك األخطار الموقعية عادة ً الجهد العالي والتعرض لإلشعاع والعمل في األماكن
الضيقة والرفع الثقيل والمكونات المتحركة والتسلق والعمل على ارتفاعات .وتتوفر معلومات إضافية في دليل أدوات وطرق الرصد
(مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل .7.8.1 ،7

5.6.8

ينبغي لألعضاء ،الذين يشغلون رادارات طقس ،أن يجعلوا الرصدات متاحة كل  15دقيقة على األقل.

مالحظتان:
.1

من المسلم به أنه قد يكون هناك اختالفات فصلية في تشغيل رادارات الطقس .وتنطبق وتيرة اإلبالغ الموصى بها خالل تلك الفترات
التي يعمل فيها الرادار في أراضي األعضاء .وتنطبق وتيرة اإلبالغ الموصى بها أعاله خالل الفترات التي يعمل فيها الرادار.

.2

يمكن االطالع على متطلبات توفير البيانات الشرحية المتعلقة بجميع الرصدات ،بما في ذلك رصدات رادار الطقس ،في القسم .2.5

5.6.9

يضمن األعضاء ،الذين يشغلون رادارات للطقس ،مراقبة جودة رصداتهم.

مالحظات:
.1

انظر األحكام الواردة في القسمين  2.4.3و.2.6

.2

فيما يخص رادارات الطقس ،ستحسن إجراءات مراقبة الجودة االستخدامات النوعية وخاصةً الكمية لرصدات رادارات الطقس.

.3

تشمل اإلجراءات قدر اإلمكان (أ) مراقبة جودة العوامل الداخلية والخارجية من أجل التمكن من وصف جودة البيانات( ،ب) توفير
سجل بأساليب مراقبة الجودة المستخدمة للمتلقين مع الرصدات التي ُ
طبقت عليها .ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في دليل
أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،الفصل .7.9 ،7

5.6.10

ينبغي لألعضاء ،الذين يشغلون رادارات طقس ،أن يتيحوا رصدات رادار الطقس للتبادل الدولي.

يجري إعداد نسق بيانات قياسي للمنظمة  .WMOوسيضمن ذلك إمكانية تمثيل الرصدات الرادارية في الوقت الحقيقي
مالحظة:
والبيانات الشرحية الخاصة بالطقس وتبادلها طبقا ً لمتطلبات المستخدمين.

يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون الرصدات ،بتوفير بيانات شرحية كثيرا ما تتغير في الوقت الحقيقي مع
5.6.11
الرصدات وفقا ألحكام القسم .2.5
مالحظة:

تشمل هذه البيانات الشرحية معلومات عن المعايرة والتوقيت وتوجيه الشعاع وغيرها من إعدادات النظام األخرى.

يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون رصدات الطقس الراداري ،بتوفير البيانات الشرحية التي نادرا ما تتغير
5.6.12
في مجال الرصد وفقا ألحكام القسم  2.5لقاعدة البيانات الرادارية للمنظمة .WMO
يُحث األعضاء بشدة على توفير بيانات شرحية نادرا ً ما تتغير في مجال الرصد لقاعدة البيانات الرادارية للمنظمة العالمية
مالحظة:
لألرصاد الجوية ) (https://community.wmo.int/maintaining-wigos-weather-radar-metadataعن كل رادارات الطقس الخاصة بهم ،بما في
ذلك تلك الرادارات التي لم يتم تبادل رصداتها.

يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون الرصدات الرادارية للطقس دوليا ،باإلبالغ عن أي حوادث كبيرة
5.6.13
يكشفونها للمتلقين الدوليين للرصدات ،وباإلبالغ عن حل تلك الحوادث ،وفقا ألنظمة إدارة الحوادث في إطار النظام
.WIGOS
مالحظتان:
.1

الحادث الكبير هو الحادث الذي قد يسبب فترة ممتدة دون رصدات أو يخل بنوعية الرصدات عن طريق زيادة عدم اليقين أو تخفيض
المدى الرأسي للرصدات مثالً.
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يمكن الكشف عن بعض الحوادث ،مثل تلك المتعلقة بعوامل داخلية ،كشفا ً تلقائيا ً واإلبالغ عنها دون تأخير إلى المتلقين الدوليين
للرصدات .ويمكن الكشف عن حوادث أخرى مع تأخير أو عن طريق عمليات تأكد ،وينبغي اإلبالغ عنها على أساس دوري .ويمكن
إجراء كشف تلقائي للحوادث إما باستخدام معدات اختبار مدمجة وإما أنظمة رصد خارجية.

5.6.14

ينبغي لألعضاء تأمين تغطية راداراتهم من خالل منع بناء الحواجب أو نموها.

قد يتم اإلخالل بتغطية الرادار ،بما يؤدي إلى انخفاض التغطية بسبب وجود أجسام على نطاق واسع ،ومن ثم قد يكون من
مالحظة:
الضروري التفاوض مع مجموعة من األطراف المعنية وإبرام اتفاقات قانونية معها .ويمكن تحقيق ذلك على أمثل وجه عن طريق إنشاء
محطة رادار جديدة.

يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون الرصدات الرادارية للطقس ،بتسجيل تفاصيل الصيانة التصحيحية
5.6.15
والوقائية واإلبالغ عنها وفقا ألحكام القسم .2.5
يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون الرصدات الرادارية للطقس ،بتسجيل نتائج الفحص واإلبالغ عنها وفقا
5.6.16
ألحكام القسم .2.5
يقوم األعضاء ،الذين يتبادلون الرصدات الرادارية للطقس ،بتسجيل تفاصيل المعايرة واإلبالغ عنها
5.6.17
وفقا ألحكام القسم .2.5
مالحظة:
للمعايرة.

تشمل التفاصيل الوجيهة متغيرات المعايرة وإعداداتها أو مستوياتها ،وشروط معادلة رادار الطقس مع المعامل الثابت

SECTION: Chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

التذييل  - 5.7السمات المميزة للمحطات المساهمة في النظام العالمي لرصد المناخ ()GCOS
ينبغي لألعضاء إنشاء محطات في إطار الشبكة السطحية ( )GSNوشبكة الهواء العلوي ( )GUANالتابعة
5.7.1
للنظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSبالتشاور مع أمانة النظام .GCOS
مالحظات:
.1

التفاصيل متاحة في دليل الشبكة السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ وشبكة الهواء العلوي للنظام العالمي لرصد المناخ (GCOS-144؛
والمطبوع الفني للمنظمة رقم .)1558

.2

ينبغي إيالء االهتمام للمناطق المتفرقة من حيث البيانات.

.3

شبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ  GUANمجموعة فرعية من شبكة الهواء العلوي المذكورة في التذييل
.5.3

ينبغي لألعضاء أيضا ً إنشاء وصيانة شبكة الهواء العلوي المرجعية للنظام  GCOSمن أجل توفير
5.7.2
سجالت مناخية عالية جودة على األجل الطويل.
وفي تنفيذ برنامج الرصد في محطات الشبكة  GSNوالشبكة  ،GUANينبغي أن يمتثل األعضاء لمبادئ
5.7.3
مراقبة المناخ للنظام  GCOSوفقا ً للقسم .2.2.2.2
5.7.4

عند تشغيل محطات الشبكة  ،GUANينبغي لألعضاء االمتثال للممارسات التالية:
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(أ)

تصل عمليات السبر إلى أعلى مستوى ممكن مع مراعاة متطلب النظام  GCOSللحد األدنى من الصعود وهو
هيكتوباسكال؛ مع استهداف  5هيكتوباسكال عند اإلمكان؛
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(ب) في حالة الفشل ،يُجرى إطالق مكرر فوري الستيفاء متطلب الشبكة  GUANلعمليات السبر على مدى  25يوما ً
على األقل من كل شهر.
(ج) يتم فحص أجهزة االستشعار الراديوية في بيئة خاضعة للتحكم قبل استخدامها مباشرة.
يمكن االطالع على التفاصيل في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8ويقدم المجلد األول ،الفصل ،12
مالحظة:
 ،12.7مزيدا ً من التفاصيل.

محطات شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ

)(GCOS

تجسد الممارسات المطلوبة لمواقع شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GRUANكما هو
مالحظة:
مفصل في مرجع شبكة الهواء العلوي المرجعية ( ،GCOS-170التقرير الفني للنظام  WIGOSرقم  ،)2013-02الهدف الرئيسي للشبكة
َّ
وهو توفير رصدات مرجعية ذات جودة للعمود الجوي مع استيعاب الكفاءات المتنوعة للمواقع داخل الشبكة .ومع ذلك ،فإن التصديق على
برامج القياس في موقع الشبكة  GRUANيتجاوز النظر في مدى التزام الموقع بالممارسات اإللزامية المحددة في مرجع الشبكة  GRUANوينظر
في القيمة ا إلضافية التي يضفيها الموقع على الشبكة .ويتولى تقييم الشبكة خبراء يشكلون الفريق العامل المعني بشبكة الهواء العلوي المرجعية
التابعة للنظام  GCOSعن طريق االسترشاد باالعتبارات الواردة في الفقرات  8.17إلى ( 8.26شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ ) :(GRUANالمرجع ( ،GCOS-170, WIGOS Technical Report No. 2013-02الفصل  .)8ويستكمل مرجع الشبكة
مفصل أكثر هو دليل شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( ،GCOS-171التقرير الفني للنظام
 GRUANدليل
َّ
 WIGOSرقم  ) 2013-03الذي يوفر مبادئ توجيهية بشأن طريقة التحقيق الممكنة للبروتوكوالت المفصلة في مرجع الشبكة  ،GRUANوتستكمله
أيضا ً مجموعة من الوثائق الفنية المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي لشبكة الهواء العلوي المرجعية.https://www.gruan.org :
GRUAN

يقوم األعضاء ،الذين يمتلكون محطة معتمدة في الشبكة  ،GRUANباتباع الممارسات واإلجراءات
5.7.5
المبينة في مرجع شبكة الهواء العلوي المرجعية للنظام التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ( ،GCOS-170التقرير
الفني للنظام  WIGOSرقم .)2013-02
تقوم المحطات ،التي تساهم في شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
5.7.6
) ،(GRUANبإجراء تقييم موقعي للشبكة  GRUANوعملية تصديق لها.
تجمع محطات الشبكة  GRUANوتحفظ بيانات أولية وشرحية كافية للتمكن من معالجة القياسات
5.7.7
وإعادة معالجتها في المستقبل في مرفق معالجة مركزي على هيئة قياس مرجعي.
مالحظة:
تتبعه دوليا ً.

تشمل البيانات الشرحية لمحطة الشبكة  ،GRUANكحد أدنى ،إجراء القياس بأكمله وعدم يقين القياس وصلته بمعيار يمكن

5.7.8

يضمن األعضاء التجانس الطويل األجل لسلسلة القياسات في محطة الشبكة .GRUAN

5.7.9
.GRUAN

يشغل األعضاء محطاتهم التابعة للشبكة  GRUANبطريقة تضمن تجانس القياسات عبر الشبكة

يضمن األعضاء أن مواقع الشبكة  GRUANتجري عمليات فحص أرضية قبل إطالق األنظمة القائمة
5.7.10
على المناطيد.
مالحظة:
سليمة؛

تتطلب األدوات األخرى التي توفر مرتسمات رأسية تمتد من السطح إجراء عمليات فحص منتظمة لضمان عملها بطريقة

يضمن األعضاء أن مواقع الشبكة  GRUANتوفر قياسات متوازية عالية الجودة للتحقق من اشتقاق
5.7.11
عدم يقين القياس.
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يوفر مرجع شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
مالحظة:
 )2013-02ودليل شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ()GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 2013-03
مفصلة.
تعليمات وإرشادات
َّ

( GCOS-170, WIGOS Technical Report No.

مالحظة تحريرية :هذا التذييل  5.8جديد

التذييل  - 5.8السمات المميزة لعمليات رصد المتغيرات المناخية األساسية
مالحظات:
.1

.2

حددت لجنة علم المناخ ) (CClوالنظام العالمي لمراقبة المناخ ( )GCOSهذه المتغيرات المناخية األساسية ()ECVs؛ وترد
التفاصيل في نظام الرصد العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ ) ،(GCOS-200الذي يعرض البارامترات التي يتعين قياسها
لكل من المتغيرات (.)ECVs
انظر أيضا ً الفقرة  ،2.2.2.2مبادئ مراقبة المناخ في إطار النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSالقسم .2

.3

تورد عملية االستعراض ) (RRRمتطلبات المتغيرات ( )ECVsلمجال تطبيق مراقبة المناخ ( .)GCOSويوفر التذييل
مزيدا ً من التفاصيل عن عملية االستعراض المستمر للمتطلبات (.)ECVs

.4

لألغراض المناخية ،ثمة حاجة حثيثة إلى سالسل زمنية طويلة األجل.

5.8.1

2.3

يتقيد األعضاء الذين يضطلعون بعمليات رصد من أجل التطبيقات المناخية بالمتغيرات )(ECVs

اإللزامية التالية:
أ)

عمليات الرصد السطحي :الضغط الجوي ،ودرجة حرارة الهواء ،والرطوبة (بخار الماء) ،وسرعة الرياح
السطحية واتجاهها ،والهطول؛

ب)

عمليات الرصد الهواء العلوي :درجة حرارة الهواء ،والرطوبة (بخار الماء) وسرعة الرياح واتجاهها.

مالحظة :ترد تفاصيل عن رصد هذه المتغيرات ) (ECVsفي التذييالت .5.6-5.1

يتبادل األعضاء محفوظات البيانات التاريخية والرصدات الحالية للمتغيرات ) (ECVsاإللزامية في
5.8.2
غضون مدة محددة مؤقتا بسنة واحدة على األكثر.
ينبغي لألعضاء الذين يضطلعون بعمليات رصد من أجل التطبيقات المناخية التقيد ببعض أو بكل ما يلي
5.8.3
من المتغيرات ):(ECVs
أ)

الرصدات األرضية السطحية :ميزانية اإلشعاع السطحي ،والسحب ،والبرق ،والثلج

ب)

الرصدات البحرية السطحية :درجة حرارة سطح البحر ،ومستوى سطح البحر ،وحالة البحر ،تدفق الحرارة بين
المحيطات والسطح ،والجليد البحري،

ج)

الرصدات التي يقوم بها عنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي ) :(GAWثاني أكسيد الكربون،
والميثان ،وغازات االحتباس الحراري األخرى ،واألوزون ،والسالئف (التي تدعم الهباء الجوي والمتغيرات
( )ECVsلألوزون) وخصائص الهباء الجوي،

د)

الرصدات التي يجريها نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) :(WMOتصريف األنهار ،والبحيرات،
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هـ)

الرصدات التي يقوم بها عنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) :(GCWاألنهار الجليدية،
والصفائح الجليدية ،والرفوف الجليدية ،والتربة الصقيعية ،والثلج ،والجليد البحري.

مالحظة :ترد تفاصيل عن رصد هذه المتغيرات ) (ECVsفي التذييالت  ،5.6-5.1والفصول  6و 7و.8

ينبغي لألعضاء تبادل محفوظات البيانات التاريخية والرصدات الحالية للمتغيرات ) (ECVsالمبينة في
5.8.4
الفقرة  5.8.3في غضون مدة محددة مؤقتا ً بسنة واحدة على األكثر.
ينبغي لألعضاء الذين يضطلعون بعمليات رصد من أجل التطبيقات المناخية التقيد ،إن أمكن ،بالمتغيرات
5.8.5
) (ECVsالمتبقية:
أ)

عمليات رصد الغالف الجوي :ميزانية إشعاع األرض،

ب)

عمليات رصد المحيطات :درجة الحرارة تحت السطح ،وملوحة سطح البحر ،والملوحة تحت السطح ،والتيارات
السطحية ،والتيارات تحت السطح ،واإلجهاد السطحي ،واألكسجين ،والمغذيات الدقيقة ،والكربون غير العضوي،
والكاشفات العابرة ،وأكسيد النيتروز ،ولون المحيطات ،والعوالق ،وخصائص الموئل البحري،

ج)

عمليات الرصد البرية :المياه الجوفية ،وجزء اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي ) ،(FAPARودليل كثافة
الغطاء النباتي ،والبياض ،ودرجة حرارة سطح األرض ،والكتلة الحيوية فوق األرض ،والغطاء األرضي،
وكربون التربة ،والحرائق ،وتدفقات غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ ،وتدفقات الحرارة الكامنة
والمحسوسة.

ينبغي لألعضاء تبادل محفوظات البيانات التاريخية والرصدات الحالية للمتغيرات ) (ECVsالمبينة في
5.8.6
الفقرة  5.8.5في غضون مدة محددة مؤقتا ً بسنة واحدة على األكثر.
مالحظات:
.1

هذه هي المتغيرات ) (ECVsالمتبقية التي ليس لها متطلبات إضافية مدرجة في هذا المرجع ،وال ترصدها عادة المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (.)NMHSs

.2

يمكن االطالع على مزيد من المتطلبات التفصيلية في النظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ) (GCOS-200وفي
عملية ) (RRRلمجال تطبيق نظام مراقبة المناخ للنظام (.)GCOS
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SECTION: Landscape chapter
… السمات المميزة للنظام العالمي للرصد Chapter title in running head: 5.

الملحق  - 5.1متغيرات األرصاد الجوية الواجب رصدها
TABLE: Table with lines

الرصدات السطحية
السينوبتيكية/األساسية
على األرض

الرصدات السطحية
لألرصاد الجوية
البحرية

الرصدات السطحية
للتطبيقات المناخية

الرصدات السطحية
لألرصاد الجوية
للطيران

الرصدات السطحية
لألرصاد الجوية
الزراعية

الرصدات في الهواء
العلوي

][g

][a

][b] [f] [i

][c

][d

][e

][h

1

ضغط الغالف الجوي

X

X

X

]X [8

X

][X] [9

2

توجه الضغط وخصائصه

][X

X

X

3

درجة حرارة الهواء

X

X

X

4

درجات الحرارة القصوى

][X

X

X

الرقم

المتغيرات

X

X

][X

5

الرطوبة

X

X

X

X

]X [12

][X

6

الرياح السطحية  /الرياح األفقية

X

X

X

X

X

][X

7

سرعة عصف الرياح

][X

][X

][X

X

][X

8

نوع اضطراب الرياح وشدته

][X

9

الطقس الحاضر والماضي

}{X

}{X

}{X

10

ظواهر خاصة

]}[{X

]}[{X

]}[{X

11

البرق (*)

][X

][X

X

][X

12

كمية السحب ونوعها (*)

}{X

}{X

}{X

]{X} [2

13

مقطع انطفاء الضوء /قاعدة السحب (*)

}{X

}{X

X

]X [5

}{X

}{X

][X
]X [10

][X
][X
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14

الرؤية

}{X

X

X

15

التهطال ،الكمية

][X

X

X

16

التهطال ،نعم/ال

}{X

X

17

شدة التهطال

][X

18

التبخر والنتح

19

حالة األرض

][X

]X [3

X
X

][X] [4
X
X

]X [13

20

عمق الثلج

][X

][X] [1

X

][14

21

درجة حرارة التربة

][X

N/A

X

X

22

رطوبة التربة

X

X

23

مدة سطوع الشمس و/أو اإلشعاع الشمسي

][X

X

]X [11

24

اإلشعاع الشمسي الصافي

][X

X

25

اإلشعاع (مكونات متنوعة)

26

درجة حرارة سطح البحر

X

27

فترة الموجات

X

28

ارتفاع الموجات

X

29

اتجاه حركة الموجات

X

30

الجليد البحري و/أو تثلج الهيكل الفوقي للسفن

][X

31

مسار وسرعة محطة/منصة بحرية متنقلة

X

32

مستوى البحر

][X

33

ارتفاع طبقة االنعكاس  /ارتفاع طبقة االختالط (*)

][X

X
X

X

]X [15

]X [15
]X [15

X
X
X
][X
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معدل تراكم الجليد

35

متغيرات إضافية للزراعة ،انظر القائمة التالية

36

تدفق حرارة سطح المحيط
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][X
][X
][X

X

مالحظات:
X

يشير استخدام هذا الرمز إلى أن رصد المتغير إلزامي

{ }Xيشير استخدام هذا الرمز إلى أن المتغير الذي يُرصد في محطة يدوية قد ال يتسنى رصده في محطة تلقائية
[ ]Xيشير استخدام هذا الرمز إلى أنه يجب رصد المتغير إن أمكن أو إذا كان محددا ً في قرارات االتحاد اإلقليمي
[ ]aالمتطلبات العالمية للمنظمة  WMOالخاصة بتطبيقات الطقس والمناخ والمرتبطة بالمراقبة العالمية للطقس
[ ]bالمتطلبات العالمية للمنظمة
[]c

WMO

الخاصة بتطبيقات الطقس والمناخ والمحيطات .وكل هذه المتغيرات التي تقاس في الغالف الجوي أو سطح البحر هي رصدات لألرصاد الجوية الزمة لألغراض التشغيلية.

متطلبات اللجنة  CCIالمدعومة بالنظام  ،GCOSانظر دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  )100والنظام العالمي لرصد المناخ :االحتياجات التنفيذية.GCOS-200 ،

[ ]dمتطلبات  CAeMالمدعومة من اإليكاو
[ ]eمتطلبات ( CAgMانظر دليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية (مطبوع المنظمة رقم ))134
[]f

يمكن إجراء هذا الرصد من محطات ساحلية على األرض فضالً عن محطات سطحية بحرية

[ ]gإذا كانت التكنولوجيا متوافرة (يدويا ً وتلقائيا ً)
[ ]hالمتطلبات العالمية للمنظمة
المعنية
[] i

WMO

والخاصة بتطبيقات الطقس والمناخ المرتبطة بالمراقبة العالمية للطقس .وفي معظم الحاالت ،تشير اإلدخاالت في هذا العمود إلى رصدات المرتسمات الرأسية للمتغيرات

قد ال تمتلك بعض المحطات/المنصات القدرة على قياس كل العناصر اإللزامية بسبب قيود فنية

[ ]1تغطية ثلجية للجليد البحري
[ ]2ليست كل أنواع السحاب ،االضطرابات ذات الصلة فقط (السحاب الركامي ( )CBوالسحاب الركامي البرجي ())TCU
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[ ]3الرؤية ألغراض الطيران (مختلفة عن مدى الرؤية حسب األحوال الجوية)
[ ]4مدرجة كعنصر من "الطقس الحاضر" من منظور ذاتي
[ ]5قاعدة سحابية فقط
[ ]6لمنصات إقالع وهبوط طائرات الهيلكوبتر على السفن
[ ]7ميزانية اإلشعاع السطحي
[ ]8االرتفاع عن مستوى سطح البحر و/أو االرتفاع عن مستوى النقطة المرجعية
[ ]9لتحديد االرتفاع
[ ]10الغيوم فقط
[ ]11لألرصاد الجوية الزراعية" ،الفترة الضوئية" أيضا ً
[ ]12بما في ذلك رطوبة األوراق والندى
[ ]13حالة المدرج هي متغير مختلف لحالة األرض في تقارير

METAR/SPECIs

[ ]14شرط الطيران هو اإلبالغ عن كثافة الثلوج كجزء من متغير الطقس الحاضر .ويتم أيضا ً اإلبالغ عن كمية الثلج على المدرج كمعلومات تكميلية مثل حالة المدرج من حيث عمق الترسبات ومعامل االحتكاك.
وسيستمر هذا المتطلب حتى  4تشرين الثاني /نوفمبر ( 2020اإلدراج مشروط ويرتهن بظروف األرصاد الجوية أو طريقة الرصد ،انظر الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني ،مع إيضاحات
في وثيقة اإليكاو رقم )8896
[ ]15يتم اإلبالغ عن درجة حرارة سطح البحر وحالة البحر أو ارتفاع الموجات الكبير كمعلومات تكميلية (اإلدراج مشروط ويرتهن بظروف األرصاد الجوية أو طريقة الرصد ،انظر الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني ،مع إيضاحات في وثيقة اإليكاو رقم )8896
(*) في الواقع :رصدات الهواء العلوي
المتغيرات اإلضافية للزراعة:
.1

ينبغي ينفذ ل األعضاء أن ينفذوا ،في المحطات التي تدعم األرصاد الجوية الزراعية ،برنامج رصد يشمل بعض العناصر التالية أو كلها إضافةً إلى رصدات األرصاد الجوية األخرى:
(أ)

رصدات البيئة الفيزيائية:
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’‘1

درجة حرارة ورطوبة الهواء عند مستويات مختلفة في الطبقة المجاورة لألرض (من مستوى األرض حتى  10أمتار فوق الحد األعلى للنباتات السائدة) ،بما في ذلك القيم القصوى لعناصر
األرصاد الجوية المذكورة؛

’‘2

درجة حرارة التربة عند األعماق  5و 10و 20و 50و 100سم وفي أعماق إضافية ألغراض خاصة وفي مناطق الغابات؛
 5و 10و 20و 50و100

سم وفي أعماق إضافية ألغراض خاصة والتربة العميقة ،مع ما ال يقل عن ثالث نسخ مكررة عند استخدام طريقة قياس الجاذبية؛

’‘3

مياه التربة (المحتوى الحجمي) عند

’‘4

اضطراب واختالط الهواء في الطبقة السفلى (بما في ذلك قياسات الرياح على مستويات مختلفة)؛

’‘5

الشهب المائية ومكونات توازن المياه (بما في ذلك البرد ،والندى ،والضباب ،والتبخر من التربة ومن المياه المفتوحة ،والنتح من المحاصيل أو النباتات ،واعتراض األمطار ،والجريان
السطحي ،والجدول المائي)؛

’‘6

مدة سطوع الشمس ،واإلشعاع العالمي والصافي فضالً عن التوازن اإلشعاعي فوق الغطاء النباتي الطبيعي والمحاصيل والتربة (على مدى  24ساعة)؛

’‘7

رصدات أحوال الطقس التي تسبب ضررا ً مباشرا ً للمحاصيل مثل الصقيع والبرد والجفاف والفيضانات والعواصف والرياح الحارة القصوى والجافة؛

’‘8

رصد األضرار الناجمة عن العواصف الرملية ،والعواصف الترابية ،وتآكل األمطار ،وتلوث الغالف الجوي ،وترسب األحماض ،فضالً عن حرائق الغابات واألدغال واألراضي العشبية؛

’‘9

رصد تركيزات وتدفقات غازات االحتباس الحراري في سياق عمليات تغير المناخ.

(ب) رصدات ذات طبيعة بيولوجية:
’‘1

رصدات علم الظواهر؛

’‘2

رصدات النمو (بالقدر المطلوب إلقامة عالقات المناخ الحيوي)؛

’‘3

رصدات بشأن المحصول النوعي والكمي للمنتجات النباتية والحيوانية؛

’‘4

رصدات لألضرار الجوية المباشرة التي تلحق بالمحاصيل والحيوانات (اآلثار السلبية للصقيع والبرد والجفاف والفيضانات والعواصف)؛

’‘5

رصدات األضرار الناجمة عن األمراض واآلفات؛

’‘6

رصدات لألضرار الناجمة عن العواصف الرملية والعواصف الترابية وتلوث الغالف الجوي فضالً ن حرائق الغابات واألدغال واألراضي العشبية.

.2

ينبغي يجري ل األعضاء إجراء رصدات لألرصاد الجوية الزراعية في البيئة الفيزيائية في األوقات القياسية الرئيسية.

.3

ينبغي يجري ل األعضاء أن يجروا رصدات ذات طبيعة بيولوجية لألرصاد الجوية الزراعية بانتظام ،على األقل كل يومين أو ثالثة أو أقل كلما حدثت تغييرات مهمة.
TABLE: Table with lines
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الرقم

المتغيرات

متغير المناخ األساسي
( )ECVللنظام GCOS
][a

1

ضغط الغالف الجوي

2

اتجاه الضغط وخصائصه

3

درجة حرارة الهواء

4

درجات الحرارة القصوى

ECV

مالحظات
[ ]c
الضغط عند مستوى المحطة وخفضها إلى مستوى سطح البحر ()MSL
مشتق من القياس المستمر للضغط الجوي عند مستوى المحطة

ECV

على ارتفاعات مختلفة ،بما في ذلك درجة الحرارة الدنيا للعشب
درجة الحرارة الدنيا والقصوى للهواء

5

الرطوبة

ECV

درجة حرارة نقطة الندى أو الجليد ،ونسبة خلط الكتلة ،ومحتوى الماء السائل؛ والرطوبة النسبية المقاسة
مباشرة أو المشتقة من درجة حرارة نقطة الندى ودرجة حرارة الهواءء؛ وضغط بخار الماء

6

الرياح السطحية/الرياح األفقية

ECV

مكون أفقي من ناقل الرياح الثالثي األبعاد على ارتفاع  10أمتار فوق السطح ،يُعبر عنه بإحداثيات قطبية
(السرعة واالتجاه) أو ديكارتية (شمال-جنوب وشرق-غرب) .بمعدل أكثر من  10دقائق

7

سرعة عصف الرياح

8

نوع اضطراب الرياح وشدته

9

الطقس الحاضر والماضي

10

الظواهر الخاصة

11

البرق (*)

ECV

12

كمية ونوع السحب (*)

ECV

من القياس المستمر للرياح السطحية

وصف نوعي للظواهر القابلة للرصد في الغالف الجوي ومنها التهطال أو الجسيمات المعلقة أو الهابة

وغيرها من الظواهر البصرية المعيَّنة أو الظواهر الكهربائية ،كما هو موضح في األطلس الدولي للسحب
– دليل بشأن رصد السحب والشهب األخرى (مطبوع المنظمة رقم  ،)407ودليل أدوات وطرق الرصد
(مطبوع المنظمة رقم  ،)8ولتطبيقات الطيران في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني.
ترد المزيد من اإلرشادات لرصد الظواهر الخاصة في دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة
رقم  ،)488الجزء الثالث.3.2.2.2.11 ،

تغطية السحب ونوعها على النحو المحدد في األطلس الدولي للسحب  -دليل رصد السحب والشهب األخرى
(مطبوع المنظمة رقم )407

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
13

مقطع انطفاء الضوء /قاعدة السحب (*)

14

الرؤية

ECV
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قواعد السحب ،مشتقة من مقطع انطفاء الضوء
يساوي مدى الرؤية حسب األحوال الجوية ( ،)MORأي

σ/3

15

التهطال ،الكمية

ECV

معبر عنه في السائل المكافئ {الكتلة/المساحة} أو {الحجم/المساحة} .ويمكن اشتقاقه من القياس المستمر
ويدون بصفة "أثر" إذا كان أقل من  0.01مم.
لشدة التهطال؛
َّ

16

التهطال ،نعم/ال

ECV

في حالة تجاوز شدة التهطال  0.001مم/الساعة

17

شدة التهطال

18

التبخر والنتح

19

حالة األرض

20

عمق الثلوج

21

درجة حرارة التربة

22

رطوبة التربة

23

مدة سطوع الشمس و/أو اإلشعاع الشمسي

24

صافي اإلشعاع الشمسي

25

اإلشعاع (مكونات مختلفة)

ECV

26

درجة حرارة سطح البحر

]ECV (S) [b

27

فترة الموجات

]ECV (S) [b][2

28

ارتفاع األمواج

]ECV (S) [b][2

29

اتجاه حركة األمواج

]ECV (S) [b][2

30

الجليد البحري و/أو تثلج الهيكل الفوقي

معبر عنها بالسائل المكافئ {الكتلة/المساحة/الفترة} أو {الحجم/المساحة/الفترة} .وإذا كان أقل من
يدون بصفة "أثر".
 0.01مم/الساعةَّ ،
ECV

تغطية الثلوج
ECV

أيضا ً معادل الماء من الثلج
في أعماق مختلفة

ECV

في أعماق مختلفة
المدة مستندة إلى الفترة ،ويتم الكشف عن سطوع الشمس مع اإلشعاع المباشر الوارد والبالغ  120واط/م

2

]ECV (S, U) [1

]ECV (S) [b

معبر عنه في {الطاقة/المساحة}
عرفه شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية
ت ّ

BSRN

البيانات الشرحية مهمة لهذه المتغيرة نظراً إلى وجود طرق مختلفة للرصد تؤدي إلى نتائج مختلفة مثل
درجة الحرارة السطحية أو درجة حرارة العمق أكثر من مترين

باإلحداثيات القطبية بالنسبة إلى الشمال الحقيقي
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31

مسار وسرعة محطة/منصة بحرية متنقلة

32

مستوى سطح البحر

33

ارتفاع طبقة االنعكاس /ارتفاع طبقة الخلط (*)

34

معدل تراكم الجليد

35

متغيرات إضافية للزراعة ،انظر القائمة
أدناهأعاله

36

تدفق حرارة سطح المحيط

باإلحداثيات القطبية بالنسبة إلى الشمال الحقيقي
]ECV (S) [b

بالنسبة إلى مستوى سطح البحر ،أيضا ً للرصدات الساحلية

ECV

مالحظات:
[ ]aمتطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة – S :السطح – U ،الهواء العلوي؛ انظر النظام العالمي لرصد المناخ :االحتياجات التنفيذية(GCOS-200) ،؛
و https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/essential-climate-variables؛
[ ]bهذه المتغيرة متغيرة محيط أساسية ( )EOVأيضا ً ،كما ُحددت في النظام العالمي لرصد المحيطات ()GOOS؛ انظر http://www.goosocean.org؛
[]c

إذا كانت التكنولوجيا متوافرة (يدويا ً وتلقائيا ً)؛

[ ]1للسطح :رصد اإلشعاع السطحي ،للهواء العلوي :رصيد اإلشعاع األرضي؛
[ ]2هذا المتغير جزء من المتغيرات  ECVو EOVالمدونة بصفة "حالة البحر"؛
(*) في الواقع :رصدات الهواء العلوي.
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SECTION: Chapter
…الخواص الخاصة بمكون الرصد في المراق Chapter title in running head: 6.

بمكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي
 .6الخواص الخاصة
ّ

)(GAW

المكونة للنظام  ،WIGOSبما في ذلك المراقبة العالمية
تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4مرجع على جميع نُظم الرصد
مالحظة:
ِّ
للغالف الجوي ) .(GAWأما أحكام القسم الواردة في هذا القسم فهي تخص المراقبة العالمية للغالف الجوي ).(GAW

المتطلبات

6.1

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يقوموا برصد تكوين الغالف الجوي وما يتصل به من بارامترات فيزيائية
6.1.1
باستخدام مزيج من المحطات والمنصات السطحية القاعدة (المحطات الثابتة ،والمحطات المتنقلة ،واالستشعار عن بُعد)
والمنصات الفضائية القاعدة.
ينبغي ألعضاء المنظمة عند تطوير محطاتهم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس أن يستخدموا المتطلبات
6.1.2
من عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRخاصة في مجاالت التنبؤ والتكوين ورصد تكوين الغالف الجوي
وتكوين الغالف الجوي في التطبيقات الحضرية.
مالحظتان:
.1

ت ُستعرض متطلبات المستخدمين على أساس منتظم من خالل عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRمن جانب األفرقة
متغير ،وبالتشاور مع أوساط المستخدمين ومع الرجوع إلى مدخالت من أعضاء المنظمة .ويرد وصف لعملية
االستشارية العلمية لكل
ّ
االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRفي القسم  2.2.4والتذييل .2.1

.2

توجد أفرقة استشارية علمية لمجاالت التركيز الستة للمراقبة العالمية للطقس ،واختصاصات تلك األفرقة تحددها لجنة علوم الغالف
الجوييحددها مجلس البحوث.

6.1.3

ينبغي ألعضاء المنظمة اتباع أهداف جودة البيانات المحددة في برنامج المراقبة العالمية للطقس )(GAW

آلحاد المتغيرات المرصودة.
ينبغي ألعضاء المنظمة إنشاء وتشغيل محطاتهم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس وفقا ً للمواصفات
6.1.4
الواردة في خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي التابعة للمنظمة( 2023-2016 :تقرير المراقبة العالمية للغالف
الجوي رقم  ،)228المرفق باء :تعاريف وعمليات المحطة والشبكة.
يضطلع أعضاء المنظمة الذين يشغلون محطات للمراقبة العالمية للطقس التشغيل الطويل األجل وغير
6.1.5
المنقطع ،مع تحقيق استقرار واستمرارية جمع البيانات الالزمة للغرض المبيّن في القسم .6.2.1
6.2

التصميم والتخطيط والتطوير

ينبغي أن يصمم أعضاء المنظمة ويحققوا ويواصلوا تطوير شبكاتهم /محطاتهم للرصد الخاصة بالمراقبة
6.2.1
العالمية للطقس لتلبية متطلبات المستخدمين خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل البيئية الرئيسية ومجاالت التطبيق ،بما فيها
المجاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر :التغيرات في الطقس والمناخ المرتبطة بالتأثير البشري على تكوين
الغالف الجوي ،وال سيما على غازات االحتباس الحراري واألوزون والهباء الجوي؛ وآثار تلوث الهواء على صحة
اإلنسان والنظام البيئي والقضايا التي تنطوي على انتقال بعيد المدى وترسب تلوث الهواء؛ والتغيرات في اإلشعاع فوق
البنفسجي نتيجة للتغيرات في كميات األوزون في الغالف الجوي والمناخ ،والتأثير الالحق لهذه التغيرات على صحة
اإلنسان والنظم اإليكولوجية.
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ينبغي أن يساهم أعضاء المنظمة في الرصدات من خالل تشغيل أو دعم منصات مالئمة لمحطات المراقبة
6.2.2
العالمية للطقس و/أومن خالل الشبكات المساهمة.
يسجل أعضاء المنظمة ،عند قيامهم بما تقدم ،مساهماتهم في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
6.2.3
للغالف الجوي ) ،(GAWSISويقدموا رصداتهم إلى مركز البيانات العالمي ذي الصلة.
نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWSISهو الكتالوج الرسمي لمواقع أو منصات أو محطات
مالحظة:
المراقبة العاملة ضمن المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWوالبرامج ذات الصلة ،ويوفر بيانات المحطات الشرحية ويعمل كغرفة لتبادل
المعلومات لمحددي هويات المحطات الفريدة .ويمثل نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWSISمصدر البيانات
الشرحية لألداة  OSCARورصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي (.)GAW

يقدم أعضاء المنظمة الذين يشغلون شبكة مساهمة وصفا للشبكة وتسجيل قائمة بالمحطات إلى نظام
6.2.4
معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWSISوتوفير البيانات التشغيلية المناسبة.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة مالءمة تواتر الرصدات المختلفة والفترات الفاصلة بينها للمتطلبات
6.2.5
الزمنية والمكانية للمسائل المحددة التي تجري معالجتها في القسم .6.2.1
6.3

أدوات وطرق الرصد

6.3.1

المتطلبات العامة بشأن األدوات

ينبغي أن يستخدم أعضاء المنظمة أدوات أو طرق الرصد الموصى بها فيما يتعلق بالمتغيرات المرصودة في محطاتهم،
وأن يتبعوا التوجيه اإلضافي المتاح.
مالحظات:
.1

يرد توجيه في إجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPsوالمبادئ التوجيهية للقياسات ).(MG

.2

تحدد األفرقة االستشارية العلمية أدوات مناسبة لالستخدام في مواقع المراقبة العالمية للطقس ) (GAWلكل بارامتر ،من حيث االستقرار
والصحة والدقة.

.3

تصف إجراءات التشغيل المعيارية ) (SOPالنهج المعياري لتشغيل هذه األدوات.

.4

تصف المبادئ التوجيهية للقياسات النهج المعياري لهذا النوع من القياسات بصرف النظر عن األدوات.

6.3.2

المعايرة وإمكانية التتبع

يقوم أعضاء المنظمة بعمليات معايرة ويحافظوا على عملية اإلرجاع إلى المعايير األساسية للمراقبة
6.3.2.1
العالمية للطقس ) (GAWحيثما تتوافر.
مالحظتان:
.1

المعيار األساسي للمراقبة العالمية للطقس ) (GAWهو معيار وحيد للشبكات تخصصه المنظمة ) (WMOلكل متغير .وفي حالة الشبكات
المساهمة ،يمكن إرجاع رصدات الشبكات إلى معيار الشبكات ،الذي يمكن إرجاعه بدوره إلى المعيار األولي للمراقبة العالمية للطقس
).(GAW

.2

ّ
تحدد إجراءات التشغيل المعيارية والمبادئ التوجيهية للقياسات تفاصيل عن عمليات المعايرة.

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يستخدموا المرافق المركزية للمراقبة العالمية للطقس ) (GAWإلدامة توافق
6.3.2.2
الرصدات على الصعيد العالمي.
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تشمل المرافق المركزية للمراقبة العالمية للطقس ما يلي :المختبرات المركزية للمعايرة ،والمراكز العالمية للمعايرة،
مالحظة:
والمراكز اإلقليمية للمعايرة ،ومراكز ضمان الجودة /األنشطة العلمية.
6.4

العمليات

6.4.1

مراقبة تنفيذ نظم الرصد

يراقب أعضاء المنظمة تشغيل محطات المراقبة العالمية للطقس التي يكونون مسؤولين عنها ويكفلوا
6.4.1.1
اتباعها لإلجراءات ذات الصلة لضمان الجودة وتقديم البيانات .ويلتمس أعضاء المنظمة المساعدة من المرافق
المركزية ،واألفرقة االستشارية العلمية ،وأفرقة الخبراء إذا لم يتسن حل المشاكل التشغيلية محليا.
تحدد لجنة علوم الغالف الجوي )(CASيحدد مجلس البحوث ،بالتشاور مع أعضاء المنظمة المشاركين ،اإلجراءات التي يجب
مالحظة:
استخدامها في مراقبة تشغيل المراقبة العالمية للطقس.

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يراقبوا بصورة منهجية االمتثال لالئحة المراقبة العالمية للطقس ،بالتعاون مع
6.4.1.2
الهيئات التأسيسية ذات الصلة ومع أمانة المنظمة ) ،(WMOمن أجل تحديد حاالت عدم االمتثال (أوجه القصور) البالغة
األهمية ،واتخاذ إجراءات لحلها في الوقت المناسب.
6.4.2

ضمان الجودة

6.4.2.1

يتبع أعضاء المنظمة ممارسات وإجراءات ضمان الجودة المحددة.

ترد التفاصيل في اإلجراءات التشغيلية المعيارية وفي المبادئ التوجيهية للقياسات الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس ،وفي
مالحظة:
الوثائق اإلضافية المقدمة من األفرقة االستشارية العلمية وفرق الخبراء والمرافق المركزية.
6.4.2.2

يحتفظ أعضاء المنظمة بسجالت بيانات شرحية تفصيلية وفقا لإلجراءات والممارسات المحددة في هذا

المرجع.
ينبغي أن يشارك أعضاء المنظمة في التقييم المستقل لجودة الرصدات ،بما في ذلك المقارنات ومراجعة
6.4.2.3
النظم ،حسبما يكون مالئما ً للمتغيرات المرصودة.
6.4.2.4

يسمح أعضاء المنظمة للمراكز العالمية للبيانات بإجراء تقييم مستقل لجودة بيانات رصداتهم.

6.4.3

تمثيل وشكل البيانات والبيانات الشرحية

يقدم أعضاء المنظمة بيانات رصداتهم وما يرتبط بها من بيانات شرحية إلى المراكز العالمية للبيانات
6.4.3.1
ذات الصلة فيما يتعلق بالمتغيرات المرصودة في المحطات ضمن إطار زمني متفق عليه.
يستخدم أعضاء المنظمة األشكال التي يحددها المركز العالمي للبيانات ذو الصلة عند تقديم البيانات
6.4.3.2
والبيانات الشرحية الخاصة برصداتهم.
6.5

البيانات الشرحية للرصدات

مالحظة:

ترد األحكام العامة بشأن البيانات الشرحية للرصدات في القسم .2.5

يقدم أعضاء المنظمة البيانات الشرحية المرتبطة باألدوات ،أو الموقع ،أو المنصة ،وتاريخ المعايرة
6.5.1
حسب طلب المركز العالمي للبيانات فيما يتعلق بكل بارامتر ،وحسب طلب نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
للغالف الجوي ).(GAWSIS
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يقدم أعضاء المنظمة ما يتطلبه نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للطقس وأي مركز عالمي
6.5.2
للبيانات يساهمون فيه من بيانات شرحية إضافية لفهم رصداتهم.
6.6

إدارة الجودة

مالحظة:

ترد األنظمة العامة بشأن إدارة الجودة في القسم .2.6

6.7

تطوير القدرات

مالحظة:

ترد األحكام العامة بشأن تطوير القدرات في األقسام  2.7و 3.7و.4.7

ينبغي ألعضاء المنظمة غير القادرين على تنفيذ المعايير المطلوبة أن يتوصلوا إلى اتفاقات مع المرافق
6.7.1
المركزية المناسبة أو أن يقيموا شراكة مع محطات أكثر خبرة وذلك في شكل توأمة محطات.
في بعض أقاليم العالم ،وفيما يتعلق ببعض متغيرات المراقبة العالمية للطقس ،حيث يوجد نقص واضح في القدرات ،يجوز أن
مالحظة:
يُطلب من أعضاء المنظمة أن يساعدوا على دعم محطة ،أو يجوز دعوة محطات قائمة أن تصبح جزءا ً من المراقبة العالمية للطقس ).(GAW
وتأتي هذه الطلبات والدعوات بعد موافقة األفرقة االستشارية العلمية المختصة.

ينبغي ألعضاء المنظمة استخدام برنامج مراكز التدريب والتعليم الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس
6.7.2
) (GAWTECكما هو متوافر بشأن بناء القدرات وتدريب الموظفين في مجال قياس المتغيرات الخاصة بالمراقبة
العالمية للطقس.

SECTION: Chapter
…السمات المميزة لنظام الرصد الهيدرولو Chapter title in running head: 7.

 .7السمات المميزة لنظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع للمنظمة

)(WMO

المكونة للنظام  ،WIGOSبما في ذلك نظام الرصد الهيدرولوجي.
تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4على جميع نظم الرصد
مالحظة:
ِّ
أما أحكام هذا القسم فهي تخص نظام الرصد الهيدرولوجي ).(WHOS
7.1

المتطلبات

7.1.1

ينبغي ألعضاء المنظمة إنشاء وتشغيل نظام رصد هيدرولوجي وفقا لمتطلباتهم الوطنية.

ينبغي أيضا ً ألعضاء المنظمة تشغيل نظمهم للرصد الهيدرولوجي على نحو يلبي متطلبات عملية
7.1.2
االستعراض المستمر للمتطلبات فيما يتعلق على الخصوص بمجال التطبيق الهيدرولوجي.
مالحظتان:
.1

يشمل نظام الرصد الهيدرولوجي شبكات محطات الرصد الهيدرولوجي كما هي محددة في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
المجلد الثالث  -الهيدرولوجيا ،الفصل  .D.1.1وينبغي أن تجري هذه المحطات رصدات للعناصر على النحو المذكور في الفصل .D.1.2

.2

يمكن الحصول على معلومات عن بث البيانات الهيدرولوجية في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا،
الفصل  ،D.1.4الفقرة  1.2التي تنص على أنه " ينبغي تنظيم مرافق البث من أجل التبادل الدولي للبيانات والتنبؤات واإلنذارات
الهيدرولوجية على أساس اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف ".وترد أحكام إضافية بشأن بث البيانات وتبادلها الدولي من خالل نظام
معلومات المنظمة ) (WISفي الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء الثاني ،وفي مرجع نظام معلومات المنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1060ومرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم .)368
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يوفر أعضاء المنظمة على أساس مجاني وغير مقيّد البيانات والنواتج الهيدرولوجية الضرورية لتقديم
7.1.3
الخدمات لحماية األرواح والممتلكات ولرفاه جميع الشعوب.
ينبغي أيضا ً ألعضاء المنظمة توفير البيانات والنواتج الهيدرولوجية اإلضافية ،حيثما كانت متاحة ،التي
7.1.4
تتطلبها برامج المنظمة ) (WMOوأعضاؤها حسبما هو مبيّن في الفقرة .7.1.2
يتيح نظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSلكافة األعضاء الوصول إلى الرصدات الهيدرولوجية في وقت
7.1.5
قريب من الوقت الحقيقي.
مالحظة:

حاليا ً ،يتيح أعضاء كثيرون هذه الرصدات للجمهور على اإلنترنت.

ينبغي ألعضاء المنظمة ،الذين يتيحون رصدات هيدرولوجية في شبه الوقت الحقيقي للجمهور على شبكة
7.1.6
اإلنترنت ،تقديم مصادر الرصدات هذه لنظام الرصد الهيدرولوجي ).(WHOS
7.2

التصميم والتخطيط والتطوير

مالحظة:

المكونة للنظام .WIGOS
التصميم والتخطيط والتطوير عناصر مشتركة في جميع نظم الرصد
ِّ

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يصمموا ويخططوا شبكات الرصد التابعة لهم مع إيالء اعتبار الستعراض القدرات الحالية
والمخططة لنظام الرصد الهيدرولوجي الخاص بالمنظمة ) ،(WMOالذي يجري االضطالع به على النحو المبين في
االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالمبين في القسم .2.2.4
7.3

أدوات وطرق الرصد

7.3.1

المتطلبات العامة فيما يتعلق باألدوات

يزود أعضاء المنظمة محطاتهم بأدوات معايرة على النحو الصحيح وينبغي أن يتخذوا الترتيبات
7.3.1.1
ينبغي أن ّ
الالزمة لكي تتبع هذه المحطات تقنيات رصد وقياس مالئمة لكفالة أن تكون قياسات ورصدات مختلف العناصر
الهيدرولوجية دقيقة بدرجة كافية لمعالجة احتياجات الهيدرولوجيا ومجاالت التطبيق األخرى.
تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يستخدم أعضاء المنظمة
مالحظة:
أدوات لقياس المستوى (مستوى المياه) طبقا ً للمواصفات الواردة في مرفقه ،القسم الثالث  -أجهزة قياس مستوى المياه.

ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أال يتجاوز عدم اليقين في رصد مستوى (مستوى مياه) األنهار والمصبات
7.3.1.2
والبحيرات والخزانات:
(أ)

بوجه عام 10 ،ملليمترات بمستوى ثقة يبلغ  95في المائة؛

(ب) في ظل الظروف الصعبة 20 ،ملليمتراً بمستوى ثقة يبلغ  95في المائة.
ت ُستخدم رصدات المستوى (مستوى المياه) أساسا ً كمؤشر لحساب تصريف تدفق المجرى عند وجود عالقة فريدة بين
مالحظة:
المستوى (مستوى المياه) والتصريف.
7.3.2

رصدات المستوى والتصريف من المحطات الهيدرومترية

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على أن أعضاء المنظمة ينبغي أن يقوموا
مالحظة:
بإنشاء وتشغيل محطات هيدرومترية لقياس المستوى (مستوى المياه) وسرعتها وتصريفها طبقا ً للمواصفات الواردة في مرفقه ،القسم الرابع -
إنشاء وتشغيل محطة هيدرومترية.
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ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أن عدد قياسات التصريف في محطة لقياس المجرى يسمح بتحديد منحنى
7.3.2.1
التقدير الخاص بالمحطة الالزم تحديده في جميع األوقات.
مالحظتان:
.1

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يستخدم أعضاء المنظمة طرق تحديد
العالقة بين المستوى والتصريف (منحنى التقدير) الخاصة بمحطة كما هي محددة في مرفقه  ،القسم السابع  -تحديد العالقة بين
المستوى والتصريف.

.2

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يستخدم أعضاء المنظمة ،عند إجراء
قياسات التصريف باستخدام القارب المتحرك ،أن تكون المعدات واإلجراءات التشغيلية على النحو المحدد في مرفقه ،القسم الثاني عشر
 -قياسات التصريف باستخدام طريقة القارب المتحرك.

ينبغي ألعضاء المنظمة قياس عمليات تصريف األنهار بدقة تتناسب مع ظروف التدفق والظروف
7.3.2.2
المحلية .وينبغي أال تتجاوز النسبة المئوية لعدم اليقين المتعلق بقياس التصريف:
بوجه عام 5 ،في المائة بمستوى يقين يبلغ  95في المائة؛

(أ)

(ب) في ظل الظروف الصعبة 10 ،في المائة بمستوى يقين يبلغ  95في المائة.
مالحظتان:
.1

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يستخدم أعضاء المنظمة عدم اليقين فيما
يتعلق بقياسات التصريف طبقا ً للمواصفات الواردة في مرفقه ،القسم الثامن  -تقدير عدم يقين قياسات التصريف.

.2

وتحول رصدات المستوى (مستوى المياه) إلى
تجري قياسات التصريف لتحقيق استقرار منحنى تقدير وللتحقق من ذلك االستقرار.
َّ
تقديرات للتصريف باستخدام منحنى التقدير بصفة مستمرة.

7.3.3

إجراءات المعايرة

مالحظتان:
.1

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يتقيد أعضاء المنظمة بمواصفات
المرافق واإلجراءات والمعدات الخاصة بمعايرة مقاييس التيار المحددة في مرفقه ،القسم األول  -معايرة مقاييس التيار في خزانات
مفتوحة مستقيمة.

.2

تنص الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،على ضرورة أن يكفل أعضاء المنظمة أن تكون
المتطلبات التشغيلية لمقاييس التيار الدوارة العناصر ،وتشييدها ومعايرتها وصيانتها ،على النحو المحدد في مرفقه ،القسم الرابع -
مقاييس التيار من النوع ذي العناصر الدوارة.

ينبغي ألعضاء المنظمة معايرة مقاييس السرعة الصوتية بشكل روتيني لكفالة استقرار المعايرة ،باستخدام معايير
للقياس يمكن إرجاعها إلى المعايير الدولية أو الوطنية .وحيثما ال توجد مثل هذه المعايير ،ينبغي ألعضاء المنظمة
تسجيل األساس المستخدم للمعايرة أو للتحقق.
ترد معلومات إضافية بشأن معايرة األدوات في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول،
مالحظة:
ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم .)1044
7.4

العمليات

7.4.1

ممارسات الرصد

7.4.1.1

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بجمع وحفظ سجالتهم الهيدرولوجية.
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ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الضرورية لتيسير استرجاع وتحليل رصداتهم الهيدرولوجية
7.4.1.2
باستخدام معدات للمعالجة اآللية للبيانات.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة ،حيثما ال يتوافر تسجيل آلي ،إجراء رصدات العناصر لألغراض
7.4.1.3
الهيدرولوجية على فترات منتظمة مناسبة للعناصر ولألغراض المقصودة منها.
7.4.1.4

ينبغي أن يحتفظ أعضاء المنظمة في محفوظاتهم بقائمة حديثة لرصداتهم الهيدرولوجية.

7.4.1.5

ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة عموما ً وحدة وقت الرصدات داخل منطقة مستجمع.

ينبغي أن يختار أعضاء المنظمة وحدات الوقت المستخدمة في معالجة البيانات الهيدرولوجية ألغراض
7.4.1.6
التبادل الدولي من بين ما يلي:
(أ)

السنة التقويمية الغريغورية؛

(ب) أشهر هذا التقويم؛
(ج) متوسط اليوم الشمسي ،من منتصف الليل إلى منتصف الليل ،وفقا ً لوقت المناطق ،عندما تتيح البيانات ذلك؛
(د)

فترات أخرى باالتفاق المتبادل في حالة أحواض التصريف الدولية أو أحواض التصريف الموجودة في نفس نوع
اإلقليم.

في ما يتعلق بالمحطات الهيدرومترية التي يجري فيها تبادل البيانات على الصعيد الدولي ،ينبغي أن يقوم
7.4.1.7
أعضاء المنظمة بتجهيز الخصائص التالية في ما يتعلق بكل سنة:
(أ)

قيمة المستويات (مستويات المياه) والتصريف الفورية القصوى والقيمة المتوسطة للحد األدنى لتلك المستويات
ولذلك التصريف؛

(ب) متوسط المستويات اليومية (مستويات المياه) و/أو متوسط عمليات التصريف اليومية.
في ما يتعلق باألنهار تحت ظروف الفيضان أو حيثما توجد ضوابط متنوعة ،ينبغي ألعضاء المنظمة
7.4.1.8
إجراء قياسات خاصة على فترات متكررة بدرجة كافية لتحديد خريطة المياه.
عند حدوث زيادات مفاجئة وخطرة في مستويات األنهار ،ينبغي ألعضاء المنظمة إجراء رصدات
7.4.1.9
واإلبالغ عنها في أقرب وقت ممكن بدون إيالء اعتبار للوقت المعتاد للرصد ،تحقيقا ً لالستخدام التشغيلي المقصود.
7.4.1.10

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بقياس وتخزين رصدات المستوى (مستوى المياه) كقيم آنية ال كقيم

متوسطة.
7.4.2

مراقبة الجودة

ينبغي أن يحتفظ أعضاء المنظمة بسجالت تفصيلية لكل محطة ولكل بارامتر ،تحتوي على البيانات
7.4.2.1
الشرحية ذات الصلة بالقياسات وصيانة المعدات ومعايرتها.
7.4.2.2

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بإجراء مراجعات دورية لمحطاتهم وللبيانات المج َّمعة.

7.4.2.3

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يكفلوا تحويل الرصدات الهيدرولوجية المسجلة إلى شكل مالئم للحفظ

واالسترجاع.
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يجوز تسجيل الرصدات في البداية باستخدام وسائط مختلفة ،بدءا ً من الورق إلى الشكل اإللكتروني .وعندما يصبح الحفظ
مالحظة:
ممارسة معيارية يتبعها معظم أعضاء المنظمة ،من المفيد تحويل البيانات إلى الشكل المطلوب في وقت مبكر من العملية.

تعرض بياناتهم ،في مرحل شتى ،لنطاق من الضوابط لتحديد مدى عدم
7.4.2.4
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة ّ
يقينها وصحتها.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،مع تسارع التطورات في مجال التكنولوجيا ،أن يكفلوا أن تكون نظم معالجة
7.4.2.5
ً
البيانات ومراقبة الجودة منظمة بشكل جيد وأن العاملين المعنيين قد تلقوا تدريبا من أجل فهمها واستخدامها.
وتسجل بأشكال كثيرة ،تتراوح من القراءة اليدوية للمقاييس البسيطة إلى مجموعة متنوعة من النظم اآللية
ت ُجمع البيانات
مالحظة:
ّ
لجمع البيانات وبثها وحفظها في ملفات.
7.4.2.6

ينبغي أن ينظر أعضاء المنظمة في اعتماد نظام إلدارة الجودة ،على النحو المبين في القسم .2.6

مالحظة:

تستخدم المنظمات عادة ً وكالة معتمدة إلصدار الشهادات لتوفر تحققا ً مستقالً.

7.4.2.7

ينبغي أن يقوم أعضاء المنظمة بمعالجة البيانات ومراقبة الجودة على النحو المبين في المطبوعات ذات

الصلة.
تشمل هذه المطبوعات دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل  ،9ومرجع التنبؤ
مالحظة:
بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم  ،)1072الفصل  ،6ومرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم  ،)1044المجلد الثاني،
الفصل .6
7.4.3

الرصدات واإلبالغ عن البيانات الشرحية للرصدات

ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة ،عند إتاحة المعلومات الهيدرولوجية ،لألغراض الدولية ،استخدام النص
7.4.3.1
المفتوح أو أشكال شفرات مالئمة على النحو المحدد في اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة تنظيم مرافق البث من أجل التبادل الدولي للرصدات الهيدرولوجية على
7.4.3.2
أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.
ينبغي ألعضاء المنظمة ،من أجل إتاحة البيانات عالميا ً ألغراض تبادلها في الوقت الحقيقي وألغراض
7.4.3.3
ً
االكتشاف والوصول واالسترجاع ،أن يبلغوا عن رصدات المستوى والتصريف امتثاال لمعايير البيانات الشرحية لنظام
معلومات المنظمة ).(WIS
مالحظات:
.1

يجوز أيضا ً استخدام نظام معلومات المنظمة ) (WISلالطالع على الرصدات الهيدرولوجية غير المطلوبة في الوقت الحقيقي.

.2

يرد تحديد األنظمة التي تحكم عمليات التبادل في أشكال شفرات دولية في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد األول.

.3

يجوز للمعلومات المشفّرة المخصصة للتبادل الثنائي أو المتعدد األطراف فيما بين أعضاء المنظمة أن تكون في أشكال أخرى باالتفاق
المتبادل.

7.4.4

إدارة الحوادث

مالحظة:

ترد األحكام العامة بشأن إدارة الحوادث في القسم .2.4.5

7.4.5

إدارة التغييرات

مالحظة:

ترد األحكام العامة بشأن إدارة التغييرات في القسم .2.4.6
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الصيانة

7.4.6

ينبغي أن يحدد أعضاء المنظمة تواتر وتوقيت الزيارات لمحطات التسجيل باستخدام /على أساس طول
7.4.6.1
الوقت الذي يمكن توقع أن تعمل فيه المحطة بدون صيانة وباستخدام متطلبات عدم يقين البيانات.
مالحظات:
.1

المجمعة التي تنتج عن تلك الزيارات .فوجود مدة طويلة للغاية بين الزيارات قد يؤدي
توجد عالقة بين تواتر الزيارات ونوعية البيانات
ّ
إلى خلل متكرر في عمل جهاز التسجيل .ومن ثم قد يؤدي إلى فقدان بيانات ،في حين أن الزيارات المتكررة تستهلك وقتا ً وتكون باهظة
التكلفة على حد سواء.

.2

تحول في العالقة بين المتغير المسجل والمتغير الذي تمثله القيمة المسجلة .ومن أمثلة
قد تتعرض بعض أجهزة جمع البيانات لحدوث ّ
ذلك عدم استقرار العالقة بين المستوى والتصريف.

.3

وتعرض البيانات تعرضا ً شديدا ً
ّ
لتجنب فقدان بيانات
ويفضل أن تكون الزيارات أكثر من ذلك
ت ُعتبر زيارتان كل سنة حدا ً أدنى مطلقا ً،
ّ
ّ
لمشاكل من قبيل الترسيب ،أو التخريب ،أو نمو النباتات الموسمي.

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يحددوا جداول زمنية لزيارات دورية للمحطة إلعادة معايرة المعدات أو
7.4.6.2
معادالت القياس.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يقوموا دوريا ً بمعاينة المحطات باستخدام موظفين مدربين لكفالة عمل األدوات
7.4.6.3
بشكل صحيح.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يكفلوا إجراء معاينة مكتوبة رسمية بشكل روتيني ،ويفضل أن يحدث ذلك كل
7.4.6.4
سنة ،للتأكد من األداء العام لألدوات وأداء المراقب المحلي ،في حالة انطباق ذلك.
7.4.6.5

(أ)

ينبغي ألعضاء المنظمة ،عند قيامهم بمعاينة المواقع بشكل روتيني ،أن:

يقيسوا إسناد المقاييس للتحقق من أي تغييرات في المستويات وتسجيلها؛

(ب) أن يتحققوا من استقرار منحنى التقدير ،ويستعرضوا العالقات بين المقاييس والنقاط المرجعية للمستوى الدائم
للتأكد من عدم حدوث أي تغيير في المقاييس؛
(ج) أن يستعرضوا تواتر القياس المتحقق وتغييرات التقدير المحددة؛
(د)

أن يضطلعوا بعدد من أنشطة الصيانة المبين في القسمين  7.4.6.8و.7.4.6.9

من الحيوي ،حرصا ً على جودة البيانات ،تخصيص موارد للقياس وتحديد أولوياتها باستخدام تحليل صارم ومناسب التوقيت
مالحظة:
الحتمال وتواتر التغييرات في التقديرات.

ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة إجراء أنشطة الصيانة في موقع جمع البيانات على فترات كافية لضمان
7.4.6.6
أن البيانات التي يجري تسجيلها ذات جودة مالئمة.
ينبغي أن يكفل أعضاء المنظمة أن يقوم بهذه األنشطة المراقب المسؤول عن المواقع ،إن ُوجد .وينبغي
7.4.6.7
أيضا ً أن يكفل أعضاء المنظمة قيام مفتش أحيانا ً بأنشطة الصيانة أيضاً.
7.4.6.8

(أ)

ينبغي أن يضطلع أعضاء المنظمة بأنشطة الصيانة التالية في جميع مواقع جمع البيانات:

خدمة األدوات؛

(ب) استبدال األدوات أو تحسينها ،حسب الحاجة؛
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(ج) استرجاع الرصدات أو تسجيلها؛
(د)

أداء عمليات التحقق الموصى بها بشأن السجالت المسترجعة؛

(هـ) إجراء عمليات تحقق عامة بشأن جميع المعدات ،ومنها مثالً خطوط البث؛
(و)

التحقق من مطابقة الموقع للمواصفات الموصى بها وصيانته وفقا ً لتلك المواصفات؛

(ز)

التحقق من إمكانية الوصول إلى المحطة والحفاظ على تلك اإلمكانية؛

(ح) تسجيل جميع األنشطة المذكورة أعاله ،في شكل مذكرات؛
(ط) التعليق على التغييرات التي تحدث في استخدام األراضي أو في النباتات؛
(ي) الحطام الواضح والنمو المفرط للطحالب من جميع أجزاء المنشأة.
7.4.6.9

(أ)

ينبغي ألعضاء المنظمة أن يضطلعوا بأنشطة الصيانة التالية في مواقع جمع مياه التصريف:

التحقق من استقرار الضفة ،حسب الضرورة؛

(ب) التحقق من مستوى وحالة منصات القياس ،حسب الضرورة؛
(ج) التحقق من أجهزة قياس التدفق مثل الكابالت وخدمة تلك األجهزة ،حسب الضرورة؛
(د)

التحقق من هياكل المراقبة وإصالحها ،حسب الضرورة؛

(هـ) القيام بانتظام بمسح مقاطع مستعرضة من التغييرات الرئيسية في المحطات بعد وقوع أحداث أو مع حدوث
تغييرات في النباتات أو في استخدام األراضي ،والتقاط صور فوتوغرافية لتلك التغييرات.
(و)

تسجيل جميع األنشطة المذكورة أعاله ونتائجها ،في شكل مذكرات؛

(ز)

معايرة المنطقة المحيطة بالموقع أو الواقعة أعلى مجرى الموقع ،وتسجيل أي تغييرات هامة في استخدام
األراضي أو أي تغييرات أخرى في الخصائص الهيدرولوجية ذات الصلة ،من قبيل الجليد.

مالحظة:

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في مرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم .)1044

 7.4.6.10ينبغي أن يتخذ أعضاء المنظمة الترتيبات الالزمة لقيام فني أو مفتش تلقى تدريبا ً جيداً بزيارة المحطات
فور حدوث كل فيضان شديد من أجل التحقق من استقرار جزء النهر والمقاييس .وفي حالة وجود مراقب محلي ،ينبغي
ألعضاء المنظمة تدريبه على التحقق من عدم وجود هذه المشاكل والقيام بإبالغ المكتب اإلقليمي أو المحلي لها.
 7.4.6.11ينبغي ألعضاء المنظمة أال يبرمجوا قياسات الفيضانات كجزء من زيارة تفتيشية روتينية وذلك ألن
الفيضانات ال يمكن التنبؤ بها.
 7.4.6.12ينبغي أن يضع أعضاء المنظمة خطة عمل بشأن الفيضانات قبل بدء موسم العواصف أو الفيضانات
وينبغي أن يحددوا المواقع وأنواع البيانات المطلوبة ذات األولوية.
إذا كان يلزم إجراء قياسات للفيضانات في موقع ،من المثالي أن تجري االستعدادات لذلك أثناء موسم الجفاف أو موسم انعدام
مالحظة:
الفيضانات السابق بحيث تكون تلك االستعدادات جميعها جاهزة أثناء موسم الفيضانات السنوي.
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ينبغي ألعضاء المنظمة أن ينظروا في اتخاذ التدابير اإلضافية التالية إذا كان من المرجح حدوث فيضان

شديد:
تحسين إمكانية الوصول إلى الموقع (منصات طائرات عمودية ،عند الضرورة)،

(أ)

(ب) تزويد موقع مخيّم مؤقت بالمؤن؛
(ج) تخزين معدات القياس وفحصها؛
تركيب أدوات ال تتأثر بالفيضانات ،من قبيل أجهزة تسجيل المستوى.

(د)

 7.4.6.14ينبغي ألعضاء المنظمة ،في أعقاب انحسار مياه الفيضان ،إيالء اهتمام خاص لتأمين سالمة وأمن موقع
جمع البيانات وإعادة التشغيل المعتاد لألدوات الموجودة في الموقع.
في بعض الحاالت ،قد تلزم إعادة تصميم الموقع وإعادة تشييده .والمثالي هو أن تراعى في هذا العمل المعلومات التي يتم
مالحظة:
الحصول عليها نتيجة للفيضان.
7.4.7

إجراءات المعايرة

مالحظة:

يرد وصف تحديد منحنى للتقدير في القسم  - 7.3.2إجراءات معايرة مقاييس التيار ،والقسم .7.3.3

7.5

البيانات الشرحية للرصدات

مالحظات:
.1

ترد األحكام المتعلقة بوصف البيانات الشرحية للرصدات ،وتسجيل البيانات الشرحية للرصدات واالحتفاظ بها ،وتبادل البيانات الشرحية
المكونة للنظام  WIGOSبما في ذلك نظام الرصد
للرصدات وحفظها في القسم  .2.5وتنطبق هذه األحكام على جميع نظم الرصد
ِّ
الهيدرولوجي ) .(WHOSوترد هنا أحكام إضافية تخص نظام الرصد الهيدرولوجي ).(WHOS

.2

ترد تفاصيل البيانات الشرحية للرصد في التذييل  2.4وفي معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1192

.3

المبين في
يجوز ،في منظمة أو بلد ،استخدام نظام معلومات هيدرولوجية أو ملف تسجيل للمحطات وملف تاريخي للعمليات (على النحو
ّ
دليل الممارسات الهيدرولوجية ،مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل  ،2.5.2.2 ،2والفصل  ،10.2 ،10أو مستودعات مماثلة
كوسيلة مناسبة لتجميع مجموعة من البيانات الشرحية عن محطة هيدرولوجية وعن رصداتها.

ينبغي ألعضاء المنظمة الذين يستخدمون محددات محطات خاصة بهم فيما يتعلق بالمحطات
7.5.1
الهيدرولوجية أن يحتفظوا بوسيلة لمواءمتها مع محددات الهوية لمحطات النظام ( ، )WIGOSكما هي محددة في
القسم  ،2.4الملحق .2.1
ينبغي أن يجمع أعضاء المنظمة ويسجلوا بيانات شرحية إضافية للرصدات تحدد الغرض من المحطة وفقا ً
7.5.2
لألحكام الواردة في القسم .2.5
مالحظة:

يرد مزيد من التفاصيل في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل .10

7.6

إدارة الجودة

مالحظتان:
.1

المكونة للنظام
ترد األحكام المتعلقة بتنفيذ إدارة الجودة في النظام  WIGOSفي القسم  .2.6وتنطبق هذه األحكام على جميع نظم الرصد
ّ
 ،WIGOSبما في ذلك نظام الرصد الهيدرولوجي ).(WHOS
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.2

أعد برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه التابع للمنظمة ) (WMOمواد بشأن تنفيذ إطار إدارة الجودة في مجال الهيدرولوجيا الخاص
بالمنظمة ) (WMOالعتماده في العمليات الوطنية .وقد حقق بعض أعضاء المنظمة االمتثال للمعيار (ISO 9001:2015 Quality
 ،management systems — Requirements) ISO 9001:2015 standardوتم توثيق أمثلة لذلك لمساعدة أعضاء المنظمة اآلخرين.

تطوير القدرات

7.7
مالحظتان:
.1

ترد أحكام بشأن تنفيذ تطوير القدرات في إطار النظام  WIGOSفي القسم .2.7

.2

أيا ً كان مستوى التطور الفني لهيئة جمع البيانات ،تظل جودة كفاءة موظفيها أثمن مورد لديها.

ينبغي أن يضطلع أعضاء المنظمة بعمليات التوظيف والتدريب واإلدارة بعناية من أجل الحصول على
7.7.1
الموظفين المالئمين ذوي أنسب مجموعات من المهارات ومن أجل االحتفاظ بهم.
ينبغي أن يتبع أعضاء المنظمة برنامجا ً منظما ً بعناية لتدريب جميع الموظفين الذين يشاركون في
7.7.2
الممارسات الميدانية والمكتبية المتعلقة بجمع البيانات ألنهم يكونون في وضع قوي يم ّكنهم من التأثير على نوعية
البيانات النهائية.
من الناحية المثالية ،يهدف التدريب الرسمي إلى توفير دورة دراسية عامة بشأن المبادئ األساسية ،إلى جانب وحدات تدريبية
مالحظة:
لتعليم اإلجراءات الميدانية الداخلية والمكتبية .ويجب أن تكون المواد جميعها مالئمة وآنية.

ينبغي أن يوفر أعضاء المنظمة دورات تدريبية ،وتدريبات للمتابعة ،وتدريبا ً أثناء العمل للموظفين
7.7.3
الميدانيين قبل أن يقوموا بإجراء قياسات لتدفق المجرى وللمسح باستخدام تكنولوجيات شتى من قبيل محددات دوبلر
الصوتية لقياس التيار ومقاييس التيار الميكانيكية.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن يوفروا دورات تدريبية ،وتدريبات للمتابعة ،وتدريبا ً أثناء العمل بشأن
7.7.4
ممارسات جمع البيانات ومعالجة البيانات لزيادة إنتاجية الموظفين وفعالية البرامج.
ينبغي ألعضاء المنظمة أن تكون لديهم التكنولوجيات المناسبة ،من قبيل نظم المعلومات الهيدرولوجية،
7.7.5
للتمكين من معالجة بيانات تدفق المجرى ولتيسير تقديم البيانات الشرحية والبيانات ونواتج البيانات بفعالية وكفاءة
للمستخدمين.
ينبغي أن يكون لدى أعضاء المنظمة عدد مالئم من المحطات لتلبية االحتياجات ذات األولوية وأن يكفلوا
7.7.6
توافر موارد كافية لصيانة وتشغيل المواقع على نحو يحقق دقة البيانات وموثوقيتها من أجل استخدامها المقصود.

SECTION: Chapter
…السمات المميزة لمكون الرصد في المرا Chapter title in running head: 8.

مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي
 .8السمات المميزة ل ّ

)(GCW

تنطبق أحكام األقسام  1و 2و 3و 4على جميع نظم الرصد المكونة للنظام  WIGOSبما في ذلك المراقبة العالمية للغالف
مالحظة:
الجليدي .واألحكام الواردة في هذا القسم تخص المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW

ستكون مكونات الغالف الجليدي التهطال الصلب ،والثلج ،واألنهار الجليدية والقلنسوات الجليدية،
8.1
والصفائح الجليدية ،والجروف الجليدية ،وجبال الجليد ،والبحار الجليدية ،واألنهار الجليدية ،والتربة الصقيعية،
واألرض المجمدة موسميا.
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مالحظتان:
.1

يمكن أن يجري األعضاء رصدات ألي متغيرات من أي من هذه المكونات.

.2

يمكن لألعضاء استخدام منصات مختلفة (محطات ثابتة ومنصات متنقلة ومواقع افتراضية وأجهزة استشعار عن بعد) إلجراء عمليات
مراقبة الغالف الجليدي.

ينبغي أن يتعاون األعضاء بنشاط وأن يقدموا كل الدعم الممكن لتطوير وتنفيذ عنصر الرصد في المراقبة
8.2
العالمية للغالف الجليدي.
مالحظتان:
.1

يشمل نطاق المراقبة العالمية للغالف الجليدي الرصدات األرضية والفضائية القاعدة ،وتطبيق معايير الرصد والممارسات واإلجراءات
الموصى بها لقياس المتغيرات في الغالف الجليدي ،والتقييم الكامل للنواتج الموقعية والساتلية.

.2

إن التركيز األولي لعنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي هو تعزيز رصدات الغالف الجليدي في المحطات القائمة
عوضا ً عن تركيب محطات جديدة.

ينبغي لألعضاء أن يشجعوا الشراكات بين المنظمات ،لتنسيق أنشطة الرصد وبناء القدرات والتدريب ذات
8.3
الصلة برصدات الغالف الجليدي ،والمساعدة في تجميع وتطوير الممارسات واإلجراءات القياسية والموصى بها لرصد
الغالف الجليدي.
يكفل األعضاء المعنيون إمكانية الوصول إلى رصداتهم المستمدة من محطات المراقبة العالمية للغالف
8.4
الجليدي من خالل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي.
مالحظتان:
.1

هذه هي الوسيلة المحددة كي تمتثل محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي للحكم .2.4.4.1

.2

من خالل ضمان توفر رصدات محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،يساعد األعضاء في تعزيز إدماج رصدات الغالف الجليدي
في نواتج وخدمات بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي.

يحدد األعضاء المعنيون بوضوح في /OSCARالسطح أي محطات تنتمي إلى شبكة الرصد السطحي
8.5
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي وشبكة .CryoNet
يقوم األعضاء الذين يشغلون محطات تابعة لشبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
8.6
بتطبيق الممارسات واإلجراءات الفضلى للمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
ُنشرت أفضل الممارسات واإلجراءات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع
مالحظة:
المنظمة رقم  ،)8المجلد الثاني .وتساعد تلك المواد اإلرشادية األعضاء على فهم الالئحة الفنية وااللتزام بها.
تتكون الشبكة السطحية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي من مكون أساسي اسمه شبكة Cryonet

8.7

والمحطات المساهمة ومحطات الشبكات المنتسبة.
مالحظات:
.1

يتم تشجيع األعضاء على تطبيق أفضل الممارسات الموصى بها اللمراقبة العالمية للغالف الجليدي في جميع محطات رصد الغالف
الجليدي في البرامج والشبكات القائمة ،وتقديم طلب تعيين تلك المحطات باعتبارها شبكة  CryoNetأو كمحطات مساهمة في شبكة
 CryoNetوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ( .)GCWوتشمل الشبكات القائمة الشبكة العالمية األرضية للتربة الصقيعية (GTN-
 ) Pوهي المسؤولة عن تحديد استراتيجيات المراقبة وإقامة بروتوكول لبيانات الشبكة .وتتبع المحطات المنتمية إلى الشبكة RBON
التابعة للمنظمة  ،WMOوالتي تقيس ما ال يقل عن متغيرة واحدة للغالف الجليدي ،المبادئ التوجيهية للمنظمة  WMOبشأن معايير
الرصد وبروتوكوالت التبادل.
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.2

يمكن االطالع على إرشادات بشأن عملية طلب التعيين كمحطة تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ومعايير القبول على
 ،https://globalcryospherewatch.orgوقد نُشرت تلك اإلرشادات والمعايير في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)8
المجلد الثاني.

.3

يمكن االطالع على اإلرشادات المتعلقة بالشبكات التي تم تحديدها كشبكات منتسبة وكيف يتم تحديد محطاتها غير المعينة (سواء شبكة
 CryoNetأو كمحطات مساهمة في شبكة  CryoNetأو المراقبة العالمية للغالف الجليدي) كمكونات للمراقبة العالمية للغالف الجليدي عبر
 ،https://globalcryospherewatch.orgوفي دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثاني.

المكون األساسي لشبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي هو محطة تابعة للمراقبة
8.8
العالمية للغالف الجليدي.
يمكن لمحطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي أن تكون محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة  CryoNetأو محطة
مالحظة:
تابعة لشبكة منتسبة.

تتكون الشبكة  CryoNetمن محطات  CryoNetأو محطات مساهمة في الشبكة  CryoNetأو
8.9
مجموعات .CryoNet
8.10

تستوفي محطة  CryoNetالمجموعة الدنيا من المتطلبات المحددة في التذييل  ،8.1الجزء األول.

8.11

تكون محطة  CryoNetإما محطة رئيسية أو محطة مرجعية:

(أ)

يكون للمحطة الرئيسية التابعة للشبكة  CryoNetنية إجراء عمليات طويلة األجل ويكون لها التزام أولي لمدة
أربع سنوات على األقل.

(ب) يكون للمحطة المرجعية التابعة للشبكة  CryoNetالتزام تشغيلي طويل األجل وسجل بيانات لمدة ال تقل عن
سنوات.
مالحظة:
(أ)

10

قد تحتوي أي محطة تابعة لشبكة  CryoNetعلى سمة إضافية واحدة أو أكثر:

محطة معايرة/تثبت ،مستخدمة لمعايرة و/أو التثبت من نواتج ساتلية و/أو نماذج أنظمة األرض ،أو كانت مستخدمة لتلك األغراض في
الماضي ولكنها ال تزال توفر المرافق الالزمة؛

(ب) محطة أبحاث ذات تركيز بحثي أوسع نطاقا ً تتعلق بالغالف الجليدي.

تكون المحطة المساهمة في الشبكة  CryoNetالمراقبة العالمية للغالف الجليدي محطة توفر أو كانت
8.12
توفر رصدات لمتغيرة أو أكثر لمكون أو أكثر من الغالف الجليدي.
مالحظات:
.1

المحطات المساهمة في الشبكة  CryoNetالتي ال تستوفي المتطلبات الست الواردة في التذييل  ،8.1الجزء األول ومن ثم ال تستوفي
مشجعة مع لك على استيفاء أكبر عدد ممكن من تلك المتطلبات.
المتطلبات الدنيا لمحطات الشبكة CryoNet
َّ

.2

المحطات المساهمة في الشبكة  CryoNetغير ملزمة بتوفير رصدات جوية إضافية .وقد تعمل تلك المحطات في مناطق نائية يصعب
الوصول إليها حيث تكون رصدات الغالف الجليدي نادرة ويمكن أن تكمل برامج قياس أخرى للغالف الجليدي .وقد يكون لدى تلك
المحطات سجالت بيانات قصيرة أو ذات ثغرات كبيرة.

.3

قد يكون للمحطات المساهمة في الشبكة  CryoNetالسمة المرجعية (انظر الفقرة ( 8.11ب) أعاله.

.4

المحطات المساهمة في الشبكة  CryoNetوالتي تحصل على رصدات جوية من محطات األرصاد الجوية في مكان نموذجي ،يمكن أن
تقدم طلبا ً لتشكيل مجموعة للشبكة  ،CryoNetوفي هذه الحالة تحتاج هذه المجموعة إلى الوفاء بمعايير محطات الشبكة .CryoNet
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تتكون مجموعة الشبكة  CryoNetبمحطتين من محطتين نشطتين أو أكثر مع لهما عمليات منسقة أو
8.13
تحصالن على البيانات ،وتكون إحداهما محطة واحدة على األقل من المحطتين محطة تابعة لشبكة  CryoNetأو
محطة مساهمة في الشبكة  ،CryoNetإلى جانب محطة تقدم رصدات جوية نموذجية ،وتلبيان معا متطلبات محطات
شبكة .CryoNet
8.14

يجب أن تستوفي مجموعة الشبكة  CryoNetالمتطلبات المحددة في التذييل  ،8.1الجزء الثاني.

قد تغطي مجموعة  CryoNetعدة مناطق مناخية دقيقة أو تدرجات أكبر .ومن ثم ،يمكن أن تكون محطات األرصاد الجوية
مالحظة:
اإلضافية الثانوية جزءا ً من مجموعة شبكة  .CryoNetويمكن تشغيل المحطات المدرجة في المجموعة عن طريق شركاء مختلفين في حين
تنسق وكالة واحدة أو معهد واحد ذلك التشغيل.
8.15

(أ)

تكون المجموعة التابعة لشبكة  CryoNetأساسية أو متكاملة:
تقوم مجموعات  CryoNetاألساسية برصد أحد مكونات الغالف الجليدي وتراقب متغيرات متعددة لذلك المكون.

(ب) تقوم مجموعات  CryoNetالمتكاملة برصد ما ال يقل عن مكونين من الغالف الجليدي أو مكون واحد على األقل
من الغالف الجليدي وآخر من نظام األرض .وتعزز المجموعات المتكاملة ،عن طريق التعاون العلمي العالمي،
التقدم في الفهم العلمي للعمليات التي تغير الغالف الجليدي.
يكون للمجموعات المتكاملة عادة تركيز بحثي أوسع نطاقا ً يتعلق بالغالف الجليدي عوضا ً عن المحطات .وتبحث المجموعات
مالحظة:
األساسية في الغالف الجليدي فقط ،في حين تهدف المجموعات المتكاملة إلى توفير فهم أفضل للغالف الجليدي و/أو روابطه مع أجزاء أخرى
من نظام األرض مثل الغالف الجوي أو الغالف المائي أو الغالف األحيائي أو المحيطات أو التربة أو الغطاء النباتي.
8.16

ينبغي أن توفر مجموعة  CryoNetمعلومات تصف نهج البحث وإجراءات إدارة المحطة.

SECTION: Chapter
…السمات المميزة لمكون الرصد في المرا Chapter title in running head: 8.

الملحق  - 8.1المتطلبات الدنيا لمحطات ومجمعات الشبكة  CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW
أوال -

المتطلبات الدنيا لمحطة تابعة للشبكة

CRYONET

تلبية المتطلبات األساسية لقياس شبكة الغالف الجليدي  :CryoNetتضطلع المحطة بقياس متغير واحد
.1
على األقل من متغيرات أحد عناصر الغطاء الجليدي .ويختار موقع المحطة بحيث تمثل قياسات شبكة الغالف الجليدي
 CryoNetالمنطقة المجاورة ،وتحتاج هذه الميزة التمثيلية إلى تعريف.
االلتزام باستمرارية التشغيل :تكون المحطة عاملة .وتلتزم الوكاالت المسؤولة ،في حدود المعقول،
.2
باستدامة الرصدات طويلة األجل لعنصر واحد على األقل من عناصر الغالف الجليدي .وينبغي اتخاذ التزام بمواصلة
عمليات القياس ألربع سنوات على األقل.
تحديث البيانات الشرحية وتوفيرها :تخضع البيانات الشرحية للمحطة ،بما في ذلك جميع البيانات
.3
الشرحية التي تحدد خصائص المحطة وبرنامج الرصد ،لعمليات تحديث وتعرض على بوابة المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWوكذلك موارد معلومات النظام  – WIGOSاألداة  /OSCARالسطح.
االمتثال للممارسة التنظيمية :ينبغي لعمليات الرصد التي تنفذها المحطة ،وأدوات وطرائق الرصد،
.4
وممارسات مراقبة الجودة وما إلى ذلك ،اتباع الالئحة.
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توافر البيانات والبيانات الثانوية مجاناً :تتاح البيانات بدون مقابل ،وفي الوقت الحقيقي حيثما أمكن ذلك.
.5
وينبغي أن تتاح عمليات مراقبة األرصاد الجوية الثانوية الموقعية ،وفق ما تتطلبه أفضل الممارسات المتعلقة بالشبكة
 ،CryoNetبجودة موثقة.
.6

كفاءة العاملين :ينبغي تدريب الموظفين في مجال تشغيل المحطة وصيانتها.

ثانيا:

متطلبات مجموعات شبكة الغالف الجليدي :CRYONET

.1

مجموعة الشبكة  CryoNetتتألف من محطة واحدة على األقل من محطات في الشبكة الغالف الجليدي
 .CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة  ،CryoNetإلى جانب محطة تقدم رصدات جوية نموذجية ،وتلبيان
معا متطلبات محطات الشبكة .CryoNet

.12

ينبغي أن تشمل المجموعة رصدات على مساحة أكبر من محطة رصد تقليدية.

.23

يوجد في المجموعات المتكاملة موظفون يتولون الدعم الفني.

.34

تتوافر في المجموعات المتكاملة قدرات تدريبية.

.45

ينبغي وجوديكون هناك التزام بالتمويل مالي طويل األجل .للمحطات التي تتألف منها المجموعة.

.56

تتاح البيانات بدون مقابل ،وحيثما أمكن ذلك في الوقت (شبه) الحقيقي حيثما أمكن ذلك.

.67

دعما للتسجيل في المجموعة ،يقدم مفهوم المجموعة لتوضيح النهج البحثي ،والوصول للبيانات واستخدامها،
واالرتباطات ذات الصلة.

SECTION: BC-Back cover public

القرار

(EC-73) 12

عملية مراجعة المراكز اإلقليمية التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار

(EC-73) 9

 -خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)،(2023-2020) (WIGOS
وإذ يسلم بضرورة تبني نهج موحد لمراجعة المراكز التابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تنص عليه الالئحة الفنية،
المجلد األول – المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية،
وقد نظر في التوصية  - (INFCOM-1) 13عملية مراجعة المراكز اإلقليمية للنظام )،(WIGOS
وقد نظر أيضا في عملية تسمية المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (RWCsيُشار إليها
فيما يلي باسم "عملية مراجعة المراكز اإلقليمية ) )(RWCsوتقييمها وإعادة تأكيدها ،والتي أعدتها لجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM
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يعتمد عملية مراجعة المراكز اإلقليمية ) ،(RWCsالواردة في مرفق هذا القرار ،باعتبارها إرشادات عامة لالتحادات
تبين المبادئ واإلجراءات األساسية
اإلقليمية والدول األعضاء المستضيفة لمراكز إقليمية ) (RWCsواللجنة )ِّ ،(INFCOM
لهذه العملية؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية ،واألعضاء في كل منها ،و من اللجنة ) (INFCOMاتباع عملية مراجعة المراكز
اإلقليمية ) (RWCsفي جميع التسميات الجديدة للمراكز اإلقليمية ) ،(RWCsوفي تقديرها وتقييمها الدوريين ،وإعادة
تأكيدها المحتمل؛
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تواصل ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،تطوير عملية المراكز ) (RICsباعتبارها
ممارسات وإجراءات قياسية موصى بها في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية.

مرفق القرار

(EC-73) 12

عملية تسمية المراكز اإلقليمية التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوتقييمها
وإعادة تأكيدها
.1

مقدمة

تهدف العملية الموضحة هنا إلى دعم المراجعة المنتظمة للمراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
1.1
ً
التابع للمنظمة ) (RWCsلضمان أن تقوم بمهامها وفقا الختصاصاتها ووظائفها على النحو الذي يطلبه اإلقليم ،وبما
يتماشى مع معايير المنظمة ) (WMOومبادئها التوجيهية.
ويتمثل الغرض العام من المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي تقديم الدعم والمساعدة ألعضاء المنظمة
1.2
واالتحادات اإلقليمية في جهودها الوطنية واإلقليمية الرامية إلى تنفيذ النظام ) ،(WIGOSفي إطار المرحلة التشغيلية
األولية للنظام ).(WIGOS

)(WMO

وينبغي أال تدخر االتحادات اإلقليمية جهداً إلنشاء مركز أو أكثر من المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي نطاق
1.3
مسؤولياتها ،وضمان تحديد مركز إقليمي ) (RWCمختص وحيد لكل عضو في اإلقليم.
ويمكن ألي عضو استضافة أي مركز إقليمي ) ،(RWCويمكن ألي مركز أن يغطي جميع الوظائف
1.4
1
ً
ً
ً
ً
المطلوبة ،أو يمكن أن يكون مركزا إقليميا ) (RWCموزعا بمعنى أن يستضيف عدة أعضاء "عُقدا" مختلفة ألداء وظائف
مختلفة ،لكنها تشكل في مجموعها مركزاً إقليميا ً ) (RWCواحداً .وتحقيقا ً للفعالية وتجنبا ً للبس ،ينبغي أن تكفل االتحادات
اإلقليمية عدم وجود تداخل في أنشطة ومسؤوليات مختلف المراكز اإلقليمية ) (RWCsأو عُقدها الفردية .وسيخضع كل
مركز إقليمي ) ،(RWCبما في ذلك العقد الخاصة به ،لمرحلة تجريبية قبل إقراره كمركز إقليمي ) (RWCعامل.
وتجري لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMالتقييم الفني لطلبات ترشيح المراكز
1.5
اإلقليمية ) (RWCsوتقييمها ،2بينما يكون قرار التسمية /إعادة التأكيد قراراً إقليمياً.

 1انظر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل .8
 2بالنسبة إلى المركز اإلقليمي ) (RWCال ُموزع ،تنطبق العملية الموضحة هنا على المركز اإلقليمي ) (RWCبالكامل ،حتى وإن كان
ينبغي تقييم كل عقدة على حدة ،مما يعني أن نتائج التقييم قد تتضمن استنتاجات وتوصيات بشأن أداء العُقد الفردية أو أداء المركز
اإلقليمي ) (RWCككل ،أو كالهما معاً.
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.2

المتطلبات التحضيرية

ينبغي أن يكون المركز اإلقليمي ) (RWCالمرشح قادراً على تنفيذ الوظائف اإللزامية ،على النحو المحدد
في اختصاصات المركز اإلقليمي ) 1(RWCقبل تقديم طلب الترشيح.

.3

تقديم الطلبات

يعبّر المركز اإلقليمي ) (RWCالمرشح عن نيته في تسميته مركزاً إقليميا ً ) (RWCفي وضع تجريبي عن
طريق إرسال طلب 3إلى رئيس االتحاد اإلقليمي المعني ،مع إرسال نسخة إلى رئيس اللجنة ) (INFCOMوإلى األمين
العام للمنظمة ) .(WMOوفي حالة نقص أي معلومات مطلوبة في هذا الطلب ،تبلغ أمانة المنظمة ) (WMOالمركز
اإلقليمي ) (RWCالمرشح بوجه (أوجه) القصور ،ويجب أن يكفل المركز اإلقليمي ) (RWCتقديم المعلومات الناقصة قبل
الشروع في تقييم الطلب.

.4

تقييم الطلبات

عند استكمال أي طلب مقدم ،تقوم أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) (INFCOMورئيس
4.1
االتحاد اإلقليمي المعني ،باتخاذ الترتيبات الالزمة لتقييم هذا الطلب على يد فرقة من الخبراء .ويقوم رئيس اللجنة
) ،(INFCOMبالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بإقرار هذه الفرقة (المشار إليها فيما يلي باسم فرقة التقييم).
تُقدم نتائج عملية التقييم 4،جنبا ً إلى جنب مع التوصية بقبول /رفض الطلب ،إلى رئيس اللجنة
4.2
العتمادها نيابة عن اللجنة ) ،(INFCOMوتُحال بعد ذلك إلى األمين العام للمنظمة ) .(WMOوسيبلغ األمين العام رئيس
االتحاد اإلقليمي والممثل الدائم للبلد لدى المنظمة ) (WMOبتوصية اللجنة ).(INFCOM
)(INFCOM

.5

تسمية المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي وضع تجريبي

بعد تقييم الطلب وتقديم توصية إيجابية للجنة ) ،(INFCOMيُدعى االتحاد اإلقليمي المعني إلى تسمية
5.1
المركز اإلقليمي ) (RWCالجديد في وضع تجريبي.
وقبل التسمية ،يتفق االتحاد اإلقليمي والمركز اإلقليمي ) (RWCعلى موعد مبدئي للمرحلة التجريبية وتُبلغ
5.2
به جميع األطراف المعنية5.

.6

تقييم المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي الوضع التجريبي

لن يُقيَّم أي مركز إقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي إال بعد تشغيله في وضع تجريبي بشكل مستمر
6.1
6
لمدة عام واحد على األقل ،مع تقديم تقارير شهرية منتظمة عن أداء الجودة والتقرير المرحلي النهائي ألنشطة المركز
اإلقليمي ) (RWCإلى رئيس االتحاد اإلقليمي وأمانة المنظمة ).(WMO
تبلغ أمانة المنظمة ) (WMOالممثل الدائم (الممثلين الدائمين) للعضو (األعضاء) المستضيف (المستضيفين)
6.2
للمركز اإلقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي عن بدء تقييم أي مركز إقليمي ) (RWCفي وضع تجريبي ،مع إرسال
نسخة إلى االتحاد اإلقليمي ورئيس اللجنة ).(INFCOM

 3يُتاح نموذج الطلب الخاص بترشيح المركز اإلقليمي ) (RWCفي دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل  ،8المرفق .2
 4المدة المبدئية لعملية التقييم ثالثة أشهر.
 5تعزز أمانة المنظمة ) ،(WMOكلما كان ذلك ممكنا ً ومناسباً ،التشاور بشأن البدء الفعلي للعمليات مع األعضاء المعنيين ،بما في
ذلك طلبات تسمية (أو تحديث /استعراض بيانات) منسقيهم الوطنيين المعنيين بنظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) ،(WDQMSوالذين يتولون المسؤولية عن التواصل مع المركز اإلقليمي ).(RWC
 6ينبغي إعداد التقارير الشهرية وفقا ً للنموذج الذي تقدمه أمانة المنظمة ).(WMO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

219

يقدم المركز اإلقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي تقريراً مرحليا ً( 7تقدم كل عقدة تقريراً مرحليا ً منفصالً،
6.3
في حالة المركز اإلقليمي ) (RWCال ُموزع) إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOفي غضون شهر بعد بدء عملية التقييم .وتكفل
أمانة المنظمة ) (WMOأن يكون التقرير مكتمالً ،ويُستوفى بأي معلومات إضافية ذات صلة 8قد تكون ضرورية للتقييم.
تقوم أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMباتخاذ الترتيبات الالزمة للتقييم على
6.4
يد فرقة التقييم.
تنفذ فرقة التقييم عملها بالتشاور مع الهيئات العاملة اإلقليمية ذات الصلة ،ويتم ذلك عن بُعد من حيث
6.5
المبدأ .غير أن من الممكن ترتيب زيارات ميدانية لفرقة التقييم إذا لزم األمر.
تُقدم نتائج عملية التقييم ،مشفوعة بتوصية ،9إلى رئيس اللجنة ) (INFCOMالعتمادها نيابة عن اللجنة
6.6
) ،(INFCOMثم تُحال بعد ذلك إلى األمين العام للمنظمة ).(WMO
يبلغ األمين العام رئيس االتحاد اإلقليمي والممثل الدائم للبلد المعني لدى المنظمة
6.7
اللجنة ).(INFCOM

.7

)(WMO

بتوصية

تسمية المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي وضع تشغيلي

بناء على النتائج والتوصية اإليجابية التي تُقدم إلى اللجنة ) ،(INFCOMيسمي االتحاد اإلقليمي المعني
المركز اإلقليمي ) (RWCبشكل رسمي في الوضع التشغيلي .أما بالنسبة إلى المركز اإلقليمي ) (RWCال ُموزع ،واستناداً
إلى توصية اللجنة ) ،(INFCOMقد يقرر االتحاد اإلقليمي أال يسمي سوى عقدة (عُقد) فردية باعتبارها جزءاً من المركز
اإلقليمي ) (RWCالعامل.

.8

التقييم

تقدم المراكز اإلقليمية ) ،(RWCsوفقا ً الختصاصاتها ،إلى أمانة المنظمة ) (WMOتقارير عن أنشطتها
8.1
ً
سنويا من خالل تقديم تقرير مرحلي (تقرير مرحلي لكل عقدة ،في حالة المراكز اإلقليمية ) (RWCال ُموزعة) .وتنشر
أمانة المنظمة ) (WMOتقارير المركز اإلقليمي ) (RWCعلى الموقع الشبكي للنظام ).(WIGOS
تتخذ أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMالترتيبات الالزمة لقيام فرقة التقييم
8.2
بتقييم التقارير المرحلية بانتظام بهدف تقييم امتثال المراكز اإلقليمية ) (RWCsالختصاصاتها.
تُقدم نتائج كل تقييم إلى رئيس اللجنة ) (INFCOMورئيس االتحاد اإلقليمي المعني والممثل الدائم المعني .وقد
8.3
يتعين على فرقة التقييم التحقق من قدرات وأداء المركز اإلقليمي ) (RWCمن خالل القيام بزيارات في الموقع ،إذا لزم األمر.
في حالة عدم قدرة أي مركز إقليمي ) (RWCعلى اإلبالغ عن أنشطته لفترة ال تقل عن عامين متتالين ،أو
8.4
إذا أشارت نتائج التقييم إلى عدم امتثال المركز اإلقليمي ) (RWCالختصاصاته ،تبلغ أمانة المنظمة ) (WMOرئيس اللجنة
) (INFCOMورئيس االتحاد اإلقليمي بأنه ينبغي إعادة تقييم حالة المركز اإلقليمي ).(RWC
 7يجب إعداد التقرير المرحلي وفقا ً للنموذج الذي تقدمه أمانة المنظمة ).(WMO
 8على سبيل المثال ،اإلحصاءات ذات الصلة الصادرة عن نظام إدارة الحوادث ) (IMSالعام التابع للنظام ) ،(WDQMSوالتقارير
األخرى ذات الصلة الواردة من المركز اإلقليمي ) (RWCباإلضافة إلى المواد الداعمة األخرى ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك أي
تقارير أو توصيات واردة من أفرقة /فرق العمل.
 9قد تكون التوصيات ذات صلة بالعُقد الفردية و /أو بالمركز اإلقليمي ) (RWCبالكامل .وينبغي أن تتضمن هذه التوصيات ،من
بين أمور أخرى ،اقتراحا ً إما بالتسمية وإما بعدم التسمية .وفي حال ما إذا أفادت نتائج اللجنة ) (INFCOMبأن المركز اإلقليمي
) (RWCأو عقدته (عقده) الفردية ال تستوفي المتطلبات الضرورية للتسمية ،يجوز لالتحاد اإلقليمي أن يقرر عدم استكمال التسمية،
وأن يشجع المركز اإلقليمي ) (RWCعلى تحسين أدائه ،ويقترح إعادة التقييم بعد استيفاء مقترحات اللجنة ) (INFCOMبالتحسين.
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.9

إعادة تأكيد المراكز اإلقليمية

)(RWCs

قبل كل دورة عادية للمؤتمر ،تدعو أمانة المنظمة ) (WMOرؤساء االتحادات اإلقليمية إلى إعادة تأكيد
9.1
الترتيبات المبرمة مع األعضاء اإلقليميين الستضافة المراكز اإلقليمية ).(RWCs
استناداً إلى نتائج تقييم المراكز اإلقليمية ) ،(RWCsوإلى طلب كتابي بإعادة التأكيد من الممثل الدائم
9.2
للعضو المستضيف للمركز اإلقليمي ) ،(RWCتُدعى االتحادات اإلقليمية إلى إعادة تأكيد مراكزها اإلقليمية ) ،(RWCsأو
اتخاذ التدابير المناسبة في حال ما لم يقدم المركز اإلقليمي ) (RWCخدمات ُمرضية امتثاالً الختصاصاته.

القرار

(EC-73) 13

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذكر بما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS

)(2

القرار  - (EC-71) 8دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1165

وإذ يشير إلى:
)(1

)(2

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

(2023-

القرار  - (EC-73) 11تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع
المنظمة رقم  ،)1160القسم ،2.4.1

وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 10دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم ،)1165
وقد درس أيضا النسخة المحدَّثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1165
التي اقترحتها لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMعلى النحو الوارد في مرفق هذا القرار،
يقرر اعتماد النسخة المحدثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  ،)1165على النحو الوارد في مرفق هذا القرار ،على أن يبدأ سريانها اعتباراً من  1تشرين األول /أكتوبر ،2021
يطلب إلى األمين العام:
)(1

)(2

نشر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1165
بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛
كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛
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يطلب من اللجنة ) (INFCOMمواصلة تطوير وتحسين دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم  )1165بمواد إضافية عند توافرها وفقا ً للقرار  - (EC-73) 9خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(2023-2020؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

استخدام دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم  )1165في

تنفيذ المواد ذات الصلة من الالئحة الفنية؛
)(2

تقديم تعقيبات إلى األمين العام عن ُسبل تحسين الطبعات الالحقة ل دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ).(WIGOS

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  - (EC-71) 8دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم  ،)1165الذي لم يعد ساريا ً.

مرفق القرار

(EC-73) 13

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165
(الوثيقة)EC-73-d04-2(6)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_ar.docx :
مالحظة المحرر :يستخدم أعضاء المجلس التنفيذي الرابط أعاله العتماد مسودة الطبعة الجديدة .وسينشر المطبوع النهائي على
موقع مكتبة المنظمة ).https://public.wmo.int/en/resources/library :(WMO
SECTION: Cover green

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
SECTION: TitlePage

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
SECTION: ISBN-Guides
SECTION: Revision_table

سجل التعديالت المدخلة على المطبوع
TABLE: Revision table

التاريخ

الجزء /الفصل/
القسم
الفصل

2

الغرض من التعديل

اقترحه

تحديث وفقا ً للقرار  - (Cg-18) 35محددات هوية لجنة البنية التحتية/
محطات النظام ()WIGOS
األمانة

اعتمده
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الفصل

3

الفصل

10

 3.2و3.3

الفريق العامل المعني
بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي
األمانة

تحديث وفقا ً للقرار  - (Cg-18) 35محددات هوية الفريق العامل المعني
بالمراقبة العالمية
محطات النظام ()WIGOS
للغالف الجليدي
لجنة البنية التحتية/

SECTION: Table_of_contents
SECTION: Pr-Preliminary_pages
مقدمة Chapter title in running head:

مقدمة
لمحة عامة
هذه هي الطبعة الثانية من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع
بناء على قرار المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ،الذي طلب فيه المؤتمر
المنظمة رقم  ،)1165الذي أ ُعد ً
وبناء أيضا ً على اعتماد المؤتمر السابع عشر لالئحة الفنية
بدء المرحلة قبل التشغيلية ) (2019-2016للنظام )،(WIGOS
ً
(مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1160اعتباراً من  1تموز /يوليو  .2016ويحدد هذان المطبوعان في جوهرهما ماذا يتعين رصده ،ومتى
وكيف ،حتى يتمكن األعضاء من الوفاء بمقتضيات الرصد ذات الصلة.
واستكماالً لهذه األنشطة ،طلب المؤتمر السابع عشر من أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOأن تنشر
مجموعة من التوجيهات ضمن دليل أولي يُنقح ويُحسن تدريجيا ً خالل المرحلة قبل التشغيلية للنظام ) .(WIGOSوقد أخذ
هذا الطلب شكالً رسميا ً باتخاذ المجلس التنفيذي التابع للمنظمة ) (WMOفي دورته السابعة والستين قراراً بإعادة إنشاء
فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(ICG-WIGOSالذي من
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اختصاصاته استكمال المواد التنظيمية المتعلقة بالنظام ) (WIGOSبالمعلومات اإلرشادية والتوجيهات الفنية الالزمة
المدرجة في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1165واعتمد المجلس التنفيذي
الطبعة األولى من هذا الدليل في دورته التاسعة والستين بموجب القرار  - (EC-69) 2الصيغة األولية لدليل النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة.
األولي للنظام  WIGOSكان يهدف إلى مساعدة األعضاء على االمتثال لعدد من مواد الالئحة
ومن ثم ،فإن هذا الدليل ّ
الجديدة التي تسري اعتباراً من  1تموز /يوليو  .2016وقد أعدته األمانة ،ال سيما مكتب مشروع النظام  ،WIGOSمع
مدخالت من الخبراء الفنيين في فرق العمل التابعة للفريق ) (ICG-WIGOSواللجان الفنية الرئيسية (لجنة النظم األساسية
) (CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ).)(CIMO

الغرض والنطاق (مالحظة تحريرية :قيد التحديث)
توفر هذه الطبعة من الدليل مادة ذات صلة ببعض المواد الجديدة المتعلقة بالنظام  .WIGOSوتتناول المواضيع الواردة
فيها النظام الجديد لمحددات هوية محطات النظام  ،WIGOSوالمتطلبات الجديدة لتسجيل البيانات الشرحية وإتاحتها على
النحو المحدد في معيار البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSوأداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد OSCARالجديدة
التي يجب أن يستخدمها األعضاء لتقديم البيانات الشرحية من أجل عملية التجميع العالمية التي تقوم بها المنظمة
) ،(WMOومبادئ التصميم الجديدة لشبكات الرصد ،وتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني ،وشراكات بيانات
النظام  ،WIGOSوالمراكز اإلقليمية للنظام  ،WIGOSونظام مراقبة جودة بيانات النظام  WIGOSفيما يتعلق بالرصدات
السطحية.
المكونة للنظام
وستوفر النسخ المقبلة من هذا الدليل توجيها ً مفصالً ومبادئ توجيهية فنية بشأن كيفية إنشاء نُظم الرصد
ِّ
 WIGOSوتشغيلها وإدارتها من أجل إجراء الرصدات على نحو يمتثل لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة  ،)49المجلد
وستفسر هذه
األول ،الجزء األول ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160
ّ
النسخ وتبيِّن ممارسات النظام  WIGOSوإجراءاته ومواصفاته وسترمي إلى مساعدة الموظفين الفنيين واإلداريين في
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا المسؤولين عن شبكات محطات الرصد في المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا والهيئات األخرى في إعداد تعليمات وطنية لموظفي الرصد.
وينبغي استخدام هذا الدليل باالقتران مع الكثير من أدلة المنظمة ) (WMOاألخرى ذات الصلة ووثائقها الفنية
والمطبوعات المتعلقة بالموضوع .فدليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8مثالً هو المرجع ذو الحجية
فيما يتعلق بجميع األمور ذات الصلة بأدوات وطرق الرصد .وينبغي الرجوع إليه لالطالع على بيانات أكثر تفصيالً
وعلى الممارسات الفضلى .أما الخطوة الالحقة المتمثلة في الكيفية التي يحدث بها تشفير الرصدات واإلبالغ بها فيرد
بيانها في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  .)306ودليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  )488هو
المرجع ذو الحجية فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بالنظام العالمي للرصد )(GOS
إجراءات تعديل الدليل
مفصل بشأن إجراءات تعديل أدلة المنظمة ) (WMOالتي تدخل في نطاق مسؤولية لجنة النظم األساسية
يرد شرح
ّ
) ،(CBSفي تذييل األحكام العامة من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم .)1160
قائمة المطبوعات ذات الصلة
مكملة للمواد القائمة
يتّبع إعداد هذا الدليل نهج "الطبقة الرقيقة" ،بمعنى أنه ال يرمي سوى إلى نشر مادة إضافية وجديدة ّ
في األدلة الموجودة .وجميع التوجيهات المتعلقة بنظم الرصد والموجودة في أي من أدلة المنظمة ) (WMOأو مراجعها
هي فعليا ً مواد توجيهية خاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وفيما يلي قائمة المطبوعات المناسبة وذات الصلة بدليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم  .)1165وأنسب تلك المطبوعات مبيّنة بعالمة نجمية (*) يليها اسم المطبوع .ويُشار أيضا ً إلى المطبوعات داخل
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أقسام هذا الدليل حيثما كانت هناك نقطة محددة جداً يجب إبرازها .وهذه المطبوعات متاحة جميعها على الرابط
 .http://library.wmo.int/opac/index.phpويمكن القيام بعملية البحث باستيفاء الحقل " "WMO/No.أو الحقل "WMO/TD-
 "No.برقم المطبوع المقابل.
(أ)

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلدات من األول إلى الثالث

(ب) المراجع:
’‘1

مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد األول  1 -والمجلد األول -

’‘2

مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم )386

’‘3

األطلس الدولي للسُحب (مطبوع المنظمة رقم )407

’‘4

مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1060

’‘5

مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم *)1160

2

(ج) األدلة:

(د)

’‘1

دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم *)8

’‘2

دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم *)100

’‘3

دليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية (مطبوع المنظمة رقم )134

’‘4

دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول*

’‘5

دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات (مطبوع المنظمة رقم )305

’‘6

دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم *)488

’‘7

دليل نظام إدارة الجود ة من أجل تقديم خدمات األرصاد الجوية ألغراض المالحة الجوية الدولية (مطبوع
المنظمة رقم )1001

’‘8

دليل تنفيذ نظام إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم
)1100

’‘9

دليل نظام معلومات المنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )1061

’‘10

دليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم ،)1083
المجلد األول

’‘11

دليل عمليات الرصد على متن الطائرات (مطبوع المنظمة رقم )1200

الوثائق الفنية /المالحظات الفنية:
’‘1

شبكة الرصد السطحي المرجعية لإلشعاع ) ،(BSRNمرجع العمليات ،مجموعة مطبوعات البرنامج
العالمي للبحوث المناخية رقم ( 121الوثيقة الفنية للمنظمة رقم )1274
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دليل شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSNوشبكة رصد الهواء العلوي
التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GUANتقرير النظام العالمي لرصد المناخ رقم ( 144الوثيقة الفنية
للمنظمة رقم 1558؛ تحديث  2010لـ )GCOS-73

’‘3

الجداول الدولية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  ،188المطبوع الفني للمنظمة رقم *)94

’‘4

مرجع قياس مستوى سطح البحر وتفسيره ،التقرير الفني للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMرقم ،31
(الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  ،)1339المجلد الرابع

’‘5

مذكرة بشأن طرائق التوحيد القياسي للحد من الضغط في الشبكة الدولية للمحطات السينوبتيكية ،المالحظة
الفنية رقم ( ،61مطبوع المنظمة رقم  ،154المطبوع الفني للمنظمة رقم )74

’‘6

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،2023-2016 :تقرير
المراقبة العالمية للغالف الجوي رقم ( 228الوثيقة الفنية للمنظمة رقم *)1384

(هـ) المبادئ التوجيهية والمطبوعات األخرى ذات الصلة:
’‘1

معيار البيانات الشرحية للنظام )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1192

’‘2

المبادئ التوجيهية الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام  WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام
(مطبوع المنظمة رقم )1224

’‘3

الدليل المرجعي لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ( AMDARمطبوع
المنظمة رقم )958

’‘4

تقارير المراقبة العالمية للغالف الجوي

’‘5

الشبكة المرجعية لرصد الهواء العلوي ) (GRUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ – مرجع ،التقرير
الفني للنظام  WIGOSتقرير النظام ) (GCOSرقم 170

’‘6

الشبكة المرجعية لرصد الهواء العلوي ) (GRUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ  -دليل ،التقرير
الفني للنظام  ،WIGOSتقرير النظام ) (GCOSرقم 171

’‘7

مراجع برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه

’‘8

كتالوج اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالخاص بالممارسات والمعايير (مراجع وأدلة المنظمة )،(WMO
معايير الرصد ،من قبيل مراجع وأدلة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ))(IOC

’‘9

مطبوعات ووثائق برنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات

’‘10

الخطة الطويلة األجل السادسة للمنظمة )( (2011-2004مطبوع المنظمة رقم )962

WIGOS

)(GAW

)(HWRP

SECTION: Chapter First
…مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد التا Chapter title in running head:

 .1مدخل للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS
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1.1

الغرض والنطاق

تحدد الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول ،ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160أن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOهو

إطار لجميع نظم الرصد التابعة للمنظمة ولمساهمات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة دعما ً
لبرامج المنظمة ) (WMOوأنشطتها.
1.2

المكونة للنظام
نظم الرصد
ّ

WIGOS

المكونة للنظام  WIGOSالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمراقبة العالمية للطقس )،(WWW
تشمل نُظم الرصد
ِّ
وعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) ،(GAWونظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع
لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ) (HWRPالتابع للمنظمة ) ،(WMOوعنصر الرصد في برنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GCWبما في ذلك شبكات تلك النظم والبرامج السطحية القاعدة والفضائية القاعدة.
المكونة المذكورة أعاله جميع مساهمات المنظمة ) (WMOوالنُظم المشمولة برعاية مشتركة ،فضالً عن
وتشمل النظم
ِّ
مساهماتها في اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSونظم
الرصد المشمولة برعاية مشتركة هي النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات
) ،(GOOSوكالً من المشاريع المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ،(UNESCOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس الدولي
للعلوم.
1.3

الحوكمة واإلدارة

تنفيذ وتشغيل النظام

WIGOS

يشكل تنفيذ النظام  WIGOSنشاطا ً متكامالً لجميع نظم الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOوالتي تشارك في رعايتها :وهو
يدعم جميع برامج المنظمة ) (WMOوأنشطتها .وللمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية ،بدعم من هيئاتها العاملة
توجه اللجان الفنية الجوانب
الخاصة بكل منها ،دور موجه في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSكما ّ
الفنية لتنفيذ النظام  ،WIGOSمع االضطالع بدور الريادة من خالل لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد.
وقد جرت مرحلة تنفيذ إطار النظام  WIGOSفي الفترة  .2015-2012واتبعت خطط التنفيذ وأنشطته هيكالً يستند إلى
ويصورها تخطيطيا ً الشكل :1.1
عشرة مجاالت نشاط رئيسية ترد قائمة بها أدناه
ّ
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-1_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 1.1مجاالت النشاط الرئيسية العشرة لتنفيذ إطار النظام  WIGOSوالعالقة بينها
END ELEMENT

(أ)

إدارة تنفيذ النظام WIGOS؛

(ب) التعاون مع نظم الرصد التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها ومع المنظمات والبرامج الدولية الشريكة؛
(ج) تصميم وتخطيط وتعزيز تطور النظام WIGOS؛
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تشغيل وصيانة نُظم الرصد؛

(هـ) إدارة الجودة؛
(و)

التوحيد القياسي ،وقابلية النظام للتشغيل المشترك ،وتوافق البيانات؛

(ز)

مصدر معلومات النظام WIGOS؛

(ح) اكتشاف البيانات ،وتوافر (البيانات والبيانات الشرحية) وحفظها؛
(ط) تطوير القدرات؛
(ي) االتصاالت والتوعية.
واستناداً إلى إطار النظام  ،WIGOSفإن المجاالت الخمسة ذات األولوية لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  WIGOSيجري
تناولها في الفترة  ،2019-2016وهي تدعم إنجاز األولويات االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوترد أدناه قائمة المجاالت
الخمسة ذات األولوية ،ويرد تصوير تخطيطي لها في الشكل :1.2
(أ)

تنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني؛

(ب) المواد التنظيمية والتوجيهية الخاصة بالنظام WIGOS؛
(ج) مورد معلومات النظام WIGOS؛
(د)

نظام مراقبة جودة بيانات النظام WIGOS؛

(هـ) المراكز اإلقليمية للنظام .WIGOS
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-2_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 1.2المجاالت الخمسة ذات األولوية لمرحلة ما قبل تشغيل النظام

WIGOS

SECTION: Chapter
 WIGOSمحددات هوية محطات النظام Chapter title in running head:

محددات هوية محطات النظام
ّ
.2

WIGOS

2.1

أساسيات

2.1.1

نظام مح ّددات الهوية محطات في النظام

WIGOS
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َّ
نظام ِ ّ
محدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
محددات الهوية محطات في النظام WIGOS 1
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160الملحق .2.12
ويجب أن يكون في كل محطة رصد محدد هوية واحد على األقل لمحطة تابعة للنظام  .WIGOSوتربط محدد
(محددات) الهوية المحطة بالبيانات الشرحية للنظام .WIGOS
ويتألف ِ ّ
محدد الهوية في النظام  WIGOSمما يلي:
TABLE: Table no lines

سلسلة محددات الهوية
في النظام WIGOS
(الرقم)

ُمصدر محدد الهوية
(الرقم)

محدد الهوية المحلي
(األحرف)

رقم اإلصدار
(الرقم)

ولم ت ُ َّ
حدد سوى السلسلة  0من سالسل محددات الهوية في النظام  .WIGOSوت ُستخدم هذه السلسلة لتحديد هوية محطات
الرصد.
2.1.2

نصيحة موجهة إلى مستخدمي مبادئ محددات الهوية في النظام

WIGOS

يجب أن يكون في كل محطة رصد محدد هوية واحد على األقل لمحطة تابعة للنظام  .WIGOSوتربط محدد (محددات)
الهوية المحطة بالبيانات الشرحية للنظام .WIGOS
ِّ
يفسر المستخدمون أي أنماط يرونها
وليس
لمحددات الهوية في النظام  WIGOSمعنى في حد ذاتها ، .ويجب فيجب أال ّ
في هذه المحددات؛  .وفيما يتعلق بمحددات هوية محطات النظام  WIGOSوينبغي أن يستعمل المستخدمون التجميعات
العالمية للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSالتابعة للمنظمة  ،WMOمثل األداة  /OSCARالسطح  ،بوصفها المصادر
الرسمية لالطالع على البيانات الشرحية للمحطة المرتبطة بمحدد الهوية.
2.1.3

تسجيل محددات هوية محطات الهوية في النظام  WIGOSفي تقارير الرصد (في أنساق التبليغ الموجودة
الخاصة بالمنظمة ))(WMO

محددات الهوية محطات في النظام  WIGOSال يمكن عرضها في أنساق الشفرة األبجدية الرقمية التقليدية من قبيل
 12 SYNOPأو  .FM-35 TEMPويتعين استخدام مكافئات نماذج الشفرات الجدولية ( FM-94 BUFRأو ،FM-95 CREX
أو ،في المستقبل ،نماذج الشفرات الجدولية) .ويتاح في < HYPERLINK: Paragraphالقسم >( 2.2النموذجان
 )BUFR/CREXمزيد من المعلومات عن تمثيل محدد الهوية.

FM-

أما المراكز غير القادرة على معالجة نماذج الشفرات الجدولية فإنها لن تستطيع االطالع على التقارير الواردة من
المحطات التي ال توجد لديها سوى محددات الهوية محطات الخاصة بالنظام .WIGOS
2.1.4

نصيحة موجهة إلى المسؤولين عن تخصيص محددات الهوية في النظام

WIGOS

كما ورد أعاله ،يجب أن تكون جميع محطات الرصد مرتبطة بمحدد هوية واحد على األقل من محددات هوية محطات
النظام  .WIGOSومحدد هوية محطة من محطات النظام  WIGOSال يمكن أن يكون مرتبطا ً سوى بمحطة واحدة فقط.
وإذا ُكنتم بحاجة إلى معلومات إضافية بعد قراءة هذه التوجيهات ،يرجى االتصال باألمانة على عنوان البريد
اإللكتروني.wigos-help@wmo.int :
2.1.54

تعيين محددات الهوية في النظام  WIGOSلمحطات الرصد

 1يستخدم المصطلح "محددات هوية النظام  "WIGOSأو  WSI/WSIsفي هذا الدليل كاختصار لمصطلح "محددات هوية محطات
النظام ."WIGOS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

229

عملية تخصيص محدد هوية للمحطات التابعة في للنظام النظام  WIGOSترد في الشكل المبين في هذا القسم.
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_2_ar.eps
END ELEMENT

ملخص إجراء تخصيص محدد هوية لمحطة في النظام

WIGOS
END ELEMENT

ويجوز وينبغي لمحطات الرصد التي يكون برنامج من برامج المنظمة ) (WMOقد خصص لها محددات هوية قبل بدء
العمل بمحددات الهوية المحطات في النظام ( WIGOSأي قبل  1تموز /يوليو  )2016أن تواصل استخدام محددات الهوية
تلك ،وليست مطالبة بأن تكون لها محددات هوية إضافية ت ُنشأ من أجلها .وفيما يتعلق بمرافق الرصد هذه ،يمكن
استخالص محدد هوية المحطات في النظام  WIGOSمن محدد الهوية الذي كان موجوداً سابقا ً باستخدام الجداول الوارد
أدناه .وعالوة على ذلك ،إذا تولت المحطة مسؤوليات جديدة (من قبيل بدء محطة طيران في اإلبالغ بالمعلومات
السينوبتيكية للمراقبة العالمية للطقس) ،يمكن أيضا ً استخدام محدد الهوية في النظام  WIGOSفي ذلك السياق الجديد،
حتى وإن كان قد است ُخلص من محدد هوية محطة للنظام  WIGOSمرتبط ببرنامج مختلف (في هذا المثال ،يمكن أن
يستخدم التقرير السينوبتيكي محدد هوية المحطة في النظام  WIGOSالمستمد من < HYPERLINK: Paragraphمؤشر
المواقع الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي> .)2
ومع أنه من الممكن أن تكون لمحطة رصد لها أكثر من محدد هوية واحد للمحطات في النظام  ،WIGOSفمن
ً
المستصوب ربط أقل عدد ممكن من محددات الهوية بمحطة واحدة .ولذا ،إذا كانت محطة رصد مرتبطة فعال بمحدد
هوية في النظام  ،WIGOSأو مرتبطة بمحدد هوية صادر عن برنامج تابع للمنظمة ) (WMOأو شريك لها ،ينبغي عدم
إصدار محدد هوية إضافي للمحطة في النظام .WIGOS
وأعضاء المنظمة ) (WMOوحدهم الذين لديهم شفرة 3قطرية عددية حسب  ،ISO 3166-1يمكنهم أن يحددوا شفرتهم
القطرية باعتبارهم الجهة المصدرة لقيمة محدد الهوية لمحطات الرصد التابعة لها والمنشأة حديثا ً .فيمكن مثالً إلدارة
األرصاد الجوية الكورية أن تستخدم الرقم " "410باعتبارها الجهة المصدرة لرقم محدد الهوية .ويتضمن الهيكل
مجموعة مفتوحة من أرقام المحطات يمكن إلدارة األرصاد الجوية الكورية تعريفها وتخصيصها لشبكتها اآلخذة في
التوسع (مثل .)0-410-0-XXXX
ويجوز لبرامج المنظمة  WMOالتي فُوضت إليها سلطة إصدار محددات الهوية في النظام ( WIGOSويُشار إليها فيما
يلي باسم "جهات إصدار محددات النظام  ،)"WIGOSمثل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (،)CTBTO
فضالً عن الهيئات القائمة على البرامج  GAWو GCWو ،GRUANأن تستخدم جهة إصدار محددة لقيم محددات الهوية
عند إصدار محددات النظام  WIGOSالخاصة بمحطات الرصد التي تساهم في الشبكة المعنية نيابةً عن األعضاء وفقا ً
للشروط المحددة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (( )WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1160
وترد في الجدول  2.1قائمة بالجهات المصدرة لقيم محددات الهوية التي ُخصصت لمحطات الرصد.
الجدول  - 2.1الجهة المصدرة لقيم محددات الهوية لمحطات الرصد
TABLE: Table horizontal lines

 2تُنشر مؤشرات المواقع ومعانيها في موقع منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة .)Doc 7910

 3مالحظة تحريرية :سيُضاف هنا إشارة إلى "شفرة قطرية عددية حسب "ISO 3166-1
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النطاق

المصدر
فئة ُ

0

مخصصة لالستخدام األداة  OSCARتخصص القيمة
الداخلي بواسطة
األداة OSCAR

1–9999

الدولة العضو التي
توجد لها أو اإلقليم
العضو الذي توجد
له شفرة قطرية
رقمية حسب

طريقة التخصيص

استخدام شفرة قطرية رقمية مكونة من ثالثة
أرقام حسب ( ISO 3166-1حسب العُرف
تبين األصفار األولى في محددات الهوية
ال َّ
في النظام  .)WIGOSانظر الموقع الشبكي
للمنظمة ISO

إجراءات تخصيص رقم اإلصدار ومحدد
الهوية المحلي
تحددها األداة

OSCAR

المصدر إجراءاته .ويتاح مزيد من
يحدد ُ
التوجيهات في
< HYPERLINK: Paragraphالقسم >.2.3

ISO 3166-1

 10000–1199910999الدولة العضو التي
ال توجد لها أو
اإلقليم العضو الذي
ال توجد له شفرة
قطرية رقمية حسب

تخصص أمانة المنظمة ) (WMOرقما ً متاحا ً
بناء على الطلب

المصدر إجراءاته .ويُتاح مزيد من
يحدد ُ
التوجيهات في
< HYPERLINK: Paragraphالقسم >.2.3

ISO 3166-1

 1200011000–19999مخصصة لالستخدام تحدد فيما بعد
في المستقبل

تحدد فيما بعد

محددات الهوية في النطاقات  21999-20000و 39999-22000ال يقصد بها سوى أن تُستخدم لتخصيص محددات
هوية في النظام  WIGOSلمرافق الرصد التي كان يوجد لديها واحد أو أكثر من محددات هوية موجودة سلفاً.
 20000–2199920999أمانة المنظمة
) (WMOفيما يتعلق < HYPERLINK: Paragraphالقسم >< HYPERLINK: Paragraph .2.4القسم >.2.4
بمحددات الهوية
القائمة المرتبطة
سابقا ً ببرامج
المنظمة )(WMO
(قبل  1تموز /يوليو
 - )2016االستثناء
هو  20008الذي
ينطبق على كل
المحطات المرتبطة
بالبرنامج GAW
21000–21999

برامج المنظمة
( )WMOالتي
فُوضت إليها سلطة
إصدار محددات
جديدة للنظام
WIGOS

22000–22999

ترد تفاصيل في

ترد تفاصيل في

ترد تفاصيل في

ترد تفاصيل في

< HYPERLINK: Paragraphالقسم << HYPERLINK: Paragraph .2.5القسم <.2.5

4

البرامج التي تشارك ترد تفاصيل في
المنظمة (< HYPERLINK: Paragraph )WMOالقسم << HYPERLINK: Paragraph .2.5القسم <.2.5

 4أي بعد  1تموز /يوليو

ترد تفاصيل في

2016
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في رعايتها ،فيما
يخص المحددات
الجديدة في النظام
WIGOS
–2200023000
3999923999

ترد تفاصيل في

المنظمات /البرامج
< HYPERLINK: Paragraphالقسم >< HYPERLINK: Paragraph .2.5القسم >.2.5
الشريكة للمنظمة
( ،)WMOفيما
يخص المحددات
الجديدة في النظام
WIGOSأمانة
المنظمة ()WMO
فيما يتعلق بمحددات
الهوية المرتبطة
ببرامج المنظمات
الشريكة

 4000024000–65534مخصصة لالستخدام تحدد فيما بعد
في المستقبل
65535

2.2

ترد تفاصيل في

تحدد فيما بعد

القيمة غير موجودة
(قيمة محجوزة في
نماذج الشفرات
الجدولية)

النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية الخاص بمحددات الهوية في
النظام WIGOS

يبين هذا القسم كيفية تمثيل محددات الهوية في محطات النظام  WIGOSفي نماذج الشفرات المعيارية.
2.2.1

الحد من الغموض من خالل استخدام محددات هوية محطات الهوية في النظام  WIGOSبانتظام

قد يكون لمرفق رصد محددات هوية متعددة لمحطات في إطار النظام  .WIGOSومن الممكن ،باستخدام األداة
( )OSCARاكتشاف جميع محددات هوية محطات النظام  WIGOSالمرتبطة بذلك المرفق .ونظريا ً ،يتيح هذا استخدام
أي محددات هوية محتملة في النظام  WIGOSفي تقرير رصدة ،ولكن في الممارسة العملية من شأن ذلك أن يؤدي إلى
عبء عمل كبير إضافي بالنسبة لجميع مستخدمي الرصدة .واتباع نهج منضبط فيما يتعلق باستخدام محددات هوية
محطات النظام  WIGOSفي تقرير سيقلل من حجم العمل بالنسبة للمستخدمين النهائيين.
2.2.2

اختيار محدد هوية محطات النظام  WIGOSالذي يجب استخدامه

الممارسات التالية سيجعل من األيسر بالنسبة لمستخدمي تقارير الرصد أن يربطوا رصدات من مرفق رصد واحد:
(أ)

استخدم نفس محدد الهوية الخاص بالنظام  WIGOSفيما يتعلق بجميع التقارير من نفس النوع التي ترد من مرفق
الرصد ذلكً .
مثال ،استخدم دائماً نفس محدد الهوية للتقارير السينوبتيكية للرصد السطحي؛

(ب) استخدم محدد هوية محطات برامج المنظمة ) (WMOالمرتبطة بنوع الرصدة التي يجري اإلبالغ بها في حالة
وجودهً .
مثال ،محدد هوية محطة في النظام  WIGOSمرتبط بمحدد هوية المحطة األرضية التابعة للمراقبة
العالمية للطقس يمكن استخدامه فيما يتعلق بالتقارير السينوبتيكية عن الرصد السطحي؛
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(ج) ال يُشترط إدخال محددات هوية جديدة لمحطات في النظام
كمحطة في النظام ً .WIGOS
المبلغ بها ،إذا كان للمرفق محدد هوية في النظام
مثال ،أياً كان نوع الرصدة ُ
WIGOS

إذا كان لمرفق الرصد بالفعل محدد هوية

 WIGOSمستمد من محدد هوية محطة المراقبة العالمية للطقس ،من الممكن استخدام محدد الهوية في النظام
 WIGOSلإلبالغ بأي نوع من الرصدات  -ولكن ،عند اتباع الممارسة (أ) أعاله ،قد تستخدم أنواع مختلفة من
ً
التقارير محدد هوية مختلفاً
موجودا سلفاً.

2.2.3

الرسائل التي ال تتضمن إال تقارير من محطات لها محدد هوية موجود سلفا في النظام  WIGOSفيما
يتعلق بنوع التقرير الذي يجري تبادله

في حاالت كثيرة ،من قبيل الرصدات السطحية من المحطات األرضية التابعة للمراقبة العالمية للطقس التي تجري في
محطات كانت موجودة قبل إدخال محددات هوية محطات في النظام  ،WIGOSال يلزم أي تغيير لإلبالغ من تلك
المحطات في النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) (BUFRأو النموذج الحرفي لتمثيل البيانات
وتبادلها ) .(CREXوينبغي اإلبالغ بمحدد الهوية الموجود مثلما كان يحدث في الماضي.
ومع ذلك ،تتمثل ممارسة جيدة أيضا ً في اإلبالغ بمحدد الهوية المشتق لمحطات في النظام .WIGOS
2.2.4

الرسائل التي تتضمن تقارير من محطات ليس لها محدد هوية محطات موجود سلفا في النظام
فيما يتعلق بنوع التقرير الذي يجري تبادله

WIGOS

سيلزم بالنسبة لمرافق الرصد الجديدة ،أو تلك التي ت ُبلغ عن أنواع جديدة من الرصد ،أن ت ُبلغ عن محدد هوية محطات
النظام  WIGOSالكامل .والرسائل التي تستخدم النموذج  BUFRوالنموذج  CREXوتتضمن تقارير من محطات ال يوجد
لها محدد هوية موجود سلفا ً مناسب لذلك النوع من التقرير يتعين عليها أن تدرج المتوالية  3 01 150التابعة للنموذجين
 BUFRو CREXلتمثيل محدد هوية محطات في النظام .WIGOS
وإذا لم يكن هناك محدد هوية موجود سلفا ً ،ينبغي تحديد القيمة لمحدد هوية المحطة في المتوالية المعيارية للنموذجين
 BUFR/CREXكقيمة "غير موجودة".
2.2.5

اإلبالغ بمحدد هوية محطات في النظام  WIGOSفي رسالة بالنموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات
األرصاد الجوية ) (BUFRأو النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلها )(CREX

عند إعداد رسالة بالنموذج  BUFRأو بالنموذج  CREXتشير إلى محددات هوية محطات في النظام  WIGOSيجب أن
تظهر المتوالية  3 01 150في الرسالة قبل المتوالية التي تصف المعلومات الواردة من تلك المحطات.
وهذا يعني أن محتويات الرسالة ينبغي أن تكون بالترتيب التالي:
> متوالية محدد هوية محطة في النظام العالمي المتكامل للرصد
> متوالية البيانات التي يُبلغ بها <

)< (3 01 150

مبادئ توجيهية إضافية بشأن سبل تقديم محدد النظام  WIGOSفي الرسائل بالنموذجين  BUFRو:CREX
[الموضع]
)(1

عندما يُبلغ األعضاء عن البيانات باستخدام قوالب النموذجين ) (CREX) /(BUFRالمحددة في المواد
(القسم  ،dالجزء  ،Cالمجلد  I.2من مرجع الشفرات) أو باستخدام المتواليات األخرى للنموذجين )/(BUFR
) (CREXالمالئمة لإلبالغ عن مجموعات محددة من البيانات ويدرجون محدد هوية النظام ،WIGOS
ينبغي إدراج متوالية اإلبالغ عن محدد الهوية ) )3 01 150( (WSIقبل قوالب النموذجين )/(BUFR
) (CREXأو المتواليات األخرى للنموذجين ) (CREX) /(BUFRفي رسائل النموذجين ).(CREX) /(BUFR
B/C
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وتتوافر النسخة الكاملة من مرجع الشفرات وتحديثاته المتعلقة بمحدد الهوية  )(WSIعلى الموقعين
الشبكيين:
www.wmo.int/WMOCodes/WMO306_vI2/VolumeI.2.html
www.wmo.int/WMOCodes/Amendments/2017/fastTrack/FT2017–1_en.pdf

[طريقة التشفير]
)(2

عندما يُبلغ األعضاء عن بيانات صادرة من مواقع رصد ذات محددات هوية تقليدية للمحطات ،من قبيل
رقم مجموعة تابعة للمنظمة ) /(0 01 001) (WMOرقم محطة تابعة للمنظمة ) (0 01 002) (WMOومحدد
هوية منصة عائمة ) ،(0 01 005ينبغي أيضا ً أن ت ُبلغ هذه البيانات إلى جانب محدد الهوية ) (WSIالمناظر
) ،(3 01 150لكفالة استمرارية استخدام البيانات .ومن ناحية أخرى ،ينبغي اإلبالغ عن محددات الهوية
التقليدية للمحطات بوصفها "مفقودة" عندما ال يتوافر لدى مواقع الرصد محددات هوية تقليدية.

[اإلصدارات القابلة للتطبيق]
)(3

رسائل النموذجين ) (CREX) /(BUFRالتي تتضمن متوالية لإلبالغ عن محدد الهوية
ينبغي أن تأخذ رقم إصدار الجدول الرئيسي  28أو ما يليه ،ألن المتوالية  3 01 150غير معرفة في
الجداول ذات أرقام إصدار تسبق .28

)(3 01 150) (WSI

[إخطار مسبق]
)(4

ينبغي أن يصدر األعضاء إخطاراً مسبقا ً بثالثة أشهر على األقل قبل بدء توزيع التقارير الجديدة التي
تتضمن كالً من محدد الهوية التقليدية للمحطات ومحدد الهوية ) ،(3 01 150) (WSIمع اإلشارة بوضوح
إلى تاريخ التغيير ومحدد الهوية ) (WSIومحدد الهوية التقليدية المناظرة للمحطات (إن وجدت) وعناوين
النشرات الجديدة والقائمة .وسيُبلّغ جميع األعضاء بهذه التغييرات من خالل رسائل اإلخطار البرقي
المسبق المتعلق بعمل المراقبة العالمية للطقس ) (METNOالمحددة في مرجع النظام العالمي لالتصاالت
) (GTSوكمدخل في النشرة اإلخبارية التشغيلية.

[التوزيع غير المتوازي]
)(5

ال يفضل التوزيع المتوازي لرسائل النموذجين ) ،(CREX) /(BUFRمع أو بدون محدد الهوية
) (3 01 150الذي يتألف من نفس المحتويات ،نظرا ً ألن الرسائل التي ت ُشفر وفقا ً للممارسة الواردة في )(2
أعاله تلبي متطلبات المستخدمين ،واالزدواجية في اإلبالغ عن نفس المحتويات يمكن أن يؤدي إلى إرباك
المستخدمين.

2.2.6

اإلبالغ بمحدد هوية محطات النظام  WIGOSإذا كانت بيئة اإلبالغ ال يمكن أن تتعامل إال مع الشفرات
األبجدية الرقمية التقليدية

)(WSI

ال يمكن تمثيل محددات هوية محطات النظام  WIGOSبنماذج الشفرات األبجدية الرقمية التقليدية .وعالوة على ذلك ،ال
يمكن تبادل الرصدات إال بالشفرات األبجدية الرقمية التقليدية إذا كان مرفق الرصد قد ُخصص له محدد هوية تقليدي
لمحطة تابعة للمراقبة العالمية للطقس .أما مرافق الرصد التي لم يُخصص لها محدد هوية لمحطة تابعة للمراقبة العالمية
للطقس فيجب عليها تبادل رصداتها باستخدام نماذج الشفرات الجدولية ).(TDCF
غير أن قد يكون من الضروري في بعض الظروف اإلبالغ دوليا ً برصدات من محطات ليس لديها محدد هوية في
النظام  WIGOSموجود سلفا ً وال تدعم البيئة الفنية الخاصة بها سوى الشفرات األبجدية العددية التقليدية.
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والنهج الموصى به في هذه الحالة هو الموافقة على ممارسة وطنية تراعي المعوقات الفنية لتحديد المحطة الراصدة في
التقارير (أو ممارسة ثنائية متى ُوجد ترتيب لترجمة الشفرات األبجدية العددية الدولية ) (TACإلى نماذج الشفرات
الجدولية ) (TDCFألغراض التبادل الدولي) .ويجب تحويل هذه التقارير الوطنية إلى نموذج شفرة جدولية قبل عملية
التبادل الدولي؛ ويجب أن تتضمن عملية التحويل نقالً من طريقة تحديد المحطة المستخدمة في التقرير الوطني إلى محدد
هوية محطات النظام  WIGOSلتلك المحطة .ويجب الحرص بشدة على كفالة عدم توزيع التقرير الوطني على نطاق
دولي.
وقد تكون األمثلة لممارسة وطنية ممكنة فيما يتعلق بتقرير سينوبتيكي للرصد السطحي هي استخدام خمسة أحرف
أبجدية لمحدد الهوية ،أو محدد هوية عددي في النطاق  99000إلى ( 99999كان محددا هوية اثنان فقط في ذلك النطاق
هما  99020و 99090مسجالن في تقارير الطقس (مطبوع المنظمة رقم  )9المجلد ألف ،في نيسان /أبريل .)2016
ووجود جدول للبحث من محدد الهوية ذلك إلى محدد هوية محطات النظام  WIGOSمن شأنه أن يتيح للمركز الذي
يتولى عملية التحويل إدراج محدد هوية محطات النظام .WIGOS
ولكن الوضع أكثر تعقداً فيما يتعلق بالتقارير عن الهواء العلوي .وفي هذه الحالة ينبغي أن ت ُطلب المساعدة من األمانة.

محدد الهوية في النظام WIGOSالممارسات الموصى بها لتخصيص رقم اإلصدار ومحدد
ّ
بلد
الهوية المحلي

2.3

يقدم هذا القسم الممارسات الموصى بها لتخصيص رقم إصدار ،و محدد هوية محلي ،للدول واألقاليم األعضاء.
يُوصى األعضاء بوضع مخططهم الوطني لتخصيص محددات الهوية ( )WSIمع إجراءات متفق عليها لتخصيص رقم
اإلصدار ومحدد الهوية المحلي ،مع مراعاة هياكلهم التنظيمية الوطنية ومتطلباتهم .ويمكن للمخطط الوطني لمحددات
الهوية ( )WSIأن يحدد نطاقات محددة (لرقم اإلصدار) بغية تفويض السلطة الوطنية إلصدار محددات الهوية ()WSI
إلى المنظمات المحددة فيما يخص مرافق المراقبة التي تقوم بتشغيلها؛ ويمكن لها أيضا ً أن تحدد إجراءات تخصيص
محددات الهوية المحلية .ويمكن لألعضاء أيضا ً أن يقرروا ما إذا كان تنفيذ وصيانة المخطط الوطني لتخصيص
محددات الهوية ( )WSIسيُدار مركزيا ً عن طريق منظمة واحدة أم سيُوزع على منظمات وطنية متنوعة ت ُفوض نطاقات
إليها من أجل تخصيص محددات الهوية ( )WSIعن طريق رقم اإلصدار.
مبادئ لتوجيه تخصيص محددات الهوية للمحطات في النظام

2.3.1

(أ)

WIGOS

ُمصدرو محددات الهوية مسؤولون عن ضمان أال يكون لمرفقين لمحطتين من مرافق محطات الرصد نفس محدد
الهوية نفسه في النظام  WIGOSالمحطات .ويجب مالحظة أن هيكل محددات الهوية محطات في النظام WIGOS
يضمن عدم قدرة المصدرين على إنشاء محددات هوية كان قد خصصها فعالً ُمصدر آخر.
’‘1

يجوز لمصدري محددات الهوية أن يختاروا استخدام رقم إصدار لتمكينهم من تفويض مهمة تخصيص
محدد هوية محلي إلى منظمات أخرى مسؤولة عن إدارة شبكات رصد فرادى .وتخصيص رقم إصدار
مختلف لكل منظمة سيتيح لتلك المنظمات أن تخصص محددات هوية محلية لمرافق الرصد التابعة لها.

’‘2

يجب على ُمصدر محددات الهوية أن يسجل ما هي أرقام اإلصدار التي ُخصصت في أي وقت ،وما هي
المنظمات المسؤولة عن إدارة محددات الهوية المحلية لكل منها.

(ب) يجب أن تكفل المنظمة التي تصدر محدد لهوية محلي (ورقم إصدار إن لم يكن قد ُخصص لها رقم) أن تكفل أال
يكون لمرفقين من مرافق الرصد نفس محدد هوية محطات في النظام .WIGOS
’‘1

متى يتم إصدار محدد الهوية المحلي:
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إذا كانت المنظمة هي المسؤولة عن تخصيص كل من أرقام اإلصدار ومحددات الهوية المحلية أال
يكون لمرفقين من مرافق الرصد نفس مزيج رقم اإلصدار ومحدد الهوية المحلي.

ب -إذا كانت المنظمة مسؤولة فحسب عن تخصيص محددات الهوية المحلية يكفي أن تكفل تلك المنظمة
عدم إصدار نفس محدد الهوية المحلي ألكثر من مرفق واحد من مرافق الرصد.
يجب أن تحتفظ المنظمة بسجل محددات الهوية المحلية (وأرقام اإلصدار) التي خصصتها ( يجوز لها أن
تختار استخدام األداة  OSCARلهذا الغرض).

’‘2

أ-

يجوز أن تختار الهيئة محدد هوية وطني موجود لمرفق الرصد بوصفه محدد الهوية المحلي ،والقيام
بذلك بطريقة منتظمة قد يقلل من العبء اإلداري الواقع على كل هيئة.

ب -تاريخيا ً ،قد تكون محددات هوية المحطات قد أعيد استخدامها عند إغالق مرافق الرصد وفتح مرافق
جديدة .وإذا كان قد ُخصص للمنظمة نطاق من أرقام اإلصدار ،قد ترغب المنظمة في النظر في
استخدام أرقام إصدار مختلفة للتمييز بين المواقع المختلفة ،مما يتيح لمحدد الهوية المحلية أن يحتفظ
بالصلة بالموقع اآلخر.
ج -مع أنه يجب عدم إصدار محدد هوية منفرد لمحطات واحد في النظام  WIGOSألكثر من مرفق رصد
واحد ،من المسموح به أن يكون لمحطة أكثر من محدد هوية واحد في النظام  .WIGOSفعلى سبيل
المثال ،مع أن جميع مرافق الرصد التي لديها محددات هوية محطات المراقبة العالمية للطقس
) (WWWكانت موجودة سلفا ً يوجد لها محدد هوية في النظام  WIGOSيستند إلى محدد هويتها في
المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWقد ترغب المنظمة في إنشاء محدد هوية جديد يرتبط بنظام أرقام
وطني.
د-

يجب عدم إعادة استعمال محدد هوية محطات النظام  WIGOSالخاص مخصص بمرفق لمرفق رصد
مغلق في النظام  WIGOSإال إذا أعيد فتح ذلك المرفق.
مشغّل
ينبغي أن تكفل المنظمة المسؤولة عن تخصيص محدد هوية محطات في النظام  WIGOSأن يكون
ِ
مرفق الرصد قد التزم بتقديم وصون البيانات الشرحية الخاصة بالنظام  WIGOSلذلك المرفق.

’‘3

أ-

المصدرة لمحدد
في حالة وجود أكثر من محدد هوية للمحطات في النظام  ،WIGOSينبغي للمنظمة ُ
الهوية المحلي أن تربط جميع محددات الهوية هذه بنفس سجل البيانات الشرحية للنظام  WIGOSلكي
ال يلزم إال االحتفاظ بسجل واحد فقط للبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوستوفر األداة OSCAR
األدوات الالزمة لتوثيق هذا االرتباط.

ب -إذا انتقل موقع مرفق رصد ثابت ،ينبغي أن تنظر المنظمة في ما إذا كان ينبغي أن يصدر له محدد
هوية محطة جديدا ً في النظام  ،WIGOSسواء كان ينبغي تحديث البيانات الشرحية للنظام WIGOS
لكي تذكر أن مرفق الرصد في الموقع السابقة قد أ ُغلق ،وسواء كان ينبغي إنشاء سجل بيانات شرحية
جديد للنظام  WIGOSمن أجل الموقع الجديد .ويجب أن تستخدم المنظمة التقدير الخاص باألرصاد
الجوية بشأن آثار التغيير عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي اإلبقاء على محدد الهوية في النظام
 WIGOSأو إصدار محدد هوية جديد .وليس من المرجح أن يكون االنتقال مسافة بضعة أمتار أمراً له
أهميته ،ولكن االنتقال إلى الجانب المقابل من جبل من شأنه أن يُعامل معاملة المحطة الجديدة.
مالحظة :يعني هيكل محدد الهوية محطات في النظام  WIGOSأن نطاق محددات الهوية محطات في النظام
غير محدود ،لألغراض العملية .وهذا يُزيل الحاجة إلى إعادة استخدام محددات الهوية محطات في النظام .WIGOS

WIGOS
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(ج) ابحث في أداة /Oscarالسطح عن محدد هوية محطات النظام  WIGOSالمقترح قبل إصدار محدد هوية للمحطة،
وسجل هذا المحدد في أداة /OSCARالسطح قبل تبادل أي تقارير
وذلك للتأكد من أنه لم يسبق تخصيصه
ِّ
باستخدام ذلك المحدد.
(د)

ت ُنصح يُنصح األعضاء والمنظمات التي تصدر محددات النظام  WIGOSبشدة بتوثيق إجراءاتها لتخصيص
محددات هوية محطات النظام  WIGOSفي نُظمها إلدارة الجودة.
تحديد محدد الهوية المحلي

2.3.2

يجوز أن يصل عدد أحرف محدد الهوية المحلي إلى  16حرفا ً .ويجب أن يتضمن ،أو تسبقه ،فراغات ،وأي فراغات
تضاف في نهاية محدد الهوية بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات يجب تجاهلها.
وال يجوز أن يتضمن محدد الهوية المحلي سوى األحرف األبجدية الرقمية .وهي عبارة عن مجموعة مكونة من
حرفا ً تضم جميع األحرف الكبيرة من  Aإلى  ،Zوجميع األحرف الصغيرة من  aإلى  ،zوجميع األرقام من  0إلى  .9وال
يُسمح باستخدام الرموز واألحرف الخاصة في مجموعة األحرف األبجدية الرقمية لمحدد الهوية المحلي.
62

واألصفار األولى في محدد الهوية المحلي مهمة ويجب أن ت ُعامل بوصفها جزءاً من سلسلة األحرف( .يجب مالحظة أن
هذا يختلف عن معاملة األصفار األولى في ُمصدر محدد الهوية ورقم اإلصدار اللذين يشكالن جزأين من محدد الهوية
في النظام  WIGOSالتي ت ُحذف من محدد هوية ذلك النظام.
المثال

1

(أ)

ب أن عضواً لديه نظم رصد تديرها منظمات مختلفة كثيرة من بينها المرفق الوطني لألرصاد الجوية )،(NMS
ِه ْ
والمرفق الهيدرولوجي الوطني ) ،(NHSواإلدارة الفنية ) .(TDوكل منظمة من هذه المنظمات مسؤولة ،ولكل منها
أعرافها القائمة لوسم مرافق الرصد .فعلى سبيل المثال ،يستخدم مرفق األرصاد الجوية محددات هوية محطات
برنامج المراقبة العالمية للطقس التابع للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بشبكاته السينوبتيكية ،ويستخدم نظام ترقيم
خاص به فيما يتعلق بمرافق رصد الطقس األخرى.

(ب) في هذه الحالة ،قد يختار العضو (بوصفه ُمصدر محددات الهوية) استخدام األعراف التالية لتعيين محددات
الهوية محطات في النظام  .WIGOSوفي جميع الحاالت ،يجب أال يُعاد إسناد محدد الهوية المحلي (بنفس رقم
اإلصدار) إذا أ ُغلق مرفق رصد.
TABLE: Table as text

رقم اإلصدار

تفسير رقم اإلصدار

محدد الهوية المحلي

1

مرفق رصد سينوبتيكي تابع للمرفق الوطني
لألرصاد الجوية

محدد هوية محطات برنامج المراقبة العالمية
للطقس التابع للمنظمة )( (WMOكعالمات تسبقها
أصفار إذا كان ذلك ضروريا لوجود خمس
عالمات) .وفي البداية ،لكفالة قدرة برامجيات
الرسم البياني على عرض محدد الهوية المحلي،
يختار العضو أن يقصر طول محددات الهوية
على خمس عالمات أعداد ،وتعيين محددات
هوية جديدة لمحطات النظام  WIGOSخارج
إطار مجموعة محددات الهوية المخصصة
للعضو من برنامج المراقبة العالمية للطقس.

2

مرفق رصد آخر للطقس تابع للمرفق الوطني محدد هوية المحطة الوطني الموجود كعالمات
تسبقها أصفار عند الضرورة .وينشأ محدد
لألرصاد الجوية
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محدد الهوية المحلي

رقم اإلصدار

تفسير رقم اإلصدار

3

مرفق لرصد المناخ تابع للمرفق الوطني
لألرصاد الجوية

100–200

يستخدم المرفق الوطني للهيدرولوجيا نظام
يستخدمه المرفق الوطني للهيدرولوجيا
الترقيم الموجود الذي يتبعه مرفق رصد
لتخصيص محددات هوية مرافق الرصد
التابعة له .ويخصص هذا المرفق رقما ً واحداً أحواض األنهار التابع له.
لكل منطقة من أقاليمه .ويكون المرفق منظما ً
وفقا ً ألحواض األنهار ،ويستخدم نطاقه ألرقام
اإلصدار لكي يفوض من الباطن سلطة
تخصيص محددات هوية محلية لكل هيئة
معنية بحوض نهر.

1000–10000

يُستنبط من المسافة التي يتعين قطعها عند مغارة
تستخدمه اإلدارة الوطنية للنقل لتخصيص
محددات هوية مرافق الرصد التابعة لها .وكل العاصمة الوطنية للوصول إلى مرفق الرصد.
رقم إصدار يقابل طريقا ً.

الهوية المحلي لمرفق جديد للرصد باستخدام
اإلجراءات القائمة فيما يتعلق بمحددات هوية
المحطات الوطنية.
محدد هوية المحطات المناخية الموجود
(كعالمات ،بدون أن تسبقها أصفار ألن هذا كان
العُرف المتبع في كتابة محددات هوية مرافق
رصد المناخ في الماضي) .وتخصص لمرافق
الرصد الجديدة محددات هوية باستخدام
الممارسات الموجودة.

المثال

2

(أ)

نفَّذ عضو نظاما ً وطنيا ً إلدارة أصوله الوطنية ،ويجب تسجيل كل مرفق رصد في هذا النظام ونتيجة لذلك
ُخصص رقم لألصل يستخدم لتتبع جميع المعلومات عن المرفق .وبعض هذه األصول منصات متنقلة (من قبيل
المحطات العائمة الراسية) .وتكون منصات الرصد التي يمكن التخلص منها (من قبيل المسابير الراديوية)
مرتبطة برقم أصول محطتها القاعدية.

(ب) يرغب العضو في مواءمة محددات الهوية محطات في النظام  WIGOSالخاصة به مع نظامه الوطني إلدارة
األصول .وهو يختار أن يستخدم رقم األصول الوطني بوصفه محدد الهوية المحلي .ويخشى العضو من احتمال
وبناء على ذلك ،يستخدم العضو رقم اإلصدار لتسجيل التغيرات في الموقع.
نقل األصول من موضع إلى آخر.
ً
وألنهم يرغبون في تسجيل المواضع السابقة أيضا ً ،فإنهم يقررون أن يُستخدم في البداية رقم اإلصدار 10000
واإلضافة إليه لكل أصل كل مرة يعاد فيها نشر األصل وهم يستخدمون أرقام إصدار أقل من  10000لتسجيل
المواضع التاريخية لذلك األصل .وعند القيام بذلك ،يضمن األعضاء أن رقم األصول لن يسفر عن تضليل
المعلومات التاريخية الخاصة بالبيانات الشرحية للنظام  WIGOSوأن رقم األصول سيضل ثابتا ً.
2.4

محددات الهوية في النظام  WIGOSالمخصصة لبرامج المنظمة ()WMOتخصيص جهات إصدار
محددات الهوية لمحطات الرصد

يوضح هذا القسم كيفية تخصيص جهات إصدار محددات الهوية لمحددات هوية المحطات لمحطات الرصد المرتبطة
ببرامج المنظمة ).(WMO
2.4.1

برامج الرصد التي لديها نظام دولي لتخصيص محدد هوية للمحطاتأمانة المنظمة  WMOفيما يخص
محددات الهوية القائمة والمرتبطة سابقا ببرامج المنظمة ( WMOقبل  1تموز /يوليو )2016
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يحدد الجدول  2.2الوارد أدناه قيمة ُمصدر محدد الهوية في النطاق  2199920999-20000الذي تستخدمه برامج المنظمة
 WMOإلصدار لكي يُستخدم فيما يتعلق بمحددات الهوية محطات في النظام  .WIGOSويُستخدم هذا النطاق لكفالة
تخصيص محدد هوية في النظام  WIGOSلمرافق الرصد التي كانت لها محددات هوية محطات موجودة سلفا ً ،وذلك
على نحو يُبقي على ارتباط مع محدد الهوية الذي كان موجوداً سلفا ً .وأي مرفق رصد جديد سيعيَّن له محدد هوية ضمن
النطاق المخصص للعضو الذي يتولى تشغيل مرفق (محطة/منصة) الرصد.؛ وإال ستقوم جهات إصدار محددات الهوية
( )WSIالتي فوضت إليها السلطات الالزمة بتخصيص محدد الهوية في النظام  WIGOSألي مرفق رصد جديد يساهم
في الشبكة المعنية نيابةً عن األعضاء تماشيا ً مع األحكام الواردة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160ويحدد القسمان  2.5و 2.6من هذا الدليل نطاقات القيمة الخاصة بجهات إصدار
محددات الهوية ( )WSIفيما يتعلق بالمحطات المرتبطة بالبرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتها والبرامج
الشريكة للمنظمة  WMOعلى التوالي .وتتاح أحدث نسخة من الجدول  2.2على الرابط التالي:
.http://wis.wmo.int/WIGOSIdProgramme
الجدول  – 2.2مصدر قيم محددات الهوية في النطاق

2199920999-20000
TABLE: Table horizontal lines

ُمصدر قيم
محدد الهوية

فئة محدد هوية المحطة

رقم اإلصدار

محدد الهوية المحلي

20000

محطة أرضية تابعة لبرنامج
المراقبة العالمية للطقس لها رقم
فهرسي فرعي )0 = (SI

ُ :0حددت المحطة في تقارير
الطقس (مطبوع المنظمة رقم ،)9

استخدم رقما ً كبيراً ) (IIورقم
ِ
المحطة ) (iiiكرقم وحيد من خمسة
أعداد ( IIiiiعلى أن تسبقه أصفار)

20001

محطة أرضية تابعة لبرنامج
المراقبة العالمية للطقس لها رقم
فهرسي فرعي )1 = (SI

20002

استخدم مزيج أرقام اإلقليم /المنصة
منصة بحرية تابعة لبرنامج المراقبة  :0منصة كان محدد هويتها يُستخدم
ِ
A1bwnbnbnb
في  1تموز /يوليو 2016
العالمية للطقس (محطة عائمة
راسية أو منساقة ،منصة ،إلخ)
أمثلة :المحطة العائمة لجمع البيانات
أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
المنصات المختلفة التي استخدمت رقم  59091سيمثلها محدد الهوية
المحلي
محدد هوية المحطة في أدوات
0-20002-0-59091
مختلفة

المجلد ألف ،في  1تموز /يوليو
2016

مثال :المحطة  60351سيمثلها
أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
مرافق الرصد المختلفة التي
استخدمت نفس محدد هوية المحطة
في الماضي.

0-20000-0-60351

ُ :0حددت المحطة في تقارير
الطقس ،المجلد ألف ،في  1تموز/

استخدم رقما ً كبيراً ) (IIورقم
ِ
المحطة ) (iiiكرقم وحيد من خمسة
أعداد ( IIiiiعلى أن تسبقه أصفار)

أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
مرافق الرصد المختلفة التي
استخدمت محدد هوية المحطة في
الماضي.

مثال :محطة رصد الهواء العلوي
 57816سيمثلها

يوليو

2016

0-20001-0-57816

وترد في قائمة المحطات العائمة
لجمع البيانات الخاصة بالمراقبة
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ُمصدر قيم
محدد الهوية

فئة محدد هوية المحطة

رقم اإلصدار

239

محدد الهوية المحلي
العالمية للطقس محطتان عائمتان
لهما محدد الهوية  .13001والمحطة
العائمة المستخدمة مؤخراً وقت بدء
العمل بمحددات هوية محطات
النظام  WIGOSمخصص لها
 0-20002-0-13001والثانية
مخصص لها محدد الهوية
0-20002-1-13001

20003

20004

 :0سفينة ُخصص لها محدد هوية
محدد هوية السفينة استنادا ً إلى
إشارة النداء الخاصة باالتحاد الدولي مؤخرا ً في  1تموز /يوليو 2016
لالتصاالت.
أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
السفن المختلفة التي استخدمت نفس
محدد هوية السفينة في أدوات
مختلفة
محدد هوية السفينة  -أ ُصدر وطنيا ً :0 .سفينة ُخصص لها مؤخراً محدد
هويتها في  1تموز /يوليو .2016
أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
المنصات المختلفة التي استخدمت
محدد هوية المحطة في أوقات
مختلفة

20005

محدد هوية طائرة تابعة للنظام
AMDAR

 :0طائرة أ ُصدر لها مؤخرا ً محدد
هوية في  1تموز /يوليو .2016

إشارة نداء السفينة
مثال :سفينة جمع بيانات الطقس
( C7Rالتي لم يعد لها وجود)
سيمثلها
0-20003-0-C7R

محدد هوية السفينة
مثال :السفينة الصورية
سيمثلها

XY123AB

0-20004-0-XY123AB

محدد هوية الطائرة
مثال :الطائرة  EU0246سيمثلها

20006

محددات هوية المطارات لدى
منظمة الطيران المدني الدولي
()ICAO

20007

رقم السفينة لدى المنظمة البحرية
الدولية (رقم بدن السفينة)

أي رقم آخر :للتمييز بين الطائرات
المختلفة التي استخدمت نفس محدد
هوية الطائرة في أوقات مختلفة

0-20005-0-EU0246

 :0مطار صدر له مؤخراً محدد
هوية في  1تموز /يوليو 2016

محدد هوية المطارات لدى منظمة
الطيران المدني الدولي )(ICAO

أي رقم آخر :للتمييز بين المطارات مثال :مطار جنيف ) (LSGGسيمثله
المختلفة التي استخدمت نفس محدد 0-20006-0-LSGG
هوية المطار في أوقات مختلفة
 :0سفينة ُخصص لها مؤخراً محدد محدد هوية السفينة.
هوية لدى المنظمة البحرية الدولية
مثال :السفينة  9631369سيمثلها
) (IMOفي  1تموز /يوليو 2016
0-20007-0-9631369

أي رقم إيجابي آخر :للتمييز بين
السفينة التي استخدمت نفس محدد
هوية السفينة لدى المنظمة البحرية
الدولية ) (IMOفي أوقات مختلفة
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محدد الهوية المحلي

ُمصدر قيم
محدد الهوية

فئة محدد هوية المحطة

رقم اإلصدار

20008

محدد الهوية لدى برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي

 :0محطة ُخصص لها مؤخرا ً محدد محدد الهوية لدى برنامج المراقبة
المكون من
هوية لدى برنامج المراقبة العالمية العالمية للغالف الجوي
ّ
ثالثة أحرف.
للغالف الجوي ) (GAWفي
 1تموز /يوليو .2016
مثال Jungfraujoch JFJ :سيمثلها

20009

برنامج السواتل التابع
للمنظمة )(WMO

0

20010

رادار لبيانات الطقس تابع للمنظمة

0

0-20008-0-JFJ

محدد هوية للساتل مكون من ثالثة
أعداد تسبقه أصفار (مسجل في
جدول الشفرات العام  C-5في
مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة
رقم  ،)306المجلد )I.1
مثال( METEOSAT 10 :ومحدد
هويته  )057سيمثله
0-20009-0-057

مفتاح فريد يُستخدم لإلسناد
المرجعي عن المعلومات بشأن
رادار منفرد داخل قاعدة البيانات
الراديوية للمنظمة )( (WMOلم
يُنشر هذا المفتاح سابقا ً)

)(WMO

مثال :المحطة التي تحمل رقم
في السجل سيمثلها

121

0-20010-0-121

محجوز لالستخدام في المستقبل

–20011

يحدد فيما بعد

يحدد فيما بعد

2199920999
2.4.2

برامج المنظمة

WMO

التي فوضت إليها سلطة إصدار محددات هوية جديدة في النظام

WIGOS

5

يحدد الجدول  2.3جهة إصدار قيم محددات الهوية المندرجة في النطاق  21999 – 21000الذي سيُستخدم في محددات
هوية النظام WIGOS
الجدول  – 2.3جهة إصدار قيم محددات الهوية في النطاق - 21000

21999

TABLE: Table horizontal lines

ُمصدر قيم محدد الهوية
21000

فئة محدد هوية المحطة
محددات الهوية الخاصة بالبرنامج  - GCWانظر
10.1

 5أي بعد  1تموز /يوليو

2016

رقم اإلصدار

محدد الهوية المحلي

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
فئة محدد هوية المحطة

ُمصدر قيم محدد الهوية
20008

 - GAWانظر ( 10.3كاستثناء ،ال تندرج جهة
إصدار محددات هوية محطات البرنامج  GAWفي
النطاق )21999 – 21000

21010

 – WRDانظر 10.4

21011–21999

محجوز لالستخدام في المستقبل
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رقم اإلصدار

يحدد فيما بعد

محدد الهوية المحلي

يحدد فيما بعد

2.4.3

البرامج التي تشارك المنظمة  WMOفي رعايتها ،فيما يخص محددات الهوية الجديدة في النظام

2.5

محددات الهوية في النظام  WIGOSللشركاء

2.5.1

تخصيص مصدر محدد هوية لمحددات هوية المحطات المرتبطة ببرامج تشارك المنظمة ( )WMOفي
رعايتها

WIGOS

يحدد الجدول  2.43قيمة ُمصدر محدد الهوية في النطاق  ،2239999-22000الستخدامها في محددات الهوية المحطات
في النظام .WIGOS
مالحظة:

لم يُصدر بعد رقم محدد هوية في هذا النطاق.

الجدول  - 2.43مصدر محدد الهوية في النطاق

22000-22999 39999-22000
TABLE: Table horizontal lines

رقم اإلصدار

ُمصدر قيم
محدد الهوية

فئة محدد هوية المحطة

22000

 - GOOSمحددات هوية للنُظم
البحرية التي تدار من خالل المركز OCEANOPSJCOMMOPS
OCEANOPSدعم منصات الرصد
الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة
(.)JCOMMOPS
 انظر 10.2مالحظة :ينسق المركز
يحدده المركز

محدد الهوية المحلي
يحدده المركز
OCEANOPSJCOMMOPS

OCEANOPSJCOMMOPS

بعض نظم الرصد البحرية لتجنّب
وجود أوجه عدم توافق فنية.
22001

GRUAN

–220021

محجوز لالستخدام في المستقبل

يحدد فيما بعد

يحدد فيما بعد

2239999
2.4.4

المنظمات/البرامج الشريكة للمنظمة  ،WMOفيما يخص محددات الهوية الجديدة في النظام

WIGOS

يحدد الجدول ُ 2.5مصدر قيم محددات الهوية في النطاق  ،23999-23000الستخدامها في محددات الهوية في
النظام .WIGOS
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الجدول  - 2.5مصدر محدد الهوية في النطاق

23000-23999
TABLE: Table horizontal lines

فئة محدد هوية المحطة

ُمصدر قيم محدد
الهوية
23000

منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية )(CTBTO

23001

خدمة تغير المناخ في كوبرنيكس

23002–23999

محجوز لالستخدام في المستقبل

2.4.25

رقم اإلصدار

يحدد فيما بعد

محدد الهوية المحلي

يحدد فيما بعد

برامج /شبكات الرصد التي لم يكن لديها نظام دولي لتحديد المحطات

ليس لدى برامج /شبكات الرصد التالية نظام دولي موجود سلفا ً لتعيين محددات الهوية في النظام  WIGOSالمحطات ولم
يخصص لها ُمصدر ِ ّ
محددات هوية .واألعضاء الذين يقومون بتشغيل المحطات الداعمة لبرامج الرصد هذه ينبغي أن
يخصصوا محددات هوية في النظام  WIGOSباستخدام نظامهم الوطني.
النظام العالمي لرصد سطح البحر :محددات الهوية في النظام WIGOSالمحطات ت ُصدر وفقا ً لالتفاقيات الوطنية .وفي
حاالت استخدام محدد هوية خاص ببرنامج آخر تابع للمنظمة (مثالً محدد هوية محطة أرضية) ،ينبغي استخدام محدد
الهوية الخاص بالنظام  WIGOSالمقابل لمحدد لهوية البرنامج.
الشبكة العالمية لقياس التسونامي :محددات الهوية المحطات في النظام  WIGOSت ُصدر وفقا ً لالتفاقيات الوطنية .وفي
حاالت استخدام محدد الهوية الخاص ببرنامج آخر تابع للمنظمة )( (WMOمثالً محدد هوية محطات أرضية) ،ينبغي
استخدام محدد الهوية الخاص بالنظام  WIGOSالمقابل لمحدد لهوية البرنامج.

SECTION: Chapter
 WIGOSالبيانات الشرحية للنظام Chapter title in running head:

 .3البيانات الشرحية للنظام
3.1

WIGOS

مقدمة

إن توافر البيانات الشرحية للنظام  WIGOSضروري لتخطيط وإدارة نظم الرصد التابعة للنظام  WIGOSبفعالية .وهذه
البيانات الشرحية هامة للغاية أيضا ً لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات وأيضا ً لألنشطة المماثلة على الصعيد
الوطني.
والبيانات الشرحية للنظام  WIGOSهي البيانات التفسيرية /الوصفية أو البيانات الشرحية للرصدات ،بمعنى أن
المعلومات التي ِ ّ
تمكن من تفسير قيم البيانات في سياق وتتيح استخدام الرصدات من جميع نُظم الرصد المكونة للنظام
 WIGOSاستخداما ً فعاال من جانب جميع المستخدمين.
ونظام معلومات المنظمة ) (WISهو البنية األساسية العالمية المنسقة الوحيدة المسؤولة عن مهام إدارة االتصاالت
والبيانات .ويتيح نظام معلومات المنظمة ‘1’ :الجمع والنشر بشكل روتيني للبيانات والنواتج الحساسة من حيث التوقيت؛
’ ‘2واكتشاف البيانات والوصول إليها واسترجاعها؛ ’ ‘3وتقديم البيانات والنواتج في الوقت المناسب .وتعطي البيانات
الشرحية للنظام  WIGOSفكرة متعمقة عن األحوال والطرق التي ت ُستخدم إلجراء الرصدات التي ّ
توزع من خالل نظام
معلومات المنظمة ).(WIS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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وتصف البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالمحطة /المنصة التي أجريت فيها الرصدة ،ونظام (نُظم) أو شبكة (شبكات)
المحطة /المنصة التي تساهم فيها ،وأدوات وطرق الرصد المستخدمة وجداول الرصد الزمنية لدعم تخطيط وإدارة نُظم
المكونة للنظام .WIGOS
الرصد
ّ
وتصف البيانات الشرحية للنظام  WIGOSأيضا ً المتغير المرصود ،واألحوال التي ُرصد فيها ،والكيفية التي جرى بها
قياسه أو تصنيفه ،والكيفية التي عولجت بها البيانات ،من أجل إكساب مستخدمي البيانات ثقة في أن استخدام البيانات
الشرحية مناسب للتطبيق الخاص بهم .ويصف المبدأ (ج) من مبادئ مراقبة المناخ التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSأهمية البيانات الشرحية على النحو التالي:
ينبغي توثيق تفاصيل وتاريخ الظروف المحلية وأجهزة وإجراءات التسجيل ،وخوارزميات معالجة
البيانات ،وغيرها من العوامل المرتبطة بتفسير البيانات (أي البيانات الشرحية) والتعامل معها بنفس
العناية التي ت ُعامل بها البيانات نفسها( .نظام الرصد العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ )،(GCOS-200
الصندوق )8

تعرض أداة في محطة ثابتة .وقد تتغير البيانات الشرحية مع كل رصدة،
والبيانات الشرحية يمكن أن تكون ثابتة ،مثالً ّ
مثالً موقع محطة متحركة ،وفي هذه الحالة ينبغي اإلبالغ عن البيانات الشرحية مع الرصدات التي تنطبق عليها.
ويحدد معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSعناصر البيانات الشرحية الموجودة وتلك التي يجب تسجيلها وإتاحتها.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المعيار في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  )1160ومعيار البيانات الشرحية للنظام )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  .)1192وقد نُفذ المعيار
في األداة  /OSCARالسطح التي ت ُعتبر المستودع الرسمي ذا الحجية للبيانات الشرحية عن األرصاد الجوية والمناخية
والهيدرولوجية واألرصاد البيئية األخرى ذات الصلة السطحية القاعدة الالزمة للتبادل الدولي .واألداة  /OSCARالسطح
هي أحد عناصر مصدر معلومات النظام .WIGOS
ويجب تقديم البيانات الشرحية للرصدات إلى األداة  /OSCARالسطح والحفاظ عليها فيها من جانب أعضاء المنظمة
) (WMOوفي األداة  /OSCARالفضاء من جانب أعضاء المنظمة ) (WMOذوي الصلة وفقا ً ألحكام مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وت ُحفظ أيضا ً في األداة  OSCARبيانات شرحية
ّ
وتحل األداة  /OSCARالسطح محل تقارير الطقس (مطبوع المنظمة
من عدد من نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة.
رقم  ،)9المجلد ألف .وهذا يبرز النطاق األوسع كثيراً لجميع نظم الرصد المكونة للنظام .WIGOS
وتقدم هذا الفصل إرشادات بشأن تسجيل البيانات الشرحية ذات الصلة بالرصدات السطحية القاعدة وتقديمها إلى األداة
 /OSCARالسطح.
3.1.1

المصطلحات الرئيسية

الكمية المقيسة" .كمية يُقصد قياسها"

(International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and

).Associated Terms (VIM), JCGM 200:2012
مالحظة:

يكون عموما ً نتيجة لقياس من أداة.

الرصد" .تقييم واحد أو أكثر من عناصر البيئة الفيزيائية" (الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول).
هو عملية قياس أو تصنيف المتغير .وكثيرا ً ما ُيستخدم المصطلح أيضا ً لإلشارة إلى البيانات التي تنتج من
مالحظة:
يعرف بأنه نتيجة رصدة (الالئحة الفنية ،المجلد األول).
الرصدة ،حتى وإن كان المصطلح "بيانات الرصدات" ّ

بيانات الرصد .نتيجة تقييم واحد أو أكثر من عناصر البيئة الفيزيائية.
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البيانات الشرحية للرصدات" .بيانات وصفية عن بيانات الرصد و /أو محطات /منصات الرصد :معلومات الزمة لتقييم
وتفسير الرصدات أو لدعم تصميم وإدارة نظم الرصد وشبكاته" (الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
األول).
المتغير المرصود .متغير يُقصد قياسه (كمية مقيسة) أو رصده أو اشتقاقه ،بما يشمل السياق الجيوفيزيائي األحيائي
(معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .))1192
مجال الرصد .عنصر نظام األرض الذي يجري رصده :المجاالت المناخية (فوق اليابسة ،والبحر ،والجليد) والمحيطية
واألرضية.
مرفق الرصد .مصطلح بديل لمصطلح "محطة /منصة رصد".

شبكة الرصد " .أكثر من محطة /منصة رصد ،تعمل معا ً لتوفير مجموعة منسقة من الرصدات" (الالئحة الفنية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول).
موقع الرصد .مصطلح لمكان تجري فيه رصدات .ولكنه يُستخدم عموما ً عند مراعاة األحوال البيئية للموقع.
محطة /منصة رصد" .مكان تجري فيه الرصدات؛ وهي تشير إلى جميع أنواع محطات ومنصات الرصد ،سواء كانت
سطحية القاعدة أو فضائية القاعدة ،وسواء كانت على األرض أو في البحر أو في بحيرة أو نهر ،أو في الهواء،
وسواء كانت ثابتة أو متنقلة ،وت ُجري رصدات في الموقع أو رصدات عن بُعد ،باستخدام جهاز أو أكثر من أجهزة
االستشعار ،أو أداة أو أكثر ،أو نوع أو أكثر من أنواع الرصد" (الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
األول) .ويُختصر هذا في سياقات كثيرة إلى "محطة".
نظام الرصد (أو الرصدات) " .واحدة أو أكثر من المحطات /المنصات ،تعمل معا ً لتوفير مجموعة منسقة من
الرصدات" (الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول).
3.1.2

إدارة البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوفقا لمعيار البيانات الشرحية للنظام

3.1.2.1

تحديد المهام والمسؤوليات

WIGOS

من الالزم الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية العامة التالية:
(أ)

مدير البيانات الشرحية للشبكات  -مسؤول عن إبقاء البيانات الشرحية لرصدات الشبكات مستكملة وصحيحة
وخاضعة لمراقبة الجودة وكاملة؛

(ب) مدير البيانات الشرحية للرصدات  -مسؤول عن تشفير وإحالة البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSمع كفالة
استيفاء البيانات الشرحية للمعيار؛
(ج) متعهد البيانات الشرحية للمحطة /المنصة  -مسؤول عن تسجيل وصيانة البيانات الشرحية للمحطة /المنصة.
وقد ال ت ُستخدم األلقاب الوظيفية الواردة أعاله ولكن يجب الوفاء بما يتصل بها من مهام.
3.1.2.2

أداة المنظمة
القاعدة.

استخدام األداة  /OSCARالسطح
)(WMO

الرئيسية لمساعدة المهام المذكورة أعاله هي قاعدة بيانات القدرات في األداة  OSCARالسطحية

ويُنفَّذ معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSمن خالل األداة  /OSCARالسطح ،مما يعني أن األعضاء يجب أن ينقلوا
بياناتهم الشرحية للنظام  ،WIGOSإما في الوقت شبه الحقيقي أو على نحو أقل تواتراً ،إلى األداة  /OSCARالسطح فيما
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يتعلق بالرصدات التي يتبادلونها دوليا ً .ويجب أن يجمع األعضاء كل البيانات الشرحية المذكورة ويقوموا بتخزينها.
وعالوة على ذلك ،تتضمن األداة  /OSCARالسطح بضعة حقول بيانات شرحية إضافية ،ليست محددة صراحة في
المعيار ،ومن بينها ،مثالً ،كثافة السكان .وينبغي أن يدرج األعضاء أكبر عدد ممكن من الحقول اإلضافية في األداة
 /OSCARالسطح.
ويجب مالحظة أن األداة  /OSCARالسطح توفر وصلة بينية لتقديم البيانات الشرحية بطريقة يدوية .ويمكن الوصول
إلى هذه الوصلة البينية من خالل اإلنترنت باستخدام أي متصفح شبكي .وتقديم البيانات الشرحية من آلة إلى آلة أصبح
ممكنا ً اآلن.
ويرد مزيد من اإلرشادات بشأن استخدام األداة  /OSCARالسطح في < HYPERLINK: Paragraphالفصل  > 4من هذا
الدليل.

إرشادات عامة بشأن البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد

3.2

WIGOS

معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSهو معيار يتركز على الرصدات .ومع ذلك ،تصنّف عادةً الرصدات من حيث
محطة /منصة الرصد التي يوجد واحد أو أكثر من أجهزة االستشعار أو واحدة أو أكثر من األدوات فيها.
وعناصر البيانات الشرحية التالية للمعيار إلزامية .وتشير األرقام األولى إلى العناصر في المعيار بينما تشير األرقام
الواردة بين أقواس إلى أقسام من هذا الفصل.
 1-01المتغير المرصود (الكمية المقيسة)
 1-03المدى الزمني ( 3.2.1و)3.2.2
 1-04المدى المكاني ( 3.2.2و)3.3.1
 2-02االنتساب إلى برامج /شبكة ( 3.2.2و)3.2.1
 3-03اسم المحطة /المنصة )(3.2.1
 3-04نوع المحطة /المنصة ()3.2.1
ِّ
محدد الهوية الفريد للمحطة /المنصة )(3.2.1
3-06
 3-07الموقع المكاني الجغرافي ( 2.1و 3.2.1.1و 3.1.1و)3.3.1.2
 3-09الحالة التشغيلية للمحطة )(3.2.1
 5-01مصدر الرصدة )(3.2.2
 5-02طريقة القياس /الرصد )(3.2.2
 6-08الجدول الزمني للرصد )(3.2.2
 7-03الفاصل الزمني لإلبالغ )(3.2.2
 7-14جدول التبادل الدولي ()3.2.2
 9-01المنظمة المشرفة ( 3.2.1و)3.2.2
 9-02سياسة البيانات والقيود المتعلقة باستخدامها )(3.2.2
 10-01االتصال (المنسق المعين) )(3.2.3
)(3.2.2

وعناصر البيانات الشرحية التالية للمعيار تكون إلزامية عند استيفاء الشروط ذات الصلة (المشار إليها بوصفها العناصر
الشرطية).
1-02
3-01
3-02
4-02

وحدة القياس
منطقة منشأ البيانات ( 3.2.2و)3.3.1.1
إقليم منشأ البيانات ( 3.2.2و)3.3.1.1
مخطط تصنيف الغطاء السطحي ()3.2.2
)(3.2.2
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5-05
5-06
5-08
5-12
5-15
6-07
7-04
7-11
8-02
8-04
8-05

البُعد الرأسي لجهاز االستشعار ( 3.2.2و)3.3.1.1
تشكيلة األدوات ()3.2.2
نتيجة مراقبة األدوات ()3.2.2
الموقع الجغرافي المكاني ( 3.2.2.1و 3.2.2و 3.2.2.1و)3.3.1.2
تعرض األدوات ()3.2.2
الفترة النهارية األساسية )(3.2.2
الفاصل المكاني لإلبالغ )(-
اإلسناد المرجعي ( 3.2.2و)3.3.1.1
اإلجراء المستخدم لتقدير عدم اليقين ( 3.2.2و)3.3.1.4
نظام اإلشارة إلى الجودة ( 3.2.2و)3.3.1.4
إمكانية التتبع ( 3.2.2و)3.3.1.4

وفي األداة  /OSCARالسطح ،تصنّف البيانات الشرحية تحت العناوين الخمسة ،عنوان لكل قسم فرعي أدناه (من
إلى .)3.2.5

3.2.1

مالحظتان:
.1

عندما يظهر الرقم في شكل  x-yyفي هذا الدليل ،فإنه يشير إلى عدد عنصر البيانات الشرحية في معيار البيانات الشرحية للنظام .WIGOS
وعندما يُشار إلى عنصر من عناصر البيانات الشرحية دون هذا الرقم فهذا يعني أنه ليس جزءا ً من المعيار.

.2

قد يرى ،أو ال يرى ،مستخدمو األداة  /OSCARالسطح حقوالً معينة عند تصفح مختلف المحطات في قاعدة البيانات ،وذلك رهنا ً بما إن
كانت الحقول قد است ُوفيت عند إنشاء /تعديل المحطة.

3.2.1

خصائص المحطة

تحت هذا العنوان ،يمكن الحصول عن المعلومات األساسية بشأن المحطة /المنصة بجانب العناصر اإللزامية التالية :اسم
المحطة ( 3-03اسم المحطة /المنصة) ،والتاريخ المحدد ( 1-03المدى الزمني) ،ونوع المحطة ( 3-04نوع المحطة/
المنصة) ،ومحدد هوية محطات النظام  3-06( WIGOSمحدد الهوية الفريد للمحطة /المنصة) ،ومنطقة المنظمة )(WMO
( 3-01منطقة منشأ البيانات) ،والبلد /اإلقليم ( 3-02إقليم منشأ البيانات) ،واإلحداثيات أي خط العرض ،وخط الطول،
واالرتفاع ،وطريقة تحديد المواقع األرضية ( 3-07الموقع الجغرافي المكاني) ،والمنظمة المشرفة ،واالنتسابات إلى
المعلن عنها ( 3-09الحالة التشغيلية للمحطة).
البرامج /الشبكات ) (2-02فيما يتعلق بالمحطة ،بما في ذلك حالة المحطة ُ
تحت هذا العنوان ،يمكن الحصول على بعض العناصر التي ليست إلزامية مثل تلك التي تصف الخصائص البيئية ذات
الصلة للمحطة /المنصة والبيئة المحيطة بها :المنطقة المناخية ) ،(4-07والغطاء السطحي المهيمن ( 4-01الغطاء
السطحي) ،وخشونة السطح ) ،(4-06والطبوغرافيا أو قياس العُمق ) ،(4-03وأحداث /سجل المحطة /المنصة (4-04
األحداث في مرفق الرصد) ووصف الموقع ( 4-05معلومات عن الموقع مع صور (ألبوم صور) للمحطة /المنصة إذا
أمكن؛ واستخدمت األداة  /OSCARالسطح هذا المجال الستقطاب مالحظات قديمة من اإلبالغ عن الطقس (مطبوع
المنظمة رقم  ،)9المجلد ألف.
وتشمل المعلومات التكميلية التي قد ت ُدرج في خصائص المحطة والتي ال تتوافق مع أي عنصر من عناصر البيانات
ّ
والمحدد المنتظم لموضع
الشرحية لمعيار ما ما يلي :االسم المستعار للمحطة ،وفئة (فئات) المحطة ،والمنطقة الزمنية،
موارد المحطة (وهو مرجع /عنوان لمصدر على اإلنترنت) ،و الرابط اآلخر (المحدد المنتظم لموضع موارد المحطة)،
وعدد السكان في كل  10كيلومترات 50 /كيلومتراً (باآلالف).
3.2.1.1

إحداثيات المحطة

يرد وصف طريقة تحديد إحداثيات المحطة ( 3-07الموقع الجغرافي المكاني) في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع
المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  .1.3.3.2 ،1ويبين الشكل الوارد في هذا القسم مختلف عناصر البيانات الشرحية
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ذات الصلة بالموقع الجغرافي المكاني للمحطة ) (3-07مقابل الموقع الجغرافي المكاني لألداة ) ،(5-12ومرجعيهما بالنسبة
لالرتفاع.
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_3_ar.eps
END ELEMENT

عناصر البيانات الشرحية لموقع المحطة وموقع األداة ،بما في ذلك مرجعي االرتفاع
END ELEMENT

3.2.2

الرصدات /القياسات

توصف كل رصدة وصفا ً مختصراً من حيث العناصر اإللزامية التالية :
•

المتغير ( 1-01المتغير المرصود  -المقيس)،

•

الهندسة ( 1-04المدى المكاني)،

•

انتساب البرنامج /الشبكة (.)2-02

ولكل متغير في محطة معينة مجموعة فرعية من عناصر البيانات الشرحية اإللزامية والمشروطة:
•

من (التاريخ) ( 1-03المدى الزمني)،

•

مصدر الرصد (،)5-01

•

المسافة من السطح المرجعي ( 05-5المسافة الرأسية لجهاز االستشعار)،

•

تعرض األدوات (،)5-15

•

تشكيلة األدوات ( 5-06تشكيلة األدوات)،

•

المنظمة المشرفة (.)9-01

قسم المعلومات إلى مجموعتين من عناصر
وفي إطار هذا القسم ،قد تكون هناك عملية أو أكثر من عمليات الوزع 6.وت ُ َّ
البيانات الشرحية" :خصائص األدوات" و"توليد البيانات".
في إطار "خصائص األدوات" ،يلزم توافر العناصر اإللزامية التالية:
•

طريقة الرصد ( 5-02طريقة القياس /الرصد)،

•

اإلحداثيات ( 5-12الموقع الجغرافي المكاني)،

•

إجراء تقدير عدم اليقين ( 8-02اإلجراء المستخدم لتقدير عدم اليقين)،

 6تمثل سلسلة البيانات مجمل رصدات نفس المتغير التي أُخذت في محطة معينة .والوزع عبارة عن مجموعة فرعية من هذه
الرصدات ويمثل الرصدات التي أُخذت دون انقطاع كبير وفي ظل نفس الظروف تقريباً.
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•

سجل ضمان الجودة ( 5-08نتيجة مراقبة األدوات).

أما في إطار "توليد البيانات" ،فيلزم توافر العناصر اإللزامية التالية:
•

الجدول الزمني ( 6-08جدول الرصد) الذي يتضمن الشهر (من – إلى) ،واليوم (من – إلى) ،والساعة (من –
إلى)،

•

الفترة النهارية األساسية (،)6-07

•

هل الغرض منها التبادل الدولي (نعم /ال)،

•

( 7-14جدول التبادل الدولي ،يُدمج مع ،)6-08

•

سياسة البيانات ( 9-02سياسة البيانات /قيود االستخدام)،

•

وحدة القياس (،)1-02

•

الفاصل الزمني لإلبالغ ( 7-03الفترة الزمنية لإلبالغ)،

•

اإلسناد المرجعي (،)7-11

•

نظام اإلشارة إلى جودة البيانات ( 8-04نظام اإلشارة إلى الجودة)،

•

إمكانية التتبع (.)8-05

ويمكن تحت هذا العنوان إدراج بيانات شرحية أخرى تعتبر عناصر اختيارية لمعيار البيانات الشرحية للنظام
(مطبوع المنظمة رقم  )1192جنبا ً إلى جنب مع معلومات تكميلية ينبغي تقديمها في حال توافرها.

WIGOS

وكثيراً ما تكون رصدات متعددة مرتبطة بمحطة /منصة واحدة .والرصدات التي تجري في محطة /منصة ترد حسب
الترتيب األبجدي اإلنكليزي.
وثمة عناصر من عناصر البيانات الشرحية التي تغطي خصائص الموقع ال تكون مهمة إال ألنواع معينة من الرصدات.
على سبيل المثال ،مخطط تصنيف الغطاء السطحي ) (4-02عادة ما ينطبق على عمليات من قبيل رصد درجة حرارة
الهواء ،والرطوبة ،واإلشعاع ،والهطول.
3.2.2.1

إحداثيات األدوات

ينبغي اتباع طريقة مشابهة للطريقة المشار إليها في < HYPERLINK: Paragraphالقسم > 3.2.1.1فيما يتعلق بإحداثيات
فرادى األدوات ( 5-12الموقع الجغرافي المكاني) .وإذا كانت األدوات موجودة عند نقطة رصد واحدة ،من الممكن
يسجل الموقع الجغرافي المكاني الفعلي لألداة (عنصر
استخدام إحداثيات المحطة /المنصة كتقريب .وعند الضرورة،
َّ
االستشعار) وفقا ً لدليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،الفصل  ،1القسم  1.3.3.2وإضافة
يسجل ارتفاع أو عمق األداة فوق أو تحت سطحها المرجعي عند االقتضاء.
إلى ذلك،
َّ
3.2.3

جهات االتصال الخاصة بالمحطة

سجل تفاصيل جهات االتصال الخاصة بالمحطة ( 10-01جهة االتصال – (المنسق المعيّن)) .وقد يشمل هذا التسجيل
ت ُ َّ
ً
ً
شخصا معنيا المهام ذات الصلة ،من قبيل جهة التنسيق على المستوى الوطني أو مستوى الشبكة أو محرر البيانات
الشرحية أو القائم على اعتماد البرامج أو خبير في األدوات مدير المحطة أو الشبكة ،أو المكلف بالبيانات أو بالبيانات
الشرحية ،أو المنظمة المسؤولة عن السياسة المتعلقة بالبيانات .ويُ ّ
عد أي مستخدم لم يتم تعيين دور /وظيفة مستخدم
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محددة مستخدما ً عاديا ً لألداة  /OSCARالسطح ،وتكون له حقوق النفاذ الدنيا إلى قاعدة بيانات  /OSCARالسطح .وترد
حقوق النفاذ المحددة لمختلف أنواع المستخدمين في الجدول  2من دليل مستخدمي أداة  /OSCARالسطح.
3.2.4

المراجع الببليوغرافية

حيثما كانت سلسلة البيانات أو ترتيب منها ،أو الطرق المتعلقة بسلسلة البيانات أو ترتيب منها ،قد سبق نشرها أو
تسجل في هذا القسم .وتتيح األداة  /OSCARالسطح تحميل الوثائق.
اإلشارة إليها ،مثالً وطنيا ً أو على اإلنترنت ،فإنها
َّ
وال يوجد تطابق مباشر بين هذا القسم وأي عنصر بيانات شرحية معيّن من عناصر المعيار.
3.2.5

الوثائق

يتيح هذا القسم الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالمحطة /المنصة أو المتغيرات المرصودة .وقد يشمل هذا المراسالت،
وشهادات معايرة األدوات ،وتوصيفات الشبكات ،وما إلى ذلك .ومن الممكن ربط هذا القسم بالعنصر  4-05معلومات
الموقع ومن الممكن اعتباره أرشيفا ً تاريخيا ً للوثائق التكميلية عن التغيرات في المحطة /المنصة ،وأدواتها ،وأحوال
الرصد.
3.3

إرشادات محددة بشأن األنواع المختلفة من المحطات /المنصات

في حين أن اإلرشادات الواردة في < HYPERLINK: Paragraphالقسم > 3.2يُقصد بها أن تكون مفيدة لألعضاء الذين
يديرون بيانات شرحية لمحطة /منصة من أي نوع ،يُقصد بالقسم التالي تقديم إرشادات إضافية تتعلق بأنواع محددة من
المحطات /المنصات.
ومثلما ذكر أعاله ،فإنه ينبغي أن يحدد الموقع الجغرافي المكاني للمحطة /المنصة الموقع المرجعي لتلك المحطة/
المنصة ،في حين أن اإلحداثيات الجغرافية لألدوات تحدد بشكل مستقل لكل أداة من أدوات المحطة /المنصة .والتغير
الذي يحدث في اإلحداثيات ينبغي أن يعكس دائما ً تغييراً فيزيائيا ً في موقع المحطة/المنصة و/أو األداة .وينبغي اإلبقاء
على قيم اإلحداثيات التاريخية لموقع المحطة /المنصة.
المحطات /المنصات الموجودة على البر
3.3.1
يصف هذا القسم جوانب اإلحداثيات الشرحية المتعلقة باألنواع الرئيسية من الرصدات التي تجري على البر .وهو ّ
منظم
وفقا ً للهندسة ( 1-04المدى المكاني) أي نقطة ،أو مقطع الرأسي أو حجم ،والتكنولوجيا (استشعار في الموقع أو عن بُعد)
المستخدمين في الرصدات.
وقد يشير الموقع الجغرافي المكاني ) (3-07للمحطة /المنصة إلى الرصد الذي كان موجوداً ألطول مدة ممكنة ،أو قد
يكون متعلقا ً بالنقطة اإلدارية ،أو مجال (مجاالت) التطبيق األساسي ) .(2-01وينبغي أن تتركز اإلحداثيات فوق األداة
وأن يكون ارتفاع األرض هو السطح الطبيعي لألرض (غير المضطرب).
وتشمل المحطات /المنصات الموجودة على البر الرصدات التي تجري عند موقع ثابت بالنسبة إلى سطح األرض،
والرصد المتنقل على البر ،أ و الرصدات التي تنقل بياناتها إلى مرفق موجود على البر .وهذه المرافق قد تكون قريبة من
األرض (من قبيل رصيف مرفأ أو على برج إرشاد مثبّت في األرض) .وقد تبقى المحطة المتنقلة في موقع ثابت أثناء
فترة الرصدات ،أو قد تتنقل أثناء الرصد.
3.3.1.1

الرصدات السطحية في الموقع

يرد فرديا ً وصف رصدات المتغيرات في محطة رصد سطحي في الموقع ،ومن قبيل هذه المتغيرات سرعة /اتجاه
السحب ،أو
الرياح ،أو درجة حرارة الهواء ،أو الرطوبة النسبية ،أو الضغط الجوي ،أو الهطول ،أو الطقس الحالي ،أو ُ
عمق الثلج ،أو مساحة الكتلة الجليدية ،أو سمك التربة الصقيعية ،أو تركيز الجليد البحري ،التي ت ُقاس بواسطة األدوات

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

250

الموجودة /الراصد الموجود في هذه المحطة .ومع أن هذه الرصدات تجري في الموقع ،فإنها ينبغي أن تمثّل منطقة
تعرض األداة للبيئة.
تحيط بالمحطة تبعا ً ألحوال ّ
وقد تقيس بعض األدوات أكثر من متغير مرصود واحد في الوقت نفسه .وينبغي وصف كل متغير مرصود ويجوز
تحديد األداة الشائع استخدامها وذلك من خالل رقم مسلسل شائع .وتشمل أمثلة هذه األدوات بعض مسابير الرطوبة
(التي ت ُبلغ عن الرطوبة ودرجة الحرارة) ،وبعض األنيمومترات الصوتية (التي قد ت ُبلغ عن سرعة الرياح ،واتجاه
الرياح ،ودرجة حرارة الهواء االفتراضية) وما يسمى األدوات "الجامعة" (مثالً التي ت ُبلغ عن درجة الحرارة،
والرطوبة ،وسرعة الرياح ،واتجاه الرياح ،والضغط).
وتشير رصدات السطح في الموقع إلى الرصدات التي تجري قرب سطح األرض ،على اليابسة ،مثالً في محطات
األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSومحطات األرصاد الجوية اليدوية .وأبسط محطة قد ال ت ُجري سوى رصدة لظاهرة
واحدة (مثالً ،سقوط األمطار) ،في حين قد تشمل الرصدات التي تجريها محطات أخرى رصدات لعدة متغيرات ،من
قبيل درجة حرارة الهواء ،والرطوبة ،والرياح ،ودرجة حرارة التربة ،وشدة سقوط األمطار وكميتها ،وعمق الثلج.
والعناصر الشرطية التالية من عناصر معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSإلزامية فيما يتعلق بالمحطات الثابتة:
 3-01منطقة منشأ البيانات
 3-02إقليم منشأ البيانات
 5-05المسافة الرأسية لجهاز االستشعار من مستوى مرجعي (محدد) ،من قبيل األرض الموضعية ،وسطح
منصة بحرية عند النقطة التي يوجد فيها جهاز االستشعار ،أو سطح البحر
 7-11اإلسناد المرجعي  :إلزامي لعمليات الرصد المشتقة التي تعتمد على بيانات محلية.
3.3.1.2

رصدات الهواء العلوي في الموقع

تشمل رصدات الهواء العلوي في الموقع أساسا ً الرصدات التي تجري باستخدام أدوات ملحقة بمناطيد األرصاد الجوية
(المسابير الراديوية) ،أو مركبات جوية غير مأهولة ) وتسمى أيضا ً طائرات بال طيار) .وتتبُّع المناطيد لحساب الرياح
(أي بواسطة الرادار أو المزواة الراديوية) يعتبر أيضا ً رصداً للهواء العلوي في الموقع .و قياس المسبار الراديوي ،
سبر ،يقدم مقطعا ً رأسيا ً كامالً من نقطة اإلطالق إلى لحظة انفجار المنطاد.
الذي كثيراً ما يشار إليه على أن عملية ْ
السبر إلى عدة رسائل ،ولكن نفس
ولكفالة التوافر في الوقت المناسب ،بالنسبة لمستخدمي البيانات ،كثيراً ما ينقسم ْ
البيانات الشرحية ت ُدرج في جميع أجزاء الرسائل المنقولة .والرصدات من قبيل تلك التي تجريها المسابير الساقطة
والصواريخ والطائرات الورقية تندرج أيضا ً في هذه الفئة ،ولكن ست ُدرج إرشادات محددة لهذه النظم في إصدار لمعيار
البيانات الشرحية يصدر الحقا ً.
وغالبية البيانات الشرحية لهذه النُظم ت ُدرج أيضا ً ضمن رسالة  BUFRالمحددة من المنظمة ويُبلغ بها إلى جانب البيانات
سبر .وألن عدم وجود هذه البيانات الشرحية يجعل الرصدات بال جدوى فإن متعهد البيانات الشرحية
المتعلقة بكل عملية ْ
للمحطة /المنصة ومدير البيانات الشرحية للشبكة يجب أن يكفال صالحية البيانات الشرحية المنقولة ودقتها فيما يتعلق
المبلغ عنها في رسائل  BUFRمتسقة تماما ً مع
بكل سبر ُمبلغ عنه .ومنعا ً ألي لبس ،يجب أن تكون البيانات الشرحية ُ
عناصر معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSومع المعلومات المدرجة في األداة .OSCAR
ومن الشائع أن تكون لنقطة إطالق المنطاد إحداثيات جغرافية مكانية مختلفة عن إحداثيات المحطة /المنصة وهذا قد
يكون له أثر كبير على مس تخدمي البيانات .ومن المهم إدراج كلتا المجموعتين من اإلحداثيات الجغرافية المكانية في
قاعدة بيانات البيانات الشرحية للمحطة /المنصة ،وإدراج اإلحداثيات في رسائل  BUFRفيما يتعلق بموقع إطالق
المنطاد .والعنصر  5-12الموقع الجغرافي المكاني لألداة يتعلق بهذا ،في حين أن العنصر  3-07الموقع الجغرافي
المكاني للمحطة يشير إلى المرفق الرئيسي.
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وثمة نُظم مسابير راديوية كثيرة لم تعد تتضمن جهاز استشعار للضغط ،ومن ثم فإن الضغط وارتفاع جهد األرض
يُشتقان من ارتفاع النظم العالمية للسواتل ألغراض المالحة ) .(GNSSومن الممكن اشتقاق الضغط الجوي بطريقة
مصطنعة من تقدير لحالة الغالف الجوي استناداً إلى الحساب الموصى به من المنظمة ) (WMOأو باستخدام الغالف
الجوي الدولي المعياري الثابت المحدد سلفا ً .والبيانات الشرحية التي تحدد مصدر قياسات الضغط واالرتفاع وجهد
األرض إلزامية ويجب إدراجها في كل رسالة  .BUFRوهذا يتعلق بالعنصر  ،7-01وطرق وخوارزميات معالجة
البيانات ،وهو عنصر اختياري من عناصر المعيار.
3.3.1.3

الرصدات الرادارية للطقس

رادارات الطقس هي نظم رصد تعمل باالستشعار عن بُعد اإليجابي تستخدم للقيام بعمليات رصد في الوقت الحقيقي
وعالية االستبانة من منطقة واسعة النطاق (يصل محيطها إلى  250كيلومتراً) .وقد كانت الرصدات الرادارية للطقس
تجري على وجه الخصوص الكتشاف الهطول ،وتصنيف الظواهر الجوية المائية ،وتقدير الهطول الكمي .ومن
الممكن أيضا ً اإلبالغ بسرعة الرياح واتجاهها بطريقة دوبلر من نفس رادارات الطقس .وإحداثيات المحطة /المنصة
الرادارية وارتفاعها وموقعها ،وارتفاع البرج ،والتواتر ،واالستقطاب ،وبارامترات المسح ،وغيرها من خصائص
رصدات الطقس الرادارية هي عناصر بيانات شرحية ترد في قاعدة البيانات الرادارية للمنظمة
) .(http://wrd.mgm.gov.tr/Home/Wrdوينبغي أن يواصل األعضاء جمع البيانات الشرحية عن رادارات الطقس التابعة
لهم وتحديثها وتقديمها إلى قاعدة البيانات الرادارية التابعة للمنظمة )( (WMOالتي يديرها المرفق التركي الحكومي
لألرصاد الجوية) .وت ُنقل البيانات الشرحية المتعلقة برادارات الطقس من قاعدة البيانات  WRDإلى األداة /OSCAFR
السطح بواسطة إجراءات من آلة إلى آلة .وال يمكن تحرير البيانات الشرحية الرادارية يدويا ً في األداة /OSCAR
السطح.
3.3.1.4

الرصدات األخرى السطحية القاعدة التي تجري باالستشعار عن بعد

تشمل الرصدات األخرى السطحية القاعدة التي تجري باالستشعار عن بُعد جميع الرصدات ،باستثناء رادارات الطقس،
التي تجري باستخدام أدوات استشعار موجودة في محطة ثابتة .وهذه النظم واسعة النطاق من حيث طرق الرصد التي
يصور الغالف الجوي فوق المواقع أو قياس تمثيلي
تتبعها ،ولكنها تسفر في المقام األول عن مقطع رأسي للقياس
ّ
للغالف الجليدي فوق األرض .وأمثلة النظم رصد الغالف الجوي التي تشملها هذه الفئة هي رادارات قياس اتجاه الريح،
وأجهزة قياس الرياح (الليدارات) ،ومسابير الطقس ،والراديومترات ،وأجهزة االستقبال األرضية القاعدة التابعة للنظم
العالمية للسواتل ألغراض المالحة ) ،(GNSSوأجهزة الرادار عالية التردد ،وأمثلة نُظم رصد الغالف الجليدي هي
أدوات القياس الصوتية والبصرية للثلج ،ووسادة الجليد ،وحجم الجليد ،وأدوات األشعة جاما المنفعلة .ومن ثم ،تؤخذ في
االعتبار هنا تكنولوجيات كل من االستشعار عن بُعد اإليجابية والسلبية.
وغالبية البيانات الشرحية المتعلقة بهذه النظم الخاصة برصد الغالف الجوي مدرجة ضمن رسالة  BUFRالمحددة من
سبر .ويجب على متعهد البيانات الشرحية
المنظمة ) (WMOومن ثم فهي ال يُبلغ بها إال مع البيانات المتعلقة بكل ْ
سبر
للمحطة /المنصة ومدير البيانات الشرحية للشبكة أن يكفال صالحية ودقة البيانات الشرحية المنقولة فيما يتعلق بكل ْ
ُمبلغ به.
وكثيراً ما تستخدم هذه النظم الخاصة برصد الغالف الجوي تقنيات متقدمة لإلشارة لتحديد القياسات التي ال تستوفي
معايير جودة البيانات ،وإدراج هذه المعلومات ضمن البيانات الشرحية التي ت ُنقل مع كل رسالة هو أمر إلزامي .وهذا
يتعلق بالعناصر  8-01إلى  8-05من عناصر المعيار (الفئة  :8جودة البيانات).
3.3.2

المحطات /المنصات الموجودة على سطح البحر

تجري رصدات على سطح البحر من طائفة متنوعة من المحطات /المنصات .وهذه تشمل المحطات العائمة الراسية،
والمحطات العائمة المنساقة ،والسفن ،والمنشآت الموجودة قبالة السواحل .ومن الممكن أيضا ً أن تعتبر ضمن هذه الفئة
الرادارات ذات التردد العالي األرضية القاعدة (على الساحل) (قياس اتجاه وسرعة التيارات السطحية) .والمتغيرات
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الشائع قياسها أكثر من غيرها هي درجة حرارة الهواء ،والضغط الجوي ،والرطوبة ،واتجاه الرياح وسرعتها ،ودرجة
حرارة سطح البحر ،وارتفاع األمواج ،والفاصل الزمني بين األمواج ،واتجاه األمواج ،وارتفاع مستوى سطح البحر،
وسرعة واتجاه التيارات ،والملوحة ،وسمك الجليد البحري ،وتركيز الجليد البحري ،ونوع الجليد البحري ،وسرعة
الجليد البحري ،وبيانات درجات حرارة الجليد البحري ،وعمق الثلج فوق الجليد ،ودرجة الحرارة بين الثلج والجليد.
وتشمل الرصدات من السفن عادةً درجة حرارة الهواء وماء البحر ،والضغط الجوي ،والرطوبة ،واتجاه الرياح
وسرعتها .وهذه تقاس عادةً أوتوماتيا ً .وتشمل أيضا ً الرصدات اليدوية من السفن ارتفاع األمواج ،والفاصل الزمني بين
السحب) ،والرؤية ،ونوع الجليد البحري ،وسمك الجليد البحري ،والجليد
األمواج ،واتجاه األمواج ،والسقف (غطاء ُ
البحري الطافي ،وتركيز الجليد البحري ،ومواقع جبال الجليد.
وتجري أيضا ً رصدات لسطح البحر على متن مركبات سطحية مستقلة .وهذه المركبات تدفعها الرياح و/أو حركة
األمواج وتقيس درجة حرارة الهواء ،والضغط الجوي ،والرطوبة ،واتجاه الرياح ،وسرعة الرياح ،ودرجة حرارة سطح
البحر ،وملوحة سطح البحر.
ويُبلغ عن مواقع المحطات العائمة عند الرصد وإن كانت سفن كثيرة ال ت ُبلغ بهويتها الفعلية العتبارات اقتصادية .وت ُبلغ
المركبات المستقلة بموقعها الذي أصبحت فيه وقت الرصد .ويُبلغ عن الرصدات بموجب ملكية المنظمة التي تتحكم عن
بُعد في المركبة (المركبات).
3.3.3

المحطات /المنصات المحمولة جوا

إن الرصدات القائمة على الردارات المحمولة جواً ،والتي تنطوي على قياس متغير واحد من المتغيرات الجوية أو
أكثر ،تجري بفواصل زمنية ومكانية معينة محددة سلفا ً ،ومن ثم فإنها تجري في سلسلة من المواقع (في حيز ثالثي
األبعاد) .وفي الممارسة العملية ،تجري هذه الرصدات على متن طائرة يجب أن تسمى محطات /منصات رصد على
متن طائرة .وتقدم هذه السلسلة من الرصدات مقاطع رأسية قرب المطارات أو سلسلة رصدات متساوية األبعاد على
ارتفاع ثابت.
وبوجه عام ،يُبلغ عن البيا نات من ثالث فئات من محطات /منصات رصد على متن طائرة باستخدام نظم مختلفة لبث
البيانات .وفيما يلي أمثلة عن ذلك:
نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات التابع للمنظمة ) :(WMOطائرة تقدم بيانات أرصاد
جوية وفقا ً لمعايير المنظمة ) (WMOومواصفاتها؛

(أ)

(ب) عقد اإلشراف على البيانات المنتجة آليا ً التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي :طائرة تقدم بيانات بموجب الئحة
وترتيبات تعاونية مع منظمة الطيران المدني الدولي؛
(ج) بيانات أخرى من محطات /منصات رصد :بيانات مستمدة من نظم رصد على متن طائرة ال تخضع للمراقبة من
جانب المنظمة ) (WMOأو منظمة الطيران المدني الدولي )( (ICAOتسمى بيانات الطرف الثالث) .ويعتمد توافر
البيانات على الترتيبات القائمة بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ومقدم البيانات بشأن ما إذا
كان يمكن إدماج البيانات في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISمع مراعاة المتطلبات المذكورة في الالئحة الفنية.
وتتطلب بيانات محطات /منصات الرصد على متن طائرة أن يتعهد مديرو البيانات الشرحية للشبكات قاعدة بيانات
البيانات الشرحية المتعلقة بطراز الطائرة ونوعه ،ومعلومات عن أجهزة االستشعار وبرمجيات لمعالجة البيانات.
وسيكون هناك أيضا ً شرط بشأن البيانات الشرحية لموقع الطائرة فيما يتعلق ببدء وإنهاء المقاطع الرأسية.
المصدر :مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160ودليل عمليات الرصد على متن الطائرات
(مطبوع المنظمة رقم .)1200
3.3.4

المحطات /المنصات الموجودة تحت الماء
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يمكن الحصول على رصدات تحت الماء بعدد من الطرق .وتشمل هذه الطرق خيوط الترمستور وأجهزته الملحقة
بكابالت موصلة للحرارة ،وأجهزة قياس حرارة األعماق المستعادة ،وجهاز دوبلر الصوتي لقياس مقاطع التيارات،
ومحطات الصفيفة العائمة ،وأجهزة قياس الموصلية ودرجة الحرارة والعمق .وت ُستخدم مسابير لضغط الماء موضوعة
في القا ع لقياس التباينات في عمود الماء الذي يشير إلى موجة منخفضة السعة (سنامية) متولدة عن اضطراب تحت
الماء (نشاط اهتزازي) .وثمة تكنولوجيا جديدة ،منزلقات تصوير المقاطع الرأسية ،وهي مركبات تحت مائية مستقلة
ذاتيا ً ،وقد أصبحت منتشرة بكثرة .والمتغيرات التي ترصدها هذه األجهزة تشمل درجة حرارة المياه ،وضغط المياه،
والملوحة ،واتجاه التيارات وسرعتها ،والفلورسنت ،واألكسجين المذاب .وتقاس هذه المتغيرات جميعها على مستوى
األعماق ،بقدر العمق الذي توجد عليه أجهزة االستشعار أو المنزلقات.
وتستخدم الرصدات التحت مائية المتحصل عليها من محطات عائمة راسية موقع المحطة العائمة نفسه وت ُبلغ بها
المنظمة التي تقوم بتشغيل تلك المحطة العائمة .وتحدد مواقع أجهزة قياس حرارة األعماق المستعادة عند نقطة اإلطالق
وت ُبلغ بها مركبة اإلطالق (السفينة أو الطائرة) وأجهزة تصوير مقاطع البيانات بطريقة دوبلر الصوتية وأجهزة قياس
الموصلية ودرجة الحرارة والعمق تثبّت عادةً عند موقع محدد يُبلغ به وقت الرصد من جانب المنظمة التي تقوم بتشغيل
تلك األجهزة .ويُبلغ بمواقع المحطات العائمة للصفيفة وقت الرصد من جانب المنظمة التي تقوم بتشغيل الجهاز .أما
رصدات المركبات التحت مائية المستقلة ذاتيا ً فهي يُبلغ بها باستخدام موقع المركبة عندما تبدأ رحلتها تحت السطح
توجه المركبة.
ويحدث اإلبالغ من جانب المنظمة التي ّ
3.3.5

المحطات /المنصات الموجودة فوق الجليد

مالحظة:

يجري إعداد إرشادات محددة للمحطات /المنصات الموجودة فوق الجليد.

تشمل المحطات /المنصات الموجودة فوق الجليد تلك التي أقيمت على األنهار الجليدية ،والقلنسوات الجليدية ،والصفائح
الجليدية ،والجروف الجليدية ،وكتل الجليد الطافية ،وتلك التي تتحرك مع الجليد ،وتلك التي أقيمت على الجليد السريع.
وتكون غالبا ً محطات /منصات كبرى تراقب مكونات الغالف الجليدي المذكورة آنفا ً.
ومتغيرات األنهار الجليدية الشائعة الرصد هي التراكم السطحي ،والتصرف السطحي ،وتوازن الكتلة السطحية ،ومنطقة
األنهار الجليدية ،وسرعة األنهار الجليدية ،وتدفق االنفصام ،والجريان الجليدي ،ويجري عادةً رصد المتغيرات الثالث
األولى أيضا ً فيما يخص الصفائح الجليدية .ويُرصد عادةً أيضا ً االنفصام القاعدي وسرعة الجليد فيما يخص الجروف
الجليدية .وفيما يخص المحطات /المنصات الخاصة بقياس الجليد البحري ،فيمكن إطالقها على الجليد البحري أو الجليد
الطافي ويعتمد عمرها النفعي على بقاء الجليد البحري ،مع استرجاع األدوات الموجودة على الجليد السريع غالبا ً قبل
تفتت الجليد ثم إعادة إطالقها خالل موسم الجليد التالي .وتشمل الرصدات الشائعة للجليد البحري سمك الجليد ،والجليد
الطافي ،وعمق الثلج فوق الجليد .وتقيس بعض المحطات /المنصات أيضا ً درجات حرارة الجليد البحري والثلج فوق
الجليد ودرجة الحرارة بين الجليد والمياه وبين السطح والهواء.
وعند إجراء قياسات الغالف الجليدي ،يمكن قياس متغيرات األرصاد الجوية مثل درجة حرارة الهواء والضغط الجوي
والرطوبة وسرعة الرياح واتجاه الرياح بواسطة محطة أرصاد جوية أوتوماتية ( )AWSقريبة أو بواسطة أجهزة
استشعار مناسبة مدمجة في أدوات الجليد .وقد تشمل القياسات األخرى اإلشعاع والحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة
وبخار الماء وتدفقات ثاني أكسيد الكربون.
ومتى تحركت منصات الرصد تحركا ً كبيراً ،يُوصى بإدماج بيانات مواقعها في اإلرساالت المنتظمة للبيانات .وفيما
يخص األجهزة شبه الثابتة ،فيوصى المستخدمون بتحديث إحداثيات المحطات والرصدات كل سنة أو كلما لزم األمر.
ويمكن رفع بيانات مفصلة أكثر لتتبع التحركات في وثيقة محددة في قسم "المستندات" عبر واجهة المستخدم المصورة
ألداة  /OSCARالسطح (.)https://oscar.wmo.int/surface/
3.3.6

المحطات /المنصات الموجودة فوق البحيرات /األنهار/المستودعات المائية

إن وجود سجالت الرتفاع أو مرحلة مقاييس البحيرات /األنهار وتصريف مياه األنهار أمر أساسي إلدارة موارد المياه،
وفهم تقلبية انسياب المجرى من حيث الزمان والمكان ومعايرة النماذج الهيدرولوجية التي ت ُستخدم في التنبؤ بانسياب
المجرى والفيضان .ومن الممكن قياس ارتفاعات المقاييس بطرق شتى ،من قبيل الرصد المباشر بواسطة شاخص
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نهري ،أو بواسطة االستشعار األوتوماتي من خالل استخدام المحطات الطافية ،والمحوالت ،والمانومترات التي تصنع
فقاقيع غازية ،والوسائل الصوتية .وت ُحسب عموما ً انسيابات األنهار من خالل تحويل سجل المرحلة السابقة على
التصريف ،باستخدام منحنى تحويل مشتق تجريبيا ً لتحديد المعدل أو نماذج هيدرولوجية أخرى .ويوصى بإجراءات
عامة لقياس االنسياب في الدليل الخاص بقياس االنسياب (مطبوع المنظمة رقم  ،)1044المجلدين األول والثاني .ويشمل
الرصد الهيدرولوجي أيضا ً التدفقات الداخلة والخارجة للمستودعات المائية وارتفاع تلك المستودعات بوصفها متغيرات
وجيهة إلدارة موارد المياه.
3.3.7

السواتل

تقدم الرصدات الساتلية معلومات من جميع مناطق العالم .وهذه الرصدات توفر معلومات عن خصائص السطح وكذلك
األحوال الجوية تبعا ً لنوع األداة .والمعلومات األساسية عن السواتل هي المدار ونوع المدار (المدار الثابت بالنسبة
لألرض أو المدار القطبي) وارتفاع الساتل ،والفواصل الزمنية المحلية للرصد ،وأنواع التكنولوجيات المستخدمة
(إيجابية /سلبية ،بصرية /بالموجات الدقيقة ،جهاز تصوير /مسبار) وخصائص األدوات (النطاقات المقيسة ،واآلثار،
ونهج القياس من قبيل المسح مقابل جهاز االستشعار من نوع  ،push-broomأو مشابه ،وحجم الرقعة عند االنطباق،
وفترة العودة ،إلخ).
وال بد من ضمان الدقة واالتساق بين الرصدات الفضائية القاعدة الواردة من السواتل البيئية والجوية العاملة التابعة
للنظام العالمي للرصد ) ،(GOSمن أجل مراقبة المناخ والتنبؤ بالطقس والتطبيقات البيئية .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،يقوم
النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية ) ،(GSICSوهو مسعى تعاوني دولي استهلته المنظمة ) (WMOوفريق
تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) (CGMSفي  ،2005بإعداد أساليب مشتركة ،وينفذ إجراءات تشغيلية لضمان جودة
القياسات الساتلية المنفذة في أوقات وأماكن مختلفة ،باستخدام أدوات مختلفة تشغلها وكاالت ساتلية مختلفة ،ولضمان
قابلية هذه القياسات للمقارنة البينية .ويتم هذا من خالل إستراتيجية معايرة شاملة تنطوي على ما يلي( :أ) أداء أدوات
المراقبة؛ (ب) مقارنات تشغيلية لألدوات الساتلية؛ (ج) ربط القياسات بمراجع ومعايير قياسية مطلقة؛ (د) إعادة معايرة
البيانات المحفوظة .ويسهم النظام ) (GSICSفي دمج البيانات الساتلية في النظام ).(WIGOS
وسواتل األرصاد الجوية تنقل عادة طائفة من األدوات المختلفة ،كل منها موضوع من أجل تطبيقات محددة تحتاج إليها
أوساط مستخدمين متنوعين .وفي حقيقة األمر ،بالنظر إلى التنوع في األدوات وبرنامج الرصد المحدد المختار ،فإن
البيانات الشرحية ذات الصلة تختلف عن تلك المحصلة من الرصدات التقليدية السطحية القاعدة (انظر دليل أدوات
وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  .)8ونتيجة لذلك ،ت ُجمع البيانات الشرحية للرصدات الساتلية مع معلومات
المعايرة ،في قاعدة بيانات منفصلة ،هي األداة  /OSCARالفضاء.

SECTION: Chapter
…ل ) (WIGOSإتاحة البيانات الشرحية للنظام Chapter title in running head:

 .4إتاحة البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSللمنظمة ) (WMOباستخدام األداة  /OSCARالسطح
قاعدة بيانات القدرات في األداة  OSCARالسطحية (األداة  /OSCARالسطح) هي األداة الرئيسية للمنظمة ()WMO
لمساعدة األعضاء على إتاحة البيانات الشرحية للنظام  WIGOSوفقا ً لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1160
وترد إرشادات مفصلة عن كيفية استخدام األداة  /OSCARالسطح في دليل المستخدم لألداة  /OSCARالسطح المتاح
على الرابط التالي https://oscar.wmo.int/surface/ :وفي مكتبة المنظمة (.)WMO
ويتكون دليل المستخدم لألداة  /OSCARالسطح من قسمين رئيسيين :القسم  - 2إيجاد المعلومات في األداة /OSCAR
السطح ،الذي يحتوي على إرشادات بشأن كيفية البحث في قاعدة البيانات إليجاد محطات ومعلومات عن الرصدات
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المتوافرة ،وهذا القسم مفيد للمستخدمين المسجلين وغير المسجلين على السواء .أما القسم  - 3تغيير المعلومات في األداة
 /OSCARالسطح ،فيحتوي على معلومات عن كيفية إدارة المحطات في قاعدة البيانات ،وهذا القسم وثيق الصلة بشكل
أساسي بالمستخدمين المسجلين ،مثل جهات االتصال بالمحطة والمنسقين الوطنيين.

SECTION: Chapter
تصميم شبكات الرصد Chapter title in running head:

 .5تصميم شبكات الرصد
5.1

مقدمة

ترد مبادئ تصميم شبكات الرصد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم
 ،)1160التذييل  .2.1والمبادئ البالغ عددها  12قصيرة ولذا فهي مجردة .وستحتاج المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
وتطور شبكاتها الخاصة بنظم الرصد إلى إرشادات ملموسة بدرجة أكبر بشأن
والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتي تصمم
ّ
كيفية االستجابة لهذه المبادئ .ومن ثم ،يوفر هذا الفصل فيما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ مجموعة من المبادئ
التوجيهية أو التوصيات المحددة بدرجة أكبر بشأن تفسيرها وتنفيذها.
وتنطبق بعض التوصيات على العديد من المبادئ .وتيسيراً للتفسير ،تتكرر هذه النقاط عند االنطباق ولذا فإن ظهورها
متعمد.
في مناسبات متعددة
ّ
وفي هذا الفصل ت ُستخدم في بعض الحاالت مصطلحات مجردة نوعا ً ما .وفي بعض األحيان يرجع أصل هذه
المصطلحات إلى مجال محدد من مجاالت األرصاد الجوية ،من قبيل الرصد األرضي القاعدة .فمثالً يُستخدم بانتظام
مصطلحا "تصميم الشبكات" و"شبكات الرصد" ويُقبالن عند وصف عملية إقامة شبكة من مواقع رصد أرضية القاعدة
في بلد وإيال ء االعتبار لذلك لجوانب من قبيل المسافة المناسبة بين المحطات ،أو أحوال أخرى في الموقع ،أو تواتر
الرصدات .والمصطلح "تصميم الشبكات" مستخدم ويمكن استخدامه في مجال الرصدات الفضائية القاعدة .ولكن هذا
التطبيق اإلضافي لم يُعتمد بعد بوجه عام .وبالتالي ،من المهم إدراك أن مبادئ توجيهية وتوصيات كثيرة في هذا الفصل
ال تقتصر بالضرورة  -عند اإلشارة ،مثالً ،إلى "تصميم الشبكات" أو "شبكات الرصد"  -على الرصدات األرضية
القاعدة بل ينبغي تطبيقها على جميع نظم الرصد.
والمططلحات والتعاريف المفاهيمية والمجردة ،من قبيل "شبكة المحطات المتكاملة" ،تستخدم في بعض األحيان أيضا ً
لغرض تيسير تطبيق مبادئ توجيهية وتوصيات محددة بصورة عامة .ويرد تفسير مثل هذه المصطلحات في
< HYPERLINK: Paragraphمرفق هذا الفصل> .
5.2

إرشادات بشأن مبادئ تصميم شبكات الرصد

مالحظة:

على سبيل التيسير ،يُنسخ مبادئ تصميم شبكات الرصد بين أقواس وبخط مائل تحت اسم كل مبدأ.

المبدأ  - 1خدمة مجاالت تطبيق كثيرة

(ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تستوفي متطلبات مجاالت تطبيق متعددة في برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج التي
تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها)
مجال تطبيق المنظمة ) (WMOهو نشاط ينطوي على االستخدام المباشر للرصدات ،وسلسلة من األنشطة التي تتيح للمرافق
مالحظة:
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا أو غيرها من المنظمات تقديم خدمات تساهم في السالمة العامة ،والرفاه االجتماعي  -االقتصادي،
والتنمية في بلد كل منها ،في مجال محدد يرتبط بالطقس والمناخ والماء .ويُستخدم مفهوم مجال تطبيق المنظمة ) (WMOفي إطار االستعراض
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المستمر للمتطلبات 7الذي تجريه المنظمة ) (WMOويصف نشاطا ً متجانسا ً يمكن أن ّ
تعد من أجله مجموعة منسقة من متطلبات مستخدمي
الرصدات يتفق عليها الخبراء المجتمعون العالميون تشغيليا ً في هذا المجال.

(أ)

عند تصميم شبكات رصد ،ينبغي أن تؤخذ في االعتبار احتياجات مجاالت تطبيقات المنظمة ) ،(WMOبصيغتها
المنصوص عليها في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وعلى
وجه الخصوص ،انظر عملية االستعراض المستمر للمتطلبات التابعة للمنظمة ) ،(WMOوقاعدة بيانات متطلبات
مستخدمي الرصدات التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( ،)OSCAR/Requirementsوالبيانات
اإلرشادية لجميع مجاالت التطبيقات .وكمثال ،فإن تصميم شبكات رصد ت ُنشأ أساسا ً لدعم مجاالت تطبيقات تتعلق
بالتنبؤ التشغيلي بالطقس ينبغي أن يراعي أيضا ً متطلبات مجاالت التطبيقات األخرى من قبيل مراقبة المناخ.

(ب) عند االنطباق ،ينبغي تصميم شبكات الرصد وتشغيلها بحيث تلبي احتياجات تطبيقات متعددة .ومن المعترف به
أن التطبيقات المختلفة تكون لها متطلبات مختلفة ،ومتعارضة في بعض األحيان ،وعند إنشاء شبكة رصد أساسا ً
لتلبية احتياجات تطبيق واحد قد تلزم حلول توفيقية في قدرة تلك الشبكة على تلبية احتياجات أخرى .ومع ذلك،
ينبغي أن تؤخذ في االعتبار بشكل فاعل أثناء تصميم الشبكة متطلبات التطبيقات األخرى.
(ج) كج زء من إدارة شبكة رصد ،ينبغي تنفيذ إجراء خاص بالتشاور مع المستخدمين يمكن من خالله التأكد من
متطلبات مجاالت التطبيقات المختلفة وبحثها وتحليلها في آن واحد( .انظر أيضا ً < HYPERLINK: Paragraph
المبدأ >.)2
(د)

تدخل المنظمة في شراكات مع هيئات أخرى مسؤولة عن الرصدات من أجل تلبية احتياجات برامجها ،وذلك من
خالل البرامج المشمولة برعاية مشتركة (انظر ديباجة خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد )(EGOS-IP
(التقرير الفني للنظام ) (WIGOSرقم  .))2013-4وينبغي أن تؤخذ هذه الشراكات في االعتبار عند تصميم شبكات
الرصد.

(هـ) ينبغي استغالل الشراكات مع منظمات أخرى (مثالً تلك التي تعمل في مجاالت النقل البري ،أو توليد الكهرباء)،
بما في ذلك المنظمات الشريكة المسؤولة عن الرصدات ،وذلك من خالل التصميم المتكامل والمتعدد األغراض
لشبكات الرصد ،لتحقيق أوجه التآزر بين الشبكات و/أو المجاالت وتحسين جدوى التكلفة.
المبدأ  - 2تلبية متطلبات المستخدمين

(ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تلبي متطلبات المستخدمين المعلنة ،من حيث المتغيرات الجيوفيزيائية التي يجب
وحسن توقيت ،واستقرار).
رصدها وما يلزم من استبانة مكانية وزمنية ،وعدم يقينُ ،
ّ
وتحدد كميا ً في أداة تحليل واستعراض قدرة نظم الرصد (/OSCAR
توثّق متطلبات المستخدمين المتعلقة بالرصدات
مالحظة:
تعبر عن جميع المتطلبات
المتطلبات) .ومتطلبات المستخدمين كما هي مذكورة في األداة  OSCARرفيعة المستوى بمعنى أنها ال يقصد بها أن ّ
المفصلة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم نظام رصد محدد .ولذا ينبغي أن تراعى المتطلبات الواردة في األداة /OSCAR
المتطلبات ولكنها ليست كافية لتقديم وصف كامل لمتطلبات نظم الرصد.

(أ)

ينبغي إشراك أوساط المستخدمين في تصميم شبكات الرصد .ولكفالة استجابة شبكات الرصد لالحتياجات
األساسية ألوساط المستخدمين ،ينبغي أن تشمل القرارات المفصلة المتعلقة بتصميم شبكات الرصد مرحلة تشاور
مع ممثلي مجاالت التطبيقات المناسبة .وينبغي تنفيذ إجراء للتمكين من الجمع والتوليف الموثقين لمتطلبات
المستخدمين المحددة.

 7يرد وصف االستعراض المستمر للمتطلبات التابع للمنظمة ) (WMOفي مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160التذييل .2.3
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(ب) ينبغي أن يراعي األعضاء خالل تصميم شبكات الرصد الخاصة بهم ،اإلجراءات الواردة في خطة تنفيذ تطوير
النظم العالمية للرصد (( )EGOS-IPالتقرير الفني التابع للنظام ) (WIGOSرقم  ،)2013-4وكذلك تحليالت
الثغرات من بيانات التوجيه لالستعراض المستمر فيما يتعلق بجميع مجاالت التطبيق.
(ج) ينبغي أن يجري األعضاء مزيداً من الدراسات لتقييم إمكانية تلبية متطلبات مستخدمي الرصدات المحددة في
األداة  OSCARباستخدام التكنولوجيا الموجودة  ،إضافة إلى المتطلبات اإلقليمية اإلضافية التي قد ال تكون محددة
في تلك األداة ،والمتطلبات الوطنية وذلك مع مراعاة الموارد والفعالية بالنسبة إلى التكاليف( .انظر أيضا ً
< HYPERLINK: Paragraphالمبدأ >.)5
(د)

ينبغي معالجة بيانات الرصدات إلى مستوى َّ
يحدد بالتشاور مع المستخدمين (مثالً البيانات األولية المتعلقة
المعايرة المتعلقة باألدوات أو المتغير الجيوفيزيائي المسترجع) .وينبغي أن يتضمن هذا
باألدوات أو البيانات ُ
اتفاقا ً بشأن مراقبة الجودة ،واألنساق ،إلخ .وسوف يتباين مستوى المعالجة المناسب وفقا ً الحتياجات أوساط
المستخدمين وللتطبيقات المقصودة .وينبغي تخصيص موارد مالئمة لمتطلبات معالجة البيانات هذه .وأيضا ً،
حيثما تدعم متطلبات المستخدمين ذلك ،تخصيص موارد مناسبة ألرشفة البيانات األولية والبيانات الشرحية،
بحيث يمكن إعادة معالجة البيانات في تاريخ الحق.

المبدأ  - 3تلبية المتطلبات الوطنية واإلقليمية والعالمية

(ينبغي لشبكات الرصد المصممة لتلبية االحتياجات الوطنية أن تأخذ في االعتبار أيضاً احتياجات المنظمة ) (WMOعلى
الصعيدين اإلقليمي والعالمي)
(أ)

شبكات الرصد الوطنية يقوم األعضاء بتصميمها وإنشائها أساسا ً لتلبية احتياجاتهم /متطلباتهم وفي حاالت كثيرة
باالتفاق مع أعضاء آخرين ووفقا ً للمواد التنظيمية والتوجيهية الخاصة بالمنظمة ) .(WMOولكن ،عند إنشاء هذه
الشبكات الوطنية ،ينبغي أن يراعي أيضا ً متطلبات التطبيقات العالمية واإلقليمية .فعلى سبيل المثال ،ينبغي أن
يراعي األعضاء االلتزامات أو التعديالت اإلضافية الصغيرة (مثالً من حيث تخزين البيانات ،وسياسة البيانات،
والتوافر ،والتبادل ،والتوثيق) لجعل البيانات مفيدة ألعضاء آخرين.

(ب) ينبغي اعتماد لوائح النظام  WIGOSفيما يتعلق بشبكات الرصد التي ت ُنشأ أساسا ً لتلبية االحتياجات الوطنية.
(ج) ينبغي تصميم اإلجراءات التي ت ُجمع وتقيَّم من خاللها احتياجات المستخدمين على الصعيد الوطني (انظر
< HYPERLINK: Paragraphالمبدأ  ،2الفقرة (أ)> ) على نحو يمكن به تلبية االحتياجات اإلقليمية والعالمية في آن
واحد.
(د)

فيما يتعلق بكل شبكة وطنية /موقع وطني ،ينبغي االحتفاظ بوثيقة تعاريف للشبكة /الموقع تتضمن معلومات عن:
’‘1

قدرات الرصد المخططة للشبكة /الموقع؛

’‘2

األداء المستهدف؛

’‘3

احتياجات المستخدمين التي تستجيب لها الشبكة /يستجيب لها الموقع.

المبدأ  - 4تصميم شبكات مناسبة مكانيا

(حيثما كانت هناك متطلبات مستخدمين على مستوى رفيع تنطوي على وجود حاجة إلى وحدة مكانية وزمنية في
الرصدات ،ينبغي أن يأخذ تصميم الشبكات أيضاً في االعتبار متطلبات المستخدمين اآلخرين ،من قبيل الطابع التمثيلي
للرصدات وفائدتها)
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ّ
المركبة بحيث تقدم رصدات أساسية شبه موحدة مكانيا ً فيما يتعلق
بوجه عام ،ينبغي تصميم شبكة الرصد
بالمتغيرات المرصودة ،تنتج عن تحليل لمتطلبات االستبانة الثالثية األبعاد المنصوص عليها في األداة .OSCAR
وينبغي تقييم الثغرات وفقا ً لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160
ّ
المركبة).
(انظر أيضا ً < HYPERLINK: Paragraphالمبدأ > 5لالطالع على إرشادات بشأن تصميم الشبكات

(ب) مع ذلك ،فيما يتعلق ببعض مجاالت التطبيق ،قد يكون الطابع التمثيلي للرصدات عامالً دافعا ً في عملية التصميم
أهم من التجانس المكاني والزمني .وفي هذه الحاالت ،ينبغي تعديل كثافة شبكة الرصد وفقا ً لتقلبية الظواهر
المرصودة في منطقة بعينها ،وذلك لتلبية الحاجة إلى كثافة أكبر لبعض الرصدات في المناطق الجبلية والساحلية
التي توجد فيها مماالت شديدة في المتغيرات الجيوفيزيائية .وأيضا ً ،ينبغي تصميم شبكات الرصد مع فواصل
تسجل الظواهر القاسية والمتطرفة والشديدة التأثير ،التي تدوم عادةً فترة قصيرة ،وبحيث
مكانية وزمنية بحيث
َّ
ً
يمكن إيجاد حل للتغيرات ذات الصلة بالمناخ (مثال اليومية ،والموسمية ،والسنوية الطويلة األجل).
(ج) عند النظر في األولويات فيما يتعلق بالرصدات اإلضافية ،ينبغي إيالء االهتمام لما يلي :األقاليم والمجاالت قليلة
تعرض السكان
البيانات ،والمتغيرات قليلة الرصد ،واألقاليم التي تتأثر بالتغيير ،واألقاليم التي تشهد ظواهر بيئية ّ
للخطر .وألن هذه ال تكون موجودة دائما ً داخل أراضي البلد الذي يحتاج إلى الرصدات ،فإن هذا ينشئ حاجة إلى
الحصول على رصدات في مناطق خارج أراضي الدولة الممولة أو مجموعة الدول الممولة (مثالً تمويل شبكة
مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETENTلبرنامج القياسات األوتوماتية للهواء من على متن السفن (E-
) ،ASAPوآليات التعاون للنظام العالمي لرصد المناخ ).)(GCOS
(د)

ينبغي تصميم شبكات الرصد مع مراعاة القياسات وثغرات النظم األخرى في المنطقة المجاورة ،ومن ذلك مثالً
القياسات التي تستخدم نفس التكنولوجيا في البلدان المجاورة ،أو القياسات من شبكات تستخدم تكنولوجيات
مختلفة ،سواء كانت سطحية القاعدة أو فضائية القاعدة.

(هـ) يجب أن تكون الرصدات السطحية القاعدة ممثلة لتطبيقات محددة .وينبغي عموما ً تجنّب المواقع الممثلة للسمات
المحلية (مثالً على المنحدرات الشديدة االنحدار ،وفي األغوار ،وفي المناطق القريبة من السمات الواضحة من
قبيل المباني ،أو التأثيرات الطبوغرافية ،أو المرتفعات) ما لم يحدد موقعها من أجل غرض وتطبيق محددين.
(و)

يمكن للرصدات التي ال تقوم بها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsأن توفر قياسات
ثمينة لسد الثغرات في الرصدات .وفي مناطق كثيرة قد تكون هذه هي الرصدات الوحيدة المتاحة ،ال سيما فيما
يتعلق بعناصر تتطلب قياسات ذات كثافة أعلى من قبيل الهطول والظواهر المتطرفة مثل البرد ،وعواصف
الرياح .وينبغي أن تتحرى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsإمكانية إقامة تعاون مع
غيرها داخل بلدانها من أجل استكمال الشبكات القائمة ،وتبادل الموارد ،ومعالجة الثغرات .وفيما يتعلق
بالرصدات من هذا النوع ،ينبغي إيالء اهتمام بوجه خاص للقضايا المحتملة بشأن سياسة البيانات ،وينبغي اتباع
اإلرشادات الواردة ضمن < HYPERLINK: Paragraphالمبدأ  ،3الفقرة (أ)> .

(ز)

حيثما أمكن ،ينبغي استخدام أدوات موضوعية لتقييم أثر وفائدة الرصدات ،بما في ذلك إليضاح أثر كثافة
الرصد .وهذه األدوات (مثالً تجارب نظم الرصد ،وتجارب محاكاة نظم الرصد ،ودراسات حساسية التنبؤات
ويشجع استحداث أدوات مكافئة لمجاالت
للرصدات) توجد في التنبؤ العددي للطقس ) (NWPومثبتة جيداً.
ّ
التطبيق األخرى.

8

المبدأ  - 5تصميم شبكات فعالة بالنسبة للتكلفة

 8انظر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد األول ،المرفق  1 -دال :تصنيفات مواقع محطات الرصد
السطحي على البر.
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(ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تحقق أكثر استخدام فعال بالنسبة للتكلفة للموارد المتاحة .وسيشمل هذا استخدام
شبكات رصد ّ
مركبة)
(أ)

ينبغي تصميم شبكات الرصد باستخدام أنسب التكنولوجيات أو أخالط من التكنولوجيا وأكثرها فعالية بالنسبة
للتكلفة .وينبغي الرجوع إلى الوثائق اإلرشادية من لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوغيرها من اللجان الفنية
بشأن التكنولوجيا القائمة .فعلى سبيل المثال ،يمكن الرجوع إلى دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم
 )100الفصل 2.5 ،2؛ ودليل ممارسات األرصاد الجوية الزراعية (مطبوع المنظمة رقم  )134الفصل ،2.2.4 ،2
2.4.1.11.3؛ ومرجع النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488الجزء الثالث.3.1 ،

(ب) ينبغي أن تستند تطويرات شبكات الرصد ،حيثما أمكن ،إلى توحيد الشبكات الفرعية القائمة وأن تؤدي إلى ذلك،
مع االستفادة من كل من التكنولوجيا القائمة والتكنولوجيا الجديدة ،وإدراج شبكات جديدة في قدرات النظام
.WIGOS
(ج) ينبغي أن تتطور شبكة الرصد استجابة لتغير متطلبات المستخدمين .وينبغي أن تكون التصميمات مرنة بدرجة
كافية إلتاحة التوسع اإلضافي فيها ،أو ّ
التقلص ،بدون الحاجة إلى إعادة تصميم الشبكة بالكامل.
(د)

ينبغي إقامة شراكات مع منظمات أخرى مسؤولة عن الرصدات أو الحفاظ على الشراكات القائمة من هذا القبيل
من أجل االستفادة من أوجه التآزر المحتملة ،وتقاسم التكاليف ،وتوفير شبكات متعددة األغراض وأكثر فعالية
بالنسبة للتكلفة .وقد يكون من بين المنظمات األخرى شركاء للمنظمة )( (WMOانظر ديباجة خطة تنفيذ تطوير
نظم الرصد العالمية )( (EGOS-IPالتقرير الفني للنظام العالمي المتكامل للرصد رقم  )2013-4أو منظمات وطنية
حكومية وغير حكومية.

(هـ) ينبغي أن يستند تصميم شبكات الرصد ،حيثما أمكن ،إلى النتائج المنبثقة من الدراسات العالمية التي تقيِّم أثر
الرصدات وأهميتها وقيمتها للتطبيقات التي تساهم فيها .وينبغي أيضا ً إجراء دراسات تكميلية لألثر حسب التكلفة
من أجل مراعاة فعالية تكلفة مختلف نظم الرصد الممكنة عند تصميم الشبكات.
(و)

ينبغي تصميم وتشغيل شبكات الرصد الفضائية القاعدة والسطحية القاعدة بحيث تكون متكاملة ،مع وجود أنشطة
لتحسن من أثر
مالئمة وتعاون بين األوساط المسؤولة عن هذه الشبكات ،لكفالة استخدام الرصدات من كل شبكة
ّ
وفعالية األخرى.

(ز)

ينبغي تصميم ش بكات الرصد مع مراعاة القياسات المتاحة من شبكات أخرى في المنطقة المجاورة بما في ذلك
في البلدان المجاورة ،أو القياسات من شبكات تستخدم تكنولوجيات مختلفة.

(ح) لتعظيم الفوائد داخل أراضي العضو قد تتطلب شبكة الرصد الفعالة استثماراً خارج أراضي العضو .ومن الممكن
أن يتحقق هذا من خالل التعاون اإلقليمي مثالً.
(ط) يمكن أن يشمل تصميم الشبكات الحاجة إلى رصدات بصرية /يدوية ورصدات لظواهر ال ت ُكتشف /ال ت ُحدد جيداً
بالضرورة بواسطة النظم األوتوماتية ،أو ألن الرصدات اليدوية أكثر فعالية بالنسبة للتكاليف.
فيما يتعلق بنظم الرصد الفضائية القاعدة
المعايرة واالستقالل فعالة بالنسبة للتكلفة لمدة
(ي) قد تظل نظم الرصد الفضائية القاعدة التي تستمر في تلبية متطلبات ُ
أطول من مدة عمرها المتوقع /المصمم .وينبغي أن ينظر المشغلون في مواصلة تشغيل هذه النظم على مستوى
أقل من الصيانة بعد عمر تصميمها.
المبدأ  - 6تحقيق التجانس في بيانات الرصد
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(ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث يلبي مستوى تجانس بيانات الرصدات المقدمة احتياجات التطبيقات المقصودة)
(أ)

ينبغي أال ت ُستخدم سوى تكنولوجيا الرصد ذات األداء الموصوف بدرجة كافية ،لكفالة بلوغ مستويات نوعية
الرصدات المتسقة مع متطلبات المستخدمين.

(ب) ينبغي تشغيل شبكات الرصد بحيث تستوفي أهداف األداء المتفق عليها.
(ج) ينبغي تقييم شبكات ومحطات الرصد بانتظام وباستخدام معايير موضوعية لكفالة الوفاء بمعايير األداء المتوخاة.
(د)

كجزء من العملية الروتينية ،ينبغي أن يجري بانتظام تقييم جودة البيانات وتجانسها من خالل برنامج مستمر
لمراقبة أداء الشبكة .ومن الممكن أن يشمل هذا إجراء عمليات فحص أوتوماتية ويدوية على حد سواء.

وحسن توقيتها وجودتها .وينبغي أن يتضمن هذا فيما يتعلق بأنواع
(هـ) ينبغي تنفيذ مراقبة شاملة لتوافر البيانات ُ
مالئمة من الرصدات مراقبة التنبؤ العددي بالطقس على المدى القصير .وينبغي أيضا تنفيذ المراقبة للمساعدة
على اكتشاف مختلف أنواع األخطاء ،ومنها مثالً عدم تقديم البيانات في الوقت المناسب أو عدم ورود بيانات،
والرصدات المشفّرة تشفيراً غير صحيح ،والقياسات التي يوجد فيها خطأ جسيم.
(و)

من الممكن أن تتاح نتائج المراقبة بأشكال شتى ،مثالً عن طريق البوابات الشبكية ،أو التقارير المنتظمة
(استعراض لجميع إحصاءات األداء) ،أو تقارير األخطاء (للتركيز على األخطاء المكتشفة في مواقع محددة).

(ز)

عند إجراء عمليات نقل لمحطات أو تحسينات لمستوى أدوات ،ينبغي ،كلما كان ذلك عمليا ً ،أن تكون هناك فترة
تداخل كافية بين النظم القديمة والنظم الجديدة ،تراعي مجاالت التطبيق المستهدفة( .انظر أيضا ً
< HYPERLINK: Paragraphالمبدأ > 12أدناه).

(ح)

توافر بيانات شرحية أمر ضروري لتقييم تجانس الرصدات( .انظر أيضا ً < HYPERLINK: Paragraph

المبدأ >.) 10
المعايرة ،وتوحيد
المعايرة ،ومراقبة ُ
(ط) من المهم ،فيما يتعلق بتطبيقات كثيرة بما يشمل مراقبة المناخ ،تصميم ُ
المعايير باعتبارها جزءاً من شبكة الرصد .وفيما يتعلق بالتطبيقات في الوقت الحقيقي (أو شبه الحقيقي) من المهم
المعايرة في الوقت الحقيقي (أو قرب الوقت الحقيقي) .ومن المهم أيضا أرشفة البيانات الخام،
إتاحة معلومات ُ
لكي تتسنى إعادة معالجتها في تاريخ الحق لتحسين تجانسها.
(ي) ينبغي إجراء مقارنات بين الرصدات التي تجري باستخدام تكنولوجيات مختلفة والتحقق من صحتها من أجل
تحسين فهم عدم يقين الرصدات أو األداء النسبي (التحيز ،االنحراف المعياري ،األخطاء الجسيمة).
(ك) بينما يمكن جمع بعض الرصدات التي ال تقوم بها المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
باستخدام أنساق غير معيارية ،ينبغي ،حيثما أمكن ،نشر جميع الرصد باستخدام قواعد معيارية للجودة ،وأنساق
معيارية ،ووفقا ً إلجراءات النشر المعيارية.
)(NMHSs

(ل)

ينبغي نشر الرصدات بحيث يُبقى على جودة القياس األصلي ومصدره.

(م)

ينبغي أن يولي األعضاء أولوية عالية للحفاظ على عمليات محطات /مواقع /نظم الرصد التي لديها سالسل
بيانات طويلة األمد ،ال سيما فيما يتعلق بالتطبيقات المناخية.

(ن)

فيما يتعلق بتطبيقات مراقبة المناخ ،ينبغي جعل المحطات السطحية القاعدة في المواقع التي تكون أرجحية تأثرها
بالتغيرات التي تحدث خالل الوقت في البيئة الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان هي األقل.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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المبدأ  - 7التصميم من خالل اتباع نهج متعدد المستويات

ً
هيكال متعدد المستويات يمكن من خالله نقل المعلومات من الرصدات
(ينبغي أن يستخدم تصميم شبكات الرصد
المرجعية العالية الجودة واستخدامها لتحسين نوعية وفائدة الرصدات األخرى).
مالحظة:

(أ)

إضافة إلى تحسين نوعية وفائدة الرصدات ،سيؤدي اتباع هذا النهج أيضا ً إلى تحسينات في فهم نوعية الرصدات.

ينبغي أن يتضمن النهج ذو المستويات 9،كحد أدنى ،شبكة قليلة الكثافة من المحطات المرجعية (مثالً ،شبكة
الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) )(GRUANيمكن من خاللها وضع مؤشرات لقياس
أداء محطات أخرى .وينبغي معايرة المحطات المرجعية حسب النظام الدولي للوحدات أو معايير يمكن تتبعها
ومقبولة من األوساط المعنية بأوجه عدم يقين محددة كميا ً ،وذات أعلى مستوى من المتانة (مثالً أجهزة استشعار
مزدوجة أو ثالثية للمتغيرات األساسية من قبيل درجة الحرارة والهطول) ،وتكون موجودة في مواقع هي األقل
تأثراً بالتوسع الحضري وغيره من التأثيرات غير المناخية ،ولها دورة صيانة ألدواتها منتظمة ودورة استبدال
لتلك األدوات منتظمة ،ولديها أعلى مستوى من جمع البيانات الشرحية بما في ذلك توثيق الصور الفوتوغرافية،
كما لديها مراقبة متواصلة ألداء النظام لحل المسائل المتعلقة باألدوات والمسائل البيئية عند نشوئها.

(ب) يمكن لل محطات من قبيل الشبكات األساسية للنظام العالمي لرصد المناخ (شبكة رصد السطح التابعة للنظام
) (GCOSوشبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام ) )(GCOSأن تشغل طبقة بيانات وسيطة ،ذات جودة تمثل
وسطا ً بين المحطات المرجعية والشبكة الشاملة األكبر من محطات الرصد.10
(ج) في ميدان الرصد الفضائي القاعدة ،ينبغي استخدام الوفرة الساتلية كلما كان ذلك مناسبا ً لكفالة موثوقية تقديم
البيانات من مدارات معينة .وفيما يتعلق بالرصدات األرضية القاعدة حتى في المحطات غير المرجعية ،ينبغي
استخدام وفرة األدوات كلما كان ذلك مناسبا ً لكفالة موثوقية الرصد ودقة القياسات.
(د)

إضافة إلى الكوكبات التي تدور في مدار ثابت بالنسبة لألرض ومنخفض بالنسبة لألرض ومتزامن مع الشمس،
ينبغي أن تشمل شبكات الرصد الفضائية القاعدة مدارات عالية الالتمركز لتغطية المناطق القطبية تغطية دائمة،
وسواتل تدور في مدار منخفض بالنسبة لألرض ذات ميل منخفض أو مرتفع ألخذ عينات شاملة من الغالف
الجوي العالمي ،ومنصات تحلق على مستويات منخفضة من قبيل السواتل النانوية القصيرة العُمر كسد للفجوات.

(هـ) يمكن أن تتخلل شبكة محطات أخرى تابعة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا أو غير تابعة لها
مجموعة فرعية من محطات عالية الجودة تحقيقا ً لتغطية أوفى.
(و)

ينبغي أن يتضمن تصميم الشبكات مراعاة ما يلزم من مهارات وتدريب للموظفين ،وهو ما يُتوقع أن يختلف على
المستويات المختلفة في الهيكل ذي المستويات .وينبغي االستعانة بخبرة الموظفين الموجودين في المحطات
المرجعية لتوفير اإلرشاد لألجزاء األخرى من الشبكة.

المبدأ  - 8تصميم شبكات مستقرة ويمكن التعويل عليها

 9بالنسبة إلى النهج ذي المستويات ،انظر شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ):(GRAUN
المسوغات والمتطلبات واختيار المواقع وخيارات األدوات ،والنظام العالمي لرصد المناخ ( 112 -الوثيقة الفنية للمنظمة رقم
.)1379
 10انظر

the GAIA-CLIM Report/Deliverable D1.3. Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring:

Report on System of Systems Approach Adopted and Rationale (http://www.gaia-

)clim.eu/workpackagedocument/d13-report-system-systems-approach-adopted-and-rationale
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(ينبغي تصميم شبكات الرصد بحيث تكون مستقرة ويمكن التعويل عليها)
(أ)

ينبغي أن يكفل تصميم وإنشاء شبكات الرصد اتباع إجراءات وممارسات تشغيل معيارية ،بما في ذلك إجراءات
مناسبة للصيانة والمعايرة.

(ب) ينبغي تحديد أهداف لكل شبكة بشأن جودة البيانات .وسيلزم اتخاذ قرارات بخصوص مستوى مراقبة الجودة الذي
يجب تطبيقه .وقد تكون مراقبة الجودة األوتوماتية تماما ً مع عدم وجود أي تقييم يدوي هي أجدى مراقبة بالنسبة
للتكلفة ولكنها في بعض الحاالت قد تسفر عن مستوى أقل من الجودة.
(ج) ينبغي أن تستند معايير اختيار موقع المحطات ومدار السواتل إلى الغرض من الشبكة ومستواها .وينبغي أن
تؤخذ في االعتبار المعايير المرتبطة بطول مدة تشغيل المحطة /الساتل ،ومصادر الطاقة المتاحة ،وخيارات بث
البيانات ،والعوامل المرتبطة بالتجانس ،والبيئة المحلية.
(د)

ينبغي أن يكون التدريب متناسبا ً مع مستوى الشبكة .فالشبكة األساسية المكونة من رصدات يدوية ينبغي أن تركز
على تقنيات وطرق الرصد الصوتية فيما يتعلق بتسجيل البيانات ونشرها .أما فيما يتعلق بالشبكات األوتوماتية
فينبغي أن يركز التدريب بدرجة أكبر على صيانة وتشغيل األدوات والطرق األوتوماتية لجمع البيانات.
المعايرة والتفتيش والصيانة
وسيتطلب تشغيل شبكات مرجعية أعلى مستوى من التدريب ومستويات أعلى من ُ
واإلدارة.

(هـ) ينبغي تصميم شبكات الرصد ،المكونة من محطات أرضية القاعدة ونظم فضائية القاعدة أيضا ً ،وتصميم
اتصاالتها عن بُعد ،بحيث تكون قوية في مواجهة التعرض للطقس القاسي ،واألحوال الهيدرولوجية ،والمناخية
والبيئية األخرى (مثالً العواصف المغنطيسية األرضية ،والحطام الفضائي في حالة السواتل).
(و)

ينبغي استخدام مزيج من مصادر طاقة معيارية واحتياطية (مثالً ،مصادر مستدامة من قبيل الطاقة الشمسية
والطاقة المائية والطاقة الريحية فيما يتعلق بالمحطات األرضية القاعدة وغيرها من المصادر المالئمة فيما يتعلق
بالسواتل) ،كلما أمكن ،لكفالة تشغيل منصات الرصد دون انقطاع في جميع األحوال البيئية.

(ز)

ينبغي ،متى أمكن ،إتاحة البيانات للمراكز العالمية لجمع البيانات التي يمكن فيها مراقبة البيانات وتقديم تعليقات
قرب الوقت الحقيقي بخصوص جودة البيانات ،بما في ذلك تواتر وطبيعة أخطاء الرصدات ،والنسب المئوية
وحسن توقيته.
لإلبالغ واكتماله ُ

(ح) ينبغي إلجراءات المراقبة الموصوفة تحت < HYPERLINK: Paragraphالمبدأ > 6أن تساعد أيضا ً في تقييم إمكانية
التعويل على الشبكات واستقرارها حاليا ً وفي األجل الطويل.
(ط) ينبغي مراقبة أداء عمليات شبكة الرصد ومكوناتها ودعمه بواسطة إدارة الحوادث /العيوب ،من أجل تحسين
إمكانية التعويل على الشبكة واستقرارها.
(ي) لمراقبة المناخ ،ينبغي إيالء اهتمام خاص للحفاظ على المحطات /مدارات السواتل ذات السجالت الطويلة التي لم
تنقطع تاريخيا ً وللحفاظ على تجانسها من حيث الموقع واألدوات وإجراءات الرصد.
(ك) ينبغي تصميم عملية موازية طويلة األجل (في الموقع مثالً) لتخزين البيانات من أجل تعزيز النشر في الوقت
الحقيقي الذي سيساعد على كفالة الحفاظ على الرصدات األصلية (مثالً في المواقع) ليتيح مستوى أعلى من
الجودة واالكتمال الالزمين للتطبيقات المناخية.
(ل)

ينبغي اختيار مواقع المحطات /مدارات السواتل في مناطق تكون أرجحية تأثرها بعوامل من قبيل القيام بعمليات
تشييد جديدة ت ُجبر على نقل المحطة هي األقل.

المبدأ  - 9إتاحة بيانات الرصد

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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(ينبغي تصميم شبكات الرصد وتطويرها على نحو يضمن إتاحة الرصدات ألعضاء المنظمة ) (WMOاآلخرين،
باستبانة مكانية وزمنية وفي الوقت المناسب لتلبية احتياجات التطبيقات اإلقليمية والعالمية)
(أ)

يجب معالجة الثغرات في توافر البيانات فيما يتعلق بمتطلبات المستخدمين المعلنة .وينبغي على األعضاء القيام
بما يلي ‘1’ :بذل جهود لجمع ونشر الرصدات التي تجري ولكنها ال ت ُجمع مركزيا ً حاليا ً؛ ’ ‘2وتبادل البيانات
الموجودة على الصعيد الدولي وفقا ً لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم
)1160؛ ’ ‘3وتحسين ُحسن توقيت البيانات.

(ب) ينبغي إنشاء آليات لإلقالل إلى أدنى حد من فقدان بيانات الرصد الموجودة وتعزيز استرجاع السجالت التاريخية
للتطبيقات المناخية.
(ج) ينبغي استخدام طرق نشر متعددة ومتداخلة (مثالً من خالل الطرق المتعددة) التي تمتثل لالئحة الفنية من أجل
تحسين استمرارية تقديم البيانات للمستخدمين.
(د)

ينبغي النظر في المفاهيم السحابية وغيرها من طرق التوسع في قدرات االتصال عن بُعد من أجل إدارة النمو
السريع في أحجام بيانات نُظم الرصد باالستشعار عن بُعد بواسطة المسح الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد (مثالً
السواتل والرادارات).

(هـ) لتيسير توافر البيانات والوصول إليها ،ينبغي استخدام أنساق معيارية للبيانات محددة من المنظمة لتبادل البيانات.
فيما يتعلق بالتطبيقات المناخية
(و)

ينبغي تجميع كل البيانات الخام والمجموعات الفرعية من البيانات المعالجة في سجل موثق ودائم للبيانات
والبيانات الشرحية باتباع المعايير المشتركة (انظر مثالً ،المبدأ التوجيهي لتوليد مجموعات البيانات والمنتجات
الستيفاء متطلبات النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSتقرير النظام  GCOSرقم ( 143الوثيقة الفنية للمنظمة
رقم  ))1530وأرشفتها في مركز بيانات عالمي أو في مركز بيانات آخر معترف به.

(ز)

عمر شبكة الرصد وبعده.
يلزم وجود قدرة تشغيلية مستدامة ،إلنتاج وحفظ سجل البيانات المحفوظة طيلة ُ

(ح) ينبغي تخصيص موارد لكفالة إعادة المعالجة المناسبة لبيانات األرصاد لالستجابة الحتياجات التطبيقات المناخية.
المبدأ  - 10توفير معلومات كي يتسنى تفسير الرصدات

(ينبغي تصميم وتشغيل شبكات الرصد بطريقة تتيح توثيق تفاصيل وتاريخ األدوات وبيئاتها وأحوالها التشغيلية
وإجراءات معالجة البيانات الخاصة بها وغيرها من العوامل الوثيقة الصلة بفهم بيانات الرصد وتفسيرها (أي بيانات
شرحية) والتعامل معها بنفس العناية التي توثق وتُعامل بها البيانات نفسها)
(أ)

ينبغي أن تتقيد الممارسات المتعلقة بالبيانات الشرحية بمعيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSكما هو محدد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160
ومعيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1192

(ب) ينبغي أن يتبع األعضاء اإلجراءات المعيارية لجمع البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالالزمة للتبادل الدولي،
وفحصها وتبادلها وتوزيعها ،لكفالة االستخدام المتجانس المناسب لبيانات الرصد ،ومعرفة جودتها وإرجاعها إلى
مصدرها؛ وينبغي أن يسجل األعضاء بيانات شرحية إضافية للنظام  WIGOSوينبغي إتاحة تلك البيانات بناء
على الطلب.
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(ج) ينبغي إنشاء بيانات شرحية للمحطات وقت تركيب الشبكة وتحديثها بانتظام لكي ت ُدرج فيها بيانات من قبيل موقع
المعايرة الخاصة بها ،وممارسات الرصد المتبعة فيها
المحطة ،والبيئة المحيطة بها ،ونوع أدواتها ،ومقاييس ُ
وصيانتها .وينبغي ،كلما أمكن ،التقاط صور فوتوغرافية للمحطة وبيئتها وأرشفتها سنوياً.
(د)

ينبغي تحديث البيانات الشرحية للنظام  WIGOSكلما حدث تغييرات ،بما يشمل التغييرات في المأوى والتعرض،
و متوسط الحسابات ،وساعات الرصد ،واستخدام األرض ،وأنواع األدوات ،و مراقبة الجودة ،والتجانس،
وإجراءات استرجاع البيانات.

(هـ) ينبغي ،كلما أمكن ،إخطار المستخدمين مسبقا ً بالتغييرات في األدوات ومعالجة البيانات.
المبدأ  - 11تحقيق استدامة الشبكات

(ينبغي العمل على إدخال تحسينات في توافر الرصدات المستدام من خالل تصميم وتمويل شبكات مستدامة في األجل
الطويل بما في ذلك ،عند االقتضاء ،من خالل تحويل نظم البحوث إلى نظم تشغيلية).
في هذا السياق ،تعني كلمة "مستدامة" إمكانية الحفاظ على الشبكة في األجل المتوسط إلى األجل الطويل .فهذا أمر مرغوب
مالحظة:
فيما يتعلق بمعظم التطبيقات التشغيلية ويلزم من أجل مراقبة المناخ .وترد ضمن المبادئ التالية مناقشة لمتطلبات أن تكون النُظم قوية وأن
تكون بياناتها ذات جودة مناسبة.

(أ)

ينبغي تطوير بعض النُظم القائمة على البحوث ،حيثما كان ذلك مالئما ً ،وتكون هذه البحوث ناضجة وفعالة
بالنسبة للتكلفة ،بحيث يتوافر لها تمويل طويل األجل مأمون ،مع الحفاظ على توافر وجودة الرصدات أو
تحسينهما.

(ب) يتطلب انتقال نظم الرصد البحثية أو تكنولوجيات الرصد الجديدة إلى عمليات طويلة األجل تنسيقا ً بعناية بين
مقدمي البيانات والمستخدمين (مستخدمي البحوث والمستخدمين التشغيليين على السواء).
(ج) ينبغي أن يكفل األعضاء أن يظل تمويلهم للشبكات المستدامة كافيا ً في األجل الطويل مع مراعاة التطويرات
والتغييرات الالزمة (مثالً في التكنولوجيا)( .انظر أيضا ً < HYPERLINK: Paragraphالمبدأ >.)12
(د)

ينبغي أن يشمل االنتقال من نظم الرصد القائمة على البحوث أو تكنولوجيات الرصد الجديدة إلى عمليات طويلة
األجل تصميم نُظم متينة ويمكن صيانتها ،تكفل جمع البيانات ومراقبة الجودة واألرشفة والوصول على نحو
مناسب.

(هـ) ينبغي أن يتخذ األعضاء خطوات إلتاحة البيانات قبل التطبيقية للمستخدمين على أساس أفضل الجهود لتيسير
استيعاب واعتماد البيانات الجديدة في وقت مبكر بعد أن تتحول إلى بيانات تطبيقية.
(و)

ينبغي إبرام اتفاق خطي لجمع الرصدات وأرشفتها على نحو تطبيقي مع مركز حفظ معترف به.

(ز)

عند اختيار المواقع /المحطات /مدارات السواتل ،ينبغي أن يأخذ مخططو الشبكة ومديروها في االعتبار المواقع
التي يمكن تأمينها من خالل اتفاقات طويلة األجل (مثالً عقود استئجار أو ملكية لمواقع الرصد األرضية القاعدة).

(ح) تتاح مواد إرشادية مفيدة أخرى في تقرير

GAIA-CLIM Report/Deliverable D1.3. Gap Analysis for

Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring: Report on System of Systems Approach Adopted

( and Rationaleانظر الحاشية  4لمعلومات مرجعية).
المبدأ  - 12إدارة التغيير
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(ينبغي أن يضمن تصميم شبكات الرصد الجديدة التغيرات التي يجري إدخالها على الشبكات القائمة وجود درجة كافية
من االتساق في الرصدات وجودتها واستمراريتها أثناء االنتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد).
عند النظر في تحديد التغييرات التي قد تكون متسقة مع استراتيجية المنظمة ) ،(WMOينبغي الرجوع إلى خطة تنفيذ تطوير
مالحظة:
النظم العالمية للرصد )( (EGOS-IPالتقرير الفني للنظام العالمي المتكامل للرصد  WIGOSرقم .)2013-4

(أ)

ينبغي تقييم أثر النظم الجديدة أو تغييرات النظم القائمة على تطبيقات المستخدمين قبل التنفيذ مع مراعاة
احتياجات المستخدمين من الرصدات لجميع مجاالت التطبيق.

(ب) تلزم فترة تداخل مناسبة بين نظم الرصد الجديدة ونظم الرصد القديمة( 11أي وجود رصدات متوازية) للحفاظ
على تجانس واتساق الرصدات في الوقت المناسب.
(ج) تل زم مشاريع لالختبار والتجريب يمكن من خاللها اختبار النظم الجديدة وتقييمها ،ويلزم وضع مبادئ توجيهية
لالنتقال التطبيقي (بما يشمل إنتاج ونشر البيانات الشرحية الجديدة الالزمة).
(د)

تقيم أثر وفائدة الرصدات لمجاالت تطبيق معينة ،حيثما أمكن ،لدعم
ينبغي استخدام األدوات الموضوعية التي ّ
إدارة التغيير (انظر أيضا ً < HYPERLINK: Paragraphالمبدأ >.)4

فيما يتعلق بالتطبيقات المناخية
(هـ) تجنبا ً لحدوث ثغرات في السجل الطويل األجل ،ينبغي ضمان استمرارية القياسات األساسية من خالل
استراتيجيات مالئمة.
(و)

حيثما ال يتسنى وجود فترة تداخل بين النظم القديمة والنظم الجديدة ،ينبغي استخدام طرق أخرى من قبيل
الرصدات المقترنة (تواجد األدوات األصلية واألدوات الجديدة في نفس الموقع).

(ز)

عند إدخال تغيير ،ينبغي بذل جهود لإلبقاء على أكبر قدر ممكن من أوجه التشابه بين النظام القديم والنظام الجديد
تعرض الموقع متماثالً للنظم األرضية القاعدة ،وأن يكون الوضع في المدار متماثالً للنظم
(مثالً أن يكون ّ
الفضائية القاعدة ،وأن تكون اإلجراءات واألدوات وأجهزة اإلشعار متماثلة).

SECTION: Chapter
…المرفق  -شرح المصطلحات ذات الصلة باإلرش Chapter title in running head:

المرفق  -شرح المصطلحات ذات الصلة باإلرشادات المتعلقة بشبكات الرصد
مالحظة:

التعاريف الرسمية للمصطلحات منشورة في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49وليس في األدلة.

شبكة المحطات المتكاملة تتألف من محطات متعددة األغراض و/أو محطات من أنواع مختلفة في نفس المنطقة
الجغرافية ،تطبّق ممارسات المنظمة ( )WMOالمتفق عليها.
الشبكة ذات المستويات هي شبكة مصممة وفقا ً لنموذج الشبكة التراتبية المعيارية للصناعة .وت ُستخدم المستويات لتقسيم
لتكون إما
الشبكات الفرعية إلى مجموعات داخل شبكة من شبكات المجال .وتتكون شبكة المجال من مستوى أو أكثر ّ

 11انظر مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160القسم 2.4.6.3؛ ودليل أدوات وطرق
الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثالث ،القسم 1.1.3؛ ودليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم ،)100
القسم 2.6.7؛ ودليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)488القسمان  3.2.1.4.4.4و.3.7.4
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ويعرف المستوى الفردي مجموعة من الشبكات الفرعية
تراتبا ً من المستويات وإما مجموعات مقسمة من المستويات.
ّ
الفردية التي لها نفس تعريف الشبكة الفرعية.
األطراف الثالثة هي األشخاص أو المنظمات الذين ال يكونون طرفا ً في عقد أو معاملة ،ولكنهم يشاركون .وال تكون
لألطراف الثالث عادةً أي حقوق قانونية في المسألة ،إال إذا أ ُبرم العقد لفائدة الطرف الثالث.

SECTION: Chapter
…إرشادات بشأن تنفيذ النظام العالمي المتك Chapter title in running head:

 .6إرشادات بشأن تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني
6.1

مقدمة

الغرض من هذا الفصل هو مساعدة أعضاء المنظمة ) (WMOفي تطوير استراتيجيتهم الوطنية للرصد وخطتهم الخاصة
بالتنفيذ الوطني للنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوتمكين األعضاء من تصميم وتخطيط وتطوير أنظمتهم
الوطنية الخاصة بالرصد ) (NOSبوصفها المكون الوطني للرصد للنظام ).(WIGOS
ويتماشى هذا الفصل مع اللوائح الفنية المتصلة بالنظام ) (WIGOSوالمواد التوجيهية التي ُوضعت تحت إشراف فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ).(ICG-WIGOS
6.2

تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني

لكي يحقق النظام ) (WIGOSرؤيته المتمثلة في "نظام رصد متكامل ومنسق وشامل لتلبية متطلبات األعضاء المتطورة
في تقديم خدماتهم المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية ذات الصلة بصورة مستدامة ومجدية من حيث
التكلفة" ،ال بد من اتخاذ إجراءات والتزامات على المستويات العالمية واإلقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن تصبح المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsلألعضاء جهات اإلدماج الرئيسية
على الصعيد الوطني ،وذلك بتعزيز نُظم الرصد الخاصة بها وفقا ً لإلرشادات واللوائح التي يقدمها إطار النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوأيضا ً ببناء شراكات وطنية وتوفير القيادة الوطنية استناداً إلى خبرتها في مجاالت
الحصول على بيانات الرصد ومعالجتها ونشرها ألغراض مراقبة البيئة والتنبؤ بها.
الدور القيادي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي أنظمة الرصد المتكاملة ،وتعاون
ويمثل
ُ
الشركاء الوطنيين عاملين جوهريين لنجاح تنفيذ النظام ) .(WIGOSويتيح النظام ) (WIGOSالفرصة للمرافق الوطنية
) (NMHSsلتعزيز دورها في جميع نواحي والياتها الوطنية ،بما في ذلك التنسيق الوطني وتبادل الرصدات في جميع
المجاالت ذات الصلة (الطقس ،والمناخ ،والطقس الفضائي ،والمحيطات ،وتكوين الغالف الجوي ،والغالف الجليدي،
وتعزيز مكانتها كجهة وطنية موثوقة لتقديم خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا.
والبيئة وما إلى ذلك)،
ِ
والمبادرة بالمشاركة مع األطراف المعنية كافةً ،مستخدمين وشركاء ،تتيح فرصةً ثمنية لبناء عالقات أقوى .كذلك البد
من وجود تواصل مثمر متبادل ،رسمي وغير رسمي ،ومنتظم وظرفي ،مع األطراف المعنية.
وتعمل المرافق الوطنية ) (NMHSsفي بيئة سريعة التقدم التكنولوجي ،يزداد فيها الطلب على خدمات أكثر تنوعا ً ،من
مستخدمين تزداد خبراتهم وقدراتهم يوما ً بعد يوم .إضافة إلى ذلك ،فالتقدم التكنولوجي واالتجاهات ذات الصلة مثل
"البيانات الكبيرة" و"حشد المصادر" ،وظهور شبكات الرصد التجارية ،ومقدمي البيانات والخدمات ،والقدرة على تحمل
نفقات التكنولوجيا الرقمية كلها ،مغيرات لقواعد العمل تتطلب من المرافق الوطنية ) (NMHSsوالقطاع الخاص كليهما
تكيفا ً سريعا ً وتغييراً في السلوك.
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وقد يساهم القطاع الخاص عن طريق تسريع استيعاب االبتكارات التكنولوجية ،وقد يكون قادراً على مساعدة المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي تقديم خدمات مخصصة حسب الحالة أكثر كفاءة وجاذبية ويسهل االستفادة منها .وستستفيد
المرافق الوطنية ) (NMHSsبدورها من العمل مع شركاء القطاع الخاص إلدخال تلك األساليب المبتكرة في عملياتها.
وتقديم الخدمات فرصا ً عديدة للتوصل إلى الوضع األمثل.
والقدرة الحاسوبية
الشبكات
ويتيح تكامل
ِ
ِ
ِ
وبحلول الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (2019ينبغي لكل عضو أن يكون "جاهزاً للنظام
) ،"(WIGOSويتضمن هذا حسب خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام (WIGOS) 12ما يلي:
(أ)

أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح  :(OSCAR)/Surfaceاكتمال البيانات الشرحية للنظام
) (WIGOSالخاصة بجميع محطات الرصد عبر جميع مكونات النظام ) (WIGOSالمتبادل بشأنها الرصدات دوليا ً؛

(ب) البيانات الشرحية للنظام ) :(WIGOSتحقيق االمتثال؛

13

(ج) محددات هوية محطات النظام ) :(WIGOSإتمام التنفيذ؛
(د)

14

نظام مراقبة جودة بيانات النظام ) :(WDQMSمعلومات عن العملية الوطنية لتناول مسائل جودة البيانات الواردة
من نظام مراقبة جودة بيانات النظام ) (WDQMSالقائم؛

(هـ) احتواء جميع أنظمة الرصد التي تديرها المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوجميع الشركاءالراغبين في الشراكة؛
(و)

إنشاء آليات وطنية لحوكمة النظام ) (WIGOSوتنسيقه وتنفيذه؛

(ز)

إتمام تعيين منسقين وطنييين للنظام ) ،(WIGOSألداة تحليل واستعراض قدرات أنظمة الرصد ).(OSCAR

قد تكون النتائج المتوقعة األخرى ،على أقل تقدير ،على النحو
(أ)

التالي:

تعزيز نظام الرصد الوطني المتكامل لتمكينه من تقديم مدخالت رصدية أفضل توثيقا ً ،بغية دعم احتياجات
الخدمة الوطنية بتكلفة فعالة؛

(ب) زيادة تكامل في الرصدات الصادرة عن المنظمة ) (WMOوعن المصادر غير التابعة للمنظمة عبر الحدود
الوطنية واإلقليمية ،وتقاسمهما بشكل مفتوح؛
(ج) التحسين المطرد لتوافر بيانات النظام ) (WIGOSالرصدية ونوعيتها ،إضافة إلى البيانات الشرحية المرتبطة بها؛
(د)

زيادة إبراز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوتعزيزه على الصعيد الوطني؛

(هـ) تعزيز التعاون مع الشركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛
(و)

تعزيز ثقافة االمتثال لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول – النظام
ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛

(ز)

تحسين القدرات البشرية والفنية لألعضاء فيما يتعلق بتخطيط النظام ) (WIGOSوتنفيذه وتشغيله.

 12انظر المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثامنة والستين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1168القرار .2
 13انظر مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم .2.5
 14انظر مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم .2.4.1

WIGOS
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ولتحقيق ما تقدم ،من المزمع القيام باألنشطة الرئيسية اآلتية على الصعيد الوطني:
(أ)

تحليل المتطلبات االستراتيجية واالحتياجات واألولويات الوطنية الحالية والمستقبلية ،والفجوات الكبيرة في
الرصدات والنظم والعمليات والقدرات وغيرها؛

(ب) تحليل اآلثار الوطنية لمفهوم النظام ) (WIGOSبشأن التكامل والشراكات وتبادل البيانات واللوائح ذات الصلة
بالنظام ) (WIGOSوثقافة االمتثال؛
(ج) وضع خطة وطنية تنفيذ النظام )(WIGOS؛
(د)

إجراء تحليل نقدي للقدرات والفجوات (النظم والعمليات والموارد البشرية والشبكات والحوكمة وقضايا
االمتثال)؛

(هـ) تحديد النتائج واإلنجازات ومراحل التنفيذ ومؤشرات األداء الرئيسية المتوقعة فيما يتعلق بالتنفيذ الوطني للنظام
)(WIGOS؛
(و)
6.2.1

إرساء الحوكمة والعالقات الرئيسية.
وضع إستراتيجية رصد وطنية :فهم االحتياجات واألولويات الوطنية

ِّ
وضع استراتيجية رصد وطنية المرافق الوطنية ) (NMHSsمن تلبية احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم بشكل
سيمكن
ُ
أفضل ،وسيساعد على ضمان امتالك هذه المرافق األساس األفضل لتخطيط استثماراتها في النظم والعلوم والموارد
ِّ
ستمكن االستراتيجية هذه المرافق من اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى متطلبات المستخدمين
البشرية .إضافة إلى ذلك،
المتعلقة بأغراض التخطيط المستقبلي .وفيما يلي المبادئ الرئيسية األربعة التي تقوم عليها االستراتيجية (1) :المنتجات
والخدمات القائمة على الطلب والمستخدم؛ ) (2اتباع نهج مرحلي بشأن التنفيذ؛ ) (3فاعلية الشراكات؛ ) (4االستفادة من
مواطن القوة األساسية.
وستقر االستراتيجية باعتبار المرافق الوطنية ) (NMHSsأحد األصول الوطنية االستراتيجية التي تسهم في أمن النقل
والغذاء والمياه والطاقة والصحة (الركائز الرئيسية لإلطار العالمي للخدمات المناخية) ،إلى جانب كونها عامالً حيويا ً
للتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والحد من مخاطر الكوارث .وتحقيقا ً لهذه الغاية ينبغي أن
تتواءم استراتيجية الرصد الوطنية تماما ً مع الرؤية الشاملة للمرافق الوطنية ) (NMHSsورسالتها وخطتها االستراتيجية،
وأن تمهد السبيل أيضا ً للشراكات التي سيُنشد إقامتها من أجل تنفيذ النظام .(WIGOS)15
وتوفر استراتيجية الرصد الوطنية اإلطار االستراتيجي العام لتنفيذ النظام ) (WIGOSوينبغي أن تأخذ في االعتبار
احتياجات وأهداف أوساط الرصد البيئي األوسع نطاقا ً ،بما في ذلك أوساط الرصد البحري والجوي والهيدرولوجي وتلك
المعنية بمراقبة الغالف الجليدي .ويمكن اعتبار هذه األوساط شركاء في تنفيذ النظام ).(WIGOS
يمكن االطالع على نماذج استراتيجيات الرصد الوطنية من خالل الرابطين
(أ)

اآلتيين:

www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/Principal_Docs/OSS_eBook.pdf؛

(ب) .http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub233.pdf
6.2.2

وضع خطة وطنية لتنفيذ

النظام )(WIGOS

 15انظر كتيب المنظمة ) (WMOبشأن التخطيط اإلستراتيجي المتكامل (مطبوع المنظمة رقم .)1180
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تستند خطة التنفيذ الوطنية للنظام )(N-WIPإلى استراتيجية الرصد الوطنية ،وتحدد النتائج المتوقعة واإلنجازات المتوخاة
واألولويات واألنشطة ومراحل التنفيذ وتوقيتاته والموارد والمسؤوليات ومؤشرات األداء الرئيسية الالزمة لما يلي:
(أ)

إنشاء آليات وطنية (وكذلك دون إقليمية أو عابرة للحدود عند االقتضاء) لحوكمة النظام ) (WIGOSوتنسيقه
وإدارته بغية تخطيط نظم الرصد الوطنية القائمة وتنفيذها وتنسيقها؛

(ب) تطوير العالقات والشراكات الوطنية الرئيسية؛
(ج) تصميم نظام الرصد المركب الوطني وتخطيطه وتطويره ،بما في ذلك تحديد الفجوات الحرجة والتخفيف من
آثارها (تنفيذ عملية االستعراض المستمر للمتطلبات الوطنية )16 )(RRR؛
(د)

تحليل الفجوة في النظم والعمليات والموارد البشرية والحوكمة وقضايا االمتثال المتعلقة بالنظام WIGOS؛

(هـ) التشغيل الموحد والمستدام لشبكات ونظم الرصد الوطنية امتثاالً لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد
األول ،الجزء األول – النظام  WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم )1160؛
(و)

التنفيذ التشغيلي لمعايير البيانات الشرحية الخاصة بالنظام ) (WIGOSمن خالل ملء قاعدة بيانات أداة تحليل
واستعراض قدرات أنظمة الرصد ) /(OSCARالسطح ،ومواصلة تحديث محتواها؛

(ز)

التنفيذ التشغيلي لمحددات هوية محطات النظام )(WIGOS؛

(ح) رصد مدى توافر الرصدات وجودتها من خالل نظام مراقبة جودة بيانات النظام ) (WDQMSالوطني ،واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء (إدارة الحوادث)؛
(ط) الرصد المنتظم والدقيق لألداء ،وتقييم قدرات النظام )(WIGOS؛
(ي) تعزيز التكامل وتبادل الرصدات الصادرة عن المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمصادر غير التابعة لهذه المرافق
على نحو منفتح؛
(ك) وضع إطار المعلومات والبيانات وتنفيذه؛17؛
(ل)

تنفيذ خطط وممارسات إدارة دورة حياة البيانات الحديثة؛

(م)

إتاحة وحماية نطاقات الترددات الراديوية المالئمة الالزمة لعمليات وبحوث األرصاد الجوية والعمليات والبحوث
البيئية ذات الصلة؛

(ن)

وضع استراتيجية فعالة لتعبئة الموارد؛

(س) وضع خطة إلدارة المخاطر؛
(ع) وضع خطة للقوى العاملة أو خطة لتطوير قدرات القائمين على إدارة نظم شبكات الرصد الوطنية وتشغيلها.

 16انظر مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160القسم  ،2.2.2والفصل  5من هذا
الدليل.
 17انظر األمثلة على الرابط اآلتي.http://www.bom.gov.au/inside/BoMDataFramework_Final.pdf :
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ت ُعنى خطة التنفيذ الوطنية للنظام ) (N-WIPبإنشاء اإلطار الوطني للنظام ) ،(WIGOSوليس بحل جميع المشكالت
والمسائل؛ فهي أداة لبدء تخطيط تحسينات الرصد ،وينبغي أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق.
6.2.3

التخطيط

التخطيط هو الخطوة األولى لما يُسمى < HYPERLINK: Paragraphبدورة التخطيط – التنفيذ – التحقق – اتخاذ إجراء>

والتي يتمثل الهدف الرئيسي منها في ضمان التحسين المستمر لخدمة أو منتج بعينه ،وهي ت ُعنى هنا برصدات النظام
) (WIGOSالتي تتدفق إلى أوساط المنظمة ) .(WMOومن األهمية ،فيما يتعلق بتنفيذ النظام ) ،(WIGOSالحفاظ على
نظرة متكاملة بشأن متطلبات المستخدمين والقدرات ذات الصلة استناداً إلى عملية االستعراض المستمر
للمتطلبات ).(RRR
من أجل الوصول إلى التأييد التام لمفهوم النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني ،يتطلب األمر اتباع نهج متكامل بشأن
تصميم مجموعة نظم الرصد الوطنية جميعا ً وتخطيطها وتشغيلها .وهذا يعني ،في الواقع ،ضرورة وجود نظام رصد
مركب وطني (أي منظومة نظم) معد على النحو األمثل لمعالجة احتياجات المستخدمين المختلفة بكفاءة وفاعلية قدر
اإلمكان ،مع تفادي التكرار والتداخل قدر المستطاع لضمان مرونة النظام واستمراريته.
سيساعد تنفيذ عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRاألعضاء على فهم متطلبات المستخدمين وتقييمها ،وتحديد
خصائص الرصدات المطلوبة وتصميم وظائف النظام المعنية بتقديم هذه الرصدات؛ فهذه العملية أداة لتنسيق تطوير
ّ
وتمكن األعضاء من معالجة تلك االحتياجات بطريقة متكاملة.
نظام الرصد الوطني )،(NOS
ستتيح عملية التخطيط التشغيلي االستراتيجية الشاملة ،بعد ذلك ،وضع نُهوج مرحلية لتصميم النظم والعمليات والشبكات
الجديدة والمحسنة وتطويرها وتنفيذها ،مدعومةً بدراسات حالة ومقترحات ميزانية مهيكلة جيداً .وال ريب أن عجز
الميزانية قد يحد من إمكانية تحقيق الخطط عموما ً أو يؤخر تحقيقها ،لكن المعلومات المستمدة من عملية استعراض
المتطلبات المستمر ) (RRRستظل معينا ً على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أولوية استخدام الموارد القائمة.
تتضمن عملية التخطيط التعاون الوثيق والتنسيق مع المستخدمين كافة لتقييم احتياجاتهم ،واستعراض مكونات نظام
الرصد الوطني القائمة لتقييم مدى مالءمتها لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية ،وتحديد الفرص المستقبلية
واألولويات ،واتخاذ قرار بشأن استراتيجية تتماشى مع الموارد في نهاية المطاف.
والتعاون والتعاضد الوثيقان بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الوطنية األخرى ذات الصلة ،وإنشاء آليات
مالئمة وتنفيذها؛ والشراكات ومبادئ السياسات المتعلقة بالبيانات ،أمر الزم مع احترام الملكية ،لتلبية متطلبات النظام
) (WIGOSعلى الصعيد الوطني .ويُقصد بهذا تحديداً تعزيز التعاون بين مؤسسات ومرافق األرصاد الجوية
والهيدرولوجية وال بحرية /األوقيانوغرافية حيثما تعمل تلك المؤسسات أو المرافق بشكل منفصل على الصعيد الوطني،
إضافة إلى تعزيز آليات التنفيذ الوطني لبرامج الرصد الدولية ذات الصلة مثل النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ).(GEOSS
الوطني )(NOS

تحتاج المرافق الوطنية ) (NMHSsإلى الوفاء بااللتزامات الدولية ،في إطار تصميم نظام الرصد
وتطويره وتنفيذه ،إلى جانب تلبية االحتياجات على الصعيد الوطني .تتضمن القوى الدافعة التي يُحتمل أن تؤثر على
تصميم نظام الرصد الوطني ) (NOSوعملياته وإنجازاته المتوخاة ما يلي:
(أ)

الحاجة إلى اتباع نهج شامل فيما يتعلق بتخطيط نظام الرصد الوطني ) (NOSوتطويره إلى جانب تعزيز تكامل
مكوناته؛

انخفاض في توافر التمويل الحكومي لدعم البنية
(ب) الطلب المتنامي على خدمات األرصاد الجوية عموما ً ،مقابل
ٍ
التحتية الالزمة؛
(ج) زيادة التركيز على رصد المناخ وخدماته ،إضافة إلى استمرار الطلب على الخدمات المتصلة بالطقس؛
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زيادة المتطلبات المتعلقة بإدارة الجودة والمعايرة وإمكانية التشغيل المتبادل ،إضافة إلى كفاءة التكلفة وفاعليتها؛

(هـ) الفرص التكنولوجية المتاحة أو الناشئة.
ينبغي أن تعكس خطة التنفيذ الوطنية للنظام ) (N-WIPاألوضاع الوطنية لألعضاء ،فيما يتعلق بوالية المرافق الوطنية
) (NMHSsواحتياجات أوساط المستخدمين والحاجة إلى الوصول إلى الشركاء لوضع نظام رصد متكامل من أجل تلبية
احتياجات الخدمة الوطنية .وينبغي لهذه الخطة أن تربط المرافق الوطنية ) (NMHSsبشركائها الوطنيين لزيادة التكامل
والتبادل المنفتح للرصدات بما في ذلك تلك الصادرة من مصادر غير تابعة للمنظمة ).(WMO
ال يوجد نهج واحد يصلح للجميع؛ إذ يختلف أعضاء المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsالتابعة لهم من ناحية
الحجم والموارد المتاحة ،سواء أكانت مالية أم فنية أم علمية ،ومن ثم ستختلف خطط تنفيذ النظام الوطنية )(N-WIP
بطبيعة الحال في المحتوى واألسلوب على حد سواء .بإمكان األعضاء التعلم من خطط اآلخرين وتجاربهم ،من خالل
دراسات الحالة وحلقات العمل ،إال أنهم سيُزودون بموارد إرشادية إضافية من إعداد المنظمة ) (WMOلمساعدتهم على
فهم الخطوات المختلفة في عملية التخطيط.
ينبغي أن يسترشد األعضاء ،عند وضع خطط تنفيذ النظام الوطنية ) ،(N-WIPبمجاالت النشاط الرئيسية لخطة تنفيذ
النظام اإلطارية )(WIPالتي تشكل اللبنات األساسية إلطار النظام ) (WIGOSوكذلك ينبغي لهم االسترشاد بخطة تنفيذ
النظام ) (WIGOSاإلقليمية للرابطة اإلقليمية الخاصة بكل على حدة.
وضعت قائمة مراجعة التقييم الذاتي الوطنية للنظام ) (WIGOSلمساعدة األعضاء على فهم إطار النظام
بصورة أفضل لتنفيذه في بلدانهم ،ولمساعدتهم أيضا ً على تقييم مدى استعدادهم لتنفيذه والتحديات الماثلة أمامهم،
وال سيما ليدركوا أن النظام ) (WIGOSتطور طبيعي .إلى جانب ذلك فإن هذه القائمة مجدية في تقييم أولويات األعضاء
وخططهم وثغراتهم وقدراتهم ،وستوفر األساس لوضع خطة وطنية قابلة للتنفيذ للنظام ).(WIGOS
)(WIGOS

يُشجع األعضاء على االستفادة من قائمة مراجعة التقييم الذاتي الوطنية للنظام ) ،(WIGOSوهناك نماذج مكتملة لهذه
القوائم على الرابط اآلتي.https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/checklist.html :
توجد مجموعة واسعة من المواد اإلرشادية األخرى فيما يتعلق بالنظام ) ،(WIGOSبما في ذلك خطة تنفيذ تطوير النظم
العالمية للرصد ) (EGOS-IPوالخطط ذات الصلة لكل من اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWونظام الرصد الهيدرولوجي ) (WHOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنظام
العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوغيره .18وتساعد هذه المواد اإلرشادية إجماالً في تحديد األولويات الوطنية والفجوات
في الرصدات والنظم والعمليات والقدرات وغيرها ،وتوفر األساس لوضع خطة التنفيذ الوطنية للنظام )(N-WIP
ومواءمة خطط النظام ) (WIGOSمع التخطيط الوطني لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من أخطار
الكوارث ) (DRRونظام معلومات المنظمة ) (WISإلى جانب أولويات المنظمة األخرى ،لها فوائد كبيرة:
(أ)

ضمان أن تؤخذ متطلباتها المحددة فيما يتعلق بالرصدات والمتعلقة بالتخطيط الوطني في االعتبار بأقصى قدر
ممكن من الفاعلية؛

(ب) تحديد الكفاءات وأوجه التآزر ،وتفادي ازدواجية الجهود وأوجه التعارض المحتملة؛
(ج) تحسين تطوير القدرات وفرص المشروعات ومواءمتها؛
(د)

إلبداء مهنية المرافق الوطنية

)(NMHSs

 18ستدرج الروابط ذات الصلة في حينها.

والنهج المشترك الذي تتبعه لكل من األطراف المعنية والجهات المانحة.
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6.2.4

إدارة البيانات

اإلدارة الحريصة للبيانات والبيانات الشرحية المرتبطة بها أحد الجوانب الحيوية ألي شبكة أو نظام رصد ،سواء في
حالة مراكز الرصد اآلني أم مراكز التحليل المتأخر .ويتمثل أحد العناصر الرئيسية إلدارة البيانات /البيانات الشرحية
في المراقبة دون توقف مع إبداء المالحظات والتعقيبات واتخاذ إجراءات تصحيحية عند االقتضاء ،ويشمل هذا الرصد
الجيد للرصدات الصادرة من مراكز الرصد في الوقت الحقيقي ،والتبليغ المبكر (أي إدارة الحوادث) لمشغلي النظام
ومديريه بشأن األخطاء العشوائية والمنتظمة على حد سواء حتى يتسنى اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
هناك حاجة إلى نظام تشغيلي يمكنه تتبع أخطاء الرصدات وتحديدها وإخطار مديري الشبكات ومشغليها بهذه األخطاء،
ال سيما االنحرافات المرتبطة بالوقت ،في الوقت شبه الحقيقي قدر اإلمكان.
6.2.5

الموارد

في وقت يتنامى فيه الطلب على خدمات األرصاد الجوية وتتضاءل فيه الموارد ،تبرز األهمية الحاسمة الستثمار
ُ
تحليل الفجوة الخاص بعملية
الموارد المتاحة في المجاالت التي تحقق أكبر قدر من الفائدة ،ويساعد في تحديد هذه النقاط
االستعراض المستمر للمتطلبات ).(RRR
سيعتمد النجاح في تنفيذ النظام ) (WIGOSبصورة جوهرية على حماية الموارد الكافية إلدارة البرامج الفنية واحتياجات
الشبكات على حد سواء ،وتتمتع نظم حيازة البيانات /البيانات الشرحية ومعالجتها وإدارتها التي تيسر الحصول على
البيانات ومعالجتها ورصدها واستخدامها وتفسيرها بمساعدة البيانات الشرحية المقترنة بأهمية حاسمة.
من المهم أيضا ً إدراك أن أنشطة النظام ) (WIGOSتقع أساسا ً على مسؤولية أعضاء المنظمة ) ،(WMOوأنه ينبغي أن
تواجه الموارد الوطنية التكلفة المتكبدة .يتطلب تنفيذ النظام ) (WIGOSإجراء التخطيط وتحديد األولويات والتعهد ببذل
الجهود على مدار عدد كبير من السنوات ،ولقد است ُفيد من واقع تجارب األعضاء أن التغييرات الجوهرية في نظام
الرصد الوطني تعتمد على إجراء تعديالت جوهرية على االلتزامات المتعلقة بالموارد ،وليس من السهل إجراء هذه
التعديالت دون التخطيط وتحديد األولويات على مدار مدة زمنية طويلة.
6.3

خاتمة

سيتطلب إنشاء ’منظومة نظم‘ تلبي احتياجات المستخدمين ومجاالت التطبيقات فيما يتعلق بالرصد قدراً من الجهد،
وسيحتاج كل عضو إلى تقييم حجم هذا التحدي والمراجحة بين التكاليف والفوائد المترتبة .بإمكان المرافق الوطنية
) ،(NMHSsمن خالل إشراك المنظمات غير التابعة لها في ’منظومة نظم‘ وطنية ،توطيد وتعزيز دورها بوصفها هيئة
األرصاد الجوية الوطنية ،ال سيما في المجاالت التي ليست لها فيها قدم راسخ ،كمجال رصد المناخ وتقديم الخدمات
المناخية على سبيل المثال .ال يعني التكامل وجود ’حل واحد يصلح للجميع‘؛ فمتى سنحت الفرصة لتلبية احتياجات
متعددة من خالل حل واحد ،يمكن حينئذ تحقيق كفاءات كبيرة ،ولكن عموما ً يتعلق التكامل بصورة أكبر بإيجاد التوازن
األمثل بين االحتياجات والحلول.
ومع المضي قدما ً في عملية التكامل ،ست ُحدد الفجوات وأوجه القصور وعدم التوافق في قدرات نظام الرصد الوطني
وكذا ازدواجية الجهود وسيتم معالجتها .هذه هي الطريقة األكثر فاعلية من ناحية التكلفة والكفاءة لالستفادة على نحو
أفضل من البنية التحتية القائمة ،وتحسين جودة المعلومات الرصدية وحسن توقيتها واالستفادة منها بغية تعزيز الخدمات
وعملية صنع القرار.

SECTION: Chapter
…إرشادات بشأن تنفيذ النظام العالمي المتك Chapter title in running head:

المرفق  -أدوات التخطيط واإلدارة
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دورة التخطيط – التنفيذ – التحقق – اتخاذ إجراء

دورة التخطيط  -التنفيذ – التحقق  -اتخاذ إجراء ) (PDCAمنهجية فعالة للتحسين المستمر ،وتسري هذه المنهجية على
العمليات االستراتيجية رفيعة المستوى واألنشطة التشغيلية البسيطة على حد سواء .وتتألف هذه المنهجية من العناصر
اآلتية:
(أ)

التخطيط :تخطيط عملية التحسين (استناداً إلى < HYPERLINK: Paragraphتحليل الفجوة>  :تحديد ما يلزم القيام
به ،ومكانه ،وتوقيته ،وكيفيته ،إلى جانب تحديد المسؤول عن القيام به)؛

(ب) التنفيذ :تنفيذ الخطة؛
(ج) التحقق :مراقبة النتائج وقياسها مقارنةً بالخطة والمتطلبات والسياسات واألهداف؛
(د)

اتخاذ إجراء :اتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتحسين العملية

واألداء .

دورة التخطيط  -التنفيذ  -التحقق  -اتخاذ إجراء ) (PDCAهي دورة مستمرة ال نهاية لها ويمكن تطبيقها في أي عملية
فردية أو في مجموعة من العمليات داخل المنظمة .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الروابط التالية:
https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle
http://9001quality.com/plan-do-check-act-pcda-iso-9001
http://9001quality.com/continual-improvement-process-iso-9001.

.2

تحليل الفجوة

تحليل الفجوة أسلوب فني يُعنى بتحديد الخطوات الواجب اتخاذها في االنتقال من وضع حالي إلى وضع مستقبلي
منشود ،ويسمى أيضا ً "تحليل االحتياجات  -الفجوات" أو "تحليل االحتياجات".
ويتبع تحليل الفجوة عموما ً خمس خطوات (1) :استعراض النظام الحالي (الوضع كما هو موجود)؛ ) (2تحديد متطلبات
النظام المقترح (الوضع المستقبلي)؛ ) (3المقارنة بين هذين الوضعين؛ ) (4من أجل تحديد اآلثار المترتبة عليهما؛
) (5كذلك متطلبات االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي .سيؤدي تحديد الفجوات الرئيسية في القدرات
الرصدية إلى وضع مقترحات أنشطة من أجل سد هذه الفجوات ،بما يعكس األولويات ومع مراعاة الموارد المتاحة.
(انظر أيضا ً :مبادئ توجيهية بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوعملها وإدارتها
(مطبوع المنظمة رقم .))1195

.3

االستعراض المستمر للمتطلبات

)(RRR

ت ُستخدم عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRالموضحة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  ،2.2.4لمقارنة متطلبات المستخدمين بشأن الرصد بقدرات نظم الرصد
الحالية والمخطط لها على تلبيتها .تتألف العملية من أربع مراحل:
.1

استعراض مستمر لمتطلبات المستخدمين فيما يتعلق بالرصدات؛

.2

استعراض مستمر لقدرات نظم الرصد القائمة فيما يتعلق بعملية الرصد ،وكذلك استعراض الفرص التكنولوجية
المتاحة أو الناشئة؛

.3

استعراض نقدي لمدى تلبية القدرات ) (2الرصدية متطلبات ) (1المستخدمين؛
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.4

المشار إليه في المرحلة ).(3
إصدار بيان توجيهي استناداً إلى االستعراض النقدي ُ

"ستواصل" عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRإصدار بيانات توجيهية جديدة بغية تنفيذها في إدارة نظام
إجراء‘ الخاصة بدورة
الرصد الوطني ) .(NOSوترتبط هذه العملية ارتباطا ً مباشراً بخطوة ’اتخذ
ً
التخطيط – التنفيذ – التحقق  -اتخاذ إجراء.
ويبين الشكل الوارد أدناه العالقات بين عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRودورة التخطيط – التنفيذ –
التحقق  -اتخاذ إجراء.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1165_Annex_6_ar.pdf
END ELEMENT

االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRودورة التخطيط – التنفيذ – التحقق  -اتخاذ إجراء

SECTION: Chapter
…إرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات ال Chapter title in running head:

 .7إرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ( – )WIGOSالجزء
األول
7.1

مقدمة

يوفر النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WIGOSإطاراً للمنظمة ( )WMOلتحديد وإدارة رصدات الطقس والماء والمناخ
وغيرها من الرصدات التي تحتاج إليها برامج المنظمة ( )WMOولدعم مصالح أعضاء المنظمة بشكل عام .والنظام
مصمم إلدارة الرصدات الواردة من مجموعة متنوعة من نظم الرصد
( ،)WIGOSبمنظوره المتعلق بنظام األرض،
َّ
السطحية والفضائية القاعدة عبر جميع المجاالت الفيزيائية .وهذه الرصدات تحصل عليها مجموعة متنوعة من الجهات
ّ
ومركبة من الرصدات توضع في متناول العديد من المستخدمين وتكون مالئمة
الفاعلة بهدف توفير مجموعة متكاملة
للعديد من الخدمات والتطبيقات العلمية .وإيجاد مجموعة متكاملة وشاملة من الرصدات في جميع مجاالت الغالف
الجوي واألرض والمحيطات ضروري لدعم كامل نطاق المسائل الوطنية والعالمية الهامة من قبيل تغيّر المناخ والتنمية
المستدامة وصحة اإلنسان والنظام البيئي.
وتنفيذ النظام ( )WIGOSيركز باألساس على إدماج نظم الرصد القائمة التابعة للمنظمة ( ،19)WMOالتي يديرها بشكل
رئيسي ،ولكن ليس بشكل حصري ،كل من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوشركائها
الراسخين .والنظام ( )WIGOSيشجع أيضا ً
الجدد ،مثل المنظمات الحكومية وغير
ّ
وييسر إدماج الرصدات من الشركاء ُ
الحكومية األخرى ،ومعاهد البحث ،وشبكات المتطوعين ،والقطاع الخاص ،وفرادى المواطنين .ومن المعروف أن هذه
الجهات صاحبة المصلحة تجمع حاليا ً رصدات مفيدة لمتغيرات منظومة األرض ،ولكن إدماجها في نظم رصد المنظمة
قيده غياب إطار تكاملي وقيّدته مجموعة متنوعة من الحواجز الفنية .ويوفّر النظام ( )WIGOSاآلن اإلطار
( )WMOقد ّ
ثم المساهمة بشكل أكثر فعالية في تحقيق المصالح الوطنية والعالمية.
واألدوات لتيسير تحقيق تكامل هذه الرصدات ومن ّ

ومكونات الرصــــد في المراقبة العالمية للغالف الجوي (،)GAW
 19تشــــمل هذه النظم ما يلي :النظام العالمي للرصــــد (،)GOS
ّ
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWونظام الرصـد الهيدرولوجي ( ،)WHOSوالنظام العالمي لرصـد المحيطات (،)GOOS
والنظام العالمي لرصــد األرض ( ،)GTOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ( ،)GFCSوالمنظومة العالمية لنظم رصــد األرض
(.)GEOSS
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وتنفيذ النظام ( )WIGOSيتيح أيضا ً فرصة لألعضاء لتحسين تنسيق وتعزيز قدراتهم الوطنية في مجال الرصد دعما ً
ألولوياتهم الوطنية .ويوفّر النظام ( )WIGOSأدوات لتحليل االحتياجات والثغرات في مجال الرصد ،ويشجع المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوغير ذلك من مشغّلي نظم الرصد على تنسيق جهودهم للتطرق
وتيسر اعتماد النظام ()WIGOS
لهذه االحتياجات والثغرات .ونيابة عن األعضاء ،تشجع المرافق الوطنية ()NMHSs
ّ
في بلدانها .ومشغلو نظم الرصد اآلخرون مدعوون إلى استكشاف هذه الفرصة معها.
7.2

الغرض والنطاق

هذا الفصل هو الجزء  1من اإلرشادات بشأن الشراكات في بيانات النظام ( ،)WIGOSوستليه مواد إضافية .وهو يوفّر
إرشادات بشأن إدماج الرصدات المتأتية من مصادر غير المرافق الوطنية ) (NMHSsفي النظام ( ،)WIGOSويتناول
المنافع المتبادلة لتقاسم البيانات ،والتحديات المواجهة لتحقيق هذا التكامل .ويبرز أيضا ً أدوار وتوقعات المرافق الوطنية
) (NMHSsفي تشجيع وتيسير عملية التكامل.
ويركز هذا الجزء على الرصدات الجوية سطحية القاعدة ،وإن كانت هذه المبادئ واإلرشادات العامة تنطبق بشكل عام
على أنواع أخرى من الرصدات .وهذا التركيز األساسي وقع االختيار عليه ألن محطات األرصاد الجوية السطحية
القاعدة ت ُعتبر األكبر عدداً ،فضالً عن أنها مصدر متوافر على نطاق واسع لتقديم رصدات إضافية ويمكن بالتالي أن
ّ
ثم العالمية) إجماالً .وبالتوازي مع ذلك تقوم حاليا ً عدة نظم ومجموعات تندرج
تعزز مجموعات الرصد الوطنية (ومن ّ
في إطار المنظمة (( )WMOمن قبيل المراقبة العالمية للغالف الجوي ( ،)GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
( ،)GCWوالنظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSواللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ())JCOMMوالنظام العالمي لرصد
المحيطات ) (GOOSبريادة إدماج الرصدات ذات الصلة بالنظام ( ،)WIGOSبما في ذلك إدماج الرصدات المتأتية من
المنظمات الشريكة.
7.3

الجهات المستهدفة

في حين أن هذا الفصل يرمي في المقام األول إلى دعم المرافق الوطنية ( )NMHSsفي تنفيذها للنظام ( )WIGOSعلى
الصعيد الوطني ،فإنه يتصل اتصاالً وثيقا ً بالجهات المستهدفة في كل من المرافق الوطنية ( )NMHSsوغيرها.
والقسمان  7.5و 7.6يستهدفان باألساس الممثلين الدائمين لدى المنظمة ( )WMOومديري المرافق الوطنية ()NMHSs
وكبار المديرين الذين يعملون كمروجين ومنفذين وطنيين للنظام ( .)WIGOSويتضمن هذان القسمان المبادئ
واإلرشادات العامة إلقامة شراكات مع مشغلي نظم الرصد والحفاظ على هذه الشراكات .وتلك المبادئ تتصل أيضا ً
بمؤسسات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsالتي تفكر في إقامة شراكة في مجال البيانات مع مرافقها الوطنية
(.)NMHSs
والقسم  7.7موجه أساسا ً إلى مديري نظام الرصد في المرافق الوطنية ( )NMHSsفي دورهم كقادة فنيين وميسرين لتنفيذ
النظام ( .)WIGOSوهذا القسم يوفر إرشادات فنية بشأن سبل إدماج بيانات الرصد من مصادر أخرى امتثاالً لمرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وهذا القسم مهم أيضا ً للمديرين الفنيين في
المنظمات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsلتمكينهم من فهم اآلثار الفنية لتقاسم بيانات الرصد مع المرافق الوطنية
(.)NMHSs
7.4

شرح المصطلحات
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تشير عبارتا "الرصدات" و"بيانات الرصد" في النظام ( )WIGOSإلى نتيجة تقييم عنصر أو أكثر من عناصر المحيط
المادي .وتشمل هاتان العبارتان بيانات الرصد الشرحية – المعلومات الوصفية حول الرصدات الالزمة (أ) لتقييم
وتفسير الرصدات أو (ب) لدعم تصميم وإدارة نظم وشبكات الرصد .ويمكن أن تتأتى الرصدات والبيانات الشرحية في
شكل ورقي أو في شكل إلكتروني ،ولكن هذين المصطلحين يشيران اآلن إلى البيانات اإللكترونية المعالجة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
وفي هذا المطبوع ،تشير عبارة "بيانات الرصد غير بيانات المرافق الوطنية ( ")NMHSsإلى الرصدات والبيانات
تجمعها المنظمات خارج المرافق الوطنية ( .)NMHSsوتشير عبارتا "المشغّلون من غير المرافق الوطنية
الشرحية التي ّ
ّ
( ")NMHSsو"موفرو الرصدات من غير المرافق الوطنية ( ")NMHSsولفظة "الشركاء" إلى المنظمات أو األفراد من
ممن يشغّلون نظم أو شبكات رصد .وطبيعة العالقة بين المرفق الوطني ()NMHSs
خارج المرافق الوطنية (ّ )NMHSs
والمشغّل غير المرفق الوطني يمكن أن تتباين تباينا ً كبيراً  -من الشراكة من أجل مصلحة متبادلة إلى عقد تجاري  -غير
أن المصطلح العام "شراكة" يُستخدم في هذا المطبوع لتغطية كافة أشكال هذه العالقات.
7.5

المبادئ

7.5.1

تقاسم البيانات من أجل المنفعة المتبادلة

يكمل رصدات المرافق الوطنية ( )NMHSsويؤدي في
إن إدماج الرصدات من مختلف المصادر في النظام (ّ )WIGOS
نهاية المطاف إلى تحسين خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا وزيادة المنافع بالنسبة لألعضاء .ومع ذلك ،يجب
أيضا ً أن تكون هناك حوافز لمشغّلي المؤسسات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsلتقاسم رصداتهم مع المرافق الوطنية
( )NMHSsولربما أيضا ً مع مجتمع المنظمة ( )WMOالدولي .ويتمثل مبدأ رئيسي من مبادئ نجاح واستدامة شراكات
الرصد في االعتراف بالمنفعة المتبادلة على أساس المصالح التنظيمية المشتركة وتعزيز التعاون.
7.5.1.1

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()NMHSs

المرافق الوطنية ( ) NMHSsتدعمها عادة حكوماتها الوطنية في إقامة وتشغيل نظام رصد للقيام بواليتها األساسية.
ورهنا ً بالوضع الوطني ،غالبا ً ما يكون المرفق الوطني ( )NMHSsمسؤوالً عن رصدات الطقس والمناخ ،وقد يكون
مسؤوالً أيضا ً عن الرصد الهيدرولوجي ورصد المحيطات وغير ذلك من الرصد .والطلب المتزايد على خدمات
األرصاد الجوية الهيدرولوجية والنواتج ذات الصلة ،على نطاقات فضائية أدق بكثير ،قد أفضى إلى تزايد الطلب على
رصدات أكثر كثافة وأكثر تكامالً في جميع هذه الميادين .وفي نفس الوقت ،يواجه العديد من المرافق الوطنية
( )NMHSsتحديات لوجستية واقتصادية في دعم نظمها الحالية للرصد ،وقد تكون عاجزة عن القيام بمفردها بنشر
شبكات رصد تلبي تلك االحتياجات الجديدة .وفي هذا السياق ،من المنطقي أن تتوجه المرافق الوطنية ( )NMHSsإلى
مشغّلين آخرين كمصادر لبيانات الرصد .وعلى نطاق أوسع ،تتوخى حكومات األعضاء باستمرار نهجا ً أكثر فعالية من
حيث التكلفة لتلبية احتياجاتها ،بما في ذلك الفرص المتاحة من قبيل النظام ( )WIGOSلزيادة قيمة قدرات الرصد
الوطنية الراهنة إلى أقصى حد.
والهدف األساسي من إدماج مزيد من بيانات الرصد في النظام ( )WIGOSيتمثل في مجاراة توقعات المستخدمين
وتحسين جودة وقيمة الخدمات والنواتج والمعارف العلمية لدى األعضاء .وبصرف النظر عن هذه المصالح الوطنية،
هناك أيضا ً هدف أعم يتمثل في تحسين جودة الخدمات والمعارف العلمية العالمية من خالل التبادل الدولي لبيانات
الرصد في جميع ميادين المنظمة ( .)WMOوفي هذا السياق ،تشمل دوافع للمرافق الوطنية ( )NMHSsللدخول في
شراكات في مجال بيانات الرصد ما يلي:
(أ)

ّ
سد الثغرات في مجال الرصد:
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’‘1

زيادة كثافة وآنية الرصدات ،وال سيما في المواقع أو المناطق شديدة التأثر أو التي تقل فيها الرصدات ،أو
فيما يتصل بالبارامترات التي ال ترصدها المرافق الوطنية ()NMHSs؛

’‘2

تحسين الوصول في الوقت الحقيقي إلى الرصدات الخاصة باألحوال الراهنة من أجل التوعية بالحالة
والتنبؤ اآلني؛

(ب) الكفاءة من حيث التكلفة:
’‘1

إمكانية الحصول على الرصدات مجانا ً أو بتكلفة منخفضة؛

’‘2

مزودة ببنية أساسية للطاقة واالتصال؛
الوصول إلى مواقع رصد ّ

’‘3

الوصول إلى مواقع رصد آمنة ومراقِبة غير المرافق الوطنية (( )NMHSsمثالً لمنع التخريب)؛

’‘4

خفض تكاليف الهياكل األساسية والتشغيل من خالل التعاقد مع جهات خارجية للقيام بعمليات المحطات؛

(ج) تعزيز قدرات الرصد الوطنية:

(د)

’‘1

إنشاء نظام رصد وطني أشمل وأكثر متانة لدعم مجموعة واسعة متنوعة من المرافق الوطنية ()NMHSs
وغير ذلك من التطبيقات الوطنية؛

’‘2

تحسين تقييم الرصدات ومراقبة جودتها باستخدام مصادر رصدات متكررة و/أو متنوعة؛

’‘3

النهوض بجودة الرصدات الوطنية وموثوقيتها إجماالً من خالل إرشاد مشغّلي الرصدات غير المرافق
الوطنية ( )NMHSsوالتدريب وتعزيز المعايير ،و/أو لربما أيضا ً ،السياسات أو اللوائح الوطنية؛

تعزيز ريادة المرافق الوطنية ( )NMHSsوتعزيز مكانتها:
’‘1

تولي وإثبات الريادة الوطنية من خالل التعاون والتنسيق على نطاق واسع ،بما في ذلك مع عامة
الجمهور؛

’‘2

تعزيز التزام المرافق الوطنية ( )NMHSsوفعالية مهمتها؛

’‘3

التقليل من التشكيك أو النقد ،من خالل المشاركة النشطة مع المنظمات األخرى وعامة الجمهور.

7.5.1.2

ّ
المشغلون من غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

ّ
المشغلون من غير المرافق الوطنية ( )NMHSsفي نظم الرصد لتلبية االحتياجات المحددة لمؤسساتهم أو
لقد استثمر
ألسباب أخرى .والعديد من بينهم يعترفون بأن الرصدات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام .والمشغّلون من
غير المرافق الوطنية ( )NMHSsيمكن أن يشملوا المنظمات الحكومية األخرى ،ومعاهد البحوث ،والقطاع التجاري،
واألوساط األكاديمية ،والمنظمات الطوعية ،والمواطنين بشكل عام .واحتياجات هؤالء المشغلين قد تختلف كثيراً بحسب
نوع المنظمة واحتياجاتها .وبالتالي فإن الحوافز لتقاسم بيانات الرصد مع المرافق الوطنية ( )NMHSsأو على صعيد
دولي مع أعضاء المنظمة ( ،)WMOتختلف أيضا ً اختالفا ً شديداً.
وتشمل الحوافز بالنسبة للمشغلين من غير المرافق الوطنية ( )NMHSsللدخول في شراكات بشأن بيانات الرصد،
ما يلي:
(أ)

المتطلبات التشغيلية:
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تحسن نواتج وخدمات الطقس والماء
بيانات الرصد المتقاسمة مع المرافق الوطنية ( )NMHSsوالمنظمة ()WMO
ّ
والمناخ التي تدعم احتياجاتها التشغيلية أو مصالحها؛
(ب) الوصول إلى الرصدات األخرى:
الهدف من تقديم بيانات الرصد للمرافق الوطنية ( )NMHSsهو زيادة فرص الوصول إلى مجموعة أكبر من
الرصدات من مصادر وطنية أخرى ،أو الوصول إلى بيانات الرصد العالمية المتبادلة بين أعضاء المنظمة
()WMO؛
(ج) الفرصة التجارية:
يرغب القطاع التجاري في بيع أو منح ترخيص بيع بيانات رصد للمرافق الوطنية ( )NMHSsبهدف الربح أو
السترداد التكاليف؛
(د)

التشارك مع برنامج للصالح العام:
المساهمة البارزة لبيانات الرصد في برنامج وطني أو دولي معترف به للصالح العام يُضفي قدراً كبيراً من
المصداقية على العديد من برامج الرصد ويتم في غالب األحيان إبراز مكانته لتبرير تمويله؛

(هـ) ضمان الجودة وإدارة بيانات الرصد:
تقدم جهات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsبيانات الرصد مقابل تقييم هذه البيانات بواسطة المرافق الوطنية
الموثوقة ،و/أو ألغراض الحفظ الطويل األجل في أرشيف المناخ؛
(و)

الدعم الفني:
ت ُقدم جهات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsبيانات الرصد مقابل إرشادات ومساعدة موثوقة من المرافق
الوطنية في المسائل الفنية من قبيل المعدات وأشكال المحطات والمعايير والمعايرة والصيانة؛

(ز)

التطوع:
بيانات الرصد توفرها مؤسسات أو مواطنون كإسهام في الصالح العام أو ألغراض السجل العلمي؛

(ح) الدعم التشغيلي:
تسعى المؤسسات إلى تحويل عمليات المحطات إلى المرافق الوطنية ( )NMHSsفي الحاالت التي يتوافر فيها
لهذه المرافق ( )NMHSsالموارد لشراء المعدات ولكنها ال تمتلك القدرة الفنية على تشغيلها.
والعديد من الشراكات في بيانات الرصد طوعية بالفعل ،وتقدم على المصلحة المتبادلة وحسن اإلرادة لدى المشاركين
لتفعيل الشراكة .ومع ذلك فإن االتفاقات الجيدة التوثيق لتحديد وإدارة الشراكة شائعة ويوصى بها إلى حد كبير .وهذه
الترتيبات يمكن أن تختلف إلى حد كبير في المضمون والشكليات وقابلية اإلنفاذ ،متراوحة بين مذكرة التفاهم بخصوص
الملزمة قانونا ً .ويرد في
أفضل الجهود أو خطابات االتفاق التي لها طابع رسمي أكثر من مذكرات التفاهم أو العقود ُ
القسم " – 7.6.4إقامة شراكات في مجال الرصد وإدامتها" – مزيد من التفاصيل.
7.5.2

جودة بيانات الرصد التابعة للنظام ()WIGOS

المعرب عنها في أكثر األحيان بخصوص الرصدات المقدمة من مصادر غير المرافق
ت ُعد الجودة واحداً من المشاغل ُ
الوطنية ( .) NMHSsومعرفة جودة الرصدات عامل هام في مصداقية وموثوقية منتجات وخدمات المرافق الوطنية
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والمنظمة ( ،)WMOفاستخدام بيانات الرصد األخرى دون معرفة متينة بإجراءات الجمع والتجهيز يعتبره البعض خطراً
على جودة برامج المرافق الوطنية والمنظمة ( )WMOإجماالً.
وقد درجت المنظمة ( )WMOعلى استخدام نهج "مراقبة الجودة وتوثيقها" لمراقبة جودة بيانات الرصد .وت ُدار الجودة
من خالل معايير فنية شاملة جيدة التحديد والممارسات الموصى بها والتي يُنتظر من المرافق الوطنية ()NMHSs
وغيرها من الجهات المشغّلة التقيد بها .وبالتالي فإن الجودة ت ُراقب من خالل عملية صارمة .والعديد من المشغلين من
غير المرافق الوطنية ال علم لهم بمتطلبات جودة المنظمة ( )WMOأو هم غير قادرين على التقيد بها أو غير راغبين في
ذلك ،ذلك أن هذه المتطلبات غالبا ً ما تعتبر صارمة للغاية أو مكلفة الحتياجاتها الداخلية .ونتيجة لذلك فإن الجودة
الحقيقية للكثير من بيانات الرصد من غير المرافق الوطنية غير معروفة إلى حد كبير.
ومن جهة أخرى ،هناك منظمات عديدة من غير المرافق الوطنية تشغّل نظما ً تخضع لمراقبة جيدة وتفي بالمعايير وتوفر
بيانات رصد عالية الجودة وجيدة التوثيق ،مثالً بالنسبة للطيران واألحوال الجوية على الطرق وطاقة الرياح والتطبيقات
المناخية والهيدرولوجية .وتعمل بعض المنظمات أيضا ً في إطار معيار المنظمة الدولية للتوحيد المقاييس ISO/IEC
( 17025:2005المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات التجارب والمعايرة) لتلبية احتياجاتها التجارية .وهناك مثال آخر
لمعيار جودة بيانات الرصد هو استخدام تقييم الجودة في األرصاد الجوية السويسرية – إجراءات تصنيف محطات
يطبق على محطات
الطقس األوتوماتية لألرصاد الجوية السويسرية (تقرير األدوات وطرق الرصد رقم  )126الذي ّ
ّ
المشغلين من غير المرافق الوطنية وقت التفتيش.
ولمعالجة مسألة جودة بيانات الرصد اعتمد النظام ( )WIGOSنهجا ً يقوم على مبدأ الجودة المعروفة والموثّقة .ويسعى
هذا النهج إلى االستخدام األقصى للبيانات الشرحية الوصفية المتصلة بالرصد قصد تمكين المستخدم من فهم كيفية إنتاج
بيانات الرصد وتقدير مدى مالءمتها لغرض التطبيق المنشود .فالمستخدم ،على سبيل المثال ،سيكون قادراً على تقدير
ما إذا كانت عملية رصد ما تفي بمعايير الطيران أو مناسبة لمراقبة المناخ في األجل الطويل.
وهذا النهج يمكن تكييفه مع مجموعة واسعة من نظم وممارسات الرصد ،وهو يتأقلم مع تغيرات بيانات الرصد في
الواقع الفعلي من مختلف مشغّلي نظم الرصد .وهذا مفيد بشكل خاص في دعم المشغّلين عندما يكون االمتثال لمعايير
المعدات والتشغيل غير متسق أو مفقوداً .ويدعم هذا النهج أيضا ً االستخدام المدروس لنفس الرصدات في تطبيقات
متعددة .واألداة الرئيسية لدعم نهج "الجودة المعروفة" هو معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ( )1192انظر أيضا ً القسم  7.7.2أدناه).
األدوار والمسؤوليات

7.5.3

يتطلب نجاح تكامل واستخدام الرصدات المتأتية من مصادر متعددة تنفيذ أنشطة التعاون والتنسيق في جميع الكيانات
المتعددة في النظام ( .)WIGOSوتشمل هذه األنشطة المرافق الوطنية ( )NMHSsواالتحادات اإلقليمية والمراكز
اإلقليمية للنظام العالمي ( )RWCsوالشركاء من غير المرافق الوطنية الذين يسهمون ببيانات في النظام (.)WIGOS
7.5.3.1

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

للمرافق الوطنية ( ،) NMHSsبوصفها سلطات وطنية مسؤولة عن معلومات الطقس والماء والمناخ ،دور وطني قيادي
في التحسين المستمر لقدرات الرصد الوطنية التي تقوم على مبادئ وممارسات وإجراءات النظام (.)WIGOS
ويشمل الدور الرئيسي للمرافق الوطنية فيما يتصل بالرصدات من جهات غير المرافق الوطنية ما يلي:
(أ)

قيادة تنفيذ النظام ( )WIGOSعلى المستوى الوطني من خالل وضع استراتيجية وطنية للرصد وخطة وطنية
لتنفيذ النظام ()WIGOS؛

(ب) إدارة إسناد محددات هوية المحطات الوطنية للنظام ()WIGOS؛
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موحدة لبيانات
(ج) إشراك وتشجيع المشغلين الوطنيين غير المرافق الوطنية لإلسهام برصداتهم في جهة وديعة
ّ
الرصد من أجل مصلحة الجميع على كل من الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي؛
(د)

التعاون مع المشغّلين من غير المرافق الوطنية على بلورة واستكشاف منافع اإلسهام ببيانات الرصد وتقاسمها مع
برامج المرافق الوطنية ( )NMHSsوالمنظمة ()WMO؛

(هـ) وضع اتفاقات مع المشغلين من غير المرافق الوطنية ،وصيانتها ،باستخدام آليات مناسبة (مثل مذكرات التفاهم أو
العقود) التي تبرز منافع الشراكة وتحدد أدوار المشاركين ومسؤولياتهم؛
(و)

تشجيع ودعم استخدام معايير النظام (( )WIGOSمن قبيل معيار البيانات الشرحية) واألدوات (من قبيل أداة
تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح ( )OSCAR/Surfaceبأقصى ما يمكن ألغراض الرصدات
الوطنية؛

(ز)

تقييم أهمية وجودة واستدامة الرصدات اآلتية من جهات غير المرافق الوطنية لدعم البرامج الوطنية والعالمية؛

(ح) بالنسبة للرصدات ذات القيمة العالمية العالية ،مساعدة المشغلين من غير المرافق الوطنية على االمتثال لمعايير
البيانات الشرحية للنظام ( )WIGOSوتيسير توافق البيانات الشرحية؛
(ط) دعم التوعية والتدريب فيما يتصل بالنظام ( ،)WIGOSمثالً بخصوص معايير النظام ( )WIGOSوالممارسات
الموصى بها وإجراءات وآليات تبادل بيانات الرصد؛
(ي) دعم إدارة بيانات الرصد إدارة فعالة و/أو تقاسم بيانات الرصد؛
(ك) تشجيع ودعم تنفيذ آليات األمن اإللكتروني المالئمة.
7.5.3.2

االتحادات اإلقليمية والمراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

تتمتع االتحادات اإلقليمية والمراكز اإلقليمية للنظام ( )WIGOSبوضع فريد من نوعه لدعم تنفيذ النظام ( )WIGOSفيما
يتعدى الحدود الوطنية.
ويشمل الدور الرئيسي لالتحادات اإلقليمية فيما يتصل بالرصدات اآلتية من جهات غير رصدات المرافق الوطنية،
ما يلي:
(أ)

إدارة الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية ( )RBSNوالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية ( )RBCNوانتقالهما
إلى شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ()RBON؛

(ب) تحديد المسائل والفرص ذات األهمية اإلقليمية التي يعود فيها التنسيق عبر الحدود للرصدات غير رصدات
المرافق الوطنية بالنفع (مثالً عبر مستجمعات المياه الدولية؛ انظر دراسة حالة حوض نهر البالتا – جنوب
أمريكا الجنوبية ())WIGOS-SAS؛
(ج) إقامة آليات تنسيق إقليمية /دون إقليمية لدعم أنشطة النظام ( )WIGOSالعابرة للحدود ،بما في ذلك تنسيق بيانات
الرصد المتأتية من مصادر غير المرافق الوطنية ،وربما تنسيق التعامل مع مشاكل وحوادث بيانات الرصد،
والتي يحددها نظام رصد جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد (.)WDQMS
وباإلضافة إلى ذلك ستلعب المراكز اإلقليمية للنظام ( )WIGOSدوراً حيويا ً في النهوض بتنفيذ النظام ( )WIGOSداخل
ّ
وستوفر التنسيق اإلقليمي والدعم الفني لألعضاء.
مناطقها (أو مناطقها الفرعية)
7.5.3.3

الشركاء من غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
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مساهمة المنظمات من غير المرافق الوطنية ( )NMHSsفي الرصدات عادة ما تكون طوعية ،ولكن الشركاء يُنتظر منهم
أن يدعموا النظام ( )WIGOSلتحقيق فعاليته .وتشجع المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى دعم الشركاء من غير المرافق
الوطنية في القيام بدورهم.
ويشمل الدور الرئيسي للشركاء من غير المرافق الوطنية ما يلي:
(أ)

تحديد وتقاسم الرصدات ذات الصلة لتلبية االحتياجات الوطنية ودعم األولويات الوطنية وإمكانية تقاسم الرصدات
دوليا ً؛

(ب) توفير بيانات شرحية في إطار النظام ( )WIGOSلضمان االستخدام المالئم للرصدات؛
(ج) استيفاء البيانات الشرحية من خالل أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح ،بالتعاون مع المرافق
الوطنية ()NMHSs؛
(د)

وضع اتفاق مع المرافق الوطنية (( )NMHSsأو غير ذلك من المنظمات المتعاونة) ،وصيانته ،يبين منافع
الشراكة ويحدد أدوار المشاركين ومسؤولياتهم؛

(هـ) تنفيذ معايير المرافق الوطنية ( )NMHSsوالمعايير الوطنية ومعايير المنظمة ( )WMOقدر المستطاع وكذلك
التوصيات فيما يتعلق بجمع الرصدات وإدارة البيانات.
7.6

إرشادات عامة

7.6.1

بيانات الرصد المتأتية من مصادر غير المرافق الوطنية ( ،)NMHSsوالتي لها أهمية للنظام ()WIGOS
ونظم الرصد الوطنية

يتمثل الهدف العام من الوصول إلى بيانات الرصد من مصادر غير المرافق الوطنية ( )NMHSsفي زيادة عدد
الرصدات الهامة لدعم برامج األعضاء والمنظمة ( .)WMOلكن ما هو نوع بيانات الرصد التي يجب التماسها وما هي
العوامل التي يجب النظر فيها لدى تقييم فرص الحصول على بيانات الرصد من غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية؟
7.6.1.1

متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد ()WIGOS

متطلبات الرصد لدعم برامج المنظمة ( )WMOمحددة من خالل االستعراض المستمر للمتطلبات ( ،)RRRوالثغرات
الحيوية في نظام الرصد محددة في بيانات التوجيه .وبالنسبة لألعضاء فإن المرجع الرئيسي لمتطلبات ونظم الرصد في
إطار النظام ( )WIGOSهو أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد (.)OSCAR
وقاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /المتطلبات هي الوديع الرسمي للمتطلبات بالنسبة لرصد
المتغيرات الجيوفيريائية دعما ً لجميع أنشطة المنظمة ( )WMOومختلف برامجها التي تحظى برعاية مشتركة .وتوفر
قاعدة البيانات قائمة بمتطلبات الرصد لجميع مجاالت تطبيقات المنظمة ( )WMOكما يرد سردها في مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وتوفر قاعدة البيانات أيضا ً وصفا ً للمتغيرات
الجيوفيزيائية ،فضالً عن األرقام الدنيا والمستنسبة لعدم يقين القياس واالستبانة والتواتر وحسن التوقيت.
ووحدة أداة تحليل استعراض قدرات نظم الرصد /السطح هي الوديع الرسمي للبيانات الشرحية للنظام ()WIGOS
بالنسبة لجميع محطات ومنصات الرصد السطحية القاعدة المسجلة في المنظمة ( .)WMOوتوفر الوحدة وصفا ً لمواقع
الرصد (من خالل البيانات الشرحية للنظام ( ))WIGOSوخارطة تفاعلية لعرض الموقع الجغرافي لتلك المواقع .ومن
اإللزامي أن تكون جميع المحطات مسجلة في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح فيما يتصل بالرصدات
التي يتم تبادلها دوليا ً.
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وهذه األدوات يمكن أن ت ُستخدم أيضا ً لدعم تقييمات مدى مالءمة نظم الرصد القائمة لتلبية احتياجات مجاالت تطبيق
محددة ولتحديد الثغرات في البارامترات والثغرات الجغرافية .ومن المزمع أن تشمل اإلصدارات المقبلة ألداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد مستوى معينا ً من أدوات التحليل األوتوماتية لتقديم المزيد من المساعدة في مثل هذه
التقييمات.
7.6.1.2

متطلبات الرصد الوطنية

غالبا ً ما يكون ألعضاء المنظمة ( )WMOمتطلبات رصد غير تلك المحددة في أداة التحليل واالستعراض ()OSCAR
من أجل دعم البرامج واألولويات الوطنية .والرصدات عادة ما تكون الزمة لتوفير معلومات أكثر تفصيالً من الناحية
الجغرافية أو لدعم التطبيقات التي لها أثر كبير على الصعيد الوطني من قبيل تلك المتعلقة بالزراعة والنقل والتنبؤ
بالفيضانات .والمتطلبات تحركها احتياجات التطبيقات المحددة والبيئة المحلية وعلم المناخ وأهمية التطبيق على الصعيد
الوطني.
ومتطلبات الرصد الوطنية أو المحلية قد تكون ،أو ال تكون ،رسمية ولكن األهمية على الصعيد المحلي كثيراً ما تكون
حافزاً للمنظمات غير المرافق الوطنية ( )NMHSsإلنشاء قدراتها الخاصة للرصد – مثالً بالنسبة لوكاالت الزراعة أو
إدارة المياه .ونتيجة لذلك فإن نظم الرصد في غير المرافق الوطنية القائمة تتوافق بالفعل ،في كثير من األحيان ،مع
المصالح الوطنية أو المحلية ومن المحتمل أن تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة للمرافق الوطنية أيضا ً .ومثل هذه الرصدات
يمكن أيضا ً أن تساعد على معالجة الثغرات في متطلبات المنظمة ( )WMOوال بد من السعي وراء فرصة التبادل الدولي
تكمل أيضا ً الرصدات من شركاء
لهذه البيانات .والمواقع التي يشغلها المواطنون أو مواقع الرصد القائمة بذاتها يمكن أن ّ
مؤسسيين رسميين.
7.6.2

استخدام البيانات وتقاسمها

تعهد أعضاء المنظمة ( ،)WMOبوصفهم ّ
موقعين على اتفاقية المنظمة ،بما يلي" :تيسير سبل التعاون العالمي إلنشاء
شبكات من المحطات للقيام بعمليات األرصاد الجوية ،وغيرها من األرصاد الجيوفيزيائية المتصلة باألحوال الجوية"
(مقتطف من الوثائق األساسية رقم  ،1اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،المادة (2أ).
كما أن األعضاء قد تعهدوا أيضا ً ،من خالل اعتمادهم للقرار  ،)Cg-XII( 40بتوسيع و"تعزيز التبادل الدولي المجاني
المقيد لبيانات ونواتج األرصاد الجوية وما يتصل بها من بيانات ونواتج" ،كما تعهدوا ،من خالل القرار )Cg-XIII( 25
وغير ّ
بما يلي" :توسيع نطاق التبادل الدولي المجاني وغير المقيد للبيانات الهيدرولوجية وتعزيز هذا التبادل ،كلما أمكن ،تمشيا ً
يوسع القرار  )Cg-17( 60نطاق هذه المبادئ أكثر
مع االحتياجات المتزايدة إلى البرامج العلمية والفنية للمنظمة" .كما ّ
لتشمل تبادل بيانات الرصد المناخية لدعم اإلطار العالمي للخدمات المناخية (.)GFCS

وإلى جانب هذه التعهدات الطويلة األمد ،اعتمد أعضاء المنظمة ( )WMOأيضا ً مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160الذي يرد في مرفقه  2.1قائمة بمبادئ تصميم شبكات الرصد .فالمبدأ 9
يوضح بشكل صريح أن بيانات الرصد يجب أن تتاح ألعضاء المنظمة ( )WMOاآلخرين" :ينبغي تصميم شبكات
الرصد وتطويرها على نحو يضمن إتاحة الرصدات ألعضاء المنظمة ( )WMOاآلخرين ،باستبانة مكانية وزمنية وفي
الوقت المناسب لتلبية احتياجات التطبيقات اإلقليمية والعالمية".
بناء على ذلك ،أن هناك ما يدعو إلى حد كبير إلى زيادة كمية بيانات الرصد المتبادلة ،وأن هذا األمر هو
ومن الواضحً ،
ً
الهيكل األساسي الذي تنبني عليه خدمات المرافق الوطنية ( .)NMHSsغير أنه من الواضح أيضا أنه ال تزال هناك
عراقيل ذات شأن تحول دون التبادل المجاني لبيانات الرصد .ويتمثل مبدأ من المبادئ األساسية للنظام ( )WIGOSفي
توسيع نظم الرصد العالمية فيما يتعدى ما تشغله عادة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ،بما يشمل الشبكات التي تشغلها
كيانات أخرى ،العامة منها والخاصة .ويمكن أن تعمل هذه الشبكات اإلضافية في إطار مجموعة واسعة من سياسات
البيانات:
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•

تعهدت بعض الحكومات باإلفراج عن البيانات التي يمولها دافعو الضرائب بموجب ترخيص مفتوح ،إما في ظل
يسهل استخدام وتبادل البيانات ،بما في ذلك بيانات
ميثاق بيانات مفتوح وإما من خالل أداة مماثلة .وهذا األمر ّ
الرصد ،من هذه المصادر ألنه ال يوجد إال عدد قليل من القيود على االستخدام أو إعادة االستخدام.

•

المشغّلون من الخواص يعرضون بشكل متزايد رصداتهم (وهي عادة رصدات سطحية القاعدة ،والحجب
الراديوي عن نظام تحديد المواقع ( )GPSوبيانات الطيران) على المرافق الوطنية ( )NMHSsالستخدامها في
توفير النواتج والخدمات .وأحكام الترخيص هي عادة أكثر تقييداً من شروط الترخيص المذكورة ،وقد ال تسمح
ويشجع األعضاء على السعي وراء شروط ترخيص تدعم على األقل التزامات
بتقاسم وتبادل البيانات تباعا ً.
ّ
األعضاء فيما يتعلق بتبادل بيانات الرصد والسماح ،متى أمكن ذلك ،بالتبادل المجاني وعلى أوسع نطاق ممكن.

•

سجلت زيادة ملحوظة في كمية بيانات الرصد المتأتية من مواطنين من الخواص في األعوام األخيرة .وسياسات
ُ
البيانات غالبا ً ما يفرضها مشغلو بوابات البيانات التي يختارها الفرد إلبداء مالحظاته (مثل موقع مكتب األرصاد
الجوية في المملكة المتحدة على شبكة اإلنترنت ،الذي يستخدمه أيضا ً مكتب األرصاد الجوية األسترالي) .وتقاسم
تحد ،ومع ذلك فإن الرصدات
بيانات الرصد هذه فيما بين المرافق الوطنية ( )NMHSsيمكن أن يكون بمثابة ٍ
كثيراً ما تكون متاحة لالطالع مجانا ً ويمكن تحميلها عبر الشبكة.

وبما أن المرافق الوطنية تنظر في أفضل طريقة لتنفيذ النظام ( )WIGOSفي سياقها الوطني فإنه يجب إجراء تقييم شامل
لفهم بيانات الرصد التي يمكن أن ت ُتاح لدعم المصالح واألولويات الوطنية .ويمكن أن يُعطي ذلك فيما بعد شكل خطة
التنفيذ الوطنية الستخدام الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة عند اللزوم ،وضمان تحقيق منافع هذه الرصدات.
7.6.3

اعتبارات قانونية (المسؤولية)

إن العديد من المشغلين من غير المرافق الوطنية ( )NMHSsالذين يسهمون بالرصدات في المرافق الوطنية أو في
برامج المنظمة ( ) WMOإنما يفعلون ذلك من أجل الصالح العام على أساس طوعي وعلى أساس أفضل الجهود .وبشكل
عام فإن هذه المنظمات المساهمة تتوقع أنها لن تتحمل أية مخاطر قانونية نتيجة ألي رصدات غير صحيحة أو مفقودة.
وهذا يُعتبر توقعا ً معقوالً ويجب أن يكون مبدأ تدعمه المرافق الوطنية .وعلى سبيل المثال فإن مشغّل سفينة الرصد
يتعرض لخطر شكوى قانونية في إطار مسؤولية الطرف الثالث في حالة ما إذا كانت رصدات غير
الطوعية يجب أال
ّ
دقيقة أو ناقصة قد ساهمت بشكل أو آخر في حادثة بحرية .فإذا كان المساهمون الطوعيون ببيانات الرصد مطالبين
بتحمل المخاطر القانونية الناجمة عن رصداتهم فإن ذلك من شأنه أن ّ
يحد من رغبتهم في المساهمة وبالتالي من شأن
ذلك أن يقلل المنافع بالنسبة للجميع.
والبيانات الشرحية للنظام ( )WIGOSسوف تساعد المستخدمين على تقدير القيود واالستخدامات المناسبة لبيانات
الرصد ،في حين أن إجراءات مراقبة الجودة في المرافق الوطنية ( )NMHSsونظام رصد جودة بيانات النظام
والتعرض
( ) WIGOSسوف تسعى إلى تحديد المشاكل المتصلة بجودة وتوافر الرصدات .لكن خطر اتخاذ قرار معيب
ّ
إلجراءات قانونية نتيجة تقديم بيانات رصد معيبة موفّرة من مشغّل خارجي يظل ممكنا ً.
ومعظم األعضاء ،إلى جانب مرافقهم الوطنية للرصد وغير ذلك من المنظمات الحكومية ،تحميهم القوانين الوطنية من
مثل هذه المسؤولية .غير أن هذه الحصانة ال يمكن أن ت ُنقل عادة إلى منظمات غير حكومية بحيث تسعى المرافق
الوطنية إلى إيجاد آليات في إطار قوانينها الوطنية للحد من خطر مساءلة الشركاء غير الحكوميين ،وذلك قصد تالفي
هذا الحاجز المحتمل .وبالنسبة للبيانات التي يمكن أن تحصل عليها المرافق الوطنية وتوزعها في وقت الحق من خالل
اتفاق شراكة ،قد يكون من الممكن ،من خالل االتفاق ،نقل تلك المخاطر إلى الحكومة أو الحد بخالف ذلك من المخاطر
بالنسبة للشركاء الخارجيين.
ثان للمسؤولية ال بد من مراعاته في شراكات بيانات الرصد .وقد يرغب المشاركون في الحماية في حالة
وهناك بُعد ٍ
تسبب إجراء ما من جانب أحد المشاركين في إلحاق ضرر بالطرف األخر ،مثل إلحاق ضرر مادي بالمعدات .وفيما
ّ
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يتحمل المشاركون هذه المخاطر أو ت ُحدد آليات الطعن بشكل واضح مسبقا ً في اتفاق
بين الوكاالت الحكومية ،كثيراً ما
ّ
شراكة .وبالنسبة للشراكات مع المشغلين غير الحكوميين ال بد من إدراج تعاريف واضحة وتحديد المسؤولية بشكل
واضح في االتفاق ،وإن كانت المرافق الوطنية قد ترغب في حصر المسؤولية على حاالت سوء السلوك أو اإلهمال
المتعمد (مقابل الضرر العارض) للتقليل إلى أدنى حد من الحوادث التي تحول دون التعاون .وعلى سبيل المثال فإن
ّ
وكالة األرصا د الجوية السويسرية قد أدرجت بنجاح مسائل المسؤولية في أحكام وشروط اتفاقاتها مع شركاء من غير
المرافق الوطنية (.20)NMHSs
7.6.4

إقامة شراكات في مجال الرصد وإدامتها

يحدد القسم  7.5المنفعة المتبادلة كمبدأ أساسي ويلخص الحوافز بالنسبة للمرافق الوطنية ( )NMHSsوغير ذلك من
الجهات المشغّلة للدخول في شراكة .وفي حين أن بيانات الرصد التي يوفرها الشركاء غالبا ً ما يُعتقد أنها مجانية أو
منخفضة التكلفة فعلى المرافق الوطنية مع ذلك أن تفكر في أهمية مثل هذه الترتيبات وتكاليفها الداخلية واستدامتها.
وبالمثل فإن الرصدات التجارية سوف تطرح أسئلة بخصوص الجدوى من الناحية المالية ،والترخيص المقيّد االستخدام،
واالستدامة.
وقد وضع المكتب األسترالي لألرصاد الجوية إطاراً إلدراج رصدات غير رصدات المرافق الوطنية في عملياته.
ويشمل اإلطار عملية تتضمن عدة مراحل ،خطوة بخطوة ،لتقييم بيانات الرصد هذه وإقراراها وإدارتها .ويرد في مرفق
هذا الفصل موجز لهذه العملية.
وهذه العملية مهمة بالنسبة للمرافق الوطنية التي تلتمس رصدات من مصادر غير المرافق الوطنية ،وكذلك بالنسبة
للمرافق الوطنية التي يتوجه إليها مشغلون من غير المرافق الوطنية عارضين عليهم رصداتهم.
7.6.5

الترتيبات التجارية

تتمثل آلية بديلة للحصول على الرصدات من مصادر غير المرافق الوطنية ( )NMHSsفي وضع ترتيبات للتوريد مع
القطاع التجاري .وهذه االتفاقات تعاقدية رسمية ،على خالف الترتيبات التعاونية مع الشركاء الطوعيين .ويمكن وضع
ترتيبات تجارية مع شركات تتمثل أعمالها التجارية أساسا ً في بيع رصدات جوية وخدمات أرصاد جوية أو مع شركات
تجمع الرصدات الجوية لدعم أنشطتها التجارية (مثل عمليات النقل ،والزراعة ،والسدود) وعرضها للبيع بعد ذلك
كمصدر دخل إضافي .ويمكن أن يكون للقطاع التجاري قدرات فنية قوية ويمكن أحيانا ً أن يكون أكثر مرونة من
المنظمات الحكومية في عرض تكنولوجيات رصد عصرية ،بحيث تكون خياراً بديالً مغريا ً إلنشاء أو تعزيز قدرات
الرصد .ويمكن أن يكون الترتيب التجاري خاصا ً فقط ببيانات الرصد (أي "شراء البيانات") أو يمكن أن يتضمن خدمات
أشمل من قبيل توفير معدات الرصد وتركيبها وصيانتها ،وضمان الجودة ،وإدارة بيانات الرصد.
وإذا ما اختارت المرافق الوطنية استخدام ترتيب تجاري فإنه ال بد من مراعاة ما يلي.
7.6.5.1

الغرض من الشبكة

يجوز تطوير الشبكات التجارية بشكل مستقل أو على أساس تعاوني .والشبكات المستقلة ينشؤها المشغل التجاري غير
المرتبط بالمرافق الوطنية لغرض تجاري محدد .وعلى سبيل المثال فإن شركة تعبئة مشروب ما في زجاجات يمكن أن
تطور شبكة لرصد توافر الماء الذي تبيعه وجودة هذا الماء وكميته .وقد ترغب أيضا ً في تقاسم بياناتها الرصدية مع
المرافق الوطنية ولكن قد ال تأخذ بأية متطلبات فنية إضافية من قبيل معايير البيانات الشرحية للنظام ( .)WIGOSولها
أيضا ً أن تفرض قيوداً على استخدام البيانات وإعادة توزيعها .والمرافق الوطنية عادة ما تتحمل مخاطر محدودة في
التنفيذ أو التشغيل ،أو ال تتحمل أية مخاطر على اإلطالق ،ولكن الخطر ذا الصلة بتوافر البيانات يمكن أن يكون مرتفعا ً
http://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-and-forecasting-systems/land-based- 20
stations/automatisches-messnetz/partnernetze.html
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في حالة عدم استدامة المتطلبات التجارية بالنسبة للمشغّل ،أو إذا أثّر اإلفراج عن الرصدات بشكل سلبي على الميزة
التجارية.
والشبكات التعاونية منشأة لتلبية االحتياجات الفنية والعملية المحددة للمرافق الوطنية ،وفي نفس الوقت للنهوض بالبنى
التحتية والقدرات الفنية لشريك تجاري ما للحصول على رصدات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو بقدر أقل من
المخاطر في التنفيذ أو التشغيل .وهذه الشبكات التعاونية يمكن ،بالتالي ،أن تفي بمزيد من السهولة بمتطلبات النظام
( .)WIGOSوعلى سبيل المثال فإن الشركة الخاصة قد تكون لها بالفعل مواقع وبنى تحتية في مجال االتصاالت والقدرة
الفنية على تطوير وتشغيل شبكة رصد تتفق مع مواصفات المرافق الوطنية .وتطوير هذه الشبكة بشكل تعاوني ّ
يمكن من
وضع ترتيب "شراء البيانات" بالنسبة للمرافق الوطنية .وخطر التنفيذ والتشغيل يُنقل إلى الشريك من القطاع الخاص،
في حين أن جودة البيانات يمكن مراقبتها لتلبية مواصفات المرافق الوطنية .واالتفاقات طويلة األجل تزيد من استدامة
هذه الشراكات لكال الطرفين.
7.6.5.2

القيمة على المدى الطويل

عند تقدير قيمة ترتيب تجاري ما ال بد من مراعاة التكاليف على األجل الطويل بالنسبة للمرافق الوطنية .وتشمل هذه
التكاليف تكلفة إنشاء القدرات داخل المرفق نفسه ،ومدة العقد ،وأية تكاليف إضافية (مثل االتصاالت وتأجير األراضي)
وملكية وصيانة المعدات في نهاية العقد .وقرار المضي في وضع ترتيب توريد تجاري يجب أن تدعمه أسباب تجارية
متينة تبحث جميع التكاليف والمخاطر والتقييمات المقارنة للبدائل إن ُوجدت .ومن الموصى به أن ت ُحدد متطلبات األداء
وحسن التوقيت ،والجودة) في بيان المتطلبات .وفي العقد التجاري يمكن التفكير أيضا ً في فرض
(مثل توافر الرصداتُ ،
عقوبات قابلة لإلنفاذ على عدم األداء.
ويجري حاليا ً وضع إرشادات بشأن تعريف المتطلبات بوصف ذلك جهداً تعاونيا ً بين رابطة صناعة معدات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية ( )HMEIوالمنظمة (.21)WMO
7.6.5.3

الملكية واالستخدام

يتمثل أحد االعتبارات الرئيسية في ملكية بيانات الرصد وبيانات الرصد الشرحية وأية قيود ت ُفرض على استخدامها
وتقاسمها .وغالبا ً ما تكون ملكية بيانات الرصد التجارية وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بها بين أيدي الشركة ،ويُمنح
ترخيص الستخدام الرصدات ألغراض محددة .فعلى سبيل المثال يمكن أن ت ُستخدم الرصدات داخليا ً في مرفق من
المرافق الوطنية إلنتاج تنبؤات وتحاليل مناخية لكن بيانات الرصد في حد ذاتها قد ال تكون قابلة للتقاسم مع جهات
أخرى ،بما في ذلك المرافق الوطنية األخرى .وأهمية تقاسم الرصدات في السياقين الوطني والدولي معترف بها دوليا ً
ويشجع األعضاء على النظر بعناية في شروط الترتيبات التجارية ودعم قرارات المنظمة ( )WMOومبادئ تقاسم
البيانات.
ومدة صالحية الترخيص اعتبار هام أيضا ً عندما يُراد حفظ الرصدات التجارية في األرشيف ألغراض السجالت
المناخية .ويجب أن ت ُحدد ترتيبات توفير البيانات الحق في تخزين واستخدام البيانات على الدوام وليس فقط بالنسبة
لالستخدام في الوقت الحقيقي أو لمدة الترتيب المتعلق بالتوريد .وبالمثل ،إذا شمل ترتيب التوريد إدارة بيانات الملكية أو
أدوات الحصول على البيانات ،فال بد من مراعاة أحكام الحصول على البيانات فيما يتعدى مدة صالحية العقد .ويجب
أن تنبني أشكال البيانات ونظم تجهيزها على معايير مفتوحة /مصادر مفتوحة لتيسير الوصول المستمر إلى بيانات
وأدوات الرصد .ومن الموصى به تفادي أشكال وأدوات الملكية المغلقة.
7.6.5.4

 21انظر

االستدامة

https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html
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بما أن الترتيبات التجارية التعاقدية لها عادة مدة محدودة ( 10-5أعوام مثالً) فإنه يجب النظر في استدامة الرصدات على
األجل الطويل ،وذلك في الوقت نف سه لدعم عمليات المرافق الوطنية الجارية وللحفاظ على سجل مناخي متواصل.
وباإلضافة إلى ذلك قد يتوقف مقدمو البيانات التجاريون أنفسهم عن تقديم المعلومات أثناء فترة العقد أو قد يكونون غير
قادرين على تجديد العقد بعد نهاية مدته أو غير راغبين في ذلك.
وللتخفيف من هذه المخاطر ال بد من النظر في المسائل التالية في اتفاق التوريد:
(أ)

آليات تحويل المعدات إلى المرافق الوطنية عند نهاية العقد أو عند نهاية عمل الشركة؛

(ب) التخطيط المالي الطويل األجل إلدامة قدرة الرصد بعد نهاية العقد الجاري ،بما في ذلك التجديد الدوري
للتكنولوجيا؛
(ج) صيانة القدرة الفنية داخل المرافق الوطنية لتأمين تشغيل المعدات وصيانتها وإدارة دورة حياتها ،عند اللزوم؛
(د)

ّ
المشغل فجأة التنفيذ الفني أو يزيد األسعار أو يوقف
البيئة التجارية للمشغّل التجاري قصد تقدير احتمال أن يغير
العمليات تماما ً.

7.6.5.5

المساءلة

المسؤولية العامة عن جودة بيانات الرصد وموثوقيتها تقع عادة على عاتق المرفق الوطني ،حتى وإن اختار االستعانة
بمصادر خارجية في توفير البيانات من خالل ترتيب تجاري .وال بد من النظر بعناية في بداية الترتيب التجاري في
مواصفات المعدات وتدابير تأمين الجودة واإلشراف على الخدمات لحماية هذه المسؤولية العامة.
7.7

إرشادات فنية

بعد التوصل إلى اتفاق بين مرفق وطني وشريك من غير المرافق الوطنية يحتاج األمر إلى معالجة عدة مسائل فنية
لتيسير تبادل وإدارة بيانات الرصد .وتشمل هذه المسائل إسناد محددات هوية محطة النظام ( ،)WIGOSوتجميع وحفظ
البيانات الشرحية ،واآلليات الفنية لتبادل بيانات الرصد ،وإدارة البيانات وحفظها في األرشيف ،والمسائل المتعلقة باألمن
اإللكتروني.
والمواد التنظيمية واإلرشادية ذات الصلة بالنظام ( )WIGOSال تتطرق للمسائل الفنية المتعلقة بتجهيز البيانات وإدارتها.
غير أن المسائل الفنية التي لها صلة محددة بالشراكات في مجال بيانات رصد النظام ( )WIGOSمقدمة هنا ألغراض
االكتمال.
7.7.1

محددات هوية محطات النظام العالمي المتكامل للرصد ()WIGOS

ترد اإلرشادات بشأن شكل واستخدام ُمحددات هوية محطات النظام ( )WIGOSفي الفصل  2من هذا الدليل .وبشكل عام
يصدر األعضاء ُمحددات هوية للمحطات الوطنية ،بما في ذلك المحطات التي تشغلها كيانات من خارج المرافق الوطنية
) .(NMHSsوللمرافق الوطنية وظيفة تنسيقية في إدارة ُمحددات هوية المحطات لتفادي الخلط أو االزدواجية.
ومحددات هوية محطات النظام ( )WIGOSإلزامية للمحطات لكي ت ُسجل في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد/
ُ
ً
المراد تبادلها دوليا).
السطح )( (OSCAR/ Surfaceأي بالنسبة للبيانات ُ
وبنية ُمحددات هوية محطات النظام ( )WIGOSتنص بشكل أساسي على عدد غير محدود من الشفرات ،وهو مالئم
تماما ً لدعم المحطات التابعة للمرافق الوطنية وغير التابعة لها .وبما أن ليست هناك أية قيود على عدد الشفرات المتاحة
فإن المعيار الجديد يتيح فرصة استخدام نظام ُمحدد هوية وحيد ومتسق للمحطة عبر جميع نظم الرصد في بلد ما،
بسط تعقب قدرات الرصد الوطنية ويمكن أن يخفّض درجة تعقد
يوحد ذلك ويُ ّ
بصرف النظر عن المشغّل .ويمكن أن ّ
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نظم إدارة وتجهيز البيانات الداعمة .ويجب أن تنظر المرافق الوطنية ) (NMHSsفي توخي نهج منسق على الصعيد
الوطني لدى إسناد محددات هوية محطات النظام ( ،)WIGOSبما في ذلك الجهات المشغّلة من غير المرافق الوطنية.
وعملية إصدار محددات هوية المحطات للمحطات غير التابعة للمرافق الوطنية هي نفس العملية المتبعة بالنسبة
لمحطات المرافق الوطنية .والمحطات غير التابعة للمرافق الوطنية المسجلة من قبل في تقارير اإلبالغ عن الطقس
(مطبوع المنظمة رقم  ،)9المجلد ألف ،نُقلت بشكل آلي إلى أداة تحليل واستعرض قدرات نظم الرصد /السطح
بمحدد هوية
( .)OSCAR/Surfaceأما المحطات غير التابعة للمرافق الوطنية والتي لم ت ُسجل في السابق فيجب أن ت ُسجل ُ
جديد لمحطة النظام (.)WIGOS
7.7.2

البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد

الغرض من البيانات الشرحية للنظام ( )WIGOSيتمثل في توفير تفاصيل وتاريخ األوضاع المحلية واألدوات وإجراءات
التشغيل وخوازميات تجهيز البيانات وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بتفسير الرصدات ،فضالً عن إدارة المحطات
وبرامج الرصد .وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فإن البيانات الشرحية للنظام ( )WIGOSأساسية لدعم مبدأ النظام
( )WIGOSالمتمثل في "الجودة المعروفة" .ويُلخص الشكل  7.1مبادئ ومحتويات البيانات الشرحية للنظام ()WIGOS
وما يُنتظر من األعضاء.
)ELEMENT: Floating object (Automatic
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-1_ar.ai
END ELEMENT

الشكل  - 7.1عرض عام لمعيار البيانات الشرحية للنظام

WIGOS
END ELEMENT

المراد تبادلها دوليا ً ،فالبيانات الشرحية تحتاج إلى التقيد بمعيار البيانات الشرحية للنظام ()WIGOS
وبالنسبة للرصدات ُ

(مطبوع المنظمة رقم  ،)1192ويجب أن ت ُسجل في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح
( .)OSCAR/Surfaceوهذا المطلب ينطبق أيضا ً على الرصدات المتأتية من المحطات التابعة للمرافق الوطنية
) (NMHSsوغير التابعة لها.

ومعيار البيانات الشرحية للنظام (( )WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1192شامل ،ذلك أنه ُمصمم لتلبية مجموعة واسعة
من المتطلبات التشغيلية والعلمية ،ونطاق المعلومات الالزم لالمتثال الكلي للمعيار أمر أساسي .والجهد الذي يتطلبه جمع
وحفظ هذه المعلومات كبير ويقتضي التخطيط وتحديد الموارد بعناية .وقد يسبب ذلك تردد بعض المشغلين من غير
المرافق الوطنية ).(NMHSs
لتيسير االمتثال ،ينطوي معيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSعلى درجة معينة من المرونة:
(أ)

العناصر االختيارية التي "ينبغي" (بدالً من "يجب") اإلبالغ عنها؛

(ب) بعض العناصر اإللزامية يجوز اإلبالغ عنها على أنها "ال تنطبق" أو "غير معروفة" مع تفسير سبب عدم توافر
المعلومات.
ويمكن أن ت ُستخدم هذه الخيارات لزيادة التبادل الدولي للرصدات إلى أقصى حد ،ولو أن التقدم المحرز في طريق تقديم
بيانات شرحية كاملة ال يُنصح به في جميع األحوال .وبإمكان المرافق الوطنية ) (NMHSsأن تلعب دوراً رئيسيا ً في
مساعدة مقدمي الرصدات على االمتثال للمعيار .ومن بين اإلجراءات التي يتعين على المرافق الوطنية أن تبحثها مع
الشركاء ما يلي:
(أ)

إذكاء الوعي بمبادئ جودة النظام  WIGOSوالبيانات الشرحية للنظام  WIGOSومنافع ذلك؛
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(ب) توفير الخبرة وتقديم المساعدة للشركاء في جمع البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSبما في ذلك االستعراض
والتحديث الدوريان؛
(ج) إدراج البيانات الشرحية والحفاظ عليها في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح
( ،)OSCAR/Surfaceنيابة عن الشريك؛
(د)

تسمية الشريك كجهة اتصال مع المحطة في األداة  /OSCARالسطح لمجموعة محددة من المحطات.

وقد ال يكون التبادل الدولي للرصدات ممكنا ً ألسباب تتعلق بالجودة أو الموثوقية أو الملكية ،أو قد ال يكون هناك طلب
دولي كبير .وعلى سبيل المثال يمكن أن تتاح الرصدات من شركة طاقة وطنية ألغراض االستخدام الداخلي لدعم نواتج
التنبؤات الوطنية ،ولكن ال تكون المرافق الوطنية مرخصة إلعادة التوزيع خارج المرافق الوطنية .وحتى إذا لم يكن من
المستصوب أو الممكن عمليا ً تبادل الرصدات دوليا ً فإن المرافق الوطنية والشركاء في الرصد مدعوون إلى اتباع معيار
البيانات الشرحية للنظام  WIGOSبوصف ذلك أداة متماسكة إليجاد نظام رصد وطني منسق ولتطوير استخدامه في
صفوف المشغلين من غير المرافق الوطنية قدر المستطاع.
عندما ال يكون هناك تخطيط لتبادل دولي لبيانات الرصد ،بإمكان المرافق الوطنية ) (NMHSsأن تساعد شركاءها في
التبادل الوطني للرصدات بمجموعة فرعية أولية من عناصر معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSيمكن أن تتطور
على مر الزمن لتصبح ممتثلة تماما ً للمعيار ومؤهلة للتبادل الدولي .وهذا النهج سوف يزيد االمتثال إجماالً والوعي
بالمعيار ،بما ييسر التبادل الدولي على مر الزمن.
ولتبين عناصر البيانات الشرحية للمجموعة الفرعية األولية التي يمكن أن تكون مناسبة للتطبيقات الوطنية من المفيد
ّ
النظر في مختلف استخدامات الرصدات ومختلف مستويات الجودة بالنسبة لكل تطبيق من التطبيقات :بيانات الرصد من
أجل استخدام حيوي من أجل األمان (من قبيل الطيران) أو رصد المناخ تتطلب ،على سبيل المثال ،درجة أعلى بكثير
من الجودة.
7.7.3

أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح ( – )OSCAR/Surfaceإدخال وحفظ البيانات
الشرحية للنظام WIGOS

تتمثل مسؤولية من مسؤوليات مشغلي نظام الرصد  WIGOSفي توفير وحفظ بيانات شرحية دقيقة للنظام  WIGOSفي
قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد /السطح ( .)OSCAR/Surfaceوعادة ما تكون المرافق الوطنية
المرخص لها باستخدام أداة التحليل واالستعراض ( OSCAR/Surfaceمن خالل المنسقين الوطنيين)
) (NMHSsالجهات ّ
وتتولى هذه المسؤولية نيابة عن محطات المرافق الوطنية ) .(NMHSsوإدخال وحفظ البيانات يمكن أن يتما من خالل
الوصلة البينية على الشبكة ألداة التحليل واالستعراض  OSCAR/Surfaceأو من خالل وصلة بينية بين آلة وآلة أخرى
تربط بنظم إدارة البيانات الشرحية القائمة.
وفي حالة مواقع الرصد غير التابعة للمرافق الوطنية ينتظر أن تتولى المرافق الوطنية المسؤولية عن صيانة البيانات
الشرحية وحفظها في أداة التحليل واالستعراض ( )OSCAR/Surfaceنيابة عن الشركاء .وسيكون لدى مراكز تنسيق
أداة التحليل واالستعراض  OSCAR/Surfaceالتدريب والخبرة الالزمان إلدارة البيانات الشرحية ألداة التحليل
واالستعراض  OSCAR/Surfaceوهي في أفضل وضع يسمح لها بتأمين دقة وتماسك هذه البيانات الشرحية من أجل
قدرات الرصد الوطنية .وفي الوقت الحاضر ليست هناك أية معايير محددة فيما يتصل بدقة البيانات الشرحية للنظام
( WIGOSوهذا تطور محتمل في المستقبل) ،بحيث أن مراكز التنسيق الوطنية تشجع على العمل مع الشركاء من أجل
السعي إلى تحقيق أعلى درجة ممكنة من الدقة لدعم االستخدام المزمع للرصدات .وعلى سبيل المثال فإن رصد المناخ
في األجل الطويل يتطلب قدراً من الدقة واالكتمال في البيانات الشرحية أكبر مما يتطلبه التنبؤ العددي بالطقس.
واالستعراض والتحديث المنتظمان للبيانات الشرحية للمحطات غير التابعة للمرافق الوطنية في أداة التحليل
واالستعراض  OSCAR/Surfaceيجب أن يكونا جزءاً ال يتجزأ من االتفاقات المبرمة مع الشركاء.
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7.7.4

بمجرد وضع محددات هوية المحطة والبيانات الشرحية ،يمكن أن يتم النقل الفعلي لبيانات الرصد .ولدعم مبدأ المصلحة
المتبادلة ،يجب أن تكون اآلليات الفنية لتبادل بيانات الرصد ذات اتجاهين ،أي:
-

تتلقى المرافق الوطنية الرصدات من الشركاء؛

-

تتيح المرافق الوطنية فرصة الوصول إلى الرصدات .ومن الناحية المثالية تتأتى الرصدات التي تقوم بها المرافق
الوطنية من توحيد رصدات موردين عديدين تكون قد خضعت لتقييم للجودة وت ُعرض بشكل متسق وتوفّر من
خالل وصالت بينية تقوم على المعايير.

وفي هذا السياق ،يعتزم نظام الرصد الهيدرولوجي ( )WHOSتوفير آلية إضافية بوصفها مصدراً
موحدا للمرافق
ّ
الوطنية للهيدرولوجيا .ويتمحور هذا النظام حول عنصرين مكونين أساسيين هما :موفرو الخدمات ومستهلكوها .ولئن
كان بإمكان مستهلكي الخدمات االتصال مباشرة بموفري الخدمات لطلب وتلقي بيانات ونواتج الرصد فإن عنصراً
مكونا ً ثالثا ً ،هو سمسار الخدمات ،يتدخل لتيسير االكتشاف والوصول عبر مختلف موفري الخدمات عن طريق عرض
ّ
ويوفر نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ( )WMOفرص وصول متقدمة إلى البيانات وآلية
خدمات وساطة.
موحدة ،إلى جانب األشكال والخدمات
التحليل من خالل الخدمات على الشبكة التي تستخدم أشكال بيانات وأنواع خدمات
ّ
الشائعة ،بهدف تحسين قابلية التشغيل المتبادل بين العمالء ووصالت الخادوم البينية.
ويشمل تبادل البيانات عنصرين هما( :أ) شكل التبادل( ،ب) آلية الوصول إلى البيانات.
7.7.4.1

شكل التبادل

يُحدد نظام معلومات المنظمة ( )WISالمعايير لكشف البيانات وتبادلها العملي فيما بين أعضاء المنظمة (( )WMOمثالً
معيار البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ( ،)WISونماذج الشفرات الجدولية) .غير أن هذه المعايير
معقدة جداً وهي خاصة بالمنظمة ( ،)WMOوال ت ُستخدم على نطاق واسع في المنظمات غير المرافق الوطنية
) .(NMHSsوتوجد عوضا ً عن ذلك معايير عديدة رسمية وفعلية لتبادل البيانات مع المنظمات الشريكة ت ُستخدم على
نطاق واسع بسبب سهولة استخدامه ا وجانبها العملي وقبولها على نطاق واسع في العديد من المجتمعات .وتتراوح مثل
هذه المعايير بين ملفات قيم مفصولة بفواصل ( )CSVواالستفسارات الحيوية اآللية بشكل كلي من خالل خدمات الشبكة
الجغرافية المكانية.
ونظراً لتنوع الشركاء والبيئات التكنولوجية ليست هناك إرشادات حازمة بخصوص معايير أو أدوات محددة ،واختيار
شكل التبادل قد يتوقف على بروتوكول االتصاالت المستخدم .ومن الناحية المثالية يجب أن يكون شكل التعاون:
-

مفتوحا ً :يقوم على معايير مفتوحة على نطاق الصناعة وغير قائمة على الملكية؛

-

نقاالً :قادراً على العمل على أي منصة أو نظام تشغيل؛

-

ثابتا ً :له قاعدة /مجموعة مستخدمين واسعة ستشجع االستقرار والتوافر في األجل الطويل؛

-

ذاتي الوصف :الشكل والمضمون يوصفان بشكل تام في الملف المتبادل.

واألشكال الشائعة المستخدمة لتبادل بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
-

شكل الشبكة – إدخال البيانات يدويا ً على شبكة أو على تطبيق من تطبيقات الهواتف الذكية؛

-

 – CSVقيم مفصولة بفواصل؛
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-

اللغة الترميزية  – XMLمثالً رصدات وقياسات االتحاد الجيوفضائي المفتوح ( ،)OGCومعيار  WaterML2أو
أي مشتقات أخرى من لغة السمات الجغرافية ( )GMLلالتحاد الجيوفضائي المفتوح؛

-

 – JSONشكل ترقيم عناصر جافا سكريبت ()JavaScript؛

-

 – NetCDFالشكل العام لبيانات الشبكة؛

-

 – HDFنسق البيانات الهرمية.

ّ
إن استخدام أشكال التبادل المفتوحة غير القائمة على الملكية ييسر الوصول المحايد بالنسبة للبائعين والتطبيقات المتعددة
سواء است ُخدمت األدوات الجاهزة أو الحلول الفردية الخاصة .وعلى سبيل المثال فإن مكتبة البيانات الجيوفضائية
المبسطة ( )GDALمفتوحة المصدر توفّر إمكانية القراءة /الكتابة /الترجمة لمئات األشكال بالنسبة لكل من بيانات
المتجهات (نواتج النماذج ،والصور الساتلية) وبيانات المتجهات الرقمية (اإلنذارات والرصدات) .وتوفر أيضا ً مكتبة
المبسطة الدعم للعديد من أدوات الوصول إلى البيانات المفتوحة المصدر والتجارية منها،
البيانات الجيوفضائية
ّ
واالطالع عليها.
واستخدام أشكال التبادل المفتوحة بدعم واسع من البائعين والمجتمع المعني ال بد من تشجيعه ،ذلك أنه يقلل من الحواجز
التي تحول دون الحصول على بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية والوصول إلى مجتمعات المعلومات الجديدة.
7.7.4.2

آليات الوصول إلى البيانات

بصرف النظر عن شكل التبادل ،يتطلب نقل البيانات آلية للتحميل و/أو التفريغ .وتواجد اإلنترنت في كل مكان قد وفّر
العمود الفقري لالتصاالت السلكية والالسلكية ّ
فخفض الحواجز الحائلة دون نقل البيانات ،ولكن ال تزال هناك مجموعة
واسعة من آليات الوصول لها درجات متفاوتة من التطور والتعقيد .والخصائص المستصوبة ألشكال تبادل البيانات
(المفتوحة والمحمولة والثابتة ،إلخ) تنطبق أيضا ً على آليات الوصول إلى البيانات.
وآليات الوصول إلى البيانات الشائعة لتبادل بيانات األرصاد الجوية تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
(أ)

الوصلة البينية البشرية:
’‘1

إدخال البيانات على نسق شبكي (حواسيب مكتبية أو تطبيقات على الهاتف)؛

’‘2

نقل الملفات عن طريق مرفقات بريد إلكتروني (نقل يدوي)؛

’‘3

نقل الملفات عبر خدمة تقاسم البيانات المحايدة (مثالً  iCloudأو )Dropbox؛

(ب) الوصلة البينية بين آلة وآلة أخرى:
’‘1

نقل الملفات عن طريق المرفقات بالبريد اإللكتروني (اإلرسال اآللي)؛

’‘2

التحميل اآللي للبيانات ("انتزاع" البيانات من بروتوكول النقل اآلمن للملفات ( )SFTPأو مواقع الملفات
المتاحة على الشبكة ())WAF؛

’‘3

خدمة االشتراك اآللي ("الترويج" الذي تحركه األحداث للبيانات المقدمة من موفّر البيانات)؛
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الخدمات الشبكية الجيوفضائية (الوصول الحيوي والمناسب التوقيت عبر محيط وأدوات العميل /الخادوم)
باالستناد إلى المعايير الدولية (االتحاد الجيوفضائي المفتوح ( ،)OTCوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
(.22))ISO

واختيار آليات الوصول إلى البيانات ،شأنه شأن اختيار أشكال التبادل ،يتوقف على المحيط الفني للمرافق الوطنية
) (NMHSsوالشركاء ،ويتوقف أيضا ً على ما إذا كان الوصول تم بين آلة وآلة أخرى أو عبر تفاعل اإلنسان .ويجب أن
يتم الخيار أيضا ً مع مراعاة الموثوقية العملية لعملية النقل ووصولها في الوقت المناسب وذلك للتقيد ،مثالً ،بالحد الفاصل
الزمني ألقل من  3-2ساعة في التنبؤ العددي بالطقس ( )NWPعلى نطاق العالم .وبشكل عام فإن النقل اآللي عن طريق
مرفقات البريد اإللكتروني ال يوصى به بسبب المسائل المتكررة المتعلقة بالموثوقية (مثالً رسائل البريد اإللكتروني غير
المرسلة أو غير المستلمة أو الممنوعة االستالم أو الموضوعة في غير محلها بواسطة مرشحات البريد اإللكتروني).
وباإلضافة إلى ذلك فإن استخدام بروتوكوالت التحويل اآلمنة (مثل بروتوكول النقل اآلمن للبيانات ( )SFTPوبرتوكول
االتصال اآلمن " )"Secure Shellيوصى به للتقليل من تقلبية السالمة (انظر القسم  7.7.8بشأن األمن اإللكتروني).
والمورد الخارجي قصد تيسير
ويحتاج األمر إلى اتخاذ هذه القرارات بشكل مشترك بين المرافق الوطنية )(NMHSs
ّ
وإدامة النقل اآلمن للبيانات التشغيلية.
7.7.5

نظام مراقبة جودة بيانات النظام

WIGOS

جاء في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  ،2.4أن األعضاء
يؤمنون مراقبة جودة رصدات النظام العالمي المتكامل للرصد ( .)WIGOSوهذا يشمل تطبيق مراقبة الجودة في الوقت
الحقيقي قبل تبادل الرصدات عبر نظام معلومات المنظمة ( )WISمع مراقبة الجودة في غير الوقت الحقيقي قبل الحفظ
في األرشيف .وهذه المتطلبات تنطبق أيضا ً على الرصدات من كل من المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمصادر من غير
المرافق الوطنية التي يراد تبادلها دوليا ً ،كما ّ
أن هذه المتطلبات موصى بها أيضا ً بدرجة عالية فيما يتصل بالرصدات
التي ال ت ُستخدم إال ألغراض وطنية.
وللعديد من المرافق الوطنية ) (NMHSsبالفعل إجراءات قائمة لمراقبة الجودة لدعم هذه المتطلبات بالنسبة لرصداتها،
ويوصى بأن تطبّق نفس اإلجراءات على الرصدات من غير المرافق الوطنية من أجل التماسك وللحد بأقصى ما يمكن
من جهود إقامة إجراءات وأدوات منفصلة .والمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات مراقبة الجودة للرصدات من محطات
الطقس األوتوماتية ترد في دليل نظام الرصد العالمي (مطبوع المنظمة رقم  ،)488التذييل السادس  .2 -واعتبارات
وإجراءات مراقبة الجودة بالنسبة لرصدات المناخ يرد وصفها في دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم
 ،)100القسمان  2.6و .3.4وتقرير تقييم الجودة باستخدام إجراء إصدار شهادات األرصاد الجوية السويسرية – إجراء
إدارة األرصاد الجوية السويسرية لتصنيف محطات الطقس األوتوماتية (تقرير األدوات وطرق الرصد رقم  )126يوفّر
أيضا ً إرشادات مفيدة.
وباإلضافة إلى اإلجراءات التي تطبقها المرافق الوطنية ) (NMHSsسيساعد نظام مراقبة جودة بيانات النظام
) (WDQMS) (WIGOSاألعضاء على تقييم جودة الرصدات .ووظيفة مراقبة الجودة التي يديرها التنبؤ العددي العالمي
بالطقس أو غير ذلك من مراكز إدارة البيانات العالمية تحدد المسائل المتعلقة بالبيانات بمعايير محددة سلفا ً .ويمكن بعد
ذلك لمراكز النظام ( )WIGOSأن تستعمل وظيفة التقييم في إطار نظام مراقبة جودة بيانات النظام ( )WDQMSووظيفة
إدارة الحوادث في إطار هذا النظام لتحليل هذه المسائل المتعلقة بالبيانات وتحديد ما إذا كان يجب اعتبار أي منها حادثا ً.
وبعد ذلك يمكن أن يشترك المركز اإلقليمي للنظام ( )WIGOSمع المرفق الوطني ) (NMHSsأو غيره من الهيئات
المعتمدة لضمان تصحيح الحادث بأكثر الطرق فعالية .وبعد تشغيل مركز ما ت ُصدر تقارير يعدها نظام مراقبة جودة
بيانات النظام ( )WDQMSبشأن أداء جميع المحطات لدى جميع األطراف ذات الصلة.
وال يقيم نظام مراقبة الجودة ( )WDQMSأي تمييز بين رصدات المرافق الوطنية ) (NMHSsورصدات غير المرافق
الوطنية .والمراكز اإلقليمية يمكن أن تكون لها إجراءات مختلفة فيما يتصل بالحوادث ذات الصلة بالمرافق الوطنية
22
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وغير المرافق الوطنية ،وقد تختلف آليات إدارة الحوادث من منظمة شريكة ألخرى .ومن الموصى به بشدة أن ت ُدرج
إجراءات إدارة المسائل ذات الصلة بالبيانات والحوادث في أي اتفاق يُبرم بخصوص بيانات الرصد.
7.7.6

اإلدارة الفنية للرصدات المقيدة االستخدام

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك أعاله ،قد تكون هناك قيود مفروضة على استخدام وتقاسم الرصدات من غير المرافق
الوطنية .والخصائص المميزة ألية قيود يجب تحديدها بوضوح في االتفاق مع مزود البيانات .ومن الهام جداً أن ت ُحترم
هذه الشروط قصد الحفاظ على سمعة المرافق الوطنية ) (NMHSsكشريك جدير بالثقة ،ولضمان استعداد مزودي
البيانات الخارجيين لإلسهام برصدات .وباإلضافة إلى ذلك فإن خرق أحكام االتفاق يمكن أن تكون له تبعات قانونية.
والتطبيق العملي للوظائف في نظام إدارة بيانات المرفق الوطني ) (NMHSsالزمة بالتالي إلدارة الرصدات الخاضعة
للتقييد.
يحدد معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSبارامترين تحت الفئة  :9الملكية وسياسة البيانات ،يمكن استخدامهما
لكشف بيانات الرصد التي تتطلب اهتماما ً خاصا ً لدى التجهيز (معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1192الفصل .)7
البارامتر  – 9-01اإلشراف على التنظيم :معيار إلزامي ّ
يوفر اسم المنظمة التي تمتلك الرصدات.
البارامتر  – 9-02سياسة البيانات :بارامتر إلزامي ّ
يوفر تفاصيل فيما يتعلق باستخدام وقيود الرصد ،تفرضه المنظمة
المشرفة .ويحدد هذا البارامتر حاليا ً ثالث حاالت من حاالت سياسات الرصد:
•

البيانات األساسية للمنظمة – الرصدات المشمولة بالقرار  25/40والتي ال تفرض أية قيود على االستخدام
][WMO_DataLicenceCode = 0

•

البيانات اإلضافية للمنظمة – الرصدات المشمولة بالقرار  25/40الخاضعة لقيود فيما يتعلق باالستخدام والتي
تحتاج إلى بحث من خالل وثائق أخرى ][WMO_DataLicenceCode = 1

•

بيانات أخرى – رصدات أخرى تخضع لقيود غير محددة في سياسة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
][WMO_DataLicenceCode = 2

هذه البارامترات تسمح بكشف الرصدات الخاضعة لقيود في نظم تجهيز البيانات في المرافق الوطنية ولكن هذه النظم
يجب أيضا ً أن تكون قادرة على تفسير واستخدام هذه المعلومات طبقا ً لسياسة بيانات موفر هذه البيانات .والشفرات
الثالث قد ال تكون كافية لتغطي كما ينبغي تغيرات سياسات الرصد عبر عدة منظمات شريكة ،بحيث أن األمر قد يحتاج
إلى شفرات إضافية أو أدوات داخلية إلضفاء المزيد من الدقة على تدفق تجهيز البيانات .وعلى سبيل المثال فإن إدارة
األرصاد الجوية السويسرية قد نفّذت إطاراً هرميا ً من خمسة مستويات يُسند شفرة بتقييد االستخدام الداخلي إلدارة
سر هذا النهج الهرمي التنفيذ الفني :ت ُحدد مجموعة محدودة ولكن كافية
مختلف مستويات القيود (انظر الشكل  .)7.2وقد ي ّ
من حاالت االستخدام وت ُطبق القيود تدريجيا ً باستخدام شفرة وحيدة لتحديد االستخدام (.)USE_ LIMITATION_ID code
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-2_ar.pdf
END ELEMENT

الشكل  - 7.2اإلطار الفني إلدارة البيانات المحددة االستخدام ،الذي وضعته اإلدارة السويسرية لألرصاد
الجوية MeteoSwiss
7.7.7

الحفظ في األرشيف
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غالبا ً ما ت ُستخدم الرصدات من مصادر غير المرافق الوطنية لدعم التطبيقات والخدمات في الوقت شبه الحقيقي ،ولكنها
توفر أيضا ً فرصا ً لتعزيز سجالت المناخ .23ويحدد دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  )100المبادئ
األساسية والممارسات ذات الصلة بالخدمات المناخية ويشمل إرشادات بشأن الرصدات المناخية ومحطات وشبكات
الرصد (الفصل  )2وبشأن إدارة بيانات المناخ (الفصل  .)3وفيما يتعلق بالرصدات غير رصدات المرافق الوطنية يجب
إيالء اهتمام خاص بمسائل جودة البيانات وطول أمد سجالت الرصد وحفظها في األجل الطويل والوصول إليها ،فضالً
عن مسائل إمكانية مقارنة الرصدات .ومعيار البيانات الشرحية للنظام ُ WIGOSمصمم الستقطاب المعلومات ذات
الصلة بجودة البيانات وقابلية المقارنة في األجل الطويل ،حيث إن االهتمام بسجالت البيانات الشرحية والحفاظ عليها
بالنسبة لكل من رصدات المرافق الوطنية وغير المرافق الوطنية أمر أساسي.
واإلدارة الفنية لبيانات الرصد ألغراض الحفظ في األرشيف تتطلب أيضا ً اهتماما ً خاصا ً .وبيانات الرصد لدعم
التطبيقات في الوقت شبه الحقيقي ت ُدار عادة في قاعدة بيانات تشغيلية ويحتاج األمر عادة إلى ترتيبات خاصة لنقل هذه
البيانات (بما في ذلك البيانات الشرحية) إلى نظام مستقل إلدارة البيانات المناخية ( )CDMSأو إلى مركز بيانات دولي.
ّ
التمكن من التمييز بين مختلف مصادر
ولدى حفظ الرصدات المنفذة من غير المرافق الوطنية في األرشيف من األهمية
البيانات (من خالل ميادين البيانات الشرحية أو من خالل قواعد بيانات مستقلة) ذلك أنه قد تكون هناك اختالفات كبيرة
في جودة البيانات والبيانات الشرحية يمكن أن تؤثر في التحاليل والخدمات في مجال المناخ .وموضوع أرشفة البيانات
من مصادر خارجية سترد تغطيته بتفصيل في مرجع إدارة بيانات المناخ المتوقع صدوره في عام .2019
وكل ما تقدم أعاله ينطبق على البيانات المتاحة في أشكال رقمية ،ولكن من المهم مراعاة كون الكثير من البيانات
التاريخية قد ال يوجد إال في شكل ورقي .وترد إرشادات بشأن تأمين وأرشفة السجالت الورقية والصور في المبادئ
التوجيهية بشأن أفضل الممارسات إلنقاذ بيانات المناخ (مطبوع المنظمة رقم .)1182
7.7.8

األمن اإلنترنتي

األمن اإللكتروني مجال اهتمام بسبب التهديدات المتزايدة لسالمة نظم المعلومات والبيانات وموثوقيتها وطابعها القائم
حسنا التعاون بين أعضاء المنظمة ()WMO
على الخصوصية .والشبكة العالمية ،وظهور الشبكات االجتماعية حديثا ً ،قد ّ
ويسرا أيضا ً تبادل المعلومات مع العديد من الموفّرين الجدد لبيانات الرصد .وإلى جانب هذه التغييرات اإليجابية يوجد
ّ
مع ذلك عدد متزايد من تهديدات األمن اإللكتروني في كامل شبكة اإلنترنت .واإلنترنت ،نظراً النتشارها الواسع ،قد
ّ
ولشن هجمات إلكترونية على المنظمات وعلى
أصبحت مع األسف وسيلة هائلة لنشر معلومات غير مرغوب فيها
أصولها في مجال المعلومات .ومن الضروري بالتالي أن ت ُسلم المرافق الوطنية ) (NMHSsبهذه المخاطر وتحمي نظم
معلوماتها قصد حفظ تجهيز البيانات التشغيلية وتبادل المعلومات بشكل آمن.
وبما أن جميع أعضاء المنظمة ( )WMOمترابطون فمن األساسي أن يتخذ كل عضو من األعضاء التدابير المناسبة
لتأمين تبادل معلوماته والسهر على أال يكون السبب في وجود مشاكل أمنية أخرى داخل نظام معلومات المنظمة
(.)WIS
ولقد اعتمد بالفعل عدد من أعضاء المنظمة ( )WMOمعايير وتوصيات وممارسات فضلى في مجال األمن لتأمين تبادل
المعلومات داخل نظام معلومات المنظمة ( .)WISويُحدد دليل أمن تكنولوجيا المعلومات (مطبوع المنظمة رقم )1115
المفاهيم والمبادئ األساسية ألمن المعلومات ،ويلقي نظرة عامة على المكونات الرئيسية ألمن تكنولوجيا المعلومات
والعمليات وأفضل الممارسات في هذا المجال .والمبادئ الوارد وصفها في الدليل يمكن أن ت ُستخدم لتبادل البيانات مع
ّ
موفري الرصدات من غير المرافق الوطنية قصد تأمين تماسك الممارسات األمنية داخل مجتمع المنظمة (.)WMO
وعلى الصعيد الوطني تحدد السلطات التنظيمية أو السلطات الوطنية متطلبات األمن اإللكتروني وتقوم بتنفيذها ويُنتظر
عموما ً من المرافق الوطنية االمتثال لهذه المتطلبات .والمتطلبات األمنية للمنظمات غير المرافق الوطنية يمكن أن
 23ينبغي أن تُفسّر سجالت المناخ تفسيرا ً واسعا ً في سياق هذه الوثيقة بوصفها شكالً من أشكال الرصدات الجوية أو
األوقيانوغرافية أو الهيدرولوجية أو المتعلقة بالغالف الجليدي أو غير ذلك من الرصدات التي لها عنصر سلسلة زمنية.
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تختلف اختالفا ً كبيراً وأن تتعارض في بعض األحيان مع متطلبات المرافق الوطنية ) .(NMHSsوالوصول إلى بيانات
الرصد عبر الحواجز الوقائية يشكل تحديا ً شائعا ً ،ذلك أن المنظمات تقيّد عادة وصول المستخدمين الخارجيين إلى
نظمها .وثمة ّ
حل كثير االستخدام يتمثل في إنشاء مستودعات للبيانات خارج الحواجز الوقائية واشتراط استخدام
بروتوكوالت النقل اآلمن للبيانات (مثل بروتوكوالت  HTTPSو SFTPو.)SSH

SECTION: Chapter
…إرشادات بشأن الشراكات في مجال بيانات ال Chapter title in running head:

المرفق  -نموذج الستيعاب بيانات الرصد اآلتية من جهات غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا
يصف المرفق نموذجا ً عاما ً الستيعاب بيانات الرصد من المنظمات غير المرافق الوطنية في نظم بيانات المرافق
الوطنية .24وهذا النموذج ّ
مقدم في الشكل .7.3

الجزء األول
الخطوة  - 1البت في مدى مالءمة بيانات الرصد ألغراض استيعابها باستخدام سياسة الختيار بيانات الرصد من غير
المرافق الوطنية باالستناد إلى خمس أسئلة هي:
(أ)

ّ
لموفري بيانات الرصد من المرافق الوطنية ومن غير المرافق الوطنية؟
األهمية – ما هي المنافع والقيمة بالنسبة
للمرافق الوطنية أن تقيّم القيمة في ثالث مجاالت مختلفة :اإلسهام في الشبكة ،وجودة البيانات ،والعالقة مع موفّر
البيانات .مثالً:
’‘1

كيف ست ُستخدم بيانات الرصد وهل ستضيف قيمة (التأثير على نماذج المرافق الوطنية ونواتجها
وخدماتها)؛

’‘2

مدى اعتماد المرافق الوطنية على الرصدات (هل يمكن اللجوء في الرصدات إلى مصادر في أماكن
أخرى؟)؛

’‘3

جودة بيانات الرصد الالزمة؛

’‘4

التأثير على العالقة السابقة مع الطرف من غير المرافق الوطنية؛

المفصلة بخصوص القيمة ما يلي:
ويمكن أن تشمل األسئلة
ّ

24

’‘1

لماذا نريد المعلومات؟

’‘2

ما الذي نحتاج إلى معرفته للحكم على أهمية المعلومات؟

’‘3

كيف نعرف أن المعلومات تضيف قيمة (ما هو مؤشر األداء الرئيسي)؟

’‘4

هل ّ
تسد بيانات الرصد ثغرة مكانية أو زمنية في الشبكة الحالية أم هل أنها تكرار وإسهاب؟

قام بوضع هذا النموذج وتنفيذه وتطبيقه مكتب األرصاد الجوية (األسترالي).
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’‘5

ما هي نوعية بيانات الرصد؟ (هل ستلبي احتياجات مستخدمين محددين؟ إن لم يكن الحال كذلك فما
جدوى جمع بيانات الرصد وحفظها ومراقبة جودتها؟)

’‘6

هل هناك احتمال لتوافر بيانات الرصد بأكثر من اللزوم؟

’‘7

هل يمكن قبول البيانات من جودة أدنى في المناطق التي تشح فيها الرصدات ،أو أين تكون بيانات الرصد
حيوية بالنسبة لمنتج ما؟
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-3_ar.eps
END ELEMENT

الشكل  - 7.3نموذج تبادل بيانات الرصد من غير المرافق الوطنية

واالقتراح بخصوص القيمة يمكن أن ينظر فيه أيضا ً موفّر بيانات الرصد .وعلى سبيل المثال يُسلّم موفّرو
البيانات بالمنافع الرئيسية لتوفير بيانات رصدها لمرفق من المرافق الوطنية؛
’‘1

إن ذلك يشجع وصول جمهور أوسع بكثير إلى بياناتهم؛

’‘2

يُعزز سمعتهم من خالل العمل باالشتراك مع المرافق الوطنية؛

’‘3

من المحتمل أن ت ُضاف قيمة أكبر للبيانات من خالل استيعابها وإدراجها في منتجات وخدمات المرافق
الوطنية ،وال سيما أدوات ونماذج التنبؤ.

وتتمثل المرحلة النهائية من تقدير القيمة في إسناد مستوى معين لبيانات الرصد .وسوف يساعد ذلك على اتخاذ
القرارات فيما يتعلق باالحتياجات في مجال البيانات ،وطبيعة االتفاق ،وحقوق الملكية الفكرية.
ويحتاج األمر إلى عدد من األدوات في هذه المرحلة من مراحل عملية صنع القرار ،بما في ذلك ما يلي:
’‘1

سياسة عامة لتقييم القيمة؛

’‘2

توضح تواتر البيانات الالزمة وموثوقيتها وتوزيعها المكاني؛
احتياجات المستخدم التي
ّ

’‘3

المستخدم المكانية لنوع محدد من أنواع بيانات الرصد؛
تصميم شبكة تعكس احتياجات
ِ

’‘4

معايير الجودة بالنسبة لكل مستوى من مستويات بيانات الرصد؛

(ب) البيانات الشرحية – هل لدى المرافق الوطنية المعرفة الكافية ببيانات الرصد الستخدامها استخداما ً فعاالً؟
توفير وحفظ البيانات الشرحية حيوي للتقييم المستمر لجودة الرصد في المرافق الوطنية .وال بد من إيالء
المراعاة الالزمة لمدى الحاجة إلى قيام موفر البيانات بتحديث البيانات الشرحية.
يجب الحصول على البيانات الشرحية بالنسبة لكل مستوى ،ويجب أن تقدر المخاطر ذات الصلة بقلة البيانات
الشرحية .ويجب أن يكون هناك تخزين مالئم وفرص مالئمة للبيانات الشرحية وفرص مناسبة للوصول إليها
واإلبالغ عنها ،ويجب أن تكون هناك آلية ّ
تمكن الوكاالت الخارجية من تقديم وتحديث سجالت البيانات الشرحية.
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(ج) القيود – هل بإمكان المرافق الوطنية أن تستخدم بيانات الرصد كما يحلو لها؟ مثالً هل هناك أية شروط تحكم
االستخدام؟ هل هناك أية قيود مفروضة على الملكية الفكرية؟
ّ
الموفرين لبيانات الرصد قيوداً على إعادة التوزيع أو قد يطلبون أن تقتصر البيانات على
قد يضع بعض
االستخدام الداخلي في المرافق الوطنية .وبإمكان بيانات الرصد هذه أن تدعم المنتجات الوطنية للمرافق الوطنية
ولكن يجب ،من الناحية المثالية ،أن تشجع المرافق الوطنية على وضع ترتيبات تتماشى مع مبادئ البيانات
المفتوحة وتسمح بالتقاسم وإعادة االستعمال على نطاق واسع .وتشمل المسائل الرئيسية ما يلي:
(أ)

اتفاق رخصة البيانات المفتوحة النموذجية أو اتفاق مصدر مفتوح آخر؛

(ب) إدراك مدى استعداد المرافق الوطنية لقبول المخاطرة؛
(ج) وضع قيم بحسب األولوية لقيمة بيانات الرصد.
(د)

التنفيذ – هل بإمكان المرافق الوطنية الوصول إلى بيانات الرصد والبيانات الشرحية وإدارتها؟
متى تم تحديد أهمية وفائدة بيانات الرصد ،فإن المسألة التالية هي إمكانية الوصول إليها وقدرة المرافق الوطنية
على استيعاب بيانات الرصد وإدراجها في نظامها واستخدامها.
على سبيل المثال:
’‘1

هل يمكن عرض البيانات؟

’‘2

هل توجد أية قيود؟

’‘3

هل يمكن توفير البيانات بشكل آمن؟

’‘4

هل يمكن حفظ البيانات في األرشيف وهل يمكن تنفيذ مراقبة جودة البيانات؟

ويمكن أن تشمل المعلومات الرئيسية ما يلي:
’‘1

شكل بيانات الرصد وحجمها ومضمونها؛

’‘2

أمن إرسال البيانات؛

’‘3

تقديرات تكاليف االتصاالت؛

’‘4

تقديرات تكاليف اإلدماج واالستيعاب.

(هـ) االتفاق – هل لدى المرافق الوطنية وشركائها القدرة على إدارة العالقة في األجل الطويل؟
إن االتفاق يوفّر إطاراً متماسكا ً من أجل ما يلي:
’‘1

إدارة العالقة ومراقبتها؛

’‘2

الضمان المتواصل لجودة بيانات الرصد (من خالل حفظ البيانات الشرحية وصيانتها)؛

’‘3

طول أمد ترتيب توفير البيانات.
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من األهمية بمكان أن يفهم الطرفان التزاماتهما المتبادلة وآثارها .وما هو أهم أن االتفاق يجب أن يتضمن نقاط
ّ
وموفر البيانات ووجود عالقة عمل صحية.
مراجعة وتجديداً لضمان االتصال المنتظم بين المنظمة
الخطوة  - 2تقييم واعتماد بيانات الرصد من غير المرافق الوطنية من أجل استيعابها بما يكفل ما يلي:
(أ)

مقدم الطلب (مثالً
قيام ّ
مستخدم بيانات المرفق الوطني) بتقييم مدى مالءمة استخدام بيانات الرصد من غير
ِ
المرافق الوطنية باستخدام اإلرشادات أعاله؛

(ب) قيام المرفق الوطني بتقييم الطلب من أجل الموافقة عليه .ويمكن أن يشمل ذلك تحليالً للكفاءة من حيث التكلفة
وتقدير للمخاطرة.
يمكن أن يبحث التقييم الجوانب التالية:
’‘1

موثوقية مصدر بيانات الرصد (وال سيما بالنسبة لالستخدام العملي)؛

’‘2

شروط االستخدام؛

’‘3

توافر البيانات الشرحية؛

’‘4

االمتثال لنظم المرافق الوطنية أو التوافق معها؛

’‘5

أنظمة عمليات التفتيش الموقعي واالعتماد والصيانة؛

’‘6

دورة حياة البيانات؛

’‘7

تكلفة استخدام بيانات الرصد وصيانتها والعالقة المستمرة معها؛

’‘8

الوصول إلى بيانات الرصد وحفظها في األرشيف؛

’‘9

مدى االستعداد للدخول في اتفاقات رسمية.

الجزء الثاني
الخطوة  - 3وضع اتفاق لتوفير بيانات الرصد يسمح للمرافق الوطنية بالتخفيف من المخاطر المحددة وضمان التوفير
المستمر للبيانات حسبما يتم التفاوض بشأنه.

الجزء الثالث
الخطوة  - 4البدء باالستيعاب وتجهيز الفنيين لبيانات الرصد من غير المرافق الوطنية باستخدام أساليب قياسية ومعتمدة
لتحديد شكل البيانات ونقلها (تمشيا ً مع سياسات وإجراءات المرافق الوطنية).
الخطوة  - 5إدخال الترتيبات لتوفير بيانات الرصد ،بما في ذلك الرصد المستمر لجودة بيانات الرصد واإلنذارات
وتحديثات البيانات الشرحية وحفظ بيانات وتطبيقات الرصد في األرشيف (والحفاظ عليها) في المرافق الوطنية (مع
االسترشاد باستخدام مخططات التصنيف من قبيل تصنيف الشبكات أو المؤشرات).

SECTION: Chapter
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…إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام العالم Chapter title in running head:

 .8إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد ( )RWCsفي المرحلة التجريبية
8.1

مقدمة

يعرض هذا الفصل إرشادات عن إنشاء مركز إقليمي ذي طابع تجريبي تابع للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(RWC
ويتمثل الغرض العام من المراكز اإلقليمية ( )RWCsفي تقديم الدعم والمساعدة لألعضاء واألقاليم فيما يتعلق بأنشطة
تنفيذ النظام  WIGOSوأنشطته التشغيلية على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
8.2

األساس المنطقي

قرر المؤتمر العالمي السابع عشر أن النظام  ،WIGOSالذي يدعمه نظام معلومات المنظمة ( ،)WISيمثل إحدى
ّ
األولويات االستراتيجية للمنظمة ) .2019-2016 (WMOومن ثم ،اعتبر تطوير المفهوم واإلنشاء األولي للمراكز اإلقليمية
للنظام العالمي المتكامل للرصد  RWCsأحد المجاالت الخمسة ذات األولوية في مرحلة ما قبل تشغيل النظام 2019-
).2016 (WIGOS
وأقر المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين بالدور البالغ األهمية الذي ستؤديه المراكز اإلقليمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد  RWCsفي إحراز تقدم في تنفيذ النظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي من خالل توفير التنسيق
اإلقليمي واإلرشادات الفنية ،وتقديم المساعدة والمشورة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية وفقا ً لالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49المجلد األول – المعايير العامة والممارسات الموصى بها ،مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160وهو المرفق الثامن لالئحة الفنية.
وستعمل المراكز ( )RWCsعن كثب مع مقدمي البيانات لكي تيسر أساسا ً ما يلي( :أ) اإلدارة اإلقليمية للبيانات الشرحية
للنظام )(OSACAR/Surface) (WIGOS؛ (ب) مراقبة أداء النظام ) (WIGOSعلى الصعيد اإلقليمي وإدارة الحوادث
(النظام ) .)(WDQMSويقدم الفصالن  4و 9من الدليل مزيداً من التفاصيل عن األداة ) (OSACAR/Surfaceوالنظام
) ،(WIGOSعلى التوالي.
وتختلف أقاليم المنظمة ( )WMOمن حيث استعداد النظام  WIGOSوقوته االقتصادية وخصائصه الثقافية واللغوية،
ويتعين أخذ هذه االختالفات في االعتبار عند إنشاء وتشغيل المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد RWCs
الخاصة بها.
ووافق المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين على "مذكرة مفاهيمية بشأن إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام
 WIGOSالتابع للمنظمة (( ")WMOالمشار إليها فيما يلي "بمفهوم المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
( ،")RWCsوالمدرجة في المرفق  1بهذا الفصل) كتوجيهات عامة لالتحادات اإلقليمية تحدد المبادئ األساسية وتقدم
مواصفات واضحة لوظائفها اإللزامية واالختيارية.
8.3

وصف المشروع

8.3.1

األهداف

تشمل النتائج المتوقعة من إنشاء مركز إقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد ( )RWCفي المرحلة التجريبية تقييما ً
إلمكانية إنشاء مركز إقليمي  RWCيعمل بعد ذلك بصورة كاملة ،ويستند إلى التقييم النهائي للمشروع ،ومجموعة من
التوصيات بشأن الجوانب الرئيسية إلنشاء هذا المركز ،بما في ذلك اإلنشاء المؤسسي ومفهوم العمليات واالستراتيجية
المتعلقة باالستدامة على المدى الطويل.
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االختصاصات

يجب تحديد االختصاصات (التي ينبغي أن تشمل الوظائف الرئيسية التي يقدمها المركز للنظام )(WIGOS؛ وكحد أدنى،
الوظائف اإللزامية المحددة في مفهوم المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ( RWCsانظر المرفق  1بهذا
الفصل)؛ ومع ذلك ،وبحسب الموارد المتاحة واستعداد البلد العضو الذي يضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن المركز
اإلقليمي ( ،)RWCيمكن النظر في االضطالع بوظيفة اختيارية أو أكثر ،مثل المساعدة في إدارة شبكة الرصد على
المستويين اإلقليمي والوطني ،وتقديم الدعم في مجال المعايرة ،والتعليم والتدريب.
8.3.3

البنية التحتية

8.3.3.1

البنية التحتية األساسية

مجهزة
يستصوب لضمان بداية سريعة لعمل المركز ،أن يتيح البلد المضيف للمركز أماكن عمل مالئمة وآمنة تكون
ّ
تجهيزاً كامالً ويسهل الوصول إليها ،إما بشكل دائم أو مؤقت .ويجب تزويد أماكن العمل هذه بالمياه والكهرباء
وتجهيزها بنظام اتصاالت موثوق.
8.3.3.2

البنية التحتية الفنية

يجب أن يتمتع المركز بما يلزم من المرافق والبنية التحتية الكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات (محطات العمل
وخدمة اإلنترنت السريع ومعالجة البيانات وقدرات التخزين) ليؤدي المركز اإلقليمي  RWCوظائفه اإللزامية.
8.4

تبرير الموارد

ال تتضمن الميزانية العادية للمنظمة  WMOتمويالً مرصوداً لعمليات المراكز اإلقليمية  .RWCsومن ثم ،تقع على عاتق
العضو المعني/األعضاء المعنيين مسؤولية تمويل إنشاء المراكز اإلقليمية  RWCsوالعمليات االعتيادية التي يضطلع
بها .ويجب تحديد الموارد المناسبة إلنشاء المركز ومواصلة عملياته .ويعتمد كم ونوع الموارد الالزمة على الوظائف
التي يتوقع أن يؤديها المركز.
ولضمان االستدامة الطويلة األجل للمركز  RWCينبغي أن تشمل المرحلة التجريبية وضع استراتيجية تمويل طويلة
األجل تعتمد على الحشد الفعّال للموارد عند االقتضاء.
8.4.1

الموارد البشرية

ينبغي تحديد الموارد البشرية الالزمة (موظفي اإلدارة والموظفين العلميين والموظفين الفنيين والموظفين اإلداريين)
حسب التخصص وعدد الموظفين (الذين تقوم مكافآتهم على أساس الدوام الكامل) المخصصين إلنشاء المركز اإلقليمي
 RWCواالضطالع بعملياته .وقد يكون الموظفون عاملين دائمين في المرافق الوطنية ( )NMHSsأو يتم توظيفهم بشكل
مؤقت .وعند االقتضاء ،يمكن االضطالع ببعض مسؤوليات المركز اإلقليمي  ،RWCعن طريق إعارة موظفين من
أعضاء آخرين في المنظمة  WMOداخل اإلقليم.
8.4.2

الموارد المالية

تقع مسؤولية تمويل عمليات المركز اإلقليمي  RWCعلى العضو المعني/األعضاء المعنيين ،ويُتوقع أن تعادل الكفاءات
التي يوفرها المركز اإلقليمي  RWCعلى مستوى تصميم نظم الرصد وتوفيرها وتشغيلها معظم هذه التكاليف .وعلى
الرغم من ذلك ،سيكون من الصعب على األعضاء الذين تتوافر لديهم موارد كافية والذين سيواجهون صعوبات في
سيتعين على شريك /شركاء المركز اإلقليمي
تحديد قيمة الموارد الالزمة على المستوى الوطني .وفي هذه الحاالت،
ّ
فعالة لحشد الموارد بهدف جني أكبر فائدة ممكنة من مختلف آليات التمويل المتعددة األطراف
 RWCوضع استراتيجيات ّ
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ومؤسسات التنمية اإلقليمية وغيرها .وتبقى أمانة المنظمة
الجهود المتعلقة بحشد الموارد.
8.5

WMO

على استعداد لدعم جميع المراحل التي يقتضيها بذل

مراحل التنفيذ

يمر المركز بمرحلة تجريبية ناجحة كي يتم تعيينه مركزاً إقليميا ً  RWCبعد مرحلة اإلطالق (مرحلة البدء)،
يجب أن ّ
ويمكن أن يدخل بعد ذلك في المرحلة التشغيلية.
8.5.1

مرحلة البدء

ّ
المرشح لرئيس االتحاد اإلقليمي الذي يتبعه ،من خالل الممثل الدائم للبلد الذي يوجد فيه
يكتب المركز اإلقليمي RWC
ً
ً
ّ
المرشح ،مع موافقة الممثل الدائم ،ويُعرب عن رغبته في تعيينه مركزا إقليميا  RWCذي طابع
المركز اإلقليمي RWC
تجريبي .ويتضمن المرفق  2بهذا الفصل نسخة عن نموذج تقديم طلب بشأن المركز اإلقليمي  RWCال ّ
مرشح.
وسينظر رئيس االتحاد اإلقليمي المعني في االقتراح ،بتعاون وثيق مع فريق اإلدارة وفريق الخبراء المعني التابع
لالتحاد اإلقليمي ،وفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ( )ICG-WIGOSومكتب
ّ
المرشحون التوصيات واإلرشادات لمواصلة
المرشح/
مشاريع النظام  WIGOSالتابع ألمانة المنظمة  .WMOوسيتبع
ّ
صياغة االقتراح.
وخالل هذه المرحلة التي قد تستغرق ّ
عدة أشهر ،يتم وضع إطار لعمليات المرحلة التجريبية ،وإتاحة البنية التحتية
المكونة من
والموارد البشرية ،وتحديد الوظائف المسندة للمركز وتوضيحها ،وحشد الشركاء وتطوير االتحادات
ّ
الشركاء الفنيين والعلميين والماليين كلما دعت الحاجة.
8.5.2

المرحلة التجريبية

تستهدف هذه المرحلة ما يلي( :أ) مساعدة مجموعة من األعضاء ضمن مجال عمل المركز اإلقليمي  RWCمن أجل
االستفادة من النظام ( ،WIGOSب) إرساء أسس متينة لالنتقال بعد ذلك إلى مرحلة التشغيل ،على أساس التقييم
ّ
المقدمة خالل هذه المرحلة
النهائي .ويقوم مدير المشروع المسؤول عن المركز اإلقليمي  RWCبتقييم الوظيفة والخدمات
بانتظام ،وبتعديل األساليب كلما دعت الحاجة.
وعند بدء المرحلة التجريبية ،سيضمن مدير المشروع المسؤول عن المركز اإلقليمي  RWCاالضطالع باألعمال
التحضيرية الضرورية ووضع الترتيبات المتعلقة بالتنفيذ وفقا ً لوثيقة المشروع.
وعند نهاية المرحلة التجريبية ،سيقوم مدير المشروع المسؤول عن المركز اإلقليمي  RWCبإعداد تقرير نهائي عن
المشروع وتقديمه إلى رئيس االتحاد اإلقليمي المعني التابع للمنظمة  ،WMOيتضمن تقييما ً ألداء المشروع واستدامة
النتائج وتوثيق الخبرة المكتسبة .وسعيا ً إلى تحقيق هذا الهدف ،سيؤدي مدير المشروع المسؤول عن المركز اإلقليمي
 RWCالمهام التالية:
(أ)

تقييم أداء المركز من حيث إنجازاته مقارنة باألهداف ،وكذلك استدامتها؛ وينبغي توثيق المساعدة والفوائد التي
يحصل عليها أعضاء اإلقليم (اإلقليم الفرعي)؛

(ب) تقييم اإلدارة المالية للمشروع بما في ذلك تخصيص التمويل (الحالة النهائية مقارنة بالميزانية األولية)؛
(ج) استخالص الدروس من الخبرة الشاملة المكتسبة من إدارة المشروع ،بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة
ونظام المراقبة واإلبالغ لالستفادة منها عند تنفيذ المشروع في مرحلة الحقة؛
(د)

وصف التدابير التي تم وضعها لضمان استمرارية المركز في نمطه التشغيلي ،حسب االقتضاء.
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وعند استكمال المرحلة التجريبية بنجاح واستناداً إلى التقييم اإليجابي لفريق اإلدارة التابع لالتحاد اإلقليمي ،سيتصل
ّ
المرشح كمركز إقليمي ،RWC
رئيس االتحاد اإلقليمي باألمين العام للمنظمة  WMOليطلب منه تعيينا ً رسميا ً للمركز
ويوفر الوثائق الالزمة إلجراء تقييم لقدرته على استيفاء الشروط المتعلقة بمعايير التعيين.
8.6

تقييم المخاطر وإدارتها

ينبغي النظر في المخاطر الرئيسية وآثارها على عمليات المركز اإلقليمي  RWCوالنظام  WIGOSككل ،وفي تدابير
التخفيف من اآلثار التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد .وينبغي تقييم مستوى المخاطر (منخفض ،متوسط ،عال) لكل نوع
من المخاطر .وعوامل الخطر المعتادة هي:
(أ)

المخاطر السياسية /المؤسسية ،مثل انخفاض االلتزام السياسي بالمشروع ،وقلة االهتمام الذي يبديه أصحاب
المصلحة والتغيير في النظام الحكومي؛

(ب) المخاطر المالية ،ومنها مثالً عدم مالءمة نظام اإلدارة المالية وعدم توافر موارد المشروع؛
(ج) المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية ،مثل انعدام المهارات و/أو الخبرات؛ والتباين بين الخبرات المتوافرة
والخبرات الالزمة والمهارات المتخصصة.
وسيتم وضع خطة إدارة المخاطر لكل نشاط أو مشروع فرعي يتعلق بالتنفيذ ،بما في ذلك تخفيف المخاطر.
8.7

الحوكمة واإلدارة والتنفيذ

ينبغي أن يعمل الفريق المسؤول عن إدارة المشروع (مدير المشروع ومنفّذ المشروع) بشكل وثيق مع رئيس االتحاد
اإلقليمي المعني ومع فريق اإلدارة والهيئة العاملة لالتحاد اإلقليمي ذات الصلة بالنظام  ،WIGOSوأمانة المنظمة WMO
وإدارة نظم الرصد والمعلومات ( )OBSوالكيانات األخرى التابعة للمنظمة .WMO
8.8

المراقبة والتقييم

يتولى مدير مشروع المركز اإلقليمي  RWCالمسؤولية عن اإلدارة الروتينية للمشروع وتنسيقه ومراقبته وتقييمه ،وعن
تقديم تقارير بهذا الشأن إلى اإلدارة التنفيذية التابعة للمنظمة التي تشرف على عمل المركز اإلقليمي .RWC
وهو مسؤول أيضا ً عن تحديث اإلجراءات والممارسات كلما دعت الحاجة .وينبغي أن توضح عملية المراقبة والتقييم
بناء على ذلك.
التقدم المحرز إلى جانب تحديد المخاطر ،والمشاكل والصعوبات المواجهة ،والحاجة إلى تعديل المشروع ً

SECTION: Chapter
…إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام العالم Chapter title in running head:

المرفق  - 1مذكرة مفاهيمية بشأن إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )(WIGOS
(مذكرة التفاهم هذه هي مرفق المقرر  ،(EC-68) 30انظر التقرير النهائي الموجز مع القرارات والمقررات للمجلس
التنفيذي ،الدورة الثامنة والستون :التقرير النهائي الموجز مع القرارات والمقررات (مطبوع المنظمة رقم ))1168

SECTION: Chapter
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…إنشاء مراكز إقليمية تابعة للنظام العالم Chapter title in running head:

مرشح تابع للنظام
ّ
المرفق  - 2نموذج تقديم طلب لمركز إقليمي

)(WIGOS

ستبلغ أي وكالة أو منظمة راغبة في أن تنظر المنظمة  WMOفي طلب تعيينها كمركز إقليمي  RWCرئيس االتحاد
اإلقليمي التابع للمنظمة  WMOخطيا ً ،عن طريق الممثل الدائم المعني للبلد الذي يقع فيه المركز اإلقليمي RWC
ّ
وبناء على موافقته.
المرشح،
ً
ّ
المرشح وقدرته على أداء وظائف المركز
يوضح استعداد المركز
وينبغي أن يشمل االتصال التحريري خطاب نوايا
ّ
اإلقليمي  ،RWCإلى جانب مرفق يتضمن المعلومات التالية (ينطبق هذا أيضا ً على فرادى أعضاء المركز اإلقليمي
 RWCاإلفتراضي الذين سيؤدون مجتمعين وظائف المركز اإلقليمي :)RWC
.1

اسم البلد واالتحاد اإلقليمي التابع للمنظمة  WMOواسم المنظمة وعنوانها الكامل؛

.2

االنتساب (الجهات الراعية وأصحاب المصلحة والوكاالت الشريكة وغيرها) على المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية؛

.3

والية المركز ذات الصلة بأنشطة النظام ( WIGOSالوظائف اإللزامية واالختيارية)؛

.4

االتصال بالمراكز القائمة ذات الصلة التابعة للمنظمة  ،WMOوال سيما المراكز اإلقليمية؛

.5

الموقع الشبكي للمركز الذي يعرض األنشطة ذات الصلة بالنظام ()WIGOS؛

.6

األنشطة التشغيلية الجارية ذات الصلة بتطبيق المركز اإلقليمي ( RWCتبعا ً للوظائف اإللزامية واالختيارية
للمركز اإلقليمي )RWC؛

.7

وزع الموظفين/الموارد البشرية المتعلقة باألنشطة ذات الصلة بالمركز اإلقليمي ( RWCاإلدارة والفئات العلمية
والفنية واإلدارية)؛

.8

وصف المرافق الحالية ،واألساسيات الضرورية ،والبنية التحتية المادية وأنظمة االتصال ذات الصلة بالوظائف
اإللزامية واالختيارية للمركز اإلقليمي RWC؛

.9

استراتيجية التمويل لضمان استدامة المركز اإلقليمي  RWCفي المدى الطويل؛

.10

اإلقليم الجغرافي /االقتصادي /اللغوي الذي تقدم له الوظائف؛

.11

نوع المركز اإلقليمي ( RWCمركز إقليمي  RWCواحد متعدد الوظائف ،أو مركز إقليمي  RWCافتراضي ّ
موزع
(شبكة من المراكز اإلقليمية  )RWCsتتوفر من خالل مجموعة من األعضاء)؛

.12

المدير المقترح للمشروع (اسمه ومنصبه ،جهات االتصال الخاصة به؛ وسيرته الذاتية)؛

.13

أصحاب المصلحة الذين يشاركون في العمليات الجارية والمخططة لها للمركز اإلقليمي RWC؛

.14

جهة /جهات االتصال الوطنية ذات الصلة؛

.15

مقترح المشروع:
•

من إعداد (اسم الشخص ومنصبه)؛
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•

وافق عليه (اسم الشخص ومنصبه)؛

•

منفّذ المشروع (اسمه ومنصبه)؛

•

اختصاصات المركز اإلقليمي RWC؛

•

مدة التنفيذ؛

•

ميزانية المشروع؛

•

مصادر التمويل؛

•

قائمة األنشطة والنتائج المتوخاة والنتائج والمعالم البارزة والموارد الالزمة والمخاطر ذات الصلة؛

•

ّ
المرشحة وقدرتها على أداء الوظائف الموصوفة؛
توضح خبرة المنظمة
الوثائق اإلضافية التي
ّ

المعلومات اإلضافية حسب

االقتضاء.

المراجع
.1
.2
.3

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية :التقرير النهائي الموجز مع القرارات (مطبوع المنظمة رقم )1157
المجلس التنفيذي  -الدورة الثامنة والستون :التقرير النهائي الموجز مع القرارات والمقررات (مطبوع المنظمة رقم
)1168
المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة المشاريع والكتيب الخاص بها ،الجزء األول ،والجزء الثاني.

SECTION: Chapter
… نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي Chapter title in running head:

 .9نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSألغراض الرصد
السطحي القاعدة
ترد اللوائح المتعلقة بنظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WDQMSفي طبعة عام  2019من
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160

وقد صدر مرفق هذا الفصل ،المبادئ التوجيهية الفنية للمراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSبشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام ) (WIGOSكمطبوع مستقل (مطبوع المنظمة رقم  .)1224ويتمثل
الغرض منه في مساعدة المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ( )RWCsفي إدارة نظام مراقبة جودة بيانات
النظام العالمي المتكامل للرصد بنجاح ،األمر الذي هو وظيفة من وظائف المراكز اإلقليمية اإللزامية.
وتتضمن المبادئ التوجيهية وصفا ً عاما ً للوظائف الرئيسية الثالث لنظام مراقبة الجودة ( :)WDQMSالمراقبة والتقييم
(بما في ذلك اإلبالغ وتقديم التقارير) وإدارة الحوادث.
وت ُقدم المبادئ التوجيهية تفاصيل عن ممارسات مراقبة الجودة الموصى بها لمحطات النظام العالمي للرصد ()GOS
سطحية القاعدة الالزمة للمراكز اإلقليمية لتغطية مختلف فئات المراقبة (التوافر وحسن التوقيت والدقة)؛ وتتضمن
المبادئ التوجيهية بعض األهداف المحددة لألداء وتقدم وصفا ً للمهام اليومية الالزمة للقيام بوظائف المراقبة والتقييم
فضالً عن الموارد الالزمة واإلجراءات التشغيلية المفصلة لوظيفة إدارة الحوادث.
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وعالوة على ذلك ،توفر المبادئ التوجيهية مواصفات ألدوات مراقبة الجودة على الشبكة ولتقارير مراقبة الجودة اآللية
التي يجب إعدادها يوميا ً.

SECTION: BC-Back cover

 .10إرشادات بشأن تنفيذ صفات خاصة بمكون نظم الرصد في النظام

WIGOS

مالحظة تحريرية :ستُضاف إلى هذا الفصل األقسام الخاصة بالمنظمة ( )CTBTOوالشبكة ( )GRUANوغيرها من
مدخالت البرامج /المنظمات الشريكة المعنية بالنظام (.)WIGOS
 10.1المراقبة العالمية للغالف الجليدي
 10.1.1إرشادات بشأن تعريف محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
يحدد القسم  8من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160الصفات الخاصة
بعنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي (.)GCW
وتتكون شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWمن عنصر أساسي يسمى شبكة الغالف
الجليدي ( )CryoNetومحطات مساهمة في تلك الشبكة ومحطات تابعة للبرنامج  .GCWوتقيس أي محطة مراقبة عالمية
للغالف الجليدي عنصراً أو أكثر من عناصر الغالف الجليدي ومتغيرة أو أكثر من كل عنصر كعمق عنصر الثلج
وكثافته مثالً( .انظر القسم  10.1.3أدناه) .وتعتمد الشبكة  GCWعلى البرامج القائمة لرصد الغالف الجليدي ،وتشجع
موحدة قياسيا ً للغالف الجليدي إلى المرافق القائمة بغية استيفاء متطلبات الرصد المحددة في مرجع
إضافة رصدات
ّ
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160
وتغطي المراقبة العالمية للغالف الجليدي كل عناصر الغالف الجليدي (التهطال الصلب ،والثلج ،واألنهار الجليدية
والقلنسوات الجليدية ،والصفائح الجليدية ،والجروف الجليدية ،وجبال الجليد ،والبحار الجليدية ،واألنهار الجليدية،
والتربة الصقيعية ،واألرض المجمدة موسميا ً).
وت ُع د الرصدات الجوية لدرجة حرارة الهواء ،ورطوبة الهواء ،وسرعة الرياح ،واتجاه الرياح رصدات إلزامية لمحطات
الشبكة  ،CryoNetورصدات اختيارية للمحطات المساهمة في الشبكة .CryoNet
وإن ممارسات الرصد والقياس التي يجب تطبيقها في محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،وال سيما في محطات
الشبكة  ،CryoNetهي تلك الموثقة في المجلد الثاني "قياس متغيرات الغالف الجليدي" من دليل أدوات وطرق الرصد
(مطبوع المنظمة رقم .)8
وتكون محطة الشبكة  CryoNetإما محطة أولية وإما محطة مرجعية:
•

أولية – لها هدف (غرض) االضطالع بعملية طويلة األجل ولها التزام أولي لمدة ال تقل عن أربع سنوات؛

•

مرجعية  -لديها التزام تشغيلي طويل األجل وسجالت بالبيانات طويلة األجل (أكثر من  10سنوات).

وقد تحتوي أي محطة تابعة لشبكة  CryoNetعلى سمة إضافية واحدة أو أكثر:
•

المعايرة/االعتماد – ت ُستخدم المحطة للمعايرة و/أو إثبات صالحية نماذج السواتل و/أو (نظام األرض) النماذج،
أو است ُخدمت لهذه األغراض في الماضي وال تزال توفر المرافق الالزمة؛

•

البحوث – باإلضافة إلى ذلك ،تركز المحطة بشكل أكبر على البحوث المتصلة بالغالف الجليدي.
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وتوفر المحطات المساهمة التابعة للشبكة  CryoNetقياسات مفيدة للغالف الجليدي ،ولكن قد تكون سجالت بياناتها أقصر
أو بها فجوات كبيرة ،مثل المحطات التي توقفت عن العمل لم تعد عاملة أو المحطات ال تتبع تماما ً ممارسات القياس
الخاصة بالشبكة  .CryoNetويُطلب من أي محطة مساهمة في الشبكة  CryoNetقياس متغيّرة واحدة على األقل لعنصر
واحد على األقل من عناصر الغالف الجليدي (كالثلج والتربة الجليدية واألنهار الجليدية وغيرها ،على سبيل المثال) من
بين تلك المحددة في القسم  .10.1.3ويمكن لمنصات الهواتف المحمولة كالسفن والمحطات العائمة أن تكون محطات
مساهمة في الشبكة  .CryoNetويمكن أن تكون للمحطات المساهمة في الشبكة  CryoNetصفة "مرجعية" أي يكون لديها
التزام تشغيلي طويل األجل وسجالت بالبيانات طويلة المدى (أكثر من  10سنوات).
وكل محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي مسجلة في قاعدة البيانات  /OSCARالسطح التابعة للمنظمة
وتوفر بياناتها وبياناتها الوصفية .وتتيح أداة  /OSCARالسطح لها تتبع التغييرات في إجراءات وممارسات األجهزة
وإمكانية التتبع والمراقبة .ويتم توفير بياناتها ،وفقا ً لبروتوكول متفق عليه وفي الوقت المناسب ،لمركز بيانات قابل
للتشغيل البيني مع بوابة بيانات .GCW
WMO

ومجموعة  CryoNetهي عبارة عن مجموعة من المحطات تشمل بوجه عام منطقة أكبر من محطة رصد تقليدية ،وهي
معرفة في القسم الثامن من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وتتألف
كل مجموعة من محطتين عاملتين أو أكثر لديها قدرات رصد وتساهم معا ً في مراقبة العناصر المحددة للغالف الجليدي.
ويشتمل تكوين مجموعة  CryoNetفي  /OSCARالسطح على محطة  CryoNetواحدة على األقل أو محطة مساهمة
واحدة على األقل في الشبكة  CryoNetومحطة أخرى توفر الرصدات الجوية المطلوبة للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي .وتستوفي المحطتان معا ً معايير محطة  .CryoNetوعندما تشمل مجموعة ما عدة مناطق مناخية دقيقة أو تمتد
على تدرجات ارتفاع أكبر ،قد يكون من الضروري إنشاء محطات أرصاد جوية إضافية .وتكون للمحطات المدرجة في
مجموعة  CryoNetبشكل عام محددات هوية مختلفة في النظام  WIGOSوقد تشغلها مؤسسات مختلفة ،في حين يمكن
لوكالة أو معهد واحد تولي مسائل التنسيق والوصول إلى البيانات .وللتسجيل في قاعدة بيانات  /OSCARالسطح ،يجب
أن توفر كل مجموعة  CryoNetوثيقة وصفية تبيِّن المحطات المضمنة ،ومخططا ً للتنسيق وإدارة البيانات ،والنهج
البرنامجي أو البحثي ،والسمات المقترحة والمعلومات الوجيهة األخرى (مثل التعاون بين شركاء مختلفين).
وسمات مجموعات  CryoNetهي:
•

أساسية – مراقبة عنصر واحد أو عناصر متعددة من عناصر الغالف الجليدي.

•

متكاملة – مراقبة عنصرين على األقل من عناصر الغالف الجليدي أو عنصر واحد على األقل من عناصر
الغالف الجليدي وعنصر آخر من عناصر نظام األرض .والمواقع المتكاملة مهمة بشكل خاص لدراسة
المعلومات والتفاعالت المعقدة بين هذه العناصر.

 10.1.2المتطلبات الرصدية لمحطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
حدد البرنامج  GCWالمتطلبات الرصدية لكل عنصر من عناصر الغالف الجليدي سعيا ً إلى توفير الوضوح لمشغلي
المحطات التي تطمح إلى تسجيل محطاتها كمحطات ( GCWمحطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة  CryoNetأو
محطة تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي) أو كمجموعات .CryoNet
وتم تحديد متغيرات الغالف الجليدي المتوقع رصدها في محطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي على النحو الموصى
به أو المرغوب فيه.
ومتغيرات الغالف الجليدي الموصى بها هي تلك التي يُتوقع رصدها في محطات  CryoNetالمرشحة والمحطات
المساهمة في الشبكة  CryoNetوالمحطات التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي .ويلزم رصد متغيرة واحدة على
األقل من متغيرات الغالف الجليدي في المحطة المرشحة .وإن متغيرات الغالف الجليدي المرغوب فيها هي متغيرات
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إضافية يمكن رصدها في المحطات المعتمدة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ولم يتم تحديدها كمتغيرات غالف جليدي
موصى بها.
ولكل متغيرة ،يرد تواتر وأسلوب الرصد أو القياس (آلي أو يدوي) في الجداول  1.11 – 1.1الواردة في القسم  1.4من
المجلد الثاني من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم .)8
ويتم تمثيل البيانات الشرحية للتكوين في قاعدة بيانات  /OSCARالسطح في تمثيل البيانات الشرحية للنظام
المحدد في إطار معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1192
WIGOS

والمؤيدون مدعوون الستخدام حقل وصف الموقع في  /OSCARالسطح من أجل توفير أي معلومات إضافية وجيهة ال
يمكن إدخالها في الحقول المتاحة مثل سمات المحطة أو المجموعة.
 10.1.3قائمة متغيرات الغالف الجليدي الموصى بها

(مالحظةّ ِ :
يقدم هذا القسم إرشادات للقارئ بشأن التكوين المتوقع للمحطات المقترحة للتسجيل)
على سبيل اإلرشاد ،ترد فيما يلي متغيرات الغالف الجليدي الموصى بها والمتوقع رصدها في محطات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي .وترد القائمة التفصيلية في الجداول  1.11 - 1.1الواردة في القسم  1.4من المجلد الثاني من دليل أدوات
وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  .)8وت ُ َّ
قدم تلك المعلومات لتكون مرجعا ً عند االستعداد لتسجيل محطات GCW
جديدة في  /OSCARالسطح.
•

الغطاء الثلجي  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للغطاء الثلجي تشمل عمق الثلج ،والمكافئ المائي للغطاء
الثلجي ،والثلج فوق األرض ،والتهطال الصلب ،ومرتسمات الثلج.

•

األنهار الجليدية والغطاء الجليدي  -تشمل  -المتغيرات المرصودة الموصى بها لألنهار الجليدية والغطاء
الجليدي التراكم السطحي (النقطة) ،وتالشي السطح (النقطة) ،ومحصلة الكتلة السطحية (النقطة).

•

الصفائح الجليدية  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للصفائح الجليدية هي التراكم السطحي (النقطة)،
وتالشي السطح (النقطة) ،وتوازن الكتلة السطحية (النقطة).

•

الجروف الجليدية  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للجروف الجليدية هي االنفصام القاعدي وسرعة الجليد.

•

الجبال الجليدية  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للجبال الجليدية هي موقع الجبل الجليدي وشكله وحجمه
وتركيز الجبال الجليدية (المسافة بينها).

•

التربة الصقيعية  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للتربة الصقيعية هي درجة حرارة األرض وسمك الطبقة
النشطة.

•

األرض المجمدة موسميا ً  -المتغيرة المرصودة الموصى بها لألرض المجمدة موسميا ً هي درجة حرارة
األرض.

•

الجليد البحري  -المتغيرات المرصودة الموصى بها للجليد البحري هي سمك الجليد البحري ،والجليد البحري
الطافي ،وتركيز الجليد البحري ،وطبقة الجليد البحري ،ونوع الجليد البحري ،وشكل الجليد البحري ،ومرحلة
تطور الجليد ،وظاهرة الجليد البحري (تواريخ التجميد ،وتكوين /تالشي الجليد السريع ،وبداية الذوبان،
والتفتت) ،ومرحلة ذوبان الجليد البحري.

•

بحيرة الجليد  -المتغيرات المرصودة الموصى بها لبحيرة الجليد هي سمك الجليد ،وتركيز الجليد ،وفئة الجليد
(طاف أو جليد سر يع) ،ونوع الجليد (مستوي /طاف/مموج وواصف الطوف) ،وشكل الجليد (حجم الطوف،
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وعرض الجليد السريع) ،ومرحلة تطور الجليد ،وظواهر الجليد (تواريخ التجميد ،وتكوين /تالشي الجليد
السريع ،وبداية الذوبان ،والتفتت) ،ومرحلة ذوبان الجليد.
•

النهر الجليدي  -المتغيرات المرصودة الموصى بها هي سمك الجليد ،وتركيز الجليد ،وفئة الجليد (طاف أو
جليد سريع) ،ونوع الجليد (مستوي /طاف/مموج وواصف الطوف) ،وشكل الجليد (حجم الطوف ،وعرض
الجليد السريع) ،ومرحلة تطور الجليد ،وظواهر الجليد (تواريخ التجميد ،وتكوين /تالشي الجليد السريع ،وبداية
الذوبان ،والتفتت) ،ومرحلة ذوبان الجليد ،وانسدادات وسدود الجليد النهري ،ونطاق الفيضانات الناتجة عن
االنسدادات والسدود ،والتجلّد النهري .)(aufeis

 10.1.4اإلجراء الرفيع المستوى لتسجيل محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي

 10.1.4.1مخطط العملية
بناء على المعلومات المقدمة من مؤيدها في
يتم تقييم واعتماد محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة ً CryoNet
قاعدة بيانات  /OSCARالسطح .وتنقسم هذه العملية إلى  6مراحل يرد ملخصها في الشكل :10.1
()1

إبداء االهتمام :يعرب مشغل المحطة عن اهتمامه بتسجيل محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة
CryoNet؛ وت ُبلغ أمانة المنظمة /WMOالمراقبة العالمية للغالف الجليدي بذلك (إما مباشرة أو من خالل طرف
آخر)؛ وتوزع المعلومات األولية الخاصة بالمحطة على األطراف؛

()2

جهة االتصال في المحطة :يتم االتفاق على جهة اتصال في المحطة مع المؤيد  -وهو الشخص المسؤول عن
إدخال المعلومات الخاصة بالمحطة المقترحة في  /OSCARالسطح؛ وتنشئ أمانة المنظمة /WMOالبرنامج GCW
ملف تعريف لجهة االتصال في المحطة في  /OSCARالسطح ،إن لم يكن موجوداً؛

()3

محدد هوية المحطة في النظام  :WIGOSيُشجع المؤيدون بشدة على الحصول على المحددات  WSIsلمحطاتهم
المرشحة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي من جهة التنسيق الوطنية في األداة  /OSCARالسطح للعضو في
اإلقليم الذي تعمل فيه المحطة .وإذا لزم األمر ،ستقوم أمانة المراقبة العالمية للغالف الجليدي /المنظمة WMO
بتسهيل التواصل مع جهة االتصال المناسبة .وإذا لم يتم الحصول على محدد  WSIمن عضو أو برنامج آخر،
فستقوم جهة إصدار محددات هوية محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي  -وهي أمانة المنظمة /WMO
البرنامج  GCWبإصدار ذلك المحدد.
مالحظات:
''1

()4

بالنسبة للمنصات المتنقلة العاملة في المياه الدولية ،سيقوم المركز  OceanOPSبتخصيص محدد  WSIإذا
كانت المحطة تتضمن عمليات رصد لألرصاد الجوية .وإذا لم يتم الحصول على محدد  WSIمن المركز
 ،OceanOPSفستصدر أمانة المنظمة  /WMOالبرنامج  GCWذلك المحدد؛

''2

يتم توليد المحدد  WSIوفقا ً لإلرشادات الواردة في القسم 10.1.5؛

''3

المحطات الموجودة في  /OSCARالسطح كجزء من برامج أخرى لديها محدد WSI؛

''4

من المنتظر أن تكون المحطات التابعة مسجلة في  /OSCARالسطح كجزء من البرامج األخرى للمنظمة
 WMOفيكون لها محدد .WSI

مدخل المحطة في  /OSCARالسطح :تنشئ /تحدث جهة االتصال المحطة المقترحة في  /OSCARالسطح عن
طريق إدخال معلومات في حقول  /OSCARالسطح إلثبات االمتثال للمتطلبات المحددة في الفصل  8من مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  .)1160وبمجرد حفظ مسودة المحطة،
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تصبح حالتها في  /OSCARالسطح "معلقة" .ويجب أن تكون المحطة مرتبطة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
ونوع المحطات المقترحة (أي محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة  .)CryoNetوستقوم /OSCAR
السطح بإصدار إخطار بالمدخل الجديد تلقائيا ً إلى سلطة البرنامج المسؤولة ،وهي أمانة المنظمة /WMO
البرنامج .GCW
مالحظات:

()5

''1

تتوفر تعليمات إنشاء/تحرير محطة في دليل مستخدم أداة  /OSCARالسطح (سلسلة  OSCARرقم )1
واألسئلة الشائعة الخاصة بالبرنامج  GCWعلى منصة  /OSCARالسطح.

''2

للتسجيل ،يجب أن ترصد المحطة المرشحة متغيرة واحدة موصى بها على األقل من المتغيرات الواردة
في القسم .10.1.3

''3

إذا َّ
قدم المؤيد مجموعة  ،CryoNetفيجب إدخال كل محطة جديدة في  /OSCARالسطح مشفوعة بمخطط
تفصيلي لمفهوم المجموعة .وبمجرد الموافقة على المحطات المشار إليها ،يتم توفير إرشادات لربط
المحطات المنتمية إلى المجموعة المقترحة.

(أ) تقييم الملف :تستعرض أمانة المنظمة  /WMOالبرنامج  GCWالملف "المعلق" من حيث االمتثال للمعايير
المبينة في القسم  8من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160
يستوف الملف كل المتطلبات ،كما هو مبيَّن في الخطوة  ،4فيمكن طلب معلومات إضافية من
(ب) إذا لم
ِ
جهة االتصال.

()6

اعتماد محطة :بمجرد استيفاء كل المتطلبات ،تقوم سلطة البرنامج  GCWبتغيير حالة المحطة إلى "معتمد" فيتم
نشر المحطة في  /OSCARالسطح باعتبارها محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة .CryoNet
وإذا تعذر استيفاء المعايير المشار إليها في الخطوة  ،4فلن يتم منح االعتماد.

وبحسب حالة المحطة المقترحة ،ستبدأ عملية التسجيل في خطوات مختلفة من العملية.
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اإلعراب عن االهتمام بتسجيل محطة كمحطة
(محطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة
 CryoNetأو محطة تابعة)

GCW

1

.

ال
إنشاء جهة اتصال (جهة تنسيق وطنية
لألداة  OSCARأو البرنامج )GCW

محطة عائدة

2

.
نعم
ال

إنشاء محدد ( WSIجهة تنسيق وطنية
لألداة  OSCARأو البرنامج )GCW

المحطة لديها محدد
WSI

3

.
نعم

إنشاء/تحديث محطة في /OSCAR
السطح

(5ب)

التواصل مع جهة االتصال/المؤيد
للحصول على توضيحات أو معلومات
إضافية )(GCW

استعراض المسودة

ال

)(GCW

تستوفي الشروط

4

.
(5أ)

6

نعم
ال يُمنح االعتماد

تُعتمد

الشكل  – 10.1عملية تسجيل محطة

GCW

 10.1.5تسجيل محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي في قاعدة بيانات  /OSCARالسطح

 10.1.5.1تخصيص البرنامج  GCWمحدد هوية محطة في النظام  WIGOSبوصفه جهة إصدار
عندما ال تحصل المحطات المقترحة كمحطات ( GCWمحطة  CryoNetأو محطة مساهمة في الشبكة  )CryoNetعلى
محدد  WSIمن العضو في اإلقليم الذي تعمل فيه المحطة أو من برنامج آخر ،فستصدر أمانة المراقبة العالمية للغالف
الجليدي /المنظمة  WMOذلك المحدد.
وسيكون للمحدد  WSIالذي تخصصه أمانة البرنامج  /GCWالمنظمة  WMOالهيكل التالي:
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العنصر

الكتلة في
المحدد

الوصف

نطاقات

GCW

WSI

الكتلة األولى

سلسلة

الكتلة الثانية

مصدر محدد الهوية
(الرقم)

الكتلة الثالثة

رقم اإلصدار

الكتلة الرابعة

محدد هوية محلي

WSI

لم يتم تعريف سوى السلسلة  0للمحدد  .WSIوت ُستخدم هذه السلسلة لتعريف
محطات الرصد.
رمز مكون من خمسة أرقام تخصصه المنظمة  WMOلتعريف برنامج أو نشاط
محدد ترتبط به المحطة المعرفة ارتباطا ً وثيقا ً .وال يحد ذلك من االرتباط ببرامج
أخرى.
تكون المحددات  WSIالصادرة عن البرنامج  GCWمعرفة بالرقم ""21000
لمصدر محدد الهوية
رقم يمكن لمنظمة مسؤولة عن إصدار محدد هوية أن تستخدمه في ضمان التفرد
العالمي لمحددات الهوية الخاصة به .ونظرا ً إلى أن البرنامج  GCWهو نشاط
دولي ،فإنه لن يعرف المنظمات المشرفة على محطة  GCWعن طريق هذه
الكتلة وسيستخدم ' '0في هذه الكتلة لكل المحددات  WSIالتي خصصها البرنامج
.GCW
سلسلة نصية مكونة من  16حرفا ً أبجديا ً رقميا ً ت ُستخدم كمعرف فريد لكل محطة
بغية تعريفها بشكل فريد على المستوى العالمي.
ويتم ضمان التفرد عند استخدامه مع الكتل الثالثة األخرى المذكورة أعاله.
وستتكون السلسلة الصادرة عن البرنامج  GCWمن  6محارف على النحو التالي:
 الحرف " "Cالذي تم اختياره عشوائيا ً  5محارف محجوزة لمحدد هوية المحطة ست ُستخدم بالتتابع للمحطاتالمرشحة.
مالحظات:
 بالنسبة للمحطات المعتمدة كمحطات  GCWقبل عام  ،2020فإذا تلقتتلك المحطات محدد  WSIعن طريق البرنامج  ،GCWفستحصل على
محدد  WSIتمثل األرقام الثالثة األخيرة منه معرف الهوية كما هو
مسجل في قاعدة بيانات البرنامج GCW
َّ
 ستحصل كل المحطات المسجلة من خالل البرنامج  GCWعلى محدد WSIتسلسلي يبدأ من .C01001

0
21000

0

Cxxxxx

 10.2النظام العالمي لرصد المحيطات ()GOOS
 10.2.1المقدمة
ِّ
يقدم هذا القسم إرشادات بشأن محددات هوية المحطات في النظام  (WSIs) WIGOSالتي يستخدمها مشغلون كل شبكات
25
الرصد التابعة لفريق التنسيق المعني بالرصدات التابع للنظام العالمي لرصد المحيطات ( )GOOSوالتيخصصها
المركز  JCOMMOPS( OceanOPSسابقا ً) بما في ذلك ما يلي:

25

•

رصدات السفن ( VOSو SOOPو )ASAPتحت إشراف الفريق المعني بالرصدات من على متن السفن ()SOT
وغيرها من األنظمة القامة على السفن (سفن الصيد وحاويات العبّارات وما إلى ذلك)؛

•

أرصاد المحطات العائمة لجمع البيانات (مجموعة العوامات العالمية ،ومجموعة العوامات المدارية الراسية،
وشبكات العوامات الراسية الوطنية /الساحلية ،وعوامات خطوط العرض العالية (القطب الشمالي/القطب
الجنوبي) ،وعوامات التسونامي ،والمركبات السطحية غير المأهولة ،والمنصات الثابتة المتنوعة) في إطار
فريق التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع البيانات ()DBCP؛

•

شبكة قياس المد والجزر العالمية في إطار النظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر ()GLOSS؛

•

مصفوفة المحطات العائمة لجمع البيانات في إطار برنامج المحطات العائمة الغاطسة في صفائف
األوقيانوغرافيا الجيوستروفية في الوقت الحقيقي ()Argo؛

https://www.goosocean.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 32&Itemid=286
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•

مواقع مرجعية للسالسل الزمنية الثابتة في إطار OceanSITES؛

•

برنامج الهيدروغرافيا المتكررة في إطار GO-SHIP؛

•

الطائرات الشراعية تحت الماء تحت في إطار OceanGliders؛

•

األدوات التي تنقلها الحيوانات في إطار .AniBOS

•

الشبكة العالمية للرادارات ذات التردد العالي في إطار .HFRNet

•

ظهور عدد من شبكات مراقبة المحيطات األخرى على المستوى اإلقليمي أو على حدود شبكات الرصد القائمة
التابعة لفريق التنسيق المعني بالرصدات.

ويعتمد مخطط المحدد  WSIلمنصات الرصد 26التابعة لشبكات الفريق  OCGالتابع للنظام  GOOSعلى تراث معرفات
المنظمة ( )WMO IDالحالية المستخدمة تقليديا ً لنشر بيانات منصة /محطة الرصد على النظام العالمي لالتصاالت
( .)GTSولم يضمن مخطط تخصيص معرفات المنظمة  WMOلمنصات المحيطات دائما ً تفرد محددات الهوية واستند
إلى نظام تخصيص يدوي يستخدم مجموعة من القواعد المعقدة .ويستخدم بعض األعضاء أيضا ً بشكل متقطع بعض
محددات الهوية العشوائية التي ال تتبع أي قاعدة محددة .وينسق المخطط الموضح هنا تخصيص محددات هوية
المحطات ،ويضمن تفردها ،ويضع تدفق عمل محكم وتشغيلي من خالل نظام تخصيص قائم على اآللة.
وقد فُوضت إلى المركز  OceanOPSسلطة 27إصدار محددات  WSIلمنصات رصد المحيطات التي يشغلها أعضاء عن
طريق نظام المعلومات التشغيلية .ومع ذلك ،إذا قرر أي عضو إصدار محدد  WSIلمنصاته الخاصة ،فيجب عليه
استخدام رمز البلد الرقمي لمصدر محددات الهوية وفقا ً للمعيار ( ISO 3166-1انظر القسم  .)2.1.4وفي هذه الحالة،
ينبغي لألعضاء أن يبلغوا المركز  28 OceanOPSبتلك المحددات عند تعيينها من أجل مراقبة التدفق العام للبيانات
والبيانات الشرحية.
 10.2.2اإلجراءات المحددة الخاصة بمنصات الرصد التابعة للنظام

GOOS

 10.2.2.1جهة إصدار محدد الهوية
إن جهة إصدار محدد الهوية المخصص لمنصات الرصد التابعة للنظام  GOOSوالتي يتم إدارتها من خالل المركز
 OceanOPSتكون ثابتة( 22000 :انظر الفصل  ،2الجدول " 2.4مصدر محدد الهوية في النطاق  .)"22000-22999وإن
استخدام رموز جهة إصدار محددات الهوية المعرفة مسبقا ً ( 20002للعوامات الراسية ،والعوامات المنجرفة ،والمنصات
الثابتة) ،و( 20003سفينة الرصد ذات محدد هوية قائم على إشارة نداء االتحاد الدولي لالتصاالت) ،و( 20004محدد
هوية سفينة رصد أ ُصدر على المستوى الوطني) ،و( 20007رقم السفينة لدى المنظمة البحرية الدولية/رقم بدن السفينة)
لن ينطبق على المنصات المطلقة حديثا ً.

 10.2.2.2رقم اإلصدار
ال يحمل رقم اإلصدار أي معنى وتخصصه اآللة لضمان تفرد االستثناءات وممارسات وتدفقات عمل نظام الرصد
فضالً عن حل إعادة استخدام معرفات المنظمة  .WMOومن الناحية العملية ،يُستخدم رقم اإلصدار الخاص بمنصات
 26يستخدم المركز  OceanOPSعادةً "منصة رصد" وتستخدم دوائر مختلفة مرادفات مختلفة مثل "محطة" أو "مرفق رصد".
 27انظر التقرير الموجز النهائي ،للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ،الدورة الخامسةن جنيف 29-25 ،تشرين األول /أكتوبر 2017
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1208المقرر (JCOMM-5) 25
28

support@ocean-ops.org

312

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

المركز  OceanOPSلمراقبة عمليات إعادة اإلطالق المختلفة للمنصة نفسها (مهمة جديدة لطائرة شراعية مثالً) أو
تثبيت جديد لمنصة/محطة قائمة على سفينة جديدة أو في موقع ثابت (مثل العوامات الراسية و .)OceanSITESوهؤالء
األعضاء الذين يصدرون محددات  WSIلمنصاتهم الخاصة سيقررون أرقام اإلصدار وفقا ً لمخططهم الوطني الخاص
بالمحددات .WSI

 10.2.2.3محدد الهوية المحلي
يستند محدد الهوية المحلي عامةً إلى المعرف التاريخي للمنظمة  WMOأو محددات الهوية األخرى المحددة بواسطة
شبكات الرصد.
ويقوم الشكل العام لمعرف المنظمة  29 WMOعلى  7أرقام:
معرف المنظمة .A1Bwnnnnn = WMO
حيث تكون  = A1منطقة االتحاد اإلقليمي للمنظمة  30 WMOو Bwالمنطقة الفرعية.
وتحدد  Bwعلى أساس المنطقة الفرعية ( )1-7للمحطات العائمة الراسية والمنساقة حيث ت ُخصص القيمتان الثابتتان
ألنواع المنصات األخرى.
وتحول معرفات المنظمة  WMOالمكونة من  5أرقام ( 31 )A1Bw00nnnإلى  7أرقام بإضافة  00بعد
َّ
ً
( A1Bw00nnnمثال).

 8و9

A1Bw

ومع ذلك ،توجد حاالت لم يتم فيها اتباع قواعد تخصيص محدد الهوية وفقا ً للمعايير الجغرافية (مثل بعض عمليات نشر
المحطات الطافية أو المنساقة) .وعلى الرغم من أن هذا التمييز الجغرافي منطقي بالنسبة للمنصات الثابتة أو الراسية،
فإنه أقل مالءمة للمنصات المتنقلة التي تتحرك بحرية أو بشكل مستقل داخل مناطق مختلفة .ومن ثم ،لن يتم استخدام
 A1Bwإال للمنصات الثابتة.
وينبغي إبالغ مستخدمي البيانات بعدم بناء مخططات استخراج البيانات أو االستيعاب الخاصة بهم على  A1أو .A1Bw
ونظراً إلى أن نظام تخصيص معرفات المنظمة (المحددات  )WSIقائم على اآللة ،فإن المركز  OceanOPSيستخدم
موقع نشر المنصة ومضلعات 4المناطق للمنظمة  WMOلتحديد  A1و Bwبحسب االقتضاء.
بناء على أنواع المنصات
ويوضح الجدول  10.2.1أدناه القواعد الجديدة التي تبسط تخصيص محدد الهوية المحلي ً
والمناطق الجغرافية.
ووفقا ً للممارسات الفضلى إلدارة المحددات  ،WSIينبغي أال يكون لمضمون المحدد  WSIأي معنى وأن يكون فريداً،
غير أن اقتراح الجدول  10.2.1يحفظ بعض المحددات التاريخية الخاصة بقابلية قراءة محددات الهوية المحلية بحسب
أنواع المنصات.

 29انظر مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.2الجدول "الصنف  – 01التعريف بالقالبين ،BUFR/CREX
الجدول المرجعي 0 01 011
 30انظر مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.1الصفحة  ،A-243الجدول

0161

 31انظر مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد  ،I.1الصفحة  ،A-9قائمة أشكال الرموز مع المالحظات واللوائح
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الجدول  - 10.2.1قواعد تخصيص محددات هوية محلية جديدة
نوع المنصة

محدد الهوية المحلي السابق

محدد الهوية المحلي الجديد

عوامات جمع البيانات ،والعوامات الصغيرة ،وراسمات المقاطع
الرأسية للنطاق الجليدي ،وأنظمة راسمات المحيط القطبي،
والعوامات العميقة وغيرها

A19nnnnn

A19nnnnn

]A1= [1–7

A1= [1–7] random

الحيوانات البحرية

99nnnnn

99nnnnn

A18xxnnn

89nnnnn

المنصات المستقلة تحت السطح والطائرات الشراعية

If A1= 4
nnn = 900–999
Else
nnn = 500–999

العوامات السطحية ،وعوامات الجليد

A1Bwxxnnn

A18nnnnn

nnn=500–899
xx=00–99

A1= [1–7] random

]A1= [1–7], Bw =[1–7

أجهزة السطح المستقلة األخرى (الطائرات المبحرة بال طيار،
والطائرات الشراعية الخاصة باألمواج وغيرها)

A18xxnnn

A10nnnnn

If A1= 4
nnn = 900–999

A1= [1–7] random

Else
nnn = 500–999

األنظمة الثابتة والعوامات الراسية والمواقع الراسية والرادارات
العالية التردد وأجهزة قياس المد والجزر وغيرها

العوامات الراسية:

A1Bwnnnnn
A1Bwxxnnn,

nnnnn random

nnn=000–499

]A1= [1–7], Bw = [1–7

 xx=00–99مقابلة للمناطق/المناطق
] A1= [1–7], Bw =[1–7الفرعية للمنظمة WMO
المنصات الثابتة:
A1Bwxxnnn,
nnn=000–499
xx=00–99
]A1= [1–7], Bw =[1–7
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نوع المنصة

محدد الهوية المحلي السابق

محدد الهوية المحلي الجديد

أي أجهزة قائمة على السفن

إشارة نداء السفن

تنشئ اآللة رقما ً مرجعيا ً مكونا ً
من  7أرقام (يُسمى أيضا ً
 )SOT-IDعشوائية ،وتكون
المحارف  2و 3و 7أحرف
والمحارف األخرى أحرف أو
أرقام (المقرر 32
32
))(JCOMM-5

كتل فارغة محجوزة ألنواع المنصات في المستقبل
،81nnnnn
،82nnnnn
،83nnnnn
،84nnnnn
،85nnnnn
،86nnnnn
87nnnnn

فسيكون لمحددات هوية المحطات في النظام  WIGOSالتي يخصصها المركز  OceanOPSالشكل التالي:
سلسلة محددات الهوية في النظام
WIGOS
(رقم)

جهة إصدار محدد الهوية
(رقم)

رقم اإلصدار
(رقم)

محدد الهوية المحلي
(محارف)

0

22000

0 to 65534

سلسلة مكونة من 7
أرقام

 10.3برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
 10.3.1المقدمة
معلومات أساسية
توضح خطة [ ]0برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتابع للمنظمة  WMOكيف يمكن أن تصبح مرافق
(محطات) الرصد منتسبة إلى البرنامج المذكور بوصفها إما محطات عالمية أو إقليمية أو محلية أو متنقلة للمراقبة
العالمية للغالف الجوي ،وإما محطات مساهمة في البرنامج .ويتعين تسجيل كل مرافق الرصد ،بما فيها تلك التابعة
للبرامج األخرى المرتبطة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ("عناصر أخرى للمراقبة العالمية للغالف الجوي") ،في
نظام معلومات محطة المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWSISبوصفه الكتالوج الذي وضعته المنظمة WMO
لمرافق الرصد السطحية القاعدة التي ينبغي النظر في تبعيتها للبرنامج  GAWوالذي يشكل مصدر البيانات الشرحية
عين محدد هوية محطة
لألداة  /OSCARالسطح فيما يخص رصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي .وفي هذا السبيل ،يُ َّ
في النظام  (WIS) WIGOSلكل مرفق رصد .ويمكن تعيين محددات هوية إضافية خاصة بالبرنامج ولكنها ليست
موضوع هذا الدليل .والمحطات التي تقيس متغيرات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWهي وحدها التي يمكن أن
تنتمي إلى البرنامج إما بوصفها محطات متنقلة عالمية أو إقليمية أو محلية للمراقبة العالمية للغالف الجوي وإما محطات
مساهمة في البرنامج ،مع اتباع اللوائح المبيَّنة في الفصل  ]1[ 6من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160

32
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وإن البرنامج  GAWمعترف به كجهة إصدار لمحددات الهوية في النظام ( WIGOSأو مصدر محددات  )WISفُوضت
إليها سلطة إصدار المحددات  WSIsلمحطات الرصد التي تساهم في البرنامج  .GAWوتصف األقسام التالية عملية
إصدار وتعيين محدد  WSIلمحطة مرتبطة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ،بما يتوافق مع القسم " 2.1األساسيات" ،من
أجل تسجيل مرفق رصد في إطار البرنامج .GAW
البرامج/الشبكات في إطار المراقبة العالمية للغالف الجوي
يرد وصف إجراءات التقديم لالنضمام إلى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWفي [ ]0المرفق باء
والقسم  6.2من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة [ .]1ويتضمن ذلك التسجيل في النظام GAWSIS
واألداة  /OSCARالسطح وموافقة هيئة إدارة على الطلب بحسب نوع االنتماء إلى البرنامج المنشود .ويرد هيكل
البرامج/الشبكات المنظمة في إطار البرنامج  GAWفي سجل رموز المنظمة .]2[ WMO
 10.3.2إجراءات المحددات  WSIالخاصة بمرافق الرصد التابعة للبرنامج

GAW

 10.3.2.1جهة إصدار محددات الهوية لمرافق الرصد التي يسجلها عضو
يمكن للمؤسسات التي ترغب في تسجيل مرافق رصد في برنامج/شبكة في إطار البرنامج  GAWأو ضمها إليه أن تقوم
بذلك عن طريق التواصل مع جهة التنسيق الوطنية المعنية بالبرنامج  GAWفي عضو المنظمة  WMOالذي تقع فيه
المحطة والذي يرشحه الممثل الدائم المعني .وستقوم جهة التنسيق الوطنية للبرنامج  ،GAWبالتنسيق مع جهة التنسيق
الوطنية المعنية باألداة  /OSCARالسطح ،بإنشاء/تسجيل محطة في النظام  GAWSISالتابع لألداة  /OSCARالسطح.
والمعين للبلد أو اإلقليم
وينبغي أن تكون جهة إصدار محدد الهوية هي الرمز الرقمي الممتثل للمعيار ISO 3166-1
َّ
المعني.

 10.3.2.2جهة إصدار محددات الهوية لمرافق الرصد المسجلة عن طريق البرنامج

GAW

إذا لم يتمكن عضو ما من إصدار محدد  ،WSIفستقوم أمانة المنظمة  WMOبذلك .وفي حالة أن المؤسسة التي ترغب
في تسجيل محطة مراقبة عالمية للغالف الجوي والعضو المعني (وفقا ً للفقرة السابقة) غير قادرين على توفير محدد
 ،WSIفسيتم التواصل مع أمانة المنظمة  . WMOثم ستحلل األمانة الطلب وتبت في تسجيل المحطة في النظام GAWSIS
– األداة  /OSCARالسطح وتعيين محدد  WSIللبرنامج  .GAWوتكون قيمة جهة إصدار محدد الهوية الخاص بمرافق
الرصد المنتمية إلى البرنامج .GAW 20008

 10.3.2.3رقم جهة اإلصدار المعنية بمرافق الرصد المسجلة عن طريق البرنامج

GAW

حرصا ً على ضمان التفرد العالمي ،خصصت أمانة المنظمة  WMOالمسؤولة عن دعم البرنامج  GAWرقم إصدار فريد
لمراكز البيانات العالمية ( ،)0ولكل برنامج/شبكة تساهم في البرنامج  GAWوترغب في تسجيل مرافق رصد إضافية
( ،)100-199وللعناصر األخرى التي تجري قياسات لتكوين الغالف الجوي ( )200-299في النظام  – GAWSISاألداة
 /OSCARالسطح على النحو المبيَّن في الجدول  .1وتحافظ أمانة المنظمة  WMOعلى هذه القائمة وهي متاحة في سجل
رموز المنظمة .]2[ WMO

 10.3.2.4محدد الهوية المحلي لمرافق الرصد المسجلة عن طريق البرنامج

GAW

معرف البرنامج  GAWالمكون من  3حروف .وفي الوقت
يقابل محدد الهوية المحلي في محدد الهوية للنظام ّ WIGOS
الحاضر ،ت ُدار معرفات البرنامج  GAWفي النظام  – GAWSISاألداة  /OSCARالسطح .ويجب أن تكون لكل مرافق
الرصد المرتبطة بالبرنامج  GAWمعرف  GAWمكون من  3أحرف ،مما يقصر إجمالي عدد معرفات  GAWالممكنة
على  17 576من  AAAإلى  .ZZZويمكن إسقاط شرط معرف  GAWالمكون من  3أحرف في المستقبل لصالح نهج أكثر
مرونة.
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 محددات الهوية الخاصة بالبرنامج10.3.2.5

 في توثيق محدد هوية لمحطة مخصصة لبرنامج كحد أقصىGAW الشبكات في إطار البرنامج/قد يرغب مديرو البرامج
 وال، وال توجد قيود على محددات الهوية تلك.WSI  السطح إضافةً إلى المحدد/OSCAR  – األداةGAWSIS في النظام
 السطح بتاتا ً إلى ضمان الطابع الفريد العالمي لمحددات الهوية التي تخرج/OSCAR  – األداةGAWSIS يسعى النظام
.عن نطاق هذا الدليل

 المراجع10.3.2.6
 تقرير المراقبة العالمية،2023-2016 :] خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية0[
)https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3395( 228 للغالف الجوي رقم
 مطبوع،)WMO(  المرفق الثامن لالئحة الفنية للمنظمة،] مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة1[
1160 المنظمة رقم
codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation ]2[

الشبكات التابعة/ والبرامجGAW المعينة أوالً للمراكز العالمية للبيانات التابعة للبرنامج
 قائمة أرقام اإلصدار- 1 الجدول
َّ
.GAW للبرنامج
التدوين في تمثيل البيانات الشرحية للنظام
---

محجوز

http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/ADNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CASTNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EANET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EARLINET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IAGOS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IMPROVE
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IDAF
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/LALINET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/M PLNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NADP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/TCCON
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NDACC

ADNet
CASTNET
EANET
EARLINET
IAGOS
IMPROVE
INDAAF
LALINET
MPLNET
NADP
TCCON
NDACC

http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AEROCAN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/germanAODnetwork

AEROCAN
German
AOD
Network
PHOTONS
PolarAOD
SKYNET
SibRad
CAPMoN
CLN
EMEP
SHADOZ
CIS-LiNet
ACTRIS
AGAGE
AERONET
NOAA-GML

(WMDR) WIGOS

االسم

اإلصدار

WDCs

0
1 … 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113 … 199
200
201

محجوز

http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_PHOTONS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_polarAOD
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_skynet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_sibRad
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CAPMoN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CLN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_EMEP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_SHADOZ
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_CIS-LiNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_ACTRIS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AGAGE
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AERONET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_NOAAGML

محجوز

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 … 65555
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(WRD) WMO

 10.4.1المقدمة
إن قاعدة البيانات الرادارية للمنظمة  ،(WRD) WMOالتي يتولى المرفق الحكومي التركي لألرصاد الجوية ()TSMS
حاليا ً صيانتها وإدارتها نيابةً عن المنظمة  ،WMOهي البوابة الموصى بها التي ينبغي أن يقدم أعضاء المنظمة WMO
من خاللها بياناتهم الشرحية الخاصة برادار الطقس العامل بغية دعم األداة  OSCARواالستعراض المستمر للمتطلبات
في المنظمة  - WMOانظر الفصل  ،3القسم .3.3.1.3
 10.4.2تخصيص قاعدة البيانات  WRDمحددات  WSIلمحطات رادار الطقس
فيما يتعلق بتخصيص محددات هوية المحطات في النظام  WIGOSلمحطات رادار الطقس ،تكون لقاعدة البيانات
سلطة تخصيص محددات هوية لمحطات رادار الطقس باستخدام جهة إصدار محددة لرمز محدد الهوية في إطار األداة
 /OSCARالسطح ،ما لم يكن العضو المسؤول قد خصصها .ثم يتم تخصيص محددات الهوية في النظام WIGOS
ومصور في الشكل ألف.
مبين
باستخدام المخطط التالي كما هو َّ
َّ

WRD

•

سيتم تخصيص محدد هوية في النظام  WIGOSبالشكل < >0.20010.0.WMO-Noلمحطات رادار الطقس التي
سيتم تسجيلها في قاعدة البيانات  WRDوالتي كانت عاملة قبل  1تموز /يوليو  ،2016مع رقم معيَّن سابقا ً
للمنظمة  WMOبالشكل .NNNNN

•

فيما يخص كل رادارات الطقس األخرى ،ستخصص قاعدة البيانات  WRDمحدد هوية في النظام
باستخدام جهة إصدار محددات الهوية المخصصة لقاعدة البيانات ( )21010ومحدد هوية محلي تخصصه قاعدة
البيانات ويتم التحقق من أنه فريد بالنسبة لكل الرادارات في قاعدة البيانات .وفي هذه الحالة ،يكون شكل محدد
الهوية في النظام  <0.21010.0.WRD-Lid> WIGOSحيث تكون " "WRD-Lidسلسلة بسيطة من األرقام
الصحيحة.
WIGOS

الشكل ألف  -تخصيص قاعدة البيانات  WRDمحدد هوية في النظام

WIGOS

(مالحظة تحريرية :سيُ َّ
حدث الشكل في النسخة النهائية بحيث يعكس العبارة المدرجة أعاله "ما لم يكن العضو المسؤول
قد خصصها")

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين
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 10.4.3تسجيل محطات رادار الطقس ومزامنتها مع األداة  /OSCARالسطح
()1

يمكن تسجيل محطة رادار الطقس في قاعدة البيانات  WRDبواسطة جهة تنسيق وطنية يعينها يرشحها الممثل
الدائم لعضو المنظمة  WMOالذي يقع فيه رادار الطقس.

()2

يتم تخصيص المحددات  WSIsتلقائيا ً في قاعدة البيانات  WRDثم تتم مزامنة البيانات الشرحية لرادارات الطقس
مع تلك الموجودة في األداة  /OSCARالسطح.

()3

ال يتم تخصيص محدد
التالية:
(أ)

WSI

لمحطة رادار طقس إال إذا تم توفير الحد األدنى من عناصر البيانات الشرحية

اسم محطة الرادار

(ب) البلد
(ج) حالة تشغيل المحطة
(د)

منظمة اإلشراف

(هـ) نوع المحطة
(و)

تاريخ التثبيت

(ز)

خط العرض

(ح) خط الطول
(ط) االرتفاع
(ي) اسم المالك

القرار

(EC-73) 14

التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات )(WICAP
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-72) 8التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(WICAPالذي طلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
) (INFCOMاستعراض سياسة البيانات الخاصة ببرنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات
) (WICAPالمشترك بين المنظمة ) (WMOوالرابطة ) ،(IATAووضعها في صيغتها النهائية،
وإذ يشير أيضا إلى أن اللجنة ) (INFCOMتضطلع بالدور والمسؤولية عن تنسيق إنشاء البرنامج ( ،)WICAPحسبما
طلب منها المجلس التنفيذي ،وطبقا ً للتوصية  - (INFCOM-1) 5التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ( )IATAبشأن
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إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(WICAPالتي تشير أيضا ً وتركز على
ما يلي:
)(1

اتساق سياسة البرنامج ( )WICAPالخاصة بالبيانات مع القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما
يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن
العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية؛ ويمكن ألعضاء المنظمة ) (WMOالوصول بشكل غير مقيد
لبيانات النظام ) (AMDARفي إطار البرنامج ( ،)WICAPواستخدامها دون قيود ،وتظل بيانات النظام )(AMDAR
ملك شركات الطيران المقدمة لها ،وتخضع هذه البيانات لقيود التوزيع التي تفرضها الحقا ً شركة الطيران،

)(2

تكون مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOفي البرنامج اإلقليمي للنظام ) (AMDARالتابع للبرنامج
طوعية ،ولن يستبدل البرنامج ( )WICAPفي أول األمر البرامج الوطنية واإلقليمية للنظام ) ،(AMDARوإن كان
يُتوقع أن يُعرض على هذه البرامج فرصة االرتحال إلى البرنامج ( ،)WICAPعلى أساس قرارات وعمليات
وتوقيتات مالئمة للمشغلين،
()WICAP

وقد درس التغييرات التحريرية المدخلة على سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ( )WICAPوالتي اقترحتها اللجنة
) ،(INFCOMوالتغييرات التي اقترحها الحقا ً رئيس اللجنة ) (INFCOMبنا ًء على طلب الرابطة ) ،(IATAوالواردة في
المرفق  1لهذا القرار،
وقد نظر في اإلجراء الذي اقترحته اللجنة ) (INFCOMإلنشاء عضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة البرنامج
) ،(WICAPوالوارد في المرفق  2لهذا القرار ،والذي اقترح بموجبه رئيس اللجنة ) (INFCOMالعضوية المؤقتة للمنظمة
) (WMOبموافقة رئيس المنظمة )،(WMO
يرحب بإنشاء ترتيب العمل الجديد للشراكة بين المنظمة ) (WMOوالرابطة ) (IATAبشأن إنشاء وتشغيل البرنامج
) (WICAPفي تشرين األول /أكتوبر 2020؛
يحيط علما باالجتماع الناجح األول لمجلس إدارة البرنامج ) (WICAPفي كانون الثاني /يناير  ،2021والمتاح تقريره
على المنصة التفاعلية للمنظمة )(WMO؛
يقرر ،استناداً إلى التوصية  ،(INFCOM-1) 5ما يلي:
)(1

إقرار سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ( ،)WICAPعلى النحو المنصوص عليه في المرفق  1لهذا القرار ،مع
التغييرات الطفيفة الموصى بها كما هو مبين بنسق تتبع التغييرات؛

)(2

إقرار إجراء إنشاء عضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة البرنامج ( )WICAPوممثلي المنظمة ) (WMOفي
المجلس ،على النحو المنصوص عليه في المرفق  2لهذا القرار؛

يطلب من رئيس اللجنة
البرنامج )(WICAP؛

)(INFCOM

أن يقدم تقريرا ً إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المتواصل المحرز في تنفيذ

يشجع االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوأعضاءها على مواصلة العمل على إنشاء برامج إقليمية للنظام
في إطار البرنامج ( )WICAPوفقا ً لخطة تنفيذ البرنامج (.)WICAP

()AMDAR

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين
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المرفق  1للقرار

(EC-73) 14

سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج

)(WICAP

المسودة النسخة  12 ،3تشرين الثاني /نوفمبر

2020

الغرض من سياسة البيانات هذه هو إبراز التفاهم بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAعلى
التعاريف واالستخدامات والمبادئ المنطبقة على الرصدات والبيانات التي يتم جمعها وتبادلها أو نقلها في إطار البرنامج
التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات )( (AMDARالمشار إليه فيما يلي باسم "البرنامج التعاوني" أو "البرنامج ) )"(WICAPالمنشأ على
أساس ترتيب العمل ،في تشرين األول /أكتوبر  ،2020وباعتبارها جزءاً ال يتجزأ من هذا اإلطار .والغرض من هذه
السياسة هو أيضا ً تحديد أدوار الكيانات المشاركة ومساهمة كل منها في البرنامج ).(WICAP
وقبول سياسة البيانات هذه وااللتزام بها شرط أساسي للمشاركة في البرنامج ) ،(WICAPوينبغي إدراجه أو اإلشارة إليه
بوضوح في جميع الترتيبات التعاقدية المبرمة في إطار البرنامج ).(WICAP
التعاريف
عرف العناصر التالية ،بالترتيب األبجدي:
في إطار البرنامج التعاوني ،ت ُ َّ
بيانات النظام

)(AMDAR

تتألف بيانات النظام ) (AMDARمن أي من البنود التالية:
)(1

أي رصدة منفردة مميزة ،أو جزء منها ،للنظام ) ،(AMDARمستمدة من تقارير النظام ) ،(AMDARأو من
مجموعة من هذه التقارير ،سواء في شكل أو نسق إلكتروني أو مادي؛

)(2

أي تجميع إحصائي من أي مجموعة من رصدات النظام ) (AMDARأو جزء منها ،سواء في شكل أو نسق
إلكتروني أو مادي.

البيانات الشرحية للنظام

)(AMDAR

عرف البيانات الشرحية للنظام ) (AMDARبأنها أي قيمة أو مجموعة قيم للبيانات الرقمية أو المادية ،تحدد الخصائص
ت ُ َّ
الفيزيائية أو أي خصائص أخرى لطائرة مشاركة ،وبيانات النظام ) (AMDARالتي وافقت شركة الطيران المشاركة على
المساهمة بها وإتاحتها للمنظمة ) (WMOولمستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج ) (WICAPفي إطار
البرنامج التعاوني من أجل دعم المتطلبات ذات الصلة لمعيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) ،(WIGOSعلى النحو المحدد في دليل الرصد على متن الطائرات ،التذييل دال (مطبوع المنظمة رقم )1200
بصيغته التي تُعدل أو تُستكمل من وقت آلخر.
رصدات النظام

)(AMDAR

رصدات النظام ) (AMDARعبارة عن مجموعة من الرصدات والبيانات المحسوبة أو المقيسة لألحوال الجوية ،إلى
جانب المتغيرات األخرى ذات الصلة والبيانات الشرحية المستمدة من األجهزة المركبة على منصات الطائرات
المشاركة ،والتي يمكن تجميعها معا ً حسب المتغيرات المكانية والزمانية والقيم المتغيرة أو الثابتة األخرى ،ضمن
رصدات النظام ) (AMDARمن أجل تحديد قيم األرصاد الجوية بشكل فريد ومحدد في حيز ثالثي األبعاد وعلى النطاق
الزمني ،وتحديد المنصة التي تنشأ منها الرصدات .وتتسق رصدات النظام ) ،(AMDARوتُفهم بشكل أفضل ،مع مشتقاتها
المحددة ضمن النسخة الحالية واألخيرة لمواصفات المتطلبات الوظيفية للبرمجية المركبة على متن الطائرة للنظام
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) (AMDARالتابع للمنظمة )( (WMOتقرير أدوات وطرق الرصد ) (IOMرقم  ،)115بصيغتها التي تُعدل أو تُستكمل من
وقت آلخر.
وأبسط مثال لرصدات النظام ) (AMDARهو مجموعة من القيم تشمل :محدد الهوية المسجل وطنيا ً للطائرات وخطوط
العرض والطول واالرتفاع ووقت الرصد ودرجة حرارة الهواء.
وثمة رصدات للنظام ) (AMDARأكثر تعقيداً تحتوي على هذه القيم البسيطة إلى جانب قيم جوية أخرى أو قيم أخرى
مشتقة أو مقيسة من منصة الطائرة.
تقرير النظام

)(AMDAR

تقرير النظام ) (AMDARعبارة عن تقرير أو رسالة ترسلها طائرة مشاركة ،ويحتوي على رصدة أو أكثر من رصدات
النظام ).(AMDAR
بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية ) (EDRالتي تنتجها شركات الطيران المشاركة ،والتي توفرها للمشاركين في
عرف أيضا ً على أنها تقارير ا لنظام ) ،(AMDARوت ُستخدم وفقا ً لسياسة البيانات هذه .فمثالً،
البرنامج التعاوني ،ت ُ ّ
ال معدل (  ) EDRمقياس موضوعي عالمي لالضطرابات ،مستقل عن الطائرة ،يستند إلى معدل تبدد الطاقة في الغالف
الجوي.
طرف ثالث مأذون له
الطرف الثالث المأذون له هو كيان عام أو خاص ال يشارك مباشرة في البرنامج التعاوني ولكن يؤذن له في إطار
البرنامج التعاوني بالوصول ،دون مقابل ،إلى بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية غير المقيدة في نظام معلومات
المنظمة ) (WISفقط ،ألغراض األنشطة غير التجارية ،وفقا ً للقرارات التي تعتمدها المنظمة ) (WMOمن وقت آلخر،
وبمزيد من التحديد القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية
والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
على نحو تعديله أو استكماله من وقت آلخر .ومن أمثلة األطراف الثالثة المأذون لها أعضاء دوائر البحث والتعليم.
المركز العالمي لبيانات الرصد على متن الطائرات
المركز العالمي للبيانات التابع للمنظمة ) (WMOللرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOيوفر لمستخدمي بيانات
المنظمة ) (WMOولألطراف الثالثة المأذون لها إمكانية الوصول إلى رصدات النظام ) (AMDARوالرصدات األخرى
المنفذة على متن الطائرات ،والتي يتم تقاسمها في نظام معلومات المنظمة ) .(WISوتقوم بدور المركز )(GDC-ABO
حاليا ً اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAبالواليات المتحدة األمريكية ،والمراكز الوطنية للتنبؤات
البيئية ) ،(NCEPعلى أساس تسميات المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOبموجب القرار  - (EC-69) 6إنشاء وتسمية
المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة ).(WMO
البيانات التاريخية للنظام

)(AMDAR

تتألف البيانات التاريخية للنظام ) (AMDARمن أي بيانات و /أو رصدة (رصدات) للنظام ) (AMDARالتي انقضى على
الوقت العالمي المنسق ) (UTCالذي أجريت فيه فعليا ً ثمان وأربعون ) (48ساعة.
طرف ثالث خاص مرخص
الطرف الثالث الخاص المرخص هو أي كيان ال يشارك في البرنامج ) ،(WICAPوهو ليس طرفا ً ثالثا ً مأذونا ً له ،ويجب
عليه التقدم بطلب للحصول على ترخيص محدد ومقيد من الرابطة الدولية ) (IATAمن أجل الوصول إلى بيانات النظام
) (AMDARمن البرنامج التعاوني الستخدامه الخاص وفي أنشطة غير تجارية ،وفقا ً للقرارات التي تعتمدها المنظمة
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) (WMOمن وقت آلخر ،بما في ذلك تحديداً القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما يتعلق بتبادل بيانات
ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة
األرصاد الجوية التجارية ،على نحو ما يُعدل أو يُستكمل من وقت آلخر .ومن أمثلة األطراف الثالثة الخاصة المرخصة
كيانات القطاع الخاص التي تشتري حقوقا ً في بيانات النظام ) (AMDARمن شركة طيران مشاركة أو من الرابطة
الدولية ) (IATAمباشرة.
بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي
تتألف بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي من أي بيانات و /أو رصدة (رصدات) للنظام
) (AMDARيكون الوقت العالمي المنسق ) (UTCالذي أُجريت فيه في غضون ثمان وأربعين ) (48ساعة من الوقت
) (UTCالفعلي.
الطائرة المشاركة
طائرة تشغلها شركة طيران مشاركة وعلى متنها معدات و /أو برمجيات محددة ر ّكبتها شركة الطيران المشاركة في
إطار البرنامج التعاوني لتوفير بيانات النظام ) (AMDARمن خالل اإلبالغ عن رصدات النظام ) (AMDARضمن تقارير
النظام ) (AMDARالمرسلة.
شركة الطيران المشاركة
شركة الطيران المشاركة هي شركة طيران تشارك في البرنامج ) (WICAPوفقا ً لشروط وأحكام البرنامج التعاوني،
استناداً إلى ترتيب تعاقدي مبرم مع مشغل أو أكثر للبرنامج ) (WICAPلجمع بيانات النظام ) (AMDARوتوفيرها من
خالل رصدات وتقارير النظام ) (AMDARفي منطقة جغرافية وارتفاع محددين.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية هي أي نواتج أو خدمات مشتقة من استخدام بيانات
النظام ) (AMDARالتاريخية و /أو أي مجموعة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية ،سواء في شكل إلكتروني أو
مادي ،أو المشتقة بفضل مدخالت من هذه البيانات .وال تسمح هذه النواتج والخدمات المشتقة بأي اشتقاق أو إعادة
اشتقاق من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية األصلية المستخدمة في اشتقاقها.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي هي أي نواتج أو خدمات
مشتقة من استخدام بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي ،أو بفضل مدخالت منها ،لتوظيفها في
توفير خدمات األرصاد الجوية أو األنشطة ذات الصلة التي تتوافق مع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمة
) ،(WMOو ال تسمح باشتقاق أو إعادة اشتقاق بيانات النظام ) (AMDARاألصلية المسجلة في الوقت شبه الحقيقي
المستخدمة في إنتاجها.
النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام

)(AMDAR

تشمل النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام
التاريخية و /أو النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي.
فيما يلي أمثلة للنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ):(AMDAR

)(AMDAR

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
•

مخرجات أو نواتج التنبؤ العددي الشبكي بالطقس التي تستخدم بيانات النظام ) (AMDARكمدخالت.

•

المخرجات أو النواتج الرقمية أو المستنسخة ماديا ً للتنبؤ العددي بالطقس ،والمضافة إلى بيانات النظام
) (AMDARالتاريخية التي أخفيت هويتها.

•

الصور الساتلية الرقمية أو المستنسخة ماديا ً ،والمضافة إلى بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية التي
أخفيت هويتها.
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فيما يلي أمثلة للنواتج والخدمات التي ال تلتزم بتعريف النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ):(AMDAR
•

بيانات ورصدات وتقارير النظام ).(AMDAR

•

قوائم أو مجموعات من رصدات النظام ) (AMDARالتي لم تُحجب هويتها.

مشغلو البرنامج التعاوني

)(WICAP

مشغلو البرنامج ) (WICAPهي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتابعة ألعضاء المنظمة
) ،(WMOوالتي تعينها المنظمة ) (WMOلالضطالع بمهام محددة ومتفق عليها ،وأداء أدوار محددة ومتفق عليها في
إطار البرنامج التعاوني لدعم تشغيله والتمكين لتشغيله ،بما يتماشى مع سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ).(WICAP
أعضاء المنظمة

)(WMO

يرد تعريف أعضاء المنظمة ) (WMOفي المادة  3من اتفاقية المنظمة ).(WMO
مستخدمو بيانات المنظمة

)(WMO

مستخدمو بيانات المنظمة ) (WMOهم الوكاالت الحكومية أو الكيانات األخرى التابعة ألعضاء المنظمة ) (WMOوالتي
تستخدم بيانات النظام ) (AMDARالمتوافرة في نظام معلومات المنظمة ) (WISوفقا ً للقرار  ،(Cg-XII) 40من أجل
التطبيقات واشتقاق النواتج وتقديم الخدمات المرتبطة بمجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOعلى النحو المحدد في
االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالخاص بالمنظمة ).1 (WMO
مبادئ إدارة البيانات؛ الحقوق في النواتج والخدمات المشتقة
مبادئ عامة

.1

في إطار البرنامج التعاوني ،تُرسل البيانات والبيانات الشرحية للنظام ) ،(AMDARأو تُوزع أو تُتاح للرابطة الدولية
) (IATAولمستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOوشركات الطيران المشاركة واألطراف األخرى المأذون لها ،وفقا ً لجميع
مبادئ اإلطار القانوني والتنظيمي للمنظمة ) ،(WMOوالسيما وفقا ً للقرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارستها فيما
يت علق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن
العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،واستناداً إلى المبادئ العامة التالية إلدارة البيانات:
•

رهنا ً بمتطلبات البرنامج التعاوني ،قد تحتوي بيانات النظام ) (AMDARالمقدمة على سبيل المساهمة على
معلومات تعريفية .وفي جميع الحاالت ودون استثناء ،تُحجب وتُخفى هوية أي معلومات تُقتبس أو
تستخرج ،كليا ً أو جزئيا ً ،من بيانات النظام ) (AMDARفي إطار البرنامج التعاوني.

 1ترد أحكام االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالتابع للمنظمة ) (WMOواألحكام ذات الصلة في مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،1160القسمان  2.2.3و 2.3والتذييل .)2.3
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.2

•

إخفاء الهوية يعني إزالة أو إخفاء جميع المعلومات الخاصة بشركة الطيران المشاركة وبالطائرات
المشاركة.

•

تُخفى هوية جميع التحليالت والتقارير المنشورة لضمان إغفال هوية شركة الطيران المشاركة والطائرة
المشاركة ومساراتها ورحالتها الجوية ،باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تعتبر خاصة أو حساسة.

•

سعيا ً للتوضيح ،من المسلم به أن أحكام إخفاء الهوية المذكورة أعاله لن تمنع البرنامج التعاوني من جمع
البيانات والمعلومات المتصلة بمراقبة الجودة واستخدامها إحصائيا ً ألغراض إطالع المشاركين فيه على
حالة جودة البيانات والبيانات الشرحية للنظام ) (AMDARمن أجل تقدير وتقييم جودة البيانات ودقتها،
وتحديد األسباب التي قد تؤثر على الجودة والدقة ،وإصدار توصيات للتحسين والتعزيز ،وتطبيق التدابير
التصحيحية حسب االقتضاء.
ملكية البيانات والحقوق في البيانات

بيانات ورصدات وتقارير النظام ) (AMDARالتي تجمعها وترسلها طائرة مشاركة ،وكذلك البيانات الشرحية للنظام
) ،(AMDARهي ملك لشركة الطيران المشاركة ،وتظل كذلك.
بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت شبه الحقيقي تُقدم إلى مستخدمي بيانات المنظمة ) ،(WMOمع منحهم حقوق
وصول محدودة ،بما يتماشى مع مبادئ البرنامج التعاوني التي اعتمدها مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPفي إطار
سياسة البيانات .وتطبق قيود أقل صرامة على بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية التي يمكن لجميع مستخدمي بيانات
المنظمة ) (WMOواألطراف الثالثة المأذون لها الحصول عليها وفقا ً لسياسة البيانات.
.3

تعهدات شركات الطيران المشاركة

شركات الطيران المشاركة في إطار البرنامج التعاوني تقر وتوافق وتلتزم بما يلي:
(أ)

تسليم أو تسهيل تسليم تقارير ورصدات وبيانات النظام ) (AMDARالمتفق عليها إلى مشغل (مشغلي) البرنامج
) (WICAPالمحددين على أساس أفضل الجهود؛

(ب) الدخول في اتفاق المشاركة والتعاون للبرنامج ) (WICAPإلضفاء طابع رسمي على األحكام والشروط المطبقة
على البرنامج التعاوني ،وعلى أدوار وواجبات األطراف؛
(ج) منح الرابطة الدولية ) (IATAحقوقا ً غير حصرية ودائمة وغير مشروطة وقابلة للتحويل ،وترخيصا ً لتلقي بيانات
النظام ) (AMDARوالوصول إليها وتخزينها واستخدامها وإعادة إنتاجها لكي تستخدم الرابطة الدولية نفس البيانات،
بما يتوافق مع الغرض من البرنامج التعاوني ،وكذلك الحق في تطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات
النظام ) ،(AMDARبما في ذلك الحق في معالجة البيانات التي يتم جمعها ،وفي نشر وتسويق بيانات النظام
) (AMDARوالنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARفي شكل إجمالي مج َّهل المصدر لألطراف
الثالثة المرخصة من القطاع الخاص ،امتثاالً لمبادئ البرنامج التعاوني ،كما يحددها من وقت آلخر مجلس إدارة
البرنامج )(WICAP؛
(د)

منح المشغل المسمى (المشغلين المسمين) للبرنامج ) ،(WICAPفي إطار ترخيص غير حصري ومقيد وغير قابل
للتحويل ،يخضع للشروط واألحكام الواردة في اتفاق المشاركة والتعاون الخاص بالبرنامج ) (WICAPوالمبرم
بين األطراف ،حقوق تلقي تقارير ورصدات وبيانات النظام ) ،(AMDARوالوصول إليها وإعادة إنتاجها
وتخزينها ،وتوزيع بيانات النظام ) (AMDARوفقا ً لإلطار القانوني والتنظيمي للمنظمة ) ،(WMOواستخدام بيانات
النظام ) (AMDARلتطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) ،(AMDARوفقا ً لمبادئ الحوكمة التي
يعدها من وقت آلخر مجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛
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(هـ) منح المنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOحقوقا ً غير حصرية وترخيصا ً لتلقي بيانات النظام
) (AMDARوالوصول إليها واستخدامها وإعادة إنتاجها وتوزيعها وتخزينها وفقا ً لإلطار التنظيمي والقانوني
للمنظمة ) ،(WMOوكذلك وفقا ً لمبادئ اإلدارة التي يضعها مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPمن وقت آلخر،
واستخدام البيانات ذاتها في تطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت
شبه الحقيقي ،والنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية؛
(و)

منح األطراف الثالثة المأذون لها حقوقا ً غير حصرية وغير قابلة للتحويل ومقيدة ،وترخيصا ً لتلقي بيانات النظام
) (AMDARالتاريخية ،والوصول إليها واستخدامها ،واستخدام تلك البيانات لتطوير النواتج والخدمات المشتقة من
بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية؛

(ز)

منح المركز العالمي لبيانات الرصد على متن الطائرات التابع للمنظمة ) (WMOحقوقا ً غير حصرية ،وترخيصا ً
لتلقي تقارير ورصدات وبيانات النظام ) ،(AMDARواالحتفاظ بسجالت للبيانات ذاتها في المحفوظات ،وتوفير
بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية لمستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOوغيرهم من األطراف الثالثة المأذون لها،
واستخدام بيانات النظام ) (AMDARلتطوير النواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ) ،(AMDARوإدارة
بيانات النظام ) (AMDARوتحديد جودتها في إطار النظام )(WIGOS؛

(ح) السعي لتزويد مشغلي البرنامج ) (WICAPالمعينين ومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOبالبيانات الشرحية للنظام
) (AMDARالالزمة لدعم المتطلبات ذات الصلة لمعيار البيانات الشرحية للنظام ) ،(AMDARعلى النحو المحدد
في دليل الرصد على متن الطائرات ،التذييل دال (مطبوع المنظمة رقم )1200؛
(ط) اتخاذ تدابير معقولة لضمان حماية أي بيانات أو معلومات في البرنامج التعاوني من استخدامها بشكل غير
مسموح به أو الكشف عنها من جانب الموظفين والوكالء والمتعاقدين من الباطن واألطراف الثالثة.
.4

تعهدات المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج

)(WICAP

المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومشغلو البرنامج ) ،(WICAPيقرون ويوافقون ويلتزمون بما يلي:
(أ)

منح الرابطة الدولية ) (IATAالحقوق والتراخيص المبينة في هذه الوثيقة؛

(ب) إدراج مبادئ سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPإلى جانب التعهدات الضرورية الخاصة بالسرية ،في
جميع الترتيبات واإلجراءات التعاقدية مع الموردين الخارجيين ،ومقدمي الخدمات الفنية ،ومقدمي الخدمات،
والمتعاقدين م ن الباطن ،والوكالء المتعاقد معهم بموجب البرنامج التعاوني ،والسعي إلى ضمان اعتراف مقدمي
الخدمات الخارجيين بالمبادئ المنصوص عليها في سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPوالتزامهم بها،
واتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع األطراف الثالثة غير المرخص لها من الوصول إلى التقارير والرصدات
والبيانات والبيانات الشرحية للنظام )(AMDAR؛
(ج) اإلقرار بأن الحقوق والترخيص الممنوحة في إطار البرنامج التعاوني غير حصرية ،ومقيدة ،وغير قابلة
للتحويل ،وال يمكن تقاسمها مع أطراف ثالثة غير مأذون لها ،بما في ذلك بشكل خاص ودون حصر األطراف
من القطاع الخاص واألطراف التجارية ،ما لم تأذن بذلك مسبقا ً وتحديداً الرابطة الدولية ) (IATAوشركة
(شركات) الطيران المشاركة ومجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛
(د)

تحتفظ شركة الطيران المشاركة بالحق في التعامل مع تقارير ورصدات وبيانات النظام ) (AMDARالتي جمعتها
وأنتجتها ،أو بيعها أو تأجيرها أو ترخيصها أو إتاحتها ألطراف أخرى .ويجب على جميع المشاركين اآلخرين
في البرنامج التعاوني الراغبين في تبادل بيانات أو معلومات النظام ) (AMDARخارج منظماتهم أن يطلبوا
الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس إدارة البرنامج )(WICAP؛
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.5

حقوق التسويق التجاري

المنظمة ) (WMOوأعضاء المنظمة ) (WMOومستخدمو بيانات المنظمة ) (WMOومشغلو البرنامج ) (WICAPوشركات
الطيران المشاركة ،يقرون ويوافقون ،بالتشاور مع مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPعلى منح الرابطة الدولية )(IATA
الحق الحصري في تسويق بيانات النظام ) (AMDARأو منح ترخيص بها من الباطن أو منح إمكانية الوصول إليها
ألطراف ثالثة خاصة ومرخصة ،ألغراض تنفيذ أنشطة تجارية ،على أساس غير حصري ومقيد ومحدود ومشروط
وغير قابل للتنازل وغير قابل للتعاقد من الباطن وغير قابل للتحويل.
.6

الحقوق المستمدة من بيانات النظام ) (AMDARالتاريخية وبيانات النظام ) (AMDARالمسجلة في الوقت
شبه الحقيقي

رهنا ً بالمبادئ المبينة في األقسام  2إلى  4أعاله المتعلقة بملكية البيانات والحقوق في البيانات ،فيما بين شركات الطيران
المشاركة والرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOومشغلي البرنامج )(WICAP
واألطراف الثالثة المأذون لها ،وما لم ينص على خالف ذلك بموجب اتفاق بعينه ،تحتفظ كل من الرابطة الدولية )(IATA
والمنظمة ) (WMOومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOبحقوقها في أي نواتج وخدمات مشتقة من بيانات النظام
) ،(AMDARويكون لها كامل ملكيتها و /أو الترخيص باستخدامها .ويجوز للرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة )(WMO
ومستخدمي بيانات المنظمة ) (WMOالتمتع بجميع الحقوق واالمتيازات المنبثقة عن ملكية هذه النواتج والخدمات ،و /أو
حق الترخيص باستخدامها ،دون خضوع أي منهما للمساءلة أمام اآلخر.
.7

العالمات التجارية

تأذن المنظمة ) (WMOللرابطة الدولية ) (IATAوالخطوط الجوية المشاركة باستخدام اسم المنظمة ) (WMOوشعارها،
فضالً عن محددات هوية البرنامج ) (WICAPوشعاره للترويج للبرنامج التعاوني.
.8

تعديل سياسة البيانات

يجوز لمجلس إدارة البرنامج ) (WICAPتعديل سياسة البيانات هذه من وقت آلخر .وإذا تبين أن سياسة البيانات هذه تحيد
أو تخرج ،كليا ً أو جزئياً ،عن القوانين واللوائح المعمول بها ،فيجوز تعديلها بالقدر الالزم لكي تمتثل لتلك القوانين
واللوائح من أجل ضمان االمتثال الكامل.
.9

تفسير األحكام

عرف في هذه الوثيقة تحمل المعنى المبين في القرارات والوثائق األخرى المنشئة
جميع األحكام والمفاهيم التي لم ت ُ ّ
للبرنامج التعاوني.
.10

امتيازات المنظمة ) (WMOوحصاناتها

ال تشكل أي أحكام واردة في هذه الوثيقة ،بشكل صريح أو ضمني ،التنازل عن أي امتيازات أو حصانات تتمتع بها
المنظمة ).(WMO

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المرفق  2للقرار

(EC-73) 14

تشكيل عضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة البرنامج
.1
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)(WICAP

تقترح لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMاعتماد اإلجراء التالي ،الذي توافق عليه من
جانبها الرابطة الدولية ) ،(IATAوالمتعلق بإنشاء واستيفاء مجلس إدارة البرنامج ).(WICAP
إن مجلس إدارة البرنامج ):(WICAP
)(1

يتألف من أربعة ) (4أعضاء من كل منظمة؛

)(2

من جانب المنظمة ) (WMOسيكون هناك عضوان ) (2من األمانة وعضوان ) (2خبيران يتمتعان بمستوى
معرفي مالئم فيما يتعلق بعمليات البرنامج ) (WICAPوالنظام )(AMDAR؛

)(3

الرابطة الدولية ) (IATAهي التي تقترح عضويتها ،حسبما ترى؛

)(4

.2

يقترح رئيس اللجنة ) (INFCOMعضوية المنظمة ) ،(WMOوأي تغييرات الحقة عليها ،ويعتمدها مؤقتا ً
رئيس المنظمة ) ،(WMOثم يؤكدها الحقا ً المجلس التنفيذي.

يقترح رئيس اللجنة ) ،(INFCOMبموافقة رئيس المنظمة ) ،(WMOعضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة
البرنامج ( )WICAPعلى النحو التالي:
ممثلو األعضاء:
)(1

السيد  ،Steve Stringerمدير برنامج ،شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) ،(EUMETSATالنظم
اإللكترونية للرصد على متن الطائرات )(E-ABO؛

)(2

الدكتور  ، Curtis Marshallمدير برنامج الرصد على متن الطائرات ،اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي )(NOAA؛

وممثلو األمانة:
)(3

الدكتور  ،Anthony Reaمدير إدارة البنية التحتية؛

)(4

السيد  ،Dean Lockettالموظف العلمي بشعبة شبكات الرصد والقياس.

القرار

(EC-73) 15

نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

المادة ( 2ج) من اتفاقية المنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 43تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد،

2020
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وقد نظر في التوصية  - (INFCOM-1) 6نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة ،2020
يعتمد التعديالت على دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8على النحو المنصوص عليه في طبعة
المؤقتة للدليل ،وتك ّملها تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية ،بصيغتها الواردة في مرفق المقرر 6
) - (INFCOM-1تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية؛

2020

يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقة؛
يطلب من األمين العام:
)(1

)(2

نشر النسخة المحدثة من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8بجميع اللغات الرسمية للمنظمة
)(WMO؛
كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛

يدعو األعضاء إلى تطبيق تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية ،ويشجعهم على تبادل تجاربهم في
تنفيذ تلك التصنيفات ،وعلى دعم إعداد مواد إرشادية ذات صلة.

القرار

(EC-73) 16

تعديالت الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث – الهيدرولوجيا
إن المجلس التنفيذي،
وقد درس التوصية  – (SERCOM-1) 5تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث –
الهيدرولوجيا (الجزء المتعلق بالخدمات) ،والتوصية  - (INFCOM-1) 14تحديث الجزء المتعلق باللجنة ) (INFCOMفي
الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا ،حيث أُوصي المجلس التنفيذي في األولى باعتماد األحكام المتعلقة بالخدمات
وفي الثانية باعتماد األحكام المتعلقة بالبنية التحتية في إطار الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث –
الهيدرولوجيا،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني )،(TCC
وإذ يحيط علما بالعمل التعاوني للجنتين الفنيتين تحت إشراف فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPوما يقدمه من
مساعدات في مجال التنسيق،
يعتمد الطبعة الجديدة من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث – الهيدرولوجيا ،بصيغتها الواردة في
مرفق هذا القرار؛
يطلب من األمين العام نشر الطبعة الجديدة من المجلد الثالث إلبالغ األعضاء بهذا القرار وضمان االمتثال ألحكام
المادة  100من الالئحة العامة (الواردة في الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم ))15؛
يدعو األعضاء إلى اإللمام باألحكام المع ّدلة ،وإبالغ األطراف المعنية بها ،وتنفيذ هذا القرار وفقا ً ألحكام المادة  101من
الالئحة العامة (الواردة في الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم .))15

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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(EC-73) 16

تعديالت الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثالث – الهيدرولوجيا
أحكام عامة (وفقاً للمجلدين اآلخرين لالئحة الفنية)

التعاريف

1

مالحظة تمهيدية :متى استُخدمت المصطلحات التالية في المجلد الثالث من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
كانت لها المعاني المشفوعة بها فيما يلي .ويرد تعريف بعضها في الالئحة الفنية – المجلد األول  -المعايير العامة
والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )49أو في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )1160الذي يشكل المرفق الثامن لالئحة الفنية للمنظمة
) ،(WMOولكن ُرئي من المستحسن ،لفائدة القارئ ،تكرارها في هذا المجلد .وتميَّز هذه المصطلحات بنجمة.
مستوى التحذير .وصول منسوب المياه إلى مستوى الفيضان الذي يُع ّد خطيراً وينبغي بدء إصدار التحذيرات عند
بلوغه ،أو اقترابه من ذلك المستوى.
*االرتفاع .المسافة العمودية المقيسة من متوسط منسوب البحر إلى مستوى أو نقطة أو جسم ممثل بنقطة.
مستودع مياه جوفيه .تكوين جيولوجي قادر على تخزين ونقل ودر كميات من المياه يمكن استغاللها.
حوض أو مستجمع مياه .منطقة ذات مخرج مشترك لتصريف مياهها السطحية.
*محطة مناخية .محطة تُستخدم في الحصول على بيانات مناخية.
محطة مناخية لألغراض الهيدرولوجية .محطة مناخية منشأة في حوض تصريف لغرض تعزيز الشبكة المناخية القائمة
من أجل تلبية االحتياجات الهيدرولوجية.
معدل التصريف .حجم الماء المتدفق من خالل مقطع مستعرض لنهر (أو قناة) في وحدة زمنية.
حوض تصريف( .انظر مستجمع مياه)
فيضان األمطار وفيضان تجمع المياه .فيضان ينتج عن مياه األمطار التي تتجمع في نقطة سقوطها أو بالقرب من تلك
النقطة ألنها تسقط بسرعة أكبر من قدرة نظام التصريف (الطبيعي أو االصطناعي) على حملها بعيداً.
*المنسوب .المسافة العمودية المقيسة من متوسط منسوب البحر إلى نقطة أو مستوى على سطح األرض أو مثبت على
سطح األرض.
مصب النهر .جزء عريض من مجرى بالقرب من منفذه إلى بحر أو بحيرة أو سبخة.

فيضان
)(1

ارتفاع ،قصير المدة عادة ،في مستوى مياه مجرى أو جسم مائي إلى ذروة ينحسر منها مستوى المياه بمعدل أبطأ.

)(2

تدفق مرتفع نسبيا ً مقيسا ً بارتفاع المنسوب أو التصريف.

( 1المصطلحات الواردة في التعاريف مشار إليها من مواد تنظيمية أخرى للمنظمة ))(WMO
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فيضان خاطف .فيضان يحدث خالل فترة زمنية قصيرة ويتميز بتصريف ذروته عالية نسبياً.
مهلة التنبؤ (التحذير) .الفترة الزمنية بين إصدار تنبؤ (تحذير) ووقوع الحدث المتنبأ به.
مرجع اإلسناد .المسافة العمودية من صفر المقياس إلى مستوى إسناد مرجعي معين.
منسوب المياه الجوفية .منسوب المياه الجوفية أو السطح البيزومتري لمكمن مائي في مكان وزمان معينين.
محطة مياه جوفية .محطة يتم الحصول فيها على بيانات عن المياه الجوفية بشأن عنصر أو أكثر من العناصر التالية:
مستوى المياه ،ودرجة حرارتها ،وخواصها الفيزيائية والكيميائية األخرى ،ومعدل وحجم استخراجها و/أو تجددها.
رسم بياني مائي .رسم بياني يوضح التغير الذي يحدث مع الوقت في بعض البيانات الهيدرولوجية مثل منسوب المياه
وح ْمل الرواسب.
أو تصريفها أو سرعتهاِ ،
جفاف هيدرولوجي .فترة يكون فيها الطقس جافا ً بشكل غير عادي وتكون طويلة لدرجة كافية إلحداث نقص في الماء
يتجلى في انخفاض تدفق المجرى المائي ومستوى الماء في البحيرات إلى ما دون المستويات العادية ،و/أو في استنفاد
رطوبة التربة وانخفاض مستويات المياه الجوفية.
التنبؤ الهيدرولوجي .تقدير لحجم ووقت وقوع ظواهر هيدرولوجية في المستقبل لفترة محددة ومكان محدد.
رصد هيدرولوجي .القياس أو التقييم المباشران لعنصر أو أكثر من العناصر الهيدرولوجية مثل منسوب المياه
وتصريفها ودرجة حرارتها.
محطة رصد هيدرولوجي .مكان تجري فيه عمليات رصد هيدرولوجية أو مناخية ألغراض هيدرولوجية.
تحذير هيدرولوجي .معلومات طارئة عن ظاهرة هيدرولوجية متوقعة تُع ّد خطرة.
محطة هيدرومترية .محطة يتم الحصول فيها على بيانات عن مياه األنهار والبحيرات ومكامن المياه الجوفية بشأن
عنصر أو أكثر من ال عناصر التالية :منسوب المياه وتدفقها وانتقال الرواسب وترسبها ،ودرجة حرارة المياه وخواصها
الفيزيائية األخرى ،وخواص الغطاء الجليدي والخواص الكيميائية للمياه.
التنبؤ الهيدرولوجي الطويل األجل .تنبؤ هيدرولوجي لفترة تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إصدار التنبؤ.
التنبؤ الهيدرولوجي المتوسط األجل .تنبؤ هيدرولوجي لفترة تنتهي في غضون فترة تتراوح بين ثالثة وعشرة أيام من
تاريخ إصدار التنبؤ.
*التنبؤ باألرصاد الجوية (التنبؤ) .بيان عن األحوال الجوية المتوقعة لوقت معين أو لفترة معينة ولمنطقة معينة أو لجزء
معين من المجال الجوي.
*رصد األحوال الجوية (الرصد) .تقييم أو قياس عنصر واحد أو أكثر من عناصر األرصاد الجوية.
ضمان الجودة .األنشطة المضطلع بها لغرس الثقة في أنه قد تم استيفاء متطلبات الجودة .وهي تشمل المراقبة والتقييم
المنهجيين للعمليات المرتبطة بإنتاج منتج أو خدمة.
مراقبة الجودة .ا ألنشطة المضطلع بها لضمان الوفاء بمتطلبات الجودة قبل تعميم منتج أو تقديم خدمة.
منحنى التقدير .منحنى يبين العالقة بين المنسوب ومعدل التصريف في مجرى مائي في محطة هيدرومترية.
التنبؤ الهيدرولوجي الموسمي .تنبؤ هيدرولوجي لموسم (لفترة تمتد عادة أشهر عدة).
التنبؤ الهيدرولوجي القصير األجل .تنبؤ هيدرولوجي لفترة تنتهي في غضون ثالثة أيام من تاريخ إصدار التنبؤ.
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الغطاء الثلجي .الثلج المتراكم على سطح األرض.
عمق الثلج .المسافة العمودية بين سطح الطبقة الثلجية وسطح األرض ،على افتراض أن الطبقة الثلجية منبسطة بانتظام
على سطح األرض التي تغطيها.
المنسوب .ارتفاع سطح المياه الحر الخاص بجسم مائي بالنسبة إلى مستوى إسناد معين.
عرام العاصفة .ارتفاع مستوى المياه في البحر أو المصب بسبب مرور مركز ضغط منخفض.
تدفق المجرى المائي .مصطلح عام لتدفق المياه في مجرى مائي.
عدم اليقين .تقدير لمدى القيم التي توجد في إطارها القيمة الحقيقية لمتغير.
التوازن المائي (1) .تقييم كل مصادر اإلمداد بالمياه وما يقابلها من التصريفات فيما يتعلق بمستجمع مياه أو حوض
صرف لفترة زمنية معينة.
) (2حساب عددي يعتمد على مبدأ أن التدفق الخارج لحوض تصريف أو جسم مائي معيّن يجب أن يساوي التدفق الداخل
مضافا ً إليه أو ناقصا ً منه التغير في المخزون.
المكافئ المائي للغطاء الثلجي .العمق العمودي للطبقة المائية الناتجة عن انصهار غطاء ثلجي.
عينة مياه .مياه تُستقى من كتلة مائية باتباع إجراء محدد لقياس خواص المياه.
منسوب المياه .انظر المنسوب.

الباب  - 1الخدمات الهيدرولوجية
الفصل

1

1.1

مهام المرافق الهيدرولوجية ومسؤولياتها
إرشادات عامة

يكفل كل عضو وجود قدرة وطنية لحيازة وتخزين ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه والمطلوبة لتنمية الموارد
المائية تنميةً مستدامةً وإدارتها إدارةً مستدامةً ،ولتخفيف المخاطر المتصلة بالمياه.
مالحظة:

ترد في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  )168إرشادات تفصيلية بشأن حيازة البيانات
المتصلة بالمياه والمعلومات الهيدرولوجية ،المجلد األول ،الفصول من  2إلى .7

1.2

التنظيم

ينبغي أن يكفل األعضاء وضع ترتيبات مالئمة لنظامها الحكومي وخصائصه االجتماعية االقتصادية
1.2.1
والجغرافية بغية ضمان الكفاءة والفعالية في التنسيق والتواصل بين مقدمي ومستخدمي البيانات المتصلة بالمياه
والمعلومات الهيدرولوجية.
عندما تتحمل عدة وكاالت و/أو مستويات حكومية مسؤوليات منفصلة فيما يخص توفير المعلومات أو
1.2.2
استخدامها ،ينبغي أن يحدد األعضاء مسؤولياتها وعالقاتها بوضوح وأن ينسقوا أنشطتها تنسيقا ً جيداً باستخدام ترتيبات
إدارية وقانونية مالئمة.

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

332

مالحظة:

ترد أمثلة ألساليب تنظيم حيازة البيانات المتصلة بالمياه والمعلومات الهيدرولوجية في المبادئ التوجيهية بشأن دور
وتشغيل وإدارة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم  ،)1003وفي توجيهات بشأن دور المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا وعملها وإدارتها (طبعة عام  2017من الوثيقة الفنية للمنظمة رقم .)1195

1.3

المهام

ينبغي لألعضاء عامةً ضمان أن تشمل المهام االعتيادية للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ما يلي:
(أ)

التنسيق بين الوكاالت التي تضطلع بمسؤوليات حيازة و/أو استخدام البيانات المتصلة بالمياه والمعلومات
الهيدرولوجية؛

(ب) تحديد احتياجات المستخدمين الحاليين أو المستخدمين المحتملين في المستقبل للبيانات المتصلة بالمياه والمعلومات
الهيدرولوجية ،بما فيها احتياجات المنظمات األخرى التي تقوم بجمع بيانات عن البيئة واألثر البيئي فيما يتعلق
باستخدام األراضي وتغيّر المناخ؛
(ج) تحديد المعايير (الدقة ،والضبط ،وحسن التوقيت ،وإمكانية الوصول إلى المعلومات ،إلخ) بالنسبة للبيانات التي
تتضمنها تلك االحتياجات؛
(د)

تصميم وإنشاء وتشغيل شبكات هيدرومترية من أجل قياس مختلف أنواع البيانات المطلوبة .وقد توجد حاجة إلى
شبكات من أجل استخدامات معينة وشبكات أساسية قد يك ِ ّمل بعضها بعضا ً أو قد تتداخل وظائفها وينبغي دمجها؛

(هـ) تقييم مدى م الءمة الشبكة الحالية لضمان وفاء البيانات والمعلومات التي يتم جمعها باحتياجات المستخدمين؛
(و)

إنشاء برنامج لمراقبة الجدودة يشمل مؤهالت الموظفين وتدريبهم وتطويرهم ،وتوثيق أساليب وإجراءات جمع
البيانات وتحليلها ،وشراء األجهزة ومعايرتها ،واستعراض التقارير والموافقة عليها؛

مالحظة:

(ز)

ترد إرشادات مفصلة في دليل تنفيذ نظم إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع
المنظمة رقم  )1100بشأن تقديم خدمات األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ وفقا ً للمعيار - ISO 9001:2015
نظم إدارة الجودة  -المتطلبات.

وضع أساليب الستنباط بيانات من المواقع التي أجريت فيها القياسات للنقاط أو المناطق التي تُع ّد البيانات ممثلة لها؛

(ح) جمع البيانات والمحاف ظة على مراقبة جودة عملية جمع البيانات عن طريق تفقد المنشآت والممارسات الميدانية
كلتيهما وفحصها؛
(ط) تجميع البيانات المتصلة بالمياه والمعلومات الهيدرولوجية ،التي تنتجها المنظمات غير الحكومية والمنظمات
الحكومية ومنظمات القطاع الخاص ،وضمان إمكانية االطالع عليها مستقبالً؛
(ي) بث البيانات ومعالجتها وحفظها والمحافظة على مراقبة جودة وأمن البيانات المحفوظة؛
(ك) إتاحة البيانات للمستخدمين متى وكيفما احتاجوا إليها .وقد يشمل ذلك مثالً:
''1

معلومات عن الظروف الهيدرولوجية الحالية في حوض أو منطقة ما أو في بلد بأكمله؛

''2

نشر البيانات واإلحصاءات الهيدرولوجية دورياً ،على شكل إحصاءات سنوية موجزة مثالً؛
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إعداد تقارير عن موارد المياه تُحلَّل فيها البيانات تحليالً شامالً .ويجوز أن تشمل وسائط مثل األطالس
وقواعد البيانات الهيدرولوجية في نظم المعلومات الجغرافية؛

''4

مواد إعالمية وتعليمية لفائدة الجمهور أو وسائل اإلعالم اإلخبارية أو المدارس؛

''5

حساب احتمال حدوث الظواهر الهيدرولوجية ،على أساس فترات تكرر الفيضانات التي تتسم بحجم
معيَّن مثالً؛

''6

دعم تبادل البيانات عالميا ً والبرامج والمشروعات الدولية؛

(ل)

إبالغ المستخدمين المحتملين بالمعلومات المتاحة لهم ،ومساعدتهم في االستفادة منها على أفضل وجه؛

(م)

تكييف أو استحداث أساليب وتكنولوجيات في المجاالت التالية:

(ن)
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''1

تصميم الشبكة؛

''2

أدوات وطرق الرصد؛

''3

نقل البيانات ومعالجتها؛

''4

التحليل والتنبؤ الهيدرولوجيان؛

''5

تحليل البيانات وتفسيرها وعرضها؛

إجراء بحوث في العمليات الهيدرولوجية وما يتصل بها من عمليات بغية مساعدة المستخدمين في تفسير
البيانات وفهمها؛

(س) إعداد تنبؤات وتحذيرات هيدرولوجية ونشرها؛
(ع) التعاون مع الوكاالت الحائزة لمعلومات عن المياه أو معلومات أخرى متصلة بالمياه مثل المعلومات عن كميات
المياه ونوعيتها ،والرواسب ،والمعلومات الجيولوجية الهيدرولوجية ،واستخدام المياه ،والطوبوغرافيا ،واستخدام
األراضي ،ومعلومات األرصاد الجوية؛
(ف) المشاركة في برامج ومشروعات دولية مع الوكاالت األجنبية المعنية بقطاع المياه؛
(ص) توفير معلومات هيدرولوجية إلدراجها في التقارير الدورية القطرية عن حالة البيئة والمساءلة في مجال المياه؛
(ق) إجراء دراسات متعلقة بتقييم موارد المياه ألغراض التنمية واالستدامة؛
(ر)

الفصل
2.1

المشاركة في تخطيط مشروعات موارد المياه وتنميتها وإدارتها.

2

شبكات الرصد الهيدرولوجي
إرشادات عامة

يجري األعضاء عمليات رصد هيدرولوجي عن طريق إقامة شبكات محطات رصد هيدرولوجي ووضع
2.1.1
أجهزة وأساليب وإجراءات رصد وحلقات اتصال وتشغيلها والحفاظ عليها.
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يجري األعضاء عمليات رصد هيدرولوجي وفقا ً للمتطلبات الوطنية وتحديثها عند االقتضاء.

2.1.2

ينبغي لكل عضو أن يكفل أن تكون األساليب التشغيلية المستخدمة في نقل البيانات موثوقة في ظل
2.1.3
َّ
الظروف المعاكسة وأن تُقلل نقاط الفشل الحرجة المحتملة إلى أقصى حد ممكن.
برنامج المراقبة الهيدرولوجية

2.2

ينبغي لألعضاء أ ن يضعوا وينفذوا برامج للمراقبة الهيدرولوجية تتكون من عدد من المكونات المترابطة:
(أ)

التشريعات والسياسات المتعلقة بالمياه؛

(ب) أهداف البرنامج؛
(ج) تصميم البرنامج؛
(د)

األنشطة الميدانية؛

(هـ) األنشطة المختبرية عند االقتضاء؛
(و)

إدارة البيانات؛

(ز)

تحليل البيانات؛

(ح) برنامج ضمان الجودة؛
(ط) التفسير وإعداد التقارير؛
(ي) استخدام المعلومات واتخاذ القرارات.
2.3

أهداف المراقبة

ينبغي أن يحدد كل عضو أهداف برنامج الرصد الهيدرولوجي الخاص به من حيث المنتجات التي سيقدمها ،وفقا ً للتشريعات
والسياسات واألولويات الحالية وفي ضوء الهياكل األساسية والموارد المتاحة.
2.4

شبكات محطات الرصد الهيدرولوجي

مالحظة:

ترد إرشادات مفصلة بشأن تصميم الشبكات في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم ،)168
المجلد األول ،الفصل .2

2.4.1

ينشئ كل عضو شبكة محطات رصد هيدرولوجي في إقليمه.

مالحظة:

يمكن أن يقوم تصميم الشبكات الهيدرومترية على مفهوم المحطات الرئيسية والثانوية ،على النحو الوارد في دليل
الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل .2

ينبغي لكل عضو أن يكفل أن تكون شبكة محطات الرصد الهيدرولوجي مالئمة إلتاحة تقييم عناصر
2.4.2
ً
ً
الدورة الهيدرولوجية وغيرها من الخواص الهيدرولوجية ألي منطقة تقييما متسما بدقة متسقة مع غرضه.
ينبغي لكل عضو أن يراعي احتياجات الدراسات أو البرامج العالمية أو اإلقليمية في تخطيط شبكات
2.4.3
محطات الرصد الهيدرولوجي.
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ينبغي لكل عضو أن يراعي احتياجات مختلف األعضاء المعنيين في تخطيط شبكات محطات الرصد
2.4.4
الهيدرولوجي ألحواض التصريف الدولية.
ينبغي أن يقوم األعضاء ،عند االقتضاء ،برصد ال هطول والتبخر النتحي ورطوبة التربة والمكافئ المائي
2.4.5
للثلج ألغراض هيدرولوجية وفقا ً لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم .)1160
اختيار مواقع محطات الرصد الهيدرولوجي

2.5

ينبغي أن يختار األعضاء لكل محطة موقعا ً يكفل استقرارية العمليات ،وتعرض األجهزة تعرضا ً سليما ً
2.5.1
وعملها بطريقة سليمة ،وإجراء عمليات رصد باستخدام أجهزة أو بعدم استخدام أجهزة.
مالحظة:
الفصل .2

ترد إرشادات تفصيلية في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول،

ينبغي أن يختار األعضاء لكل محطة مكانا ً وترتيبا ً يكفالن تشغيل المحطة باستمرار لعشر سنوات على
2.5.2
األقل ،ما لم تكن مكرسة لخدمة غرض محدد يبرر تشغيلها لفترة أقصر.

ينبغي أن يختار األعضاء موقعا ً لكل محطة مناخية مكرسة لألغراض الهيدرولوجية وفقا ً لمرجع النظام
2.5.3
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم .)1160
2.6

تحديد هوية محطات الرصد الهيدرولوجي

ينبغي أن يحدد األعضاء هوية كل محطة رصد هيدرولوجي بواسطة محدد هوية فريد واسم المحطة وإحداثياتها
الجغرافية واسم النهر وحوض النهر الرئيسي أو البحيرة الرئيسية أو المستودع أو المكمن المائي الرئيسي الذي توجد
المحطة فيه أو فوقه إن ُوجد.
2.7

المعلومات المتصلة بمحطات الرصد الهيدرولوجي

يحتفظ كل عضو بدليل محدَّث دائما ً لمحطات الرصد الهيدرولوجي التابعة له يتضمن المعلومات التالية لكل
2.7.1
محطة إن ُوجدت:
(أ)

اسم حوض النهر أو اسم النهر أو البحيرة أو المستودع المائي أو المكمن المائي ،واسم المحطة وإحداثياتها
الجغرافية؛

(ب) مستوى مرجع اإلسناد لرصدات مستويات المياه و/أو ارتفاع المحطة والنظام الجيوديسي المرجعي؛
(ج) مستوى سطح األرض في البئر المستخدمة لقياس المياه الجوفية؛
(د)

نوع المحطة (قياس المجرى المائي ،وقياس البحيرات ،ورصدات المياه الجوفية ،ورطوبة التربة ،والهطول،
والثلج ،والتبخر ،والترسب ،ونوعية المياه)؛

(هـ) العناصر المرصودة؛
(و)

أجهزة برنامج الرصد ووصفه؛

(ز)

مساحة مستجمع المياه في أعلى موقع المحطة بالكيلومترات المربعة؛
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(ح) معلومات عن الضبط والتنظيم االصطناعيين لتدفق المجرى المائي أو مستوى المياه ،وعن الظروف
المتصلة بالجليد؛
(ط) سجل المحطة الذي يشمل تاريخ البداية وتاريخ اإلغالق أو انقطاع التسجيالت ،والتغيرات في اسم المحطة،
والتغيرات في األجهزة أو برنامج الرصد ،والتغيرات في وحدات التسجيالت ،والتغيرات في مرجع اإلسناد،
والتغيرات في الموقع (اإلحداثيات) والم علومات المتعلقة بعمليات استخراج المياه وإعادة تغذيتها وإرجاعها
المتضمنة في عمليات الرصد أو المستبعدة منها بحسب الحالة؛
(ي) اسم المنظمة أو المؤسسة التي تقوم بتشغيل المحطة واإلشراف عليها؛
(ك) معلومات عن خواص حوض التصريف أو حوض المياه الجوفية ،بما فيها المنسوب والطوبوغرافيا والجيولوجيا
والهيدرولوجيا والنباتات والتنمية الحضرية والموارد المائية الرئيسية وتطور تصريف المياه.
في حالة إتاحة الرصدات عبر نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WMOينبغي أن يتبع األعضاء
2.7.2
األحكام المحددة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة
رقم .)1160
اإلشراف على محطات الرصد الهيدرولوجي

2.8

يتخذ كل عضو الترتيبات الالزمة لتفقد محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة له وفحصها دوريا ً لضمان حسن سير
األجهزة والحفاظ على مستوى عا ٍل من الرصدات.
مالحظات:
(أ)

ترد إرشادات تفصيلية في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل .2

(ب)

عمليات التفقد هذه منفصلة عن عمليات التفتيش الدوري والصيانة الدورية لألجهزة والمحطات الضرورية إلنجاز العمل
اليومي بكفاءة؛

(ج)

تشمل عمليات التفقد هذه فحص مرجع اإلسناد.

2.9

تكوين الرصدات

ينبغي أن يجري األعضاء ،في محطة الرصد الهيدرولوجي ،عمليات رصد لعنصر واحد على األقل من العناصر التالية:
(أ)

مستوى (منسوب) المياه في نهر أو بحيرة أو مستودع مائي أو كتلة مياه جوفية؛

(ب) التصريف (تدفق المجرى المائي)؛
(ج) الهطول؛
(د)

انتقال الرواسب و/أو الترسب؛

(هـ) درجة حرارة المياه وخواصها الفيزيائية األخرى؛
(و)

خصائص ومدى الغطاء الجليدي والثلجي؛

(ز)

الخواص الكيميائية والبيولوجية للمياه؛
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(ح) معدل وحجم االستخراج أو إعادة التغذية؛
(ط) رطوبة التربة.
2.10

برنامج الرصد واإلبالغ لمحطات الرصد الهيدرولوجي

مالحظة:

باإلضافة إلى القواعد الواردة في هذا القسم ،ترد إرشادات مفصلة بشأن برامج الرصد في دليل الممارسات
الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل .2

ينبغي أن يقوم األعضاء برصد المعالم لألغراض الهيدرولوجية على فترات منتظمة تكون مالئمة
2.10.1
للعناصر واألغراض ومتسقة مع النطاق الزمني الستجابة النظام (الحوض) ومدى تغير مستوى سطح النهر أو البحيرة.
ينبغي أن يكفل األعضاء عامةً وحدة توقيت الرصد داخل مستجمع مياه.

2.10.2

ينبغي أن يحدد األعضاء فترة اإلبالغ عن منسوب النهر والبحيرة والمستودع المائي التي تحقق االستخدام
2.10.3
التشغيلي المقصود والتي تكون كافية لرسم الخرائط المائية في ظل الفيضانات أو ظروف التحكم المتغيرة والتداخالت أو
التعرجات ا لمحتملة الناتجة عن تراوح منسوب البحيرة والتدفقات المتحكم بها وما إلى ذلك.
في حالة حدوث زيادات مفاجئة وخطرة في مستويات األنهار ،ينبغي لألعضاء إجراء رصدات واإلبالغ
2.10.4
عنها في أقرب وقت ممكن بغض النظر عن الوقت المعتاد للرصد ،تحقيقا ً لالستخدام التشغيلي المقصود.
ينبغي أن يكفل األعضاء أن تكون المعلومات الهيدرولوجية المخصصة ألغراض دولية بنسق الترميز
2.10.5
المناسب أو لغة الترميز المفتوحة وفقا ً لالتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف القائمة.
مالحظة:

ترد القواعد التي تحكم عمليات التبادل في أشكال شفرات دولية في المجلد األول من مرجع الشفرات  -الشفرات
الدولية ،المجلد األول - 3-المرفق الثاني من الالئحة الفنية للمنظمة ) :(WMOالباب دال  -التمثيالت المستمدة من
نماذج البيانات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306المجلد األول.

2.11

معدات الرصد وأساليبه

مالحظة:

باإلضافة إلى القواعد الواردة في هذا القسم ،ترد إرشادات مفصلة بشأن معدات الرصد وأساليبه في دليل
الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصول من  2إلى .7

يكفل كل عضو أن تكون القياسات والرصدات الخاصة بالمتغيرات الهيدرولوجية دقيقة بما يكفي لالستجابة
2.11.1
لالحتياجات الهيدرولوجية.
مالحظة:
الفصل .2

ترد إرشادات تفصيلية في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول،

2.11.2

ينبغي لكل عضو أن يجهز محطاته بأجهزة تمت معايرتها وأن يتولى صيانتها.

ينبغي لكل عضو أن يُع ّد مجموعة خاصة به من إجراءات التشغيل القياسية تكون متسقة مع الالئحة الفنية
2.11.3
للمنظمة ) ،(WMOومعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) ،(ISOوتغطي عملياته فيما يتعلق بالعناصر التالية من
معدات القياس وتقنياته:
(أ)

مواصفات المرافق والمعدات واإلجراءات التي ستُستخدم في معايرة مقاييس التيارات وغيرها من أجهزة قياس
العمق والسرعة؛
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(ب) أجهزة قياس مستويات المياه؛
(ج) المتطلبات التشغيلية للمعدات ،باستثناء نظم الكبالت الموجودة على الضفة ،التي استُخدمت في قياس تدفق
السوائل في القنوات المفتوحة من أجل سبر (عن طريق األسلوب المباشر) وتعليق معدات القياس (جهاز قياس
التيارات أو جهاز جمع عينات الرواسب مثالً) عند نقاط القياس؛
(د)

متطلبات تشغيل أجهزة قياس سرعة التيار ،وبناء هذه األجهزة ومعايرتها وصيانتها؛

(هـ) المتطلبات التشغيلية لقياس التصريف باستخدام الهدارات والقنوات الصغيرة؛
(و)

الشروط والمتطلبات الالزمة الستخدام أساليب تخفيف السوائل في قياس التصريف في القنوات المفتوحة؛

(ز)

المعدات والمتطلبات التشغيلية الخاصة باستخدام أجهزة دوبلر الصوتية لقياس مقاطع التيارات في قياس
التصريف؛

(ح) إنشاء وتشغيل محطة هيدرومترية لقياس التصريف؛
(ط) أساليب تحديد العالقة بين المنسوب والتصريف (منحنى التقدير) في محطة ما؛
(ي) أساليب تحديد العالقة بين المنسوب والسرعة والتصريف في محطة ما( .تُستخدم في إطار هذه التقنيات األساليب
القائمة على رادارات قياس سرعة المياه السطحية وأجهزة دوبلر الصوتية ذات الرؤية الجانبية لقياس مقاطع
التيارات)؛
(ك) أسلوب تحديد (تقدير) معدالت نقل الرواسب بواسطة التقنيات التقليدية والبديلة.
مالحظة:
من  2إلى .7

ترد إرشادات تفصيلية في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصول

2.11.4

ينبغي أن يدرج األعضاء هامش عدم اليقين في الرصدات الهيدرولوجية عند إبالغ البيانات.

ينبغي أن يجري األعضاء قياسات للعمق الثلجي والمكافئ المائي للغطاء الثلجي في مناطق موسومة
2.11.5
مجار ثلجية تجري فيها عمليات مسح سنوية للثلوج .وينبغي تحديد أماكن تلك المناطق والمجاري
بشكل دائم أو في
ٍ
الثلجية بحيث يوفَّر مؤشر موثوق به للمكافئ المائي للغطاء الثلجي على امتداد جزء كبير من حوض النهر.
مالحظة:

المجاري الثلجية :خط مرسوم وموسوم بشكل دائم يتم على امتداده أخذ عينات ثلجية أو قياس عمق الثلج في أوقات
مناسبة في محطات تفصلها مسافات محددة.

2.11.6

ينبغي أن يتيسر لكل عضو استعمال مختبر للرواسب مجهز ألداء الوظيفتين الرئيسيتين التاليتين:

(أ)

تحديد تركيزات الرواسب المعلقة في عينات تُجمع من المجاري المائية؛

(ب) تحديد توزيع أحجام جسيمات الرواسب المعلقة والمواد المكونة لقاع المجرى المائي ورواسب المستودعات المائية.
2.12

جمع البيانات الهيدرولوجية ومعالجتها ونشرها

مالحظة:

ترد إرشادات مفصلة عن جمع البيانات الهيدرولوجية ومعالجتها ونشرها في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصالن  9و.10
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ينبغي أن يجمع كل عضو سجالته وبياناته الهيدرولوجية ويحفظها.

2.12.1

ينبغي أن يضع األعضاء عمليات مستمرة لحفظ كل البيانات الهيدرولوجية المعرضة للفقدان بسبب تدهور
2.12.2
ً
وسيط البيانات أو تقادم نسق البيانات مثال ،ولرقمنة البيانات الحالية والسابقة بأنساق حاسوبية يسهل االطالع عليها.
مالحظة:

ترد إرشادات مفصلة في المبادئ التوجيهية الخاصة بإنقاذ البيانات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم .)1146

2.12.3

ينبغي أن يحتفظ كل عضو في محفوظاته بمجموعة محدَّثة دائما ً من البيانات الهيدرولوجية المتاحة في إقليمه.

ينبغي أن يختار األعضاء وحدات الوقت المستخدمة في معالجة البيانات الهيدرولوجية ألغراض التبادل
2.12.4
الدولي من بين ما يلي:
(أ)

السنة التقويمية الغريغورية؛

(ب) شهور هذا التقويم؛
(ج) متوسط اليوم الشمسي ،من منتصف الليل إلى منتصف الليل ،وفقا ً للتوقيت المحلي ،عندما تتيح البيانات ذلك؛
(د)

أي فترات أخرى متفق عليها في حالة أحواض التصريف الدولية أو في حالة أحواض التصريف الموجودة في
نوع المنطقة نفسه.

ينبغي أن يكفل األعضاء إمكانية حساب المجاميع أو المتوسطات المتعلقة بكل أو معظم البيانات التالية
2.12.5
المستمدة من مجموعة من محطات الرصد الهيدرولوجي لكل شهر وللسنة:
(أ)

منسوب النهر أو البحيرة أو المستودع المائي أو المياه الجوفية؛

(ب) التصريف (تدفق المجرى المائي)؛
(ج) انتقال الرواسب؛
(د)

درجة حرارة المياه؛

(هـ) الخصائص الكيميائية للمياه.
ينبغي أن يكفل األعضاء إمكانية معالجة الخصائص التالية ،لكل سنة ،بالنسبة لمجموعة من محطات
2.12.6
المياه السطحية:
(أ)

متوسط القيم الفورية القصوى والقيم اليومية الدنيا لمناسيب المياه وتدفق المجرى المائي؛

(ب) التواتر اإلحصائي لمتوسط المناسيب اليومية و/أو متوسط التصريف اليومي للمياه؛
(ج) المتوسط األسبوعي لتصريفات المواد المعلقة  -الرواسب؛
(د)
2.12.7

(أ)

المكونات الكيميائية في المجاري المائية.
القيم المقيسة لتركيز
ِّ
ينبغي أن يعالج األعضاء الخصائص التالية ،لكل سنة ،بالنسبة لمجموعة من محطات المياه الجوفية:
القيمتان القصوى والدنيا لمستويات المياه الجوفية؛
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(ب) التواتر اإلحصائي لمتوسط مستويات المياه الجوفية اليومية؛
المكونات الكيميائية في المياه الجوفية.
(ج) القيم المقيسة لتركيز
ِّ
ينبغي أن يحسب األعضاء المتوسطات السنوية الطويلة األجل والشهرية لبعض العناصر بالنسبة
2.12.8
لمجموعة من محطات الرصد الهيدرولوجي داخل أقاليمهم ،حيث توجد سجالت متصلة لعشر سنوات على األقل.
ينبغي أن يكفل كل عضو النشر المنتظم للبيانات الهيدرولوجية في شكل مناسب ،بما في ذلك تفاصيل
2.12.9
محطة الرصد الهيدرولوجي التي تق ّدِم تلك البيانات ،بحسب االقتضاء:
(أ)

اسم النهر أو البحيرة أو المستودع المائي أو طبقة المياه الجوفية ،واسم المحطة وإحداثياتها الجغرافية؛

(ب) منسوب مرجع اإلسناد للرصدات باألمتار؛
(ج) مساحة مستجمع المياه فوق المحطة بالكيلومترات المربعة؛
(د)

تفاصيل أساليب الرصد وخصائص األجهزة؛

(هـ) فترة التسجيل؛
(و)

معلومات عن عمليات التحويل الرئيسية والضوابط االصطناعية في أعلى المجرى المائي؛

(ز)

البيانات الهيدرولوجية وخصائصها اإلحصائية ،عند االقتضاء.

2.12.10

متى نُشرت متوسطات طويلة األجل ،تعيَّن على األعضاء ذكر الفترة التي تغطيها تلك المتوسطات.

ينبغي أن يستخدم األعضاء نظام الوحدات الدولي ،كما حددته المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) ،(ISOفي
2.12.11
المطبوعات العلمية وغيرها من الوثائق العلمية ،باستثناء الحاالت التي تشير فيها ممارسات المنظمة إلى خالف ذلك.
مالحظة:

ترد إرشادات بشأن استخدام هذه الوحدات في المعيار " ISO 80000-1:2009الكميات والوحدات".

ينبغي أن تكون الرموز والوحدات الموصى بها المستخدمة لألغراض الهيدرولوجية على النحو الوارد في
2.12.12
ً
دليل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للرموز والوحدات الهيدرولوجية (الذي يجري إعداده حاليا باالستناد إلى التذييل
المعنون "الرموز والوحدات").
2.13

إجراءات األمان

يكفل كل عضو تحديد إجراءات األمان المناسبة وتوثيقها واتباعها في كل عملياته .ويكفل األعضاء أن
2.13.1
تستوفي تلك اإلجراءات كل المتطلبات القطرية ،بما فيها المدونات القانونية والصحية والمدونات المتعلقة باألمان.
ينبغي أن يضع كل عضو دليالً إلجراءات األمان الوطنية يشدد على االحتياطات والممارسات المحددة
2.13.2
الخاصة بظروف البلد المعني.
مالحظة:

باإلضافة إلى القواعد الواردة في هذا القسم ،توصى البلدان بالرجوع إلى دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)168المجلد األول ،الفصل  ،8الذي يحتوي على إرشادات مفصلة بشأن إجراءات األمان.
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التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية
إرشادات عامة

3.1

على كل عضو أن يكفل ،قدر اإلمكان ،إصدار تنبؤات وتحذيرات هيدرولوجية لحماية سكانه من الظروف الهيدرولوجية
الخطرة وألغراض عمليات إدارة المياه.
مالحظة:

ترد إرشادات تفصيلية بصدد مبادئ وممارسات التنبؤات الهيدرولوجية في الفصل  7من دليل الممارسات
الهيدرولوجية ،المجلد الثاني :الهيدرولوجيا – إدارة موارد المياه وتطبيق الممارسات الهيدرولوجية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)168ومرجع التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم ،)1072
ومرجع تقدير التدفق المنخفض والتنبؤ به (مطبوع المنظمة رقم .)1029

3.2

تنظيم مرفق التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية

ينبغي تنظيم مرفق التنبؤ الهيدرولوجي بحيث يكفل التنسيق واالتصال بكفاءة ،بما في ذلك جمع البيانات
3.2.1
الهيدرولوجية وتبادلها ،فيما بين جميع الكيانات المعنية ومع المسؤولين عن توفير بيانات وتنبؤات األرصاد الجوية.
ويكفل األعضاء تحديد مسؤولياتهم وسلطاتهم بوضوح متى كانت هيئات منفصلة تق ّدِم خدمات التنبؤ
3.2.2
والتحذير في مجال األرصاد الجوية وخدمات التنبؤ والتحذير في مجال الهيدرولوجيا.
التركيز على المستخدم

3.3

ينبغي أن يحدد األعضاء المستخدمين ويراعوا احتياجاتهم ومتطلباتهم من حيث التنبؤات والتحذيرات
3.3.1
الهيدرولوجية في ممارساتهم المتعلقة باتخاذ القرارات .وينبغي أن تُدرج احتياجات ومتطلبات المستخدمين في نواتج
التنبؤ الهيدرولوجي ،ومهلتها الزمنية ،وحاالت عدم اليقين ذات الصلة ،وتواتر اإلصدار ،وشكل االتصال ،وما إلى ذلك.
وينبغي الحفاظ على التنسيق الوثيق مع المستخدمين وإنشاء آليات فعالة لتلقي التعقيبات.

3.3.2

وينبغي أن يضمن األعضاء مواصلة تعزيز الخدمات التي يقدمها نظام التنبؤ بغية زيادة عدد المستخدمين
3.3.3
وأنواعهم التي قد تختلف بحسب الحالة الهيدرولوجية.
3.4

برنامج التنبؤات والتحذيرات

3.4.1

أنواع التنبؤات والتحذيرات واالستشارات التي تصدر

استناداً إلى احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم ،ينبغي أن يق ّدِم األعضاء نواتج التنبؤات الهيدرولوجية ذات
3.4.1.1
الطبيعة والمهلة الزمنية المختلفتين .وينبغي أن تشتمل هذه النواتج على مختلف نطاقات التنبؤ:
(أ)

تنبؤات وتحذيرات بالفيضانات الخاطفة لفترات تصل إلى عدة ساعات؛

(ب) تنبؤات وتحذيرات هيدرولوجية قصيرة األجل تُفهم عموما ً على أنها تغطي فترات تصل إلى  3أيام؛
(ج) تنبؤات وتحذيرات هيدرولوجية متوسطة النطاق توفر ُمهل زمنية تصل إلى  10أيام؛
(د)

تنبؤات وتوقعات شبه موسمية إلى موسمية تتجاوز مدتها  10أيام ،وتقدم أوصاف الظروف الهيدرولوجية لفترات
زمنية معينة.

مالحظة:

تعد النطاقات الزمنية المحددة للتنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية إرشادية وتختلف بالنسبة لألحواض الفردية
حسب وقت استجابتها واستمرار تأثير الظروف الهيدرولوجية األولية.
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3.4.1.2

(أ)

العناصر الهيدرولوجية األساسية التي ينبغي إصدار تنبؤات بالنسبة لها هي كما يلي:

مستويات المياه (منسوب النهر /البحيرة) ألوقات محددة؛ وكذلك سرعة الماء وتصريفه عند الحاجة ألغراض
المالحة ،و /أو إمدادات المياه و /أو من أجل متطلبات أخرى؛

(ب) في فترات الفيضان ،األوقات التي يرتفع فيها مستوى الماء إلى مستوى أعلى من المستوى المنذر بالخطر،
ومرحلة الذروة (وربما سرعة الماء و /أو تصريفه) ووقت حدوثها ،والمدة التي تسبق المستوى المنذر بالخطر؛
(ج) األحوال الجليدية على األنهار والبحيرات والمستودعات المائية؛
(د)

حجم صرف المياه وتوزيعه الزمني لفترات زمنية مختلفة (فترات ارتفاع مستوى التدفقات وانخفاضه ،وفترات
شهرية وموسمية وسنوية)؛

(ه) ظروف الجفاف الهيدرولوجي (مثل مناسيب /تصريفات المياه المنخفضة بشكل غير عادي وفقا ً لقيم طويلة األجل)؛
(و)

حاالت عرام العواصف وارتفاعات األمواج في مصبات األنهار ،والمناطق الساحلية والبحيرات والمستودعات
المائية الكبيرة؛

(ز)

أي بارامترات إشكالية أو مهمة لنوعية المياه (مثل ملوحة المياه الجوفية)؛

وينبغي توفير االحتماالت المرتبطة بالعناصر المذكورة أعاله كلما أمكن ذلك.
من أجل فهم التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية وتوقعها على أوسع نطاق ممكن في أي مجتمع ،ينبغي
3.4.1.3
إصدار معلومات هيدرولوجية بشكل روتيني على النحو التالي:
(أ)

معلومات بشأن الحالة الهيدرولوجية الفعلية (بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،مناسيب المياه والتصريفات
وبارامترات نوعية المياه في األنهار ،ومصبات األنهار ،والمناطق الساحلية ،والبحيرات والمستودعات المائية؛
واألحوال الجليدية؛ ومستويات المياه الجوفية؛ ورطوبة التربة؛ والهطول؛ والمكافئ المائي للغطاء الثلجي؛ ورقعة
الغطاء الثلجي)؛

(ب) ينبغي أن تكون المعلومات الموضحة أعاله مصحوبة ،قدر اإلمكان ،بإشارات إلى القيم العادية والتغير الطبيعي،
كما هو الحال في الوقت المقابل من السنة ،بهدف توفير سياق يساعد على فهم معنى الرصدات؛
(ج) تقييم األحوال التي تفضي إلى المستويات العالية والصرف؛
(د)

تقييم األحوال التي قد تدل على توقع حدوث ظروف جفاف في المستقبل.

3.4.2

نظام اإلنذار المبكر

3.4.2.1

ينبغي أن يقدم األعضاء تحذيرات هيدرولوجية من خالل تنفيذ نظام إنذار مبكر.

ينبغي أن تتضمن معلومات التحذير ،قدر اإلمكان ،معلومات عن آثار األخطار الهيدرولوجية على األفراد
3.4.2.2
والمجتمعات ،بما في ذلك البنية التحتية والممتلكات األخرى.
3.5

المتطلبات من البيانات

3.5.1

جمع البيانات وإرسالها

ينبغي أن يصمم األعضاء شبكات من محطات الرصد الهيدرولوجي بحيث توفر البيانات الرصدية
3.5.1.1
الالزمة إلعداد التنبؤات والتحذيرات والنشرات الهيدرولوجية المذكورة في القسم .3.4.1
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وينبغي أن يتخذ كل عضو الترتيبات الالزمة لكي يتم في الوقت المناسب جمع وتوزيع البيانات المطلوبة
3.5.1.2
إلعداد التنبؤات والتحذيرات واالستشارات المحددة في القسم .3.4.1
ولتشغيل خدمات التنبؤ والتحذير في مجال الهيدرولوجيا ،ينبغي أن يكفل األعضاء توافر الرصدات
3.5.1.3
الهيدرولوجية ورصدات األرصاد الجوية وتنبؤات األرصاد الجوية بدقة وتواتر مناسبين.

رصدات األرصاد الجوية وبيانات التنبؤ

3.5.2

ينبغي أن تكون السمات المرغوب فيها لرصدات األرصاد الجوية وبيانات التنبؤ ألغراض التنبؤ الهيدرولوجي على
النحو المبين في الفقرة .5.2.3
اختيار تقنيات التنبؤ

3.6

ينبغي أن يراعي مرفق التنبؤ الهيدرولوجي في اختيار تقنية التنبؤ احتياجات التنبؤ (المتغير الهيدرولوجي ،والمهلة
الزمنية للتنبؤ) ،وسمات النظام ،والبيانات المتاحة (وتوافرها في الوقت الفعلي أو في فترات كافية) ،والموارد المتاحة،
وكذلك – ضمن أمور أخرى – الخبرة المكتسبة من التحقيقات والمقارنات بين التقنيات .وينبغي تفضيل اتباع نهج
شحيح ،ال سيما في خدمات التنبؤ الهي درولوجي في مراحل تطورها األولية ،مع إعطاء األولوية للنماذج البسيطة التي
تتطلب كما ً منخفضا ً من البيانات/التقنيات البسيطة ذات العبء الحاسوبي المنخفض.
مالحظة:

3.6.1

ترد معلومات عن تقنيات التنبؤ في الفصل  7من دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد الثاني :الهيدرولوجيا –
إدارة موارد المياه وتطبيق الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168ومرجع التنبؤ بالفيضانات
واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم .)1072

استخدام التنبؤات بكمية الهطول ) (QPFفي التنبؤ مع النماذج الهيدرولوجية

ينبغي أن تقوم التنبؤات الهيدرولوجية على أفضل ما توفره توليفة رصد كميات األمطار والتنبؤ بها من
3.6.1.1
بيانات من حيث توقيت التنبؤ المناسب ودقته.
ينبغي أن يكون القرار المتعلق باستخدام التنبؤات بكمية الهطول ) (QPFفي التنبؤ الهيدرولوجي قراراً
3.6.1.2
ً
تشغيليا ً قائما على المعلومات الهيدرولوجية التالية المتصلة بحدث التنبؤ:
(أ)

الخطأ المحتمل في التنبؤات بكمية الهطول من حيث الحجم ،والمكان والتوقيت ،مع مراعاة نواتج البيانات
المرصودة المثلى لنطاقات التنبؤ؛

(ب) كيفية انتقال هذه األخطاء عن طريق تقنية التنبؤ الهيدرولوجي وتأثيرها على دقة التنبؤ الهيدرولوجي؛
(ج) كيفية تأثر مستخدم التنبؤات نتيجة لتفاوت مهلة التنبؤ وتفاوت مستويات دقة التنبؤ.
3.6.2

تعديل التنبؤات

عند توافر معلومات جديدة ،ينبغي أن تُعدل التنبؤات الهيدرولوجية بطريقة تتيح االستفادة الكاملة من المعارف المتوفرة
لدى المتنبئ وحكمه .وينبغي االستعانة بتقنيات التعديل المؤتمتة ،حيثما ُوجدت ،في عملية تعديل التنبؤ .وينبغي
استكشاف إمكانية تشغيل النماذج الهيدرولوجية في وضع التحديث ،أو تطبيق تقنيات تصفيف البيانات ،أو تصحيح التنبؤ
العشوائي أو تقنيات التعديل األخرى.
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مالحظة:

3.6.3

ترد معلومات عن تقنيات تعديل التنبؤات في الفصل  7من دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد الثاني:
الهيدرولوجيا – إدارة موارد المياه وتطبيق الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168ومرجع التنبؤ
بالفيضانات واإلنذار بها (مطبوع المنظمة رقم .)1072

عدم اليقين في التنبؤات الهيدرولوجية

على مرفق التنبؤ الهيدرولوجي أن يضع الئحة إدارية (كأن يعد و /أو يتبع مبادئ توجيهية) لطريقة
3.6.3.1
التعبير عن التنبؤات وأخطائها المحتملة.
وينبغي أن يضطلع المرفق أيضا ً بأي أنشطة تعليمية مطلوبة لضمان فهم مستخدم التنبؤ ليس للتنبؤ
3.6.3.2
فحسب ،ولكن أيضا ً للخطأ المحتمل فيه.
3.7

الفيضانات الخاطفة

في المناطق التي تشكل فيها الفيضانات الخاطفة مخاطر كبيرة على حياة البشر ،يجب أن يوفر مرفق
3.7.1
التنبؤ الهيدرولوجي تنبؤات وتحذيرات بشأن الفيضانات الخاطفة تقوم على األقل على تقييم الظروف الهيدرولوجية
األولية وكثافة الهطول المتوقعة .وللتمكين من القيام بذلك ،يلزم أن يكفل مرفق التنبؤ الهيدرولوجي ما يلي:
(أ)

البث السريع للرصدات الميدانية إلى مكتب التنبؤات؛

(ب) حساب التنبؤ بسرعة؛
(ج) بث التنبؤ بسرعة إلى المستخدم النهائي.
وينبغي أن يمنح المرفق األولوية لتوفير التحذيرات العامة للفيضانات الخاطفة في الحاالت التي يؤدي فيها
3.7.2
إعداد تنبؤات محددة خاصة بالموقع إلى تأخيرات غير مقبولة.
3.8

فيضان الغمر (فيضان المياه السطحية)

في المناطق التي يحدث فيها فيضان الغمر وأي تدفق جانبي إلى الداخل (تدفق مياه داخل إلى نهر أو
3.8.1
بحيرة أو مستودع مياه على طول أي امتداد من جزء المستجمع المجاور لهذا االمتداد) ،ينبغي التأكد من شدة األمطار
التي يُحتمل أن تسبب مشكالت.
وينبغي إصدار تحذيرات عند التعرض لمثل هذه األمطار الشديدة أو عندما يُرى أنها وشيكة الحدوث ،مع
3.8.2
مراعاة الظروف السابقة والتنبؤات الحالية بكمية الهطول وما إلى ذلك.
وينبغي أن يضمن مرفق التنبؤ الهيدرولوجي أن جميع األشخاص المعنيين ،بمن فيهم المستخدمون،
3.8.3
يدركون الفرق بين فيضان الغمر والفيضان الذي تسببه األنهار وحاالت عرام العواصف.
3.9

انهيارات السدود وانفجارات البحيرات الجليدية

3.9.1

ينبغي أن يقيّ م األعضاء مخاطر الفيضانات القادمة من السدود والبحيرات الجليدية في أراضيهم.

وبالنسبة للسدود التي يسبب انهيارها أضراراً فادحة في الممتلكات و /أو خسائر في األرواح ،ينبغي
3.9.2
ً
إجراء حساب مسبق لحجم الفيضان في أدنى المجرى المائي وللمستويات المنذرة بالخطر استنادا إلى شتى أنواع
اإلخفاق االفتراضية بما فيها أسوأ الحاالت الممكنة.
وينبغي إجراء االستعدادات لكي تكون هذه المعلومات متاحة لالستخدام فوراً للوكاالت ذات الصلة
3.9.3
المسؤولة بشكل أساسي عن حماية األرواح والممتلكات في حالة حدوث انهيار.
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تدفقات الحطام وفيضانات الحطام

3.10

في البيئات العالية الطاقة (مثل مستجمعات الجبال الشديدة االنحدار) حيث ُحددت تدفقات الحطام أو فيضانات الحطام
بوصفها خطراً كبيراً على البنية التحتية أو السكان أو الموارد في المصب ،ينبغي لألعضاء وضع خدمة لإلنذار
والتحذير المبكرين بتلك األحداث.
مصبات األنهار والمناطق الساحلية بما في ذلك عرام العواصف

3.11

في الحاالت التي تكون فيها األراضي المجاورة لمصب نهر أو لساحل معرضة ألضرار نتيجة الفيضان،
3.11.1
أو في الحاالت التي تؤثر فيها المناسيب و /أو التصريفات القصوى في مصب النهر على أنشطة المالحة ،ينبغي إصدار
تنبؤات بالمناسيب و /أو التصريفات عند مصب النهر .وباإلضافة إلى ذلك ،عادة ما يلزم توافر التنبؤات بالمناسيب و/
أو التصريفات عند مصب النهر لتحديد الحالة الحدية لنموذج هيدروليكي للتنبؤ بفيضانات األنهار.
وفي المناطق التي يُحتمل أن يمثل فيها عرام العواصف مشكلة ،ينبغي أن يستخدم مرفق التنبؤ
3.11.2
الهيدرولوجي نواتج مرفق األرصاد الجوية ،وأن يركز على توفير تحذيرات معممة بعرام العواصف عندما يحدث
تأخير غير مقبول نتيجة إعداد تنبؤات محددة وخاصة بالموقع.
مالحظة:

إذا واجه المرفق مشكلة متعلقة بمصب النهر ولم تتوفر لديه الموارد الالزمة لتطبيق إجراء دينامي لتوجيه مسارات
المياه لمواجهة المشكلة ،فإنه قد يحصل على نتائج ُمرضية باستخدام عالقة بيانية إمبيريقية تشمل التصريف في
أعلى المجرى المائي ومد البحر المفتوح ومنسوب مصب النهر.

3.12

الفيضان في المناطق الحضرية

في الم ناطق الحضرية ،ينبغي أن يتمتع مرفق التنبؤ الهيدرولوجي بالقدرة على تقديم تحذيرات قائمة على التنبؤات بكمية
الهطول ويمكن مقارنتها بالعاصفة التصميمية لنظم التصريف الحضرية وأي هياكل تحت سطحية ذات صلة.
فيضان المياه الجوفية

3.13

ينبغي أن يحدد مرفق التنبؤ الهيدرولوجي المناطق المعرضة لفيضانات المياه الجوفية .وينبغي ،عند االقتضاء ،تقييم
اآلثار المتوقعة للمياه الجوفية على الهياكل تحت السطحية والسطحية.
3.14

التنبؤات بانخفاض التدفق

3.14.1

التنبؤات بإمدادات المياه

ينبغي ،عند االقتضاء ،إصدار تنبؤات هيدرولوجية متوسطة األجل وشبه موسمية إلى موسمية للتمكين من تشغيل نظم
إمدادات المياه بكفاءة .وينبغي عادةً أن تراعي هذه التنبؤات الطقس المستقبلي ،ولذا ينبغي عموما أن تأخذ شكالً احتمالياً.
مالحظات:
(أ)

تنبؤات إمدادات المياه هي بيان بالحجم المتوقع للمياه المتاحة مع التوزيع الزمني واالحتماالت ذات الصلة ،كلما كان ذلك
ممكنا ً لفترة محددة ومنطقة معينة.

(ب) ترد في الفصل  7من دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد الثاني :الهيدرولوجيا – إدارة موارد المياه وتطبيق
الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168والمبادئ التوجيهية بشأن التنبؤات الهيدرولوجية الموسمية (قيد
اإلعداد) معلومات عن التقنيات المستخدمة إلصدار التنبؤات بإمدادات المياه والتنبؤات بإمدادات المياه التي تستخدم
مدخالت عشوائية في نماذج لتدفق المجرى المائي المتواصل أو تستخدم تحليالت احتمالية لخرج نموذجي استناداً إلى
بيانات تاريخية.
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3.14.2

التنبؤات بمستوى المياه

في ظل ظروف استمرار انخفاض التدفق ،تصبح التنبؤات الهيدرولوجية القصيرة األجل والمتوسطة األجل لمستوى
المياه (وأعماق المياه) مهمة وينبغي إصدارها للتمكين من تشغيل المجرى المائي بكفاءة ،خاصة في حالة األنهار
الصالحة للمالحة .وقد تتطلب إمدادات المياه لمحطات معالجة مياه الشرب أو نظم التبريد في محطات الطاقة أيضا ً
تنبؤات بمستوى المياه (وعلو المياه) في موقع محطات الضخ.
3.14.3

التنبؤات بالجفاف الهيدرولوجي

ينبغي أن يقيّم مرفق التنبؤ الهيدرولوجي بانتظام الظروف التي قد تنذر ببداية فترة من الجفاف الهيدرولوجي ،وينبغي
نشر تقييماته للوضع بصفة منتظمة.
3.15

ظواهر المناطق الباردة

3.15.1

مراقبة الثلج

في المناطق التي يتساقط فيها الثلج ،ينبغي أن يضمن مرفق التنبؤ الهيدرولوجي مراعاة هذا األمر عند
3.15.1.1
إصدار التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية.
3.15.1.2

وينبغي أن تضمن إجراءات التبليغ إفادة المتنبئ بطبيعة الهطول (ثلج أو مطر) وكميته.

وينبغي إجراء مسوح ثلجية في األجزاء التي يمكن الوصول إليها من األحواض النهرية كلما كان ذلك
3.15.1.3
ً
ضروريا للمحافظة على تقدير كمي مستمر لحالة الغطاء الثلجي وحالة المكافئ المائي للغطاء الثلجي.
3.15.1.4

وينبغي النظر في نواتج االستشعار الساتلي عن بُعد للمكافئ المائي للغطاء الثلجي وكذلك القياسات

في الموقع.
3.15.2

نمذجة التراكم الثلجي

عند وجوب اتخاذ قرار بشأن استخدامات المياه الذائبة الموسمية أو تخفيف األخطار ،ينبغي إجراء نمذجة الغطاء الثلجي
وذوبان الثلج كمكونات لتقنيات التنبؤ لتفسير ديناميات الثلج وتدفقات المياه الذائبة الخارجة ذات الصلة.
3.15.3

التنبؤات بالجليد

لتكون الجليد والحشر الجليدي .وينبغي أيضا ً تقدير
ينبغي أن يحدد مرفق التنبؤ الهيدرولوجي المناطق النهرية المعرضة ّ
اآلثار المتوقعة لحاالت الحشر الجليدي على مستويات المياه.
3.16

نشر التنبؤات والتحذيرات واإلبالغ عنها

ينبغي أن يكفل األعضاء إعداد التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية ونشرها في الوقت المناسب على المستخدمين
المعنيين .وينبغي أن تكون هذه المعلومات مناسبة للغرض من أجل إدماجها في عمليات صنع القرار واإلجراءات
المتعلقة بحماية األرواح والممتلكات والرفاه العام للجمهور.
مالحظة:

يُعد نشر التحذيرات أحد المكونات الرئيسية لنظام اإلنذار المبكر.

3.17

التثقيف العام والتوعية العامة

ينبغي أن يشارك األعضاء في أنشطة التثقيف والتوعية والتأهب الرامية إلى مساعدة المواطنين والمستخدمين
المتخصصين على أفضل استفادة من معلومات التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية ،وفهم التهديدات المحتملة للفيضانات
والجفاف ،وإدراك إجراءات االستجابة المناسبة .ويجدر باألعضاء السعي جاهدين إلتاحة هذه النواتج لغير المتخصصين
والمتخصصين.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
مالحظة:

يُع ّد تعزيز قدرة المستخدمين على االستجابة من خالل التثقيف العام والتوعية العامة مكونا ً رئيسيا ً لنظم اإلنذار
المبكر الشاملة.

3.18

تقييم التنبؤات والتحقق منها
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ينبغي أن يراقب مرفق التنبؤ الهيدرولوجي جودة ما ينتجه باستمرار .وينبغي أن تركز هذه المراقبة على قيم التنبؤات
بالنسبة للمستخدمين المحتملين وبالتالي ،ينبغي أن يستند التقييم إلى دقة هذه القيم وتوقيتها المناسب ،باإلضافة إلى مدى
استجابة المستخدمين عند إصدار التنبؤات والتحذيرات.
مالحظة:

ترد معلومات عن التحقق من التنبؤات التشغيلية في الفصل  7من دليل الممارسات الهيدرولوجية ،المجلد الثاني:
الهيدرولوجيا – إدارة موارد المياه وتطبيق الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168وفي المبادئ
التوجيهية بشأن التحقق من التنبؤات الهيدرولوجية (قيد اإلعداد).

3.19

األحواض الدولية

ينبغي لألعضاء تنظيم تبادل التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية بشأن األحواض الدولية على أساس اتفاقات ثنائية أو
متعددة األطراف .وينبغي تضمين االتفاقات أحكاما ً تنص على قابلية االستخدام الفعلي لنواتج التوقعات والتنبؤات (مثالً
عن طريق إدراج متطلبات لإلسناد المرجعي المشترك ،والعمل بنظم موحدة للوحدات ،ومعالجة مسائل تباين اللغات
والمناطق الزمنية) (انظر المالحظة .)2.10.5

الفصل

4

مراقبة نوعية المياه

مراقبة نوعية المياه
ينبغي أن يضع األعضاء برنامجا ً أو أكثر لمراقبة نوعية المياه ،على النحو المحدد في مرجع مراقبة نوعية المياه
(قيد اإلعداد).

الفصل

5

5.1

خدمات األرصاد الجوية لألغراض الهيدرولوجية
إرشادات عامة

ينبغي أن يكفل كل عضو موثوقية معلومات األرصاد الجوية الضرورية التي تنشر من أجل تلبية
5.1.1
المتطلبات الهيدرولوجية وانتظام نشر تلك المعلومات وتكيفها مع متطلبات واضحة وثابتة.
ينشئ كل عضو حلقة اتصال بين مرفق (مرافق) الهيدرولوجيا والمركز الوطني لألرصاد الجوية التابعين
5.1.2
له تُص َّمم وفقا ً الحتياجاته الوطنية.
مالحظة:

المركز الوطني لألرصاد الجوية هو مركز مسؤول عن تنفيذ المهام الالزمة للوفاء بالمتطلبات وااللتزامات الوطنية
والدولية للعضو في إطار النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ( (GDPFSالالئحة الفنية ،المجلد األول -
المعايير العامة لألرصاد الجوية والممارسات الموصى بها ،مطبوع المنظمة رقم .)49

5.2

الرصد الجوي لألغراض الهيدرولوجية

ينبغي لكل عضو أن ينشر الرصدات الجوية الواردة في الجدول التالي والمطلوبة لتحليل استجابة أحواض
5.2.1
التصريف للتغيرات في األحوال الجوية.
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تتعلق الرصدات الجوية التي تُجري في هذه المحطات لخدمة األغراض الهيدرولوجية بعنصر واحد على
5.2.2
األقل من عناصر األرصاد الجوية الواردة في الجدول التالي ،بحسب االقتضاء.
ينبغي أن يكون عدم يقين رصد العناصر الجوية من أجل األغراض الهيدرولوجية وفترة اإلبالغ
5.2.3
ألغراض التنبؤ الهيدرولوجي على النحو الوارد في الجدول التالي:
مالحظة:

دقة الرصد أو القراءة هي أصغر وحدة تقسيم في مقياس ما يمكن قراءتها بصورة مباشرة أو تقديرية.

العنصر
(أ) الهطول  -الكمية والشكل*
(ب) عمق الثلج
(ج) المكافئ المائي للغطاء الثلجي
(د) درجة حرارة الهواء
(هـ) درجة الحرارة بالبصيلة المبللة
(و) صافي اإلشعاع

(ز) تبخر الحوض
(ح) درجة حرارة السطح  -الثلج
(ط) مرتسمات درجة الحرارة  -الثلج
(ي) الرياح :السرعة
(ك) مدة سطوع الشمس
(ل) الرطوبة النسبية
*
**

عدم اليقين
 2 ±مم تحت  40مم
 %5 ±فوق  40مم
 2 ±سم تحت  20سم
 %10 ±فوق  20سم
 2 ±مم تحت  20مم
 %10 ±فوق  20مم
 0.1 ±درجة مئوية
 0.1 ±درجة مئوية
 0.4 ±ميغاجول/المتر المربع/اليوم
دون  8ميغاجول/المتر المربع/اليوم
 %5 ±فوق  8ميغاجول/المتر
المربع/اليوم
 0.5 ±مم
 1 ±درجة مئوية
 1 ±درجة مئوية
%10 ±
االتجاه 10 ± :درجات مئوية
 0.1 ±ساعة
%1 ±

فترة اإلبالغ ألغراض التنبؤ
الهيدرولوجي
 6ساعات**

يوميا ً
يوميا ً
 6ساعات
 6ساعات
يوميا ً

يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
 6ساعات
يوميا ً
 6ساعات

سيكون من الضروري تمييز شكل الهطول (سائل أو صلب) في بعض األماكن.
كثيرا ً ما يقتضي األمر أن تكون مهلة اإلبالغ في حالة أحواض الفيضانات الخاطفة ساعتين أو أقل؛ وقد تكون القيم اليومية
كافية في أماكن أخرى.

التنبؤات والتحذيرات الجوية لألغراض الهيدرولوجية

5.3

يكفل األعضاء إتاحة التنبؤات والتحذيرات الجوية لألغراض الهيدرولوجية بانتظام للمتنبئ الهيدرولوجي
5.3.1
بحسب الحاجة.
ينبغي أن يشمل برنامج التنبؤات والتحذيرات لألغراض الهيدرولوجية ما يلي:

5.3.2

(أ)

نوع المعلومات الجوية الواردة في القسم  .5.2وينبغي أن تكون التنبؤات منتظمة ومفصلة ،وأن تحدد إلى أقصى
مدى ممكن التغيرات المحلية واإلقليمية؛

(ب) التنبؤات التالية:
''1

التنبؤات بكميات الهطول لفترات تصل إلى  120ساعة ،متى أمكن؛

''2

درجة حرارة الهواء ،والرطوبة ،ونقطة الندى ،وأحوال الرياح والسماء لفترة تصل إلى  5أيام كحد أقصى؛

''3

سرعة الرياح واتجاهاتها لفترة  24ساعة أو أكثر؛

(ج) التحذيرات من أحوال الطقس الخطرة ،ويُفضل بتقديم معلومات عن عدم اليقين ،خاصةً في الحاالت التالية:

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

5.4

''1

الهطول الغزير (من حيث الكمية والشدة)؛

''2

التغيرات المفاجئة والمستمرة في درجة الحرارة إلى ما فوق التجمد أو إلى ما دون التجمد؛

''3

الرياح الشديدة.
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نشر وتوزيع البيانات المناخية المكرسة لألغراض الهيدرولوجية

ينبغي لكل عضو أن ينشر سنويا ً بياناته المناخية المكرسة لألغراض الهيدرولوجية باإلضافة إلى ما يُنشر
5.4.1
منها على شكل بيانات مناخية.

ينبغي أن يكون نشر البيانات المناخية لألغراض الهيدرولوجية متسقا ً مع الفصل  4من المبادئ التوجيهية
5.4.2
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن حساب معدالت المناخ (مطبوع المنظمة رقم  )1203والفصل  6.1من دليل
الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ،)100فيما يتعلق بنشر البيانات المناخية ،باستثناء أنه ينبغي تجميع هذه
البيانات وفقا ً ألحواض التصريف الرئيسية.
ينبغي للبيانات المناخية المنشورة أو الموزعة لألغراض الهيدرولوجية أن تشمل التواتر أو المجاميع أو
5.4.3
المتوسطات ،بحسب الحالة ،بالنسبة للعناصر التالية وللوحدات الزمنية المبيَّنة في الفقرة :2.12.4
(أ)

درجة حرارة الهواء؛

(ب) الرطوبة النسبية؛
(ج) سرعة الرياح واتجاهها؛
(د)

الهطول (الكمية والشدة)؛

(هـ) اإلشعاع الشمسي؛
(و)

الغطاء الثلجي؛

(ز)

تبخر الحوض؛

(ح) درجة الحرارة بالبصيلة المبللة؛
(ط) فترة سطوع الشمس.
5.5

بيانات الهطول والتنبؤات بكميات الهطول

ينبغي تزويد المتنبئ الهيدرولوجي بانتظام بتنبؤات بكميات الهطول ،وينبغي تحديث تلك التنبؤات بصورة متواترة في
أثناء حاالت الفيضان .وينبغي أن تتاح للمتنبئ باألرصاد الجوية ،الذي يوفر التنبؤات بكميات الهطول ،كل رصدات
الهطول الحالية ،بما فيها الرصدات المكرسة أساسا ً لألغراض الهيدرولوجية.
5.6

بيانات األرصاد والتنبؤات الجوية بخالف بيانات الهطول

ينبغي أن يتيح األعضاء األنواع التالية من المعلومات والبيانات والتنبؤات المرتبطة باألرصاد الجوية في األوقات
العادية للمتنبئ الهيدرولوجي:
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(أ)

درجة الحرارة ،بما في ذلك:
''1

البيانات الحالية؛

''2

التنبؤات بالتغيرات المفاجئة والضخمة؛

''3

التنبؤات بدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير عادي؛

(ب) الرياح ،بما في ذلك:
''1

البيانات الحالية؛

''2

التنبؤ بالرياح الشديدة بشكل غير عادي؛

''3

التنبؤ بالتغيرات المفاجئة في اتجاه الرياح عندما يكون ذلك مهما ً للبيانات الهيدرولوجية؛

(ج) بيانات األرصاد الجوية المتصلة بحسابات التبخر  -النتح:
''1

اإلشعاع الشمسي أو النسبة المئوية لسطوع الشمس؛

''2

درجة حرارة نقطة الندى أو الرطوبة النسبية؛

''3

تبخر الحوض المرصود.

القرار

(EC-73) 17

تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 43تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ،والمقرر - (EC-70) 34
تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات،

وإذ يسلم بضرورة اتباع نهج موحد لمراجعة المراكز التابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تنص الالئحة الفنية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية،
وقد درس التوصية  – (INFCOM-1) 15تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات،
وقد درس أيضا عملية تسمية وتقييم وإعادة تأكيد المراكز اإلقليمية لألدوات )( (RICsالمشار إليها فيما يلي باسم "عملية
المراكز ) ،)"(RICsوالتي استحدثتها اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM
يؤيد عملية المراكز ) ،(RICsالواردة في مرفق هذا القرار ،بوصفها توجيهات عامة لالتحادات اإلقليمية ،واألعضاء
الذين يستضيفون مراكز ) ،(RICsواللجنة ) ،(INFCOMتحدد المبادئ واإلجراءات األساسية لهذه العملية؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية ،واألعضاء المعنيين ،واللجنة ) ،(INFCOMأن تتبع عملية المراكز ) (RICsفي جميع
الترشيحات الجديدة للمراكز ) ،(RICsوفي تقييم المراكز ) (RICsالحالية وإعادة تأكيدها دوريا ً؛
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يطلب أيضا من االتحادات اإلقليمية أن تدرس احتياج أعضائها إلى خدمات المراكز ) (RICsالمتاحة ،وأن تتقصى سبل
استخدام األعضاء لهذه الخدمات استخداما ً مفيداً؛
يحث األعضاء الذين يستضيفون مراكز ) (RICsغير معتمدة ،على السعي إلى الحصول على االعتماد بموجب المعيار
 ،ISO/IEC 17025في أقرب وقت ممكن؛
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تواصل ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،تطوير عملية المراكز ) (RICsتماشيا ً مع
ممارسات وإجراءات قياسية موصى بها في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم .)49
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل المقرر  - (EC-70) 34تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات ،الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(EC-73) 17

عملية تسمية المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوتقييمها وإعادة تأكيدها
.1

مقدمة

االتحادات اإلقليمية ) (RAsمدعوة إلى أن تجري مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات ،بالتعاون مع
1.1
لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم الرصد ) ،(INFCOMاستقصا ًء ألعضاء المنظمة ) (WMOبشأن االحتياجات اإلقليمية
لخدمات المراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsوبشأن استخدام الخدمات التي تقدمها المراكز ) (RICsومستوى الرضا
عنها .وستُستخدم نتائج االستقصاء لدعم القرارات المتصلة بترشيح هيئة ما للحصول على وضع مركز ) (RICللمنظمة
) ،(WMOولدعم القرارات المتصلة بتجديد االعتراف بالمراكز ) (RICsالقائمة من خالل تقييمها.
تتولى لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMتقدير طلبات المراكز ) (RICsوتقييم تلك
1.2
المراكز ).(RICs
.2

المتطلبات التحضيرية

ينبغي أن يكون المركز ) (RICالمرشح قادراً على االضطالع بجميع وظائف المراكز ) ،(RICsعلى النحو المبيّن في
اختصاصات المراكز ) ،(RICsقبل تقديم الطلب.
.3

التطبيق

3.1

ينبغي أن يشمل الطلب الوثائق التالية على األقل:

)(1

رسالة من الممثل الدائم ) (PRللبلد لدى المنظمة ) ،(WMOتتضمن عرض تقديم خدمات المركز ) (RICالمرشح
إلى أعضاء اإلقليم (وألقاليم أخرى إذا أمكن)؛

)(2

استيفاء نظام التقييم الخاص بالمراكز )(RICs؛

)(3

استيفاء استمارة تقديم التقارير الخاصة بالمراكز )(RICs؛

)(4

دليل الحصول على شهادة االعتماد (إذا كان المركز ) (RICالمرشح معتمداً وفقا ً لمعيار )ISO/IEC 17025؛
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أو
دليل ضمان إمكانية التتبع وفقا ً للمعايير الوطنية (الدولية) (مثل شهادات المعايرة) ،والدليل على كفاءة موظفي
المركز )( (RICمن قبيل المؤهالت ،والخبرات ،وشهادات التدريب ،والعضوية في منظمات مهنية ذات صلة،
والمنشورات) على ممارسة أساليب المعايرة التي يتبعها المركز ) (RICالمرشح ،والمعتزم تقديمها لألعضاء،
ولكن غير المعتمدة وقت تقديم الطلب.
يُرسل الطلب إلى رئيس االتحاد اإلقليمي المعني ،مع موافاة رئيس اللجنة ) (INFCOMواألمين العام
3.2
للمنظمة ) (WMOبنسخ منه.
إذا كانت بعض المعلومات المطلوبة ناقصة في الطلب المقدّم ،تبلغ أمانة المنظمة ) (WMOالمركز
3.3
المرشح بالمعلومة (المعلومات) الناقصة ،ويتعين على المركز أن يقدّم المعلومات الناقصة قبل مباشرة تقييم الطلب.

)(RIC

.4

تقييم الطلبات المقدمة

عند اكتمال الطلب المقدم ،تتخذ أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMالترتيبات
4.1
لتقييم الطلب على يد فرقة خبراء .وينشئ رئيس اللجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،فرقة
الخبراء (التي يطلق عليها فيما يلي اسم فرقة التقييم).
تُقدّم نتائج عملية التقييم ،مشفوعة بتوصية بقبول /رفض الطلب المقدم ،إلى رئيس اللجنة
4.2
للتصديق عليها نيابة عن اللجنة ) ،(INFCOMوتُحال بعدئ ٍذ إلى األمين العام للمنظمة ) .(WMOويبلغ األمين العام رئيس
االتحاد اإلقليمي ) (RAالمعني والممثل الدائم ) (PRللبلد لدى المنظمة ) (WMOبتوصية اللجنة ).(INFCOM
)(INFCOM

.5

تسمية المراكز

)(RICs

بعد تقييم الطلب بنجاح وتقديم اللجنة ) (INFCOMتوصية بالموافقة ،يُدعى االتحاد اإلقليمي المعني إلى تسمية المركز
) (RICالجديد .يعتمد بعد ذلك االتحاد اإلقليمي رسميا ً تسمية المركز ) ،(RICرهنا ً بالحاجة إلى مراكز ) (RICsجديدة في
ذلك االتحاد اإلقليمي (انظر المقدمة أعاله).
.6

تقييم المراكز ) (RICsبانتظام

وفقا ً الختصاصات المراكز ) ،(RICsتقدم المراكز ) (RICsتقارير عن أنشطتها سنويا ً باستخدام استمارة
6.1
تقديم التقارير الخاصة بالمراكز ) ،(RICsوتجري تقييمات ذاتية باستخدام نظام التقييم الخاص بالمركز ) ،(RICمرة كل
أربع سنوات .وتُقدّم التقارير السنوية للمراكز ) (RICsإلى أمانة المنظمة ) (WMOكل سنة قبل نهاية شباط /فبراير.
وتنشر أمانة المنظمة ) (WMOعلى موقعها الشبكي تقارير المراكز ).(RICs
تكفل أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMإجراء تقييم منتظم للوثائق (استمارة
6.2
تقديم التقارير الخاصة بالمراكز ) ،(RICsونظام التقييم الخاص بالمركز ) (RICsوشهادات االعتماد ،وما إلى ذلك) على
يد فرقة التقييم لتقدير امتثال المراكز ) (RICsالختصاصاتها .وتُقدم نتائج كل عملية تقييم إلى رئيس اللجنة )(INFCOM
ورئيس االتحاد اإلقليمي المعني .ويجوز لفرقة التقييم أن تجري ،عند االقتضاء ،زيارات موقعية للتحقق من قدرات
المركز ) (RICوأدائه.
إذا لم يقدّم المركز ) (RICتقريراً بشأن أنشطته لمدة سنتين متتاليتين على األقل ،تُخطر أمانة المنظمة
6.3
) (WMOرئيس اللجنة ) (INFCOMورئيس االتحاد اإلقليمي ) (RAبأن وضع المركز ) (RICقد تغير من ممتثل إلى غير
ممتثل ،وبضرورة إعادة تقييمه.
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)(RICs

قبل كل دورة للمؤتمر ،تدعو أمانة المنظمة ) (WMOالممثلين الدائمين ) (PRsلألعضاء الذين يستضيفون
7.1
مراكز ) (RICsإلى إعادة تأكيد استعدادهم الستضافة مراكزهم ) (RICsولتقديم خدمات المراكز ) (RICsلألعضاء.
وبنا ًء على نتائج إعادة تقييم المراكز ) ،(RICsواالستقصاء الذي يجرى كل أربع سنوات بشأن احتياجات
7.2
األعضاء ،تُدعى االتحادات اإلقليمية ) (RAsإلى إعادة تأكيد مراكزها ) ،(RICsأو اتخاذ اإلجراءات المالئمة إذا كانت
الخدمات التي يقدمها المركز ) (RICغير ُمرضية ،بما يتوافق مع االختصاصات.

القرار

(EC-73) 18

االنتقال وخطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSإلى الوضع التشغيلي
في عام ،2020

)(3

القرار  - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  WIGOSفي عام ،2040

)(4

القرار  - (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في
الفترة المالية القادمة للمنظمة ،(2023-2020) WMO

)(5

القرار  - (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW

)(6

القرار  - (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين والمناطق الجبلية العالية،

)(7

القرار  - (INFCOM-1) 7الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

وإذ يالحظ القرار  - (EC-73) 9خطة للمرحلة التشغيلية األولية للنظام ،(2023-2020) WIGOS
وإذ يضع في اعتباره أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مستجمعات مياه األنهار الرئيسية التي تمثل األنهار
الجليدية وذوبان الثلوج مصادرها،
وإذ يالحظ مع القلق النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن
المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير ) ،2019 ،(SROCCبشأن التغيرات الهامة في الغالف الجليدي في
جميع المناطق وعواقبها،
وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى المراقبة المطردة للغالف الجليدي لدعم المجتمعات في االستعداد المالئم للتغيرات طويلة
األجل في الغالف الجليدي وللتحوالت في تواتر وشدة الظواهر المتطرفة ذات الصلة ،والتصدي لهما،
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وإذ يالحظ مع االرتياح التقدم العام المحرز في تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوفي الوصول إلى
المعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي واستخدامها في تقديم خدمات الطقس والمناخ والماء ،على النحو المحدد في الخطة
االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 19االنتقال وخطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
يعتمد خطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار؛
يطلب من األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين تنظيم أنشطتهم لتحقيق األهداف والنتائج المرتبطة بها ،على
النحو المبين في الخطة؛
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMأن توفر القيادة الفنية ألنشطة المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوأن تقيم اتصاالت مع الهيئات المناسبة والشركاء المناسبين؛
يطلب أيضا من اللجنة ) (INFCOMإبقاء الخطة قيد االستعراض المنتظم ،وإطالع المجلس التنفيذي على آخر التطورات،
ورفع تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة إلى المجلس التنفيذي ،ورفع تقرير إلى الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية؛
يطلب من األمين العام:
)(1

)(2

تقديم المساعدة الالزمة والدعم بخدمات األمانة لألعضاء ،وال سيما للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،من أجل
تنفيذ الخطة بما يتماشى مع احتياجاتهم وفي حدود الموارد المتاحة؛
تحفيز األعضاء على المساهمة بالموارد الالزمة لمواصلة تطوير أنشطة الخطة؛

يأذن لألمين العام بإدخال تصويبات تحريرية على محتويات مرفق هذه التوصية؛
يحث األعضاء على:
)(1

مواصلة تعزيز تعاون مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمع الشركاء الوطنيين
واإلقليميين ومؤسسات البحوث واألوساط األكاديمية ،من أجل االستفادة إلى أقصى حد من البنية التحتية الرصدية
القائمة ،ومن الحصول على بيانات الغالف الجليدي ،ونقل أوجه التقدم في بحوث الغالف الجليدي إلى العمليات؛

)(2

مواصلة توفير الموارد ،بما في ذلك من خالل الصندوق االستئماني للمراقبة ) (GCWو/أو إعارة خبراء،
للمساعدة على دعم المراقبة ) (GCWفي التنفيذ؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية التعاون مع المراقبة
وأنشطة التوعية؛

)(GCW

في تنظيم حلقات عمل ،بما يشمل تطوير القدرات

يدعو المنظمات الشريكة إلى:
)(1

المشاركة في األنشطة ذات الصلة في الخطة؛

)(2

زيادة دعم المراقبة ) (GCWفي التنفيذ من خالل المساهمة بالموارد البشرية والمالية.
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المراقبة العالمية للغالف الجليدي
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1

ديباجة

قرر المؤتمر الدولي الثاني لألرصاد الجوية ،الذي عقد في عام  ،1879أنه سيكون من المفيد جداً إنشاء مراصد على
قمم الجبال ،بحيث يمكن [ ]...أن تساعد في حل المشاكل التي قد تطرح نفسها في المستقبل.
وطلب المؤتمر من مديري نظم األرصاد الجوية في مختلف البلدان  ...نشر [ ]...سلسلة الرصدات القائمة التي نفذت
في محطات مرتفعة [ ]...ووجّه المؤتمر انتباه خبراء األرصاد الجوية إلى أهمية قياس االختالفات في طول وسماكة

األنهار الجليدية .وأوصى بتأسيس عمليات رصد مستمرة لألنهار الجليدية ونشر النتائج.
ولهذا الغرض بالتحديد ،أنشأت األوساط العلمية "اللجنة الدولية لألنهار الجليدية ) "(CIGخالل المؤتمر الجيولوجي
الدولي السادس الذي عقد في عام .1894
2

مقدمة

الغالف الجليدي هو المكون من مكونات النظام المناخي لألرض الذي يشمل الثلوج ،والهطول الصلب ،والجليد البحري،
والبحيرات والجليد النهري ،والجبال الجليدية ،واألنهار الجليدية والقلنسوات الجليدية ،والصفائح الجليدية والرفوف
الجليدية ،والتربة الصقيعية ،واألرض المتجمدة موسميا ً .وحوالي  70في المائة من المياه العذبة في كوكب األرض
محبوسة في شكل ثلج أو جليد .ويمتد الغالف الجليدي على مستوى العالم ،محتالً معظم خطوط العرض موسميا ً أو
دائماً ،حيث إ نه موجود فيما يقرب من مائة بلد ،خارج القطب الشمالي والقطب الجنوبي والمناطق الجبلية.
وقد بلغ تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالذي أقرته الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية ) ،(Cg-17مستوى من النضج تتيح فيه المراقبة نشر المكونات الرئيسية .وتشمل هذه المكونات شبكة الرصد
ومكون الرصد للمراقبة
السطحي التابعة للمراقبة ) ،(GCWوبوابة بيانات المراقبة ) ،(GCWوتقييمات مراقبة الثلوج.
ِّ
1
) (GCWهو أحد المكونات األربعة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوتجري مواءمة أهداف
المراقبة ) (GCWالخاصة بالوصول إلى البيانات مع نظام معلومات المنظمة ).(WIS
وقد قرر القرار  - (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWمواصلة تطوير
المراقبة ) (GCWخالل الفترة المالية الثامنة عشرة ) (2023-2020من خالل مرحلة تمهيدية للتشغيل .ويشمل ذلك إنجاز
العمل المعياري وتحويل التركيز لينصب على الوصول إلى بيانات الغالف الجليدي واستخدامها ووظائف "المراقبة"،
على أساس األولويات التي أقرها المؤتمر الثامن عشر.
وتعتمد الفوائد المتوخاة من إنشاء المراقبة ) (GCWعلى الدعم المؤسسي الذي يكون األعضاء والشركاء على استعداد
لتقديمه إلى المراقبة ) (GCWخالل هذه المرحلة ،فضالً عن إدماج المكونات الناضجة المراقبة ) (GCWفي برامج
المراقبة الخاصة بهم.

المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع لبرنامج
 1تشمل نُظم الرصد
ِّ
المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWومكون الرصد من مكونات البرنامج العالمي للمراقبة ) ،(GAWونظام المنظمة ) (WMOللرصد
مكون الرصد من مكونات المراقبة ) ،(GCWبما في ذلك
الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ،و ّ ِ
مكوناتها السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ( مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم
.))1160

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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357

تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
والية المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWهي مجال نشاط مستعرض في المنظمة ) (WMOيتناول احتياجات أعضائها
وشركائهم إلى معلومات موثوقة ويمكن اتخاذ قرارات على أساسها وميسرة وقائمة على أساس علمي عن حالة
الغالف الجليدي باعتباره مكونا ً رئيسيا ً من مكونات نظام األرض .والمراقبة العالمية للغالف الجليدي مكلّفة بمهمة دعم
األعضاء في تعزيز قدراتهم على رصد جميع مكونات الغالف الجليدي ،والوصول إلى بيانات الغالف الجليدي
واستخدامها ،ووضع تحليالت ومؤشرات ذات قيمة مضافة ،تستند إلى عمليات رصد الغالف الجليدي في الموقع،
والفضائية القاعدة والمحمولة جوا ،فضال عن النماذج ،لتلبية االحتياجات المحددة من المعلومات ،في صلب الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) ،2023-2020 ،2 (WMOوالطموحات المائية للمنظمة ).(WMO
ويحتاج األعضاء إلى معلومات عن الغالف الجليدي لتمثيل عمليات نظام األرض الدينامية ولتنفيذ اقتران نظم
المحيطات  -الغالف الجليدي  -الغالف الجوي  -األرض في جميع خطوط العرض واالرتفاعات من أجل مراقبة
الطقس ،والجليد البحري ،والمناخ ،والمراقبة الهيدرولوجية ،والتنبؤ والتوقع .وتوفر الخطة تركيزاً واضحا ً على
متطلبات الرصد التشغيلي لدعم السالمة على الجليد البري والبحري.
ويواصل برنامج المراقبة ) (GCWالمساهمة في دور المنظمة ) (WMOكمراقب لدى مجلس القطب الشمالي ،كجزء من
مشاركته مع دعم شبكات رصد المنطقة القطبية الشمالية ) .(SAONوأشار إعالن فيربانكس لعام  2017إلى أن "المجلس
اعترف [ ]...بالحاجة إلى شبكات رصد جيدة الصيانة ومستدامة ومراقبة مستمرة في القطب الشمالي ،مثل برنامج
المنظمة ) (WMOلرصد الغالف الجليدي".
3.2

قيادة المنظمة ) (WMOبشأن الغالف الجليدي في نظام األرض

ستوفر المراقبة ) (GCWلألعضاء ،عند عملها بالكامل ،األدوات الالزمة للحصول على المعلومات المتعلقة بالغالف
الجليدي وإدماجها لتلبية احتياجات دوائرهم .وفي الوقت الراهن ،ال يزال العديد من األنشطة المتصلة بالغالف الجليدي
تُوفَّر لها الموارد وتُدار من خالل البحوث واألوساط األكاديمية ،مع وجود روابط محدودة بالخدمات التشغيلية .وقد
أصبح من الضروري أن تضطلع المنظمة ) (WMOبدور قيادي في تيسير حصول األعضاء على المعلومات المتعلقة
بالغالف الجليدي ،نظراً ألن تغير المناخ قد زاد من الطلب ،ليس فقط في المناطق القطبية ،وشبه القطبية ،والمناطق
الجبلية العالية ،بل أيضا ً على الصعيد العالمي.
وتعتمد األنشطة األساسية للمنظمة ) (WMOعلى معلومات الغالف الجليدي ،لتكون فعالة لجميع األعضاء؛ وتشمل هذا
الخدمات الهيدرولوجية ،وإدارة موارد المياه ،والتنبؤ بالطقس ،ورصد المناخ ،وخدمات الجليد التشغيلية ،وإعداد
اإلنذارات المبكرة ومراقبة األخطار الطبيعية ،وما إلى ذلك .ولم تخضع المناطق القطبية ومناطق جبلية كثيرة للمراقبة
الكافية بسبب ارتفاع التكاليف ،ومحدودية إمكانية الوصول ،وظروف التشغيل المتطرفة ،وعدم كفاية القدرات المحلية،
أو ضعف الواليات المؤسسية .وال يزال عدم كفاية آليات تبادل البيانات عبر القطاعات يعوق تطوير الخدمات المائية
وخدمات األرصاد الجوية والمناخية في هذه المناطق ،وال تُستخدم مصادر البيانات القائمة بالقدر الكافي أو تُفقد بسبب
التجزؤ بين مشغلين متعددين واالفتقار إلى سياسات موحدة للبيانات.
وفي هذا السياق ،توفر المنظمة ) (WMOآلية تمكينية في إطار المراقبة ).(GCW

مكونا ً من الغالف الجوي والمحيطات والغالف
 2في سياق الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOتُعتبر األرض نظاما ً متكامالً ّ
الجليدي والغالف المائي والمحيط الحيوي والغالف األرضي ،وهو نظام يُسترشد به في السياسات والقرارات القائمة على فهم
أعمق للتفاعالت الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبشرية التي تحدد حالة األرض في الماضي والحاضر والمستقبل.
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3.3

مساهمة المراقبة ) (GCWفي النظام العالمي لرصد المناخ وخطة تنفيذه

يحدد منشور النظام العالمي لرصد المناخ )" (GCOSالنظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ (،GCOS-200
 ")2016أن المراقبة ) (GCWمساهم في النظام ) (GCOSعلى جوانب متعددة في المحيطات والغالف الجليدي األرضي.
(انظر المرفق  1من هذه الوثيقة) .ويشير الفصل  ،5نظام مراقبة المناخ األرضي التابع للنظام العالمي لرصد المناخ -
 2016 ،200إلى أن "المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أنشأت "المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،التي ينبغي أن تجمع
بين مختلف الشبكات التي ترصد الغالف الجليدي ،وتشمل المراقبة في الموقع تنسيق المواقع الميدانية وطرق القياس".
وخالل مرحلة التنفيذ ،2019-2015 ،حققت المراقبة ) (GCWنتائج تساهم في اتخاذ إجراءات بشأن الغالف الجليدي من
النظام العالمي لرصد المناخ  ،2016 ،GCOS-200على النحو المحدد في القسم  2.4من هذه الوثيقة.
وفي عام  ،2020تبادلت المراقبة ) (GCWوفريق رصد فيزياء ومناخ المحيطات ) (OOPCالتابع للنظام
 البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) 3 (WCRPرسائل اتفاق للتشارك في اإلشراف على متغير المحيطاتاألساسي ) (EOVفي النظام العالمي ل مراقبة المحيطات ) (GOOSوالمتغير المناخي األساسي ) (ECVفي النظام
) (GCOSو هو الجليد البحري .و بموجب هذه االتفاقية ،ساهم ت المراقبة ) (GCWبالفعل في تقرير عن المتغير
المناخي األساسي ) (ECVهذا.

)(GCOS

3.4

حالة تنفيذ المراقبة

)(GCW

خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،حققت المراقبة ) (GCWالنتائج التالية:
(أ)

دمج شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة )( (GCWالشبكة  CryoNetوالمحطات المساهمة) في النظام
 .(EC-70) WIGOSوكانت هذه الشبكة تشمل عند إنشائها  153محطة تشغلها  41مؤسسة في  25بلدا ً
عضوا ً؛

(ب) قامت المنظمة ) (WMOبإعداد ونشر مواد تنظيمية وتوجيهية خاصة بالغالف الجليدي ،على النحو التالي:
•

الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)49الجزء األول ،الفصل  ،8سمات خاصة بعنصر الرصد في المراقبة العالمية
للغالف الجليدي؛

•

مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،المرفق الثامن
لالئحة الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  ،(1160الفصل  ،8سمات
خاصة بعنصر الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي؛

•

دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8المجلد الثاني  -قياس متغيرات الغالف
الجليدي ،الذي يتناول أيضا ً اإلجراء  :T4استعراض إرشادات المراقبة )(2016 ،GCOS-200؛

•

إدراج بيانات شرحية محددة خاصة بالغالف الجليدي في معيار البيانات الشرحية للنظام
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1192طبعة 2019؛ وهذا أيضا ً مساهمة في اإلجراء  :T5تطوير البيانات
الشرحية ()2016 ،GCOS-200؛

WIGOS

(ج) تتواءم بوابة البيانات الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالتي يستضيفها المعهد
النرويجي لألرصاد الجوية ،بشكل متزايد مع نظام معلومات المنظمة ) ،(WISوهي قابلة للتشغيل البيني،
على األقل على مستوى البيانات الشرحية ،مع أكثر من  80مستودعا ً للبيانات؛
 3النظام ) - (GCOSالنظام العالمي لرصد المحيطات ) - (GOOSالبرنامج العالمي للبحوث المناخية

)(WCRP
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نُشر في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  )306نموذج عالمي ثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية
) (BUFRلتبادل البيانات على الصعيد الدولي بشأن عمق الثلوج وما يعادلها من المياه من الغطاء الثلجي،
ومنذ تنفيذه في عام  ،2017أُبلغ عن زيادة بنسبة تزيد على  60في المائة في تبادل بيانات الثلوج؛ وهذا
أيضا ً مساهمة في اإلجراء  T28من إجراءات 2016 ،GCOS-200؛

(هـ) بدأت المراقبة ) (GCWفي عام  2013عملية مقارنة وتقييم النواتج الثلجية الساتلية ) (SnowPExبتمويل من
حدّدت عملية SnowPEx
وكالة الفضاء األوروبية )(ESA؛ وقد نشرت جميع النتائج بحلول عام 2020؛ و ُ
في اإلجراء  T28من إجراءات 2016 ،GCOS-200؛
(و)

تُنشر التقييمات وال ّ
تعقبات بشأن حالة الغالف الجليدي بانتظام على الموقع الشبكي للمراقبة ) ،(GCWمثل
أجهزة تعقب الثلوج والتقييمات الموسمية للغطاء الثلجي؛ وقد ساهمت هذه في اإلجراء  ،T29التحليالت
المتكاملة للثلوج)2016 ،GCOS-200( ،؛

(ز)

إطار أنشطة مراقبة الثلوج ،الذي يتضمن قوائم جرد نواتج الثلوج؛

(ح) ُوضعت مجموعة موحدة من المصطلحات المتعلقة بالغالف الجليدي استناداً إلى مسارد متاحة دوليا ً،
ونُشرت على الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛
(ط) حلقات العمل اإلقليمية التي عقدها برنامج المراقبة ) :(GCWشيلي ) ،(2014والصين ) ،(2013واالتحاد
الروسي ) ،(2016وتنزانيا )(2017؛
(ي) كان برنامج المراقبة ) ،(GCWأحد الميسرين الرئيسيين لمؤتمر القمة المعني بالجبال العالية الذي عقدته
المنظمة ).(2019) (WMO
4
4.1

خطة للمراقبة ) (GCWلمرحلة ما قبل التشغيل
لمحة عامة

تعكس هذه الخطة أنشطة المراقبة ) (GCWحتى عام  2023وهي جزء من الناتج  2.1.6في الخطة التشغيلية للمنظمة
) (WMOللفترة  .2023-2020وهذه الخطة متوائمة مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوتحديداً مع الهدف  2بشأن
تعزيز عمليات رصد نظام األرض والتنبؤات المتعلقة به ،من أجل المساهمة في تقديم معلومات وخدمات موثوقة
وميسرة وموجهة نحو المستخدمين ومالئمة للغرض ،محددة في الهدف  .1وتدعم هذه المخرجات الهدف  ،4المتعلق بسد
الفجوة في القدرات المتعلقة بالطقس والمناخ و الخدمات الهيدرولوجية والخدمات البيئية ذات الصلة ،مع التركيز على
البلدان النامية.
4.2

مرحلة ما قبل تشغيل المراقبة ) :(GCWالفوائد التي تتحقق لألعضاء

يشمل أصحاب المصلحة في المراقبة ) (GCWالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsومنظمات
البحوث ،واألوساط األكاديمية ،وغيرها من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.
وتتمتع المراقبة ) ،(GCWبوصفه ا نشاطا ً من أنشطة المنظمة ) ،(WMOب وضع فريد يسمح له ا بتعزيز التنسيق
الدولي والشراكات بين األوساط العلمية والتشغيلية ،وبين األخصائيين العلميين والممارسين ،وذلك لتمكين الخدمات
الالزمة من خالل االستفادة من أوجه التقدم في فهم دور الغالف الجليدي في نظام األرض ،وذلك بالعمل مع جميع
أصحاب المصلحة فيه .وإطار شراكات البيانات الخاص بالنظام  WIGOSوثيق الصلة ببناء هذه الشراكات وإدامتها
على الصعيد الوطني.
ومن المتوقع أن تيسر المراقبة ) (GCWالفوائد التالية لألعضاء:
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(أ)

وجود متطلبات واضحة لمراقبة الغالف الجليدي تدعم التطبيقات المحددة؛

(ب) زيادة استخدام بيانات الغالف الجليدي ألغراض التمثل المقترن (المحيطات  -الغالف الجليدي  -الغالف
الجوي  -األرض) في التنبؤ العددي بالطقس ،والتحليالت التشغيلية ،وإعادة التحليالت المناخية ،والتحقق
من النماذج؛
(ج) الوصول في وقت قريب من الوقت الفعلي إلى بيانات الجليد البحري ألغراض التنبؤات التشغيلية دعما ً
لألنشطة المالحية والبحرية ،مثل تلك التي توفرها خدمات الثلوج )(Ice Services؛
(د)

الحصول على المعلومات الالزمة لتقييم األخطار الطبيعية المتصلة بالتغيرات في الثلوج والمجلدات
والتربة الصقيعية ،ألغراض اإلنذار المبكر ،ورسم خرائط األخطار ،والتخطيط؛

(هـ) تقييم الثلوج والجليد كخزانات للمياه العذبة ،دعما ً للقرارات المتعلقة بالزراعة وإنتاج األغذية ،وإدارة
الفيضانات ،وإنتاج الطاقة الكهرمائية ،وما إلى ذلك؛
(و)

المساهمة في معالجة الثغرات المتعلقة بعمليات رصد الغالف الجليدي وتطبيقاته ،كتلك المحددة في
التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولي المعنية بتغير المناخ ) (IPCCعن المحيطات والغالف الجليدي في
ظل مناخ متغير ،على النحو الموجز في المرفق 2؛

(ز)

المساهمات في أهداف خطة تنفيذ النظام )(GCOS؛

(ح) الوصول إلى مصادر بيانات إضافية لتصميم البنية التحتية الهندسية من أجل المناخات الباردة ومن أجل
تخطيط النقل على الطرق الجبلية والشمالية (على الثلوج ،والتربة الصقيعية ،أو األنهار/البحيرات
المتجمدة)؛
4.3

المنجزات المتوخاة لمرحلة ما قبل تشغيل المراقبة

)(GCW

بحلول نهاية هذه المرحلة ،ستتاح المنجزات المتوخاة التالية:
(أ)

إدامة عمليات رصد الغالف الجليدي ونظم بياناته في النظام  WIGOSونظام معلومات المنظمة
لمعالجة ندرة عمليات الرصد والبيانات المتعلقة بالغالف الجليدي؛

)(WIS

(ب) بيان توجيهي بشأن متطلبات وقدرات مراقبة الغالف الجليدي في إطار متطلبات النظام ،WIGOS
واستعراض المتطلبات الدوري ،ورؤية النظام  WIGOSلعام 2040؛
(ج) القدرات الوظيفية للغالف الجليدي على "المراقبة" التي تدعم المراقبة والتنبؤ والخدمات ،مثالً في إطار
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة ) ،(WMOوالنظام العالمي لالستغاثة
والسالمة البحريين ) (GMDSSمن أجل السالمة البحرية ،بما يتواءم مع طموحات المنظمة )(WMO
الثمانية بشأن المياه؛
(د)

مشاريع رائدة لدعم تطوير القدرات على الصعيد اإلقليمي ،مع التركيز على أكثر المناطق ضعفا ً (مثل
النظم اإليكولوجية الجبلية ،واألرض البور  ،paramosوما إلى ذلك).

وتدعم الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين األخصائيين العلميين والممارسين ،وبين األوساط التشغيلية والعلمية تحقيق
هذه األهداف ،وستواصل المراقبة ) ،(GCWإشراك األوساط المعنية.
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وسوف تواصل المراقبة ) (GCWتيسير استخدام بيانات ونواتج الغالف الجليدي فضائية القاعدة .وال يزال التعاون بين
المراقبة ) (GCWوفريق العمل المعني بالفضاء القطبي التابع لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني برصدات
وبحوث وخدمات المناطق القطبية والجبلية العالية ) ،(EC-PHORSأمراً حاسما ً لنجاح هذه الخطة.
ووجود نظام عالمي متكامل لمعلومات الغالف الجليدي هو الهدف طويل األجل للمراقبة ) (GCWمن أجل الحفاظ على
إمكانية الحصول على المعلومات الالزمة عن الغالف الجليدي .وسيبدأ تنفيذ استراتيجية خالل مرحلة ما قبل التشغيل
وربطها بالمبادرات القائمة.
4.3.1

إدامة عمليات رصد الغالف الجليدي

ستنظم األنشطة التالية لتعزيز استدامة عمليات رصد الغالف الجليدي ،ومواءمتها مع خطة تشغيل النظام :WIGOS
(أ)

الالئحة الفنية للمنظمة (مرجع النظام  WIGOSودليل النظام :)WIGOS

إكمال ونشر المواد التنظيمية والتوجيهية وتمكين األعضاء من تخطيط وتشغيل وتطوير نظمهم لرصد الغالف الجليدي
بحلول عام  ،2022مع التركيز على متطلبات الرصد على النحو المطلوب في إطار سياسة البيانات الموحدة للمنظمة WMO؛
(ب) شبكة الرصد التابعة للمراقبة ):(GCW
•

النشاط الجاري  -تعزيز تسجيل عمليات رصد إضافية للغالف الجليدي يقوم بتشغيلها األعضاء
والشركاء في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد التابعة للمنظمة الجوية /OSCAR -
السطح؛

•

تطبيق اإلجراءات المعتمدة لتخصيص محددات محطات النظام  (WSI) WIGOSلمحطات المراقبة
) (GCWاعتباراً من عام ( 2021القرار )(Cg-18) 35؛

(ج) شمول نظام مراقبة جودة بيانات النظام  (WDQMS) WIGOSمراقبة عمليات الرصد المسجلة للغالف
الجليدي ،اعتباراً من عام :2023

(د)

•

وضع اختصاصات لمراقبة عمليات رصد الغالف الجليدي ،تشمل توافر /تلقي البيانات (مثالً في
مراكز النمذجة العالمية/اإلقليمية ،وما إلى ذلك) ،وتحديد ومعالجة المسائل ،وتقديم تعقيبات ،وما
إلى ذلك؛

•

إشراك وإنشاء مركز أو أكثر من مراكز النظام  WIGOSاإلقليمية ) (RWCللوفاء بدور النظام
 WDQMSفي بيانات الغالف الجليدي ومواءمة محطات المراقبة ) (GCWمع هذه المراكز؛

االضطالع بأنشطة تدعم تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONمثالً بشأن الثلوج والجليد
البحري ،وما إلى ذلك؛

(هـ) دعم إعداد قوائم جرد للمتغيرات الرئيسية المرصودة في الموقع وبالسواتل ،ومجموعات البيانات،
والنواتج ،والمساهمة في تحليالت الثغرات التي يجريها برنامج المنظمة الفضائي ،بالتشاور مع جهات
المراقبة التابعة للمراقبة ).(CGW
4.3.2

بيان توجيهي بشأن مراقبة الغالف الجليدي

)(CRYORA

تتمثل إحدى أولويات مرحلة ما قبل التشغيل في توحيد االحتياجات إلى عمليات رصد الغالف الجليدي والقدرات ذات
الصلة في إطار االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالذي تضطلع به المنظمة ) ،(WMOومتطلبات قاعدة بيانات
األداة  ،OSCARورؤية النظام  WIGOSلعام  .2040وسيكون هذا جهداً منسقا ً من األعضاء والشركاء ،استناداً إلى تقرير
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موضوع الغالف الجليدي لالستراتيجية العالمية المتكاملة للرصد ) ،(2007وسيسهم في نتائج فرقة الخبراء المشتركة
المعنية بتصميم نظام رصد األرض وتطويرها ) ،(JET-EOSDEوعلى وجه التحديد:
(أ)

تقرير عن متطلبات رصد الغالف الجليدي الموحدة وتقييم القدرات ،بحلول عام 2023؛

(ب) تقديم متطلبات الرصد الموحدة إلدراجها في مرجع النظام WIGOS؛
(ج) بيان توجيهي بشأن رصد الغالف الجليدي ،بحلول عام .2024
4.3.3

إدامة نظم بيانات الغالف الجليدي

بوابة البيانات المراقبة ) (GCWجسر بين أطر المنظمة ) ،(WMOوالجهات غير المنظمة ) ،(WMOإلدارة البيانات ،من
جهة ،ومقدمي البيانات من جهة أخرى ،وبعضهم محدود القدرات في مجال إدارة البيانات .وسيجري االضطالع
باإلجراءات التالية في إطار هذا الهدف:
(أ)

المشروع التجريبي  ،GCW WIS2تدريجيا ً بدءاً من عام :2021
•

السعي إلى إتاحة الوصول المفتوح إلى البيانات من محطات المراقبة )( (GCWفي الوقت الحقيقي
والمحفوظة) وتعزيز النسق الموحد للبيانات في الشبكات ) (NetCDFاتباعا ً التفاقية المناخ
والتنبؤات ) (CFباعتباره النسق المفضل لبيانات الغالف الجليدي؛

•

دعم مشغلي محطات المراقبة ) ،(GCWوخاصة أولئك الذين لهم قدرات محدودة في مجال إدارة
البيانات ،وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متطورة من برمجيات المراقبة ) ،(GCWقائمة على
مكتبة المعالجة المسبقة لبيانات األرصاد الجوية  ،MeteoIOوتحويل البيانات الخاصة بهم إلى
النسق ( NetCDF/CFالممتثل لنموذج البيانات التي يسهل العثور عليها والميسّرة والقابلة للتشغيل
البيني والقابلة إلعادة االستعمال ))(FAIR؛

•

نشر البيانات من محطات المراقبة ) (GCWوتوفير بيانات جاهزة للتحليل ،تدريجيا ً اعتبارا ً من
عام 2021؛

(ب) دعم تعريف الجداول الجديدة (مثل  )BUFRلتبادل بيانات الغالف الجليدي (مثل متغيرات الجليد البحري)
في الوقت الحقيقي /شبه الحقيقي؛
(ج) دعم تحقيق أهداف سياسة البيانات الموحدة للمنظمة WMO؛
(د)

بيانات النظام ) (WIGOSوالنظام ) (WISوبياناتهما الشرحية :معالجة الثغرات في البيانات الشرحية
وتمثيل البيانات ألغراض عمليات رصد الغالف الجليدي ،وذلك بالمساهمة في المعايير ذات الصلة
( معيار البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1192ومرجع الشفرات (مطبوع
المنظمة رقم ))306؛

(هـ) إعداد اقتراح إليجاد حل لمحفوظات بيانات الغالف الجليدي لمعالجة توافر مجموعات البيانات على المدى
الطويل وإمكانية تتبعها ،بحلول عام 2023؛
(و)

إنشاء بوابة بيانات المراقبة ) (GCWكمركز لجمع أو إنتاج بيانات الغالف الجليدي ) 4 (DCPCبوظائف
مختارة من وظائف نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

 4مراكز جمع أو إنتاج البيانات ) (DCPCهي مراكز تفي في إطار برامج محددة للمنظمة ) (WMOبمسؤولية دولية عن توليد
وتوفير التوزيع الدولي للبيانات ،ونواتج التنبؤ ،والمعلومات المجهزة أو ذات القيمة المضافة ،و/أو توفير خدمات المحفوظات.
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إنشاء إمكانية التشغيل البيني مع مراكز البيانات التمثيلية ،أي مركز بيانات البيئة للقطب الثالث ،في إطار
مذكرة التفاهم مع برنامج بيئة القطب الثالث ) ،(TPEومركز البيانات التابع للشبكة العالمية لرصد األرض
لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية ) (GTN-Pوما إلى ذلك؛

(ح) نشر تقييم للمصطلحات والدالالت المتعلقة بالغالف الجليدي وإشراك األوساط العلمية في معالجة
التفاوتات التمثيلية ).(2021
4.3.4

وظائف "المراقبة" الخاصة بالمراقبة ) :(GCWالوصول إلى بيانات الغالف الجليدي ذات القيمة المضافة

أنشطة "المراقبة" هي التفاعل مع تطبيقات مثل التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالتنبؤات المتعلقة بالمالحة الجليدية،
والتنبؤات الهيدرولوجية ،والتنبؤ بالمناخ اإلقليمي (مثل مراكز المناخ اإلقليمية والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية)،
والمراقبة (مثل النظام ) ،)(GCOSونظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) ،(HydroSOSودعم استحداث نواتج
متخصصة للمناطق الجبلية ،وما إلى ذلك .وخالل هذه المرحلة ،سينصب التركيز على ما يلي:
(أ)

تعزيز دور مراقبة الثلوج ) ،(Snow Watchبما في ذلك من خالل المساهمة في متابعة التجربة
 ،SnowPExوفي  ،HydroSOSاعتباراً من عام 2021؛

(ب) التركيز على وجه الخصوص على الجليد البحري ،بالتشاور مع اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية البحرية
واألوقيانوغرافيا ) (SC-MMOالتابعة للجنة الخدمات ) ،(SERCOMوفريق رصد فيزياء ومناخ المحيطات
) ،(OOPCوغيرهما ،اعتباراً من عام .2021
واختصاصات "المراقبة" هي:
(أ)

وضع ونشر مؤشرات ،وأجهزة تعقب ،وتقييمات لحالة الغالف الجليدي استناداً إلى عمليات الرصد في
الموقع ،والفضائية القاعدة ،والمحمولة جواً ،فضالً عن النماذج ،لتلبية احتياجات األعضاء ،واالحتياجات
المرتبطة باألهداف االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالطموحات المائية للمنظمة (مثل النظام ،)HydroSOS
وعلى سبيل المثال:
•

الثلوج والغطاء الجليدي البحري على نطاقات مختلفة؛ والمياه العذبة المخزونة في الثلوج
والمجلدات ،والتربة الصقيعية؛ واألحوال الشاذة والظواهر المتطرفة ،وتوصيف األخطار ذات
الصلة ،وما إلى ذلك.

(ب) إعداد توصيات بشأن تمثُّل واستخدام بيانات الغالف الجليدي ومجموعات البيانات الجاهزة للتمثُّل
كمساهمات في النظام ) (GDPFSوفي النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحريين ) ،(GMDSSك ُمدخل
في النمذجة المتقارنة لنظام األرض والتنبؤ الخاص به؛
(ج) تقديم مدخالت لتطوير وظائف محددة لمراكز النظام  GDPFSالقائمة أو الجديدة ،على النحو المحدد في
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛
(د)

تطوير وتيسير تنفيذ ممارسات الرصد والقياس واإلبالغ ،بما في ذلك المصطلحات والجوانب المتعلقة
بتمثيل البيانات والبيانات الشرحية واستخدامها ،لنشرها في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة
رقم  ،)8المجلد الثاني ،قياس المتغيرات في الغالف الجليدي:
•

الجليد البحري ،والتربة الصقيعية ،والمجلدات والقلنسوات الجليدية ،مع االنتهاء بحلول عام 2023؛

ويمكن أيضا ً أن توفر المراكز ) (DCPCوظائف أساسية من وظائف النظام ) (WISمثل فهارس البيانات الشرحية ،وبوابات
اإلنترنت ،وإدارة الوصول إلى البيانات.
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•

صفائح الجليد والرفوف الجليدية ،وجليد البحيرات والجليد النهري ،مع البدء بحلول عام 2023؛

(هـ) دعم أهداف متطلبات الرصد الموحدة للغالف الجليدي؛
(و)

(ز)

تعزيز عمليات المقارنة لتحديد خصائص البيانات والنواتج المتعلقة بالغالف الجليدي المتاحة ،بما يعكس
االستخدامات المقصودة ودعم القدرات التنبؤية لألعضاء؛
•

مقارنة نواتج سماكة الجليد البحري والثلوج على الجليد (قيد التحضير اعتباراً من عام )2021؛

•

المرحلة التالية من عملية مقارنة وتقييم النواتج الساتلية للثلوج ) ،(SnowPExالتي تبدأ في عام 2021؛

تقديم مساهمات الخبراء في تطوير نواتج الغالف الجليدي ذات الصلة للمركز المناخي اإلقليمي
للمناطق القطبية والجبلية ،وتحديداً شبكة المركز المناخي اإلقليمي للقطب الثالث (شبكة  ،(TPRCCوشبكة
المركز المناخي اإلقليمي للقطب الشمالي ) ،(RCC-ARCTICوشبكة المركز المناخي اإلقليمي للقطب
الجنوبي ،فضالً عن منتديات توقعات المناخ المرتبطة بها؛
)(RCC

(ح) إصدار نشرة سنوية عن الغالف الجليدي ،تدريجيا ً اعتباراً من عام 2022؛
(ط) الشروع في تنفيذ استراتيجية لنظام عالمي متكامل للمعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي.
دعم مشاريع تطوير القدرات

4.3.5

سيعمل برنامج المراقبة ) (GCWأثناء مرحلة ما قبل التشغيل مع الهياكل األخرى للمنظمة ) (WMOإلشراك خبراء من
المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرها من المؤسسات الوطنية في مشاريع تعالج االحتياجات اإلقليمية ،مثل نقل المعارف
المتصلة بعمليات رصد الغالف الجليدي واستخدام البيانات ،على النحو المبين في إطار الخطوط العريضة لألنشطة
المبيّنة في األقسام  4.3.1إلى  ،4.3.5بما في ذلك:
(أ)

وضع قائمة مرجعية للمشاريع اإلقليمية كإطار للتعبير عن االحتياجات ذات الصلة من المعلومات المتعلقة
بالغالف الجليدي في مقترحات المشاريع؛

(ب) المساهمة في تطوير وتنفيذ المعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي كجزء من النظام  ،HydroSOSعلى
الصعيد اإلقليمي؛
(ج) المساهمة في حلقات العمل اإلقليمية وتنظيمها ،بالجدول الزمني المؤقت بشأن األنديز )(2021؛ ومنطقة
القوقاز ) ،(2022وآسيا الوسطى واالتحاد اإلقليمي الرابع ).(2023
4.3.6

الشراكات

تتوقف المنجزات المتوخاة المبينة في األقسام  4.3.1إلى  4.3.5على طول عمر وفعالية الشراكات مع البرامج والشركاء
الرئيسيين على الصعيدين الوطني واإلقليمي .وبهذا المعنى ،فإن برنامج المراقبة ):(GCW
(أ)

ينضم إلى األعضاء والشركاء في إعداد مقترحات لمشاريع محددة ،ممولة خارجيا ً ومتوائمة مع هذه
الخطة ،وذلك مثالً من خالل البرامج اإلطارية للمفوضية األوروبية ووكاالت الفضاء (مثل وكالة الفضاء
األوروبية) ،وبرنامج كوبرنيكوس ،والبنك الدولي ،وأعضاء المنظمة ،وما إلى ذلك؛
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(ب) المساهمة في االستراتيجية التطلعية لفريق العمل المعني بالفضاء القطبي ) ،(PSTGعن طريق إعداد
ونشر متطلبات رصد الغالف الجليدي المتصلة بالخدمات التشغيلية ،مثل مراقبة المناخ ،وخدمات الجليد
التشغيلية ،والهيدرولوجيا الجبلية ،ومراقبة األخطار ،وما إلى ذلك؛
(ج) حلول التصميم المشترك التي تدمج معلومات الغالف الجليدي في تحقيق الطموحات الثمانية للمنظمة
) (WMOبشأن المياه ،وذلك مثالً من خالل نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في القطب الشمالي
) (HYCOSو HydroSOSوما إلى ذلك؛
(د)

تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم بين المنظمة ) (WMOوبرنامج البيئة للقطب الثالث )(2019) (TPE؛

(هـ) إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع مبادرة البحوث الجبلية )(MRI؛
(و)

تيسير التفاعل بين أعضاء المنظمة ) (WMOواستراتيجية خارطة الطريق لمراقبة القطب الشمالي ونظم
البيانات ) (ROADSالخاصة بدعم شبكات ) ،(SAONبما يتواءم مع احتياجات األعضاء؛

(ز)

االتصال بين المنظمة ) (WMOوأوساط البيانات القطبية ،ومع لجنة بيانات القطب الشمالي التابعة لدعم
شبكات ) ،(SAONونظام إدارة البيانات التابع للجنة العلمية لبحوث أنتاركتيكا ) ،(SCADMبشأن توحيد
البيانات والمصطلحات والدالالت؛

(ح) إشراك شبكات الرصد اإلقليمية القائمة في المناطق القطبية والجبلية العالية ،مثل شبكة القطب الشمالي
) (ArcticNetودعم شبكات ) ،(SAONوالشبكة الدولية للبحوث والرصد األرضيين في القطب الشمالي
) ،(INTERACTوما إلى ذلك؛
(ط) يساهم البرنامج ،بصفته شريكا ً في اإلشراف مع فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض
المناخية ) ،(OOPCفي تطوير المتغير  EOVالخاص بالنظام ) (GOOSوالمتغير  ECVالخاص بالنظام
) (GCOSالمتمثل في الجليد البحري.
5

حوكمة المراقبة

)(GCW

خالل مرحلة ما قبل التشغيل ،تجري مواءمة أنشطة المراقبة ) (GCWمع هياكل لجنة البنية التحتية ) (INFCOMودعم
االحتياجات من الخدمات التي تحددها هياكل لجنة الخدمات ) ،(SERCOMعلى النحو الذي قررته الدورة الحادية
والسبعون للمجلس التنفيذي ) .(EC-71ويضمن الفريق التوجيهي للمراقبة ) (GCW-SGحوكمة األنشطة في إطار لجنة
البنية التحتية ) ،(INFCOMباالختصاصات التي وافقت عليها لجنة البنية التحتية ).(INFCOM
وقد كلفت لجنة البنية التحتية ) (INFCOMفريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي
بوضع توصيات بشأن والية المراقبة ) (GCWكنشاط تشغيلي للمنظمة ) ،(WMOاعتباراً من الفترة المالية القادمة.
ويشارك خبراء من األعضاء والشركاء ،يتم تعيينهم من خالل شبكة خبراء المنظمة ) ،(WMOفي أنشطة هذه الخطة.
وسوف يواصل الفريق  GCW-SGالتفاعل مع هياكل المنظمة ) (WMOوشركائها.
)(SG-Cryo

وتجري مواءمة هيكل المراقبة ) (GCWلهذه المرحلة مع المنجزات المتوخاة ،وتشمل:
(أ)

عمليات رصد الغالف الجليدي والمناطق القطبية (المسؤولة عن األهداف الواردة في القسمين
و ،4.3.2والتي تتحقق بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لنُظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONالتابعة
للجنة )(INFCOM؛
4.3.1

(ب) بيانات الغالف الجليدي والبيانات القطبية ،المسؤولة عن األهداف الواردة في القسم  4.3.3وتتحقق
بالتنسيق مع اللجنة الدائمة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا )(SC-IMT؛
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(ج) مراقبة الغالف الجليدي األرضي ،التي تشمل مراقبة الثلوج وأعمال التطوير المتعلقة بالتربة الصقيعية
والمجلدات والقلنسوات الجليدية؛
(د)

مراقبة الغالف الجليدي للمحيطات ،التي ستشمل التركيز على الجليد البحري؛

(هـ) سيتولى الفريق التوجيهي التابع للمراقبة ) (GCWتنسيق المشاركات على الصعيد اإلقليمي (القسم .)4.3.5
وستُنجز أنشطة مراقبة الغالف الجليدي على النحو المبين في القسم  4.3.4وبالتنسيق مع أعمال اللجنة الدائمة للقياسات
واألدوات والتتبع من أجل وضع أفضل الممارسات ،وبشكل متزايد مع عمل اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل
النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ) ،(SC-ESMPبشأن المساهمات في تمثّل البيانات ،وهما من أعمال اللجنة
) ،(INFCOMوهياكل عمل لجنة الخدمات ) (SERCOMوسيجري إشراك مجلس البحوث في األنشطة ذات الصلة ،مثل
المراقبة ومؤشرات التغيير على نطاقات (زمنية ومكانية) مختلفة.
وسيستمر تقديم دعم األمانة من خالل مكتب مشاريع المراقبة ) ،(GCWاستناداً إلى الدعم الذي قرره المؤتمر السابع
عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-17
وسيواصل برنامج المراقبة ) (GCWالتركيز على تعزيز بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ سياسة ) (WMOبشأن المساواة
بين الجنسين.
6

االحتياجات إلى الموارد

سيتسنى تفعيل المراقبة ) (GCWبشرط توافر الموارد المالية والموارد من الخبراء واستخدامها .وخالل مرحلة ما قبل
التشغيل ،يلزم توفير موارد إضافية لتنظيم حلقات العمل (مثالً من أجل تغطية تكاليف سفر الخبراء) ،ولالستشارات
واالتفاقات التي تتناول أهدافا ً محددة للخطة ،فضالً عن توفير المزيد من الموظفين/الخبراء في أمانة المنظمة ).(WMO
فهذه العناصر أساسية لدمج مكونات الغالف الجليدي في نظام األرض.
ويُحث األعضاء على مواصلة المساهمة في تنفيذ المراقبة ) (GCWمن خالل ما يلي:
(أ)

تمكين خبرائهم من المشاركة في تحقيق هذه النتائج؛

(ب) استضافة بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWومراكز بياناتها بقدرات األرشفة ،بما في
ذلك الحلول السحابية وتطوير واجهات قابلة للتشغيل البيني؛
(ج) استضافة المراكز  WDQMSمن أجل عمليات رصد الغالف الجليدي والمناطق القطبية؛
(د)

تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق االستئماني للمراقبة ) (GCWودعم استحداث أدوات وأنشطة محددة،
مع التركيز على المشاريع في المناطق النامية (القابلية للتشغيل البيني ،وحلقات العمل ،والتدريب
الميداني ،وإنقاذ البيانات)؛

(هـ) توفير موظفين معارين منتدبين للمنظمة ) (WMOلدعم تنفيذ هذه الخطة.
وسيسعى برنامج المراقبة ) (GCWإلى تحقيق هذه األهداف من خالل االنضمام إلى األعضاء والشركاء في المبادرات
والمقترحات الممولة من الخارج ،وذلك مثالً من خالل البرامج اإلطارية للمفوضية األوروبية ،وغيرها من آليات
التمويل الدولية ،وما إلى ذلك.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

367

االتصال والتوعية

7

سيتواصل برنامج المراقبة ) (GCWبانتظام مع األعضاء من خالل جهات التنسيق المعينة التابعة له ،ومع األوساط
العلمية ،ومع شركائه .وستقدم موجزات فصلية عن التغيرات في حالة الغالف الجليدي وظواهره المتطرفة ،من خالل
الموقع الشبكي للمنظمة ).(WMO
وستنظم أنشطة التوعية مثل حلقات العمل والنشرات واألحداث الجانبية في دورات الهيئات التأسيسية للمنظمة )،(WMO
والدراسات االستقصائية المنتظمة.
وسيواصل الموقع الشبكي للمراقبة ) (globalcryospherewatch.org) (GCWوصفحات الغالف الجليدي التابعة للمنظمة
) (WMOعلى اإلنترنت نشر روابط التقييمات واألخبار ذات الصلة بالغالف الجليدي ،التي تحظى بتقدير كبير ،تحت
عنوان "الغالف الجليدي اآلن" و"الغالف الجليدي في األخبار" .وستستمر آلية تعقيبات في اإلبالغ عن فعالية أنشطة
المراقبة ).(GCW
وستصدر نشرة عن الغالف الجليدي سنويا ً ،ابتداء من عام .2022

المرفق  – 1خطة تنفيذ النظام ) :(GCOSاإلجراءات التي أسندت إلى برنامج المراقبة

8

)(GCW

نشر النظام )" (GCOSالنظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ( ")2016 ،GCOS-200الذي يوضح اإلجراءات
الالزمة لدعم النظام ) . (GCOSوتتضمن هذه الوثيقة (الخطة) إجراءات ي ُح دّد فيها برنامج المراقبة )(GCW
كمساهم في تحقيق أهداف هذه الخطة .و يسرد هذا المرفق اإلجراءات ذات الصلة.

ويشير الفصل  5من الخطة إلى أن "المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تهدف إلى تنسيق عمليات الرصد والشبكات المتنوعة الخاصة بالغالف الجليدي" ]...[ .وينبغي أن "تجمع بين مختلف
الشبكات التي ترصد الغالف الجليدي".
وتحدد الخطة مهمة المراقبة ) (GCWفي إعداد المبادئ التوجيهية والمعايير التي تصف كيفية اشتقاق البيانات ،وذلك
بإدراج معيار قياس رسمي معتمد من هيئة مثل المنظمة ) (WMOأو المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOومسرد
مصطلحات ،وإشارات إلى مختلف معايير القياس والبروتوكوالت المتاحة ،ووصف أفضل الممارسات المعمول بها،
والخوارزميات المستخدمة إلنتاج نواتج المتغير المناخي األساسي ) (ECVوإمكانية التعقب الموثقة للمعايير ،وإجراءات
معايرة األدوات المحددة ،وتقييم عدم يقين القياس.
ُعر ف برنامج المراقبة ) (GCWب أنه برنامج المنظمة
وي َّ
الجليدي ونواتجها:

)(WMO

للمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVفي الغالف

•

على الغالف الجليدي األرضي :الثلوج (المنطقة المغطاة بالثلوج ،وعمق الثلوج ،ومكافئ الثلوج من
المياه) ،واألنهار الجليدية (منطقة األنهار الجليدية ،وتغير ارتفاع األنهار الجليدية ،وتغير كتلة األنهار
الجليدية) ،والصفائح الجليدية والرفوف الجليدية (تغير االرتفاع السطحي ،وسرعة الجليد ،وتغير الكتلة
سمكه) ،والتربة الصقيعية (الحالة الحرارية للتربة الصقيعية ،وسمك
الجليدية ،وموقع خط التأريض و ُ
الطبقة النشطة)؛

•

المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVالمحيطية :الجليد البحري مع الم ْعلمات األولية التي تحدد الحالة بما
سمك والحجم.
في ذلك التركيز ،والمساحة والرقعة ،ونوع الجليد ،والحركة ،والتشوه ،والعمر ،وال ُ

وفيما يلي اإلجراءات التي تحدد صراحةً المراقبة ) (GCWكمساهم في نتائج كل منها:
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•

اإلجراء  - A6قياسات درجة حرارة الهواء :تعزيز شبكات قياسات درجة حرارة الهواء في المناطق
النائية أو قليلة السكان وفي المحيط .ويلزم إجراء مزيد من القياسات في بعض النظم السطحية
(االرتفاعات العالية ،والصحراء ،وخطوط العرض العالية ،والغابات العميقة) حيث تكون الشبكات متناثرة
أو غير موجودة.

•

اإلجراء  - O15رصد الجليد البحري في الموقع :تخطيط وإنشاء وإدامة عمليات الرصد المنتظمة في
الموقع من الجليد البحري ،والعوامات ،والمسوح البصرية (السفن العرضية والطائرات) وسونار المياه
المتجه إلى أعلى )(ULS

•

اإلجراء  – O35الجليد البحري الساتلي :ضمان استدامة نواتج الجليد البحري الساتلية (القياس الراديوي
بالموجات الدقيقة ،والرادار ذي الفتحة التركيبية ) ،(SARوقياس االرتفاعات ،ونواتج الجليد البحري التي
تُرى بالعين المجردة وتلك التي تُرى باألشعة تحت الحمراء )(IR؛ وارتفاع مستوى الميل (مثل متابعة
 )Cryosat-2المطلوبة أيضا ً؛

•

اإلجراء  - T28الغطاء الثلجي ومواقع رصد تساقط الثلوج :تعزيز الغطاء الثلجي القائم ومواقع الرصد
القائمة لتساقط الثلوج والحفاظ عليها ،وتوفير تعليمات واضحة ال لبس فيها؛ وضمان أن المواقع تتبادل
بيانات الثلوج على الصعيد الدولي؛ وإنشاء مراقبة عالمية لتلك البيانات عبر النظام العالمي لالتصاالت
)(GTS؛ واستعادة البيانات التاريخية؛ وكفالة تضمين التقارير تقارير عن الغطاء الصفري.

•

اإلجراء  – T29تحليالت متكاملة للثلوج  :الحصول على تحليالت متكاملة للثلوج في نصفي الكرة
األرضية كليهما.

•

اإلجراء  - T33المعايير والممارسات المتعلقة بالتربة الصقيعية :صقل وتنفيذ معايير وممارسات الرصد
الدولية للتربة الصقيعية وجمعها مع قياسات المتغيرات البيئية؛ وإنشاء مراكز بيانات وطنية.

•

اإلجراء  - T34رسم خرائط للتجمد/الذوبان الموسمي للتربة :تنفيذ رسم خرائط تشغيلية للتجمد /الذوبان
الموسمي للتربة من خالل مبادرة دولية لمراقبة األرض المتجمدة موسميا في المناطق غير ذات التربة
الصقيعية ،وتج ّمد  /ذوبان الطبقات النشطة في المناطق ذات التربة الصقيعية.

وبالنسبة إلى المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVالخاصة بالمجلدات – في حين أن عمل المراقبة ) (GCWيساهم في
تحقيق أهداف اإلجراءات التالية:
•

اإلجراء  - T22إعداد قائمة جرد للمجلدات؛

•

اإلجراء  - T23إعداد قوائم جرد للمجلدات متعددة العقود؛

•

اإلجراء  - T24تخصيص موارد إضافية لتوسيع مجموعة البيانات الجيوديسية؛

•

اإلجراء  – T25توسيع مجموعة بيانات تباينات الواجهة األمامية للمجلدات في كل من المكان والزمان؛

•
•

اإلجراء  - T26مواقع رصد المجلدات؛
اإلجراء  – T27عمليات رصد سرعات المجلدات.

وتسهم المراقبة ) ،(GCWمن خالل نتائجها ،في تحقيق أهداف اإلجراءات التالية:
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•

اإلجراء  :T1تحسين تنسيق عمليات الرصد األرضية  -إنشاء آلية لتنسيق عمليات الرصد األرضية:
سيكون ذلك مهما ً بشكل خاص بالنسبة آلثار تغير المناخ والتكيف معه حيث تكون المعلومات المحلية
حاسمة ولن يجري توفيرها من خالل ) (GCOSمباشرة.

•

اإلجراء  :T2وضع خطط مشتركة للمناطق الساحلية – النظر بشكل مشترك في عمليات رصد المناطق
الساحلية (بما في ذلك الجليد البحري ،وأشجار المنغروف واألعشاب البحرية ،وتدفقات األنهار والمياه
الجوفية ،والمغذيات ،وما إلى ذلك) لضمان التغطية المستمرة للمتغيرات المناخية األساسية )(ECVs
والدورات العالمية في هذه المناطق.

•

اإلجراء  :T3مواقع المراقبة األرضية – استعراض الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات عامة للمواقع تهدف
إلى تسجيل البيانات ذات الصلة بالمناخ وبياناتها.

•

اإلجراء  :T4استعراض إرشادات المراقبة – استعراض معايير المراقبة القائمة /اإلرشادات /أفضل
الممارسات لكل إطار من استراتيجيات اإلحصاءات األساسية ،واالحتفاظ بقاعدة بيانات لهذه اإلرشادات
المتعلقة بالمتغيرات المناخية األساسية ) )ECVsاألرضية.

•

اإلجراء  :T5تطوير البيانات الشرحية  -توفير إرشادات بشأن البيانات الشرحية للمتغيرات المناخية
األساسية ) (ECVsوتشجيع استخدامها من قِبل منتجي البيانات وحيازات البيانات.

•

اإلجراء  - T6تحديد احتياجات تطوير القدرات الالزمة إلرشاد مبادرات بناء القدرات ،بما في ذلك تحديد
تحسينات محددة.

المرفق  - 2الثغرات في المعلومات المتاحة عن الغالف الجليدي ،كما حددها التقرير الخاص عن
المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير ) (SROCCالصادر عن الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ )(IPCC

يقدم هذا المرفق موجزاً للثغرات في عمليات رصد الغالف الجليدي ،والمعارف ،وأداء النماذج المبلغ عنه في التقرير
الخاص عن المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير ) (SROCCالصادر عن الهيئة ).(IPCC
وكما لوحظ في الملخص الفني ) ،(IPCC, 2019فإن "عمليات الرصد المستدامة طويلة األجل والنمذجة المستمرة أمران
حاسمان في الكشف عن تغير المحيطات والغالف الجليدي وفهمه والتنبؤ به ،مما يوفر المعرفة الالزمة لتقييم المخاطر
والتخطيط للتكيف (ثقة عالية)".
وتوجد فجوات معرفية في المعارف العلمية بالنسبة لـ [ ]...المناطق والمعلمات والعمليات المتعلقة بـ [ ]...تغير الغالف
الجليدي ،بما في ذلك التغيرات المعقولة فيزيائيا ً وعالية األثر.
عرف التقرير ) (SROCCالصادر عن الهيئة ) (IPCCالمناطق الجبلية العالية بأنها جميع المناطق الجبلية حيث
وقد ّ
وعرف المقرر (EC-69) 48
األنهار الجليدية أو الثلوج أو التربة الصقيعية هي السمات البارزة للمناظر الطبيعية.
ّ
المناطق الجبلية العالية بأنها "المناطق التي يوجد فيها غالف جليدي موسمي أو دائم ويشكل مخاطر محتملة وخطيرة
للمجتمع فيما يتعلق بندرة المياه والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث".
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الثغرات

المرجع
عمليات الرصد
 ،A3.3الصفحة

SMP-11

)(IPCC, 2019

ينشأ عدم اليقين المتصل ببداية عدم استقرار الصفائح الجليدية عن محدودية عمليات
الرصد ،وقصور تمثيل نماذج عمليات الغطاء الجليدي ،ومحدودية فهم التفاعالت
المعقدة بين الغالف الجوي والمحيطات والصفائح الجليدية.

القسم  ،2.2.2ص 140؛

السجالت في الموقع على المدى الطويل [للغطاء الثلجي] نادرة في بعض المناطق
[ ،]...وال سيما في مناطق آسيا الجبلية العالية وشمال آسيا ،وأمريكا الجنوبية .ويلزم
إجراء عمليات رصد تمتد على مدى عدة عقود لتحديد االتجاهات كميا ً.

القسم  ،2.2.4ص 145؛

إن عمليات رصد التربة الصقيعية شحيحة [ ]...وهي موزعة بصورة غير متساوية
فيما بين المناطق الجبلية وداخلها .]…[ .وعدم تجانس البيئات الجبلية وندرة عمليات
الرصد الطويلة األجل يشكالن صعوبات للتحديد الكمي لمعدالت االحترار اإلقليمي
أو العالمي التمثيلية.

)(Hock et al., 2019

)(Hock et al., 2019

 ،2.2ص 148

محدودية األدلة وانخفاض االتفاق على الكمية اإلجمالية لكربون التربة الصقيعية في
المناطق الجبلية بسبب االختالفات في توسيع النطاق والصعوبات التي تواجه التمييز
بين التربة الصقيعية والتربة المتجمدة موسميا ً ،وذلك بسبب نقص البيانات.

اإلطار

القسم  ،2.5ص 174؛

ال تزال هناك أوجه عدم يقين فيما يتعلق بالكشف عن العوامل الرئيسية المسببة
للغالف الجوي وإسنادها [ ]...والتغيرات المتصلة بالمناخ ،بسبب الكثافة المكانية
المحدودة و/أو المدى الزمني لسجالت عمليات الرصد على االرتفاعات العالية]...[ .
وال تزال االتجاهات في الهطول الكلي أو الصلب عند االرتفاع العالي غير مؤكدة
إلى حد كبير ،بسبب أوجه عدم اليقين المتأصلة في طرق الرصد في الموقع،
والتقلبية الطبيعية الكبيرة.

)(Hock et al., 2019

)(Hock et al., 2019

 ..فجوات معرفية واضحة في توزيع وخصائص متغيرات الغالف الجليدي]...[ ،
رقعة التربة الصقيعية في الجبال ومحتواها من الجليد ،ولكن أيضا أحجام جليد
المجلدات الحالية ،واالتجاهات في جليد البحيرات واألنهار ،والتباين المكاني
والزماني للغطاء الثلجي.
القسم  ،2.2ص 137؛
)(Hock et al., 2019

ال تتبع شبكات رصد المناطق الجبلية دائما ً إجراءات القياس المعيارية.
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المرجع

الثغرات

القسم  ،3.7ص 275؛

عمق الثلوج على الجليد البحري هو أساسا غير مقيس ،مما يحد من تقديرات توازن
الكتلة واسترجاع سماكة الجليد.

)(Meredith et al., 2019

فهم الهطول في المناطق القطبية محدود بشكل خطير بسبب قلة عمليات الرصد،
وهناك نقص في فهم العمليات التي تسبب التقلبية اإلقليمية في الترطيب /التجفيف
وتحوله إلى اللون البني.
واخضرار سطح األراضي في القطب الشمالي
ّ
ال توجد معرفة كافية بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من األرض
والتربة الصقيعية الموجودة تحت البحار.
ال تُعرف بدرجة كافية االتجاهات في مكافئ الثلوج من المياه فوق أراضي القطب
الشمالي ،مما يقلل من الثقة في تقييم دور الثلوج في دورة المياه وفي عزل التربة
الصقيعية التحتية.
كيفية فهم التفاعالت
القسم  ،TS.1ص 47؛
)(IPCC Tech Summary, 2019

اإلطار  ،3.2ص 216؛
)(Meredith et al., 2019

القسم  ،3.7ص 275؛
)(Meredith et al., 2019

توجد فجوات معرفية في المعارف العلمية فيما يتعلق بمناطق هامة ،وبارامترات
وعمليات تغير المحيطات والغالف الجليدي.
يتفاعل الغالف الجوي مع المحيط والغالف الجليدي من خالل اإلشعاع والحرارة
والهطول والرياح؛ وال يوجد فهم كامل للعمليات الفيزيائية المعقدة المترابطة.
هناك ثغرات حرجة في المعرفة فيما يتعلق بالتفاعالت بين الغالف الجوي وعناصر
محددة من المحيط القطبي والغالف الجليدي ]...[ .وتحد هذه الفجوات من فهم
المسارات الجارية والمستقبلية للمناطق القطبية ونظمها المناخية.
...هناك ندرة في الدراسات التي تحلل االختالفات في مسارات الغالف الجليدي
القطبي ونظم المحيطات بين سيناريوهات انبعاثات غازات االحتباس الحراري
المنخفضة والمنخفضة جداً.
هناك حاجة إلى تحسين فهم تطور األنهار الجليدية والصفائح الجليدية القطبية،
وتأثيراتها على مستوى سطح بحار العالم .ويلزم إجراء تحديدات كمية أطول
سنة لتغيراتها [.]...
ومح َّ
يلزم تحسين فهم حساسية المنطقة القطبية الجنوبية لعدم استقرار الغطاء الجليدي
البحري [.]...

أداء النماذج
القسم  ،2ص 134؛
)(Hock et al., 2019

سيزداد ذوبان وتدهور التربة الصقيعية خالل القرن الحادي والعشرين (ثقة عالية
جداً) ولكن التوقعات الكمية نادرة.
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الثغرات

القسم  ،2.5ص  174و175؛

 ...تعرقل حاليا ً ثغرات المعرفة القائمة على الرصد الجهود الرامية إلى التحديد
الكمي لالتجاهات ،ولمعايرة وتقييم النماذج التي تحاكي تطور الغالف الجليدي في
الماضي والمستقبل وآثاره.

)(Hock et al., 2019

ترتبط أوجه عدم يقين محددة بتوقعات اتجاهات تغير المناخ في المستقبل عند
االرتفاعات العالية ،ويرجع ذلك في معظمه إلى الحدود الحالية في النماذج المناخية
اإلقليمية وأساليب تقليص حجمها ،وذلك لتعقيد التفاعالت الدقيقة بين تغير المناخ
الواسع النطاق والظواهر المحلية المتأثرة بالتضاريس المعقدة واالرتفاعات العالية.
عمليات المحاكاة العامة ألحوال التربة الصقيعية في المستقبل في المناطق الجبلية
العالية محفوفة بالصعوبات في التعبير عن التباين الدقيق في التضاريس والغطاء
السطحي والمواد القريبة من السطح.
القسم  ،6.10ص 633؛

قد تساعد زيادة الوضوح والتحسينات في النماذج المناخية على الحد من عدم اليقين.

)(Collins et al., 2019

اآلثار والمخاطر
القسم  ،2.3.2.2.2ص 163؛
)(Hock et al., 2019

القسم  ،2.3.2.1.2ص

159

)(Hock et al., 2019

قدرات التأقلم للصمود في مواجهة اآلثار الناجمة عن األخطار الطبيعية في
المجتمعات الجبلية مقيدة [ .]...وهناك نقص في المعلومات األساسية عن الطقس
والمناخ لدعم كل من اإلنذار المبكر القصير األجل فيما يتعلق بالكوارث الوشيكة،
والتخطيط للتكيف على المدى الطويل.
عموما ً ،هناك ثقة كبيرة في أن تراجع األنهار الجليدية بشكل عام قد زعزع في
معظم المناطق الجبلية العالية الحطام المجاور والمنحدرات الصخرية على مدى
نطاقات زمنية تتراوح بين سنوات وآالف السنين ،ولكن هناك نقصا ً في اإلحصاءات
القوية بشأن االتجاهات الحالية في هذا التطور.

القسم  ،2.5ص 175؛
)،(Hock et al., 2019
والقسم  ،6.10ص 633؛

لم يتبع سوى عدد قليل من الدراسات نهجا ً شامالً فيما يتعلق بالمخاطر من أجل
توصيف ومقارنة حجم ومدى اآلثار السابقة والمخاطر المستقبلية عبر المناطق
الجبلية العالية ،بما في ذلك المخاطر المركبة واآلثار المتتالية التي قد تنشأ فيها
حاالت عدم اليقين العميق في المخاطر المركبة واآلثار المتتالية لالستجابات
والنتائج.

القسم  ،3.7ص 276؛

هناك احتياجات ماسة إلى تحسين فهم فعالية وحدود االستراتيجيات الرامية إلى الحد
من المخاطر وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية القطبية واألشخاص على الصمود ،بما
في ذلك مساهمة الممارسات واألدوات التي تسهم في مسارات القدرة على الصمود
في مواجهة المناخ.

)(Collins et al., 2019

)(Meredith et al., 2019

تدابير التكيف
القسم  ،2.3.1.4ص 157؛
)(Hock et al., 2019

هناك ثقة متوسطة في القدرة على تلبية الطلب على المياه في المستقبل في بعض
المناطق الجبلية ،نظرا لنواحي عدم اليقين المشتركة المرتبطة باإلسقاطات الدقيقة
إلمدادات المياه من حيث توافرها ،والسياقات االجتماعية الثقافية والسياسية المتنوعة
التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة بالحصول على المياه وتوزيعها.
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 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل
الثغرات

المرجع

 تدابير التكيف – المذكورة فيما يتعلق بالتغيرات في الغالف الجليدي للمناطق...
الجبلية العالية – هي مجال جديد نسبيا ً ومتطور من مجاالت البحوث منذ تقرير
 الثغرات من حيث التقييم المنهجي لفوائدها بالنسبة...  مع،(AR5) التقييم الخامس
.للتكلفة على المدى الطويل بوصفها حلوالً ’مناسبة للغرض‘ في سياق الجبال

؛175  ص،2.5 القسم
(Hock et al., 2019)
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المرفق  - 3قائمة األسماء المختصرة
ADC
BUFR
Cg
DCPC
EC
EC-71

EC-PHORS

لجنة بيانات القطب الشمالي (التابعة لدعم شبكات ))(SAON
نموذج عالمي ثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية
المؤتمر
مركز جمع البيانات أو تجهيزها
المجلس التنفيذي
الدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي
فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية

ESA

وكالة الفضاء األوروبية

ECV

متغير مناخي أساسي

GBON

شبكة الرصد األساسي العالمية

GCOS

النظام العالمي لرصد المناخ

GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

GDPFS

النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

GMDSS

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية

GOOS
GCW-SG
GTN-P
HydroSOS
IPCC
INFCOM

النظام العالمي لرصد المحيطات
الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية
نظام الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات

INTERACT

الشبكة الدولية للبحوث والرصد األرضيين في القطب الشمالي

JET-OSDE

فرقة الخبراء المشتركة المعنية بتصميم نظام مراقبة األرض وتطوره

MetNo
NetCDF/CF
)NMHS(s
NWP
OOPC

المعهد النرويجي لألرصاد الجوية
النسق الموحد البيانات في الشبكات  -اتفاقية المناخ والتنبؤات
المرفق الوطني (المرافق الوطنية) لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
التنبؤ العددي بالطقس
فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
OSCAR
RCC
ROADS

أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد (الخاصة بالنظام )WIGOS
مركز مناخي إقليمي
خارطة الطريق لمراقبة القطب الشمالي ونظم البيانات (الخاصة بشبكات إدامة عمليات
الرصد في القطب الشمالي)

PSTG

فريق العمل المعني بالفضاء القطبي

SAON

دعم شبكات رصد المنطقة القطبية الشمالية

SCADM

375

نظام إدارة البيانات التابع للجنة العلمية لبحوث المنطقة القطبية الجنوبية

SERCOM

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

SC-ESMP

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل عمليات النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

SC-IMT

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا التكنولوجيا

SC-MMO

اللجنة الدائمة المعنية باألرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية

SC-MINT

اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع

SC-ON
SG-Cryo

SnowPEx
SROCC
TPE
WCRP
WIGOS
WIS
WMO
WSI

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة
فريق الدراسة المعني بال وظائف المستعرضة ل لغالف الجليدي  -المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
عملية مقارنة وتقييم النواتج الثلجية الساتلية
التقرير الخاص عن المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير
برنامج بيئة القطب الثالث
البرنامج العالمي للبحوث المناخية
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
نظام معلومات المنظمة
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
محدد هوية محطات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS
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جمع المعدالت المناخية القياسية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يذكر بما يلي:
)(1
)(2

المقرر  - (SERCOM-1) 6جمع المعدالت المناخية القياسية،
القرار
الثامنة عشرة،

(Cg-18) 81

– سياسة المنظمة

)(WMO

بشأن المطبوعات اإللزامية والتوزيع في الفترة المالية

وإذ يسلم باألهمية القصوى للمعدالت المناخية القياسية بوصفها بيانات مرجعية رئيسية لتقديم وصف موحد لمتوسط
الظروف المناخية في موقع معين من أجل تطبيقات وخدمات وبحوث األرصاد الجوية والمناخ ،وكذلك من أجل المعايير
التشريعية الوطنية ،ومن بينها معايير البناء وما إلى ذلك،

وإذ يأخذ علما بالمعايير والممارسات الموصى بها الواردة في مطبوع المنظمة ) (WMOمرجع اإلطار العالمي إلدارة
البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1238بما في ذلك األحكام المتعلقة بالمعدالت المناخية القياسية
(قسم التعاريف ،وفي إطار القسم  :1إدارة البيانات من مصادر مختلفة ،الحكم ،)1.1.14
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 20جمع المعدالت المناخية القياسية،
وقد وافق على التوصية ،(INFCOM-1) 20
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMما يلي:
)(1

)(2

)(3

إعداد ترتيبات على أعلى مستوى من الفعالية لجمع ونشر المعدالت المناخية القياسية ،بالتنسيق مع لجنة خدمات
وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة )(SERCOM؛
تنسيق ومراقبة تبادل البيانات وفقا ً للمتطلبات التي تقدمها اللجنة ) ،(SERCOMباالستفادة على أفضل نحو من البنية
التحتية لنظام معلومات المنظمة ) (WISعلى كل من المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛
تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ عملية جمع البيانات؛

يطلب إلى األمين العام أن ييسر جمع ونشر المعدالت المناخية القياسية للفترة 2020-1991؛
يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

بدء حساب المعدالت المناخية القياسية للفترة  ،2020-1991ونشرها على الصعيد الوطني في أقرب وقت ممكن
بهدف استكمال المعدالت المناخية العالمية )( (CLINOمطبوع المنظمة رقم  ،)847ويُفضل أن يكون ذلك في
موعد ال يتجاوز نهاية عام 2023؛

)(2

شن حملة اتصاالت واسعة النطاق للترويج للمعدالت المناخية القياسية المحدثة ،والتعريف بوضوح بآثار التحديثات
على المستخدمين الداخليين والخارجيين لخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )،(NMHSs
وكذلك على الجمهور بشكل عام؛

)(3

مساعدة المنظمة ) (WMOفي جمع المعدالت المناخية القياسية للفترة .2020-1991
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متطلبات الخدمات المناخية لتحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
(مطبوع المنظمة رقم )1238
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة يتيح إعداد بيانات مناخية عالية الجودة وتبادلها على
نحو فعال .كما يوفر مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1238الذي
اعتمدته الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر بموجب القرار  - (Cg-18) 22مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية
عالية الجودة ) ،(HQ-GDMFCكأحد مكونات هذه المبادرة ،المعايير والممارسات الموصى بها من أجل تحديد مصادر
البيانات المناخية ،وتأمين هذه البيانات وإدارتها وتقييمها وفهرستها،
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 21متطلبات الخدمات المناخية لتحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات
المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم ،)1238
وقد وافق على التوصية ،(INFCOM-1) 21
يعتمد التعديل على مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1238كما يرد
في مرفق هذا القرار؛
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMاستعراض الوثائق المستعرضة المتعلقة بإدارة
المعلومات ،وقيادة عملية تحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة
رقم  )1238في المستقبل كجزء من دورها في تعزيز الالئحة الفنية التي تقوم عليها إدارة البيانات؛
يطلب من لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMتقييم
التقدم الذي يحرزه األعضاء في االستفادة من هذه الالئحة في أنشطتهم المناخية وتحديد متطلبات البيانات الجديدة
لألنشطة المناخية؛
يطلب من األمين العام:
)(1

)(2

نشر النسخة المعدلة من مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة
رقم )1238؛
تيسير التعاون بين األعضاء ،وحشد الموارد لمساعدة البلدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها
المنصوص عليها في مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم )1238؛

يحث األعضاء على بذل قصاراهم لتقييم مدى نضج مجموعات البيانات المناخية لديهم ،استناداً إلى هذه األحكام
واإلرشادات ذات الصلة المرفقة بمرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة
رقم .)1238
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تعديل على مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم )1238
[تظهر اإلضافات باللون األخضر وتحته خط متقطع (مثل نص جديد) ،بينما يظهر النص في حالة الحذف مشطوباً
وباللون األحمر وتحته خط متقطع (مثل نص قديم)]

.3

تقييم نضج مجموعة البيانات المناخية

3.2

استخدام المنظمة ) (WMOلمصفوفة نضج اإلشراف على البيانات المناخية

)(SMM-CD

ينبغي أن يستند تقييم النضج ،الذي يستخدمه كيان ما لتقييم مجموعات البيانات المناخية ،إلى ممارسات معترف بها دوليا ً
بشأن نضج اإلشراف ،مثل تلك الواردة في مصفوفة نضج اإلشراف على البيانات المناخية )) ،(SMM-CDالموصى بها
لمجموعات البيانات المستخدمة عالميا ً ،ال سيما مراقبة تغير المناخ ،ونسختها الموصى باستخدامها في قواعد البيانات
لألغراض الوطنية واإلقليمية ) ،(SMM-CD NRPبما في ذلك في األنشطة التشغيلية لمراقبة المناخ (الموصى بها
لمجموعات البيانات المستخدمة لمراقبة تغير المناخ العالمي) (انظر المالحظة ) (2أدناه) ونسختها الموصى باستخدامها
في قواعد البيانات لألغراض الوطنية واإلقليمية )( (SMM-CD NRPالموصى بها لمجموعات البيانات المستخدمة
لألغراض الوطنية واإلقليمية) بما في ذلك في األنشطة التشغيلية لمراقبة المناخ) (انظر المالحظة ) (3أدناه).
مالحظات:
)(1

)(2

يمكن تطبيق نهوج مصفوفة النضج على جوانب أخرى من دورة الحياة الكاملة للبيانات  -مثل تقييم نضج نظم
رصد المناخ؛
تتوافر اإلرشادات األخيرة عن مصفوفة نضج اإلشراف على البيانات المناخية
العالمية عبر الرابط:

)(SMM-CD

لقواعد البيانات

https://figshare.com/articles/The_manual_for_the_WMOWide_Stewardship_Maturity_Matrix_for_Climate_Data/7002482
)(3

تتوافر اإلرشادات األخيرة عن المصفوفة ) (SMM-CD NRPلألغراض الوطنية واإلقليمية على الرابط:
.https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMM-CD_NRP_Guidance_Booklet/13004606

يمكن إدراج مجموعات البيانات المناخية التي لها مجال جغرافي إقليمي أو وطني أو نطاق جغرافي
3.3.4
محدود (غير عالمي) في الفهرس إذا رأت لجنة علمية مختصة تابعة للنظام ) ،(GCOSأو هيئة علمية بارزة على
الصعيد الوطني أو اإلقليمي أنها مهمة للغاية للجهود العالمية في مجال علم المناخ .وفي هذه الحالة ،تُتبع العملية نفسها

لتقييم النضج والفهرسة المطبقة على مجموعات البيانات العالمية.
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تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات المناخية

)(OpenCDMS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 22مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة،

)(2

القرار  – (CCl-17) 4تحديث البيانات المناخية،

وإذ يدرك:
)(1

الحاجة الماسة إلى دعم اإلدارة الحديثة للبيانات المناخية والهيدرولوجية وغيرها من البيانات البيئية ،بعنصر
السالسل الزمنية ،بما في ذلك تبادلها اإلقليمي والعالمي بواسطة أحدث نظم إدارة البيانات المناخية على
المستويات الوطنية،

)(2

الطبيعة األساسية والجوهرية لنظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSsمن أجل إدارة وحفظ البيانات المناخية
والهيدرولوجية وغيرها من البيانات البيئية ،وتيسير توليد بيانات ذات جودة عالية في السالسل الزمنية لفهم حالة
المناخ ومراقبتها ،وتوفير خدمات البيانات لمختلف القطاعات االجتماعية  -االقتصادية وللتطبيقات ذات الصلة،

وإذ يالحظ أن  20في المائة فقط من أعضاء المنظمة ) (WMOيعتبرون أنفسهم يديرون نظاما ً إلدارة البيانات المناخية
) (CDMSيمتثل تماما ً لمواصفات نظام إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ( )1131المصدر :منصة المنظمة
) (WMOالتفاعلية ،كانون األول /ديسمبر ،)2019
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها أعضاء المنظمة ) (WMOللتعاون على إعداد نظام مرجعي مفتوح المصدر إلدارة
البيانات المناخية ) (OpenCDMSيُراد به أن يكون متوافقا ً تماما ً مع معايير المنظمة ) (WMOولوائحها ،بما في ذلك
مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  )1131ومرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية
عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم ،)1238
وإذ يأخذ في اعتباره التوصية  - (INFCOM-1) 16تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات
المناخية )،(OpenCDMS
يقرر اعتماد أهداف النظام ) ،(OpenCDMSونطاقه وخارطة الطريق لتحقيقه ،على النحو المبين في مرفق هذا القرار؛
يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMالتعاون بشكل وثيق مع لجنة خدمات وتطبيقات
الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMمن أجل:
)(1

)(2

)(3

القيام بدور الريادة إلعداد النظام ) (OpenCDMSوتنفيذه طبقا ً لمواصفات نظام إدارة البيانات المناخية (مطبوع
المنظمة رقم )1131؛
ضمان أن تكون مبادئ تصميم النظام ) (OpenCDMSمتسقة مع استراتيجية النسخة  2من نظام معلومات
المنظمة )(WIS 2.0؛
تحديث مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  )1131فيما يتعلق بإدارة المعلومات؛
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يحث األعضاء على دعم إعداد النظام ) (OpenCDMSعن طريق توفير الخبرة والموارد البشرية والمالية؛
يطلب من األمين العام أن يدعم إعداد النظام ) (OpenCDMSوتنفيذه ،وأن يساعد في تعبئة الموارد المالية الالزمة
ألعمال الخبراء ذات الصلة ،وإلعداد النظام ) (CDMSوأنشطة التنفيذ.

مرفق القرار

(EC-73) 21

تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات المناخية
.1

)(OpenCDMS

أهداف النظام ) (OpenCDMSونطاقه وخارطة الطريق لتحقيقه

اإلدارة الفعالة للبيانات المناخية والهيدرولوجية وغيرها من البيانات البيئية (المشار إليها أدناه ببيانات نظام األرض) أمر
بالغ األهمية لمراقبة نظام األرض وتحليله ونمذجته والتنبؤ به  -على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  -فضالً
عن أنها أمر ضروري لتوفير الخدمات ذات الصلة بفعالية وفي الوقت المناسب .ومن أهم عناصر القدرة على إدارة
بيانات نظام األرض بفعالية ،وجود نظام فعال إلدارة البيانات (المناخية) ) ،(CDMSيُعتبر فيه 'المناخ' شامالً لبيانات
مكون السالسل الزمنية.
نظام األرض ،مع وجود ّ
.2

النظام ) – (CDMSإطار للعمل معا لتحسين إدارة بيانات نظام األرض من خالل:

)(1

تحسين قابلية التشغيل البيني فيما بين النظم ) (CDMSsالقائمة؛

)(2

دعم المشاريع القائمة والتعاون معها بهدف ضمان استمرار استفادة مستخدمي النظام ) (CDMSمن هياكل الدعم
والخدمات القائمة؛

)(3

إنشاء عملية تنفيذ مرجعية حتى يكون الجيل التالي من النظام ) (CDMSمتوافقا ً تماماً ،مع توجيهات من فرق
الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOومجموعة واسعة من المنفذين ،مع االلتزام بنهج المنظمة ) (WMOالعام إلدارة
البيانات والمعايير والممارسات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف النظام ) (OpenCDMSإلى تلبية احتياجات البلدان النامية والمتقدمة إلى إدارة بيانات نظام األرض من خالل
إعداد وتنفيذ معايي ر وممارسات جيدة عالمية إلدارة البيانات ،وبالتالي تحسين ممارسات إدارة البيانات وحفز الحلول
القائمة والقادمة إلدارة البيانات على االلتزام بهذه المعايير .وستتاح بالمجان مجموعة برمجيات مفتوحة المصدر للنظام
) (CDMSقابلة للتثبيت ،مع تقديم مساعدة فنية لألعضاء الراغبين في استخدام النظام ) (OpenCDMSفي المستقبل .وتبين
خارطة الطريق التالية نهج التنفيذ المقترح ،وسيتم مراجعتها بشكل دوري لكي تعكس التقدم المحرز في المشروع
والتعديالت المطلوبة بسبب تغير احتياجات المستخدمين.
2020–2019

2022–2021

الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر تجارب
المستخدمين،
العالمي لألرصاد الجوية
والمتطلبات
طلبت إعداد نظام مرجعي
الوظيفية،
مفتوح المصدر إلدارة
واختبارات القبول
البيانات المناخية CDMS
للتنفيذ المرجعي
النظام المفتوح المصدر
إعداد نموذج بيانات
إلدارة البيانات المناخية
 OpenCDMSهو بمثابة إطار الجيل التالي الذي
سيعتمد كمعيار
للتعاون القائم كمشروع
للمنظمة )(WMO
التحاد نظام معلومات

المنظمة ) (WISالمفتوح

2024–2023

2025

إتاحة حزمة
برمجيات مفتوحة
المصدر وقابلة
للتثبيت للنظام

عرض التنفيذ المرجعي
للنظام  OpenCDMSعلى
الدورة التاسعة عشرة
للمؤتمر العالمي لألرصاد
OpenCDMS
الجوية إلقراره
بدء التنفيذ
نموذج بيانات نظام إدارة
والتدريب
البيانات المناخية CDMS
سيقره المؤتمر العالمي
الذي
ّ
التاسع عشر Cg-19
اختبار البرمجيات في
البلدان مناط التركيز

-2026
مواصلة التنفيذ
والتدريب
صيانة مجموعة
برمجيات النظام
OpenCDMS

وزيادة تطويرها

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
إعداد نموذج أولي للنظام  OpenCDMSوتطويره

381

تنفيذ النظام

OpenCDMS

>  >-زيادة التعاون مع مطوري النظام  CDMSومجتمعات المستعملين ،وتعبئة الموارد ،وإنشاء مجموعة من الممارساتالتي تطبق مبادئ المصادر المفتوحة >-

القرار

(EC-73) 22

خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0وبنيته الوظيفية ومشاريعه اإليضاحية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 57نظام معلومات المنظمة :تعديالت على الالئحة الفنية ونهج تنفيذ نظام معلومات
المنظمة ) ،(WIS 2.0المتعلق بنهج تنفيذ النظام ) (WIS 2.0وباإلذن للمجلس التنفيذي التخاذ قرارات بشأن النظام )(WIS 2.0
أثناء إعداده وتنفيذه (انظر وثيقة المعلومات ) - Cg-18/INF. 6.2(3الجزء الثاني  -تقرير النشاط المرحلي)،
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

الحاجة إلى توفير خطة تنفيذية للنظام ) (WIS 2.0ومعالم بارزة منقحة حتى تقوم لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات ) (INFCOMبإعدادها بفعالية ،وينفذها األعضاء سريعاً،

)(2

أهمية إبالغ األعضاء بالبنية الوظيفية للنظام ) (WIS 2.0بغرض تمكينهم من االستعداد لالنتقال إلى النظم الجديدة،

)(3

الحاجة إلى جمع المتطلبات من جميع مجاالت وأنشطة المنظمة ) (WMOوإشراك دوائر المنظمة
والمنظمات الشريكة على نطاق أوسع في إعداد وتنفيذ النظام )،(WIS 2.0

)(4

)(WMO

أهمية إنشاء عدد من المشاريع اإليضاحية التي ستُستخدم في إيضاح بعض الفوائد الرئيسية التي سيجلبها النظام
) (WIS 2.0لألعضاء،

وقد نظر في التوصية  - (INFCOM-1) 7خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0وبنيته الوظيفية ومشاريعه
اإليضاحية،
يقرر:
)(1

إقرار خطة التنفيذ المقترحة للنظام ) (WIS 2.0الواردة في المرفق  1لهذا القرار؛

)(2

إقرار البنية الوظيفية للنظام ) (WIS 2.0على النحو المبين في المرفق  2لهذا القرار؛

يحث األعضاء على:
)(1

تحليل الهيكل الوظيفي ) ،(WIS 2.0الوارد في المرفق  2لهذا القرار ،والمبادرة بالمشاركة في مشاريع تطوير
وتنفيذ النظام ) ،(WIS 2.0والتي تتوافر قائمة محدثة بها على الموقع https://community.wmo.int/activity-
areas/wis/wis2-demonstration-projects؛

)(2

دعم تطوير النظام ) (WISمن خالل اإلعارات وتقديم تمويل إضافي للصندوق االستئماني للنظام ).(WIS
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المرفق  1للقرار

(EC-73) 22

خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0وإطاره الزمني
ترد أدناه خطة نشاط عالية المستوى وإطار زمني لتنفيذ النظام  .WIS 2.0وستعمل أمانة المنظمة ) (WMOبالتعاون مع
االتحادات اإلقليمية على كفالة أن تتالءم خطة التنفيذ المفصلة مع االحتياجات المحلية واإلقليمية.

مالحظة:
) (1ال تشمل األنشطة المدرجة أدناه أنشطة األعضاء الرامية إلى إعداد وتشغيل خدمات ممتثلة للنظام  WIS 2.0ألن
ذلك يقع خارج نطاق خطة تنفيذ النظام .WIS 2.0
) (2ترد الجهات المسؤولة عن كل نشاط بين قوسين معقوفين "[]".

مسارات األنشطة
.1

المشاريع [فرع النظام ) (WISباألمانة ،لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMاالتحادات اإلقليمية ،األعضاء]

يقوم فرع النظام ) (WISمع لجنة البنية التحتية ) (INFCOMواألعضاء واالتحادات اإلقليمية وإدارات األمانة وفروعها
األخرى بما يلي:
)(1

تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ ’مشاريع إيضاحية‘ توجه مفاهيم وحلول ونهج تنفيذ النظام  WIS 2.0و /أو تطورها
و /أو تتحقق من صحتها و /أو تصقلها،

)(2

تنسيق تقاسم المعلومات بشأن المشاريع اإليضاحية للنظام  WIS 2.0ونتائجها،

)(3

استخدام المشاريع اإليضاحية المتصلة بالهيدرولوجيا ،واألوقيانوغرافيا ،وتكوين الغالف الجوي ،والغالف
الجليدي إلدراج تبادل بيانات تلك المجاالت في النظام .WIS 2.0

ويرد وصف للمشاريع اإليضاحية في .https://community.wmo.int/activity-areas/wis/wis2-demonstration-projects
.2

المواد المعيارية [لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMفرع النظام ) (WISباألمانة]

استعراض وتعديل الالئحة الفنية ونشر مبادئ توجيهية تشرح كيفية تنفيذ المفاهيم الفنية األساسية للنظام .WIS 2.0
وستحدد لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMبالتعاون مع المراكز العالمية لنظام المعلومات ) ،(GISCsالممارسات الجيدة
المتعلقة بما يلي:
)(1

تنفيذ وتشغيل الخدمات الشبكية وواجهات برمجة التطبيقات ) ،(APIsوتوزيع البيانات اآلنية ،والتكنولوجيا
السحابية،

)(2

اإلدماج في محركات البحث التجارية.

وسيشرف فرع النظام ) (WISباألمانة على تنفيذ هذه التوصيات ويتيحها لجميع األعضاء.
.3

المراقبة [فرع النظام ) (WISباألمانة ،لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMالمراكز )](GISCs

سينشئ فرع النظام ) (WISباألمانة ،بالتعاون مع خبراء لجنة البنية التحتية ) (INFCOMوالمراكز ) ،(GISCsأدوات
للمراقبة وآليات إلدارة الحوادث من أجل كفالة االنتقال السلس والفعال من النظام ) - (WISالنظام العالمي لالتصاالت
) (GTSالحالي إلى عمليات النظام .WIS 2.0
.4

االنتقال [فرع النظام ) (WISباألمانة ،لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMالمراكز ) ،(GISCsاألعضاء]
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ستدعم المراكز ) (GISCsالمراكز المنتسبة إليها في نقل بياناتها وخدماتها إلى الكتالوج الجديد للنظام  ،WIS 2.0مع
ترشيدها حسب االقتضاء .وسيعمل فرع النظام ) (WISباألمانة ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،مع المراكز )(GISCs
واألعضاء على تحديد الوقت الذي تكون فيه البيانات والخدمات الشبكية جاهزة للتسجيل في النظام  .WISوسيضع فرع
النظام ) (WISباألمانة خريطة طريق لتوافر هذه الخدمات ويُبلغ األعضاء بانتظام بالتقدم المحرز بخصوص عمليات
النشر الناجحة .وستسدي المراكز ) (GISCsالمشورة لألعضاء في منطقة مسؤوليتهم بشأن كيفية تنظيم بياناتهم
وخدماتهم الشبكية وواجهات برمجة التطبيقات ) (APIsلتوفير تجربة بحث ُمثلى للمستخدمين.
وستقود االتحادات اإلقليمية والمراكز ) ،(GISCsبتنسيق ومساعدة من فرع النظام ) (WISباألمانة واللجنة الدائمة المعنية
بإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ) ،(SC-IMTعملية االنتقال الفني ،مع إزالة بنود تشكيل جداول التوجيه مع
انتقال مراكز النظام ) (WISبنجاح إلى الحلول الجديدة .ولما كان من المرجح أن تكون النطاقات الزمنية لالنتقال في
فرادى مراكز النظام ) (WISمرتبطة بتحديثات دورة عمر النظم و/أو توافر التمويل ،فمن المرجح أن يكون االنتقال
ممتداً وموزعا ً بشكل غير متسا ٍو .ومع مضي االنتقال قدُماً ،سيتقلص حجم جداول التوجيه تدريجيا ً إلى أن تُزال
المدخالت منها نهائياً .وسيراقب فرع النظام ) (WISباألمانة عملية االنتقال العامة ،ويقدم تقارير بشأنها.
وتبسيطا ً لالنتقال إلى النظام  WIS 2.0مع الحد من تأثير التغيير على األعضاء ،ستعمل لجنة البنية التحتية
مع القطاع الخاص إلشراك القطاع في توفير حلول وخدمات متوافقة مع النظام  .WIS 2.0ومن أمثلة ذلك ،التعاون مع
بائعي نُظم تحويل الرسائل ) (MSSلتنفيذ البروتوكوالت الجديدة لتبادل البيانات في إطار نواتجهم.
)(INFCOM

وسيسعى فرع النظام ) (WISباألمانة ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية واألمانة ،إلى الوصول إلى مصادر تمويلية لدعم
تنفيذ النظام  WIS 2.0في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDSs
.5

التواصل [فرع النظام ) (WISباألمانة ،االتحادات اإلقليمية ،لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMلجنة
الخدمات )](SERCOM

سيعمل فرع النظام ) (WISباألمانة مع االتحادات اإلقليمية ولجنة البنية التحتية ) (INFCOMولجنة الخدمات ) (SERCOMعلى:
)(1

تحديد أفضل السبل إلشراك األعضاء ودوائر المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة ،والتواصل معهم،

)(2

إذكاء الوعي بشأن النظام ،WIS 2.0

)(3

جمع ونشر تعقيبات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ النظام ،WIS 2.0

)(4

فهم التحديات التشغيلية والفنية والسياسية والمالية والثقافية والمخاطر المتصورة بشأن االنتقال إلى النظام ،WIS 2.0
والتخفيف منها حيثما أمكن،

)(5

تحديد المتطلبات المحددة إلقليم أو نطاق المنظمة ) .(WMOوسيقدم فرع النظام ) (WISباألمانة لألعضاء بالغات
منتظمة وروتينية توفر معلومات بشأن النظام  WIS 2.0وتنفيذه ،وآخر المعلومات عن التقدم المحرز فيه،
واألنشطة والمهام المعلقة التي ينبغي أن يستوفيها األعضاء.

.6

التدريب [فرع النظام ) (WISباألمانة ،لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMاالتحادات اإلقليمية ،مراكز التدريب
اإلقليمية ) ،(RTCsالمراكز )](GISCs

سيضع فرع النظام ) (WISباألمانة ،بالتعاون مع لجنة البنية التحتية ) (INFCOMواالتحادات اإلقليمية ومراكز التدريب
اإلقليمية ،خططا ً لتقييم المهارات والتدريب لدعم اعتماد األعضاء للنظام .WIS 2.0
وستنسق األمانة ومراكز التدريب اإلقليمية تقديم التدريب بما يالئم الخطط اإلقليمية لتنفيذ النظام  .WIS 2.0وحيثما كان
التدريب يتعلق بالممارسات الموصى بها للقطاع أو بمعايير مفتوحة ،سيجري تقييم استخدام التدريب المقدم من أطراف
ثالثة .واتباعا ً للنموذج المعتمد للتنفيذ األصلي للنظام  ،WISستطلب األمانة التمويل الستكمال أنشطة التدريب.
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اإلطار الزمني والمعالم البارزة
المشاريع

المواد المعيارية

المراقبة

االنتقال

2020

الدورة األولى للجنة
البنية التحتية
)(INFCOM-1

الدورة الثالثة
والسبعون للمجلس
التنفيذي

2021

المؤتمر العالمي
لألرصاد
الجوية 2021
الدورة الثالثة
والسبعون للمجلس
التنفيذي

2022

إنشاء مشاريع
إيضاحية

الدورة الرابعة
والسبعون للمجلس
التنفيذي

مخطط تكاليف
تنفيذ وتشغيل
النظام WIS 2.0
التي تتحملها
المراكز

تقديم البنية الوظيفية
للنظام  WIS 2.0إلى
األعضاء

)(GISCs

مسودة المواصفات
الفنية للنظام WIS 2.0
لتقييمها من قبل
المراكز )(GISCs
تقرير مرحلي عن والمراكز المشاركة
في النظام )(WIS
المشاريع
اإليضاحية
وإشراك دوائر
أوسع

لجنة البنية التحتية
)(INFCOM

التواصل

مسودة بنية
النظام WIS 2.0

تحديد مؤشرات
األداء األساسية
) (KPIsلقياس
االنتقال من النظام
) (WISإلى النظام

نشر البيانات اآلنية باستخدام مشروع
بروتوكوالت التراسل لتبادل
البيانات ’تجريبيا ً‘ بين المراكز )(GISCs
والمراكز المشاركة في النظام )(WIS

)(WIS 2.0

إشراك النظام
 WIS 2.0مع
االتحادات
اإلقليمية
ومجاالت
األنشطة وجهات
التنسيق الوطنية
التابعة للنظام
)(WIS

تنفيذ المراقبة
الجديدة (القدرة
اختبار بنية النظام  WIS 2.0والتحقق منها،
على مراقبة توجيه بما في ذلك مجموعة فرعية من المراكز
النظام العالمي
) (GISCsلتقديم الكتالوج المحدث للنظام
لالتصاالت
) (WISلدعم التسجيل التجريبي للخدمات
) (GTSوالنشر
واالشتراك في

إبالغ األعضاء
بخطة التواصل
الخاصة بتنفيذ
النظام WIS 2.0

التدريب

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
المشاريع

المواد المعيارية

المراقبة
النظام
لدعم االنتقال)
)(GTS

2023

المؤتمر التاسع
عشر لألرصاد
الجوية
الدورة الخامسة
والسبعون للمجلس
التنفيذي

التقرير النهائي
للمشاريع
اإليضاحية

اعتماد الالئحة الفنية
للنظام WIS 2.0
(بروتوكوالت
التراسل ،ومواصفات
بدء التقرير
البيانات الشرحية،
السنوي عن
وما إلى ذلك) على
مراقبة االنتقال
أساس أنها
ذات ’وضع تشغيلي‘
نشر المبادئ
التوجيهية لتنفيذ النظام

385

االنتقال
لجنة البنية التحتية ) (INFCOMتحدد طريقة
ومكان إشراك القطاع لدعم تنفيذ
النظام WIS 2.0

المراكز ) (GISCsتؤكد إجراءات خدمات
التسجيل في النظام WIS 2.0
مشاركة المراكز ) ،(GISCsبدعم من
االتحادات اإلقليمية ،في نقل منطقة مسؤوليتها
إلى النظام WIS 2.0

WIS 2.0

قيام المراكز ) (GISCsبتوفير كتالوج وبوابة
النظام  WIS 2.0التشغيليين ،و’تجميد‘
الكتالوج القديم الستعادة بيانات النظام )(WIS
2024

التواصل

التدريب

بدء مراكز النظام ) (WISفي تسجيل الخدمات
في كتالوج النظام  .WIS 2.0وتحديد خيارات
التمويل لدعم اعتماد النظام  WIS 2.0في أقل
البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية
الصغيرة النامية )(SIDS

إعداد خطط تدريب
لجميع األقاليم بشأن
النظام WIS 2.0
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المشاريع

المواد المعيارية

المراقبة

التواصل

االنتقال
تنفيذ حلول نظام تحويل الرسائل
بروتوكوالت التراسل الجديدة المتاحة من
القطاع
)(MSS

عدم استخدام الكتالوج األصلي الستعادة
بيانات النظام )(WIS

2026

2030

نقل مجموعة البيانات والخدمات من
النظام ) (WISاألصلي بعد ترشيدها إلى
النظام  .WIS 2.0نقل  70في المائة من بنود
تشكيل جداول التوجيه الخاصة بالنظام
) .(GTSتقديم المراكز ) (GISCsخدمة
(خدمات) لدعم اكتشاف البيانات اآلنية من
مراكز النظام ) (WISالموجودة في نطاق
مسؤوليتها والتي لم تُنقل بعد إلى
بروتوكوالت التراسل الجديدة
استكمال االنتقال إلى استخدام بروتوكوالت
التراسل الجديدة  -وانتقال جميع بنود تشكيل
جداول التوجيه الخاصة بالنظام ) (GTSوعدم
استخدام جداول التوجيه

التدريب

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

المرفق  2للقرار
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(EC-73) 22

البنية الوظيفية لنظام معلومات المنظمة

)(WIS 2.0

يستعرض الجدول الوارد أدناه النسخة  1.0من البنية الوظيفية للنظام )( (WISالعمود األيمن) ويقدم معلومات عن أهمية
الوظيفة للنظام ( WIS 2.0العمود األيسر) .ويتاح تمثيل بياني للبنية الوظيفية من خالل الرابط التالي:
.https://wis.wmo.int/wis2_functional_architecture
وتعني ”نعم“ أن الوظيفة ما زالت منطبقة على النظام  .WIS 2.0وترد باللون األحمر الوظائف التي توقفت في النظام
 .WIS 2.0وترد باللون األزرق الوظائف التي تغيّرت أو جرى تمديدها .وترد باللون األخضر الوظائف الجديدة.
النظام

الوظيفة

WIS 2.0

ألف

1

جمع الرصدات ،وتوليد النواتج ،وإنتاج
البيانات الشرحية ،وحفظ المعلومات

نعم

ألف

11

جمع المعلومات الوطنية وتوليدها وحفظها،
وإنتاج البيانات الشرحية

نعم

ألف

111

جمع الرصدات الوطنية

نعم

ألف

112

فحص المحتوى الخاص باألرصاد الجوية في
النواتج والرصدات

ليس في نطاق النظام  .WIS1.0دون تغيير.

ألف

113

األرشيف

ينبغي أن تتيح المراكز الوطنية ) (NCsالوصول إلى
البيانات والمحفوظات التاريخية إذا كان هناك شرط وطني
يقتضي القيام بذلك( .كانت هذه الوظيفة خارج نطاق
النظام )WIS1.0

ألف

114

إنتاج نواتج وطنية

ليس في نطاق النظام  .WIS1.0دون

ألف

115

إنتاج بيانات شرحية

نعم ،ويمتد نطاقه إلى البيانات الشرحية للخدمات

ألف

116

فك المعلومات

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام WIS 2.0

ألف

117

التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة

باالتصاالت
ألف

12

ألف

121

تغيير.

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام WIS 2.0

جمع وإنتاج وأرشفة المعلومات اإلقليمية
والمعلومات المتعلقة بالبرامج والمعلومات
المتخصصة ،وإنتاج بيانات شرحية

نعم

جمع رصدات إقليمية ومتخصصة ومتعلقة
بالبرامج

نعم
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النظام

الوظيفة

WIS 2.0

فحص المحتوى الخاص باألرصاد الجوية في
الرصدات

ليس في نطاق النظام  .WIS1.0دون تغيير.

ألف

122

األرشيف

ينبغي لمراكز تجميع وإنتاج البيانات ) (DCPCsأن تتيح
الوصول إلى البيانات والمحفوظات التاريخية إذا كان
هناك شرط برنامجي للقيام بذلك( .كانت هذه الوظيفة
خارج نطاق النظام )WIS1.0

ألف

123

إنتاج نواتج إقليمية ومتخصصة ومتعلقة
بالبرامج

ليس في نطاق النظام  .WIS1.0دون تغيير.

ألف

124

ومدد نطاقه ليشمل البيانات الشرحية للخدمات
نعمُ ،
الشبكية.

ألف

125

إنتاج بيانات شرحية

ألف

126

فك المعلومات

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام .WIS 2.0

ألف

127

التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة
باالتصاالت

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام .WIS 2.0

ألف

13

جمع المعلومات العالمية وحفظها

نعم .ويُقترح أال تقتصر الذاكرة المؤقتة السريعة على
المعلومات ”العالمية“.

ألف

131

فك المعلومات

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام .WIS 2.0

ألف

132

التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة
باالتصاالت

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام .WIS 2.0

ألف

134

ربط المعلومات بالبيانات الشرحية لوظيفة
الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها )(DAR

نعم  -ال تقتصر على الوظيفة ( .DARالزمة لتنفيذ
االشتراك)  -وال تقتصر على المعلومات ”العالمية“

ألف

135

المحافظة على الذاكرة المؤقتة السريعة
للمعلومات العالمية ،وإتاحتها لمدة  24ساعة

نعم

ألف

2

إسناد دور المستخدم

نعم

ألف

3

االحتفاظ بكتالوج للخدمات والمعلومات
وعرضه

نعم

ألف

31

البحث في كتالوج البيانات

الشرحية DAR

نعم .إذ يُقترح وقف استخدام مصطلح ” “DARألن
الكتالوج هو كتالوج خدمات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
الوظيفة
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النظام

WIS 2.0

ألف

32

االحتفاظ بكتالوج موحد للبيانات الشرحية
وعرضه

ألف

33

المحافظة على نشر كتالوج للبيانات الشرحية
وفقا ً لالشتراكات المرخص لها

نعم ،ولكن يُقترح وقف تزامن االشتراكات بين المراكز
العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsألن هذه الوظيفة لم
تثبت جدواها في النظام .WIS1.0

ألف

4

اإلذن للمستخدمين بالنفاذ إلى المعلومات

نعم

ألف

5

تقديم المعلومات إلى المستخدمين (الداخليين
والخارجيين)

نعم

ألف

51

تحديد مواعيد األنشطة ومراقبتها

نعم

ألف

511

استنباط الجدول الزمني لألنشطة المحددة
بتوقيت (المتزامنة) وقائمة األنشطة المرتبطة
بأحداث (الالمتزامنة)

ً
محددا باألحداث ،وليس
نعم .فتقديم المعلومات يصبح
ً
محددا بتوقيت .وينبغي تقديم المعلومات في أقرب وقت
بعد توافرها.

ألف

512

مراقبة األحداث

نعم

ألف

513

تسوية أية نزاعات تتعلق بالجدول الزمني
لألنشطة ،بما يعكس األولويات النسبية للخدمات

نعم

ألف

52

ترزيم المعلومات لتقديمها

نعم .ففي النظام ّ WIS 2.0
يعدل نطاق هذه الوظيفة
لتشمل ’ترزيم‘ الوصول إلى البيانات عن طريق الخدمات
مثل تحديد نوعية البيانات التي ينبغي تخصيصها لقناة
النشر في الوقت الحقيقي أو تقديمها عن طريق نقطة
نهائية لخدمة الشبكة.

ألف

53

تقديم المعلومات

نعم

ألف

54

تقديم إخطار

هذه الوظيفة مطلوبة لتنفيذ نمط نشر  -اشتراك ،ألن من
الالزم إخطار المشتركين بتوافر البيانات.

ألف

55

إتاحة الوصول إلى الخدمات

يجب أن يتيح النظام  WIS 2.0الوصول إلى الخدمات ،عن
طريق واجهات برمجة التطبيقات ) (APIsإلى جانب
الويب .وتحميل البيانات واالشتراكات في تدفق البيانات
هما مثاالن للخدمات .وإضافة إلى ذلك ،تشجع مراكز
النظام  WISعلى تنفيذ خدمات تقليص البيانات (مثالً،
مخطط بياني)

ألف

6

إدارة أداء النظام

نعم

ألف

61

مراقبة األداء في الوقت غير الحقيقي

نعم

DAR

نعم
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النظام

الوظيفة

تحليل اتجاهات الحركة

نعم

تحليل األداء على ضوء المتطلبات واالتفاقات
على مستوى الخدمة

نعم
نعم

WIS 2.0

ألف

611

ألف

612

ألف

62

مراقبة األداء في الوقت الحقيقي

ألف

621

مراقبة شبكة االتصاالت في الوقت الحقيقي

نعم

ألف

622

مراقبة محتوى التطبيق في الوقت الحقيقي

نعم

ألف

7

إدارة المعلومات

هذه الوظيفة كانت سابقا ً خارج النطاق .وهي اآلن ضمن
نطاق النظام  .WIS 2.0ويجري إعداد أحكام جديدة
إلدراجها في مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  - )1060الجزء جيم من نظام معلومات
المنظمة :إدارة دورة حياة المعلومات.

ألف

8

التشغيل المتبادل مع نظم المعلومات األخرى

ال تشمل هذه الوظيفة التشغيل المتبادل مع نظم المعلومات
األخرى فحسب ،بل تشمل أيضا ً التشغيل المتبادل مع
الشبكة العالمية ،ومن ذلك مثالً ضمان إمكانية اكتشاف
معلومات النظام ) (WISعن طريق محركات البحث
التجارية.

القرار

(EC-73) 23

تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم  ،)485وتسمية
المراكز الجديدة للنظام )(GDPFS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - )Cg-XVI( 6تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  ،)485والقرار  - (EC-69) 18مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485المنقح،
والقرار  - (EC-70) 5توصيات لجنة علم المناخ في دورتها السابعة عشرة،
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 9تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  )485وتسمية مراكز جديدة للنظام ) ،(GDPFSبما في ذلك استحداث أنواع جديدة من المراكز للتنبؤات
دون الموسمية،
يعتمد التعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  ،)485حسبما يرد في مرفقات
هذا القرار؛
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 بالتعاون الوثيق مع رئيس لجنة،( أن يقومINFCOM) يطلب من رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 بتقديم اقتراحات،(SERCOM) خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
(؛GDPFS) ( في النظامCSIS) لمواصلة دمج جوانب نظام معلومات الخدمات البيئية
 بإدخال،(INFCOM)  بالتشاور مع رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،يأذن لألمين العام بأن يقوم
.)485 تعديالت تحريرية على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم

Annex 1 to Resolution 23 (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) concerning the designation of centres
1.

The World Meteorological Centres are located in:
Beijing
ECMWF
Exeter
Melbourne (southern hemisphere only)
Montreal
Moscow
Offenbach
Tokyo
Washington
Toulouse

3.

General-purpose activities

Provision of global deterministic numerical weather prediction:
RSMC Beijing
RSMC ECMWF
RSMC Exeter
RSMC Montreal
RSMC Moscow
RSMC Offenbach
RSMC Tokyo
RSMC Washington
RSMC Toulouse
Provision of global ensemble numerical weather prediction:
RSMC Beijing
RSMC ECMWF
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RSMC Exeter
RSMC Montreal
RSMC Moscow
RSMC Offenbach
RSMC Tokyo
RSMC Toulouse

Global Producing Centres for Long-range Prediction:
GPC Beijing

GPC Offenbach

GPC CPTEC (Brazil)

GPC Pretoria

GPC ECMWF

GPC Seoul

GPC Exeter

GPC Tokyo

GPC Melbourne

GPC Toulouse

GPC Montreal

GPC Washington

GPC Moscow

GPC CMCC (Italy)

Acronyms not previously defined: CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Global Producing Centres for Annual to Decadal Climate Prediction:
GPC Barcelona
GPC Exeter
GPC Montreal
GPC Offenbach
GPC CSIRO (Australia)

Acronyms not previously defined: CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation
4.

The Regional Specialized Meteorological Centres for specialized activities
are:

Atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental emergency response
and/or backtracking) – Nuclear:
RSMC Beijing

RSMC Offenbach

RSMC Exeter

RSMC Tokyo

RSMC Melbourne

RSMC Toulouse

RSMC Montreal

RSMC Vienna (backtracking only)

RSMC Obninsk

RSMC Washington
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5.

The Regional Specialized Meteorological Centres for non-real-time
coordination activities:

Lead Centre for coordination of DNV:
ECMWF
Lead Centre for coordination of EPS verification:
Tokyo
Lead Centre for coordination of LRF verification:
Melbourne and Montreal (joint centre)
Lead Centre for coordination of LRFMME:
Seoul and Washington (joint centre)
Lead Centre for coordination of ADCP:
Exeter
Lead Centre for coordination of wave forecast verification
ECMWF

Annex 2 to Resolution 23 (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) concerning the request form to activate RSMC
support (non-nuclear)
APPENDIX 2.2.32. REQUEST FORM TO ACTIVATE REGIONAL SPECIALIZED
METEOROLOGICAL CENTRE SUPPORT (NON-NUCLEAR)
Environmental emergency response request for WMO Regional Specialized
Meteorological Centre support by an authorized person
(a)

This form should be sent by email to an operational contact of the appropriate RSMC
when support is needed for releases that have the potential for large-scale (that is,
mesoscale) and/or long-duration (hours to days) impacts. This form should be sent
by email to one of the RSMCs’ operational contacts in the Regional Association when
support is needed for releases that have the potential for long-range impacts
(distances greater than 50 km). The RSMC operational contact information is
available here. on
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modellingenvironmental-emergency-response-and/or-backtracking-rsmcs-and-internationalagenciesrsmcs.

(b)

If the RSMC does not confirm the reception of the request within 20 minutes, the
requester will telephone the RSMC.
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The RSMC will make available its products as soon as possible but usually within two
hours. An email will be sent by the RSMC with information on where to access the
products. The requester will confirm reception by email.

Annex 3 to Resolution 23 (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) concerning the designation criteria for Global
Producing Centres and Lead Centres for Sub-seasonal Forecasts
2.2.1.X

Global numerical sub-seasonal forecasts

2.2.1.X.1 Centres conducting global numerical sub-seasonal forecasts (Global Producing
Centres for Sub-Seasonal Forecasts: GPCs-SSF) shall:
Note:

Functions are defined for the sub-seasonal (10 days–4 weeks) forecasting activity.
(a)

With at least weekly frequency, generate SSF products with global coverage;

(b)

Make available on WIS a range of these products; mandatory products to be made
available are listed in Appendix 2.2.A;

(c)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.E,
and make them available on a website;

(d)

Provide an agreed set of forecast and hindcast variables (as defined in
Appendix 2.2.C) to the Lead Centre(s) for Sub-Seasonal Forecast Multi-Model
Ensemble (LCs-SSFMME);

(e)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their
global numerical sub-seasonal forecast systems; the minimum information to be
provided is given in Appendix 2.2.B.

2.2.1.X.2
(a)

In addition to the mandatory activities above, GPCs-SSF should:
Make available on WIS the highly recommended products listed in Appendix 2.2.A;

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual
related to global numerical sub-seasonal forecast are specified in Table X.
Table X. WMO bodies responsible for managing information related to
global numerical sub-seasonal forecast
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

INFCOM/ET-OCPS
INFCOM

SERCOM

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA

INFCOM

EC/Congress
Compliance
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To be monitored by:

INFCOM/ET-OCPS

To be reported to:

INFCOM/SC-ESMP

2.2.2.X

INFCOM

Coordination of multi-model ensembles of sub-seasonal forecasts

Centre(s) coordinating SSF multi-model ensembles (Lead Centre(s) for SSFMME) shall:
(a)

Collect an agreed set of forecast data from GPCs-SSF participating in numerical
sub-seasonal forecasting under activity 2.2.1.X (GPCs-SSF);

(b)

Make available on a website appropriate minimum (Appendix 2.2.C) and additional
(Attachment 2.2.A) products as well as GPC-SSF products in standard format;

(c)

Redistribute digital forecast data as described in Appendix 2.2.D for those GPCsSSF that allow it;

(d)

Maintain an archive of the real-time GPC-SSF and multi-model ensemble forecasts;

(e)

Maintain a repository of documentation for the system configuration of all GPC-SSF
systems;

(f)

Verify the products using the SVSLRF approach (Appendix 2.2.E);

(g)

Based on comparison among different models, provide feedback to GPCs-SSF about
model performance and make available on a website the verification results;

(h)

Promote research and expertise in multi-model ensemble techniques and provide
guidance and support on multi-model ensemble techniques to GPCs-SSF, RCCs and
NMHSs.

Note:
1.

The website is provided exclusively for the outputs of the specified lead centre functions in support
of climate services and is to be clearly distinguishable from other types of services.

2.

The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to
coordination of multi-model ensembles of SSFs are specified in Table X.

Table X. WMO bodies responsible for managing information related to
multi-model ensemble SSFs
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

INFCOM/ET-OCPS
INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

INFCOM/ET-OCPS

To be reported to:

INFCOM/SC-ESMP

INFCOM
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APPENDIX 2.2.A. MANDATORY AND HIGHLY RECOMMENDED GLOBAL NUMERICAL
SUB-SEASONAL FORECAST PRODUCTS TO BE MADE AVAILABLE ON THE WMO
INFORMATION SYSTEM
Mandatory products (maps) of Global Producing Centres of Sub-Seasonal Forecasts
(GPCs-SSF)
Variable

2-m temperature

Coverage

Forecast range
or lead time

Temporal
resolution

Global
oceans

Total precipitation

Global

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly

Global

SST

Output type

Any forecast
range (lead
time) between
zero and four
weeks

Averages
over periods
(one dayfour weeks)

(2) Probabilities for
tercile forecast
categories (where
applicable)

Weekly

Highly recommended products (maps) of GPCs-SSF
Variable

Coverage

Forecast range
or lead time

Temporal
resolution

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly

500 hPa height

Global

MSLP

Output type

Any forecast
range (lead
time) between
zero and four
weeks

Averages over
periods (one
day-four
weeks)

(2) Probabilities for
tercile forecast
categories

Weekly

850 hPa
temperature
Notes:
1.

Probabilities for extremes, for the variables specified under mandatory products, are also highly
recommended.

Notes:
1.

Output types — rendered images (for example, forecast maps and diagrams). GPCs-SSF are
encouraged to make available digital data on the retrospective forecast (hindcast) and forecast fields
underlying the products. Gridded binary-2 (GRIB-2) format should be used for fields posted on FTP
sites or disseminated through WIS. GPCs-SSF shall provide daily fields of hindcasts and forecasts, as
variables listed in Appendix 2.2.C, to the Lead Centre(s) for SSFMME.

2.

For all products, anomalies are to be expressed relative to a climatology using at least 15 years of
retrospective forecasts.

3.

Information on how category boundaries are defined should be made available.

4.

Indications of skill will be provided in accordance with Appendix 2.2.E.

Highly recommended products (diagrams) of GPCs-SSF
-

Diagrams presenting forecasts of the tropical intraseasonal variability such as the
Madden-Julian Oscillation (Wheeler and Hendon 2004; Gottschalck et al. 2010) are
highly recommended.
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APPENDIX 2.2.B. INFORMATION TO BE PROVIDED ON THE CHARACTERISTICS OF
GLOBAL NUMERICAL SUB-SEASONAL FORECAST SYSTEMS
–

Date of implementation of the current sub-seasonal forecast system:

–

Whether the system is a coupled ocean–atmosphere forecast system:

–

Whether the system is a 2-tier forecast system:

–

Atmospheric model resolution:

–

Ocean model and its resolution (if applicable):

–

Source of atmospheric initial conditions:

–

Source of ocean initial conditions:

–

If 2-tier, the source of SST predictions:

–

Hindcast period:

–

Ensemble size for the hindcasts:

–

Method of configuring the hindcast ensemble:

–

Ensemble size for the forecast:

–

Method of configuring the forecast ensemble:

–

Length of forecasts:

–

Data format:

–

The latest day of the week that forecast anomalies for the next weeks/months
become available:

–

Method of construction of the forecast anomalies:

–

URL where forecast is available:

-

Point of contact:

APPENDIX 2.2.C. MINIMUM INFORMATION TO BE AVAILABLE FROM THE LEAD
CENTRE(S) FOR SUB-SEASONAL FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
1.

Global Producing Centre digital products

Global fields of forecast anomalies as supplied by GPC-SSFs, including (for GPCs that allow
redistribution of their digital data) weekly mean anomalies for ensemble mean for at least each
of the four weeks following the week of submission:
(a)

Surface (2 m) temperature;

(b)

SST;

(c)

Total precipitation rate;
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(d)

MSLP;

(e)

850 hPa temperature;

(f)

500 hPa geopotential height;

(g)

850 and 200 hPa wind (zonal and meridional);

(h)

Outgoing longwave radiation at the top of the atmosphere;

(i)

10 hPa zonal wind.
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Note:
Definitions of the content and format for the supply of data to the Lead Centre(s) for SSFMME
by GPCs and terms of exchange are available on the Lead Centre(s) websites.

2.

Graphical products

Plots and maps for each GPC forecast displayed in common format on the Lead Centre(s)
website, for the variables listed in Appendix 2.2.A and for selectable regions where appropriate,
for weeks 1, 2, 3–4 and 1–4:
(a)

Ensemble mean anomalies;

(b)

Probabilities for the tercile forecast categories;

(c)

Model consistency plots, that is, maps showing the proportion of models predicting
the same sign anomaly;

(d)

Multi-model probabilities for tercile forecast categories.

for intraseasonal variability:
(a)

Diagrams presenting each GPC forecast of the tropical intraseasonal variability such
as the Madden-Julian Oscillation.

APPENDIX 2.2.D. ACCESS TO GLOBAL PRODUCING CENTRE FOR SUB-SEASONAL
FORECASTS DATA AND VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE LEAD CENTRE(S)
FOR SUB-SEASONAL FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
(a)

Access to GPCs-SSF data and graphical products from the Lead Centre(s) for
SSFMME websites will be password-protected.

(b)

Digital GPCs-SSF data will be redistributed only in cases where the concerned
GPCs-SSF data policy allows it. In other cases, requests for GPC-SSF digital output
should be directed to the relevant GPC-SSF.

(c)

Formally designated GPCs-SSF, GPCs-LRF and RCCs, NMHSs and institutions
coordinating RCOFs are eligible for password-protected access to information held
and produced by the Lead Centre(s) for SSFMME. Entities that are in demonstration
phase to seek designation as GPCs or RCCs are also eligible for password-protected
access to information held and produced by the Lead Centre(s) for SSFMME,
provided a formal notification has been issued in this regard by the WMO SecretaryGeneral.
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(d)

Institutions other than, but providing contributions to, those identified in (c) may
also request access to Lead Centre(s) for SSFMME products. These institutions,
referred to as “supporting institutions”, which include research centres, require
endorsement letters from: (i) the Permanent Representative of the country where
they are hosted, and (ii) the executive manager of the entity they wish to provide
contributions to (that is, RCCs, institutions coordinating RCOFs and NMHSs). The
use by supporting institutions of products from the Lead Centre(s) for SSFMME is
restricted to assistance of the organizations identified in (c) in their production of
official forecast outputs. Supporting institutions may not use such products to
generate and display or disseminate independent forecast products. Supporting
institutions must agree with these restrictions to be eligible for access. Prior to
access being granted to an applicant supporting institution, the Lead Centre(s) for
SSFMME will refer the application to the Expert Team on INFCOM/ET-OCPS through
the WMO Secretariat, for final consultation and review. Decisions to allow access
must be unanimous. The Lead Centre(s) will be informed by the WMO Secretariat of
such new users accepted for access.

(e)

A list of users provided with password access will be maintained by the Lead
Centre(s) for SSFMME and reviewed periodically by the INFCOM/ET-OCPS, to
measure the degree of effective use and also to identify any changes in status of
eligible users, and determine further necessary follow-up.

APPENDIX 2.2.E. STANDARDIZED VERIFICATION SYSTEM FOR SUB-SEASONAL
FORECASTS
1.

INTRODUCTION

This appendix describes procedures for the production and exchange of a standard set of
verification scores for SSFs produced by GDPFS centres. Provision of the verification products
described here is mandatory for GPCs-SSF. The goal is to provide consistent verification
information on the SSF products of GPCs that will assist forecasters in RCCs, NMHSs and at
RCOFs to prepare regional and national seasonal outlooks, and also to help the GPCs compare
and improve their forecast systems. The verification scores described are to be calculated on
retrospective forecasts (hindcasts). GPCs will make and display the verification scores via their
websites. Skill measures recommended for use by RCCs in verification of regional forecasts
include those described here.
This appendix describes the verification scores and the variables, regions, relevant
time averages and lead times for which the scores shall be applied.
2.

VERIFICATION STATISTICS

The following sections describe the scores that are mandatory for GPCs.
Two types (levels) of verification are required:
–

Level 1: Scores aggregated over all grid points within specified regions (which,
collectively, include global coverage) and scores for sub-seasonal indices;

–

Level 2: Scores evaluated at individual grid points (with global coverage).

For both levels 1 and 2, verification of both deterministic (ensemble mean) forecasts and
probabilistic forecasts (for tercile categories) is required.
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VARIABLES

All mandatory variables and categorical stratifications listed in the first table of Appendix 2.2.A
shall be verified for level 1 and 2. The temporal resolution (averaging period) is the same as
products provided from each GPC-SSF.
Terciles of the climatology are defined over the hindcast period used (see section 8).
4.

HINDCAST TIMES/FREQUENCY

In general, scores shall be computed for hindcasts initialized at least once a month.
5.

AREAS

Global:

90°N-90°S, inclusive, all longitudes

Northern hemisphere extra-tropics:

90°N–20°N, inclusive, all longitudes

Southern hemisphere extra-tropics:

90°S–20°S, inclusive, all longitudes

Tropics:

20°N–20°S, inclusive, all longitudes

Verification to be aggregated over all grid points within each area, including points on the
boundary.
6.

VERIFICATION AGAINST ANALYSES

6.1

Grid and interpolation

All variables except indices shall be interpolated to a regular 1.5° x 1.5° grid prior to verification.
Skill scores require verification of climatology-based forecasts as baseline reference against
“true” forecasts. The same analysis shall be used to verify the reference and the
forecast.
7.

SCORES

The following scores are to be calculated for all mandatory variables:
Probability forecasts:
–

Reliability diagrams with frequency histograms;

–

ROC diagram with standardized area under the ROC curve.

Deterministic forecasts:
–

Mean square skill score (MSSS) with respect to climatology and its three-term
decomposition.

Provision of the statistical significance of scores and/or error bars is not currently mandatory
but is strongly recommended. GPCs are free to choose the method of the calculation.
8.

HINDCAST DATASETS

Hindcast datasets shall be generated with the same prediction system that is used to
generate the real-time forecasts, though it is recognized that the hindcast ensemble

 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل

401

may necessarily be smaller than used in real time. It is also recognized that the source of
initial conditions used for hindcasts may, for some centres, be different from that used for realtime forecasts.
The hindcast period shall be at least 15 years.

ATTACHMENT 2.2.A. ADDITIONAL INFORMATION TO BE AVAILABLE FROM THE LEAD
CENTRE(S) FOR SUB-SEASONAL FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLE
The Lead Centre(s) for SSFMME may make available products based on forecast and hindcast
data provided from GPCs for SSF. These products are additional information to help GPCs,
RCCs and NMCs to further develop multi-model ensemble techniques and their application.
1.

Global Producing Centre digital products

Products should include global forecast fields and corresponding hindcasts for the fields listed in
Appendix 2.2.C, and additional variables to be agreed, for those GPCs that allow redistribution.
2.

Graphical products

Graphical products should include forecast maps for each GPC displayed in common format on
the Lead Centre for SSFMME website(s), for the variables listed in Appendix 2.2.C and for
selectable regions where appropriate, showing for 1 and 2 weeks, 3–4 weeks and 1–4 weeks
means:
(a)

Tercile category probabilities;

(b)

Model consistency plots for most likely tercile category;

(c)

Multi-model probabilities for probabilities for tercile categories.

Annex 4 to Resolution 23 (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) Concerning Long-range Prediction and
Annual to Decadal Climate Prediction
1.1.2

Activities supported by the Global Data-processing and Forecasting System

1.1.2.1
Through GDPFS, Members shall provide and have access to meteorological,
hydrological, oceanographic and climatological information supporting a range of operational
activities.
1.1.2.2
The Global Data-processing and Forecasting System shall be organized as a threetier system of activities as follows:
Note:
A distinction is made between general-purpose and specialized activities: general-purpose activities are
those that encompass essential data processing required for a wide range of end use, while specialized activities are
those that make forecasting products, which may include guidance based on human interpretation, tailored for a specific
type of application or user community. In addition to these activities conducted in real time, non-real-time operational
coordination activities are also part of GDPFS. Associated commitments and other appropriate details are specified in
Part II.
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General-purpose activities:
–

Global deterministic NWP

–

Limited-area deterministic NWP

–

Global ensemble NWP

–

Limited-area ensemble NWP

–

Global numerical sub-seasonal forecasts

–

Global numerical long-range prediction

–

Numerical ocean wave prediction

–

Global numerical ocean prediction

–

Nowcasting

Specialized activities:
–

Regional climate prediction and monitoring

–

Coordination of multi-model ensemble prediction for long-range forecasts (LRFs)

–

Coordination of multi-model ensembles of sub-seasonal forecasts

–

Annual to decadal climate prediction

–

Coordination of annual to decadal climate prediction

–

Regional severe weather forecasting

–

Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards

–

Nuclear environmental emergency response

–

Non-nuclear environmental emergency response

–

Atmospheric sand and dust storm forecasts

–

Volcano watch services for international air navigation (see 2.2.2.10)

–

Marine meteorological services

–

Marine environmental emergency response

Non-real-time coordination activities:
–

Coordination of deterministic NWP verification (DNV)

–

Coordination of Ensemble Prediction System (EPS) verification

–

Coordination of LRF verification

–

Coordination of wave forecast verification (WFV)

–

Coordination of tropical cyclone forecast verification (TCFV)

–

Coordination of observation monitoring

Note:
It is hoped that other activities, including those related to hydrology, agriculture, polar regions, stormsurge prediction, and space weather, will be developed in future.
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2.2.1.5

Global numerical long-range prediction

2.2.1.5.1
shall:

Centres conducting global numerical long-range prediction (GPCs-LRF)

Note:

Functions are defined for the seasonal (1–6 month) prediction activity.

(a)

Generate LRF products with global coverage;

(b)

Make available on WIS a range of these products; mandatory and highly
recommended products to be made available are listed in Appendix 2.2.9;

(c)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.36,
and make them available to the Lead Centre(s) for the standardized verification
system for long-range forecasts (Lead Centre(s) for SVSLRF) and on a website;

(d)

Agree to provide forecast output to the Lead Centre(s) for LRF multi-model
ensembles (Lead Centre(s) for LRFMME), as detailed in Appendix 2.2.17 (section 1).

2.2.1.5.2
(a)

In addition to the mandatory activities above, GPCs-LRF should:
Provide forecast output to the Lead Centre(s) for LRF multi-model ensembles (Lead
Centre(s) for LRFMME), as detailed in Appendix 2.2.17 (section 1);

(ab) Make available on WIS the highly recommended products listed in Appendix 2.2.9;
(bc) Make available, on request by Regional Climate Centres (RCCs) or NMCs, the
additional data, products and services listed in Attachment 2.2.1, noting that these
services may be subject to conditions attached by GPCs-LRF.
2.2.2.3 2.2.1.6

Annual to decadal climate prediction

Centres conducting annual to decadal climate prediction (GPCs for annual to decadal climate
prediction (GPCs-ADCP)) shall:
(a)

Prepare, with at least annual frequency, global forecast fields of parameters
variables relevant to ADCP;

(b)

Prepare verification statistics as defined in Appendix 2.2.21;

(c)

Provide an agreed set of forecast and hindcast variables (as defined in
Appendix 2.2.20) to the Lead Centre(s) for ADCP;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their
global decadal prediction systems.

2.2.2.2

Coordination of multi-model ensemble prediction for long-range forecasts

Centre(s) coordinating LRF multi-model ensembles (Lead Centre(s) for LRFMME) shall:
(a)

Collect an agreed set of forecast data from RSMCs participating in long-range
forecast numerical prediction under activity 2.2.1.5 (GPCs-LRF);

(b)

Make available on a website appropriate minimum (Appendix 2.2.17) and additional
(Attachment 2.2.4) products and GPCs-LRF forecasts in standard format;

(c)

Redistribute digital forecast data as described in Appendix 2.2.18 for those GPCsLRF that allow it;
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(d)

Maintain an archive of the real-time GPCs-LRF and multi-model ensemble forecasts;

(e)

Maintain a repository of documentation for the system configuration of all GPCs-LRF
systems;

(f)

Verify the products using SVSLRF (Appendix 2.2.36);

(g)

Based on comparison among different models, provide feedback to GPCs-LRF about
model performance and make available on a website the verification results;

(h)

Promote research and experience in multi-model ensemble techniques and provide
guidance and support on multi-model ensemble techniques to GPCs-LRF, RCCs and
NMHSs.

2.2.2.4

Coordination of annual to decadal climate prediction

2.2.2.4.1

The centre(s) conducting coordination of ADCP (Lead Centre(s) for ADCP) shall:

(a)

Select a group of modelling centres to contribute to the Lead Centre(s) for ADCP
(the “contributing centres”) that meet the GPC-ADCP designation criteria and have
been approved by IPET-OPSLS; and manage changes in the membership of the
group, as and when they occur, to maintain sufficient contributions;

(b)

Maintain a list of the active contributing centres and the specification of their
prediction systems;

(c)

Collect an agreed set of hindcast, forecast and verification data (Appendices 2.2.20
and 2.2.21) from the contributing centres;

(d)

Make available (on a password-protected website, as needed) agreed forecast
products in standard format, including multi-model ensemble products
(Appendix 2.2.20);

(e)

Make available on the website agreed hindcast verification products in standard
format, including verification of the multi-model ensemble products
(Appendix 2.2.21);

(f)

Redistribute digital hindcast and forecast data for those contributing centres that
allow it;

(g)

Maintain an archive of the real-time forecasts from individual contributing centres
and from the multi-model ensemble system;

(h)

Promote research and experience in ADCP techniques and provide guidance and
support on ADCP to RCCs and NMHSs;

(i)

Based on comparison among different models, provide feedback to the contributing
centres on model performance;

(j)

Coordinate, in liaison with relevant World Climate Research Programme activities,
an annual consensus prediction product giving global prospects for the next 1–5
years.

2.2.3.3

Coordination of long-range forecast verification

2.2.3.3.1 The centre(s) conducting coordination of LRF verification (Lead Centre(s) for
SVSLRF) shall:
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(a) Provide the facility for RSMCs participating in global numerical long-range prediction under
activity 2.2.1.5 to automatically deposit their standardized verification statistics as defined
in Appendix 2.2.36, and provide access to these verification statistics;
(b) Maintain an archive of verification statistics to allow the generation and display of trends
in performance;
(c) Monitor the received verification statistics and consult with the relevant participating
centres if data are missing or suspect;
(d) Provide on their websites (for example, http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/):
–

Consistent up-to-date graphical displays of verification results from participating
centres through processing of the received statistics;

–

Relevant documentation, including access to the standard procedures required to
perform the verification, and links to the websites of GDPFS-participating centres;

–

Contact details to encourage feedback from NMHSs and other GDPFS centres on the
usefulness of the verification information;

(e) Provide access to verification datasets at an appropriate horizontal resolution.
2.2.3.3.2

Additionally, the Lead Centre(s) should:

(a) Liaise with other groups involved in verification (for example, the Climate Variability and
Predictability Programme Working Group on Seasonal to Interannual Prediction and CCl)
on the effectiveness of the current standardized verification system and identify areas for
future development and improvement;
(b) Provide periodic reports to CBS and other relevant commissions assessing the
effectiveness of the standardized verification system.
Notes:
1.

Detailed tasks for Lead Centres for SVSLRF, and verification scores, are listed in Appendix 2.2.36.

2.

The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination of LRF
verification are specified in Table 23.

Table 23. WMO bodies responsible for managing information related to the
coordination of LRF verification
TABLE: Table with lines
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS

To be recommended by:

CBS

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS

To be decided by:

EC/Congress
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Compliance
To be monitored by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS

CBS

APPENDIX 2.2.9. MANDATORY AND HIGHLY RECOMMENDED GLOBAL NUMERICAL
LONG-RANGE PREDICTION PRODUCTS TO BE MADE AVAILABLE ON THE WMO
INFORMATION SYSTEM
Global Producing Centre mandatory products (maps)
Parameter
Variable

2-m temperature

Coverage

Forecast
range or lead
time

Temporal
resolution

Global oceans

Total
precipitation

Global

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly

Global

SST

Output type

Any forecast
range (lead
time) between
zero and four
months

Averages
over one
month or
longer
periods
(seasons)

(2) Probabilities for
tercile forecast
categories (where
applicable)

Monthly

Global Producing Centre highly recommended products (maps)
Parameter
Variable

Coverage

Forecast range
or lead time

Temporal
resolution

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly

500 hPa height

MSLP

Output type

Global

Any forecast
range (lead
time) between
zero and four
months

Averages over
one month or
longer periods
(seasons)

(2) Probabilities for
tercile forecast
categories

Monthly

850 hPa
temperature
Notes:
2.
Output types — rendered images (for example, forecast maps and diagrams). Note: GPCs-LRF are
encouraged to make available the retrospective forecast (hindcast) and forecast fields underlying the products. Gridded
binary-2 (GRIB-2) format should be used for fields posted on FTP sites or disseminated through WIS. GPCs-LRF are also
encouraged to provide hindcast and forecast fields, as listed in Attachment 2.2.4 section 1, to the Lead Centre(s) for
LRFMME.
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APPENDIX 2.2.17. MINIMUM INFORMATION TO BE AVAILABLE FROM THE LEAD
CENTRE(S) FOR LONG-RANGE FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
1.

Global Producing Centre digital products

Global fields of forecast anomalies as supplied by GPCs-LRF, including (for GPCs that allow
redistribution of their digital data) monthly mean anomalies for individual ensemble members
and ensemble mean for at least each of the three months following the month of submission,
for example, March, April, May if the month of submission is February:
(a)

Surface (2 m) temperature;

(b)

SST;

(c)

Total precipitation rate;

(d)

MSLP;

(e)

850 hPa temperature;

(f)

500 hPa geopotential height.;

(g)

850 hPa zonal and meridional velocity;

(h)

Sea ice extent.

Note:
Definitions of the content and format for the supply of data to the Lead Centre(s) by GPCs-LRF and terms
of exchange are available on the Lead Centre(s) for LRFMME websites.

Global Producing Centres GPCs-LRF not currently able to participate in this additional exchange
of data are encouraged to do so in the future.
2.

Graphical products

Plots and maps for each GPC-LRF forecast displayed in common format on the Lead Centre(s)
website, for the variables listed in Appendix 2.1.2 section 3.1 and for selectable regions where
appropriate, showing for three-month means or accumulations:
(a)

Ensemble “plumes” of Niño indices (one-month means);

(b)

Ensemble mean anomalies;

(c)

Probabilities of above/below median;

(d)

Model consistency plots, that is, maps showing the proportion of models predicting
the same sign anomaly;

(e)

Multi-model probabilities of above/below median.

APPENDIX 2.2.18. ACCESS TO GLOBAL PRODUCING CENTRE DATA AND
VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE LEAD CENTRE(S) FOR LONG-RANGE
FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
(a)

Access to GPC data from the Lead Centre(s) for LRFMME websites will be passwordprotected.
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(b)

Digital GPC data will be redistributed only in cases where the GPCs-LRF data policy allows
it. In other cases, requests for GPCs-LRF output should be referred to the relevant GPCLRF.

(c)

Formally designated GPCs-LRF and RCCs, NMHSs and institutions coordinating RCOFs are
eligible for password-protected access to information held and produced by the Lead
Centre(s) for LRFMME. Entities that are in demonstration phase to seek designation as
GPCs-LRF or RCCs are also eligible for password-protected access to information held and
produced by the Lead Centre(s) for LRFMME, provided a formal notification has been
issued in this regard by the WMO Secretary-General.

(d)

Institutions other than, but providing contributions to, those identified in (c) may also
request access to Lead Centre(s) for LRFMME products. These institutions, referred to as
“supporting institutions”, which include research centres, require endorsement letters
from: (i) the Permanent Representative of the country where they are hosted, and (ii) the
executive manager of the entity they wish to provide contributions to (that is, RCCs,
institutions coordinating RCOFs and NMHSs). The use by supporting institutions of products
from the Lead Centre(s) for LRFMME is restricted to assistance of the organizations
identified in (c) in their production of official forecast outputs. Supporting institutions may
not use such products to generate and display or disseminate independent forecast
products. Supporting institutions must agree with these restrictions to be eligible for
access. Prior to access being granted to an applicant supporting institution, the Lead
Centre(s) for LRFMME will refer the application to the CBS–CCl Inter-Programme Expert
Team on Operational Predictions from Sub-seasonal to Longer-time Scales (IPET-OPSLS)
through the WMO Secretariat, for final consultation and review. Decisions to allow access
must be unanimous. The Lead Centre(s) will be informed by the WMO Secretariat of such
new users accepted for access.

(e)

A list of users provided with password access will be maintained by the Lead Centre(s) for
LRFMME and reviewed periodically by the CBS-CCl IPET-OPSLS, to measure the degree of
effective use and also to identify any changes in status of eligible users, and determine
further necessary follow-up.

APPENDIX 2.2.19. ACCESS TO DATA AND VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE
LEAD CENTRE(S) FOR ANNUAL TO DECADAL CLIMATE PREDICTION
(a)

As needed, access to data from the Lead Centre(s) for ADCP websites will be passwordprotected.

(b)

Digital data will be redistributed only in cases where the contributing centre data policy
allows it. In other cases, requests for contributing centre output should be referred to the
relevant contributing centre.

(c)

Contributing centres, RCCs, NMHSs and institutions coordinating RCOFs are eligible for
password-protected access to information held and produced by the Lead Centre(s) for
ADCP.

(d)

Institutions other than those identified in (c) above may also request access to Lead
Centre(s) for ADCP products. These institutions, including research centres, may not use
Lead Centre(s) for ADCP products to generate and display/disseminate independent
products for operational forecasting. These institutions must agree with these restrictions
to be eligible for access. Prior to access being granted to an applicant institution, the Lead
Centre(s) for ADCP will refer the application to the CBS-CCl IPET-OPSLS through the WMO
Secretariat for final consultation and review. Decisions to allow access must be unanimous.
The Lead Centre(s) will be informed by the WMO Secretariat of such new users accepted
for access.
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(e)

A list of users provided with password access will be maintained by the Lead Centre for
ADCP and reviewed periodically by the CBS-CCl IPET-OPSLS, to measure the degree of
effective use and also to identify any changes in status of eligible users, and determine
further necessary follow-up.

APPENDIX 2.2.20. HINDCAST AND FORECAST DATA TO BE COLLECTED BY LEAD
CENTRES FOR ANNUAL TO DECADAL CLIMATE PREDICTIONS AND PRODUCTS
TO BE GENERATED AND DISPLAYED
Contributing centres shall provide necessary hindcast and forecast data to the Lead Centre(s) for
ADCP to allow generation of the following minimum products for each contributing centre and for
the multi-model ensemble.
Stage 1:
(a)

(b)

Global maps of ensemble mean anomalies with indications of ensemble spread for the
following variables averaged over at least year one and years 1–5 of the forecast:
–

Near-surface air temperature;

–

Precipitation;

–

Sea-level pressure;

Ensemble mean annual global mean near-surface temperature and indications of ensemble
spread, for every year of the forecast;

Stage 2 (with two years of designation of the Lead Centre(s) for ADCP):
(c)

Global maps of probability for tercile categories (or other events) for the following
variables averaged over at least year 1 and years 1–5 of the forecast:
–

Near-surface air temperature;

–

Precipitation;

–

Sea-level pressure.

APPENDIX 2.2.21. VERIFICATION INFORMATION TO BE COLLECTED BY THE
LEAD CENTRES FOR ANNUAL TO DECADAL CLIMATE PREDICTION AND
PRODUCTS TO BE DISPLAYED
Hindcast verification:
The Lead Centre(s) for ADCP shall collect hindcasts and/or verification results from each
contributing centre to allow generation and display of the following for each predicted variable
(near-surface air temperature, precipitation and sea-level pressure):
Stage 1: Individual contributing centres:
–

Global maps of grid point temporal correlation of the ensemble mean with
observations.
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Stage 2: Individual contributing centres and the multi-model ensemble:
–

Global maps of ROC scores for specified categories;

–

Reliability and sharpness diagrams for specified categories for the agreed
geographical regions.

Contributing centres must adhere to a specified configuration for hindcasts that will form part of
criteria set by the Lead Centre(s) for ADCP. In accord with the Decadal Climate Prediction
Project (DCPP) protocol, hindcasts will ideally be initialized each year from 1960 to the present,
with initialization every other year (specified as 1960, 1962, etc.) as a minimum requirement.
Hindcasts will be of sufficient range to verify performance out to at least five years ahead.
The following real-time verifications will be performed (valid only for stage 1):
–

Side-by-side global maps of ensemble mean predicted and observed anomalies for
temperature, precipitation and sea-level pressure for at least year 1 and years 1–5;
regions where the observations lie outside the 5–95% model predicted range will be
highlighted;

–

Spatial pattern correlation coefficients between observations and ensemble mean
forecasts for global fields of temperature, precipitation and sea-level pressure;

–

A time series of observed annual mean global temperature, which will be updated
each year and a graphic generated to compare the past-predicted and observed time
series.

APPENDIX 2.2.36. STANDARDIZED VERIFICATION SYSTEM FOR LONG-RANGE
FORECASTS
1.

Introduction

This appendix describes procedures for the production and exchange of a standard set of
verification scores for LRFs produced by GDPFS centres. Provision of the verification products
described is mandatory for GPCs-LRF. The goal is to provide consistent verification information
on the LRF products of GPCs that will assist forecasters in RCCs, NMHSs and at RCOFs to
prepare regional and national seasonal outlooks, and also to help the GPCs compare and
improve their forecast systems. The verification scores described are to be calculated on
retrospective forecasts (hindcasts). GPCs will exchange scores via the Lead Centre(s) for
SVSLRF. The Lead Centre functions, as described in 2.2.3.3, include creating and maintaining a
website for displaying standardized verification products from GPCs, so that potential users will
benefit from a consistent presentation of the results. Skill measures recommended for use by
RCCs in verification of regional forecasts include those described here.
This appendix describes the verification scores and the variables, regions, seasons and
lead times for which the scores shall be applied. The mathematical formulation of the
scores is documented on the Lead Centre(s) for SVSLRF LRFMME website, together with
supplementary information on score calculation, the observational datasets to be used for
verification and procedures for submitting scores.
2.

Verification statistics

The following sections describe the scores that are mandatory for GPCs. Information on
additional recommended scores is provided on the Lead Centre(s) for SVSLRF LRFMME
website(s).
Two types (levels) of verification are required:
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–

Level 1: Scores aggregated over all grid points within specified regions (which,
collectively, include global coverage) and scores for climate indices;

–

Level 2: Scores evaluated at individual grid points (with global coverage).

For both levels 1 and 2, verification of both deterministic (ensemble mean) forecasts and
probabilistic forecasts (for tercile categories) is required.
3.

Parameters Variables

The variables and categorical stratifications to be verified for level 1 are:
(a)

Three-month-mean T2m (screen temperature): Ensemble mean and probabilities for
three tercile categories;

(b)

Three-month precipitation accumulation: Ensemble mean and probabilities for
three tercile categories;

(c)

Monthly Niño 3.4 SST indices (for GPCs-LRF operating coupled (1-tier) prediction
systems): Ensemble mean and probabilities for three tercile categories.

The variables and categorical stratifications to be verified for level 2 are:
(a)

As (a), above;

(b)

As (b), above;

(c)

Three-month-mean SST: Ensemble mean and probabilities for three tercile
categories;

where the terciles of the climatology are defined over the hindcast period used (see section 11)
and the three-month-mean periods are as described in section 5.
4.

Forecast times/frequency

In general, scores shall be computed for hindcasts initialized at monthly intervals.
Some level-1 scores are required only at quarterly intervals (see section 5 following).
5.

Forecast target periods and lead times

Level 1: T2m and precipitation
–

Target periods: The three-month target periods for level 1 are:

–

March-April-May (MAM), June-July-August (JJA), September-October-November
(SON) and December-January-February (DJF);

–

Lead times: Nominal one-month lead time. For example, forecasts issued on
15 May for the JJA season are considered to have a nominal lead time of one
month.

Level 1: Niño 3.4 indices (for GPCs-LRF operating coupled systems)
–

Target periods: Each calendar month of the forecast;

–

Lead times: One, two, three, four and five months.

Level 2: T2m and precipitation
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Target periods: Twelve rolling three-month periods (for example, MAM, AMJ, MJJ…).
Areas

Northern hemisphere extra-tropics:

90°N–20°N, inclusive, all longitudes

Southern hemisphere extra-tropics:

90°S–20°S, inclusive, all longitudes

Tropics:

20°N–20°S, inclusive, all longitudes

Verification to be aggregated over all grid points within each area, including points on the
boundary.
For verification of the Niño 3.4 region index, SST averaged over the Niño 3.4 region (5°S–5°N,
170°W–120°W) shall be used.
7.

Verification against analyses

7.1

Grid and interpolation

All parameters variables except indices shall be interpolated to a regular 2.5° x 2.5° grid prior
to verification.
The historical SST, T2m and precipitation analyses to be used for verification may be subject to
change and are specified on the Lead Centre(s) for SVSLRF LRFMME website(s). The Lead
Centre(s) for SVSLRFLRFMME will inform GPCs when a change is made.
Skill scores require verification of climatology-based forecasts as baseline reference against
“true” forecasts. The same analysis shall be used to verify the reference and the
forecast.
8.

Verification against observations

Verification against station observations is not mandatory for GPCs. GPCs should use the
scores described here and verify against observation sets of their choice that are suitable for
purpose.
9.

Scores

The following scores are to be calculated for all parameters variables:
Level 1: T2m and precipitation
Probability forecasts:
–

Reliability diagrams with frequency histograms;

–

ROC diagram with standardized area under the ROC curve.

Deterministic forecasts:
–

Mean square skill score (MSSS) with respect to climatology.

Level 1: Niño 3.4 indices (for GPCs operating coupled systems)
Probability forecasts:
–

ROC diagram with standardized area under the ROC curve.

 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل

413
Deterministic forecasts:
–

MSSS with respect to climatology and its three-term decomposition.

Level 2: T2m and precipitation
Probability forecasts:
–

ROC diagram with standardized area under the ROC curve.

Deterministic forecasts:
–

MSSS with respect to climatology and its three-term decomposition.

Provision of the statistical significance of scores and/or error bars is not currently mandatory but
is strongly recommended. GPCs are free to choose the method of calculation (guidance is
available on the Lead Centre(s) for SVSLRF LRFMME website(s)).
10.

Exchange of scores

Each centre should provide scores to the Lead Centre(s) for SVSLRF and update the scores on
any change of the real-time prediction system. Details of the procedure and the required
format for the data exchange are provided on the Lead Centre website(s).
10.11.

Hindcast datasets

Hindcast datasets shall be generated with the same prediction system that is used to
generate the real-time forecasts, though it is recognized that the hindcast ensemble
may necessarily be smaller than used in real time. It is also recognized that the source of
initial conditions used for hindcasts may, for some centres, be different from that used for realtime forecasts.
The hindcast period used should be as long as possible, but at least 15 years. The recommended
period is provided on the Lead Centre(s) for SVSLRF LRFMME website(s).
11.12.

Documentation

Participating centres shall provide to the Lead Centre(s) for LRFMME information on the
specification of their prediction system, and promptly update the specification when there are
system changes.

ATTACHMENT 2.2.1. ADDITIONAL GLOBAL NUMERICAL LONG-RANGE PREDICTION
PRODUCTS TO BE MADE AVAILABLE ON THE WMO INFORMATION SYSTEM
Other long-range seasonal forecast data, products or other information, in addition to the
minimum list in Appendix 2.2.9, which could also be provided by GPCs-LRF on request by RCCs
or NMCs (the RCCs and NMCs would adhere to conditions, if any, attached by the GPCs-LRF to
these data and products):
1.

Grid point data values:
–

Hindcast and forecast data for downscaling algorithms;

–

Data for regional climate model boundary and initial conditions;

–

Predicted global weekly values of SST.
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Information to assist in building capacity in areas such as:
–

Interpretation and use of seasonal forecast products;

–

Downscaling techniques (both statistical and dynamical);

–

Verification techniques (to be used for local verification of RCC-generated products);

–

Development of local user applications for RCC downscaled products;

–

Use and implementation of regional climate models.

ATTACHMENT 2.2.4. ADDITIONAL INFORMATION TO BE AVAILABLE FROM THE
LEAD CENTRE(S) FOR LONG-RANGE FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
As part of research and development, the Lead Centre(s) for LRFMME may make available
products based on forecast and hindcast data from the subset of GPCs-LRF that are able to
supply them. These products are additional information to help GPCs-LRF, RCCs and NMCs to
further develop multi-model ensemble techniques and their application.
Global Producing Centres GPCs-LRF not currently able to participate in this additional exchange
of data are encouraged to do so in the future.
1.

Global Producing Centre digital products

Products should include global forecast fields and corresponding hindcasts for the fields listed in
Appendix 2.2.17, and additional variables to be agreed, for those GPCs-LRF that allow
redistribution.
2.

Graphical products

Graphical products should include forecast maps for each GPCs-LRF displayed in common format
on the Lead Centre website(s), for the variables listed in Appendix 2.2.17 and for selectable
regions where appropriate, showing for three-month means or accumulations:
(a)

Tercile category probabilities;

(b)

Model consistency plots for most likely tercile category;

(c)

Multi-model probabilities for probabilities for tercile categories, using various
established and experimental multi-modelling methods.

These additional products will be distinguished from Lead Centre core products listed in
Appendix 2.2.17.

415

 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل
(EC-73) 24

القرار

 يعكس،)485 ( (مطبوع المنظمة رقمGDPFS) تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
(WMO) الهيكل الجديد لحوكمة المنظمة
،إن المجلس التنفيذي
( (مطبوع المنظمةGDPFS)  تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ- )Cg-XVI( 6 إذ يشير إلى القرار
،( – النظر في التقاريرEC-72) 2  والمقرر، المرحلة التالية- (WMO) ( – إصالح المنظمةCg-18) 11  والقرار،)485 رقم
( (مطبوعGDPFS)  تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ- (INFCOM-1) 17 وقد درس التوصية
،(WMO)  لتوضيح الهيكل الجديد لحوكمة المنظمة،)485 المنظمة رقم
 حسبما يرد في مرفق،)485 يعتمد التعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
هذا القرار؛
 بالتنسيق الوثيق مع رئيس لجنة،( أن يقومINFCOM) يطلب من رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 ورؤساء االتحادات،(SERCOM) خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
 باستعراض دور االتحادات،( المستمرةWMO)  في إطار عملية إصالح المنظمة،اإلقليمية والهيئات ذات الصلة األخرى
 خالل دورة التحديث المقبلة لمرجع النظام العالمي لمعالجة،(GDPFS) اإلقليمية في تسمية المراكز التابعة للنظام
)؛485 البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم

 بإدخال تعديالت تحريرية على مرجع النظام،(INFCOM)  بالتشاور مع رئيس اللجنة،يأذن لألمين العام بأن يقوم
.)485 العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم

Annex to Resolution 24 (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting
System (WMO-No. 485) reflecting the new WMO governance structure
APPENDIX. PROCEDURES FOR AMENDING WMO MANUALS AND GUIDES THAT ARE
THE RESPONSIBILITY OF THE COMMISSION FOR BASIC SYSTEMS COMMISSION
FOR OBSERVATION, INFRASTRUCTURE AND INFORMATION SYSTEMS
NOTE: THIS APPENDIX WILL BE AMENDED BY A REVISED VERSION TO BE DEVELOPED
BY THE COMMISSION FOR OBSERVATION, INFRASTRUCTURE AND INFORMATION
SYSTEMS AS REQUESTED BY \1ECOMMENDATION \2.1.1(3)/1 (INFCOM-1(III)) TO
ENSURE CONSISTENCY WITH OTHER RELEVANT MANUALS AND GUIDES
1.

DESIGNATION OF RESPONSIBLE COMMITTEES BODIES

The Commission for Basic Systems (CBS) Commission for Observation, Infrastructure and
Information Systems (INFCOM) shall, for each Manual and Guide, designate one of its Open
Programme Area Groups (OPAGs) Standing Committees (SCs) as being responsible for that
Manual and its associated technical guides. The Open Programme Area Group Standing
Committee may choose to designate one of its Expert Teams as the designated committee body
for managing changes to all or part of that Manual; if no Expert Team is designated, the
Implementation Coordination Team for the OPAG or the designated Expert Team is not in force,
the Standing Committee takes on the role of the designated committee body.
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Amendments to a Manual or a Guide managed by CBS INFCOM shall be proposed in writing to
the Secretariat. The proposal shall specify the needs, purposes and requirements and include
information on a contact point for technical matters.
2.2

Drafting recommendation

The designated committee body for the relevant part of a Manual or a Guide, supported by the
Secretariat, shall validate the stated requirement (unless it is consequential to an amendment to
the WMO Technical Regulations) and develop a draft recommendation to respond to the
requirement, as appropriate.
2.3

Procedures for approval

After a draft recommendation of the designated committee body is validated in accordance with
the procedure given in section 7 below, depending on the type of amendments, the designated
committee body should select one of the following procedures for the approval of the
amendments:
(a)

Simple (fast-track) procedure (see section 3 below);

(b)

Standard (adoption of amendments between CBS INFCOM sessions) procedure (see
section 4 below);

(c)

Complex (adoption of amendments during CBS INFCOM sessions) procedure (see section 5
below).

2.4

Date of implementation

The designated committee body should define an implementation date in order to give WMO
Members sufficient time to implement the amendments after the date of notification. For
procedures other than the simple (fast-track) one, if the time between the date of notification
and implementation date is less than six months, the designated committee body shall
document the reasons for its decision.
2.5

Urgent introduction

Regardless of the above procedures, as an exceptional measure, the following procedure
accommodates urgent user needs to introduce elements in lists of technical details, or to correct
errors:
(a)

A draft recommendation developed by the designated committee body shall be validated
according to the steps defined in section 7 below;

(b)

The draft recommendation for pre-operational use of a list entry, which can be used in
operational data and products, shall be approved by the chair of the designated committee
body and the chair of the responsible OPAG SC, and the president of CBS INFCOM. A listing
of pre-operational list entries is kept online on the WMO web server;

(c)

Pre-operational list entries shall then be submitted for approval by one of the procedures in
2.3 above for operational use;

(d)

Any version numbers associated with the technical implementation should be incremented
at the least significant level.
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2.6

Issuing updated version

Once amendments to a Manual or a Guide are adopted, an updated version of the relevant part
of the Manual shall be issued in the languages agreed for its publication. The Secretariat shall
inform all Members of the availability of a new updated version of that part at the date of
notification mentioned in 2.4 above. If amendments are not incorporated into the published text
of the relevant Manual or Guide at the time of the amendment, there should be a mechanism to
publish the amendments at the time of their implementation and to retain a permanent record of
the sequence of amendments.
3.

SIMPLE (FAST-TRACK) PROCEDURE

3.1

Scope

The simple (fast-track) procedure shall be used only for changes to components of the Manual
that have been designated and marked as “technical specifications to which the simple (fasttrack) procedure for the approval of amendments may be applied”.
Note:

An example would be the addition of code list items in the Manual on Codes (WMO-No. 306).

3.2

Endorsement

Draft recommendations developed by the responsible committee, including a date for
implementation of the amendments, shall be submitted to the chair of the relevant OPAG SC for
endorsement.
3.3

Approval

3.3.1

Minor adjustments

Correcting typographical errors in descriptive text is considered a minor adjustment, and will
be done by the Secretariat in consultation with the president of CBS INFCOM. See Figure 1.
Designated committee
body

Chair of OPAG Standing
Committee

President of CBS INFCOM (in
consultation with presidents
of technical commissions)

Figure 1. Adoption of amendments to a Manual by minor adjustment
3.3.2

Other types of amendments

For other types of amendments, the English version of the draft recommendation, including a
date of implementation, should be distributed to the focal points for matters concerning the
relevant Manual for comments, with a deadline of two months for the reply. It should then be
submitted to the president of CBS INFCOM for consultation with presidents of technical
commissions affected by the change. If endorsed by the president of CBS INFCOM, the change
should be passed to the President of WMO for consideration and adoption on behalf of the
Executive Council (EC).
3.3.3

Frequency

The implementation of amendments approved through the simple (fast-track) procedure can be
twice a year in May and November. See Figure 2.
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Focal points for
matters concerning
the Manual
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President of CBS
INFCOM (in
consultation with
presidents of technical
commissions) and
then to the President
of WMO

Figure 2. Adoption of amendments to a Manual by simple (fast-track) procedure
4.

STANDARD (ADOPTION OF AMENDMENTS BETWEEN CBS INFCOM
SESSIONS) PROCEDURE

4.1

Scope

The standard (adoption of amendments between CBS INFCOM sessions) procedure shall be used
for changes that have an operational impact on those Members who do not wish to exploit the
change, but that have only a minor financial impact, or that are required to implement changes
in the Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II — Meteorological Service for International
Air Navigation.
4.2

Approval of draft recommendations

For the direct adoption of amendments between CBS INFCOM sessions, the draft recommendation
developed by the designated committee body, including a date of implementation of the
amendments, shall be submitted to the chair of the responsible OPAG SC and president and
vice-president of CBS INFCOM for approval. The president of CBS INFCOM shall consult with the
presidents of technical commissions affected by the change. In the case of recommendations in
response to changes in the Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II — Meteorological
Service for International Air Navigation, the president of CBS INFCOM shall consult with the
president of the Commission for Aeronautical Meteorology Commission for Weather, Climate,
Water and Related Environmental Services and Applications (SERCOM).
4.3

Circulation to Members

Upon approval of the president of CBS INFCOM, the Secretariat sends the recommendation to all
Members, in the languages in which the Manual is published, including a date of implementation
of the amendments, for comments to be submitted within two months following the dispatch of
the amendments. If the recommendation is sent to Members via electronic mail, there shall be a
public announcement of the amendment process including dates, for example by WMO
Operational Newsletter on the WMO website, to ensure all relevant Members are informed.
4.4

Agreement

Those Members not having replied within the two months following the dispatch of the
amendments are implicitly considered as having agreed to the amendments.
4.5

Coordination

Members are invited to designate a focal point responsible to discuss any comments/
disagreements with the designated committee body. If the discussion between the designated
committee body and the focal point cannot result in an agreement on a specific amendment by a
Member, this amendment will be reconsidered by the designated committee body. If a Member
cannot agree that the financial or operational impact is minor, the redrafted amendment shall be
approved by the complex (adoption of amendments during CBS INFCOM sessions) procedure
described in section 5 below.
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4.6

Notification

Once amendments are agreed by Members, and after consultation with the chair of the
responsible OPAG SC, the vice-president of CBS INFCOM and the president of CBS INFCOM (who
should consult with presidents of other commissions affected by the change), the Secretariat
notifies at the same time the Members and the Members of EC of the approved amendments
and of the date of their implementation. See Figure 3.
Designated
committee body

Chair of OPAG Standing
Committee and
president/vicepresident of CBS
INFCOM in consultation
with presidents of
technical commissions

Agreed by WMO
Members

WMO Members
and EC informed

Figure 3. Adoption of amendments between CBS INFCOM sessions
5.

COMPLEX (ADOPTION OF AMENDMENTS DURING CBS INFCOM SESSIONS)
PROCEDURE

5.1

Scope

The complex (adoption of amendments during CBS INFCOM sessions) procedure shall be used
for changes for which the simple (fast-track) procedure or standard (adoption of amendments
between CBS INFCOM sessions) procedure cannot be applied.
5.2

Procedure

For the adoption of amendments during CBS INFCOM sessions, the designated committee body
submits its recommendation, including a date of implementation of the amendments, to the
Implementation Coordination Team of the responsible Open Programme Area Group Standing
Committee. The recommendation is then passed to the presidents of technical commissions
affected by the change for consultation, and to a CBS INFCOM session that shall be invited to
consider comments submitted by presidents of technical commissions. The document for the
CBS INFCOM session shall be distributed not later than 45 days before the opening of the
session. Following the CBS INFCOM session, the recommendation shall then be submitted to a
session of EC for decision. See Figure 4.
6.

PROCEDURE FOR THE CORRECTION OF EXISTING MANUAL CONTENT

6.1

Correcting errors in items within Manuals

Where a minor error in the specification of an item that defines elements within a Manual is
found, for example, a typing error or an incomplete definition, the item shall be amended and
re-published. Any version numbers associated with items edited as a result of the change should
be incremented at their lowest level of significance. If, however, the change has an impact on
the meaning of the item, then a new item should be created and the existing (erroneous) item
marked as deprecated. This situation is considered a minor adjustment according to 3.3.1
above.
Note:
An example of an item for which this type of change applies is a code list entry for the Table Driven Code
Forms or WMO Core Metadata Profile, in which the description contains typographical errors that can be corrected
without changing the meaning of the description.
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EC
session

Consult
presidents of
technical
commissions
affected by
the change

Figure 4. Adoption of amendments during CBS INFCOM sessions
6.2

Correcting an error in the specification of how conformance with the
requirements of the Manual can be checked

If an erroneous specification of a conformance-checking rule is found, the preferred approach
is to add a new specification using the simple (fast-track) procedure or standard (adoption of
amendments between CBS INFCOM sessions) procedure. The new conformance-checking rule
should be used instead of the old. An appropriate explanation shall be added to the description
of the conformance-checking rule to clarify the practice along with the date of the change.
Note:
Profile.

An example of such a change would be correcting a conformance-checking rule in the WMO Core Metadata

6.3

Submission of corrections to errors

Such changes shall be submitted through the simple (fast-track) procedure.
7.

VALIDATION PROCEDURE

7.1

Documentation of need and purpose

The need for, and the purpose of, the proposal for changes should be documented.
7.2

Documentation of result

This documentation shall include the results of validation testing of the proposal as described in
7.3 below.
7.3

Testing with relevant applications

For changes that have an impact on automated processing systems, the extent of the testing
required before validation should be decided by the designated committee body on a case-bycase basis, depending on the nature of the change. Changes involving a relatively high risk
and/or impact on the systems should be tested by the use of at least two independently
developed tool sets and two independent centres. In that case, results should be made available
to the designated committee body with a view to verifying the technical specifications.
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INTRODUCTION
General

1.
The Manual on the Global Data-processing and Forecasting System (WMO-No. 485) is
the single source of Technical Regulations for all operational data-processing and forecasting
systems of Members designated by WMO as meteorological centres. The Manual is designed to
ensure adequate uniformity and standardization of data, information and production practices,
procedures and specifications employed among WMO Members in the operation of the Global
Data-processing and Forecasting System (GDPFS) as it supports the mission of the Organization.
2.
The Manual is Annex IV to the WMO Technical Regulations (Technical Regulations
(WMO-No. 49), Volume I — General Meteorological Standards and Recommended Practices), in
which it is stated that GDPFS is established and shall be operated in accordance with the
practices, procedures and specifications described in the present Manual.
3.
The GDPFS cuts across a number of WMO-related disciplines. It intersects many WMO
practices, procedures and specifications that are primarily defined in publications dedicated
specifically to them, for example, the Manual on the WMO Information System (WMO-No. 1060)
and the Manual on the WMO Integrated Global Observing System (WMO-No. 1160).
4.
The advances in numerical weather prediction (NWP) in the last few decades have
been tremendous: higher accuracy and resolution, longer lead time, and a wider range of
relevant applications. Consequently, the emphasis in operational meteorology, hydrology and
climatology has been shifting towards the implementation of increasingly sophisticated and
diverse numerical models and applications, for an ever-increasing variety of users. GDPFS
enables Members to make use of these advances by providing a framework for the sharing of
data related to operational meteorology, hydrology and climatology.
5.
As part of the WMO Technical Regulations, the Manual on the Global Data-processing
and Forecasting System sets out standard and recommended practices and procedures. The
General Provisions, included in this publication, define the meaning of the phrase “standard and
recommended practices and procedures”. The General Provisions also contain information on the
procedure for amending, updating or issuing a new edition of the Technical Regulations
(including Manuals and Guides).
6.
This edition has been developed in accordance with quality management principles,
which ensures its sustainability as part of the WMO Quality Management Framework.
How to read this manual
7.

The Manual consists of three parts, as follows:

(a)

Part I: Outline of WMO GDPFS — presenting the overall purpose of GDPFS, its organization
and the general characteristics of the various activities to be performed;

(b)

Part II: Specifications of GDPFS activities — providing detailed information on the various
activities: mandatory functions including production, verification and documentation; and
additional recommended functions and products. Part II also specifies overall requirements
applicable to all types of activities regarding dissemination, verification, training, and the
like;

(c)

Part III: Current designated GDPFS centres.
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8.
The reader seeking general information on GDPFS and its applications should refer
to Part I, whereas Parts II and III provide detailed information on the various components of
the system, available products and information, status of implementation, as well as
compliance criteria.
9.
The Manual is designed so that it can be modified as frequently as necessary to keep
it up-to-date. While Part I should be rather stable and seldom require updating, it is expected
that the evolution of science, techniques and user requirements will continue to induce
developments requiring frequent changes to Parts II and III.
10.
In line with quality management requirements, the bodies in charge of managing the
information contained in the Manual are explicitly specified for every type of GDPFS activity. This
information is contained in Part II, 2.2, Tables 2–25. The following explanations and example
(Table 1) are provided:
(a)

The three entries under “Changes to activity specification” indicate the team(s) and
body(ies) in charge of preparing specification updates, approving them, and deciding to
update the Manual accordingly;

(b)

The two entries under “Centres designation” indicate the bodies responsible for approving
the designation of a GDPFS centre for the activity under consideration and for deciding
accordingly;

(c)

The two entries under “Compliance” indicate the team(s) and body(ies) in charge of
ensuring that the designated GDPFS centres remain compliant with the activity
specification.

Table 1. Example of a table specifying responsibilities for modifications to a GDPFS
activity, for designation of centres and review of compliance
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: EC – Executive Council; ET-OWFPS – Expert Team on
Operational Weather Forecasting Process and Support; ICT-DPFS – Implementation Coordination
Team on Data-processing and Forecasting Systems; ET-OWFS – Expert Team on Operational
Weather Forecasting System; SC-ESMP – Standing Committee on Data-Processing for Applied
Earth System Modelling, Prediction and Projection.
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11.
The following procedure is applied for the incorporation of new types of GDPFS
centres into this Manual:
(a)

The relevant technical commission or programme expert team will develop the criteria and
functions for the new type of centre, including the list of mandatory products to be made
available in the context of GDPFS;

(b)

The criteria and functions for the new type of centre will be endorsed by the relevant
technical commission management group or programme steering committee, and
submitted to CBS INFCOM through its president;

(c)

The president of CBS INFCOM will then decide on an expert team of the commission that
will be responsible for reviewing the proposal according to the standard procedure for
amendments as defined in the General Provisions.

PART I. OUTLINE OF THE WMO GLOBAL DATA-PROCESSING AND FORECASTING
SYSTEM
1.1

PURPOSE AND SUPPORTED ACTIVITIES

1.1.1

General description

1.1.1.1
The Global Data-processing and Forecasting System (GDPFS) shall be the worldwide
network of operational centres operated by WMO Members. Its purpose shall be to make
operationally available among WMO Members and relevant operational organizations defined
products and services for applications related to weather, climate, water and environment.
1.1.1.2
The GDPFS shall enable scientific and technological advances made in meteorology
and related fields to be accessible and exploitable by WMO Members.
1.1.1.3
The activities, organizational structure and operations of GDPFS shall be
systematically designed in accordance with Members’ needs and their ability to contribute to,
and benefit from, the system in an efficient manner and with a minimum of duplication.
1.1.1.4
A key objective of GDPFS should be to facilitate cooperation and the exchange of
information, thereby also contributing to capacity development among developing countries.
1.1.1.5
Defined products and services for applications related to weather, climate, water and
environment shall include:
(a)

Numerical weather, oceanographic and climate prediction products (analysis and forecast,
including probabilistic information);

(b)

Specialized products tailored for specific applications.

1.1.1.6
Additional information necessary for an appropriate use of the identified products and
services shall be available. This includes non-real-time information as follows:
(a)

Systems description and characteristics;

(b)

Product metadata;

(c)

Verification and monitoring results.
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Activities supported by the Global Data-processing and Forecasting System

1.1.2.1
Through GDPFS, Members shall provide and have access to meteorological,
hydrological, oceanographic and climatological information supporting a range of operational
activities.
1.1.2.2

The GDPFS shall be organized as a three-tier system of activities as follows:

Note:
A distinction is made between general-purpose and specialized activities: general-purpose activities are
those that encompass essential data-processing required for a wide range of end uses, while specialized activities are
those that make forecasting products, which may include guidance based on human interpretation, tailored for a specific
type of application or user community. In addition to these activities conducted in real time, non-real-time operational
coordination activities are also part of GDPFS. Associated commitments and other appropriate details are specified in
Part II.

(a)

(b)

General-purpose activities:
–

Global deterministic NWP

–

Limited-area deterministic NWP

–

Global ensemble NWP

–

Limited-area ensemble NWP

–

Global numerical long-range prediction

–

Annual to decadal climate prediction

–

Numerical ocean wave prediction

–

Global numerical ocean prediction

–

Nowcasting

Specialized activities:
–

Regional climate prediction and monitoring

–

Coordination of multi-model ensemble prediction for long-range forecasts (LRFs)

–

(c)

Annual to decadal climate prediction

–

Coordination of annual to decadal climate prediction

–

Regional severe weather forecasting

–

Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards

–

Nuclear environmental emergency response

–

Non-nuclear environmental emergency response

–

Atmospheric sand and dust storm forecasts

–

Volcano watch services for international air navigation (see 2.2.2.10)

–

Marine meteorological services

–

Marine environmental emergency response

Non-real-time coordination activities:
–

Coordination of deterministic NWP verification (DNV)
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–

Coordination of Ensemble Prediction System (EPS) verification

–

Coordination of LRF verification

–

Coordination of wave forecast verification (WFV)

–

Coordination of tropical cyclone forecast verification (TCFV)

–

Coordination of observation monitoring

Note:
It is hoped that other activities, including those related to hydrology, agriculture, polar regions, stormsurge prediction, and space weather, will be developed in future.

1.2

GLOBAL DATA-PROCESSING AND FORECASTING SYSTEM CENTRES

1.2.1

Definitions

1.2.1.1

The meteorological forecasting ranges shall be those defined in Appendix 1.1.

1.2.1.2
The GDPFS shall be organized as a three-level system of World
Meteorological Centres (WMCs), Regional Specialized Meteorological Centres (RSMCs)
and National Meteorological Centres (NMCs), which carry out GDPFS functions at the
global, regional and national levels, respectively. These centres are referred to as GDPFS
centres.
1.2.2

National Meteorological Centres

1.2.2.1
An NMC shall carry out functions to meet the national and international requirements
of the Member concerned.
Note:
To fulfil their national and international obligations, NMCs need to be adequately staffed and equipped to
enable them to participate effectively in the World Weather Watch system.

1.2.2.2
The functions of an NMC shall include the preparation of forecasts and warnings at all
forecasting ranges necessary to meet the requirements of the Member.
1.2.2.3
of:

Depending on the context, other activities of an NMC should include the production

(a)

Special-application products, including climate and environmental quality monitoring and
prediction products;

(b)

Non-real-time climate-related products.

1.2.3

Regional Specialized Meteorological Centres

1.2.3.1
A Member, having accepted the responsibility for providing an RSMC, shall arrange
for this centre to carry out operationally at least one of the general-purpose or specialized
activities listed in 1.1.2.2, for which specified standards are described in Part II.
1.2.3.2
An RSMC for general-purpose activities should provide products that an RSMC
carrying out at least one of the specialized activities considers necessary and makes a request to
produce.
Notes:
1.

The designation as RSMC does not preclude the use of other names as defined in other contexts, for example,
Global Producing Centre for long-range forecasts (GPC-LRF).

2.

An RSMC that leads a coordination activity is also referred to as a Lead Centre.
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World Meteorological Centres

A Member, having accepted the responsibility for providing a WMC, shall arrange for this
centre to carry out operationally at least the following activities, for which specified standards
are described in Part II:
(a)

Global deterministic NWP;

(b)

Global ensemble NWP;

(c)

Global numerical long-range prediction.

1.2.5

Regional Specialized Meteorological Centre Networks

1.2.5.1
An RSMC Network (an association of RSMCs participating in an identified activity of
GDPFS) shall follow the same specifications and adhere to the same criteria and commitments
as individual RSMCs carrying out the same activity.
1.2.5.2
Appropriate documentation shall be produced and made available by Members having
accepted the responsibility to contribute to the RSMC Network to distribute the tasks and
responsibilities among the participating RSMCs. A unique focal point shall be designated to
answer requests from users of the RSMC Network products.
1.2.6

Designation process

1.2.6.1

Each Member shall designate an NMC.

1.2.6.2
The WMCs, RSMCs and RSMC Networks shall be designated by a decision of the
World Meteorological Congress (Congress) or the Executive Council. The designation of such
centres shall include the specification of the activity and function (or activities and functions) to
be carried out.
1.2.6.3
Requests for designation as a WMC or RSMC shall be put forward by the Permanent
Representative of the country of the candidate centre, or, in the case of international
organizations, by either the Permanent Representative of the country where the candidate
centre is located or the president of the relevant regional association(s) (RA(s)).
1.2.6.4
Requests for designation as an RSMC Network shall be put forward by the president
of the relevant RA, or, in the case of networks established across two or more RAs, jointly by
their presidents.
Note:
Centres constituting a network will organize themselves as appropriate, depending on their own context
and specificities, so as to ensure that the documentation requested as per paragraph 1.2.5.2 is available.

1.2.6.5
Requests for designation shall be addressed to the WMO Secretariat, which will
forward them to the relevant constituent bodies as indicated in Tables 2–25 26 in Part II of the
present Manual. Supporting information demonstrating compliance with designation criteria shall
be included with the request.
1.2.6.6
Depending on the type of activity, endorsement by the RA(s) and technical
commission(s) should be required before designation by the Congress or the Executive Council.
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1.3

COORDINATION WITH OTHER SYSTEMS OR PROGRAMMES

The GDPFS shall support all WMO Programmes and related programmes of other international
organizations in accordance with decisions of the Organization.
Notes:
1.

2.

In many cases the activities undertaken by GDPFS centres constitute the operational component of a system
developed under another structure or programme, either by WMO on its own or jointly with other international
organizations. In such cases the regulations pertaining to these activities cover both:
(a)

The specific requirements defined by the relevant structure;

(b)

The general GDPFS criteria regarding operational quality and reliability, verification, documentation and
compliance (described in Part II of the present Manual).

Coordination mechanisms appropriate for the context and characteristics of the various categories of activity
are specified in Part II.

PART II. SPECIFICATIONS OF GLOBAL DATA-PROCESSING AND FORECASTING SYSTEM
ACTIVITIES
2.2

SPECIFICATION OF ACTIVITIES AND PROCEDURES FOR INTRODUCING
MODIFICATIONS

2.2.1

General-purpose activities

2.2.1.1

Global deterministic numerical weather prediction

Regional Specialized Meteorological Centres conducting global deterministic NWP shall:
(a)

Produce global analyses of the three-dimensional structure of the atmosphere;

(b)

Produce global forecast fields of basic and derived atmospheric parameters;

(c)

Make available on the WMO Information System (WIS) a range of these products; the list
of mandatory and highly recommended global deterministic NWP products to be made
available is given in Appendix 2.2.1;

(d)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.34, and
make them available to the Lead Centre(s) for DNV;

(e)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
NWP systems. The minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.2.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to global
deterministic NWP are specified in Table 2.

Table 2. WMO bodies responsible for managing information related to
global deterministic NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM
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EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.1.2

CBS INFCOM

Limited-area deterministic numerical weather prediction

Centres conducting limited-area deterministic NWP shall:
(a)

Produce limited-area analyses of the three-dimensional structure of the atmosphere;

(b)

Produce limited-area forecast fields of basic and derived atmospheric parameters;

(c)

Make available on WIS a range of these products; the list of mandatory and highly
recommended limited-area deterministic NWP products to be made available, including
metadata, is given in Appendix 2.2.3;

(d)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.34,
adapted for the region covered by the model, at an appropriate resolution, and make
available consistent up-to-date graphical displays of the verification results on a website;

(e)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their limitedarea NWP systems; the minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.4.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to limited-area
deterministic NWP are specified in Table 3.

Table 3. WMO bodies responsible for managing information related to
limited-area deterministic NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
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To be reported to:

2.2.1.3

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Global ensemble numerical weather prediction

Centres conducting global ensemble NWP shall:
(a)

Produce global ensemble forecast fields of basic and derived atmospheric parameters;

(b)

Make available on WIS a range of these products; the list of mandatory and highly
recommended global ensemble NWP products to be made available is given in
Appendix 2.2.5;

(c)

Make verification statistics available to the Lead Centre(s) for EPS verification according to
the standard defined in Appendix 2.2.35;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
EPS; the minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.6.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to global
ensemble NWP are specified in Table 4.

Table 4. WMO bodies responsible for managing information related to
global ensemble NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.1.4

CBS INFCOM

Limited-area ensemble numerical weather prediction

Centres conducting limited-area ensemble NWP shall:
(a)

Produce limited-area ensemble forecast fields of basic and derived atmospheric
parameters;

(b)

Make available on WIS a range of these products; the list of mandatory and highly
recommended limited-area ensemble NWP products to be made available is given in
Appendix 2.2.7;
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(c)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.35,
adapted for the region covered by the model, and make available consistent up-to-date
graphical displays of the verification results on a website;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their limitedarea EPS; the minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.8.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to limitedarea ensemble NWP are specified in Table 5.

Table 5. WMO bodies responsible for managing information related to
limited-area ensemble NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

2.2.1.5

Global numerical long-range prediction

2.2.1.5.1

Centres conducting global numerical long-range prediction (GPCs-LRF) shall:

Note:

Functions are defined for the seasonal (1–6 month) prediction activity.

(a)

Generate LRF products with global coverage;

(b)

Make available on WIS a range of these products; mandatory and highly recommended
products to be made available are listed in Appendix 2.2.9;

(c)

Produce verification statistics according to the standard defined in Appendix 2.2.36, and
make them available to the Lead Centre(s) for the standardized verification system for
long-range forecasts (SVSLRF) (Lead Centre(s) for SVSLRF) and on a website;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
long-range numerical prediction systems; the minimum information to be provided is given
in Appendix 2.2.10.

2.2.1.5.2
(a)

In addition to the mandatory activities above, GPCs-LRF should:

Provide forecast output to the Lead Centre(s) for LRF multi-model ensembles (Lead
Centre(s) for LRFMME), as detailed in Appendix 2.2.17 (section 1);
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(b)

Make available on WIS the highly recommended products listed in Appendix 2.2.9;

(c)

Make available, on request by Regional Climate Centres (RCCs) or NMCs, the additional
data, products and services listed in Attachment 2.2.1, noting that these services may be
subject to conditions attached by GPCs.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to global
numerical long-range prediction are specified in Table 6.

Table 6. WMO bodies responsible for managing information related to
global numerical long-range prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

To be reported to:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: CCl – Commission for Climatology; IPET-OPSLS – Interprogramme Expert Team on Operational Prediction from Sub-seasonal to Longer ET-OCPS –
Expert Team on Operational Climate Prediction System.
2.2.2.X

Annual to decadal climate prediction

Centres conducting annual to decadal climate prediction (Global Producing Centres for Annual
to Decadal Climate Prediction (GPCs-ADCP)) shall:
(a)

Prepare, with at least annual frequency, global forecast fields of parameters relevant to
ADCP;

(b)

Prepare verification statistics as defined in Appendix 2.2.21;

(c)

Provide an agreed set of forecasts and hindcast variables (as defined in Appendix 2.2.20)
to the Lead Centre(s) for ADCP;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
decadal prediction systems.

Notes:
1.

Non-designated centres with capacity to provide the minimum requirement may also contribute ADCP to the Lead
Centre(s) for ADCP;
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2.

Centres who wish to make available their products worldwide may use WIS as a dissemination platform;

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination of
ADCP are specified in Table X.

Table X. WMO bodies responsible for managing information related to ADCP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.1.6

CBS INFCOM

Numerical ocean wave prediction

Centres conducting numerical ocean wave prediction shall:
(a)

Prepare global analyses of ocean wave parameters;

(b)

Prepare global forecast fields of basic and derived ocean wave parameters;

(c)

Make available on WIS a range of these products; the list of mandatory and highly
recommended products to be made available is given in Appendix 2.2.11;

(d)

Prepare verification data and make them available to the Lead Centre(s) for WFV;

(e)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
numerical ocean wave prediction systems; the minimum information to be provided is
given in Appendix 2.2.12.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to numerical ocean
wave prediction are specified in Table 7.
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Table 7. WMO bodies responsible for managing information related to
numerical ocean wave prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

JCOMM SERCOM

Centres designation
To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Compliance
To be monitored by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

To be reported to:

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Acronyms not previously defined: ET-DRR: Expert Team on Disaster Risk Reduction; JCOMM:
WMO–IOC Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology SC-MMO –
Standing Committee on Marine Meteorological and Oceanographic Services.
2.2.1.7

Global numerical ocean prediction

Centres conducting global numerical ocean prediction shall:
(a)

Prepare global analyses of oceanographic parameters;

(b)

Prepare global forecast fields of basic and derived oceanographic parameters;

(c)

Make available on WIS a range of these products; the list of mandatory and highly
recommended products to be made available is given in Appendix 2.2.13;

(d)

Prepare verification statistics and make them available on a website;

(e)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
numerical ocean prediction systems; the minimum information to be provided is given in
Appendix 2.2.14.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to global
numerical ocean prediction are specified in Table 8.
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Table 8. Bodies responsible for managing information related to
global numerical ocean prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

JCOMM SERCOM

Centres designation
To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Compliance
To be monitored by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

To be reported to:

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Acronyms not previously defined: ET-OOFS – Expert Team on Operational Ocean Forecast Systems.

2.2.1.8

Nowcasting

Centres conducting nowcasting shall:
(a)

Operate a system, including a web-based or generic graphical service, describing in realtime or near-real-time the current state of the weather in detail and the prediction of its
changes for several hours ahead over their area of interest or parts of that area;

(b)

Provide access to this service to National Meteorological and Hydrological Services
(NMHSs) whose operational warning services may benefit from it;

(c)

Prepare verification statistics and evaluations of the system;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their systems;
the minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.15.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to nowcasting
are specified in Table 9.
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Table 9. WMO bodies responsible for managing information related to nowcasting
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

2.2.2

Specialized activities

2.2.2.1

Regional climate prediction and monitoring

Centres conducting regional climate prediction and monitoring (RCCs) shall:
(a)

(b)

Conduct operational activities for long-range forecasting, both dynamical and statistical,
within the range of a one-month to two-year timescale, based on regional needs:
–

Interpret and assess relevant LRF products from GPCs-LRF; make use of the products
from the Lead Centre(s) for SVSLRFLRFMME (refer to 2.2.3.3); distribute relevant
information to users and provide feedback to GPCs-LRF (refer to guidelines given in
Attachment 2.2.3);

–

Generate regional and subregional tailored products relevant to user needs, including
seasonal outlooks;

–

Generate “consensus” statements on forecasts;

–

Generate and display forecast verification;

–

Provide online access to products and services;

–

Assess use of products and services through feedback from users;

Conduct operational activities for climate monitoring:
–

Perform climate diagnostics including analyses of climate variability and extremes, at
the regional and subregional scales;

–

Establish a historical reference climatology for the region and/or subregions;

–

Implement a regional climate watch;
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Provide operational data services, to support operational long-range forecasting and
climate monitoring:
–

Develop quality-controlled regional climate datasets, gridded where applicable;

–

Provide climate database and archiving services;

Provide training in the use of operational RCC products and services:
–

Provide information on methodologies and product specifications for mandatory
RCC products, and provide guidance on their use;

–

Coordinate training for RCC users in interpretation and use of mandatory RCC
products.

Notes:
1.

Recipients of RCC products and services will be NMHSs, other RCCs and international institutes recognized by
the RA, and will be referred to as RCC users.

2.

Details on RCC functions are provided in Appendix 2.2.16. Additional requirements for RCC functions may vary
in detail from region to region. A list of highly recommended, but not mandatory, RCC functions is given in
Attachment 2.2.2.

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to regional climate prediction
and monitoring are specified in Table 10.

Table 10. WMO bodies responsible for managing information related to
regional climate prediction and monitoring
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO

CBS–CCl/IPET-OPSLS

To be recommended by:

CBS INFCOM

CCl SERCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

CCl SERCOM

Compliance
To be monitored by:

To be reported to:

CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: ET-RCC – Expert Team on Regional Climate Centres. ETCSISO – Expert Team on Climate Services Information System Operations.
2.2.2.2

Coordination of multi-model ensemble prediction for long-range forecasts

Centre(s) coordinating LRF multi-model ensembles (Lead Centre(s) for LRFMME) shall:
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(a)

Collect an agreed set of forecast data from RSMCs participating in long-range forecast
numerical prediction under activity 2.2.1.5 (GPCs-LRF);

(b)

Make available on a website appropriate minimum (Appendix 2.2.17) and additional
(Attachment 2.2.4) products and GPC forecasts in standard format;

(c)

Redistribute digital forecast data as described in Appendix 2.2.18 for those GPCs that allow
it;

(d)

Maintain an archive of the real-time GPC and multi-model ensemble forecasts;

(e)

Maintain a repository of documentation for the system configuration of all GPC systems;

(f)

Verify the products using SVSLRF (Appendix 2.2.36);

(g)

Based on comparison among different models, provide feedback to GPCs about model
performance and make available on a website the verification results;

(h)

Promote research and experience in multi-model ensemble techniques and provide
guidance and support on multi-model ensemble techniques to GPCs, RCCs and NMHSs;

(i)

Make available on a website Global Seasonal Climate Updates (GSCU) and maintain its
archive.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination
of multi-model ensemble prediction for LRFs are specified in the table below.

Table 11. WMO bodies responsible for managing information related to
multi-model ensemble prediction for LRFs
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

To be reported to:

2.2.2.3

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Annual to decadal climate prediction

Centres conducting annual to decadal climate prediction (GPCs for annual to decadal climate
prediction (GPCs-ADCP)) shall:
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(a) Prepare, with at least annual frequency, global forecast fields of parameters relevant to
ADCP;
(b) Prepare verification statistics as defined in Appendix 2.2.21;
(c) Provide an agreed set of forecast and hindcast variables (as defined in Appendix 2.2.20)
to the Lead Centre(s) for ADCP;
(d) Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
decadal prediction systems.
Notes:
1.

Non-designated centres with capacity to provide the minimum requirement may also contribute ADCP to the Lead
Centre(s) for ADCP;

2.

Centres who wish to make available their products worldwide may use WIS as a dissemination platform;

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination of ADCP
are specified in Table 12.

Table 12. WMO bodies responsible for managing information related to ADCP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

SERCOM/ET-CSISO

To be recommended by:

CBS INFCOM

CCl SERCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

2.2.2.4

Coordination of annual to decadal climate prediction

2.2.2.4.1

The centre(s) conducting coordination of ADCP (Lead Centre(s) for ADCP) shall:

(a)

Select a group of modelling centres to contribute to the Lead Centre(s) for ADCP (the
“contributing centres”) that meet the GPC-ADCP designation criteria and have been
approved by IPET-OPSLS ET-OCPS and manage changes in the membership of the group,
as and when they occur, to maintain sufficient contributions;

(b)

Maintain a list of the active contributing centres and the specification of their prediction
systems;
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(c)

Collect an agreed set of hindcast, forecast and verification data (Appendices 2.2.20 and
2.2.21) from the contributing centres;

(d)

Make available (on a password-protected website) agreed forecast products in standard
format, including multi-model ensemble products (Appendix 2.2.20);

(e)

Make available on the website agreed hindcast verification products in standard format,
including verification of the multi-model ensemble products (Appendix 2.2.21);

(f)

Redistribute digital hindcast and forecast data for those contributing centres that allow it;

(g)

Maintain an archive of the real-time forecasts from individual contributing centres and from
the multi-model ensemble system;

(h)

Promote research and experience in ADCP techniques and provide guidance and support on
ADCP to RCCs and NMHSs;

(i)

Based on comparison among different models, provide feedback to the contributing centres
on model performance;

(j)

Coordinate, in liaison with relevant World Climate Research Programme activities, an
annual consensus prediction product giving global prospects for the next 1–5 years.

2.2.2.4.2 Access to data and visualization products held by a Lead Centre for ADCP should
follow the rules as detailed in Appendix 2.2.19.
Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination
of ADCP are specified in Table 13.

Table 13. WMO bodies responsible for managing information related to
coordination of ADCP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

CCl

Centres designation
To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

CCl

Compliance
To be monitored by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

2.2.2.5

Regional severe weather forecasting

Note:

This activity includes a network of RSMCs and associated NMCs.
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2.2.2.5.1 Regional Specialized Meteorological Centres conducting regional severe weather
forecasting shall:
(a)

Agree on the targeted severe events, phenomena, criteria for guidance and extent of
regional domain with associated NMCs;

(b)

Prepare, at least once per day, severe weather forecasting guidance products for
associated NMCs containing an interpretation of deterministic NWP, EPS and remote
sensing-based guidance products;

(c)

Make available on a dedicated website (with password protection as appropriate), relevant
deterministic NWP, EPS and remote sensing-based guidance products;

(d)

Where severe weather is associated with tropical cyclones, centres will take guidance from
the appropriate RSMC for tropical cyclone forecasting and interpret it in terms of severe
weather guidance.

2.2.2.5.2

National Meteorological Centres associated in this activity shall:

(a)

Provide criteria for severe weather warnings to the relevant RSMCs participating in this
activity;

(b)

Evaluate products, including the daily severe weather forecasting guidance, and provide
feedback to the RSMCs;

(c)

Ensure that appropriate warnings of severe weather are issued.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to regional
severe weather forecasting are specified in Table 14.

Table 14. WMO bodies responsible for managing information related to
regional severe weather forecasting
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

SG-SWFDP
SERCOM/SC-DRR

To be recommended by:

CBS INFCOM

SERCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

RA

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

SERCOM

Compliance
To be monitored by:

SG-SWFDP SERCOM/SCDRR

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

SERCOM
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Acronyms not previously defined: SG-SWFDP – Steering Group for the Severe Weather Forecasting Demonstration
Project SC-DRR – Standing Committee on Disaster Risk Reduction and Public Services.

2.2.2.6

Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards

Note:
This activity is performed within the five Tropical Cyclone Programme regional bodies, each composed of an
RSMC and a number of NMCs forming a network.
Note:

This activity is coordinated by the Tropical Cyclone Programme regional bodies.

2.2.2.6.1
shall:

Regional Specialized Meteorological Centres conducting tropical cyclone forecasting

(a)

Monitor continuously meteorological phenomena such as convective activities to predict or
detect tropical cyclone formation;

(b)

Analyse and forecast tropical cyclones based on all available observational data and
forecasting guidance, including NWP, EPS and satellite-based products;

(c)

Issue tropical cyclone advisories to associated NMCs;

(d)

As appropriate, add information in tropical cyclone advisories on hazardous phenomena
associated with tropical cyclones such as heavy rains, strong winds and storm surges;

(e)

Name tropical cyclones when they have been analysed with maximum wind speeds of
34 knots or more;

(f)

Conduct post-event analysis of tropical cyclones based on quality-assured observational
data and issue best-track data within an appropriate period of time (preferably on an
annual basis); issue such data to the tropical cyclone community, including the
International Best-Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS);

(g)

Promote research and development, and training in tropical cyclone analysis, forecasting
and warning techniques.

2.2.2.6.2

National Meteorological Centres associated with this activity shall:

(a)

Issue forecasts and warnings of tropical cyclones to threatened communities;

(b)

Coordinate with national agencies responsible for disaster risk reduction;

(c)

Provide relevant regional centres with observational data of tropical cyclones on a realtime basis.

2.2.2.6.3 All six RSMCs for tropical cyclone forecasting together with Tropical Cyclone
Warning Centre Darwin, which are designated as Tropical Cyclone Advisory Centres
(TCAC) by regional air navigation agreement within the framework of the tropical
cyclone watch of the International Civil Aviation Organization (ICAO), shall issue
tropical cyclone advisories for aviation in accordance with the provisions made in
Meteorological Service for International Air Navigation, Annex 3 to the Convention on
International Civil Aviation, ICAO; and Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II,
Parts I and II. SIGMET information concerning tropical cyclones shall be issued by the
meteorological watch offices for the flight information region concerned and should be
based on the tropical cyclone advisory issued by TCACs in accordance with ICAO Annex 3 and
Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II, 3.4 and 7.
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2.2.2.6.4 Members holding METAREA responsibility within the Global Maritime Distress and
Safety System (GMDSS) protocols — established by the International Maritime Organization in
Chapter IV of the International Convention of Safety Of Life At Sea — shall include information
on tropical cyclones as needed in their GMDSS maritime weather information for shipping.
Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to tropical
cyclone forecasting are specified in Table 15.

Table 15. WMO bodies responsible for managing information related to
tropical cyclone forecasting
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

Technical coordination
meeting SERCOM/SC-DRR

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

Regional tropical
cyclone committee

SERCOM

Centres designation
To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

Regional tropical
cyclone committee

SERCOM

Compliance
To be monitored by:

Technical coordination
meeting SERCOM/SC-DRR

To be reported to:

CBS INFCOM

2.2.2.7

SERCOM

Nuclear environmental emergency response

Centres conducting nuclear environmental emergency response shall:
(a)

1

Contribute to support for WMO Members and the International Atomic Energy Agency
(IAEA);
(i)

Prepare, on request from a delegated authority 1 and/or IAEA, basic information
relating to events in which nuclear contaminants have been released into the
atmosphere; the activation of the support for nuclear emergency response is
described in Appendix 2.2.22;

(ii)

Within two to three hours of reception of a request, make a range of products
available to the NMHS operational contact point 2 and/or IAEA on WIS.3 The minimum
list, including parameters, forecast range, time steps and frequency, is given in
Appendix 2.2.23;

The person authorized by the Permanent Representative of the WMO Member to request support
Designated by the Permanent Representative
3
Via a password-protected dedicated website
2
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(iii)

Use agreed standard emission source parameters for atmospheric transport and
dispersion modelling (ATDM) when source information is not available; default source
parameters are given in Appendix 2.2.24;

(iv)

Make available up-to-date information on the characteristics of their ATDM systems
(minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.25) and a user
interpretation guide for ATDM products.

Note:

(b)

The forms to request WMO support by a delegated authority and by IAEA are given in Appendix 2.2.26.

Contribute to support for the Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty Organization
(CTBTO):
(i)

Prepare, on request from CTBTO, relevant atmospheric backtracking products;

(ii)

Make the requested products available to CTBTO.

Notes:
1.

Arrangements for activation and product specifications are given in Appendix 2.2.27.

2.

The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to nuclear environmental
emergency response are specified in Table 16.

Table 16. WMO bodies responsible for managing information related to
nuclear environmental emergency response
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS INFCOM/ET-ERA

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS INFCOM /ET-ERA

To be reported to:

CBS /ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: ET-ERA – Expert Team on Emergency Response Activities.
2.2.2.8

Non-nuclear environmental emergency response

Note:

This activity includes a network of regional centres and NMCs within a geographical region.

Centres conducting non-nuclear environmental emergency response shall:
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(a)

Prepare, on request from an authorized person,4 ATDM forecast or hindcast products
relating to events in which hazardous non-nuclear contaminants have been released into
the atmosphere; the criteria for activation of the regional support procedures and the
request form are given in Appendices 2.2.28 and 2.2.32, respectively;

(b)

As soon as possible, but usually within two hours of a request from an authorized person,
make available a range of products to the NMHS operational contact point5 by email or
retrieval from the RSMC password-protected designated website; the list of mandatory and
highly recommended products to be made available, including parameters, forecast range,
time steps and frequency, is given in Appendix 2.2.29;

(c)

Use agreed default emission source parameters for essential parameters when actual
source information is not available; default source parameters for a range of release
scenarios are given in Appendix 2.2.30;

(d)

Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their ATDM
systems (minimum information to be provided is given in Appendix 2.2.31) and a user
interpretation guide for ATDM products.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to non-nuclear
environmental emergency response are specified in Table 17.

Table 17. WMO bodies responsible for managing information related to
non-nuclear environmental emergency response
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS INFCOM/ET-ERA

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS INFCOM/ET-ERA

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.2.9

CBS INFCOM

Atmospheric sand and dust storm forecasts

Centres conducting atmospheric sand and dust storm forecasts shall:

The person authorized by the Permanent Representative of the WMO Member to request RSMC support; normally the NMHS

4

operational contact point.
Designated by the Permanent Representative. 5
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(a)

Operate an NWP model incorporating parameterizations of all the major phases of the
atmospheric dust cycle;

(b)

Prepare limited-area analyses of variables relevant to atmospheric sand and dust storms;

(c)

Prepare limited-area forecast fields of variables relevant to atmospheric sand and dust
storms;

(d)

Make available on WIS and on a web portal a range of these products; the list of
mandatory products to be made available is given in Appendix 2.2.33.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to atmospheric
sand and dust storm forecasts are specified in Table 18.

Table 18. WMO bodies responsible for managing information related to
atmospheric sand and dust storm forecasts
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CAS RB/SDS-WAS Steering
Committee

CBS INFCOM/ET-ERA

To be recommended by:

CAS RB (WWRP/SSC)

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation*

To be recommended by:

CAS RB (WWRP/SSC, SDSWAS Steering Group)

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

RA

Compliance
To be monitored by:

CBS INFCOM /ET-ERA

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: CAS – Commission for Atmospheric Sciences RB – Research
Board; SDS-WAS – Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System;
WWWRP/SSC — WMO World Weather Research Programme Scientific Steering Committee.
* The detailed designation procedure of RSMCs with activity specialization on atmospheric sandstorm and dust storm

forecasts (RSMC-ASDF) is referred to in Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS)
Science and Implementation Plan 2015–2020 (WWRP 2015–5), Geneva, WMO, 7 – Transition to operational
activities: Proposed designation as regional specialized meteorological centre with specialization on atmospheric sand
and dust forecasting (RSMC-ASDF).

2.2.2.10 Volcano watch services for international air navigation
The nine Volcanic Ash Advisory Centres (VAACs), designated by the ICAO, shall issue
volcanic ash advisories for aviation in accordance with the provisions set out in
Meteorological Service for International Air Navigation, Annex 3 to the Convention on
International Civil Aviation, and in Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II, 3.5.
Eight of the nine VAACs are co-located with RSMCs. SIGMET information concerning
volcanic ash shall be issued by meteorological watch offices for the flight information
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region concerned and should be based on the volcanic ash advisory issued by the VAACs, in
accordance with ICAO Annex 3 and Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II, 3.4 and 7.
Service provision arrangements for volcano observatories in support of aviation are described in
ICAO Annex 3 and in Technical Regulations (WMO-No. 49), Volume II, 3.6.
2.2.2.11 Marine meteorological services
Notes:
1.

Operations, including practices, procedures and specifications are described in the Manual on Marine
Meteorological Services (WMO-No. 558), Volume I;

2.

This activity includes a network of National Meteorological Services Centres.

2.2.2.11.1 National Meteorological Centres conducting marine meteorological services
(including preparation services) shall:
(a)

Issue forecasts of marine environmental conditions for coastal and offshore areas, as
defined in Appendix 2.2.39;

(b)

Issue warnings of marine meteorological hazards for coastal and offshore areas, as defined
in Appendix 2.2.39;

(c)

Coordinate with national agencies responsible for marine matters, including disaster risk
reduction and search and rescue.

2.2.2.11.2 In compliance with the Joint IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information,
Members holding METAREA responsibility under the WMO/IMO Worldwide Met-ocean Information
and Warning Service (WWMIWS), shall:
(a)

Issue forecasts of marine environmental conditions for the high seas, as defined in
Appendix 2.2.39;

(b)

Issue warnings of marine meteorological hazards for the high seas, as defined in
Appendix 2.2.39;

(c)

Organize the broadcast of marine forecasts and warnings on broadcast systems compliant
with the GMDSS;

(d)

Undertake METAREA Coordinator duties, including verification activities as defined in
Appendix 2.2.40.

Note:
The bodies in charge of managing the information contained in manuals related to marine meteorological
services are specified in Table 19.

Table 19. Bodies responsible for managing information related to
marine meteorological services
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

JCOMM/WWMIWS-C
SERCOM/SC-MMO

To be approved
recommended by:

JCOMM SERCOM

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM
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Centres designation
To be approved by:

JCOMM SERCOM

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

JCOMM/WWMIWS-C
SERCOM/SC-MMO

To be reported to:

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Acronym not previously defined: WWMIWS-C – WMO/IMO Worldwide Met-ocean Information and Warning Service
Committee

2.2.2.12 Marine environmental emergencies
Notes:
1.

Operations, including practices, procedures and specifications are described in the Manual on Marine
Meteorological Services (WMO-No. 558), Volume I;

2.

Functions and responsibilities to be defined by the JCOMM/ET-MEER (Expert Team on Marine Environmental
Emergency Response) SERCOM/SC-MMO during the intersessional period;

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to marine environmental
emergencies are specified in Table 20.

Table 20. Bodies responsible for managing information related to
marine environmental emergencies
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

JCOMM/ET-MEER
SERCOM/SC-MMO

To be approved
recommended by:

JCOMM SERCOM

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Centres designation
To be approved by:

JCOMM SERCOM

To be decided by:

EC/Congress

CBS INFCOM

Compliance
To be monitored by:

JCOMM/ET-MEER
SERCOM/SC-MMO

To be reported to:

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

2.2.3

Non-real-time coordination activities

2.2.3.1

Coordination of deterministic numerical weather prediction verification

2.2.3.1.1

The centre(s) coordinating DNV (Lead Centre(s) for DNV) shall:
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(a)

Provide the facility for GDPFS centres producing global NWP to automatically deposit their
standardized verification statistics as defined in Appendix 2.2.34, and provide access to
these verification statistics;

(b)

Maintain an archive of the verification statistics to allow the generation and display of
trends in performance;

(c)

Monitor the received verification statistics and consult with the relevant participating
centres if data are missing or suspect;

(d)

Collect annually from the participating centres information on their implementation of the
standardized verification system, confirm any changes to their implementation (including
the annual change of station list and changes in additional statistics) and changes in their
NWP models;

(e)

Provide access to standard datasets needed to perform the standard verification, including
climatology and lists of observations, and keep this up-to-date according to CBS INFCOM
recommendations;

(f)

Provide on their website(s):
–

Consistent up-to-date graphical displays of the verification results from participating
centres through processing of the received statistics;

–

Relevant documentation, including access to the standard procedures required to
perform the verification, and links to the websites of GDPFS-participating centres;

–

Contact details to encourage feedback from NMHSs and other GDPFS centres on the
usefulness of the verification information.

2.2.3.1.2 Lead Centre(s) for DNV should also provide access to standardized software for
calculating scoring information.
Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination
of DNV are specified in Table 21.
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Table 21. WMO bodies responsible for managing information related to
coordination of DNV
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.3.2

CBS INFCOM

Coordination of Ensemble Prediction System verification

2.2.3.2.1 The centre(s) conducting coordination of EPS verification (Lead Centre(s) for EPS
verification) shall:
(a)

Provide the facility for the GDPFS centres producing global EPS data to automatically
deposit their standardized verification statistics as defined in Appendix 2.2.35, and provide
access to these verification statistics;

(b)

Maintain an archive of the verification statistics to allow the generation and display of
trends in performance;

(c)

Monitor the received verification statistics and consult with the relevant participating
centres if data are missing or suspect;

(d)

Provide access to standard datasets needed to perform the standard verification, including
climatology and lists of specified observation sites, and keep this up-to-date according to
CBS INFCOM recommendations;

(e)

Provide on its website(s) (for example, http://epsv.kishou.go.jp/EPSv/):
–

Consistent up-to-date graphical displays of the verification results from participating
centres through processing of the received statistics;

–

Relevant documentation, including access to the standard procedures required to
perform the verification, and links to the websites of GDPFS-participating centres;

–

Contact details to encourage feedback from NMHSs and other GDPFS centres on the
usefulness of the verification information.

2.2.3.2.2 Lead Centre(s) for EPS verification should also provide access to standardized
software for calculating scoring information.
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Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination
of EPS verification are specified in Table 22.

Table 22. WMO bodies responsible for managing information related to
coordination of EPS verification
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

2.2.3.3

CBS INFCOM

Coordination of long-range forecast verification

Note from the Secretariat: INFCOM decided to table the deletion of this section to EC-73 at the
INFCOM-1(II) (9–13 November 2020). Please refer to INFCOM-1/Doc. 4.1.4(1) for further
information.
2.2.3.4

Coordination of wave forecast verification

2.2.3.4.1

The centre(s) coordinating WFV (Lead Centre(s) for WFV) shall:

(a)

Provide the facility for JCOMM-participating centres WMO designated centres endorsed by
SERCOM/SC-MMO that produce global or ocean-basin scale wave forecasts to automatically
deposit their gridded forecast fields as defined in Appendix 2.2.37, and provide access to
the verification statistics computed for these fields;

(b)

Maintain an archive of the verification statistics to allow the generation and display of
trends in performance;

(c)

Monitor the received forecast fields and consult with the relevant JCOMM-participating
centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO if data are missing or
suspect;

(d)

Collect annually from the participating centres information on any changes to their wave
forecast systems;

(e)

Provide access to the datasets used to perform the standard verification, including lists of
observations, and keep this up-to-date according to JCOMM SERCOM/SC-MMO
recommendations;
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(f)

Provide on their websites:
–

Consistent up-to-date graphical displays of the verification results from JCOMM participating centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO based
on verification of the received forecast fields;

–

Relevant documentation including access to the standard procedures required to
perform the verification, and links to the websites of JCOMM -participating centres
WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO;

–

Contact details to encourage feedback from JCOMM-participating centres WMO
designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO on the usefulness of the
verification information.

2.2.3.4.2 The Lead Centre(s) for WFV should also provide access to standardized software for
calculating scoring information.
Note:
The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to WFV are
specified in Table 24.

Table 24. Bodies responsible for managing information related to
coordination of WFV
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

Centres designation
To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

2.2.3.5

Coordination of tropical cyclone forecast verification

2.2.3.5.1

The centre(s) coordinating TCFV (Lead Centre(s) for TCFV) shall:

(a)

Provide the facility for GDPFS centres, including RSMCs participating in global deterministic
NWP defined in 2.2.1.1, that produce tropical cyclone forecasts to deposit their gridded
forecast fields as defined in Appendix 2.2.38, and have access to the verification statistics
computed for these fields;

(b)

Maintain an archive of the verification statistics to allow the generation and display of
trends in performance;
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(c)

Monitor the received forecast fields and consult with the relevant GDPFS-participating
centres if data are missing or suspect;

(d)

Provide access to the datasets used to perform the standard verification, including besttrack data produced by RSMCs participating in tropical cyclone forecasting defined in
2.2.2.6;

(e)

Provide on their websites:
–

Consistent up-to-date graphical displays of the verification results from participating
centres through processing of the statistics received;

–

Relevant documentation, including access to the standard procedures required to
perform the verification, and links to the websites of GDPFS-participating centres;

–

Contact details to encourage feedback from NMHSs and other GDPFS centres on the
usefulness of the verification information.

2.2.3.5.2 The Lead Centre(s) for TCFV should also provide access to standardized software
for calculating scoring information.
Note:
in Table 25.

The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to TCFV are specified

Table 25. WMO bodies responsible for managing information related to
coordination of TCFV
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress

CAS RB/JWGFVR

RB/WGNE

Centres designation
To be recommended by:

CBS INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

To be reported to:

CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: JWGFVR – Joint Working Group on Forecast Verification
Research; WGNE – Working Group on Numerical Experimentation.
2.2.3.6

Coordination of observation monitoring

2.2.3.6.1 For each type of observation, a Lead Centre for coordination of observation
monitoring shall be nominated from time to time by the president of CBS INFCOM.
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2.2.3.6.2 The Lead Centre(s) should liaise with the participating centres to coordinate all the
monitoring results of that observation type and to define common methods and criteria to be
used for compiling the monthly statistics.
2.2.3.6.3 The Lead Centre(s) should draw the attention of appropriate focal points where they
have been identified and of the WMO Secretariat to obvious problems as they are detected.
2.2.3.6.4 The Lead Centre(s) should also produce every six months a consolidated list of
observations of the relevant observation type believed to be of consistently low quality.
Information on problems with observing systems, as well as individual observations, should also
be included. When compiling the consolidated lists of suspect stations, the Lead Centre(s) should
be rigorous so as to identify only those stations that the Lead Centre(s) are confident are
producing observations of consistently low quality. It should state which elements of the
observations are considered to be of low quality and provide as much information as possible
concerning the problem. The list should be passed on to the participating centres and to WMO
Secretariat.
2.2.3.6.5 Where focal points have not been identified, the Secretariat should notify Members of
agencies responsible for observations that appear to be of low quality, and request them to
make an investigation with a view to identifying and correcting any possible cause of error.
Members should be asked to reply within a fixed period of time, reporting on any remedial action
and stating if any assistance is required.
2.2.3.6.6 Monitoring results, including follow-up actions, should be made available to CBS
INFCOM, the Executive Council and Congress. In the case of enquiries made by WMO, feedback
to the Lead Centres is requested.
Notes:
1.

Lead Centre(s) for data quality monitoring are given in the Guide to the Global Observing System (WMONo. 488), Part VII, 7.2.2.1.

2.

The WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) Quality Management System is being developed to
incorporate the observational quality monitoring process described above. The coordination will be defined in this
section in due course.

APPENDIX 2.2.16. REGIONAL CLIMATE CENTRE MANDATORY FUNCTIONS
Functions

Activities

Criteria

Operational
Interpret and assess relevant LRF Product: Assessment of the reliability and outcomes of
activities for LRF products from GPCs-LRF, make
GPCs-LRF or Lead Centre(s) for LRFMME products,
(both dynamical use of the Lead Centre(s) for
including the reasoning (make use of the Lead Centre(s)
and statistical,
SVSLRFLRFMME, distribute
for SVSLRF , make use of verification metrics as defined
within the range relevant information to RCC users, in WMO-No. 1220), for the region of interest, in the
of a one-month to and provide feedback to GPCs-LRF form of texts, tables, figures, etc.
(see Attachment 2.2.2)
two-year
Element: 2-m mean temperature, total precipitation
timescale, based
on regional needs)

Update frequency: Monthly or at least quarterly
Generate regional and subregional Product: Probabilities for tercile (or appropriate
tailored products, relevant to RCC quantile) categories for the region or subregion
user needs, including seasonal
Element: 2-m mean temperature, total precipitation
outlooks
Output type: Rendered images (maps, charts), text,
tables, digital data
Forecast period: one month up to six months
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Criteria
Update frequency: Ten days to one month

Generate consensus* statement
on regional or subregional
forecasts

Product: Consensus statement on regional or
subregional forecast

Consensus is both the agreed
process and its joint conclusion,
and the consensus can be that
there is limited skill in the
prediction for a region or
subregion

Update frequency: At least once per year (to be
defined by the region)

Perform verification of RCC
quantitative LRF products,
including the exchange of basic
forecasts and hindcast data

Products: Verification datasets (e.g., SVSLRF scores,
Brier skill score; relative operating characteristic (ROC);
hit rate skill score)

Provide online access to RCC
products and services to RCC
users

Product: An online data/information portal

Assess use of RCC products and
services through feedback from

Product: Analysis of feedback (which is made available
using a template)

RCC users

Update frequency: Annually, as part of a regular
reporting of RCCs to WMO Ras

Perform climate diagnostics,
including analysis of climate
variability and extremes, at the
regional and subregional scales

Products: Climate diagnostics bulletin including tables,
maps and related products

Element: 2-m mean temperature, total precipitation
* A collaborative process involves
Output type: Report
discussion with experts in the
region (e.g., through Regional
Climate Outlook Forums (RCOFs) Forecast period: A climatologically significant period
(from one month to one year)
and teleconferencing).

Operational
activities for
climate
monitoring

Element: 2-m mean temperature, total precipitation

Element: Mean, maximum and minimum
temperatures, total precipitation; other elements
(especially Global Climate Observing System (GCOS)
essential climate variables) to be determined by region
Update frequency: Monthly

Establish a historical reference
climatology for the region and/or
subregions

Product: Database of climatological means for various
reference periods (e.g., 1931–1960; 1951–1980; 1961–
1990; 1971–2000)
Spatial resolution: By station
Temporal resolution: Monthly at a minimum
Elements: Mean, maximum and minimum
temperatures; total precipitation; other elements

 – القرارات التي اعتمدتها الدورة2 التذييل

455

Functions

Activities

Criteria
(especially GCOS essential climate variables) to be
determined by region
Update frequency: At least 30 years, preferably
10 years

Implement a regional climate
watch

Products: Climate advisories and information for RCC
users
Update: Whenever required, based on the forecast of
significant regional climate anomalies

Operational data Develop quality-controlled regional Products: Regional, quality-controlled climate datasets,
services, to
climate datasets, gridded where gridded where applicable, following CCl SERCOM/SC-CLI
support
applicable
guidance on procedures for quality control and
assurance
operational LRF
and climate
Elements: Mean, maximum and minimum
monitoring
temperature, and total precipitation, at a minimum
Temporal resolution: Daily
Update: Monthly
Provide climate database and
Products: National databases with metadata,
archiving services, at the request accessible to the NMHS in question (backup service,
of NMHSs
development site, etc.)
Elements: As determined by NMHS
Update: At the request of NMHS
Training in the
use of
operational RCC
products and
services

Provide information on
Products: Manuals, guidance documents and
methodologies and product
information notes
specifications for mandatory RCC
products, and provide guidance on Update frequency: When methods/products are
revised, introduced or discontinued
their use
Coordinate training for RCC users Products: Survey and analysis of regional training
needs, and proposals for training activities
in interpretation and use of
mandatory RCC products

Note:
An RCC is expected to perform certain functions (for example, for homogeneity testing; database
management; metadata management; statistical evaluation of climate data) using procedures proposed in the Guide to
Climatological Practices (WMO-No. 100) and in other official CCl SERCOM/SC-CLI guidance documents.

APPENDIX 2.2.18. ACCESS TO GLOBAL PRODUCING CENTRE DATA AND
VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE LEAD CENTRE(S) FOR LONG-RANGE
FORECAST MULTI-MODEL ENSEMBLES
(a)

Access to GPC data from the Lead Centre(s) for LRFMME websites will be passwordprotected;
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(b)

Digital GPC data will be redistributed only in cases where the GPC data policy allows it. In
other cases, requests for GPC output should be referred to the relevant GPC;

(c)

Formally designated GPCs and RCCs, NMHSs and institutions coordinating RCOFs are
eligible for password-protected access to information held and produced by the Lead
Centre(s) for LRFMME. Entities that are in demonstration phase to seek designation as
GPCs or RCCs are also eligible for password-protected access to information held and
produced by the Lead Centre(s) for LRFMME, provided a formal notification has been
issued in this regard by the WMO Secretary-General;

(d)

Institutions other than, but providing contributions to, those identified in (c) may also
request access to Lead Centre(s) for LRFMME products. These institutions, referred to as
“supporting institutions”, which include research centres, require endorsement letters
from: (i) the Permanent Representative of the country where they are hosted, and (ii) the
executive manager of the entity they wish to provide contributions to (that is, RCCs,
institutions coordinating RCOFs and NMHSs). The use by supporting institutions of
products from the Lead Centre(s) for LRFMME is restricted to assistance of the
organizations identified in (c) in their production of official forecast outputs. Supporting
institutions may not use such products to generate and display or disseminate
independent forecast products. Supporting institutions must agree with these restrictions
to be eligible for access. Prior to access being granted to an applicant supporting
institution, the Lead Centre(s) for LRFMME will refer the application to the CBS–CCl Expert
Team on Operational Predictions from Sub-seasonal to Longer-time Scales (ET-OPSLS)
INFCOM/ET-OCPS through the WMO Secretariat, for final consultation and review.
Decisions to allow access must be unanimous. The Lead Centre(s) will be informed by the
WMO Secretariat of such new users accepted for access;

(e)

A list of users provided with password access will be maintained by the Lead Centre(s) for
LRFMME and reviewed periodically by the CBS–CCl ET-OPSLS INFCOM/ET-OCPS, to
measure the degree of effective use and also to identify any changes in status of eligible
users, and determine further necessary follow-up.

APPENDIX 2.2.19. ACCESS TO DATA AND VISUALIZATION PRODUCTS HELD BY THE
LEAD CENTRE(S) FOR ANNUAL TO DECADAL CLIMATE PREDICTION
(a)

Access to data from the Lead Centre(s) for ADCP websites will be password-protected;

(b)

Digital data will be redistributed only in cases where the contributing centre data policy
allows it. In other cases, requests for contributing centre output should be referred to the
relevant contributing centre;

(c)

Contributing centres, RCCs, NMHSs and institutions coordinating RCOFs are eligible for
password-protected access to information held and produced by the Lead Centre(s) for
ADCP;

(d)

Institutions other than those identified in (c) above may also request access to Lead
Centre(s) for ADCP products. These institutions, including research centres, may not use
Lead Centre(s) for ADCP products to generate and display/disseminate independent
products for operational forecasting. These institutions must agree with these restrictions
to be eligible for access. Prior to access being granted to an applicant institution, the Lead
Centre(s) for ADCP will refer the application to the CBS–CCl IPET-OPSLS INFCOM/ET-OCPS
through the WMO Secretariat for final consultation and review. Decisions to allow access
must be unanimous. The Lead Centre(s) will be informed by the WMO Secretariat of such
new users accepted for access;

(e)

A list of users provided with password access will be maintained by the Lead Centre for
ADCP and reviewed periodically by the CBS–CCl IPET-OPSLS INFCOM/ET-OCPS, to
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measure the degree of effective use and also to identify any changes in status of eligible
users, and determine further necessary follow-up.

APPENDIX 2.2.22. ACTIVATION OF THE SUPPORT FOR NUCLEAR EMERGENCY
RESPONSE AND STANDARDS IN THE PROVISION OF INTERNATIONAL SERVICES BY
REGIONAL SPECIALIZED METEOROLOGICAL CENTRES
Notification of WMO
Within the framework of the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, IAEA
informs the WMO Secretariat and the Data Collection or Production Centre (DCPC) of Regional
Telecommunication Hub (RTH) Offenbach (Germany) of the status of the emergency. If needed,
IAEA will request support from the WMO RSMCs. Beginning with a site area emergency, the
DCPC of RTH Offenbach will disseminate the EMERCON messages on the Global
Telecommunication System (GTS) and WIS in the form of an alphanumeric bulletin in plain-text
English language under the abbreviated heading WNXX01 IAEA for global distribution to the
NMCs and RSMCs (see also the Manual on the Global Telecommunication System (WMONo. 386) and the Manual on the WMO Information System (WMO-No. 1060) for details on the
dissemination of the EMERCON messages).
When IAEA no longer requires WMO RSMC support, IAEA will send an EMERCON termination
message to the RSMCs, the WMO Secretariat and the DCPC of RTH Offenbach. The DCPC of
RTH Offenbach will disseminate the EMERCON termination message on the GTS and WIS in the
form of an alphanumeric bulletin in plain-text English language under the abbreviated heading
WNXX01 IAEA for global distribution to the NMCs and RSMCs.
Regional arrangements
The RSMCs designated by WMO for the provision of ATDM products for nuclear environmental
emergency response shall:
(a)

Provide products only when either the delegated authority 6 of any country in the RSMC
region of responsibility or IAEA requests RSMC support. Upon receipt of a request from
the delegated authority7 or from IAEA, the RSMC shall provide basic information to the
NHMS NMHS of that country or to IAEA, respectively. If multiple requests are received,
highest priority shall be given to IAEA requests;

(b)

Upon receipt of a first request for products related to a nuclear incident and in the
absence of a prior notification by IAEA, inform the WMO Secretariat, all designated RSMCs
and IAEA of the request;

(c)

For an IAEA request “all RSMCs generate products and distribute with their region(s)”,
(lead RSMCs only) distribute the basic products to IAEA, and (all RSMCs) distribute to all
NMHS operational contact points in their region(s) of responsibility 8 and WMO; for a
request for support from a delegated authority and without a request by IAEA, basic
information provided to the NMHS operational contact point of the requesting country
shall not be disclosed to the public in that country nor distributed by RSMCs to other
NMHS operational contact points;

6

The person authorized by the Permanent Representative of the country to request RSMC support.
The RSMC products will be provided to the NMHS operational contact point designated by the Permanent Representative.
The basic information will normally be provided by the NMHS to the IAEA national contact point and to other agencies as needed
based on the specific arrangements defined within the State as discussed in the paragraph on National Arrangements.
7
8
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(d)

Provide, on request, support and advice to the IAEA and WMO Secretariats in the
preparation of public and media statements; the WMO Secretariat informs relevant
NMHSs of the public and media statements beforehand, when necessary;

(e)

Determine the standard set of basic products and the method of delivery in consultation
with users and IAEA;

(f)

Provide product interpretation guidelines to users;

(g)

Provide support and technology transfer to national and regional meteorological centres
that want to become designated RSMCs;

(h)

Make arrangements to provide backup services; these shall normally be between the
designated centres in a region. Interim arrangements shall be made by centres in regions
with a single designated RSMC;

(i)

Provide a joint response, which means that the collaborating RSMCs shall immediately
inform one another of any request received; initially all centres within the region shall
produce and send the basic set of products (charts) independently and then move rapidly
towards providing fully coordinated responses and services for the duration of the
response;

(j)

Following the initial response, develop, provide and update as required, a joint statement
to describe a synopsis of the current and forecast meteorological conditions over the area
of concern, and the results from the transport models, their differences and similarities and
how they apply to the event.

Global arrangements
Until such time as new RSMCs have been designated, it is proposed that RA VI-designated
RSMCs be responsible for providing services for radiological emergencies to RA I; RA IVdesignated RSMCs be responsible for providing services to RA III; and the RA V-designated
RSMC, in collaboration with RA IV-designated RSMCs, be responsible for providing services to
RA V and the Antarctic.
National arrangements
The regional and global arrangements are designed to respect the authority of a State with
regards to information flow within its boundaries. The NMHSs receiving the RSMC products
should determine to which agencies or authorities they should be distributed, based on the
arrangements within their State. The ATDM products and relevant information provided by the
RSMCs are to be made available to NMHSs to help them assist nuclear agencies and authorities
within their State with the interpretation of meteorological and ATDM products.
Standards in the provision of international services by Regional Specialized
Meteorological Centres for nuclear emergency response activities
The delegated authority requests support from RSMCs for ATDM products by using the form
entitled “Environmental Emergency Response Alert Request for WMO RSMC Support by
Delegated Authority” (Appendix 2.2.26). The delegated authority then sends the completed form
to the RSMCs as per the regional and global arrangements and ensures receipt of the form by
phone. This will initiate a joint response from the RSMCs in their region of responsibility.
The IAEA requests support from WMO RSMCs for ATDM products by using the form agreed
between WMO and IAEA entitled “Environmental Emergency Response Request for WMO RSMC
Support by IAEA” (Appendix 2.2.26). The IAEA then sends the completed form by email
(preferred) or by fax, to the RSMCs as per the regional and global arrangements and ensures
receipt of the form by phone. The lead RSMCs shall confirm receipt of IAEA request by
email (preferred) or by fax to IAEA. This will initiate a joint response from the RSMCs in
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their region of responsibility. An information copy of its request form is sent by IAEA by email
(preferred) or by fax to the DCPC of RTH Offenbach. When the lead RSMCs’ products
become available, the lead RSMCs shall send an announcement to IAEA stating that
their respective products are available and where they can be found (RSMC dedicated
website), by email (preferred) or by fax.
The designated RSMCs shall implement agreed standard procedures and products by:
(a)

The provision of the standard set of basic products (see Appendix 2.2.23) within two to
three hours of reception of a request and according to the general rules for displaying
results;

(b)

The adoption of the forecast periods (see Appendix 2.2.23) for the numerical calculations;

(c)

The adoption of a joint response approach (paragraphs (i) and (j) of the regional
arrangements, above);

(d)

The adoption of the general rules for displaying results.

The RSMCs will distribute their standard products to the NMHS operational contact points by
email and retrieval from RSMC password-protected designated web pages. Standard products in
the International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
T.4 format suitable for both group three facsimile machines and transmission on parts of WIS
will be maintained by exception and only if requested by the NMHS operational contact point.
The RSMC may also make use of other appropriate technologies.

APPENDIX 2.2.26. REQUEST FORM TO ACTIVATE REGIONAL SPECIALIZED
METEOROLOGICAL CENTRE SUPPORT (NUCLEAR)
ENVIRONMENTAL EMERGENCY RESPONSE REQUEST FOR
WMO RSMC SUPPORT BY IAEA
The IAEA sends the completed form by fax to all RSMCs and RTH Offenbach. At the same time the IAEA calls the 'Lead'
RSMCs (selected on the form) to ensure receipt of this form.

Date/time of request: yyyy-MM-dd/HH:mm (UTC)
STATUS:
□ EMERGENCY
□ EXERCISE
REQUESTED RSMCs: (indicate the lead RSMCs by a checkmark below)
□ EXETER
□ TOULOUSE
□ OFFENBACH
□ VIENNA
□ MONTREAL
□ WASHINGTON
□ BEIJING
□ TOKYO
□ OBNINSK
□ MELBOURNE □ RTH Offenbach
SENDER’S NAME: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
COMMUNICATION DETAILS:
Tel.: +413 1 2600 22023
Use to confirm receipt of request
Fax: +43 1 26007 29309
Use to confirm receipt of request
E-mail: iec23@iaea.org
Use to confirm receipt of request
NAME OF RELEASE SITE AND COUNTRY: ………………………………………………………..……………………………………..(facility and place)
GEOGRAPHICAL LOCATION OF RELEASE:
(MUST BE COMPLETED)
- Decimal degrees
□N
□S
- Decimal degrees
□E
□W
(essential accident information for model simulation – if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
DECLARED EMERGENCY CLASS:
START
OF RELEASE:
Date/time:
/
(UTC)
(helpful
simulation)
□
NONE information for improved
□ Other,
specify: ………………………………………………………………………………………………………………….…
DURATION:
(hours) or END OF RELEASE: Date/time:
(UTC)
SITE
ELEVATION:………………………….(m)
ACTION REQUIRED:
LOCAL
METEOROLOGICAL
(to
be completed
by RSMC)CONDITIONS NEAR ACCIDENT:……………………………………………………………………
RADIONUCLIDE
SPECIES:………………………………………………………………………………………………………………………
□
NONE
Date/time of receipt
of request:………………………………………………………………………………………………..(UTC)
TOTAL
□
GO
ON RELEASE
STANDBYQUANTITY:……………………………………………………………………………………………..……………………(Becquerel)
(request for products or for assistance on weather conditions is to be
expected)
(windLEAD
speed
and direction/weather/cloudiness,
etc.)
FOR
RSMC(s)
ONLY
OR
POLLUTANT
RELEASE
RATE:PRODUCTS
………………………………….……………………………………………………..……….
(Becquerel/hour)
□
LEAD
RSMCs ONLY
GENERATE
AND SEND TO IAEA ONLY
OTHER INFORMATION:
DATE/TIME
OF RETURN……………………………………………………………………………………………………………………….
CONFIRMATION OF RECEIPT:………………………………………………………………..(UTC)
□
ALL OF
RSMCs
GENERATE PRODUCTS
AND DISTRIBUTE WITHIN THEIR REGIONS
EFFECTIVE
HEIGHT
RELEASE:
□ Surface
or
□
OTHER
ACTION:
………………………………………………………………………………………………………………………
□ release
height:
base:
(m),
top: conditions,(m)
(natureAll
oftimes
accident,
cause
fire, explosion,
controlled
release,
foreseeable development,
normal
activity, projected
etc.)
NOTE:
in UTC.
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APPENDIX 2.2.34. STANDARDIZED VERIFICATION OF DETERMINISTIC NUMERICAL
WEATHER PREDICTION PRODUCTS
1.

INTRODUCTION

This appendix presents detailed procedures for the production and exchange of a standard set of
verification scores for deterministic NWP forecasts produced by GDPFS centres. The goal is to
provide consistent verification information on the NWP products of GDPFS-participating centres
for forecasters in the NMHSs and to help the GDPFS centres compare and improve their
forecasts. Scores will be exchanged between the participating Producing Centres via the Lead
Centre(s) for DNV. The Lead Centre functions, as described in 2.2.3.1, include creating and
maintaining a website for DNV (http://apps.ecmwf.int/wmolcdnv/) information so that potential
users will benefit from a consistent presentation of results.
The term “deterministic NWP” refers to single integrations of NWP models providing products
defining single future states of the atmosphere (as distinct from EPSs, where multiple
integrations provide a range of future states).
The standardized verification should provide key relevant information appropriate to the state of
the art in NWP, while being as simple and as easy to implement as possible, and ensuring a
consistent implementation across participating centres.
The mathematical formulation of the scores is documented on the Lead Centre(s) for DNV
website(s), together with supplementary information on score calculation, the observational and
climate datasets to be used for verification, and procedures for submitting scores.
2.

VERIFICATION STATISTICS

The following sections define two sets of verification statistics. A mandatory set shall be
provided by all participating centres. The procedures for upper-airfields and for surface
fields are different and are presented separately. The detailed procedures are required to ensure
it is possible to compare results from the different participating centres in a scientifically valid
manner.
A set of additional recommended statistics is also defined that all centres should provide if
possible.
3.

EXCHANGE OF SCORES

Each centre shall provide scores monthly to the Lead Centre(s) for DNV. Details of the
procedure and the required format for the data are provided on the website(s) of the Lead
Centre(s). All scores for all forecasts verified within a month shall be provided as soon
as possible after the end of that month.
4.

DOCUMENTATION

Participating centres shall provide to the Lead Centre(s) for DNV information on their
implementation of the standardized verification system annually, shall confirm to the Lead
Centre(s) any changes to the implementation (including the annual change of station list for
upper-air verification, changes in additional statistics), and shall inform the Lead Centre(s) of
changes in their NWP model.
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5.

STANDARDIZED VERIFICATION OF UPPER-AIRFIELDS

5.1

Parameters

Extra-tropics:
–

Mandatory:
–
–
–
–

–

MSLP (verification against analysis only);
Geopotential height at 850, 500 and 250 hPa;
Temperature at 850, 500 and 250 hPa;
Wind at 850, 500 and 250 hPa.

Additional recommended:
–
–

Geopotential height, temperature, wind at 100 hPa;
Relative humidity at 700 hPa.

Tropics:
–

Mandatory:
–
–
–

–

Additional recommended:
–

5.2

Geopotential height at 850 and 250 hPa;
Temperature at 850 and 250 hPa;
Wind at 850 and 250 hPa.

Relative humidity at 700 hPa.
Forecast times

Scores shall be computed daily for forecasts initialized at 0000 UTC and 1200 UTC separately.
For those centres not running forecasts from either 0000 UTC or 1200 UTC, scores shall be
provided for forecasts initiated at other times and must be labelled as such.
5.3

Forecast steps

Mandatory: Forecast steps 24, 48, 72, … 240 hours or end of forecast;
Additional recommended: 12-hourly throughout forecast (12, 24, 36 h, …).
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Areas

Northern hemisphere extra-tropics

90°N–20°N, inclusive, all longitudes

Southern hemisphere extra-tropics

90°S–20°S, inclusive, all longitudes

Tropics

20°N–20°S, inclusive, all longitudes

North America

25°N–60°N 50°W–145°W

Europe/North Africa

25°N–70°N 10°W–28°E

Asia

25°N–65°N 60°E–145°E

Australia/New Zealand

10°S–55°S 90°E–180°E

Northern polar region

90°N–60°N, inclusive, all longitudes

Southern polar region

90°S–60°S, inclusive, all longitudes

Verification against analyses for grid points within each area includes points on the boundary.
5.5

Verification against analyses

Grid and interpolation
All parameters shall be verified against the centre’s own analysis on a regular 1.5° x 1.5° grid.
In selecting the verification grid, consideration has been given to the variety of resolutions of
current global NWP models, the resolved scales of models (several grid lengths), the resolution
of the available climatologies, the potential to monitor long-term trends in performance
(including earlier, lower-resolution forecasts), and computational efficiency.
Interpolation of higher-resolution model fields to the verification grid shall be performed to
retain features at the scale of the verification grid but not to introduce any additional smoothing.
The following procedures shall be used:
–

Spectral fields: Truncate to equivalent spectral resolution (T120) for the verification grid;

–

Grid point fields: Use area weighting to interpolate to the verification grid.

For scores requiring a climatology, the climatology is made available via the Lead Centre(s) for
DNV website(s) on the verification grid and needs no further interpolation.
5.6

Verification against observations

5.6.1

Observations

All parameters defined in section 5.1, above, except MSLP, shall be verified against a
common set of radiosondes. The list of radiosonde observations for each area is updated
annually by the CBS INFCOM Lead Centre(s) for radiosonde monitoring. The data from the
chosen stations must be available to all the centres, be of sufficient quality, and be available on
a regular basis. Consultation with all centres (usually by email) is desirable before establishing
the final list. The current list is available via the website(s) of the Lead Centre(s) for DNV. The
Lead Centre(s) shall contact all participating centres when the new list is available
and inform them of the date from which the new list shall be used.
The observations used for verification shall be screened to exclude those with large errors.
In order to do this, it is recommended that centres exclude values rejected by their objective
analysis. Moreover, centres which apply a correction to the observations received on the GTS to
remove biases (for example, radiation correction) should use the corrected observations to
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compute verification statistics. Whenever possible, these correction procedures should be
documented (for example, by reference to a technical report or journal paper).
5.6.2

Interpolation

Verification shall be made using the nearest native model grid point to the observation location.
5.6.3

Areas

The nine networks used in verification against radiosondes consist of radiosonde stations located
in the geographical areas indicated in section 5.4, above.
The list of radiosonde stations to be used for each area is updated annually by the Lead
Centre(s) for radiosonde monitoring (see section 5.6.1).
5.6.4

Scores for individual stations

It is recommended that, in addition to the areas listed in section 5.4, scores against
observations should be computed for each station individually. The exchange of scores over
areas is to be phased out over time.
5.7

Scores

The mathematical formulation of the scores is documented on the Lead Centre(s) for DNV
website(s), together with supplementary information on score calculation.
5.8

Climatology

To ensure consistency between results from different centres, a common climatology shall be
used for those scores requiring a climatology. All centres shall use the climatology provided via
the Lead Centre(s) for DNV website.
A daily climatology of upper-air parameters is available for both 0000 and 1200 UTC. This
provides an up-to-date estimate of climate characteristics for each day of the year, including
climate mean, standard deviation and selected quantiles of the climate distribution. These
latter statistics are required for the CBS INFCOM standardized verification of EPS forecasts.
The data are made available in GRIB format. Information on access to the data and further
documentation is provided on the Lead Centre(s) for DNV website.
5.9

Monthly and annual averaged scores

Where average scores are required over a defined period, the averaging shall be made using the
following procedures:
–

Linear scores (mean error, mean absolute error) – mean;

–

Non-linear scores shall be transformed to appropriate linear measure for averaging:

–

Mean of mean square error (MSE);

–

Z-transform for correlation.

For a defined period, the average shall be computed over all forecasts verified during the period.
Averages shall be computed separately for forecasts initiated at 0000 and 1200 UTC and both
sets of average values provided.
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Annual averages of the daily scores are included in the yearly Technical Progress Report on the
Global Data-processing and Forecasting System
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/GDPFS-Progress-Reports.html
https://community.wmo.int/activity-areas/global-data-processing-and-forecasting-system-gdpfs
– GDPFS and NWP Annual Progress Reports). These statistics are for the 24, 72- and 120-hour
forecasts and include the RMS vector wind error at 850 (tropics area only) and 250 hPa (all
areas), as well as the RMS error of geopotential heights at 500 hPa (all the areas except for
tropics). A table of the number of observations per month should also be part of the yearly
report.
5.10

Confidence intervals

Bootstrapping*: This will be performed by the Lead Centre(s) for DNV if daily scores are
provided.
*Note:

Introduction

Any verification score must be regarded as a sample estimate of the “true” value for an infinitely
large verification data set. There is, therefore, some uncertainty associated with the score’s
value, especially when the sample size is small or the data are not independent. Some estimate
of uncertainty (confidence intervals) must be used to set bounds on the expected value of the
verification score. This also helps to assess whether differences between competing forecast
systems are statistically significant. Typically, confidence intervals of 5% and 95% are used.
Suggested method to calculate the confidence intervals
Mathematical formulae are available for computing confidence intervals (CIs) for distributions
that are binomial or normal. In general, most verification scores cannot be expected to satisfy
these assumptions. Moreover, the verification samples are often spatially and temporally
correlated, especially at longer forecast ranges. A non-parametric method such as the block
bootstrap method handles spatially or temporally correlated data.
As described in Candille et al. (2007), a bootstrap technique for computing CIs involves
recomputing scores numerous times after randomly extracting samples from the data set and
then replacing them, again randomly, from the original data set. The correlation between
forecasts on subsequent days is accounted for by extracting and replacing blocks of samples
from the data set, rather than individual samples. Based on a calculation of the autocorrelation
between forecasts on subsequent days, it is concluded that blocks of three days may be used to
calculate the 5% and 95% confidence intervals.
References
Candille, G., C. Côté, P.L. Houtekamer and G. Pellerin, 2007: Verification of an ensemble
prediction system against observations. Monthly Weather Review, 135:2688–2699.
World Meteorological Organization, 2008: Recommendations for the Verification and
Intercomparison of QPFS and PQPFS from Operational NWP Models (WMO/TD-No. 1485).
Revision 2. Geneva.
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6.

STANDARDIZED VERIFICATION OF SURFACE FIELDS

6.1

Parameters and units

Mandatory:
–

2-metre temperature

K

–

10-metre wind speed

m s–1

–

10-metre wind direction

deg

–

24-hour precipitation

mm

Additional recommended:
–

Total cloud cover

0–1 (convert to oktas for contingency tables)

–

6-hour precipitation

Mmm

–

2-metre relative humidity

%

–

2-metre dewpoint

K

For two-metre temperature, a simple height correction between model altitude and
station elevation shall be applied using a constant lapse rate of 0.0065 K m-1-1. For
two-metre dewpoint an analogous height correction shall be applied using a constant
lapse rate of 0.0012 K m-1-1. This approximates the dewpoint lapse rate in an atmosphere
with a temperature lapse rate of 0.0065 K m–1 and constant specific humidity.
6.2

Forecast times

Scores shall be computed daily for forecasts initialized at 0000 and 1200 UTC
separately. For those centres not running forecasts from either 0000 or 1200 UTC, scores may
be provided for forecasts initiated at other times and must be labelled as such.
6.3

Forecast steps

Mandatory forecast steps shall be:
–

Every six hours up to T+72; 12-hourly up to T+240 or end of the forecast;

–

For 24-hour precipitation: 24-hourly up to T+240 or end of the forecast.

Additional recommended:
–
–
6.4

Every three hours up to T+72; 6-hourly up to T+240 or end of the forecast (for improved
representation of diurnal cycle);
For six-hour precipitation: six-hourly up to T+240 or end of the forecast.
Grid and interpolation

Verification shall be based on the native model grid using the grid point nearest to the
observation location.

 التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين:المجلس التنفيذي
6.5

466

Observations

Verification shall be carried out for synoptic surface observation code (SYNOP) surface
stations distributed via the GTS. Each participating centre shall aim to include as many
stations as possible to ensure good global coverage. The list of stations used in the
verification is allowed to differ between centres. This is made possible by the fact that
scores for individual stations shall be exchanged.
Centres are encouraged to make use of the quality control procedures available to them to
reduce the effect of observation errors on scores. This includes removal of occasional unphysical
values as well as data at individual stations that have been systematically rejected over a certain
time period. Whenever possible, the quality control procedures should be documented (for
example, by reference to a technical report or journal paper).
6.6

Scores

Scores shall be computed for each station individually. A station for which scores are computed
shall have at least 90% data availability during the verification period.
For 2-metre temperature, 2-metre relative humidity, 2-metre dewpoint, 10-metre wind speed,
10-metre wind direction, and total cloud cover, the following error scores shall be computed:
–

Mean error;

–

Mean absolute error;

–

RMSE.

Ten-metre wind direction is verified only when the observed wind speed is 3 m s–1. For 10metre wind direction, the equivalence of 360° and 0° needs to be taken into account (cyclic
continuation).
For 10-metre wind speed, precipitation and total cloud cover, contingency tables for the
following thresholds shall be provided:
–

10-metre wind speed:

5, 10 and 15 m s–1;

–

24-hour precipitation:

1, 10 and 50 mm;

–

6-hour precipitation:

1, 5 and 25 mm;

–

Total cloud cover:

2 and 7 oktas.

For total cloud cover, the model output should be rounded to the nearest okta prior to
verification (for the contingency tables only).
Error scores shall be reported with a precision of at least four significant digits, for example,
3.142 for an error of π. In the contingency tables, absolute number of counts shall be given
rather than relative frequencies so that the sample size can be derived.
The contingency tables for each parameter shall contain all thresholds given above.
The mathematical formulation of the scores is documented on the Lead Centre(s) for DNV
website(s), together with supplementary information on score calculation.
6.7

Temporal and spatial aggregation

For any given one-month period, error scores and contingency tables are computed for each
station individually. This forms the basis for aggregation by users of the exchanged verification
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data, both in time and space. For a defined period, the average shall be computed over all
forecasts verified during the period.
Spatial aggregation is not part of the exchange, and is left to user discretion. Exchanging scores
in this way allows forecast users to obtain detailed information on model performance for
individual stations. It also ensures a high level of transparency and flexibility for model
intercomparison studies. Furthermore, it removes the requirement of coordinating, circulating
and updating whitelists of surface stations for verification. For model intercomparison studies the
intersection of the different sets of stations used by global modelling centres would be used for
comparison (“smallest common denominator”).
If users would like to aggregate the exchanged scores, they can refer to the Lead Centre(s) for
DNV website(s), which provides guidelines for the choice of aggregation areas. Compared to
upper-air verification, more emphasis needs to be put on aggregating over climatologically
relatively homogeneous areas (since absolute thresholds are used for the contingency tables).

APPENDIX 2.2.37. STANDARDIZED VERIFICATION OF WAVE FORECASTS
1.

Introduction

This appendix presents detailed procedures for the generation of a standard set of verification
scores for wave forecasts produced by the Lead Centre(s) for WFV, based on gridded wave
forecast fields provided by JCOMM-participating centres WMO designated centres endorsed by
SERCOM/SC-MMO. The goal is to provide consistent verification information on the wave
forecast products from different centres for forecasters in the ocean forecast services and to
help JCOMM-participating centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO
compare and improve their forecasts. The Lead Centre functions, as described in 2.2.3.4, include
creating and maintaining a website for wave verification information, so that potential users will
benefit from a consistent presentation of the results.
The standardized verification should provide key relevant information appropriate to the state of
the art in wave forecasting, ensuring a consistent verification methodology applied to forecasts
from different JCOMM-participating centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SCMMO, and the use of a common set of observations.
2.

Parameters

Atmospheric forcing:
–

10-metre wind speed u and v components (10-metre u, 10-metre v).

Wave fields:
–
–
–
–
3.

Significant wave height;
Peak period;
Mean wave period based on the second moment of the frequency spectrum;
Mean wave direction.
Forecast times

If available, forecasts from 0000, 0600, 1200 and 1800 UTC should be provided.
4.

Forecast steps

In as fine temporal granularity as available but at least every six hours to the end of the forecast
range.
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Verifying observations

Forecasts of the above parameters will be evaluated against in situ observations from buoys and
platforms available at the Lead Centre(s) for WFV. If additional in situ observations become
available over time they will be added following a careful selection and quality control. JCOMMparticipating centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO are encouraged to
promote the exchange of in situ wind and wave observations.
6.

Interpolation

Verification shall be made using the nearest native model ocean grid point to the observation
location.
7.

Scores

The following scores shall be calculated for all parameters against observations:
–

Mean error;

–

RMSE;

–

Error standard deviation;

–

Scatter index (error standard deviation normalized by observed mean);

–

Symmetric slope (variance ratio);

–

Quantile-quantile plots.

8.

Exchange of forecast fields

Each JCOMM-participating centre WMO designated centre endorsed by SERCOM/SC-MMO
shall provide fields to the Lead Centre(s) for WFV on a regular latitude–longitude grid
at the resolution that best matches the native resolution of the direct model output.
Details of the procedure and the required format for the data are provided on the website(s) of
the Lead Centre(s) for WFV.

9.

Documentation

Information shall be provided by JCOMM-participating centres WMO designated centres endorsed
by SERCOM/SC-MMO to the Lead Centre(s) for WFV on any changes to the production of
exchanged forecast fields and changes in their wave forecast systems.

PART III. CURRENT DESIGNATED GLOBAL DATA-PROCESSING AND FORECASTING
SYSTEM CENTRES
LOCATION OF WORLD METEOROLOGICAL CENTRES, AND REGIONAL SPECIALIZED
METEOROLOGICAL CENTRES WITH GEOGRAPHICAL SPECIALIZATION OR ACTIVITY
SPECIALIZATION
1.

The World Meteorological Centres are located in:
Beijing
ECMWF
Exeter
Melbourne (southern hemisphere only)
Montreal
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Moscow
Offenbach
Tokyo
Washington
2.

The Regional Specialized Meteorological Centres with geographical
specialization are located in:
Algiers

Darwin

New Delhi

Brasilia

Jeddah

Tashkent

Buenos Aires

Melbourne

Tunis/Casablanca

Cairo

Miami

Broadened RSMC functions:
Offenbach – Provision of ultraviolet-index forecasts for Region VI (Europe)
3.

General-purpose activities

Provision of global deterministic numerical weather prediction:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Beijing
ECMWF
Exeter
Montreal
Moscow
Offenbach
Tokyo
Washington

Provision of limited-area deterministic numerical weather prediction:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Khabarovsk
Moscow
Novosibirsk
Offenbach
Pretoria
Rome

Provision of global ensemble numerical weather prediction:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Beijing
ECMWF
Exeter
Montreal
Moscow
Offenbach
Tokyo

Provision of limited-area ensemble numerical weather prediction:
RSMC Offenbach
RSMC Rome
Provision of nowcasting:
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RSMC Hong Kong, China
RSMC Offenbach
RSMC Tokyo
Global Producing Centres for Long-range Prediction:
GPC Beijing

GPC Offenbach

GPC CPTEC (Brazil)

GPC Pretoria

GPC ECMWF

GPC Seoul

GPC Exeter

GPC Tokyo

GPC Melbourne

GPC Toulouse

GPC Montreal

GPC Washington

GPC Moscow
Acronyms not previously defined: CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos;
ECMWF – European Centre for Medium-range Weather Forecasts.
Global Producing Centres for Annual to Decadal Climate Prediction:
GPC
GPC
GPC
GPC
4.

Barcelona
Exeter
Montreal
Offenbach
The Regional Specialized Meteorological Centres for specialized activities
are:

Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Honolulu – Hurricane centre
La Réunion – Tropical cyclone centre
Nadi – Tropical cyclone centre
New Delhi – Tropical cyclone centre
Miami – Hurricane centre
Tokyo – Typhoon centre

Atmospheric sand and dust storm forecasting:
RSMC-ASDF Barcelona
RSMC-ASDF Beijing (RA II)
Atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental emergency response and/or
backtracking) – Nuclear:
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RSMC Beijing

RSMC Offenbach

RSMC Exeter

RSMC Tokyo

RSMC Melbourne

RSMC Toulouse

RSMC Montreal

RSMC Vienna (backtracking only)

RSMC Obninsk

RSMC Washington

Atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental emergency response) —
Non-nuclear:
RSMC Montreal
RSMC Offenbach
RSMC Toulouse
Severe weather forecasting:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Dakar
Dar-es-Salam
Nairobi
Pretoria
Wellington

Marine meteorological services:
RSMC Athens

RSMC Ottawa

RSMC Beijing

RSMC Pretoria

RSMC Buenos Aires

RSMC St Petersburg

RSMC Callao

RSMC Tokyo

RSMC Edmonton

RSMC Toulouse

RSMC Exeter

RSMC Tromsø

RSMC Karachi

RSMC Vacoas

RSMC La Réunion

RSMC Valparaiso

RSMC Melbourne

RSMC Vladivostok

RSMC Miami

RSMC Washington DC

RSMC New Delhi

RSMC Wellington

RSMC Niteroi

RSMC Winnipeg

Numerical ocean wave prediction:
RSMC
RSMC
RSMC
RSMC

Melbourne
Montreal
Tokyo
Toulouse

ICAO-designated Volcanic Ash Advisory Centres (VAACs) responsible for the provision of volcano
watch services for international air navigation:
–
–

VAAC Anchorage
VAAC Buenos Aires (co-located with RSMC Buenos Aires)
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Darwin (co-located with RSMC Melbourne)
London (co-located with RSMC Exeter)
Montreal (co-located with RSMC Montreal)
Tokyo (co-located with RSMC Tokyo)
Toulouse (co-located with RSMC Toulouse)
Washington (co-located with RSMC Washington)
Wellington (co-located with RSMC Wellington)

Regional climate prediction and monitoring:
RCC Africa hosted by the African Centre of Meteorological Applications for Development
(RA I)
RCC Beijing (RA II)
RCC Caribbean hosted by the Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (RA IV)
RCC Intergovernmental Authority on Development (IGAD) hosted by the IGAD Climate
Prediction and Applications Centre (RA I)
RCC Moscow (RA II)
RCC Network (RA VI): De Bilt node on climate data services, Offenbach node on climate
monitoring, and Toulouse and Moscow node on long-range forecasting
RCC Network Northern Africa (RA I)
RCC Network Southern South America (RA III)
RCC Pune (RA II)
RCC Tokyo (RA II)
RCC Washington (RA IV)
RCC Western South America hosted by the International Research Centre on El Niño
(RA III)
Notes:
1.

RCC Moscow (RA II) – North Eurasian Climate Centre.

2.

The RA VI RCC network consists of three nodes: (a) climate data services, led by the Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI), Netherlands; (b) climate monitoring, led by Deutscher Wetterdienst (DWD),
Germany; (c) long-range forecasting, jointly led by Météo-France and Roshydromet, Russian Federation. These
Lead Centres are fully responsible for discharging the mandatory functions of the RA VI RCC network, with the
support of the following contributing NMHSs:
–

RA VI RCC node on climate data services: KNMI (lead), Météo-France, Országos Meteorológiai
Szolgálat/Hungary, Meteorologisk Institutt (met.no)/Norway, Republic Hydrometeorological Servise
(RHMS)/Serbia, Swedish Meteorological and Hydrological Institute/Sweden and the Turkish State
Meteorological Service (TSMS)/Turkey;

–

RA VI RCC node on climate monitoring: DWD (lead), Armstatehydromet/Armenia, Météo-France, KNMI,
RHMS and TSMS;

–

RA VI RCC node on long-range forecasting: Météo-France and Roshydromet (joint leads), met.no, RHMS
and TSMS;

–

Overall coordination: DWD is responsible for the overall coordination.

Lead Centre for coordination of LRFMME:
Seoul and Washington (joint centre)
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Lead Centre for coordination of ADCP:
Exeter
5.

The Regional Specialized Meteorological Centres for non-real-time
coordination activities:

Lead Centre for coordination of DNV:
ECMWF
Lead Centre for coordination of EPS verification:
Tokyo
Lead Centre for coordination of LRF verification:
Melbourne and Montreal (joint centre)
Lead Centre for coordination of LRFMME:
Seoul and Washington (joint centre)
Lead Centre for coordination of ADCP:
Exeter
Lead Centre for coordination of wave forecast verification
ECMWF

(EC-73) 25

القرار

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
،إن المجلس التنفيذي
 النظام الداخلي- (INFCOM-1) 22  النظام الداخلي للجنتين الفنيتين والتوصية- (SERCOM-1) 18 وقد درس التوصية
،للجنتين الفنيتين
،(TCC) وإذ يأخذ في اعتباره توصية لجنة التنسيق الفني
) على نحو ما يرد في مرفق هذا القرار؛1240 يقرر تعديل النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم
.)1240 يطلب من األمين العام نشر النسخة المعدّلة من النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

474

مرفق القرار

(EC-73) 25

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
[التعديالت المقترحة على النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم  )1240معروضة بنظام تتبع التغييرات]
التشكيل

.4

تتألف اللجنة الفنية من خبراء فنيين في المجاالت التي تندرج في نطاق اختصاصها ،يرشحهم
4.1
األعضاء الممثلون في اللجنة ويُختارون للعمل في أي من الهيئات الفرعية التابعة للجنة .ويجوز لألمم المتحدة
وغيرها من المنظمات الدولية المختصة التي أقامت معها المنظمة ) (WMOعالقات رسمية أن ترشح خبراء
فنيين للجنة .وترد في المرفق الرابع تعاريف توضيحية لألدوار المختلفة للخبراء الفنيين الذين يعملون في
الهيئات الفرعية التابعة للجنة الفنية.
الهيئات الفرعية [يُعاد ترقيم األقسام الفرعية في عملية التحرير]

.5

 5.4.3مكرراً
(أ)

الفريق االستشاري

يجوز للجنة الفنية ،وأيضا ً للجان الدائمة رهنا ً بموافقة رئيس اللجنة الفنية ،إنشاء أفرقة استشارية لتوجيه وتنسيق
تقديم خدمات تشغيلية متسقة عالميا ً ومشورة فنية و/أو علمية خبيرة داعمة في مجال تطبيق محدد ،ولتيسير
التعاون وتعزيزه مع الهيئات الدولية المختصة األخرى ،وتنفيذ مهام أخرى حسب االقتضاء.

(ب) ينبغي أن تستعرض اللجنة الدائمة األم بصورة دورية ،بالتشاور مع رئيس اللجنة الفنية ،استمرار الحاجة
للفريق االستشاري.
(ج) ينبغي أن تتألف األفرقة االستشارية من ممثلين وخبراء يعينهم أعضاء أو هيئات لديهم مسؤوليات عن مجال
قرة بتسجيل أسمائهم في شبكة الخبراء .ويخضع اختيار
تطبيق محدد ،ويقوم الممثل الدائم المعني أو الوكالة ُ
الم ِ
رؤساء األفرقة االستشارية لموافقة رئيس اللجنة الفنية.
(د)

ينبغي أن يظل عدد األفرقة االستشارية التي تنشئها اللجنة الفنية أو اللجنة الدائمة عند الحد األدنى .وينبغي أن
تعمل األفرقة االستشارية أساسا ً عبر وسائل االتصال اإللكترونية؛ وال ت ُ َّ
نظ م اجتماعات وجها ً لوجه إال
بموافقة اللجنة الفنية أو اللجنة الدائمة األم.

 5.4.3ثالثا ً
(أ)

فرقة العمل

يجوز للجنة الدائمة أن تنشئ فرق عمل لالضطالع بمهام محددة أو عاجلة تندرج في نطاق واليتها .وينبغي أن
تكون النتيجة (النتائج) المتوخى أن تنجزها فرق العمل محددة بوضوح ،ومحددة زمنيا ً .وإذا احتاجت فرقة عمل
ما لتمد يد فترة عملها ألداء مهامها ،فاللجنة الدائمة األم هي التي ينبغي أن توافق على هذا التمديد.

(ب) تتألف فرق العمل من خبراء في الموضوع المعني ،يُختارون من شبكة الخبراء .ويخضع اختيار الخبراء ورؤساء
بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الدائمة ،بالتشاور مع رئيس الفريق األصلي.
األفرقة لموافقة رئيس اللجنة الفنية ً
(ج) ينبغي أن يظل عدد فرق العمل التي تنشئها اللجنة الدائمة عند الحد األدنى .وينبغي أن تعمل فرق العمل أساسا ً
عبر وسائل االتصال اإللكترونية؛ وال ت ُ َّ
نظم اجتماعات وجها ً لوجه إال بموافقة اللجنة الدائمة األم.
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5.4.6

(أ)
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الهيئات الفرعية المشتركة
يجوز إنشاء هيئات فرعية مشتركة أو لجان دائمة أو أفرقة دراسة بناء على اقتراح لجنتين أو أكثر ،أو بالتعاون
مع هيئات مختصة أخرى (مثل مجلس بحوث) بهدف العمل في مواضيع مشتركة .عمالً باالختصاصات المحددة
للجنتين الفنيتين ،1يجوز إنشاء هيئات فرعية مشتركة ،إما بين لجنة فنية وهيئة تأسيسية أخرى للعمل على
مواضيع مشتركة بينهما ،وفقا ً للمادة  32من الالئحة العامة ،وإما مع منظمة حكومية دولية أخرى تابعة لمنظومة
األمم المتحدة لمعالجة مجاالت ذات أهمية مشتركة ،وفقا ً للمادة  142من الالئحة العامة.

(ب) ينبغي أن يوافق المؤتمر أو المجلس التنفيذي على إنشاء الهيئات الفرعية المشتركة ،بناء على توصية رؤساء
الهيئات التأسيسية المعنية .كما أن إنشاء الهيئات الفرعية المشتركة مع منظمة حكومية دولية أخرى تابعة
لمنظومة األمم المتحدة ،يتطلب موافقة مجلس اإلدارة المناظر في المنظمة المشتركة في الرعاية.
(ج) ينبغي للهيئات الفرعية المشتركة أن تنتخب رؤساء مشاركين يمثلون كالً من الهيئات أو المنظمات األم المتعاونة.
ـــــــــــــــــــــــــ
المرفق الثالث .االختصاصات العامة لفريقي اإلدارة التابعين للجنتين الفنيتين
(ت ُعد في إطار المرحلة التالية إلصالح الهيئات التأسيسية)
في إطار شروط المسؤولية المحددة أدناه وبموجب المسؤولية التي تفوضها اللجنة الفنية األم ،يتولى فريق اإلدارة التابع
للجنة الفنية المسؤولية عن تقديم المشورة والدعم لرئيس اللجنة الفنية ونوابه بشأن جميع المسائل المتصلة بعمل اللجنة
الفنية ،وال سيما ما يلي:
(أ)

اإلشراف على إعداد خطة العمل والخطة التشغيلية للجنة الفنية ،واستيفاء الخطتين وتحديد أولويات كل منهما،
ودعم الهياكل وما يلزمها من موارد ،بالتشاور الوثيق مع اللجنة الفنية األخرى ،ومجلس البحوث ،واالتحادات
اإلقليمية ،والهيئات األخرى ذات الصلة ،لضمان المواءمة االستراتيجية مع الخطتين االستراتيجية والتشغيلية
للمنظمة )(WMO؛

(ب) تنسيق استجابة اللجنة الفنية للطلبات المقدمة من المؤتمر والمجلس التنفيذي والمتصلة بها ،مثل اإلسهام في
الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOواعتبارات التعاون بين القطاعين العام والخاص،
واالستعراضات الجارية لهياكل المنظمة ) (WMOوعملياتها ،ومراقبة وتقييم األنشطة ذات الصلة بالنواتج المتوقع
أن تحققها اللجنة الفنية؛
(ج) ضمان اتساق النُهج المتبعة في إعداد واستعراض وإقرار المواد التنظيمية للمنظمة ) (WMOإلدراجها في الالئحة
الفنية للمنظمة )(WMO؛
(د)

القيام ،بالتشاور مع اللجنة الفنية األخرى ،ومجلس البحوث ،واالتحادات اإلقليمية ،والهيئات األخرى ذات الصلة،
باإلشراف على إعداد واستيفاء توجيهات المنظمة ) (WMOوغيرها من الموارد ذات الصلة ،من أجل دعم
األعضاء في تنفيذ الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOودعم امتثالهم لها؛

(هـ) تنسيق وتعزيز أنشطة وفرص تطوير القدرات استناداً إلى أمثلة ومبادئ الممارسات الجيدة ،بالتعاون مع اللجنة
الفنية األخرى ،ومجلس البحوث ،واالتحادات اإلقليمية ،وفريق تطوير القدرات ،والهيئات األخرى ذات الصلة،
مع التركيز على تلبية االحتياجات ذات األولوية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،بما في ذلك الدول واألقاليم
الجزرية الصغيرة النامية؛
 1لجنة البنية التحتية :البند د ''4؛ لجنة الخدمات :البند د '.'3
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(و)

ضمان اتباع نهج منسق إزاء مختلف مجاالت العمل التي تغطيها اللجنة الفنية؛

(ز)

تنسيق تنفيذ اللجنة الناجح لخطة عمل للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بالشؤون الجنسانية؛

(ح) التخطيط لدورات اللجنة الفنية والتحضير لها وتنفيذها ،بالتنسيق مع الهيئات األخرى ذات الصلة؛
(ط) استبانة الخبراء الذين سيعملون في الهيئات الفرعية للجنة الفنية ،واختيارهم وتعيينهم واستعراضهم دوريا ً،
بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الفنية األخرى ،ومجلس البحوث ،واالتحادات اإلقليمية ،والهيئات األخرى ذات الصلة،
قرة؛
بناء على ترشيحات األعضاء والوكاالت ُ
ً
الم ِ
(ي) تنسيق المشورة الفنية التي تقدمها اللجنة ال فنية ومدخالت اللجنة في إعداد واستيفاء األولويات وخطط العمل
والخطط التشغيلية للجنة الفنية األخرى ومجلس البحوث وهيئات المنظمة ) (WMOاألخرى؛
(ك) دعم وتشجيع مشاركة الخبراء البراعم ،والقطاع الخاص ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،في أعمال اللجنة الفنية
ودوراتها.
ـــــــــــــــــــــــــ
المرفق الرابع .تعاريف توضيحية لعضوية اللجنتين الفنيتين والهيئات الفرعية
الرئيس /نائب الرئيس – خبير من شبكة الخبراء يختاره رئيس اللجنة الفنية ،أو اللجنة ذاتها إذا تم اختياره خالل دورة
اللجنة ،لتنسيق العمل بشأن النتائج المتوقع أن تنجزها الهيئة الفرعية ،واإلبالغ عنها .االلتزام يصل إلى  30يوما ً في السنة.
خبير أساسي – خبير ُ
يختار من شبكة الخبراء ويوافق عليه رئيس اللجنة الفنية ،للعمل بشكل روتيني على تحقيق النتائج
المتوقع أن تنجزها الهيئة الفرعية .االلتزام يصل إلى  20يوما ً في السنة.
خبير مشارك – خبير ُ
يختار من شبكة الخبراء ويوافق عليه رئيس اللجنة الفنية ،لتقديم دعم مخصص لتحقيق النتائج
المتوقع أن تنجزها الهيئة الفرعية .االلتزام يصل إلى  5أيام في السنة.
المنسق الفني – خبير ُ
يختار من شبكة الخبراء ويوافق عليه رئيس اللجنة الفنية ،لتقديم تقارير وتحديثات ومشورة للجنة
الفنية أو لهيئة فرعية بخصوص مجال معين من مجاالت الخبرة .االختصاصات وااللتزامات الزمنية السنوية يُتفق عليها
مع قيادة الهيئة األم.
المنسق الوطني /اإلقليمي – ممثل وطني أو إقليمي معين ومكلف بتقديم تقارير وتحديثات ومشورة للجنة الفنية أو
لهيئة فرعية أو لألمانة بشأن مجال محدد من مجاالت الخبرة .االختصاصات وااللتزامات الزمنية السنوية يُتفق عليها
مع قيادة الهيئة األم.
المقرر – خبير ُ
يختار من شبكة الخبراء ويوافق عليه رئيس اللجنة الفنية ،لتقديم تقرير نيابة عن قيادة لجنة فنية أو هيئة
وبناء على توجيهات منها ،إلى هيئة خارجية .االختصاصات وااللتزامات الزمنية السنوية يُتفق عليها مع قيادة
فرعية،
ً
الهيئة األم.
منسق مواضيعي – خبير ُ
يختار من شبكة الخبراء ويوافق عليه رئيس اللجنة الفنية ،للعمل على موضوع مستعرض
محدد للجنة فنية أو هيئة فرعية .االلتزام يصل إلى  20يوما ً في السنة.
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(EC-73) 26

النظام الداخلي للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،

)(2

القرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(3

القرار  - (Cg-18) 9المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات،

وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني ) (TCCالواردة في تقرير رئيس اللجنة )( (TCCوثيقة المعلومات
)،)EC-73/INF.2.5(2
يعتمد النظام الداخلي للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCبصيغته الواردة في مرفق هذا القرار ،شريطة أن تعتمده أيضا ً جمعية اللجنة )(IOC
إبّان دورتها الحادية والثالثين؛
يطلب:
)(1
)(2

)(3

أن يمتثل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBللنظام الداخلي المذكور آنفا ً في تسيير أعماله؛
أن ينشر األمين العام النظام الداخلي المذكور آنفا ً في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة
رقم )1256؛
أن تبقي لجنة التنسيق الفني النظام الداخلي قيد االستعراض بالتشاور مع لجنة اليونسكو الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات.

مرفق القرار

(EC-73) 26

النظام الداخلي للمجلس التعاوني المشترك
بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )(IOC

.1

معلومات عامة

يُعتمد النظام الداخلي للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة
1.1
ً
ً
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوفقا للمادة  181من الئحة المنظمة )( (WMOالقسم "خامسا" من الالئحة العامة
 اللجان الفنية) 2والنظام الداخلي للجنة ).(IOCيقوم المجلس التنفيذي للمنظمة ) ،(WMOبموجب السلطة التي تخولها له اتفاقية المنظمة ) (WMOوالئحتها
1.2
العامة ،ويقوم المجلس التنفيذي للجنة ) (IOCأو جمعيتها ،بموجب السلطة التي يخولها لهما النظام األساسي والنظام
 2بصيغتها المعدَّلة بموجب القرار .(Cg-18) 75
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الداخلي للجنة ) (IOCالتابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،باعتماد النظام الداخلي وتعديله
بحسب الحاجة.
في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلي مع أي من أحكام اتفاقية المنظمة ) (WMOأو
1.3
الالئحة العامة للمنظمة ) (WMOأو النظام األساسي للجنة ) (IOCأو النظام الداخلي للجنة ) ،(IOCتكون الغلبة ألحكام
الوثائق األساسية األربعة المذكورة آنفا ً وتُطبَّق بالتشاور بين أمانة المنظمة ) (WMOوأمانة اللجنة ).(IOC

.2

الوالية والتشكيل واالختصاصات وإجراءات العمل

يحدد القرار  (Cg-18) 9الصادر عن المنظمة ) (WMOوالقرار  XXX-2الصادر عن اللجنة ) (IOCوالية المجلس
التعاوني المشترك ) (JCBوتشكيله واختصاصاته وإجراءات عمله.

.3

مهام الرئيسين المشاركين

3.1

تشمل مهام الرئيسين المشاركين ما يلي:

)(1

رئاسة دورات المجلس التعاوني المشترك )(JCB؛

)(2

توجيه وتنسيق عمل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBوهياكله الفرعية المحتملة فيما بين دورات المجلس،
بالتشاور مع األمانة المشتركة؛

)(3

أداء الواجبات المحددة التي تنص عليها قرارات الهيئات الرئاسية للمنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC؛

)(4

تنسيق وضع االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلمدة أربع سنوات
واستعراضها؛

)(5

تقديم تقارير عن أنشطة المجلس التعاوني المشترك ) (JCBإلى المجلس التنفيذي والمؤتمر التابعين للمنظمة
) (WMOوالمجلس التنفيذي والجمعية التابعين للجنة ) (IOCإبّان دوراتها العادية؛

)(6

عرض آراء المجلس التعاوني المشترك ) (JCBإبّان دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر التابعين للمنظمة
والمجلس التنفيذي والجمعية التابعين للجنة ) (IOCوالهيئات الفرعية التابعة لها والتي يجوز للرئيسين المشاركين
دعوتها إلى حضور تلك الدورات؛

)(7

تعيين ممثل باالتفاق بينهما من أجل التصرف بالنيابة عنهما عند االقتضاء؛

)(8

التصرف ،بالنيابة عن المجلس التعاوني المشترك ) ،(JCBفي المسائل التي تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة.

.4

)(WMO

الدورات

تواتر الدورات  -يعقد المجلس التعاوني المشترك ) (JCBدورة كل سنة ،وتكون تلك الدورة حضورية إن
4.1
أمكن األمر ،من أجل إعداد توصيات للهيئات الرئاسية للمنظمة ) (WMOواللجنة ) .(IOCوينبغي أن يجري العمل بين
الدورات بالمراسلة أو بالوسائل االفتراضية.
مكان عقد الدورات  -يعقد المجلس التعاوني المشترك ) (JCBدوراته الحضورية بالتناوب بين مقر
4.2
المنظمة ) (WMOفي جنيف ومقر اللجنة ) (IOCفي باريس .ويحدد المجلس التعاوني المشترك ) ،(JCBفي كل دورة،
التاريخ المبدئي للدورة التالية ،مع مراعاة جدول اجتماعات الهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOواللجنة ).(IOC
اإلخطار بالدورات  -يُرسل القائمون على األمانة المشتركة إخطاراً بتاريخ كل دورة حضورية إلى كل
4.3
األعضاء قبل شهرين على األقل من تاريخ عقد الدورة ،ما لم يتفق األعضاء على قبول مهلة إخطار أقصر.
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لغات الدورات  -يحدد األمين العام للمنظمة ) (WMOواألمين التنفيذي للجنة ) (IOCلغات العمل في دورات
4.4
المجلس التعاوني المشترك ) (JCBمن بين ما يتالءم من اللغات الرسمية للمنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCبالتشاور مع
الرئيسين المشاركين للمجلس التعاوني المشترك ) (JCBومع مراعاة لغات عمل األعضاء المشاركين في الدورة.
إعداد جدول األعمال والوثائق  -يُع ّد القائمون على األمانة المشتركة جدول أعمال الدورات بالتشاور مع
4.5
الرئيسين المشاركين .ويجوز لكل عضو ،وللقائمين على األمانة المشتركة ،أن يقترحوا إدراج بنود في جدول أعمال
الدورة .وتدرج األمانة المشتركة هذه البنود في جدول أعمال مؤقت يُرسل إلى جميع األعضاء.
يقوم أي عضو يقترح إدراج بند في جدول األعمال بتزويد األمانة المشتركة بالوثائق الالزمة لتوزيعها
4.6
ً
على جميع المشاركين في أقرب وقت ممكن ويُفضَّل أن يتم ذلك قبل  15يوما على األقل من تاريخ افتتاح الدورة .ويق ّدِم
القائمون على األمانة المشتركة وثائق مماثلة للبنود التي يقترحونها .ويزودون المجلس التعاوني المشترك ) (JCBبكل
المعلومات اإلضافية الالزمة لعمله .ويجوز ألي عضو تقديم وثائق إضافية بشأن أي بند ينظر فيه المجلس التعاوني
المشترك ).(JCB
اإلبالغ  -يُع ّد القائمون على األمانة المشتركة تقريراً موجزاً عن كل دورة ويقدمونه إلى المجلس التعاوني
4.7
المشترك ) (JCBللموافقة عليه .ويعممون نسخا ً من التقرير الموافق عليه على جميع أعضاء المجلس التعاوني المشترك
) (JCBفي أقرب وقت ممكن بعد كل دورة.
القرارات  -يتوصل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBإلى استنتاجاته بتوافق اآلراء أو باتفاق غير معارض.
4.8
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ،يُذكر ذلك في التقرير ،ما لم يتفق جميع األعضاء الحاضرين على خالف ذلك.
يُسجَّل في شكل توصية إلى الهيئات الرئاسية للمنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCكل قرار يتضمن اقتراحات
4.9
بأن تتخذ األعضاء أو الدول األعضاء في المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCإجرا ًء ،واالقتراحات التي تقتضي إعادة
النظر في قرار سابق لتلك الهيئات الرئاسية ،واالقتراحات التي يُطلب فيها قيام األمانة بعمل ما ،واالقتراحات التي يُزمع
أن تنظر فيها هيئة أخرى أو هيئة خارجة عن المنظمة ) (WMOواللجنة ).(IOC

.5

الهياكل الفرعية

يجوز للمجلس التعاوني المشترك ) (JCBأن ينشئ هياكل فرعية محددة الوقت من أجل تنفيذ مهام محددة
5.1
في أثناء فترة ما بين الدورتين .ويتوقف عمل هذه الهياكل الفرعية المؤقتة في نهاية كل فترة من فترات ما بين
الدورتين ،أو يجوز تمديد فترة عملها.
يحدد المجلس التعاوني المشترك ) (JCBاختصاصات الهياكل الفرعية ،على أن تندرج تلك االختصاصات
5.2
في نطاق اختصاصه .وينبغي أن تتناول هذه الهياكل الفرعية أساسا ً مسائل محددة من أجل إرشاد عمل المجلس التعاوني
المشترك ) (JCBعن طريق نواتج محددة بوضوح.
5.3

تختار الهياكل الفرعية رئيسا ً لها أو أكثر.

5.4

ينبغي أن تعمل الهياكل الفرعية أساسا ً عبر وسائل االتصال اإللكترونية.

.6

األمانة المشتركة والقائمون عليها

يكفل األمين العام للمنظمة ) (WMOواألمين التنفيذي للجنة ) (IOCتقديم األمانة المشتركة دعما ً مناسبا ً إلى
6.1
المجلس التعاوني المشترك ).(JCB
يعيِّن كل من األمين العام للمنظمة ) (WMOواألمين التنفيذي للجنة ) (IOCموظفا ً يعمل بصفة قائم على
6.2
األمانة المشتركة للمجلس التعاوني المشترك ) .(JCBوتتمثل مهام القائم على األمانة المشتركة فيما يلي:
)(1

التواصل مع الرئيسين المشاركين وأعضاء المجلس التعاوني المشترك ) (JCBوهيئاته الفرعية؛
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)(2

ترتيب اجتماعات المجلس التعاوني المشترك ) (JCBوهيئاته الفرعية ،بالتشاور مع الرئيسين المشاركين وغيرهما
بحسب االقتضاء؛

)(3

التواصل مع األمانة المشتركة بشأن أنشطة المجلس التعاوني المشترك )(JCB؛

)(4

إبقاء الهيئات الفرعية التابعة للمنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCعلى علم بأنشطة المجلس التعاوني المشترك
) ،(JCBوالتماس مساعدتها في أداء عمل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBعن طريق القنوات المناسبة؛

)(5

ضمان تعميم المعلومات الوجيهة عن أنشطة المجلس التعاوني المشترك ) (JCBعلى المؤسسات الشريكة المهتمة؛

)(6

إجراء دراسات فنية بنا ًء على طلب المجلس التعاوني المشترك )(JCB؛

)(7

متابعة أي عمل مشترك يوافق عليه أو يوصي به المجلس التعاوني المشترك ) ،(JCBومسك سجل بكل األنشطة
الناجمة عن عمل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBلفائدة ذلك المجلس .ويقوم جميع أعضاء المجلس التعاوني
المشترك ) (JCBبتزويد القائمين على األمانة المشتركة بالمعلومات الالزمة لهذا الغرض.

الترتيبات المالية

.7

يقوم األمين العام للمنظمة ) (WMOواألمين التنفيذي للجنة ) (IOCبتقييم المتطلبات المالية للمجلس التعاوني المشترك
) ،(JCBوضمان استيفاء تلك المتطلبات قدر اإلمكان لضمان سير عمل المجلس التعاوني المشترك ) (JCBبشكل عادي.

القرار

(EC-73) 27

القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة فيما يتعلق بغير موظفي المنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (EC-71) 12القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدل اإلقامة لغير موظفي المنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية،

وإذ يشير أيضا إلى إصدار سياسة السفر الرسمية للمنظمة )( (WMOالفصل  6من التعليمات الدائمة) ،التي نقحت لكي
تنص على العملية التنظيمية وإطار السياسات ذي الصلة اللذين ينظمان تخطيط وإدارة السفر الرسمي للمنظمة )،(WMO
وإذ يشير كذلك إلى أن سياسة السفر الرسمية للمنظمة ) (WMOتنطبق على موظفي المنظمة ) (WMOوعلى المشاركين
الخارجيين وفقا ً لمرفق القرار  - (EC-71) 12السياسة والقواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة لغير موظفي
المنظمة ) ،(WMOوهو جزء ال يتجزأ (المرفق الرابع) من سياسة السفر للمنظمة )،(WMO
يقرر مواءمة نص القرار  (EC-71) 12مع سياسة السفر الجديدة للمنظمة )( (WMOالفصل  6من التعليمات الدائمة)،
وتحديد فئات غير الموظفين ،حسب اإلمكان ،الذين سيتعين أن يشملهم هذا القرار ،بما يتفق مع إصالح المنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-71) 12الذي لم يعد سارياً.
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(EC-73) 27

السياسة والقواعد الناظمة لدفع نفقات السفر
وبدالت اإلقامة لغير موظفي المنظمة )(WMO
.1

مقدمة

.2

التطبيق

.3

السياسة العامة والشروط

.4

مصروفات االنتقال

.5

بدل اإلقامة خالل السفر

.6

نفقات السفر المتنوعة

.7

سلف الخاصة بالسفر وطلبات استرداد تكاليف السفر
ال ُ

.8

التعويض عن الضرر أو الوفاة أثناء الخدمة نيابةً عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،التأمين

.9

سفر رئيس المنظمة ) (WMOفي مهمة رسمية (بما في ذلك دورات المجلس التنفيذي)

.10

أعضاء المجلس التنفيذي (عند سفرهم لحضور دورات المجلس التنفيذي) ،باستثناء الرئيس

.11

المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون لرؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم لحضور دورات المجلس
التنفيذي)

.12

رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم في مهام رسمية للمنظمة ) (WMOغير حضور دورات المجلس التنفيذي)

.13

رئيسا اللجنتين الفنيتين؛ ورئيس مجلس البحوث ) ،(RBورئيس الفريق االستشاري العلمي ) ،(SAPوالرئيس
المشارك للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCوممثلو المنظمة ) (WMOفي
اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛ وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي ،والهيئات التأسيسية
األخرى للمنظمة ) (WMOومجلس البحوث ،المأذون لها باالجتماع على نفقة المنظمة ) (WMOطبقا ً للمادة  31من
بناء
الالئحة العامة؛ والخبراء المدعوون لالستشارة أو لحضور اجتماعات الهيئات التأسيسية للمنظمة )ً (WMO
على دعوة رؤساء تلك الهيئات حينما تسمح اختصاصاتهم بذلك ،أو اجتماعات أخرى ،وكذلك الحلقات الدراسية
بناء على قرار للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.
أو المؤتمرات المرتبطة بأنشطة مأذون بتنفيذها ً

.14

المندوبون الرئيسيون للبلدان منخفضة الدخل ،الذين يحضرون دورات اللجنتين الفنيتين

.15

حاالت استثنائية

.1

مقدمة

يجوز في ظروف معينة ،التصريح لألشخاص غير الموظفين في المنظمة ) (WMOبالسفر نيابةً عن المنظمة .وتُحدد هذه
الوثيقة السياسة والترتيبات المالية التي تنطبق في حاالت من هذا القبيل فيما يتعلق بنفقات السفر وبدل اإلقامة.
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وتصدر هذه السياسة والقواعد بسلطة المجلس التنفيذي للمنظمة ).(WMO
.2

التطبيق

يجوز دفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة لألشخاص غير الموظفين في المنظمة ) ،(WMOإذا كانوا يندرجون ضمن إحدى
الفئات التالية:
(أ)

رئيس المنظمة ) (WMOالمسافر في مهمة رسمية للمنظمة )( (WMOانظر الفقرة )9؛

(ب) أعضاء المجلس التنفيذي ،ما عدا الرئيس ،الذين يحضرون دورات المجلس التنفيذي (انظر الفقرة )10؛
(ج) رؤساء االتحادات اإلقليمية المسافرون في مهمة رسمية غير حضور دورات المجلس التنفيذي (انظر الفقرة )12؛
(د)

رئيسا اللجنتين الفنيتين؛ ورئيس مجلس البحوث ) ،(RBورئيس الفريق االستشاري العلمي ) ،(SAPوالرئيس
المشارك للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCوممثلو المنظمة ) (WMOفي
اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛ وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي ،والهيئات التأسيسية
األخرى للمنظمة ) (WMOومجلس البحوث ،المأذون لها باالجتماع على نفقة المنظمة ) (WMOطبقا ً للمادة  31من
بناء
الالئحة العامة؛ والخبراء المدعوون لالستشارة أو لحضور اجتماعات الهيئات التأسيسية للمنظمة )ً (WMO
على دعوة رؤساء تلك الهيئات حينما تسمح اختصاصاتهم بذلك ،أو االجتماعات األخرى ،وكذلك الحلقات
بناء على قرار للمؤتمر أو المجلس التنفيذي رؤساء
الدراسية أو المؤتمرات المرتبطة بأنشطة مأذون بتنفيذها ً
اللجان الفنية؛ وممثلو المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في اجتماعات المنظمات الدولية األخرى؛ وأعضاء
األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء المأذون لهم باالجتماع على نفقة المنظمة )(WMO؛ الخبراء المدعوون للتشاور أو
لحضور اجتماعات التخطيط؛ الخبراء المدعوون أو المشاركون في تنفيذ دراسات أو دراسات استقصائية (انظر
الفقرة )13؛

(هـ) المندوبون الرئيسيون للبلدان منخفضة الدخل ،الذين يحضرون دورات اللجنتين الفنيتين الخبراء االستشاريون
واألشخاص اآلخرون المكلفون بتنفيذ مهام تتعلق ببرامج وأنشطة المنظمة ) (WMOالمختلفة؛
(و)

أعضاء اللجنة العلمية المشتركة ،وموظفو التخطيط المشترك على النحو المنصوص عليه في االتفاق بين
المنظمة ) (WMOوالمجلس الدولي للعلوم؛ والبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواألشخاص الذين
يحضرون اجتماعات البرنامج )(WCRP؛

(ز)

ممولة من اعتمادات من
الخبراء االستشاريون ،والخبراء واألشخاص اآلخرون المشاركون في تنفيذ مهام ّ
الصندوق المشترك للبحوث المناخية ،وفقا ً لالتفاق بين المنظمة ) /(WMOالمجلس الدولي للعلوم ،والمجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) ،(IBCSوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوأعضاء المجلس الحكومي
الدولي ) (IBCSواألشخاص الذين يحضرون اجتماعات النظام العالمي لرصد المناخ.

ويُحدّد نظام المدفوعات الخاصة بكل فئة في الفقرات التالية.
.3
(أ)

السياسة والشروط العامة
تتح ّمل المنظمة ) (WMOنفقات السفر وبدل اإلقامة عندما يأذن يكون هناك إذن األمين العام بالسفر من المسؤول
الكبير في اإلدارة المقدمة للطلب ،بموجب السلطة المخولة له من األمين العام .ويسري هذا اإلذن في جميع
الحاالت من خالل إصدار تصريح رسمي ومعتمد بالسفر من المنظمة ) (WMOموقّعة على النحو الواجب من
األمين العام أو ممثله المأذون له /ممثلته المأذون لها .ويصدر التصريح بالسفر قبل السفر ،إال إذا كان هذا
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اإلجراء غير ممكن تطبيقه عمليا ً بسبب إلحاح دواعي السفر .وفي هذه الحالةات ،ت ُقدم يصدر التصريح بالسفر
توان؛
بدون
ٍ
(ب) ينبغي عدم تجاوز السلطة المتعلقة بالسفر ومدة المهمة المحددة في التصريح بالسفر ،بدون الحصول على إذن
مسبق من المسؤول الكبير في اإلدارة المقدمة للطلب ،بموجب السلطة المخولة له من األمين العام من األمين
العام؛
(ج) ال تتحمل المنظمة ) (WMOإال النفقات المتعلقة باألسفار المنجزة فعليا ً ،والتكاليف المتكبدة فعلياً؛
(د)

تكاليف السفر التي تتحملها المنظمة ) (WMOينبغي أال تتجاوز عادةً تكلفة الرحلة ذهاب وإياب من محل اإلقامة
أو مكان العمل المعتاد إلى مكان االجتماع؛

(هـ) ينبغي إجراء السفر باتخاذ أرخص المسارات المباشرة ،إال إذا كانت دواعي السفر عن طريق مسارات أخرى
واضحة ومعتمدة رسميا ً؛
(و)

إذا اتخذ مسافر مساراً غير مباشر تحقيقا ً لراحته الشخصية ،فإن استرداد النفقات سيُحسب على أساس خط سير
الرحلة المتبع فعلياً ،شريطة أال تتجاوز نفقات السفر النفقات التي كان المسافر سيتكبدها لو استخدم أرخص
المسارات المباشرة ،وفقا ً للمسؤولية المالية للمنظمة )(WMO؛

(ز)

حيثما يمكن ،تشتري المنظمة ) (WMOبطاقات السفر .وعندما يشتري المسافر ذاته بطاقة السفر ،ت ُطبق الشروط
التالية:
’‘1

إذا حدث تغييرات في السفر الرسمي المزمع ،يتحمل المسافر المسؤولية عن إدارة التغييرات ذات الصلة،
وطلبات استرداد التكاليف بالتعامل مباشرةً مع الجهة المصدرة للبطاقة ،ويغطي أي مصروفات إضافية
ترتبط بهذه التغييرات؛

’‘2

المسافرون مسؤولون عن الحصول على التصريحات األمنية والطبية ،واستيفاء متطلبات التأشيرة للسفر
الرسمي المعتمد؛

(ح) تراعى شروط السفر الموضوعة في النظام األساسي للموظفين حينما تنطبق؛
(حط) تشمل نفقات السفر وبدل اإلقامة:

.4
(أ)

’‘1

مصروفات االنتقال (انظر الفقرة )4؛

’‘2

بدل اإلقامة المتعلق بالسفر أثناء السفر ،أو أثناء اللفترة المنقضية في مكان االجتماع الذي صدر بشأنه
تصريح السفر (انظر الفقرة )5؛

’‘3

النفقات اإلضافية الضرورية أثناء السفر (انظر الفقرة .)6
مصروفات االنتقال

وسيلة السفر
النقل الجوي هو وسيلة السفر المعتادة على نفقة المنظمة ) .(WMOويكون السفر بأرخص المسارات المباشرة.
وإذا لم يكن النقل الجوي الفوري والسريع واالقتصادي متاحاً ،يؤذن باستخدام وسيلة نقل بديلة أكثر مالءمة
لمفهوم السرعة والتوفير.
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(ب) الدرجة المستخدمة في أثناء السفر
رهنا ً بالشروط الواردة في الفقرة  ،9يكون السفر جواً في الدرجة االقتصادية ،أو بالقطار في الدرجة األولى.
ويجوز السماح بالسفر بحراً رهنا ً بالتكلفة اإلجمالية للمنظمة ) (WMOالتي ال تتجاوز تكاليف السفر جواً بأقصر
الطرق مباشرة (ال ينطبق هذا القيد على رئيس المنظمة ).(WMO
تمنح درجة رجال األعمال ،حيثما توافرت ،للسفر الرسمي في المهام الرسمية لرئيس المنظمة ) (WMOونوابه ورئيسي
اللجنتين الفنيتين ورؤساء االتحادات اإلقليمية ،عندما يكون عدد ساعات السفر في الرحالت المباشرة تسع ) (9ساعات أو
أكثر؛ وللرحالت متعددة المحطات إذا كان عدد ساعات السفر الرسمي اإلجمالي إحدى عشرة ) (11ساعة أو أكثر،
شامالً ساعتين كحد أقصى لتغيير الطائرة ،شريطة استئناف الرحلة إلى الوجهة التالية في غضون  12ساعة ،وفقا ً
لقواعد المنظمة ) (WMOوسياسة السفر الخاصة بها المطبقة على الموظفين.
(ج) السفر بالسيارة
يجوز السماح في حاالت معينة بالسفر بالسيارة الخاصة على أساس دفع النفقات بالمعدالت والشروط المحددة
لموظفي في سياسة السفر اللمنظمة ) (WMOفي النظام األساسي للموظفين.
(د)

وسائل النقل األخرى
ت ُسترد تكاليف االنتقال للسفر الضروري الرسمي بالترام أو بالتاكسي أو بغيره من الوسائل العادية المالئمة.
وتُدرج نفقات السفر إلى االجتماع ومنه ،في أثناء الدورة أو المشاورات ،في بدل اإلقامة اليومي.
يُسمح باسترداد النفقات المتكبدة في وسائل النقل العامة المالئمة بين المطار ونقطة الوصول أو المغادرة األخرى
ومكان اإلقامة أو مكان العمل.
إن استئجار وسيلة انتقال الستخدامها مدة أكبر زمنيا ً من تلك المبيَّنة بالتفصيل في الفقرتين الفقرات السابقة،
صرح بالتحديديصدر إذن محدد بهذا التأجير.
السابقتين لن يُسمح به ما لم يُ ّ

.5
(أ)

بدل اإلقامة خالل السفر
تعريف
يُمنح بدل اإلقامة المتعلق بالسفر لتعويض المسافر عن الزيادة الضرورية في نفقات المعيشة الناتجة عن السفر.
وبدل اإلقامة هو المساهمة اإلجمالية للمنظمة ) (WMOفي التكاليف ،من قبيل الوجبات ،والسكن ،والحمامات،
والرسوم والبقشيش وأية مدفوعات أخرى لقاء خدمات شخصية ّ
مقدمة ،وتكاليف المكالمات الهاتفية الشخصية
وتكاليف االتصال األخرى والمغسل ،وتنظيف المالبس وكيّها ،وغيرها من النفقات الشخصيةوالتنقل المحلي في
مكان انعقاد االجتماع ،وتكاليف االتصاالت ،والمصروفات البسيطة.
أي نفقات تتجاوز قيمة البدل يتح ّملها المسافر .وينبغي عدم الخلط بين النفقات الشخصية المشار إليها آنفا ً والنفقات
الثانوية المذكورة في الفقرة .6

(ب) معدالت بدل اإلقامة
يُدفع بدل اإلقامة ،عند استحقاقه ،من خالل مبلغ يومي مقطوع .وترد معدالت البدل اليومي الخاص ببدالت
اإلقامة في الفقرات  9و 10و 12و.13
(ج) حساب البدل
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’‘1

يدفع المعدل الكامل المطبق لبدل اإلقامة اليومي ) (DSAعندما يتعين على المسافرين قضاء ليلة بعيداً عن
مكان إقامتهم .بالنسبة للسفر بوسيلة أخرى غير السيارة أو السفينة ،ت ُدفع المعدالت المالئمة المبيّنة في
الفقرات التالية لكل يوم تقويمي أو جزء منه ينطوي على اإلقامة ليالً بعيداً عن المسكن على أن يُدفع بدل
يومي كامل بالمعدل المالئم بالنسبة ليوم المغادرة لكن ال يُدفع بدل ليوم العودة إلى المسكن أو مقر العمل
الرسمي .إذا كان مركز المسافر أو وسيلة سفره ينطبق عليهما أكثر من معدل واحد في أي يوم واحد،
المطبق على الجزء الرئيسي من اليوم هو المعدل الخاص بيوم كامل.
يكون المعدل
َّ

’‘2

يُخفَّض البدل ) (DSAالموحد كما يلي:
(أ)

بنسبة  50في المائة إذا تم توفير السكن من قبل حكومة أو منظمة أخرى أو شركة خاصة (بما في
ذلك شركة الطيران) دون أي تكاليف على المسافر ،أو حال عدم تقديم أي دليل على دفع تكلفة
الفندق؛

(ب) بنسبة  60في المائة في الرحالت التي تستغرق أكثر من عشر ساعات وأقل من  24ساعة ،وال
تنطوي على ليلة بعيداً عن مقر إقامة المسافر؛
(ج) بنسبة  100في المائة عندما يكون المسافرون في رحلة جوية من موقع إلى آخر في اليوم الذي
ينتهي فيه السفر الرسمي؛
(د)

.6

وفقا ً للمعدالت المنشورة التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية ).(ICSC

’‘3

بالنسبة للسفر بسيارة خاصة ،يُدفع بدل اإلقامة عن الفترة التي يمكن خاللها إنجاز الرحلة بأرخص
المسارات المباشرة.

’‘4

يجوز دفع مبلغ إجمالي للمشاركين يغطي جميع نفقات السفر الرسمي ،و التذاكر ،والبدل )،(DSA
والمصروفات النثرية ،أو يغطي البدل ) (DSAوالمصروفات النثرية فقط .وفي كلتا الحالتين ،يجب
أال يتجاوز هذا المبلغ المقطوع  80في المائة من الملغ المستحق بموجب قواعد السفر الرسمية
للمنظمة ).(WMO
نفقات السفر المتنوعة

يمكن استرداد نفقات السفر اإلضافية الضرورية الخاصة برسوم التأشيرة للسفر الرسمي ،ورسوم األمتعة التي تتقاضاها
شركات الطيران ،بما يعادل رسم شحن حقيبة واحدة يصل وزنها إلى  23كجم ،إذا كانت شركة الطيران ال تسمح بأي
وزن بالمجان ،وتكلفة التطعيمات والتلقيحات التي تفرضها لوائح مرافق الصحة الوطنية والمطلوبة للسفر الرسمي،
ورسوم المطار لخط السير المعتمدلقاء وزن األمتعة الزائد ،وإصدار التأشيرات في جوازات السفر ،ونفقات البرق
الحمال أو
والهاتف من أجل المهام الرسمية للمنظمة ،لكن ال ت ُدفع نفقات التأمين على حقائب السفر الشخصية ،أو أجرة
ّ
التأمين على الحوادث الشخصية.
.7

السلف الخاصة بالسفر وطلبات استرداد تكاليف السفر

يجوز دفع مبلغ مسبق يصل إلى  100في المائة من البدل ) (DSAالمقدر لغير الموظفين المسافرين بالنيابة عن المنظمة
) (WMOأو الذين تدفع المنظمة تكاليف سفرهم الرسمي.
يقدم األفراد المسافرون بالنيابة عن المنظمة ) ،(WMOأو الذين تدفع المنظمة تكاليف سفرهم الرسمي ،في غضون
أسبوعين تقويميين بعد انتهاء السفر الرسمي ،طلبا ً رسميا ً مستوفى السترداد تكاليف السفر ،مشفوعا ً بالوثائق الداعمة،
بما في ذلك فواتير الفنادق وبطاقة دخول الطائرة.
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ت ُستهل عملية استرداد سلف السفر الرسمي (أو "المستحقات") إذا لم يقدم الشخص المسافر باسم المنظمة ) (WMOطلبا ً
مستوفى على النحو الواجب مشفوعا ً بالوثائق الداعمة ،أو إذا تقرر ،لدى استعراض الطلب ،أن سلفة السفر الرسمي قد
تجاوزت القدر المسموح بدفعه من نفقات السفر الرسمي.
(أ)

السياسة العامة
ّ
المقدر استردادها.
سلفة مالية معقولة لقاء نفقات السفر
يجوز دفع ُ

(ب) التفسير والشروط
السلفة المالية معقولة إذا كانت ال تقل عن  50من دوالرات الواليات المتحدة وال تزيد على  100دوالر من
ت ُعتبر ُ
ّ
المقدر استردادها.
المصروفات
إذا حصل مسافر أثناء سفر على مبلغ لبدل اإلقامة يساوي المبلغ الذي تم تسليفه ،فإنه يمكن أن يُدفع له مقدما ً
ّ
المقدر استردادها.
رصيد النفقات
(ج) األرصدة
أي رصيد لسلفة يتجاوز النفقات المثبتة ت ُعاد قيمته إلى المنظمة .وتعاد األرصدة التي لصالح المسافر بالبريد عن
بناء على تقديم اإليصاالت الالزمة والموافقة على طلب النفقات.
طريق البنك ً
.8

التعويض عن الضرر أو الوفاة بسبب الخدمة نيابة عن المنظمة العالمية لألرصاد الجويةالتأمين

يجب على غير موظفي المنظمة ) (WMOالذين يؤذن لهم بالسفر على نفقة المنظمة ،و/أو الذين يتلقون البدل ) (DSAمن
المنظمة ) ،(WMOأن يؤكدوا مسؤوليتهم ال كاملة عن النفقات المتكبدة في حالة الوفاة أو المرض أو اإلصابة في أثناء
السفر الرسمي وحضور االجتماعات نيابة عن المنظمة ) .(WMOولذلك ،فهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن اتخاذ
الترتيبات الالزمة للتأمين على الحياة والصحة والحوادث ،فضالً عن أي أشكال أخرى من التأمين ،مع ضمان مستوى
كاف من التغطية طوال هذه االجتماعات واللقاءات.
ٍ
وتقتصر مسؤولية المنظمة ) (WMOعلى توفير غطاء تأميني للشخص عند تقديمه خدمات أو حضوره اجتماعا ً باسم
المنظمة ) ،(WMOضد اإلصابات والمرض .وهذا التأمين يوفر تغطية محدودة للنفقات الطبية والنفقات الطارئة
والتكميلية خالل السفر الرسمي.
تنطبق األحكام التالية على التـأمين أثناء السفر في مهمة رسمية (المرض ،الحادث ،العجز أو الوفاة):
المصرح لهم بالسفر على نفقتها و /أو الذين يتلقون بدل إقامة يومي ،وتقبل
في حالة األشخاص غير موظفي المنظمة
ّ
المنظمة ) (WMOمسؤولية محدودة عن التعويض في حالة الوفاة أو المرض أو الضرر الذي يُعزى إلى حضور
وبناء عليه يكون هؤالء األشخاص مسؤولين مسؤولية تامة عن أي نفقات
اجتماعات أو أداء خدمة نيابةً عن المنظمة.
ً
متكبدة نتيجة ألحداث ال يمكن أن ت ُعزى إلى حضور اجتماعات أو أداء خدمات نيابةً عن المنظمة وعن أي ترتيب لهذا
التأمين على الحياة أو الصحة أو غيرها من أشكال التـأمين التي يعتبرونها مالئمة.
وت ُعيّن حدود التغطية التأمينية للتعويض في حالة الوفاة أو المرض أو الضرر الذي يُعزى إلى الخدمات المتعلقة نيابةً
المتحصل عليها من التأمين التجاري ،وهي على نحو عام تبلغ:
عن المنظمة لغير موظفيها ،بمدى التغطية
َّ
(أ)

في حالة الوفاة 120 000 :من دوالرات الواليات المتحدة؛

(ب) في حالة العجز الكلي الدائم 240 000 :من دوالرات الواليات المتحدة؛
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(ج) بالنسبة للعجز الجزئي الدائم :نسبة مئوية من مبلغ قدره  240 000من دوالرات الواليات المتحدة؛
(د)

بالنسبة للعجز الكلي المؤقت :ت ُحدد النسبة وفقا ً لبوليصة التأمين المنطبقة وقت اإلصابة بالعجز.

.9

في مهمة رسمية (بما في ذلك دورات المجلس التنفيذي)

سفر رئيس المنظمة

)(WMO

درجة السفر
بالقطار

ً
بحرا

جو ًا

الدرجة األولى

الدرجة األولىدرجة رجال األعمال

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية /درجة رجال األعمال ،عند االنطباق( .مقصورة نوم فردية عند السفر ليالً)
معدالت البدل اليومي لبدل اإلقامة أثناء االنتقال واإلقامة في مكان االجتماع؛
 7من دوالرات الواليات المتحدة أكثر من المعدل المخصص لألمين العام المحدد في النظام األساسي لموظفي
المنظمة ) (WMOلألماكن المناسبةالمعدل الموحد للبدل ) ،(DSAحسبما حددته األمم المتحدة.
.10
(أ)

أعضاء المجلس التنفيذي (عند سفرهم لحضور دورات المجلس التنفيذي) ،باستثناء الرئيس
عام
يحق لجميع أعضاء المجلس التنفيذي فيما عدا الرئيس (انظر الفقرة  )9استرداد تكاليف االنتقال ،و /أو دفع
الحصول على بدالت اإلقامة لهم أثناء االنتقال لغرض حضور دورات المجلس التنفيذي ،وفق الشروط المبينة
أدناه.
في حالة وجود موانع ال يمكن تفاديها تحول دون حضور رئيس اتحاد إقليمي ما دورة ما ،يجوز دفع النفقات
ذاتها للبديل.
في حاالت استثنائية ،تُدفع النفقات ذاتها للشخص الذي يحل محل عضو ما ،عندما ال يتسنى لألخير الحضور.

(ب) درجة السفر

بالقطار

ً
بحرا

جو ًا

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية

الدرجة االقتصادية /درجة رجال األعمال ،عند االنطباق.
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليالً)
(رهنا ً بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جواً)
(ج) بدل اإلقامة:
’‘1

يُدفع بدل اإلقامة عن فترة االنتقال بمعدالت البدل اليومي التي وضعتها األمم المتحدة لألماكن المالئمة،
لألعضاء الذين يختارون استرداد تكلفة انتقالهم.
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(د)

’‘2

يُدفع بدل اإلقامة لفترة حضور دورات المجلس التنفيذي التي ت ُعقد على نحو مستقل عن دورات المؤتمر،
عند الطلب ،بدالً من تكاليف االنتقال( ،أي أجور السفر ،وبدل اإلقامة اليومي أثناء االنتقال ،والمصروفات
النثرية في محطات المغادرة والوصول ،إلخ ).وفق الشروط التالية:

)(1

ّ
المعدل السائد فيحسبما تحدده األمم المتحدة لهذا النوع من
يكون المعدّل المنطبق الموحد للبدل ) (DSAهو
البدل؛.

)(2

المدفوعات المقدمة بموجب هذه القاعدة نتيجة لممارسة عضو المجلس التنفيذي الخيار المتاح له ،تلغي
تلقائيا ً استحقاقه السترداد تكاليف االنتقال المنصوص عليها في أي قاعدة أخرى.

أقل البلدان نمواً
بغض النظر عن الفقرات (أ) ،و(ب) ،و(ج) الواردة آنفاً ،تُدفع نفقات السفر وبدل اإلقامة كالهما ،عند الطلب،
ألعضاء المجلس التنفيذي من أقل البلدان نمواً ) (LDCsإذا كانوا في حاجة إلى هذا الدعم لتمكينهم من المشاركة
الكاملة في دورات المجلس التنفيذي.

وتضطلع األمم المتحدة بإعداد قائمة أقل البلدان نمواً.
.11

المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون لرؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم لحضور دورات
المجلس التنفيذي)

الترتيبات المادية لهذا الحضور هي ذاتها الترتيبات المطبّقة على رؤساء االتحادات اإلقليمية بصفتهم أعضاء في المجلس
التنفيذي.
.12

رؤساء االتحادات اإلقليمية (عند سفرهم في مهام رسمية للمنظمة ) (WMOغير حضور دورات المجلس
التنفيذي)

درجة السفر
بالقطار

ً
بحرا

جو ًا

الدرجة األولى
رجال األعمال ،عند االنطباق.

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية /درجة

الدرجة االقتصادية
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليالً)
(رهنا ً بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جواً)
معدالت بدل اإلقامة اليومي
ّ
المعدل الموحد للبدل ) (DSAحسبما تحدده األمم المتحدة.
المعدالت حسبما وضعتها األمم المتحدة لألماكن المالئمة.
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رئيسا اللجنتين الفنيتين؛ ورئيس مجلس البحوث ) ،(RBورئيس الفريق االستشاري العلمي ) ،(SAPوالرئيس
.13
المشارك للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCوممثلو المنظمة ) (WMOفي اجتماعات
المنظمات الدولية األخرى؛ وأعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي ،والهيئات التأسيسية األخرى للمنظمة
) (WMOومجلس البحوث ،المأذون لها باالجتماع على نفقة المنظمة ) (WMOطبقا للمادة  31من الالئحة العامة؛
والخبراء المدعوون لالستشارة أو لحضور اجتماعات الهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOبناء على دعوة رؤساء
تلك الهيئات حينما تسمح اختصاصاتهم بذلك ،أو اجتماعات أخرى ،وكذلك الحلقات الدراسية أو المؤتمرات المرتبطة
بأنشطة مأذون بتنفيذها بناء على قرار للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.

درجة السفر
بالقطار

ً
بحرا

جو ًا

الدرجة األولى
رجال األعمال ،عند االنطباق.

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية /درجة

الدرجة االقتصادية
ّ
المعدل الموحد للبدل ) (DSAحسبما تحدده األمم المتحدة
(مقصورة نوم فردية عند السفر ليالً)
(رهنا ً بأال تتجاوز التكاليف اإلجمالية تكلفة السفر جواً)
معدالت بدل اإلقامة اليومي
المعدالت حسبما وضعتها األمم المتحدة لألماكن المعينة .ولن تدفع المنظمة ) (WMOنفقات السفر وبدل اإلقامة ،حسبما
ينطبق ذلك ،عن الفترة التي يكون خاللها رئيس اللجنة الفنية أو أي من األشخاص اآلخرين المذكورين آنفا ً مدرجا ً في
وفد عضو يحضر دورة الهيئة التأسيسية المعنية.
.14
(أ)

المندوبون الرئيسيون للبلدان منخفضة الدخل ،الذين يحضرون دورات اللجنتين الفنيتين
عام
يحق للمندوبين الرئيسيين من البلدان منخفضة الدخل استرداد تكاليف االنتقال و /أو تلقي بدالت اإلقامة بغرض
حضور دورات اللجنتين الفنيتين بالشروط المبينة أدناه.
في حاالت استثنائية ،ت ُدفع النفقات ذاتها للمندوب الذي يحل محل العضو الرئيسي ،عندما ال يتسنى لألخير
الحضور.

(ب) درجة السفر

بالقطار

ً
جوا

الدرجة األولى

الدرجة االقتصادية
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(ج) بدل اإلقامة ):(DSA
يُدفع بدل اإلقامة لفترة حضور دورات اللجنتين الفنيتين ،عند الطلب ،عوضا ً عن تكاليف االنتقال ،وفق الشروط
التالية:

(د)

-

ّ
المعدل الموحد للبدل ) (DSAحسبما تحدده األمم المتحدة.

-

المدفوعات المقدمة بموجب هذه القاعدة ،نتيجة لممارسة المندوب الخيار المتاح له ،تلغي تلقائيا ً استحقاقه
السترداد تكاليف االنتقال المنصوص عليها في أي قاعدة أخرى.

أقل البلدان نمواً
بغض النظر عن الفقرات (أ) ،و(ب) ،و(ج) الواردة آنفا ً ،ت ُدفع نفقات السفر وبدل اإلقامة كالهما ،عند الطلب،
للمندوبين الرئيسيين من أقل البلدان نمواً ) (LDCsإذا كانوا في حاجة إلى هذا الدعم لتمكينهم من المشاركة الكاملة
في دورات اللجنتين الفنيتين.

تضطلع األمم المتحدة بإعداد قائمة أقل البلدان نمواً
.15

)(LDCs

حاالت استثنائية

لدى تطبيق هذه القواعد ،قد يتعين على األمين العام استخدام سلطته التقديرية في حاالت االعتالل الصحي.

القرار

(EC-73) 28

االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة

)(IOC

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  – (Cg-18) 9المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات،

)(3

القرار  XXX-2الصادر عن اللجنة ) – (IOCالمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )،(IOC

)(4

القرار  – (Cg-18) 65المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمحيطات،

وإذ يشيد بعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة ،ونجاح إصالح المنظمة ) (WMOباتباع نهج
نظام األرض وإنشاء هياكل جديدة تشمل لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية
ذات الصلة ) ،(SERCOMولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMومجلس البحوث،
وإذ يشيد أيضا بالخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020والطبيعة الشاملة ألنشطة المحيطات في
المنظمة )،(WMO
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يحيط علما بما قام به الرؤساء المشاركون وأعضاء المجلس التعاوني المشترك ) (JCBبين المنظمة ) (WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ) – (IOC-UNESCOوالذي يضم ممثلين عن المنظمة )(WMO
واللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية – من عمل إلعداد مسودة االستراتيجية
التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة )،(IOC
وقد نظر في توصية اللجنة االستشارية للسياسات ) ، (PACالواردة في التقرير الذي أعده رئيس اللجنة
(وثيقة المعلومات )،)EC-73/INF. 2.5(1

)(PAC

وقد بحث الوثيقة المتداولة الواردة في مرفق هذا القرار  :مسودة االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة
) (WMOواللجنة )،(IOC
يعتمد االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCبصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار،
رهنا ً باعتمادها بالتوازي من جانب الجمعية الحادية والثالثين للجنة )(IOC؛
يشكر الرؤساء المشاركين وأعضاء المجلس التعاوني المشترك ) (JCBعلى جهودهم؛
يطلب من المجلس التعاوني المشترك ) (JCBمواصلة العمل في كل من المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلتحديد وتعزيز
إجراءات التنفيذ ذات األولوية دعما ً لالستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC؛
يطلب أيضا من األمين العام نشر االستراتيجية المشار إليها أعاله ،وتوفير الدعم الالزم من األمانة للمجلس التعاوني
المشترك ) (JCBلتنفيذ هذه االستراتيجية؛
يطلب كذلك من األمين العام تيسير إعداد خطة تنفيذ للمنظمة ) (WMOبشأن المحيطات للتركيز على مختلف أنشطة
المنظمة ) (WMOالخاصة بالمحيطات ،بما يتماشى مع الخطتين االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوكمتابعة
لإلطار التعاوني للمنظمة ) (WMOبشأن المحيطات (القرار )(Cg-18) 65؛
يطلب من اللجنة ) (SERCOMواللجنة ) (INFCOMومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية والفريق المعني بتطوير
القدرات وأي هيئة فرعية أخرى ذات صلة ،تحديد إجراءات التنفيذ ذات األولوية دعما ً إلعداد مسودة الخطة التنفيذية
للمنظمة ) (WMOبشأن المحيطات؛
يدعو األعضاء المعنيين إلى:
)(1

النظر على الصعيد الوطني في األنشطة التي تركز على المحيطات ،بالتعاون مع الوكاالت المتعددة من خالل
نهج تعاوني إقليمي؛

)(2

المساهمة في عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة للفترة .2030-2021

492
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مرفق القرار

(EC-73) 28

االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة
2025-2022

 4أيار /مايو
تم النسخ والتحرير في  21أيار /مايو 2021
لتقديمها إلى اللجنة ) (IOCوالمنظمة )(WMO
2021

)(IOC
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معلومات أساسية
في عام  ،2019كلفت الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والدورة الثالثون للجنة
.1
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOC-UNESCOبإنشاء مجلس تعاوني مشترك بين المنظمة )(WMO
واللجنة ) .(IOCوهذا المجلس التعاوني المشترك ) (JCBهو هيئة توجيهية ،أُنشئت لتعزيز التعاون بين الهيئات ذات
الصلة التابعة للجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOعلى مستوى رفيع ونطاق واسع بهدف العمل جنبا ً إلى جنب للنهوض
بجميع جو انب سلسلة القيمة المتعلقة بخدمات الرصد ،والقدرات التنبؤية ،وإدارة /النفاذ إلى البيانات ،والبحوث،
والخدمات العالمية واإلقليمية وبناء القدرات .ونيابةً عن المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCأعد المجلس التعاوني
المشترك ) (JCBهذه االستراتيجية التعاونية للحفاظ على الر وابط بين دوائر الطقس والماء والمناخ والمحيطات،
وتعزيزها وتوطيدها من أجل تحقيق رؤى كل من اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) ،(WMOاستنادا ً إلى تاريخ طويل من
التعاون المشترك.

األطر وتوليد القيمة بشكل جماعي
قطعت البلدان التزامات جماعية ومتزامنة للحد من مخاطر الكوارث ،والعمل المناخي ،والتنمية المستدامة
.2
من خالل منظومة األمم المتحدة .ويعزز العمل الذي تقوم به المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCكل على حدة ،وكذلك
عملهما المشترك ،على تعزيز هذه الخطى المعنونة "من أجل الناس والكوكب" من خالل توفير الدعم الالزم في المسائل
الفنية والعلمية والتنبؤية والتشغيلية.
واللجنة ) (IOCوالمنظمة
.3
إسهام اتهما فيما يلي:

)(WMO

شريكان طبيعيان ،وسيؤدي التعاون المستمر بينهما إلى تعظيم

•

النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام  2030والعديد من أهداف التنمية المستدامة .وفي سياق متصل،
سيولد عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة للفترة ( 2030-2021عقد المحيطات)
حلوالً تحويلية لعلوم المحيطات لدعم توفير البيانات والمعلومات والمعارف الالزمة سريعا ً توخيا ً لجودة
األداء في المسائل المتعلقة بالمحيطات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

•

الحفاظ على سالمة البشر والوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها ،على النحو المحدد في إطار ِسنداي
للحد من مخاطر الكوارث  2030-2015واالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار.(SOLAS 1960) 1960 ،

•

منع التدخل البشري المحفوف بالمخاطر في النظام المناخي ،وهو هدف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ )(UNFCCC؛ والحد من مخاطر وآثار تغير المناخ من خالل اتفاق باريس؛ وتطوير
المعارف والتنبؤات المناخية المستندة إلى العلوم ،ودمجها في التخطيط والسياسات والممارسات ،وهي
رؤية اإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS

•

عدم تخلف أي طرف عن الركب ،ودعم البلدان األقل نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية
الصغيرة النامية ) (SIDSفي مواجهة تحديات كل منها ،ال سيما من خالل إجراءات العمل المعجَّل للدول
الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا).

تحقق المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCمنافع مجتمعية من خالل سالسل القيمة الخاصة بعمليات الرصد
.4
وإدارة البيانات ونظم التنبؤ والخدمات التشغيلية ،التي تتدفق من بنية أساسية مشتركة من خالل البحث العلمي،
والتقييمات وتأثير السياسات .ومن شأن التعاون والتصميم المشترك واإلبداع المشترك أن يدعم عمل أعضاء المنظمة
) (WMOوالدول األعضاء في اللجنة ) ،(IOCبما في ذلك من خالل النُهج اإلقليمية وتطوير القدرات.
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الرؤية
تنص رؤية الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOعلى أننا سنشهد بحلول عام  2030عالما ً "تكون فيه
.5
جميع األمم ،ال سيما األكثر ضعفاً ،أقدر على مقاومة العواقب االجتماعية – االقتصادية لظواهر الطقس والمناخ والماء
المتطرفة ،والظواهر البيئية المتطرفة األخرى؛ وقادرة على دعم تنميتها المستدامة من خالل تقديم أفضل الخدمات
الممكنة ،سواء كانت على البر أو في البحر أو الجو".
وتتمثل رؤية االستراتيجية لمتوسطة األجل للجنة ) (IOCللفترة  2029-2022في "الجمع بين الحكومات
.6
والمجتمع العلمي للتوصل إلى "المعارف العلمية التي نحتاجها من أجل المحيط الذي ننشده"" ،أي محيطا ً نظيفا ً وصحيا ً
وقادراً على المقاومة ومنتجا ً ومتوقعا ً وآمنا ً ويمكن الوصول إليه وملهما ً وجذاباً ،بحيث يفهم المجتمع ويقدّر المحيط من
منظور رفاهية اإلنسان والتنمية المستدامة.
وتستوفي المنظمتان الرغبة في تعزيز األعضاء /الدول األعضاء في بناء قدراتهم على المقاومة والحد
.7
من المخاطر ،ودعم التنمية المستدامة الوطنية والعالمية .وحسب طبيعة كل منظمة ،تؤكد المنظمة ) (WMOعلى
الخدمات والعواقب المرتبطة بالطقس والمناخ والماء ،بينما تؤكد اللجنة ) (IOCعلى الفهم العلمي والحلول العلمية
لعالم المحيط ككل ،بما في ذلك صحة المحيط .ويلزم التسليم باالختالفات ،إال أنها ال تنتقص من العناصر المشتركة
بين رؤية كل من المنظمتين.

المهمة واألهداف
تتمثل مهمة اللجنة ) (IOCفي "تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء
.8
القدرات ،من أجل تعلم المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية وتطبيق هذه المعارف لتحسين اإلدارة
والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية ،وعمليات صنع القرار في الدول األعضاء فيها" .واألهداف رفيعة المستوى
للجنة ) (IOCهي:
•

محيطات صحية وخدمات مستدامة للنظم اإليكولوجية للمحيطات

•

نظم إنذار فعالة ،والتأهب ألمواج تسونامي وغيرها من األخطار المتعلقة بالمحيطات

•

القدرة على مقاومة تغير المناخ والمساهمة في تخفيف آثاره

•

خدمات قائمة على أسس علمية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات

•

بُعد النظر في القضايا الناشئة في علم المحيطات.

وتتمثل مهمة عقد المحيطات ،الذي تنسقه اللجنة ) (IOCنيابة عن منظومة األمم المتحدة ،في "إيجاد حلول
.9
تحويلية لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة ،والربط بين الناس والمحيطات".
وتتمثل مهمة المنظمة ) (WMOفي "تيسير التعاون على نطاق عالمي في مراقبة التغيرات في الطقس
.10
والمناخ والماء وغيرها من الظروف البيئية ،والتنبؤ بها من خالل تبادل البيانات ،والمعلومات والخدمات ،والتوحيد
القياسي والتدابير والتطبيق والبحث والتدريب" .والمنظمة ) (WMOهي الصوت الرسمي بشأن حالة وسلوك الغالف
الجوي لكوكب األرض ،وتفاعله مع اليابس والمحيطات ،والطقس والمناخ الذي ينتجه ،والتوزيع الناتج لموارد المياه.
وتتبنى غايات المنظمة ) (WMOطويلة األمد وأهدافها االستراتيجية نهجا ً شامالً لنظام األرض ،مع التركيز بقوة على
الموارد المائية والمحيطات .وتشمل غايات المنظمة ) (WMOطويلة األمد ما يلي:
•

تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل

•

تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض
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•

االرتقاء بالبحوث الموجهة

•

سد الفجوة في القدرات بشأن خدمات الطقس والمناخ والخدمات الهيدرولوجية وما يتصل بذلك من
خدمات بيئية

•

إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها لوضع وتنفيذ سياسات وصنع قرارات فعالة.

وللمنظمتين مهمتان تكمل كل منهما األخرى في التعاون الدولي ،في مجاالت التحالف الوثيق .وثمة قواسم
.11
مشتركة في أهدافهما التي تركز على نظم اإلنذار المبكر باألخطر ،وفهم ومراقبة أجزاء من نظام األرض ،والقدرة على
مقاومة تغير المناخ وتقلبيته ،وعمليات الرصد ،والبحوث وتطوير القدرات .وتكمن االختالفات بينهما في نطاق
المواضي المتناولة .ولكن المكونات المتداخلة بينهما والمتعلقة بالمحيطات ،على اعتبار أن المحيط جزء ال يتجزأ من
نظام األرض ،تشكل األساس إلقامة شراكة تكافلية.

العوامل الدافعة الرئيسية
تقر المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCسويا ً العوامل الدافعة المجتمعية الرئيسية التالية ،فيما يتعلق بالمخاطر
.12
واالقتصاد والتنمية المستدامة:
•

تحسين مهارات التنبؤات بالطقس على المديين المتوسط والطويل من خالل إدراج بيانات المحيطات في
النماذج المقترنة للتنبؤ بالمحيطات والغالف الجوي.

•

ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة شديدة التأثير لها عواقب وخيمة على سالمة البشر واالقتصادات
الوطنية والبيئات الحضرية والريفية واألمن الغذائي والمائي .ووفقا ً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) (IPCCالمشتركة بين المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPمن المتوقع حدوث
هذه الظواهر المتطرفة بتواتر و /أو شدة أكبر في ظل استمرار ارتفاع تركيزات غازات االحتباس الحراري.

•

تؤثر تقلبية المناخ وتغيره على العديد من العناصر التي تعتمد عليها رفاهية اإلنسان .فهما يعدالن أنماط
هطول األمطار والجفاف ،ومستوى سطح البحر ،وتآكل السواحل .وتضيف التغيرات في درجات الحرارة
وإزالة األكسجين وتحمض المحيطات الضغط على النظم اإليكولوجية وتؤثر على السلع والخدمات التي
تقدمها هذه النظم.

•

يتواصل تطوير السواحل بوتيرة سريعة ،مما يزيد من تعرض المجتمع لألخطار المتعلقة بالمحيطات.

•

تقدّر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) (OECDأن اقتصاد المحيطات قد ولّد  1.5تريليون
دوالر أمريكي في عام  .2010ورهنا ً بمسارات تغير المناخ ،فإن هذا االقتصاد لديه القدرة على تجاوز
معدل نمو االقتصاد العالمي .والمعارف والمعلومات المتعلقة بالمحيطات والطقس والمناخ والماء ضرورية
إلدرار األرباح ،وإيجاد الوظائف ،وحماية سبل العيش وتطوير اقتصاد المحيطات بطريقة مستدامة.

•

المحيط مصدر محتمل إليجاد حلول لتخفيف حدة تغير المناخ ،ولكثير من أبعاد أي اقتصاد مستدام
للمحيطات .ويمكن للخدمات المناخية أن تضيف قيمة كبيرة إلى كفاءة اإلدارة المتكاملة للمحيطات.

الفرص الشاملة
اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOلديهما بالفعل تاريخ حافل في الشراكات .وبنا ًء على ذلك ،ثمة فرصة
.13
لتعزيز الشراكة في األنشطة القائمة والناشئة وفي سياق نهج نظام األرض ،واالستجابة للعوامل الدافعة المجتمعية.
ويتيح التقدم السريع في العلم والتكنولوجيا الفرصة للمنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCللعمل بشكل تعاوني من أجل تحسين
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الخدمات متعددة التخصصات وتيسير وصول البلدان النامية إليها بصورة أكبر .وتساهم خدمات الطقس والماء والمحيطات
والمناخ المتطورة في التخطيط وصنع القرارات بفعالية وسريعاً ،مما يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية أكبر.
وعالوة على ذلك ،وفي ظل ظهور أشكال جديدة للقياس واستخدامات جديدة لها ،سيتزايد اعتماد الدول
.14
األعضاء في اللجنة ) (IOCوأعضاء المنظمة ) (WMOعلى مؤسساتنا للحصول على هذه المعلومات ال محالة .والتشارك
في تعزيز الرصد العالمي والطقس العددي ،ونظم التنبؤ بالمحيطات والمناخ ،بما في ذلك التطورات التكنولوجية
الحديثة ،سيوفر أساسا ً للوفاء بكفاءة باالحتياجات المتزايدة إلى قرارات مؤثرة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من
التطبيقات ،بدءاً من السالمة العامة والنقل العام ،ووصوالً إلى الزراعة والطاقة والصحة وإدارة موارد المياه.

الشكل :سلسلة القيمة (األزرق) ،ودورات التعقيبات (األخضر) ،والعوامل التمكينية (البرتقالي) عبر البنية التحتية لألرصاد الجوية
والمحيطات ،وتقديم الخدمات ومنصات التفاعل بين العلوم والسياسات التي تغطيها هذه االستراتيجية التعاونية .وقد يؤدي العمل
معاً على المستوى االستراتيجي إلى جعل البنية التحتية أكثر تكام ً
ال وسالسة وقابلية للتشغيل البيني ،وتعزيز الخدمات التشغيلية،
وتعزيز البحوث المبتكرة المتعددة التخصصات وتحويل منصات التفاعل بين العلوم والسياسات (األحمر).
وفي النهاية ،سيؤدي هذا العمل إلى تحسين النتائج المجتمعية المتعلقة بالطقس ،والمناخ ،والكوارث ،واالقتصاد ،والعمل المناخي
والتنمية المستدامة.

ويوضح الشكل أعاله نوعين من سالسل القيمة المستمدة من البنية التحتية المشتركة للرصدات ،وإدارة
.15
البيانات والتنبؤ بها ،بما في ذلك فرع يقدم خدمات تشغيلية وآخر يعالج منصات التفاعل بين العلوم والسياسات .وسيؤدي
تعزيز سالسل القيمة هذه عبر دوائر المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCإلى تحسين النتائج المجتمعية .وسيعتمد ذلك أيضا ً
على التفاعل مع المستخدمين ،وتقييم سالسل القيمة والتصميم المشترك للتغييرات التجاوبية .وتشمل العوامل التمكينية
عبر مساحات األرصاد الجوية والمحيطات البحث والتطوير ،وهو عامل يحقق تطورات تشغيلية وكذلك تطورات متعلقة
بالسياسات ،وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات ،واتباع النُهج اإلقليمية المناسبة وبناء قدرات جميع األعضاء والدول
األعضاء على المشاركة من أجل منافعهم الوطنية واإلقليمية.
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ومن خالل هذه االستراتيجية التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) ،(IOCمن المتوخى إقامة
.16
شراكة معززة من شأنها أن تقرب اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOبشكل أوثق في تحقيق منافع متبادلة لكل من
األعضاء والدول األعضاء .ويعني ذلك اتباع نهج أكبر لنظام األرض ،إلى جانب نظم الرصد المتكاملة ،ونظم البيانات
والمعلومات القابلة للتشغيل البيني ،ونظم التنبؤ والتوقعات ،والخدمات التشغيلية المعززة ،والبحوث المبتكرة والمتعددة
التخصصات ،والمدخالت العلمية التحويلية في عمليات السياسة.

النهج
ينبغي أن تتعاون المنظمة ) (WMOمع اللجنة ) (IOCبشأن النُهج الستة التالية:

.17

.1

التواصل والتعاون من أجل التعزيز االستراتيجي المتبادل

انطالقا ً من إدراك المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCللغايات المشتركة والحاجة الملحة إلى إذكاء الوعي
.18
بالنُهج العلمية والفنية التي يمكنهما وضعها لحل التحديات المجتمعية ،بما في ذلك ألصحاب المصلحة الوطنيين
والعالميين وواضعي السياسات وصانعي القرارات وعامة الجمهور األوسع نطاقاً ،ينبغي للوكالتين أن يعززا التعاون في
مجال التواصل مع األطراف المعنية المشتركة .وسيكون من المفيد تعزيز نُهج نظام األرض التي نُفذت بالفعل في
الوكاالت التمثيلية المشتركة للمنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCعلى المستوى الوطني – مع التركيز على األهداف
المشتركة .كما أن تعزيز االتصال الداخلي فيما بين شبكات الخبراء في المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCمهم أيضا ً
لتحسين التعاون وبناء مجتمع مشترك ومشارك .وحيثما توجد نجاحات ،ينبغي للجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOمعا ً تهيئة
الظروف لتكرارها وتوسيع نطاقها .ويُشجع أيضا ً تقديم المناصرة والتعلم من بعضنا بعضاً .ومن شأن القيام بذلك أن
يم ّكن من التعزيز االستراتيجي المتبادل لألنشطة والمصالح التعاونية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ).(IOC

.2

إعداد المعايير وأفضل الممارسات

لضمان تحقيق أقوى تأثير في تحقيق النتائج لمصلحة المجتمع ،ينبغي للجنة ) (IOCوالمنظمة
.19
إعداد مجموعة من المعايير وأفضل الممارسات يسهل الوصول إليها وقوية وتكميلية ،والحفاظ عليها .وينبغي أن تشجع
المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCعلى تطوير ونشر أفضل الممارسات وتحديد الفجوات في هذه المواد ،واالستفادة من
اإلطار التنظيمي اإللزامي للمنظمة ) ،(WMOعند االقتضاء .وسيؤدي تنسيق سياسات اللجنة ) (IOCوالمنظمة )(WMO
فيما يخص البيانات إلى تحقيق منافع متبادلة.
)(WMO

.3

تلبية االحتياجات إلى الخدمات والتجاوب مع التغيير

إدراكا ً بأن كالً من المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCيعمل لتطوير خدمات ومهارات جديدة وتعزيز
.20
الخدمات والمهارات القائمة ،لتحقيق منافع متعددة عبر سلسلة القيمة ،ينبغي أن تتعاون الوكالتان في تحديد ومراقبة
متطلبات المستخدمين ،وضمان مالءمة التغيير والتجاوب معه .وستتضمن المكونات الهامة لهذا العمل المشاركة في
تصميم وبناء مشروعات وخدمات للرصد والبيانات والبنى التحتية للتنبؤ والبحوث ،وتعزيز نقل التكنولوجيا
والمعلومات .وينبغي تهيئة الظروف للنُهج المبتكرة .ويكتسى تقييم ومرقبة التحسينات ،مع السعي إلى الحصول على
تعقيبات منتظمة من المستخدمين ،أهمية بالغة.

.4

دعم وتعزيز المبادرات ذات األولوية /التكميلية في سلسلة القيمة

في صميم التعاون بين اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOفي المسائل المتعلقة بالمحيطات ،من األهمية
.21
بمكان أن تدعم كلتا الوكالتين وتعزز المبادرات ذات األولوية والتكميلية على طول سلسلة القيمة .وفي هذا الصدد ،من
شأن تعزيز التعاون عبر سلسلة القيمة أن يعزز اإلرادة إلجراء بحوث سلسة شاملة لنظام العمليات تقدم نتائج ملموسة
وفعالة .وإضافة إلى ذلك ،فإن سد الجفوة بين العمل التكاملي للوكالتين من شأنه أن يعزز الفوائد للمستخدمين واألطراف
المعنية .وبالنظر إلى سلسة القيمة الكاملة ،تشمل بعض المبادرات البارزة الرئيسية للتركيز الموجه ما يلي:
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•

البحوث :تعزيز االبتكار التعاوني من كل من دوائر المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCبشأن االقتران
والتبادل بين المحيطات والغالف الجوي لدعم التطورات عبر مجموعة واسعة من علوم الطقس والمناخ
والمحيطات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

•

عمليات الرصد :العمل معا ً لتحديد ودعم عمليات الرصد (بما في ذلك عمليات الرصد الساتلية وفي الموقع
على حد سواء) ذات التأثير األكبر بالنسبة للمتطلبات إلى الخدمات المتوافقة مع بعضها بعضا ً وتقديم هذه
الخدمات ،ودعم التصميم األمثل للشبكات ،مع تعزيز التحالفات الدولية الستدامة نظم رصد المحيطات،
والربط في الجهود البحثية والتشغيلية.

•

إدارة البيانات :تنسيق أنشطة التوعية في دوائر اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOلتحديد المتطلبات إلى
استخدام وتوفير البيانات والمعلومات حول تقديم خدمات ونواتج مصممة خصيصا ً وذات أهمية مشتركة.
وقد يتضمن ذلك تحديد الفجوات ،ومواءمة سياسات البيانات ،وبناء استراتيجية مشتركة ،وتعزيز توفير
واستخالص البيانات على نطاق واسع عبر قطاع عريض من األطراف المعنية ،وإشراك األعضاء
والدول األعضاء في تطوير مشاريع بيانات مشتركة.

•

التنبؤات :تحديد اإلجراءات ذات األولوية من البحوث إلى العمليات ومن العمليات إلى البحوث ،كمشاريع
متفق عليها بشكل مشترك من جانب الدوائر البحثية والعلمية ،مع التركيز على /مجاالت مواضيعية
مشتركة من قبيل الطقس البحري شديد التأثير ،والتنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية ومشروعات
التنبؤات القطبية ،بما في ذلك تصميمها بشكل مشترك ،حسب احتياجات المستخدمين والتطورات البحثية.

•

الخدمات :إنشاء إطار للتصدي عالميا ً للغمر الساحلي ،والطوارئ البيئية البحرية وظواهر الطقس البحري
والساحلي الخطرة في نظام إنذار مبكر باألخطار المتعددة يم ّكن المستخدمين من الوصول إلى تنبؤات
موثوقة ودقيقة وإنذارات مبكرة في البحار وعلى طول السواحل .والتمكين من تحسين إدارة مخاطر تقلبية
المناخ وتغيره والتكيف مع تغير المناخ من خالل المعلومات المناخية ،ومنصات التفاعل مع المستخدمين،
والخدمات.

وفيما يتعلق بالمبادرات الرسمية القائمة التي تحظى برعاية مشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ):(IOC
.22
النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالبرنامج العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية )(WCRP؛ من المهم مواصلة تعزيزها في سياق هذه االستراتيجية ،باالشتراك مع رعاة مشاركين آخرين.
ومن األمور الهامة لقياس نجاح هذا النهج مراقبة وتقييم توافر المزيد من الرصدات والبيانات والتنبؤات
.23
والخدمات في الوقت المناسب للوكاالت المعنية باألرصاد الجوية والمحيطات.
وبدافع من إطار عقد المحيطات ،التصميم المشترك للمشروعات القائمة و /أو توسيع نطاقها من أجل
.24
تحقيق نتائج عالية القيمة في مجاالت الطقس والمناخ والحد من مخاطر الكوارث (بما في ذلك التركيز على المناطق
الساحلي ة والمناطق القطبية)؛ واالستجابة للتحديات المتعلقة بالبحوث والرصد والبنية التحتية للبيانات؛ والقيام ،عند
اإلمكان ،باستكشاف مشاريع شاملة.

.5

التعاون في مجال تطوير القدرات في المجاالت التي توجد فيها منافع متبادلة

تطوير القدرات والتدريب ونقل التكنولوجيا عناصر أساسية تعتمد عليها المصالح المتداخلة للمنظمة
.25
) (WMOواللجنة ) (IOCومخرجات كل منهما والمستفيدين .وفي المجاالت ذات األهمية المشتركة ،سيستفيد األعضاء
والدول األعضاء على حد سواء استفادة كبيرة من المبادرة المشتركة لتطوير القدرات والتدريب .وينبغي إيالء اهتمام
خاص للوكاالت الوطنية المشتركة بين اللجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOلتقليل عدد األنشطة المزدوجة .ويلزم توثيق
التعاون بين المبادرات والبنى التحتية القائمة للتدريب وتطوير القدرات – بما في ذلك على سبيل المثال بين مراكز
التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOومراكز التدريب على ممارسات التبادل الدولي للبيانات والمعلومات
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األوقيانوغرافية ) .(IODEوينبغي منح األولوية للدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSوأقل البلدان نمواً التي لديها
مجتمعات ساحلية كبيرة وتعتمد على االقتصاد البحري.

.6

اتباع ُنهج إقليمية مشتركة

بالرغم من أن الهياكل اإلقليمية للجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOال تتوافق تماما ً من الناحية الجغرافية،
.26
ثمة ميزة لمعالجة االعتبارات اإلقليمية من أجل ت عزيز الشراكات بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمجتمع
األوسع من األطراف المعنية ذات المصالح المشتركة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل األهداف ال ُمدرجة في إطار كل
مكون من مكونات سلسلة القيمة ،وكذلك في تطوير القدرات .وينبغي أيضا ً استخدام األطر اإلقليمية المفيدة القائمة
(من قبيل المراكز المناخية اإلقليمية ) ، (RCCsوالمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) ،(RCOFsوالتحالفات اإلقليمية
للنظام ) )(GOOSوينبغي أن تعمل الهيئات اإلقليمية معا ً لتعزيز األهداف المشتركة .ومن الناحية المثالية ،يمكن
تجميع ذلك في بيان إقليمي شامل بشأن العمل معاً ،يتضمن إشارات إلى أولويات واستراتيجيات إقليمية محددة ،فضالً
عن التعاون بين المناطق ذات الخصائص المماثلة .ومن الضروري التنسيق والمتابعة بين المكاتب اإلقليمية التابعة
للجنة ) (IOCوالمنظمة ) (WMOداخل األقاليم .ويمكن أيضا ً تعزيز الشراكة من خالل المكاتب اإلقليمية التابعة
للمنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالتي تصل بين األقاليم وتقدم تعقيبات منتظمة لمقر كل من اللجنة )(IOC
والمنظمة ) (WMOوالهيئات الفنية.
وسيتطلب تنفيذ هذه النُهج اتخاذ إجراءات موجهة ،يؤدي فيها المجلس التعاوني المشترك ) (JCBدوراً
.27
إرشاديا ً وتحفيزيا ً شامالً.
مرفق
قائمة االختصارات
GCOS

النظام العالمي لرصد المناخ

GOOS

النظام العالمي لرصد المحيطات

IOC
IPCC

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

JCB

المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة

O2R

من العمليات إلى البحوث

ODIS
OECD

نظام معلومات وبيانات المحيطات
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

R&D

البحث والتطوير

R2O

من البحوث إلى العمليات

S2S

مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى الفصلية

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

WCRP

البرنامج العالمي للبحوث المناخية

WMO

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

)(IOC
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القرار

(EC-73) 29

استعراض اختصاصات فريق التنسيق المناخي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 20مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ
القرارات،

)(2

القرار  – (Cg-18) 21تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

)(3

القرار  - (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية،

)(4

)(5

المقرر  - (EC-72) 9تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون
اإلقليمية،
القرار  - (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات غير التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية
والسبعون للمجلس التنفيذي،

وقد نظر في توصيات فريق التنسيق المناخي ) (CCPولجنة التنسيق الفني )،(TCC
يوافق على االختصاصات المنقحة للفريق ) ،(CCPبصيغتها الواردة في المرفق  1من هذا القرار؛
يؤيد إنشاء ثالث هيئات فرعية تكون عضويتها واختصاصاتها على النحو الوارد في المرفقات  2و 3و4؛
يطلب من الفريق ) (CCPمواصلة النظر في اآلليات الكفيلة بتعزيز مكانة اإلطار العالمي للخدمات المناخية
وفعاليته وتنفيذه ،بما في ذلك جدوى الرعاية المشتركة لذلك اإلطار ،والشروع في إعداد خطة تنفيذية لإلطار )(GFCS
فيما بعد عام  ،2022وإبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز عن طريق موافاته بتقارير في دوراته المقبلة.
)(GFCS

مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  (EC-71) 4الذي لم يعد سارياً.

المرفق  1للقرار

(EC-73) 29

اختصاصات فريق التنسيق المناخي

.1

الوالية العامة

)(1

دعم لجنة التنسيق الفني ) (TCCفي تنسيق تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية للمنظمة
المتصلة بالمناخ؛

)(2

اإلشراف على تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSبالتعاون الوثيق مع اللجنة االستشارية للشركاء
) (PACالتابعة لإلطار )(GFCS؛

)(3

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) ،(GFCSباالسترشاد باإلطار القطري القائم على النتائج
لمساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار )(GFCS؛

)(WMO

وأهدافها
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)(4

تيسير توفير سلسلة قيمة كاملة من الخدمات المناخية على الصعيد القطري للقطاعات ذات األولوية التي تتأثر
بالمناخ ،وتوثيق المنافع االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها ،بالتعاون مع المنظمات الشريكة في مجال التنمية؛

)(5

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم الخدمات لدعم عمليات سياسات األمم المتحدة وأنشطتها المشتركة
المتعلقة بالمناخ والرفيعة المستوى؛

)(6

مواءمة وتنسيق مساهمات البرامج المكونة لبرنامج المناخ العالمي ) ،(WCPوال سيما النظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث المناخ ).(WCRP

.2

االختصاصات المحددة

)(1

تحديد أولويات أعضاء المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالخدمات المناخية ،وأولويات واحتياجات المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية ) (NMSوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) ،(NHSواألولويات واالحتياجات المرتبطة بأنشطة
الشركاء وبرامجهم الوجيهة؛

)(2

تنسيق جمع وإعداد المتطلبات من المعلومات والنواتج والخدمات المناخية ،والبحوث الداعمة عبر القطاعات ذات
األولوية والمنظمات الشريكة ،ومساهمات المنظمة ) (WMOفي الوفاء بهذه المتطلبات؛

)(3

تحديد االستراتيجية واألولويات واألهداف لتنفيذ اإلطار ) (GFCSمن خالل خطة تنفيذ اإلطار ) ،(GFCSبما في
ذلك األهداف الواردة في الخطة ،وتحديثها دوريا ً بحسب االقتضاء ،وتوجيه التنفيذ ومراقبته؛

)(4

دعم اللجنة ) (TCCفي مواءمة وتنسيق خطط العمل لتنفيذ غايات الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوأهدافها
المتصلة بالمناخ فيما بين اللجنتين الفنيتين ،وبرامج المنظمة ) ،(WMOوالبرامج الوجيهة المشمولة برعاية
مشتركة ،مع إيالء اهتمام خاص للتفاعالت المناخية مع الطقس والهيدرولوجيا؛

)(5

توفير إرشادات لوضع مشروعات متعلقة بالخدمات المناخية وضمان تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تلك
المشروعات ،بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الشريكة المعنية باإلطار ) (GFCSفي حاالت األنشطة المتعلقة
باإلطار )(GFCS؛

)(6

تيسير التنسيق بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsوالمراكز المناخية اإلقليمية
) ،(RCCsوالجماعات االقتصادية اإلقليمية ،والكيانات اإلقليمية األخرى (مثل مصارف التنمية اإلقليمية والمكاتب
اإلقليمية لمنظمات األمم المتحدة) ،فيما يتعلق بتطوير اإلطار ) (GFCSوتنفيذه على الصعيدين اإلقليمي والوطني،
وكذلك الخطط المتصلة بالخدمات المناخية ،بهدف تحديد االحتياجات واألولويات والفجوات اإلقليمية ،والمساهمة
في المنصات القطاعية اإلقليمية للسياسات والتفاعل مع المستخدمين بغية المشاركة في إعداد نواتج تستجيب
الحتياجات المستخدمين ،وتقييم جودة الخدمات المقدمة وفائدتها ،والحصول على تعقيبات المستخدمين واتخاذ
إجراءات بنا ًء عليها؛

)(7

تنسيق وتيسير تبادل المعارف والمعلومات بشأن تنفيذ الخدمات المناخية عبر البلدان واألقاليم والمنظمات الشريكة؛

)(8

تنسيق وتيسير دمج مدخالت أعضاء المنظمة ) (WMOوالشركاء في النواتج الرئيسية للمنظمة ) (WMOواإلطار
) ،(GFCSبما في ذلك تقرير حالة المناخ الصادر عن المنظمة ) ،(WMOوالنشرات الخاصة بغازات االحتباس
الحراري ،وتقارير النظام ) (GCOSبشأن حالة نظم الرصد العالمية المتعلقة بالمناخ وبشأن احتياجات التنفيذ،
وتقارير اإلطار ) (GFCSبشأن حالة الخدمات المناخية على الصعيد العالمي ،وإبالغ األعضاء بفرص استعراض
تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوتقاريرها الخاصة والتعليق عليها ،وإدراج نتائج
الهيئة ) (IPCCفي تقييمات المنظمة ) (WMOوالنظام )(GCOS؛
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)(9

مواءمة وتيسير دمج مدخالت البرامج المشمولة برعاية مشتركة من المنظمة ) (WMOومدخالت اإلطار
في عمليات السياسات الرفيعة المستوى المتعلقة بالمناخ ،بما في ذلك من خالل تقديم الدعم للهيئة )(IPCC؛

)(10

المساهمة ،بالتنسيق الفعال مع مجلس البحوث ،في تحديد فجوات المعارف والبيانات عبر سلسلة قيمة الخدمات
المناخية وتيسير البحوث الموجهة لسد فجوات المعارف وتحسين تغطية المؤلفات العلمية التي استعرضها
النظراء ،وتيسير الوصول إلى البيانات والمخرجات النموذجية المحسّنة في صفوف دوائر البحوث الدولية؛

)(11

تنسيق الدعم المقدَّم إلى األعضاء في مجال تطوير القدرات في إطار برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة
برعايتها من أجل تنفيذ اإلطار ) (GFCSوالسياسات المتعلقة بالمناخ ،بالتعاون الوثيق مع الفريق المعني بتطوير
القدرات )(CDP؛

)(12

تيسير وتعزيز التآزر بين اإلطار ) ،(GFCSواألطر اإلقليمية للخدمات المناخية ،واألطر الوطنية للخدمات
المناخية بغية ضمان التنفيذ الموحد لإلطار ).(GFCS

.3

)(GFCS

التشكيل

يتشكل الفريق ) (CCPمن األعضاء التاليين:
)(1

رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بدعم من رؤساء هيئات االتحادات اإلقليمية المعنية بالمناخ واإلطار )(GFCS؛

)(2

رئيسا اللجنتين الفنيتين ونوابهما؛

)(3

ممثل أو أكثر عن مجلس البحوث ورؤساء الهيئات الرقابية للبرنامج ) (WCRPوالنظام )(GCOS؛

)(4

ممثلون عن المؤسسات التي تمثل الركائز ومجاالت األولوية في اإلطار ) ،(GFCSفضالً عن المؤسسات األخرى
التي تشارك بفعالية في تمويل اإلطار ) (GFCSوتنفيذه؛

)(5

ممثل أو أكثر عن اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار )(GFCS؛

)(6

ممثل أو أكثر عن فريق التنسيق الهيدرولوجي )(HCP؛

)(7

ممثل أو أكثر عن الفريق )(CDP؛

)(8

ممثلون عن الكيانات التشغيلية التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بنظام معلومات الخدمات المناخية ) - (CSISبما
في ذلك المراكز العالمية إلنتاج التنبؤات ) ،(GPCsوالمراكز ) ،(RCCsوالمرافق الوطنية ) - (NMHSsومكتب
المشروع الدولي "مشروع مقارنة النماذج المتقارنة" وغيره من المنظمات والبرامج والمبادرات والهيئات
والهياكل اإلقليمية التي تتعامل مع مختلف النطاقات الزمنية المناخية والتي يُعد التعاون والتنسيق معها ضروريين
 وال سيما عن طريق المنتديات المناخية اإلقليمية والمنتديات األخرى  -بهدف تعزيز تنفيذ اإلطار )(GFCSوتعزيز مساهمات المنظمة ) (WMOفي توفير معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات والقرارات من خالل
تحسين االتساق والفعالية.

ويجوز دعوة أعضاء مكتب الهيئة ) (IPCCولجنتها التنفيذية إلى عرض نواتج الهيئة ).(IPCC
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اختصاصات وعضوية اللجنة االستشارية للشركاء
التابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

)(PAC

.1

الديباجة

نص القرار  - (Cg-18) 21تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSعلى استمرار عمل اللجنة االستشارية
للشركاء ) (PACالتابعة لإلطار ) ،(GFCSبحسب االقتضاء ،تحت مسؤولية فريق التنسيق المناخي ) ،(CCPوطلب من
المجلس التنفيذي تعديل اختصاصات اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSبالتشاور مع المنظمات األعضاء فيها،
بحسب االقتضاء.
وعمالً باختصاصات الفريق ) (CCPوالبنود المتصلة باإلطار ) (GFCSفي القرار  - (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل
المناخية ،أنشأت اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSفرقة عمل نظرت في المهام المحتملة للجنة ) (PACوقدَّمت
التوصيات التالية بشأن اختصاصات اللجنة ) (PACلينظر فيها الفريق ).(CCP

.2

االختصاصات

)(1

تعزيز تقديم سلسلة القيمة الكاملة للخدمات المناخية إلى القطاعات ذات األولوية من اإلطار ) ،(GFCSوتيسير
تبادل المعلومات عن أهداف أو مؤشرات األنشطة التي تضطلع بها المنظمات الشريكة؛

)(2

الترويج لألساليب وأنشطة التدريب واألدوات والمشروعات المتعلقة بالخدمات المناخية ،وتيسير وضع إرشادات
بشأن سبل إرشاد الخدمات المناخية لعمليات اتخاذ القرارات واإلجراءات المبكرة في المجتمعات المعرضة للخطر
فضالً عن العمليات والخطط الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا ً ) (NDCsوخطط التكيف الوطنية )(NAPs؛

)(3

توفير منصة للتعاون ،وتبادل المعلومات عن مبادرات الشركاء ،وعقد التحالفات والمناقشات االستراتيجية
الرفيعة المستوى من أجل التغلب على التنفيذ المجزأ لألنشطة على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني؛

)(4

تيسير تحديد النواتج المخصصة ذات األولوية العالية في المجاالت ذات األولوية لإلطار ) (GFCSعلى كل من
المستوى العالمي واإلقليمي والوطني ،والثغرات التي تعتري األولويات ،واالحتياجات ،على أساس المتطلبات من
حيث البيانات والنواتج والخدمات ،فضالً عن الفجوات واالحتياجات المرتبطة بالمعارف الالزمة لدعم البحوث،
عبر سلسلة قيمة الخدمات المناخية؛

)(5

تيسير تحديد المشروعات واألنشطة المحورية للنهوض بتنفيذ الخدمات المناخية في المجاالت ذات األولوية،
وتحديد أنشطة الشركاء التي يمكن ربطها واالستفادة منها لتعزيز النواتج؛

)(6

توفير آلية لتعزيز مكانة الخدمات المناخية وتوسيع شبكة األطراف المعنية لتشمل وسطاء المعامالت ،وأصحاب
األعمال الخيرية ،والمستثمرين الذين يؤثرون في اختيارات وإجراءات البلدان والمجتمعات المحلية؛

)(7

تيسير تحديد مجاالت تطوير الخدمات المناخية التي يمكن أن تستفيد من جهد دولي للتوحيد القياسي؛

)(8

تقديم توصيات وتيسير توثيق الممارسات الفضلى في مجال تطوير وتطبيق الخدمات المناخية وما يرتبط به من
تبادل للمعارف والمعلومات فيما بين األقاليم والبلدان والمنظمات الشريكة (األطراف المعنية)؛

)(9

المساهمة في التقييم والتوثيق المنهجيين للمنافع االجتماعية واالقتصادية للخدمات المناخية.
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.3

طريقة العمل

تعمل اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSبوصفها شبكة متسقة الهيكل .وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على األكثر،
على أن يُعقد اجتماعها الذي يسبق اجتماع الفريق ) (CCPقبل أسبوعين على األقل من اجتماع الفريق ).(CCP
ويعيِّن أعضاء اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSرئيسا ً لهم ونائبا ً له وأعضاء إضافيين يعملون بصفتهم ممثلين لهم
أمام الفريق ) (CCPويحلون محلهم عند االقتضاء.
وتتمثل واجبات رئيس اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSونائبه عندما يعمالن بصفتهما ممثلين للجنة ) (PACفيما يلي:
)(1

توجيه أنشطة اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSوتنسيقها؛

)(2

إشراك اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) ،(GFCSبحسب االقتضاء ،في المشاورات واالجتماعات حسبما ينجم عن
قرارات الفريق )(CCP؛

)(3

كفالة أن تكون أنشطة اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSمتفقة مع اختصاصاتها؛

)(4

تقديم تقرير موحد عن أنشطة اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) ،(GFCSوتقديم آرائها إلى الفريق ) (CCPإبّان دوراته.

.4

العضوية

العضوية في اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSمفتوحة أمام المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية
غير التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية ،وشركاء التنمية الدوليين ،والمنظمات الدولية غير الحكومية ،مع االمتثال
لسياسات المنظمة ) (WMOولوائحها امتثاالً صارما ً.
ويجوز لرئيس اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSأن يدعو خبراء إلى المشاركة في دورات أو اجتماعات اللجنة
) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSبصفة مراقب.
ويجوز للجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSأن تنشئ أفرقة عمل محددة الغرض تُح ّل بعد إنجاز مهمتها.
وتس ِ ّجل أمانة المنظمة ) ،(WMOتحت إشراف وإرشاد األمين العام للمنظمة ) ،(WMOالمنظمات الشريكة التي ترغب في
االنضمام إلى اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSفضالً عن الخبراء الذين يدعوهم رئيس اللجنة ) (PACبصفة
مراقب ،وتحافظ على تحديث هذا السجل.

.5

آلية اإلبالغ

ترفع اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) (GFCSتقاريرها إلى رئيس الفريق ) ،(CCPوتطلب إدراج تقاريرها في وثائق
المعلومات المقدَّمة إبّان اجتماعات الفريق ).(CCP

المرفق  3للقرار

(EC-73) 29

آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية

.1

)(GFCS

الديباجة

أيّد المجلس التنفيذي ،في المقرر  ،(EC-72) 9اقتراحا ً شامالً بشأن تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة
خصيصا ً على النطاقات دون اإلقليمية ،مع تقديم الخدمات على المستوى القطري .ويس ِلّم المقرر بأن تعزيز وإحكام
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ممارسات وإجراءات تبادل البيانات والنواتج لتفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية وما يرتبط بها من نواتج مصممة
خصيصا ً سيعززان مواصلة تفعيل نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISعلى النطاقات دون اإلقليمية دعما ً لتقديم
الخدمات على المستوى القطري بوجه عام .ولذلك ،سيشجّع المقرر على المدى البعيد مواصلة تفعيل النواتج والخدمات
المعدة خصيصا ً على نطاقات زمنية متعددة ،بما في ذلك باالستناد إلى البيانات التاريخية ومراقبة المناخ والنطاقات دون
الموسمية والسنوية إلى العقدية لتغيّر المناخ.
وكان االقتراح المقدَّم في المقرر  (EC-72) 9ثمار التعاون بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين وغيرها من الهيئات
عن طريق سلسلة اجتماعات آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSالتي أُنشئت بموجب المقرر 16
) .(EC-68وقد حددت اآللية المنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية بوصفها منصة رئيسية ،ووضعت قائمة مرجعية
للخدمات المناخية يستخدمها األعضاء حاليا ً في تحديد القدرات الالزمة لتعزيز تنفيذ الخدمات المناخية .وتشمل
االستخدامات اإلضافية لتلك البيانات تقديم دعم مخصص لمساعدة األعضاء في مجال تنمية القدرات ورصد التنفيذ.
وتُقدَّم النتائج سنويا ً في التقارير عن حالة الخدمات المناخية التي تُعدّها المنظمة ) (WMOوشركاؤها عن طريق اإلطار
) (GFCSبنا ًء على دعوة مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس.
وستؤدي مواصلة العمل بآلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSبوصفها هيئة فرعية للفريق ) (CCPإلى
تعزيز التفاعل المستمر بين الكيانات الالزمة لتنفيذ المقرر ورصد نتائجه ونواتجه.

.2

االختصاصات

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSبما يتماشى مع المقرر .(EC-72) 9

.3

طريقة العمل

ستعقد آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSاجتماعا ً سنويا ً على األقل باستخدام التكنولوجيا االفتراضية
قدر اإلمكان .ورئيس اآللية هو رئيس الفريق ) (CCPأو من يعيّنه أو من ينتخبه أعضاء الفريق ).(CCP

.4

العضوية

فريق مفتوح العضوية من ممثلي الهيئات المحددة في مرفق المقرر  (EC-72) 9ومراكز المنظمة ) (WMOوالمرافق
الوطنية ) (NMHSsوالمنظمات الشريكة التي تشارك بانتظام في المنتديات المناخية اإلقليمية.

.5

آلية اإلبالغ

ترفع آلية مساهمات المنظمة ) (WMOفي اإلطار ) (GFCSتقاريرها إلى رئيس الفريق ) ،(CCPوتطلب إدراج تقاريرها
في وثائق المعلومات المقدَّمة إبّان اجتماعات الفريق ).(CCP

المرفق  4للقرار

(EC-73) 29

مستشارو السياسات المناخية

.1

الديباجة

تدعم المنظمة ) (WMOعملية وضع السياسات عن طريق توفير معلومات موثوقة عن التخفيف من آثار تغيّر المناخ
وأنشطة التكيف والدعم الالزمة لتنفيذ التدابير الوجيهة بفعالية .وتعتمد المنظمة ) (WMOعلى أفضل الخبرات العلمية
المتاحة لدى المرافق الوطنية ) (NMHSsواألوساط األكاديمية التابعة ألعضائها والمراكز الدولية والمنظمات الشريكة.

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

506

وقد أنشأ المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،باعتماد القرار  - (Cg-18) 20مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم معلومات
وخدمات مناخية داعمة للسياسات واتخاذ القرارات  -إبّان دورته الثامنة عشرة فريقا ً معنيا ً بالتنسيق المناخي من أجل
تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي توفير معلومات وخدمات مناخية داعمة للسياسات والقرارات .ونسجا ً على
المنوال ذاته ،سلط المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOالضوء إبّان دورته الحادية والسبعين ،وتحديدا ً في مرفق القرار 4
) ،(EC-71على ضرورة تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي جدول أعمال السياسات المناخية الرفيع المستوى.
وسيق ّدِم مستشارو السياسات المناخية ،بوصفهم هيئة فرعية تابعة للفريق ) ،(CCPتوصيات بشأن انخراط المنظمة
) (WMOفي جدول أعمال السياسات المناخية الرفيع المستوى ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ واتفاق باريس ،فضالً عن الجوانب المتصلة بالمناخ في إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث ،وأهداف التنمية
المستدامة ،وغير ذلك من عمليات السياسات المناخية الرفيعة المستوى.

.2

االختصاصات

)(1

تنسيق مساهمات المنظمة ) (WMOفي تقديم الخدمات لدعم عمليات سياسات األمم المتحدة وأنشطتها المشتركة
المتعلقة بالمناخ والرفيعة المستوى عن طريق تنسيق التوصيات المقدَّمة مباشرةً إلى الفريق ) (CCPوهيئاته
الفرعية مثل اللجنة ) (PACالتابعة لإلطار ) ،(GFCSوإلى األعضاء وال سيما عن طريق الرسائل الرئيسية التي
يوجهها األمين العام إلى األعضاء ومشاركة المنظمة ) (WMOومساهماتها في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوغيرها من العمليات السياسية؛

)(2

تحديد االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مكانة وفائدة المنتجات الرائدة للمنظمة ) (WMOمثل التقارير السنوية
عن المناخ العالمي واإلقليمي ،والنشرة الخاصة بغازات الدفيئة ،والتقرير عن حالة الخدمات المناخية،
والبرامج التي تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها في إطار منظومة األمم المتحدة والمنتديات الرفيعة
المستوى للسياسات العلمية؛

)(3

تقديم توصيات لمواءمة وتعميم توقيت إصدار تقارير ومنتجات المنظمة ) (WMOونهجه على أساس دورات
التقييم الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCوتقويم الفعاليات التابعة التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

)(4

دعم ومساندة تحويل المعلومات العلمية إلى إجراءات وحلول لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ؛

)(5

تقديم المشورة بشأن الطريقة التي يمكن بها للمرافق الوطنية ) (NMHSsأن تساعد في معالجة الفجوات المعرفية
والمعلوماتية واالستجابة الحتياجات األطراف من حيث تحسين سلسلة القيمة الكاملة للمنظمة ) (WMOلتقديم
الخدمات المناخية والتي تمتد من أنظمة الرصد وتحليل البيانات إلى توفير معلومات مناخية خاصة لكل قطاع؛

)(6

إسداء المشورة بشأن أحدث النهوج والمتطلبات المحددة في عملية التفاوض على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بالبحوث واالحتياجات من حيث المعلومات بغية االستفادة من أفضل العلوم المتاحة.

.3

طريقة العمل

يجتمع مستشارو السياسات المناخية مرة واحدة في السنة قبل أسبوعين على األقل من اجتماع الفريق ) (CCPوقبل
شهرين على األقل من دورات مؤتمر األطراف في االتفاقية ) (UNFCCCبغية ضمان إتاحة توصياته للمحفلين
المذكورين آنفا ً.

.4

العضوية

يعمل مستشارو السياسات المناخية في إطار فريق مفتوح العضوية يُختار أعضاؤه من بين الممثلين النشطين وواسعي
المعرفة من المرافق الوطنية ) ،(NMHSsو /أو الذين يشاركون في الجوانب المتصلة بالمناخ من السياسات والعمليات
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المرتبطة بخطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث ،و /أو الذين يحضرون بانتظام
دورات مؤتمر األطراف في االتفاقية ) (UNFCCCبصفة مندوبين وطنيين ويكونون أعضاء في الهيئات المنشأة بموجب
تلك االتفاقية وتكون لديهم معلومات محدثة عن الجوانب المتصلة بالمناخ من سياسات العلوم على المستوى الدولي
الحكومي ،بما في ذلك منظومة األمم المتحدة .وسيُدعى موظفو أمانة االتفاقية ) (UNFCCCوأمانات العمليات األخرى
لألمم المتحدة إلى تزويد االجتماع بمعلومات محدَّثة.
وستُجرى المزيد من المشاورات بشأن طريقة ترشيح الرئيس ونائب الرئيس.

آلية اإلبالغ

.5

يرفع مستشارو السياسات المناخية تقاريرهم إلى رئيس الفريق ) ،(CCPويطلبون إدراج تقاريرهم في وثائق المعلومات
المقدَّمة إبّان اجتماعات الفريق ).(CCP

القرار

(EC-73) 30

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين وفي
المناطق الجبلية العالية )(EC-PHORS
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(2

القرار  - (Cg-18) 48التوجّهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في
الفترة المالية القادمة للمنظمة )،(2023-2020) (WMO

)(3

القرار  -(Cg-18) 49شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية،

)(4

القرار  - (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية،

)(5

القرار  - (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات غير التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية
والسبعون للمجلس التنفيذي،

)(6

القرار  - (INFCOM-1) 7الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

وقد درس التقرير النهائي للدورة العاشرة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات
في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية )( (EC-PHORS-10وثيقة المعلومات ))،)EC-73/INF. 2.5(10
وقد نظر في التوصيات الصادرة عن لجنة التنسيق الفني ) (TCCواللجنة االستشارية للسياسات )،(PAC
وإذ يشير إلى أن فريق الخبراء ) (EC-PHORSيعمل بموجب االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق
بأنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية الجنوبية ،كما ترد في المرفق الثاني من الوثائق األساسية رقم 1
(مطبوع المنظمة رقم  ،)15منذ إنشائه في عام ،2007
يرحب بالدعوة إلى العمل التي أطلقها مؤتمر قمة الجبال العالية ) (2019التابع للمنظمة )(WMO؛
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يرحب بالتزام لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMبأن تدمج في برنامج عملها المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوالرصدات والبيانات الخاصة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،بما فيها المنطقة
القطبية الجنوبية ،وأن تضمن أن توفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWروابط مع الهياكل األخرى للمنظمة
) (WMOعبر سلسلة القيمة؛
يحيط علما بأن مشروع التنبؤات القطبية التابع للبرنامج العالمي لبحوث الطقس ) ،(WWRPوالرامي إلى تعزيز البحوث
الدولية التعاونية التي تم ِ ّكن من إعداد خدمات أفضل للتنبؤ بالطقس والبيئة في المناطق القطبية ،سيُختتم بمرحلة توطيد
في عام 2022؛
يوافق على االختصاصات المعدّلة لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية ) ،(EC-PHORSكما ترد في مرفق هذا القرار؛
يطلب من كل من اللجنة ) (INFCOMولجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات
الصلة ) (SERCOMومجلس البحوث أن يدمج في برنامج عمله األولويات واألنشطة الفنية والتشغيلية والبحثية التي
كانت تندرج في نطاق اختصاص فريق الخبراء )(EC-PHORS؛
يطلب أيضا من اللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMومجلس البحوث أن يضعوا معا ً خارطة طريق لتسخير العلوم
من أجل توفير الخدمات على أساس مشروع التنبؤ القطبي التابع للبرنامج ) ،(WWRPفإدماج نواتجها في النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوتحديد أولويات بحثية جديدة ،بما في ذلك عن طريق المساهمة في الرؤية التي
ستضعها الهيئة االستشارية العلمية؛
يطلب من فريق الخبراء ):(EC-PHORS
)(1

)(2

موافاة المجلس التنفيذي بتوصيات عن دور فعال في اإلشراف على كيفية وضع وتنفيذ الرصدات والبحوث
والخدمات والسياسات في المناطق القطبية والجبلية العالية ،وتنسيقها ورصدها داخل المنظمة ) (WMOوخارجها،
لضمان استمرار المنظمة ) (WMOفي االضطالع بدور مفيد في تلك المجاالت؛
موافاة اللجنة االستشارية للسياسات )( (PACوفقا ً للجدول الزمني الوارد في الوثيقة  )EC-73/Doc. 5.3بتوصيات
تسترشد بها األهداف االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي الفترة  2027-2024بشأن األولويات المحددة للمناطق
القطبية والجبلية العالية ،كما وضُعت في ضوء مساهمات الهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOومع مراعاة
االلتزامات االستراتيجية الالزمة؛

يدعو األعضاء إلى ما يلي:
)(1

تسمية مرشحين ألعضاء فريق الخبراء ) ،(EC-PHORSعلى مستوى يعكس أولوياتهم وأهدافهم االستراتيجية
القطبية (المنطقة القطبية الشمالية ،المنطقة القطبية الجنوبية) وللمناطق الجبلية العالية؛

)(2

المساهمة في إعداد توصيات استراتيجية لفريق الخبراء ) (EC-PHORSلتقديمها للمجلس التنفيذي واللجنة
االستشارية للسياسات ) ،(PACمن خالل توضيح أولوياتهم للمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية
والمناطق الجبلية العالية ،بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمنظمة )(WMO؛

يأذن للرئيس بأن يقوم ،بعد االنتهاء من تقديم مرشحين ألعضاء فريق الخبراء ) ،(EC-PHORSبتعيين خبراء األعضاء
كأعضاء في الفريق بالنيابة عن المجلس وفقا ً الفقرة ) (5من المادة  8من الالئحة العامة بنا ًء على توصية الرئيسين
المشاركين لفريق الخبراء )(EC-PHORS؛
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يطلب من األمين العام:
)(1

توجيه دعوة رسمية للمنظمات الشريكة للمنظمة ) ،(WMOالمشار إليها في الفقرة ) (6من البند  3من
اختصاصات فريق الخبراء ) (EC-PHORSللمشاركة في الفريق ) (EC-PHORSكأعضاء ،وتعيين ممثلين؛

)(2

التواصل مع األعضاء والشركاء بشأن عمل فريق الخبراء ) (EC-PHORSوتطور دوره؛

)(3

)(4

توفير الدعم الالزم ألنشطة فريق الخبراء ) ،(EC-PHORSمع ضمان تنسيق تلك األنشطة تنسيقا ً جيداً مع
األنشطة الوجيهة التي تضطلع بها الهيئات األخرى التابعة للمنظمة )(WMO؛
نشر االختصاصات المعدّلة في المرفق باء من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم .)1256

مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-71) 6الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(EC-73) 30

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
وفي المناطق الجبلية العالية )(EC-PHORS
االختصاصات
.1

الوالية العامة

)(1

العمل بموجب االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية فيما يتعلق بأنشطة المنظمة ) (WMOفي المنطقة القطبية
الجنوبية بالصيغة الواردة في المرفق الثاني من الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15؛

)(2

تعزيز تعاون المنظمة ) (WMOمع مجلس القطب الشمالي وأفرقته العاملة ،ومع معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية
ولجنتها للحماية البيئية ،والتنسيق بين تلك الجهات وهيئات المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بأنظمة الرصد والخدمات
في المناطق القطبية؛

)(3

التعاون مع هيئات المنظمة ) ،(WMOوال سيما اللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMومجلس البحوث ،من
أجل إدماج األولويات واألنشطة البحثية والفنية والتشغيلية المحددة للمناطق القطبية والجبلية العالية ،على النحو
الوارد في القرار  (Cg-18) 48في برامج عملها؛

)(4

تعزيز ورصد التطورات الوجيهة التي تشهدها الهيئات الدولية لألعضاء التي تضطلع بأنشطة راسخة في
المناطق القطبية والجبلية العالية ،فيما يخص مثالً تحسين الرصدات وتبادل البيانات والقدرة التنبؤية في تلك
المناطق ،وتيسير التعاون مع هيئات المنظمة ) (WMOمن أجل دعم تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للمنظمة
) (WMOفي المناطق القطبية والجبلية العالية؛

)(5

تيسير مشاركة العلميين البراعم في تحقيق نتائج المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية والجبلية العالية ،بما في
ذلك بالتعاون مع رابطة العلميين البراعم القطبيين ).(APECS
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.2

االختصاصات المحددة

)(1

القيام ،بالتعاون مع ممثلي اللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMومجلس البحوث ،بوضع مجموعة من المبادئ
التوجيهية بشأن تنفيذ األنشطة االستراتيجية الرفيعة المستوى في المناطق القطبية والجبلية العالية والترويج لها
وإقامة الشراكات بشأنها وإدارتها ،بما في ذلك االضطالع بدور تنسيقي عن طريق المجلس التنفيذي؛

)(2

القيام ،بالتعاون مع اللجنة ) ،(SERCOMبدعم التكامل بين عناصر الخدمات المتعلقة بالمناطق القطبية والجبلية
العالية والتابعة لفريق الخبراء ) ،(EC-PHORSوال سيما شبكات المركز اإلقليمي المناخي القطبي )(PRCC
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ) (RCOFsالمتصلة بها ،بما في ذلك فيما يتعلق بتقاسم المسؤوليات بين
اللجنة ) (SERCOMواللجنة )(INFCOM؛

)(3

سبل الدعم إلى شبكة المراكز المناخية اإلقليمية في المنطقة القطبية الشمالية ) (ArcRCC-Networkفي
تقديم ُ
جهودها الرامية إلى الحصول على تسمية المنظمة ) (WMOوإجراء دراسة من "الدروس المستفادة" بشأن وضع
تلك الشبكة وتنفيذها وإشراك القطاعات واألطراف المعنية من مختلف االتحادات اإلقليمية فيها ،في إطار االنتقال
إلى الهيئات المعنية التابعة للمنظمة )(WMO؛

)(4

النظر في وضع آلية تنسيق يقودها أعضاء المنظمة ) (WMOبشأن المنطقة القطبية الجنوبية تق ّدِم فوائد مماثلة
لالتحادات اإلقليمية باالستناد إلى المفهوم الذي ُوضع باالشتراك بين فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة
للغالف الجليدي ) (SG-Cryoالتابع للجنة ) (INFCOMومع النظر في هيكلها ومواءمتها مع هيكل المنظمة )(WMO؛

)(5

تعزيز التعاون بين مجلس البحوث واللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMفي وضع خارطة طريق لتسخير
العلوم من أجل توفير الخدمات على أساس مشروع التنبؤ القطبي التابع للبرنامج ) ،(WWRPفإدماج نواتجها في
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوتحديد أولويات بحثية جديدة ،بما في ذلك عن طريق
المساهمة في الرؤية التي ستضعها الهيئة االستشارية العلمية؛

)(6

)(WMO

تعزيز وضع خارطة طريق إلدماج هيئات المنظمة ) (WMOالتوصيات التي تتناول إجراءات المنظمة
المتصلة بالدعوة إلى العمل التي أطلقها مؤتمر قمة الجبال العالية التابع للمنظمة ) ،(WMOكما أعدها الفريق
) (SG-Cryoالتابع للجنة )(INFCOM؛

)(7

تقييم الفجوات واالحتياجات المحددة لألعضاء في المناطق القطبية والجبلية العالية وآليات معالجتها ،مع مراعاة
االختالفات اإلقليمية ،مثل تلك القائمة بين القطب الشمالي والمنطقة القطبية الجنوبية والمناطق الجبلية العالية؛

)(8

إعداد توصيات عن دور فعال في اإلشراف على كيفية وضع وتنفيذ الرصدات والبحوث والخدمات والسياسات
في المناطق القطبية والجبلية العالية ،وتنسيقها ورصدها داخل المنظمة ) (WMOوخارجها ،لضمان استمرار
المنظمة ) (WMOفي االضطالع بدور مفيد في تلك المجاالت ،وموافاة المجلس التنفيذي بتلك التوصيات؛

)(9

إعداد توصيات تسترشد بها األهداف االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي الفترة  2028-2024بشأن األولويات
المحددة للمناطق القطبية والجبلية العالية ،كما وضُعت في ضوء مساهمات الهيئات األخرى التابعة للمنظمة )(WMO
ومع مراعاة االلتزامات االستراتيجية الالزمة ،وموافاة اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACبتلك التوصيات.

.3

التشكيل

سيتألف فريق الخبراء ) (EC-PHORSمن  25عضوا ً أساسيا ً كحد أقصى يمثلون أعضاء المنظمة ) (WMOوهيئاتها
وشركاءها ،بما يعكس أولوياتهم االستراتيجية القطبية (ا لمنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية)
والمناطق الجبلية العالية ،على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،وبما ي تماشى مع األهداف االستراتيجية للمنظمة
) ،(WMOبما في ذلك:

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
)(1

الممثلون المعينون ألعضاء المنظمة )(WMO؛

)(2

رؤساء و/أو نواب رؤساء اللجنتين الفنيتين أو ممثليهما؛

)(3

ممثل أو ممثلو مجلس البحوث؛

)(4

رئيس فريق التنسيق الهيدرولوجي

)(5

رئيس فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي ) (SG-Cryoورئيس الفريق االستشاري
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCW-AGالتابعين للجنة البنية التحتية )(INFCOM؛

)(6

المنظمات الشريكة للمنظمة ):(WMO

)(HCP
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أو ممثل معين؛

شركاء المنظمة ) (WMOالذين يدعون للمشاركة كأعضاء في فريق الخبراء ) (EC-PHORSهم ،على سبيل
المثال ال الحصر ،األفرقة العاملة ذات الصلة التابعة لمجلس القطب الشمالي (مثل برنامج مراقبة وتقييم المنطقة
القطبية الشمالية ،وحماية البيئة البحرية في المنطقة القطبية الشمالية) ،والمجلس الدولي للعلوم ،والهيئات المعنية
التابعة لالتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء (مثل اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية،
وال لجنة الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ،والرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي لألرض،
واالجتماع االستشاري ألطراف معاهدة أنتاركتيكا ،والمنظمة الهيدروغرافية الدولية ،ومجلس مديري البرامج
الوطنية ألنتاركتيكا ،ومبادرة البحوث الجبلية ،وبرنامج بيئة القطب الثالث ،والمركز الدولي للتنمية المتكاملة
للجبال ،ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ،والفريق المعني برصد األرض ،ورابطة العلميين
البراعم المعنيين بالمناطق القطبية.
ويجوز للفريق ) (EC-PHORSأن ينشئ ،حسب االقتضاء ،هياكل فرعية محددة المدة لالضطالع بمهام محددة خالل
الفترات الفاصلة بين الدورات ،في إطار اختصاصاته المحددة.

.4
)(1

)(2

)(3

.5

عملية تعيين األعضاء الذين يرشحهم أعضاء المنظمة

)(WMO

يبلغ األمين العام أعضاء المنظمة ) (WMOبالفرص المتاحة لتسمية مرشحين لعرضهم على المجلس التنفيذي
لتعيينهم كأعضاء في فريق الخبراء ) ،(EC-PHORSعلى مستوى يعكس أولوياتهم االستراتيجية القطبية (المنطقة
القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية) وللمناطق الجبلية العالية؛
استناداً إلى ما ورد من إعراب عن االهتمام ،يعد األمين العام ،بالتشاور مع الرئيسين المشاركين ،قائمة تحدد
المرشحين لعضوية فريق الخبراء ) (EC-PHORSحسب األولوية؛ ويعرض الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء
) (EC-PHORSالتوصية المتعلقة بالعضوية على المجلس التنفيذي (أو على رئيس المنظمة ) (WMOفي فترة ما
بين الدورتين)؛
يع ِيّن المجلس التنفيذي أعضاء الفريق بنا ًء على توصية الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء ).(EC-PHORS
ويأذن المجلس للرئيس بشغل أية مناصب تصبح شاغرة أثناء فترة ما بين الدورتين.
إجراءات العمل

يعمل فريق الخبراء ) (EC-PHORSبموجب النظام الداخلي المحدد في المرفق باء من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
(مطبوع المنظمة رقم .)1256
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القرار

(EC-73) 31

البيانات المالية للمنظمة ) (WMOلعام

2020

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المادتين  14و 15من الالئحة المالية،
وقد نظر في بيان األمين العام بشأن البيانات المالية للمنظمة ) (WMOللسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر ،2020
وفي تقرير المراجع الخارجي مع التوصيات ،وتوصيات لجنة المراجعة ) (ACواللجنة االستشارية للشؤون المالية )(FINAC
التابعتين للمنظمة )( (WMOانظر وثائق المعلومات ) ،EC-73/INF. 6.1(1و) ،EC-73/INF. 2.5(3و)،EC-73/INF. 7(3
و)،)EC-73/INF. 7(4
وإذ يالحظ رأي المراجعة الخالي من التحفظات بشأن البيانات المالية،
وإذ يالحظ أيضا أن األمين العام قد اتخذ إجراءات لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي التي كانت مفتوحة خالل ،2020
وأن المراجع الخارجي قد حدد توصيات إضافية خالل ،2020
وإذ يالحظ كذلك إلى ما يلي:
)(1

أن الفترة المالية السابعة عشرة ) (2019-2016قد انتهت بعجز نقدي قدره  3ماليين فرنك سويسري (انظر وثيقة
المعلومات )،)EC-73/INF. 6.1(3

)(2

التعديالت التي أدخلت على القواعد المالية للمنظمة )( (WMOانظر وثيقة المعلومات )،)EC-73/INF 6.1(4

يعتمد البيانات المالية ال ُمراجعة للمنظمة ) (WMOلعام ( 2020انظر وثيقة المعلومات ))EC-73/INF. 6.1(1؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

إحالة البيانات المالية ،مشفوعة بتقريره وتقرير المراجع الخارجي بشأنها ،إلى جميع أعضاء المنظمة )(WMO؛

)(2

إعداد خطة عمل مفصلة لإلدارة تتضمن المسؤوليات والحدود الزمنية للتصدي لتوصيات المراجع الخارجي
وعددها  ،21الستعراض هذه الخطة ومناقشتها في الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي؛

)(3

إبالغ لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCوالمجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل؛

يالحظ مع القلق المبالغ الكبيرة غير المسددة من االشتراكات المقررة من بعض األعضاء ،على النحو المبين في وثيقة
المعلومات )EC-73/INF. 6.1(2؛
يالحظ مع القلق أيضا انخفاض مستوى مدفوعات االشتراكات المقررة التي تلقتها المنظمة ) (WMOمن األعضاء خالل
عام  ،2020واألثر السلبي الهام ا لمحتمل أن يترتب على تأخر األعضاء في سداد االشتراكات المقررة ،أو على عدم
سدادها ،على برامج المنظمة ) (WMOوعملياتها؛
يحث األعضاء على سداد االشتراكات المقررة العالقة على سبيل األولوية القصوى ،وعلى بذل كل جهد ممكن لتصفية
ما عليهم في أقرب وقت ممكن.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرار
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(EC-73) 32

ميزانية فترة السنتين

2023-2022

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

الفقرة  6.5من المادة  6والفقرة  7.7من المادة  7من الالئحة المالية بصيغتها الواردة في الوثائق األساسية رقم
(مطبوع المنظمة رقم ،)15

1

)(2

القرار  – (Cg-18) 2الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة ) ،(2023-2020مع تأكيد المؤتمر الثامن
عشر بصفة خاصة على تعزيز القدرات اإلقليمية،

)(3

القرار  - (Cg-18) 84تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية الثامنة عشرة )،(2023-2020

)(4

القرار  - (EC-71) 13ميزانية فترة السنتين ،2021-2020

يقرر تخصيص مبلغ  2.65مليون فرنك سويسري من المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة ،والتي حددها األمين العام،
ألنشطة تطوير القدرات في األقاليم حسب االقتضاء؛
يعتمد الميزانية العادية لفترة السنتين  2023-2022البالغة  135 772 200فرنك سويسري بحسب أبواب الميزانية ،حسبما
ترد في المرفق  1لهذا القرار؛
يشير إلى التوزيع السنوي لميزانية فترة السنتين ،حسبما يرد في المرفق  2لهذا القرار ،وإلى التوزيع حسب التكاليف
المباشرة والتكاليف الموزعة ،حسبما يرد في المرفق  3لهذا القرار؛
يشير أيضا إلى أن اشتراكات األعضاء ستقيّم طبقا ً لما ينص عليه القرار (Cg-18) 84؛
يطلب من األمين العام:
)(1

أن يقدم للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والسبعين تقريراً مرحليا ً بشأن نتائج وخطط تطبيق المكاسب في
الكفاءة لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية والميزانية؛

)(2

إدراج تحليل وموجز لألنشطة لكل إلقليم ،ال سيما فيما يتعلق بالغاية طويلة األجل  ،4وفيما يتعلق باألهداف
طويلة األجل األخرى أيضاً ،في تقرير األداء عن الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية المقدم إلى الدورة
الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي؛

)(3

التأكد من عرض اتجاه بنود اإلنفاق ذات الصلة ،بكل من القيمة النسبية والمطلقة في السنوات األخيرة ،وكذلك
المعلومات المتعلقة بحالة الخصوم طويلة األجل والتمويل المرتبط بها ،عند عرض مشاريع الميزانيات المقبلة
على المجلس التنفيذي؛

يأذن لألمين العام:
)(1

أن يعيد تخصيص أي رصيد غير مستخدم قد ينجم عن ميزانية فترة السنتين األولى ) (2021-2020إلى باب
المناظر في ميزانية فترة السنتين الثانية ) ،(2023-2022وفقا ً للمادة  7.3من الالئحة المالية بصيغتها
االعتماد
ِ
الواردة في الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15؛
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)(2

أن يجري تحويالت بين أبواب االعتمادات في ميزانية فترة السنتين ،حسب الضرورة ،وفقا ً للمادة  4.2من
الالئحة المالية بصيغتها الواردة في الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم .)15

المرفق  1للقرار

(EC-73) 32

الميزانية العادية لفترة السنتين  2023-2022حسب أبواب االعتمادات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
ميزانية فترة
السنتين

أبواب االعتمادات

2023-2022

الباب األول  -الغاية طويلة األجل  :1تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه
أفضل

32 181.0

الباب الثاني  -الغاية طويلة األجل  :2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة
بنظام األرض

23 956.6

الباب الثالث  -الغاية طويلة األجل  :3االرتقاء بالبحوث الموجهة

13 043.2

الباب الرابع  -الغاية طويلة األجل  :4سد الفجوة في القدرات

26 943.3

الباب الخامس  -الغاية طويلة األجل  :5إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل
المنظمة ) (WMOوبرامجها

1 428.4

الباب السادس  -الغاية طويلة األجل  :1أجهزة تقرير السياسات ،واإلدارة
التنفيذية ،والرقابة

19 574.3

الباب السابع  -خدمات اللغات

18 645.4

مجموع ميزانية فترة السنتين

2023-2022

المرفق  2للقرار

135 772.2

(EC-73) 32

الميزانية العادية لفترة السنتين  2023-2022حسب السنة

(بآالف الفرنكات السويسرية)
أبواب االعتمادات

2022

2023

المجموع

الباب األول  -الغاية طويلة األجل  :1تلبية االحتياجات المجتمعية على
وجه أفضل

16 172.5

16 008.5

32 181.0

الباب الثاني  -الغاية طويلة األجل  :2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ
الخاصة بنظام األرض

12 067.5

11 889.1

23 956.6
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الباب الثالث  -الغاية طويلة األجل  :3االرتقاء بالبحوث الموجهة

6 510.3

6 532.9

13 043.2

الباب الرابع  -الغاية طويلة األجل  :4سد الفجوة في القدرات

13 448.6

13 494.7

26 943.3

الباب الخامس  -الغاية طويلة األجل  :5إعادة المواءمة االستراتيجية
لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها

712.9

715.5

1 428.4

الباب السادس  -الغاية طويلة األجل  :1أجهزة تقرير السياسات،
واإلدارة التنفيذية ،والرقابة

9 604.1

9 970.2

19 574.3

الباب السابع  -خدمات اللغات

9 340.2

9 305.2

18 645.4

المجموع

67 856.1

67 916.1

135 772.2

المرفق  3للقرار
الميزانية العادية لفترة السنتين  2023-2022حسب التكاليف المباشرة والتكاليف الموزعة
(EC-73) 32

(بآالف الفرنكات السويسرية)

أبواب االعتمادات

التكاليف
المباشرة

التكاليف
الموزعة

المجموع

الباب األول  -الغاية طويلة األجل  :1تلبية االحتياجات المجتمعية
على وجه أفضل

25 457.9

6 723.1

32 181.0

الباب الثاني  -الغاية طويلة األجل  :2تعزيز عمليات الرصد
والتنبؤ الخاصة بنظام األرض

18 951.6

5 005.0

23 956.6

الباب الثالث  -الغاية طويلة األجل  :3االرتقاء بالبحوث الموجهة

10 318.4

2 724.8

13 043.2

الباب الرابع  -الغاية طويلة األجل  :4سد الفجوة في القدرات

21 314.6

5 628.7

26 943.3

الباب الخامس  -الغاية طويلة األجل  :5إعادة المواءمة
االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها

1 130.0

298.4

1 428.4

الباب السادس  -الغاية طويلة األجل  :1أجهزة تقرير السياسات،
واإلدارة التنفيذية ،والرقابة

15 485.4

4 088.9

19 574.3

الباب السابع  -خدمات اللغات

14 750.2

3 895.2

18 645.4

المجموع

107 408.1

28 364.1

135 772.2
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القرار

(EC-73) 33

استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (EC-72) 18استعراض القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي،

)(2

المادة ( 14ج) من االتفاقية بشأن مهام المجلس التنفيذي في النظر في القرارات واتخاذ إجراءات بشأنها ،إذا
اقتضى األمر ،طبقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة العامة،

)(3

المادة  (7)126من الالئحة العامة ( الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،))15بشأن استعراض قرارات
المجلس التنفيذي ،والقاعدة  11من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم ،)1256

وإذ يأخذ في االعتبار مجموعة المقررات المتخذة في الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي،
وقد درس قرارات ومقررات المجلس التنفيذي السابقة التي ال تزال سارية ،والتي ترد بالتفصيل في وثيقة المعلومات
،EC-73/INF. 8
يقرر ما يلي:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات التالية:
:EC-IV
القرار  - (EC-IV) 2المركز االستشاري للمنظمات الدولية غير الحكومية
:EC-XII
القرار  - (EC-XII) 6اليوم العالمي السنوي لألرصاد الجوية
:EC-XXXIV
القرار  - (EC-XXXIV) 13تطوير ومقارنة مقاييس اإلشعاع
:EC-XXXV
القرار  - (EC-XXXV) 21لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة )(WMO
:EC-XXXVI
القرار  - (EC-XXXVI) 6الجمع الدولي ونشر بيانات اإلشعاع
:EC-XL
القرار  - (EC-XL) 4الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
:EC-XLIV
القرار  - (EC-XLIV) 15االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ
:EC-XLV
القرار  - (EC-XLV) 13المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية من أجل التنمية )(ACMAD
:EC-XLVIII
القرار  - (EV-XLVIII) 12تنفيذ القرار  - (CG-XII) 40سياسة وممارسات المنظمة ) (WMOلتبادل بيانات األرصاد
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الجوية والبيانات والمنتجات ذات الصلة بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية
التجارية
:EC-LVI
القرار  - (EC-LVI) 18آلية اإلدارة في إطار الميزنة القائمة على النتائج
:EC-LVII
القرار  - (EC-LVII) 5مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مبادرة الفيضانات الدولية
:EC-LIX
القرار  - (EC-LIX) 16المالحظات من السفن وعمليات الطائرات في أنتاركتيكا  ،القرار  - (EC-LIX) 19صيانة
ودعم البرنامج الدولي لعوامات القطب الجنوبي التابع للبرنامج العالمي ألبحاث المناخ واللجنة العلمية المعنية
بحوث القطب الجنوبي ،القرار  - (EC-LIX) 26مدة تعيين المراجع الخارجي
:EC-LX
القرار  - (EC-LX) 6إنشاء شبكة وطنية لمحطات األرصاد الجوية الزراعية
:EC-LXI
القرار  - (EC-LXI) 4إنشاء المراكز المناخية اإلقليمية  ،القرار  - (EC-LXI) 8اإلجراءات الواجب اتباعها في
اقتراح المعايير الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة )(ISO
:EC-64
القرار  - (EC-64) 15النظام العالمي لرصد المناخ ،والقرار  - (EC-64) 16مشروع التنبؤات دون الفصلية إلى
الفصلية ،والقرار  - (EC-64) 17مشروع التنبؤات القطبية ،والقرار  - (EC-64) 18استراتيجية المنظمة لتنمية
القدرات ،والقرار  - (EC-64) 20سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بتكاليف دعم البرامج ،والقرار - (EC-64) 23
السياسة الخاصة بالكشف عن تقارير المراجعة الداخلية ،والقرار  - (EC-64) 24مبادئ توجيهية بشأن تخطيط
وإنتاج مطبوعات المنظمة ).(WMO
:EC-66
القرار  - (EC-66) 13نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها ) ،(SDS-WASوالقرار - (EC-66) 18
وضع بيت  -داغان (إسرائيل) كمركز تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  - (EC-66) 22تنفيذ إدارة
المخاطر
:EC-68
القرار  - (EC-68) 1دعم المنظمة ) (WMOالتفاق باريس ،والقرار  - (EC-68) 5الكفاءات الالزمة لتقديم
الخدمات المناخية ،والقرار  - (EC-68) 6المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي ،والقرار - (EC-68) 12
إجراء المسار السريع إلدخال تعديالت على المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتها
:EC-69
القرار  - (EC-69) 6إنشاء وتسمية المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة
) ،(WMOوالقرار  - (EC-69) 15تبادل بيانات الثلوج على الصعيد الدولي ،والقرار  - (EC-69) 17نظام لمعالجة
البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ،والقرار  - (EC-69) 19بيان سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالجودة
:EC-70
القرار  - (EC-70) 2النهج المتكامل للمنظمة ) (WMOفي العمليات السياساتية رفيعة المستوى المتعلقة بعلم
المناخ ،والقرار  - (EC-70) 3الخدمات الصحية المتكاملة ،والقرار  - (EC-70) 11دعم الخدمات البحرية
والساحلية ألعضاء المنظمة ) ،(WMOوالقرار  - (EC-70) 17خطة تنفيذ المرحلة الثانية للنظام العالمي للرصد
الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) ،(WHOSوالقرار  - (EC-70) 24توفير بيانات المسابير الراديوية عالية االستبانة
على النظام العالمي لالتصاالت للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  - (EC-70) 25تغييرات على مخطط إخفاء هوية
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السفن ،والقرار  - (EC-70) 30استعراض عام  2018للبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالقرار
) - (EC-70التعليم والتدريب ،والقرار  - (EC-70) 32خطة استعراض مجموعة برامج التعليم األساسي الالزمة
ألخصائيي األرصاد الجوية ) (BIP-Mومجموعة برامج التعليم األساسي لفنيي األرصاد الجوية )،(BIP-MT
والقرار  - (EC-70) 34مدونة السلوك ألعضاء الجهاز الرئاسي للمنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ،بما في
ذلك لجانه ،وللمندوبين في اجتماعات الهيئات التأسيسية ،والقرار  - (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي
للمنظمة )(WMO
31

:EC-71
القرار  - (EC-71) 2السياسات والممارسات الخاصة بالبيانات ،والقرار  - (EC-71) 3عضوية مجلس البحوث،
والقرار  - (EC-71) 4فريق تنسيق المسائل المناخية ،والقرار  - (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية،
والقرار  - (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في
المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،والقرار  - (EC-71) 7فريق تطوير القدرات ،والقرار - (EC-71) 9
(تأكيد) مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  - (EC-71) 13ميزانية فترة السنتين 2021-
 ،2020والقرار  - (EC-71) 15تعيين مراجع الحسابات الخارجي
:EC-72
القرار  - (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،والقرار - (EC-72) 2
أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها ،والقرار  - (EC-72) 3الفريق االستشاري لمبادرة المنظمة للتنبؤ
بالفيضانات ) ،(WMO FFI-AGوالقرار  - (EC-72) 4تعزيز الخدمات البحرية ،والقرار  - (EC-72) 6المرحلة
التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية ،والقرار  - (EC-72) 8التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي
) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(WICAPالقرار 9
) - (EC-72تأجيل المقارنة الدولية الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر ،والقرار - (EC-72) 10
(إعادة تأكيد) مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالقرار  - (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات
غير التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي ،والقرار - (EC-72) 13
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،والقرار  - (EC-72) 17اختصاصات لجنة المراجعة والرقابة وعضويتها؛
)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات األخرى المعتمدة قبل دورته الثالثة والسبعين؛

يقرر أيضا:
)(1

اإلبقاء على سريان المقررات التالية:
:EC-68
المقرر  - (EC-68) 5تقديم خدمات تنبؤ باألخطار المتعددة على أساس اآلثار وخدمات إنذار على أساس
المخاطر للجمهور ،والمقرر  - (EC-68) 6تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ) ،(CAPوالمقرر (EC-68) 10
 تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsعلى توفير خدمات التنبؤواإلنذار باألعاصير المدارية على أساس اآلثار باتباع نهج اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،والمقرر 11
) - (EC-68تعزيز النظم المنسقة إقليميا ً للتنبؤ باألعاصير المدارية لتغطية كافة األعضاء المتضررين بهذه
األعاصير ،والمقرر  - (EC-68) 12التنبؤات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية ،والمقرر 14
) - (EC-68مشروع الطقس شديد التأثير ،والمقرر  - (EC-68) 15تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين
برامج المنظمة ) ،(WMOوالمقرر  - ،(EC-68) 20تعزيز العالقة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPبشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي ،المقرر 21
) – (EC-68معالجة األولويات والثغرات التي حددها تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ لعام
 ،2015والمقرر  - (EC-68) 23إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،والمقرر - (EC-68) 24
المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ) (NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ) ،(NCFsوالمقرر - (EC-68) 27
تبادل البيانات والنواتج لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية ،والمقرر  - (EC-68) 28التنفيذ التشغيلي
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للتحديث الموسمي للمناخ العالمي ،والمقرر  - (EC-68) 30المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالمقرر  - (EC-68) 40آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد
طويلة األمد ،والمقرر  - (EC-68) 42تنفيذ استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات ،والمقرر 47
) - (EC-68إعداد مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية ) ،(METAGRIوالمقرر  - (EC-68) 53سنة
التنبؤات القطبية ،والمقرر  - (EC-68) 56التنفيذ التشغيلي ألنشطة التحقق من التنبؤ ،والمقرر - (EC-68) 57
استراتيجية مساعدة األعضاء على تحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة وتنفيذ
نظم تنبؤ ) (NWPمحدودة المنطقة ،والمقرر  - (EC-68) 61خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس
للفترة  ،2023-2016والمقرر  - (EC-68) 62خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للفترة 2016-
 ،2023والمقرر  - (EC-68) 64تجديد االعتراف بمعهد األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز
تدريب إقليمي تابع للمنظمة ) ،(WMOوالمقرر  - (EC-68) 70إسهام المنظمة ) (WMOفي خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030والمقرر  - (EC-68) 71استعراض اتفاقات التعاون ،والمقرر - (EC-68) 72
االعتراف بالمنظمات الشريكة ،والمقرر  - (EC-68) 74موقف المنظمة حيال مبادرة مستقبل األرض،
والمقرر  - (EC-68) 75مجاالت التعاون الرئيسية بين المنظمة ) (WMOوالفريق المخصص المعني
برصدات األرض ) ،(GEOوالمقرر  - (EC-68) 76إطار إدارة الجودة في المنظمة ) – (WMOنهج على
نطاق المنظمة ) ،(WMOوالمقرر  - (EC-68) 83دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsوعملها
:EC-69
المقرر  - (EC-69) 4خدمات دعم القرارات القائمة على اآلثار ،والمقرر  - (EC-69) 7الدعم الذي تقدمه
المنظمة  WMOلتنفيذ اتفاق باريس ،والمقرر  - (EC-69) 10نواتج نظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISلدعم تخطيط منظومة األمم المتحدة وأعضاء المنظمة  WMOعلى النطاق الفصلي إلى نطاق ما
بين السنوات ،والمقرر  - (EC-69) 15تعزيز عمليات نظام معلومات الخدمات المناخية على النطاقين
اإلقليمي والعالمي ،والمقرر  - (EC-69) 16استخدام مجموعة أدوات الخدمات المناخية ،والمقرر - (EC-69) 17
التنفيذ الوطني لنظام معلومات الخدمات المناخية ،والمقرر  - (EC-69) 18نظم التنبؤ دون الفصلية
والفصلية ،والمقرر  - (EC-69) 19المبادرة الدولية إلنقاذ البيانات ) ،(I-DAREوالمقرر - (EC-69) 23
سفن ،والمقرر  - (EC-69) 25الدراسة المقرر إجراؤها
التوحيد القياسي لنظم الرصد المثبّتة على متن ال ُ
لتحليل خيارات الوصول ببرامج رصدات الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي للرصد ) (GOSإلى الحالة
المثلى ،والمقرر  - (EC-69) 28نظام رصد المنطقة المدارية في المحيط الهادئ ) ،2020 (TPOSوالمقرر
 - (EC-69) 31مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تنفيد النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني ،والمقرر
 - (EC-69) 41مبادئ توجيهية الستحداث منصة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات المناطق الحضرية إلى
تقديم الخدمات ،والمقرر  - (EC-69) 43إنشاء مشروع إيضاحي لرطوبة التربة ،والمقرر - (EC-69) 44
تعزيز النظم الوطنية واإلقليمية لمراقبة الجفاف ،والمقرر  - (EC-69) 46تطوير وتنفيذ شبكة المراكز
المناخية اإلقليمية القطبية ) (PRCCفي المنطقة القطبية الشمالية والمنتديات اإلقليمية القطبية للتوقعات
المناخية ) ،(RCOFsوالمقرر  - (EC-69) 50نهج متكامل للبحث والتطوير ،والمقرر - (EC-69) 52
مشاركة العلميين البراعم في األنشطة البحثية للمنظمة ) ،(WMOوالمقرر  – (EC-69) 53الخطط
والتوجيهات ألنشطة تعديل الطقس ،المقرر  - (EC-69) 54تحديد أولويات التعليم والتدريب ،والمقرر 55
) - (EC-69تعزيز المساعدة الثنائية ومتعددة األطراف المقدمة من األعضاء لدعم مبادرات المنظمة
) (WMOفي مجالي التعليم والتدريب ،والمقرر  - (EC-69) 56مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة
) ،(WMOوالمقرر  - (EC-69) 57المعايير المتعلقة بتقديم المنح الدراسية ورعاية التدريب ،والمقرر 58
) - (EC-69برنامج متطوعي المنظمة ) ،(WMOوالمقرر  - (EC-69) 62االحتفال في عام  2023بالذكرى
المائة والخمسين إلنشاء المنظمة الدولية لألرصاد الجوية )(IMO
:EC-70
المقرر  - (EC-70) 6تنفيذ أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) ،(IPCCوالمقرر - (EC-70) 7
الخدمات الحضرية المتكاملة ،والمقرر  - 3 (EC-70) 8خطة تنفيذ علوم نظام المعلومات العالمي المتكامل
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لغازات االحتباس الحراري ) ،(IG3ISوالمقرر  - (EC-70) 9تشجيع استخدام توقعات تغير المناخ
وتفسيرها على المستويين اإلقليمي والوطني ،والمقرر  - (EC-70) 10دليل تقديم الخدمات العامة ،والمقرر
 - (EC-70) 14إنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالمقرر
 - (EC-70) 16التواصل مع المستخدمين على أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد
/OSCARالسطح ،والمقرر  - (EC-70) 21نظام معلومات وبيانات المحيطات ) (ODISالتابع للجنة اليونسكو
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالمقرر  - (EC-70) 22معايير بيانات المحيطات وأفضل
الممارسات ،والمقرر  - (EC-70) 26تقييم أثر تصميم نظم الرصد وتطويرها ،والمقرر - (EC-70) 27
الحفاظ على موظف الدعم الفني للمختبر االفتراضي ،والمقرر  - (EC-70) 28استراتيجية التعليم والتوعية
فيما يتعلق بالتخريب المتعمد للمحطات العائمة ،والمقرر  - (EC-70) 30محطات رصد السفن على المدى
الطويل ،والمقرر  - (EC-70) 34تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات ،والمقرر  - (EC-70) 39نتائج
االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل )،(CM-14
والمقرر  - (EC-70) 40مواصلة تطوير خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
بشكل مستمر ،والمقرر  - (EC-70) 44مذكرة تفاهم بين المنظمة ) (WMOواللجنة العلمية المعنية ببحوث
المنطقة القطبية الجنوبية واللجنة الدولية لعلوم المنطقة القطبية الشمالية ،والمقرر  - (EC-70) 45فريق
العمل المعني بفضاء المناطق القطبية ،والمقرر  - (EC-70) 47المراكز المناخية اإلقليمية القطبية
والمنتديات اإلقليمية للتوقعات المناخية ،والمقرر  - (EC-70) 48مبادرة المجمع العالمي التابعة للمنظمة
) ،(WMOوالمقرر  - (EC-70) 55سياسة المنظمة ) (WMOوخطة عملها بشأن المساواة بين الجنسين
:EC-71
المقرر  - (EC-71) 2الممارسات الجيدة لتنفيذ الخدمات الحضرية المتكاملة ،والمقرر - (EC-71) 3
االستراتيجية والخطة التنفيذية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية
:EC-72
المقرر  - (EC-72) 7سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات ،والمقرر  - (EC-72) 9تفعيل التنبؤات
الموسمية الموضوعية والنواتج المعدة خصيصا ً على النطاقات دون اإلقليمية ،والمقرر - (EC-72) 10
فريق الدراسة المعني بالخدمات الصحية المتكاملة ،والمقرر  - (EC-72) 11زيادة الشراكات الفعالة وحجم
ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز في هذه المشاريع ،والمقرر - (EC-72) 12
توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،والمقرر  - (EC-72) 13تطوير الكفاءات
والخبرات األساسية والحفاظ عليها؛

)(2

عدم اإلبقاء على سريان المقررات األخرى المعتمدة قبل دورته الثالثة والسبعين؛

وقد استعرض كذلك حالة تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية ،وإذ يشير إلى أن معظم
اإلجراءات واألنشطة يجري تنفيذها حالياً ،إال أن بعضها ربما قد تأخر بسبب جائحة كوفيد،19-
يطلب من األمين العام أن ينشر نص قرارات ومقررات المجلس السارية ،بما في ذلك القرارات والمقررات المدخل
عليها تصويبات ،في طبعة جديدة من قرارات ومقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم )508؛
يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCواللجنة االستشارية للسياسات ) (PACأن يشرعا في استعراض قرارات ومقررات
المؤتمر والمجلس التنفيذي المبقى على سريانها ،والمتعلقة بالمسائل الفنية واالستراتيجية على التوالي ،بغرض تقديم
توصيات إلى المجلس في  2022بشأن إمكانية دمجها ،لعرضها في نهاية األمر على المؤتمر التاسع عشر للنظر فيها.
ـــــــــــــــــــــــــ
هذا القرار يحل محل القرار  (EC-72) 18الذي لم يعد سارياً.
مالحظة:
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(EC-73) 1

أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر اعتماد أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
على اإلنترنت.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :المقرر  – (EC-72) 1أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي.

مرفق المقرر

(EC-73) 1

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
.1

أحكام قانونية

يستمر تطبيق االتفاقية والالئحة العامة والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي تطبيقا ً كامالً ،رهنا ً بالنظر
في أي ممارسة إلكترونية يلزم العمل بها بصورة استثنائية لتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية ،على النحو المحدد في
الجدول المرفق.
.2

التسجيل

يخطر ممثلو األعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي ) ،(ECوالمراقبون المدعوون ،وممثلو أعضاء
2.1
ً
المنظمة ) (WMOاآلخرين ،األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيشاركون في الدورة ،وفقا للممارسة المعتادة وللنظام
الداخلي للمجلس التنفيذي.
يسير التسجيل اإلنترنتي على غرار الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للدورة الثالثة والسبعين
2.2
للمجلس التنفيذي ) (EC-73مزيداً من المعلومات.
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات لتحديد هوية المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني

حضور أعضاء المجلس التنفيذي ،والمراقبين المدعوين ،ورئيسي اللجنتين الفنيتين ورؤساء هيئات
3.1
المنظمة ) (WMOوممثلي أعضاء المنظمة ) ،(WMOيكون من خالل الدخول بشكل مؤمن على االجتماع الفيديوي.
قد يُقيد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي،
3.2
تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي.
يُتحقق من المشاركة اإلنترنتية لمندوبي المجلس التنفيذي األساسيين (أو مناوبيهم) ،ويتم تسجيلهم في كل
3.3
جلسة من جلسات الدورة لضمان اكتمال النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء المجلس.
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.4

الوثائق

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للدورة الثالثة والسبعين للمجلس
4.1
التنفيذي ) . (EC-73وتوزع الوثائق السرية على أعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبيهم من خالل القسم المحمي بكلمة سر
على الموقع الشبكي للدورة.
تحقيقا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع أعضاء المجلس التنفيذي على تقديم
4.2
تعليقاتهم على الوثائق بالبريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة
بأسبوع.
ينبغي توزيع الوثائق السرية من خالل القسم المحمي بكلمة سر على الموقع الشبكي للدورة ،وفقا ً
4.3
للممارسة المعتادة .ويتلقى أعضاء المجلس التنفيذي كلمة السر عن طريق البريد اإللكتروني.
.5

المداخالت

تتاح الفرصة لألعضاء ،أو لمناوبيهم /مستشاريهم خالل الدورة اإلنترنتية ألخذ الكلمة .وتقتصر عادة مدة
5.1
كل بيان على ثالث دقائق.
ينبغي ألي عضو في المجلس التنفيذي يرغب في أخذ الكلمة أو في إثارة نقطة نظام ،أن يبدي رغبته
5.2
في ذلك باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين في الموقع الشبكي للدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي ).(EC-73
.6

تسجيل الجلسات
عمالً بالمادة ( 95ج) ،تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض السجالت.

.7

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة
7.1
موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.
فيما يتعلق باختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) ،(IMOوعند االقتضاء عند تعيين
7.2
أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي ،ينبغي تنظيم عملية التصويت في جلسات مغلقة .ويُنظم التصويت من خالل عملية
تنظمها األمانة للتصويت بالبريد اإللكتروني في الوقت الحقيقي .وإذا تعذر عقد جلسة التصويت اإلنترنتي لسبب ما،
يبحث المجلس التنفيذي إمكانية التصويت عن طريق المراسلة.
.8

اللجان

تجري جميع األعمال في جلسات عامة ،باستثناء أعمال لجان االختيار أو اللجان األخرى التي قد تنشأ،
وتجتمع بشكل منفصل ،من خالل منصة إنترنتية تُحدد فيما بعد .وتحدد الجلسة العامة جميع المسائل التي تناقشها اللجان.
.9

اللغات

يستمر تطبيق المادة
العمل األخرى للدورة.

97

من الالئحة العامة ،والتي تنص على توفير الترجمة الشفوية للمداخالت بلغات
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مذكرة توضيحية بشأن الممارسات اإللكترونية لتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي
اإلجراء

الدورة المادية

تسجيل أعضاء المجلس يرسل أعضاء المجلس التنفيذي رسائل بشأن مشاركتهم،
التنفيذي ،وحضورهم ،ويشيرون إلى من سيرافقونهم والصفة التي سيشاركون بها
(مناوب ومستشار (مستشارون)).
وتحديد هويتهم
ويخطر المراقبون المدعوون وممثلو أعضاء المنظمة )(WMO
األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيحضرون الدورة.
إضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل اإلنترنتي من خالل نظام
التسجيل في االجتماعات ).(ERS
توضع لوحة باسم كل عضو في المجلس التنفيذي ،بغض
النظر عن حجم الوفد.
يُحدد عدد المشاركين الحاضرين في االجتماعات في آن واحد
بالقدرة االستيعابية للقاعة  .Obasiوإذا تبين أن قاعة االجتماع
غير كافية الستيعاب جميع أعضاء المجلس التنفيذي،
ومناوبيهم ،ومستشاريهم ،والرؤساء المدعوين ،والرؤساء،
والخبراء ،والمراقبين ،وموظفي األمانة ،تتخذ األمانة
الترتيبات للبت الفيديوي في قاعة أخرى.

 1الالئحة العامة ،الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم .)15
 2النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،طبعة ( 2020مطبوع المنظمة رقم .)1256
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3.5

الدورة اإلنترنتية
مطابق .ستقرر األمانة اتفاقية محددة للتسمية لتيسير االستبانة
اإلنترنتية لهوية أعضاء المجلس التنفيذي والمشاركين المرافقين
لهم ،على النحو التالي:
رئيس المنظمة ):(WMO
الرئيس /المنظمة )(WMO
•
نواب رئيس المنظمة ):(WMO
• النائب األول للرئيس /المنظمة )(WMO؛ النائب الثاني
للرئيس /المنظمة )(WMO؛ النائب الثالث للرئيس/
المنظمة )(WMO
أعضاء المجلس التنفيذي:
•
•

عضو المجلس التنفيذي ،اللقب
المناوب /المستشار :لقب عضو المجلس التنفيذي/
المناوب أو المستشار /اللقب

رؤساء االتحادات اإلقليمية:
• الرئيس /االتحاد اإلقليمي األول (الثاني ،... ،السادس)
للرؤساء
قد يقيد عدد المشاركين الموصولين باالجتماع الفيديوي ،في
آن واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام
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الدورة اإلنترنتية

المرجع

المختار لالجتماع الفيديوي .ويحدد الموظف المسؤول عن
المؤتمرات (مدير النظام) العدد األمثل للوصالت وقدرة
النظام.
النصاب القانوني

تأكيد حضور أعضاء المجلس التنفيذي ،أو مناوبيهم المعينين
حسب األصول ،في القاعة من خالل بطاقات الحضور.
ويجري التحقق من النصاب القانوني المحدد بثلثي أعضاء
المجلس التنفيذي في بداية الدورة ،ويؤ َّكد في كل جلسة عامة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة ما وفقا ً للمادة  17من
االتفاقية ،تحال القرارات المعتمدة بأغلبية ثلثي األعضاء
الحاضرين ،بالمراسلة إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
وال يعتبر أي قرار من هذا النوع قراراً للمجلس التنفيذي إال
إذا وافق عليه ثلثا األصوات المؤيدة والمعارضة المدلى بها
خالل ستين يوما ً من إرساله إلى األعضاء ،شريطة مشاركة
أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي في التصويت.

المادة 17 3من
االتفاقية
القاعدة 2.4
المادة  129من
الالئحة العامة

المداخالت وتقديم
التعليقات الخطية

يُطلب أخذ الكلمة برفع اللوحة التي عليها االسم.

المادة  124من
الالئحة العامة

يقدم أعضاء المجلس التنفيذي (أو مناوبوهم /مستشاروهم نيابة
عنهم) مداخالتهم أوالً ،ويليهم المراقبون .وتقتصر عادة مدة
كل بيان على ثالث دقائق.

 3اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOالوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة رقم .)15

يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى الوصالت النشطة .ويتم
التحقق من النصاب القانوني المتمثل في ثلثي أعضاء المجلس
التنفيذي ( 25في حالة الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي)
في بداية الدورة ،ويؤ َّكد في كل جلسة عامة.
إذا تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً بسبب مشاكل في إمكانية
االتصال اإلنترنتي ،يمكن:
’‘1

تعليق االجتماع حتى يتم إعادة االتصال ،شريطة أن
يكون هذا خالل ساعات العمل المتفق عليها للدورة،

’‘2

تأجيل االجتماع إلى يوم العمل التالي،

’‘3

استمرار االجتماع مع األعضاء الحاضرين واعتماد
القرار الحقا ً عن طريق المراسلة.

لإلعراب عن الرغبة في أخذ الكلمة ،انقر على
(رفع اليد) في قسم ”( “Reactionsردود الفعل) الموجود في
شريط القائمة في الجزء السفلي من الشاشة للمنصة .Zoom
تُتاح معلومات إضافية حول نظام التداول بالفيديو من خالل
الموقع الشبكي للدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
).(EC-73

”“Raise Hand

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء
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الدورة اإلنترنتية

المرجع

تقدم التعليقات الخطية على الوثائق بعد المداخلة على العنوان
اإللكتروني.plenary@wmo.int :

تعطى الكلمة ألعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبيهم .وإذا رغب
المشاركون اآلخرون المرافقون لعضو المجلس التنفيذي في
الكالم ،ينبغي للعضو /المناوب في المجلس التنفيذي أن يأخذ
الكلمة أوالً ثم ينقلها إلى مستشاره للمداخلة .ويرجى من
المنظمات الشريكة (المراقبين) أن يكون لها متحدث رسمي
واحد.
نظراً إلى محدودية الوقت في الدورات اإلنترنتية ،وتحقيقا ً
للكفاءة في المناقشات خالل االجتماع ،نشجع أعضاء المجلس
التنفيذي على تقديم تعليقاتهم على الوثائق على البريد
اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون
ذلك قبل أسبوع من افتتاح الدورة.

تسجيل الجلسات

تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ بها ألغراض المادة ( 95ج) من
الالئحة العامة
السجالت.

مطابق

تسيير األعمال خالل
الجلسات (نقاط النظام
واالقتراحات
والتعديالت)

المادة  79من
يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي إثارة نقطة نظام من
القاعة عن طريق إجراء محدد .ويتعامل الرئيس على الفور مع الالئحة العامة
نقطة النظام وفقا ً للوائح.

يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي إثارة نقطة نظام عن
طريق وظيفة الدردشة فيكتب "نقطة نظام" "."Point of Order
ويتعامل الرئيس على الفور مع نقطة النظام وفقا ً للوائح.

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق
اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة موضوعية،
يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة
وتُقدم تقريرا ً إلى الجلسة العامة.

المادة ( 16أ) من
االتفاقية

تعيين أعضاء بالنيابة
في المجلس التنفيذي

يُنتخب عادة األعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي بتوافق
اآلراء على المستوى اإلقليمي ،من خالل ترشيح يقدمه رئيس

القاعدة

6.1

مطابق

مطابق
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االتحاد اإلقليمي المعني ،ويُعلن عنه من القاعة .وإذا لم يتم
يصوت جميع أعضاء المجلس
التوصل إلى توافق في اآلراء،
ّ
في جلسة مغلقة باستخدام إجراء اإلشارة إلى األفضلية
(انظر أدناه).
التصويت في جلسة
مغلقة

فيما يتعلق باختيار الفائز بجائزة المنظمة الدولية لألرصاد
الجوية ) ،(IMOوإذا اقتضى األمر تعيين أعضاء بالنيابة في
المجلس التنفيذي ،ت ُنظم عملية التصويت في جلسات مغلقة
باستخدام إجراء اإلشارة إلى األفضلية.

القاعدة

5.1

القاعدة

7.9

مطابق

وأعضاء المجلس التنفيذي أو مناوبوهم المعينون حسب
األصول هم وحدهم الذين يشاركون في االجتماعات المغلقة.
ويحدد النصاب القانوني بثلثي األعضاء الحاضرين.

مطابق .يُوزع التقرير السري للجنة االختيار من خالل القسم
المحمي بكلمة السر على الموقع الشبكي للدورة .ويتلقى أعضاء
المجلس التنفيذي كلمة السر عن طريق البريد اإللكتروني.

ويُوزع التقرير السري للجنة االختيار من خالل القسم المحمي
بكلمة السر على الموقع الشبكي للدورة .ويتلقى أعضاء
المجلس التنفيذي كلمات السر في أظرف مختومة عند
التسجيل.

يجري التصويت اإلنترنتي من خالل إجراء اإلشارة إلى
األفضلية .وتُنظم عملية التصويت عبر اإلنترنت من خالل
تصويت عبر البريد اإللكتروني في الوقت الحقيقي تنظمه
األمانة .ويرد وصف تفصيلي للعملية في وثيقة المعلومات
) .EC-73/INF 5.1(1وإذا تعذر لسبب ما تنظيم جلسة التصويت
اإلنترنتي ،يبحث المجلس التنفيذي إمكانية التصويت بالمراسلة.

ويجري التصويت من خالل إجراء اإلشارة إلى األفضلية
باستخدام أجهزة التصويت.

اللغات

توفر خدمات الترجمة الفورية للمداخالت بلغات عمل المجلس
التنفيذي األخرى .ويختار المشاركون اللغة التي يرغبونها من
الجهاز الموجود أمام مقاعدهم.

مطابق .يؤكد الحضور اإلنترنتي ألعضاء المجلس التنفيذي أو
مناوبيهم استناداً إلى الوصالت النشطة.

المادة  97من
الالئحة العامة

مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة المنشودة من القائمة
اإلنترنتية.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء
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تحديد هوية المراقبين
وممثلي األعضاء

ينبغي تسجيل ممثلي المراقبين (المنظمات الدولية المدعوة)
والدول غير األعضاء وممثلي األعضاء (الذين يعينهم رسميا ً
الممثلون الدائمون أو البعثات الدائمة في جنيف) ،من خالل
نظام التسجيل في االجتماعات ) .(ERSوتشير شارة المراقب
إلى المنظمة التي ينتمي إليها .وتشير شارة ممثل العضو إلى
الدولة أو اإلقليم العضو.
وتخصص صفوف في قاعات االجتماعات توضع عليها لوحة
االسم مكتوب عليها "( "Representatives of Membersممثلو
األعضاء) ،إن أمكن .وإذا تبين أن قاعات االجتماعات غير
كافية الستيعاب ممثلي األعضاء ،فضالً عن المشاركين
الرسميين والمراقبين وأعضاء األمانة ،تتخذ األمانة الترتيبات
لبث جلسات المجلس التنفيذي في قاعة أخرى عن طريق
الفيديو ،شريطة أن يكون االجتماع معقوداً في مقر المنظمة
) (WMOفي جنيف.
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الدورة اإلنترنتية
تحدد األمانة أسلوب تسمية معينا ً لتيسير االستبانة اإلنترنتية
لهوية المراقبين وممثلي األعضاء ،مثل:
أعضاء المنظمة ) :(wmoاسم العضو /اللقب
●
ممثلو المنظمات الدولية /البلدان غير األعضاء
•
•

اسم المنظمة /اللقب
اسم البلد غير العضو /اللقب

نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين:
نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية :نائب رئيس االتحاد
•
اإلقليمي (األول ،الثاني )...
نواب رئيسي اللجنتين الفنيتين:
•
نائب رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 ،INFCOMنائب رئيس لجنة خدمات وتطبيقات الطقس
والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
SERCOM

وال يحق لممثلي األعضاء أخذ الكلمة.

وقد يُقيد عدد المشاركين الموصولين باالجتماع الفيديوي ،في آن
واحد مع أعضاء المجلس التنفيذي ،تبعا ً لقدرة النظام المختار
لالجتماع الفيديوي.
ولن يتمكن ممثلو األعضاء من أخذ الكلمة.

تحديد هوية رئيسي
اللجنتين الفنيتين،
والرؤساء ،والخبراء
المدعوين اآلخرين

تحدد صفة رئيسي اللجنتين الفنيتين ورؤساء الهيئات ذات
الصلة المدعوين لحضور دورة المجلس التنفيذي ،على
شاراتهم ولوحات األسماء .أما الخبراء المدعوون اآلخرون

سيُحدد أسلوب تسمية معين ،من قبيل:
•

رئيسا اللجنتين الفنيتين:
رئيس اللجنة  ،INFCOMورئيس اللجنة SERCOM
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والمستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون ،فال تحدد هويتهم إال
على شاراتهم.
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المرجع
•
•

•

رئيس الهيئة باالسم المختصر (رئيس فريق التنسيق
الهيدرولوجي ))(C/HCP
المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون :المستشار
الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي األول (الثاني،...،
السادس)
الخبراء المدعوون :الخبير /اللقب

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر
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(EC-73) 2

النظر في التقارير
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

أن يحيط علما ً بتقارير رئيس المنظمة ) ،(WMOورؤساء االتحادات اإلقليمية ،واألمين العام ،والتي تسلط الضوء
على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المنظمة ) (WMOوهيئاتها التأسيسية واألمانة منذ الدورة األخيرة للمجلس؛

)(2

أن يتناول تقارير رئيسي اللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة؛

)(3

أن ينظر في توصيات اجتماعات الهيئات األخرى التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ومن بينها اللجنة
االستشارية للسياسات ) (PACولجنة التنسيق الفني ) ،(TCCفي إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة؛

)(4

أن يأخذ علما ً بأن التقارير ستدرج في التقرير النهائي للدورة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى النظر في وثائق المعلومات
).2.5(3), 2.5(4), 2.5(6), 2.5(7), 2.5(8), 2.5(9), 2.5(10

EC-73/INF. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(1), 2.4(2), 2.5(1), 2.5(2),

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة  ،2019المادة ( (2)126مطبوع المنظمة رقم .)15

المقرر

(EC-73) 3

الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام

2021

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

تأييد قرار الرئيس ،نظراً إلى استمرار جائحة كوفيد 19-وبالتشاور مع األمين العام ،يُعدل موعد الدورة االستثنائية
للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام  2021بحيث ت ُعقد في الفترة من  11إلى  22تشرين األول /أكتوبر
 2021على شكل سلسلة من االجتماعات اإلنترنتية ،تليها دورة إنترنتية للمجلس في الفترة من  25إلى  29تشرين
األول /أكتوبر؛

)(2

تعديل جدول األعمال الموضوع بموجب المقرر  - (EC-72) 3الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية
لعام  2021على النحو الوارد في المرفق  1لهذا المقرر؛

)(3

توجيه الدعوات إلى حضور المؤتمر إلى األمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان غير األعضاء المبيَّنة في المرفق
 2من المقرر  ،(EC-72) 3مع إضافة اللجنة الدولية للري والصرف ) (ICIDوجماعة المحيط الهادئ ) (SPCاللتين
أبرمتا اتفاقا ً مع المنظمة في عام 2020؛

)(4

عقد الجمعية الهيدرولوجية (المادة  26من الالئحة العامة  -الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة ( 2019مطبوع المنظمة
مواز ،ودعوة أعضاء المنظمة إلى أن يضموا إلى وفودهم الوطنية المستشارين
رقم  ))15كاجتماع شبكي
ٍ
الهيدرولوجيين ألعضاء المنظمة (طبقا ً للمادة ( 5ب) من الالئحة العامة) وممثلين آخرين من المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا أو الهيئات الهيدرولوجية الوطنية األخرى ،حسبما يحدد أعضاء المنظمة؛
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)(5

دعوة الرئيس واألمين العام إلى إنجاز الترتيبات الالزمة لتنظيم الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام  ،2021مع
االسترشاد بالجدول الزمني المبدئي الوارد في المرفق  2لهذا المقرر ،ومراعاة الخبرات المكتسبة من الدورات
االفتراضية التي عقدتها الهيئات التأسيسية حتى اآلن ،وضمان قدر اإلمكان المساواة بين كل األعضاء في المشاركة
وال سيما في ضوء فروق التوقيت بينهم والحاجة إلى إمهالهم فترة كافية إلجراء المناقشات والمشاورات غير
الرسمية؛

)(6

دعوة األمين العام إلى وضع أساليب عمل الدورات االفتراضية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية على غرار تلك
المطبقة على دورات الهيئات التأسيسية في عام ي  2020و  ،2021مع ضمان ا الحترام الكامل ألحكام اتفاقية
المنظمة ) (WMOوالالئحة العامة.

انظر مرفقي هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (Cg-18) 89الدورة االستثنائية للمؤتمر في

2021

)(2

المقرر  - (EC-72) 3الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام

2021

)(3

الرسالة التعميمية رقم  03593/2021/GS/LCC/CNF/EC-73المؤرخة  2آذار /مارس

)(4

وثيقة المعلومات ) - EC-73/INF. 2.5(1تقرير رئيس اللجنة االستشارية للسياسات

المرفق  1للمقرر

(EC-73) 3

جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية للمؤتمر لعام

.1

جدول أعمال الدورة وتنظيمها

.2

تقييم إصالح المنظمة ) (WMOوالتوجهات األخرى

.3

.4

2.1

حالة اإلصالح  -أوجه التقدم وآثار الجائحة

2.2

تعزيز آليات العمل اإلقليمية

2021

2021

)(COVID-19

دعم المنظمة ) (WMOلجدول األعمال العالمي للمياه
3.1

الهيدرولوجيا في القرن الحادي والعشرين  -استراتيجية المنظمة ) (WMOوخطة عملها

3.2

اإلعالن بشأن المياه ،بما في ذلك التحالف من أجل الماء والمناخ لتسريع تنفيذ الهدف
المستدامة

6

من أهداف التنمية

سياسات وممارسات تبادل بيانات نظام األرض
4.1

السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOللتبادل الدولي لبيانات نظام األرض

4.2

تعزيز توافر البيانات والوصول إليها وتبادلها من أجل مراقبة نظام األرض والتنبؤ به – مرفق تمويل
الرصد المنهجي

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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تصدي المنظمة ) (WMOلألزمات العالمية  -ضمان استمرارية الرصدات والعمليات والخدمات األساسية
عن طريق آليات الدعم الفني والتمويل

4.3

.5

تعديالت على الئحة المنظمة

.6

اختتام الدورة

)(WMO

المرفق  2للمقرر

(EC-73) 3

الشكل والتنظيم المؤقتان ألعمال الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام

2021

االجتماعات اإلعالمية والتشاورية
اجتماعات إعالمية وتشاورية لألعضاء بحسب اإلقليم واللغة قبل الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام  2021على غرار المؤتمر
الثامن عشر .وتُدرج التعقيبات على شكل تعليقات في مسودات الوثائق.
االتحاد اإلقليمي
الثالث واالتحاد
اإلقليمي الرابع

االتحاد اإلقليمي
األول واالتحاد
اإلقليمي السادس

االتحاد اإلقليمي
األول واالتحاد
اإلقليمي السادس

االتحاد اإلقليمي
الثاني واالتحاد
اإلقليمي الخامس

االتحاد اإلقليمي
الثاني واالتحاد
اإلقليمي الخامس

الثالثاء
االثنين
الثالثاء
االثنين
 30آب /أغسطس  31آب /أغسطس  30آب /أغسطس  31آب /أغسطس

األربعاء
 1أيلول /سبتمبر

الخميس
 2أيلول /سبتمبر

0900-0600

0900-0600

1700-1400

1700-1400

1400-1100

1400-1100

بالتوقيت العالمي
المنسق

بالتوقيت العالمي
المنسق

بالتوقيت العالمي
المنسق

بالتوقيت العالمي
المنسق

بالتوقيت العالمي
المنسق

بالتوقيت العالمي
المنسق

اإلنكليزية
الصينية

اإلنكليزية
الصينية

اإلنكليزية
اإلسبانية

اإلنكليزية
اإلسبانية

اإلنكليزية
الفرنسية
الروسية
اإلسبانية

اإلنكليزية
الفرنسية
الروسية
اإلسبانية

سياسة البيانات
الموحدة للمنظمة

الهيدرولوجيا،
المفهوم اإلقليمي

سياسة البيانات
الموحدة للمنظمة

الهيدرولوجيا،
المفهوم اإلقليمي

سياسة البيانات
الموحدة للمنظمة

الهيدرولوجيا،
المفهوم اإلقليمي

)(WMO

االتحاد اإلقليمي
الثالث واالتحاد
اإلقليمي الرابع

)(WMO

)(WMO

الدورة الرسمية
 15 - 11تشرين األول /أكتوبر
التوقيت العالمي
المنسق  /توقيت
غرينيتش
- 11.00

12.00

االثنين
 11تشرين
األول /أكتوبر

الثالثاء
 12تشرين
األول /أكتوبر

 .1افتتاح الدورة ،الجمعية
الهيدرولوجية
وجدول أعمال
الدورة وتنظيمها

2021

األربعاء
 13تشرين
األول /أكتوبر

الخميس
 14تشرين
األول /أكتوبر

الجمعة
 15تشرين
األول /أكتوبر

 2.2آليات العمل
اإلقليمية

أفرقة صياغة
ميسرة عبر
اإلنترنت بحسب

 3.1استراتيجية
المنظمة )(WMO
وخطة عملها
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الحاجة (يمكن
تعديل الوقت)
- 12.00

13.00

- 13.00

14.00

 2.1حالة
اإلصالح

 3.2اإلعالن
بشأن المياه
 22 - 18تشرين األول /أكتوبر

التوقيت العالمي
المنسق  /توقيت
غرينيتش

االثنين
 18تشرين
األول /أكتوبر

الثالثاء
 19تشرين
األول /أكتوبر

- 11.00

12.00

- 12.00

13.00

 4.1سياسة
البيانات الموحدة
للمنظمة )(WMO

أفرقة صياغة
ميسرة عبر
اإلنترنت بحسب
الحاجة (يمكن
تعديل الوقت)

- 13.00

14.00

 4.2المرفق
)(SOFF

بشأن
الهيدرولوجيا

2021

الخميس
 21تشرين
األول /أكتوبر

الجمعة
 22تشرين
األول /أكتوبر

األربعاء
 20تشرين
األول /أكتوبر

أفرقة صياغة
 4.3مواجهة
المنظمة ) (WMOميسرة عبر
لألزمات العالمية اإلنترنت بحسب
الحاجة (يمكن
تعديل الوقت)

الوثائق المعلقة
في أثناء الجلسة

 .5الالئحة

 .6اختتام الدورة
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(EC-73) 4

حالة إصالح الهيئات التأسيسية
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

االعتراف بأن نسبة كبيرة من األعضاء الذين استطلعت وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUآراءهم في عام
يجدون أنه من السابق لألوان الحكم على نتائج إصالح الهيئات التأسيسية  -انظر وثيقة المعلومات )INF 7(2؛

)(2

المطالبة بتقييم مستقل وخارجي إلصالح الهيئات التأسيسية لعام 2022؛

)(3

أن يطلب أيضا ً من:

2020

(أ)

اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACتقديم مدخالت في أهداف التقييم المستقل والخارجي ،ونطاقه ونهجه
العام ،بما في ذلك تناول التوصية  1للجنة التفتيش المشتركة ) (JIU/REP/2021/1بالكامل ،واعتماد قائمة
بمؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsمن شأنها أن تسمح بتقييم اإلصالح بشكل مستمر على المدى الطويل؛

(ب) األمين العام:

)(4

)(5

''1

أن يواصل مراقبة مجموعة المؤشرات المتعلقة باإلصالح ،مثل تشكيل وتنوع الهيئات التأسيسية
الجديدة وهياكل عملها ،بما في ذلك فعالية إصالح األمانة؛

''2

تصميم مؤشرات ) (KPIsإضافية ،وجمع بيانات كمية ،وإجراء تحليل مقارن يشمل تكلفة إصالح
الهيئات التأسيسية ،الستيفاء التقييم ودعمه؛

''3

إدراج المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة ) (PACفي نظام المراقبة التابع للمنظمة )(WMO؛

مالحظة النهج األولي للتقييم ،وعناصره وجدوله الزمني ،والمقدم في مرفق هذا المقرر ،والذي ستواصل اللجنة
) (PACاستعراضه وتعديله في ضوء توصية اللجنة ) ،(JIUومطالبة األمين العام بإعداد خطة عمل مؤقتة،
بتواريخ ومهام ونتائج متوخاة محددة؛
أن يطلب من اللجنة ) (PACأن تستعرض في دوراتها المقبلة النتائج الوسيطة للتقييم ،وأن تقدم تقريراً إلى دورات
المجلس الالحقة بشأن النتائج والدروس المستفادة من أجل تقديم توصيات الحقة إلى المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية.

انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :المقرر  - (EC-72) 4متابعة أعمال فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ) ،(CBRالذي
طلب من اللجنة ) (PACإعداد خطة لتقييم اإلصالح.

المجلس التنفيذي :التقرير النهائي الموجز للدورة الثالثة والسبعين

534

مرفق المقرر

(EC-73) 4

خطة التقييم
النهج

.1
1.1

يطبق نهج ثالثي المراحل في تقييم إصالح الهيئات التأسيسية:
-

المرحلة  ،1مباشرة إلى قصيرة األجل ) ،(2021-2020مع التركيز على عملية اإلصالح ،وتحليل األداء في
ضوء المعالم الرئيسية للخطة االنتقالية ،واإلحصاءات المتعلقة بالخبراء ،وتشكيل الهيئات الجديدة  -انظر
وثيقة المعلومات ).INF 3.1(1

-

المرحلة  ،2المدى القصير إلى المدى المتوسط ) ،(2023-2022مع التركيز على المخرجات والنتائج
الوسيطة ،ومواصلة مراقبة المؤشرات الكمية الناجمة عن المرحلة  ،1مع استكمالها أيضا ً بمعلومات
نوعية وتقييم شامل.

-

المرحلة  ،3طويلة األجل (ما بعد عام  ،)2023مع التركيز على قياس نتائج اإلصالح وتحديد الدروس
المستفادة والنتائج غير المتوقعة.
عناصر التقييم والجدول الزمني

.2
2.1

2.2

تماشيا ً مع النهج المذكور أعاله ،ينبغي استخدام العناصر التالية لتقييم مدى تحقيق أهداف اإلصالح:
-

دراسة استقصائية ألصحاب الشأن بشأن فعالية إصالح الهيئة التأسيسية وجوانب أخرى ،مثل شفافية
العملية ،وسالسة االنتقال ،ووضوح الرسائل ذات الصلة وحسن توقيتها ،وما إلى ذلك (الربع الثاني-الربع
الثالث من عام )2022؛

-

تقييم مستقل وخارجي بشأن مدى تحقيق أهداف اإلصالح حتى اآلن .وينبغي أن يشمل هذا التحليل
المتعمق بيانات كمية (تُستقى من استقصاء أصحاب الشأن مثالً) ومعلومات نوعية تُستقى من المقابالت
مع عينة تمثيلية من األعضاء .ولعل من المفيد أيضاً ،إضافة إلى النظر إلى األداء بأثر رجعي ،أن
يستخلص التقييم الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي ينبغي تطبيقها في اإلصالح اإلقليمي المقبل؛

-

مراقبة البيانات المستقاة من نظام الرصد والتقييم التابع للمنظمة ) (WMOواإلحصاءات والتحليالت
اإلضافية التي تجريها األمانة للمقارنة والمضاهاة ،مثالً قبل إصالح الهيئات التأسيسية وبعده ،ومشاركة
األعضاء والشركاء ،والقيمة اإلجمالية لإلصالح (.)2022-2021

والغرض من ذلك في نهاية المطاف هو عرض النتائج على المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية في
عام .2023

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقرر
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(EC-73) 5

تأثيرات جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19واستجابة المنظمة ) (WMOلها
إن المجلس التنفيذي ،وقد نظر في التقرير بشأن جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19يقرر:
)(1

اإلحاطة علما ً بتقرير األمين العام بشأن تأثيرات جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19على المنظمة )،(WMO
وال سيما:
(أ)

التأخير في تنفيذ خطتي التشغيل لعامي  2020و 2021في مجاالت معينة ال يمكن فيها االستعاضة عن
االجتماعات /البعثات بوسائل بديلة؛

(ب) الفرص التي تقدمها االجتماعات عبر اإلنترنت لزيادة مشاركة األعضاء وتوسيع نطاقها ،والقيام في
الوقت نفسه بتقليل مستوى التفاعل والمشاورات غير الرسمية والمناقشات في االجتماعات عبر اإلنترنت،
وخاصة دورات الهيئات التأسيسية؛
(ج) الكفاءة التي تحققت من خالل عقد االجتماعات عبر اإلنترنت من حيث انعدام نفقات السفر ،والحد من
انبعاثات الكربون وتقليل تكاليف التشغيل ،وتحسين الخدمات اللغوية (الترجمة الفورية) ،والمرونة في
تحديد مواعيد اجتماعات أكثر تواتراً وأقصر في المدة ،وتوفير خدمات المؤتمرات؛
(د)

)(2

تطوير أساليب العمل لدورات الهيئات التأسيسية عبر اإلنترنت لضمان تطبيق أحكام اتفاقية المنظمة
) (WMOوالئحتها الفنية والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية تطبيقا ً
صارما ً على االجتماعات عبر اإلنترنت وأي تعديالت الزمة قد جرى تطويرها وإبرازها بشكل مناسب؛

التقدم بالشكر ،في ضوء القيود وظروف العمل الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا )،(COVID-19
إلى كل من:
(أ)

األعضاء ،والمسؤولين والخبراء الفنيين في جميع هيئات المنظمة ) (WMOاللتزامهم ومساهماتهم في المنظمة؛

(ب) األمين العام على الدعم المقدم إلى األمانة؛
)(3

إعادة التأكيد على أن االجتماعات الحضورية تكفل ،حسب تطور جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19أعلى
مستوى من الحوار وجودة عمليات صنع القرار ،ال سيما فيما يتعلق باجتماعات الهيئات التأسيسية ،بما في ذلك
هيئاتها الفرعية ،وعند التعامل مع قضايا السياسات والقضايا الفنية والهامة؛

)(4

السعي إلى المزج في المستقبل بين االجتماعات الحضورية واالجتماعات عبر اإلنترنت كأسلوب عمل فعال
وأكثر مرونة ،استناداً إلى تحليل تجربة منظمات األمم المتحدة األخرى مع االجتماعات االفتراضية ،مع إيالء
االعتبار الواجب للعبء المتفاوت الواقع على كاهل األعضاء بسبب فروق التوقيت بين المناطق الزمنية
وضرورة كفالة المشاركة على أوسع نطاق ممكن من جميع المناطق .وينبغي أيضا ً إيجاد حلول إجرائية
وتكنولوجية للقيود المحددة المواجهة في االجتماعات االفتراضية؛

)(5

تعزيز التزام المنظمة ) (WMOبخفض بصمة الكربون من خالل االستفادة من الخبرات والفرص التي توفرها
األدوات اإللكترونية الجتماعات الهيئات غير التأسيسية والنهوض بالعمل الفني ،إذا كان ذلك مناسباً؛

)(6

اعتماد البرنامج والجدول الزمني المؤقتين لدورات الهيئات التأسيسية ،ومجلس البحوث والهيئات الفرعية
للمجلس التنفيذي الواردين في مرفق هذا المقرر ،بهدف ضمان التسلسل الوظيفي لوضع التوصيات ،وعمليات
االستعراض ،واعتماد المقررات؛
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)(7

)(8

)(9

مطالبة األمين العام أن يقوم ،طبقا ً لتوجيهات الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي ،وبالتشاور مع رؤساء
الهيئات المعنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOباالنتهاء من وضع البرنامج والجدول الزمني المذكورين أعاله
واستعراضهما وفقا ً لتطور جائحة فيروس كورونا )(COVID-19؛
إعادة التأكيد ،وفقا ً للمادة  97من الالئحة العامة من الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،)15على
أهمية تعدد اللغات في دورات الهيئات التأسيسية وهيئاتها الفرعية فضالً عن أهمية مواصلة النهوض بالتعددية
اللغوية ليس فقط عن طريق الترجمة الشفهية خالل االجتماعات وإنما أيضا ً في توفير وثائق االجتماعات وفي
إطار العمل اليومي لألمانة؛
اإلذن عند اللزوم ،ووفقا ً للمادة  31من الالئحة العامة من الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم )15
وسياسة السفر في المنظمة )( (WMOبصيغتها المعدلة بموجب القرار  - (EC-73) 27القواعد الناظمة لدفع نفقات
السفر وبدالت اإلقامة فيما يتعلق بغير موظفي المنظمة ) )(WMOواالختصاصات ذات الصلة والنظام الداخلي
للهيئات ذات الصلة ،وحسب تطور جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19بتغطية المنظمة ) (WMOللمصروفات
المتعلقة بمشاركة ما يلي:
(أ)

أعضاء الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي ،وأعضاء مجلس البحوث وهيئاته الفرعية ،وأعضاء الفريق
االستشاري العلمي ،وأعضاء المنظمة ) (WMOفي المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة )(WMO
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCفي الدورات الحضورية لهذه الهيئات وفقا ً للبرنامج
الوارد في مرفق هذا المقرر ،وفق مصالحهم العامة؛

(ب) أعضاء الهيئات الفرعية للجان الفنية واالتحادات اإلقليمية في الدورات الحضورية السنوية ،باعتبارها
أولوية قصوى للنهوض ببرامج عملها في ضوء التأخيرات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا
)(COVID-19؛
(ج) الخبراء من البلدان المنخفضة الدخل الذين يحضرون دورات اللجان الفنية للحفاظ على مستوى عال من
المشاركة ،والمسجلون في عامي  ،2021-2020وزيادة مشاركة األعضاء من البلدان النامية في دورات
اللجان الفنية؛
)(10

مطالبة األمين العام وجميع الهيئات التأسيسية والفرعية بالتقييم المنتظم للتدابير المتخذة في ضوء الجائحة
) (COVID-19من أجل تسيير أعمال المنظمة ) (WMOمن قبيل االجتماعات وأنشطة تنمية القدرات ،واستخدام
نتائج التقييم في تعزيز فعالية استجابة المنظمة ) ،(WMOوتحسين قدرتها على التكيف مع األوضاع الجديدة؛

)(11

مطالبة األمين العام بأن يقدم ما يلي إلى الدورة الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-74للنظر فيهما:
(أ)

تقرير ُمحدث عن تأثير جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2021؛

(ب) نسخة محدثة للخطة التشغيلية لعام  ،2022استناداً إلى الميزانية المعتمدة لفترة السنتين  ،2023-2022مع
مراعاة تأثيرات جائحة فيروس كورونا )(COVID-19؛
(ج) النسخة النهائية من البرنامج والجدول الزمني لدورات الهيئات التأسيسية ،ومجلس البحوث ،والهيئات
الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي؛
(د)

)(12

إرشادات لألعضاء بشأن كيفية الحفاظ على تشغيل نظمهم وصيانتها بما يتماشى مع بروتوكوالت الصحة
واألمان التي يمكن أن تساعد األعضاء في الحفاظ على جودة أداء النظم.

مطالبة األمين العام بتقديم ما يلي إلى المجلس التنفيذي إبّان دورته الخامسة والسبعين [في عام  ]2022كي
ينظر فيه:

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
(أ)

537

تقرير محدَّث بشأن آثار جائحة  COVID-19على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2022؛

(ب) تقرير وخطة اجتماعات للمدة المتبقية م ن الفترة المالية مع مراعاة التوجيهات المنبثقة عن الدورة الرابعة
والسبعين للمجلس التنفيذي.
انظر الوثيقة ) – EC-73/INF.2.5(1تقرير رئيس اللجنة االستشارية للسياسات والوثيقة ) – EC-73/INF.3.1(2تقرير عن
تأثيرات جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19على المنظمة لمزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
•

المقرر  – (EC-72) 5تصدي المنظمة ) (WMOلجائحة فيروس كورونا

•

الوثيقة ) – EC-73/INF.2.5(1تقرير رئيس اللجنة االستشارية للسياسات

•

الوثيقة ) – EC-73/INF.3.1(2تقرير عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19على المنظمة

مرفق المقرر

)(COVID-19

(EC-73) 5

الجدول المؤقت لمواعيد اجتماعات الهيئات التأسيسية ،ومجلس البحوث
والهيئات الفرعية التابعة للمجلس في عام 2022
كانون الثاني /يناير

لجنة التنسيق الفني ) 3 ( (TCCأيام ،حضورية أو افتراضية أو هجينة كما يقرر الرئيس
واألمين العام)
فريق التنسيق المناخي )( (CCPحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)

شباط /فبراير

الفريق المعني بتطوير القدرات )( (CDPحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)
فريق التنسيق الهيدرولوجي )( (HCPحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)

آذار /مارس

فريق الخبراء )( (PHORSحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)
مجلس البحوث )( (RBحضورية)
الدورة الثانية للجنة البنية التحتية )( (INFCOM-2حضورية)

نيسان /أبريل
أيار /مايو

لجنة التنسيق الفني )( (TCCحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)
اللجنة االستشارية للسياسات
وأعضاء المجلس التنفيذي)

)(PAC

(حضورية ،رهنا ً بالموافقة على اقتراح رئيس اللجنة

لجنة المراجعة واإلشراف )( (AOCحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)
حزيران /يونيو

الفريق االستشاري العلمي )( (SAPحضورية)
اللجنة االستشارية للشؤون المالية )( (FINACحضورية)

)(PAC
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الدورة الخامسة والسبعون للمجلس التنفيذي )( (EC-75حضورية)
تموز /يوليو
آب /أغسطس
أيلول /سبتمبر
تشرين األول /أكتوبر

الدورة الثانية للجنة الخدمات )( (SERCOM-2حضورية)

تشرين الثاني /نوفمبر لجنة المراجعة واإلشراف )( (AOCحضورية أو افتراضية أو هجينة ،كما سبق)
كانون األول /ديسمبر

المقرر

(EC-73) 6

اعتماد القرارات دون مناقشة ،استنادا إلى توصيات لجنة التنسيق الفني

)(TCC

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

الموافقة على توصيات لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCالمدرجة في تقرير رئيس اللجنة )( (TCCوثيقة
المعلومات ) ،) EC-73/INF. 2.5(2بشأن القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية واإلجرائية المعروضة على
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي )(EC-73؛

)(2

اعتماد الوثائق التي تتضمن مشاريع القرارات والمقررات التالية التي أوصت بها اللجنة ) ،(TCCبتوافق اآلراء
ودون مناقشة:

الغاية طويلة األجل  – 1تلبية االحتياجات المجتمعية على وجه أفضل :تقديم خدمات يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها
وموثوقة ويمكن الحصول عليها وموجهة إلى المستخدمين ومناسبة للغرض:
)(1

القرار  – (EC-73) 3مذكرة مفاهيمية بشأن النظام العالمي لتصنيف الجفاف؛

)(2

القرار  – (EC-73) 6مذكرة مفاهيمية بشأن استراتيجية االستدامة للنظام التوجيهي العالمي الغطاء للفيضانات
الخاطفة؛

)(3

القرار  – (EC-73) 7تعديل الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد الثاني ،خدمات األرصاد الجوية
ألغراض المالحة الجوية الدولية ،الذي يعكس التعديالت التي اعتمدتها بالفعل منظمة الطيران المدني الدولي
).(ICAO

الغاية طويلة األجل  – 2تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس الفني من أجل المستقبل:
)(1

القرار  – (EC-73) 9خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)2020؛

)(2

المقرر  – (EC-73) 7مؤشرات جاهزية النظام )(WIGOS؛

)(3

القرار  – (EC-73) 12عملية مراجعة المراكز اإلقليمية التابعة للنظام )(WIGOS؛

(2023-
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)(4

القرار  – (EC-73) 13دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم )1165؛

)(5

القرار  – (EC-73) 15نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة 2020؛

)(6

القرار  – (EC-73) 17تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات؛

)(7

القرار  – (EC-73) 19جمع المعدالت المناخية القياسية؛

)(8

القرار  – (EC-73) 20متطلبات الخدمات المناخية لتحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية
الجودة (مطبوع المنظمة رقم )1238؛

)(9

المقرر  – (EC-73) 8إنشاء مراكز جمع البيانات ) (DACsمن أجل بيانات األرصاد الجوية البحرية وبيانات
المحيطات والمناخ في إطار نظام البيانات المناخية البحرية )(MCDS؛

)(10

)(WMO

القرار  – (EC-73) 23تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة
 )485وتسمية مراكز جديدة للنظام ).(GDPFS

صنع
الغاية طويلة األجل  – 5إعادة المواءمة االستراتيجية لهيكل المنظمة ) (WMOوبرامجها لوضع وتنفيذ سياسات و ُ
قرارات فعالة:
)(1

القرار  – (EC-73) 25تعديالت على النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (أوصت بها أيضا ً اللجنة االستشارية
للسياسات ))(PAC؛

)(2

القرار

)(3

القرار  – (EC-73) 29تعديل اختصاصات فريق التنسيق المناخي ).(CCP

26

) – (EC-73النظام الداخلي للمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة

)(WMO

واللجنة )(IOC؛

لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).EC-73/INF. 2.5(2
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOأنشأ لجنة التنسيق
الفني ) (TCCكهيئة دائمة للمجلس التنفيذي لتكون بمثابة واجهة تواصل ثنائية بين المجلس التنفيذي والهيئات الفنية
للمنظمة )( (WMOاللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،والهيئات األخرى ذات الصلة) ،وبين تلك الهيئات
واالتحادات اإلقليمية ،التي تشمل واليتها (مرفق القرار) توفير المعلومات التحليلية الالزمة لتبليغ قرارات
المجلس التنفيذي بشأن المسائل الفنية؛

)(2

القرار  – (EC-72) 13النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم  ،)1256أوضح من خالل الفقرة
 2.8أن "توصيات الهيئات التأسيسية والهيئات األخرى التي أنشأها المؤتمر أو المجلس التنفيذي [ ]...بشأن
المسائل الفنية تُعرض عادة على المجلس التنفيذي بعد استعراض تحليلي من جانب اللجنة ) ،(TCCمشفوعا ً
بمشروع مقرر .وعادة ال يتطلب اعتماد هذه المقررات عادة مزيداً من المناقشة في المجلس التنفيذي ،ما لم يطلب
أحد أعضاء المجلس مناقشتها".
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المقرر

(EC-73) 7

مؤشرات جاهزية النظام

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-73) 9خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )،(2023-2020) (WIGOS
وقد درس التوصية  – (INFCOM-1) 12مؤشرات النظام )،(WIGOS
وقد درس أيضا مؤشرات مراقبة التقدم السنوي المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني (المشار إليها
فيما بعد باسم "مؤشرات النظام ) ،)"(WIGOSوالتي أعدتها اللجنة )،(INFCOM
يعتمد مؤشرات النظام ) ،(WIGOSالواردة في مرفق هذا المقرر ،لمراقبة التقدم السنوي المحرز في تنفيذ النظام
) (WIGOSعلى الصعيد الوطني ،وباعتبارها أساسا ً لتقييم امتثال األعضاء للمعايير المدرجة في الجزء األول من المجلد
األول من الالئحة الفنية – المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49وفي
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تواصل إعداد مؤشرات النظام ) ،(WIGOSبما في ذلك إعداد معايير إضافية ِ ّ
تمكن من
تحسين تقييم التزام األعضاء بتنفيذ النظام ) ،(WIGOSوبمعايير وتوصيات النظام ) ،(WIGOSإلى جانب تنفيذ خطة
المرحلة التشغيلية األولية للنظام )(2023-2020) (WIGOS؛
يطلب إلى األمين العام أن يوافي األعضاء بانتظام بنتائج تقييم التقدم المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد
الوطني ،استناداً إلى مؤشرات النظام )(WIGOS؛
يحث األعضاء على التعاون مع األمين العام في هذا التقييم.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات النظام :الغرض من المؤشرات الجديدة المقترحة هو تحديث واستبدال المؤشرات الواردة في المقرر - (EC-69) 31
مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تنفيد النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني ،من أجل مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ
النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني خالل المرحلة التشغيلية النظام )( (WIGOSالقرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام .)2020

مرفق المقرر

(EC-73) 7

مؤشرات مراقبة التقدم السنوي المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني
.1

المستوى المؤسسي (معامل الترجيح )1

1.1

اتفاقات الشراكات الوطنية للنظام ) (WIGOSمن أجل تكامل الرصدات اآلتية من المرافق ) (NMHSsومن
مصادر أخرى ،وتقاسمها :قائمة )(I=1/0؛1
●

البيانات الشرحية متاحة في أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) /(OSCARالسطح؛

 1المعلومات مقدمة من األعضاء عبر قاعدة بيانات المالمح القطرية

)(CPDB

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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تقديم إرشادات لألعضاء بشأن كيفية اإلعالن في قاعدة بيانات المالمح القطرية ) ،(CPDBوبشأن المعلومات التي ينبغي
اإلعالن عنها.

1.2

المنسق الوطني للنظام ) :(WIGOSاست ُكمل الترشيح )(I=1/0؛

1.3

المنسق الوطني لألداة ) /(OSCARالسطح :است ُكمل الترشيح )(I=1/0؛

1.4

1.5

1
1

المنسق الوطني لنظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WDQMSاست ُكمل
1
الترشيح )(I=1/0؛
اعتماد /إقرار خطة التنفيذ الوطنية للنظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني )(I=1/0؛
1

1.6

تدريب الموظفين على األداة ) /(OSCARالسطح )(I=1/0؛

1.7

تدريب الموظفين على مكونات وعمليات النظام ).(I=1/0) (WDQMS
مالحظة:

1

1

هذا التدريب يرتبط بوظائف المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(RWCsوهو موجه للمنسقين
الوطنيين للنظام ) (WDQMSولموظفي المراكز ).(RWCs

.2

شبكة الرصد (معامل الترجيح )3

2.1

النسبة المئوية للمحطات التي تقدم تقارير على الصعيد الدولي يمكن رؤيتها في األداة الشبكية للنظام )،(WDQMS
مع تقديم بيانات شرحية صحيحة في األداة ) /(OSCARالسطح ≥ (I=1/0) %90؛2
مالحظة:

يمكن قياس "البيانات الشرحية الصحيحة" عن طريق حساب عدد المحطات المسجلة في األداة الشبكية للنظام ) (WDQMSوالتي ال
تظهر باللون األصفر وال الرمادي وال بالنقاط الوردية على الخرائط.

2.2

المساهمات الوطنية في تبادل البيانات على مستوى العالم استناداً إلى النتائج (#المحطات) الالزمة لمتطلبات
التنبؤ العددي بالطقس )( (NWPشبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(I=1/0) )(GBONتُقيَّم بشكل منفصل لكل هدف
من األهداف التالية ،مع مراعاة الظروف االستثنائية المتوقعة في نظام الشبكة )3،2 :(GBON
(أ)

 80في المائة من عدد المحطات الالزمة لاللتزام باالستبانة األفقية ( 200كم للشبكات السطحية و 500كم
لشبكات الهواء العلوي)؛

(ب)  80في المائة من عدد المحطات المجهزة باالستبانة المكانية المطلوبة (بالساعة للشبكات السطحية ،وكل
 12ساعة لشبكات الهواء العلوي)؛
2.3

عدد المحطات الشريكة المسجلة في األداة ) /(OSCARالسطح ≥ .(I=1/0) 1
مالحظة:

.3

2

يُرجأ استخدام المؤشر إلى حين تنفيذه في األداة ) /(OSCARالسطح.

البيانات الشرحية (معامل الترجيح )2

عدد المحطات التي تقدم تقارير على المستوى الدولي ،والمدرجة في األداة ) /(OSCARالسطح ،مع جميع العناصر
2
اإللزامية لمعيار البيانات الشرحية ≥ %50من المحطات المسجلة ).(I=1/0
 2تنتج األداة ) /(OSCARالسطح المؤشرات
 3ينتج النظام ) (WDQMSالمؤشرات
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.4
4.1

اإلبالغ  /تبادل البيانات (معامل الترجيح )3
النسبة المئوية للمحطات التي تقدم تقارير على المستوى الدولي وتوفر رصدات وفقا ً للجدول الزمني المعلن في
3
األداة ) /(OSCARالسطح ≥ .(I=1/0) %70
●

4.2

من أجل تقييم نوعية البيانات وحسن توقيتها ،سينظر في إعداد مؤشرات منفصلة لتنفيذها في مرحلة الحقة.

نسبة المحطات التي تقدم تقارير على المستوى الدولي في نظام معلومات المنظمة ) ،(WISبحيث تكون محددات
5
المحطات التابعة للنظام .(I=1/0) %50 > (WSI)4
مالحظة:

.5

يُرجأ استخدام المؤشرات في الوقت الراهن.

عوامل أخرى (معامل الترجيح صفر ،في المستقبل)

استخدام البيانات الساتلية ) - (I=1/0تُحدد فيما بعد.
تُحسب نتائج المراقبة العامة للتقدم المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني ،مرة واحدة في السنة
التقويمية .وبالنسبة إلى المؤشرات  2.1و 2.2و 2.3و ،4.1ستُحسب القيم الشهرية ،ثم تُج َّمع بعد  12شهراً.

المقرر

(EC-73) 8

إنشاء مراكز جمع البيانات ) (DACsمن أجل بيانات األرصاد الجوية البحرية وبيانات المحيطات والمناخ في
إطار نظام البيانات المناخية البحرية )(MCDS
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

)(2

الموافقة على التوصية  - (INFCOM-1) 8إنشاء مركز الحصول على البيانات ) (DACفي نظام البيانات المناخية
البحرية )(MCDS؛
رهنا ً بموافقة موازية من الدورة الرابعة والخمسين للمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCإنشاء المختبر األطلسي لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) (AOMLالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي (  ، NOAAالواليات المتحدة األمريكية) ،للعمل كمركز ) (DACللعوامات المنجرفة في إطار
النظام ).(MCDS

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

التوصية  .(INFCOM-1) 8تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة  3.2من التذييل  1للنسخة المنقحة من دليل خدمات
األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  )471الذي اعتمده المجلس التنفيذي بموجب قراره - (EC-70) 10
تقرير الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMM-5تشمل قائمة بالمراكز ) (DACsالمنشأة

 4محددات المحطات التابعة للنظام
 5ينتج النظام ) (WISالمؤشرات.

)(WIGOS
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في إطار النظام ) .(MCDSوسيُضاف إلى القائمة المركز ) (DACالجديد ،المختبر األطلسي لعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية ) (AOMLالذي تشغله الواليات المتحدة األمريكية.
)(2

أنشئ النظام ) (MCDSمن خالل القرار  - (EC-64) 2تقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCإلضفاء الطابع الرسمي على أنشطة نظم جمع
البيانات القائمة وتنسيقها ،ومعالجة الثغرات من أجل إنتاج نظام بيانات تشغيلي مخصص مشترك بين المنظمة
) (WMOواللجنة ) (IOCبهدف تجميع مجموعات بيانات مناخية تتعلق باألرصاد الجوية البحرية والمحيطية تكون
متسقة وذات نوعية معروفة ،وتتجاوز المتغيرات المناخية األساسية ) .(ECVsوتشكل المراكز المشتركة بين
المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلبيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية للمحيطات )،(CMOCs
والمراكز العالمية لتجميع البيانات المتعلقة ببرنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية
) ،(GDACsوالمراكز ) ،(DACsالمستويات الثالثة النظام ) .(MCDSوترد اختصاصات المراكز ) (DACsللنظام
) (MCDSفي التذييل  1من دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  .)471وقد تم تقييم
الطلب الوارد من مكتب المختبر ) (AOMLلكي يصبح مركزاً ) ،(DACوفقا ً للعملية والمعايير المنصوص عليها
في دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)471الفصل  9والتذييل  .1وأوصت فرقة
الخبراء المستقلة عن مقدم الطلب ،بعد عملية التقييم ،بإنشاء المركز الذي تديره الواليات المتحدة األمريكية
بوصفه مركزاً ) (DACتابعا ً للنظام ) (MCDSللعوامات المنجرفة .وأقرت اللجنة ) (INFCOMهذه التوصية في
دورتها األولى.

المقرر

(EC-73) 9

توصيات الفريق المعني بتطوير القدرات
نظرا إلى التقرير المرحلي والتوصيات الصادرة عن الفريق المعني بتطوير القدرات الواردة في وثيقة المعلومات
)،EC-73/INF. 2.5(8
يقرر المجلس التنفيذي أن يطلب من الفريق المعني بتطوير القدرات القيام بما يلي:
)(1

تجميع أفضل الممارسات من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsالتي يُعتبر أنها تستوفي
المعايير العالمية في تقديم الخدمات ،بهدف استخدام هذه المجموعة في تعزيز المعايير في جميع أنحاء العالم؛

)(2

استعراض وتحديث أطر الكفاءة الحالية بحسب الحاجة ،ودعم وضع أطر جديدة في مجاالت لم تعالج بعد ،بدعم
من مكتب التعليم والتدريب ،واالستفادة أيضا ً من خبرات ومعارف مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsالتابعة
للمنظمة ) ،(WMOبالتنسيق الوثيق مع ممثلي المراكز )(RTCs؛

)(3

التنسيق مع اللجنتين الفنيتين (اللجنة ) (SERCOMواللجنة ) )(INFCOMفي وضع إطار لتنمية القدرات من أجل
دعم تنفيذ أنشطتهما؛

)(4

وضع استراتيجيات لتعزيز مشاركة األوساط األكاديمية وموظفي المرافق الوطنية ) (NMHSعلى المستويين
المحلي واإلقليمي في مجاالت البحث وتطبيق البحوث وتسخيرها ألغراض تحسين تقديم الخدمات؛

)(5

تقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز المساهمات المنهجية الواردة من األوساط األكاديمية في تعزيز سلسلة تحويل
البحوث إلى عمليات التي ينبغي أن تتناول النهوج المتبعة للنهوض بتطوير القدرات وكفاءة الخدمات في مجاالت
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة على المستويات اإلقليمية عن طريق تعزيز التعاون والتواصل مع المراكز
اإلقليمية مثل المراكز اإلقليمية المتخصصة ،ومراكز المناخ اإلقليمية ،ومراكز التدريب اإلقليمية ،ومراكز النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOومراكز نظام معلومات المنظمة )(WMO؛
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)(6

)(7

)(8

دعم واستعراض منشور بشأن القيادة واإلدارة ،استناداً إلى الخبرات المكتسبة من برامج التدريب التي تنظمها
المنظمة ) (WMOومرفق األرصاد الجوية في سنغافورة والتابعة لالتحادين اإلقليميين الثاني والخامس منذ
عام 2018؛
دعم وضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات في المرافق الوطنية ) (NMHSمن حيث العمل مع شركاء
التنمية /الحكومات ،بغية تعزيز تبادل المعارف في هذا المجال؛
المساهمة في الندوة الرابعة عشرة للتعليم والتدريب ) (SYMET-14التي ستُعقد في عام  ،2021كمساهمة إضافية
في تطوير وتعزيز أنشطة التعليم والتدريب في المنظمة؛

)(9

إجراء تقييم ألدوار ومسؤوليات األطراف الفاعلة المختلفة ومختلف آليات التمويل المشاركة في أنشطة المنظمة
) (WMOلتطوير القدرات ،وتوضيح هذه األدوار والمسؤوليات؛

)(10

تقديم توصيات وإعداد استراتيجيات لتعزيز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي ومع المجموعات األخرى
من أجل إيجاد أوجه تآزر على المستويين األقاليمي ودون اإلقليمي ،واستبانة فرص التدريب وبناء القدرات.

يقرر المجلس التنفيذي أيضا أن يطلب من األمين العام القيام بما يلي:
)(11

)(12

)(13

ضمان توفير دعم األمانة ألنشطة فريق تطوير القدرات في سعيه لتحقيق أهدافه ،في حدود الموارد المالية التي
يمكن تحملها؛
التشجيع على تجميع المعلومات مركزيا ً ونشرها ،فيما يتعلق بفرص تطوير القدرات إقليميا ً وفي المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsمن قبيل الدورات التدريبية ،التي تقدمها أطراف فاعلة مختلفة؛
دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الوصول إلى التمويل من خالل آليات التعاون الدولي لتطوير القدرات ،من
قبيل المشاريع والمنح الدراسية والتدريب الداخلي؛

انظر وثائق المعلومات ) EC-73/INF. 2.5(8و) EC-73/INF. 4.4(2و) EC-73/INF. 4.4(3لمزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :أنشأ المجلس التنفيذي الفريق المعني بتطوير القدرات بموجب القرار  – (EC-71) 7الفريق المعني
بتطوير القدرات ،وعقد الفريق اجتماعه األول في يومي  26و 27آب /أغسطس  2020واتفق على إنشاء أفرقة خبراء
وفريق عامل تابعة له واختصاصاتها .واتخذ المجلس التنفيذي في دورته الثانية والسبعين عدداً من القرارات والمقررات
بشأن الفريق ،منها القرار  - (EC-72) 4تعزيز الخدمات البحرية ،والقرار  - (EC-72) 12النظام الداخلي للهيئات غير
التأسيسية التي أنشأها المؤتمر الثامن عشر والدورة الحادية والسبعون للمجلس التنفيذي ،والمقرر  - (EC-72) 11زيادة
المشاركة الفعالة وحجم ونطاق مشاريع تطوير المنظمة ) ،(WMOوالتقدم المحرز في هذه المشاريع ،والمقرر (EC-72) 12
 توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة ) (WMOلتطوير القدرات ،والمقرر  - (EC-72) 13تطوير الكفاءات والخبراتاألساسية والحفاظ عليها ،والمقرر  - (EC-72) 15استعراض عضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
واستعرض الفريق ،في اجتماعه الثاني المعقود في يوم ي  3و  4شباط /فبراير  2021القرارات والمقررات التي تعنيه
ووجَّه عدداً من المالحظات والتوصيات إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي ،على النحو الوارد في هذا المقرر.
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(EC-73) 10

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى
إن المجلس التنفيذي يقرر ما يلي:
)(1

منح جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOالسادسة والستين للبروفيسور ( In-Sik Kangجمهورية
كوريا)؛

)(2

دعوة البروفيسور  In-Sik Kangإللقاء محاضرة علمية في الدورة الخامسة والسبعين للمجلس؛

)(3

دعوة اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACإلى استعراض معايير وعمليات الترشيح لجائزة المنظمة الدولية
لألرصاد الجوية )( (IMOالقاعدة  7من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) ،ودعوة األعضاء إلى االعتراف على
النحو الواجب باإلنجازات األخيرة للمرشحين ،وتشجيع التنوع العلمي واإلقليمي والجنساني للمرشحين ،وتقديم
الترشيحات قبل دورة المجلس بشهر إلتاحة الوقت الكافي لدراستها؛

)(4

منح جائزة البحوث لعام  2021التي تقدمها المنظمة ) (WMOللعلميين من الشباب للدكتور
(فييت نام) مكافأة على البحث المعنون " An approach for improving the capability of a coupled
 ،"meteorological and hydrological model for rainfall and flood forecastsالمشترك بين Hoang-Minh
 Nguyenو ،Deg-Hyo Baeوالمنشور في العدد  185من المجلة  ،(2019) Solar Energyالصفحات ،210-199
https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.060؛

)(5

منح جائزة البروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläالسابعة والعشرين لورقة بحثية متميزة عن أدوات وطرق الرصد
للسيد  Julian Gröbnerوالسيدة ( Natalia Kouremetiسويسرا) مكافأة على البحث المعنون " The Precision
 "Solar Spectroradiometer (PSR) for direct solar irradiance measurementsالمنشور في العدد  185من
المجلة  ،(2019) Solar Energyالصفحات https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.060 ،210-199؛

)(6

منح جائزة البروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläالثامنة لتطوير وتطبيق أدوات وطرق الرصد في البلدان النامية
لكل من  Duong Van Khanhو Do Huy Duongو Nguyen Xuan Tuanو( Mai Hai Tungفييت نام) مكافأة على
البحث المعنون " Automation solution to manage technical operations and transfer the real-time
 "information from manual stations of Meteorological and Hydrological in Viet Namالمنشور في العدد
 691من المجلة  ،Viet Nam Journal of Hydro-Meteorologyبتاريخ  25تموز /يوليو 2018؛

)(7

دعوة رئيس اللجنة ) (INFCOMإلى القيام ،بالتعاون مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بالدعاية على نطاق واسع للنداء
الذي سيوجه للترشيح للجائزة المقبلة للبروفيسور الدكتور  Vilho Väisäläلتطوير وتطبيق أدوات وطرق الرصد
في البلدان النامية ،لضمان تقديم عدد كبير من الترشيحات من البلدان النامية ،ولالعتراف بالنشاط الكبير الجاري
االضطالع به في البلدان النامية في مجال أدوات وطرق الرصد من أجل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ).(WIGOS

Hoang-Minh Nguyen

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
•

القرار  – (Cg-II) 38استخدا م األموال الفائضة من المنظمة الدولية لألرصاد الجوية (جائزة المنظمة الدولية
لألرصاد الجوية)،

•

المقرر  – (EC-72) 14جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى (المبادئ التوجيهية
المنقحة لمنح جائزة البروفيسور الدكتور .)Väisälä Awards
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المقرر

(EC-73) 11

موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام

2022

إن المجلس التنفيذي ،بنا ًء على اقتراح من األمين العام ،يقرر ما يلي:
)(1

أن يكون موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام " 2022اإلنذار المبكر واإلجراء المبكر .معلومات األرصاد
الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث"؛

)(2

أن يدعو األعضاء إلى االضطالع بأنشطة تتماشى مع الموضوع سالف الذكر لالحتفال باليوم العالمي لألرصاد
الجوية في  ،2022استناداً إلى المعلومات األساسية التي نشرها األمين العام.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار  - (EC-XII) 6اليوم العالمي لألرصاد الجوية سنويا ً
تتوافر مواضيع اليوم العالمي لألرصاد الجوية منذ عام  1961على الموقعين الشبكيين التاليين للمنظمة:
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day؛
.https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/previous-world-meteorological-days

المقرر

(EC-73) 12

بيانات إدارة المخاطر وتقبل المخاطر
إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

)(2

)(3

)(4

أن يحيط علما ً بالتقدم المحرز في تنفيذ سياسة إدارة المخاطر التي تنتهجها المنظمة ) (WMOعلى النحو المحدد
في القرار  - (EC-66) 22تنفيذ إدارة المخاطر؛
أن يحيط علما ً أيضا ً بالمخاطر التنظيمية العليا المحددة (انظر وثيقة المعلومات ))EC-73/INF. 5.2(6
وبالحاجة إلى مواصلة بلورة عمليات إدارة المخاطر والوعي بالمخاطر في المنظمة ،وال سيما في ظل
الظروف المتقلبة الراهنة؛
يقر بضرورة السعي إلى اغتنام الفرص واالبتكارات ،وبخاص ٍة إذا كانت الفرص تفوق المخاطر وكانت
أن ّ
الضوابط القائمة كافية؛
يقر بيانات تقبل المخاطر الواردة في مرفق هذا المقرر بغية العمل بها وفقا ً إلطار تقبل المخاطر وتطبيق
أن ّ
المبادئ العامة إلدارة المخاطر المؤسسية.

انظر وثيقة المعلومات ) EC-73/INF. 5.2(6لمزيد من المعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
بيانات تقبل المخاطر:
-

تعالج توصية لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCبإدماج عوامل تقبل المخاطر المرتبطة باالبتكار وإدارة
التغيير في إدارة المخاطر في المنظمة ) .(AC-34-4) (WMOواستعرضت اللجنة ) (AOCمشاريع البيانات
في دورتها المعقودة في أيار /مايو .2021
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-

تتناول توصية وحدة التفتيش المشتركة بدمج إدارة المخاطر المؤسسية في اجتماعات الهيئات التشريعية
وهيئات اإلدارة سنويا ً على األقل (التوصية  ،1تقرير وحدة التفتيش المشتركة  - JIU/REP/2020/5إدارة
المخاطر المؤسسية) ،بما في ذلك عن طريق إقرار بيان تقبل المخاطر.

-

تشكل تحديثا ً للبيانات الواردة في القرار  - (EC-66) 22تنفيذ إدارة المخاطر ،فيما يخص سياسة إدارة
المخاطر ،مع بيان تبلور ممارسات إدارة المخاطر والوعي بالمخاطر في المنظمة.

-

تُع ّد وفقا ً ألفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن فرقة العمل المعنية بإدارة المخاطر التابعة
للجنة الرفيعة المستوى المعنية بإدارة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق.

مرفق المقرر

(EC-73) 12

بيانات تقبل المخاطر
بيانات تقبل المخاطر ينبغي قراءة بيانات تقبل المخاطر بالتوازي مع إطار تقبل المخاطر ،والفصل  14من التعليمات
الدائمة بشأن إدارة المخاطر ،والفصل  1من التعليمات الدائمة بشأن اإلدارة التنظيمية الداخلية.
درجات تقبل المخاطر
منخفض؛ متوسط؛ مرتفع (انظر إطار تقبل المخاطر في وثيقة المعلومات ))EC-73/INF. 5.2(6
المستوى التنظيمي
وفقا ً لقرار المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين ،تقوم المنظمة ) (WMOبتشغيل وتنفيذ أنشطتها ومشاريعها
البرنامجية مع االمتثال ألدنى درجات تقبل المخاطر "منخفض" قدر اإلمكان من الناحية العملية.
المستوى االستراتيجي
تتصل المخاطر االستراتيجية بالغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية للمنظمة ،بما يتماشى مع رسالتها ورؤيتها
ويدعمهما .وإن مستوى تقبل المنظمة ) (WMOللمخاطر االستراتيجية أعلى من المستوى العام لتقبل المخاطر التنظيمية
بغية مواجهة التحديات في ظل السياق الخارجي العالمي .وتشير درجة تقبل المخاطر "متوسط" إلى أن المنظمة ستسعى
جاهدة إلى الوفاء بواليتها المحددة بمزيج من الحذر والمرونة واالبتكار لضمان إدارة المخاطر أو اغتنام الفرص بحسب
االقتضاء .ويراعى مستوى تقبل المخاطر عند رسم الخطة االستراتيجية.
المستوى التشغيلي
ترتبط المخاطر التشغيلية بعدم القدرة على تنفيذ الخطة التشغيلية للمنظمة ).(WMO
وإن مستوى تقبل المخاطر التشغيلية أعلى من المستوى العام لتقبل المخاطر التنظيمية بغية مواجهة التحديات وأوجه
عدم اليقين المرتبطة بتنفيذ األنشطة البرنامجية في بيئة متنوعة على نطاق واسع من حيث تنمية القدرات والتقدم
التكنولوجي في البلدان واألقاليم المتقدمة واألقل تقدما ً (بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية).
ويشهد مستوى تقبل المخاطر "متوسط" على أن المنظمة ) (WMOتنتهج نهج إدارة حيوية فيما يخص حشد الموارد،
وطرائق تنفيذ األنشطة ،والمخاطر والفرص ،بغية ضمان تحقيق الغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية على
أكمل وجه.
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المستوى المالي
ترتبط المخاطر المالية بعدم كفاية مستويات الموارد المالية واالستخدام غير المالئم أو غير الفعال للموارد المالية
للمنظمة ).(WMO
وإن مستوى تقبل المخاطر المالية "منخفض" ،مما يؤكد موقف المنظمة ) (WMOفي السعي إلى التخفيف استباقيا ً من
احتمالية وآثار المخاطر التي تؤثر في توفر مستويات كافية من الموارد المالية أو وجود بيئة مالية غير ممتثلة .وتضمن
المنظمة ) (WMOأن السلطات المفوضة ،فضالً عن الفصل بين الواجبات لضمان مستوى كاف من الضوابط والموازين،
يُسجَّالن ويُنفَّذان عن طريق نظام الضوابط الداخلية الذي يكفل بدوره التخفيف من حدة هذا المجال من المخاطر .ويوفر
نموذج "خطوط الدفاع الثالثة" للمنظمة ) ،(WMOالذي يتألف من كيانات وجيهة عاملة وفعالة ،ضمانا ً لإلدارة التنفيذية
بأن آليات االمتثال والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر قائمة للتخفيف من حدة هذا المجال من المخاطر.
االمتثال
ترتبط مخاطر االمتثال بحاالت انتهاك االلتزامات التي تؤدي إلى عدم القدرة على العمل مع احترام األنظمة والقواعد
واألخالقيات ومعايير السلوك داخل المنظمة ) (WMOوقواعد األمم المتحدة وشروط االتفاق وأحكام القانون المعمول به.
وإن مستوى تقبل مخاطر االمتثال "منخفض" ،وتلتزم المنظمة ) (WMOبضمان خلو كل أنشطتها وعملياتها من الغش
ووضعت مجموعة من تدابير الرقابة الداخلية والكيانات الرقابية لمنع
واالحتيال وغيرهما من انتهاكات االلتزاماتُ .
تقر بأنها ال تزال معرضة ألدنى حد من هذه
حدوث تلك المخاطر وكشفها .وعلى الرغم من أن المنظمة )ّ (WMO
المخاطر ،فإنه ا ملتزمة باتخاذ إجراءات فورية بشأن مسائل السلوك ،بما يتماشى مع واجباتها والتزاماتها تجاه الموظفين
واألطراف المعنية.
بيانات تقبل المخاطر بحسب الفئة الفرعية
فئة المخاطر
 .1المستوى
االستراتيجي

(متوسط)

الفئة الفرعية للمخاطر

تقبل المخاطر

 1.1التخطيط
االستراتيجي
والميزانية والمواءمة

مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .والمنظمة ) (WMOملتزمة بمهمتها
المتمثلة في توفير الريادة والتنسيق على المستوى العالمي دعما ً
لمسؤوليات األمم المتعلقة بتوفير خدمات الطقس والمناخ والماء وما
سبل
يتصل بذلك من الخدمات البيئية التي تحمي األرواح والممتلكات و ُ
كسب العيش .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،من المهم أن تكون خطتها
االستراتيجية متماشية تماما ً مع احتياجات األعضاء وأولوياتهم ،وأن
صص الموارد بكفاءة ،وأن يتم السعي بنشاط الغتنام فرص تعبئة
تخ َّ
األموال وإقامة الشراكات.

 1.2العالقات الخارجية
والشركاء

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وللحفاظ على الشفافية وبناء الثقة،
ستعمل المنظمة ) (WMOبنشاط على التعاون مع كل الشركاء وتبادل
المعلومات معهم والتواصل معهم والحفاظ على الشراكات .وستكفل
تخفيف مستوى المخاطر إلى المستوى "منخفض" من خالل (أ) العالقات
االستباقية مع الشركاء؛ (ب) وتوخي العناية الواجبة بشأن الشركاء؛
(ج) والتنويع (أي تفادي االعتماد المفرط على شريك وحيد)؛
(د) واإلبالغ عن أي انحرافات في الوقت المناسب.

 1.3نموذج األعمال
والمنافسة

مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .وتسعى المنظمة ) (WMOباستمرار إلى
تعزيز ثقافة إبداعية وابتكارية تتيح للمنظمة أن تؤدي مهمتها على نحو

(متوسط)

(منخفض)
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تقبل المخاطر
أفضل بوصفها الهيئة المرجعية المعنية بالطقس والمناخ والماء
والخدمات البيئية المتصلة بها في منظومة األمم المتحدة ،وأن تسرع
وتقر المنظمة
أيضا ً من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ّ
) (WMOبأنه يجب عليها أن تكيف نموذج أعمالها باستمرار وبشكل
متجاوب مع االحتياجات المتغيرة والبيئات التشغيلية عن طريق تحمل
مخاطر محسوبة لالستثمار في شراكات جديدة ونهوج أعمال جديدة.

 1.4الظروف السياسية مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .وتعمل المنظمة ) (WMOفي جميع
وحاالت القوة القاهرة أنحاء العالم وتحتاج إلى توفير الخبرة الفنية والمساعدة في مجال تنمية
وتقر المنظمة ) (WMOبأنه
القدرات لتمكين أعضائها من أداء مهامهم.
ّ
(متوسط)
على الرغم من أنشطة التأهب وتدابير التخفيف النشطة ،فإنها ال تزال
معرضة إلى حد ما ألوجه عدم اليقين في مواقع مختلفة .وتعمل المنظمة
) (WMOأيضا ً على التخفيف بشكل استباقي من االضطرابات التي
تشهدها استمرارية األعمال نتيجةً للكوارث الطبيعية أو مخاطر األمن
المادي األخرى المتعلقة بسالمة الموظفين وأمنهم .وتقوم المنظمة
) (WMOبنشاط برصد هذه المخاطر والتخفيف منها بشكل منهجي عن
طريق استخدام مجموعة واسعة من موارد المعلومات ،والتخطيط
الستمرارية األعمال في ظل إطار المرونة التنظيمية.
 .2المستوى
التشغيلي
(منخفض)

 2.1التخطيط التشغيلي
والميزانية والمواءمة
(منخفض)

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وعلى المستوى التشغيلي ،فإن
المنظمة ) (WMOملتزمة بالحد من االنحرافات المحتملة عن الخطة
االستراتيجية عن طريق تطبيق إدارة قائمة على النتائج تتسم بالشفافية
تقر بأنها ال تزال معرضة لدرجة معينة من عدم
وتعمل بشكل جيد .وهي ّ
اليقين فيما يتعلق بقدرتها على ضمان توفر الموارد المالئمة لتلبية كل
احتياجاتها التشغيلية .وستواصل المنظمة ) (WMOالتخفيف من المخاطر،
قدر اإلمكان ،عن طريق وضع مبادرات تمويل إضافية وإعادة تخصيص
الموارد لمواءمتها مع أولويات التنفيذ والرصد االستباقي لمستوى الموارد
المتاحة لتمكين إعادة تنظيم الموارد عند االقتضاء.

 2.2العمليات الفنية
والتنفيذ (بما في ذلك
المشاريع)

مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .وتقوم المنظمة ) (WMOبتنفيذ أنشطها،
بما في ذلك في مجال المساعدات التقنية وتنمية القدرات ،مع الحد األدنى
وتقر بأنها ال تزال معرضة لدرجة
من االنحرافات عن الخطة التشغيلية.
ّ
معينة من المخاطر بسبب أنشطتها التي تنفَّذ في سياق دولي وفي مواقع
مختلفة ،مع اعتماد النواتج على أطراف معنية متعددة.

 2.3الحوكمة والرقابة

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وستسعى المنظمة ) (WMOجاهدة إلى
التخفيف من أي مواطن ضعف محددة في إدارتها (الهيئات التأسيسية
وغيرها) وآليات اإلدارة الداخلية (نموذج خطوط الدفاع الثالثة) عن
طريق التحسين المستمر لعملية إدارة المخاطر وإطار الضوابط الداخلية
فضالً عن التقيد الصارم بسياسة مكافحة الغش الخاصة بها (انظر أيضا ً
 4.2أدناه).

(متوسط)

(منخفض)
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تقبل المخاطر

 2.4تسيير األعمال
والخدمات

مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة بالتخفيف
من المخاطر المرتبطة بعملياتها التنظيمية الداخلية عن طريق وضع
عملية توثيق محكمة وآلية مساءلة واضحة لكل العناصر الرئيسية.
وتش ِ ّجع المنظمة ) (WMOعلى اتباع نهج إلدارة الجودة يقوم على ثقافة
رصد األداء والتحسين واالبتكار المستمرين لزيادة فعالية عملياتها
وكفاءتها .وترى المنظمة ) (WMOأن االبتكار موطن قوة وتسعى بنشاط
إلى اعتماد عمليات وتكنولوجيات جديدة ،وتعالج المخاطر المرتبطة بذلك
عن طريق آليات اإلدارة وضوابط إدارة التغيير.

 2.5الثقافة التنظيمية

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وتعمل المنظمة ) (WMOبشكل
استباقي على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالموارد البشرية (بما في
ذلك النزاعات في أماكن العمل ،والتحفيز ،والمواقف والسلوكيات؛
وديناميات الفريق؛ والقيم التنظيمية) من خالل سياسات وإجراءات
محددة ،وتعزيز شفافية االتصاالت وأنشطة التوعية العامة ،وتوفير آليات
وخدمات رسمية وغير رسمية لتسوية المنازعات لفائدة الموظفين.
وتش ِ ّجع المنظمة ) (WMOعلى إقامة مكان عمل يتسم باالحترام واالنسجام
ويخلو من أشكال التمييز والتحرش والمضايقة علما ً بأن المنظمة )(WMO
ال تتسامح معها إطالقا ً (انظر أيضا ً  4.1أدناه).

 2.6موارد المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة
بالتخفيف من المخاطر المرتبطة باستراتيجيتها الخاصة بتكنولوجيا
المعلومات والبنية التحتية والبرمجيات عن طريق توظيف استثمارات في
قدرة األنظمة على الصمود وتحسين األداء الوظيفي إلنجاز العمليات
بطريقة فعالة من حيث التكلفة .وتواصل المنظمة تعزيز تدابير األمن
السيبراني لمواجهة مخاطر فقدان البيانات أو إساءة استخدامها أو تعطل
النظام.

 2.7االتصال
(منخفض)

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وتعمل المنظمة ) (WMOعلى التخفيف
من المخاطر المرتبطة باالتصاالت الداخلية والخارجية .وفيما يخص
االتصاالت الخارجية ،تشمل المخاطر األحداث أو الظروف الناجمة عن
اإلهمال أو األعمال الخبيثة التي قد تعرض سالمة المعلومات وموثوقيتها
وسريتها للخطر .وتش ِ ّجع المنظمة ) (WMOاالتصاالت الداخلية الشفافة
التي تدمج في إدارة األداء مع ضمان تدفق المعلومات المتعلقة بالمخاطر
في جميع أنحاء المنظمة.

 2.8البائعون
(العقود التجارية)

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة بتوخي
العناية الواجبة فيما يخص كل البائعين ،ورصد األداء الجاري وفقا ً
للقواعد المعنية للمنظمة ) (WMOواألمم المتحدة ،واإلبالغ عن أي
انحرافات .ومن األمثلة على ذلك عجز الموردين الرئيسيين عن تقديم
المنتجات والخدمات ،مما قد يؤدي إلى تعطل أنشطة أو مشاريع المنظمة
) ،(WMOولذلك تعمل المنظمة بنشاط على التخفيف من آثار تلك
المخاطر عن طريق إدارة العقود واألداء.

(متوسط)

(منخفض)

(منخفض)

(منخفض)
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 2.9المستفيدون من
أنشطة المنظمة

 2.10السمعة

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة
بالتخفيف من المخاطر التي يمكن أن تسيء إلى سمعة المنظمة عن
طريق التقيد بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في اتصاالتها الخارجية
وأنشطة اإلبالغ .وفيما يخص االتصاالت الخارجية ،فإنه يتم التخفيف من
مخاطر التعرض الهتمام وسائل اإلعالم والجمهور عن طريق ضمان
جمع بيانات جيدة من المصادر الموثوق منها ،وتصحيح أي تحريف
للوالية أو األولويات مع الحفاظ على الشفافية.
وفيما يتعلق باإلبالغ ،يتم التخفيف من هذا الخطر عن طريق ضمان
جودة البيانات (نظام تخطيط الموارد المؤسسية) وتقديم اإلدارة التنفيذية
تقريراً شامالً إلى الهيئات التأسيسية واألعضاء.

 3.1سعر الصرف

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وتقلل المنظمة ) (WMOمن خطر
انخفاض قدرتها الشرائية بسبب تقلب أسعار الصرف عن طريق إدارة
تعرضها للمخاطر مركزيا ً باستخدام أطر الحدود المالية إلدارة رصيد
العمالت المحتفظ بها بالمقارنة مع البيانات التاريخية والتنبؤات المقبلة
الخاصة باالحتياجات من حيث العمالت .وتُدار المخاطر المتعلقة بسعر
صرف العمالت في الميزانية والتقارير عن طريق إجراءات تشغيلية
تهدف إلى تحديد تلك المخاطر والتخفيف منها منذ بداية األنشطة.

 3.2األصول
واالستثمارات

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وتحتفظ المنظمة ) (WMOبسيولتها
النقدية في حسابات مصرفية منخفضة المخاطر وودائع ألجل لدى
مؤسسات مالية ذات تصنيف مرتفع ،على النحو المحدد في سياساتها
الخاصة باالستثمار ،وبما يمتثل لمبادئ األمان والسيولة والعوائد في
االستثمارات بحسب طبيعة األموال المستثمرة .وهي ترصد حاالت
التعرض للمخاطر مقارنةً بالمبادئ التوجيهية ومؤشرات القياس
المرجعية والتقارير المتعلقة باالمتثال واألداء والمخاطر التي تتعرض لها
لجنة االستثمارات بشكل دوري.

 3.3االستخدام غير
المالئم أو غير الفعال
للموارد المالية

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة
باستخدام مواردها المالية بطريقة فعالة وممتثلة إلطارها التنظيمي تدعم
تنفيذ برامجها وأنشطتها المعتمدة .وتضمن المنظمة ) (WMOأن السلطات
المفوضة ،فضالً عن الفصل بين الواجبات لضمان مستوى كاف من
الضوابط والموازين ،يُسجَّالن ويُنفَّذان عن طريق نظام الضوابط الداخلية
الذي يكفل بدوره التخفيف من حدة هذا المجال من المخاطر .ويوفر نهج
التخطيط والميزنة في إطار اإلدارة القائمة على النتائج ونموذج "خطوط
الدفاع الثالثة" للمنظمة ) (WMOضمانا ً لإلدارة التنفيذية بأن آليات

(منخفض)

(منخفض)

(منخفض)

تقبل المخاطر
مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وتسعى المنظمة ) (WMOبنشاط إلى
ضمان تنمية القدرات وتلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم بفرض
معايير عالية على نفسها وعلى شركائها .وتهدف إلى وضع خدمات وبنى
تحتية مستدامة لتحسين رفاه المجتمعات في جميع األمم عن طريق
التعاون مع األعضاء.

)(WMO

 .3المستوى المالي
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االمتثال والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر قائمة للتخفيف من حدة هذا
المجال من المخاطر بفعالية وكفاءة.

 3.4االشتراكات
المقررة

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وال تسيطر المنظمة ) (WMOتماما ً
على مخاطر سداد االشتراكات المقررة؛ ومع ذلك ،فإنه تتم السيطرة على
المخاطر عن طريق الرصد اليومي لالشتراكات المقررة الواردة وتقديم
زود األطراف المعنية الداخلية
التقارير إلى األطراف المعنية الرئيسية .وت ُ َّ
ويزود
بتقارير كل شهر أو أقل عن طريق اجتماعات مجلس المديرين،
َّ
األعضاء بتقارير فصلية .وتُتناول المخاطر المتبقية المتمثلة في نقص
الموارد في إطار النقطة  2.1الخاصة بالمخاطر التشغيلية أعاله.

 4.1انتهاك االلتزامات

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة بأعلى
معايير األخالقيات والسلوك وتسعى إلى الوفاء بالتزاماتها وتوخي العناية
الواجبة واالمتثال للقواعد واللوائح المعمول بها في جميع عملياتها.
والمنظمة ) (WMOملتزمة أيضا ً بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الجهات
المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين .وتلتزم المنظمة ) (WMOباتخاذ
إجراءات حازمة متى وقع انتهاك مادي اللتزامات المنظمة ).(WMO

 4.2الغش والفساد

مستوى تقبل المخاطر "منخفض" .وإن المنظمة ) (WMOملتزمة بضمان
خلو جميع أنشطتها وعملياتها من الغش وغيره من األعمال المحظورة
(مثل الفساد) ،وتعمل على منع حدوث تلك األعمال في أنشطتها
وعملياتها وكشفها عن طريق تدابير رقابة داخلية مناسبة ،ودعم كيانات
الرقابة ،وتوفير تدريب مستمر للموظفين من أجل درء وكشف الحاالت
المحتملة والحد من أي آثار .والمنظمة ) (WMOملتزمة بالتحقيق في
التقارير الموضوعية عن االنتهاكات ،مع اتخاذ تدابير تأديبية/عقوبات
مالئمة في حالة ثبوت االدعاءات .وإضافةً إلى ذلك ،ستتخذ المنظمة
) (WMOإجراءات تصحيحية بما فيها على سبيل المثال ال الحصر
استرداد خسائر المنظمة ).(WMO

 4.3المعايير واللوائح
الفنية

مستوى تقبل المخاطر "متوسط" .وال تسيطر المنظمة ) (WMOتماما ً على
االمتثال للمعايير واللوائح الفنية التي تعتمد على البنية التحتية وأنشطة
تنمية القدرات وجودة الخدمات التي يق ّدِمها األعضاء في مختلف أنحاء
العالم .ومع ذلك ،يتم التخفيف من حدة المخاطر عن طريق توفير مبادئ
توجيهية وخبرات فنية وأنشطة مساعدة في مجال تنمية القدرات من
خالل برامج ومشاريع وأنشطة.

(منخفض)

 .4االمتثال

(منخفض)

(منخفض)

(منخفض)

(متوسط)
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عملية إعداد الخطة االستراتيجية للفترة

2027-2024

إن المجلس التنفيذي يقرر:
)(1

تأكيد سالمة الرؤية الرفيعة المستوى واألولويات الشاملة والغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية الواردة
في الخطة االستراتيجية لعام  2030للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO؛

)(2

التخفيف قدر اإلمكان من آثار جائحة كوفيد 19-على تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOفي عامي  2020و2021؛

)(3

دعوة اللجنة االستشارية للسياسات ) (WMOإلى القيام بما يلي ،وفقا ً للجدول الزمني الوارد في مرفق هذا المقرر:
(أ)

استعراض الخطة االستراتيجية وتحديث مجاالت التركيز للفترة  2027-2024بحسب الضرورة ،مع
مراعاة حالة وتطور العوامل الرئيسية وأداء المنظمة في إطار الخطة االستراتيجية للمنظمة )(WMO
للفترة  2023-2020ومساهمات الهيئات التأسيسية واالستشارية؛

(ب) تقديم مشروع الخطة االستراتيجية للفترة  2027-2024إلى المجلس التنفيذي في عام  2022لكي ينظر فيه
ويق ّدِمه إلى المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية؛
)(4

التأكيد مجدداً على األهمية البالغة لتوافر بيانات مراقبة دقيقة ومواتية التوقيت ومحدثة لألعضاء ونظم المنظمة
) (WMOذات الصلة ،لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 2023-2020؛

)(5

دعوة األعضاء إلى تحديث بياناتهم على المنصة التفاعلية  ،بمساعدة المكاتب اإلقليمية ،لتوفير بيانات
المراقبة المطلوبة والتحليل األولي لمؤشرات األداء لالستئناس بها في عملية التخطيط االستراتيجي؛

)(6

دعوة اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث وأفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي إلى تحديث االستراتيجيات الفنية،
استناداً إلى مدخالت االتحادات اإلقليمية ،كمساهمة في عملية التخطيط االستراتيجي.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

اللجنة ) (PACمكلفة بدعم المجلس التنفيذي في عمليات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي والمالي (القرار
) - (EC-70هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة ))(WMO؛

)(2

اعتمد المؤتمر الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ( 2023-2020القرار  - (Cg-18) 1الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) )(WMOوطلب من المجلس التنفيذي أن يستعرض الخطة االستراتيجية ويحدث ،بحسب
الضرورة ،مجاالت التركيز للفترة  2027-2024لينظر فيها المؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد الجوية.
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مرفق المقرر

(EC-73) 13

الجدول الزمني المبدئي إلعداد الخطة االستراتيجية للفترة

2027-2024

تموز /يوليو  -تشرين األول/
أكتوبر 2021

يقوم األعضاء بتحديث بياناتهم على المنصة التفاعلية واالستبيانات الشبكية
المكملة عند الضرورة

تشرين األول /أكتوبر -
كانون األول /ديسمبر 2021

تع ّد األمانة (1) :تقرير الرصد والتقييم في منتصف المدة (2) ،وتقرير مرحلي عن
حالة وتطور العوامل (الخارجية والداخلية) الرئيسية
تق ّدِم االتحادات اإلقليمية مساهماتها .تحدّث اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث
وأفرقة الخبراء التابعة للمجلس التنفيذي ،عند الضرورة ،االستراتيجيات الفنية
(الشكل  )1وتق ّدِم مساهماتها في عملية التخطيط
تق ّدِم الهيئة االستشارية العلمية ) (SAPمشروع تقرير مشفوع بتوصيات
تستعرض اللجنة ) (PACالخطة االستراتيجية للفترة  2023-2020وتح ّدِث مجاالت
التركيز للفترة 2027-2024

آذار /مارس  -نيسان /أبريل
2022

حزيران /يونيو

2022

تع ّد اللجنة ) (PACمشروع الخطة االستراتيجية للفترة  2027-2024وتق ّدِمه إلى
المجلس التنفيذي
ينظر المجلس التنفيذي في مشروع الخطة االستراتيجية للفترة ،2027-2024
ويق ّدِم إرشادات للمتابعة عند االقتضاء ،ويوصي المؤتمر بإقراره

الشكل  - 1االستراتيجيات الفنية المقابلة للغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) - (WMOحالة التحديث
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(EC-73) 14

تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يقرر تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي:
البروفيسور ( Mansur Bako MATAZUنيجيريا) ،ليحل محل البروفيسور ( Sami Abubakar Mashiنيجيريا)،
السيد ( ZHUANG Guotaiالصين) ،ليحل محل السيدة ( LIU Yamingالصين)،
السيد ( Naoyuki HASEGAWAاليابان) ،ليحل محل السيد ( Yasuo Sekitaاليابان)،
السيد ( Miguel Ivan LACERDA DE OLIVEIRAالبرازيل) ،ليحل محل السيد
(البرازيل)،

Carlos Edison Carvalho Gomes

الدكتورة ( Elena MATEESCUرومانيا) ،لتحل محل الجنرال ( Silvio Cauإيطاليا).
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
أعضاء المجلس التنفيذي المغادرون
تاريخ الشغور

االسم
البروفيسور ( Sami Abubakar Mashiنيجيريا)

 16آذار /مارس

السيدة ( LIU Yamingالصين)

 20كانون الثاني /يناير

2021

السيد ( Yasuo Sekitaاليابان)

 05كانون الثاني /يناير

2021

السيد ( Carlos Edison Carvalho Gomesالبرازيل)

 18كانون الثاني /يناير

2021

الجنرال ( Silvio Cauإيطاليا)

 17شباط /فبراير

المقرر

2021

2021

(EC-73) 15

استعراض عضوية الهيئات التي أنشأها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي يبت في العمليات التالية الخاصة بالتعيين واالستبدال والتغيير في تشكيل الهيئات التي أنشأها
المؤتمر والمجلس التنفيذي:

اللجنة االستشارية للسياسات )( (PACالقرار  – )(EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة )،(WMO
السيد  G. Zhuangيحل محل السيدة  ،Liuوالسيد  N. Hasegawaيحل محل السيد  ،Y. Sekitaوالسيد  M.I. Lacerdaيحل
محل السيد .C.E. Gomes

الفريق االستشاري العلمي )( (SAPالقرار  – )(Cg-18) 10الفريق االستشاري العلمي،
ُمددت فترة عضوية األعضاء الحاليين للعامين المتبقيين من فترة واليتهم.
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بنا ًء على توصية لجنة االختيار:
يُعيَّن السيد ( Richard Anyahكينيا /الواليات المتحدة األمريكية) والسيدة ( Madeleine Renomأوروغواي)عضوين
جديدين لمدة سنتين ،تماشيا ً مع مدة خدمة األعضاء الحاليين في الفريق االستشاري العلمي ).(SAP

لجنة المراجعة والرقابة )( (AOCالقرار  – )(EC-72) 17اختصاصات لجنة المراجعة والرقابة وعضويتها)،
عيِّن األعضاء التالية أسماؤهم:
بنا ًء على توصية لجنة االختيارُ ،
السيد ( Tuncay Efendiogluتركيا) ،والسيدة ( Setsuko Yamazakiاليابان) لفترة الثالث سنوات الثانية ،من  1تموز/
يوليو  2021إلى  30حزيران /يونيو .2024
السيدة ( Coralie Colsonفرنسا) ،والسيد ( Jose Mendezكوستاريكا) ،والسيد ( Hock-Chye Ongماليزيا) لفترة الثالث
سنوات األولى ،من  1تموز /يوليو  2021إلى  30حزيران /يونيو  ،2024رهنا ً بإيالء األمين العام العناية الالئقة
والواجبة.
السيد ( Kamlesh Vikamseyالهند) ،والسيدة ( Caroline Najmكندا) ،لفترة الثالث سنوات الثانية ،من  1آذار /مارس
 2022إلى  28شباط /فبراير  ،2025ومن  13حزيران /يونيو  2022إلى  12حزيران /يونيو  ،2025على التوالي.
وأُنشئت قائمة احتياطية تضم السيد ( Stamatios Anthisاليونان) ،والسيد ( David Muthusi Mutukiكينيا) ،والسيد
( Igors Ludborzsالتفيا) ،والسيد ( Yuichiro Oginoاليابان) ،لتعيينهم حال شغور أي منصب في لجنة المراجعة والرقابة
) (AOCفي فترة ما بين الدورتين ،رهنا ً بإيالء األمين العام العناية الالئقة والواجبة.

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق
الجبلية العالية )( (EC-PHORSالقرار  - (EC-73) 30فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية ())EC-PHORS
يُحدد تشكيل الفريق طبقا ً للقرار  ،(EC-73) 30ويُستكمل طبقا ً لإلجراء المعتمد.

المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )( (IOCمرفق القرار
 – )(Cg-18) 9اختصاصات المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات)
السيد  N. Hasegawaيحل محل السيد .Y. Sekita

مجلس إدارة البرنامج التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(WICAP
(المرفق  2للقرار  – (EC-73) 14تشكيل عضوية مجلس إدارة البرنامج ))(WICAP
فيما يلي عضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة البرنامج ) (WICAPطبقا ً للقرار  - (EC-73) 14التعاون مع الرابطة
الدولية للنقل الجوي ( )IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ):(WICAP
السيد ( Steve Stringerالبرنامج ) (AMDARبشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) ،)(EUMETSATوالسيد
( Curtis Marshallالبرنامج ) (AMDARبالواليات المتحدة األمريكية) ،والسيد  Anthony Reaوالسيد Dean Lockett
(أمانة المنظمة ).)(WMO
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)(IMO

السيدة  ،P. Endersbyوالسيد ( A. Martisالرئيس) ،والسيد  ،K. Takahashiوالسيدة ( D. Karnawatiتحل محل
السيدة .)Liu Yaming

لجنة االختيار للفريق االستشاري العلمي

)(SAP

السيدة ( C. Sauloالرئيسة) ،والسيد  ،L. Uccelliniوالسيد  ،F. Uirabو السيدة ( D. Karnawatiتحل محل
السيد .)Y. Sekita

لجنة اختيار عضوية لجنة المراجعة والرقابة
السيدة ( C.L. Wongالرئيسة) ،والسيد  P. Binderوالسيد ( N. Hasegawaيحالن محل السيد ،J.-M. Lacave
والسيد .)G. Navarro

لجنة االختيار للجائزة

Vaisala

 ،S. Tchinda Tazoو ،M. Mohapatraو ،K. Takahashiورئيس اللجنة

لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة

)(INFCOM

)(WMO

القرار  - (EC-XXXV) 21لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة

)(WMO

السيد  ،L. Bahوالسيد  ،V. Coskunوالسيدة ( A. Laingتحل محل السيد  ،)S. Mashiوالسيد  F. Teshomeكعضو مناوب
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي وفقا ً للمقرر  - (EC-73) 14تعيين أعضاء بالنيابة في المجلس التنفيذي.

)(2

انتهاء فترة خدمة الخبراء الذين عملوا في هيئات معينة.

)(3

القاعدتان  2.7و 9من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.

المقرر

(EC-73) 16

صيانة مبنى مقر المنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يالحظ مع القلق الحاجة إلى إجراء أعمال كبرى لتجديد أو ترميم أو تحديث البنية التحتية الحيوية للمبنى،
وإذ يؤكد أهمية صيانة وتكييف مبنى مقر المنظمة ) (WMOبانتظام بحيث يظل يتمتع بالكفاءة في استخدام الطاقة،
وأصالً مستداما ً هاما ً من أصول المنظمة )،(WMO
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يقرر:
)(1

أن يدعو األعضاء إلى النظر في التبرع للصندوق االستئماني للمنظمة ) (WMOلألعمال االستثنائية في
مبنى المنظمة ) (WMOمن أجل التمويل الكامل لألعمال المطلوبة على النحو المبين في وثيقة المعلومات
EC-73/INF. 6.4؛

)(2

أن يطلب إلى األمين العام أن يتخذ اإلجراءات الالزمة ،وأن يخصص الموارد ،لضمان أن يظل المبنى بيئة عمل
آمنة ومؤمنة وفعالة وصديقة للبيئة لمجتمع المنظمة ) (WMOبأكمله.

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :انظر وثيقة المعلومات .EC-73/INF. 6.4

المقرر

(EC-73) 17

النظر في تقارير الهيئات الرقابية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  - (Cg-18) 11يوافق على أن جهود إصالح المنظمة ) (WMOينبغي أن تستمر خالل الفترة المالية الثامنة
عشرة وأن تركز على المجاالت التالية:
(أ)

ضمان التماسك واالتساق بين األطر االستراتيجية والبرنامجية والمالية؛ ومواءمة استراتيجيات وخطط
وبرامج المنظمة ) (WMOالفنية والعلمية وفقا ً للخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوالخطة التشغيلية
والميزانية ،على أساس الغايات واألهداف االستراتيجية طويلة األجل؛

(ب) االستعراض الشامل لمفهوم المنظمة ) (WMOونهوجها على المستوى اإلقليمي من أجل تعزيز دور
االتحادات اإلقليمية وتحسين فعاليتها ،بدعم من المكاتب اإلقليمية للمنظمة )،(WMO
(ج) مواصلة التحسين واالبتكار في العمليات والقواعد والممارسات اإلدارية؛
(د)

)(2

استعراض ومواءمة هيكل األمانة والتوظيف فيها وقواعدها لتعزيز فائدتها وفعاليتها في خدمة األعضاء
من أجل تحقيق الغايات واألهداف االستراتيجية طويلة األمد للمنظمة )،(WMO

القرار  - (Cg-18) 2يطلب من األمين العام أن يستبين مكاسب الكفاءة ،وبخاص ٍة في األعمال واإلجراءات
اإلدارية ،وأن يحقق وفورات في الميزانية العادية للفترة  2023-2020بما ال يقل عن  5.3مليون فرنك سويسري،
وأن يستبين أيضا ً مصادر أخرى للتمويل خالل الفترة المالية الثامنة عشرة من أجل تكملة الزيادة في االشتراكات
المقررة ،وتقديم تقرير بنا ًء على ذلك؛

يالحظ التقدم المحرز في جهود إصالح المنظمة ) ،(WMOفي ظل القيود وشروط العمل الصعبة التي تفرضها الجائحة
) ،(COVID-19وذلك من خالل:
)(1

األعضاء ،وأعضاء األجهزة الرئاسية ،والخبراء الفنيين لجميع هيئات المنظمة )(WMO؛

)(2

األمين العام بدعم من األمانة؛

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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يقرر ما يلي:
)(1

اإلحاطة علما ً بما يلي:
(أ)

تقرير اللجنة االستشارية للشؤون المالية ) (FINACوتأييد التوصيات الواردة فيه ،عند اتخاذ قرارات بشأن
المسائل المالية ومسائل الميزانية في إطار البند  6من جدول األعمال (وثيقة المعلومات ))EC-73/INF. 2.5(3؛

(ب) تقرير لجنة المراجعة والرقابة ) (AOCالتابعة للمنظمة ) ،(WMOوتأييد التوصيات الواردة فيه ،عند تناول
المسائل ذات الصلة (وثيقة المعلومات ) ،)EC-73/INF. 7(3واإلقرار بالحاجة إلى أن تتناول إدارة المنظمة
) (WMOجميع توصيات وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUالمنطبقة على أساليب عمل اللجنة ) (AOCوتقييم
أدائها ،على النحو المنصوص عليه في تقرير وحدة التفتيش المشتركة JIU/REP/2021/1؛
(ج) تقرير المراجع الخارجي الذي يتضمن رأيا ً ال تحفظ فيه،
''1

(د)

النظر في التوصيات الواردة فيه ،طبقا ً للمادة  15.10من الالئحة المالية ،عند تناول البيانات المالية
في إطار البند  6.1من جدول األعمال (وثيقة المعلومات )،)EC-73/INF. 7(4

''2

حث األمانة على التصدي على وجه السرعة للتوصيات االثنتين والعشرين الواردة في التقرير،

''3

اإلشارة مع القلق إلى التركيز في التقرير على الوضع السلبي اإلجمالي لصافي أصول المنظمة
) 4 878-( (WMOألف فرنك سويسري) ويرجع ذلك أساسا ً إلى االلتزامات غير الممولة المترتبة
على استحقاقات الموظفين؛

تقرير المساءلة السنوي لمكتب الرقابة الداخلية ) ،(IOOطبقا ً للمادة  13.10من الالئحة المالية (وثيقة
المعلومات ) ،)EC-73/INF. 7(1الذي يشجع المكتب ) (IOOعلى مواصلة تقديم معلومات مفصلة عن
تقارير سوء السلوك في تقارير المساءلة المقبلة؛

(هـ) تقرير وحدة التفتيش المشتركة ) (JIUالتابعة لمنظومة األمم المتحدة والتوصيات الواردة فيه بشأن
استعراض اإلدارة والتنظيم في المنظمة ) ،(JIU/REP/2021/1) (WMOالتي تدعو األمين العام إلى تنفيذ
جميع التوصيات الرسمية األربع ،فضالً عن معالجة التوصيات غير الرسمية السبع والعشرين؛

)(2

(و)

تقرير مكتب األخالقيات (وثيقة المعلومات ) ،)EC-73/INF. 7(5الذي يشجع أمانة المنظمة ) (WMOعلى
النظر في سبل زيادة دعمها لموظف األخالقيات وبناء قدرات مكتب األخالقيات ككل

( ز)

المسائل المثارة في تقرير رابطة الموظفين (وثيقة المعلومات ))EC-73/INF. 6(5؛

أن يطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

مواصلة تقديم الدعم للوحدة ) (JIUفي عملها ،وتنفيذ توصياتها على وجه السرعة؛

(ب) االستفاضة في خطة العمل األولية إلدارة المنظمة ) (WMOبإعداد مرفق يتضمن مسؤوليات مفصلة،
ومراحل التنفيذ الرئيسية ،وأولويات التنفيذ ،واآلثار المالية ،ومؤشرات التقدم في تنفيذ جميع التوصيات
الرسمية األربع ،فضالً عن معالجة التوصيات غير الرسمية السبع وعشرين الواردة في تقرير وحدة
التفتيش المشتركة  .JIU/REP/2021/1وينبغي إجراء المرحلة األولى من االستعراض في الدورة الرابعة
والسبعين للمجلس التنفيذي في تشرين األول /أكتوبر  ،2021يليها استعراض أشمل في الدورة الخامسة
والسبعين للمجلس التنفيذي في 2022؛
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(ج) تقديم تحديث كل ستة أشهر إلى المجلس التنفيذي ،يتماشى مع دورات اللجنة ) ،(AOCويشير إلى التقدم
المحرز في تنفيذ جميع التوصيات الرسمية األربع ،ويتناول كذلك التوصيات غير الرسمية السبع وعشرين
الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة  ،JIU/REP/2021/1بما في ذلك تعليقات اللجنة ) (AOCعلى
التقدم المحرز في إطار تقاريرها الروتينية المقدمة إلى المجلس التنفيذي؛
)(3

أن تشمل الدورة المقبلة من عمليات المراجعة والتقييم تركيزاً خاصا ً على فعالية الضوابط اإلدارية لكي يتسنى
للمجلس التنفيذي تقييم ما إذا كانت توصيات وحدة التفتيش المشتركة ،والمراجع الخارجي ،واللجنة ) (AOCقد
عولجت؛

يقرر أيضا ما يلي:
)(1

تأييد االستجابة المقترحة للتوصيات التي قدمتها الوحدة ) (JIUإلى الهيئات التشريعية للمنظمة ) ،(WMOمع
اإلشارة إلى أن األمين العام قد استعرض عدداً من توصيات الوحدة ) ،(EC-73/INF. 7(2)) (JIUوأن الدورة
الرابعة والسبعين للمجلس التنفيذي ستناقش توصيات أخرى وستواصل تنقيحها؛

)(2

أن يطلب إلى رئيس المنظمة ):(WMO
(أ)

تيسير تشكيل فريق عامل تابع للمجلس التنفيذي يعمل بين دورتي المجلس لوضع إطار للتغييرات
التشريعية الالزمة لتلبية متطلبات التوصية  7لوحدة التفتيش المشتركة  .JIU/REP/2020/1ويبلغ التقدم
الذي يحرزه هذا الفريق العامل إلى اللجنة االستشارية للسياسات ) ،(PACوتواصل الدورة الخامسة
والسبعون للمجلس التنفيذي في  2022النظر فيه ،ثم تعرضه على مؤتمر المنظمة ) (WMOفي عام 2023
إلقراره.؛

(ب) إعداد بند في جدول أعمال المجلس التنفيذي بشأن إعادة هيكلة األمانة ،يتضمن المستجدات في خطة عمل
اإلدارة والدروس المستفادة.
لمزيد من المعلومات ،انظر وثائق المعلومات ) EC-73/INF. 2.5(3و) 7(1و) 7(2و) 7(3و) 7(4و).7(5
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:

الوثائق األساسية رقم  ،1طبعة  ،2019المادة ( (2)126مطبوع المنظمة رقم

.)15
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(EC-73) 1

االستعراض الشامل للمفهوم والنهج اإلقليمية للمنظمة

)(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية (المرفق الثاني لالئحة العامة – الوثائق األساسية رقم  ،1مطبوع المنظمة
رقم ،15

)(2

القرار  – (Cg-18) 6االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO

)(3

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،

)(4

القرار  – (Cg-18) 8مجلس البحوث،

)(5

القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية،

)(6

القرار  – (Cg-18) 79المنتدى االستشاري المفتوح "الشراكة واالبتكار من أجل الجيل المقبل لمعلومات
الطقس والمناخ"،

)(7

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

)(8

القرار  – (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث،

)(9

القرار  – (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها،

)(10

القرار  – (EC-72) 11توجيهات بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (طبعة ،)2020

)(11

القرار  – (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية،

)(12

القرار  – (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،

وإذ يشير أيضا إلى ما يلي:
)(1

يظل األساس المنطقي األساسي لوجود االتحادات اإلقليمية وثيق الصلة وقويا ً للغاية ويتجلى بوضوح في االتفاقية
والالئحة العامة للمنظمة .وقد تكون آليات عمل االتحادات اإلقليمية والتفاعل بين االتحادات اإلقليمية واألمانة
ودعم األمانة لالتحادات اإلقليمية أكثر فعالية وكفاءة إذا أردنا تلبية احتياجات وتحديات جميع األعضاء في القرن
الحادي والعشرين،

)(2

االختالفات الكبيرة وعدم التجانس بين األقاليم وفيما بين األعضاء داخل نفس االتحاد اإلقليمي ،وهو ما أدى إلى
تباين المصالح والمطالبات بمشاركة المنظمة ) ،(WMOوال سيما االعتراف بشكل أكبر بهذا التباين من حيث
الحجم ،وظروف األرصاد الجوية والظروف المناخية ،ووضع التنمية والنظم واألطر السياسية السائدة في عمل
االتحادات اإلقليمية،

)(3

يؤدي االفتقار إلى البيانات الواردة من بعض المناطق لغرض االستخدام العالمي إلى إفقار جودة التنبؤ العددي
بالطقس ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،وال سيما في المناطق التي تعاني من ندرة البيانات،
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)(4

مكانة المنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية لإلرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي األقاليم محدودة ،كما أن
أدوارهما بوجه عام ال تعترف بها الجهات الفاعلة السياسية على الصعيدين الوطني واإلقليمي االعتراف الكافي،

)(5

مشاركة المنظمات الشريكة الرئيسية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك القطاع الخاص واألوساط األكاديمية ،يمكن
تعزيزها بشكل كبير في أنشطة المنظمة ) (WMOواالتحادات اإلقليمية،

وإذ يقر بما يلي:
)(1

)(2

ضرورة تعزيز الروابط وآليات العمل فيما بين االتحادات اإلقليمية ،واللجنتين الفنيتين ،والهيئات األخرى التابعة
للمنظمة للتمكين من توفير دعم أكثر فعالية لألعضاء ،وتقديم مساهمات تتسم بالفعالية والكفاءة للغايات الطويلة
األمد واألهداف االستراتيجية للمنظمة )،(WMO
غالبا ً ما يواجه رؤساء االتحادات اإلقليمية والممثلون الدائمون لألعضاء لدى المنظمة ) (WMOقيوداً في مواءمة
مهامهم الوطنية مع تخصيص قدر كبير من أوقاتهم ألنشطة المنظمة ) ،(WMOوال سيما األعضاء الذي لديهم
مرافق وطنية ) (NMHSsصغيرة،

وإذ يشدد على ضرورة القيام بما يلي:
)(1

تعزيز تنفيذ مقررات وقرارات مؤتمر المنظمة ) (WMOومجلسها التنفيذي من جانب األعضاء ،من خالل
الترتيبات المؤسسية التي تعزز مساهمة االتحادات اإلقليمية في اعتماد خطط محددة لتنفيذ المقررات والقرارات
عبر جميع مناطق المنظمة )،(WMO

)(2

أن تركز دورات االتحاد اإلقليمي على أولويات منتقاة من أجل رفع توصيات ملموسة تستند إلى األولويات
واالحتياجات الخاصة بكل إقليم إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي باعتبارها نقطة بداية للتخطيط االستراتيجي
والتشغيلي للمنظمة ) (WMOدعما ً لإلجراءات الملموسة ذات الصلة باألولويات اإلقليمية،

)(3

زيادة استخدام المنصة التفاعلية للمنظمة ) (WMOكمصدر للمعلومات لتحديد االحتياجات إلى القدرات ،وتتبع
التقدم المحرز في تنفيذ شبكات الرصد والقدرات الخدمية لدى األعضاء مثالً باستخدام مؤشرات رقمية ،لكي
تسترشد بها االستراتيجيات والخطط التشغيلية للمنظمة،

)(4

تحد يد دور رؤساء ونواب رؤساء االتحادات اإلقليمية بصورة أوضح ،من أجل توفير الوضوح فيما يتعلق بما هو
متوقع منهم خالل فترة واليتهم،

)(5

مواصلة تعزيز التعاون والتآزر بين المرافق الوطنية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا )،(NHSs
والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية،

)(6

مواصلة دعم أمانة المنظمة ) (WMOواالستفادة منها بشكل كامل في تأدية دور دبلوماسي وسياساتي للمشاركة
بانتظام مع األمم المتحدة والكيانات اإلقليمية أو السياسية أو االقتصادية األخرى دعما ً ألولويات األعضاء
ومتطلباتهم،

)(7

تحسين اال تصال والتعاون داخل األقاليم وفيما بينها ،وزيادة الفرص لتعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي
ودون اإلقليمي،

)(8

استخدام المراكز المتخصصة اإلقليمية ،من قبيل مراكز نظام معلومات المنظمة ) (WISومراكز النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSومراكز األدوات ،ومراكز الطقس والمناخ ،ومراكز التدريب وما إلى
ذلك ،لدعم تطوير قدرات األعضاء في األقاليم – وهذا األمر قابل للتحسين،
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)(9

تعزيز المكاتب اإلقليمية للمساعدة في تنسيق األنشطة اإلقليمية مع وكاالت األمم المتحدة األخرى في اإلقليم،

)(10

تعزيز وظيفة المكاتب اإلقليمية في دعم االتحادات اإلقليمية وأعضائها في اإلقليم المعني ،وتحسين تحديد هذه
الوظيفة،

)(11

إنشاء آلية عمل مشتركة بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين لتنسيق التحديات والفرص المتاحة داخل
األقاليم وفيما بينها،

وقد نظر فيما يلي:
)(1

آراء اللجنة االستشارية للسياسات،

)(2

آراء فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باالستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة )،(WMO

)(3

األساس المنطقي العام ،والتحديات والفرص الرئيسية الحالية ،على النحو المبين في المرفق  1لهذه التوصية،

يقرر أن يوصي الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام
والنُهج اإلقليمية للمنظمة ):(WMO

2021

باعتماد القرارات التالية فيما يتعلق باالستعراض الشامل للمفهوم

)(1

دعم الوظائف األساسية الرئيسية لالتحادات اإلقليمية على النحو المبين في المادة  18من اتفاقية المنظمة
والمادة  130من الالئحة العامة (المرفق الثاني من الالئحة العامة) التي تظل وثيقة الصلة ،والتركيز عليها؛

)(2

متابعة طرائق العمل المعززة لتنظيم أعمال االتحادات اإلقليمية بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية من خالل:

)(WMO

(أ)

إدراج بند دائم في جدول األعمال بشأن "تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي" في كل
دورة من دورات االتحاد اإلقليمي بهدف استعراض وتقييم درجة تنفيذ المقررات والقرارات ذات الصلة
باإلقليم؛

(ب) اعتماد نهج مرحلي لتنظيم دورات االتحاد اإلقليمي ،حسب االقتضاء ،ووضع جداول أعمال أكثر تركيزاً
على الشؤون اإلقليمية؛
(ج) معالجة القضايا التي تكتسي أهمية بالغة وتهم األقاليم ،وستعزز المبادرات واألنشطة التي تهم األعضاء لدعم
الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوتعزيز تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي؛
(د)

وضع تسلسل للتخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) (WMOللبدء بتحديد الفجوات واألولويات
الرئيسية المتعلقة بالقدرات لدى االتحادات اإلقليمية ،والتي ينبغي إعالم المجلس التنفيذي والمؤتمر بها
إلرساء األساس إلعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOواتخاذها كنقطة بداية لعملية
اإلعداد ،دعما ً لإلجراءات الملموسة المتعلقة باألولويات اإلقليمية؛

(ه) االستفادة من العالقات مع المجموعات وإضفاء الطابع الرسمي لها و /أو إضفاء الطابع المؤسسي لهذه
المجموعات على أساس القواسم اللغوية /الجغرافية /االقتصادية /السياسية المشتركة مثل البلدان األيبرو
أمريكية ،وجامعة الدول العربية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان الناطقة بالروسية ،من بين
مجموعات أخرى ،باإلضافة إلى آليات التعاون دون اإلقليمية /اإلقليمية واألقاليمية من قبيل مؤتمر مديري
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا األيبرو أمريكية ) ،(CIMHETوشبكة مرافق األرصاد
الجوية األوروبية ) ،(EUMETNETواالجتماع غير الرسمي لمديري المرافق الوطنية ) (NMHSsفي
جنوب شرق أوروبا باعتبارها منصات لمعالجة القضايا الخاصة بالمجموعات /اإلقليم وتعزيز التعاون من
خالل أنشطة محددة ألعضاء المنظمة ) (WMOفي تلك الدوائر؛
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(و)

تشجيع عقد المزيد من االجتماعات الفنية والمواضيعية لالتحادات اإلقليمية ومناقشات في فترة ما بين
الدورتين ،واالستفادة من مرافق عقد االجتماعات عبر اإلنترنت ،لمعالجة أولويات محددة للمناطق ،وكذلك
لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ خطط عملها وتقييمه بانتظام؛

(ز)

تعزيز التفاعل بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث من خالل تحسين ترتيبات العمل
واالتصال ،بما في ذلك عقد مشاورات وتبادل خطط العمل ،ومشاركة رؤساء وقادة كل هيئة في دورات
الهيئات األخرى ،ومشاركة الخبراء العاملين في إطار البنية الفرعية لالتحادات اإلقليمية في عمل اللجنتين
الفنيتين ومجلس البحوث؛

(ح) تيسير تطوير مجموعات ممارسة إقليمية وأقاليمية بشأن القضايا ذات األهمية الكبيرة بالنسبة لالتحادات
اإلقليمية من قبيل شبكات الرصد ،وتقديم الخدمات ،وأولويات البحوث ،وتنفيذ نظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة والعمليات الخاصة بها؛
(ط) إعداد استراتيجيات لتحديد التأثير والمخاطر المرتبطة بالمقررات والقرارات المقترحة ذات الصلة
باإلقليم؛
)(3

تعزيز االنخراط مع منظومة األمم المتحدة ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والمنظمات اإلقليمية ،والشركاء
الدوليين اآلخرين ،من خالل:
(أ)

إضفاء الطابع الرسمي على مذكرات التفاهم ومراقبتها بفعالية من أجل تنفيذ المبادرات و /أو األنشطة
المشتركة مع اللجان االقتصادية لألمم المتحدة في جميع المناطق ،والمنظمات اإلقليمية من قبيل
المجموعات االقتصادية ا إلقليمية ،والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية ،وشركاء التنمية ،والمؤسسات
المالية اإلنمائية اإلقليمية ،وما إلى ذلك؛

(ب) المشاركة بنشاط ،بدعم من المكاتب اإلقليمية ،في التحالفات المستندة إلى القضايا ذات الصلة للجان
االقتصادية لألمم المتحدة وفي األحداث الرفيعة المستوى التي ينظمها شركاء إقليميون؛
(ج) التشجيع على تعيين منسقين إقليميين ومسؤولين رئيسيين في المنظمات الشريكة إلذكاء وعيهم بدور
المنظمة ) (WMOودور ومساهمة المرافق الوطنية ) (NMHSsوتعزيز التعاون الوثيق مع المرافق
الوطنية )(NMHSs؛
(د)

تنظيم أحداث وزارية و /أو رفيعة المستوى ترتبط بدورات االتحادات اإلقليمية والهيئات األخرى التابعة
للمنظمة ) ،(WMOفي الوقت المالئم طبقا ً للنتائج المتوقعة ،مع التركيز على أخطار وتأثيرات األرصاد
الجوية الهي درولوجية ،ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،ودراسات المنافع االجتماعية واالقتصادية
من أجل تعزيز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsوقيمة خدمات الطقس والماء والمناخ ،والقضايا الناشئة
االستراتيجية والهامة األخرى ،حسب االقتضاء واألهمية بالنسبة لإلقليم؛

(ه) االستفادة بشكل كامل من كبار موظفي األمانة في المنظمة ) (WMOفي أنشطة الدعوة والمشاركة
الدبلوماسية مع كيانات األمم المتحدة واللجان االقتصادية اإلقليمية وفي االجتماعات الوزارية اإلقليمية وما
إلى ذلك ،حسب االقتضاء؛
(و)

الشروع ،من خالل األحداث الرفيعة المستوى التي تُنظم باالشتراك مع شركاء األمم المتحدة والشركاء
اإلقليميين الرئيسيين ،في إعداد تقارير سنوية عن حالة المناخ اإلقليمي توثق ظواهر الطقس /المناخ
المتطرفة اإلقليمية الحرجة ،وآثارها االجتماعية واالقتصادية ،وتحديد الفجوات الحرجة في قدرات
األعضاء ،حسب االقتضاء؛
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استكشاف واقتراح طرق خاصة بكل إقليم لتعزيز مكانة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي المناطق ،بدعم
من المكاتب اإلقليمية؛

اعتماد تدابير لتعزيز مساءلة الرؤساء ونواب الرؤساء عن عمل االتحادات اإلقليمية من خالل:
(أ)

توزيع األدوار والمهام القيادية بين أعضاء أفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات اإلقليمية ،وأعضاء المجلس
التنفيذي ،ومجموعة من الممثلين الدائمين لقيادة مهام محددة /مواضيعية ،بدعم من قادة الهيئات الفرعية
لالتحاد اإلقليمي ،حسب االقتضاء ،بهدف التمكين من تعزيز المشاركة وتنفيذ األولويات اإلقليمية بما
يتماشى مع قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي؛

(ب) استخدام مؤشرات رقمية (أي مؤشرات األداء الرئيسية ) )(KPIsلتتبع التقدم المحرز في تنفيذ مقررات
المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ومقررات وخطط االتحادات اإلقليمية ،وكذلك لتتبع تغييرات حالة قدرات
األعضاء ،بدعم من المكاتب اإلقليمية .وعلى االتحادات اإلقليمية استعراض وتقييم درجة تنفيذ المقررات
والخطط باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ) ،(KPIsوعلى رئيس االتحادات اإلقليمية تقديم تقرير عن
ذلك ،إلى جانب الخبرات وأفضل الممارسات في سد الفجوات الحرجة في القدرات من جانب االتحاد
اإلقليمي ،إلى دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر؛
(ج) تعزيز التوظيف ،والقدرات الفنية والتنسيقية لدى المكاتب اإلقليمية من أجل توفير الدعم لرئيس االتحادات
اإلقليمية ) (PRAsفي الوفاء بمهامها ،حسب االقتضاء؛
)(5

تعزيز وتحسين القدرات التعليمية والتدريبية في األقاليم؛

)(6

تعزيز مشاركة القطاع الخاص واألوساط األكاديمية من خالل السماح بالمشاركة ،كأعضاء منتسبين و /أو
مراقبين ،في الهيئات الصناعية اإلقليمية التي تمثل مصالح األطراف المعنية في المنظمة ) ،(WMOمن قبيل
رابطات المزارعين اإلقليمية ورابطة شركات النقل الجوي ،وما إلى ذلك؛

)(7

التشجيع على استخدام المنصة التفاعلية للمنظمة ) (WMOوالتحديث المنتظم للمعلومات الواردة فيها ،باعتبارها
أداة أساسية لالتحادات اإلقليمية لتحديد االحتياجات إلى تطوير قدرات األعضاء ،وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ
مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،وتيسير تخطيط أو صياغة األولويات اإلقليمية ،باإلضافة إلى
استهداف االستثمارات من جانب المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة؛

يطلب من رؤساء االتحادات اإلقليمية:
)(1

تقديم مقررات االتحادات اإلقليمية ،فيما يتعلق بخطة التنفيذ اإلقليمية الخاصة بها مع التركيز على
القرارات الرئيسية ذات الصلة باألقاليم ،إلى األمين العام في غضون ستة أشهر بعد كل دورة من دورات
المؤتمر؛

)(2

وضع مؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة للقياس لخطة التنفيذ اإلقليمية ،بدعم من المكاتب
اإلقليمية ،للتمكين من إجراء استعراض فعال للتقدم المحرز في تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس
التنفيذي .وينبغي أن تستند هذه المؤشرات ) (KPIsإلى خطط العمل المنسقة لالتحادات اإلقليمية ،واللجنتين
الفنيتين ،ومجلس البحوث ،واإلدارات المختصة باألمانة؛

)(3

تحد يث خطة التنفيذ اإلقليمية في غضون ثالثة أشهر بعد كل دورة من دورات المجلس التنفيذي ،مع
مراعاة المقررات والقرارات الجديدة ذات الصلة باالتحادات اإلقليمية؛
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)(4

تنسيق تنظيم المزيد من االجتماعات اإلقليمية باستخدام تقنية المؤتمرات الفيديوية لمعالجة قضايا محددة
تهم األقاليم واألعضاء بدعم من المكاتب اإلقليمية ،وضمان توثيق التقدم المحرز والمقررات المتخذة
بشكل كاف وإبالغها لالتحادات اإلقليمية والهيئات والشركاء اآلخرين للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء؛

)(5

ضمان إلى أقصى حد ممكن ،الصلة بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات
األخرى والشركاء اآلخرين للمنظمة من خالل تعزيز مشاركة الخبراء المشاركين في أعمال هيئات
المنظمة ) (WMOفي أنشطة االتحادات اإلقليمية؛

)(6

تشجيع تعزيز التعاون بين المرافق الوطنية ) (NMSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمن أجل
تحسين تقديم نواتج وخدمات متكاملة لصالح القطاعات المتأثرة ،من قبيل قطاعي الحد من مخاطر
الكوارث والطاقة وما إلى ذلك؛

)(7

توزيع األدوار والمهام القيادية بين أعضاء فريق اإلدارة ،وأعضاء المجلس التنفيذي من اإلقليم ،والممثلين
الدائمين لقيادة مهام محددة /مواضيعية ،بدعم من قادة الهيئات الفرعية لالتحادات اإلقليمية حسب
االقتضاء ،للتمكين من تعزيز المشاركة وتنفيذ األولويات اإلقليمية بما يتماشى مع مقررات وقرارات
المؤتمر والمجلس التنفيذي؛

)(8

تيسير زيادة سبل التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي من خالل التعاون فيما بين المراكز اإلقليمية من أجل
تعزيز تطوير القدرات داخل األقاليم وعبرها؛

)(9

تحديد أولويات إقليمية كنقطة بداية لعملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي ،ولوضع األساس للخطة
االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوإبالغ األمين العام بذلك؛

يطلب من األمين العام:
)(1

الشروع في استعراض مستقل لفعالية المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOبغية
تحسين دعم األعضاء وتنسيق األنشطة اإلقليمية ،وتحديد متطلبات المنظمة ) ،(WMOوتعظيم مشاركة
المنظمة ) (WMOفي أنشطة الشركاء ،وتعزيز فعالية و /أو تأثير هذه المكاتب وصورتها .وينبغي أن
يراعي هذا أموراً منها استراتيجية موقع المكاتب اإلقليمية في مقابل المراكز اإلقليمية لألمم المتحدة و /أو
مواقع الوكاالت السياسية /االقتصادية اإلقليمية ،وكذلك الفرص التي تتيحها االجتماعات اإلنترنتية،
والموارد الحالية؛

)(2

القيام ،بالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بتقييم متطلبات الموظفين ألغراض المكاتب اإلقليمية
والتمثيلية ،استناداً إلى الخصائص والمتطلبات اإلقليمية لإلقليم ،للتمكين من تقديم دعم أكثر فعالية لعمل
رؤساء االتحادات اإلقليمية ،وتعزيز االنخراط مع األمم المتحدة والمنظمات الشريكة اإلقليمية ،وتوفير
الدعم المعزز لألعضاء في تنفيذ مقررات وقرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي ،ومبادرات المنظمة
)(WMO؛

)(3

تعزيز المكاتب اإلقليمية ،حسب االقتضاء ،من خالل تخصيص خبرات فنية خاصة بكل إقليم ،بما في ذلك
الموارد البشرية حسب االقتضاء ،والوسائل األخرى التي تساعد على زيادة فعالية أدائها ،بما في ذلك
تقديم دعم أكثر منهجية لعمل االتحادات اإلقليمية؛

)(4

عند التواؤ م مع األولويات واالحتياجات اإلقليمية ،ضمان مواصلة تعزيز مشاركة أمانة المنظمة
في أنشطة استقطاب الدعم واالجتماعات الدبلوماسية /المتعلقة بالسياسات مع كيانات األمم المتحدة،
واللجان االقتصادية اإلقليمية ،واالجتماعات الوزارية اإلقليمية ذات الصلة؛

)(WMO
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)(5

تيسير وضع مبادئ توجيهية لتمكين االتحادات اإلقليمية من صياغة مؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsومعالم
بارزة قابلة للقياس ،مع مراعاة احتياجات االتحادات ومتطلباتها ،وتيسير توفير التدريب الستخدام هذه
المبادئ التوجيهية ،حسب االقتضاء؛

)(6

تيسير تعريف الممثلين الدائمين الجدد والمستشارين الهيدرولوجيين وكبار موظفي المرافق الوطنية
) (NMHSبمسائل المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك تطوير نموذج توجيه ذاتي عبر اإلنترنت لكي يستخدمه
األعضاء ،وتحديث ونشر "الدليل المرجعي للممثلين الدائمين لدى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن
اإلجراءات والممارسات المعمول بها في المنظمة" (مطبوع المنظمة رقم  ،)939والمطبوع "توجيهات
بشأن دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوعملها وإدارتها" (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1195في سياق إصالح المنظمة ) (WMO؛

)(7

تيسير تقديم دعم المكاتب اإلقليمية إلى االتحادات اإلقليمية في تحديد الفجوات واألولويات الرئيسية
المتعلقة بالقدرات لالسترشاد بها في إعداد التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة ) ،(WMOوصياغة
مؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsومعالم بارزة قابلة للقياس للتمكين من مراقبة التقديم المحرز ،باإلضافة إلى
تيسير التواصل بين االتحادات اإلقليمية واألمانة للحصول على دعم أكثر فعالية في تلبية احتياجات
االتحادات اإلقليمية؛

)(8

تيسير تعزيز االتصال بين األمانة ورؤساء االتحادات اإلقليمية والمستشارين الهيدرولوجيين التابعين
لالتحادات ،ومن الهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ، (WMOإلى األعضاء والخبراء بشأن المسائل التي
تهم األقاليم ،بما في ذلك تعزيز استخدام أدوات ومنصات التفاعل ،وبما في ذلك مستودعات المعلومات،
حسب االقتضاء؛

)(9

دعم االتحادات اإلقليمية في وضع األولويات التي تشكل األساس للخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية
للمنظمة ) (WMOوإبالغ الهيئات التأسيسية األخرى وبرامج المنظمة ) (WMOبهذه األولويات؛ وإعداد
خطة استراتيجية وخطة تشغيلية للمنظمة ) (WMOعلى أساس أولويات هذه االتحادات اإلقليمية كنقطة
بداية لعملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي؛

)(10

مواصلة دعم العمل المتواصل الذي تقوم به فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي بشأن االستعراض الشامل
للمفهوم والنهج اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوالتي تواصل ،بالعمل مع األعضاء ،استعراض اختصاصات
االتحادات اإلقليمية ،وتحديد األدوار المخصصة لرؤساء االتحادات اإلقليمية ونوابهم ،لكي تنظر فيها
الدورة االستثنائية للمؤتمر ))(Cg-Ext.(2021؛

)(11

إعداد مبادئ توجيهية لتيسير تعاون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمع
القطاعين العام والخاص لدعم أنشطتها في مجال تطوير القدرات واستكمال ميزانياتها المحدودة؛

)(12

إعداد واستيفاء قائمة باالجتماعات اإلقليمية المهمة (انظر المرفق  2باعتباره وثيقة متداولة) ،بالتشاور مع
االتحادات اإلقليمية ،والبحث عن فرص إلقامة روابط مع هذه االجتماعات ،من أجل تشجيع التعاون
واألنشطة اإلقليمية؛

يطلب أيضا من األمين العام تقديم الدعم الالزم من أجل التنفيذ الفعال لهذه القرارات؛
يطلب كذلك من فرقة العمل المعنية باالستعراض الشامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة ) (WMOما يلي:
)(1

مواصلة تنقيح القرارات المقترحة استناداً إلى تعقيبات المجلس التنفيذي ،واستعراض الجداول الزمنية
التخاذ القرار قبل الدورة االستثنائية للمؤتمر ))(Cg-Ext.(2021؛
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)(2

مواصلة استعراض اختصاصات االتحادات اإلقليمية وتحديد األدوار المخصصة لرؤساء ونواب رؤساء
االتحادات اإلقليمية لكي تنظر فيها الدورة االستثنائية للمؤتمر ))(Cg-Ext.(2021؛

يطلب من االتحادات اإلقليمية و اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) (WMOإلى
دعم تنفيذ هذه القرارات بنشاط.

المرفق  1للتوصية

(EC-73) 1

األساس المنطقي العام ،والتحديات والفرص الرئيسية الحالية لالستعراض الشامل للمفهوم
والنهج اإلقليمية للمنظمة )(WMO
األساس المنطقي العام:
عمالً بقرارات الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (Cg-18والدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي ) ،(EC-72يمكن اعتبار األساس المنطقي العام إلجراء استعراض شامل للمفهوم والنُهج اإلقليمية للمنظمة
) (WMOبمثابة نهج "العودة إلى األساسيات" لضمان استمرار تحقيق وتنفيذ أولويات أعضاء المنظمة ) .(WMOوتحدد
اتفاقية المنظمة ) (WMOدور ووظيفة االتحادات اإلقليمية .كما أنها تنص على ضرورة أن تضطلع االتحادات اإلقليمية
بالوظائف التالية .1 :العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي في أقاليمها؛  .2بحث المسائل التي يرفعها إليها

المجلس التنفيذي؛  .3مناقشة المسائل ذات األهمية العامة وتنسيق أنشطة األرصاد الجوية واألنشطة المتصلة بها في
أقاليمها؛  .4رفع توصيات إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي في المسائل التي تدخل ضمن أغراض المنظمة ).(WMO
وتوضح المادة  130من الالئحة العامة للمنظمة ) (WMOوالمرفق الثاني – االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية،
السمات األساسية الهامة والقيم األساسية التي تظل وثيقة الصلة ويمكن أن تُلخص على النحو التالي:
•

تنسيق أنشطة األعضاء ،على كل من الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ،فيما يتصل بتخطيط البرامج
واالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

•

كفالة إبراز صورة المنظمة ) (WMOوإشراك أصحاب المصلحة في المبادرات والمشاريع اإلقليمية
المتصلة باألولويات االستراتيجية للمنظمة من أجل تطوير القدرات وتقديم خدمات حديثة ومستدامة على
المدى الطويل ومعالجة أوجه القصور الخطيرة.

•

تحديد متطلبات اللجنتين الفنيتين وأي عقبات تواجهها في تنفيذ البرامج واألنشطة المزمعة سريعاً؛
والتعاون مع األعضاء ،واللجنتين الفنيتين والهيئات األخرى لدعم جميع المراكز اإلقليمية التي أنشأتها
هيئات المنظمة ) (WMOومراقبتها واستعراضها.

•

ضمان تحديد الخبرات والفجوات المشتركة مع اللجنتين الفنيتين وتقاسم األولويات اإلقليمية.

•

إشراك األعضاء في تحقيق النتائج المتوقعة في الخطة االستراتيجية.

•

بناء وتعزيز شراكات مع اللجان االقتصادية اإلقليمية ،وهيئات األمم المتحدة وجهات أخرى.

•

حشد الدعم للكيانات اإلقليمية السياسية واالقتصادية ودعم الممثلين الدائمين في الحصول على الدعم المالي
والسياسي الالزم لدعم قدرات األعضاء الحيوية في مجال المعلومات والخدمات.

وهناك حاجة ماسة إلى ضمان أن تعيد االتحادات اإلقليمية تركيزها على واليتها األساسية المتوخاة في كل من االتفاقية
والالئحة العامة .ومن المهم أن تُحدد بوضوح الكيفية التي سينفذ بها الرئيس وأعضاء االتحاد األدوار والوظائف
الرئيسية والكيفية التي ستدعم بها أمانة المنظمة ) (WMOهذه األدوار والوظائف بشكل كامل .وتظل القيم األساسية
الرئيسية وثيقة الصلة ،إال أنه ينبغي تحسين الطرائق المتعلقة بكيفية تحقيقها بشكل واضح.
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ويحدد هذا االستعراض الشامل ،إضافة إلى عملية استقصاء األعضاء ،التحديات والفرص الحالية .وتُقدم التحسينات
العملية والتوصيات المقترحة لضمان أن تكون مبادرات المنظمة ) (WMOالرامية إلى دعم تعزيز قدرات األعضاء في
صميم عمل االتحادات اإلقليمية .وستكفل أنشطة حشد الدعم المعززة مع الهيئات اإلقليمية االقتصادية والسياسية أيضا ً
تحقيق االستثمارات الضرورية في المجاالت ذات األولوية.
التحديات الرئيسية الحالية:
هناك عدد من التحديات الهامة ونقاط الضعف الحالية في أسلوب عمل االتحادات اإلقليمية ،ويمكن تحديدها على أنها
فجوات في الدعم الفني ،والمشاركة والتواصل مع المبادرات االستراتيجية التي حددها المؤتمر والمجلس التنفيذي على
أنها مهمة.
ويمكن تلخيص هذه التحديات على النحو التالي:
•

تنفيذ قرارات المؤتمر ومقررات المجلس التنفيذي محدود.

•

ثمة فجوات مهمة في الرصدات أو نظم وخدمات اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة.

•

ال يوجد اعتراف كاف بالطبيعة غير المتجانسة لبعض المناطق واختالف /تنوع العمليات على الصعيدين
السياسي واالقتصادي على حد سواء ،وال يتم تعديلها.

الفرص الرئيسية الحالية:
هناك عدة فوائد وفرص هامة إلجراء تغييرات في أسلوب عمل االتحادات اإلقليمية وكيفية االستفادة الكاملة من خبرات
أمانة المنظمة ) (WMOوقدرتها على عقد اجتماعات وحشد الدعم من أجل دعم األعضاء في سد الفجوات القائمة من
خالل األولويات المحددة ،وعلى وجه الخصوص ما يلي:
•

سيكون لالتحادات اإلقليمية تأثير أكبر من خالل التركيز على تنفيذ األولويات االستراتيجية المنتقاة.

•

ينبغي استخدام المؤشرات الرقمية بشكل أكثر منهجية لتعقب التغييرات في القدرات في الرصدات ونظم
وخدمات اإلنذار المبكر.

•

ينبغي أن نكفل توافر فرص التواصل مع االجتماعات اإلقليمية الهامة من قبيل مؤتمر مديري المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا األيبرو أمريكية ) ،(CIMHETوجامعة الدول العربية ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ ،وشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
) ،(EUMETNETمن بين اجتماعات أخرى ،من أجل تعزيز التعاون واألنشطة اإلقليمية.

•

يمكن مواصلة استكشاف فوائد استخدام تقنية المؤتمرات الفيديوية بشكل أكثر كثافة ،وبالتالي تشجيع
توسيع نطاق المشاركة في االجتماعات.

•

يمكن متابعة الحاجة إلى زيادة االستعانة بكبار موظفي األمانة مثل األمين العام واإلدارة التنفيذية للمنظمة
) (WMOللمشاركة في عمليات األمم المتحدة والعمليات السياسية للدعوة إلى االهتمام واالستثمارات
المركزة إقليمياً.

•

يمكن تعزيز تحسين الشراكات وسبل التعاون مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،والمنسقين اإلقليميين،
والقطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية.

•

يمكن تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي من خالل استخدام مراكز متخصصة إقليمية مثل مراكز التدريب
اإلقليمية والمراكز المناخية اإلقليمية من أجل دعم تطوير قدرات األعضاء في األقاليم.
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المرفق  2للتوصية

(EC-73) 1

االجتماعات المهمة التي يمكن للمنظمة ) (WMOاالستفادة منها في تشجيع التعاون اإلقليمي وتعزيزه
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مؤتمر مديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا اإليبرو أمريكية
الجامعة العربية
الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ )(PSIDS
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في جنوب شرق أوروبا )(ICSEED
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في وسط أوروبا )(ICCED
المؤتمر اإلعالمي لمديري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في غرب أوروبا )(ICWED
المجلس المشترك بين الدول المعني باألرصاد الجوية المائية لبلدان كومنولث الدول المستقلة )(CIS/ICH
)(CIMHET

مالحظة :القائمة غير جامعة ،وست ُ َّ
حدث في الدورة االستثنائية للمؤتمر في

التوصية

(Cg-Ext.(2021)) 2021

(EC-73) 2

رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى المقرر  - (EC-72) 6الرؤية واالستراتيجية الخاصان بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،الذي أقر
جدول المحتويات المشروح لرؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا ،وطلب من فريق التنسيق الهيدرولوجي
) (HCPصقلهما بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوتقديم تفاصيل خطة العمل للطموحات الثمانية
تمشيا ً مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوإجراء عملية تشاورية موسعة مع الممثلين الدائمين والمستشارين
الهيدرولوجيين الوطنيين،
وإذ يؤكد من جديد أهمية وفوائد إعداد رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما،
وإذ يشير إلى جولتي المشاورات المفتوحتين اللتين نظمهما الفريق ) (HCPفي تشرين األول /أكتوبر  2020بشأن
الثغرات واحتياجات األعضاء المتصلة بتحقيق الطموحات الثمانية طويلة األجل في مجال الهيدرولوجيا ،وفي نيسان/
أبريل  -أيار /مايو  2021بشأن اإلجراءات والمخاطر ذات األولوية العليا المرتبطة بخطة العمل،
وقد درس المسودة النهائية لرؤية المنظمة
المنصوص عليه في وثيقة المعلومات )،INF 3.3(1

)(WMO

واستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،على النحو

يوصي المؤتمر باعتماد رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،من خالل
مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية؛
يطلب من الفريق ) (HCPالقيام بما يلي:
(أ)

استكمال تصميم أنشطة خطة العمل فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة )،(WMO
وإدراجها في المسودة النهائية التي ستقدم إلى الدورة االستثنائية للمؤتمر ))(Cg-Ext.(2021؛
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(ب) تنظيم سلسلة من ورش العمل لعرض الرؤية واالستراتيجية وخطة العمل المرتبطة بهما على االتحادات اإلقليمية
واألعضاء باستخدام منتديات االتحادات اإلقليمية للمستشارين الهيدرولوجيين وحلقات العمل التحضيرية للدورة
االستثنائية للمؤتمر ))(Cg-Ext.(2021؛
يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCأن تستعرض ما قد يلزم أن تضطلع به اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث من
أنشطة إضافية لدعم تنفيذ خطة العمل المبينة بالتفصيل في رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا ،وأن تبلغ
المجلس التنفيذي بذلك.

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-73) 2

(Cg-Ext.(2021)) 1/##

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

القرار  ،(Cg-18) 24الذي طلب من المجلس التنفيذي أن يعد ،بدعم من فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPخطة
عمل للهيدرولوجيا تدعم جهود الدول لتحقيق الطموحات الثمانية طويلة األجل للمنظمة ) ،(WMOلكي ينظر فيها
المؤتمر في دورته االستثنائية في عام (Cg-Ext.(2021)) 2021؛

)(2

القرار  ،(EC-71) 5الذي طلب من الفريق ) (HCPأن يعد ضمن اختصاصاته الرؤية واالستراتيجية الخاصتين
بالهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما  ،بحيث يستعرضها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والسبعين في
 ،2020وعرضها على الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام ،2021

وقد نظر في التوصية  - (EC-73) 2رؤية المنظمة ( )WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما،
وقد نظر أيضا في توصيات اللجنة المفتوحة المعنية بالهيدرولوجيا ،والواردة في وثيقة المعلومات ،Cg-Ext.(2021)/INF. xx
يقرر اعتماد رؤية المنظمة
هذا القرار؛

)(WMO

واستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما ،المدرجة في مرفق

يدعو األعضاء إلى التعرف على مضمون خطة العمل لتحديد الكيفية التي يمكنهم بها المساهمة في تنفيذها واالستفادة منها؛
يطلب من رئيسي اللجنتين الفنيتين ورئيس مجلس البحوث استعراض األنشطة المقترحة لمواءمة خطة العمل مع خطط
عمل اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث؛
يطلب من االتحادات اإل قليمية أن تشجع األنشطة الهيدرولوجية التي تسهم في خطة العمل ،وأن تعد ،بمساعدة الفريق
) ، (HCPخطط عمل إقليمية للهيدرولوجيا كجزء من خططها التشغيلية اإلقليمية للمساهمة في تحقيق الطموحات الثمانية
طويلة األجل للمنظمة )(WMO؛
يطلب إلى األمين العام أن يوزع على نطاق واسع رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل
المرتبطة بهما على جميع األعضاء ،والمنظمات الدولية الشريكة ،وغيرهما من مؤسسات القطاعات العام والخاص
واألكاديمي ذات الصلة.

المرفق :المسودة النهائية لرؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها للهيدرولوجيا وخطة العمل المرتبطة بهما
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(EC-73) 3

السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 55مسائل البيانات الناشئة ،والقرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها،
والقرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية ،والمقرر  - (EC-72) 7سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة
بالبيانات،
وإذ يحيط علما بنتائج مؤتمر البيانات التابع للمنظمة ) (WMOالذي عُقد في تشرين الثاني /نوفمبر ،2020
وإذ يشير إلى التوصية  – (INFCOM-1) 2تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية
) ،(GBONوالمقرر  - (INFCOM-1) 17المتطلبات من البيانات الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس،
والتوصية  - (INFCOM-1) 11تعديالت على الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة لألرصاد الجوية
والممارسات الموصى بها (مطبوع المنظمة رقم  )49الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
( ،)WMOوعلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (( )WMOمطبوع المنظمة رقم ،)1160
والتوصية  - (INFCOM-1) 14تحديث الجزء المتعلق باللجنة ( )INFCOMفي الالئحة الفنية ،المجلد الثالث:
الهيدرولوجيا،
وإذ يالحظ مع التقدير التقرير الذي قدمه فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات ) (SG-DIPبشأن العمل الذي
اضطلع به في إطار استعراض وتحديث سياسة البيانات التي تتبعها المنظمة )،(WMO
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 18السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دولياً،
يطلب من اللجنة ) (INFCOMإعداد قائمة أولية لبيانات نظام األرض التي سيتم تبادلها باعتبارها بيانات أساسية في إطار
السياسة الجديدة ،وعرض القائمة على مؤتمر المنظمة ) ،(WMOمشفوعة بمشروع السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOللبيانات؛
يطلب أيضا من اللجنة ) (INFCOMأن تقوم ،بالتشاور مع اللجنة ) (SERCOMوهيئات المنظمة ) (WMOذات الصلة
األخرى ،باستحداث عملية الستيفاء وتحديث قائمة بيانات نظام األرض التي سيتم تبادلها باعتبارها بيانات أساسية في
إطار سياسة البيانات ،طبقا ً للمواد التنظيمية للمنظمة ) (WMOالتي سيتواصل تطويرها؛
يطلب إلى األمين العام توزيع "السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دولياً" والقائمة األولية
لبيانات نظام األرض المتبادلة كبيانات أساسية وموصى بها في إطار السياسة الجديدة ،على األعضاء وشركاء المنظمة
) (WMOوأطرافها المعنية إلبداء تعليقاتهم واقتراحاتهم عليها؛
يدعو األعضاء إلى التواصل مع أصحاب الشأن على المستوى المحلي ،ومن بينهم القطاع الخاص ،بشأن "السياسة
الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دولياً" لتعزيز فهم السياسة بشكل متبادل وكفالة تنفيذها.
يوصي المجلس التنفيذي بالنظر في السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا من خالل
مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.
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(Cg-Ext.(2021)) 1/##

السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا
إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1

المادة  2من اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تلزم األعضاء بتيسير سبل التعاون العالمي إلنشاء شبكات الرصد
وتشجيع تبادل األرصاد الجوية واألرصاد الهيدرولوجية وغيرها من األرصاد الجيوفيزيائية،

)(2

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

)(3

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

)(4

)(5

)(6

القرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات وللنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
القرار  - (Cg-18) 80إعالن جنيف  :2019 -بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء ،الذي يعرض
السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن الشراكات وآليات التعاون مع األطراف المعنية من القطاعين
العام والخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني،

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

2023-2020

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

)(2

)(3

القرار  - (Cg-18) 55مسائل البيانات الناشئة ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي النظر في التوصيات الناجمة
عن االستعراض الذي قادته لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن مسائل البيانات الناشئة ،ومواصلة تقييم مسائل
البيانات الناشئة وآثارها على األعضاء ومشروع الطقس ككل،
القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها ،الذي ُ
طلب فيه من المجلس التنفيذي إطالق عملية
الستعراض سياسات وممارسات بيانات المنظمة ) (WMOعلى نحو ما يرد في القرار  - (Cg-XII) 40سياسة
المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في
ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية ،والقرار  - (Cg-XIII) 25تبادل
البيانات والنواتج الهيدرولوجية ،والقرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات
وللنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
المقرر  - (EC-70) 39نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة
بالسواتل ) ،(CM-14الذي أق ّر فيه المجلس التنفيذي بأن عمليات الرصد الفضائية القاعدة تؤثر ،وستظل تؤثر،
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تأثيراً حاسما ً في قدرة كل األعضاء على تقديم خدمات حيوية للمساعدة في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات ودعم
النمو االقتصادي ،فطلب التعامل مع عمليات الرصد هذه في إطار سياسات التبادل الدولي للبيانات،
)(4

القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية ،الذي استهل تصميم شبكة عالمية للرصد األساسي من أجل
استيفاء متطلبات الرصد الحالية والمستقبلية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس وعمليات إعادة التحليل المناخي،

وإذ يشيد باألعضاء والمنظمات الدولية التي دعمت تنفيذ سياسات البيانات هذه بإتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات
األساسية وزيادة حجم البيانات األساسية المتاحة مجانا ً وبدون قيود (على النحو المحدد في القرار  - (Cg-XII) 40سياسة
المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ
التوجيهية بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجوية التجارية) ،وبتوفير بيانات إضافية وفقا ً لشروط عادلة وشفافة،
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(3

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

)(4

)(5

)(6

)(7

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

 (Cg-XII) 40و(Cg-XIII) 25

وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

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

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

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

)(3

اتفاق باريس في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،الذي يهدف إلى تعزيز االستجابة العالمية
لخطر تغير المناخ ،والذي زاد من مسؤوليات األعضاء والمنظمة ) (WMOفي مجال النظم والبحوث المتعلقة
برصد المناخ،

)(4

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

)(5

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

)(6

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

)(7

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

)(8

ضرورة أن تساعد المنظمة ) (WMOفي تعزيز قدرة كل األعضاء على االستفادة من هذه المعلومات المجانية
والمفتوحة ،والتكنولوجيا الناشئة ،والتوجه العالمي نحو االقتصاد الرقمي،

)(9

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

وإذ يقر بما يلي:
)(1

)(2

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

)(3

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

)(4

الزيادة الكبيرة في عدد مقدمي الرصدات وغيرها من منتجات البيانات وأنواعهم ،بما في ذلك بخاص ٍة الدور
المتزايد لكيانات القطاع الخاص ،منذ اعتماد القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل
بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في
أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
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)(5

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

)(6

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

)(7

المجموعة الكبيرة من القدرات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة لفرادى األعضاء عند تنفيذ سياسة المنظمة
)، (WMO

)(8

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

)(9

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

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

)(WMO

يعتمد السياسة التالية لتبادل بيانات نظام األرض دولياً:

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

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

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

 4لالطالع على اإلرشادات المقدَّمة إلى األعضاء بشأن تنسيق تنفيذ هذا القرار ،انظر المرفق  .2وترد في المرفق  3مبادئ
توجيهية بشأن التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجال بيانات نظام األرض.
 5يرد تعريف عبارة "المجاني وغير المقيد" في المرفق .4
 6أساس هذه الممارسة هو أن بيانات نظام األرض المطلوبة للوفاء بالتزامات األعضاء بموجب اتفاقية المنظمة ) (WMOواألهداف
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOتشملها مجموعة من البيانات األساسية والموصى بها يتبادلها األعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
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ينبغي لألعضاء أيضا ً أن يقدموا البيانات الموصى بها الالزمة لدعم أنشطة الرصد والتنبؤ المتعلقة بنظام األرض
على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني ،ومواصلة مساعدة األعضاء اآلخرين في توفير الخدمات المتعلقة
بالطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها في دولهم وأقاليمهم .ويمكن فرض شروط على استخدام
البيانات الموصى بها7؛

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

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)(5

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

يطلب من المجلس التنفيذي القيام بما يلي:
)(1

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

)(2

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

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

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

)(2

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

)(3

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

 7يمكن تطبيق "الشروط" عن طريق اتفاقات الترخيص أو غيرها من الترتيبات المناسبة.
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)(4

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

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

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

)(2

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

يطلب من األمين العام القيام بما يلي:
)(1

إنشاء وسن آليات والترويج لها لتعظيم أثر هذا القرار ،واالضطالع باألنشطة الضرورية لحشد الموارد لدعم
تنفيذه تنفيذاً فعاالً في جميع الدول األعضاء ،مثالً من خالل التعاون مع المؤسسات اإلنمائية الشريكة والمؤسسات
الشريكة في تمويل المناخ ،ومن خالل عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCC؛

)(2

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

)(3

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

)(4

دعم زيادة التعاون مع مراكز إنتاج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPلضمان وصول كافة األعضاء لبيانات مراقبة
نظام األرض والتنبؤ به باستبانة عالية لدعمهم في توفير خدماتهم العامة في مجاالت الطقس والمناخ والماء
والخدمات البيئية ذات الصلة.

ـــــــــــــــــــــــــ
المرفق  :1الممارسات الخاصة بالبيانات األساسية والبيانات الموصى بها بحسب التخصص والمجال
المرفق  :2المبادئ التوجيهية لألعضاء بشأن تطبيق سياسة بيانات المنظمة

)(WMO

المرفق  :3المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق سياسة البيانات في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص
المرفق  :4المصطلحات والتعاريف
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :يحل هذا القرار محل القرار  ،(Cg-XII) 40والقرار  ،(Cg-XIII) 25والقرار  ،(Cg-17) 60والقرار ،(Cg-18) 56
التي لم تعد سارية.
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(Cg-Ext.(2021)) 1/##

الممارسات الخاصة بالبيانات األساسية والبيانات الموصى بها بحسب التخصص والمجال

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

الطقس

.2

المناخ

.3

الهيدرولوجيا

.4

تركيب الغالف الجوي

.5

الغالف الجليدي

.6

المحيطات

.7

طقس الفضاء

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

.1

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

بيانات الرصد األساسية:

1.1.1

السطحية القاعدة:

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

1.1.2

(أ)

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

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

البيانات األساسية األخرى:

1.2

(أ)

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

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

البيانات الموصى بها:

1.3

(أ)

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

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

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

بيانات الرصد األساسية:

2.1

(أ)

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

)(GUAN

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

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

البيانات األساسية األخرى:

2.2

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

البيانات الموصى بها:

2.3

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

الهيدرولوجيا

.3

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

بيانات الرصد األساسية:

3.1

(أ)

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

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

3.2

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

البيانات الموصى بها:

3.3

(أ)

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

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

تركيب الغالف الجوي

.4

يخص هذا القسم مكون الرصد في برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوغيره من المعلومات الخاصة
بالتكوين الكيميائي والخصائص الفيزيائية ذات الصلة بالغالف الجوي التي تُنتج في كل أنحاء العالم .وتدعم هذه
البيانات تطبيقات متعددة ،وهي ضرورية للحد من المخاطر ال بيئية التي تهدد المجتمع ،والستيفاء متطلبات االتفاقيات
البيئية ،وتعزيز القدرات المتعلقة بالتنبؤ بالمناخ والطقس ونوعية الهواء ،والمساهمة في التقييمات العلمية التي تدعم
السياسة البيئية8.

بيانات الرصد األساسية:

4.1

(أ)

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

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

البيانات الموصى بها:

4.2

(أ)

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

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

 8بما يشمل االلتزامات المحددة في اتفاق باريس التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (2015واتفاقية فيينا
لحماية طبقة األوزون ).(1985
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الغالف الجليدي

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

بيانات الرصد األساسية:

5.1

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

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

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

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

البيانات األساسية األخرى:

5.2

(أ)

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

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

البيانات الموصى بها:

5.3

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

المحيطات

.6

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

بيانات الرصد األساسية:

6.1

(أ)

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

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

 9تشترك في رعاية النظام ) (GOOSلجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم .ويتماشى النظام مع إطار رصد المحيطات الموجَّه نحو نهج المتغيرات األساسية
للمحيطات وفقا ً لتعزيز النظام ) (GOOSوتبسيطه (قرار اللجنة ).)XXVI-8 (IOC
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السابق ،والتي أصبحت جزءاً من شبكة أو برنامج أو مشروع للرصد تابع للنظام ) ،(GOOSبما يتسق مع
سياسة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بشأن تبادل البيانات األوقيانوغرافية (قرار اللجنة )XXII-6

البيانات األساسية األخرى:

6.2

(أ)

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

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

البيانات الموصى بها:

6.3

(أ)

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

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

.7

طقس الفضاء

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

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

7.2

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

7.3

(أ)

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

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

المرفق  2بمشروع القرار

(Cg-Ext.(2021)) 1/##

المبادئ التوجيهية لألعضاء بشأن تطبيق سياسة بيانات المنظمة

.1

)(WMO

الغرض

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

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

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

.2

السياق الحالي

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

المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني في مجال بيانات نظام األرض

.3

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

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

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

ينبغي الترحيب بتوفير هيئات غير المرفق الوطني ) (NMHSلبيانات الرصد ،وتيسير جهودها في هذا
المجال ،وال سيما عن طريق إتاحة النفاذ إلى أنظمة المنظمة ) ،(WMOمثل نظام معلومات المنظمة )(WIS
والنظام ) ،(WIGOSوأدواتها الفنية على أوسع نطاق ممكن؛
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(هـ) يُش َّجع األعضاء على توسيع نطاق البيانات التي يوفرونها مع فرض الحد األدنى من الشروط ومع تجاوز
المجموعة الدنيا من البيانات المذكورة في المرفق  1قدر اإلمكان.
وقد يرغب األعضاء ،في حالة اللجوء إلى تطبيق شروط على تبادل البيانات الموصى بها ،في النظر في
3.5
استخدام أنواع التراخيص المذكورة في المواد اإلرشادية للمنظمة ).(WMO

المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني مع قطاع البحوث

.4

تقوم الجامعات ومعاهد البحوث وغيرها من الهيئات بجمع بيانات البحوث ،ويكون ذلك على مدى فترة
4.1
زمنية محدودة في بعض الحاالت .وتغطي هذه البيانات مجاالت متعددة من نظام األرض (الغالف الجوي ،والمحيطات،
والغالف الجليدي ،والهيدرولوجيا ،والعلوم البيئية ،وعلوم الفضاء ،وغيرها) .وبذلك ،يواكب تنوع هذه البيانات تنوع
تخصصات علوم األرض واالهتمامات البحثية وأساليب البحث.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن سياسات البيانات المفتوحة تيسر التقدم العلمي وتحقق أفضل نتيجة
4.2
10
ممكنة من حيث قيمة البيانات ،والكفاءة ،وتعزيز القدرات ،واإلنصاف  .ويتسم معظم مزودي البيانات من دوائر البحوث
بطبيعة غير تجارية ،فال يستطيعون عامةً فرض رسوم مقابل الوصول إلى البيانات أو ال يقومون بذلك .ومع ذلك ،قد
يطلبون ذكر مصدر البيانات عند االستناد إليها في المؤلفات العلمية وعند إدماجها في منتجات وخدمات تطبيقية.
ونظراً ألهمية البحوث بوصفها عامل تمكين رئيسي للتنبؤ الناجح بالطقس ،ومساهمتها المستمرة في كل
4.3
مجاالت التطبيق الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOفإن التعاون مع قطاع البحوث فيما يخص البيانات يكتسي أهمية خاصة
بالنسبة للمنظمة ) (WMOوالمرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الوطنية األخرى التابعة ألعضاء المنظمة ).(WMO
وفيما يتعلق باستخدام بيانات نظام األرض ،يوجد جانبان رئيسيان لهذا التعاون هما (أ) توفير بيانات البحوث ألغراض
االستخدام التطبيقي؛ (ب) والوصول إلى البيانات التي يحصل عليها المرفق الوطني ) (NMHSوالبيانات الحكومية األخرى
لقطاع البحوث.
(أ)

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

(ب) والوصول إلى البيانات التي يحصل عليها المرفق الوطني
البحوث .من الضروري تحسين تبادل البيانات بين مجتمع المنظمة ) (WMOالتطبيقي ودوائر البحوث .ولما
)(NMHS

والبيانات الحكومية األخرى لقطاع

كانت المشروعات البحثية تعتمد غالبا ً على بيانات وخدمات بيئية من مصادر خارجية (بما في ذلك التنبؤات
باألحوال الجوية) ،فيوجد ترابط جوهري بين تلك المشروعات والمصادر الخارجية .وإن مواءمة أنساق
البيانات وبروتوكوالت تبادل البيانات ستيسر قابلية التشغيل البيني للبيانات بوصفها جانبا ً تشتد الحاجة إليه،
وتفسير البيانات ،وتحقيق التقدم في العلوم العالية الجودة .وإن اتساق نطاق التحديات العلمية التي تواجه
وضع نهج متكامل لرصد نظام األرض والتنبؤ به قد جعل حتى المرافق الوطنية ) (NMHSsالتي تتمتع
بموارد جيدة في أغنى أعضاء المنظمة ) (WMOغير قادرها على أداء تلك المهمة وحدها .ولذلك ،فمن
 10من المعترف به أن مبادئ  FAIRالخاصة بالبيانات (وهي قابلية العثور ،وإمكانية الوصول ،وقابلية التشغيل البيني ،وقابلية
إعادة االستخدام) ) (go-fair.orgتشكل إطار عمل مفيد لتبادل بيانات البحوث بطريقة تتيح أقصى درجات االستخدام وإعادة
االستخدام.
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مصلحة جميع أعضاء المنظمة ) (WMOتعبئة المجتمع العلمي على أوسع نطاق ممكن للمساعدة في هذا
المسعى .وينبغي اعتبار توفير إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد قدر اإلمكان إلى كل بيانات المرافق
الوطنية ) ، (NMHSsوحيثما أمكن ،إلى البيانات الواردة من المنظمات الوطنية الشريكة التي تتعامل مع
بيانات نظام األرض حافزاً رئيسيا ً لمثل هذا التعاون.
ومن ثم ،تدعو هذه السياسة المرافق الوطنية
4.4
اعتماد الممارسات التالية في تعاونهم مع قطاع البحوث:
(أ)

)(NMHSs

ومقدمي البيانات الحكوميين اآلخرين المعنيين إلى

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

(ب) توفير إمكانية الوصول دون تكلفة إلى جميع بيانات الرصد الموصى بها (كما هو موضح في المرفق ،)1
التي يحصلون عليها أو يملكونها ،لجميع الجماعات البحثية والتعليمية الممولة من المال العام ،الستخدامها
في أنشطتهم غير التجارية؛
(ج) توفير إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد إلى كل البيانات النموذجية والتحليلية وغيرها من المنتجات
فيما يخص كل البحوث الممولة من القطاع العام؛
(د)

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

المرفق  3بمشروع القرار

(Cg-Ext.(2021)) 1/##

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

.1

الغرض

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو تعزيز تنفيذ سياسة توسيع وتعزيز التبادل الدولي المجاني وغير
1.1
المقيد 1لبيانات نظام األرض من خالل تبادل البيانات بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص .وتقوم المبادئ التوجيهية
على مفهوم أن تطبيق مبدأ األساس المجاني وغير المقيد يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود عالقات سليمة وعادلة وشفافة
ومستقرة بين هذين القطاعين.
وتحدث معظم التفاعالت بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات أو إتاحة
1.2
الوصول إليها ،على المستوى الوطني .ومع ذلك ،فإن الشركات الخاصة العاملة على المستوى الدولي تتفاعل مع المرافق
الوطنية ) (NMHSsوغيرها من الكيانات العامة في مختلف البلدان .وتعمل المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمات الدولية،
مثل المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستغالل السواتل المخصصة
لألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATبصفة مستخدمين ومقدمين دوليين للبيانات .ويجب أن يحترم أي تفاعل بين القطاعين
العام والخاص يتعلق بتبادل البيانات ونشرها الحق السيادي لألعضاء في تقرير كيفية تنظيم وتقديم خدمات الطقس والمناخ

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

 1يرد تعريف عبارة "المجاني وغير المقيد" في المرفق .4
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المبادئ التوجيهية العامة المنبثقة عن السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن
التعاون بين القطاعين العام والخاص

يعرض إعالن جنيف ( 2019 -القرار
2.1
السياسة الرفيعة المستوى للمنظمة ) (WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص .ويبرز النموذج الجديد للتعاون
والشراكة بين األطراف المعنية من كل قطاعات مشروع الطقس والمناخ والماء والذي يُع ّد ضروريا ً لالستجابة استجابةً
منسقة للمخاطر المجتمعية المتعلقة بالطقس المتطرف وتغيّر المناخ وندرة المياه واألخطار البيئية األخرى .ويغطي اإلعالن
جملة أمور منها جوانب عدة من إتاحة البيانات وتبادلها فيما بين القطاعين العام والخاص .وتك ِ ّمل السياسة الرفيعة المستوى
للتعاون بين القطاعين العام والخاص سياسة البيانات المدرجة في هذا القرار ،وتق ّدِم اإلرشادات العامة التالية إلى األعضاء
واألطراف المعنية من كل القطاعات:
80

(أ)

) :)(Cg-18بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء

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

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

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

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

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

.3

المبادئ التوجيهية لتبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص

3.1

توفير البيانات األساسية وتبادلها

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

يجب على األعضاء ضمان منح المستخدمين من كل القطاعات  -بما فيها القطاعان العام والخاص واألوساط
األكاديمية  -إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد وبدون مقابل وال شروط على االستخدام إلى البيانات
األساسية المعلنة والوارد وصفها في المرفق 1؛

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

40
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(ب) ينبغي لألعضاء التأكد ،في حالة شراء البيانات األساسية من مزودي بيانات من القطاع الخاص ،من أن
مجموعات البيانات مشمولة بترخيص مالئم لتبادلها دوليا ً على أساس مجاني وغير مقيد؛
(ج) ينبغي أن تكون الحلول التكنولوجية المستخدمة في الوصول إلى البيانات األساسية المتبادلة دوليا ً متوافقة
تماما ً مع مبدأ األساس "المجاني وغير المقيد"3؛
(د)

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

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

توفير البيانات الموصى بها وتبادلها

3.2

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

وضع شروط استخدام عادلة وشفافة5؛

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

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

(هـ) عند تبادل بيانات مع فرض شروط على استخدامها ،يجب إبالغ الجهات المستفيدة األصلية والالحقة
بالشروط التي فرضها منشئ البيانات.
 3في تاريخ اعتماد مشروع القرار ،كانت طريقة النفاذ الرئيسية إلى البيانات األساسية التي يوفرها األعضاء تتم عن طريق نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ وقد تكون خيارات نفاذ أخرى متاحة (خوادم  ftpأو قنوات مماثلة).
 4النظام ) (NEWPهو امتداد لنظام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPيهدف إلى بيان النهج الجديد المتبع فيما يخص النمذجة والتنبؤ
العددين ،كما أوصى الفريق االستشاري العلمي التابع للمنظمة ).(WMO
 5تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258
 6تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258

التذييل  – 4التوصيات التي اعتمدتها الدورة

591

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

الوصول إلى بيانات القطاع الخاص

.4

تم االعتراف بالنمو السريع للبيانات التي ينتجها القطاع الخاص في العديد من وثائق المنظمة )( (WMOانظر
4.1
ً
مثال إعالن جنيف ( 2019 -القرار  ،)(Cg-18) 80واإلرشادات الخاصة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1258والخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ( 2023-2020مطبوع المنظمة رقم  ،)1225والمبادئ
التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم  ،)1239ورؤية
للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام ( 2040مطبوع المنظمة رقم  .))1243ويكمن االختالف الرئيسي
لهذه البيانات من منظور السياسات واألعمال التجارية في أنه يتم إنتاجها عن طريق استثمارات خاصة فيكون لها مالك
محدد من القطاع الخاص .ويحتاج القطاع الخاص إلى تحقيق عائد على االستثمار؛ ومن ثم ،فسيكون نموذج األعمال فيه
"هادفا ً إلى تحقيق الربح" .ومع ذلك ،فإن األحكام العامة إلعالن جنيف ( 2019 -القرار  ،)(Cg-18) 80التي ُوضعت
بالتشاور الوثيق مع القطاع الخاص ،تشجع على تبادل البيانات مع األطراف المعنية من قطاعات أخرى في إطار ترتيبات
متبادلة المنفعة وعادلة وشفافة.
وتقر مفاهيم النظام ) (WISوالنظام ) (WIGOSبإدماج بيانات القطاع الخاص في نُظم المنظمة ) (WMOعلى
4.2
ّ
المستويين الوطني والدولي ،وتم ِكنه ،ومن المتوقع أن يحقق هذا النهج الكفاءة واالبتكار ويدعم االستدامة .وسيقتضي
الطلب على الخدمات الدقيقة والموثوقة الخاصة بالمستخدم وعلى جيل جديد من منتجات معلومات الطقس والمناخ (للمناطق
الحضرية والمدن الكبرى مثالً) بال شك مزيداً من دمج بيانات القطاع الخاص في استيعاب البيانات ألغراض التنبؤ العددي
بنظام األرض من الطقس إلى المناخ ) (NEWPالعالي االستبانة.
ويتم تشجيع األعضاء بشدة على تسهيل الحوار بين القطاع العام والشركات الخاصة التي تزاول نشاطها في
4.3
البلد ،والنظر في استخدام بيانات القطاع الخاص لسد الفجوات ،واستمثال شبكات الرصد المتكاملة الوطنية .وفي هذا
الصدد ،يُوصى بمراعاة االعتبارات التالية:
(أ)

تطبيق نهج مشترك لمراقبة الجودة والصيانة؛

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

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

 7لمزيد من المعلومات ،انظر المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات
(مطبوع المنظمة رقم .)1239
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تبادل البيانات التي يشتريها القطاع العام من القطاع الخاص

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

.5

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

)(NMHS

تشمل البيانات غير الصادرة عن المرفق الوطني ) (NMHSحجما ً متزايداً من بيانات األطراف الثالثة التقليدية
5.1
أو بيانات أجهزة االستشعار الجديدة أو البيانات غير التقليدية من "إنترنت األشياء" (غالبا ً ما يتم إنتاجها بوصفها منتجات
جع المرافق الوطنية )(NMHSs
مشتقة لألنظمة الذكية غير المخصصة لألرصاد الجوية أو لألغراض المتعلقة بها) .وتُش َّ
على إجراء دراسة تفصيلية لواقع البيانات الوطنية والسعي جاهداً لقيادة عملية تحقيق التكامل بين هذه البيانات بنا ًء على
مبادئ النظام ) .(WIGOSوتأتي العديد من البيانات الجديدة من القطاع الخاص وتتيح فرصا ً لتوفير خدمات مبتكرة .وفي
الوقت نفسه ،تظل المسؤولية الرئيسية للمرافق الوطنية ) (NMHSsهي الحفاظ على مجموعة البيانات المرجعية ذات
الجودة ال ُمثبتة والمتوافقة مع متطلبات المنظمة ) (WMOالخاصة بالجودة وإمكانية التتبع .وفي معظم البلدان ،تشكل هذه
البيانات سلسلة البيانات الطويلة األجل الالزمة إلجراء دراسات وتقييم تغير المناخ.
و عند تنظيم تبادل البيانات هذا على المستوى الوطني ،يتعين على الجهة التنظيمية الوطنية (إذا تم تعيين
5.2
جهة محددة وإال فالمرفق ) )(NMHSوضع إجراءات مشتركة لمراقبة الجودة على مستوى القطاعات والتخصصات بغية
ضمان االمتثال للمتطلبات الدولية التي وضعتها المنظمة ) (WMOوغيرها من المنظمات المعنية .وعند استعمال هذه
البيانات في توفير الخدمات المطلوبة (مثل تلك الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث) ،يجب مراعاة استمرارية توفير
البيانات لتجنب حاالت العطل واالنقطاع.
وال تتناول سياسة بيانات المنظمة ) (WMOتحديداً التبادل الدولي للبيانات غير التقليدية .ومع ذلك ،فمن
5.3
المسلم به أن أهميتها بالنسبة للخدمات المق َّدمة في إطار مختلف مجاالت عمل المنظمة ) (WMOستزداد على مدى السنوات
المقبلة .ومن ثم ،ق َّدمت المنظمة ) (WMOإرشادات عامة في إطار المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم  .)1239وستتابع لجنة البنية التحتية التابعة للمنظمة )(WMO
هذه القضايا ،بوصفها جزءاً ال ينفصم عن تنفيذ مشروع القرار ،وستنظر في ضرورة تقديم إرشادات إضافية أو إدخال
تعديالت على الممارسات بحسب الحاجة.
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المرفق  4بمشروع القرار )(Cg-Ext.(2021) 1/##
المصطلحات والتعاريف
الكلمة أو العبارة

التعريف

البيانات

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

الرصدات

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

التحليالت والتنبؤات

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

المنتجات المشتقة

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

نظام األرض ،بيانات نظام
األرض

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

تبادل البيانات

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

الكلمة أو العبارة
المجاني وغير المقيد

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

بدون مقابل

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

شروط على االستخدام

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

التوصية

(EC-73) 4

تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية

)(GBON

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،
وإذ يشير أيضا إلى التوصية  - (EC-73) 3السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا ً،
وقد درس التوصية  – (INFCOM-1) 2تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية
)،(GBON
وقد درس مشروع أحكام الشبكة ) ،(GBONالوارد في المرفق  2للقرار  - (EC-73) 10تعديالت على الالئحة الفنية بشأن
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالمستنسخ في مرفق هذه التوصية (القسم  )3.2.2لتسهيل
الرجوع إليها،
وقد أحيط علما بإنشاء مرفق تمويل الرصد المنهجي )( (SOFFانظر وثيقة المعلومات ) )EC-73/INF. 4.2(2كوسيلة
رئيسية لتقديم ما يلزم من دعم مالي وفني لتنفيذ الشبكة ) (GBONوتشغيلها بشكل مستدام في أقل البلدان نموا ً )(LDCs
والدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSولتقديم دعم استشاري فني محدود للبلدان النامية األخرى،
يؤيد المشروع الحالي ألحكام الشبكة ) ،(GBONالوارد في مرفق هذه التوصية؛

يوصي بأن تعتمد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام  2021التعديالت على مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  - 3.2.2شبكة الرصد األساسي العالمية

) ،(GBONاستناداً إلى المشروع الحالي على نحو ما يرد في مرفق هذه التوصية ،على أن يبدأ سريانها في  1كانون
الثاني /يناير  2023مع تنفيذ الشبكة ) ،(GBONعلى اعتبار أن خطة تنفيذ الشبكة ) (GBONستراعي قدرات البلدان فرادى؛
يطلب من رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMما يلي:
)(1

الشروع فوراً في إعداد التوجيهات والعمليات واإلجراءات الفنية الالزمة لضمان التنفيذ السريع والفعال للشبكة
) ،(GBONواالستعداد لمراقبة أداء الشبكة وامتثالها مراقبة فعالة؛
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)(2

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

)(3

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

)(4

)(5

مواصلة تقصي المسارات الممكنة لتطوير الشبكة ) (GBONفي المستقبل لتشمل مجاالت وفروعا ً لنظام األرض،
بما يتجاوز نطاقها الحالي دعما ً للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم وتحليل المناخ؛
استعراض التعديالت المدخلة على مشروع أحكام الشبكة ) (GBONوالتي يقترحها األعضاء خالل فترة
االستعراض السابقة للدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام  ،2021ودمجها حسب االقتضاء؛

يحث األعضاء على بدء استعداداتهم لتسمية محطة للشبكة ) (GBONوتبادل البيانات ،والبدء في تنفيذ الشبكة فور موافقة
الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام  2021على الئحتها ،باتباع نهج مرحلي إذا لزم األمر ،وحسبما تسمح به قدراتهم
الفردية ،إلى جانب الدعم الذي يقدمه المرفق ) (SOFFواآلليات المالية األخرى ،عند االنطباق؛
يحث أيضا ً األعضاء على دعم تنفيذ الشبكة ) ،(GBONبما في ذلك من خالل دعم إعداد وإنشاء المرفق )،(SOFF
والنظر في المساهمة بموارد مالية أو فنية أو عينية في تطويره وتشغيله؛
يطلب من األمين العام:
)(1

)(2

أن يتخذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لمشروع أحكام الشبكة ) ،(GBONوعرضها على األعضاء
الستعراضها قبل تقديمها إلى الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام 2021؛
أن يقوم ،بالتشارك مع أعضاء التحالف من أجل تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ومع الشركاء اآلخرين،
باتخاذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية إلعداد وإنشاء المرفق ) ،(SOFFبما في ذلك تعزيز أداة
التشخيص القطري لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (CHDللمساعدة في توجيه استثمارات الممولين في
عمليات الرصد وفي تطوير األرصاد الجوية الهيدرولوجية ،بهدف اإلعالن عن المرفق ) (SOFFفي الدورة
السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف ) (COP-26في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
)(UNFCCC؛

)(3

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

)(4

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

(EC-73) 4

[تغييرات المسودة  3مظللة باللون األخضر]
[تغييرات النسخة المعتمدة مظللة باللون األزرق]
(مماثل للمرفق  2للقرار  ،(EC-73) 10القسم )3.2.2

 .3السمات الخاصة بالنظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام

)(WIGOS

شبكة الرصد األساسي العالمية

3.2.2

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

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

ينشئ األعضاء الشبكة ) (GBONويديرونها.

مالحظات:
.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

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

أدناه عملية التسمية ،ويرد مزيد من التفاصيل في دليل النظام العالمي المتكامل
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يسعى األعضاء جاهدين إلى تصميم شبكات داخل محطاتهم ،وتركيبها وإدارتها وتشغيلها ،على نحو

3.2.2.4

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

)(GBON

عالميا في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي طبقا لسياسة

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

رصد الهطول يعني التراكم كل ساعة.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

3.2.2.8

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

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

3.2.2.7

و ،3.2.2.8يتيح األعضاء

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

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

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

توفر نظم السبر الراديوي حاليا ً الوسيلة األساسية لجمع هذه الرصدات.

.2

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

.3

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

3.2.2.13

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

ينبغي أن يشغل األعضاء مجموعة فرعية من المحطات /المنصات المختارة لرصد الهواء العلوي التابعة
3.2.2.14
للشبكة ) ،(GBONترصد مرة واحدة في اليوم على األقل ،درجات الحرارة والرطوبة وقص الرياح األفقية حتى
 10هيكتوباسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) ،(GBONفي حدود ما تسمح به القيود الجغرافية ،استبانة أفقية قدرها
 1000كم أو أكثر لتلك الرصدات.
يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات أرضية للهواء العلوي ترصد
3.2.2.15
مرتين في اليوم أو أكثر ،العناصر التالية كحد أدنى :درجة الحرارة والرطوبة وقص الرياح األفقية ،باستبانة رأسية
قدرها  100م أو أكثر ،حتى مستوى  30هكتوبسكال أو أكثر ،بحيث يتيح موقعها للشبكة ) (GBONالحصول على استبانة
أفقية لتلك الرصدات قدرها  1000كم أو أكثر في المناطق البحرية الواقعة في واليتهم.
بالنسبة إلى الدول ) ، (SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير من مساحة سطح اليابس،
مالحظة:
ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.
3.2.2.16

في حالة تشغيل الشبكات المبينة في الفقرات  ،3.2.2.15-3.2.2.13تنطبق الفقرة .3.2.2.5

ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات لدرجة الحرارة
3.2.2.17
والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،عند صعود الطائرة وهبوطها ،باستبانة رأسية قدرها  300م أو أكثر.
ينبغي لألعضاء أن يتيحوا ،كل ساعة على األقل ،الرصدات الجوية المنفذة على متن طائرات ،عند التحليق،
3.2.2.18
لدرجة الحرارة والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية ،باستبانة رأسية أفقية قدرها  100كم أو أكثر.
ينبغي لألعضاء أن يتيحوا كل ساعة رصدات راسمات المقطع الرأسي للرياح المستشعرة عن بعد لدرجة
3.2.2.19
الحرارة (عند توافرها) والرطوبة (عند توافرها) والرياح األفقية باستبانة رأسية تبلغ  100م أو أكثر.
ينبغي لألعضاء الذين يشغلون شبكات /منصات رصد بكثافة أعلى مما هو محدد بموجب األحكام
3.2.2.20
 3.2.2.19- 3.2.2.7أعاله ،أن يتيحوا العناصر المرصودة كل ساعة على األقل.
مالحظة:

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

التذييل  – 4التوصيات التي اعتمدتها الدورة
3.2.2.21

يتيح األعضاء البيانات الشرحية الخاصة بمحطات /منصات الرصد التابعة للشبكة
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)(GBON

وفقا ألحكام

القسم .2.5
يعين كل عضو ،كحد أدنى ،العدد المطلوب من المحطات السطحية ومن محطات الهواء العلوي وفقا
3.2.2.22
ِّ
للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  3.2.2.16-3.2.2.12كمساهمة في الشبكة ).(GBON
مالحظات:
.1

ستضطلع لجنة البنية التحتية بتحليل أولي لتنفيذ الشبكة ) ،(GBONوهو ما سيوفّر لكل عضو عدد المحطات السطحية ومحطات
الهواء العلوي الالزمة لكي يفي بالتزاماته بموجب الفقرات للفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات .3.2.2.16-3.2.2.12

.2

وتقيم ما إذا كانت تستوفي الشروط
ستستعرض لجنة البنية التحتية المساهمة المحددة لكل عضو حسب الفقرة 3.2.2.21
ّ
المحددة في الفقرات  3.2.2.10-3.2.2.7والفقرات  ،3.2.2.16-3.2.2.12وتبلغ العضو كتابةً بنتائجها.

.3

انظر المالحظة  3أدنى الفقرة .3.2.2.12

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

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

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

التوصية

(EC-73) 5

تعديالت على الالئحة العامة
إن المجلس التنفيذي،
يذكر بالقرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والمقرر - (EC-72) 4
إذ ِّ
متابعة فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية )،(CBR
وإذ يشير إلى أن اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACقد أقرت عمليات تعيين واختيار وإخطار الخبراء ،التي تطبقها
اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث عقب قيام المؤتمر بإنشاء الهيئات الجديدة،
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وقد نظر في توصية اللجنة ) (PACبتعديل أحكام الالئحة العامة المتعلقة بشروط خدمة أعضاء األجهزة الرئاسية
(المادتان  10و ،)62وأوراق اعتماد األفراد الذين يشكلون الوفود إلى الهيئات التأسيسية (المادة  ،)20والهيئات الفرعية
(المواد  ،)35-27لدعم تسيير أعمال الهيئات الجديدة للمنظمة ) (WMOدعما ً مالئما ً،
يوصي المؤتمر باعتماد التعديالت على الالئحة العامة من خالل مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية
مشروع القرار

(EC-73) 5

(Cg-Ext.(2021)) 1/##

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

إن المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
يذكر بالقرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،الذي حدَّث الالئحة
إذ ِّ
العامة وبسَّط أحكامها تحقيقا ً ل مقاصدها ،باعتبارها قواعد رفيعة المستوى لألعضاء ،وألعضاء األجهزة الرئاسية
للمنظمة ) ، (WMOوالهيئات التأسيسية والهيئات األخرى التابعة للمنظمة ) ،(WMOواألمانة ،من أجل سير أنشطة
المنظمة ) (WMOالخاصة بالتنظيم وأنشطتها األخرى باتساق وكفاءة وفعالية،
وإذ يشيد بالمجلس التنفيذي إلعداد واعتماد النظم الداخلية للجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية ومجلس البحوث
والمجلس التنفيذي وهيئات المنظمة ) (WMOاألخرى،
وقد نظر في توصية المجلس التنفيذي بتعديل أحكام الالئحة العامة المتعلقة بشروط خدمة أعضاء األجهزة الرئاسية
(المادتان  10و ،)62وأوراق اعتماد األفراد الذين يشكلون الوفود إلى الهيئات التأسيسية (المادة  ،)20والهيئات الفرعية
(المواد  ،)35-27لدعم تسيير أعمال الهيئات الجديدة للمنظمة ) (WMOدعما ً مالئما ً،
يعتمد التعديالت على الالئحة العامة ،حسبما ترد في مرفق هذا القرار؛

للوثائق األساسية رقم

يطلب من األمين العام أن ينشر طبعة
العامة المعدلة ،وأن يبلغ كافة األطراف المعنية بهذا القرار؛
2021

1

(مطبوع المنظمة رقم  ،)15التي تتضمن الالئحة

يطلب من المجلس التنفيذي أن يستعرض النظم الداخلية المعنية وأن يعدلها ،إذا لزم األمر ،بما يتماشى مع الالئحة
العامة المعدلة.

مرفق مشروع القرار

(Cg-Ext.(2021)) 1/##

تعديالت على الالئحة العامة
تُعدل الالئحة العامة ( الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،15طبعة  ))2019على النحو التالي:

[تعليق :نتيجة لإلصالح ،يجوز أن تعقد اللجنتان الفنيتان واالتحادات اإلقليمية دورتين في الفترة المالية .وقد عُقدت هذه
الدورات خالل الجائحة ) (COVID-19عن طريق التداول بالفيديو من خالل سلسلة من االجتماعات .بيد أنه ينبغي إجراء
االنتخابات مرة واحدة في الفترة المالية الممتدة أربع سنوات .وتُعدل المادتان  10و 62لتوضيح ذلك].

التذييل  – 4التوصيات التي اعتمدتها الدورة
المادة
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10

فترة شغل مناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة أو رئيس ونائب رئيس االتحاد أو رئيس ونائب (نواب) رئيس اللجنة
تكون من نهاية إحدى الدورات العادية إلى نهاية الدورة العادية التي تليها من دورات المؤتمر .وفترة والية رئيس ونائب
(نواب) رئيس االتحاد أو اللجنة الفنية تبدأ من الدورة العادية األولى لالتحاد أو اللجنة الفنية التي تلي الدورة العادية
للمؤتمر ،حتى نهاية الدورة العادية التالية لالتحاد أو اللجنة الفنية التي تلي الدورة العادية للمؤتمر ، .أو الدورة األولى
العادية في الفترة المالية الممتدة أربع سنوات ،لالتحاد أو اللجنة ،والتي يُعقد فيها انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي
على أنه يجوز إعادة انتخابهم عند انتهاء فترة توليهم للمنصب .وإذا كان قد سبق ألي عضو من أعضاء الجهاز الرئاسي
أن خدم لمدة مستمرة تغطي أكثر من فترة والية واحدة للمنصب نفسه فال يجوز إعادة انتخابه لفترة أخرى في المنصب
نفسه إال إذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات بما في ذلك الفترة التي يكون قد خدم فيها بالنيابة بمقتضى أحكام المواد 11
و 12و .13وفيما يتعلق بمناصب رئيس ونواب رئيس المنظمة ورئيس ونائب رئيس االتحادات ال يجوز أن يشغل المديرون
المتعاقبون لنفس مرفق األرصاد الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية المنصب نفسه ألكثر من فترتين متتاليتين.
المادة

62

تجرى االنتخابات لشغل جميع المناصب والمراكز ،التي يكون على الهيئة التأسيسية أن تشغلها ،في الدورة العادية من
دورات الهيئة التأسيسية التي يُعقد فيها انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي (طبقا ً للمادة .)10

[تعليق :وفقاً للمادة  19من االتفاقية ،تتألف اللجنتان الفنيتان من خبراء فنيين .ووفقاً للمادة  143من الالئحة العامة ،يعين
الممثلون الدائمون المعنيون بالمسائل الفنية الخبراء بالتشاور مع المستشارين الهيدرولوجيين (فيما يتعلق بالخبراء في
الهيدرولوجيا) وفقاً للمادة  .5ولذا ،ينبغي أن يكون للممثلين الدائمين سلطة منح أوراق االعتماد للخبراء في الوفود
الوطنية لدورات اللجنتين الفنيتين على النحو الموضح في الفقرة الفرعية الجديدة ( 20د)] ويتصرف الممثلون الدائمون
لألعضاء في المسائل الفنية بين دورات المؤتمر طبقاً للمادة ( 5أ) من الالئحة العامة].
المادة

20

(أ) قبل انعقاد دورة أية هيئة تأسيسية غير المجلس التنفيذي يبلغ كل عضو معني من أعضاء المنظمة األمين العام
بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده إلى الهيئة المذكورة مع تحديد أيهم يجب اعتباره مندوبه الرئيسي؛
(ب) إلى جانب هذا التبليغ يرسل كتاب يورد هذه البيانات وتراعى فيه أحكام االتفاقية وأحكام هذه الالئحة ،موقع عليه
من أو بالنيابة عن سلطة حكومية مختصة من سلطات عضو المنظمة ،إلى األمين العام أو يسلم لممثله في الدورة.
ويعتبر هذا الكتاب بمثابة أوراق اعتماد مناسبة الشتراك األشخاص الذي وردت أسماؤهم فيه في الدورة .وبالنسبة إلى
دورات اللجنتين الفنيتين ،يجوز لألمين العام أن يقبل أوراق اعتماد األشخاص الذين يشكلون وفد العضو شريطة أن
تكون هذه األوراق موقعة من الممثل الدائم للعضو (بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي للعضو إذا كان األمر يتعلق
بخبراء هيدرولوجيين)؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون بلدانا ً غير أعضاء في المنظمة؛
(د) يوقِّع الممثل الدائم للعضو ،بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي (فيما يتعلق بالخبراء في الهيدرولوجيا) ،أوراق
اعتماد األشخاص الذين يتألف منهم وفد العضو للجنة الفنية؛
(هـدد) توقع أوراق اعتماد المراقبين الذين يمثلون منظمات دولية من السلطة المختصة في المنظمة المعنية.
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الهيئات الفرعية

[تعليق :القرار  - (Cg-18) 75تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ينص على أن الالئحة
العامة للمنظمة ) (WMOينبغي أن تكون بمثابة قواعد رفيعة المستوى لألعضاء وأعضاء األجهزة الرئاسية للمنظمة
( )WMOوالهيئات التأسيسية والهيئات األخرى للمنظمة ) ،(WMOواألمانة .وقد أنشأ المؤتمر مجلس البحوث كهيئة
إضافية وفقاً للمادة ( 8ح) من االتفاقية (وكذلك المجلس االستشاري العلمي) .وينبغي أن تتبع الهيئات اإلضافية ،حسب
االقتضاء ،الالئحة العامة .ولذا  ،ينبغي تعديل هذا الجزء "الهيئات الفرعية" من الالئحة العامة المتعلق بالهيئات الفرعية
بحيث يشمل الهيئات التأسيسية والهيئات اإلضافية للمنظمة ) ،(WMOوينطبق عليها .وإضافة إلى ذلك ،تُعدل المادتان 28
و 30وفقاً للمادة  143من الالئحة العامة].
المادة

27

يجوز ألي هيئة تأسيسية ،وأو أي هيئة إضافية منشأة وفقا ً للمادة ( 8ح) من االتفاقية ،أن تنشئ هيئات فرعية تضطلع
بالعمل خالل فترة زمنية محددة حتى الدورة التالية لتلك الهيئة التأسيسية .وتحدد الهيئة التأسيسية أو اإلضافية
اختصاصات الهيئات الفرعية المذكورة ،ويجب أن يكون هذا ضمن اختصاصات تلك الهيئة التأسيسية.
المادة

28

ال يجوز استبدال عضو في هيئة فرعية اختارته هيئة تأسيسية أو إضافية ،أو اختاره رئيسها إال بقرار من تلك الهيئة
التأسيسية أو اإلضافية ،على أنه يجوز لرئيس الهيئة األم أن يفعل ذلك في حالة االستعجال .وال يجوز استبدال عضو في
عينه عضو من أعضاء المنظمة إال بقرار من عضو المنظمة المذكور .وال يجوز استبدال عضو في
هيئة فرعية اختاره َّ
عينته منظمة دولية إال بقرار من تلك المنظمة.
هيئة فرعية اختارته َّ
المادة

29

يجوز لرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) ،بعد التشاور مع األمين العام في أية حالة قد يترتب عليها
تحمل المنظمة لنفقات مالية ،أن يدعو خبراء فنيين لالشتراك في عمل الهيئة الفرعية إذا طلبت الهيئة الفرعية ذلك.
المادة

30

تتفق دعوة أي خبير فني بمقتضى المادتين  28أو  29للمشاركة في أعمال هيئة فرعية ما مع أحكام المادة  .143وتقتضي
دعوة أي شخص آخر للمشاركة في أعمال هيئة فرعية ما موافقة مسبقة من الممثل الدائم لعضو المنظمة الذي يعيش فيه
الشخص المدعو ،بالتشاور مع المستشار الهيدرولوجي (فيما يتعلق بالخبراء في الهيدرولوجيا) ،أو من الهيئة المختصة
في األمم المتحدة ،أو من منظمة دولية أخرى يعمل فيها الشخص المدعو وأبرمت معها المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ترتيبات أو اتفاقات .وتعتمد األمانة الدعوات الموجهة لألشخاص من هذه المنظمات.
المادة

31

نفقات حضور أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للهيئات التأسيسية أو الهيئات اإلضافية لدورات هذه الهيئات الفرعية
يتحملها في األحوال العادية أعضاء المنظمة أو المنظمات الدولية التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الفرعية المذكورون.
ومع ذلك ،يجوز بقرار من المؤتمر أو المجلس التنفيذي أن تمول المنظمة المشاركة في دورة هيئة فرعية تابعة لهيئة
تأسيسية بشرط أن يتناول البحث:
(أ) مسائل ته ّم المنظمة بصفة عامة؛
(ب) مسائل تحتاج إلى خدمات خبراء يختارون خصيصا ً نظراً لمؤهالتهم المتخصصة أو ألنهم يمثلون مصلحة إقليمية
وليس مصلحة عضو في المنظمة بعينه أو منظمة دولية؛
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(ج) مسائل يتعذر حلها بالمراسلة؛
(د) مسائل يعتبر المؤتمر أو المجلس التنفيذي أنها ذات أولوية عالية.
المادة

32

يجوز ألية هيئة تأسيسية أو إضافية أن توصي بإنشاء هيئات فرعية مشتركة بينها وبين هيئة أو أكثر من الهيئات
التأسيسية األخرى .وال يُنشئ هذه الهيئات الفرعية ،وال يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها ،إال المؤتمر أو المجلس
التنفيذي ،وتعمل في األحوال العادية لمدة زمنية محددة إلى أن تنعقد الدورة التالية للمؤتمر.
المادة

33

ال يكون لوثائق وتقارير وتوصيات الهيئات الفرعية أي اعتبار داخل المنظمة إلى أن توافق عليها الهيئة التأسيسية أو
اإلضافية المسؤولة .وبالنسبة للهيئات الفرعية المشتركة ،ال بد أن يوافق رؤساء الهيئات التأسيسية (أو رؤساء الهيئات
اإلضافية) المعنية على التوصيات قبل عرضها على الهيئة التأسيسية أو اإلضافية المسماة.
المادة

34

إذا صدرت توصية عن هيئة فرعية بين دورات الهيئة التأسيسية أو اإلضافية المسؤولة ،سواء في دورة لهيئة فرعية أو
بالمراسلة ،فلرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) المذكورة ،كإجراء استثنائي ،أن يوافق على التوصية
نيابة عن الهيئة التأسيسية أو اإلضافية إذا ُرئي أن المسألة مستعجلة ولم يكن يترتب عليها فيما يبدو التزامات جديدة على
أعضاء المنظمة .ويجوز لرئيس الهيئة التأسيسية (أو رئيس الهيئة اإلضافية) حينئذ أن يرفع تلك التوصية إلى المجلس
التنفيذي العتمادها أو إلى رئيس المنظمة التخاذ إجراء في شأنها وفقا ً للمادة .(5) 8
المادة

35

رغم المادة  ،27يجوز للهيئة التأسيسية أو اإلضافية في أي وقت أن تحل الهيئة الفرعية التي أنشأتها إذا رأت الهيئة
التأسيسية أن الهيئة الفرعية قد أنجزت مهمتها أو أنها غير قادرة على مواصلة أعمالها.
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