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معلومات أساسية تدعم عمل الدورة (الجزء الثاني من هذا التقرير)

الملخص العام ألعمال الدورة
نظراً لتفشي جائحة كوفيد ،19-نُ ِّظمت الدورة األولى للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)
في ثالثة أجزاء :فكان الجزء األول جولة تشاور بالمراسلة من  18آذار /مارس إلى  18أيار /مايو 2020؛ وكان الجزء
الثاني دورة افتراضية في الفترة من  9إلى  13تشرين الثاني /نوفمبر 2020؛ وكان الجزء الثالث دورة افتراضية في
الفترة من  12إلى  16نيسان /أبريل .2021
ويرد فيما يلي الملخص العام ألعمال الجزء الثاني والملخص العام ألعمال الجزء الثالث .وقد اعتمدت اللجنة في الجزء
األول من دورتها القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم
المعلومات (لجنة البنية التحتية)؛ والقرار  - (INFCOM-1) 2أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم
المعلومات (لجنة البنية التحتية) ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية
التحتية؛ والقرار  - (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم
المعلومات (لجنة البنية التحتية).

الملخص العام ألعمال الجزء الثاني من الدورة
افتتح رئيس اللجنة الفنية للرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMالسيد  ،M. Jeanالدورة
.1
االفتراضية األولى للجنة يوم اإلثنين  9تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020الساعة  12:00بالتوقيت العالمي المنسق ،ورحب
بالمشاركين .وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية قد أنشأ اللجنة ) (INFCOMبموجب قراره
 – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،على أساس الخطة االنتقالية إلصالح
الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوالتي اعتمدها المجلس التنفيذي بموجب قراره  - (EC-70) 36الخطة االنتقالية
واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) .(WMOوقد أُرجئ عقد الدورة المشتركة للجنتين الفنيتين
ومجلس البحوث ،التي كان من المقرر في أول األمر عقدها في الفترة من  4إلى  8نيسان /أبريل  ،2020بسبب تفشي
فيروس كورونا ).(COVID-19
وقد اتخذ قرار عقد هذه الدورة بشكل افتراضي استنادا ً إلى نتائج القرارات المعتمدة بالمراسلة خالل
.2
الفترة من  18آذار /مارس إلى  18أيار /مايو  ، 2020وإلى أنشطة المتابعة المضطلع بها تحت قيادة فريق اإلدارة
التابع للجنة ):(INFCOM

.3

•

القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات؛

•

القرار  - (INFCOM-1) 2أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة
البنية التحتية) ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية
التحتية؛

•

القرار  - (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية).
وترد هذه القرارات في التذييل .2

ورحب األمين العام ،البروفيسور ب .تاالس ،بالمشاركين في الدورة ،وأوضح أن اللجنة ) (INFCOMقد
.4
أصبحت اآلن جاهزة للعمل وأن كافة اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفرق العمل قد ُ
ش ِّكلت ،وأن االجتماعات االستهاللية
واجتماعات المتابعة قد عُقدت ،وبدأت األفرقة في تناول األولويات التي حددها فريق اإلدارة طبقا ً لإلنجازات المتوخاة
التي حددها القرار  .(INFCOM-1) 3وأزجى الشكر لرئيس اللجنة ونواب الرئيس وفريق اإلدارة على الجهود المضنية
التي بذلوها منذ المؤتمر الثامن عشر لتفعيل اللجنة ).(INFCOM

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

2

وأشار البروفيسور تاالس إلى أهمية نهج المنظمة ) (WMOإزاء نظام األرض .وفي هذا الصدد ،أشار إلى أن المنظمة
) (WMOتروج إلعداد سياسة جديدة واحدة للبيانات عبر مجاالت نظام األرض ،يُتوقع أن تعزز توافر البيانات .ومن
المقرر عقد مؤتمر للبيانات بعد هذه الدورة للجنة ) ،(INFCOMوقد عُقدت سلسلة ناجحة من حلقات العمل والمشاورات مع
أصحاب الشأن تحضيراً لهذا المؤتمر .ومن المقرر عرض سياسة البيانات الجديدة على الدورة االستثنائية للمؤتمر لعام
 2021بموجب توصيات الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة )) (INFCOM-1(IIIفي شباط /فبراير .2021
وقد أُحرز تقدم طيب في إعداد المواد التنظيمية لشبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONبالتشاور الوثيق مع
األعضاء؛ ويجري عرض مشروع المواد على هذه الدورة .وستمثل الشبكة ) (GBONاألساس لتحسين توافر البيانات
وتوفير األدوات المالية ،من قبيل مرفق تمويل عمليات الرصد المنتظمة ) ،(SOFFلتنفيذ الشبكة ) (GBONفي أقل البلدان
نمواً حيث توجد ثغرات هامة.
و قدم األمين العام الشكر للمشاركين كافة على إسهامهم القيم في أعمال اللجنة ،وأعرب لهم عن تمنياته بدورة ناجحة
ومثمرة.
.5

أقرت اللجنة ) (INFCOMجدول األعمال بصيغته الواردة في التذييل .1

.6

أنشأت اللجنة ) (INFCOMاللجنة التالية:
لجنة التنسيق:
الرئيس :رئيس اللجنة

)(INFCOM

األعضاء :نواب رئيسي اللجنة ) ،(INFCOMورؤساء اللجان الدائمة ،واألمين العام و /أو األمين
العام المساعد ،ومدير إدارة البنية التحتية ،وأمناء الجلسات العامة الذين يعينهم األمين العام .ودُعي
أيضا ً ممثل واحد من أعضاء اللجنة ) (INFCOMللمشاركة في اللجنة.
ونظراً إلى عدم وجود مناصب شاغرة ألعضاء الجهاز الرئاسي في اللجنة ،لم يكن من المقرر عقد انتخابات
خالل الدورة .ولذا ،أشارت اللجنة إلى عدم ضرورة إنشاء لجنة ترشيحات.
ونظراً إلى وجود دورة افتراضية ،ووجود صعوبات في تنظيم أعمال لجنة أوراق االعتماد ،قررت اللجنة عدم
إنشاء لجنة ألوراق االعتماد ،ولكن االعتماد باألحرى على األمانة في اإلبالغ عن أوراق االعتماد والنصاب
القانوني .ولذا ،كلفت اللجنة المسؤول عن المؤتمرات ،السيد الحسين الجويني ،بالتحقق من أوراق االعتماد،
ومراقبة النصاب القانوني ،وإبالغ اللجنة يوميا ً بذلك خالل الدورة.
وافقت اللجنة ) (INFCOMعلى برنامج عمل الدورة :مواعيد العمل في الجلسات 15:00-12:00 :بالتوقيت
.7
ً
العالمي المنسق ،وأخذت علما بالمادة  95من الالئحة العامة بشأن سجالت الدورة ومحاضرها.
وأحاطت اللجنة ) (INFCOMعلما ً بتقرير رئيس اللجنة ،الذي سلط الضوء على العمل المنجز خالل الفترة
.8
ً
االنتقالية تحضيرا للدورة االفتراضية األولى للجنة الفنية الجديدة.
.9

واعتمدت الدورة قرارين ،يردان في التذييل .2

.10

واعتمدت الدورة  12مقرراً ،يرد في التذييل .3

.11

واعتمدت الدورة  9توصيات مقدمة إلى المجلس التنفيذي ،ترد في التذييل .4

.12

أي

28

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .5وبلغ إجمالي عدد المشاركين  ،343من بينهم
في المائة.

96

امرأة،

الملخص العام ألعمال الدورة

3

واتفقت اللجنة على البت في موعد ومكان عقد الدورة العادية المقبلة ) (INFCOM-2في الجزء الثالث من
.13
الدورة األولى للجنة )) (INFCOM-1(IIIفي شباط /فبراير .2021
واختتمت الدورة االفتراضية األولى للجنة الفنية أعمالها الساعة
.14
 13تشرين الثاني /نوفمبر .2020

14:35

بالتوقيت العالمي المنسق في

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

4

الملخص العام ألعمال الجزء الثالث من الدورة
افتتح رئيس اللجنة الفنية للرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMالسيد  ،M. Jeanالجزء
.1
ً
الثالث ،المعقود افتراضيا ،من الدورة األولى للجنة يوم اإلثنين ،الموافق  12نيسان /أبريل  ،2021الساعة  12:00بالتوقيت
العالمي المنسق ،ورحب بالمشاركين .وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية قد أنشأ اللجنة
) (INFCOMبموجب قراره  - (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،على أساس
الخطة االنتقالية إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوالتي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته السبعين
بموجب قراره  - (EC-70) 36الخطة االنتقالية واستراتيجية االتصاالت إلصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ).(WMO
ونظراً إلى فاشية فيروس كورونا ) ،(COVID-19تُنظم الدورة األولى للجنة ) (INFCOMعلى أجزاء متعددة:

.2
•

الجزء األول :مشاورات بالمراسلة في الفترة من  18آذار /مارس إلى  18أيار /مايو  .2020وترد
القرارات المتفق عليها في هذا الجزء في التذييل 2؛

•

الجزء الثاني :نُ ِّظمت دورة افتراضية في الفترة من  9إلى  13تشرين الثاني /نوفمبر 2020؛

•

الجزء الثالث :تعقد هذه الدورة االفتراضية في الفترة من  12إلى  16نيسان /أبريل .2021

وقد اتُخذ قرار عقد هذه الدورة للجنة ) (INFCOMبشكل افتراضي استناداً إلى نتائج المقررات والقرارات
.3
التي اتخذتها اللجنة ) (INFCOMبالمراسلة خالل الجزأين األول والثاني ،وإلى أنشطة المتابعة المضطلع بها تحت قيادة
رئيس فريق اإلدارة التابع للجنة ).(INFCOM
ورحب األمين العام ،البروفيسور ب .تاالس ،بالمشاركين في الدورة ،وذكر بأن تأثير الجائحة
.4
قد فرض علينا هذا الجزء االفتراضي الثالث من الدورة .وأوضح أن العمل قد تقدم بشكل جيد ومثير للدهشة على الرغم
من التحديات المتمثلة في عدم القدرة على عقد اجتماعات حضورية ،وشكر فريق اإلدارة التابع للجنة )،(INFCOM
واللجان الدائمة وأفرقة الدراسة والخبراء على مرونتهم واستعدادهم للعمل عبر اإلنترنت ،وغالبا ً في أوقات غير مريحة
تماما ً بالتوقيت المحلي .وأوضح البروفيسور تاالس كذلك أنه على الرغم من التحديات ،فإن كثيراً من العمل قد أنجز
بالفعل ،مثل الموافقة على مشروع المواد التنظيمية لشبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONفي تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2020وإعداد نسخة جديدة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوال يزال تأسيس
اللجنة ) (INFCOMجاريا ً ،بما في ذلك على سبيل المثال تعيين أعضاء في أفرقة الخبراء ،وتحديد اختصاصات المنسقين
وأدوارهم .غير أنه أعرب عن سروره لإلبالغ عن أن قطاعات كثيرة من هيكل العمل تعمل بالفعل بكامل طاقتها.
)(COVID-19

وأحرزت أيضا ً أفرقة الدراسة تقدما ً طيبا ً لتوضيح هيكل العمل وترتيبات اإلبالغ بشأن األنشطة الشاملة واألنشطة
المشمولة برعاية مشتركة ،مثل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوالنظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
والنظام العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS
وأشار األمين العام أيضا ً إلى أن مشروع القرار الجديد بشأن سياسة المنظمة ) (WMOالموحدة لتبادل بيانات نظام
األرض دولياً ،الجاري إعداده لعرضه على الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام  2021المعقود في
تشرين األول /أكتوبر ،يمثل مبادرة كبرى للمنظمة ) .(WMOوقد أيد مؤتمر البيانات التابع للمنظمة ) (WMOذلك بقوة
في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020وستكون هذه الدورة للجنة ) (INFCOMهي أول استعراض حكومي دولي رسمي
لمشروع النص .وأعرب األمين العام عن تطلعه إلى أن تحظى هذه الوثيقة المهمة بمناقشة جيدة.
وأخيراً ،بين البروفيسور تاالس العالقة القوية بين ثالثة أنشطة مهمة ذات أولوية للمنظمة ) ،(WMOوهي سياسة
البيانات ،والشبكة ) ،(GBONومرفق تمويل الرصد المنهجي ):(SOFF
•

ستوفر سياسة البيانات الجديدة إطاراً لتعزيز بيانات نظام األرض ،وتوسيع نطاق تبادلها بدرجة كبيرة ،بما
في ذلك إدخال تحسين كبير على إمكانية وصول جميع األعضاء إلى التنبؤ العددي بالطقس )(NWP
ومخرجات تحليل المناخ؛

الملخص العام ألعمال الدورة

5

•

الشبكة ) (GBONهي أول مبادرة تنظيمية تتخذ تحت مظلة سياسة البيانات الجديدة ،التي ستعزز مدخالت
الرصد في نظم التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوتحليل المناخ؛

•

سيقدم المرفق ) (SOFFالدعم المالي والفني لتنفيذ الشبكة ) (GBONفي أكثر المناطق التي تواجه تحديات
في مجال الموارد في العالم.
وأقرت اللجنة ) (INFCOMجدول األعمال بصيغته الواردة في التذييل.

.5

وأنشأت لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
.6
الخدمات) اللجان التالية:
لجنة التنسيق:
الرئيس :رئيس اللجنة

)(INFCOM

األعضاء :نواب رئيس اللجنة ) ،(INFCOMورؤساء اللجان الدائمة ،واألمين العام و /أو األمين
العام المساعد ،ومدير إدارة البنية التحتية ،وأمناء الجلسات العامة الذين يعينهم األمين العام .وانضم
أيضا ً إلى لجنة التنسيق كل من ( R. Venkatesanالهند) و( Sydney Thurstonالواليات المتحدة
األمريكية).
ونظراً إلى عدم وجود مناصب شاغرة في الجهاز الرئاسي للجنة ،لم يكن من المقرر عقد انتخابات خالل الدورة .ولذا،
أشارت اللجنة إلى عدم ضرورة إنشاء لجنة للترشيحات.
ونظراً إلى أن هذه الدورة تُعقد افتراضيا ً ،وإلى الصعوبات المواجهة في تنظيم أعمال لجنة أوراق االعتماد ،قررت
اللجنة عدم إنشاء لجنة ألوراق االعتماد ،ولكن االعتماد باألحرى على األمانة في اإلبالغ عن أوراق االعتماد والنصاب
القانوني ،وإبالغ اللجنة بذلك يوميا ً خالل الدورة.
ووافقت اللجنة ) (INFCOMعلى برنامج عمل الدورة :مواعيد العمل في الجلسات ( 15:00-12:00بالتوقيت
.7
ً
العالمي المنسق) ،وأخذت علما بالمادة  95من الالئحة العامة بشأن سجالت الدورة ومحاضرها.
وأخذت اللجنة ) (INFCOMعلما ً بتقرير رئيس اللجنة ،الذي يسلط الضوء على العمل المنجز خالل الفترة
.8
ً
ً
االنتقالية تحضيرا للجزء الثالث ،المعقود افتراضيا ،من الدورة األولى للجنة الفنية الجديدة.
.9

واعتمدت الدورة  8قرارات ،يردان في التذييل .2

.10

واعتمدت الدورة  13مقرراً ،يرد في التذييل .3

.11

واعتمدت الدورة  13توصية مقدمة إلى المجلس التنفيذي ،ترد في التذييل .4

.12

أي

32

وترد قائمة المشاركين في التذييل  .5وبلغ إجمالي عدد المشاركين  ،512من بينهم
في المائة ،و  350رجال ً ،أي  68في المائة.

162

امرأة،

واتفقت اللجنة على البت في موعد ومكان عقد الدورة العادية المقبلة ) (INFCOM-2في الجزء الثالث من
.13
الدورة األولى للجنة )) (INFCOM-1(IIIفي شباط /فبراير .2021
واختتمت الدورة األولى للجنة الفنية ،التي عُقدت افتراضيا ً ،أعمالها الساعة
.14
المنسق في  16نيسان /أبريل .2021

14:08

بالتوقيت العالمي

التذييل  – 1جدول األعمال
جدول أعمال الجزء الثاني
.1

جدول أعمال الدورة وتنظيمها

1.1

افتتاح الدورة

1.2

إقرار جدول أعمال

1.3

إنشاء اللجان

1.4

برنامج العمل

1.5

السجالت

.2

تقرير رئيس اللجنة الفنية

.3

برنامج عمل اللجنة ) (INFCOMوالهيئات الفرعية التابعة لها

.4

الالئحة الفنية والقرارات الفنية األخرى

4.1

القرارات التي تتطلب موافقة لجنة البنية التحتية في هذه الدورة االفتراضية:

4.1.1

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

4.1.2

اللجنة الدائمة للقياسات واألجهزة والتتبع

4.1.3

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

4.1.4

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

4.1.5

توصيات فريق التنسيق الهيدرولوجي

4.2

العمل الجاري والقرارات التي تتطلب موافقة لجنة البنية التحتية في مرحلة الحقة:

4.2.1

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

4.2.2

فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات

4.2.3

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

.5

الجوانب اإلجرائية والتنسيقية

5.1

النظام الداخلي

5.2

التنسيق مع الهيئات األخرى

5.3

العمل مع االتحادات اإلقليمية

)(SC-ON

)(SC-MINT
)(SC-IMT
)(SC-ESMP

)(HCP

)(SC-ON

)(SG-DIP
)(SG-CRYO

التذييل  – 1جدول األعمال
.6

المسائل الجنسانية واللجنة

.7

انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي

.8

موعد ومكان انعقاد الدورات المقبلة

.9

اختتام أعمال الدورة

)(INFCOM

7

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

8

جدول أعمال الجزء الثالث
.1

جدول أعمال الدورة وتنظيمها

1.1

افتتاح الدورة

1.2

إقرار جدول األعمال

1.3

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد

1.4

إنشاء اللجان

1.5

برنامج العمل

1.6

السجالت

.2

تقرير رئيس اللجنة الفنية

.3

استعراض قرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية المتعلقة باللجنة

.4

برنامج عمل اللجنة والهيئات الفرعية التابعة لها

.5

الالئحة الفنية والقرارات الفنية األخرى

5.1

توصيات اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة

5.1.1

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

5.1.2

اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع

5.1.3

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

5.1.4

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

5.1.5

فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات

5.1.6

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

5.1.7

فريق الدراسة المعني برصد المحيطات ونظم البنية التحتية

5.1.8

)(INFCOM

)(SC-ON

)(SC-MINT
)(SC-IMT
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التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
القرارات المعتمدة بالمراسلة
القرار

(INFCOM-1) 1

إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى ما يلي:
)(1

القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالذي يحدد الغايات الطويلة األمد واألهداف
االستراتيجية ومجاالت التركيز للفترة  ،2023-2020وال سيما في مجال رصد نظام األرض والتنبؤ به ،وما
يقابلها من أنشطة ونواتج في إطار الخطة التشغيلية (الوثيقة ) Cg-18/INF. 3(1والتحديثات)،

)(2

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،الذي يحدد عناصر
البنية التحتية المنظمة والقائمة ،العاملة أو قيد اإلعداد ،والتي تشملها لجنة البنية التحتية ،مع ما يلزم من الهياكل
الفرعية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

)(3

القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) – (WMOالمرحلة التالية ،الذي يدعو إلى تنفيذ جملة أمور من بينها
تحقيق االتساق والتناسق بين األطر االستراتيجية والبرنامجية والمالية وتبسيط االستراتيجيات والخطط والبرامج
الفنية والعلمية للمنظمة ) (WMOوفقا ً للخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوخطتها التشغيلية والميزانية واستناداً
إلى الغايات الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية،

)(4

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

)(5

القرار  - (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في
الفترة المالية القادمة للمنظمة )،)2023-2020( (WMO

)(6

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

)(7

القرار  - (Cg-18) 55مسائل البيانات الناشئة،

)(8

القرار  - (Cg-18) 56سياسات البيانات وممارساتها،

)(9

القرار  - (Cg-18) 58اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل،

)(10

القرار  - (Cg-18) 82خطة العمل بشأن المسائل الجنسانية ،الذي نص على تأييد خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن
المسائل الجنسانية؛ وطلب من اللجان الفنية جملة أمور منها تطبيق خطة العمل وتنفيذها ضمن مجاالت مسؤوليتها،

)(11

القرار  - (EC-71) 2السياسات والممارسات الخاصة بالبيانات،

)(12

القرار  - (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين والمناطق الجبلية العالية،

)(13

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم ،)1240
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وإذ تشير إلى أن رؤساء اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ) (SC-IMTواللجنة الدائمة لمعالجة
البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ) (SC-ESMPواللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات
المراقبة ) ،(SC-ONأعضاء معينون في المجلس التعاوني المشترك ) (JCBبين المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(UNESCO-IOCوأنهم مكلفون بهذه الصفة بضمان التعاون بين لجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات ) (INFCOMوالمجلس ) (JCBلتوطيد التعاون في مجال البنية التحتية المتعلقة بالمجال البحري،
وقد نظرت فيما يلي:
)(1

اختصاصات لجنة البنية التحتية )( (INFCOMالقرار  ،(Cg-18) 7المرفق  - 1اختصاصات اللجنتين الفنيتين ،ألف –
لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات)،

)(2

توصيات الفرقة االنتقالية المنشأة بموجب القرار ،(Cg-18) 7

تقرر إنشاء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التالية لفترة ما بين الدورتين األولى ،باالختصاصات الواردة في مرفق
هذا القرار:
(أ)

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة )،(SC-ON

(ب) اللجنة الدائمة للقياسات واألجهزة والتتبع )،(SC-MINT
(ج) اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات )،(SC-IMT
(د)

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض )،(SC-ESMP

(هـ) فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات )،(SG-DIP
(و)

فريق الدراسة المعني بأنظمة الرصد والبنى التحتية للمحيطات )،(SG-OOIS

(ز)

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي )،(SG-CRYO

(ح) فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية )،(SG-GBON
(ط) فريق الدراسة المعني بالنظام العالمي لرصد المناخ والمشترك بين لجنة البنية التحتية ) (INFCOMللمنظمة
) (WMOولجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي للعلوم ) (ISCوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ) ،(JSG-GCOS) (UNEPرهنا ً بموافقة المجلس التنفيذي والهيئات الحاكمة للمنظمات الراعية األخرى،
تطلب من الرئيس أن يكفل ،بمساعدة فريق اإلدارة وبدعم من األمانة ،اختيار خبراء فنيين من شبكة الخبراء للعمل في
اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة المذكورة آنفاً ،وأن ينشئ ما يلزم من األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء ،بما يشمل اآلليات
المشتركة بين اللجان ،حسب االقتضاء ،ويستكمل عمل تلك الهيئات ،مع مراعاة الخبرات المطلوبة ،ومقتضيات التوزان
اإلقليمي والجنساني دون إقصاء أحد ،على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي ،ووفقا ً لتوصيات مجلس البحوث؛
تطلب من فريق اإلدارة أن يعزز التنسيق مع األفرقة التابعة للمجلس التنفيذي ،وتوطيد التعاون بين اللجنتين الفنيتين
وهيئاتهما الفرعية على المستوى الفني؛
تدعو مجلس البحوث إلى ترشيح خبير واحد أو أكثر ،حسب االقتضاء وبالتشاور مع فريق اإلدارة التابع للجنة )،(INFCOM
ليكون همزة الوصل بين مجلس البحوث وأي هيئة فرعية للجنة الفنية .وسيكون دور هؤالء الخبراء هو إسداء المشورة
في تنفيذ أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي ،وتيسير الربط بين أعمال الهيئة الفرعية المعنية ومجلس البحوث /برامج
البحوث ،والمساعدة في تفادي االزدواجية في العمل ،وتقديم تقارير إلى مجلس البحوث عن عمل الهيئة الفرعية.
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مرفق القرار

(INFCOM-1) 1

اختصاصات اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة
اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

ألف-

)(SC-ON

الغرض
استجابة للمادة ( 2أ) من اتفاقية المنظمة )( (WMOالوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،))15التي تنص على
أن أحد األغراض الرئيسية للمنظمة يتمثل في "تيسير سبل التعاون العالمي إلنشاء شبكات من المحطات للقيام بعمليات
األرصاد الجوية واألرصاد الهيدرولوجية وغيرها من األرصاد الجيوفيزيائية المتصلة باألحوال الجوية" ،ستركز اللجنة
الدائمة على العمل المعياري والنظم الفنية ،بما يشمل وضع التوجيهات واألدوات الالزمة لتحقيق الهدف  2.1من الخطة
االستراتيجية للمنظمة )" :(WMOتعزيز تحسين احتياز بيانات رصد نظام األرض على أفضل وجه من خالل النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،"(WIGOSمع التركيز على تحسين تصميم الشبكات من خالل نهج متدرج
ومراقبة األداء ،ومراعاة التوجيهات الواردة في إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا ) (QMF-Hبشأن الخدمات
الهيدرولوجية.
وستتضمن أنشطة اللجنة الدائمة ما يلي:
(أ)

القيام ،مع االتحادات اإلقليمية وبالتعاون مع اللجان الدائمة األخرى التابعة للجنة البنية التحتية وبالتعاون أيضا ً مع
لجنة الخدمات ومجلس البحوث وبالرجوع إلى االستعراض المستمر للمتطلبات ) ،(RRRبجمع واستعراض
متطلبات المستخدمين من الرصدات عبر جميع برامج وتخصصات المستخدمين؛

(ب) تقييم الثغرات والحلول وإسداء المشورة بشأنها من أجل تلبية احتياجات المستخدمين من الرصدات لجميع
التخصصات ومجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOوتقديم مقترحات بشأن تنفيذ شبكات الرصد العالمية
واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية وتخطيطها وإدارتها التشغيلية ،على مستوى مختلف مجاالت نظام األرض؛
(ج) تطوير مجاالت التطبيق في المنظمة ) (WMOفي إطار االستعراض المستمر للمتطلبات بحيث تعكس االحتياجات
المتعلقة بتحليل نظام األرض ،والتنبؤ به ،وتوقعه ،والتطبيقات الخاصة بقطاعات محددة؛
(د)

تطوير وصيانة المواد التنظيمية واإلرشادية للمنظمة ) (WMOفيما يتعلق بشبكات رصد األرض ،على النحو
المحدد في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49وعلى وجه الخصوص المجلد األول والمجلد الثالث،
ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1160؛

(هـ) جمع وتحديد المتطلبات المتعلقة بتطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة أدوات النظام ) (WIGOSوتوجيه هذه التدابير
(على سبيل المثال موارد معلومات النظام ) ،(WIGOSوأداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد )،(OSCAR
ونظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ))(WDQMS؛
(و)

مساعدة األعضاء وتوجيههم الستهالل شبكات رصد عالمية وإقليمية ودون إقليمية ووطنية متكاملة وتصميمها
وتطويرها وتحسينها وتنفيذها ،بالتعاون مع المجموعات والمنظمات الشريكة ذات الصلة ،بما في ذلك مشغلو
السواتل؛

(ز)

تقديم إرشادات فنية ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،فيما يتعلق بترجمة ممارسات المنظمة ) (WMOوإجراءاتها
المعيارية إلى مشورة تشغيلية تكون مصممة حسب احتياجات فرادى البلدان واألقاليم األعضاء؛

(ح) توفير التقييمات الالزمة أو تيسير إجراء هذه التقييمات وتوجيه األعضاء في هذا الشأن للمساعدة على تعزيز
قدراتهم وتوافر البيانات بشكل عام ،وضمان االمتثال األمثل للمتطلبات المحددة لجميع مجاالت التطبيق في
المنظمة )(WMO؛
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(ط) تقديم خدمات مراقبة أداء شبكات الرصد؛ وتعزيز إنشاء شبكات رصد النظام ) (WIGOSوجودتها وتشغليها
المستمر؛
(ي) إقامة أوجه التنسيق المالئم مع لجنة الخدمات ومجلس البحوث بشأن تعزيز وتصميم شبكات الرصد الحالية
والجديدة لتحسين المنافع التي يجنيها األعضاء؛
(ك) التعاون وإرساء شراكات مع منظمات أخرى لضمان الدعم الفعال لألعضاء ،بغية تعزيز ثقافة االمتثال للمواد
التنظيمية وبناء القدرات وزيادة توافر الرصدات بشكل عام؛
(ل)

تنسيق متطلبات المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بنطاقات التردد الراديوي وتخصيص الترددات الراديوية التصاالت
األرصاد ا لجوية ،واألدوات ،وأجهزة االستشعار ،ألغراض التشغيل والبحث على حد سواء ،والتواصل مع
السلطات المتخصصة في إدارة الترددات الراديوية ،بما في ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت ) ،(ITUبشأن مسائل
تخصيص الترددات؛

(م)

المشاركة مع هياكل وبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،والمنظمات الدولية
الشريكة األخرى ذات الصلة في تنسيق جميع األنشطة ذات الصلة.

الخبرات المطلوبة
ستكون هناك حاجة إلى توافر خبرات في المجاالت التالية المتعلقة بشبكات الرصد السطحية والفضائية في جميع المجاالت
الرئيسية لنظ ام األرض (الطقس ،والمناخ ،وتكوين الغالف الجوي ،والمحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي):
•

تصميم وتطوير شبكات الرصد ،بما في ذلك متطلبات المستخدمين من الرصدات وتأثير الرصدات ،والرصدات
واالمتثال للوائح والتوصيات الوجيهة للمنظمة )(WMO؛

•

تنفيذ شبكات الرصد؛

•

مراقبة شبكات الرصد؛

•

تخصيص وحماية الترددات الراديوية لشبكات الرصد.

العضوية
 25خبيراً فنيا ً كحد أقصى ،منهم الرئيس ونائب له أو أكثر ،والرؤساء أو الرؤساء المشاركون للهيئات الفرعية للجنة
وغيرهم من الخبراء الضروريين الذين يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،بما
يغطي المجاالت الرئيسية لنظام األرض التي تتناولها المنظمة )( (WMOالطقس ،والمناخ ،وتكوين الغالف الجوي،
والمحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي) وأنواع الخبرات المطلوبة.
وباإلضافة إلى األعضاء األساسيين ،سيُدعى الشركاء التالية أسماؤهم أيضا ً إلى ترشيح خبراء استناداً إلى اختصاصات
اللجنة الدائمة:
•

فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) (CGMSواللجنة المعنية بسواتل رصد األرض ) ،(CEOSفيما يتعلق
بشبكات الرصد الفضائية؛

•

ومنظمة الطيران المدني الدولي ،فيما يتعلق بالرصدات من على متن

الرابطة الدولية للنقل الجوي
الطائرات والرصدات لدعم الطيران؛
)(IATA
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•

لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSفيما يتعلق
بشبكات رصد المحيطات؛

•

االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء ) ،(IUGGبما في ذلك الرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية )،(IAHS
والرابطة الدولية لعلوم الغالف الجليدي ) ،(IACSفيما يتعلق بالهيدرولوجيا ورصد وشبكات الغالف الجليدي؛

•

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي ) (IHPفيما يتعلق بالهيدرولوجيا والغالف الجليدي؛

•

برنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود ) ،(LRTAPوالشبكات اإلقليمية
المعنية بالتلوث الجوي ،فيما يتعلق بشبكات رصد تكوين الغالف الجوي؛

•

خبير يمثل النظام الشامل للنظم العالمية لرصد المناخ ،وسيقدم تقاريره إلى لجان الخبراء في النظام )(GCOS؛

•

شبكات الرصد الطوعية مثل سفن الرصد الطوعية )(VOS؛

•

برامج منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) المتعلقة بشؤون المياه ومنها البرنامج الخاص بالمياه ونظام
المعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة؛

•

المنظمة البحرية الدولية )(IMO؛

•

شركاء آخرون ،حسب االقتضاء.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة ،ويمكن إعادة تشكيل اللجنة إذا لزم األمر.

أساليب العمل
اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين (أي دورة مدتها سنتان) ،وقبل الدورة التالية للجنة الفنية.
وخالف ذلك ،يجري التواصل بالمراسلة اإللكترونية ومن خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيديوية.

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن اللجان الدائمة ستجتمع مرة واحدة
كل سنتين.

المواد التنظيمية واإلرشادية
صيانة وتحديث القائمة التالية من المواد التنظيمية وغير التنظيمية الحالية للمنظمة ):(WMO
•

األجزاء الوجيهة من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلدات من األول إلى الثالث؛

•

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

•

مرجع قياس الجريان ،المجلدان األول والثاني (مطبوع المنظمة رقم )1044؛

•

دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم ( )100الجزء المتعلق بالرصدات ،والمحطات ،والشبكات
المناخية ،دعما ً للجنة الدائمة للخدمات المناخية)؛

•

دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول؛

•

دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم )488؛
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دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165؛

•

دليل الرصدات من على متن الطائرات (مطبوع المنظمة رقم )1200؛

•

دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية (مطبوع المنظمة رقم )1159؛

•

دليل استعمال الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :والمراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس والماء والمناخ (مطبوع
المنظمة رقم )1197؛

•

دليل اتصاالت البيانات الساتلية (مطبوع المنظمة رقم )1223؛

•

مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة )( (HQ-GDMFCمطبوع المنظمة رقم )1238؛

•

مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم .)1131
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المبادئ التوجيهية المقبلة:
•

إرشادات بشأن تنفيذ البرامج اإلقليمية والوطنية للنظام )(AMDAR؛

•

إرشادات بشأن تنسيق النظام ) (WIGOSوتنفيذه إقليمياً وتوزيع األدوار بين المراكز اإلقليمية للنظام ).(WIGOS

النتائج المنشودة
ملحوظة :ترد إنجازات متوخاة تتوافق مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020في مرفق القرار
 (INFCOM-1) 3حسب االقتضاء.
اللجنة الدائمة للقياسات واألجهزة والتتبع

باء-

)(SC-MINT

الغرض
استجابة للمادة ( 2ج) من اتفاقية المنظمة )( (WMOالوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،))15التي تنص على
أن أحد األغراض الرئيسية للمنظمة يتمثل في "العمل على توحيد رصدات األرصاد الجوية والرصدات المتصلة بها
وضمان توحيد طرق نشر الرصدات واإلحصائيات" ،ستركز اللجنة الدائمة على العمل المعياري والنظم الفنية الالزمة
لتحقيق الهدف  2.1من الخطة االستراتيجية للمنظمة )" :(WMOتعزيز تحسين احتياز بيانات رصد نظام األرض على
أفضل وجه من خالل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،"(WIGOSال سيما فيما يتعلق بتسجيل نوعية
الكميات المقيسة ونشرها وفقا ً لما تدعمه القياسات واألجهزة والتتبع.
وستتضمن أنشطة اللجنة الدائمة ما يلي:
(أ)

القيام ،مع االتحادات اإلقليمية وبالتعاون مع اللجان الدائمة األخرى وأفرقة الدراسة التابعة للجنة البنية التحتية
وبالتعاون مع لجنة الخدمات ومجلس البحوث وبالرجوع إلى االستعراض المستمر للمتطلبات ،بجمع واستعراض
متطلبات القياس عبر جميع مجاالت التكنولوجيا ذات الصلة وبرامج وتخصصات المستخدمين بغية تحديث
الوثائق الوجيهة وتوفير التوجيهات الالزمة لدعم المتطلبات الجديدة والمتغيرة؛

(ب) القيام ،بالتعاون مع مجلس البحوث والمصنعين ،بتعزيز االبتكار وتطبيق التكنولوجيات والتقنيات والحلول
المتكاملة الناشئة في مجال القياس ،وتقديم ما هو مفيد من اإلرشادات بشأن تنفيذها والتكامل مع شبكات الرصد
العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛
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(ج) وضع وتوفير وحفظ معايير فعالة ومواد تنظيمية وإرشادية أخرى فيما يتعلق باألجهزة وممارسات القياس،
لتيسير إنشاء بيانات يمكن تبادلها بسهولة فيما بين األطراف المعنية ودعم نشر نظم قياس مستدامة وموثوقة
وفعالة من حيث التكلفة ومالئمة للغرض تلبي متطلبات المستخدمين ،بما في ذلك المتطلبات المتعلقة باتفاقات
األمم المتحدة ذات الصلة ،من قبيل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCوإطار ِّسنداي؛
(د)

وضع آليات مناسبة تتيح تتبع نوعية القياسات حسب المعايير الدولية وتشغيلها ونشرها وصيانتها وتقديم إرشادات
بشأن تطبيقها ،مع إجراء قياس كمي لحدود الثقة في القياسات؛

(هـ) التنسيق وإجراء مقارنات ،بالتعاون مع الشبكات المعنية عند االقتضاء ،ووضع إطار يشمل أفضل الممارسات
لتوصيف جودة القياسات المستمدة من مصادر بيانات تقليدية وغير تقليدية؛
(و)

إعداد وتحديث وترويج مواد التعليم والتدريب والتوصية بعقد فعاليات تدريبية قائمة على الكفاءات في مجال
القياسات واألجهزة البيئية والتتبع البيئي بالتعاون مع مراكز التدريب اإلقليمية والمراكز اإلقليمية لألدوات
ومراكز الريادة ومجلس البحوث :االضطالع بأنشطة توعوية ،وتحديد الممارسات الفضلى ،ودعم تطوير
القدرات ،ومجموعة الممارسات وال سيما لالنتقال من القياسات اليدوية إلى القياسات اآللية؛

(ز)

وضع آليات لتقييم امتثال المراكز المعنية بالقياس التي عينتها المنظمة ) (WMOلقواعد القياس ،وإجراء ما يلزم
من عمليات التقييم لهذا الغرض؛

(ح) المشاركة مع هياكل المنظمة ) ،(WMOوبرامج المنظمة ) ،(WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة،
والمنظمات الدولية الشريكة األخرى ذات الصلة في تنسيق األنشطة ذات الصلة.

الخبرات المطلوبة
•

القياسات والعلوم والهندسة البيئية؛

•

فهم متطلبات المستخدمين والحلول المناسبة للغرض؛

•

اختيار المواقع وصيانتها وتصنيفها من حيث معايير تصنيف قياس الجودة؛

•

تشغيل األجهزة ونظام جمع البيانات وصيانتها واختبارها والتثبت منها ومعايرتها؛

•

مقارنة تشغيل وأداء األجهزة وأنظمة جمع البيانات؛

•

التسلسل الهرمي للتتبع وضمان جودة القياس ،إلى جانب خطة اعتماد وطنية لحصول المراكز اإلقليمية لألدوات
التابعة للمنظمة ) (WMOعلى شهادة المعيار ISO 17025؛

•

ممارسات األرصاد الجوية فيما يتعلق بتوفير مراجع ومعايير عمل قابلة للتتبع وتطبيقها وصيانتها؛

•

خبرة في دليل بيانات التقييم والقياس للتعبير عن عدم اليقين في القياس (دليل المعيار )ISO/IEC 98-4:2008
(تحديد جميع مكونات عدم اليقين ،وحساب ميزانية عدم اليقين وما إلى ذلك)؛

•

إدارة وضمان الجودة (ال سيما المعيار .)ISO/IEC 17025

العضوية
 25خبيراً فنيا ً كحد أقصى ،منهم الرئيس ونائب له أو أكثر ،والرؤساء أو الرؤساء المشاركون للهيئات الفرعية للجنة
وغيرهم من الخبراء الضروريين الذين يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،بما
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يغطي المجاالت الرئيسية لنظام األرض التي تتناولها المنظمة )( (WMOالطقس ،والمناخ ،وتكوين الغالف الجوي،
والمحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي) وأنواع الخبرات المطلوبة.
وباإلضافة إلى األعضاء األساسيين المحددين أعاله ،سيُدعى الشركاء التالية أسماؤهم أيضا ً إلى ترشيح خبراء استناداً
إلى اختصاصات اللجنة الدائمة ،للمساهمة في عمل اللجنة الدائمة من بين مهام أخرى (وسيختارهم رئيس اللجنة
بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة):
•

اللجنة الدولية لألوزان والمقاييس ) /(CIPMالمكتب الدولي لألوزان والمقاييس )(BIPM؛

•

رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI؛

•

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )(ISO؛

•

النظام العالمي الفضائي القاعدة للمعايرة البينية )(GSICS؛

•

شركاء آخرون ممن لديهم نوع الخبراء الذي يحدده رئيس اللجنة بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة خالل فترة ما
بين الدورتين.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة ،ويمكن إعادة تشكيل اللجنة إذا لزم األمر.

أساليب العمل
اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين (أي دورة مدتها سنتان) وقبل الدورة التالية للجنة الفنية.
وخالف ذلك ،يجري التواصل بالمراسلة اإللكترونية ومن خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيديوية.

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن اللجان الدائمة ستجتمع مرة واحدة
كل سنتين.

المواد التنظيمية واإلرشادية
إدراج محتويات جديدة في القائمة التالية من المواد التنظيمية واإلرشادية الحالية والمقترحة للمنظمة ) (WMOوتنقيحها
وتحديثها:
•

دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم )8؛

•

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم )49؛

•

األطلس الدولي للسحب :مرجع رصد السحب والشهب األخرى (مطبوع المنظمة رقم )407؛

•

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

•

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1165؛

•

معيار البيانات الشرحية للنظام )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم )1192؛

•

المساهمات في التقرير المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWبشأن إجراءات
قياس األهباء والمبادئ التوجيهية والتوصيات (مطبوع المنظمة رقم )1177؛
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•

دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول؛

•

مرجع قياس الجريان (مطبوع المنظمة رقم  ،)1044المجلدان األول والثاني؛

•

ملخص أطر الكفاءات في المنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )1209؛

•

المعايير المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) ،(ISOبحسب الحال وبما يشمل
ما يلي:
-

راسمات المقاطع الرئيسية للرياح

-

ليدار الجسيمات المشتتة المرتدة

-

ليدار دوبلر

-

رادارات الطقس األرضية القاعدة

-

مقياس جريان األمطار المرجعي

-

أجهزة استشعار عمق الثلوج

•

وثائق إرشادية بشأن االنتقال إلى األتمتة،

•

إرشادات بشأن استبدال األدوات التي تستخدم الزئبق والتخلص منها؛

•

إرشادات بشأن تقدير الهطول باستخدام الوصالت العاملة بالموجات الدقيقة؛

•

إرشادات بشأن قياسات رطوبة التربة؛

•

إرشادات بشأن قياسات التدفقات الزراعية؛

•

إرشادات بشأن االبتكارات والتكنولوجيات المستحدثة؛

•

تقارير عن أدوات وطرق الرصد.

النتائج المنشودة
ملحوظة :ترد إنجازات متوخاة إضافية تتوافق مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020في مرفق القرار
 (INFCOM-1) 3حسب االقتضاء.
جيم-

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

)(SC-IMT

الغرض
استجابة للمادة ( 2ب) من اتفاقية المنظمة )( (WMOالوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،))15التي تنص
على أن أحد األغراض األساسية للمنظمة يتمثل في "تشجيع إنشاء نظم للتبادل السريع لمعلومات األرصاد الجوية
والمعلومات المتصلة بها ومواالتها" ،ستركز اللجنة الدائمة على العمل المعياري والنظم الفنية الالزمة لتحقيق
سبل الحصول على بيانات رصد نظام األرض
الهدف  2.2من الخطة االستراتيجية للمنظمة )" :(WMOتحسين وزيادة ُ
الحالية والسابقة والنواتج المشتقة منها ،وتبادلها وإدارتها ،من خالل نظام معلومات المنظمة )."(WIS
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وستتضمن أنشطة اللجنة الدائمة ما يلي:
(أ)

القيام ،مع االتحادات اإلقليمية وبالتعاون مع اللجان الدائمة األخرى التابعة للجنة البنية التحتية وبالتشاور مع لجنة
الخدمات ومجلس البحوث  ،بجمع واستعراض المتطلبات عبر جميع برامج المستخدمين ،وتقييم الثغرات والحلول
وإسداء المشورة بشأنها من أجل تلبية احتياجات المستخدمين في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لجميع
التخصصات ومجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOوتقديم مقترحات بشأن تنفيذ نظام معلومات المنظمة )(WIS
وتخطيطه وإدارته التشغيلية؛

(ب) مراقبة وبحث التكنولوجيات الجديدة التي قد تسهم في التشغيل الفعال واآلمن للنظام )(WIS؛
(ج) القيام بدور ريادي في التطوير المستمر للنظام ) ،(WISبما في ذلك تنفيذ النظام  WIS 2.0عمالً بالقرار (Cg-18) 57؛
(د)

دعم تبادل البيانات والمعلومات بكفاءة وفعالية فيما بين أعضاء المنظمة ) (WMOومع المنظمات األخرى ،بما في
ذلك من القطاع الخاص؛ وتيسير قيام األعضاء باستكشاف البيانات المالئمة للغرض والحصول عليها بطريقة فعالة؛

(هـ) تطوير وتحديث مواد تنظيمية وإرشادية تتعلق بتبادل الرصدات وبيانات ومعلومات األرصاد الجوية األخرى،
وإدارة دورة حياة المعلومات ،وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،واألمن السيبراني ،وإدارة العمليات ،ومعايير
البيانات والبيانات الشرحية ،وأنساق البيانات ،والعمل مع لجنة الخدمات وهيئاتها الفرعية والهيئات والمجتمعات
الوطنية والدولية المعنية بالمعايير ،عند االقتضاء؛
(و)

تطوير قدرات األعضاء ودعمهم في تنفيذ الممارسات الموحدة إلدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بمكونات
نظام األرض واالستخدام ذي الصلة للتكنولوجيا في جميع التخصصات ومجاالت التطبيق في المنظمة )(WMO؛

(ز)

تقديم إرشادات فنية بشأن أرشفة البيانات التاريخية والنواتج المستمدة من الرصدات الحالية والسابقة وإنقاذها
ورقمنتها ،وبشأن جعل هذه البيانات قابلة لالستكشاف ويمكن الوصول إليها من خالل النظام )(WIS؛

(ح) تطوير وتحديث وتعزيز مواد التعليم والتدريب والتوصية بعقد مناسبات تدريبية قائمة على الكفاءات بشأن
االتصاالت ،وإدارة المعلومات ،وإدارة العمليات ،واألمن السيبراني؛
(ط) القيام ،مع االتحادات اإلقليمية ،بمراقبة واستعراض أداء النظام ) (WISواستخدام البيانات المتبادلة عالميا ً وتنسيق
تقديم الدعم الفني والتفاعل بين مراكز النظام )(WIS؛
(ي) مراقبة االمتثال للمعايير والممارسات الدولية إلدارة معلومات المنظمة ) (WMOواألمن السيبراني والتكنولوجيا
في النظام ) (WISوتعزيز ثق افة االمتثال للمعايير والمواد التنظيمية ذات الصلة فيما بين جميع األعضاء؛
(ك) المساهمة في تطوير وتنفيذ تخطيط البنية التحتية للمنظمات الدولية الشريكة؛
(ل)

المشاركة مع هياكل وبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،والمنظمات الدولية
الشريكة األخرى ذات الصلة في تنسيق جميع األنشطة ذات الصلة.

الخبرات المطلوبة
إضافةً إلى الكفاءات العامة المحددة في الالئحة الفنية ذات الصلة بالموضوع ،من المرجح توفير الخبرات التالية:
•

تقنيات االتصاالت :االتصاالت المحمولة واالتصاالت الساتلية وإنترنت األشياء وبروتوكوالت المراسلة؛

•

خدمات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة وخدمات الويب؛
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•

تحليل وتصميم نظم المعلومات وإدارة المشاريع؛

•

أمن المعلومات؛

•

إدارة النظام التشغيلي :التنسيق العالمي ومراقبة أنظمة التشغيل وحل الحوادث؛

•

تقنيات ومعايير تمثيل البيانات والمعلومات الخاصة بالطقس والمناخ والهيدرولوجيا واألرصاد الجوية البحرية:
معايير المنظمة ) ،(WMOوالمناخ والتنبؤ بنسق الشكل العام لبيانات الشبكة ) ،(netCDF CFومعايير االتحاد
الجيوفضائي المفتوح )(OGC؛

•

البيانات الشرحية للنظام ) (WISوالنظام )(WIGOS؛

•

حفظ البيانات ورقمنتها وإنقاذها وفهرستها؛ وإدارة دورة حياة المعلومات؛

•

التحقق من االمتثال.

العضوية
 25خبيراً فنيا ً كحد أقصى ،منهم الرئيس ونائب له أو أكثر ،والرؤساء أو الرؤساء المشاركون للهيئات الفرعية للجنة
وغيرهم من الخبراء الضروريين الذين يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،بما
يغطي المجاالت الرئيسية لنظام األرض التي تتناولها المنظمة )( (WMOالطقس ،والمناخ ،وتكوين الغالف الجوي،
والمحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي) وأنواع الخبرات المطلوبة.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة ،ويمكن إعادة تشكيل اللجنة إذا لزم األمر.

أساليب العمل
اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين (أي دورة مدتها سنتان) ،وقبل الدورة التالية للجنة الفنية.
وخالف ذلك ،يجري التواصل بالمراسلة اإللكترونية ومن خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيديوية.

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن اللجان الدائمة ستجتمع مرة واحدة كل
سنتين.

المواد التنظيمية واإلرشادية
صيانة وتحديث القائمة التالية من المواد التنظيمية واإلرشادية التالية للمنظمة ):(WMO
•

مرجع نظام معلومات المنظمة )( (WISمطبوع المنظمة رقم )1060؛

•

دليل نظام معلومات المنظمة )( (WISمطبوع المنظمة رقم )1061؛

•

دليل إدارة بيانات المراقبة العالمية للطقس )( (WWWمطبوع المنظمة رقم )788؛

•

مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم )306؛

•

مرجع النظام العالمي لالتصاالت )( (GTSمطبوع المنظمة رقم )386؛

•

دليل أمن تكنولوجيا المعلومات (مطبوع المنظمة رقم )1115؛
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•

دليل الشبكة الخاصة االفتراضية )( (VPNمطبوع المنظمة رقم )1116؛

•

دليل اتصاالت البيانات الساتلية (مطبوع المنظمة رقم )1223؛

•

دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة رقم  ،)100دعما ً للجنة الدائمة للخدمات المناخية؛

•

مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة )( (HQ-GDMFCمطبوع المنظمة رقم )1238؛

•

مواصفات نظم إدارة البيانات المناخية (مطبوع المنظمة رقم )1131؛

•

تقرير عن األنشطة الحالية للمراكز العالمية لرصد البيانات فيما يخص مكونات مختلفة من نظام األرض العامل
تحت رعاية المنظمة ) ،(WMOواقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة إلى مستهلكي المعلومات.

النتائج المنشودة
ملحوظة :ترد إنجازات متوخاة إضافية تتوافق مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020في مرفق
القرار  (INFCOM-1) 3حسب االقتضاء.
اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

دال-

)(SC-ESMP

الغرض
استجابة لديباجة اتفاقية المنظمة ) (WMOالتي تنص على ما يلي" :تسليما ً بأهمية إقامة نظام دولي متكامل لرصد بيانات
ونواتج األرصاد الجوية والهيدرولوجيا والبيانات والنواتج المتصلة بهما وجمعها ومعالجتها ونشرها" ،والمادة ( 2ج)
من االتفاقية (الوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،))15التي تنص على أنه من بين أغراض المنظمة "{}..
ضمان توحيد طرق نشر الرصدات واإلحصائيات" ،ستركز اللجنة الدائمة على العمل المعياري والنظم الفنية الالزمة
لتحقيق الهدف  2.3من الخطة االستراتيجية للمنظمة )" :(WMOالتمكين من الحصول على نواتج التحليل والتنبؤ العددي
بنظام األرض واستخدامها على جميع النطاقات الزمنية والمكانية من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ العامل
بشكل مستمر والتابع للمنظمة )."(GDPFS
وستتضمن أنشطة اللجنة الدائمة ما يلي:
(أ)

القيام ،مع االتحادات اإلقليمية وبالتعاون مع اللجان الدائمة األخرى التابعة للجنة البنية التحتية وبالتعاون مع لجنة
الخدمات ومجلس البحوث ،بجمع واستعراض المتطلبات عبر جميع برامج المستخدمين ،وتقييم الثغرات والحلول
وإسداء المشورة بشأنها من أجل تلبية احتياجات المستخدمين في التحليل والتنبؤ العدديين بنظام األرض لجميع
التخصصات؛

(ب) القيام ،بالتعاون مع مجلس البحوث ولجنة الخدمات ،بدعم االرتقاء بتشغيل التنبؤ االحتمالي ونمذجة نظام األرض
والتنبؤات والتوقعات (الهدف االستراتيجي  /2.3محور التركيز في الفترة )2023-2020؛
(ج) إعداد مواد تنظيمية وإرشادية ذات صلة (الهدف االستراتيجي  /2.3محور التركيز في الفترة ،)2023-2020
وال سيما مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛
(د)

االستجابة لمتطلبات برنامج المنظمة ) (WMOالجديدة واآلخذة في التطور ،والقيام ،بالتعاون مع مجلس البحوث
ولجنة الخدمات والهيئات التأسيسية األخرى (القرار  ،)(Cg-18) 58بتطوير ودعم تنفيذ النظام )،(S/GDPFS
بما في ذلك دعم التنبؤ باألعاصير المدارية والظواهر الجوية القاسية ،مع مراعاة المبادرات ذات الصلة من
قبيل نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISوالنظام العالمي التابع للمنظمة بشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية )(HydroSOS؛
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(هـ) دعم جميع أعضاء المنظمة ) (WMOوتعزيز قدراتهم لالستفادة من النواتج االحتمالية القائمة على األثر ،والبيانات
التاريخية بما في ذلك التحليالت ومخرجات نموذج إعادة التحليل (الهدف االستراتيجي  /2.3محور التركيز في
الفترة )2023-2020؛
(و)

دعم أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ لدى األعضاء والمنظمات الشريكة (الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ) ،(IAEAومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) ،(CTBTOومنظمة الطيران المدني الدولي
) ،(ICAOوما إلى ذلك) ( االتفاقات وترتيبات العمل مع المنظمات الدولية األخرى – الوثائق األساسية رقم 3
(مطبوع المنظمة رقم ))60؛

(ز)

القيام ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،بمراقبة واستعراض أداء وتطبيق النظام ) (GDPFSوتعزيز ثقافة
االمتثال للمعايير والمواد التنظيمية فيما بين جميع األعضاء؛

(ح) االضطالع بأي أنشطة ضرورية لدعم تنفيذ قرارات سياسات الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بتحليل البيانات
ونمذجتها والتنبؤ والتوقع بها ،بما في ذلك تبادل بيانات مخرجات النماذج؛
(ط) المشاركة مع هياكل وبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى ،والبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،والمنظمات الدولية
الشريكة األخرى ذات الصلة في تنسيق جميع األنشطة ذات الصلة؛
(ي) بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ومراكز التدريب اإلقليمية ،إعداد مواد تدريبية وتحديثها والترويج لها والتوصية
بعقد فعاليات تدريبية قائمة على الكفاءات في مجال نمذجة نظام األرض وتطبيقاته فضالً عن بناء قدرات البلدان
األعضاء النامية في مجال استخدام نواتج النموذج وتفسيرها وتطوير تحليل النموذج والتنبؤ به.

الخبرات المطلوبة
•

نمذجة نظام األرض والتنبؤ به ) (ESMPوالتحليل وإعادة التحليل والتوقع عبر جميع النطاقات الزمنية والمكانية
الحتمية واالحتمالية لمختلف التخصصات ،بما في ذلك :نمذجة نظام األرض بشكل مستمر لمختلف المكونات (أي
المحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي ،وتكوين الغالف الجوي) على أساس متقارن كامل ونهج شامل
لسلسلة القيمة بغية خدمة كل مجاالت التطبيق (أي البحار ،والطيران ،والماء ،والمناخ ،والبيئة) والنهوج القائمة
على المجموعات المتعددة النماذج ،وما إلى ذلك؛

•

معايرة وتدقيق بيانات منتجات نمذجة نظام األرض؛

•

التحقق من مخرجات نمذجة نظام األرض )(ESM؛

•

تطوير التنبؤ بالمجموعات ودمجها ،ومنتجات النموذج القائم على األثر؛

•

نمذجة االنتقال والتشتت في الغالف الجوي لحاالت الطوارئ النووية وغير النووية؛

•

تحليل الطقس الفضائي والتنبؤ به.

العضوية
 25خبيراً فنيا ً كحد أقصى ،منهم الرئيس ونائب له أو أكثر ،والرؤساء أو الرؤساء المشاركون للهيئات الفرعية للجنة
وغيرهم من الخبراء الضروريين الذين يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،بما
يغطي المجاالت الرئيسية لنظام األرض التي تتناولها المنظمة )( (WMOالطقس ،والمناخ ،وتكوين الغالف الجوي،
والمحيطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف الجليدي) وأنواع الخبرات المطلوبة.
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وسيمثل الخبراء المختارون كالً من الحكومة ومنظمات البحث والتطوير في المجاالت التالية:
•

نمذجة نظام األرض؛

•

معالجة البيانات المناخية ،ومراقبتها ،وتحليلها ،والتنبؤ بها ،وتوقعها؛

•

التنبؤ العددي بالطقس )(NWP؛ ونمذجة المحيطات ،والنمذجة الهيدرولوجية ،ونمذجة االنتقال في الغالف الجوي،
واألرصاد الجوية الزراعية ،والمناطق الجبلية العالية ،والغالف الجليدي ،ونوعية الهواء ،والطقس الفضائي،
والتنبؤ اآلني.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة ،ويمكن إعادة تشكيل اللجنة إذا لزم األمر.

أساليب العمل
اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين (أي دورة مدتها سنتان) ،وقبل الدورة التالية للجنة الفنية.
وخالف ذلك ،يجري التواصل بالمراسلة اإللكترونية ومن خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيديوية.

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الدائمة إلى افتراض أن اللجان الفنية ستجتمع مرة واحدة كل
سنتين.

المواد التنظيمية واإلرشادية
المواد التنظيمية وغير التنظيمية الحالية للمنظمة ) (WMOال ُمدرجة في نطاق اختصاصات اللجنة الدائمة:
•

مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛

•

دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )305؛

•

المبادئ التوجيهية بشأن التنبؤ العددي بالطقس عالي االستبانة (قريباً)؛

•

المبادئ التوجيهية بشأن نواتج نظام تنبؤ المجموعات والمعالجة الالحقة (قريباً)؛

•

المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن وضع مجموعة محددة من نواتج المراقبة الوطنية للمناخ (مطبوع
المنظمة رقم )1204؛

•

إرشادات بشأن التحقق من التنبؤات المناخية التشغيلية الموسمية (مطبوع المنظمة رقم )1220؛

•

إرشادات بشأن الممارسات التشغيلية للتنبؤ الموسمي الموضوعي؛

•

إرشادات بشأن التنبؤات اإلقليمية بتغير المناخ؛

•

فهرس المنظمة ) (WMOلبيانات نظام األرض؛

•

المبادئ التوجيهية لتقنيات التنبؤ اآلني (مطبوع المنظمة رقم )1198؛

•

خطة تنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل.
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النتائج المنشودة
ملحوظة :ترد إنجازات متوخاة إضافية تتوافق مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة  2023-2020في مرفق
القرار  (INFCOM-1) 3حسب االقتضاء.
فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات

هاء-

)(SG-DIP

الغرض
بالرجوع إلى القرارين  55و (Cg-18) 56والقرار  (EC-71) 2ومع مراعاة استعراض قضايا البيانات الناشئة (المنشور
باعتباره المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم )1239
والتوصيات الواردة فيه ،يتمثل الغرض من فريق الدراسة في:
(أ)

إجراء استعراض شامل ومفصل بشأن تنفيذ السياسة الحالية لبيانات المنظمة ) (WMOوجدواها؛

(ب) مواصلة تحليل قضايا البيانات الناشئة وآثارها ،بما في ذلك األنشطة المنسقة للمبادرة والمشاركة في أنشطة
مشاريع رائدة تتوافق مع تطور النظام  ،WISوإعداد إرشادات إضافية للمنظمة ) (WMOبشأن هذا الموضوع؛
(ج) النظر في نُه ج جديدة لتشجيع تقاسم البيانات ذات المصادر التجارية وبيانات المصادر الحاشدة وبيانات وسائط
التواصل االجتماعي ،بغية السماح بزيادة فرص الوصول إلى مصادر البيانات غير التقليدية أو البيانات التي
ال تملكها الحكومات ،وكذلك لتعزيز زيادة فرص المعاملة بالمثل داخل دوائر المنظمة )(WMO؛
(د)

تزويد اللجنة االستشارية للسياسة العامة ) (PACبتحليل سياسات بيانات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك آلية
التمويل ،لدعم وتوجيه استعراض هذه السياسات.

وسيرتبط عمل فريق الدراسة هذا ارتباطا ً وثيقا ً بفريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية.

الخبرات المطلوبة
المتطلبات من بيانات الرصد ،والتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPبما في ذلك نمذجة نظام األرض ،وغير ذلك من
سياسات معالجة البيانات ،وسياسات البيانات الوطنية والدولية فيما يتعلق ببيانات الطقس والمناخ والماء.

العضوية
 15خبيراً فنيا ً كحد أقصى ،يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،يمثلون الحكومة
ومنظمات البحث والتطوير والقطاع الخاص في المجاالت التالية:
•

التنبؤ العددي بالطقس؛

•

سياسات البيانات؛

•

متطلبات البيانات؛

•

شبكات الرصد الفضائية ،وفريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) ، (CGMSواللجنة المعنية بسواتل رصد
األرض (CEOS؛

•

مقدمو خدمات الطقس من القطاع الخاص؛

•

منظمات

أكاديمية.
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المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية

للجنة.

أساليب العمل
•
•

اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين وقبل الدورة التالية للجنة الفنية؛ وقد يُخطط لعقد
اجتماعات إضافية إذا لزم األمر؛
من خالل عقد مؤتمرات عن بُعد ،حسب

الحاجة.

النتائج المنشودة
•

إعداد تقرير أولي عن سياسة البيانات للجنة االستشارية للسياسة

•

المساهمة في إعداد مؤتمر بيانات المنظمة )(WMO؛

•

إعداد تقرير عن مؤتمر بيانات المنظمة )( (WMOالدورة الثالثة والسبعون للمجلس التنفيذي ) (EC-73والمؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية لعام )2021؛

•

استعراض وتحليل سياسات البيانات واقتراح نُهج جديدة لتبادل البيانات (الدورة الثانية والسبعون للمجلس
التنفيذي ) (EC-72والمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام  ،2021والمؤتمر العالمي التاسع عشر لألرصاد
الجوية ))(Cg-19؛

•

تحديث المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن قضايا البيانات الناشئة (مطبوع المنظمة رقم )1239؛

•

استعراض خطة تنفيذ المبادرة العالمية لبيانات المياه.

واو-

العامة)(PAC

فريق الدراسة المعني بأنظمة الرصد والبنى التحتية للمحيطات

في نيسان /أبريل 2020؛

)(SG-OOIS

تكتسي أنظمة الرصد والبنى التحتية للمحيطات أهمية أساسية في توفير خدمات دعم التنبؤ واتخاذ القرارات في مختلف
أنظمة الطقس والمياه والمناخ والمحيطات .ويساعد النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSعلى تحديد أدوات مناسبة
لتقييم متطلبات رصد المحيطات واستخدامها ،ويقي م فعالية نظم رصد المحيطات ،ويحدد الثغرات (على سبيل المثال من
خالل دراسات األثر) ،ويقدم توصيات بشأن التطور المنشود لشبكات الرصد.

الغرض
تمشيا ً مع استراتيجية تطوير النظام ) (GOOSلعام  ،2030ومع مراعاة اإلرشادات الصادرة عن المجلس التعاوني
المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCولجنة التنسيق الفني ) (TCCللمنظمة
) (WMOوبالتنسيق مع اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة المعنية التابعة للجنة البنية التحتية ولجنة خدمات وتطبيقات الطقس
والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) ،سيقترح فريق الدراسة المعني بأنظمة الرصد
والبنى التحتية للمحيطات إقامة روابط وظيفية فعالة بين النظام ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(WIGOSونظام معلومات المنظمة ) ،(WISوبرنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات
األوقيانوغرافية ) (IODEالتابع للجنة ) (IOCوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ.
وسعيا ً إلى تعزيز سلسلة القيمة الكاملة من الرصدات إلى توزيع البيانات وأنظمة التنبؤ والخدمات والتطبيقات ،سينظر
فريق الدراسة في المزيد من المساهمات في استراتيجية النظام ) (GOOSلعام  2030وخارطة الطريق لتنفيذ النظام
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) (GOOSوسيتناول المخرجات المتوقعة من االستراتيجية المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCإلدارة بيانات
المحيطات ،مع مراعاة إمكانية إقامة شراكات جديدة من أجل الوصول إلى مصادر ونواتج بيانات المحيطات المتاحة
حاليا ً ألعضاء المنظمة ) (WMOفي الوقت الفعلي وبالنسق المؤجل.
وسيتسنى النظر في إمكانية إقامة شراكات جديدة من أجل الوصول إلى مصادر ونواتج بيانات المحيطات المتاحة حاليا ً
ألعضاء المنظمة ) (WMOفي الوقت الفعلي وبالنسق المؤجل.
وسيقدم فريق الدراسة كذلك توصيات بشأن الروابط الوظيفية:
(أ)

القيام ،بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لخدمات األرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية
التابعة للجنة الخدمات ،بالتواصل مع األعضاء في جميع المناطق واستعراض وتوضيح متطلباتهم المتعلقة
بشؤون المحيطات ،وال سيما رصدات المحيطات ،من أجل االستجابة لالحتياجات االستراتيجية للمنظمة )(WMO
والتي تشمل التنبؤ العددي بالطقس ونمذجة نظام األرض وال سيما سالمة األرواح في البحر والتنبؤ بالمناخ
ومراقبته؛
)(SC-MMO

(ب) القيام ،بالتنسيق مع اللجنة ) (SC-ONوالفريق ) (SG-GBONالتابعين للجنة البنية التحتية ،بتحديد متطلبات
الرصدات والبيانات الالزمة لدعم هذه األنظمة الخاصة بالتنبؤ والنماذج والتقييمات والمنتجات الرئيسية للمراقبة
(مثل تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC؛ وتقارير حالة المناخ) ،وبما يشمل المسائل
المتعلقة بالمناطق االقتصادية الخالصة )(EEZ؛
(ج) تقييم قدرات األعضاء فيما يتعلق باستخدام بيانات المحيطات ورصد المحيطات ألغراض الخدمات ،واستكشاف
األنشطة الالزمة لتطوير القدرات؛
(د)

تعزيز مشاركة أقوى لألعضاء ،وال سيما البلدان األعضاء النامية ،في مجال أنظمة الرصد والبنية التحتية
للمحيطات.

الخبرات المطلوبة
سيتعين توافر خبرات في المجاالت التالية فيما يتعلق باستخدام وتنفيذ رصدات األرصاد الجوية البحرية والرصدات
األوقيانوغرافية:
•

استخدام رصدات األرصاد الجوية البحرية والرصدات األوقيانوغرافية والنواتج ذات الصلة ،بما في ذلك
الخدمات البحرية؛

•

القدرة على إجراء الرصدات البحرية وجمعها؛

•

تشغيل ومراقبة شبكات رصد المحيطات واستعراض نظام الرصد.

العضوية
 15خبيراً فنيا ً من األعضاء كحد أقصى ،يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة،
يمثلون كالً من الحكومة ومنظمات البحث والتطوير:
•

ممثلون عن أنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة باألرصاد الجوية البحرية والمحيطات ،بما في ذلك النظام )،(WIGOS
والمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوالنظام ) ،(GCOSونظم معالجة البيانات والتنبؤ ،والخدمات المناخية
والبحرية وخدمات المحيطات؛

•

ممثلون عن اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ذات الصلة التابعة للجنة البنية التحتية ولجنة الخدمات؛
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ممثل عن اللجنة التوجيهية للنظام ) (GOOSوفريق التنسيق المعني بالرصدات ) (OCGوالبرنامج ) (IODEالتابع
للجنة ) (IOCوفرقة الخبراء المعنية بنظم التنبؤ التشغيلي بالمحيطات ).(ETOOFS

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة.

أساليب العمل
(أ)

اجتماعات (تُعقد وجها ً لوجه) .ويتوقع عقد اجتماع سنوي؛

(ب) بالمراسلة؛
(ج) من خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيدوية.

النتائج المنشودة
(أ)

إعداد تقرير أولي عن التقدم المحرز :الربع الثاني من عام 2021؛

(ب) إعداد توصيات بشأن الهيكل األمثل للروابط الوظيفية الفعالة بين النظام ) (GOOSوالهيئات والنظم ذات الصلة
بالمنظمة ) :(WMOالدورة العادية التالية للجنة؛ وتوجيه تلك التوصيات إلى لجنة البنية التحتية ،واللجنة التوجيهية
للنظام ) (GOOSوالمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC؛
(ج) إعداد توصيات بشأن دور ووظائف المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بالنظام العالمي لرصد المحيطات :الدورة
العادية التالية للجنة؛ وتوجيه تلك التوصيات إلى لجنة البنية التحتية ،واللجنة التوجيهية للنظام ) (GOOSوالمجلس
التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC؛
(د)

توجيه توصيات إلى لجنة البنية التحتية ،واللجنة التوجيهية للنظام ) (GOOSوالمجلس التعاوني المشترك بين
المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCبشأن ما يلي:
’‘1

تعزيز مشاركة األعضاء في الرصدات والبنى التحتية المتعلقة بالمحيطات؛

’‘2

تقييم قدرات األعضاء فيما يخص استخدام بيانات المحيطات وخدمات رصد المحيطات؛

’‘3

إدراج رصد المحيطات في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات.
فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

زاي-

الغرض
بالرجوع إلى القرار  (Cg-18) 50بشأن المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
والقرار  (Cg-18) 48بشأن األنشطة ذات األولوية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية ،والقرار (EC-71) 6
بشأن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق
الجبلية العالية ) ،(EC-PHORSوبمراعاة ما يلي:
(أ)

التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCبشأن المحيط والغالف الجوي
في ظل مناخ متغير )2019 ،(SROCC؛

(ب) الدعوة إلى العمل التي أطلقها مؤتمر قمة الجبال العالية ) (HMSلعام  2019التابع للمنظمة )،(WMO

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

28

وباإلشارة إلى ما يلي:
•

أنه في سياق أنشطة المنظمة ) ،(WMOينصب تركيز فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات
والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ) (EC PHORSعلى مناطق القطب
الشمالي ،والقطب الجنوبي ،والمناطق الجبلية العالية؛

•

أن المقرر  (EC-69) 48عرف المناطق الجبلية العالية بأنها "مناطق جبلية حيث يوجد الغالف الجليدي الموسمي
أو الدائم ويشكل مخاطر محتملة وخطيرة على المجتمع فيما يتصل بندرة المياه والقدرة على مجابهة الكوارث".
وعرف التقرير الخاص ) (SROCCالصادر عن الهيئة ) (IPCCالمناطق الجبلية العالية بأنها تشمل جميع المناطق
الجبلية التي تكون فيها األنهار الجليدية أو الثلوج أو التربة الصقيعية من السمات البارزة للمناظر الطبيعية؛

•

أن نطاق المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWيتضمن الغالف الجليدي كأحد مكونات نظام األرض.

سيؤدي فريق الدراسة المقترح الوظائف التالية:
(أ)

تقديم توصيات بشأن تكامل اختصاصات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوفريق الخبراء
) ،(EC PHORSعلى النحو المعتمد بموجب القرارين  48و (Cg-18) 50والقرار  ،(EC-71) 6مع اختصاصات
وطريقة عمل اللجان الدائمة التابعة للجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،من أجل الوفاء بالمتطلبات من معلومات
الغالف الجليدي فيما يتعلق بجميع أنشطة المنظمة ) ،(WMOعلى النحو المحدد في الخطة االستراتيجية والخطة
التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوتحديد الثغرات؛

(ب) تقييم أوجه التآزر مع النظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي لبحوث المناخ )،(WCRP
واالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) ،(IUGGواللجنة العلمية المعنية ببحوث المناطق
القطبية الجنوبية ) ،(SCARوالبرامج والشركاء اآلخرين ذوي الصلة ،وتعزيز زيادة فرص المعاملة بالمثل داخل
دوائر المنظمة ) (WMOومع الشركاء الحاليين والناشئين في مجال الغالف الجليدي؛
(ج) توصية الهيئات التأسيسية بالتكامل األمثل لهذه األنشطة في هيكل الحوكمة في المنظمة ) (WMOوإعداد آلية
تنسيق ،لتيسير الوفاء بالمتطلبات من معلومات الغالف الجليدي ،بما في ذلك فيما يتعلق بمواصلة التطورات.

الخبرات المطلوبة
رصدات الغالف الجليدي أو المنطقتين القطبيتين أو المناطق الجبلية العالية ،وإدارة البيانات والمعلومات ،والخدمات،
والعلوم بما يغطي التخصصات التالية:
•

التنبؤ بنظام األرض،

•

العلوم والخدمات المرتبطة بالهيدرولوجيا والمناخ والطقس في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية؛

•

العلوم والخدمات المرتبطة بالمحيطات القطبية؛

•

علوم الغالف الجليدي؛

•

المراقبة الموقعية والفضائية القاعدة للغالف الجليدي.

العضوية
ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن يضم فريق الدراسة في المتوسط
 15خبير ًا ،بمن فيهم الرئيس ونائبه أو نوابه.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

29

 15خبيراً من األعضاء كحد أقصى ،يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة ،بما
يضمن توفر الخبرات المتخصصة الضرورية من المنظمات الشريكة ومن الجهات التالية:
•

الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

•

فريق الخبراء )(EC PHORS؛

•

لجنة البنية التحتية  -اللجنة )(SC-ESMP؛

•

لجنة الخدمات؛

•

فريق التنسيق الهيدرولوجي؛

•

مجلس البحوث؛

•

فريق تنسيق شؤون المناخ؛

•

فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) (CGMSواللجنة المعنية بسواتل رصد األرض ) ،(CEOSفيما يتعلق
بالرصد الفضائي للغالف الجليدي؛

•

الشركاء.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة.

أساليب العمل
•

اجتماعات تُعقد وجها ً لوجه؛

•

بالمراسلة؛

•

من خالل عقد مؤتمرات عن بُعد /فيدوية.

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن أفرقة الدراسة ستجتمع مرة واحدة
سنوياً.

النتائج المنشودة
•

إعداد تقرير أولي عن الوظائف المستعرضة للغالف الجليدي ،عبر أنشطة المنظمة ) (WMOبحلول الربع الرابع
من عام 2020؛

•

تقديم توصيات إلى الهيئات التأسيسية بشأن التكامل األمثل لهذه األنشطة ضمن هيكل الحوكمة في
المنظمة ) ،(WMOووضع آلية تنسيق لهذه األنشطة والمشاركات الضرورية لتلبية االحتياجات من معلومات
الغالف الجليدي بشكل مستمر ،بحلول الدورة العادية التالية للجنة؛

•

تقديم توصيات بشأن والية ووظائف المراقبة العالمية للغالف الجليدي ،كآلية تنسيق ضمن إطار عمل
المنظمة ) ،(WMOوتناول كل عناصر الغالف الجليدي التي ترتبط باألولويات االستراتيجية للمنظمة )(WMO
مثل الثلوج والجليد البحري واألنهار الجليدية والتربة الصقيعية والصفائح الجليدية.
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فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية

حاء-

)(SG-GBON

شبكة الرصد األساسية العالمية ) (GBONهي مبادرة رئيسية جديدة اعتمدها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد
الجوية التابع للمنظمة ) (Cg-18) (WMOفي حزيران /يونيو  .2019وهي تعيد التأكيد على التزام أعضاء المنظمة
) (WMOبالتبادل الدولي لبيانات الرصد الحرجة بهدف دعم نظم التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPالتي تدعم جميع أنشطة
المنظمة ) (WMOفي مجاالت الطقس والمناخ والماء .وستندرج المواد التنظيمية للشبكة ) (GBONوتطوير عمليات
لترشيح المحطات والمنصات العاملة في الشبكة ) (GBONواعتمادها ومراقبة أدائها ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة
لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة.

الغرض
سيقدِّم فريق الدراسة إرشادات بشأن تنفيذ الجوانب المختلفة للمساهمات الوطنية للشبكة ) (GBONفي األقاليم (بما في
ذلك المياه اإلقليمية) لجميع أعضاء المنظمة ) .(WMOوتكمن العوائق الرئيسية أمام التنفيذ في الفئات الثالث التالية:
(أ)

عدم االتساق في تفسير وتنفيذ السياسات القائمة في مجال البيانات على مستوى أعضاء المنظمة )(WMO؛

(ب) االفتقار إلى القدرات الفنية في مجال أو أكثر من مجاالت تشفير البيانات ،أو أنساق ملفات البيانات ،أو تشغيل
نظم الرصد وصيانتها ،أو اإلنترنت ،أو السواتل ،أو االتصاالت المتنقلة؛
(ج) عدم كفاية الموارد لتشغيل وصيانة نظم الرصد الالزمة.
وسيرتبط عمل فريق الدراسة هذا ارتباطا ً وثيقا ً بفريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات وبمبادرات
المنظمة ) (WMOفي مجال تطوير القدرات من قبيل مبادرة الدعم القطري ) ،(CSIومرفق تمويل الرصدات
المنهجية ).(SOFF

الخبرات المطلوبة
المتطلبات من بيانات الرصد من أجل التنبؤ العددي العالمي بالطقس ) ،(GNWPوقدرات أنظمة الرصد العالمية للتنبؤ
بنظام األرض.

العضوية
 15خبيراً فنيا ً من األعضاء كحد أقصى ،يختارهم رئيس اللجنة من شبكة الخبراء بمساعدة فريق اإلدارة واألمانة،
يمثلون كالً من الحكومة ومنظمات البحث والتطوير في المجاالت التالية:
•

التنبؤ العددي العالمي بالطقس )(GNWP؛

•

أنظمة رصد للتنبؤ بنظام األرض؛

•

تشغيل نظم الرصد؛

•

الرصد.

المدة
حتى موعد انعقاد الدورة العادية التالية للجنة.
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أساليب العمل
•

اجتماع شخصي أو أكثر بحسب الحاجة؛

•

من خالل المراسلة اإللكترونية؛

•

من خالل عقد مؤتمرات عن بُعد ،حسب الحاجة.

النتائج المنشودة
•

صياغة أحكام مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1160فيما
يتعلق بتنفيذ الشبكة ) ،(GBONوالذي سيوضح المتطلبات الدولية لتبادل الرصدات والتزامات كل عضو في هذا
الصدد ،لتقديمه إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-72للموافقة عليه؛

•

إعداد مقترح لعملية ترشيح واستعراض واعتماد تكوين الشبكة ) (GBONلتقديمه إلى الدورة الثانية والسبعين
للمجلس التنفيذي ) (EC-72للموافقة عليه؛

•

إعداد مقترح بشأن التكوين األولي للشبكة ) (GBONوتقديمه لألعضاء الستعراضه ،ثم الموافقة عليه في الدورة
االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام 2021؛

•

اقتراح خطة بالمراحل المقبلة ومناطق الرصد المزمع إدراجها والنطاقات الزمنية التقريبية ،وتقديمها إلى المجلس
التنفيذي ليوافق عليها إبان دورته الثانية والسبعين؛

•

إعداد إرشادات بشأن كيفية االستفادة من مرفق تمويل الرصدات المنهجية ) (SOFFباعتباره آلية لتمويل تنفيذ
الشبكة ) (GBONفي الدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSوأقل البلدان نمواً ).(LDCs

طاء-

فريق الدراسة المعني بالنظام العالمي لرصد المناخ والمشترك بين لجنة البنية التحتية للمنظمة
واللجنة ) (IOCوالمجلس ) (ISCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(JSG-GCOS) (UNEP

)(WMO

ستعتمد المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوالمجلس
الدولي للعلوم ) (ISCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPهذه االختصاصات .وسيتم توحيد االختصاصات التي
تقترحها هذه الهيئات اإلدارية عند اعتمادها باالتفاق بين قادة تلك الهيئات.
الغرض

سينظر فريق الدراسة المعني بالنظام العالمي لرصد المناخ والمشترك بين لجنة البنية التحتية للمنظمة ) (WMOواللجنة
) (IOCوالمجلس ) (ISCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة )( (JSG-GCOS) (UNEPوالمشار إليه فيما يلي بعبارة "فريق
الدراسة") في آليات إدارة النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوبنيته ،ويقدِّم ما يراه ضروريا ً من التوصيات إلى
المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمجلس ) (ISCوالبرنامج ) (UNEPكي تنظر في اعتمادها .وينبغي إعادة النظر في
آليات إدارة النظام ) (GCOSوبنيته في ضوء إصالح حوكمة المنظمة ) (WMOوالتوصية التي وردت في تقرير
استعراض النظام ) 1 (GCOSبأن تقوم الجهات الراعية للنظام ) 2(GCOSبالنظر في تغيير هيكل إدارة النظام )(GCOS
بغية تعزيز مستوى الدعم ،إقراراً بأن هدف النظام ) (GCOSهو تلبية االحتياجات المتعلقة بمراقبة النظام المناخي من

 1استعراض برنامج النظام ) ،(GCOSالتقرير التجميعي ،آذار /مارس  .GCOS-181 ،2014انظر التوصية .11
 2اعتباراً من شباط /فبراير  ،2020كانت المنظمات الراعية هي المنظمة ) ،(WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) ،(IOCوالمجلس الدولي للعلوم ) ،(ISCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ).(UNEP
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أجل تقييم آثار تقلبية المناخ وتغيره وتطبيقات التنمية االقتصادية فضالً عن البحوث الرامية إلى تحسين فهم النظام
المناخي ونمذجته والتنبؤ به.
وعمالً بما جاء في رسالة الجهات الراعية إلى اللجنة التوجيهية في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019سيتخذ فريق الدراسة
من نتائج استعراض النظام ) (GCOSلعام  2014أساسا ً مرجعيا ً لعمله ،مع مراعاة البيئة الخارجية المتغيرة وإيالء عناية
خاصة للتوجهات االستراتيجية للجهات الراعية.

األنشطة
•

يقوم فريق الدراسة المقترح باستعراض آليات إدارة النظام ) ،(GCOSوإعداد وبلورة اقتراح بشأن الشكل األمثل
لهيكل إدارة النظام ) (GCOSوبنيته بوصف النظام ) (GCOSنشاطا ً مشتركا ً بين لجنة البنية التحتية ولجنة
الخدمات ومجلس البحوث التابعة للمنظمة ) (WMOوالبرامج الوجيهة التابعة للجنة ) (IOCوالمجلس )(ISC
والبرنامج ) ،(UNEPمع مراعاة ما يلي في إعداد ذلك االقتراح:
(أ)

ضمان أن يستمر برنامج النظام ) (GCOSفي توفير سبل اإلرشاد والدعم ألنظمة الرصد المعنية من أجل
تلبية االحتياجات المتعلقة بالمناخ بكفاءة وباستمرار ،بما في ذلك دفع المزيد من التطورات لسد الثغرات
ومعالجة أوجه القصور؛

(ب) ضمان أن يدعم برنامج النظام ) (GCOSنهج نظام األرض التابع للمنظمة ) (WMOوالخدمات المناخية
واألنشطة الوجيهة األخرى للمنظمة ) (WMOفي إطار الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة
) (WMOوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمثل الهيدرولوجيا والبحوث والحد
من مخاطر الكوارث وبرنامج الفضاء)؛
(ج) ضمان أن يدعم برنامج النظام ) (GCOSاألهداف االستراتيجية للجهات الراعية من أجل ضمان االتساق
والتناسق في رصدات النظام المناخي؛
(د)

األخذ بآراء الوكاالت الشريكة والمنسقين ومشغلي أنظمة الرصد الرئيسية والجهات الراعية للنظام
) (GCOSوشركائها وغيرها من المنظمات المعنية ،وتوطيد التعاون مع تلك الهيئات؛

(هـ) ضمان أن هيكل إدارة النظام ) (GCOSسيشتمل على تمثيل مالئم للجهات الراعية والجهات الشريكة
واألطراف المعنية والجهات المانحة للنظام ) (GCOSوالتماس اآلراء بخاص ٍة من اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCوالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCفي ضوء
الشراكة التاريخية القائمة في مجال الرصد والتقييم المنهجيين للنظام المناخي؛
•

يقدم فريق الدراسة المقترح توصيات بشأن نواتج النظام ) ،(GCOSمن أجل ما يلي:
(أ)

ضمان إدماج احتياجات الرصدات المناخية بشكل أفضل في تصميم ومواصفات وتشغيل نُظم الرصد
العالمية فضالً عن تحسين عملية إبالغ الشركاء واألطراف المعنية؛

(ب) النهوض بسبل إقامة النظام ) (GCOSشراكات من أجل التأثير في المتطلبات والتوجيهات التي تتبعها
جهات تنفيذ الرصدات المناخية غير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
(ج) النهوض بسبل مشاركة النظام ) (GCOSفي تنفيذ المبادرات التي تضطلع بها منظمات دولية للعلوم مثل
المجلس ) (ISCواللجنة ) (IOCوالبرنامج ) (UNEPوغيرها ،وكذلك بسبل دعم النظام ) (GCOSتلك
المبادرات.
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الخبرات المطلوبة
فهم رصدات المناخ واالحتياجات المتعلقة بالمناخ ،وسياسات المناخ ،والخدمات المناخية.

العضوية
يتألف فريق الدراسة من أعضاء تابعين للجهات الراعية للنظام ) (GCOSوالجهات الشريكة له واألطراف المعنية به.
ويتعين على هؤالء األعضاء أن يقدموا معلومات عن األنشطة الوجيهة المضطلع بها في منظماتهم األصلية وعن طريقة
ارتباط تلك األنشطة بالنظام ).(GCOS
وتشمل العضوية األعضاء الموصى بهم فيما يلي:
•

رئيس اللجنة التوجيهية للنظام ) (GCOSورئيس مشارك واحد من كل فريق من األفرقة المعنية بالنظام
(حاليا ً فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية ) ،(AOPCوفريق الخبراء المعني برصد
المحيطات لألغراض المناخية ) ،(OOPCوفريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية ))(TOPC؛

•

ممثلون عن المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمجلس ) (ISCوالبرنامج ) (UNEPبوصفها الجهات الراعية؛

•

ممثلون عن المنظمات الشريكة والجهات المانحة للنظام ) ،(GCOSبما في ذلك أنظمة الرصد.

)(GCOS

الميزانية

ملحوظة :تستند ميزانية السنوات األربع المخصصة للجان الفنية إلى افتراض أن يضم فريق الدراسة في المتوسط
 15خبير ًا فنياً بمن فيهم الرئيس ونائبه .وستدعم اللجنة ) (IOCوالمجلس ) (ISCوالبرنامج ) (UNEPمن يعنيها وتعيِّنه
من األعضاء.

المدة
يُزمع تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الجهات الراعية للنظام ) (GCOSبحلول الربع األول من عام  ،2021وكذلك أن تنظر
فيها الهيئات اإلدارية لتلك الجهات بهدف اعتماد قرارات متوافقة بشأن النظام ).(GCOS

أساليب العمل
•

ما ال يقل عن اجتماع واحد يُعقد وجها ً لوجه؛

•

بالمراسلة اإللكترونية؛

•

من خالل عقد مؤتمرات عن بُعد بحسب الحاجة.

النتيجتان المنشودتان للهيئات اإلدارية لكل من المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمجلس
والبرنامج )(UNEP

)(ISC

•

إعداد تقرير أولي عن التقدم المحرز وتقديمه إلى الجهات الراعية للنظام ) :(GCOSالربع الرابع من عام ،2020

•

تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الجهات الراعية للنظام ) (GCOSبحلول الربع األول من عام .2021
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القرار

(INFCOM-1) 2

أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)
ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية التحتية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 88تعيين األمين العام وانتخابات رئيس ونواب رئيس المنظمة ،وأعضاء المجلس
التنفيذي ،ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية ،الذي ينتخب أعضاء اللجنة )،(INFCOM
وإذ تشير إلى النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم ،)1240
وقد نظرت في توصية لجنة االختيار،
تختار الرؤساء ونواب الرؤساء التالية أسماؤهم للجان الدائمة وأفرقة الدراسة والمنسقين:
)(1

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

)(SC-ON

الرئيسة( Estelle Grüter :سويسرا)
نائب الرئيسة( Sid Thurston :الواليات المتحدة األمريكية)
)(2

اللجنة الدائمة للقياسات واألجهزة والتتبع

)(SC-MINT

الرئيس( Bruce Hartley :نيوزيلندا)
نائب الرئيس( :شاغر)
)(3

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

)(SC-IMT

الرئيس( Rémy Giraud :فرنسا)
نائب الرئيس( Hassan Haddouch :المغرب)
نائب الرئيس( Jeremy Tandy :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
)(4

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

)(SC-ESMP

الرئيس( David Richardson :المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ))(ECMWF
نائب الرئيس( Yuki Honda :اليابان)
)(5

فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات
الرئيسة( Sue Barrell :أستراليا)
نائبة الرئيسة( Silvana Alcoz :أوروغواي)

)(SG-DIP

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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)(SG-OOIS

الرئيسة( Paula Etala :األرجنتين)
نائب الرئيسة( :شاغر)
)(7

فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية

)(SG-GBON

الرئيس( Stefan Klink :ألمانيا)
نائب الرئيس( Pascal Waniha :جمهورية تنزانيا المتحدة)
)(8

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

)(SG-CRYO

الرئيس( Árni Snorrason :أيسلندا)
نائب الرئيس( Shawn Marshall :كندا)
)(9

فريق الدراسة المعني بالنظام العالمي لرصد المناخ والمشترك بين لجنة البنية التحتية للمنظمة
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمجلس الدولي للعلوم ) (ISCوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة )(JSG-GCOS) (UNEP

)(WMO

الرئيسة( Qingchen Chao :الصين)
نائب الرئيسة( :شاغر – ترشحه لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات)
)(10

منسق شؤون السواتل )( Jun Yang :(C-SATالصين)

)(11

منسق التعاون والشراكات (االتحادات اإلقليمية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية) فيما يتعلق بشؤون البنية
التحتية )( :(C-ENGشاغر)

)(12

منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض )( :(C-HESMشاغر  -يقترحه فريق التنسيق
الهيدرولوجي ))(HCP؛

تعرب عن تقديرها لألعضاء الذين يقدمون خبراء على سبيل اإلعارة؛
تنشئ فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMبالتشكيل التالي :السيد ( Michel JEANالرئيس) ،والسيد ،Bruce FORGAN
والسيدة  ،Nadia PINARDIوالسيد  ،Silvano PECORAورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة ،ورؤساء ونواب رؤساء
أفرقة الدراسة المعنية؛
تطلب من الرئيس أن يكفل ،بمساعدة فريق اإلدارة وبدعم من األمانة ،اختيار خبراء فنيين للعمل في المناصب الشاغرة
في اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة المذكورة أعاله ،مع مراعاة الخبرات المطلوبة ،والتوزان اإلقليمي والجنساني دون
استبعاد أحد ،على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي ،ووفقا ً لتوصيات مجلس البحوث.
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القرار

(INFCOM-1) 3

خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تضع في اعتبارها ضرورة مواءمة عمل الهيئات الفنية والعلمية التابعة للمنظمة ) (WMOمواءمة تامة مع الغايات
الطويلة األمد واألهداف االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية وخطة التشغيل للمنظمة ) ،(WMOضمن حدود
الموارد بشرية والمالية المحددة،
وقد نظرت فيما يلي:
)(1

)(2

)(3

مدى مالءمة النهج القائم على النتائج لتحديد خطة العمل وتنفيذها وتقديم تقارير بشأنها إلى المؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ،بما في ذلك من خالل لجنة التنسيق الفني،
فوائد توحيد هياكل عمل اللجنة وأدائها وفقا ً للنظام الداخلي للجان الفنية المنشأة بموجب القرار – (EC-71) 11
النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،
الفرص التي تتيحها عقد دورات اللجنة كل سنتين من أجل اتباع نهج أكثر مرونة وقدرة على التكيف يهدف إلى
تنفيذ المهام وتحديد هياكل العمل،

تقرر أن يُعد فريق اإلدارة خطة عمل اللجنة لفترة ما بين الدورتين األولى ) ،(2021-2020بجانب نشرة توقعات للفترة
المالية الثامنة عشرة بأكملها ،على أساس قائمة النتائج المتوخاة والمسؤوليات الواردة في مرفق هذا القرار والمشار إليها
مقدرة التكاليف في الخطة التشغيلية لفترة العامين ،2021-2020
تالحظ أن إعداد خطة العمل سوف يراعي توصيات الدورة األولى لفريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCP-1التي
وافقت عليها اللجنة بموجب القرار  - (INFCOM-1) 5تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل الجديد للمنظمة
)(WMO؛
تطلب أن يحدث فريق اإلدارة ،بدعم من األمانة ،قائمة النواتج المتوخاة والمسؤوليات باستمرار واستعراضها بانتظام
ويحسن االتصال بين اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،وأن يقدم تقريراً عن حالة
وإعادة ترتيب أولوياتها ،وأن ييسر
ِّ
التنفيذ في الدورة القادمة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
مرفق القرار
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(INFCOM-1) 3

النتائج المتوخاة للجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة البنية التحتية ألول فترة فاصلة بين الدورتين ( )2021-2020والتوقعات للفترة التالية ()2023-2022

النتائج المتوخاة المكتوبة باللون األحمر هي نتائج طلبها تحديدا المؤتمر والمجلس التنفيذي لتقديمها إلى
الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي )(EC-72
اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة
النتيجة

اللجنة

1.1.5

)(SC-ESMP

النتيجة

1.2.1

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

خدمات اإلنذار المبكر والخدمات االستشارية المقدمة إلى األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية

القرار 12
)(Cg-18

جديد/

1.1.5

اللجنة

وضع آلية لدمج منهجية "المنظمة
) (WMOلفهرسة الظواهر الخطرة
) "(WMO-CHEواإلجراءات ذات
الصلة في مرجع النظام )(GDPFS

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

دمج المنهجية ) (WMO-CHEفي
مرجع النظام )(GDPFS

تشغيل النظم األساسية للمرافق الوطنية ) ،(NMHSبجانب إنقاذ البيانات وإدراجها في نظام إدارة بيانات مناخية ) (CDMSمع التكامل المستمر للرصدات الجديدة؛ والوصول إلى
نواتج المراقبة األساسية والتنبؤات الموسمية وتوفيرها؛ ونشر مجموعة أدوات الخدمات المناخية )(CST

القرار 22
)(Cg-18

1.2.1

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

لجنة علم المناخ
) ،(CClلجنة
الهيدرولوجيا
)(CHy

)(SC-IMT

2020

2021

2023-2022

إعداد خارطة طريق لتطوير وتنفيذ
النظام المفتوح إلدارة البيانات
المناخية )(Open CDMS

إعداد مجموعة من الممارسات بشأن
النظام ) (Open CDMSمن القطاعين
العام والخاص

لجنة علم المناخ
)(CCl

لجنة علم المناخ
)(CCl

تمديد مرحلة اختبار تقديم وتبادل
الرسائل اليومية للمتوسطات

استعراض نتائج مرحلة اختبار
التقارير اليومية للمتوسطات

توضيح النظام

)(Open CDMS

إعداد كتالوج لبيانات وأدوات مجموعة
أدوات الخدمات المناخية )(CST؛
وإرشادات بشأن تخصيص ونشر
مجموعة األدوات )(CST
بدء تنفيذ الرسائل اليومية للمتوسطات
والمجاميع الشهرية الصادرة من
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

والمجاميع الشهرية الصادرة من
محطة أرضية )(CLIMAT

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

القرار 22
)(Cg-18

1.2.1

القرار 54
)(Cg-18

1.2.1

لجنة علم المناخ
)(CCl

لجنة علم المناخ
)(CCl

البت في تاريخ بدء جمع المعايير
القياسية المناخية للمنظمة
للفترة  2020-1991وتمديد المرحلة
التجريبية للتقارير اليومية

اإلشارة إلى النظام ) (WISفي الالئحة
المدرجة في مرجع إطار إدارة
البيانات المناخية العالمية عالية
الجودة

تعزيز قدرات المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى استخدام
البيانات الواردة من السواتل بما
يتماشى مع خطة العمل من أجل
تنفيذ مراقبة ظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة من الفضاء )(SWCEM
على مراحل مع تعزيز مشاركة
المستخدمين النهائيين

تعزيز قدرات المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsعلى استخدام البيانات
الواردة من السواتل بما يتماشى مع
خطة العمل من أجل تنفيذ مراقبة
ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة من
الفضاء ) (SWCEMعلى مراحل مع
تعزيز مشاركة المستخدمين النهائيين

)(WMO

)(CLIMAT

اللجنة

)(SC-ON

النتيجة

اللجنة

1.2.3

)(SC-MINT

والمجاميع الشهرية الصادرة من
محطة أرضية ) (CLIMATوإعداد
توصيات للتنفيذ التشغيلي

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

2023-2022

محطة أرضية ) (CLIMATعلى أساس
تشغيلي
إعداد إرشادات بشأن إجراءات
التشغيل الموحد على المستوى دون
اإلقليمي من أجل التبادل التشغيلي
لبيانات ونواتج التنبؤ الموسمي
اإلقليمي الموضوعي
قرار المؤتمر بشأن تفعيل توفير
وتبادل مجموعات البينات القياسية بما
في ذلك المعدالت المناخية )(CLINO
والنواتج الوطنية لمراقبة المناخ
)(NCMPs

تعزيز قدرات المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق الوطنية
) (NMHSsعلى استخدام البيانات
الواردة من السواتل بما يتماشى مع
خطة العمل من أجل تنفيذ مراقبة
ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة من
الفضاء ) (SWCEMعلى مراحل مع
تعزيز مشاركة المستخدمين النهائيين

تشغيل النظم اإلقليمية للتنبؤ الموضوعي دون الموسمي والموسمي؛ والتنسيق اإلقليمي لتقليص نطاق اإلسقاطات من السنوية إلى العقدية ونواتج توقع تغير المناخ
القرار 20
)(Cg-18

1.2.3

القرار 23
)(Cg-18
والقرار 20
)(Cg-18

1.2.3

لجنة علم المناخ
)(CCl

لجنة علم المناخ
)(CCl

المساهمة في تقييم السجالت
العالمية لظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة

المساهمة في تقييم السجالت العالمية
لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة

المساهمة في تقييم السجالت العالمية
لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة

المساهمة في آلية اعتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد طويلة
األمد

المساهمة في آلية اعتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد طويلة
األمد بما في ذلك تمديدها لتشمل

المساهمة في آلية اعتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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2021

2020

2023-2022

محطات الرصد الهيدرولوجي
النتيجة
اللجنة

1.3

)(SC-MINT

النتيجة

1.3.4

زيادة تطوير الخدمات دعما لإلدارة المستدامة للمياه
القرار 25
)،(Cg-18
لجنة الهيدرولوجيا
1.3
والقرار 5
)(CHy
)،(EC-71
المرفق 1

البيانات عالية الجودة تدعم العلوم :دعمت المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsجميع جوانب القياس الهيدرولوجي ،من جمع البيانات إلى إدارة البيانات إلى تقاسم البيانات

الفريق

)(SG-DIP

القرار 18
)(EC-70

1.3.4

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 5
)(CHy-15

1.3.4

القرار 25
)(Cg-18
القرار 17

1.3.4

اللجنة

)(SC-IMT

تحديث خطة عمل إطار إدارة
الجودة والالئحة الفنية من حيث
الجزء الخاص بلجنة البنية التحتية

الدورة االستثنائية
للجنة الهيدرولوجيا

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

استعراض واعتماد خطة تنفيذ
المبادرة العالمية لبيانات المياه
)(WWDI

إعداد تقرير عن الدور المتطور
للمركز العالمي لبيانات الجريان
السطحي ) ،(GRDCوالمركز الدولي
لتقييم موارد المياه الجوفية
) ،(IGRACومركز البيانات الدولي
بشأن هيدرولوجيا البحيرات
والخزانات )،(HYDROLARE
وعالقتها بالمنظمة ) (WMOفيما
يتعلق بمراقبة وقياس تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،ومساهماتها في
اإلطار ) (GFCSودعم نظام الرصد
الهيدرولوجي التابع للمنظمة
) ،(WHOSوالمرفق العالمي لدعم
القياس الهيدرولوجي )،(GHSF
والمبادرات الهيدرولوجية األخرى
إطالق مشروعات وطنية بشأن النظام
) (WHOSلتطوير ودعم بوابة النظام
على المستوى الوطني

االحتياجات المتعلقة بالمراكز
الهيدرولوجية اإلقليمية

مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من
النظام )(WHOS
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

إطالق بوابة النظام

)(EC-70

اللجنة

)(SC-ON

اللجنة

)(SC-MINT

اللجنة

)(SC-ON

النتيجة

اللجنة

1.3.5

)(SC-MINT

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1
القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1
القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

2021

1.3.4

1.3.4

1.3.4

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

إطالق معسكر االبتكار للقياس
الهيدرولوجي

)(CHy

)(CHy

)(WHOS

تمويل وإطالق خطة تشغيل النظام
العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية
بدء مشاريع جديدة لنظم رصد الدورة
) (WHYCOSالتابع للمركز
الهيدرولوجية )(HYCOS
الهيدرولوجي )(HydroHub
والمشاريع ذات األولوية

لجنة الهيدرولوجيا

لجنة الهيدرولوجيا

2023-2022

تنفيذ علم األرصاد الجوية والمناخ
والهيدرولوجيا ) (MCHوفقا ً
لألولويات والوحدات النموذجية
الجديدة

دمج علم األرصاد الجوية والمناخ
والهيدرولوجيا ) (MCHفي النظام
)(CDMS

يقدم العلم أساسا سليما للهيدرولوجيا التطبيقية :ت ُتاح للمرافق الوطنية للهيدرولوجية ) (NHSsأداة سهلة االستخدام لتقدير حاالت عدم اليقين في قياسات التصريف
القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3.5

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

استعراض خطة عمل مشروع تقييم
فعالية أداء معدات قياس التدفق
(المشروع العاشر) للتحقق من
إدراج أحدث أساليب وأدوات قياس
التدفق التي تستخدمها المرافق
الوطنية للهيدرولوجيا )(NHSs

إعداد تقرير عن تنفيذ خطة العمل
الحالية لمشروع تقييم فعالية أداء
معدات قياس التدفق (المشروع
العاشر) وتقديم مقترح لخطة عمل
جديدة إلى الجمعية الهيدرولوجية في
الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية )(Cg-Ex

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

1.3.6

اللجنة

)(SC-IMT

اللجنة

)(SC-ESMP

اللجنة

)(SC-ON

النتيجة

2.1.1

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(SG-GBON

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

41

2021

لدينا معارف شاملة بالموارد المائية في عالمنا :تشغيل المرحلة األولى من النظام ) (HydroSOSوإتاحة أدوات تقييم موارد المياه

القرار 25
)(Cg-18

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 2
القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 3

1.3.6

1.3.6

1.3.6

)(CHy

بدء تنفيذ النظام

)(HydroSOS

دعم اللجنة الدائمة ) (SC-HYDفي
إعداد المبادئ التوجيهية لتقييم موارد
المياه (الموقع الشبكي)

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

)(CHy

)(WRA

إعداد تقرير عن نتائج المرحلة
التجريبية للنظام العالمي التابع
للمنظمة بشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية )(HydroSOS

لجنة الهيدرولوجيا

لجنة الهيدرولوجيا

2023-2022

إعداد مفهوم تصميم الشبكات

إعداد إرشادات بشأن تصميم الشبكات

تنفيذ خطة تشغيل النظام ) (WIGOSللفترة :2023-2020
 °تعزيز النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSالذي يقدم رصدات لدعم جميع األولويات والبرامج ومجاالت التطبيق في المنظمة
 °زيادة بروز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى الصعيد الوطني وتعزيزه؛
 °زيادة تكامل الرصدات الصادرة عن المنظمة ) (WMOوعن مصادر غير تابعة للمنظمة ) (WMOعبر الحدود الوطنية واإلقليمية وتقاسمها بشكل مفتوح؛

)(WMO

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)(ICG-WIGOS

اعتماد خطة المرحلة التشغيلية
األولية للنظام )(WIGOS
) (2023-2020في الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي
)(EC-72

خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام
) :(2023-2020) (WIGOSحالة
التنفيذ مقابل الخطة مع التوصيات

خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام
) :(2023-2020) (WIGOSتنفيذ
الخطة مشفوعة بقرارات بشأن
الخطوات التالية للفترة 2027-2024
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 35
)(Cg-18
والقرار 36
)(Cg-18

2.1.1

القرار 34
)(Cg-18
والقرار 36
)(Cg-18

2.1.1

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

لجنة أو برنامج
المنشأ

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)(ICG-WIGOS

مجلس التحرير
التابع لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
(ICG-WIGOS
)EdB

2020

إدخال تعديالت على مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )( (WIGOSمطبوع
المنظمة رقم  )1160العتمادها في
دورة المجلس التنفيذي EC-72؛
إعداد إجراءات لمصدري محددات
هوية النظام )(WSI) (WIGOS
الذين يتمتعون بسلطة تفويض (فيما
يتعلق بالمرجع والدليل)؛ صياغة
الجدول الزمني لتنفيذ محدد هوية
النظام ) (WIGOSوإبالغ المجلس
التنفيذي به من خالل دعوة
األعضاء إلى اتخاذ إجراءات وفقا ً
لذلك.
شبكة الرصد األساسي العالمية
) :(GBONإدخال تعديالت على
مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  )1160ليعكس
متطلبات وعمليات الشبكة
) (GBONفيما يتعلق بالترشيح
واالستعراض واعتماد التشكيل؛
آلية تمويل الشبكة )(GBON
وأنشطة تطوير القدرات؛ اعت ُمدت
جميعا ً في دورة المجلس التنفيذي

2021

محدد الهوية ) :(WSIتوصيات لكل
درس من الدروس المستفادة من تنفيذ
الجدول الزمني المقدم إلى المؤتمر

2023-2022

محدد الهوية ) :(WSIاستكمال التنفيذ؛
أو بشكل أكثر تفصيالً :حل القضايا
الفنية واعتماد نظام جديد؛ وإعداد
سياسة إلصدار بطاقات الهوية
المحددة ،واعتمادها وتنفيذها من جانب
األعضاء

الشبكة ) :(GBONقرار المؤتمر
بشأن التكوين األولي للشبكة
)(GBON؛ قرارات االتحادات
اإلقليمية بشأن تكوين شبكات الرصد
األساسي اإلقليمية )(RBONs

الشبكة ) :(GBONقرار المؤتمر بشأن
تكوين الشبكة )(GBON؛ قرارات
االتحادات اإلقليمية بشأن تكوين
شبكات الرصد األساسي اإلقليمية
)(RBONs؛ تنفيذ الشبكة )(GBON
والشبكة ) (RBONفي جميع األقاليم

النظام ) ‘1’ :(WIGOSتقييم األدوات
القائمة لتحليل وعرض النظام
)(WDQMS؛ وتحديد أدوات جديدة؛
’ ‘2دمج مكونات النظام )(WIGOS
اإلضافية في النظام )(WDQMS؛
’ ‘3إتاحة أدوات عبر النظام

استكمال النظام ) (WDQMSأو بشكل
أكثر تفصيالً :التشغيل الكامل لجميع
مكونات الوقت الفعلي األساسية للنظام
العالمي للرصد؛ وستوضع عمليات
وطنية للتعامل مع القضايا والحوادث
الواردة من النظام )(WDQMS؛

)(EC-72

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة

نظام مراقبة جودة بيانات النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) :(WDQMSإعداد
مجموعة أولية من أدوات النظام
)(WDQMS؛ أشار المجلس
التنفيذي إلى مواصفات األدوات

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ
)(ICG-WIGOS

القرار 37
)(Cg-18
2.1.1
والقرار 41
)(Cg-18

فرقة المهام المعنية
ببيانات المحيطات
) (TT-ODوالتابعة
لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)،(ICG-WIGOS
فرقة المشروعات
المعنية باألداة

2020

اإلضافية

وضع استراتيجية األداة OSCAR
بشأن منصة األداة  OSCARفي

صيغتها النهائية واعتمادها من قِّبل
المجلس التنفيذي؛ وضع نموذج
تمويل منصة األداة  OSCARفي
صيغته النهائية وإخطار المجلس
التنفيذي به ،من خالل الدعوة إلى
تقديم مساهمات من جانب األعضاء

43

2021

2023-2022

) (WDQMSتقدم معلومات عن
امتثال األعضاء لمعايير الرصد
وأفضل الممارسات وسياسة البيانات
في المنظمة )(WMO

وستكون للنظام ) (WDQMSعلى أقل
تقدير برامج تجريبية تعمل لجميع
مكونات النظام ).(WIGOS

استراتيجية األداة :OSCAR
’ ‘1تطوير منصة األداة OSCAR
وفقا ً الستراتيجية األداة  ،OSCARبما
في ذلك ’ ‘1قيام بعض األعضاء
التشغيل الكامل لمنصة األداة
بتنفيذ الواجهات من آلة إلى آلة في
 OSCARوفقا ً لالستراتيجية
األداة OSCAR؛ ’ ‘2وضع إطار
لتطوير األداة  /OSCARالفضاء
ودمجها مع المكونات األخرى لألداة
OSCAR؛ ’ ‘3مراقبة أداء وتطور
األداة .OSCAR

OSCAR

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)،(ICG-WIGOS
واالتحادات اإلقليمية

إنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (RWCsلالتحاد اإلقليمي الثاني
والثالث والقطب الجنوبي (نهاية
عام  .)2020إعداد خطة إلنشاء
مراكز ) (RWCsلالتحاد اإلقليمي
األول واالتحاد اإلقليمي الخامس

سيتم إنشاء وتشغيل مراكز إقليمية
للنظام ) (WIGOSفي كل إقليم،
وسينتمي جميع األعضاء إلى أحد
المراكز )(RWC
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.1.2

القرار

°
°
°
°
°

تعزيز القدرات على تحديد الثغرات في نظم الرصد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية في سياق احتياجات وقضايا المستخدمين ،وما إلى ذلك؛
تعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الوطني واإلقليمي؛
تعزيز االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛
تحسين القدرات البشرية والفنية لدى جميع أعضاء المنظمة ) (WMOلتخطيط وتنفيذ وتشغيل النظام )(WIGOS؛
تحسين توافر بيانات الرصد والبيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSوجودتها.

القرار 39
)(Cg-17

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
) ،(JSG-GCOSوالفريق
)(SG-GBON

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 23
)(Cg-18
القرار20
)(Cg-18
القرار 51
)(Cg-18

2.1.2

2.1.2

2.1.2

)(SC-ON
والقرار 37
)(Cg-18

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

القرار 34
)(Cg-18

اللجنة

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSوفريق
التنسيق المشترك
بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي
المتكامل للرصد
التابع للمنظمة

إنشاء شبكة سطحية مرجعية تابعة
للنظام العالمي لرصد المناخ
)(GSRN؛ وتحديد المحطات
المرشحة؛ والدعوة إلى إنشاء
مراكز ريادة
الرصدات المناخية ‘1’ :استعراض
متطلبات النظام )(GCOS؛
’ ‘2صياغة مشروع حالة النظام
)(GCOS؛ ’ ‘3إعداد مقترح لخطة
تنفيذ شبكات المناخ السطحية
المرجعية؛ ’ ‘4االعتراف بمحطات
الرصد طبقا ً آللية اعتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد طويلة
األمد (القرار )(Cg-18) 23؛
’ ‘5التقدم المحرز فيما يتعلق
بتطوير شبكات الرصد الطوعية؛
’ ‘6مساعدة األعضاء.
إعداد إرشادات لألعضاء بشأن
تنفيذ الشبكة ) (GBONوالشبكات
) :(RBONsإجراء تقييمات امتثال
نظم الرصد بحلول عام 2020؛

تخطيط وتنظيم اجتماعات لتنفيذ
وتنسيق الشبكة ).(GSRN
الرصدات المناخية ‘1’ :نشر تقرير
الحالة للنظام )(GCOS؛ ’ ‘2تحديث
متطلبات النظام )(GCOS؛
’ ‘3صياغة خطة تنفيذ جديدة للنظام
)(GCOS؛ ’ ‘4إعداد خطة تنفيذ
لشبكات المناخ السطحية المرجعية؛
’ ‘5االعتراف بمحطات الرصد طبقا ً
آللية اعتراف المنظمة )(WMO
بمحطات الرصد طويلة األمد
(القرار )(Cg-18) 23؛ ’ ‘6التقدم
المحرز فيما يتعلق بتطوير شبكات
الرصد الطوعية
)أ) إجراء تقييمات امتثال نظم الرصد
لعام 2021؛ (ب) إجراء تقييمات
لكفاءات وثغرات مكونات
السطح/الفضاء المجمعة؛ )ج)
االضطالع بأنشطة استكمال الشبكة
) (GBONوالشبكات )(RBONs؛ )د)
مراقبة وتقييم الشبكة )(GBON

مراقبة المناخ :نشر خطة تنفيذ النظام
) (GCOSالجديدة

تنفيذ الشبكة ) (GBONوالشبكات
) (RBONsفي جميع األقاليم

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

القرار 39
)(Cg-18

الرصدات من على متن الطائرات:
’ ‘1االرتقاء ببرنامج الرصدات من
على متن الطائرات وتطويره؛
’ ‘2تنفيذ تشغيل مراكز البيانات
العالمية للرصدات من على متن
الطائرات؛ ’ ‘3النهوض بخطة التنفيذ
العالمية بشأن إعادة بث بيانات
األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات )( (AMDARمشروع
االستراتيجية وخطة التنفيذ)؛ ’ ‘4تنفيذ
الرصدات من على متن الطائرات
للمراكز الرئيسية والنظام
) (WDQMSفيما يتعلق بالرصدات
من على متن الطائرات؛

فرقة المهام المعنية
بالبرنامج التعاوني
المشترك بين
المنظمة )(WMO
والرابطة )(IATA
بشأن البرنامج
)(AMDAR

)،(TT-WICAP
ولجنة النظم
األساسية )(CBS

2.1.2

2021

2023-2022

والشبكات )(RBONs؛
)هـ) االضطالع بأنشطة تدريبية
لألقاليم التي تحتاج إلى تدريب

)(ICG-WIGOS

2.1.2

45

الرصدات من على متن الطائرات:
استعراض وتحديث مشروع المواد
فرقة الخبراء
التنظيمية واإلرشادية فيما يتعلق
المشتركة بين
بالرصدات من على متن الطائرات
البرامج التابعة
بما يتماشى مع إجراءات المنظمة
للجنة النظم
) (1) :(WMOمطبوع المنظمة رقم
األساسية )(CBS
 ،1200دليل الرصدات من على
والمعنية بنظم
متن الطائرات؛ ) (2مطبوع
الرصد من على
المنظمة رقم  ،8الجزء الثاني،
متن الطائرات
) (CBS IPET-ABOالفصل  (3) ،3مرجع ودليل النظام
)(WIGOS

الرصدات من على متن الطائرات:
استعراض وتحديث مشروع المواد
التنظيمية واإلرشادية فيما يتعلق
بالرصدات من على متن الطائرات
بما يتماشى مع إجراءات المنظمة
) (1) :(WMOمطبوع المنظمة رقم
 ،1200دليل الرصدات من على متن
الطائرات؛ ) (2مطبوع المنظمة رقم
 ،8الجزء الثاني ،الفصل ،3
) (3مرجع ودليل النظام )(WIGOS

الرصدات من على متن الطائرات:
’ ‘1إعداد تقرير عن تنفيذ وتشغيل
مراكز البيانات العالمية

الرصدات من على متن الطائرات:
نشر النسخة المحدثة من المواد
التنظيمية واإلرشادية فيما يتعلق
بالرصدات من على متن الطائرات بما
يتماشى مع إجراءات المنظمة
) (1) :(WMOمطبوع المنظمة رقم
 ،1200دليل الرصدات من على متن
الطائرات؛ ) (2مطبوع المنظمة
رقم  ،8الجزء الثاني ،الفصل ،3
) (3مرجع ودليل النظام )(WIGOS
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.1.2

2.1.2

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

الرصدات من على متن الطائرات:
إتاحة بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cعلى النظام
العالمي لالتصاالت السلكية
والالسلكية ) :(GTSتنسيق توفير
فرقة الخبراء
وإدارة البيانات المشتقة من عقد
بين
المشتركة
االستطالع التابع التلقائي ADS-C
التابعة
البرامج
على النظام ) (1) :(GTSالتعاون
النظم
للجنة
مع شبكة مرافق األرصاد الجوية
األساسية )(CBS
األوروبية )(EUMETNET
والمعنية بنظم
والجمعية الدولية لالتصاالت في
على
الرصد من
مجال الطيران ) (SITAللحصول
الطائرات
متن
على بيانات عقد االستطالع التابع
)(CBS IPET-ABO
التلقائي  ADS-Cوإتاحتها في
النظام )(GTS؛ ) (2البحث في
استيفاء متطلبات الوفاء بتكاليف
بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cفي المستقبل.
الرصدات من على متن الطائرات:
تطوير تكنولوجيا المركبات الجوية
غير المأهولة ) (UAVللعمليات:
فرقة الخبراء
تحديث دليل اللجنة )(CIMO؛
بين
المشتركة
والتقرير مع التوصيات (1) :دراسة
التابعة
البرامج
وتقرير بشأن تطبيقات المركبات
النظم
للجنة
) (UAVsالمحتملة في مجال
األساسية )(CBS
األرصاد الجوية ألغراض تطبيقات
والمعنية بنظم
النظام )(WIGOS؛ ) (2دراسة
على
الرصد من
وتقرير عن تطورات الطيران
الطائرات
متن
)( (CBS IPET-ABOإدارة الطيران االتحادية )/FAA
الهيئة األوروبية لسالمة الطيران
) )(EASAفيما يتعلق بالمركبات
) (UAVوالمجال الجوي المشترك؛

2021

2023-2022

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020
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2021

) (3تنظيم وعقد حلقة عمل
(الميزانية 30 000 :فرنك
سويسري) بشأن استخدام المركبات
الجوية غير المأهولة )(UAVs
إلجراء رصدات األرصاد الجوية
التطبيقية.

2.1.2

فرقة الخبراء التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم
الرصد السطحية
)،(CBS ET-SBO
ومجلس التحرير
التابع لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة

استعراض وتحديث المواد
التنظيمية لنظم الرصد السطحية:
) (1المواد التنظيمية لنظم المسابير
الراديوية في مرجع النظام العالمي
للرصد ) (GOSودليل النظام
العالمي للرصد )(GOS؛ وإعداد
مواد تستند إلى نتائج استعراض
التوصيات الذي أجرته فرقة
الخبراء )(ET-SBO

استعراض وتحديث المواد التنظيمية
لنظم الرصد السطحية (1) :إعداد
مواد إرشادية بشأن رادار مقياس
سرعة الرياح ) (RWPوتقديم
توصيات بشأن المواد الحالية على أن
يتم توحيدها أو تطوير مواد جديدة؛
) (2تقديم توصيات إلعداد مواد
إرشادية للتمكين من التشغيل المستدام
للشبكة ) (RBONفي أقل البدان نموا ً

(ICG-WIGOS
)EdB

2.1.2

فرقة الخبراء التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم
الرصد السطحية
)(CBS ET-SBO

إدارة عملية إجراء تقييم التغييرات
في جدولة المسابير الراديوية على
النحو المحدد في اإلجراء  G10من
اإلجراءات المتعلقة بالمسائل
النوعية الواردة في خطة تنفيذ
تطوير النظم العالمية للرصد
) (1) :(EGOS-IPاستكمال تعريف
خطة المشروع؛ ) (2تحديد
األعضاء المستعدين لالضطالع
بجداول الصعود المنقحة واالتفاق

إدارة عملية إجراء تقييم التغييرات
في جدولة المسابير الراديوية على
النحو المحدد في اإلجراء  G10من
اإلجراءات المتعلقة بالمسائل النوعية
الواردة في خطة التنفيذ ):(EGOS-IP
) (1تحريك جدول الصعود المنقح
وإجراء تقييم للجدول الزمني المنقح؛
) (2اإلبالغ عن النتائج في حلقة عمل
معنية بتأثيرات التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPومنتديات مناسبة أخرى.

2023-2022
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

على الجدول الزمني؛ ) (3إشراك
مجاالت التطبيق في تقييم الجدول
الزمني المنقح

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(JSG-GCOS

القرار 39
)(Cg-17

2.1.2

(يتوافق مع
الفقرة )1.2.16

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

تقديم تقارير عن التقدم المحرز إلى
االتفاقية ) /(UNFCCCالهيئة
الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ) (SBSTAبشأن حالة
رصدات المناخ العالمية فيما يتعلق
بالغالف الجوي والمحيطات
واألراضي.

نشر النسخة الرابعة من تقرير الحالة
للنظام )(SR4) (GCOS

نشر النسخة الرابة من خطة تنفيذ
النظام )(IP4) (GCOS

 °تنفيذ المهمة الفضائية التشغيلية بما يتماشى مع رؤية النظام ) (WIGOSلعام
 °إعداد استراتيجية وخطة لدمج البيانات الموقعية وبيانات االستشعار عن بُعد ،مع التركيز على بعض المتغيرات (حرارة سطح البحر ) ،(SSTومتجهات الرياح السطحية،
ومستوى سطح البحر ،والواسمات  ،Tوالجليد البحري) والتطبيقات (الجفاف ،وحرائق الغابات ،واآلثار الساحلية وغيرها من اآلثار المتعلقة بالطقس)
 °تناول الرصدات الساتلية لسلسلة قيمة الخدمات المناخية بشكل كامل؛ وفهم أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة وآليات التنسيق .وتنفيذ البنية المادية لمراقبة المناخ من
الفضاء بعد تحديد الثغرات الرئيسة في سلسلة القيمة المناخية من السواتل من أجل اتخاذ القرارات وسدها .وستتضمن النتيجة :تحليل الثغرات ،ووضع إرشادات ،وتقديم تقارير
إلى اللجنة ) (CEOSوالفريق ) ،(CGMSوإجراءات تتخذها وكاالت الفضاء
 °إعداد إرشادات بشأن تقنيات المعايرة والقياس ،بما في ذلك نتائج المقارنة لضمان مالءمة القياسات القابلة للتبع للغرض.
2040

النتيجة

اللجنة

2.1.3

)(SC-ON

القرار 51
)(Cg-18
والقرار 54
)(Cg-18

2.1.3

لجنة النظم األساسية
)(CBS

 مدخالت بشأن النظم الفضائية منأجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار 38
) ،)(Cg-18والهدف االستراتيجي
 2.1من خطة التشغيل
 مدخالت بشأن النظم الفضائيةلتحديث بيانات إرشادات مجاالت
التطبيق في المنظمة )(WMO
وإعداد بيانات إرشادات جديدة

 مدخالت بشأن النظم الفضائية منأجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار 38
) ،)(Cg-18والهدف االستراتيجي 2.1
من خطة التشغيل
 مدخالت بشأن النظم الفضائيةلتحديث بيانات إرشادات مجاالت
التطبيق في المنظمة ) (WMOوإعداد
بيانات إرشادات جديدة لثالثة مجاالت

 مدخالت بشأن النظم الفضائية منأجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار 38
) ،)(Cg-18والهدف االستراتيجي 2.1
من خطة التشغيل
 مدخالت بشأن النظم الفضائيةلتحديث بيانات إرشادات مجاالت
التطبيق في المنظمة ) (WMOوإعداد
بيانات إرشادات جديدة لثالثة

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 5
)(Cg-XIV

2.1.3

القرار 52
)(Cg-18

2.1.3

لجنة أو برنامج
المنشأ

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
) /(CBSفرقة
الخبراء المشتركة
بين البرامج
والمعنية باستخدام
السواتل ونواتجها
)/(IPET-SUP
مكتب البرنامج
الفضائي للمنظمة
)(SAT
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2020

2021

2023-2022

لثالثة مجاالت من مجاالت التطبيق
ذات الصلة بالمراقبة العالمية
للغالف الجوي ).(GAW
 تناول سلسلة قيمة الخدماتالمناخية بشكل كامل عن طريق
رصد السواتل؛ وفهم أدوار
ومسؤوليات الجهات الفاعلة وآليات
التنسيق (القرار ،(Cg-18) 51
والهدف االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل.
الوصول إلى البيانات والنواتج
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ الخدمة
العالمية المتكاملة لبث البيانات
)(IGDDS؛ وتحسين التنسيق/
التكامل مع النظام )(WIS؛
’ ‘2تنسيق ودعم مجموعات
متطلبات البيانات الساتلية اإلقليمية
التابعة للمنظمة )(WMO

من مجال التطبيق ذات الصلة
بالمراقبة العالمية للغالف الجوي
).(GAW
 تناول سلسلة قيمة الخدمات المناخيةعن طريق رصد السواتل؛ وتحديد
الثغرات الرئيسية في سلسلة القيمة
المناخية من السواتل من أجل اتخاذ
القرارات وسدها( .القرار ،(Cg-18) 51
والهدف االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل.

مجاالت من مجال التطبيق ذات
الصلة بالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ).(GAW
 تناول سلسلة قيمة الخدمات المناخيةعن طريق رصد السواتل؛ واتخاذ
إجراءات من جانب وكاالت الفضاء
(القرار  ،(Cg-18) 51والهدف
االستراتيجي  2.1من خطة التشغيل.

الوصول إلى البيانات والنواتج
الوصول إلى البيانات والنواتج
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ الخدمة
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ الخدمة
العالمية )(IGDDS؛ وتحسين التنسيق /العالمية )(IGDDS؛ وتحسين التنسيق/
التكامل مع النظام )(WIS؛ ’ ‘2تنسيق التكامل مع النظام )(WIS؛ ’ ‘2تنسيق
ودعم مجموعات متطلبات البيانات
ودعم مجموعات متطلبات البيانات
الساتلية اإلقليمية التابعة للمنظمة
الساتلية اإلقليمية التابعة للمنظمة
)(WMO

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
استراتيجية المختبر االفتراضي
استراتيجية المختبر االفتراضي
للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
للتعليم والتدريب في مجال األرصاد
الجوية الساتلية للفترة 2024-2020
الجوية الساتلية للفترة 2024-2020
والمشترك بين المنظمة )(WMO
والمشترك بين المنظمة )(WMO
وفريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية
وفريق تنسيق سواتل األرصاد
)( (CGMSالقرار (Cg-18) 52؛
الجوية )( (CGMSالقرار 52
’ ‘2وتعزيز التنسيق مع مكتب التعليم
)(Cg-18؛ ’ ‘2وتعزيز التنسيق مع
والتدريب ) (ETRفي اإلطار ،مع
مكتب التعليم والتدريب )(ETR
التركيز على البلدان النامية والبلدان
في اإلطار
األقل نموا ً

)(WMO

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
استراتيجية المختبر االفتراضي للتعليم
والتدريب في مجال األرصاد الجوية
الساتلية للفترة  2024-2020والمشترك
بين المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق
سواتل األرصاد الجوية )(CGMS
(القرار (Cg-18) 52؛ ’ ‘2وتعزيز
التنسيق مع مكتب التعليم والتدريب
) (ETRفي اإلطار
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

القرار 53
)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.1.3

لجنة أو برنامج
المنشأ

لجنة األرصاد
الجوية للطيران
) /CAeMلجنة
النظم األساسية
)(CBS

النتيجة

2.1.4

2020

التقدم المحرز بشأن دمج خدمات
الطقس الفضائي في النظام
) (WIGOSوالنظام ) (WISبما
يتماشى مع خطة السنوات األربع
ألنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة
بالطقس الفضائي 2023-2020
(القرار .)(Cg-18) 53

)(JSG-GCOS

التقدم المحرز بشأن دمج خدمات
الطقس الفضائي في النظام )(WIGOS
والنظام ) (WISبما يتماشى مع خطة
السنوات األربع ألنشطة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالطقس الفضائي
( 2023-2020القرار .)(Cg-18) 53

االستجابة لرؤية النظام ) (WIGOSلعام  2040خالل الفترة  ،2023-2020بما في ذلك النظر في متطلبات التنبؤ بنظام األرض والخدمات الحضرية
الدورة الرابعة لتقييم واستعراض
النظام ) :(GCOSقيام أفرقة
الخبراء باستعراض متطلبات
المتغيرات المناخية األساسية
)(ECV؛ وصياغة تقرير الحالة
الرابع للنظام )(GCOS

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق

2021

التقدم المحرز بشأن دمج خدمات
الطقس الفضائي في النظام
) (WIGOSوالنظام ) (WISبما
يتماشى مع خطة السنوات األربع
ألنشطة المنظمة ) (WMOالمتعلقة
بالطقس الفضائي 2023-2020
(القرار .)(Cg-18) 53

2023-2022

القرار 39
)(Cg-17

2.1.4

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

مقرر الدورة الثانية والسبعين
للمجلس التنفيذي ) :(EC-72اعتماد
خطة عمل للنظام ) (GCOSبشأن
تقرير الحالة الرابع وخطة التنفيذ
الرابعة؛ إذ يرحب بمؤتمر رصدات
المناخ؛ يوصى بتقديم النسخ النهائية
من تقرير الحالة وخطة التنفيذ إلى
اللجان الفنية؛ وإذ يرحب بحلقات
العمل اإلقليمية المشتركة بين النظام
) (GCOSوالنظام )(WIGOS
ويدعمها

تنظيم مؤتمر ثان بشأن رصدات
المناخ (تشرين األول /أكتوبر
.)2021
وضع الصيغة النهائية على تقرير
الحالة الرابع للنظام ).(GCOS
صياغة خطة التنفيذ الرابعة للنظام
).(GCOS
الدورة الثالثة والسبعون للمجلس
التنفيذي ) :(EC-73إذ يؤيد تقرير
الحالة الرابع ،يقرر دعم عملية
استعراض خطة التنفيذ بشكل نشط
ويدعو األعضاء إلى استعراض
المسودة.

وضع الصيغة النهائية على خطة
التنفيذ الرابعة للنظام ).(GCOS
الدورة الرابعة والسبعون للمجلس
التنفيذي ) :(EC-74يرحب بخطة
التنفيذ الجديدة ،ويقرر دعم إعداد
اإلجراءات استنادا ً إلى خطة التنفيذ
الرابعة للنظام )(GCOS؛ أقر بأن
اللجان الفنية قد قررت دعم
اإلجراءات ذات الصلة؛ يعتمد
اإلجراءات المتعلقة بالمنظمة )(WMO
ونظم الرصد التي تنسقها المنظمة
) .(WMOيُرجى من األمين العام
للمنظمة ) (WMOتقديم إرشادات إلى
األعضاء بشأن هذه اإلجراءات.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 38
)(Cg-18
2.1.4
والقرار 40
)(Cg-18

اللجنة

لجنة أو برنامج
المنشأ

لجنة النظم األساسية
)(CBS

)(SC-ON
القرار 38
)(Cg-18
2.1.4
والقرار 40
)(Cg-18

القرار 1
)(Cg-18
2.1.4
والقرار 32
)(Cg-18

لجنة النظم األساسية
)(CBS

2020

االستعراض المستمر للمتطلبات:
’ ‘1وضع مبادئ وخطة إعادة
تصميم االستعراض المستمر
للمتطلبات مع مراعاة تحليل نظام
األرض ،والتنبؤ به وتوقعه ،بما في
ذلك خطة لتطوير األداة /OSCAR
المتطلبات لمراعاة هذه المتطلبات؛
’ ‘2استعراض نتائج دراسات تأثير
التنبؤ العددي بالطقس )(NWP
والتشجيع على إجراء دراسات
جديدة تتناول قائمة جديدة من
المسائل العلمية؛ ’ ‘3تحديث
متطلبات المستخدمين من الرصدات
وبيانات إرشادات مجالين من
مجاالت التطبيق
االستجابة لرؤية النظام )(WIGOS
لعام  ‘1’ :2040خطة عمل لجنة
البنية التحتية المقابلة؛ ’ ‘2صياغة
إرشادات لألعضاء لكل تقييم من
تقييمات االستعراض المستمر
للمتطلبات (تحليل الثغرات،
ودراسات األثر) وتقييم احتياجات
الرصد فيما يتعلق بالخدمات
الحضرية؛ ’ ‘2صياغة إرشادات
محدثة بشأن تصميم شبكات الرصد
والتوعية

51

2023-2022

2021

االستعراض المستمر للمتطلبات:
’ ‘1إعداد منهجية وخطة لتنسيق
األنشطة المتعلقة بأثر نظم الرصد
على تحليل نظام األرض والتنبؤ به
وتوقعه؛ ’ ‘2إعداد منهجية لتقييم األثر
حسب تكلفة الرصدات؛ ’ ‘3تحديث
متطلبات المستخدمين من الرصدات
وبيانات إرشادات مجالين من مجاالت
التطبيق

االستجابة لرؤية النظام
لعام  ‘1’ :2040اعتماد إرشادات
األعضاء لكل تقييم من تقييمات
االستعراض المستمر للمتطلبات
(تحليل الثغرات ،ودراسات األثر)
وتقييم احتياجات الرصد فيما يتعلق
بالخدمات الحضرية؛ ’ ‘2اعتماد
اإلرشادات المحدثة بشأن تصميم
شبكات الرصد والتوعية
)(WIGOS

الرصدات الحضرية ‘1’ :صياغة
استراتيجية وإرشادات بشأن
الرصدات الحضرية؛ ’ ‘2تقييم آخر
التطورات في مجال الرصدات
الموقعية وتحليل متطلبات
المستخدمين النهائيين فيما يتعلق

الرصدات الحضرية :اعتماد
االستراتيجية واإلرشادات بشأن
الرصدات الحضرية؛
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

بالرصدات الحضرية

النتيجة

اللجنة

2.1.5

)(SC-MINT

 °إعداد معايير وإرشادات بشأن الرصدات ،والممارسات التشغيلية ومراقبة أداء النظم ،والمعايرة واختبار األدوات ،والجوانب المتعلقة بالبيانات في رصدات نظام األرض
والقياسات القابلة للتبع والمالئمة للغرض ،خاصة المستمدة من البيئات المتطرفة والقاسية والمناطق النائية (بما في ذلك المحيطات ،والمناطق القطبية ،والمناطق
الجبلية العالية).
 °تطوير تقنيات قياس جديدة وناشئة وأساليب قياس مبتكرة وغير تقليدية (مثل رصدات الغالف الجليدي ،والتكنولوجيات الرادارية ،واالستشعار عن بعد من سطح األرض،
والمركبات ذاتية التحكم ،وأجهزة القياس ،ومراصد المواطنين) .وتحديث المعايير القائمة لتعكس التكنولوجيات اآلخذة في التطور ،مع التركيز على الهطول (النطاقات الزمنية
والمراحل المختلفة) وأدوات معينة (من قبيل االستشعار عن بُعد ،بما في ذلك الرادارات).
 °إعداد إرشادات بشأن تقنيات المعايرة والقياس ،بما في ذلك نتائج المقارنة لضمان إجراء قياسات قابلة للتبع ومالئمة للغرض.
تبسيط المواد التنظيمية واإلرشادية
للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بالقياسات:
تبسيط المواد التنظيمية واإلرشادية
’ ‘1وضع الصيغة النهائية على
للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بالقياسات:
استراتيجية تحديث المطبوعات فيما
تبسيط المواد التنظيمية واإلرشادية
يتعلق بأوجه عدم اليقين في القياسات ‘1’ .تنسيق متطلبات عدم اليقين فيما
لجنة أدوات وطرق للمنظمة ) (WMOالمتعلقة
القرار 43
2.1.5
’ ‘2إعداد إرشادات بشأن كيفية ضمان بين مطبوعات المنظمة )( (WMOبما
)(Cg-18
بالقياسات ‘1’ :تصنيف جودة
الرصد )(CIMO
في ذلك مخططات التصنيف).
أن تلبي القياسات متطلبات مجال
القياسات.
’ ‘2إعداد إرشادات بشأن تنفيذ
التطبيق ‘3’ .تحديث معايير البيانات
مخططات التصنيف.
الشرحية للنظام )( (WIGOSوكذلك
إبراز تبادل بيانات الطقس الرادارية
وتصنيف جودة القياسات).
تحديث مطبوع المنظمة رقم ،8
’ ‘1تحديث مطبوع المنظمة رقم :8
اعتماد إصدار عام :2020
’ ‘1تحديث مطبوع المنظمة رقم :8
اعتماد إصدار عام  .2021عدة
’ ‘1المجلد الرابع (الرصدات
اعتماد إصدار عام  .2023عدة فصول
فصول في المجلدات األول (مثل
الساتلية)؛ ’ ‘2اعتماد اإلجراءات
في المجلدات األول والثاني والثالث.
لجنة أدوات وطرق
القرار 43
2.1.5
الفصل  – 6هطول األمطار) والثاني
المنقحة للتحديث؛ ’ ‘3اعتماد
)(Cg-18
’ ‘2تجهيز خطة للتحديث القادم :تحديد
الرصد )(CIMO
اإلجراءات المنقحة لتحديث مطبوع والثالث والرابع ‘2’ .إتاحة نتائج
الفصول المراد تحديثها ،وتحديد
الدراسة االستقصائية لتحديد أولويات
المنظمة رقم 8؛ ’ ‘4إجراء دراسة
الخبراء.
األنشطة المستقبلية.
استقصائية بشأن استخدام مطبوع
المنظمة رقم .8

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
ممارسات القياس :تحديد مجاالت
العمل بالتعاون مع األطراف
المعنية (من قبيل المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )،(GCW
والمجتمع الزراعي-رطوبة التربة،
المناخ ،الهيدرولوجيا ،المراقبة
العالمية للغالف الجوي )،(GAW
وشبكة اإلشعاع السطحي المرجعية
) ،(BSRNوما إلى ذلك)

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

53

2021

2023-2022

إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
ممارسات القياس ‘1’ :اعتماد دليل
ممارسات القياس ‘1’ :نشر مواد
أفضل الممارسات الرادارية؛
إرشادية بشأن رطوبة التربة؛
’ ‘2قضايا تداخل رادارات الطقس
’ ‘2وضع إجراءات الختبار أداء
’ ‘3قياسات الهواء العلوي باستخدام
محطات األرصاد الجوية األوتوماتية
الواسمات السلبية العاملة بالموجات
)( (AWSبما في ذلك المحطات
الدقيقة؛ ’ ‘4التداخل بين واسمات
) (AWSمنخفضة التكلفة) ’ ‘3إبراز
الرياح الرادارية ومزارع الرياح
أفضل الممارسات المتعلقة بالشبكة
’ ‘5توسيم بخار الماء المتكامل
)(IWV؛ ’ ‘6إعداد مواد إرشادية بشأن ) (BSRNفي دليل اللجنة )،(CIMO
حسب االقتضاء.
أداء محطات األرصاد الجوية
األوتوماتية ) (AWSالمنخفضة التكلفة
تبادل بيانات رادارات الطقس
) (WRDEبالتعاون مع اللجنة الدائمة
لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة
) (SC-ONواللجنة الدائمة إلدارة
المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

) ‘1’ :(SC-IMTنموذج تبادل بيانات
رادارات الطقس ) (WRDEوأفضل
الممارسات في هذا الشأن في دليل
أفضل الممارسات )(BPG؛ ’ ‘2إدارة
نموذج بيانات رادارات الطقس

تعزيز نموذج تبادل بيانات رادارات
الطقس ) (WRDEالستخدامه .جمع
الخبرات .تعديل الممارسات /النموذج
المقترح ،إذا لزم األمر

)(WRDE

وضع معايير مشتركة بين المنظمة
) (WMOوالمنظمة ) :(ISOتحديد
معايير للتطوير المشترك بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة ).(ISO

وضع معايير مشتركة بين المنظمة
) (WMOوالمنظمة ) :(ISOمعايير
االعتماد (إذا استكملت) ومعلومات
عن حالة إعداد المعايير المشتركة
بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة
).(ISO
إعداد إطار الكفاءة لرصدات الليدار

وضع معايير مشتركة بين المنظمة
) (WMOوالمنظمة ) :(ISOمعايير
االعتماد (إذا استكملت) ومعلومات
عن حالة إعداد المعايير المشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة ).(ISO
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

[للعلم] تتبع قياسات اإلشعاع
الشمسي واألرضي :المقارنة بين
أدوات اإلشعاع (المقارنة الدولية
الثالثة عشرة لمقاييس إشعاع
الشمس المباشر ) (IPCوالمقارنة
الدولية الثالثة لمقياس اإلشعاع
األرضي ) )(IPgCالمقرر
إجراؤهما في أيلول/سبتمبر –
تشرين األول/أكتوبر .2020

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

امتثال المراكز التي تعينها المنظمة
) ‘1’ :(WMOإتاحة نتائج تقييمات
مركز األدوات اإلقليمي )(RIC
ألفرقة اإلدارة التابعة لالتحادات
اإلقليمية ‘2’ .تحديث مخطط التقييم
للمركز )( (RICوفقا ً للمعيار
 ‘3’ )ISO/IEC 17025/2015إعداد
نموذج اإلبالغ الخاص بالمركز
اإلقليمي للبحوث )(RRC

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تعزيز المراكز ) (RICsومختبرات
المعايرة ‘1’ :تخطيط المقارنة فيما
بين المختبرات لالتحاد اإلقليمي
األول ،وربما االتحاد اإلقليمي
الثالث ’ ‘2إعداد إرشادات بشأن
تقنيات المعايرة والقياس ،بما في
ذلك نتائج المقارنة فيما بين

2021

2023-2022

تتبع قياسات اإلشعاع الشمسي
ي المقارنة
واألرضي ‘1’ :نشر تقرير ْ
) (IPCالثالثة عشرة والمقارنة
) (IPgCالثالثة ‘2’ .إعداد توصيات
بشأن مستقبل المرجع العالمي لقياس
األشعة ) ،(WRRومجموعة
البيرجيومترات المعيارية العالمية
لألشعة تحت الحمراء ) (WISGلكي
يعتمدها المؤتمر.

تتبع قياسات اإلشعاع الشمسي
واألرضي :تعديل المواد التنظيمية
واإلرشادية فيما يتعلق بالمسؤولية عن
مراجع اإلشعاع وحفظها (والصلة
بالنظام الدولي للوحدات  ،)SIحسب
االقتضاء.

إجراءات التتبع ‘1’ :إعداد وثيقة
إرشادية بشأن إجراءات التفتيش/
المعايرة الميدانية

إجراءات التتبع ‘1’ :إعداد إرشادات
بشأن أفضل الممارسات المتعلقة
بضمان التتبع بما يتماشى مع
استراتيجية التتبع

امتثال المراكز التي تعينها المنظمة
) ‘1’ :(WMOتبسيط مفهوم المراكز
اإلقليمية المعنية باألدوات والتابعة
للمنظمة )( (WMOالمراكز )،(RICs
والمراكز اإلقليمية لألدوات البحرية
) ،(RMICsوالمراكز ))(RRCs؛
’ ‘2استقصاء األعضاء بشأن
المتطلبات المتعلقة بخدمات المراكز
RRC/RMIC/RIC؛ ’ ‘3مخطط تقييم
المراكز RRC؛ ’ ‘4التقييم المنتظم
لمراكز االختبار ومراكز الريادة
التابعة للمنظمة )(WMO

امتثال المراكز التي تعينها المنظمة
) ‘1’ :(WMOإتاحة نتائج تقييمات
المراكز ) (RICو) (RRCلالتحادات
اإلقليمية.

تعزيز المراكز ) (RICsومختبرات
المعايرة ‘1’ :إجراء المقارنة فيما بين
المختبرات ،ونشر تقرير عنها
’ ‘2عقد حلقة عمل بشأن حساب عدم
اليقين.

تعزيز المراكز ) (RICsومختبرات
المعايرة :إتاحة وحدات تدريب بشأن
حساب عدم اليقين كمواد للتعلم
اإللكتروني.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020
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2021

2023-2022

المختبرات

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

نشر تقرير أدوات وطرق الرصد
سحب
) (IOMبشأن أتمتة رصدات ال ُ

نشر إرشادات بشأن التكنولوجيات
المستحدثة (النظم المختلفة حسب
االقتضاء)

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

المقارنة بين أدوات الهواء العلوي:
اعتماد الخطة

المقارنة بين أدوات الهواء العلوي:
إجراء المقارنة

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من
خالل المقارنات :إعداد ورقة
مفاهيمية بشأن المقارنة بين أدوات
الكشف عن الرماد البركاني /الهباء

تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من خالل
المقارنات :دراسة جدوى فيما يتعلق
بما يلي ‘1’ :المقارنة بين أدوات قياس
الهطول من النوع الذي ال يحتجز
مياه األمطار؛ ’ ‘2المقارنة بين الهباء/
الرماد البركاني

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تنفيذ أفضل الممارسات :خطة
المؤتمر الفني لعام  2020باالقتران
مع االنتهاء من المعرض العالمي
لتكنولوجيا األرصاد الجوية
)( (MTWEتوسيع نطاق المعرض
ليغطي جميع مجاالت القياس في
النظام ) – (WIGOSكيف يمكن
لدوائر القياس أن تساعد في الوفاء
بمتطلبات المستخدمين)
االنتقال إلى األتمتة ‘1’ :فيديو
توعوي عن استراتيجية االنتقال إلى
األتمتة؛ ’ ‘2صياغة مواد إرشادية/
وحدات تدريب؛ ’ ‘3إعداد خطة

’ ‘1نشر تقرير أدوات وطرق الرصد
) (IOMبشأن تقدير الهطول من
الوصالت العاملة بالموجات الدقيقة
’ ‘2نشر إرشادات بشأن التكنولوجيا
المستحدثة (الرادارات وما إلى ذلك)
المقارنة بين أدوات الهواء العلوي:
’ ‘1نشر التقرير وتقديم توصيات
العتمادها ‘2’ ،االنتهاء من إعداد
ترتيبات لتقاسم قاعدة البيانات.
تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من خالل
المقارنات ‘1’ :إجراء مقارنة بين
أدوات قياس الهطول من النوع الذي
ال يحتجز مياه األمطار (عند
االقتضاء) ‘2’ .إعداد خطة للمقارنة
بين الهباء /الرماد البركاني (عند
االقتضاء)

تنفيذ أفضل الممارسات :خطة
المؤتمر الفني لعام  2022باالقتران
مع المعرض )( (MTWEنطاق يغطي
جميع مجاالت القياس في النظام
) – (WIGOSمبدئياً :تقنيات القياس
الناشئة)
االنتقال إلى األتمتة ‘1’ :إعداد وحدات
التعلم اإللكتروني بشأن االنتقال إلى
األتمتة؛ ’ ‘2تقرير أدوات وطرق
الرصد ) (IOMبشأن المحطات

أفضل الممارسات واالنتقال إلى
األتمتة ‘1’ :مؤتمر المحطات )(AWS
لالتحاد اإلقليم الثاني (يُحدد فيما بعد)؛
’ ‘2تحديث /نشر مواد إرشادية بشأن
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

لحلقات العمل كدليل على المفهوم؛
’ ‘4وضع مفهوم لمؤتمر محطات
األرصاد الجوية األوتوماتية
) (AWSلالتحاد اإلقليمي األول
القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO
ومكتب البرنامج
الفضائي للمنظمة
)(SAT

2021

) (AWSمنخفضة التكلفة

مواصفات عامة للمناقصات :إعداد
توصية فيما يتعلق بإعداد أداة برامج،
مواصفات عامة للمناقصات :نشر
تقرير أدوات وطرق الرصد ) (IOMوإمكانية االمتداد لنظم أخرى (من
قبيل المسابير الراديوية).
إعداد منهج وبرنامج للتدريب على
الرادارات
التوعية :إعداد مواد إرشادية بشأن التوعية بشأن ممارسات القياس:
’ ‘1تحديث بوابة تقاسم المعارف.
استبدال األدوات التي تستخدم
’ ‘2إنشاء آلية لتبادل المعلومات.
الزئبق.
مواد التدريب :تحديث الثغرات في إنشاء آليات للمستخدمين لإلبالغ عن
الثغرات في مواد التدريب (بالتعاون
مواد التدريب القائمة المتعلقة
مع مكتب التعليم والتدريب ).)(ETR
بالقياس
حماية نطاقات الترددات الراديوية:
توثيق الخصائص التشغيلية ألجهزة
االستشعار األرضية المنفعلة وتقديمها
إلى "خليفة فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الالسلكية
)"(SG-RFC؛
االشتراك مع النظام العالمي
الفضائي القاعدة للمعايرة البينية
) (GSICSبشأن تتبع قياسات
الفضاء.

االشتراك مع اللجنة الدائمة  1لضمان
تنفيذ مراقبة أداء المسابير الراديوية
بشكل مناسب من خالل المراكز
اإلقليمية المعنية بالنظام )(WIGOS

2023-2022

المحطات

)(AWS

إعداد أداة برامج تدعم مخطط
المواصفات العامة للمناقصات (عند
االقتضاء)
إعداد مواد تدريبية بشأن الرادارات
واالضطالع بأنشطة التدريب.

إعداد مواد تدريب ،بالتعاون مع
مراكز التدريب اإلقليمية ) ،(RTCفي
مجال محدد من مجاالت الثغرات.

االشتراك مع الشبكة ) (BSRNبشأن
إعادة فحص معادلة مقياس اإلشعاع
األرضي والحاجة المحتملة إلى
تحديث مرجع الشبكة )(BSRN

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.1.6

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

57

2021

2023-2022

تنفيذ مرحلة ما قبل تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدية ):(GCW
 °إعداد مشاريع إيضاحية قصيرة األجل وخطط طويلة األجل للرصدات ،والتنبؤ ،والبحوث والخدمات في المناطق الجبلية العالية؛
 °تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدية ) (GCWكبرنامج شامل ،بما في ذلك إعداد نظام معلومات متكامل بشأن الغالف الجليدي يلبي االحتياجات من معلومات الغالف الجليدي
في جميع خطوط العرض واالرتفاعات (الرصدات ،والبيانات ،والعمل المعياري)؛
 °استكمال دراسات بشأن تأثير رصدات الغالف الجليدي على مجاالت التطبيق ذات الصلة :وضع إرشادات بشأن مراقبة الغالف الجليدي؛
 °إجراء تقييمات ووضع مؤشرات لحالة الغالف الجليدي ،مع المستخدمين المعنيين ،على سبيل المثال المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوبيان المنظمة ) (WMOبشأن حالة
المناخ العالمي ،وذلك بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2021؛
 °المقارنة بين نواتج الجليد البحري؛
 °تشغيل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكأحد مراكز تجميع أو إنتاج البيانات ) (DCPCالتابعة للنظام ) (WISبحلول عام .2023

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

)(GCW

اللجنة )،(SC-MINT
والفريق )(SG-CRYO

القرار 50
)(Cg-18

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي – المراقبة العالمية للغالف الجليدي –
نشر إرشادات أفضل الممارسات في
نشر إرشادات أفضل الممارسات
في المجلد المعنون "قياس متغيرات المجلد المعنون "قياس متغيرات
الغالف الجليدي" لمطبوع المنظمة الغالف الجليدي" لمطبوع المنظمة
رقم ( 8دليل لجنة أدوات وطرق
رقم ( 8دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،)(CIMOالرصد والقياس
الرصد ) ‘1’ – )(CIMOتشكيل
من الموقع لما يلي:
فرقة مهام معنية بشؤون التربة
 األنهار الجليدية ،والجليد البحريالصقيعية – بشأن أفضل
الممارسات والبيانات الشرحية ذات وتنقيح الفصل المتعلق بالثلوج
) :(2021نشره.
الصلة ومتطلبات الرصد ’‘3,2
مشاريع أدلة ألفضل الممارسات في  -مشاريع أدلة ألفضل الممارسات
األنهار الجليدية والجليد البحري – المتعلقة بالتربة الصقيعية – إعدادها
وتعميمها الستعراض الخبراء مع
إعدادها وتعميمها الستعراض
الشركاء
الخبراء مع الشركاء
المراقبة العالمية للغالف الجليدي –
مقارنة النواتج الساتلية للجليد
البحري :إعداد خطة وإجراء
مفاوضات بشأن التمويل

المراقبة العالمية للغالف الجليدي –
مقارنة النواتج الساتلية للجليد
البحري :استعراض /التقدم المحرز
(مشروط بتمويل من خارج الميزانية)

نشر إرشادات أفضل الممارسات في
المجلد المعنون "قياس متغيرات
الغالف الجليدي" لمطبوع المنظمة
رقم ( 8دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،)(CIMOالرصد والقياس
من الموقع لما يلي :التربة الصقيعية
(بحلول عام )2022؛ والصفائح
الجليدية وطبقات الجليد وجليد
البحيرات واألنهار )(2023؛
نشر اإلرشادات بشأن التربة الصقيعية
بحلول عام 2022؛
 إعداد أدلة أفضل الممارساتالمتعلقة بالصفائح الجليدية وطبقات
الجليد وجليد البحيرات واألنهار
واستعراضها ونشرها بحلول عام
2023؛
المراقبة العالمية للغالف الجليدي –
مقارنة النواتج الساتلية للجليد البحري:
إعداد تقرير بحلول عام 2023
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

القرار 50
)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.1.6

لجنة أو برنامج
المنشأ

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

اللجنة )،(SC-IMT
والفريق )(SG-CRYO

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(SG-CRYO
القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

2020

التقدم المحرز نحو تطوير بوابة
بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWالقابلة للتشغيل
المتبادل مع محطات شبكات الرصد
السطحية لمراقبة الغالف الجليدي
) ،(GCWبحلول عام 2022؛
(بتمويل من الميزانية العادية ومن
خارج الميزانية)

2021

بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWالقابلة للتشغيل
المتبادل مع محطات شبكات الرصد
السطحية لمراقبة الغالف الجليدي
) ،(GCWبحلول عام 2022؛
إعداد توصيات لوضع آليات (جداول
مثالً) لتبادل متغيرات الغالف
الجليدي اإلضافية في الوقت الفعلي،
حسبما طلبت دوائر المستخدمين

العمل من أجل إحراز تقدم نحو
العمل من أجل إحراز تقدم نحو إنشاء
إنشاء نظام معلومات عالمي متكامل
نظام معلومات عالمي متكامل للغالف
للغالف الجليدي (بحلول عام
الجليدي (بحلول عام  ،2023كمبادرة
 ،2023كمبادرة إضافية للتمويل من
إضافية للتمويل من خارج الميزانية)
خارج الميزانية)
تقديم خطة مرحلة ما قبل تشغيل
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWإلى الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي
) – (EC-72فيما يتعلق بعمل فريق
الدراسة المعني بالوظائف
المستعرضة للغالف الجليدي
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
تُسجل حاليا ً  153محطة من
) – (GCWإدراج البيانات الشرحية
محطات مراقبة الغالف الجليدي
المتعلقة بالرصد السطحي للمراقبة
) (GCWالمعتمدة (القرار 29
العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي
) ،)(EC-70في األداة OSCAR
معايير البيانات الشرحية للنظام
بحلول عام 2020؛
)( (WIGOSبحلول عام )2021

2023-2022

بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWالقابلة للتشغيل
المتبادل مع محطات شبكات الرصد
السطحية لمراقبة الغالف الجليدي
) ،(GCWبحلول عام  2022ومع نظام
الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة
) (WMOبحلول عام 2023؛
تشغيل بوابة بيانات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWكمركز من
مراكز تجميع أو إنتاج البيانات
) (DCPCالتابعة للنظام ) (WISبحلول
عام 2023
إنشاء نظام معلومات عالمي متكامل
للغالف الجليدي (بحلول عام ،2023
كمبادرة إضافية للتمويل من خارج
الميزانية)

إعداد معايير وإرشادات للمصطلحات
ودالالت رصدات الغالف الجليدي
ونشرها بحلول عام 2022

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

إنشاء محطات جديدة ترصد
مكونات الغالف الجوي على أن
تُدرج في شبكة الرصد السطحي
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWاستنادا ً إلى االهتمام الذي
أعرب عنه األعضاء والشركاء،
على أساس سنوي ،من خالل
التسجيل في األداة OSCAR؛
صياغة إجراءات التسجيل ذات
الصلة للموافقة عليها بحلول عام
( 2021فيما يتعلق بالقرار 35
) ،(Cg-18محددات هوية محطات
النظام ).(WIGOS

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

دعم الهدف المتمثل في تحسين
وتعظيم التغطية والتجانس العالميين
لرصدات الغالف الجليدي في إطار
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوالنظام ) ،(WIGOSبما
في ذلك الروابط القوية مع الرصد
الفضائي القاعدة للغالف الجليدي
من خالل عمليات مشاركة على
المستوى اإلقليمي :عقد حلقة عمل
مع االتحاد اإلقليمي السادس في
منطقة القوقاز )(2020؛ أحد
مقررات الدورة السابعة عشرة
لالتحاد اإلقليمي السادس

)(GCW

)(GCW

)(RA-VI-17

59

2021

اعتماد عملية مستدامة لتسجيل
محطات جديدة ترصد مكونات
الغالف الجليدي من خالل األداة
 ،OSCARبحلول عام 2021؛
ستُدرج محطات جديدة في شبكة
الرصد السطحي للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوستُسجل
في األداة OSCAR
إعداد تقارير سنوية بشأن امتثال
محطات مراقبة الغالف الجليدي
) (GCWللمواد التنظيمية واإلرشادية
لدعم مشاريع التنمية كجزء من
خدمات خبراء المنظمة )(WMO
وذلك اعتبارا ً من عام .2021
دعم الهدف المتمثل في تحسين
وتعظيم التغطية والتجانس العالميين
لرصدات الغالف الجليدي في إطار
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوالنظام ) ،(WIGOSبما في
ذلك الروابط القوية مع الرصد
الفضائي القاعدة للغالف الجليدي من
خالل عمليات مشاركة على المستوى
اإلقليمي ‘1’ :عقد حلقة عمل مع
االتحاد اإلقليمي السادس في منطقة
القوقاز )(2020؛ ومقرر للدورة
السابعة عشرة لالتحاد اإلقليمي
السادس؛ ’ ‘2عقد حلقة عمل بشأن
األنديز ) (2021مع االتحاد اإلقليمي
الثالث؛ أحد مقررات الدورة السابعة
عشرة لالتحاد اإلقليمي الثالث

2023-2022

ستُدرج محطات جديدة في شبكة
الرصد السطحي للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCWوستُسجل في
األداة OSCAR
إعداد تقارير سنوية بشأن امتثال
محطات مراقبة الغالف الجليدي
) (GCWللمواد التنظيمية واإلرشادية
لدعم مشاريع التنمية كجزء من
خدمات خبراء المنظمة ) (WMOوذلك
اعتبارا ً من عام .2021

دعم الهدف المتمثل في تحسين وتعظيم
التغطية والتجانس العالميين لرصدات
الغالف الجليدي في إطار المراقبة
العالمية للغالف الجليدي )(GCW
والنظام ) ،(WIGOSبما في ذلك
الروابط القوية مع الرصد الفضائي
القاعدة للغالف الجليدي من خالل
عمليات مشاركة على المستوى
اإلقليمي :آسيا الوسطى )(2022
االتحاد اإلقليمي الرابع ) (2023مع
االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد
اإلقليمي الرابع؛ وفقا ً لمقررات الدورة
السادسة عشرة لالتحاد اإلقليمي الثاني
) (RA-II-16والدورة الرابعة لالتحاد
اإلقليمي )(RA-IV
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2023-2022

2021

) ،(RA-III-17وسط آسيا )(2022
االتحاد اإلقليمي الرابع ) (2023مع

االتحادين اإلقليميين الثاني والرابع؛
وفقا ً لمقررات الدورة السادسة عشرة
لالتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد
اإلقليمي الرابع

القرار 50
)(Cg-18

النتيجة

2.1.7

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

إنشاء مجال تطبيق لمراقبة الغالف
الجليدي ،في إطار عملية
االستعراض المستمر للمتطلبات في
المنظمة ) – (WMOتطوير هذا
المجال في عام  ،2020المراقبة
العالمية للغالف الجليدي )(GCW
بالتعاون مع فريق العمل المعني
بفضاء المنطقتين القطبيتين
)( .(PSTGعقد حلقة عمل تدعم
هذا الهدف)

القرار 45
)(Cg-18
)(SG-IOOS

إنشاء مجال تطبيق لمراقبة الغالف
الجليدي ،في إطار عملية االستعراض
المستمر للمتطلبات في المنظمة
)( (WMOاالضطالع باألنشطة
التحضيرية في عامي  2020و،2021
بالتعاون مع الفريق ) ،)(PSTGبحلول
عام .2022

استجابة النظام العالمي لرصد المحيطات لمتطلبات التنبؤ بنظام األرض – مساهمة المنظمة ) (WMOفي النظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSبما في ذلك تقديم الدعم الفني
لألعضاء فيما يتعلق بمراقبة نظم رصد المحيطات وتنفيذها وصيانتها من خالل مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMOPSودعم المجلس التعاوني المشترك )(JCB
تنفيذ استراتيجية النظام
لعام  ‘1’ :2030إنشاء مكتب
مشاريع النظام ) (GOOSفي
المنظمة )(WMO؛ ’ ‘2مشروع
االستجابة الستراتيجية النظام
) (GOOSلعام  ،2030بما في ذلك
خطة عمل فريق التنسيق المعني
بالرصدات ) (OCGواستراتيجيات
شبكات الرصد؛ ’ ‘3استراتيجية
المركز ) (JCOMMOPSوإدارته؛
وإرساء المركز كمكتب تابع
للمنظمة ) (WMOفي فرنسا؛
)(GOOS

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق

إنشاء مجال تطبيق لمراقبة الغالف
الجليدي ،في إطار عملية االستعراض
المستمر للمتطلبات في المنظمة
) – (WMOتطوير هذا المجال في
عام  ،2021المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWبالتعاون مع الفريق
)( .(PSTGعقد حلقة عمل تدعم هذا
الهدف)

والقرار 47
)(Cg-18

2.1.7

اللجنة الفنية
المشتركة
)،(JCOMM
واللجنة التوجيهية
للنظام العالمي
لرصد المحيطات
)(GSC

تنفيذ استراتيجية النظام
لعام  ‘1’ :2030االستجابة
الستراتيجية النظام ) (GOOSلعام
 ،2030بما في ذلك خطة عمل الفريق
) (OCGواستراتيجيات شبكات
الرصد؛ ’ ‘2اإلدارة المستمرة للمركز
)(JCOMMOPS؛ ’ ‘3اقتراح من
المجلس التعاوني المشترك )(JCB
بشأن الروابط الوظيفية للنظام
) (GOOSمع النظام )(WIGOS
ولجنة البنية التحتية )(INFCOM؛
’ ‘4االستجابة لالستراتيجية المشتركة
)(GCOS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

القرار 46
)(Cg-18
القرار 47
)(Cg-18

النتيجة

2.2

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.1.7

اللجنة الفنية
المشتركة
)،(JCOMM
والبرنامج )،(WCRP
والنظام )،(GOOS
والنظام )(GCOS

2020

2021

’ ‘4مشروع االستجابة لالستراتيجية
المشتركة بين المنظمة )(WMO
واللجنة ) (IOCبشأن إدارة بيانات
المحيطات؛ بما في ذلك المراكز
الجديدة لنظام البيانات المناخية
البحرية ) (MCDSومراكز
المحيطات المرشحة في النظام )(WIS

بين المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC
بشأن إدارة بيانات المحيطات؛ بما في
ذلك المراكز الجديدة لنظام البيانات
المناخية البحرية ) (MCDSومراكز
المحيطات المعينة في النظام )(WIS

تقديم المساهمة في االستراتيجية
التعاونية المشتركة بين المنظمة
) (WMOواللجنة )(IOC

صياغة خطة تستجيب لالستراتيجية
التعاونية المعتمدة المشتركة بين
المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC

2023-2022

اعتماد خطة تستجيب لالستراتيجية
التعاونية المشتركة بين المنظمة
) (WMOواللجنة )(IOC

تحسين وزيادة سبل الحصول على بيانات رصد نظام األرض الحالية والسابقة والنواتج المشتقة منها وتبادلها وإدارتها من خالل نظام معلومات المنظمة

2.2

اللجنة

لجنة أو برنامج
المنشأ

61

)(SC-IMT
2.2

لجنة النظم األساسية

اإلشراف على آليات التنسيق التي
تدعم تبادل المعلومات الحالية
والحفاظ عليها من خالل خدمات
بيانات النظام ) (WISواألعضاء،
مع مراعاة احتياجات المستخدمين
المتغيرة والتكنولوجيا المتطورة.

لجنة علم المناخ
) ،(CClولجنة
الهيدرولوجيا
) ،(CHyواللجنة
الفنية المشتركة
) ،(JCOMMولجنة
النظم األساسية

إعداد إرشادات وأدوات لألعضاء
إعداد إرشادات وأدوات لألعضاء
الذين يدعمون إنقاذ وأرشفة البيانات الذين يدعمون إنقاذ وأرشفة البيانات
المناخية والهيدرولوجية التاريخية
المناخية والهيدرولوجية التاريخية

)(CBS

)(WIS

إعداد إرشادات وأدوات لألعضاء
الذين يدعمون إنقاذ وأرشفة البيانات
المناخية والهيدرولوجية التاريخية

)(CBS
القرار 57
)(Cg-18

2.2

لجنة النظم األساسية
)(CBS

إعداد خطة تنفيذ النظام
وقائمة بالمشاريع اإليضاحية

WIS 2.0

التقدم المحرز للمشاريع اإليضاحية
والالئحة الفنية فيما يتعلق بالنظام

الالئحة الفنية للنظام  ،WIS 2.0ودليل
التدريب والتعلم فيما يتعلق بالنظام
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

)(EC-72

القرار 57
)(Cg-18

2.2

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

2023-2022

WIS 2.0

استكمال تنفيذ نظام إدارة الحوادث
في النظام ) ،(WISعلى نحو ما
وافقت عليه الدورة الثامنة عشرة
للمؤتمر بما في ذلك تحديد نقاط
االتصال وتدريبها ،واختبار
اإلجراءات
استكمال الجولة الثانية للمراكز
المسجلة وإعادة تأهيلها للمشاركة
في النظام ) ،(WISومساعدة
البرامج على إنشاء مراكز
مواصفات منح الشهادات التي تقدم
مساهمات لبرامج المنظمة )(WMO
بما يتماشى مع الخطة التشغيلية
للفترة  2023-2020فيما يتعلق
باالمتثال.
خطة مالمح وملحقات الشبكة
) (NetCDFوالبيانات الشرحية
للمناخ والتنبؤ ) (CFوفقا ً للمتطلبات
المتعلقة بخدمات الطقس والمناخ
والهيدرولوجيا والطيران والخدمات
البحرية والخدمات األخرى.

WIS 2.0

استكمال الجولة الثانية للمراكز
المسجلة وإعادة تأهيلها للمشاركة في
النظام ) ،(WISومساعدة البرامج
على إنشاء مراكز مواصفات منح
الشهادات التي تقدم مساهمات لبرامج
المنظمة ) (WMOبما يتماشى مع
الخطة التشغيلية للفترة 2023-2020
فيما يتعلق باالمتثال.
إعداد المجلد  1.4الجديد في مرجع
شفرات الشبكة ) (NetCDFوالبيانات
الشرحية للمناخ والتنبؤ )( (CFالدورة
االستثنائية للمؤتمر في عام 2021
))(Cg-Ext 2021
إعداد إرشادات بشأن إدارة
المعلومات في دليل النظام
(الدورة االستثنائية للمؤتمر في عام
 (Cg-Ext 2021) 2021والدورة
التاسعة عشرة للمؤتمر ) (Cg-19في
عام )2023
وضع مؤشرات أداء أساسية )(KPIs
لكتالوج النظام ) (WISلتحسين
)(WIS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

وضع مؤشرات أداء أساسية
) (KPIsلكتالوج النظام

)(WIS

استكمال الجولة الثانية للمراكز
المسجلة وإعادة تأهيلها للمشاركة في
النظام ) ،(WISومساعدة البرامج على
إنشاء مراكز مواصفات منح الشهادات
التي تقدم مساهمات لبرامج المنظمة
) (WMOبما يتماشى مع الخطة
التشغيلية للفترة  2023-2020فيما
يتعلق باالمتثال.
تحديث المجلد  1.4من مرجع
الشفرات ،مالمح وملحقات الشبكة
) (NetCDFوالبيانات الشرحية للمناخ
والتنبؤ ) (CFوفقا ً للمتطلبات المتعلقة
بخدمات الطقس والمناخ
والهيدرولوجيا والطيران والخدمات
البحرية والخدمات األخرى.
إعداد إرشادات بشأن إدارة المعلومات
في دليل النظام )( (WISالدورة
االستثنائية للمؤتمر في عام 2021
) (Cg-Ext 2021والدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر ) (Cg-19في عام
)2023
التمكين من تحسين خدمات اكتشاف
المعلومات والوصول إليها من خالل

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

القرار 57
)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.2

2.2

2.2

القراران
و56

55
2.2

)(Cg-18

النتيجة

2.3.6

تنفيذ النظام

لجنة أو برنامج
المنشأ

63

2020

2023-2022

2021

لتحسين االكتشاف.

االكتشاف .تنفيذ األدوات

لجنة النظم األساسية

التطوير المستمر لبيانات المعالجة
على هيئة قيم لنقاط شبكية ثنائية
) (GRIBوالنموذج العالمي الثنائي
لتمثيل بيانات األرصاد الجوية
) (BUFRلدعم جميع البرامج
واألنشطة

التطوير المستمر لبيانات المعالجة
على هيئة قيم لنقاط شبكية ثنائية
) (GRIBوالنموذج العالمي الثنائي
لتمثيل بيانات األرصاد الجوية
) (BUFRلدعم جميع البرامج
واألنشطة

لجنة النظم األساسية

إعداد خطة إلجراءات مراقبة
وتنفيذ النظام  WISوالنظام

إعداد إجراءات مراقبة وتنفيذ النظام
 WISوالنظام WIGOS

أنساق بيانات الطيران (نموذج
اإليكاو لتبادل معلومات األرصاد
الجوية ) .)(IWXXMوفقا ً لمتطلبات
المنظمة )(ICAO
إجراء دراسة استقصائية بشأن تنفيذ
سياسة البيانات .إعداد تقرير أولي
بشأن سياسة البيانات للجنة
االستشارية للسياسة العامة )،(PAC
نيسان /أبريل .2020

أنساق بيانات الطيران (نموذج اإليكاو أنساق بيانات الطيران (نموذج اإليكاو
لتبادل معلومات األرصاد الجوية
لتبادل معلومات األرصاد الجوية
) .)(IWXXMوفقا ً لمتطلبات المنظمة ) .)(IWXXMوفقا ً لمتطلبات المنظمة

)(CBS

)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

WIGOS

)(ICAO

النظام ( WIS 2.0الدورة االستثنائية
للمؤتمر في عام 2021
) (Cg-Ext 2021ودورة المؤتمر في
عام )(Cg-2023) 2023
أنساق البيانات الثنائية .إعداد
إصدارات جديدة من بيانات المعالجة
على هيئة قيم لنقاط شبكية ثنائية
) (GRIBوالنموذج العالمي الثنائي
لتمثيل بيانات األرصاد الجوية
)( (BUFRالدورة التاسعة عشرة
للمؤتمر ) (Cg-19في عام )2023
إعداد إجراءات مراقبة وتنفيذ النظام
 WISوالنظام WIGOS

)(ICAO

استعراض وتحليل سياسات البيانات
والنُهج الجديدة المقترحة لتبادل
البيانات.

)(S/GDPFS

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 58
)(Cg-18

2.3.6

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 58
)(Cg-18

2.3.6

لجنة النظم األساسية

تطوير مشاريع رائدة لدعم تنفيذ
النظام S/GDPFS

تقييم المشاريع الرائدة ووضع
اللمسات األخيرة على خطة تنفيذها

لجنة النظم األساسية

وضع خارطة الطريق للنظام

)(CBS

)(S/GDPFS

استكمال وضع خارطة الطريق
للنظام )(S/GDPFS

)(CBS

استكمال خطة تنفيذ النظام
) (S/GDPFSوبدء التنفيذ
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة
النتيجة

2.3.7

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2020

إعداد صندوق أدوات للحصول على بيانات ونواتج نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر

2.3.7

اللجنة

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2023-2022

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

اجتماع فرقة الخبراء المشتركة بين
البرامج والمعنية بالتنبؤات
التشغيلية على نطاقات زمنية دون
موسمية إلى فترات أطول
) (IPET-OPSLSلتقديم توصيات
بشأن األنشطة التي ستنفذها اللجان
الجديدة
إعداد آلية لدمج الجانب التشغيلي
لنظام معلومات الخدمات المناخية
) (CSISفي النظام ) ،(GDPFSبما
في ذلك اقتراحات إلنشاء مراكز
عالمية إضافية إلنتاج التنبؤات
) (GPCsمثل التنبؤات دون الموسمية
ووثيقة مرجعية فنية لعمليات النظام

)(SC-ESMP

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1 /2.3.7

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

تعيين مراكز عالمية جديدة إلنتاج
التنبؤات )(GPCs؛ وتنقيح وظائف
المراكز المناخية اإلقليمية

)(CSIS

النتيجة

2.3.9

دمج معالجة البيانات الهيدرولوجية والتنبؤ بها في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر

القرار 15
)(Cg-18

1.1.3 /2.3.9

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة
الهيدرولوجيا

بدء إعداد وثيقة مفاهيمية بشأن دمج
نظام التوجيه الخاص بالفيضانات
الخاطفة ) (FFGSوالمشروع
اإليضاحي للتنبؤ بالغمر الساحلي
) (CIFDPوالمشروع اإليضاحي
للتنبؤ بالطقس القاسي )(SWFDP
في النظام ) (MHEWSبالتعاون مع
إدارة الخدمات

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

المساهمة في إعداد كتاب أبيض
بشأن عمليات مراقبة المناخ في
سياق النظام ) (S/GDPFSوالنظام

)(CHy

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1 /2.3.9

)(MHEWS

تقديم الوثيقة المفاهيمية إلى الدورة
الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
) (EC-73العتمادها

المساهمة في إعداد كتيب إرشادي
بشأن نظم مراقبة المناخ كعنصر من
عناصر النظام )(MHEWS

تنفيذ قرار الدورة الثالثة والسبعين
للمجلس التنفيذي )(EC-73

المساهمة في إعداد استراتيجية لدمج
عمليات مراقبة المناخ في النظام
) (MHEWSباستخدام البنية التحتية
للنظام ) (GDPFSوالنظام )(WIS
على المستويين اإلقليمي والوطني

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.3.10

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

65

2021

2023-2022

تحديث المواد الفنية والتنظيمية /إعداد مواد فنية وتنظيمية جديدة ،بما في ذلك (1) :نسخة جديدة من دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ؛ ) (2المبادئ التوجيهية الجديدة
بشأن التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي االستبانة؛ ) (3المبادئ التوجيهية بشأن استخدام وتفسير نواتج وخدمات التصدي للطوارئ غير النووية التي تقدمها المراكز اإلقليمية
المتخصصة لألرصاد الجوية )(RSMC؛ ) (4المبادئ التوجيهية بشأن الخدمات اإلنسانية؛ ) (5مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم
)485؛ ) (6المبادئ التوجيهية بشأن نظام تنبؤ المجموعات والمعالجة الالحقة )(EPSPP

تنقيح مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )(GDPFS

القرار

59

)(Cg-18

اللجنة

2.3.10

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

)(SC-ESMP

القرار

26

)(EC-70

2.3.10

لجنة النظم األساسية
)(CBS

(مطبوع المنظمة رقم – )485
إدراج تسمية مراكز جديدة (مقدمو
الطلبات :المركز العالمي لألرصاد
الجوية ) (WMCفي تولوز،
والمركز اإلقليمي المتخصص
لألرصاد الجوية )– (RSMC
النووي في فيينا ،والمركز العالمي
إلنتاج التنبؤات طويلة المدى
) (GPCLRFفي إيطاليا)

بدء إعداد دليل النظام
(مطبوع المنظمة رقم )350

)(GDPFS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

2.3.10

فرقة الخبراء
المعنية بعملية التنبؤ
التشغيلي بالطقس
ودعمه
)(ET-OWFPS

)(2018

االنتهاء من إعداد المبادئ
التوجيهية بشأن النظام )(EPSPP
(اجتماع فرقة العمل)

تنقيح مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  – )485إدراج تسمية
مراكز جديدة

تقديم الدليل إلى الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي )(EC-73
العتماده

تنقيح مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  – )485إدراج تسمية
مراكز جديدة
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

المقرر

57

)(EC-68

المقرر

13

)(CBS-16

القرار

18

)(EC-69

القرار

20

)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.3.10

2.3.10

2.3.10

1.2.1 /2.3.10

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

)(NWP

)(CBS

لجنة النظم األساسية

نشر المبادئ التوجيهية بشأن
الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا في اختيار مواقع
محطات الطاقة النووية وتشغيلها

لجنة النظم األساسية

(مطبوع المنظمة رقم )550
وضع اللمسات النهائية على آلية
مراجعة المراكز التابعة للنظام
) (GDPFSبالتعاون مع اللجنة
الدائمة إلدارة المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات

)(CBS

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

2021

االنتهاء من إعداد المبادئ التوجيهية
بشأن التنبؤ العددي بالطقس
العالي االستبانة

لجنة النظم األساسية

)(CBS

2023-2022

إعداد إرشادات بشأن إجراءات
التشغيل الموحدة دون اإلقليمية من
أجل التوليد العملي لبيانات ونواتج
التنبؤات الموسمية اإلقليمية
الموضوعية
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

اللجنة )،(SC-ESMP
والفريق )(SG-CRYO

اللجنة

)(SC-MINT

القرار

القرار

50

)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

؟

لجنة أو برنامج
المنشأ

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

2020

نشر المنهجيات الموصى بها بشأن
تطوير تقييمات ومؤشرات حالة
الغالف الجليدي ،مع المستخدمين
المعنيين ،على سبيل المثال المراكز
المناخية اإلقليمية ،إلدراجها في
بيان المنظمة ) (WMOبشأن حالة
المناخ العالمي ،وذلك بشكل
تدريجي اعتبارا ً من عام 2021؛
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2021

نشر المنهجيات الموصى بها بشأن
تطوير تقييمات ومؤشرات حالة
الغالف الجليدي ،مع المستخدمين
المعنيين ،على سبيل المثال المراكز
المناخية اإلقليمية ،إلدراجها في بيان
المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ
العالمي ،وذلك بشكل تدريجي اعتبارا ً
من عام 2021؛

2023-2022

نشر المنهجيات الموصى بها بشأن
تطوير تقييمات ومؤشرات حالة
الغالف الجليدي ،مع المستخدمين
المعنيين ،على سبيل المثال المراكز
المناخية اإلقليمية ،إلدراجها في بيان
المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ
العالمي ،وذلك بشكل تدريجي اعتبارا ً
من عام 2021؛

إعداد نشرة عن حالة الغالف
الجليدي ،تُنشر سنوياً ،اعتبارا ً من
عام 2022؛

إعداد نشرة عن حالة الغالف الجليدي،
تُنشر سنوياً ،اعتبارا ً من عام 2022؛

إعداد مشروع المواد المعيارية
والتدريب بشأن قياسات نقل الرواسب
(المعلقة وحمل قاع النهر) وتقييمها
بالتعاون مع اليونسكو واللجنة )(ISO

قيام لجنة البنية التحتية
باعتماد المواد المعيارية والتدريب
بشأن قياسات نقل الرواسب (المعلقة
وحمل قاع النهر) وتقييمها
)(INFCOM
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القرارات المعتمدة في الجزء الثاني
القرار

(INFCOM-1) 4

تطوير شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONفي المستقبل
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،
وإذ تشير أيضا إلى التوصية
العالمية )،(GBON

(INFCOM-1) 2

– تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي

وإذ تشير كذلك إلى أنه على الرغم من أن الشبكة ) (GBONستوفر أساسا ً ال غنى عنه لجميع النواتج والخدمات ،فإن تنفيذ
الشبكة سيكون صعبا ً في بعض األجزاء من العالم ،ويرجع ذلك في بعضه إلى مشاكل مالية أو جغرافية أو بيئية محلية،
وإذ تالحظ مع التقدير إجراء دراسات مستمرة ألثر نظام الرصد على مدار أكثر من  20عاما ً قام بها مجتمع التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPلصالح أعضاء المنظمة ) ،(WMOتحت رعاية االستعراض المستمر للمتطلبات )،(RRR
ووضعت على أساسها أحكام الشبكة (،(GBON
وإذ تالحظ مع االرتياح التطوير الذي تقوم به المنظمة) (WMOحاليا ً بالتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية وتمويل
المناخ تابعة للمرفق المالي للرصد المنهجي ) ،(SOFFبهدف تقديم الدعم لتنفيذ وتشغيل الشبكة ) (GBONفي حالة تعذر
تحقيق ذلك على أساس الموارد المحلية وحدها ،وال سيما في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية )،(SIDS
وإذ تدرك األثر البيئي والقضايا المتعلقة باالستدامة البيئية التي تثيرها بعض تكنولوجيات الرصد السائدة حاليا ً،
وقد أُحيطت علما بالعمل الذي تضطلع به المنظمة ) (WMOوأفرقة تنسيق سواتل األرصاد الجوية ) (CGMSsلتعزيز
ودعم االلتزام بتوفير البيانات الساتلية الهامة للتنبؤ العددي بالطقس )،(NWP
وإذ تالحظ التأييد القوي الذي تتمتع به الشبكة ) ،(GBONوالقلق الذي أبدي خالل هذه الدورة إزاء الصعوبات المتوقعة
في تنفيذ بعض األحكام المقترحة،
تقرر أن تكلف اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONبأن تقوم ،بالتعاون مع اللجنة الدائمة
للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTومجلس البحوث واألفرقة العاملة ذات الصلة التابعة لفريق تنسيق سواتل
األرصاد الجوية ) ،(CGMSباإلبقاء على خيارات التنفيذ الخاصة بالشبكة ) (GBONقيد االستعراض المستمر ،وأن تقدم
تقريراً إلى اللجنة ) (INFCOMيتضمن ما توصي به من خطوات ،من بينها مثالً التعديالت المحتملة على المواد
التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSالتخاذها لمعالجة المسائل التالية على وجه
الخصوص:
(أ)

األثر البيئي لتكنولوجيات الرصد المختلفة ،باالقتران مع توجه العديد من األعضاء نحو اعتماد تكنولوجيات
نظيفة ومستدامة في جميع مجاالت عملهم؛

(ب)

ضرورة التحفيز على تطوير تكنولوجيات الرصد الناشئة الستخدامها في نظم الرصد الفضائية والسطحية
القاعدة على السواء ،والتي قد تساعد على تخفيف حدة بعض الصعوبات المتوقعة في تنفيذ الشبكة )(GBON؛
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(ج)

مواصلة تعزيز التعاون مع دوائر البحوث ،وتعزيز مشاركتها في االستعراض المستمر للمتطلبات )،(RRR
بهدف قيام المنظمة ) (WMOبإعداد توجيهات ممكنة بشأن المزيج األمثل من التكنولوجيات لتلبية متطلبات
الشبكة ) (GBONفي ظل قيود جغرافية مختلفة؛

(د)

المسارات الممكنة في المستقبل لتطوير الشبكة ) (GBONلتشمل مجاالت وفروع تتجاوز نطاقها الحالي دعما ً
للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم وتحليل المناخ.

تقرر أيضا إجراء دراسة تهدف إلى توثيق وتحليل الفوائد المتوقعة والمتطورة المتأتية من الشبكة ) (GBONمع تقدم تنفيذها،
وإتاحة جميع المواد التي تم تطويرها بموجبها لجميع األعضاء لدعم جهودهم الوطنية الرامية إلى تنفيذ الشبكة ).(GBON

القرار

(INFCOM-1) 5

تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل الجديد للمنظمة

)(WMO

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد
المياه ،الذي أنشأ فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPباعتباره مركز أبحاث تابعا ً للمنظمة ) (WMOفي مجال
الهيدرولوجيا من أجل القيام بجملة مهام منها دعم تنفيذ األنشطة المتصلة بالمياه التي تضطلع بها المنظمة
) (WMOتنفيذاً متكامالً،

)(2

القرار  - (Cg-18) 25المبا درات الكبرى في مجال الهيدرولوجيا ،الذي أنشأ األنشطة والنظم الهيدرولوجية
الجارية والمقبلة ،التي نظراً إلى أهميتها لتحقيق الطموحات بعيدة األجل ) (L-TAsلمجتمع الهيدرولوجيا التطبيقية،
تشكل ركائز أساسية تدعم الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOوتطويرها المتواصل،

)(3

القرار  - (EC-71) 5فريق تنسيق المسائل الهيدرولوجية ،الذي أقر اختصاصات فريق التنسيق الهيدرولوجي
) ،(HCPوقرر أن يواصل ممثلو لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي المبادرات الهيدرولوجية الرئيسية الجارية
ممارسة أدوارهم إلى حين أن تعي ن الهيئة المختصة في الهيكل الجديد للمنظمة ) (WMOممثلين جدد ،بما
يتفق مع القرار  - - (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،

وإذ تالحظ أن الفريق ) (HCPقد عقد اجتماعه األول في كانون األول /ديسمبر  2019الستعراض التقدم المحرز في
األنشطة المنفذة في إطار المبادرات الهيدرولوجية الرئيسية المحددة في القرار  ،(Cg-18) 25ولتقديم مقترحات بشأن
تنفيذها في المستقبل في إطار الحوكمة الجديدة،
وقد نظرت في التوصيات التي قدمها الفريق ) (HCPإلى لجنة البنية التحتية ) (INFCOMوالواردة في وثيقة المعلومات
) ،INFCOM-1/INF. 4.1.5(1وإذ تالحظ أنه قد تم تنفيذ التوصيات  6و 7و ،14وأن األنشطة  2.1و 4.1و 4.2و 4.6و 4.7و8.1
من التوصية  5المتعلقة بترحيل األنشطة الهيدرولوجية (انظر الجدول  1من وثيقة المعلومات ))JS-TC-1/INF. 4.1(2
قد دُمجت في مرفق القرار المعتمد  - (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد
والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)،
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تقرر قبول الجزء من التوصية  5الصادرة عن الفريق ) (HCPوالمتعلق باألنشطة  1.1و 1.3و( 1.4النشاط األخير
باالشتراك مع لجنة الخدمات ) ،)(SERCOMو 1.9و 3.1و 4.3و 4.4و 4.5و( 6.1النشاط األخير باالشتراك مع لجنة
خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMواالتحادات اإلقليمية
والفريق )،)(HCP
تطلب من رئيس اللجنة ) (INFCOMوفريق اإلدارة التابع لها العمل مع األمين العام لتشجيع أعضاء المنظمة
على زيادة عدد الخبراء الهيدرولوجيين المرشحين للمشاركة في األعمال الهامة للجنة ).(INFCOM

)(WMO
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القرارات المعتمدة في الجزء الثالث
القرار

(INFCOM-1) 6

استعراض برنامج عمل اللجنة
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى المواءمة الكاملة لعمل الهيئات الفنية والعلمية للمنظمة ) (WMOمع الغايات واألهداف
االستراتيجية الطويلة األجل الواردة في الخطة االستراتيجية وخطة تشغيل المنظمة ) ،(WMOضمن حدود محددة من
الموارد البشرية والمالية،
وقد نظرت فيما يلي:
)(1

)(2

مدى مالءمة النهج القائم على النتائج المتوخاة في تحديد خطة العمل ،وتنفيذها وتقديم تقارير بشأنها إلى المؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية والمجلس التنفيذي ،بما في ذلك من خالل لجنة التنسيق الفني،
فوائد توحيد هياكل عمل اللجنة ووظائفها وفقا ً للنظام الداخلي للجان الفنية الموضوع بموجب القرار – (EC-71) 11
النظام الداخلي للهيئات التأسيسية،

)(3

الفرص التي تقدمها دورة السنتين لدورات اللجنة التباع نهج أكثر مرونة وتكيفية في تنفيذ المهام وتحديد
هياكل العمل،

)(4

التحديث المقترح لقائمة النتائج المتوخاة والمسؤوليات الواردة في مرفق هذا القرار،

وإذ تشير إلى القرار  – (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية
ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،الذي طلب من فريق اإلدارة مواصلة تحديث قائمة النتائج المتوخاة
والمسؤوليات ،واستعراضها بصفة منتظمة وإعادة ترتيبها حسب األولوية ،بدعم من األمانة ،وتيسير وتعزيز االتصال
بين اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،وتقديم تقرير عن حالة التنفيذ في الدورة التالية،
وقد بحثت في حالة المضي قدما ً في اإلجراءات المتخذة لتحقيق النتائج المتوخاة للجان الدائمة التابعة لها للفترة المالية
الثامنة عشرة ،الواردة في مرفق هذا القرار،
تقرر:
)(1

تحديث النتائج المتوخاة للجان الدائمة وأفرقة الدراسة في الفترة األولي ما بين الدورتين للجنة
والتوقعات للفترة ) (2023-2022على النحو الوارد في مرفق هذا القرار؛

)(2

أن يكيف فريق اإلدارة خطة عمل اللجنة لفترة ما بين الدورتين األولى ) ،(2021-2020بجانب التوقعات للفترة
المالية الثامنة عشرة بالكامل ،استناداً إلى قائمة النتائج المتوخاة والمسؤوليات الواردة في مرفق هذا القرار والتي
ترد وتُقدم في خطة التشغيل لفترة السنتين 2021-2020؛

)(2021-2020

تطلب من فريق اإلدارة مواصلة تحديث قائمة النتائج المتوخاة والمسؤوليات ،واستعراضها بصفة منتظمة وترتيبها
حسب األولوية ،بدعم من األمانة ،وتيسير وتعزيز االتصال بين اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،وتقديم تقرير عن حالة
التنفيذ في الدورة التالية.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (INFCOM-1) 3الذي لم يعد سارياً.
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مرفق القرار

(INFCOM-1) 6

النتائج المتوخاة للجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة البنية التحتية ألول فترة فاصلة بين الدورتين ( )2021-2020والتوقعات للفترة التالية ()2023-2022

مالحظة :الجدول أدناه عبارة عن نسخة محدثة من مرفق القرار  (INFCOM-1) 3مع إضافة العمود الخاص بالحالة وملؤه بأسلوب تعقب التغييرات اليدوي ،كما يُشار إلى
التغييرات على خطة العمل األولية حسب مرفق القرار  (INFCOM) 3بأسلوب تعقب التغييرات اليدوي.
النتائج المتوخاة المكتوبة باللون األحمر هي نتائج طلبها تحديدا المؤتمر والمجلس التنفيذي لتقديمها إلى المجلس التنفيذي
اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة
النتيجة

اللجنة

1.1.5

)(SC-ESMP

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020

2023-2022

خدمات اإلنذار المبكر والخدمات االستشارية المقدمة إلى األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية

القرار 12
)(Cg-18

جديد/

1.1.5

وضع آلية لدمج منهجية
"المنظمة ) (WMOلفهرسة
الظواهر الخطرة
) "(WMO-CHEواإلجراءات
ذات الصلة في مرجع النظام

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

دمج المنهجية )(WMO-CHE
في مرجع النظام )(GDPFS

النتيجة

اللجنة

)(SC-IMT

دعا الجزء الثاني من الدورة األولي للجنة
الخدمات )) (SERCOM-1(IIاللجنة
) (INFCOMإلى التعاون في إعداد مواد
تنظيمية وإرشادات للتنفيذ التشغيلي
))(Doc 5-1-4(1

)(GDPFS

1.2.1

الوضع حتى آذار /مارس

2021

تشغيل النظم األساسية للمرافق الوطنية ) ،(NMHSبجانب إنقاذ البيانات وإدراجها في نظام إدارة بيانات مناخية ) (CDMSمع التكامل المستمر للرصدات الجديدة؛ والوصول إلى نواتج المراقبة األساسية
والتنبؤات الموسمية وتوفيرها؛ ونشر مجموعة أدوات الخدمات المناخية )(CST

القرار 22
)(Cg-18

1.2.1

لجنة علم المناخ
) ،(CClلجنة
الهيدرولوجيا

إعداد خارطة طريق لتطوير
وتنفيذ النظام المفتوح إلدارة
البيانات المناخية

)(CHy

)(Open CDMS

إعداد مجموعة من الممارسات
بشأن النظام )(Open CDMS
من القطاعين العام والخاص

توضيح النظام

)(Open CDMS

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.1.3(3بشأن تحديث
البيانات المناخية – مشروع النظام
)(Open CDMS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1

القرار 22
)(Cg-18

1.2.1

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

لجنة علم المناخ
)(CCl

لجنة علم المناخ
)(CCl

تمديد مرحلة اختبار تقديم وتبادل
الرسائل اليومية للمتوسطات
والمجاميع الشهرية الصادرة من
محطة أرضية )(CLIMAT

استعراض نتائج مرحلة اختبار
التقارير اليومية للمتوسطات
والمجاميع الشهرية الصادرة
من محطة أرضية )(CLIMAT
وإعداد توصيات للتنفيذ
التشغيلي

لجنة علم المناخ
)(CCl

لجنة علم المناخ
)(CCl

البت في تاريخ بدء جمع المعايير
القياسية المناخية للمنظمة
) (WMOللفترة 2020-1991
وتمديد المرحلة التجريبية
للتقارير اليومية )(CLIMAT

اإلشارة إلى النظام ) (WISفي
الالئحة المدرجة في مرجع
إطار إدارة البيانات المناخية
العالمية عالية الجودة

73

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

إعداد كتالوج لبيانات وأدوات
مجموعة أدوات الخدمات
المناخية )(CST؛ وإرشادات
بشأن تخصيص ونشر مجموعة
األدوات )(CST

من المقرر إنجاز هاتين النتيجتين في كانون
األول /ديسمبر  2021بفضل الجهد المشترك
بين اللجنة الدائمة للخدمات المناخية
)( (SC-CLIفرقة الخبراء المعنية بعمليات
نظام معلومات الخدمات المناخية
) ،)(ET-CSISOواللجنة الدائمة لمعالجة
البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين
لنظام األرض ) ،(SC-ESMومجلس
البحوث

بدء تنفيذ الرسائل اليومية
للمتوسطات والمجاميع الشهرية
الصادرة من محطة أرضية
) (CLIMATعلى أساس تشغيلي

قرر المجلس التنفيذي في دورته الثانية
والسبعين ) (EC-72تمديد مرحلة االختبار
لسنة أخرى

إعداد إرشادات بشأن إجراءات
التشغيل الموحد على المستوى
دون اإلقليمي من أجل التبادل
التشغيلي لبيانات ونواتج التنبؤ
الموسمي اإلقليمي الموضوعي

نُشرت في عام  2020إرشادات بشأن
الممارسات التشغيلية للتنبؤ الموسمي
الموضوعي (مطبوع المنظمة رقم )1246

قرار المؤتمر بشأن تفعيل توفير
وتبادل مجموعات البينات
القياسية بما في ذلك المعدالت
المناخية ) (CLINOوالنواتج
الوطنية لمراقبة المناخ

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.2.1(2بشأن جمع
المعايير المناخية العادية

)(NCMPs

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

74

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

اللجنة

)(SC-ON

النتيجة

1.2.3

القرار

القرار 54
)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

1.2.1

لجنة أو برنامج
المنشأ

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

2020

2021

تعزيز قدرات المراكز المناخية
تعزيز قدرات المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى
الوطنية ) (NMHSsعلى
استخدام البيانات الواردة من
استخدام البيانات الواردة من
السواتل بما يتماشى مع خطة
السواتل بما يتماشى مع خطة
العمل من أجل تنفيذ مراقبة
العمل من أجل تنفيذ مراقبة
ظواهر الطقس والمناخ
ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة
المتطرفة من الفضاء
من الفضاء ) (SWCEMعلى
) (SWCEMعلى مراحل مع
مراحل مع تعزيز مشاركة
تعزيز مشاركة المستخدمين
المستخدمين النهائيين
النهائيين

الوضع حتى آذار /مارس

2023-2022

تعزيز قدرات المراكز المناخية
اإلقليمية ) (RCCsوالمرافق
الوطنية ) (NMHSsعلى
استخدام البيانات الواردة من
السواتل بما يتماشى مع خطة
العمل من أجل تنفيذ مراقبة
ظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة من الفضاء
) (SWCEMعلى مراحل مع
تعزيز مشاركة المستخدمين
النهائيين

2021

استنادا ً إلى المشروع الناجح لشرق آسيا/
غرب المحيط الهادئُ ،وضع اآلن اقتراح
مماثل لالتحاد اإلقليمي الثالث .وت ُجرى أيضا ً
اعتبارات أخرى مع االتحاد اإلقليمي األول.
ُنشر مقال عن مشروع المنظمة )(WMO
اإليضاحي لمراقبة ظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة من الفضاء في نشرة المنظمة
) (WMOلتوجيه األعضاء بشأن المفهوم
التقدم المحرز ،النشرة رقم :المجلد )– 69(1
2020

تشغيل النظم اإلقليمية للتنبؤ الموضوعي دون الموسمي والموسمي؛ والتنسيق اإلقليمي لتقليص نطاق اإلسقاطات من السنوية إلى العقدية ونواتج توقع تغير المناخ
تم االنتهاء من تقييم جديد في عام .2020
القرار 20
)(Cg-18

اللجنة

1.2.3

لجنة علم المناخ
)(CCl

المساهمة في تقييم السجالت
العالمية لظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة

المساهمة في تقييم السجالت
العالمية لظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة

المساهمة في تقييم السجالت
العالمية لظواهر الطقس والمناخ
المتطرفة

https://public.wmo.int/en/media/pressrelease/wmo-certifies-megaflashlightning-extremes

جاري التقدم تحت إشراف فرقة الخبراء
المعنية بالجودة والتتبع والمعايرة
)(ET-QTC

)(SC-MINT
القرار 23
)(Cg-18
والقرار 20
)(Cg-18

1.2.3

لجنة علم المناخ
)(CCl

المساهمة في آلية اعتراف
المنظمة ) (WMOبمحطات
الرصد طويلة األمد

المساهمة في آلية اعتراف
المنظمة ) (WMOبمحطات
الرصد طويلة األمد بما في ذلك
تمديدها لتشمل محطات الرصد
الهيدرولوجي

المساهمة في آلية اعتراف
المنظمة ) (WMOبمحطات
الرصد طويلة األمد

أصدرت لجنة الخدمات )(SERCOM
توصية إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي )( (EC-73التوصية
) )SERCOM-1(II) 1/5.1.3(1لتحديث آلية
االعتراف بمحطات الرصد الطويل األجل

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

اللجنة

1.3

)(SC-MINT

النتيجة

1.3.4

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020
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2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

زيادة تطوير الخدمات دعما لإلدارة المستدامة للمياه
القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

استعراض وتحديث المجلد الثالث من
الالئحة الفنية (الفصول  ،1و ،2و ،4و.)5
قُدم النص إلى الجزء الثالث من الدورة
األولى للجنة البنية التحتية ))(INFCOM (III
للموافقة عليه

تحديث خطة عمل إطار إدارة
الجودة والالئحة الفنية من حيث
الجزء الخاص بلجنة البنية
التحتية

البيانات عالية الجودة تدعم العلوم :دعمت المرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsجميع جوانب القياس الهيدرولوجي ،من جمع البيانات إلى إدارة البيانات إلى تقاسم البيانات

الفريق

)(SG-DIP

القرار 18
)(EC-70

1.3.4

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 5
)(CHy-15

1.3.4

الدورة االستثنائية
للجنة الهيدرولوجيا

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

استعراض واعتماد خطة تنفيذ
المبادرة العالمية لبيانات المياه

وافقت اللجنة التوجيهية المبادرة العالمية
لبيانات المياه )(WWDI؛ وأ ُجلت األنشطة
بسبب االفتقار إلى الموارد

إعداد تقرير عن الدور المتطور
للمركز العالمي لبيانات الجريان
السطحي ) ،(GRDCوالمركز
الدولي لتقييم موارد المياه
الجوفية ) ،(IGRACومركز
البيانات الدولي بشأن
هيدرولوجيا البحيرات
والخزانات )،(HYDROLARE
وعالقتها بالمنظمة )(WMO
فيما يتعلق بمراقبة وقياس
تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
ومساهماتها في اإلطار
) (GFCSودعم نظام الرصد
الهيدرولوجي التابع للمنظمة
) ،(WHOSوالمرفق العالمي

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1 (IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.2.1(1بشأن مفهوم
مراكز النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSألغراض الخدمات
الهيدرولوجية .وسيستند تقييم مراكز البيانات
العالمية إلى هذا القرار.

)(WWDI

االحتياجات المتعلقة بالمراكز
الهيدرولوجية اإلقليمية
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

لدعم القياس الهيدرولوجي
) ،(GHSFوالمبادرات
الهيدرولوجية األخرى
القرار 25
)(Cg-18

اللجنة

)(SC-IMT

اللجنة

)(SC-ON

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3.4

اللجنة

)(SC-MINT

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3.4

اللجنة

)(SC-ON

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3.4

القرار 17
)(EC-70

1.3.4

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

المرحلة الثانية من تنفيذ النظام
) (WHOSفي حوض بالتا
والمنطقة القطبية الشمالية

تمويل وإطالق خطة تشغيل
النظام العالمي لرصد الدورة
الهيدرولوجية )(WHYCOS
التابع للمركز الهيدرولوجي
) (HydroHubوالمشاريع ذات
األولوية

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

تنفيذ علم األرصاد الجوية
والمناخ والهيدرولوجيا )(MCH
وفقا ً لألولويات والوحدات
النموذجية الجديدة

إطالق النظام
اإلضافي
المرحلة الثانية من التنفيذ على
المستوى دون اإلقليمي
إطالق بوابة النظام )(WHOS
)(WHOS

بدء مشاريع جديدة لنظم رصد
الدورة الهيدرولوجية
)(HYCOS

مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من
النظام )(WHOS

افتتاح البوابة اإللكترونية إلقليم القطب
الشمالي في آذار /مارس  .2021حوض
ال بالتا على المسار الصحيح؛ مواد تدريبية
عبر اإلنترنت على المسار الصحيح.
جاري التقدم.
تقديم نظم رصد الدورة الهيدرولوجية
) (HYCOSللمحيط الهندي ونظم رصد
الدورة الهيدرولوجية ) (HYCOSللجماعة
اإلنمائية للجنوب األفريقي إلى الصندوق
األخضر للمناخ ) (GCFفي عام 2020؛
وتقديم نظم رصد الدورة الهيدرولوجية
) (HYCOSلبحيرة تشاد إلى صندوق التكيف
في عام 2020

إطالق معسكر االبتكار للقياس
الهيدرولوجي

لن يكون معسكر االبتكار جاهزا ً في عام
2021؛ ووجهت دعوة ثانية إلى االبتكار في
عام  2020وثمة  3مشاريع قيد التطوير.
ويُنظم تدريب على القياس الهيدرولوجي قد
يتضمن تكنولوجيا مبتكرة في تشرين األول/
أكتوبر  2021في بنن.

دمج علم األرصاد الجوية
والمناخ والهيدرولوجيا )(MCH
في النظام )(CDMS

تأخر تنفيذ أنشطة علم األرصاد الجوية
والمناخ والهيدرولوجيا )( (MCHهايتي
والكاميرون) بسبب جائحة كوفيد19-؛
وتأخر أيضا ً دمجه في النظام )(CDMS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة
النتيجة

اللجنة

1.3.5

)(SC-MINT

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

77

2023-2022

2021

الوضع حتى آذار /مارس

2021

يقدم العلم أساسا سليما للهيدرولوجيا التطبيقية :ت ُتاح للمرافق الوطنية للهيدرولوجية ) (NHSsأداة سهلة االستخدام لتقدير حاالت عدم اليقين في قياسات التصريف

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 1

1.3.5

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

استعراض خطة عمل مشروع
تقييم فعالية أداء معدات قياس
التدفق (المشروع العاشر)
للتحقق من إدراج أحدث أساليب
وأدوات قياس التدفق التي
تستخدمها المرافق الوطنية
للهيدرولوجيا )(NHSs

إعداد تقرير عن تنفيذ خطة
العمل الحالية لمشروع تقييم
فعالية أداء معدات قياس التدفق
(المشروع العاشر) وتقديم
مقترح لخطة عمل جديدة إلى
الجمعية الهيدرولوجية في
الدورة االستثنائية للمؤتمر
العالمي لألرصاد الجوية (Cg-

إعداد تقرير ومشروع خطة عمل جديدة
بحلول تموز /يوليو 2021

)Ex

النتيجة

1.3.6

لدينا معارف شاملة بالموارد المائية في عالمنا :تشغيل المرحلة األولى من النظام ) (HydroSOSوإتاحة أدوات تقييم موارد المياه

اللجنة

)(SC-IMT

القرار 25
)(Cg-18

1.3.6

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 2

1.3.6

اللجنة

)(SC-ON

القرار 25
)،(Cg-18
والقرار 5
)،(EC-71
المرفق 3

1.3.6

إعداد تقرير عن نتائج المرحلة
التجريبية للنظام العالمي التابع
للمنظمة بشأن الحالة والتوقعات
الهيدرولوجية )(HydroSOS

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

دعم اللجنة الدائمة
في إعداد المبادئ التوجيهية
لتقييم موارد المياه (الموقع
الشبكي)

)(SC-HYD

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

إعداد مفهوم تصميم الشبكات

إعداد إرشادات بشأن تصميم
الشبكات

)(WRA

بدء تنفيذ النظام

)(HydroSOS

الصفحة الشبكية اإليضاحية جاهزة؛ وتأخر
مشروعين تجريبيين ،وسيكون تقرير
المرحلة اإليضاحية جاهزا ً للمؤتمر
االستثنائي لعام (Cg-Ext 2021) 2021
تأخر معظم األنشطة التي اضطلعت بها
اللجنة الدائمة )( (SC-HYDلجنة الخدمات
) ،)(SERCOMوالموقع الشبكي قيد
اإلعداد ،بسبب جائحة كوفيد19-
تم التأجيل بسبب عملية إصالح المنظمة
) .(WMOوسيُدرج جزء في وثيقة البحث
الخاصة بفريق التنسيق الهيدرولوجي
) ،(HCPوستبدأ األنشطة في عام 2022
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.1.1

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

تنفيذ خطة تشغيل النظام ) (WIGOSللفترة :2023-2020
 °تعزيز النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSالذي يقدم رصدات لدعم جميع األولويات والبرامج ومجاالت التطبيق في المنظمة )(WMO
 °زيادة بروز دور المرافق الوطنية ) (NMHSsعلى الصعيد الوطني وتعزيزه؛
 °زيادة تكامل الرصدات الصادرة عن المنظمة ) (WMOوعن مصادر غير تابعة للمنظمة ) (WMOعبر الحدود الوطنية واإلقليمية وتقاسمها بشكل مفتوح؛

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة

اعتماد خطة المرحلة التشغيلية
األولية للنظام )(WIGOS
) (2023-2020في الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي
)(EC-73

خطة المرحلة التشغيلية األولية
للنظام )(WIGOS
) :(2023-2020حالة التنفيذ
مقابل الخطة مع التوصيات

2027-2024

)(ICG-WIGOS

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(SG-GBON
القرار 35
)(Cg-18
والقرار 36
)(Cg-18

2.1.1

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)(ICG-WIGOS

إدخال تعديالت على مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )(WIGOS
(مطبوع المنظمة رقم ،)1160
 ،2.4.1العتمادها في دورة
المجلس التنفيذي EC-73؛ إعداد
إجراءات لمصدري محددات
هوية النظام )(WSI) (WIGOS
الذين يتمتعون بسلطة تفويض
(فيما يتعلق بالمرجع والدليل)؛
صياغة الجدول الزمني لتنفيذ
محدد هوية النظام )(WIGOS
وإبالغ المجلس التنفيذي به من
خالل دعوة األعضاء إلى اتخاذ
إجراءات وفقا ً لذلك

خطة المرحلة التشغيلية األولية
للنظام )(WIGOS
) :(2023-2020تنفيذ الخطة
مشفوعة بقرارات بشأن
الخطوات التالية للفترة

محدد الهوية ) :(WSIتوصيات
لكل درس من الدروس
المستفادة من تنفيذ الجدول
الزمني المقدم إلى المؤتمر

محدد الهوية ) :(WSIاستكمال
التنفيذ؛ أو بشكل أكثر تفصيالً:
حل القضايا الفنية واعتماد نظام
جديد؛ وإعداد سياسة إلصدار
بطاقات الهوية المحددة،
واعتمادها وتنفيذها من جانب
األعضاء

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية .(INFCOM-1) 1
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.1.1(4بشأن مؤشرات
النظام )(WIGOS
اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  ،(INFCOM-1) 3والتعديالت على
مرجع النظام ) ،(WIGOSالقسم 2.4.1
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد:
’ ‘1مشروع التوصية ) 5.1.1(3بشأن
التعديالت على مرجع النظام )،(WIGOS
مطبوع المنظمة رقم  ‘2’ ،1160ومشروع
التوصية ) 5.1.1(2بشأن تحديث دليل النظام
) ،(WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،1165
فيما يتعلق بتنفيذ محددات هوية النظام
)(WIGOS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 34
)(Cg-18
والقرار 36
)(Cg-18

2.1.1

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

لجنة أو برنامج
المنشأ

مجلس التحرير
التابع لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
(ICG-WIGOS
)EdB

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)(ICG-WIGOS

2020

شبكة الرصد األساسي العالمية
) :(GBONإدخال تعديالت على
مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  )1160ليعكس
متطلبات وعمليات الشبكة
) (GBONفيما يتعلق بالترشيح
واالستعراض واعتماد التشكيل؛
آلية تمويل الشبكة )(GBON
وأنشطة تطوير القدرات؛
اعت ُمدت جميعا ً في دورة المجلس
التنفيذي )(EC-72

نظام مراقبة جودة بيانات النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) :(WDQMSإعداد
مجموعة أولية من أدوات النظام
)(WDQMS؛ أشار المجلس
التنفيذي إلى مواصفات األدوات
اإلضافية

2021

79

2023-2022

الشبكة ) :(GBONقرار المؤتمر
بشأن التكوين األولي للشبكة
)(GBON؛ قرارات االتحادات
اإلقليمية بشأن تصميم شبكات
الرصد األساسي اإلقليمية

الشبكة ) :(GBONقرار المؤتمر
بشأن تكوين الشبكة )(GBON؛
قرارات االتحادات اإلقليمية
بشأن تكوين شبكات الرصد
األساسي اإلقليمية )(RBONs؛
تنفيذ الشبكة ) (GBONوالشبكة
) (RBONفي جميع األقاليم

النظام ) ‘1’ :(WIGOSتقييم
األدوات القائمة لتحليل وعرض
النظام )(WDQMS؛ وتحديد
أدوات جديدة؛ ’ ‘2دمج مكونات
النظام ) (WIGOSاإلضافية في
النظام )(WDQMS؛ ’ ‘3إتاحة
أدوات عبر النظام )(WDQMS
تقدم معلومات عن امتثال
األعضاء لمعايير الرصد
وأفضل الممارسات وسياسة
البيانات في المنظمة )(WMO

استكمال النظام ) (WDQMSأو
بشكل أكثر تفصيالً :التشغيل
الكامل لجميع مكونات الوقت
الفعلي األساسية للنظام العالمي
للرصد؛ وستوضع عمليات
وطنية للتعامل مع القضايا
والحوادث الواردة من النظام
)(WDQMS؛ وستكون للنظام
) (WDQMSعلى أقل تقدير
برامج تجريبية تعمل لمختلف
مكونات النظام ).(WIGOS

)(RBONs

الوضع حتى آذار /مارس

2021

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية (INFCOM-1) 2
والقرار (INFCOM-1) 2
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد:
’ ‘1مشروع التوصية ) 5.1.1(3بشأن
التعديالت على مرجع النظام )،(WIGOS
مطبوع المنظمة رقم 1160
’ ‘1أ ُعدت استبيانات بشأن حالة وتطور
األداة اإللكترونية النظام )(WDQMS
ووزعت بين مختلف الدوائر وفرق الخبراء
وست ُقيم الحقا ً
’ ‘2دمج شبكة الهواء العلوي للنظام
) (GCOSفي النسخة التشغيلية لألداة
اإللكترونية للنظام ) ،(WDQMSوست ُدمج
بعد ذلك الشبكة السطحية للنظام )(GCOS
’ ‘3ت ُتاح أداة نظام إدارة الحوادث كجزء من
مفهوم النظام ) (WDQMSفي وضع
االختبار لدى المراكز اإلقليمية للنظام
)(WIGOS

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.1.1(4بشأن مؤشرات
النظام )(WIGOS
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 37
)(Cg-18
2.1.1
والقرار 41
)(Cg-18

لجنة أو برنامج
المنشأ

فرقة المهام المعنية
ببيانات المحيطات
) (TT-ODوالتابعة
لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة
)،(ICG-WIGOS
فرقة المشروعات
المعنية باألداة
OSCAR

2020

وضع استراتيجية األداة
 OSCARبشأن منصة األداة
 OSCARفي صيغتها النهائية
واعتمادها من قِّبل المجلس
التنفيذي؛ وضع نموذج تمويل
منصة األداة  OSCARفي
صيغته النهائية وإخطار المجلس
التنفيذي به ،من خالل الدعوة
إلى تقديم مساهمات من جانب
األعضاء

2021

استراتيجية األداة :OSCAR
’ ‘1تطوير منصة األداة
 OSCARوفقا ً الستراتيجية
األداة  ،OSCARبما في ذلك
’ ‘1قيام بعض األعضاء بتنفيذ
الواجهات من آلة إلى آلة في
األداة OSCAR؛ ’ ‘2وضع
إطار لتطوير األداة /OSCAR
الفضاء ودمجها مع المكونات
األخرى لألداة OSCAR؛
’ ‘3مراقبة أداء وتطور األداة
.OSCAR

الوضع حتى آذار /مارس

2023-2022

التشغيل الكامل لمنصة األداة
 OSCARوفقا ً لالستراتيجية

2021

األداة  /OSCARالسطح:
’ ‘1أ ُعدت استبيانات بشأن حالة وتطور
األداة  /OSCARالسطح ووزعت بين
مختلف الدوائر وفرق الخبراء وست ُقيم الحقا ً
’ ‘2ت ُنشر إصدارات جديدة لألداة /OSCAR
السطح مرتين /سنويا ً تتضمن وظائف
محسنة للمستخدمين لتحديث البيانات
الشرحية ،بما في ذلك مستخدمي واجهة
برمجة التطبيقات
أ ُعدت أدوات إضافية جديدة وهي جاهزة
لإلصدار ،وهو ما من شأنه أن ييسر تفاعل
المستخدمين مع األداة  /OSCARالسطح:
قوالب المحطات لتيسير /تبسيط المدخالت
اليدوية ألنواع المحطات األكثر شيوعا ً وأداة
العمالء اإللكترونية للتحميل المجمع
لسجالت المحطات
ت ُستعرض متطلبات األداة  OSCARكجزء
من النتيجة المتوخاة الثانية في إطار المخرج
2 .1 .4

القرار 37
)(Cg-18

2.1.1

فريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع

إنشاء مراكز إقليمية للنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) (RWCsلالتحاد
اإلقليمي الثاني والثالث والقطب
الجنوبي (نهاية عام .)2020

سيتم إنشاء وتشغيل مراكز
إقليمية للنظام ) (WIGOSفي كل
إقليم ،وسينتمي جميع األعضاء
إلى أحد المراكز )(RWC

أ ُبرم بنجاح عقد صيانة األداة /OSCAR
الفضاء ،والتطورات جارية وت ُنسق الواجهة
لصفحات هبوط وكالة الفضاء من خالل
الفريق العامل الثاني التابع للفريق )(CGMS
أ ُنشئت المراكز ) (RWCsفي االتحاد
اإلقليمي األول /شرق أفريقيا )،(2020
واالتحاد اإلقليمي األول /الجنوب األفريقي
) (2021واالتحاد اإلقليمي الثاني )،(2018
واالتحاد اإلقليمي الثالث ) ،(2020واالتحاد

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

للمنظمة
)،(ICG-WIGOS
واالتحادات اإلقليمية

النتيجة

2.1.2

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
) ،(JSG-GCOSوالفريق
)(SG-GBON

°
°
°
°
°

2021

81

2023-2022

إعداد خطة إلنشاء مراكز
) (RWCsلالتحاد اإلقليمي
األول واالتحاد اإلقليمي
الخامس

الوضع حتى آذار /مارس

2021

اإلقليمي السادس ( ،2019المكون التلقائي
الوحيد لوظيفة المراقبة) في وضع تجريبي
منذ التواريخ المشار إليها
تتقدم المناقشات بشكل جيد في االتحاد
اإلقليمي الرابع (يعد العديد من األعضاء
طلبا ً مشتركا ً) واالتحاد اإلقليمي الخامس
(قُدمت واعت ُمدت طلبات من عضوين)
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.1.1(5بشأن عملية
المراجعة الخاصة بالمراكز )(RWCs

تعزيز القدرات على تحديد الثغرات في نظم الرصد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية في سياق احتياجات وقضايا المستخدمين ،وما إلى ذلك؛
تعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الوطني واإلقليمي؛
تعزيز االمتثال لالئحة الفنية للمنظمة )(WMO؛
تحسين القدرات البشرية والفنية لدى جميع أعضاء المنظمة ) (WMOلتخطيط وتنفيذ وتشغيل النظام )(WIGOS؛
تحسين توافر بيانات الرصد والبيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSوجودتها.

القرار 39
)(Cg-17

2.1.2

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

إنشاء شبكة سطحية مرجعية
تابعة للنظام العالمي لرصد
المناخ )(GSRN؛ وتحديد
المحطات المرشحة؛ والدعوة
إلى إنشاء مراكز ريادة

تخطيط وتنظيم اجتماعات لتنفيذ
وتنسيق الشبكة ).(GSRN

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
المقرر  (INFCOM-1) 5بشأن إعداد
مشروع خطة تنفيذ الشبكة السطحية
المرجعية للنظام )(GCOS
ُ
شكلت فرقة مهام معنية بالشبكة السطحية
المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد
المناخ ) (TT-GSRNوبدأت عملها.
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

الرصدات المناخية‘1’ :
استعراض متطلبات النظام
)(GCOS؛ ’ ‘2صياغة مشروع
حالة النظام )(GCOS؛ ’ ‘3إعداد
مقترح لخطة تنفيذ شبكات المناخ
السطحية المرجعية؛ ’‘4
االعتراف بمحطات الرصد طبقا ً
آللية اعتراف المنظمة )(WMO
بمحطات الرصد طويلة األمد
(القرار )(Cg-18) 23؛ ’ ‘5التقدم
المحرز فيما يتعلق بتطوير
شبكات الرصد الطوعية؛
’ ‘6مساعدة األعضاء.

الرصدات المناخية ‘1’ :نشر
تقرير الحالة للنظام )(GCOS؛
’ ‘2تحديث متطلبات النظام
)(GCOS؛ ’ ‘3صياغة خطة
تنفيذ جديدة للنظام )(GCOS؛
’ ‘4إعداد خطة تنفيذ لشبكات
المناخ السطحية المرجعية؛ ’‘5
االعتراف بمحطات الرصد
طبقا ً آللية اعتراف المنظمة
) (WMOبمحطات الرصد
طويلة األمد (القرار (Cg- 23
))18؛ ’ ‘6التقدم المحرز فيما
يتعلق بتطوير شبكات الرصد
الطوعية

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

من المقرر نشر تقرير حالة النظام
في منتصف عام  .2021ويجري االنتهاء
من استعراض متطلبات المتغيرات األساسية
المناخية ) .(ECVويجري التخطيط لخطة
تنفيذ النظام ) .(GCOSوقد أ ُدرج تنفيذ
الشبكة المرجعية السطحية المناخية في
الشبكة )(GSRN
شبكات الرصد الطوعية ) :(VONقبلت فرقة
الخبراء المعنية بمراقبة المناخ وتقييمه
) (ET-CMAالتابعة للجنة الخدمات
والمشكلة حديثا ً نشاطا ً لجمع
)ُ (SERCOM
وتوفير متطلبات اللجنة ) (INFCOMالمتعلقة
بالشبكات )( (VONمالحظة :كانت الشبكات
) (VONفي الماضي تحت قيادة كاملة من
لجنة علم المناخ ) (CClولكن يجب أن تتولى
مسؤوليتها اللجنة ) (INFCOMبناء على
متطلبات من لجنة الخدمات ))(SERCOM
المئوية :أقرت الدورة الثانية والسبعون
للمجلس التنفيذي ) (EC-72بعدد  94محطة
مئوية؛ وتم تلقي  71ترشيحا ً استجابة لدعوة
أطلقتها المنظمة ) (WMOالحقا ً إلى تقديم
الترشيحات في  20كانون األول /ديسمبر
(جاري التقييم ومن المقرر تقديم مقترح في
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
))(EC-73؛ وأيدت لجنة الخدمات
) (SERCOMتوصية إلى الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-73باعتماد
آلية محدثة للمنظمة )( (WMOآلية أ ُعدت
لمواصلة معالجة إصالح المنظمة ))(WMO

)(GCOS

القرار 23
)(Cg-18
القرار20
)(Cg-18
القرار 51
)(Cg-18

2.1.2

مراقبة المناخ :نشر خطة تنفيذ
النظام ) (GCOSالجديدة

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021
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2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

وخارطة طريق (تتضمن اختبار االعتراف
بالمحطات البحرية والهيدرولوجية،
والمبادئ التوجيهية لالعتراف الوطني
بالمحطات التي يزيد عمرها على  75عاما ً،
والمقترح بشأن المحطات البعيدة الهامة جدا ً
بما في ذلك المحطات القطبية التي ال
تستوفي جميع المعايير)

القرار 34
)(Cg-18
2.1.2
والقرار 37
)(Cg-18

لجنة النظم األساسية
) ،(CBSوفريق
التنسيق المشترك
بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي
المتكامل للرصد
التابع للمنظمة
)(ICG-WIGOS

اللجنة

)(SC-ON

القرار 39
)(Cg-18

2.1.2

فرقة المهام المعنية
بالبرنامج التعاوني
المشترك بين
المنظمة )(WMO
والرابطة )(IATA
بشأن البرنامج
)(AMDAR

)،(TT-WICAP
ولجنة النظم
األساسية )(CBS

إعداد إرشادات لألعضاء بشأن
تنفيذ الشبكة ) (GBONوالشبكات
) :(RBONsإجراء تقييمات
امتثال نظم الرصد بحلول عام
2020؛

)أ) إجراء تقييمات امتثال نظم
الرصد لعام 2021؛ (ب) إجراء
تقييمات لكفاءات وثغرات
مكونات السطح/الفضاء
المجمعة؛ )ج) االضطالع
بأنشطة استكمال الشبكة
) (GBONوالشبكات
)(RBONs؛ )د) مراقبة وتقييم
الشبكة ) (GBONوالشبكات
)(RBONs؛ )هـ) االضطالع
بأنشطة تدريبية لألقاليم التي
تحتاج إلى تدريب
الرصدات من على متن
الطائرات ‘1’ :االرتقاء ببرنامج
الرصدات من على متن
الطائرات وتطويره؛ ’ ‘2تنفيذ
تشغيل مراكز البيانات العالمية
للرصدات من على متن
الطائرات؛ ’ ‘3النهوض بخطة
التنفيذ العالمية بشأن إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية
الصادرة من الطائرات

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
القرار  (INFCOM-1) 4بشأن مستقبل
الشبكة )(GBON
أنجزت المهمتان (أ) و(ج) خالل فترة
تنفيذ الشبكة ) (GBONوالشبكات السنتين  2021/2020فيما يتعلق بمرفق
) (RBONsفي جميع األقاليم
تمويل الرصد المنهجي ) /(SOFFالشبكة
)(GBON

اعتمد االتحادات اإلقليمية األول والثالث
والرابع مقررات بشأن االنتقال إلى الشبكة
) .(RBONوجاري إعداد خطط لالتحادات
اإلقليمية األخرى

الرصدات من على متن
الطائرات ‘1’ :إعداد تقرير عن
تنفيذ وتشغيل مراكز البيانات
العالمية

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 5بشأن التعاون مع
الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن
تطوير البرنامج )( (AMDARبجانب
مشروع سياسة البيانات)
بدأ تطوير وظائف المراكز الرئيسية فيما
يخص الرصد من على متن الطائرات
)(ABO
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

(وبعد ذلك فرقة
الخبراء المشتركة
المعنية بنظم الرصد
من على متن
الطائرات
) (JET-ABOالتابعة
للجنة ))(INFCOM

2.1.2

2.1.2

)( (AMDARمشروع
االستراتيجية وخطة التنفيذ)؛
’ ‘4تنفيذ الرصدات من على
متن الطائرات للمراكز الرئيسية
والنظام ) (WDQMSفيما يتعلق
بالرصدات من على متن
الطائرات؛

فرقة الخبراء
المشتركة بين
البرامج التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم
الرصد من على
متن الطائرات

الرصدات من على متن
الطائرات :استعراض وتحديث
مشروع المواد التنظيمية
واإلرشادية فيما يتعلق
بالرصدات من على متن
الطائرات بما يتماشى مع
) (CBS IPET-ABOإجراءات المنظمة )(1) :(WMO
مطبوع المنظمة رقم ،1200
(وبعد ذلك فرقة
دليل الرصدات من على متن
الخبراء المشتركة
المعنية بنظم الرصد الطائرات؛ ) (2مطبوع المنظمة
رقم  ،8الجزء الثاني ،الفصل ،3
من على متن
) (3مرجع ودليل النظام
الطائرات
)(WIGOS
) (JET-ABOالتابعة
للجنة ))(INFCOM
فرقة الخبراء
المشتركة بين
البرامج التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

الرصدات من على متن
الطائرات :إتاحة بيانات عقد
االستطالع التابع التلقائي ADS-
 Cعلى النظام العالمي
لالتصاالت السلكية والالسلكية
) :(GTSتنسيق توفير وإدارة

الرصدات من على متن
الطائرات :استعراض وتحديث
مشروع المواد التنظيمية
واإلرشادية فيما يتعلق
بالرصدات من على متن
الطائرات بما يتماشى مع
إجراءات المنظمة ):(WMO
) (1مطبوع المنظمة رقم
 ،1200دليل الرصدات من على
متن الطائرات؛ ) (2مطبوع
المنظمة رقم  ،8الجزء الثاني،
الفصل  (3) ،3مرجع ودليل
النظام )(WIGOS
الرصدات من على متن
الطائرات :إتاحة بيانات عقد
االستطالع التابع التلقائي
 ADS-Cعلى النظام العالمي
لالتصاالت السلكية والالسلكية
) :(GTSتنسيق توفير وإدارة

الرصدات من على متن
الطائرات :نشر النسخة المحدثة
من المواد التنظيمية واإلرشادية
فيما يتعلق بالرصدات من على
متن الطائرات بما يتماشى مع
إجراءات المنظمة ):(WMO
) (1مطبوع المنظمة رقم ،1200
دليل الرصدات من على متن
الطائرات؛ ) (2مطبوع المنظمة
رقم  ،8الجزء الثاني ،الفصل ،3
) (3مرجع ودليل النظام

جاري التقدم

)(WIGOS

جاري التقدم

2021

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ
الرصد من على
متن الطائرات
)(CBS IPET-ABO

(وبعد ذلك فرقة
الخبراء المشتركة
المعنية بنظم الرصد
من على متن
الطائرات
) (JET-ABOالتابعة
للجنة ))(INFCOM

2.1.2

2020

البيانات المشتقة من عقد
االستطالع التابع التلقائي ADS-
 Cعلى النظام )(1) :(GTS

التعاون مع شبكة مرافق
األرصاد الجوية األوروبية
) (EUMETNETوالجمعية
الدولية لالتصاالت في مجال
الطيران ) (SITAللحصول على
بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cوإتاحتها في
النظام )(GTS؛ ) (2البحث في
استيفاء متطلبات الوفاء بتكاليف
بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cفي المستقبل.

الرصدات من على متن
فرقة الخبراء
الطائرات :تطوير تكنولوجيا
بين
المشتركة
المركبات الجوية غير المأهولة
التابعة
البرامج
) (UAVللعمليات :تحديث دليل
النظم
للجنة
اللجنة )(CIMO؛ والتقرير مع
األساسية )(CBS
التوصيات (1) :دراسة وتقرير
والمعنية بنظم
بشأن تطبيقات المركبات
على
الرصد من
) (UAVsالمحتملة في مجال
الطائرات
متن
األرصاد الجوية ألغراض
)(CBS IPET-ABO
تطبيقات النظام )(WIGOS؛ )(2
(وبعد ذلك فرقة
دراسة وتقرير عن تطورات
الخبراء المشتركة
المعنية بنظم الرصد الطيران (إدارة الطيران
االتحادية ) /FAAالهيئة
من على متن
األوروبية لسالمة الطيران
الطائرات
) (JET-ABOالتابعة ) )(EASAفيما يتعلق بالمركبات
) (UAVوالمجال الجوي

2021

85

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

البيانات المشتقة من عقد
االستطالع التابع التلقائي
 ADS-Cعلى النظام ):(GTS
) (1التعاون مع شبكة مرافق
األرصاد الجوية األوروبية
) (EUMETNETوالجمعية
الدولية لالتصاالت في مجال
الطيران ) (SITAللحصول على
بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cوإتاحتها في
النظام )(GTS؛ ) (2البحث في
استيفاء متطلبات الوفاء بتكاليف
بيانات عقد االستطالع التابع
التلقائي  ADS-Cفي المستقبل.
عقدت حلقة عمل بشأن المركبات
ُ
في تموز /يوليو 2019
أ ُعد تقرير نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد
الجوية ) (BAMSبشأن المركبات )(UAV
وقُدم للنشر
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر )1/5.1.1(7
)) – (INFCOM-1(IIIخطة لمشروع
إيضاحي عالمي بشأن استخدام المركبات
الجوية غير المأهولة ) (UAVفي األرصاد
الجوية التطبيقية
بدأ العمل على الورقة البيضاء
)(UAV

) (1إنتاج ورقة بيضاء بشأن
استخدام المركبات ) (UAVsفي
األرصاد الجوية التطبيقية
) (2تطوير نطاق وخطط
لمشروع إيضاحي عالمي
للمركبات )(UAV

تنظيم وإجراء مشروع إيضاحي
عالمي للمركبات )(UAV
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ
للجنة ))(INFCOM

2.1.2

فرقة الخبراء التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم
الرصد السطحية
)،(CBS ET-SBO
ومجلس التحرير
التابع لفريق التنسيق
المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام
العالمي المتكامل
للرصد التابع
للمنظمة

2020

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

المشترك؛ ) (3تنظيم وعقد حلقة
عمل (الميزانية 30 000 :فرنك
سويسري) بشأن استخدام
المركبات الجوية غير المأهولة
) (UAVsإلجراء رصدات
األرصاد الجوية التطبيقية.

استعراض وتحديث المواد
التنظيمية لنظم الرصد السطحية:
) (1المواد التنظيمية لنظم
المسابير الراديوية في مرجع
النظام العالمي للرصد )(GOS
ودليل النظام العالمي للرصد
)(GOS؛ وإعداد مواد تستند إلى
نتائج استعراض التوصيات الذي
أجرته فرقة الخبراء )(ET-SBO

استعراض وتحديث المواد
التنظيمية لنظم الرصد
السطحية (1) :إعداد مواد
إرشادية بشأن رادار مقياس
سرعة الرياح ) (RWPوتقديم
توصيات بشأن المواد الحالية
على أن يتم توحيدها أو تطوير
مواد جديدة؛ ) (2تقديم توصيات
إلعداد مواد إرشادية للتمكين
من التشغيل المستدام للشبكة
) (RBONفي أقل البدان نموا ً

جاري إعداد مواد إرشادية ومعيار المنظمة
) /(WMOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
) (ISOذي الصلة بشأن واسمات الرياح
الرادارية ،تحت إشراف اللجنة الدائمة
) /(SC-MINTفرقة الخبراء المعنية بقياسات
الهواء العلوي ) ،(ET-UAMالنصف الثاني
من عام 2021

(ICG-WIGOS
)EdB

2.1.2

فرقة الخبراء التابعة
للجنة النظم
األساسية )(CBS
والمعنية بنظم
الرصد السطحية
)(CBS ET-SBO

2021

إدارة عملية إجراء تقييم
إدارة عملية إجراء تقييم
التغييرات في جدولة المسابير
التغييرات في جدولة المسابير
الراديوية على النحو المحدد في الراديوية على النحو المحدد في
اإلجراء  G10من اإلجراءات
اإلجراء  G10من اإلجراءات
المتعلقة بالمسائل النوعية الواردة المتعلقة بالمسائل النوعية
الواردة في خطة التنفيذ
في خطة تنفيذ تطوير النظم
) (1) :(EGOS-IPتحريك
العالمية للرصد ):(EGOS-IP
جدول الصعود المنقح وإجراء
) (1استكمال تعريف خطة

جاري التقدم

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

المشروع؛ ) (2تحديد األعضاء
المستعدين لالضطالع بجداول
الصعود المنقحة واالتفاق على
الجدول الزمني؛ ) (3إشراك
مجاالت التطبيق في تقييم
الجدول الزمني المنقح

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(JSG-GCOS

النتيجة

اللجنة

2.1.3

)(SC-ON

القرار 39
)(Cg-17

2.1.2

(يتوافق مع
الفقرة )1.2.16

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

تقديم تقارير عن التقدم المحرز
إلى االتفاقية )/(UNFCCC
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ) (SBSTAبشأن
حالة رصدات المناخ العالمية
فيما يتعلق بالغالف الجوي
والمحيطات واألراضي.

2021

87

الوضع حتى آذار /مارس

2023-2022

2021

تقييم للجدول الزمني المنقح؛
) (2اإلبالغ عن النتائج في حلقة
عمل معنية بتأثيرات التنبؤ
العددي بالطقس )(NWP
ومنتديات مناسبة أخرى.

نشر النسخة الرابعة من تقرير
الحالة للنظام )(SR4) (GCOS

نشر النسخة الرابة من خطة
تنفيذ النظام )(IP4) (GCOS

خطط لتقديم تقرير الحالة إلى مؤتمر
األطراف في االتفاقية ) (UNFCCCلعام
2021

 °تنفيذ المهمة الفضائية التشغيلية بما يتماشى مع رؤية النظام ) (WIGOSلعام 2040
 °إعداد استراتيجية وخطة لدمج البيانات الموقعية وبيانات االستشعار عن بُعد ،مع التركيز على بعض المتغيرات (حرارة سطح البحر ) ،(SSTومتجهات الرياح السطحية ،ومستوى سطح البحر ،والواسمات
 ،Tوالجليد البحري) والتطبيقات (الجفاف ،وحرائق الغابات ،واآلثار الساحلية وغيرها من اآلثار المتعلقة بالطقس)
 °تناول الرصدات الساتلية لسلسلة قيمة الخدمات المناخية بشكل كامل؛ وفهم أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة وآليات التنسيق .وتنفيذ البنية المادية لمراقبة المناخ من الفضاء بعد تحديد الثغرات الرئيسة
في سلسلة القيمة المناخية من السواتل من أجل اتخاذ القرارات وسدها .وستتضمن النتيجة :تحليل الثغرات ،ووضع إرشادات ،وتقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بسواتل األرض ) (CEOSوالفريق )،(CGMS
وإجراءات تتخذها وكاالت الفضاء
 °إعداد إرشادات بشأن تقنيات المعايرة والقياس ،بما في ذلك نتائج المقارنة لضمان مالءمة القياسات القابلة للتبع للغرض.

القرار 51
)(Cg-18
والقرار 54
)(Cg-18

k2.1.3

لجنة النظم األساسية
)(CBS

 مدخالت بشأن النظم الفضائيةمن أجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار
 ،)(Cg-18) 38والهدف
االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل
 -مدخالت بشأن النظم الفضائية

 مدخالت بشأن النظم الفضائيةمن أجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار
 ،)(Cg-18) 38والهدف
االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل
 -مدخالت بشأن النظم الفضائية

 مدخالت بشأن النظم الفضائيةمن أجل االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ( 2040القرار
 ،)(Cg-18) 38والهدف
االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل
 -مدخالت بشأن النظم الفضائية

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
المقرر  (INFCOM-1) 9بشأن الرصدات
الفضائية القاعدة واستعراض سياسات
وممارسات البيانات في المنظمة )(WMO
أ ُعدت ورقة موقف للمتطلبات من البيانات
الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

لتحديث بيانات إرشادات
لتحديث بيانات إرشادات
مجاالت التطبيق في المنظمة
مجاالت التطبيق في المنظمة
) (WMOوإعداد بيانات إرشادات ) (WMOوإعداد بيانات
إرشادات جديدة لثالثة مجاالت
جديدة لثالثة مجاالت من
من مجال التطبيق ذات الصلة
مجاالت التطبيق ذات الصلة
بالمراقبة العالمية للغالف الجوي بالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ).(GAW
).(GAW
 تناول سلسلة قيمة الخدمات تناول سلسلة قيمة الخدماتالمناخية بشكل كامل عن طريق المناخية عن طريق رصد
السواتل؛ وتحديد الثغرات
رصد السواتل؛ وفهم أدوار
الرئيسية في سلسلة القيمة
ومسؤوليات الجهات الفاعلة
وآليات التنسيق (القرار  (Cg- 51المناخية من السواتل من أجل
) ،18والهدف االستراتيجي  2.1اتخاذ القرارات وسدها( .القرار
 ،(Cg-18) 51والهدف
من خطة التشغيل).
االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل).

القرار 5
)(Cg-XIV

2.1.3

لجنة النظم األساسية
)(CBS

الوصول إلى البيانات والنواتج
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ
الخدمة العالمية المتكاملة لبث
البيانات )(IGDDS؛ وتحسين
التنسيق /التكامل مع النظام
)(WIS؛ ’ ‘2تنسيق ودعم
مجموعات متطلبات البيانات
الساتلية اإلقليمية التابعة للمنظمة
)(WMO

2023-2022

لتحديث بيانات إرشادات
مجاالت التطبيق في المنظمة
) (WMOوإعداد بيانات
إرشادات جديدة لثالثة
مجاالت من مجال التطبيق ذات
الصلة بالمراقبة العالمية للغالف
الجوي ).(GAW
 تناول سلسلة قيمة الخدماتالمناخية عن طريق رصد
السواتل؛ واتخاذ إجراءات من
جانب وكاالت الفضاء (القرار
 ،(Cg-18) 51والهدف
االستراتيجي  2.1من خطة
التشغيل).

الوصول إلى البيانات والنواتج
الوصول إلى البيانات والنواتج
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ
الساتلية ‘1’ :مواصلة تنفيذ
الخدمة العالمية )(IGDDS؛
الخدمة العالمية )(IGDDS؛
وتحسين التنسيق /التكامل مع
وتحسين التنسيق /التكامل مع
النظام )(WIS؛ ’ ‘2تنسيق ودعم النظام )(WIS؛ ’ ‘2تنسيق ودعم
مجموعات متطلبات البيانات
مجموعات متطلبات البيانات
الساتلية اإلقليمية التابعة للمنظمة الساتلية اإلقليمية التابعة للمنظمة
)(WMO

)(WMO

الوضع حتى آذار /مارس

2021

بالطقس وست ُقدم إلى الجزء الثالث من الدورة
األولى من لجنة البنية التحتية
)) (5.1.1(1)) (INFCOM-1(IIIوالجلسة
العامة للدورة التاسعة واألربعين للفريق
) (CGMSالعتمادها
ت ُنسق األنشطة المتعلقة بالمناخ مع الفريق
العامل المشترك بين اللجنة )(CEOS
والفريق ) (CGMSوالمعني بالمناخ

’ ‘1جار
’ُ ‘2دعمت األنشطة اإلقليمية المتعلقة
بالمتطلبات من البيانات الساتلية ) ،(SDRولم
ت ُحدد حتى اآلن أي متطلبات محدثة .وت ُدعم
أنشطة االتحاد اإلقليمي األول بشأن إعداد
الجيل الثالث من سواتل األرصاد الجوية
) (MTGللمنظمة األوروبية الستغالل
السواتل المخصصة لألرصاد الجوية
) (EUMETSATووافق عليها مجلس
المنظمة ) (EUMETSATفي عام 2020

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 52
)(Cg-18

2.1.3

القرار 53
)(Cg-18

2.1.3

لجنة أو برنامج
المنشأ

لجنة النظم األساسية
) /(CBSفرقة
الخبراء المشتركة
بين البرامج
والمعنية باستخدام
السواتل ونواتجها
)/(IPET-SUP
مكتب البرنامج
الفضائي للمنظمة
)(SAT

لجنة األرصاد
الجوية للطيران
) /CAeMلجنة
النظم األساسية
)(CBS

النتيجة

2.1.4

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(JSG-GCOS
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2020

2021

2023-2022

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
استراتيجية المختبر االفتراضي
للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية الساتلية للفترة
 2024-2020والمشترك بين
المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق
سواتل األرصاد الجوية
)( (CGMSالقرار (Cg-18) 52؛
’ ‘2وتعزيز التنسيق مع مكتب
التعليم والتدريب )(ETR
في اإلطار

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
استراتيجية المختبر االفتراضي
للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية الساتلية للفترة
 2024-2020والمشترك بين
المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق
سواتل األرصاد الجوية
)( (CGMSالقرار 52
)(Cg-18؛ ’ ‘2وتعزيز التنسيق
مع مكتب التعليم والتدريب
) (ETRفي اإلطار ،مع التركيز
على البلدان النامية والبلدان
األقل نموا ً

تعزيز قدرات أعضاء المنظمة
) (WMOمن خالل ’ ‘1تنفيذ
استراتيجية المختبر االفتراضي
للتعليم والتدريب في مجال
األرصاد الجوية الساتلية للفترة
 2024-2020والمشترك بين
المنظمة ) (WMOوفريق تنسيق
سواتل األرصاد الجوية
)( (CGMSالقرار (Cg-18) 52؛
’ ‘2وتعزيز التنسيق مع مكتب
التعليم والتدريب ) (ETRفي
اإلطار

التقدم المحرز بشأن دمج
خدمات الطقس الفضائي في
النظام ) (WIGOSوالنظام
) (WISبما يتماشى مع خطة
السنوات األربع ألنشطة
المنظمة ) (WMOالمتعلقة
بالطقس الفضائي 2023-2020
(القرار .)(Cg-18) 53

التقدم المحرز بشأن دمج خدمات
الطقس الفضائي في النظام
) (WIGOSوالنظام ) (WISبما
يتماشى مع خطة السنوات
األربع ألنشطة المنظمة
) (WMOالمتعلقة بالطقس
الفضائي ( 2023-2020القرار
.)(Cg-18) 53

التقدم المحرز بشأن دمج خدمات
الطقس الفضائي في النظام
) (WIGOSوالنظام ) (WISبما
يتماشى مع خطة السنوات
األربع ألنشطة المنظمة )(WMO
المتعلقة بالطقس الفضائي
2023-2020
(القرار .)(Cg-18) 53

الوضع حتى آذار /مارس

2021

’ ‘1بالرغم من جائحة كوفيد ،19-جاري
متابعة أنشطة التدريب بنجاح من خالل
التدريب االفتراضي .وجاري إعداد وثيقة
بشأن المبادئ التوجيهية للمهارات
والمعارف الساتلية لدى المتخصصين في
مجال األرصاد الجوية التطبيقية (المطبوع
الخاص رقم )12
’ ‘2جار

يجري إعادة تشكيل فرقة الخبراء المعنية
بالطقس الفضائي كجزء من إعادة التنظيم
لدعم أنشطة اإلدماج ،ودعم خدمات الطقس
الفضائي لمنظمة الطيران المدني الدولي
) (ICAOوللتنسيق الدولي .ويُنظر في إنشاء
هذه الفرقة تحت إشراف اللجنة الدائمة
)(SC-ESMP

االستجابة لرؤية النظام ) (WIGOSلعام  2040خالل الفترة  ،2023-2020بما في ذلك النظر في متطلبات التنبؤ بنظام األرض والخدمات الحضرية

القرار 39
)(Cg-17

2.1.4

النظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

الدورة الرابعة لتقييم واستعراض
النظام ) :(GCOSقيام أفرقة
الخبراء باستعراض متطلبات

تنظيم مؤتمر ثان بشأن رصدات
المناخ (تشرين األول /أكتوبر

وضع الصيغة النهائية على
خطة التنفيذ الرابعة للنظام

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 4بشأن تحديث
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

المتغيرات المناخية األساسية
)(ECV؛ وصياغة تقرير الحالة
الرابع للنظام )(GCOS
مقرر الدورة الثانية والسبعين
للمجلس التنفيذي ):(EC-72
اعتماد خطة عمل للنظام
) (GCOSبشأن تقرير الحالة
الرابع وخطة التنفيذ الرابعة؛ إذ
يرحب بمؤتمر رصدات المناخ؛
يوصى بتقديم النسخ النهائية من
تقرير الحالة وخطة التنفيذ إلى
اللجان الفنية؛ وإذ يرحب بحلقات
العمل اإلقليمية المشتركة بين
النظام ) (GCOSوالنظام
) (WIGOSويدعمها

القرار 38
)(Cg-18

اللجنة

2.1.4

)(SC-ON
والقرار 40
)(Cg-18

لجنة النظم األساسية
)(CBS

االستعراض المستمر للمتطلبات:
’ ‘1وضع مبادئ وخطة إعادة
تصميم االستعراض المستمر
للمتطلبات مع مراعاة تحليل
نظام األرض ،والتنبؤ به
وتوقعه ،بما في ذلك خطة
لتطوير األداة /OSCAR
المتطلبات لمراعاة هذه
المتطلبات؛ ’ ‘2استعراض نتائج
دراسات تأثير التنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPوالتشجيع على
إجراء دراسات جديدة تتناول
قائمة جديدة من المسائل العلمية؛

2021

.)2021
وضع الصيغة النهائية على
تقرير الحالة الرابع للنظام
).(GCOS
صياغة خطة التنفيذ الرابعة
للنظام ).(GCOS
الدورة الثالثة والسبعون للمجلس
التنفيذي ) :(EC-73إذ يؤيد
تقرير الحالة الرابع ،يقرر دعم
عملية استعراض خطة التنفيذ
بشكل نشط ويدعو األعضاء
إلى استعراض المسودة.

االستعراض المستمر
للمتطلبات ‘1’ :إعداد منهجية
وخطة لتنسيق األنشطة المتعلقة
بأثر نظم الرصد على تحليل
نظام األرض والتنبؤ به
وتوقعه؛ ’ ‘2إعداد منهجية لتقييم
األثر حسب تكلفة الرصدات؛
’ ‘3تحديث متطلبات
المستخدمين من الرصدات
وبيانات إرشادات مجالين من
مجاالت التطبيق

2023-2022

).(GCOS

الوضع حتى آذار /مارس

2021

مرجع النظام ) (WIGOSفيما يتعلق
بالمتغيرات المناخية األساسية

)(ECVs

الدورة الرابعة والسبعون
للمجلس التنفيذي ):(EC-74
يرحب بخطة التنفيذ الجديدة،
ويقرر دعم إعداد اإلجراءات
استنادا ً إلى خطة التنفيذ الرابعة
للنظام )(GCOS؛ أقر بأن
اللجان الفنية قد قررت دعم
اإلجراءات ذات الصلة؛ يعتمد
اإلجراءات المتعلقة بالمنظمة
) (WMOونظم الرصد التي
تنسقها المنظمة ) .(WMOيُرجى
من األمين العام للمنظمة
) (WMOتقديم إرشادات إلى
األعضاء بشأن هذه اإلجراءات.
أ ُنجزت مهام عام  ،2020بما في ذلك
توصيات حلقة العمل المعنية باألثر،
كانون األول /ديسمبر 2020
شكلت فرقة الخبراء المشتركة المعنية
بتصميم نظم رصد األرض وتطويرها
) (JET-EOSDEفريقا ً فرعيا ً لالضطالع
وعين استشاري للمساعدة.
بهذه المهمةُ .
وعقد اجتماع واحد للفريق الفرعي في
ُ
شباط /فبراير 2021

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

91

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

’ ‘3تحديث متطلبات المستخدمين
من الرصدات وبيانات إرشادات
مجالين من مجاالت التطبيق

القرار 38
)(Cg-18
2.1.4
والقرار 40
)(Cg-18

القرار 38
)(Cg-18
2 .1 .4
والقرار 40
)(Cg-18

القرار 1
)(Cg-18
2.1.4
والقرار 32
)(Cg-18

لجنة النظم األساسية
)(CBS

االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام  ‘1’ :2040خطة
عمل لجنة البنية التحتية المقابلة؛
’ ‘2صياغة إرشادات لألعضاء
لكل تقييم من تقييمات
االستعراض المستمر للمتطلبات
(تحليل الثغرات ،ودراسات
األثر) وتقييم احتياجات الرصد
فيما يتعلق بالخدمات الحضرية؛
’ ‘2صياغة إرشادات محدثة
بشأن تصميم شبكات الرصد
والتوعية

االستجابة لرؤية النظام
) (WIGOSلعام ‘1’ :2040
اعتماد إرشادات األعضاء لكل
تقييم من تقييمات االستعراض
المستمر للمتطلبات (تحليل
الثغرات ،ودراسات األثر)
وتقييم احتياجات الرصد فيما
يتعلق بالخدمات الحضرية؛ ’‘2
اعتماد اإلرشادات المحدثة بشأن
تصميم شبكات الرصد والتوعية

مهام عام  ‘1’ :2020أ ُنجزت ‘2’ ،جارية،
’ ‘3جارية
شكلت فرقة الخبراء ) (JET-EOSDEفريقا ً
وعين
فرعيا ً لالضطالع بهذه المهمةُ .
وعقد اجتماع واحد
استشاري للمساعدةُ .
للفريق الفرعي في شباط /فبراير 2021

الشبكات المتدرجة :مفاهيم
ومبادئ لتبسيط شبكات الرصد
التابعة للنظام ) (WIGOSوفقا ً
لنهج الشبكات المتدرجة ،ودمج
مفهوم المحطات المرجعية

الشبكات المتدرجة :تحديث
مرجع ودليل النظام
لتبسيط شبكات الرصد التابعة
للنظام ) (WIGOSوفقا ً لنهج
الشبكات المتدرجة ،ودمج مفهوم
المحطات المرجعية

الرصدات الحضرية‘1’ :
صياغة استراتيجية وإرشادات
بشأن الرصدات الحضرية؛ ’‘2
تقييم آخر التطورات في مجال
الرصدات الموقعية وتحليل
متطلبات المستخدمين النهائيين
فيما يتعلق بالرصدات الحضرية

الرصدات الحضرية :اعتماد
االستراتيجية واإلرشادات بشأن
الرصدات الحضرية؛

)(WIGOS

بدء المناقشة فيما يتعلق بالشبكة المرجعية
السطحية للنظام ) (GCOSوالمحطات
المرجعية المناخية
التخطيط لتعيين مستشارين للقيام بما يلي:
’ ‘1تنسيق تقييم متطلبات المستخدمين من
الرصدات فيما يتعلق بأنشطة النمذجة عالية
االستبانة لدعم الخدمات الحضرية،
’ ‘2وتوفير إرشادات بشأن األجهزة
الحضرية وإمكانية التتبع لتحديث مطبوع
المنظمة رقم 8
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.1.5

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

 °إعداد معايير وإرشادات بشأن الرصدات ،والممارسات التشغيلية ومراقبة أداء النظم ،والمعايرة واختبار األدوات ،والجوانب المتعلقة بالبيانات في رصدات نظام األرض والقياسات القابلة للتبع والمالئمة
للغرض ،خاصة المستمدة من البيئات المتطرفة والقاسية والمناطق النائية (بما في ذلك المحيطات ،والمناطق القطبية ،والمناطق الجبلية العالية).
 °تطوير تقنيات قياس جديدة وناشئة وأساليب قياس مبتكرة وغير تقليدية (مثل رصدات الغالف الجليدي ،والتكنولوجيات الرادارية ،واالستشعار عن بعد من سطح األرض ،والمركبات ذاتية التحكم ،وأجهزة
القياس ،وم راصد المواطنين) .وتحديث المعايير القائمة لتعكس التكنولوجيات اآلخذة في التطور ،مع التركيز على الهطول (النطاقات الزمنية والمراحل المختلفة) وأدوات معينة (من قبيل االستشعار عن بُعد،
بما في ذلك الرادارات).
 °إعداد إرشادات بشأن تقنيات المعايرة والقياس ،بما في ذلك نتائج المقارنة لضمان إجراء قياسات قابلة للتبع ومالئمة للغرض.

تبسيط المواد التنظيمية
واإلرشادية للمنظمة )(WMO
المتعلقة بالقياسات ‘1’ :وضع

تبسيط المواد التنظيمية
القرار 43
)(Cg-18

اللجنة

الوضع حتى آذار /مارس

2021

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

واإلرشادية للمنظمة )(WMO
المتعلقة بالقياسات ‘1’ :تصنيف

جودة القياسات.

)(SC-MINT

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تحديث مطبوع المنظمة رقم ،8
اعتماد إصدار عام :2020
’ ‘1المجلد الرابع (الرصدات

تبسيط المواد التنظيمية

الصيغة النهائية على
استراتيجية تحديث المطبوعات
فيما يتعلق بأوجه عدم اليقين في
القياسات ‘2’ .إعداد إرشادات
بشأن كيفية ضمان أن تلبي
القياسات متطلبات مجال
التطبيق ‘3’ .تحديث معايير
البيانات الشرحية للنظام
)( (WIGOSوكذلك إبراز تبادل
بيانات الطقس الرادارية
وتصنيف جودة القياسات).

متطلبات عدم اليقين فيما بين
مطبوعات المنظمة )(WMO
(بما في ذلك مخططات
التصنيف) ‘2’ .إعداد إرشادات
بشأن تنفيذ مخططات التصنيف.

’ ‘1تحديث مطبوع المنظمة رقم
 :8اعتماد إصدار عام .2021
عدة فصول في المجلدات األول

’ ‘1تحديث مطبوع المنظمة رقم
 :8اعتماد إصدار عام .2023
عدة فصول في المجلدات األول

واإلرشادية للمنظمة )(WMO
المتعلقة بالقياسات ‘1’ :تنسيق

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
المقرر  (INFCOM-1) 6بشأن إدراج
تصنيف جودة القياسات لمحطات الرصد
السطحية على األرض في مطبوع المنظمة
رقم  ،8والتوصية  (INFCOM-1) 6بشأن
نشر مطبوع المنظمة رقم  ،8إصدار
عام 2020
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(1بشأن ملفات
تعريف شبكة نسق البيانات المشترك
التجريبية بشأن المناخ والتنبؤ
) (CF-NetCDFفيما يتعلق بالبيانات
الرادارية البحرية والخاصة بالطقس
جاري تنفيذ األنشطة األخرى المتعلقة بعدم
اليقين ،تحت إشراف فرقة الخبراء المعنية
بعدم اليقين في القياس )(ET-MU
اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 6بشأن نشر

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

الساتلية)؛ ’ ‘2اعتماد اإلجراءات
المنقحة للتحديث؛ ’ ‘3اعتماد
اإلجراءات المنقحة لتحديث
مطبوع المنظمة رقم 8؛ ’‘4
إجراء دراسة استقصائية بشأن
استخدام مطبوع المنظمة رقم .8

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
ممارسات القياس :تحديد
مجاالت العمل بالتعاون مع
األطراف المعنية (من قبيل
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWوالمجتمع الزراعي-
رطوبة التربة ،المناخ،
الهيدرولوجيا ،المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) ،(GAWوشبكة
اإلشعاع السطحي المرجعية
) ،(BSRNوما إلى ذلك)

2021

93

2023-2022

والثاني والثالث ‘2’ .تجهيز خطة
(مثل الفصل  – 6هطول
للتحديث القادم :تحديد الفصول
األمطار) والثاني والثالث
والرابع ‘2’ .إتاحة نتائج الدراسة المراد تحديثها ،وتحديد الخبراء.
االستقصائية لتحديد أولويات
األنشطة المستقبلية.

إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
ممارسات القياس ‘1’ :اعتماد
دليل أفضل الممارسات
الرادارية؛ ’ ‘2قضايا تداخل
رادارات الطقس ’ ‘3قياسات
الهواء العلوي باستخدام
الواسمات السلبية العاملة
بالموجات الدقيقة؛ ’ ‘4التداخل
بين واسمات الرياح الرادارية
ومزارع الرياح ’ ‘5توسيم بخار
الماء المتكامل )(IWV؛ ’‘6
إعداد مواد إرشادية بشأن أداء
محطات األرصاد الجوية
األوتوماتية ) (AWSالمنخفضة
التكلفة

إعداد مواد إرشادية بشأن أفضل
ممارسات القياس ‘1’ :نشر مواد
إرشادية بشأن رطوبة التربة؛
’ ‘2وضع إجراءات الختبار أداء
محطات األرصاد الجوية
األوتوماتية )( (AWSبما في
ذلك المحطات ) (AWSمنخفضة
التكلفة) ’ ‘3إبراز أفضل
الممارسات المتعلقة بالشبكة
) (BSRNفي دليل اللجنة
) ،(CIMOحسب االقتضاء.

الوضع حتى آذار /مارس

2021

مطبوع المنظمة رقم  ،8إصدار عام
أ ُجري مسح بشأن استخدام مطبوع المنظمة
رقم  8في الربع الرابع من عام  ،2020ومن
المقرر أن ت ُتاح نتائجه في الربع الثاني من
عام 2021
جاري تحديث عدة فصول من مطبوع
المنظمة رقم 8
أ ُحرز تقدم كبير في العمل بشأن إرشادات
أفضل ممارسات الرادار ومن المتوقع إعداد
مسودة شبه نهائية بحلول نهاية عام ،2021
ستتضمن معيارا ً مشتركا ً مع المنظمة )(ISO
بشأن تشغيل الرادار
جاري العمل في مطبوع المنظمة رقم ،8
المجلد الثاني ،قياس متغيرات الغالف
الجوي في األنهار الجليدية والتربة الصقيعية
والجليد البحري؛ ومشروع الوثيقة )5.1.6(1
الصادرة عن الجزء الثالث من الدورة
األولى للجنة البنية التحتية
)) (INFCOM-1(IIIوالمخرج .5.1.6
وجاري العمل على إعداد مواد إرشادية
أخرى يزمع االنتهاء منها في عام ،2021
تحت إشراف فرقة الخبراء المعنية بقياسات
الهواء العلوي ) (ET-UAMوفرقة الخبراء
المعنية بالقياسات السطحية ودون السطحية
) .(ET-SSMمن المقرر نشرها بحلول نهاية
عام 2021
جاري االنتهاء من إعداد اإلرشادات
والبرمجيات بشأن تقييم عدم يقين قياس
سرعة الصوت
2020
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

2021

2020

تبادل بيانات رادارات الطقس
) (WRDEبالتعاون مع اللجنة
الدائمة لنظم رصد األرض
وشبكات المراقبة )(SC-ON
واللجنة الدائمة إلدارة
المعلومات وتكنولوجيا
المعلومات ):(SC-IMT
’ ‘1نموذج تبادل بيانات
رادارات الطقس )(WRDE
وأفضل الممارسات في هذا
الشأن في دليل أفضل
الممارسات )(BPG؛ ’ ‘2إدارة
نموذج بيانات رادارات الطقس

2023-2022

تعزيز نموذج تبادل بيانات
رادارات الطقس )(WRDE
الستخدامه .جمع الخبرات.
تعديل الممارسات /النموذج
المقترح ،إذا لزم األمر

الوضع حتى آذار /مارس

2021

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(1بشأن ملفات
تعريف شبكة نسق البيانات المشترك
التجريبية بشأن المناخ والتنبؤ
) (CF-NetCDFفيما يتعلق بالبيانات
الرادارية البحرية والخاصة بالطقس

)(WRDE

وضع معايير مشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) :(ISOتحديد معايير للتطوير
المشترك بين المنظمة )(WMO
والمنظمة ).(ISO

وضع معايير مشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) :(ISOمعايير االعتماد (إذا
استكملت) ومعلومات عن حالة
إعداد المعايير المشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة
).(ISO

وضع معايير مشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة
) :(ISOمعايير االعتماد (إذا
استكملت) ومعلومات عن حالة
إعداد المعايير المشتركة بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة
).(ISO

إعداد إطار الكفاءة لرصدات
الليدار
[للعلم] تتبع قياسات اإلشعاع
الشمسي واألرضي :المقارنة بين
أدوات اإلشعاع (المقارنة الدولية
الثالثة عشرة لمقاييس إشعاع
الشمس المباشر ) (IPCوالمقارنة
الدولية الثالثة لمقياس اإلشعاع

تتبع قياسات اإلشعاع الشمسي
ي
واألرضي ‘1’ :نشر تقرير ْ
المقارنة ) (IPCالثالثة عشرة
والمقارنة ) (IPgCالثالثة.
’ ‘2إعداد توصيات بشأن
مستقبل المرجع العالمي لقياس

جاري التقدم تحت إشراف فرقة الخبراء
) .(ET-UAMومن المقرر االنتهاء من إعداد
معايير المنظمة ) /(WMOالمنظمة )(ISO
بشأن واسمات الرياح الرادارية وبشأن
ليدارات التبعثر المرتد للجسيمات ،ونشرها
في وقت الحق من عام 2021
فرقة الخبراء ) ،(ET-UAMالربع الرابع من
عام 2021

تتبع قياسات اإلشعاع الشمسي
واألرضي :تعديل المواد
التنظيمية واإلرشادية فيما يتعلق
بالمسؤولية عن مراجع اإلشعاع
وحفظها (والصلة بالنظام الدولي

بسبب جائحة كوفيد ،19-أ ُعيد جدولة
المقارنات إلى سبتمبر /أيلول-تشرين األول/
أكتوبر 2021
القرار  – (EC-72) 9تأجيل المقارنة الدولية
الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعاع الشمس

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

األرضي ) )(IPgCالمقرر
إجراؤهما في أيلول/سبتمبر –
تشرين األول/أكتوبر .2020

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

امتثال المراكز التي تعينها
المنظمة ) ‘1’ :(WMOإتاحة
نتائج تقييمات مركز األدوات
اإلقليمي ) (RICألفرقة اإلدارة
التابعة لالتحادات اإلقليمية‘2’ .
تحديث مخطط التقييم للمركز
)( (RICوفقا ً للمعيار
)ISO/IEC 17025/2015
’ ‘3إعداد نموذج اإلبالغ الخاص
بالمركز اإلقليمي للبحوث
)(RRC

95

2021

2023-2022

األشعة ) ،(WRRومجموعة
البيرجيومترات المعيارية
العالمية لألشعة تحت الحمراء
) (WISGلكي يعتمدها المؤتمر.

للوحدات  ،)SIحسب االقتضاء.

المباشر

إجراءات التتبع ‘1’ :إعداد وثيقة
إرشادية بشأن إجراءات
التفتيش /المعايرة الميدانية

إجراءات التتبع ‘1’ :إعداد
إرشادات بشأن أفضل
الممارسات المتعلقة بضمان
التتبع بما يتماشى مع استراتيجية
التتبع

جاري التقدم ،تحت إشراف فرقة الخبراء
المعنية بالجودة والتتبع والمعايرة
) .(ET-QTCومن المقرر نشر وثيقة
إرشادية في النصف الثاني من عام 2021

امتثال المراكز التي تعينها
المنظمة ) ‘1’ :(WMOتبسيط
مفهوم المراكز اإلقليمية المعنية
باألدوات والتابعة للمنظمة
)( (WMOالمراكز )،(RICs
والمراكز اإلقليمية لألدوات
البحرية ) ،(RMICsوالمراكز
))(RRCs؛ ’ ‘2استقصاء
األعضاء بشأن المتطلبات
المتعلقة بخدمات المراكز
RRC/RMIC/RIC؛ ’ ‘3مخطط
تقييم المراكز RRC؛ ’ ‘4التقييم
المنتظم لمراكز االختبار
ومراكز الريادة التابعة للمنظمة

امتثال المراكز التي تعينها
المنظمة ) ‘1’ :(WMOإتاحة
نتائج تقييمات المراكز )(RIC
و) (RRCلالتحادات اإلقليمية.

)(WMO
تعزيز المراكز )(RICs
ومختبرات المعايرة ‘1’ :تخطيط
المقارنة فيما بين المختبرات
لالتحاد اإلقليمي األول ،وربما

الوضع حتى آذار /مارس

تعزيز المراكز )(RICs
ومختبرات المعايرة ‘1’ :إجراء
المقارنة فيما بين المختبرات،
ونشر تقرير عنها ’ ‘2عقد حلقة

تعزيز المراكز )(RICs
ومختبرات المعايرة :إتاحة
وحدات تدريب بشأن حساب
عدم اليقين كمواد للتعلم

2021

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد:
’ ‘1مشروع القرار  5.1.2بشأن آلية تسمية/
تقييم مختبرات /مراكز القياس الرائدة،
’ ‘2ومشروع التوصية  5.1.2بشأن تعزيز
المراكز )(RICs
من المقرر االنتهاء من إعداد مخطط تقييم
المراكز ) (RICونموذج اإلبالغ الخاص
بالمركز ) (RRCفي الربع الثاني من
عام 2021
قُدم إلى الجزء الثالث من الدورة األولى
للجنة البنية التحتية )) ،(INFCOM-1(IIIفي
الوثيقة ) d05-1-2(1مفهوم جديد للمختبرات
والمراكز الرائدة ،باإلضافة إلى عملية
التعيين والتقييم الجديدة ذات الصلة.
أ ُنجزت األعمال التحضيرية للمقارنات بين
المختبرات ) (ILCsفي كال اإلقليميين .ومن
المقرر اإلعالن عن المقارنات ) (ILCsفي
نيسان /أبريل ،بينما ينبغي أن تبدأ القياسات
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

في تموز /يوليو
يُزمع عقد حلقة عمل بشأن حاالت عدم
اليقين في أيار /مايو 2021

االتحاد اإلقليمي الثالث ’ ‘2إعداد
إرشادات بشأن تقنيات المعايرة
والقياس ،بما في ذلك نتائج
المقارنة فيما بين المختبرات

عمل بشأن حساب عدم اليقين.

اإللكتروني.

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

نشر تقرير أدوات وطرق
الرصد ) (IOMبشأن أتمتة
سحب
رصدات ال ُ

نشر إرشادات بشأن
التكنولوجيات المستحدثة (النظم
المختلفة حسب االقتضاء)

’ ‘1نشر تقرير أدوات وطرق
الرصد ) (IOMبشأن تقدير
الهطول من الوصالت العاملة
بالموجات الدقيقة ’ ‘2نشر
إرشادات بشأن التكنولوجيا
المستحدثة (الرادارات وما إلى
ذلك)

جاري التقدم ،تحت إشراف فرقة الخبراء
) .(ET-SSMومن المقرر نشر تقرير أدوات
وطرق الرصد ) (IOMبشأن أتمتة رصدات
السحب في الربع الرابع من عام 2021

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

المقارنة بين أدوات الهواء
العلوي :اعتماد الخطة

المقارنة بين أدوات الهواء
العلوي :إجراء المقارنة

المقارنة بين أدوات الهواء
العلوي ‘1’ :نشر التقرير وتقديم
توصيات العتمادها ‘2’ ،االنتهاء
من إعداد ترتيبات لتقاسم قاعدة
البيانات.

تمت المواقفة على الخطة ،ولكن بسبب
جائحة كوفيد ،19-أ ُجلت المقارنة لمدة عام
(ينبغي أن تبدأ المرحلة المختبرية في كانون
األول /ديسمبر  ،2021وست ُعقد حملة ميدانية
في آب /أغسطس-أيلول /سبتمبر )2022

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من
خالل المقارنات :إعداد ورقة
مفاهيمية بشأن المقارنة بين
أدوات الكشف عن الرماد
البركاني /الهباء

تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من
خالل المقارنات :دراسة جدوى
فيما يتعلق بما يلي ‘1’ :المقارنة
بين أدوات قياس الهطول من
النوع الذي ال يحتجز مياه
األمطار؛ ’ ‘2المقارنة بين
الهباء /الرماد البركاني

تقييم التكنولوجيات الجديدة ،من
خالل المقارنات ‘1’ :إجراء
مقارنة بين أدوات قياس الهطول
من النوع الذي ال يحتجز مياه
األمطار (عند االقتضاء).
’ ‘2إعداد خطة للمقارنة بين
الهباء /الرماد البركاني (عند
االقتضاء)

توقف مشروع المقارنة بين أدوات الكشف
عن الرماد البركاني /الهباء بسبب عدم
االهتمام
جاري مناقشة إجراء دراسة جدوى للمقارنة
بين أدوات قياس الهطول من النوع الذي ال
يحتجز مياه األمطار في فرقة الخبراء

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

تنفيذ أفضل الممارسات :خطة
المؤتمر الفني لعام 2020
باالقتران مع االنتهاء من
المعرض العالمي لتكنولوجيا

تنفيذ أفضل الممارسات :خطة
المؤتمر الفني لعام 2022
باالقتران مع المعرض
)( (MTWEنطاق يغطي جميع

2021

)(ET-SSM

انتهت األعمال التحضيرية للمؤتمر الفني
) (TECOلعام  2020وتم تجميع وتقييم أكثر
من  150ملخصا ً .ولكن بسبب جائحة
كوفيد ،19-أ ُجل المؤتمر الفني لمدة عام على

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

األرصاد الجوية )(MTWE
(توسيع نطاق المعرض ليغطي
جميع مجاالت القياس في النظام
) – (WIGOSكيف يمكن لدوائر
القياس أن تساعد في الوفاء
بمتطلبات المستخدمين)

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

2021

97

2023-2022

مجاالت القياس في النظام
) – (WIGOSمبدئياً :تقنيات
القياس الناشئة)

الوضع حتى آذار /مارس

2021

األقل .ومن المقرر أن يُتخذ القرار النهائي
بشأن تنظيم المؤتمر الفني في عام  2021أو
تأجيله حتى عام  2022في أيار /مايو 2021

أ ُنجزت جميع األنشطة المزمعة لعام ،2020
باستثناء مؤتمر المحطات ) (AWSالذي أ ُجل
بسبب جائحة كوفيد .19-ومن المقرر عقد
حلقة عمل على اإلنترنت بشأن االنتقال إلى
األتمتة في الفترة  25-22آذار /مارس 2021
جاري إعداد تقارير أدوات وطرق الرصد
) (IOMبشأن المحطات ) (AWSمنخفضة
التكلفة من جانب فرقة الخبراء )،(ET-SSM
النصف الثاني من عام 2021

االنتقال إلى األتمتة ‘1’ :فيديو
توعوي عن استراتيجية االنتقال
إلى األتمتة؛ ’ ‘2صياغة مواد
إرشادية /وحدات تدريب؛
’ ‘3إعداد خطة لحلقات العمل
كدليل على المفهوم؛ ’ ‘4وضع
مفهوم لمؤتمر محطات األرصاد
الجوية األوتوماتية )(AWS
لالتحاد اإلقليمي األول

االنتقال إلى األتمتة ‘1’ :إعداد
وحدات التعلم اإللكتروني بشأن
االنتقال إلى األتمتة؛ ’ ‘2تقرير
أدوات وطرق الرصد )(IOM
بشأن المحطات )(AWS
منخفضة التكلفة

أفضل الممارسات واالنتقال إلى
األتمتة ‘1’ :مؤتمر المحطات
) (AWSلالتحاد اإلقليم الثاني
(يُحدد فيما بعد)؛ ’ ‘2تحديث/
نشر مواد إرشادية بشأن
المحطات )(AWS

مواصفات عامة للمناقصات:
نشر تقرير أدوات وطرق
الرصد )(IOM

مواصفات عامة للمناقصات:
إعداد توصية فيما يتعلق بإعداد
أداة برامج ،وإمكانية االمتداد
لنظم أخرى (من قبيل المسابير
الراديوية).

إعداد أداة برامج تدعم مخطط
المواصفات العامة للمناقصات
(عند االقتضاء)

جاري التقدم تحت إشراف فرقة الخبراء
) .(ET-SSMومن المقرر نشر تقرير أدوات
وطرق الرصد ) (IOMفي الربع الثالث من
عام 2021

إعداد منهج وبرنامج للتدريب
على الرادارات

إعداد مواد تدريبية بشأن
الرادارات واالضطالع بأنشطة
التدريب.

يلزم دمج هذه المهمة في خطة عمل اللجنة
الدائمة ) /(SC-MINTفرقة الخبراء
المشتركة المعنية برادارات الطقس العاملة
) .(JET-OWRومن المتوقع عقد حلقات
عمل بشأن تبادل بيانات الرادارات وأفضل
الممارسات في وقت الحق من عام 2021
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2023-2022

2021

الوضع حتى آذار /مارس

2021

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

التوعية :إعداد مواد إرشادية
بشأن استبدال األدوات التي
تستخدم الزئبق.

التوعية بشأن ممارسات القياس:
’ ‘1تحديث بوابة تقاسم
المعارف ‘2’ .إنشاء آلية لتبادل
المعلومات.

جاري التقدم تحت إشراف فرقة الخبراء
) .(ET-TMMالربع الثاني /الثالث من
عام 2021

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

مواد التدريب :تحديث الثغرات
في مواد التدريب القائمة المتعلقة
بالقياس

إنشاء آليات للمستخدمين لإلبالغ إعداد مواد تدريب ،بالتعاون مع
مراكز التدريب اإلقليمية
عن الثغرات في مواد التدريب
) ،(RTCفي مجال محدد من
(بالتعاون مع مكتب التعليم
مجاالت الثغرات.
والتدريب ).)(ETR

جاري التقدم تحت إشراف فرقة الخبراء
) .(ET-TMMالربع الثاني من عام 2021

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO

القرار 43
)(Cg-18

2.1.5

أعدت فرقة الخبراء المعنية بتنسيق
الترددات الراديوية ) (ET-RFCورقة
الموقف األولية للمنظمة ) (WMOبشأن
جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين
للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
) (WRC-23واعتمدها الجزء الثاني من
الدورة األولى للجنة البنية التحتية
)) ،(INFCOM-1(IIالذي اعتمد المقرر
 (INFCOM-1) 8بشأن الحفاظ على طيف
الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية
واألنشطة البيئية ذات الصلة.
قدمت اللجنة الدائمة ) /(SC-MINTفرقة
الخبراء ) (ET-UAMمدخالت إلى اللجنة
الدائمة ) /(SC-ONفرقة الخبراء

حماية نطاقات الترددات
الراديوية :توثيق الخصائص
التشغيلية ألجهزة االستشعار
األرضية المنفعلة وتقديمها إلى
"خليفة فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الالسلكية
)"(SG-RFC؛

)(ET-RFC

لجنة أدوات وطرق
الرصد )(CIMO
ومكتب البرنامج
الفضائي للمنظمة
)(SAT

االشتراك مع النظام العالمي
الفضائي القاعدة للمعايرة البينية
) (GSICSبشأن تتبع قياسات
الفضاء.

االشتراك مع اللجنة الدائمة
لضمان تنفيذ مراقبة أداء
المسابير الراديوية بشكل
مناسب من خالل المراكز
اإلقليمية المعنية بالنظام
)(WIGOS

1

االشتراك مع الشبكة
بشأن إعادة فحص معادلة مقياس
اإلشعاع األرضي والحاجة
المحتملة إلى تحديث مرجع
الشبكة )(BSRN
)(BSRN

شارك خبير ساتلي كعضو في اللجنة
الدائمة ) (SC-MINTوفرقة الخبراء
)(ET-QTC

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.1.6

اللجنة )،(SC-MINT
والفريق )(SG-CRYO

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021
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2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

تنفيذ مرحلة ما قبل تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدية ):(GCW
 °إعداد مشاريع إيضاحية قصيرة األجل وخطط طويلة األجل للرصدات ،والتنبؤ ،والبحوث والخدمات في المناطق الجبلية العالية؛
 °تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدية ) (GCWكبرنامج شامل ،بما في ذلك إعداد نظام معلومات متكامل بشأن الغالف الجليدي يلبي االحتياجات من معلومات الغالف الجليدي في جميع خطوط العرض
واالرتفاعات (الرصدات ،والبيانات ،والعمل المعياري)؛
 °استكمال دراسات بشأن تأثير رصدات الغالف الجليدي على مجاالت التطبيق ذات الصلة :وضع إرشادات بشأن مراقبة الغالف الجليدي؛
 °إجراء تقييمات ووضع مؤشرات لحالة الغالف الجليدي ،مع المستخدمين المعنيين ،على سبيل المثال المراكز المناخية اإلقليمية ) ،(RCCsوبيان المنظمة ) (WMOبشأن حالة المناخ العالمي ،وذلك بشكل
تدريجي اعتبارا من عام 2021؛
 °المقارنة بين نواتج الجليد البحري؛
 °تشغيل بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكأحد مراكز تجميع أو إنتاج البيانات ) (DCPCالتابعة للنظام ) (WISبحلول عام .2023

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي
– نشر إرشادات أفضل
الممارسات في المجلد المعنون
"قياس متغيرات الغالف
الجليدي" لمطبوع المنظمة رقم
( 8دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) ‘1’ – )(CIMOتشكيل
فرقة مهام معنية بشؤون التربة
الصقيعية – بشأن أفضل
الممارسات والبيانات الشرحية
ذات الصلة ومتطلبات الرصد
’ ‘3,2مشاريع أدلة ألفضل
الممارسات في األنهار الجليدية
والجليد البحري – إعدادها
وتعميمها الستعراض الخبراء
مع الشركاء

المراقبة العالمية للغالف
الجليدي – نشر إرشادات أفضل
الممارسات في المجلد المعنون
"قياس متغيرات الغالف
الجليدي" لمطبوع المنظمة رقم
( 8دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) ،)(CIMOالرصد
والقياس من الموقع لما يلي:
 األنهار الجليدية ،والجليدالبحري وتنقيح الفصل المتعلق
بالثلوج ) :(2021نشره.
 مشاريع أدلة ألفضلالممارسات المتعلقة بالتربة
الصقيعية – إعدادها وتعميمها
الستعراض الخبراء مع
الشركاء

نشر إرشادات أفضل الممارسات
في المجلد المعنون "قياس
متغيرات الغالف الجليدي"
لمطبوع المنظمة رقم ( 8دليل

لجنة أدوات وطرق الرصد

) ،)(CIMOالرصد والقياس من
الموقع لما يلي :التربة الصقيعية
(بحلول عام )2022؛ والصفائح
الجليدية وطبقات الجليد وجليد
البحيرات واألنهار )(2023؛

جاري العمل – وفقا ً للخطة.
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1

نشر اإلرشادات بشأن التربة
الصقيعية بحلول عام 2022؛
 إعداد أدلة أفضل الممارساتالمتعلقة بالصفائح الجليدية
وطبقات الجليد وجليد البحيرات
واألنهار واستعراضها ونشرها
بحلول عام 2023؛
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

لجنة أو برنامج
المنشأ

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

بوابة بيانات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي )،(GCW
القابلة للتشغيل المتبادل مع
التقدم المحرز نحو تطوير بوابة محطات شبكات الرصد
بيانات المراقبة العالمية للغالف
السطحية لمراقبة الغالف
للتشغيل
الجليدي ) ،(GCWالقابلة
الجليدي ) ،(GCWبحلول عام
شبكات
المتبادل مع محطات
2022؛
الرصد السطحية لمراقبة الغالف
الجليدي ) ،(GCWبحلول عام
إعداد توصيات لوضع آليات
2022؛ (بتمويل من الميزانية
(جداول مثالً) لتبادل متغيرات
العادية ومن خارج الميزانية)
الغالف الجليدي اإلضافية في
الوقت الفعلي ،حسبما طلبت
دوائر المستخدمين

)(GCW

اللجنة )،(SC-IMT
والفريق )(SG-CRYO

القرار 50
)(Cg-18

المراقبة العالمية للغالف
الجليدي – مقارنة النواتج
الساتلية للجليد البحري:
استعراض /التقدم المحرز
(مشروط بتمويل من خارج
الميزانية)

المراقبة العالمية للغالف الجليدي
– مقارنة النواتج الساتلية للجليد
البحري :إعداد خطة وإجراء
مفاوضات بشأن التمويل

)(GCW

2.1.6

2020

2021

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

العمل من أجل إحراز تقدم نحو
إنشاء نظام معلومات عالمي
متكامل للغالف الجليدي (بحلول
عام  ،2023كمبادرة إضافية
للتمويل من خارج الميزانية)

العمل من أجل إحراز تقدم نحو
إنشاء نظام معلومات عالمي
متكامل للغالف الجليدي (بحلول
عام  ،2023كمبادرة إضافية
للتمويل من خارج الميزانية)

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

جاري العمل – ترتيبات التمويل والتنظيم –
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
متوقعة بحلول نهاية عام 2021
– مقارنة النواتج الساتلية للجليد
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البحري :إعداد تقرير بحلول
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
عام 2023
)Doc 5.1.6(1

بوابة بيانات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWالقابلة
للتشغيل المتبادل مع محطات
شبكات الرصد السطحية لمراقبة
الغالف الجليدي )،(GCW
بحلول عام  2022ومع نظام
الرصد الهيدرولوجي التابع
للمنظمة ) (WMOبحلول عام
2023؛
تشغيل بوابة بيانات المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWكمركز من مراكز
تجميع أو إنتاج البيانات
) (DCPCالتابعة للنظام )(WIS
بحلول عام 2023
إنشاء نظام معلومات عالمي
متكامل للغالف الجليدي (بحلول
عام  ،2023كمبادرة إضافية
للتمويل من خارج الميزانية)

جاري العمل – كما ُخطط له ،أ ُدرج
المشروع التجريبي للنظام )2.0 (WIS
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
في خطة عمل النظام )2.0 (WIS
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1

التغيير في النطاق – سيبدأ االقتراح بحلول
عام  ،2023بناء على التقدم المحرز في
توصيات فريق الدراسة )(SG-Cryo
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

تقديم خطة مرحلة ما قبل تشغيل
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWإلى الدورة الثانية
والسبعين للمجلس التنفيذي
) – (EC-72فيما يتعلق بعمل
فريق الدراسة المعني بالوظائف
المستعرضة للغالف الجليدي

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي

تُسجل حاليا ً  153محطة من
محطات مراقبة الغالف الجليدي
) (GCWالمعتمدة (القرار 29
) ،)(EC-70في األداة OSCAR
بحلول عام 2020؛

)(GCW

)(GCW

اللجنة ) ،(SC-ONوالفريق
)(SG-CRYO

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

إنشاء محطات جديدة ترصد
مكونات الغالف الجوي على أن
تُدرج في شبكة الرصد السطحي
للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) ،(GCWاستنادا ً إلى االهتمام
الذي أعرب عنه األعضاء
والشركاء ،على أساس سنوي،
من خالل التسجيل في األداة
OSCAR؛
صياغة إجراءات التسجيل ذات
الصلة للموافقة عليها بحلول عام
( 2021فيما يتعلق بالقرار 35
) ،(Cg-18محددات هوية

101

2023-2022

2021

الوضع حتى آذار /مارس

2021

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية ) 5.1.6(1بشأن الحوكمة
وخطة انتقال المراقبة العالمية للغالف
الجليدي )(GCW
المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) – (GCWإدراج
البيانات الشرحية المتعلقة
بالرصد السطحي للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWفي معايير البيانات
الشرحية للنظام )(WIGOS
(بحلول عام )2021
اعتماد عملية مستدامة لتسجيل
محطات جديدة ترصد مكونات
الغالف الجليدي من خالل األداة
 ،OSCARبحلول عام 2021؛

إعداد معايير وإرشادات
للمصطلحات ودالالت رصدات
الغالف الجليدي ونشرها بحلول
عام 2022

)Doc 5.1.6(1

ستُدرج محطات جديدة في شبكة
الرصد السطحي للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوستُسجل في األداة
OSCAR

ستُدرج محطات جديدة في شبكة
الرصد السطحي للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوستُسجل في األداة

جاري العمل – كما ُخطط له
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة

إعداد تقارير سنوية بشأن امتثال
محطات مراقبة الغالف الجليدي
) (GCWللمواد التنظيمية
OSCAR
واإلرشادية لدعم مشاريع التنمية
كجزء من خدمات خبراء
المنظمة ) (WMOوذلك اعتبارا ً
إعداد تقارير سنوية بشأن امتثال
محطات مراقبة الغالف الجليدي من عام .2021

جاري العمل – كما ُخطط له
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

محطات النظام ).(WIGOS

القرار 50
)(Cg-18

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

دعم الهدف المتمثل في تحسين
وتعظيم التغطية والتجانس
العالميين لرصدات الغالف
الجليدي في إطار المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوالنظام )،(WIGOS
بما في ذلك الروابط القوية مع
الرصد الفضائي القاعدة للغالف
الجليدي من خالل عمليات
مشاركة على المستوى اإلقليمي:
عقد حلقة عمل مع االتحاد
اإلقليمي السادس في منطقة
القوقاز )(2020؛ أحد مقررات
الدورة السابعة عشرة لالتحاد
اإلقليمي السادس )(RA-VI-17

2023-2022

2021

الوضع حتى آذار /مارس

2021

) (GCWللمواد التنظيمية
واإلرشادية لدعم مشاريع
التنمية كجزء من خدمات خبراء
المنظمة ) (WMOوذلك اعتبارا ً
من عام .2021
دعم الهدف المتمثل في تحسين
وتعظيم التغطية والتجانس
العالميين لرصدات الغالف
الجليدي في إطار المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوالنظام )،(WIGOS
بما في ذلك الروابط القوية مع
الرصد الفضائي القاعدة للغالف
الجليدي من خالل عمليات
مشاركة على المستوى
اإلقليمي ‘1’ :عقد حلقة عمل مع
االتحاد اإلقليمي السادس في
منطقة القوقاز )(2020؛ ومقرر
للدورة السابعة عشرة لالتحاد
اإلقليمي السادس؛ ’ ‘2عقد حلقة
عمل بشأن األنديز ) (2021مع
االتحاد اإلقليمي الثالث؛ أحد
مقررات الدورة السابعة عشرة
لالتحاد اإلقليمي الثالث
) ،(RA-III-17وسط آسيا
) (2022االتحاد اإلقليمي الرابع
) (2023مع االتحادين اإلقليميين
الثاني والرابع؛ وفقا ً لمقررات
الدورة السادسة عشرة لالتحاد

دعم الهدف المتمثل في تحسين
وتعظيم التغطية والتجانس
العالميين لرصدات الغالف
الجليدي في إطار المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
) (GCWوالنظام )،(WIGOS
بما في ذلك الروابط القوية مع
الرصد الفضائي القاعدة للغالف
الجليدي من خالل عمليات
مشاركة على المستوى اإلقليمي:
آسيا الوسطى ) (2022االتحاد
اإلقليمي الرابع ) (2023مع
االتحاد اإلقليمي الثاني واالتحاد
اإلقليمي الرابع؛ وفقا ً لمقررات
الدورة السادسة عشرة لالتحاد
اإلقليمي الثاني )(RA-II-16
والدورة الرابعة لالتحاد اإلقليمي
)(RA-IV

جاري العمل – كما ُخطط له
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021
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2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

اإلقليمي الثاني واالتحاد
اإلقليمي الرابع

القرار 50
)(Cg-18

النتيجة

2.1.7

اللجنة ) ،(SC-ONوفريق
الدراسة المعني برصد
المحيطات ونظم البنية
التحتية )(SG-OOIS

2.1.6

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

إنشاء مجال تطبيق لمراقبة
إنشاء مجال تطبيق لمراقبة
الغالف الجليدي ،في إطار عملية
الغالف الجليدي ،في إطار
االستعراض المستمر للمتطلبات
عملية االستعراض المستمر
في المنظمة ) – (WMOتطوير
للمتطلبات في المنظمة )(WMO
هذا المجال في عام ،2020
– تطوير هذا المجال في عام
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
 ،2021المراقبة العالمية للغالف
) (GCWبالتعاون مع فريق
الجليدي ) (GCWبالتعاون مع
العمل المعني بفضاء المنطقتين
الفريق )( .(PSTGعقد حلقة
القطبيتين )( .(PSTGعقد حلقة
عمل تدعم هذا الهدف)
عمل تدعم هذا الهدف)

إنشاء مجال تطبيق لمراقبة
الغالف الجليدي ،في إطار
عملية االستعراض المستمر
للمتطلبات في المنظمة )(WMO
(االضطالع باألنشطة
التحضيرية في عامي 2020
و ،2021بالتعاون مع الفريق
) ،)(PSTGبحلول عام .2022

جاري العمل – كما ُخطط له
انظر الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) – (INFCOM-1(IIIالوثيقة
)Doc 5.1.6(1

استجابة النظام العالمي لرصد المحيطات لمتطلبات التنبؤ بنظام األرض – مساهمة المنظمة ) (WMOفي النظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSبما في ذلك تقديم الدعم الفني لألعضاء فيما يتعلق بمراقبة
نظم رصد المحيطات وتنفيذها وصيانتها من خالل مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMOPSودعم المجلس التعاوني
المشترك )(JCB

القرار 45
)(Cg-18
2.1.7
والقرار 47
)(Cg-18

اللجنة الفنية
المشتركة
)،(JCOMM
واللجنة التوجيهية
للنظام العالمي
لرصد المحيطات
)(GSC

تنفيذ استراتيجية النظام
) (GOOSلعام  ‘1’ :2030إنشاء
مكتب مشاريع النظام )(GOOS
في المنظمة )(WMO؛ ’‘2
مشروع االستجابة الستراتيجية
النظام ) (GOOSلعام  ،2030بما
في ذلك خطة عمل فريق
التنسيق المعني بالرصدات
) (OCGواستراتيجيات شبكات
الرصد؛ ’ ‘3استراتيجية المركز
) (JCOMMOPSوإدارته؛
وإرساء المركز كمكتب تابع
للمنظمة ) (WMOفي فرنسا؛

تنفيذ استراتيجية النظام
) (GCOSلعام
االستجابة الستراتيجية النظام
) (GOOSلعام  ،2030بما في
ذلك خطة عمل الفريق )(OCG
واستراتيجيات شبكات الرصد؛
’ ‘2اإلدارة المستمرة للمركز
)(JCOMMOPS؛ ’ ‘3اقتراح
من المجلس التعاوني المشترك
) (JCBبشأن الروابط الوظيفية
للنظام ) (GOOSمع النظام
) (WIGOSولجنة البنية التحتية
)(INFCOM؛ ’ ‘4االستجابة
‘1’ :2030

جاري العمل كما ُخطط له
اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية (INFCOM-1) 8
إنشاء مركز اقتناء البيانات ) (DACفي نظام
البيانات المناخية البحرية )(MCDS
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.7(1بشأن الروابط
الوظيفية المثلى لرصدات األرصاد الجوية
البحرية وإدارة البيانات
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

القرار 46
)(Cg-18
القرار 47
)(Cg-18

النتيجة

2.2

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.1.7

اللجنة الفنية
المشتركة
)،(JCOMM
والبرنامج )،(WCRP
والنظام )،(GOOS
والنظام )(GCOS

’ ‘4مشروع االستجابة
لالستراتيجية المشتركة بين
المنظمة ) (WMOواللجنة )(IOC
بشأن إدارة بيانات المحيطات؛
بما في ذلك المراكز الجديدة
لنظام البيانات المناخية البحرية
) (MCDSومراكز المحيطات
المرشحة في النظام )(WIS

لالستراتيجية المشتركة بين
المنظمة ) (WMOواللجنة
) (IOCبشأن إدارة بيانات
المحيطات؛ بما في ذلك المراكز
الجديدة لنظام البيانات المناخية
البحرية ) (MCDSومراكز
المحيطات المعينة في النظام

تقديم المساهمة في االستراتيجية
التعاونية المشتركة بين المنظمة
) (WMOواللجنة )(IOC

2023-2022

)(WIS

صياغة خطة تستجيب
لالستراتيجية التعاونية المعتمدة
المشتركة بين المنظمة )(WMO
واللجنة )(IOC

اعتماد خطة تستجيب
لالستراتيجية التعاونية المشتركة
بين المنظمة ) (WMOواللجنة
)(IOC

تحسين وزيادة سبل الحصول على بيانات رصد نظام األرض الحالية والسابقة والنواتج المشتقة منها وتبادلها وإدارتها من خالل نظام معلومات المنظمة

2.2

اللجنة

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

لجنة النظم األساسية

اإلشراف على آليات التنسيق
التي تدعم تبادل المعلومات
الحالية والحفاظ عليها من خالل
خدمات بيانات النظام )(WIS
واألعضاء ،مع مراعاة
احتياجات المستخدمين المتغيرة
والتكنولوجيا المتطورة.

لجنة علم المناخ
) ،(CClولجنة
الهيدرولوجيا
) ،(CHyواللجنة
الفنية المشتركة
) ،(JCOMMولجنة

إعداد إرشادات وأدوات
لألعضاء الذين يدعمون إنقاذ
وأرشفة البيانات المناخية
والهيدرولوجية التاريخية

)(CBS

)(SC-IMT

2.2

الوضع حتى آذار /مارس

2021

جاري العمل كما ُخطط له
جاري إعداد استراتيجية المركز التعاوني
المشترك ) (JCBمع الخطة لتقديمها إلى
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
)(EC-73

)(WIS

ُ
شكلت فرقة مهام معنية بالمركز العالمي
لنظام المعلومات ) (GISCإلنجاز هذه
المهمة

إعداد إرشادات وأدوات
لألعضاء الذين يدعمون إنقاذ
وأرشفة البيانات المناخية
والهيدرولوجية التاريخية

إعداد إرشادات وأدوات
لألعضاء الذين يدعمون إنقاذ
وأرشفة البيانات المناخية
والهيدرولوجية التاريخية

تحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة
البيانات المناخية عالية الجودة (HQ-
) GDMFCوفقا ً للوثيقة INFCOM-1(III)-
)d05-2-1(3؛ وإنشاء مشروع النظام

المفتوح إلدارة البيانات المناخية
) (OpenCDMSوفقا ً للوثيقة

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

القرار 57
)(Cg-18

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020
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2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

النظم األساسية

)INFCOM1(III)-d05-1-3(3

)(CBS

تم دعم العديد من أنشطة إنقاذ البيانات من
خالل مشاريع من خارج الميزانية ،مثل
أوزبكستان وبوتان وبلدان غرب أمريكا
وعقدت مناقشات مع
الجنوبية وما إلى ذلكُ .
االتحاد األوروبي /البرنامج األوروبي
لرصد األرض ) (COPERNICUSوتم
االتفاق على صياغة مفهوم لدمج بوابتي
إنقاذ البيانات العالمية للمنظمة )(WMO
واالتحاد األوروبي /البرنامج األوروبي
لرصد األرض )( (COPERNICUSجاري
العمل) .وفي النهاية ،أ ُدرج إنقاذ البيانات
ضمن اختصاصات فرق الخبراء ذات الصلة
التابعة للجنة ) (INFCOMواللجنة
) (SERCOMلضمان استمرارها على النحو
الصحيح بعد إصالح المنظمة )(WMO

لجنة النظم األساسية

إعداد خطة تنفيذ النظام
 2.0وقائمة بالمشاريع
اإليضاحية )(EC-72

لجنة النظم األساسية

استكمال تنفيذ نظام إدارة
الحوادث في النظام )،(WIS
على نحو ما وافقت عليه الدورة
الثامنة عشرة للمؤتمر بما في
ذلك تحديد نقاط االتصال
وتدريبها ،واختبار اإلجراءات

)(CBS

)(CBS

WIS

التقدم المحرز للمشاريع
اإليضاحية والالئحة الفنية فيما
يتعلق بالنظام WIS 2.0

الالئحة الفنية للنظام ،WIS 2.0
ودليل التدريب والتعلم فيما
يتعلق بالنظام WIS 2.0

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 7بشأن خطة
التنفيذ ،والهيكلية الوظيفية والمشروعات
اإليضاحية للنظام )2.0 (WIS
دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(2بشأن تحديث
إجراءات الرصد ومؤشرات جودة البيانات
الشرحية في النظام WIS
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

القرار 57
)(Cg-18

2.2

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

لجنة النظم األساسية

استكمال الجولة الثانية للمراكز استكمال الجولة الثانية للمراكز
استكمال الجولة الثانية للمراكز
المسجلة وإعادة تأهيلها
المسجلة وإعادة تأهيلها
المسجلة وإعادة تأهيلها للمشاركة
للمشاركة في النظام )،(WIS
للمشاركة في النظام )،(WIS
في النظام ) ،(WISومساعدة
ومساعدة البرامج على إنشاء
ومساعدة البرامج على إنشاء
البرامج على إنشاء مراكز
مراكز مواصفات منح الشهادات مراكز مواصفات منح الشهادات
مواصفات منح الشهادات التي
التي تقدم مساهمات لبرامج
التي تقدم مساهمات لبرامج
تقدم مساهمات لبرامج المنظمة
المنظمة ) (WMOبما يتماشى
المنظمة ) (WMOبما يتماشى
) (WMOبما يتماشى مع الخطة
مع الخطة التشغيلية للفترة
مع الخطة التشغيلية للفترة
التشغيلية للفترة 2023-2020
 2023-2020فيما يتعلق
 2023-2020فيما يتعلق
فيما يتعلق باالمتثال.
باالمتثال.
باالمتثال.

لجنة النظم األساسية

إعداد المجلد  1.4الجديد في
مرجع شفرات الشبكة
) (NetCDFوالبيانات الشرحية
للمناخ والتنبؤ )( (CFالدورة
االستثنائية للمؤتمر في عام
)(Cg-Ext 2021) 2021

تحديث المجلد  1.4من مرجع
الشفرات ،مالمح وملحقات
الشبكة ) (NetCDFوالبيانات
الشرحية للمناخ والتنبؤ )(CF
وفقا ً للمتطلبات المتعلقة بخدمات
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا
والطيران والخدمات البحرية
والخدمات األخرى.

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(1بشأن ملفات
تعريف الشبكة التجريبية لنسق البيانات
المشترك بشأن المناخ والتنبؤ
) (CF-NetCDFفيما يتعلق بالبيانات
الرادارية البحرية والخاصة بالطقس

إعداد إرشادات بشأن إدارة
المعلومات في دليل النظام
)( (WISالدورة االستثنائية
للمؤتمر في عام (Cg- 2021
) Ext 2021والدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر ) (Cg-19في
عام )2023

إعداد إرشادات بشأن إدارة
المعلومات في دليل النظام
)( (WISالدورة االستثنائية
للمؤتمر في عام (Cg- 2021
) Ext 2021والدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر ) (Cg-19في عام
)2023

ُ
شكلت فرقة خبراء معنية بإدارة المعلومات،
ومن المقرر أن يكون مشروع اإلرشادات
جاهزا ً بحلول نهاية عام 2021

وضع مؤشرات أداء أساسية
) (KPIsلكتالوج النظام )(WIS
لتحسين االكتشاف .تنفيذ

التمكين من تحسين خدمات
اكتشاف المعلومات والوصول
إليها من خالل النظام WIS 2.0

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(2بشأن تحديث

)(CBS

)(CBS

خطة مالمح وملحقات الشبكة
) (NetCDFوالبيانات الشرحية
للمناخ والتنبؤ ) (CFوفقا ً
للمتطلبات المتعلقة بخدمات
الطقس والمناخ والهيدرولوجيا
والطيران والخدمات البحرية
والخدمات األخرى.

لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
)(CBS

وضع مؤشرات أداء أساسية
) (KPIsلكتالوج النظام )(WIS
لتحسين االكتشاف.

ال يمكن إعادة التصديق بسبب قيود جائحة
كوفيد 19-واستحالة القيام بزيارات في
الموقع .وتعمل فرقة الخبراء المعنية
بمراجعة /اعتماد المراكز ) (ET-ACعلى
إعداد منهجية بديلة.

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020

األدوات

القرار 57
)(Cg-18

2.2

2.2

2.2

القراران
 55و56
)(Cg-18

2.2
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2023-2022

(الدورة االستثنائية للمؤتمر في
عام 2021
) (Cg-Ext 2021ودورة المؤتمر
في عام )(Cg-2023) 2023

الوضع حتى آذار /مارس

2021

إجراءات الرصد ومؤشرات جودة البيانات
الشرحية في النظام WIS

لجنة النظم األساسية

التطوير المستمر لبيانات
المعالجة على هيئة قيم لنقاط
شبكية ثنائية ) (GRIBوالنموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات
األرصاد الجوية ) (BUFRلدعم
جميع البرامج واألنشطة

التطوير المستمر لبيانات
المعالجة على هيئة قيم لنقاط
شبكية ثنائية ) (GRIBوالنموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات
األرصاد الجوية ) (BUFRلدعم
جميع البرامج واألنشطة

أنساق البيانات الثنائية .إعداد
إصدارات جديدة من بيانات
المعالجة على هيئة قيم لنقاط
شبكية ثنائية ) (GRIBوالنموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات
األرصاد الجوية )(BUFR
(الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر
) (Cg-19في عام )2023

لجنة النظم األساسية

إعداد خطة إلجراءات مراقبة
وتنفيذ النظام  WISوالنظام

إعداد إجراءات مراقبة وتنفيذ
النظام  WISوالنظام WIGOS

إعداد إجراءات مراقبة وتنفيذ
النظام  WISوالنظام WIGOS

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع المقرر ) 5.1.3(2بشأن تحديث
إجراءات الرصد ومؤشرات جودة البيانات
الشرحية في النظام WIS

لجنة النظم األساسية

أنساق بيانات الطيران (نموذج
اإليكاو لتبادل معلومات األرصاد
الجوية ) .)(IWXXMوفقا ً
لمتطلبات المنظمة )(ICAO

أنساق بيانات الطيران (نموذج
اإليكاو لتبادل معلومات
األرصاد الجوية ).)(IWXXM
وفقا ً لمتطلبات المنظمة )(ICAO

أنساق بيانات الطيران (نموذج
اإليكاو لتبادل معلومات
األرصاد الجوية ).)(IWXXM
وفقا ً لمتطلبات المنظمة )(ICAO

من المقرر االنتهاء من اإلصدار  3.0من
النموذج ) (IWXXMالعامل عبر المسار
السريع والنسخة التالية من النموذج
) (IWXXMعبر المسار السريع 2-2021

لجنة النظم األساسية

إجراء دراسة استقصائية بشأن
تنفيذ سياسة البيانات .إعداد
تقرير أولي بشأن سياسة البيانات
للجنة االستشارية للسياسة العامة
) ،(PACنيسان /أبريل .2020

استعراض وتحليل سياسات
البيانات والنُهج الجديدة
المقترحة لتبادل البيانات.

)(CBS

)(CBS

)(CBS

)(CBS

WIGOS

أدخلت فرقة المهام  1-2021تعديالت على
البيانات المعالجة على هيئة قيم لنقط شبكية
ثنائية ) (GRIBومواصفات النموذج
)(BUFR

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
المقرر  (INFCOM-1) 9بشأن الرصدات
الفضائية القاعدة واستعراض سياسات
وممارسات البيانات في المنظمة )(WMO
عقد مؤتمر البيانات في كانون األول/
ُ
ديسمبر 2020
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2021

2020

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

دعا الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية )) (INFCOM-1(IIIإلى اعتماد
مشروع التوصية (INFCOM-1(III)) 5.1.5
بشأن سياسة البيانات الموحدة في المنظمة
)(WMO

النتيجة

2.3.6

تنفيذ النظام

)(S/GDPFS

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 58
)(Cg-18

2.3.6

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 58
)(Cg-18

2.3.6

النتيجة

2.3.7

لجنة النظم األساسية

وضع خارطة الطريق للنظام

)(CBS

)(S/GDPFS

استكمال وضع خارطة الطريق
للنظام )(S/GDPFS

)(CBS

يُزمع تقديم خارطة الطريق إلى المجلس
التنفيذي في عام 2022

إعداد صندوق أدوات للحصول على بيانات ونواتج نظام معالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر

2.3.7

اللجنة

لجنة النظم األساسية

تطوير مشاريع رائدة لدعم تنفيذ
النظام S/GDPFS

تقييم المشاريع الرائدة ووضع
اللمسات األخيرة على خطة
تنفيذها

استكمال خطة تنفيذ النظام
) (S/GDPFSوبدء التنفيذ

وافقت اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPعلى
مشروع تجريبي واحد في دورتها
االفتراضية األولى (من  3إلى  5آذار/
مارس  )2021واستعرضت المشاريع
التجريبية المحتملة األخرى

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

)(SC-ESMP

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1 /2.3.7

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

اجتماع فرقة الخبراء المشتركة
بين البرامج والمعنية بالتنبؤات
التشغيلية على نطاقات زمنية
دون موسمية إلى فترات أطول
) (IPET-OPSLSلتقديم
توصيات بشأن األنشطة التي
ستنفذها اللجان الجديدة

عقد االجتماع في شباط /فبراير 2020
ُ
واعت ُمدت توصياته في الجزء الثاني من
الدورة األولى للجنة البنية التحتية
))(INFCOM-1(II

إعداد آلية لدمج الجانب
التشغيلي لنظام معلومات
الخدمات المناخية ) (CSISفي
النظام ) ،(GDPFSبما في ذلك
اقتراحات إلنشاء مراكز عالمية
إضافية إلنتاج التنبؤات

تعيين مراكز عالمية جديدة
إلنتاج التنبؤات )(GPCs؛
وتنقيح وظائف المراكز المناخية
اإلقليمية

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 9بشأن التعديالت
على مرجع النظام )( (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  )485ووافقت على تعيين
مراكز جديدة للنظام )(GDPFS

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة

اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020
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2023-2022

2021

الوضع حتى آذار /مارس

2021

أ ُدرج في التوصية أعاله مقترح لنوع جديد
من المراكز ،المراكز العالمية إلنتاج
التنبؤات ) (GPCsللتنبؤ دون الموسمي

) (GPCsمثل التنبؤات دون
الموسمية ووثيقة مرجعية فنية
لعمليات النظام )(CSIS

)(GPCs-SSF

النتيجة

2.3.9

دمج معالجة البيانات الهيدرولوجية والتنبؤ بها في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر

القرار 15
)(Cg-18

1.1.3 /2.3.9

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة
الهيدرولوجيا

بدء إعداد وثيقة مفاهيمية بشأن
دمج نظام التوجيه الخاص
بالفيضانات الخاطفة )(FFGS
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالغمر الساحلي )(CIFDP
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي ) (SWFDPفي
النظام ) (MHEWSبالتعاون مع
إدارة الخدمات

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

المساهمة في إعداد كتاب أبيض
بشأن عمليات مراقبة المناخ في
سياق النظام )(S/GDPFS
والنظام )(MHEWS

)(CHy

اللجنة

)(SC-ESMP

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1 /2.3.9

تقديم الوثيقة المفاهيمية إلى
الدورة الثالثة والسبعين للمجلس
التنفيذي ) (EC-73العتمادها

المساهمة في إعداد كتيب
إرشادي بشأن نظم مراقبة
المناخ كعنصر من عناصر
النظام )(MHEWS

تنفيذ قرار الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي
)(EC-73

المساهمة في إعداد استراتيجية
لدمج عمليات مراقبة المناخ في
النظام ) (MHEWSباستخدام
البنية التحتية للنظام )(GDPFS
والنظام ) (WISعلى المستويين
اإلقليمي والوطني

ُيزمع تقديم الوثيقة المفاهيمية إلى المجلس
التنفيذي في عام 2022

أدرجت فرقة الخبراء المعنية بمراقبة المناخ
وتقييمه ) (ET-CMAالتابعة للجنة الخدمات
) (SERCOMنظم مراقبة المناخ ضمن
خطة عملها ويحدث الخبراء المبادئ
التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن مراقبة
المناخ
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

النتيجة

2.3.10

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

تحديث المواد الفنية والتنظيمية /إعداد مواد فنية وتنظيمية جديدة ،بما في ذلك (1) :نسخة جديدة من دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ؛ ) (2المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPعالي االستبانة؛ ) (3المبادئ التوجيهية بشأن استخدام وتفسير نواتج وخدمات التصدي للطوارئ غير النووية التي تقدمها المراكز اإلقليمية المتخصصة لألرصاد الجوية )(RSMC؛ ) (4المبادئ
التوجيهية بشأن الخدمات اإلنسانية؛ ) (5مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم )485؛ ) (6المبادئ التوجيهية بشأن نظام تنبؤ المجموعات والمعالجة الالحقة
)(EPSPP

تنقيح مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ

القرار 59
)(Cg-18

اللجنة

2.3.10

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

)(SC-ESMP
القرار 26
)(EC-70

2.3.10

لجنة النظم األساسية
)(CBS

)( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  – )485إدراج تسمية
مراكز جديدة (مقدمو الطلبات:
المركز العالمي لألرصاد الجوية
) (WMCفي تولوز ،والمركز
اإلقليمي المتخصص لألرصاد
الجوية ) – (RSMCالنووي في
فيينا ،والمركز العالمي إلنتاج
التنبؤات طويلة المدى
) (GPCLRFفي إيطاليا)

بدء إعداد دليل النظام
)( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم )350

تنقيح مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ

تنقيح مرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ

)( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  – )485إدراج تسمية
مراكز جديدة

)( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  – )485إدراج تسمية
مراكز جديدة

تقديم الدليل إلى الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي
) (EC-73العتماده

اعتمد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
البنية التحتية ))(INFCOM-1(II
التوصية  (INFCOM-1) 9بشأن التعديالت
على مرجع النظام )( (GDPFSمطبوع
المنظمة رقم  )485وتعيين مراكز جديدة
للنظام )(GDPFS

ُيزمع تقديم دليل النظام ) (GDPFSإلى
المجلس التنفيذي في عام 2022

لجنة النظم األساسية
)(CBS
2.3.10

فرقة الخبراء
المعنية بعملية التنبؤ
التشغيلي بالطقس
ودعمه
)(ET-OWFPS
)(2018

االنتهاء من إعداد المبادئ
التوجيهية بشأن النظام
)( (EPSPPاجتماع فرقة العمل)

جاري طباعة مطبوع المنظمة رقم

1254
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

القرار

التوافق مع الخطة
التشغيلية

المقرر 57
)(EC-68

2.3.10

المقرر 13
)(CBS-16

2.3.10

القرار 18
)(EC-69

2.3.10

القرار 20
)(Cg-18

1.2.1 /2.3.10

لجنة أو برنامج
المنشأ

2020

)(CBS

)(CBS

2023-2022

االنتهاء من إعداد المبادئ
التوجيهية بشأن التنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPالعالي
االستبانة

لجنة النظم األساسية

لجنة النظم األساسية

2021

111

الوضع حتى آذار /مارس

2021

أ ُعدت أقسام فرعية

نشر المبادئ التوجيهية بشأن
الجوانب المتعلقة باألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا في اختيار
مواقع محطات الطاقة النووية
وتشغيلها (مطبوع المنظمة رقم

نُشرت المبادئ التوجيهية على هذا الرابط:
https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=10269

)550
لجنة النظم األساسية
)(CBS

لجنة النظم األساسية
) /(CBSلجنة علم
المناخ )(CCl

وضع اللمسات النهائية على آلية
مراجعة المراكز التابعة للنظام
) (GDPFSبالتعاون مع اللجنة
الدائمة إلدارة المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات

ُيزمع تقديم اآللية إلى المجلس التنفيذي في
عام 2022

إعداد إرشادات بشأن إجراءات
التشغيل الموحدة دون اإلقليمية
من أجل التوليد العملي لبيانات
ونواتج التنبؤات الموسمية
اإلقليمية الموضوعية

تعمل اللجنة ) (INFCOMجنبا ً إلى جنب مع
اللجنة ) (SERCOMفي مجاالت تحديد
المدخالت الفنية ومتطلبات تبادل البيانات/
النواتج والمعايير والممارسات ذات الصلة
في الالئحة الفنية من خالل مراكز النظام
) (WIGOSوالنظام ) (WISوالنظام
) (GDPFSلتيسير تنفيذ التنبؤ الموسمي
الموضوعي.
اعتمدت اللجنة ) (SERCOMأيضا ً الوثيقة
)SERCOM-1(II)/Doc.5.1.3(5
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اللجنة الدائمة و/أو فريق
الدراسة

اللجنة )،(SC-ESMP
والفريق )(SG-CRYO

اللجنة

)(SC-MINT

القرار

القرار 50
)(Cg-18

التوافق مع الخطة
التشغيلية

؟

لجنة أو برنامج
المنشأ

المراقبة العالمية
للغالف الجليدي
)(GCW

لجنة الهيدرولوجيا
)(CHy

2020

نشر المنهجيات الموصى بها
بشأن تطوير تقييمات ومؤشرات
حالة الغالف الجليدي ،مع
المستخدمين المعنيين ،على سبيل
المثال المراكز المناخية
اإلقليمية ،إلدراجها في بيان
المنظمة ) (WMOبشأن حالة
المناخ العالمي ،وذلك بشكل
تدريجي اعتبارا ً من عام 2021؛

2021

2023-2022

الوضع حتى آذار /مارس

2021

نشر المنهجيات الموصى بها
بشأن تطوير تقييمات
ومؤشرات حالة الغالف
الجليدي ،مع المستخدمين
المعنيين ،على سبيل المثال
المراكز المناخية اإلقليمية،
إلدراجها في بيان المنظمة
) (WMOبشأن حالة المناخ
العالمي ،وذلك بشكل تدريجي
اعتبارا ً من عام 2021؛
إعداد نشرة عن حالة الغالف
الجليدي ،تُنشر سنوياً ،اعتبارا ً
من عام 2022؛

نشر المنهجيات الموصى بها
بشأن تطوير تقييمات ومؤشرات
حالة الغالف الجليدي ،مع
المستخدمين المعنيين ،على
سبيل المثال المراكز المناخية
اإلقليمية ،إلدراجها في بيان
المنظمة ) (WMOبشأن حالة
المناخ العالمي ،وذلك بشكل
تدريجي اعتبارا ً من عام 2021؛
إعداد نشرة عن حالة الغالف
الجليدي ،تُنشر سنوياً ،اعتبارا ً
من عام 2022؛

تأخر حتى عام  2022بسبب الموارد
قدم فريق الدراسة ) (SG-Cryoخطة العمل
إلى الدورة الثانية للجنة البنية التحتية
) (INFCOM-2والجزء الثالث من الدورة
األولى للجنة البنية التحتية
)) (INFCOM-1(IIIوفقا ً للوثيقة )5.1.6(1

إعداد مشروع المواد المعيارية
والتدريب بشأن قياسات نقل
الرواسب (المعلقة وحمل قاع
النهر) وتقييمها بالتعاون مع
اليونسكو واللجنة )(ISO

قيام لجنة البنية التحتية
) (INFCOMباعتماد المواد
المعيارية والتدريب بشأن
قياسات نقل الرواسب (المعلقة
وحمل قاع النهر) وتقييمها

حدد خبراء من فرقة الخبراء المشتركة
المعنية بالمراقبة الهيدرولوجية
) (JET-HYDMONوبدأت مناقشة أولية مع
البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي
) (IHPالتابع لليونسكو ،ومن المحتمل أن
تتأخر بسبب أولويات أخرى
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(INFCOM-1) 7

الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW-AG

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالذي يحدد الغايات الطويلة األجل واألهداف
االستراتيجية ومجاالت التركيز للفترة  ،2023-2020وال سيما في مجال رصدات نظام األرض والتنبؤ به ،وترجمة
هذه الغايات واألهداف والمجاالت إلى أنشطة ونتائج متوخاة للخطة التشغيلية (وثيقة المعلومات )Cg-18/INF.3(1
والتحديثات)،

)(2

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،المرفق  ،1ألف،
اختصاصات لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM

)(3

القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(لجنة البنية التحتية) ،الذي أُنشئت بموجبه اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة،

)(4

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم ،)1240

)(5

القرار  – (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في
الفترة المالية القادمة للمنظمة )،(2023-2020) (WMO

)(6

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

وقد نظرت في توصية رئيس اللجنة الذي تشاور مع فريق اإلدارة،
وقد نظرت أيضا فيما يلي:
)(1

الحاجة إلى ضمان الوصول المستدام إلى رصدات وبيانات ومعلومات الغالف الجليدي للتمكين من التنفيذ الفعال
لغايات الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOودعم جهود األعضاء الرامية إلى توحيد نظم التنبؤ التشغيلي التي
تستخدم نهج نموذج نظام األرض المتقارن بالكامل ،بما في ذلك النظم المعنية بالتغيرات في الغالف الجليدي،

)(2

موافقة فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية ) (EC-PHORSعلى دمج مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWضمن
هيكل عمل المنظمة ) (WMOمع مواصلة التركيز على المناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية،

تشكل الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCW-AGباعتباره هيئة فرعية للجنة تُسند إليه
االختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار ،رهنا ً بموافقة المجلس التنفيذي )(EC؛
توصي المجلس التنفيذي بالموافقة على هذا القرار؛
تطلب من اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMالمشاركة مع
الفريق االستشاري ) (GCW-AGفي تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOذات الصلة؛
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تطلب من فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي – المراقبة العالمية للغالف الجليدي
أن يقدم إلى الدورة الثانية للجنة ) (INFCOMتقريراً عن المتطلبات من معلومات الغالف الجليدي لتلبية غايات الخطة
االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) ،(WMOاللتان يغطيان جميع مكونات الغالف الجليدي ،من قبيل الثلج والجليد
البحري واألنهار الجليدية والتربة الصقيعية والصفائح الجليدية وما إلى ذلك ،وأن يوصي بإجراءات محددة ووضع
والية محدثة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(SG-Cryo

تدعو االتحادات اإلقليمية إلى دعم مشا ركة أعضائها في معالجة أولوياتهم الخاصة بالخدمات المتعلقة بالغالف الجليدي
ضمن إطار المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛
تدعو لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMومجلس
البحوث ) (RBإلى المشاركة في المشاورات مع فريق الدراسة ) (SG-Cryoمن أجل التمكين من استكمال تحليل
احتياجات الغالف الجليدي عبر جميع أنشطة المنظمة )(WMO؛
تحث األعضاء على المساهمة في عمل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمن خالل تسمية خبراء وممارسين في
مجال الغالف الجليدي ودعمهم ،والمساهمة بموارد مالية.

مرفق القرار

(INFCOM-1) 7

اختصاصات الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW-AG

الغرض
تحت سلطة فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) ،(INFCOMسيقدم الفريق االستشاري ) (GCW-AGالتنسيق العام بشأن
تطبيق علوم الغالف الجليدي ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الرصدات وإدارة البيانات واستخدام البيانات
والتطبيقات ،واألنشطة ذات الصلة باختصاصات لجنة البنية التحتية؛ وسيؤدي وظائفه بموجب االختصاصات العامة
لألفرقة االستشارية وسيضطلع بالمهام ذات الصلة ،بهدف القيام بما يلي:
)(1

توجيه تنفيذ الخطة ما قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتي وافق عليها المجلس التنفيذي
في دورته الثالثة والسبعين ) (EC-73واإلشراف عليها ومراقبتها ،بما يعكس األولويات التي حددتها الدورة الثامنة
عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) ،(Cg-18مع التركيز على دمج رصدات الغالف الجليدي ضمن إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالنفاذ إلى بيانات الغالف الجليدي من خالل نظام
معلومات المنظمة ) ،(WISواستخدام البيانات ونواتج الغالف الجليدي المتكاملة في إطار النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبما يتماشى مع احتياجات مرافق محددة؛

)(2

إسداء المشورة إلى فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) (INFCOMبشأن دمج معلومات الغالف الجليدي من أجل
تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المشاركة مع لجنة الخدمات )(SERCOM
ومجلس البحوث ) (RBوالمجلس التعاوني المشترك ) (JCBبين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCوجميع األفرقة التابعة للمجلس التنفيذي )(EC؛

)(3

تشكيل فرق الخبراء وفرق المهام الضرورية التي يتوافر لها وقت محدود لتنفيذ أنشطة الخطة ما قبل التشغيلية،
في حدود الموارد المتاحة؛

)(4

المساهمة في تنفيذ الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOبشأن جميع الجوانب المتعلقة بالغالف الجليدي من خالل
العمل مباشرة مع الهياكل الفرعية ذات الصلة التابعة للجنة؛

)(5

بدء المشاركة المفيدة بشكل متبادل واستمرارها وتيسير تبادل المعلومات عن الغالف الجليدي فيما بين العلميين
والممارسين وبين الدوائر التشغيلية والعلمية لألعضاء والشركاء ،بما يتماشى مع نطاق العمل؛
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)(6

تقديم اإلرشادات والمساعدة والمشورة الفنية إلى األعضاء واألقاليم في وضع وتنفيذ الخطط الوطنية واإلقليمية
بشأن المسائل ذات الصلة بالغالف الجليدي وفي نطاق المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW؛

)(7

البحث عن فرص لزيادة الموارد من خالل األنشطة المشتركة مع األعضاء والشركاء ومبادرات المنظمة
) (WMOاألخرى ،من قبيل النظام العالمي التابع للمنظمة ) (WMOبشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية
) ،(HydroSOSالذي يتناول مجاالت التنمية الشائعة.

تكوين الفريق
سيتألف الفريق االستشاري ) (GCW-AGمما يصل إلى  15خبيراً يمثلون الهياكل الفرعية ذات الصلة للجنة
و لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) ومجلس
البحوث ) ،(RBباإلضافة إلى شركاء المنظمة ).(WMO

)(INFCOM

وسيقود الفريق االستشاري ) (GCW-AGرئيس ونائب رئيس سيكونان عضوين في فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ).(INFCOM
وسيتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس وترشيح األعضاء وفقا ً للنظام الداخلي للجنة.
وسيُطلب من الخبراء المشاركين تغطية جميع مكونات الغالف الجليدي – الثلج والجليد البحري واألنهار الجليدية
والتربة الصقيعية والصفائح الجليدية والهطول الصلب .وسيتعين توافر الخبرات ذات الصلة لتغطية عدة أمور من بينها
على سبيل المثال ال الحصر الرصدات األرضية ،واالستشعار عن بُعد والرصدات الساتلية ،وتصفيف البيانات ،وإدارة
البيانات ،والنمذجة ،والتطبيقات األخرى ذات الصلة.

طرائق العمل
يُعقد اجتماع واحد وجها ً لوجه خالل فترة ما بين الدورتين (أي دورة مدتها عامان) ،قبل الدورة التالية للجنة الفنية.
ويُعقد ما دون ذلك عن طريق المراسالت اإللكترونية وعقد مؤتمرات عن بُعد /فيدوية.
وسيستمر عمل الفريق االستشاري ) (GCW-AGحتى الدورة العادية التالية للجنة ويمكن إعادة تشكيله إذا لزم األمر.

النتائج المتوخاة
تتوافق النتائج المتوخاة مع الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة .2023-2020

القرار

(INFCOM-1) 8

اختصاصات المنسقين التابعين للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات

)(INFCOM

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  – (Cg-18) 1الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOالذي يحدد الغايات الطويلة األجل واألهداف
االستراتيجية ومجاالت التركيز للفترة  ،2023-2020وال سيما في مجال رصدات نظام األرض والتنبؤ به ،وترجمة
هذه الغايات واألهداف والمجاالت إلى أنشطة ونتائج متوخاة للخطة التشغيلية (وثيقة المعلومات )Cg-18/INF.3(1
والتحديثات)،
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)(2

القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،المرفق  ،1ألف،
اختصاصات لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM

)(3

القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(لجنة البنية التحتية) ،الذي أُنشئت بموجبه اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة،

)(4

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم ،)1240

وقد نظرت في توصية رئيس اللجنة الذي تشاور مع فريق اإلدارة وفريق التنسيق الهيدرولوجي )،(HCP
وقد نظرت أيضا في الحاجة إلى ضمان التنسيق المناسب عبر جميع اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ،ومع
لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMومجلس البحوث
) (RBواالتحادات اإلقليمية والهيئات والمنظمات الشريكة األخرى بشأن القضايا المستعرضة الرئيسية،
تقرر تعيين المنسقين التاليين لفترة ما بين الدورتين األولى ،مع االختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار:
(أ)

منسق المسائل الساتلية )(C-SAT؛

(ب) منسق مسائل التعاون والشراكة المتعلقة بالبنية التحتية (االتحادات اإلقليمية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األكاديمية) )(C-ENG؛
(ج) منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض ).(C-HESM

مرفق القرار

(INFCOM-1) 8

اختصاصات المنسقين التابعين للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
منسق المسائل الساتلية

)(INFCOM

)(C-SAT

يتمثل الدور العام لمنسق المسائل الساتلية ) (C-SATالتابع للجنة البنية التحتية في االضطالع بأي أنشطة تنسيق الزمة
لتحفيز ودعم األنشطة الساتلية ضمن النطاق العام للجنة البنية التحتية ) .(INFCOMوفي بعض الحاالت ،قد يتضمن ذلك
االنخراط مع العضو (األعضاء) الذي (الذين) يتوافر له (لهم) قدر أكبر من الموارد ووكاالت الفضاء لتعزيز األنشطة
ذات الصلة بالمسائل الساتلية في األمانة والعضو (األعضاء) الذي (الذين) تتوافر له (لهم) موارد أقل .وقد تغطي
األنشطة أيضا ً بدء التعاون بين أي جهة تابعة للجنة )( (INFCOMمثل فرقة الخبراء) وأي عضو أو وكالة فضاء لحل
مشكلة فنية معينة .وينبغي أن يدعم منسق المسائل الساتلية ) (C-SATأيضا ً اللجنة ) ،(INFCOMحسب الضرورة ،بجانب
التفاعالت مع لجنة الخدمات ) (SERCOMومجلس البحوث ).(RB
وينبغي أن يتابع منسق المسائل الساتلية ) (C-SATتطور نظام الرصد الفضائي القاعدة والفرص التي توفرها االبتكارات
التكنولوجية وأن ينظر في آثارها المحتملة على تنفيذ رؤية النظام ) (WIGOSلعام  .2040وعليه أو عليها أيضا ً السعي
إلى تحديد الفرص الجديدة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز قدرات أعضاء المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بتحقيق
نظام الرصد الفضائي القاعدة واستخدام الرصدات الفضائية القاعدة واسترعاء انتباه فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة
) (INFCOMإلى هذه الفرص للنظر فيها.
ويتولى منسق المسائل الساتلية ) (C-SATمسؤولية ضمان مراعاة األنشطة الساتلية التي يُضطلع بها في اللجنة
) (INFCOMوتنسيقها بشكل مناسب عبر اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وهياكلها الفرعية .وعلى هذا النحو ،فإن منسق
المسائل الساتلية ) (C-SATعضو رسمي في فريق اإلدارة ) ،(MGإذ يوفر صوتا ً فيما يتعلق بالمسائل واألنشطة الساتلية.
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واألنشطة ذات األولوية:
•

تكفل مراعاة المسائل الساتلية في فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة

•

توفر إرشادات إلى فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) (INFCOMبشأن المسائل الساتلية

•

تكفل تنسيق المسائل الساتلية عبر أنشطة اللجنة

•

توفر اإلشراف على برامج عمل فرق الخبراء فيما يتعلق بالمسائل الساتلية

•

تبلغ عن المجموعات واألنشطة ذات الصلة خارج نطاق اللجنة

•

تدعم تنسيق المسائل الساتلية مع لجنة الخدمات ) (SERCOMومجلس البحوث

)(INFCOM

)(INFCOM

)(INFCOM
)(RB

منسق مسائل التعاون والشراكة المتعلقة بالبنية التحتية (االتحادات اإلقليمية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األكاديمية) )(C-ENG
يتمثل الدور العام لمنسق مسائل التعاون والشراكة المتعلقة بالبنية التحتية (االتحادات اإلقليمية ،والقطاع الخاص،
والمؤسسات األكاديمية) ) (C-ENGالتابع للجنة ) (INFCOMفي االضطالع بأي أنشطة تنسيق الزمة لتحفيز ودعم أنشطة
الشراكات ضمن النطاق العام للجنة .وقد يشير مصطلح أنشطة الشراكة هنا إلى التعاون بين عضوين (أو أكثر) من
أعضاء المنظمة ) (WMOبشأن األنشطة الفنية التي تقع ضمن اختصاصات لجنة البنية التحتية .وفي بعض الحاالت،
يتضمن ذلك استخدام الموارد الفنية والبشرية للعضو (األعضاء) الذي (الذين) تتوافر له (لهم) موارد أقل .وفي حاالت
أخرى ،قد يتطلب قيام عضوين أو أكثر بتجميع مواردهم لالضطالع بشكل مشترك بأنشطة معينة قد تكون باهظة التكلفة
بالنسبة لهم إذا اضطلعوا بها بشكل فردي .ولتيسير هذا التنسيق ،يجب أن يكون المنسق ) (C-ENGعضواً رسميا ً في
فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) .(INFCOMوقد يشير المصطلح أيضا ً إلى أوجه التعاون المخصص بين أي جهة تابعة
للجنة البنية التحتية (على سبيل المثال فرقة الخبراء) وأي عضو لحل مشكلة فنية معينة.
وينبغي أن يتمثل الدور المحدد للمنسق ) (C-ENGالتابع للجنة البنية التحتية في المساعدة على ضمان التنسيق عبر
اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ذات الصلة التابعة للجنة ) (INFCOMوهياكلها الفرعية فيما يتعلق بمشاركتها في أنشطة
الشراكات الجارية ودعمها .وعليه أو عليها أيضا ً السعي إلى تحديد الفرص الجديدة الخاصة بأنشطة الشركات التي
ستساعد على تعزيز قدرات أعضاء المنظمة ) (WMOفي المجاالت التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة )(INFCOM
واسترعاء انتباه فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) (INFCOMإلى هذه الفرص للنظر فيها.
وتتضمن المجاالت األولية ذات األولوية ما يلي:
•

تعزيز تنفيذ النظام ) (WISوالنظام ) (WIGOSعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي ،ال سيما النظام ) ،2.0 (WISونظام
مراقبة جودة البيانات التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WDQMSواألداة  /Oscarالسطح

•

زيادة اهتمام األعضاء ومشاركتهم في وضع وتشغيل أنشطة المنظمة ) (WMOاإلقليمية البالغة األهمية ،على
سبيل المثال عبر مراكز النظام ) ،(WISوالمراكز اإلقليمية للنظام ) ،(WIGOSومراكز النظام )،(GDPFS
ومراكز األدوات

•

تعزيز اكتساب الرصدات وتبادلها على الصعيد الدولي ،على سبيل المثال فيما يتعلق بتنفيذ شبكة الرصد
األساسي العالمية )(GBON

•

زيادة فهم وتنفيذ سياسة المنظمة ) (WMOالجديدة بشأن البيانات

•

زيادة قدرة جميع األعضاء على تلقي مخرجات النموذج العددي واستيعابها وفهمها واستخدامها لدعم خدمات
مراقبة نظام األرض والتنبؤ به
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منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض

)(C-HESM

يتمثل الدور العام لمنسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض ) (C-HESMفي االضطالع بأي أنشطة تنسيق
الزمة لتحفيز ودعم إدراج الجوانب الهيدرولوجية كجزء من تطوير استراتيجية نمذجة نظام األرض والدمج الصحيح
للمبادرات القائمة من قبيل نظام التوجيه العالمي الخاص بالفيضانات الخاطفة ) (FFGSضمن البنية التحتية
للنظام ) .(GDPFSوسيكفل المنسق ) (C-HESMالتعاون المناسب بين الجهات التابعة للجنة )( (INFCOMعلى سبيل
المثال فرقة الخبراء) وأي عضو لحل مشكلة فنية معينة .وينبغي أن يدعم المنسق ) (C-HESMأيضا ً اللجنة )،(INFCOM
حسب االقتضاء ،بجانب التفاعالت مع لجنة الخدمات ) (SERCOMومجلس البحوث ) (RBوفريق التنسيق الهيدرولوجي
) .(HCPولتيسير التنسيق المطلوب ،يجب أن يكون المنسق ) (C-HESMعضواً رسميا ً في فريق اإلدارة ) (MGالتابع
للجنة ).(INFCOM
واألنشطة ذات األولوية:
•

تكفل مراعاة المسائل الهيدرولوجية في فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة

•

توفر إرشادات إلى فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة ) (INFCOMبشأن المسائل الهيدرولوجية

•

تكفل تنسيق المسائل الهيدرولوجية عبر أنشطة اللجنة

•

توفر اإلشراف على برامج عمل فرق الخبراء فيما يتعلق بإدراج الهيدرولوجيا في تطور النظام

•

تبلغ عن المجموعات واألنشطة الهيدرولوجية ذات الصلة خارج نطاق اللجنة

•

تدعم تنسيق المسائل الهيدرولوجية مع لجنة الخدمات ) (SERCOMومجلس البحوث ) (RBوفريق التنسيق
الهيدرولوجي )(HCP

القرار

)(INFCOM

)(INFCOM
)(GDPFS

)(INFCOM

(INFCOM-1) 9

رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة والمنسقون التابعون للجنة الرصد
والبنية التحتية ونظم المعلومات )(INFCOM
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة
البنية التحتية) ،الذي أُنشئت بموجبه اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة،

)(2

القرار  - (INFCOM-1) 2أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية
التحتية) ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية التحتية ،الذي
اختير بموجبه رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة،

)(3

المقرر  – (INFCOM-1) 12العمل مع االتحادات اإلقليمية،

)(4

القرار  - (INFCOM-1) 7الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW-AG

)(5

القرار  - (INFCOM-1) 8اختصاصات المنسقين التابعين للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM
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وإذ تحيط علما بالنظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم ،)1240
وإذ تحيط علما أيضا بأن منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام
األرض ) (SC-ESMPقد أصبح شاغراً،
وقد نظرت أيضا في توصية رئيس اللجنة الذي استشار فريق اإلدارة،
تختار الخبراء التالية أسماؤهم في المناصب التالية:
اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ):(SC-ESMP
•

نائب الرئيس :الدكتور ( Hamza Kabelwaتنزانيا)

منسق المسائل الساتلية ):(C-SAT
•

منسق المسائل الساتلية )( Peng Zhang :(C-SATالصين)

منسق مسائل التعاون والشراكة المتعلقة بالبنية التحتية (االتحادات اإلقليمية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األكاديمية) ):(C-ENG
•

المنسق ) :(C-ENGالدكتور ( Yoshiaki Satoاليابان)

منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض ):(C-HESM
•

المنسق )( Narendra Tuteja :(C-HESMأستراليا)

الفريق االستشاري المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ):(GCW-AG
•

الرئيس( Árni Snorrason :أيسلندا)

•

نائب الرئيس( Shawn Marshall :كندا)

تقرر أن يكون المنسقون أعضا ًء في فريق اإلدارة ) (MGالتابع للجنة )(INFCOM؛
تعرب عن تقديرها لألعضاء الذين يتطوعون بتوفير خبراء للعمل في اللجنة.

القرار

(INFCOM-1) 10

اختصاصات مراكز القياس الرائدة
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  – (CIMO-XV) 5االختصاصات العامة للمختبرات والمراكز الرائدة للجنة )،(CIMO
وقد نظرت في اختصاصات وأدوار مختبرات لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOومراكزها الرائدة في اختبار أداء
أدوات ونظم األرصاد الجوية وتطويره وتوحيد معاييره لمصلحة أعضاء المنظمة )،(WMO
وإذ تحيط علما بأن االختالفات الطفيفة بين اختصاصات مختبرات اللجنة ) (CIMOواختصاصات مراكزها الرائدة تسبب
االرتباك وال تعود بفوائد واضحة على األعضاء،
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ترحب مع التقدير بالمقترح الذي وضعته اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTبإعداد مفهوم واحد
الختصاصات أي مركز امتياز من شأنه أن يساعد على جمع النتائج وتوفير خبرات رفيعة المستوى في مجال اختبار
أدوات االستشعار عن بُعد السطحي القاعدة واألدوات في الموقع ،وفي توحيد معايير أداء هذه األدوات؛
تقرر االستعاضة عن المفاهيم القائمة الخاصة بمختبرات اللجنة ) (CIMOومراكزها الرائدة بمفهوم واحد يتمثل في
مراكز القياس الرائدة؛
تعتمد االختصاصات العامة لمراكز القياس الرائدة بصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار؛
تطلب من الدول األعضاء ،التي تستضيف مختبرات اللجنة ) (CIMOومراكزها الرائدة المعينة ،إبالغ رئيس
اللجنة ) ،(INFCOMمع تقديم نسخة إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOعن استعدادها وقدراتها لمواصلة تقديم خدماتها كمراكز
قياس رائدة معينة ،مع االختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار ،وتكييف خدماتها وأنشطتها وفقا ً لذلك ،بحلول
 1تموز /يوليو 2022؛
تطلب من اللجنة الدائمة ) (SC-MINTأن تراقب عملية انتقال مختبرات اللجنة ) (CIMOومراكزها الرائدة المعينة إلى
مراكز القياس الرائدة المعينة وأن تقدم الدعم في هذا الصدد ،حسب االقتضاء؛
تطلب أيضا من اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالعمل بشكل وثيق مع مراكز القياس الرائدة ،ال سيما في أنشطة تطوير
القدرات ونشر وتوافر المواد اإلرشادية ذات الصلة ،استناداً إلى إنجازات المراكز ونتائجها المتعلقة بالبحوث ،وذلك
باللغات الرسمية للمنظمة ) ،(WMOويُفضل باللغة اإلنكليزية.
ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-XV) 5الذي لم يعد سارياً.

مرفق القرار

(INFCOM-1) 10

اختصاصات مراكز القياس الرائدة
)(1

1

الهدف من مراكز القياس الرائدة ) (MLCهو:
(أ)

توفير خبرات رفيعة المستوى في مجال اختبار أدوات االستشعار عن بُعد السطحي القاعدة واألدوات في
الموقع وتوحيد معايير أدائها ،والتشغيل المشترك فيما بينها وتناسبها دعما ً لرصد نظام األرض؛

(ب) أيضا ً جمع النتائج والبيانات الداعمة وتوزيعها بشكل مفتوح ،حسب االقتضاء ،بنا ًء على الطلب وإذا
اقتضى األمر.
)(2

)(3

يكون المركز )" (MLCمركز امتياز" تُطبق وتُستكشف فيه آخر تكنولوجيات ونظم وتقنيات األدوات بهدف إسداء
المشورة بشأن إمكانية استخدامها التطبيقي والفعال من حيث التكلفة من جانب األعضاء ،من بين أهداف أخرى.
ينشر المركز ) (MLCويعزز ،حسب االقتضاء ،التفاصيل الخاصة بقدراته وخبراته ومرافقه وخدماته المقدمة
لألعضاء .كما ينشر بيانات االتصال التي يمكن لألعضاء من خاللها التماس الخبرة والخدمات.

 1مراكز القياس الرائدة ) (MLCأنشأتها اللجنة ) ،(INFCOMبناء على تقييم إيجابي من اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة
) (INFCOMلمقترح العضو .وسيُحدد مجال (مجاالت) التركيز الموضوعي الخاص بالتعاون مع مراكز القياس الرائدة ) (MLCبناء
على هذا المقترح.
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يقدم المركز ) (MLCمنجزاته ونتائجه ،وينشرها ويعززها حسب االقتضاء ،ال سيما فيما يتعلق بتكامل قياسات
االستشعار عن بُعد السطحي القاعدة والقياسات في الموقع ،وكذلك فيما يتعلق بتطوير إجراءات معيارية تتعلق
باستخدام األداة وتشغيلها وصيانتها.
مالحظة :يمكن نشر المنجزات والنتائج في صورة تقارير ووثائق إرشادية في مطبوعات المنظمة ) (WMOذات الصلة
(على سبيل المثال ،تقارير أدوات وطرق الرصد ) )(IOMأو المجالت العلمية ،وتقديمها في المؤتمرات ذات الصلة (على
سبيل المثال المؤتمرات الفنية).

)(5

المركز ) (MLCمفيد في جهود اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة
الرامية إلى سد الفجوات بين البلدان من خالل مساعدة اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة ) (INFCOMعلى
االضطالع بأنشطة التدريب وتطوير القدرات .وعند االقتضاء ،ينبغي أن يطور المركز ) (MLCعالقة مميزة مع
مرفق من بلد نام.

)(6

ينبغي أن يتعاون المركز ) (MLCمع المراكز ) (MLCsاألخرى والمراكز اإلقليمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOمع
التركيز على المجاالت ذات االهتمام المشترك ،والمؤسسات والوكاالت العلمية والتطويرية األخرى ،ومصنعي
األدوات.

)(7
)(8

)(9

)(10

)(INFCOM

ينبغي أن ينفذ المركز ) (MLCنظاما ً إلدارة الجودة ويحافظ عليه.
يقدم المركز ) (MLCتقريراً واحداً على األقل كل سنتين إلى اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة ).(INFCOM
وستقوم اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة ) (INFCOMبتقييم أنشطة المركز ) (MLCبانتظام لضمان أنها
تحقق نتائجها المتوقعة.
يعين المركز ) (MLCمسؤوالً لالتصال يكون مسؤوالً عن االتصال بين المركز ) (MLCواللجنة الدائمة
التابعة للجنة ) .(INFCOMويتعاون المركز ) (MLCمع اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة )(INFCOM
ويستجيب لطلباتهما ،بما في ذلك المساهمة في أنشطة فريق (فرق) الخبراء ذي الصلة (ذات الصلة) ،حسب االقتضاء.

)(SC-MINT

يبلغ المركز ) (MLCاللجنة الدائمة ) (SC-MINTالتابعة للجنة ) ،(INFCOMمع إرسال نسخة إلى أمانة المنظمة
عما إذا كانت لم تعد لديهم القدرة على الوفاء باختصاصات المركز ).(MLC

القرار

)(WMO

(INFCOM-1) 11

عملية تحديد مهام مراكز القياس الرائدة ومراقبة أدائها
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى عملية تحديد مهام إنشاء المختبرات والمراكز الرائدة التابعة للجنة )( (CIMOالمعتمدة في الدورة الخامسة
عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMO-XVمرفق الفقرة  11.20من الملخص العام)،
وإذ تشير إلى القرار  - (INFCOM-1) 10اختصاصات مراكز القياس الرائدة،
وقد نظرت في المقترح الذي أعدته اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTبشأن عملية تحديد مهام مراكز
القياس الرائدة ومراقبة أدائها ،بجانب بمعايير التقييم المحدثة ،بما يتماشى مع هيكل اللجنة الفنية التابعة للمنظمة )(WMO
واختصاصات مراكز القياس الرائدة،
تعتمد عملية تحديد مهام مراكز القياس الرائدة ومراقبة أدائها مع معايير التقييم ذات الصلة ،على النحو الوارد في مرفق
هذا القرار؛
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تطلب من اللجنة الدائمة
ومراقبة أداء المراكز؛

)(SC-MINT

تنفيذ العملية وتطبيق معايير التقييم عند تقييم الطلبات الجديدة المقدمة من األعضاء

تدعو األعضاء إلى تقييم تسمياتهم الخاصة بمراكز القياس الرائدة ،بما في ذلك وصف للبنية التحتية واألدوات المتاحة،
واألنشطة الرئيسية المقترحة للمركز ،على النحو المبين في مرفق هذا القرار.

مرفق القرار

(INFCOM-1) 11

عملية تحديد مهام مراكز القياس الرائدة ومراقبة أدائها

مقدمة

.1
1.1
)(INFCOM

ستقوم اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ) (SC-MINTالتابعة للجنة ) (INFCOMنيابة عن اللجنة
بإجراء تقييم الطلبات والتقارير المنتظمة الخاصة بمراكز القياس الرائدة ).(MLCs

وبالنيابة عن رئيس اللجنة ) ،(INFCOMسيشكل رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-MINTفرقة تقييم تتكون مما
1.2
ال يقل عن ثالثة خبراء قدامى لتقييم المقترحات الجديدة ،وكذلك التقارير المنتظمة للمراكز ).(MLCs

الطلبات

.2

يُقدم طلب التعيين ألي مركز ) (MLCجديد من الممثل الدائم عن البلد لدى المنظمة ) (WMOإلى رئيس
2.1
اللجنة ) ،(INFCOMمع إرسال نسخ إلى رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-MINTوأمانة المنظمة ).(WMO
ويجب أن يتضمن الطلب على األقل ما يلي:

2.2
)(1

خطاب من الممثل الدائم عن بلد عضو في المنظمة ) (WMOيعرض فيه خدمات للمركز ) (MLCالمرشح؛

)(2

استمارة ترشيح مكتملة للمركز ).(MLC

2.3

وستضمن أمانة المنظمة ) (WMOأن يكون الطلب كامالً.

.3

تقييم الطلبات

ستقيم فرقة التقييم الطلب المقدم ،من خالل تطبيق معايير التقييم (الواردة في التذييل) ،على المقترحات
3.1
الجديدة بتعيين المراكز ).(MLCs
وستُقدم نتائج التقييم ،إلى جانب توصية بتعيين مركز ) (MLCمرشح من عدمه ،إلى رئيس اللجنة
3.2
الدائمة ) (SC-MINTللنظر فيها.
وسيتشاور رئيس اللجنة الدائمة
3.3
اللجنة ) (INFCOMبشأن تعيين المركز ) (MLCالمقترح.

)(SC-MINT

.4

مع أعضائها وسيقدم ،نيابة عنها ،توصيات نهائية إلى رئيس

التعيين

سيعين رئيس اللجنة ) (INFCOMمركزاً ) (MLCنيابة عن اللجنة ) ،(INFCOMبناء على توصية إيجابية من
اللجنة الدائمة ).(SC-MINT

التذييل  – 2القرارات التي اعتمدتها الدورة
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مراقبة األداء وتقييمه

ستقيم فرقة التقييم التقارير المنتظمة للمراكز ) (MLCsفيما يتعلق بامتثالها لالختصاصات وستقدم توصيات
5.1
بشأن التحسينات الممكنة ،لكي تنظر فيها اللجنة الدائمة ).(SC-MINT
وستبلغ اللجنة الدائمة ) (SC-MINTالمراكز ) (MLCsبأي توصيات ،مع تشجيعها على تنفيذ هذه التوصيات
5.2
في أقرب وقت ممكن ،لمصلحة األعضاء.
وفي حالة عدم قدرة أي مركز ) (MLCعلى الوفاء بتوصيات اللجنة الدائمة ) (SC-MINTعلى مدار دورتي
5.3
إبالغ متتاليتين على األقل ،يقترح رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-MINTعلى اللجنة ) (INFCOMتغيير حالة المركز )(MLC
من االمتثال إلى عدم االمتثال وإجراء إعادة تقييم لتعيين هذا المركز.

التذييل :معايير التقييم الخاصة بمراكز القياس الرائدة:

.6
)(1

مقترح كتابي رسمي من الممثلين الدائمين عن البلد لدى المنظمة )(WMO؛

)(2

مسمى مركز القياس الرائد يعكس مجال التركيز؛

)(3

بيان بشأن النطاق (مجال التركيز)؛؛

)(4

االمتثال الختصاصات مركز القياس الرائد؛

)(5

المرافق – الفنية والبنية التحتية؛

)(6

عدد كاف من الموظفين لدعم األنشطة؛

)(7

موارد كافية – القدرة والمقدرة على تشغيل مركز القياس الرائد؛

)(8

بيان بشأن نظام إدارة الجودة؛

)(9

إمكانية تطوير القدرات؛

)(10

خطة مدتها أربع سنوات من أجل مجاالت تركيز األنشطة؛

)(11

التزام طويل األجل لمدة ال تقل عن ثماني سنوات.

القرار

(INFCOM-1) 12

مفهوم مراكز الخدمات الهيدرولوجية التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (EC-69) 18مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485المنقح،
والقرار  - (Cg-18) 58اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل،
وإذ تشير أيضا إلى القرار  - (SERCOM-1) 8إنشاء مراكز هيدرولوجية تابعة للمنظمة ) (WMOفي النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )،(GDPFS
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وإذ تؤكد مجددا أن مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485هو المصدر الوحيد
لألحكام الفنية لكافة النظم التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ العاملة في أعضاء المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المراكز
المسماة التابعة لتلك النظم ،وأنه يسمح بإدراج أنواع جديدة من المراكز،
وإذ تؤكد أن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالمتواصل يغطي نطاقات زمنية من دقائق إلى أشهر،
ويراعي جميع مكونات نظام األرض ،بما فيها الهيدرولوجيا،
وقد بحثت مشروع م فهوم مراكز الخدمات الهيدرولوجية التابعة للنظام ) ،(GDPFSبصيغته الواردة في مرفق
هذا القرار،
تؤيد مشروع مفهوم مراكز الخدمات الهيدرولوجية التابعة للنظام ) ،(GDPFSبصيغته الواردة في مرفق هذا القرار؛
تطلب من اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ) (SC-ESMPأن تنسق
شؤون مختلف الهيئات الفرعية التابعة للجنة ) (INFCOMوالمذكورة في القرار  ،(SERCOM-1) 8وتطلب من فريق
الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي ) (SG-CRYOما يلي:
)(1

دعم اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية ) (SC-HYDالتابعة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) ،(SERCOMفي إعداد معايير ووظائف المراكز الهيدرولوجية
إلدراجها في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485؛

)(2

التعاون مع اللجنة ) (SC-HYDالتابعة للجنة ) (SERCOMوالهيئات األخرى ذات الصلة في إعداد وتنفيذ آلية
التنسيق والتفاعل بين المراكز المسماة للنظام ) (GDPFSوالمراكز الهيدرولوجية المقترحة على كافة المستويات
المطلوبة.

مرفق القرار

(INFCOM-1) 12

مفهوم مراكز الخدمات الهيدرولوجية التابعة للنظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ )(GDPFS
.1

الغرض

الغرض من هذه الوثيقة هو وضع األساس إلنشاء مراكز هيدرولوجية تابعة للمنظمة ) (WMOفي إطار
1.1
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) ،(GDPFSبهدف تطويره نحو نظام متواصل ) (S/GDPFSيشمل مجاالت
تتجاوز نموذجه األصلي المتمثل في تقديم بيانات الطقس.
.2

معلومات أساسية

النظام ) (GDPFSآلية دولية لتنسيق قدرات األعضاء على إعداد تحليالت جوية ونواتج التنبؤات وتوفيرها
2.1
لجميع األعضاء .إنه يتيح تقديم خدمات منسقة ،وهو منظم حاليا ً كشبكة تضم مراكز عالمية وإقليمية ووطنية .عالوة
على ذلك ،فهو المصدر الوحيد لألحكام الفنية لجميع النظم العاملة لمعالجة البيانات والتنبؤ ،والتي يشغلها أعضاء
المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المراكز المسماة التابعة لتلك النظم.
وقد طلب المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في عام  2015إعداد رؤية وخطة واضحتين لدعم
2.2
إعداد النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ المتواصل ) .(S/GDPFSووافق المجلس التنفيذي في دورته التاسعة
والستين على إدراج أنواع جديدة من المراكز التابعة للنظام ) (GDPFSفي مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
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(مطبوع المنظمة رقم  .)485وسيتيح هذا التطور توليد نواتج وتقديم خدمات في مجاالت بيئية ،تشمل المناخ
و الهيدرولوجيا وإدارة المياه والخدمات البيئية ،باإلضافة إلى خدمات الطقس ،بما يتجاوز النموذج األصلي المتمثل في
تقديم خدمات الطقس1.
ومن بين األهداف األساسية تيسير التعاون وتبادل المعلومات ،وبالتالي المساهمة أيضا ً في تطوير القدرات في أقل
البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
وسيحقق النظام ) (S/GDPFSالمقبل منافع أيضا ً لجماعات أوسع نطاقا ً من المستخدمين ،تشمل أصحاب
2.3
المصلحة المسؤولين عن التأهب لمجموعة كبيرة من الظواهر شديدة التأثير؛ والقطاعات التي تتأثر بالطقس والمناخ
(مثل الطاقة والزراعة والصحة واإلدارة المتكاملة لموارد المياه)؛ وأصحاب المصلحة الحضريين ،ومخططو المدن،
واألمم المتحدة ،والوكاالت اإلنسانية األخرى ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
ولذلك ،يجري النظر في مسألة مشاركة الدوائر الهيدرولوجية في النظام ) ،(S/GDPFSوتطويرها لتصبح
2.4
رؤية ،باستخدام منطق مرجع النظام ) (GDPFSوهيكله ومصطلحاته وممارساته الجيدة .ويستند العمل الجاري إلى
األعمال والقرارات السابقة  -طلبت لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyالسابقة في دورتها الخامسة عشرة "إعداد وثائق توضح
إجراءات التعيين والوظائف اإللزامية للمراكز الجديدة وأنشطتها ،مع مراعاة مبدأ أنه يتعين على المراكز العالمية
واإلقليمية أن تحترم أدوار المرافق الوطنية ) (NMHSsومسؤولياتها األساسية في تقديم خدمات التنبؤ واإلنذار المتعلقة
بالفيضانات" (القرار  - (CHy-15) 7إسهام لجنة الهيدرولوجيا في النظام المتكامل للمنظمة  WMOلمعالجة البيانات
والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل).
.3

اعتبارات عامة

النظام ) (GDPFSمنظم على ثالثة مستويات من األنشطة :األنشطة العامة الغرض ،واألنشطة
3.1
المتخصصة ،وأنشطة التنسيق غير اآلنية .والمراكز التابعة للنظام ) (GDPFSمنظمة حاليا ً كاآلتي :مراكز أرصاد جوية
عالمية ) ،(WMCsومراكز إقليمية متخصصة لألرصاد الجوية ) ،(RSMCsومراكز أرصاد جوية وطنية )،(NMCs
تؤدي مهام النظام ) (GDPFSعلى كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني على التوالي .وعلى غرار مراكز النظام
) (GDPFSالقائمة بالفعل ،دُرست فكرة هذه المستويات الثالثة لدعم الهيدرولوجيا التطبيقية وإدارة موارد المياه.
وثمة اتفاق على أن المبدأ األساسي إلعداد رؤية إلنشاء مراكز هيدرولوجية في النظام ) (GDPFSهو
3.2
احترام األدوار والمسؤوليات الرئيسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي تقديم خدمات
التنبؤ واإلنذار بالفيضانات والجفاف ،ال سيما فيما يتعلق بمبدأ الصوت الواحد .وهذا يراعي بشكل خاص اللجان الدولية
لألنهار القائمة بالفعل ،ويتجنب إنشاء هياكل موازية للعمليات المستقرة.
وكانت نقطة البداية هي دراسة تطبيق آليات النظام ) (GDPFSفي الهيدرولوجيا التطبيقية على المستوى
3.3
اإلقليمي .ولذلك ،تم النظر في المراكز اإلقليمية المتخصصة للهيدرولوجيا ) (RSHCsمع ما يمكن أن تؤديه من وظائف.
ومن بين مجاالت التطبيق الملموسة للمراكز ) (RSHCsمسائل إدارة موارد المياه في األحواض الدولية
3.4
(استناداً إلى االتفاقات القائمة بين مختلف البلدان أو الواليات السياسية التي يغطيها الحوض) ،وتوفير نواتج هيدرولوجية
في الوقت شبه الحقيقي ،وتحليل الحالة الراهنة ألوضاع المياه السطحية ،فضالً عن تقديم تنبؤات بأحوال المياه ،بمهل
زمنية تتراوح بين ساعات ومواسم (مشفوعة بإحصاءات التحقق) ،ضمن المنطقة الجغرافية لمسؤوليتها ،إذا كان
المرفق الوطني للهيدرولوجيا ) (NHSال يعد هذه النواتج في إطار تعاون فوق وطني وثيق .ويجري حاليا ً إعداد قائمة
بالنواتج المطلوبة.

1

https://public.wmo.int/en/programmes/global-data-processing-and-forecasting-system
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وستتاح للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا ) (NHSsمجموعة من نواتج مخرجات المراكز ) (RSHCsمن
3.5
خالل نظام معلومات المنظمة ) (WISو /أو النظام العالمي بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية ) (HydroSOSو /أو
المنصات األخرى ،وستستفيد المراكز ) (RSHCsمن النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام
الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ).(WHOS
وستساعد المراكز ) (RSHCsأيضاً ،بنا ًء على الطلب ،في نقل الخبرات وتوفير التدريب في حالة افتقار
3.6
المرفق الوطني ) (NMHSفي بلد ما إلى الكفاءات المناسبة.
ومن المقرر إجراء دراسة دقيقة لألدوار والوظائف التي يمكن أن تقوم بها مراكز اإلنتاج (الهيدرولوجي)
3.7
الوطنية والعالمية ،والحتياجات تلك المراكز .ويبدو من المهم ،على الصعيد الوطني ،تجنب إنشاء هياكل موازية
للمرافق )( (NHSsأو المرافق ) )(NMHSsداخل المراكز ) .(NHCsوينبغي مراعاة أن األعضاء قد أعربوا في لجنة
الهيدرولوجيا ) (CHyالسابقة عن قلقهم إزاء انتهاك حرمة مبدأ "الصوت الواحد" في تقديم المرافق ) (NHSsللتنبؤات
واإلنذارات بالفيضانات .يجب تجنب إحداث بلبلة بين صفوف الجمهور ،مهما كانت التكلفة.
وستتعامل المراكز العالمية واإلقليمية إلنتاج التنبؤات )( (GPCsالهيدرولوجية) أساسا ً مع مجال عالمي/
3.8
إقليمي و /أو نطاقات زمنية ومهل زمنية طويلة ،ال يوفرها المرفق ) (NHSبسبب مسؤوليات قانونية أو اتفاقات تعاون
فوق وطنية .ومن ثم ،فربما تكون هذه المراكز مالئمة لدعم أنشطة النظام ) (HydroSOSوالنظام التوجيهي للفيضانات
الخاطفة ) (FFGSوغيرها من األنشطة .وعلى هذا ،تجدر اإلشارة إلى أن المرافق ) (NHSsتحتاج عموما ً في عملياتها
الوطنية /اإلقليمية لمجموعات فرعية من المعلومات العالمية والبيانات التي تتيحها حاليا ً المراكز العالمية لألرصاد
الجوية .وعادة ما تحتاج المرافق ) (NHSsإلى مخرجات نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPونواتج التنبؤ اآلني
والبيانات /النواتج الساتلية ،إما لدمجها وإما الستيعابها في النماذج الهيدرولوجية التشغيلية .وفي ضوء ما تقدم ،فإن
الحاجة الحقيقية إلنشاء المراكز )( (GPCsالهيدرولوجية) ،وتحديد نطاقها ومتطلبات المستخدمين ،سوف تُدرس وتُعالج
بدقة قبل الشروع في الخطوة التالية .والتقدم المحرز نحو نمذجة نظام األرض يفضي إلى اقتران الهيدرولوجيا على نحو
أوثق بالتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوزيادة توافر المتغيرات الهيدرولوجية من تنبؤات نموذج نظام األرض ).(ESM
وسيجري دراسة وتناول أليات التنسيق والتواصل بين المراكز الحالية التابعة للنظام ) (GDPFSوالمراكز
3.9
الهيدرولوجية المقترحة ،في الرؤية التي ستُعد للمراكز الهيدرولوجية في النظام ).(GDPFS
.4

الخطوات التالية

بحلول موعد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية )) ،(Cg-Ext. (21ستكون خطة إنشاء
4.1
ُ
مراكز هيدرولوجية في إطار النظام ) (GDPFSقد أعدت وعرضت على الجمعية الهيدرولوجية للمؤتمر إلقرارها.
وستشمل الخطة ،في جملة أمور ،النظر فيما يلي:
)(1

أنواع المراكز ذات القدرات الهيدرولوجية ،التي ستدرج في مرجع النظام ) .(GDPFSويتوافر حتى اآلن
توافق كبير في اآلراء على المراكز ) . (RSHCsوال يزال يتعين بحث أدوار المراكز الوطنية والعالمية
ووظائفها الممكنة؛

)(2

وظائف هذه المراكز ونواتجها وخدماتها (مشفوعة بقائمة مفصلة بالمواصفات)؛

)(3

ال يزال يتعين دراسة عملية تسمية المراكز ،فضالً عن مواصفات أنشطتها ومراقبة امتثالها؛ ويتعين فهم
المسؤوليات التي تضطلع بها هيئات المنظمة ) (WMOفي هذه العمليات ،واقتراح هذه المسؤوليات.
الدائمة )(SC-ESMP

وستقود اللجنة الدائمة ) (SC-HYDالتابعة للجنة الخدمات ) ،(SERCOMبالتعاون مع اللجنة
4.2
التابعة للجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMهذه التطورات والتطورات األخرى في الرؤية المعدة للمراكز الهيدرولوجية في
إطار النظام ) ،(GDPFSوإمكانية إنشاء هذه المراكز ،بالتشاور مع الهيئات األخرى ذات الصلة.
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ومشاركة فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPواالتحادات اإلقليمية للمنظمة )( (WMOمن خالل منتديات
4.3
المستشارين الهيدرولوجيين) ،فضالً عن أمانة المنظمة ) ،(WMOستؤدي إلى تعزيز الرؤية التي ست ُقترح بحلول الدورة
االستثنائية للمؤتمر )).(Cg-Ext. (21
بعد المناقشات في الجمعية الهيدرولوجية الدورة االستثنائية للمؤتمر )) ،(Cg-Ext. (21وبعد تنفيذ جميع
4.4
االقتراحات المتعلقة بإنشاء مراكز هيدرولوجية في إطار النظام ) ،(GDPFSستُقترح على المؤتمر التاسع عشر معايير
هذه المراكز ووظائفها العتمادها.

القرار

(INFCOM-1) 13

عملية نقل القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجان الفنية السابقة إلى الهيكل الجديد للمنظمة

))WMO

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
وقد درست القائمة التي تضم  63قراراً و 140توصية صادرة عن اللجان الفنية الثماني السابقة ،والتي كانت ال تزال
صالحة وقت حل تلك اللجان،
وإذ تشير إلى التحليل الجاري لتلك القرارات والتوصيات ،والذي تضطلع به بصورة مشتركة لجنة الخدمات
) (SERCOMولجنة البنية التحتية )،(INFCOM
وإذ تشير أيضا إلى القرار  - (SERCOM-1) 13عملية نقل القرارات الصالحة الصادرة عن اللجان الفنية السابقة إلى
الهيكل الجديد للمنظمة ) ،(WMOالتي اعتمدت لجنة الخدمات ) (SERCOMبموجبها نفس النهج المقترح في هذا القرار،
وإذ تدرك أن األحكام الواردة في تلك القرارات والتوصيات التي ال تزال صالحة ،يلزم تكييفها ونقلها إلى الهيئات
المختصة في الهيكل الجديد للمنظمة ) (WMOمن خالل اعتماد قرارات جديدة،
تقرر استهالل عملية تفضي إلى إلغاء جميع قرارات وتوصيات اللجان الفنية السابقة واالستعاضة عنها بقرارات مناسبة
للهيكل الجديد للمنظمة ) ،(WMOبحلول موعد انعقاد الدورة الثانية لكل من لجنة الخدمات ) (SERCOMولجنة البنية
التحتية )(INFCOM؛
تطلب من فريق اإلدارة التابع لها العمل مع فريق اإلدارة التابع للجنة الخدمات ) (SERCOMلتحديد القرارات التي يلزم
تكييفها ونقلها ،وإسناد المسؤولية عن هذه القرارات إلى الهيئة المختصة.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
المقررات المعتمدة في الجزء الثاني
المقرر

(INFCOM-1) 1

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر اعتماد أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة
اإلنترنتية األولى.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يستند هذا المقرر إلى المقرر  - (EC-72) 1أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي،
وتكييفه بشكل مناسب لدورات اللجنتين الفنيتين.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 1

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للجنتين الفنيتين
.1

أحكام قانونية

يستمر تطبيق االتفاقية والالئحة العامة والنظام الداخلي للجنتين الفنيتين تطبيقا ً كامالً ،رهنا ً بالنظر في أي
1.1
ممارسة إلكترونية يلزم العمل بها بصورة استثنائية لتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية ،على النحو المحدد في الجدول
المرفق.
.2

التسجيل

يخطر ممثلو األعضاء الممثلين في اللجنتين الفنيتين ،والمراقبون المدعوون ،وممثلو أعضاء المنظمة
2.1
) (WMOاآلخرين ،األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيشاركون في الدورة ،وفقا ً للممارسة المعتادة وللنظام الداخلي
للجنتين الفنيتين.
يسير التسجيل اإلنترنتي على غرار الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للدورة األولى للجنة
2.2
ً
) (INFCOMمزيدا من المعلومات.
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات لتحديد هوية المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني

حضور أعضاء اللجنتين الفنيتين ،والمراقبين المدعوين ،وممثلي أعضاء المنظمة ) ،(WMOيكون من
3.1
خالل الدخول بشكل مؤمن على االجتماع الفيديوي.
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قد يُقيد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع أعضاء اللجنتين الفنيتين،
3.2
تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي.
يُتحقق من المشاركة اإلنترنتية للمندوبين األساسيين (أو مناوبيهم) ،ويتم تسجيلهم في كل جلسة من جلسات
3.3
الدورة لضمان اكتمال النصاب القانوني المحدد باألغلبية البسيطة لألعضاء الممثلين في اللجنة.
.4

الوثائق

4.1

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للدورة األولى للجنة ).(INFCOM-1

تحقيق ا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع أعضاء اللجنتين الفنيتين على تقديم
4.2
تعليقاتهم على الوثائق ب البريد اإللكتروني plenary@wmo.int :ق بل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح
الدورة بأسبوع.
.5

المداخالت

5.1

تتاح الفرصة لألعضاء أو لمناوبيهم خالل الدورة اإلنترنتية ألخذ الكلمة .وتقتصر عادة مدة كل بيان على

ثالث دقائق.
ينبغي ألي عضو في اللجنتين الفنيتين يرغب في أخذ الكلمة أو في إثارة نقطة ،أن يبدي رغبته في ذلك
5.2
باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات .INFCOM-1/INF. 1
.6

تسجيل الجلسات

6.1

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.
.8

اللجان

تجري جميع األعمال في جلسات عامة ،باستثناء أعمال اللجان األخرى التي قد تنشأ ،وتجتمع بشكل
8.1
منفصل ،من خالل منصة إنترنتية تُحدد فيما بعد .وتحدد الجلسة العامة جميع المسائل التي تناقشها اللجان.
.9

اللغات

يستمر تطبيق المادة
9.1
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 للهيئات التأسيسية
اإلجراء
تمثيل المندوبين
وأوراق االعتماد

الدورة المادية

المرجع

(أ) قبل انعقاد دورة أي هيئة
تأسيسية غير المجلس التنفيذي،
يبلغ كل عضو معني األمين
العام بأسماء األشخاص الذين
يشكلون وفده في الهيئة
المذكورة ،مع تحديد أيهم يجب
اعتباره المندوب الرئيسي؛

المادة  20من
الالئحة العامة

(ب) إلى جانب هذا التبليغ،
يوافي األمين العام برسالة
تتضمن هذه البيانات وتراعي
أحكام االتفاقية وأحكام هذه
المواد ،موقع عليها من ،أو
بالنيابة عن ،سلطة حكومية
مختصة في العضو ،أو تسلم
الرسالة لممثله في الدورة.
وتكون هذه الرسالة بمثابة
أوراق اعتماد سليمة لمشاركة
األشخاص الذي وردت
أسماؤهم في الرسالة في
الدورة؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما
يتعلق بأوراق اعتماد المراقبين
الذين يمثلون بلدانا ً غير
أعضاء؛
(د) توقع السلطة المختصة في
المنظمة المعنية أوراق اعتماد
المراقبين الذين يمثلون منظمات
دولية.

الدورة اإلنترنتية
مطابق
ستحدد األمانة اتفاقية محددة للتسمية لتيسير
التحديد المشاركين في اللجنة الفنية على
اإلنترنت ،على النحو التالي:
أعضاء المنظمة ) (WMOالممثلون في اللجنة
) :(INFCOMالمندوب الرئيسي (المندوبون
الرئيسيون) ،والمناوب (المناوبون)،
والمندوب (المندوبون)
* المندوب الرئيسي :اللجنة )/(INFCOM
اسم البلد /المندوب الرئيسي /اللقب (مثل
اللجنة ) /(INFCOMكندا /المندوب الرئيسي/
)Smith
* المناوب :اللجنة ) /(INFCOMاسم البلد/
المناوب /اللقب (مثل اللجنة )/(INFCOM
كندا /المناوب)Martin /
* المندوب :اللجنة ) /(INFCOMاسم البلد/
المندوب /اللقب (مثل اللجنة )/(INFCOM
كندا /المندوب)Brown /
أعضاء المنظمة ) (WMOغير الممثلين في
اللجنة ) :(INFCOMالمندوب الرئيسي
(المندوبون الرئيسيون) ،والمناوب
(المناوبون) ،والمندوب (المندوبون)
* المندوب الرئيسي :اسم البلد /المندوب
الرئيسي /اللقب (مثل كندا /المندوب
الرئيسي)Smith /
* المناوب :اسم البلد /المناوب /اللقب (مثل
كندا /المناوب)Martin /
* المندوب :اسم البلد /المندوب /اللقب (مثل
كندا /المندوب)Brown /
رئيسا اللجنتين الفنيتين ونواب رئيسي
اللجنتين الفنيتين ،ورؤساء االتحادات
اإلقليمية ،والمستشارون الهيدرولوجيون
اإلقليميون ،والخبراء المدعوون

حضور المندوبين

إضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل

* رئيسا اللجنتين الفنيتين،P/INFCOM :

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء
وتحديد هويتهم

الدورة المادية
اإلنترنتي من خالل نظام
التسجيل في االجتماعات
).(ERS
توضع لوحة باسم كل عضو،
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 المشاركين في
اجتماع اللجنة الفنية ،تتخذ
األمانة الترتيبات للبث الفيديوي
في قاعة أخرى.

المرجع
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الدورة اإلنترنتية
P/SERCOM

* نواب رئيسي اللجنتين الفنيتين:
VP/SERCOM ،VP/INFCOM
رؤساء االتحادات اإلقليمية :رئيس االتحاد
اإلقليمي األول (الثاني ،....،السادس) عن
الرؤساء (الرؤساء بالنيابة)
* المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون:
المستشار الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي
األول (الثاني ،....،السادس)
* الخبراء المدعوون :الخبير /اللقب (مثل
)Expert/Johnson
ممثلو المنظمات الدولية (المراقبون):
* اسم المنظمة /اللقب (مثل )ADRC/Roy
أمانة المنظمة

)(WMO

* األمانة /اللقب (مثل )Secretariat/Jones
وقد يُقيد عدد المشاركين الموصولين إنترنتيا ً
باالجتماع الفيديوي في آن واحد تبعا ً لقدرة
النظام المختار لالجتماع الفيديوي (من
المتوقع  500وصلة لدورة اللجنة
) .)(INFCOMويحدد موظف المؤتمرات
(مدير النظام) العدد األمثل للوصالت وقدرة
النظام.
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اإلجراء
النصاب القانوني

الدورة المادية
تأكيد حضور أعضاء اللجنة
الفنية الممثلين في اللجنة ولهم
حق التصويت ،من خالل
التسجيل وأوراق االعتماد.
ويجري التحقق من النصاب
القانوني المحدد باألغلبية
البسيطة ألعضاء اللجنة ،في
بداية الدورة ،ويُؤكد في كل
جلسة عامة.

المرجع

الدورة اإلنترنتية

المادتان
و 148من
الالئحة العامة

يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى
الوصالت النشطة .ويتم التحقق من النصاب
القانوني المتمثل في األغلبية البسيطة
لألعضاء الممثلين في اللجنتين الفنيتين في
بداية الدورة ،ويُؤكد في كل
جلسة عامة.

147

إذ تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً
بسبب مشاكل في إمكانية االتصال
اإلنترنتي ،يمكن:

إذا لم يكتمل النصاب القانوني
في جلسة من الجلسات ،تحال
القرارات بالمراسلة ،فيما عدا
قرارات االنتخابات ،المعتمدة
بأغلبية بسيطة من أصوات
األعضاء الحاضرين ،إلى
األعضاء الممثلين في اللجنة.
وال يعتبر أي قرار من هذا
النوع قراراً للجنة إال إذا وافقت
عليه أغلبية بسيطة من
األصوات الموافقة والمخالفة
المدلى بها خالل  90يوما ً من
إرساله إلى أعضاء المنظمة
هؤالء.
المداخالت وتقديم
التعليقات الخطية

يُطلب أخذ الكلمة برفع اللوحة
التي عليها االسم.

’‘3

استمرار االجتماع مع األعضاء
الحاضرين واعتماد القرار الحقا ً
عن طريق المراسلة.

مطابق.
نظراً إلى محدودية وقت الدورات اإلنترنتية،
وتحقيقا ً للكفاءة في المناقشات خالل
االجتماع ،نشجع األعضاء على تقديم
تعليقاتهم على الوثائق على البريد
اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة،
ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة
بأسبوع.

ت ُقدم التعليقات الخطية على
الوثائق بعد المداخلة على
العنوان اإللكتروني:
.plenary@wmo.int
تسجيل الجلسات

’‘2

تأجيل االجتماع إلى يوم العمل
التالي،

اإلعراب عن الرغبة في أخذ الكلمة
باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،كما هو
مبين في وثيقة المعلومات INFCOM-
.1/INF.1

يقدم األعضاء الممثلون في
اللجنتين الفنيتين (المندوبون
الرئيسيون أو مناوبوهم/
مستشاروهم نيابة عنهم)
مداخالتهم أوالً ،ثم يليهم
المراقبون .وتقتصر عادة مدة
كل بيان على ثالث دقائق.

تُجرى تسجيالت صوتية

’‘1

تعليق االجتماع حتى يتم إعادة
االتصال ،شريطة أن يكون هذا
خالل ساعات العمل المتفق عليها
للدورة،

المادة ( 95ج)

مطابق

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء

المرجع

الدورة المادية
للجلسات العامة ويُحتفظ بها
ألغراض السجالت.

من الالئحة
العامة

تسيير األعمال
خالل الجلسات
(نقاط النظام
واالقتراحات
والتعديالت)

يجوز ألي وفد أو عضو إثارة
نقطة نظام من القاعة عن
طريق إجراء محدد .ويتعامل
الرئيس على الفور مع الطلب
وفقا ً للوائح.

المادة  79من
الالئحة العامة

اتخاذ القرارات

يُفضل اتخاذ قرارات اللجنتين
الفنيتين بتوافق اآلراء .وإذا
اقتضت بعض المسائل إجراء
مناقشة موضوعية ،يجوز
للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة
صياغة تجتمع على حدة وتُقدم
تقريراً إلى الجلسة العامة.

القاعدة

اللغات

توفر خدمات الترجمة الفورية
للمداخالت بلغات العمل
األخرى للدورة .ويختار
المشاركون اللغة التي يرغبونها
من الجهاز الموجود أمام
مقاعدهم.

المادة  97من
الالئحة العامة

المقرر

6.14.1

133

الدورة اإلنترنتية

يجوز ألي وفد أو عضو أن يثير "نقطة
نظام" عن طريق بوابة الدردشة .ويتعامل
الرئيس على الفور مع الطلب وفقا ً للوائح.

مطابق

مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة
المنشودة من قائمة إنترنتية.

(INFCOM-1) 2

النظر في التقرير
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى تقرير رئيس اللجنة،
تقرر النظر في توصيات فريق اإلدارة واللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ،في إطار بنود جدول األعمال ذات
الصلة.
انظر مرفق هذا المقرر ،الذي يتضمن تقرير رئيس اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يسلط تقرير رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ،الوارد في مرفق هذا المقرر ،الضوء
على التقدم المحرز في أنشطة اللجنة وهيئاتها التأسيسية واألمانة ،منذ اعتماد القرار  - (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة
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للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،واعتماد اللجنة لل جانها الدائمة وأفرقة الدراسة ،بما في ذلك أعضاء
الجهاز الرئاسي والرؤساء ونوابهم ،وخطة عمل اللجنة من خالل القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة
دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)؛ والقرار  - (INFCOM-1) 2أعضاء الجهاز
الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة
الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية التحتية؛ والقرار  - (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة
التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،على التوالي.
ويرد في هذا التقرير أيضا ً القرارات التي اتخذها الرئيس نيابة عن اللجنة منذ أن أنشأها المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية،
وفقا ً للنظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم .)1240
وسيُدرج التقرير في التقرير النهائي للدورة.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 2

تقرير رئيس لجنة البنية التحتية
يتضمن تقرير رئيسي اللجنتين الفنيتين المقدم إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي (انظر وثيقة
.1
المعلومات ) )EC-72/INF. 2.4(1معلومات عن:
•

أنشطة لجنة البنية التحتية ) (INFCOMمنذ أن أنشأها المؤتمر من خالل القرار  - (Cg-18) 7إنشاء لجان
فنية تابعة للمنظمة ) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة،

•

)(INFCOM

مشاركة رئيس اللجنة ) (INFCOMفي أعمال الفرقة االنتقالية ،مما أدى إلى اعتماد اللجنة
في نيسان /أبريل  2020لجانها الدائمة وأفرقة الدراسة ،بما في ذلك أعضاء الجهاز الرئاسي ،والرؤساء
ونواب هم  ،وخطة عمل اللجنة من خالل القرار  ،(INFCOM-1) 1والقرار ،(INFCOM-1) 2
والقرار  (INFCOM-1) 3على التوالي،

•

أنشطة اللجنة ) (INFCOMالتي تلت ذلك ،التي أفضت إلى إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة ،وتشكيل
عضوية اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،وإنشاء فرق خبراء في إطار اللجان الدائمة ،بما في ذلك تعيين
قياداتها وأعضائها،

•

إعداد الصيغة النهائية الختصاصات المنسقين،

•

قائمة اجتماعات فريق اإلدارة التي عقدت افتراضيا ً منذ إنشائه،

•

العمل المضطلع به مشاركة بين رئيسي اللجنتين ورئيس مجلس البحوث بشأن الجوانب ذات االهتمام
المشترك .وشمل ذلك بوجه خاص اإلرشادات المتعلقة بالعمليات والمصطلحات التي يتعين اتباعها عند
إنشاء الهيئات الفرعية ،والعمليات المقترحة للجنتين الختيار الخبراء وإخطارهم،

•

مشاركة الرئيس في دورات لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCواستعراض قرارات الدورة الثانية والسبعين
للمجلس التنفيذي ذات الصلة.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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وباإلضافة إلى ذلك ،أجرى رئيس اللجنة ) (INFCOMاتصاالت أسبوعية منتظمة مع نواب الرئيس
.2
واألمانة لمناقشة المواضيع التي تتطلب اهتمامهم الفوري .كما شارك وساهم في أنشطة محددة ،منها:
•

الفرقة االنتقالية المعنية بإصالح المنظمة ) (WMOواجتماعاتها،

•

لجنة التنسيق الفني ) (TCCواجتماعاتها،

•

اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACواجتماعاتها،

•

المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة )،(IOC

•

التحضير لمؤتمر البيانات ،تشرين الثاني /نوفمبر ،2020

•

فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية )،(SG-GBON

•

مرفق تمويل الرصد المنتظم ).(SOFF

واجتمع فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMأربع مرات ،افتراضياً ،بين أيار /مايو وأيلول /سبتمبر
.3
 ،2020وكان يعتزم االجتماع للمرة الخامسة قبل انعقاد هذه الدورة االفتراضية للجنة ) .(INFCOMوقدمت هذه المناقشات
إرشادات إلى ا للجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،السيما فيما يتعلق بالتحضير لهذه الدورة االفتراضية للجنة ،واالتفاق على
قائمة القرارات التي ستقدم إلى الدورة.
ويرد أدناه ملخص ألنشطة اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة .وعمل فريق اإلدارة أيضا ً مع المنسقين الذين
.4
اختارتهم اللجنة من خالل القرار ( .(INFCOM-1) 2يُالحظ أن منسق التعاون والشراكات (االتحادات اإلقليمية والقطاع
الخاص واألوساط األكاديمية) فيما يتعلق بشؤون البنية التحتية ) (C-ENGاليزال شاغراً)
•

منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض )( Narendra Tuteja – (C-HESMأستراليا)،

•

منسق شؤون السواتل )( Peng Zhang – (C-SATالصين) يحل محل ( Jun Yangالصين).

4.1

بعد إنشاء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،يتواصل الرؤساء ونواب الرؤساء المعينون بشكل وثيق
وبانتظام ،وقد شرعوا في تحديد واقتراح العضوية بالتشاور الوثيق مع فريق اإلدارة التابع للجنة
) (INFCOMورئيس اللجنة ) (INFCOMواألمانة.

4.2

وباإلضافة إلى ذلك ،يعمل رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة بطريقة مماثلة على اقتراح فرق الخبراء
وقياداتها .وقامت اللجان الدائمة وقادة فرق الخبراء التابعة لها ،بمجرد أن أنشأها رئيس اللجنة )(INFCOM
بالتشاور مع فريق اإلدارة ،بإعداد مقترح لعضوية فرق الخبراء بموافقة نهائية من الرئيس.

4.3

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

)(SC-ON

الرئيس( Estelle Grueter :سويسرا) ،نائب الرئيس( Sidney Thurston :الواليات المتحدة األمريكية)
عقدت اللجنة ) ،(SC-ONبعد أن ُ
شكلت بالكامل ،اجتماعها األول في  23تموز /يوليو  2020عبر اإلنترنت،
وأعقب ذلك اجتماع آخر في  28آب /أغسطس  .2020وأتاح هذان االجتماعان االتفاق على طريقة عمل
اللجنة ) ،(SC-ONوتحديد أولويات أنشطتها وفقا ً للقرار  ،(INFCOM-1) 3وتحديد المعالم البارزة قبل انعقاد
الدورات المقبلة للمجلس التنفيذي والمؤتمر االستثنائي في عامي  ،2021/2020وتقديم إرشادات إلى فرق
الخبراء المنشأة:
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•

فرقة الخبراء المشتركة المعنية بتصميم نظم رصد األرض وتطويرها )– (JET-EOSDE
الرئيس( Erik Andersson :المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )،)(ECMWF
نائب الرئيس( SeiYoung Park :جمهورية كوريا)،

•

فرقة الخبراء المشتركة المعنية بنظم الرصد من على متن الطائرات )– (JET-ABO
الرئيس( Curtis Marshall :الواليات المتحدة األمريكية)،
نائبا الرئيس( Stuart Taylor :المملكة المتحدة) ،و( Nicolas Rivabenاألرجنتين)،

•

فرقة الخبراء المشتركة المعنية بالمراقبة الهيدرولوجية )– (JET-HYDMON
الرئيس( Silvano Pecora :إيطاليا) ،نائب الرئيس :شاغر،

•

فرقة الخبراء المعنية بأدوات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )– (ET-WT
الرئيس( Tanja Kleinert :ألمانيا) ،نائب الرئيس( Samantha Linnerts :جنوب أفريقيا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بالنظم الفضائية واستخدامها )– (ET-SSU
الرئيسان المشاركان( Steven English :المركز األوروبي ) ،)(ECMWFو( Jack Kayeالواليات
المتحدة األمريكية)،

•

فرقة الخبراء المعنية بتنسيق الترددات الراديوية )– (ET-RFC
الرئيس( Eric Allaix :فرنسا) ،نائب الرئيس( David Franc :الواليات المتحدة األمريكية).

وفيما يتعلق باألنشطة والتحضير لهذه الدورة االفتراضية للجنة ) ،(INFCOMانصب التركيز على إحراز
تقدم في المسائل الرئيسية للجنة ) (SC-ONلمناقشتها في إطار البند  4من جدول األعمال ،واستعراض
مشروع المواد التنظيمية والتوجيهية حسب الحاجة .وبُذلت جهود خاصة من أجل ‘1’ :استعراض مشروع
خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام ) (WIGOSللفترة  ‘2’ ،2023-2020استعراض المواد التنظيمية لتنفيذ
محددات هوية محطات النظام ) ‘3’ ،(WSIs) (WIGOSإحراز تقدم فيما يتعلق بالتعاون بين المنظمة )(WMO
والرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات ) (WICAP) (AMDARوأنشطة برنامج الرصد من على متن الطائرات ‘4’ ،النهوض بالتخطيط
فيما يتعلق بتنفيذ الشبكة السطحية المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ).(GSRN) (GCOS
4.4

اللجنة الدائمة للقياسات واألجهزة والتتبع

)(SC-MINT

الرئيس( Bruce Hartley :نيوزيلندا) ونائب الرئيس( Janice Fulford :الواليات المتحدة األمريكية)
استناداً إلى خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة ) (INFCOMفي القرار ُ ،(INFCOM-1) 3حددت أولويات
أنشطة اللجنة ) (SC-MINTوأنشئت فرق الخبراء التالية لالضطالع بتلك األنشطة:
•

هيئة التحرير ) – (EdBdالرئيس( Stephen Cohn :الواليات المتحدة األمريكية)،
نائب الرئيس( Charles Fierz :سويسرا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بالجودة والتتبع والمعايرة ) – (ET-QTCالرئيس( Drago Groselj :سلوفينيا)،
نائب الرئيس( Karen Grissom :الواليات المتحدة األمريكية)،

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

137

•

فرقة الخبراء المعنية بالقياسات السطحية ودون السطحية )– (ET-SSM
الرئيس( Yves-Alain Roulet :سويسرا) ،نائب الرئيس( Lotta Blaškovičová :سلوفاكيا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بقياسات الهواء العلوي )– (ET-UAM
الرئيس( Junhong Wang :الواليات المتحدة األمريكية)،
نائب الرئيس( Pak Wai Chan :هونغ كونغ ،الصين)،

•

فرقة الخبراء المعنية باالنتقال إلى القياسات الحديثة )– (ET-TMM
الرئيس( Andrew Harper :نيوزيلندا) ،نائب الرئيس( Rabia Merrouchi :المغرب)،

•

فرقة الخبراء المعنية بمراجع اإلشعاع )– (ET-RR
الرئيس( Laurent Vuilleumier :سويسرا) ،نائب الرئيس( Christian Monte :ألمانيا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بعدم اليقين في القياس )– (ET-MU
الرئيس( Andrea Merlone :إيطاليا) ،نائب الرئيس( Jane Warne :أستراليا)،

•

فرقة الخبراء المشتركة المعنية برادار الطقس العاملة )– (JET-OWR
الرئيس( Daniel Michelson :كندا) ،النائب المشارك للرئيس( Hiroshi Yamauchi :اليابان)،
النائب المشارك للرئيس( Tom Kane :أستراليا)،

•

فرقة العمل المعنية بالمقارنة بين أدوات الهواء العلوي )– (TT-UAII
الرئيس( Ruud Dirksen :ألمانيا) ،نائب الرئيس( Alexander Haefele :سويسرا).

وأوليت عناية خاصة لضمان إشراك الخبراء الذين يمثلون مختلف الدوائر وجميع مجاالت القياس في
اللجنة الدائمة ) (SC-MINTوفرق الخبراء .وعقد اجتماع إطالق اللجنة ) (SC-MINTفي  22أيلول /سبتمبر
 .2020ودُعي أيضا ً إلى حضور االجتماع رؤساء فرق الخبراء ونوابهم الذين ليسوا أعضاء في اللجنة
الدائمة.
واستمر االضطالع بأنشطة كثيرة خالل الفترة االنتقالية ،من قبيل :إعداد حلقة عمل إنترنتية بشأن االنتقال
إلى األتمتة ،ووحدات التدريب بشأن عدم اليقين ،والتحضير إلجراء مقارنات بين المختبرات في االتحاد
اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الثالث .وبسبب جائحة فيروس كورونا ) ،(COVID-19أُجلت لقاءات هامة
حتى عام  ،2021من قبيل المؤتمر الفني للمنظمة ) (WMOالمعني بأدوات وطرق رصد األحوال الجوية
والبيئية ) ،(TECO-2020والمقارنة الدولية الثالثة عشرة ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر ).(IPC-XIII
وتطلبت المقارنة الدولية ) (IPC-XIIIقراراً من الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي لضمان الحفاظ على
الشرط التنظيمي إلمكانية تتبع قياسات اإلشعاع الشمسي .واليزال يجري التحضير للمقارنة بين أدوات
الهواء العلوي لعام  ،2021وسيُعاد النظر في بداية عام  2021في مدى إمكانية تنفيذها بأمان في نفس العام.
4.5

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

)(SC-IMT

الرئيس( Remy Giraud :فرنسا) ،نائب الرئيس( Hassan Haddouch :المغرب)،
نائب الرئيس( Jeremy Tandy :المملكة المتحدة).
أعدت اللجنة ) (SC-IMTهيكلها وخطة عملها على أساس األولويات التي وردت إليها من اللجنة
وحددت ثالثة مجاالت للنشاط :تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0والمشاركة فيه ،وإدارة العمليات
والمعلومات ،وإصدار شهادات مراكز المنظمة ).(WMO

)(INFCOM
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وعقد رئيس اللجنة ) (SC-IMTونوابه ورؤساء فرق الخبراء اجتماعات منتظمة الستعراض األولويات
وصياغة اختصاصات فرق الخبراء.
وصاغت اللجنة
والمشاركة فيه:

)(SC-IMT

اختصاصات الفرق التالية في مجال تنفيذ نظام معلومات المنظمة

)(WIS 2.0

•

فرقة الخبراء المعنية ببنية وتنفيذ نظام معلومات المنظمة ).(WIS 2.0
الرئيس( Jeremy Tandy :المملكة المتحدة)،

•

فرقة الخبراء المعنية بمشاركة برامج المنظمة ) (WMOفي نظام معلومات المنظمة ).(WIS 2.0
الرئيس( Tobias Spears :كندا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بمشاركة االتحادات اإلقليمية في نظام معلومات المنظمة ).(WIS 2.0
الرئيس( Pablo Loyber :األرجنتين).

ويجري حاليا ً اختيار أعضاء هذه الفرق .ونظراً لألولوية العليا للمهام المتعلقة بالنظام ) ،(WIS 2.0أنشأت
اللجنة ) (SC-IMTفرقة عمل معنية بنظام معلومات المنظمة ) (TF-WIS2) (WIS 2.0للعمل على المهام
الملحة .وقد عقدت فرقة العمل ) (TF-WIS2اجتماعها األول في  5تشرين األول /أكتوبر  ،2020وبدأت في
تناول مسألة إشراك مختلف أصحاب المصلحة في إعداد وتنفيذ النظام ).(WIS 2.0
وأعدت اللجنة ) (SC-IMTالتوصية  (INFCOM-1) 7ووثيقة المعلومات ) INFCOM-1/ INF. 4.1.3(1بعد
استعراض البنية الوظيفية للنظام ) (WIS 2.0وخطة تنفيذه.
وأنشأت اللجنة ) (SC-IMTالفرق التالية في مجال إدارة العمليات والمعلومات:
•

فرقة الخبراء المعنية بمعايير البيانات
الرئيس( Jitsuko Hasegawa :اليابان) ،نائب الرئيس( David Berry :المملكة المتحدة)،

•

فرقة الخبراء المعنية بمعايير البيانات الشرحية
الرئيس( Tom Kralidis :كندا) ،نائب الرئيس( Joerg Klausen :سويسرا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات
الرئيس( Hassan Haddouch :المغرب) ،نائب الرئيس( Ge Peng :الواليات المتحدة األمريكية)،

•

فرقة الخبراء المعنية بالعمليات والمراقبة
الرئيس( Thorsten Buesselberg :ألمانيا) ،نائب الرئيس( Kenji Tsunoda :اليابان)،

•

فرقة الخبراء المعنية بالبنية التحتية واألمن ).(ET-IS
الرئيس( Ilona Glaser :ألمانيا) ،نائب الرئيس( Peter Silva :كندا).

)(ET-Data

)(ET-Metadata

)(ET-IM

)(ET-OM

وقد بدأت جميع هذه الفرق عملها ،باستثناء فرقة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات ) ،(ET-IMوانتهى
بعضها بالفعل من بعض النتائج المتوخاة الملحة.
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وأكملت فرقة الخبراء المعنية بمعايير البيانات ) (ET-Dataقائمة التعديالت المقترحة على مرجع الشفرات
المقدمة بالمسار السريع وبدأت العمل على التعديالت التالية وعلى مشروع مجلد جديد مقترح في مرجع
الشفرات يتضمن معايير بيانات المناخ والتنبؤ بنسق الشكل العام لبيانات الشبكة ).(CF-NetCDF
وأجرت فرقة الخبراء المعنية بالعمليات والمراقبة ) (ET-OMدراسة بشأن التكلفة المقدرة لعمليات النظام
) (WIS 2.0وتنفيذه من قبل المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCلتستخدمها اللجنة الدائمة )(SC-IMT
في مشروع مقترح التوصية .(INFCOM-1) 7
وفي مجال إصدار شهادات مراكز المنظمة ) ،(WMOاستُكملت اختصاصات فرقة الخبراء المعنية
بالمراجعة وإصدار الشهادات ) .(ET-ACوأوشكت عضوية الفرقة على االكتمال ،ويستعد الرئيس
( Kevin Alderنيوزيلندا) ونائب الرئيس ( Eugene Burgerالواليات المتحدة األمريكية) لبدء عملها خالل
شهر تشرين الثاني /نوفمبر.
4.6

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

)(SC-ESMP

الرئيس( David RICHARDSON :المركز األوروبي ) )(ECMWFونائب الرئيس( Yuki HONDA :اليابان).
استغلت اللجنة ) (SC-ESMPاجتماعها األول في  3أيلول /سبتمبر لعرض الحوكمة الجديدة للمنظمة
) ،(WMOوأدوار اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPوأنشطتها الرئيسية ،وفقا ً للقرار  ،(INFCOM-1) 3على
أعضائها من المجاالت المختلفة .و ُخصص االجتماع الثاني في  5تشرين األول /أكتوبر لمساعدة األعضاء
على فهم الهدف من النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر ) ،(S/GDPFSبما في ذلك
نمذجة نظام األرض.
وقد أنشئت فرق الخبراء ،وعُين أعضاؤها بالتشاور مع رؤساء الفرق ونوابهم:
•

فرقة الخبراء المشتركة المعنية بتنفيذ نظام األرض )– (JET-ESI
الرئيس المشارك( WONG, Wai-Kin :هونغ كونغ ،الصين)،
الرئيس المشارك( Francois ENGELBRECHT :جنوب أفريقيا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بنظام التنبؤ التشغيلي بالطقس )– (ET-OWFS
الرئيس( Kenneth MYLNE :المملكة المتحدة) ،نائب الرئيس( Stephanie LANDMAN :جنوب
أفريقيا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بنظام التنبؤ التشغيلي بالمناخ )– (ET-OCPS
الرئيس( Arun KUMAR :الواليات المتحدة األمريكية) ،نائب الرئيس( Caio COELHO :البرازيل)،

•

فرقة الخبراء المعنية بأنشطة التصدي للطوارئ )– (ET-ERA
الرئيس( MUSCAT, Anton :المملكة المتحدة) ،نائب الرئيس( René SERVRANCKX :كندا)،

•

فرقة الخبراء المعنية بإعداد دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )– (ET-Guide
الرئيس( Andrew TUPPER :أستراليا) ،نائب الرئيس :شاغر.

وباإلضافة إلى األنشطة الرئيسية الواردة في القرار  ،(INFCOM-1) 3أُقر بضرورة استعراض وتعديل
مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485بما يتفق مع الحوكمة الجديدة
للمنظمة ) (WMOالواردة في تقرير رئيسي اللجنتين الفنيتين المقدم إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي (انظر وثيقة المعلومات ).)EC-72/INF. 2.4(1
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وتتوافر المبادئ التوجيهية بشأن الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اختيار مواقع
محطات الطاقة النووية وتشغيلها (مطبوع المنظمة رقم  )550على الموقع الشبكي ،والمبادئ التوجيهية
بشأن المعالجة الالحقة لنظام تنبؤ المجموعات (مطبوع المنظمة رقم  )1254قيد النشر .وباإلضافة إلى
ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن فرقة الخبراء وفرقة العمل السابقتين قد واصلتا إعداد هذه المبادئ التوجيهية
حتى بعد حلهما اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير  ،2020وقد أتمتا هذا العمل بالفعل .وترتبط هذه المبادئ
التوجيهية ارتباطا ً وثيقا ً باألنشطة الرئيسية لفرق الخبراء المنشأة حديثاً ،ونُقلت مسؤولية استعراضها في
المستقبل إلى الفرق الجديدة.
4.7

فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات

)(SG-DIP

الرئيس( Sue Barrell :أستراليا) ،نائب الرئيس( Silvana Alcoz :أوروغواي)
يعمل فريق الدراسة ) ،(SG-DIPبعد إنشائه رسمياً ،على صياغة قرار شامل جديد بشأن سياسة المنظمة
) (WMOالخاصة ب البيانات بهدف تقديمه إلى الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام
 .2021وقُدمت تقارير مرحلية إلى لجنة التنسيق الفني في اجتماعها الثاني والثالث (TTC-2و) TCC-3وإلى
اللجنة االستشارية للسياسات في اجتماعها األول والثاني (PAC-1و) PAC-2وأقرت هاتان الهيئتان هذه
التقارير .والنهج العام الذي اتخذه فريق الدراسة ) ،(SG-DIPبما في ذلك الهيكل المقترح للقرار الجديد،
أقرته الدورة الثانية والسبعون للمجلس التنفيذي في المقرر  ،7الذي طلب فيه المجلس أيضا ً من لجنة البنية
التحتية ) (INFCOMأن تضع ،بالعمل الوثيق مع لجنة الخدمات ) (SERCOMومجلس البحوث والهيئات
األخرى ،الصيغة النهائية لنص مشروع القرار من خالل أعمال الفريق ) ،(SG-DIPوالمشاورات المزمعة
مع أصحاب المصلحة ،ومؤتمر البيانات التي تعتزم المنظمة ) (WMOعقده في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2020وأن تعرض مشروع النص على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي لتقديم توصية إلى
المؤتمر باعتماده .ويعتزم فريق الدراسة ) (SG-DIPتقديم المسودة األولى من القرار الجديد بشأن سياسة
البيانات إلى الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة البنية التحتية ) (INFCOM-1في شباط /فبراير 2021
للتوصية به .انظر:
•
4.8

المقرر  – (EC-72) 7سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات

فريق الدراسة المعني برصد المحيطات ونظم البنية التحتية

)(SG-OOIS

الرئيس( Paula Etala :األرجنتين) ،نائب الرئيس( R. Venkatesan :الهند)
الهدف العام من فريق الدراسة ) (SG-OOISهو اقتراح روابط وظيفية مثلى بين المنظمة
والهيئات والبرامج والنظم التابعة للجنة المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطات والتابعة للجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOC-GOOSلضمان تحقيق األهداف التي حددها أعضاء المنظمة ).(WMO
)(WMO

ويجتمع فريق الدراسة ) (SG-OOISشهريا ً ،عقب إنشائه رسميا ً ،منذ تموز /يوليو .و ُخصصت
االجتماعات الشهرية القليلة األولى لفهم أنشطة الرصد وإدارة البيانات للجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
السابقة .وشمل ذلك أيضا ً تحديد مسؤوليات المجلس التعاوني المشترك ) (JCBإلزالة أي تداخل بين فريق
الدراسة ) (SG-OOISوالمجلس ) .(JCBوناقش فريق الدراسة ) (SG-OOISالنواتج المتوخاة ،وأعد خطة
عمل ذات ثالثة مجاالت مركزة:
•

المتطلبات التنظيمية :إقامة المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOC-GOOSوالبرامج األخرى روابط عمل
بين الهيئات المختلفة .والنظر فيما كان موجوداً في اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMفي هذا الصدد،
وما الذي يجب المحافظة عليه وما الذي يجب تحسينه ،وما هي الروابط الجديدة التي يجب إقامتها،
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•

متطلبات المستخدمين :متطلبات أعضاء المنظمة ) ،(WMOسلسلة القيمة ،التطبيقات ،الروابط
اإلقليمية ،بناء القدرات،

•

إدارة البيانات :مراعاة االستراتيجية المشتركة إلدارة البيانات والمشتركة بين المنظمة
واللجنة ) (IOCوالمتطلبات األخرى للمنظمة ).(WMO

)(WMO

وستُعد ثالث مجموعات عمل لكل مجال من مجاالت التركيز لتقديم توصيات بشأن الروابط الوظيفية المثلى
بشأن رصدات األحوال الجوية في المحيطات ،وإدارة البيانات ،ونظم التنبؤ التشغيلي ،وغيرها من المجاالت
من قبيل الخدمات والبحوث.
4.9

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

)(SG-CRYO

الرئيس( Arni Snorrason :آيسلندا) نائب الرئيس( Shawn Marshall :كندا)
ُكلف فريق الدراسة ) (SG-CRYOبتقديم توصيات بشأن االحتياجات من معلومات الغالف الجليدي لدعم
مراقبة نظام األرض ،والنمذجة المستمرة ،والتنبؤات ،والخدمات ذات الصلة ،في إطار الخطة االستراتيجية
والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOوبشأن الحوكمة الالزمة لضمان اتباع نهج فعال ومتسق في جميع األنشطة
والمناطق الجغرافية.
وسيفضي عمل فريق الدراسة ) (SG-CRYOإلى توصيات تتناول جميع مكونات الغالف الجليدي ،بما في
ذلك الثلج ،والجليد البحري ،وجليد األنهار والبحيرات ،واألنهار الجليدية والغطاء الجليدي ،والتربة
الصقيعية ،والصفائح الجليدية ،وما إلى ذلك ،وتحديد الثغرات بشأن ما يلي على وجه التحديد:
•

مواءمة وتكامل أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوفريق الخبراء التابع للمجلس
التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية
) ،(EC-PHORSكما اعتمدها القرار  – (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة
بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في الفترة المالية القادمة للمنظمة )،(2023-2020) (WMO
والقرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوكذلك
القرار  – (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،مع اختصاصات وطريقة عمل اللجان
الدائمة التابعة للجنتين الفنيتين ،ولمجلس البحوث ،والمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة
) (WMOواللجنة ) ،(IOCوالهيئات األخرى التابعة للمنظمة )(WMO؛

•

آلية تنسيق ،تتضمن والية ووظائف المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي إطار المنظمة
) ،(WMOوبشأن الشراكات المتصلة بالتلبية المستمرة لالحتياجات المحددة من معلومات الغالف
الجليدي؛

•

المراقبة المتسقة للغالف الجليدي بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOودور
المنظمة ) (WMOفي تعزيز هذه األنشطة؛

•

دور المنظمة ) (WMOفي دعم األنشطة في المنطقة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) ،كما يجري
تناولها حاليا ً من خالل فريق الخبراء )(EC-PHORS؛

•

مواصلة مشاركة المنظمة ) (WMOبصفة مراقب في مجلس المنطقة القطبية الشمالية؛
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•

المشاركة والتعاون مع البرامج والمنظمات ذات الصلة ،كما هو الحال في إطار البرنامج العالمي
للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSواللجنة العلمية المعنية
ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركيتكا ) ،(SCARواالتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء
) ،(IUGGوغيرها؛

•

مؤشرات تغير الغالف الجليدي القائمة على اآلثار ،مثل الموارد المائية ،واألخطار ،والسياسات،
بما في ذلك إطار لإلبالغ والتقييم المنتظمين في إطار المنظمة ).(WMO

وستنشر ورقة موقف رفيعة المستوى لتعرض التوصيات الرئيسية.
وبدأ فريق الدراسة ) (SG-CRYOعمله في آب /أغسطس  ،2020ويجري تنظيمه في فرق عمل أصغر
مخصصة لتحقيق األهداف المعلنة.
4.10

فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية

)(SG-GBON

الرئيس( Stefan Klink :ألمانيا) ،نائب الرئيس( Pascal Waniha :تنزانيا)

أُعدت الصيغة النهائية لمشروع أحكام مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم  )1160بشأن تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONبما في ذلك عملية تعيين
واستعراض تشكيل الشبكة ) (GBONلتقديمها إلى الدورة األولى للجنة ).(INFCOM
4.11

فريق الدراسة المشترك بين المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) (ISCوالمعني بالنظام العالمي لرصد
المناخ ) ،(JSG-GCOSيخضع ل موافقة المجلس التنفيذي ومجالس إدارة المنظمات األخرى المشاركة
في رعايته؛
)(IOC

الرئيس المشارك( CHAO Quingchen :المنظمة ) ،)(WMOالرئيس المشارك:
(اللجنة ) /(IOCالمجلس ))(ISC

Martin Visbeck

اعتمدت الجهات األربع المشاركة في رعاية النظام ) (GCOSرسميا ً اختصاصات فريق
وعينت رئيسين مشاركين له .ويكاد يكتمل اختيار األعضاء وفقا ً لالختصاصات .ويهدف فريق الدراسة
) (JSG-GCOSإلى تقديم تقرير أولي إلى الجهات الراعية قبل نهاية عام  2020يتضمن خطة عمل ونطاقا ً
زمنيا ً لفريق الدراسة ).(JSG-GCOS

الدراسة )(JSG-GCOS

المقرر

(INFCOM-1) 3

اعتماد مشاريع المقررات والتوصيات التي أوصى بها رئيس اللجنة

)(INFCOM

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
)(1

أن تطلب من رئيس اللجنة أن يعد ،بالتشاور مع رئيس لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات
والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) ،أحكام النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم
 )1240المتعلقة بمعايير اختيار بنود جدول األعمال على اعتبار أنها توافقية ،والمتعلقة كذلك بشروط فتح باب
النقاش ،وأن يعرضها على الدورة المقبلة للجنة للنظر فيها؛
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)(2

في هذه الدورة ،وكتدبير مؤقت ،أن تقبل توصيات رئيس اللجنة ) ،(INFCOMبشأن مشاريع القرارات والمقررات
والتوصيات الواردة في إطار البند ) (3أدناه والمقدمة إلى هذه الدورة على اعتبار أنها توافقية؛

)(3

اعتماد مشاريع القرارات والمقررات والتوصيات التالية بتوافق اآلراء ودون مناقشة:
•

المقرر  – (INFCOM-1) 4برنامج عمل اللجنة )،(INFCOM

•

المقرر  – (INFCOM-1) 6إدراج تصنيف جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية في مطبوع
المنظمة رقم ،8

•

التوصية  – (INFCOM-1) 6نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة ،2020

•

المقرر  – (INFCOM-1) 7انتقال رصدات الهواء العلوي إلى نماذج الشفرات الجدولية،

•

التوصية  – (INFCOM-1) 8إنشاء مركز الحصول على البيانات ) (DACفي نظام البيانات المناخية
البحرية )،(MCDS

•

القرار

•

المقرر  – (INFCOM-1) 8الحفاظ على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة
البيئية ذات الصلة،

•

المقرر  – (INFCOM-1) 11تنسيق لجنة البنية التحتية ) (INFCOMمع الهيئات األخرى،

•

المقرر  – (INFCOM-1) 12العمل مع االتحادات اإلقليمية.

(INFCOM-1) 5

– تنفيذ األنشطة الهيدرولوجية في إطار الهيكل الجديد للمنظمة )،(WMO

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار  – (INFCOM-1) 2أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(لجنة البنية التحتية( ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية التحتية،
الذي أنشأ ،ضمن جملة أمور ،فريق اإلدارة التابع للجنة .والقرار  – (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة
الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية( ،الذي قضى بأن يعد فريق اإلدارة
خطة عمل اللجنة لفترة ما بين الدورتين األولى ) ،(2021-2020بجانب نشرة توقعات للفترة المالية الثامنة عشرة بأكملها،
استناداً إلى قائمة النتائج المتوخاة والمسؤوليات التي ترد ويُعاد ذكرها في الخطة التشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة
 .2021-2020وقد استعرض الرئيس ،بالتشاور مع فريق اإلدارة ،خطة عمل اللجنة وأولوياتها ،واعتبر مشاريع
القرارات والمقررات والتوصيات التي ستقدم إلى دورة اللجنة ) (INFCOMمسألة ذات أولوية.
ونظراً للطابع االفتراضي لل دورة ،والوقت المحدود المتاح لمناقشة جميع مشاريع القرارات والمقررات والتوصيات،
ونظرا ً للطبيعة التوافقية المتوقعة لهذه القرارات والمقررات والتوصيات ،أوصى الرئيس ،بالتشاور مع فريق
اإلدارة ،بقائمة لهذه المقررات والتوصيات التي يمكن أن تعتمدها اللجنة دون مناقشة .وترد القائمة الموصى بها
في هذا المقرر.
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المقرر

(INFCOM-1) 4

برنامج عمل اللجنة

)(INFCOM

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات:
تطلب من فريق اإلدارة:
)(1

)(2

أن ينسق مع رؤساء االتحادات اإلقليمية لضمان مراعاة احتياجات وأولويات االتحادات اإلقليمية والمتطلبات
اإلقليمية للتنفيذ في برنامج عمل اللجنة؛
أن يحدث برنامج العمل وفقا ً لنتائج هذه الدورة والتوجيهات المنبثقة عنها ووفقا ً لدورات االتحادات اإلقليمية
المقبلة ،بما يضمن تجسيد الموارد المحدودة المتاحة؛

)(3

أن يحدد النتائج المتوخاة والمسؤوليات حسب األولوية بالتشاور مع االتحادات اإلقليمية ،وأن يقدم تقييمات األثر
إلى المجلس التنفيذي والدورة االستثنائية للمؤتمر ) (2021بالنسبة للنتائج المتوخاة التي من غير المرجح أن تكتمل
كما هو مخطط لها أصالً؛

)(4

أن ييسر الروابط بين اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة واالتحادات اإلقليمية ويحسنها إلى أقصى درجة ،وأن يقدم
تقريراً عن حالة تنفيذ برنامج العمل إلى الدورة المقبلة المزمع عقدها في شباط /فبراير  ،2021وأن يقدم
نسخة منقحة من برنامج العمل إلى نفس الدورة كوثيقة معلومات؛

تطلب من األمانة مساعدة فريق اإلدارة في تنفيذ هذه المهام.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
اعتمدت اللجنة بالمراسلة في نيسان /أبريل  -أيار /مايو  2020خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة
للجنة ) (INFCOMمن خالل القرار  - - (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد
والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) .و تتوافر خطة العمل على الموقع الشبكي للجلسة المشتركة
باللغات الست.
ومنذ ذلك الحين ،بدأت اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة العمل على تنفيذ مهامها ونتائجها المتوخاة وفقا ً الختصاصاتها
وبرنامج عملها.
ومن خالل تعقيبات اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ،ثمة حاجة إلى أن يُبقي فريق اإلدارة على برنامج العمل قيد
االستعراض ،وأن يحدد النتائج المتوخاة حسب األولوية ،وأن ييسر الروابط بين اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة ويحسنها
إلى أقصى درجة.
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(INFCOM-1) 5

إعداد مشروع خطة تنفيذ الشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ

)(GSRN

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
)(1

اعتماد قرار رئيس اللجنة ) (INFCOMبإنشاء فرقة العمل المعنية بالشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي
لرصد المناخ )( ،(TT-GSRNانظر اختصاصاتها في مرفق هذا المقرر) ،من أجل إعداد ’ ‘1مشروع خطة تنفيذ
الشبكة ) ‘2’ (GSRNمقترح لهيكل إدارة وحوكمة الشبكة ) ‘3’ ،(GSRNعملية لترشيح واعتماد المحطات
المساهمة في الشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GSRNمع مالحظة أن فرقة العمل (TT-
) GSRNستعمل مع اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONواللجنة الدائمة للقياسات
واألدوات والتتبع ) (SC-MINTواللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات )(SC-IMT؛

)(2

أن تطلب من األمين العام أن يدعو األعضاء إلى إبداء االهتمام باستضافة مركز رئيسي للشبكة ) (GSRNلدعم
إعداد وتنفيذ الشبكة )(GSRN؛

)(3

أن تدعو اللجنة التوجيهية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSإلى تقديم الدعم إلى فرقة العمل وأن
تنظر مع اللجنة ) (INFCOMفي زيادة إدماج شبكات النظام ) (GCOSفي النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )(WIGOS؛

)(4

أن تحث األعضاء على تسمية خبرائهم المعنيين للمساهمة في اآللية المقترحة والنظر في عرض استضافة مركز
رئيسي للشبكة )(GSRN؛

)(5

أن تطلب من رئيس اللجنة ) (INFCOMأن يقدم تقريراً إلى لجنة التنسيق الفني ) (TCCللنظر فيه وعرضه على
المجلس التنفيذي بعد إعداد مشروع خطة تنفيذية ومقترحات إلدارة الهياكل وحوكمتها

انظر مرفق هذا المقرر لالطالع على اختصاصات فرقة العمل ).(TT-GSRN
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
دعت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCفي المادة ) 4.1.(gجميع األطراف إلى "العمل
والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية واالجتماعية – االقتصادية وغيرها ،والرصد المنتظم
وتطوير محفوظات البيانات المتصلة بالنظام المناخي وا لرامية إلى زيادة الفهم وتخفيض أو إزالة الشكوك المتبقية
فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغير المناخ وفيما يتعلق بالنتائج االقتصادية واالجتماعية الستراتيجيات
االستجابة المختلفة".
ويُعرف هيكل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبأنه نظام متعدد المستويات يتألف من شبكات
مرجعة وأساسية وشاملة ،على النحو الوارد في التذييل  2.1من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  )1160وفي القسم  5من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم  ،)1165حيث يمكن نقل المعلومات المستمدة من الرصدات المرجعية عالية الجودة إلى عمليات الرصد األخرى
واستخدامها في تحسين جودتها ومنافعها.
ويوفر البحث المعنون "نحو شبكة قياسات مناخية مرجعية إرشادية عالمية لسطح األرض" الذي قدمه
وآخرون ،2018 ،المعلومات األساسية واألساس المنطقي ومبادئ القياس واالعتبارات العملية فيما يتعلق بتنفيذ وتشغيل
شبكة مناخية مرجعية إرشادية عالمية لسطح األرض تتسم باالستقرار وجيدة القياس ،وتوفر قياسات لدعم جملة أمور
منها قرارات التكيف والمراقبة والقياس الكمي لفعالية خطوات التخفيف المتفق عليها دولياً.
Thorne
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وبنا ًء على ذلك ،أنشأت اللجنة التوجيهية التابعة للنظام ) (GCOSفرقة عمل معنية بنطاق ومستوى االهتمام بإنشاء شبكة
مرجعية سطحية للنظام ) ،(GCOSشارك فيها خبراء من لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية
)( (CBSلالطالع على التقرير الكامل انظر الشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ ):(GSRN
المسوغات والمتطلبات وخيارات تحديد المواقع واألجهزة.)(GCOS-226) ،
وبعد إنشاء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ) ،(INFCOMوفقا ً للقرار  – (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة
دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،والتي جسدت تكامل أنشطة النظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSالمشترك بين المنظمة ) (WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) (ISCفي عمل اللجنة ) ،(INFCOMأنشأ رئيس اللجنة ) ،(INFCOMوفقا ً
للنظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،فرقة العمل ) (TT-GSRNاستناداً إلى االختصاصات الواردة في مرفق هذا المقرر.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 5

اختصاصات فرقة العمل المعنية بالشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ

.1

)(TT-GSRN

معلومات أساسية

يوصي كل من النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSبأن
تكون الشبكات جزءاً من نظام متعدد المستويات :مرجعية وأساسية وشاملة (مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ،التذييل ( 2.1مطبوع المنظمة رقم  .)1160وفي الوقت الحاضر ،توجد ،فيما يتعلق بعمليات رصد األحوال
الجوية لسطح األرض ،شبكات أساسية وشاملة ،ولكن ال توجد شبكة مرجعية.
ويعمل النظام ) (GCOSمنذ عام  2015على إنشاء شبكة مرجعية سطحية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GSRNمن
شأنها أن توفر المكون المرجعي للنظام ال متعدد المستويات للرصدات السطحية .ويقدم البحث المنشور في المجلة الدولية
لالتصاالت ) Thorne( (IJOCوآخرون )2018 ،األساس المنطقي العلمي .ويقدم التقرير ذو الصلة  GCOS-226تفاصيل
عن الكيفية التي يُتوخى بها حاليا ً تنفيذ الشبكة ) ،(GSRNويحدد الخطوات التالية الالزمة لتنفيذها .ويدعو إلى إنشاء
مركز رئيسي ُمزود بما يكفي من الموارد والقدرة على إدارة إطالق مثل هذه الشبكة العالمية ،وإنشاء فريق إشراف
يضم مجموعة واسعة من الخبراء العلميين والفنيين الذين يقدمون التوجيه بشأن إعداد الشبكة ) (GSRNوضمان التكامل
مع األنشطة ذات الصلة.
.2

خطة العمل

تتولى فرقة العمل المسؤولية عن التنفيذ األولي للشبكة ) ،(GSRNوعلى هذا النحو يتعين عليها االضطالع باألنشطة
الالزمة لتحفيز الشبكة على النحو التالي:

حوكمة الشبكة
)(1

إنشاء حوكمة أولية وهيكل تنظيمي للشبكة ) ،(GSRNبما في ذلك تحديد سبل التواصل المناسبة مع المنظمة
) (WMOوالنظام ) (GCOSلضمان أن تكون عمليات الشبكة ) (GSRNمتوافقة بشكل جيد مع متطلباتهما؛

)(2

ضمان أن تكون الشبكة ) (GSRNهي المكون المرجعي لنظام متعدد المستويات :الشبكات المرجعية واألساسية
والشاملة لعنصر نظام الرصد السطحي لألرض؛
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إعداد أحكام في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160بشأن تنفيذ
النظام )(GSRN؛

)(4

التواصل مع األ فرقة ذات الصلة والهيئات الوطنية والدولية ،بما في ذلك المكتب الدولي للموازين والمقاييس
) ،(BIPMلضمان أن تكون الشبكة ) (GSRNمالئمة للغرض وقوية ،وأن يكون لديها الهياكل المطلوبة من االلتزام
واإلدارة على المدى الطويل؛

)(5

إعداد اختصاصات المركز الرئيسي؛

)(6

تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز إلى فريق الخبراء التابع للنظام ) (GCOSوالمعني برصد الغالف الجوي
لألغراض المناخية ) (AOPCوإلى فريق الخبراء التابع للنظام ) (GCOSوالمعني برصد األرض لألغراض
المناخية ) (TOPCفي اجتماعاتهما ،وإلى أي لجنة دائمة تابعة للجنة البنية التحتية ) (INFCOMبنا ًء على طلبها؛

بدء الشبكة
)(7

إعداد خطة عمل ومعالم بارزة ،بما في ذلك خطة تنفيذ إنشاء الشبكة ) (GSRNوفقا ً لإلرشادات الواردة في
التقرير  ،GCOS-226بما في ذلك تحديد إطار زمني؛

)(8

وضع الصيغة النهائية للمتطلبات المتعلقة بمواقع الشبكة ) (GSRNوالموافقة عليها ،بما في ذلك بروتوكوالت
القياس ونقل البيانات واالحتفاظ بالبيانات الشرحية ،وإدماجها في مطبوع المنظمة رقم 1160؛

)(9

إعداد إرشادات لمشروع تجريبي يضم مجموعة صغيرة من المحطات القائمة المناسبة لتسمية مواقع الشبكة )(GSRN؛

)(10

إعداد إرشادات بشأن عملية إصدار الشهادات التي يتعين اعتمادها لمحطات الشبكة ) (GSRNوالتي تتوافق مع
اإلرشادات الواردة في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم )8؛

)(11

إعداد مقترح بشأن التشكيل األولي للشبكة ) ، (GSRNبما في ذلك عملية الترشيح واالستعراض وإصدار
شهادات المواقع؛

)(12

توفير التوجيه العلمي والفني واإلداري للمركز الرئيسي الذي سيتولى إدارة العمل العام للشبكة وتطويرها ،والذي
يقدم تقارير رسمية إلى فرقة العمل المعنية بالشبكة ).(GSRN
المدة والتقرير النهائي

.3

تُشكل فرقة العمل لمدة  4سنوات تقدم بعدها تقريراً موضوعيا ً عن التقدم المحرز حتى تاريخه ويتضمن توصيات بشأن
خيارات االستمرار في الشبكة ) ،(GSRNبما في ذلك خيارات الحوكمة الطويلة األجل المناسبة .ويُقدم هذا التقرير إلى
اللجنة الدائمة ).(SC-ON
العضوية

.4

تتألف العضوية من:
•

رئيسان مشاركان ،أحدهما ترشحه وت ُوافق عليه اللجنة الدائمة ) (SC-ONواآلخر ترشحه وت ُوافق عليه
اللجنة الدائمة )(SC-MINT؛

•

ال يختار رئيسا فرقة العمل أكثر من  8أعضاء عاديين يتمتعون بمجموعة من المهارات المتنوعة ،مع
إيالء االعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين وتمثيل االتحادات اإلقليمية؛

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

148

•

ممثلون إضافيون يمثل كل واحد منهم أحد أصحاب المصلحة التاليين ،ويعملون كأعضاء بحكم منصبهم
ويتمتعون بمركز عضوية متسا ٍو:
-

.5

ممثلون من اللجنة الدائمة ) ،(SG-ONبما في ذلك ممثلون من فرقة الخبراء المشتركة المعنية
بتصميم نظم رصد األرض وتطويرها ) (JET-EOSDEواللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع
) (SC-MINTواللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات )(SC-IMT
ممثلون من فريق الخبراء ) (AOPCوفريق الخبراء )(TOPC
ممثل من المكتب الدولي للموازين والمقاييس )(BIPM
ممثل من شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )(GRUAN
ممثل من شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ )(GSN
ممثل من المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
ممثل من مجتمع السواتل
مدير المركز الرئيسي (بمجرد تشكيله)
ممثل من رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )(HMEI

الميزانية

تُحدد فيما بعد  -لكن ينبغي أن تسمح بعقد اجتماع واحد على األقل وجهاً لوجه.
.6

أساليب العمل

تعمل فرقة العمل في المقام األول بوسائل التواصل عن بعد ،ويساعدها النظام ) (GCOSوأمانة اللجنة ) (INFCOMفي
تنفيذ أنشطتها .ويُعقد اجتماع واحد على األقل وجها ً لوجه (إذا سمحت الميزانية).

المقرر

(INFCOM-1) 6

إدراج تصنيف جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية في دليل أدوات وطرق الرصد
(مطبوع المنظمة رقم )8
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
تعتمد تصنيف جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية ،على النحو المبين في مرفق هذا المقرر ،إلدراجه كمرفق
للمجلد األول ،الفصل  1من دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم )8؛
تطلب من اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع ):(SC-MINT
)(1

)(2

أن تنظر في إعداد مواد توجيهية ذات صلة ،وأن تأخذ التصنيف في االعتبار عند تنفيذ شبكة الرصد األساسي
العالمية ) (GBONوشبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONوالشبكة المرجعية المناخية؛
أن تستعرض مستوى التنفيذ في الوقت المناسب ،وأن تحدد ،استناداً إلى تجارب األعضاء ،ما إذا كان يمكن
تعزيز التصنيف بحيث يصبح ،في مرحلة الحقة ،ممارسة موصى بها تابعة للمنظمة ) (WMOو/أو معياراً
مشتركا ً بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ).(ISO
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لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات .INFCOM-1/INF. 4.1.2
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تصنيف مواقع محطات الرصد السطحية البرية هو نظام صادر كمعيار مشترك بين المنظمة
ويمكن هذا النظام من تقييم الطابع التمثيلي للمواقع فيما يتعلق بالكميات المقيسة 1من أجل تقييم مالءمة
والمنظمة ).(ISO
ِّ
المواقع إلجراء رصدات تمثيلية للبيئة .غير أن هذا النظام ال يتناول نوعية القياسات واستدامتها.

)(WMO

ومراقبة أداء األدوات أمر بالغ األهمية لضمان استدامة جودة الرصدات .ومن المعتزم أن يستخدم هذه التصنيفات
مستعملون مختلفون ،مثل مصممي الشبكات والمديرين ومستخدمي البيانات ،لتقييم جودة القياس في محطة قائمة
ومراقبتها .وسيساعد نظام تصنيفات جودة القياس على تحسين فهم اإلسهامات في جوانب عدم اليقين في إجمالي
القياسات ،وتحديد هذه اإلسهامات كميا ً .ويطبق هذا النظام أيضا ً لدعم تصميم نظام جديد وتحسينه بحيث يقدم قياسات
مالئمة للغرض ،ولدعم القرارات المتعلقة بشراء نظم القياس وتقييمها.
ويوفر نظام تصنيف المواقع ونظام تصنيف جودة القياسات معا ً أداة لدعم اإلدارة الفعالة لألصول ولتحديد المجاالت التي
قد تحتاج إلى تحسين.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 6

تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية
الغرض

.1

هذه الوثيقة مخصصة الستخدام مستعملي بيانات قياسات األحوال الجوية ومصممي الشبكات والمنفذين والمديرين.
والهدف من هذه الوثيقة هو تحديد نظام لما يلي:

.2

•

التحديد الكمي لجودة بيانات القياس اآلتية من محطة موجودة،

•

تحديد الخصائص المثلى للنظام لتقديم 'حل مناسب للغرض'،

•

فهم اإلسهامات في جودة القياس وإدارة األصول بفعالية،

•

شراء نظم القياس وتقييمها،

•

مساعدة قطاع الصناعة على تقديم حلول لتلبية احتياجات المستخدمين.
مقدمة

هذا النظام ،المسمى تصنيفات جودة قياسات محطات المراقبة السطحية البرية (نظام تصنيف جودة
2.1
القياسات) ،يشكل جنبا ً إلى جنب مع تصنيفات مواقع محطات الرصد السطحية البرية (نظام تصنيف المواقع)( ،مطبوع
المنظمة رقم  ،8المجلد األول ،المرفق -1دال ،)2018 ،جزءاً من البيانات الشرحية للكميات المقصود قياسها .ويساعد
النظامان جميع مستخدمي البيانات في الحصول على تقدير للجودة العامة للبيانات التي يستخدمونها.

 1الكمية المقيسة هي الكمية المقصود قياسها (وتسمى أيضا ً المتغير).
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وال يحدد هذان النظامان ما إن كانت القياسات جيدة أو سيئة ،لكنهما يشيران باألحرى إلى ما إذا كان
2.2
تمكن من المقارنة بين المواقع داخل شبكات
القياس مناسبا ً لتطبيق معين .وعالوة على ذلك ،يوفر النظامان بارامترات ِّ
الرصد ،أو بين شبكات الرصد ،باستخدام بيانات شرحية مجمعة بطريقة موحدة .ويسمح النظامان لمشغلي الشبكات
بتقييم محطاتهم ،وتحديد أهداف مناسبة لجودة الرصدات ،وتحديد المجاالت التي قد تحتاج إلى تحسين.
وتعرض هذه الوثيقة نظاما ً من أربعة مستويات لتصنيف القياسات يستند إلى الكميات المقصود قياسها.
2.3
تمكن مشغلي الشبكات من التركيز على النتائج المطلوبة ،وتساعد مستخدمي البيانات على فهم جودة
وهذه المستويات ِّ
البيانات التي يتلقونها.
.3

العالقة

ينشئ نظام التصنيف هذا صلة بين مختلف مطبوعات المنظمة ) (WMOالمعنية بالمتطلبات .وعلى
3.1
الخصوص ما يلي:
•

احتياجات المستخدمين إلى الرصدات (أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد  /OSCARالمتطلبات) 2020؛

•

اشتراطات عدم اليقين في القياس التشغيلي ومتطلبات أداء األداة (مطبوع المنظمة رقم  ،8المجلد األول ،المرفق
-1ألف)2018 ،؛

•

تصنيفات محطات الرصد السطحية البرية (مطبوع المنظمة رقم  ،8المجلد األول ،الملحق -1دال.)2018 ،

وتُترجم متطلبات المستعملين إلى عدم يقين إجمالي في القياس من خالل تطبيق نظام تصنيف القياسات
3.2
ونظام تصنيف المواقع (انظر الشكل  .)1ويمثل تصنيف القياس عدم اليقين المحقق في النظام ،في حين يمثل تصنيف
المواقع عدم اليقين في القياس في المواقع .والجمع بين النظامين يحدد إجمالي عدم اليقين في القياس في الموقع.
يُعبر في هذه الوثيقة عن جميع أوجه عدم اليقين في القياس بمستوى ثقة قدره  95في المائة ) ،(k=2ما لم
3.3
يُحدد خالف ذلك.
واستُخدمت متطلبات المستعملين من األداة  OSCARومن مصادر أخرى (انظر المالحظة  2الخاصة
3.4
بالجدول  )1إلعداد نظام فئوي لتصنيف جودة القياس (اإلطار البرتقالي في الشكل  .)1ويشمل هذا النظام مصادر عدم
اليقين التالية:
•

األداة والمعايرة – أداء األداة في ظل ظروف خاضعة للرقابة بما يتماشى مع الملحق -1ألف (مطبوع المنظمة
رقم  ،8المجلد األول ،)2018 ،مثل قيمة ثابتة للزمن ،واالستبانة ،والمعايرة التي يمكن تتبعها،

•

اقتران األداة – تأثير الواجهات البينية المادية بين األداة والبيئة ،مثل شاشة درجة الحرارة ورأس ضغط ثابت،

•

الصيانة والتحقق – التأثير الذي تباشره الصيانة على عدم اليقين في نظام ما في الميدان ،مثل طريقة التنظيف
ووتيرة التحقق،

•

اآلثار البيئية – تأثير الظواهر الميدانية على أداء األدوات ،مثل تأثير البرودة بسبب تبخر المياه من الشاشة،
وتأثير الرياح على قياسات الهطول ،والضغط .وهذه اآلثار تؤثر على دقة األداة وال تن درج في نظام
تصنيف المواقع.
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الشكل  - 1عرض عام لمتطلبات المستخدمين ونظم التصنيف
اإلطار الخاص باآلثار البيئية في الشكل  1مظلل بالرمادي لإلشارة إلى أنه مجال من مجاالت البحث
3.5
النشط ،وأن جميع المكونات ليست محددة كميا ً بشكل جيد.
وتتماشى معايير نظام تصنيف جودة القياس مع متطلبات األداة  /OSCARالمتطلبات ،مع التسليم بوجود
3.6
عدم يقين في تصنيف المواقع.
.4

وصف الفئات

4.1

يعرف عدم اليقين في النظام المستهدف المستويات األربعة لنظام تصنيف جودة القياسات:
ِّ
الفئة ألف

تتماشى مع هدف األداة  /OSCARالمتطلبات،

الفئة باء

تتماشى مع إنجاز األداة  /OSCARالمتطلبات،

الفئة جيم

تتماشى مع عتبة األداة  /OSCARالمتطلبات،

الفئة دال

أكبر من عدم اليقين في الفئة جيم ،أو ال تتوافر أي معلومات.

وفي حالة وجود األداة  /OSCARالمتطلبات ،يتم اختيار أقل حاالت عدم اليقين المعلنة أو حاالت عدم
4.2
اليقين االسمية المعلنة في جميع مجاالت التطبيق (رهنا ً بالتكنولوجيا المتوافرة) ،وإال فيُستخدم المرفق -1ألف (مطبوع
المنظمة رقم  ،8المجلد األول ،)2018 ،أو المعيار ذي الصلة (انظر المالحظة  2الملحقة بالجدول .)1
ويُعبر عن أوجه عدم اليقين في النظام المستهدف لكافة الفئات بمستوى ثقة قدره  95في المائة ) .(k=2وقد
4.3
ً
عُدلت األداة  /OSCARالمتطلبات وفقا لذلك من مستوى ثقة قدره  68في المائة ).(k=1
وترد في الجدول  1معايير مفصلة لكل فئة من فئات األداء .ويغطي الجدول  1الكميات المقيسة ويشير إلى
4.4
عدم اليقين في النظام المستهدف والذي يجب الوفاء به في كل فئة .ويلزم تحديد عتبة إضافية لتعريف الفئة لبعض
الكميات المقيسة.
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الجدول  - 1معايير تصنيف جودة القياس
العناصر المقيسة

الفئة باء

الفئة ألف

الفئة دال

الفئة جيم

درجة حرارة الهواء

][1a

0.2 K

][1a

0.6 K

][1a

1.0 K

الرطوبة النسبية

][1b

2 %RH

][1b

5 %RH

][1b

10 %RH

ضغط الغالف الجوي

][1a

0.2 hPa

][1a

1.0 hPa

][1a

2.0 hPa

أكبر من  1م /ث أو

سرعة الرياح والعصفة

5%

عتبة البداية

][2b

اتجاه الرياح

][2a

كمية الهطول السائل
(المتراكمة يوميا)

أكبر من  2م /ث أو

][1b
][2b

أكبر من  1مم أو
2%

][2b
5°

][1a
][2a

أكبر من  0.2مم/ساعة

شدة الهطول السائل

][1b
][2a

or 5 %

عتبة البداية

][1c

][1b
][2a

10%

0.5 m/s

أكبر من  5م /ث أو

][1a
][2b

أكبر من  0.5مم/ساعة
][1b
][2b

or 10%
][1c

0.1 mm/h

][2b

10°

أكبر من  3مم أو
5%

15%

1.0 m/s

][2b

][1b
][2b

0.3 mm/h

2.5 m/s

][2b

أكبر من  5مم أو
10%

15°
][1a
][2b

أكبر من  2مم/ساعة
][1b
][2b

or 15%
][1c

1.0 mm/h

اإلشعاع الشمسي المباشر

]1% + 3 W/m2 [3a

]2% +7 W/m2 [3a

]6% + 15 W/m2 [3a

مجموع اإلشعاع الشمسي

]2% + 15 W/m2 [3a

]3% + 30 W/m2 [3a

]8% + 55 W/m2 [3a

مجموع اإلشعاع المنتشر

]2.5% + 15 W/m2 [3a

4% + 30 W/m2

]10% + 55 W/m2 [3a

مدة سطوع الشمس (يوميا)
عتبة سطوع الشمس (يوميا)

المالحظة :1

أكبر من  0.1ساعة أو

][3a

أكبر من  0.5ساعة أو

2%
][2a

أكبر من  1.0ساعة أو

5%
][2b
]120 W/m2 ± 20% [2c

]120 W/m2 ± 10% [2d

10%
][2b
]120 W/m2 ± 30% [2d

لم تُعرف بعد التصنيفات الخاصة بالكميات المقيسة األخرى في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160الملحق  ،2019 ،5.1بسبب عدم توافر معارف
مشتركة أو مرجع بشأن هذا الموضوع.

مالحظة :2

أكبر من الفئة
جيم أو غير
معروف

يمكن العثور على مصدر القيم الواردة في الجدول أعاله في المطبوعات التالية:
OSCAR/Requirements, using the lowest uncertainty of all application areas,

][1a

OSCAR/Requirements, using the nominal middle uncertainty of applications areas,

][1b

OSCAR/Requirements, extrapolated to currently available technology,

][1c

WMO-No. 8, Volume I, Annex 1.A, 2018,

][2a

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

.5

153

WMO-No. 8, Volume I, Annex 1.A, 2018, extrapolated to currently available technology

][2b

WMO-No. 8, Volume I, Chapter 8, 2018,

][2c

WMO-No. 8, Volume I, Chapter 8, 2018, extrapolated to currently available technology

][2d

ISO 9060:2018.

][3a

تطبيق نظام تصنيف جودة القياس

تستخدم كل مؤسسة أجهزة استشعار مختلفة وتنفذ أساليب محلية لمراقبة جودة القياسات الميدانية والحفاظ
5.1
ً
ً
عليها .ويوفر نظام تصنيف جودة القياس نهجا عالميا للمساعدة في تلبية متطلبات المستعملين .ويمكن تطبيق التصنيف
على أي نظام قياس سطحي للكميات المقصود قياسها المحددة في الجدول  .1وللحفاظ على عدم اليقين المحقق في النظام
مع مرور الوقت ،فإن األدوات والواجهات البينية المرتبطة بها:
•

يجب أن تخضع لمعايرة مختبرية أو موقعية ،في ظل ظروف مستقرة ومحددة ومعروفة ،قياسا ً بمعيار يمكن
تتبعه على أساس النظام الدولي للوحدات ) ،(SIحيثما وجد .ويجب إجراء المعايرة للنطاق التشغيلي الميداني
لألداة ،على فترات زمنية تتماشى مع استقرار األداة .وفي البداية ،ينبغي أن تكون فترات المعايرة على نحو ما
توصي به الشركة المصنعة ،ثم ت ُعدل على أساس تحليل أداء المعايرة،

•

ينبغي أن تخضع للضوابط الميدانية أو لعمليات التحقق باستخدام معايير نقل يمكن تتبعها ،ال سيما لفترات
المعايرة الطويلة .ويتم ذلك بين عمليات المعايرة المختبرية .وعندما تأتي نتيجة التحقق من األداة خارج نطاق
القيم المسموح بها ،ينبغي استبدال األداة،

•

ينبغي التحقق من أدائها عند وقف استخدامها في الميدان،

•

يجب أن تستمر صيانتها لإلبقاء على عدم اليقين ضمن القيم المنشودة .وينبغي في المرحلة األولى تحديد فترات
الصيانة على أساس توصيات المصنِّع ،ثم تعديلها بعد ذلك استناداً إلى تحليل أداء النظام.

والحفاظ على جودة القياسات ينطوي على :مراقبة حالة البيانات والهندسة؛ وجود نظام قوي لإلبالغ عن
5.2
األخطاء ومعالجتها؛ نظام شامل للجودة.
وتتغير جودة القياس مع مرور الوقت بسبب عوامل مؤثرة داخلية وخارجية .ويتضمن نظام تصنيف جودة
5.3
القياس تلك الع وامل عن طريق مراعاة مدى تغير نظام القياس بين العمليات الوقائية المجدولة للصيانة و /أو المعايرة
و/أو التحقق ،أثناء التشغيل العادي.
وقد أُعدت ثالثة أمثلة إليضاح تطبيق النظام .ويوضح الجدول  2كيف تجتمع آثار عناصر معايرة نظام
5.4
القياس وصيانته والتحقق منه واآلثار البيئية للتوصل إلى عدم اليقين المحقق في النظام ،وبالتالي إلى الفئة .والغرض من
هذه األمثلة هو مساعدة مستخدمي الجدول  1على إدارة قراراتهم وتقييمها .وهذه األمثلة ليست حصرية.
يوضح السيناريوهان األول والثاني في الجدول  2كيف يمكن لمزيج من جودة نظم القياس المختلفة،
5.5
والشاشة ،والفاصل الزمني للصيانة ،أن يفي بمتطلبات الفئة ذاتها .ويوضح السيناريو الثالث أنه حتى في ظل وجود
نظام قياس عالي الجودة ومصون بشكل جيد ،فإن عوامل أخرى (الشاشة في هذه الحالة بالذات) قد تؤثر على القدرة
على الوفاء بالفئة المنشودة .و البدائل المطروحة في هذا السيناريو تهدف إلى إما معالجة العوامل وإما تقييم النظام مقابل
فئة مختلفة.
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الجدول  - 2أمثلة لنظام تصنيف جودة القياس لسيناريوهات الفئة باء
سيناريو الفئة باء (الكميات المقصود قياسها :درجة حرارة الهواء ،عدم يقين النظام المستهدف)K 6.0 :
استخدام أداة عالية الجودة (قادرة استخدام أداة متوسطة الجودة
في صندوق ستيفنسون صغير
على الوفاء بالفئة ألف) في
صندوق ستيفنسون كبير ،ولكن وصيانتها بشكل جيد.
مع انخفاض الصيانة.

السيناريو

استخدام أداة عالية الجودة
ومعايرة بشكل جيد (قادرة على
الوفاء بالفئة ألف) في صندوق
بالستيكي مسطح صغير،
وصيانتها بشكل جيد.

االستبانة

0.01 K

0.10 K

0.01 K

وتيرة ال ُمعايَرة

 5سنوات

سنتان

 3سنوات

وتيرة التحقق

 3سنوات

سنة واحدة

سنة واحدة

وتيرة الصيانة

 3سنوات

سنة واحدة

سنة واحدة

حصيلة عدم اليقين
نظام القياس والمعايرة

)(k = 1

األداة:

0.03 K

األداة:

0.05 K

األداة:

0.03 K

االستبانة:

0.005 K

االستبانة:

0.05 K

االستبانة:

0.005 K

معايرة:

0.07 K

معايرة:

0.07 K

معايرة:

0.007 K

مسجل:
ِّ

0.03 K

مسجل:
ِّ

0.01 K

الصندوق:

0.05 K

الصندوق:

0.10 K

الصندوق:

0.35 K

الصيانة:

0.15 K

الصيانة:

0.05 K

الصيانة:

0.03 K

مسجل:
ِّ
اقتران األدوات

)(k = 1

الصيانة والتحقق

)(k=1

0.03 K

االنجراف /التقادم:

0.025 K

)(0.005 K/y

التأثيرات البيئية

)(k =1

عدم اليقين المقترن

)(k=1

عدم اليقين المحقق في النظام
)(k=2

الوفاء بالفئة باء

تحقق

االنجراف /التقادم:

االنجراف /التقادم:
0.060 K

0.015 K

)(0.030 K/y

)(0.005 K/y

0.24 K

0.24 K

0.35 K

0.30 K

0.29 K

0.50 K

0.60 K

0.58 K

1.00 K

تحقق

لم يتحقق

مالحظة  :1تُحدد قيم االنجراف/التقادم بضرب المعدل السنوي للتغيير ،الوارد بين قوسين معكوفين ،في الفاصل
الزمني للمعايرة.
مالحظة  :2يُفترض في هذا المثال أن جميع عناصر عدم اليقين مستقلة وتتبع نسق توزيع عادي .ويُحسب عدم اليقين
المركب باعتباره الجذر التربيعي لمجموع القيم التربيعية لمختلف عناصر عدم اليقين.
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مصادر عدم اليقين

.6

فيما يلي قائمة ببعض المصادر الرئيسية لعدم اليقين فيما يتعلق بنظم القياس السطحية القاعدة .وهي ليست حصرية
ولكنها تقدم لكي يسترشد بها المستخدمون .ويشمل التقييم الموثوق لمصادر عدم اليقين تعريفا ً للكميات المقصود قياسها.
ولالطالع على مزيد من اإلرشادات بشأن تنفيذ تقييم عدم اليقين ،انظر معيار المنظمة ) /(ISOاللجنة الدولية للتقنيات
الكهربائية ) /(2008) (IECاللجنة المشتركة المعنية بأدلة األرصاد الجوية ).(2008) (JCGM
نظام القياس والمعايرة

الصيانة والتحقق:

جودة التشييد

وتيرة الصيانة
جودة الصيانة

االستبانة

انجراف األداة والنظام مع مرور الوقت

والمسجل
معايرة األداة
ِّ

تقادم األداة والنظام

الخطية
التخلف

أخطاء األداة والجهاز (التي تؤثر على البيانات ولكن ال
تسبب الفشل)

ثابت الزمن

نظافة األداة والموقع

االنجراف مع درجة الحرارة
طريقة أخذ العينات
وتيرة المعاينة

التأثيرات البيئية:

خوارزمية المعالجة

اإلجهاد الميكانيكي لجهاز االستشعار أثناء النقل
والتشغيل

الرقمنة والتقريب

تبخر الهطول على الشاشة

توقيت االستجابة

آثار الرياح على القياس
التكثف على أداة درجة الحرارة

اقتران األدوات:

آثار اإلشعاع الشمسي على القياس

شاشة اإلشعاع
رأس الضغط الساكن
شاشة سياج مقياس المطر
.7

تعاريف

لالطالع على تعاريف عدم اليقين في القياس المقترن ،وعامل التغطية ،وعدم اليقين في القياس الموسع ،انظر تقييم
بيانات القياس  -دليل التعبير عن عدم اليقين في القياس ).(JCGM 100
عدم اليقين في النظام المستهدف
أقصى قدر من عدم اليقين في قياس كمية ما للوفاء بمتطلبات فئة معينة في نظام تصنيف جودة القياس (انظر الجدول .)1
مالحظة :ال يشمل عدم اليقين في النظام المستهدف المساهمات الناتجة عن تعرض األدوات ،إذ إن هذه المساهمات ترد
في عدم اليقين في القياس في الموقع (انظر أدناه).
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عدم اليقين المحقق في النظام
توجه المستخدم نحو تحقيق عدم اليقين في النظام المستهدف.
مالحظة :يحسب المستخدم عدم اليقين المقدر مع مراعاة األدوات وعمليات اإلدارة والصيانة ،على النحو المبين في
الجزء مصادر عدم اليقين .ويجب أن يكون عدم اليقين المحقق في النظام أقل من ،أو يساوي ،عدم اليقين في
النظام المستهدف للفئة المعينة.

عدم اليقين في القياس في الموقع

عدم اليقين المرتبط بتعرض األدوات ،على النحو المبين في تصنيف المواقع لمحطات الرصد السطحي البرية
(مطبوع المنظمة رقم  ،8المجلد األول ،المرفق -1دال.)2018 ،
مالحظة :هذا يمثل اآلثار الناجمة عن وجود أجسام بالقرب من بيئة القياس (مثل األشجار والجدران واألسوار
والمسطحات المائية الواسعة أو األرصفة الكبيرة).

إجمالي عدم اليقين في القياس
مجموع عدم اليقين المحقق في النظام وعدم اليقين في القياس في المواقع.

المقرر

(INFCOM-1) 7

انتقال رصدات الهواء العلوي إلى نماذج الشفرات الجدولية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر مواصلة العمل بمبادرة إدارة مشاكل تقارير الهواء العلوي التي
يُستخدم فيها النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) ،(BUFRعلى النحو الوارد في مرفق هذا المقرر،
حتى كانون األول /ديسمبر .2021
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :طلب تبادل رصدات الهواء العلوي وفقا ً للنسق الصحيح الخاص بنماذج الشفرات الجدولية
امتثاالً ألحكام القسمين  B/C20و B/C25من الالئحة ،والوارد في المقرر  - (CBS-16) 5إبالغ الرصدات بنسق النموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) ،(BUFRالصادر عن الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية
) .(CBSوالمبادرة التي بدأها فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSلحل مشاكل تقارير الهواء العلوي
بالنموذج ) (BUFRالمتعلقة بتغيير نسق الشفرة األبجدية العددية التقليدية ) (TACفي النموذج ) (BUFRوممارسة اإلبالغ
الخاصة بموقع المسبار الراديوي على طول الصعود .ويبين تقرير السنة األولى للمبادرة المذكورة ،الوارد في مرفق
هذا المقرر ،نجاح المبادرة ويسلط التقرير الضوء على الزيادة من  41في المائة إلى  69في المائة في تقارير النموذج
) (BUFRالممتثلة الخاصة بالهواء العلوي .غير أن نسبة كبيرة من التقارير ال تزال غير ممتثلة ،وينبغي تمديد المبادرة
حتى يمكن اعتبار عملية االرتحال كاملة.
)(TDCF
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(INFCOM-1) 7

تقرير عن السنة األولى لمبادرة إدارة مشاكل تقارير الهواء العلوي
التي يُستخدم فيها النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية )(BUFR
لقد كان التقدم المحرز في االنتقال من الشفرات األبجدية العددية التقليدية ) (TACإلى نماذج الشفرات الجدولية
فيما يتعلق برصدات الهواء العلوي بطيئا ً للغاية وتعرض لمشاكل نتيجة لتحويل الشفرات األبجدية العددية التقليدية
) (TACإلى النموذج ) .(BUFRويبين الشكل التالي (المهدى من المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
) )(ECMWFأنه في تموز /يوليو  2018كانت نسبة ال تتجاوز  41في المائة من بيانات المسابير الراديوية بالنموذج
) (BUFRممتثلة ألحكام القسمين باء وجيم من الالئحة ( 7في المائة باستبانة منخفضة  34 +في المائة باستبانة عالية)،
في حين تغير نسق  33في المائة من البيانات من تقرير الرصد العلوي ) ،(TEMPولم تعد صالحة لالستخدام من قبل
مراكز التنبؤ العددي بالطقس ).(NWP

)(TDCF

وفي تشرين الثاني /نوفمبر  2018بدأت إدارة مشاكل تقارير الهواء العلوي بالنموذج ) (BUFRبهدف حل المشاكل
المتعلقة بتحويل البيانات بالشفرات األبجدية العددية التقليدية ) (TACإلى النموذج ) .(BUFRوقد أُسندت إدارة تلك
المشاكل إلى المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsلالستفادة من نشاطها التشغيلي الخاص بمراقبة المراكز
) (GISCsوعملياتها الراسخة في مجال إدارة الحوادث .ويستغل النشاط أداة إدارة الحوادث التي تُستخدم في مراقبة
المراكز ) (GISCsوالتي يوفرها المركز ) (GISCفي برازيليا الذي أنشئ بالرسالة التعميمية
.31922/2018/0BS/WIS/DRMM/BUFR
وبدءاً من كانون الثاني /يناير  2019أُدخلت المشاكل المتعلقة ببيانات الهواء العلوي بالنموذج ) (BUFRفي النظام
وأُسندت إلى المركز العالمي لنظام المعلومات ) (GISCالمسؤول عن مجال الرصدات.
ويبين الشكل التالي (ال ُمهدى من المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) )(ECMWFالحالة في كانون
األول /ديسمبر  ،2019بعد عام واحد من تنفيذ عملية إدارة الحوادث .وقد ارتفعت النسبة المئوية لرصدات المسابير
الراديوية بالنموذج ) (BUFRالممتثلة لالئحة إلى  69في المائة (بعد أن كانت  41في المائة في السنة السابقة) وانخفضت
النسبة المئوية للبيانات بالنموذج ) (BUFRالتي تغير نسقها إلى  15في المائة .ومع ذلك ،ال تزال هناك نسبة مئوية كبيرة
( 25في المائة) من البيانات ذات استبانة منخفضة.
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المقرر

(INFCOM-1) 8

الحفاظ على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات الصلة
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 42الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية،
وإذ تدرك ما ُ
طلب من لجنة البنية التحتية بمواصلة استعراض المسائل التنظيمية والفنية المتعلقة بالترددات الراديوية
ألنشطة العمليات والبحوث في مجال األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،وإعداد مواد إرشادية ومعلومات
للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) ،(NMHSsبالتنسيق مع اللجان الفنية األخرى التابعة لها ،ال سيما
اللجنة الدائمة المسؤولة عن طرق الرصد والقياسات واألدوات ،وبالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى ،وال
سيما فريق تنسيق سواتل األرصاد الجوية )،(CGMS
وإذ تدرك أيضا النهج الناجح والفعال الذي اتبعه فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ) (SG-RFCفي
المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية األربعة السابقة ،WRC-23) ،WRC-15 ،WRC-12 ،(WRC-07
وإذ تشير إلى أن الفريق ) (SG-RFCقد ناقش واتفق على موقف أولي للمنظمة ) (WMOإزاء جدول أعمال المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية  ،(WRC-23) 2023خالل اجتماعه السنوي الذي عقد في دارمشتات ،ألمانيا ،في الفترة من
 11إلى  13شباط /فبراير  ،2020على النحو الوارد في مرفق هذا المقرر،
وإذ تشير أيضا إلى أن فرقة الخبراء المعنية بتنسيق الترددات الراديوية
) (SC-ONستواصل عمل الفريق ) (SG-RFCفي إطار اللجنة الدائمة )،(SC-ON

)(ET-RFC

المنشأة في إطار اللجنة الدائمة

تقرر تأييد الموقف األولي للمنظمة ) (WMOبشأن جدول أعمال المؤتمر ) ،(WRC-23على النحو الوارد في مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار .(Cg-18) 42
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(INFCOM-1) 8

موقف المنظمة ) (WMOاألولي إزاء جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

(WRC-23) 2023

مقدمة
يقوم أعضاء المنظمة ) (WMOمن خالل مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوالوكاالت
الداعمة ،بما في ذلك الجهات المشغلة لنظم المراقبة فضائية القاعدة ،بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات األساسية
لرصد الطقس والماء والمناخ وما يتصل بها من ظواهر بيئية.
والمعلومات المجمعة من خال ل عمليات الرصد تتسم بأهمية حيوية للمجتمع العالمي ،وتسهم في ضمان سالمة األرواح
والممتلكات ،كما تسهم على المدى الطويل في تنفيذ خطط التنمية العالمية ،مثل خطة التنمية المستدامة  ،2030واتفاق
باريس للمناخ ،وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث1.
ِّ
وتشكل شبكات الرصد التي يوفرها أعضاء المنظمة ) (WMOالركن الركين للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة ) ،(WIGOSوتعتمد اعتماداً جوهريا ً على استخدام الترددات الراديوية في استشعار البيانات والمعلومات ونشرها.
وفي هذا السياق ،أشار المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت )( (ITUجنيف )2012 ،في
قراره  673إلى ما يلي:
•

بيانات رصد األرض ال غنى عنها لرصد تغير المناخ والتنبؤ به ،وللتنبؤ بالكوارث ورصدها ،وتخفيف
آثارها ،وكذلك لزيادة فهم جميع جوانب تغير المناخ ونمذجته والتحقق منه وما يتصل بذلك من تقرير
السياسات؛

•

كثير من عمليات الرصد تُنفذ على الصعيد العالمي مما يتطلب النظر في المسائل المتعلقة بالطيف على
مستوى عالمي؛

•

عمليات رصد األرض تُنفذ لصالح المجتمع الدولي بأسره ،وتتاح البيانات الناجمة عنها مجانا ً عموماً؛

وقرر ما يلي:
•

مواصلة االعتراف بأن استعمال تطبيقات رصد األرض للطيف يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية كبيرة؛

•

حث اإلدارات على أن تراعي احتياج عمليات رصد األرض إلى الترددات الراديوية ،ال سيما الحاجة إلى
حماية نظم رصد األرض في نطاقات الترددات ذات الصلة؛

•

تشجيع اإلدارات على النظر في أهمية استعمال وتيسر الطيف لتطبيقات رصد األرض قبل اتخاذ قرارات
تؤثر سلبا ً على تشغيل هذه التطبيقات.

وأصبح تطوير تطبيقات راديوية جديدة وأكثر شيوعا ً في السوق ولها قيمة مضافة يشكل ضغطا ً متزايداً على نطاقات
الترددات التي تستعمل ألغراض األرصاد الجوية.

 1انظر الموقع .https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-contributing-sustainable-development-goals-sdgs
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وهذا ينطوي على مخاطر محتملة تهدد بالحد من تطبيقات األرصاد الجوية وغيرها من التطبيقات ذات الصلة ،وينطوي
أيضا على فرص لتعزيز عمليات الرصد.
وتظل المنظمة ) (WMOملتزمة بالعمل مع االتحاد
لفائدة المجتمع العالمي.

)(ITU

من أجل استخدام طيف الترددات الراديوية على أفضل وجه

وتوضح هذه الوثيقة موقف المنظمة ) (WMOاألولي إزاء جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
)2.(WRC-23

2023

تعليقات عامة
يتألف النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSمن عناصر تستفيد من عدد كبير من تطبيقات وخدمات
راديوية مختلفة ،وقد يتأثر بعضها بقرارات المؤتمر ).(WRC-23
واستشعار سطح األرض وغالفها الجوي من الفضاء له أهمية جوهرية ومتزايدة في األنشطة التشغيلية والبحثية
لألرصاد الجوية ،والسيما للتخفيف من آثار الكوارث المتصلة بالطقس والماء والمناخ ،وفي الفهم العلمي لتغير المناخ
وآثاره ،ورصده والتنبؤ به.
والتقدم الهائل ال ُمحرز في السنوات األخيرة في تحليل الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها ،بما في ذلك اإلنذارات بظواهر
الطقس الخطيرة (األمطار الغزيرة والعواصف واألعاصير) التي تؤثر على جميع السكان واالقتصادات ،إنما يُعزى إلى
حد كبير إلى عمليات الرصد من الفضاء وتمثلها في النماذج العددية.
2.1

عمليات الرصد فضائية القاعدة

تنفذ عملية االستشعار المنفعل من الفضاء ألغراض تطبيقات األرصاد الجوية في نطاقات مخصصة لخدمة سواتل
استكشاف األرض (المنفعلة) وخدمات سواتل األرصاد الجوية .ويتطلب االستشعار المنفعل قياس اإلشعاعات التي
تحدث طبيعياً ،والتي عادة ما تكون ذات قدرة منخفضة جداً ،وتتضمن معلومات جوهرية عن العملية قيد االستقصاء.
وتتحدد نطاقات الترددات المعنية بخصائص مادية ثابتة (الرنين الجزيئي) ،ال يمكن بالتالي تغييرها أو تجاهلها ،كما أن
هذه الخصائص المادية ال يمكن تكرارها في نطاقات أخرى .ولذلك ،فإن هذه النطاقات تمثل مورداً طبيعيا ً هاماً .وحتى
المستويات المنخفضة من التداخل التي يتلقاها جهاز االستشعار المنفعل يمكن أن تؤدي إلى تدهور البيانات .وإضافة إلى
ذلك ،فإن أجهزة االستشعار المذكورة تعجز في معظم الحاالت عن التمييز بين اإلشعاعات الطبيعية واإلشعاعات
الناجمة عن فعل اإلنسان.
وبالنسبة إلى نطاقات االستشعار المنفعل المتقاسمة مع الخدمات النشيطة ،فإن الوضع يزداد خطورة مع زيادة كثافة
األجهزة األرضية النشيطة ،وقد أُبلغ بالفعل عن عدد من حاالت التداخل الخطيرة.
وفي نطاقات ترددات االستشعار المنفعل األكثر حساسية ،فإن الحاشية رقم  5.3403من لوائح الراديو ،والتي تنص على
"حظر جميع االنبعاثات" ،تمكن الخدمات المنفعلة ،من حيث المبدأ ،من نشر وتشغيل أنظمتها بأكبر قدر من الموثوقية.
ولكن التجربة تثبت أن هذه الحماية تبدو غير كافية بسبب عدم خضوع األجهزة قصيرة المدى المحتمل تداولها في
األسواق والمس موح لها بالعمل على المستوى الوطني في هذه النطاقات ،للوائح تنظيمية ،أو بسبب االنبعاثات غير
المرغوب فيها من النطاقات المجاورة والتي ال تخضع للوائح تنظيمية على النحو الواجب .وتساهم عدة بارامترات
 2القرار

(WRC-19) 811

"جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام "2023

 3الحاشية رقم  5.340من جدول تخصيص الترددات في لوائح الراديو الدولية.
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جيوفيزيائية بدرجات متفاوتة في االنبعاثات الطبيعية ،وهو ما يمكن مالحظته في نطاق معين له خصائص فريدة.
ولذلك ،يجب إجراء القياسات على ترددات عديدة في طيف الموجات المتناهية الصغر بشكل آني لعزل كل مساهمة
فردية واستعادتها ،واستخراج البارامترات الهامة من مجموعة القياسات المعنية.
ونتيجة لذلك ،فإن التداخل الذي يمكن أن يؤثر على نطاق ترددات "منفعلة" معينة يمكن أن يؤثر من ثم على القياس العام
ألي عنصر بعينه في الغالف الجوي.
ومن هنا ،ال يمكن النظر في كل نطاق ترددات منفعلة على حدة ،بل ينبغي أن يُنظر إليه كجزء من مكونات نظام كامل
لالستشعار الفضائي المنفعل .والحموالت الحالية لسواتل العلوم واألرصاد الجوية ليست مخصصة لنطاق بعينه ،ولكنها
تشمل عدداً كبيراً من األدوات المختلفة التي تجري قياسات في مجموعة النطاقات المنفعلة برمتها.
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى أن وجود بيانات تغطي العالم بأكمله أمر هام بشكل خاص لمعظم تطبيقات وخدمات الطقس
والمياه والمناخ.
واالستشعار النشيط من الفضاء ،الذي يجري بواسطة مقاييس االرتفاع ورادارات األمطار والسحب ومقاييس التشتت
ورادارات الفتحة االصطناعية  ،(SAR)4يتيح ألنشطة األرصاد الجوية وعلم المناخ معلومات هامة عن حالة المحيطات
والجليد وسطح األرض وظواهر الغالف الجوي.
ومن األهمية بمكان أيضا ً توافر طيف الترددات الراديوية بكمية كافية ،وتوفير حماية جيدة لخدمات استكشاف األرض
بالسواتل وخدمة األرصاد الجوية الساتلية من أجل القياس عن بعد /التوجيه عن بعد ،وكذلك من أجل الوصلة الهابطة
الساتلية للبيانات المجمعة.
2.2

الرصدات السطحية والرصدات الموقعية

إضافة إلى ذلك ،تمثل رادارات األرصاد الجوية ورادارات قياس قص الرياح أدوات سطحية القاعدة هامة في عمليات
رصد األحوال الجوية .وتسهم بيانات الرادارات في التنبؤ اآلني وفي نماذج التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPمن أجل
التنبؤات قصيرة األجل ومتو سطة األجل .وهنالك اآلن زهاء مائة من رادارات قص الرياح وبضع مئات من رادارات
األرصاد الجوية حول العالم تنفذ قياسات الرياح والهطول على التوالي ،وتؤدي دوراً بالغ األهمية في عمليات التحذير
المباشرة الخاصة باألحوال الجوية والهيدرولوجيا .وتمثل شبكات رادارات األرصاد الجوية خط الدفاع الرئيسي في
إستراتيجية اإلنذار بالكوارث للحيلولة دون حدوث خسائر في األرواح والممتلكات جراء الفيضانات الخاطفة أو
العواصف العاتية ،كما حدث مؤخراً في عدة حاالت مأساوية.
وتشكل نظم خدمات مساعدة األرصاد الجوية ،وهي أساسا ً المسابير الراديوية ،المصدر الرئيسي للقياسات الموقعية في
الغالف الجوي باستبانة رأسية عالية (درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح) لتوفير بارمترات هامة للغاية
في الوقت الحقيقي عن الغالف الجوي ،وستظل هذه البارمترات تتسم بأهمية حاسمة في األرصاد الجوية التشغيلية ،بما
في ذلك التنبؤات واإلنذارات الخاصة بتحليل الطقس ،فضالً عن مراقبة المناخ .وإضافة إلى ذلك ،فال غنى عن هذه
القياسات الموقعية لمعايرة االستشعار الفضائي عن بعد ،وخاصة أجهزة االستشعار المنفعل.
وقد أكد المؤتمر العالمي الثامن عشر للمنظمة )( (WMOجنيف ،حزيران /يونيو  )2019الذي حضره  193عضواً ،قلقه
البالغ إزاء التهديد المستمر لنطاقات الترددات الراديوية المخصصة لنظم األرصاد الجوية والنظم البيئية المتصلة بها،
واعتمد القرار  - (Cg-18) 42الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،الذي حث فيه

 4توفر رادارات الفتحة االصطناعية
األخرى.

)(SAR

معلومات تكميلية ،وهي مفيدة إلدارة كوارث الفيضانات ولكثير من التطبيقات
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جميع البلدان األعضاء في المنظمة ) (WMOعلى بذل قصاراها لضمان توافر الترددات الراديوية المناسبة والالزمة
لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،وحماية هذه الترددات.
2.3

إجراءات المنظمة

)(WMO

المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية (جنيف ،حزيران /يونيو  ..." )2019يشدد على أن بعض نطاقات التردد
الراديوي تُعتبر مورداً طبيعيا ً فريداً نظراً لما فيها من مميزات خاصة وإشعاع طبيعي يتيح االستشعار المنفعل للغالف
الجوي وسطح األرض من الفضاء ،وتستحق أن توزع توزيعا ً مالئما ً على خدمة سواتل استكشاف األرض (سلبياً) وأن
تتمتع بحماية مطلقة من التداخل" ،و" ...يعرب عن قلقه الشديد للتهديد المتواصل الذي تتعرض له عدة نطاقات تردد
موزعة على معينات األرصاد الجوية والسواتل الخاصة باأل رصاد الجوية وخدمات السواتل الستكشاف األرض
والتحديد الراديوي للمواقع الستكشاف األرض (رادارات الطقس ورادارات الرياح) ،من جراء تطوير خدمات
االتصاالت الراديوية األخرى".
واعتماد نظم الرصد على إدارة الترددات الراديوية له عواقب متشعبة طويلة المدى على استدامة وإمكانية استخدام
المتغيرات المناخية األساسية وعمليات رصد الطقس والمناخ والماء األخرى التي تسهم في ركيزة الرصد والمراقبة
لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSعلى النحو الذي حدده المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية
(جنيف ،حزيران /يونيو .)2019
موقف المنظمة ) (WMOاألولي إزاء بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

)(WRC-23

من بين بنود جدول أعمال المؤتمر ) ،(WRC-23يتعلق  17بنداً أو موضوعا ً بنطاقات الترددات أو بقضايا ذات أهمية
أساسية لمجال األرصاد الجوية والمجاالت ذات الصلة ،أو تثير القلق بشأن هذه المجاالت:
البند  1.2من جدول األعمال:

تحديد النطاقات ،بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة
لالتصاالت المتنقلة الدولية )(IMT
اإلقليم 1

البند  1.3من جدول األعمال:

توزيع نطاق التردد  MHz 3800-3600على أساس أولي للخدمة المتنقلة في

البند  1.4من جدول األعمال:

محطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة ) (HIBSلالتصاالت المتنقلة
الدولية ) (IMTفي نطاقات الترددات دون GHz 2.7

البند  1.6من جدول األعمال:

أحكام تنظيمية لتيسير االتصاالت الراديوية للمركبات دون المدارية

البند  1.10من جدول األعمال:

إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة للطيران الستخدامها في التطبيقات
المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة في النطاقات GHz 15.7-15.4
وGHz 22.21-22

البند  1.12من جدول األعمال:

إمكانية منح توزيع ثانوي جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة)
حول MHz 45

البند  1.13من جدول األعمال:

رفع وضع توزيع نطاق التردد  GHz 15.35-14.8لخدمة األبحاث الفضائية

البند  1.14من جدول األعمال:

التعديالت المحتملة لتوزيعات التردد الحالية أو الجديدة لخدمة استكشاف األرض
الساتلية )( (EESSالمنفعلة) في مدى التردد GHz 252-231.5
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البند  1.16من جدول األعمال:

وGHz 19.3-18.8

استخدام نطاقات التردد ( GHz 18.6-17.7فضاء-أرض)،
(فضاء-أرض) ،و ( 20.2-19.7فضاء-أرض) ،و ( GHz 29.1-27.5أرض -فضاء)،
و( GHz 30-29.5أرض -فضاء) من جانب المحطات األرضية المتحركة )(ESIMs

البند  1.17من جدول األعمال:

التدابير التنظيمية لتوفير وصالت فيما بين السواتل في نطاقات تردد محددة

البند  1.18من جدول األعمال:

توزيعات محتملة جديدة للخدمة المتنقلة الساتلية ) (MSSفي نطاقات التردد
 MHz 1710-1695و MHz 3316-3300 MHz 2025-2010و MHz 3400-3385من
أجل التطوير المستقبلي ألنظمة الخدمة ) (MSSضيقة النطاق

البند  7من جدول األعمال:

التدابير التنظيمية الساتلية

البند ( 9.1أ) من جدول األعمال:

االعتراف والحماية المناسبان في لوائح الراديو ألجهزة االستشعار الفضائي
للطقس ،دون فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة

البند ( 9.1ب) من جدول األعمال:

توزيعات خدمات الهواة وخدمات الهواة الساتلية في نطاق

البند ( 9.1ج) من جدول األعمال:

دراسة استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTمن أجل الوصول
الالسلكي الثابت في نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة

البند ( 9.1د) من جدول األعمال:

حماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد
 GHz 37-36من المحطات الفضائية غير المحطات األرضية المتحركة للخدمة
الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض )(GSO FSS

البند  10من جدول األعمال:

جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

3.1

التردد MHz 1300-1240

)(WRC-27

البند  1.2من جدول األعمال

"النظر ،طبقاً للقرار  (WRC-19) 245في نطاقات الترددات ،MHz 7025-6425 ،MHz 3800-3600 ،MHz 3400-3300
 ،GHz 10.5-10 ،MHz 7125-7025لالتصاالت المتنقلة الدولية ) ،(IMTبما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمة
المتنقلة على أساس أولي"
تشير الحاشية رقم  5.458إلى أنه ينبغي لإلدارات أن تضع في اعتبارها احتياجات خدمة استكشاف األرض الساتلية
(المنفعلة) وخدمات البحوث الفضائية (المنفعلة) في تخطيطها المستقبلي للنطاقات  MHz 7075-6425و،MHz 7250-7075
إذ إن قياسات أجهزة االستشعار المنفعلة بالموجات الدقيقة تُنفذ في نطاقات الترددات هذه .وتقدم قاعدة بيانات أداة تحليل
واستعراض قدرات نظم الرصد ) (OSCARالتابعة للمنظمة  (WMO)5قائمة ببعض البعثات الساتلية القائمة والمزمعة،
والتي تشمل تشغيل جهاز استشعار منفعل في هذه النطاقات.
وبالمثل ،تقدم قاعدة بيانات األداة ) (OSCARالتابعة للمنظمة ) (WMOقائمة بعدد من البعثات الساتلية القائمة والمزمعة،
والتي تشمل تشغيل جهاز استشعار منفعل في نطاق التردد  .GHz 10.7-10.6وتدرك المنظمة ) (WMOأن ثمة نطاق
حراسة قدره  MHz 100يوجد بين نطاق تردد الخدمة )( (EESSالمنفعلة) ونطاق التردد  GHz 10.5-10المقترح
لالتصاالت ) ،(IMTولكنها تشدد على أن دراسات االتصاالت ) (IMTفي نطاقات الترددات األخرى قد أظهرت أن
نطاقات الحراسة وحدها ال تضمن بالضرورة حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة).

 5انظر الموقع .http://oscar.wmo.int/space
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وإضافة إلى ذلك ،فإن التحديد المحتمل للنطاق  GHz 10.5-10لالتصاالت ) (IMTيمكن أن يؤدي إلى التداخل مع الخدمة
)( (EESSالنشيطة) في نطاق التردد .GHz 10.4-10
وتتطلب قضايا التداخل المحتملة المذكورة أعاله دراسة في إطار قطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rفي إطار هذا البند
من جدول األعمال.
كما يمكن أن يكون من دواعي القلق ما قد يترتب من أثر على نظام الخدمة )( (FSSفضاء-أرض) واستخدام سواتل
االتصاالت التجارية في توزيع بيانات األرصاد الجوية فوق نطاق التردد .GHz 3.8
فريق العمل  5دال هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7جيم في الدراسات المتعلقة بالخدمة
(المنفعلة) و(النشيطة).
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.2من جدول أعمال المؤتمر

)(EESS

)(WRC-23

يساور المنظمة ) (WMOالقلق إزاء ما يلي:

3.2

-

حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة) وخدمة األبحاث الفضائية )( (SRSالمنفعلة) في نطاقات الترددات
 MHz 7075-6425و،MHz 7250-7075

-

حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة) والخدمة )( (SRSالمنفعلة) في نطاق التردد  GHz 10.7-10.6من االنبعاثات
غير المرغوب فيها من االتصاالت ) (IMTالتي تعمل في نطاق التردد  .GHz 10.5-10وتدعم المنظمة )(WMO
الدراسات الرامية إلى تحديد الحدود الضرورية لحماية عمليات االستشعار المنفعلة في نطاق التردد
،GHz 10.7-10.6

-

حماية الخدمة )( (EESSالنشيطة) في نطاق التردد ،GHz 10.4-10

-

التأثير المحتمل أن يترتب على استخدام نطاق التردد  GHz 4.2-3.8في المستقبل في توزيع بيانات األرصاد
الجوية.
البند  1.3من جدول األعمال

"النظر في توزيع نطاق التردد  3800-3600على أساس أولي للخدمة المتنقلة في اإلقليم  ،1واتخاذ التدابير التنظيمية
الالزمة ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 246
مخاوف من األثر المحتمل على الخدمة )( (FSSفضاء-أرض) واستخدام سواتل االتصاالت التجارية في توزيع بيانات
األرصاد الجوية فوق نطاق التردد .GHz 3.8
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.3من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

يساور المنظمة ) (WMOالقلق إزاء التأثير المحتمل أن يترتب على استخدام نطاق التردد  GHz 4.2-3.8في المستقبل
في توزيع بيانات األرصاد الجوية.
3.3

البند  1.4من جدول األعمال

"أن ينظر ،وفقاً للقرار  ،(WRC-19) 247في استخدام محطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة لالتصاالت
المتنقلة الدولية ) (HIBSفي الخدمة المتنقلة في بعض نطاقات التردد دون  GHz 2.7المحددة بالفعل لالتصاالت المتنقلة
الدولية ،على المستوى العالمي أو اإلقليمي"
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تبين الخبرة التشغيلية لعضو واحد على األقل من أعضاء المنظمة ) (WMOأن محطات القاعدة الالسلكية األرضية ذات
النطاق العريض العاملة تحت نطاق التردد  MHz 2690يمكن أن تتسبب في تداخل لرادارات األرصاد الجوية التي تعمل
فوق النطاق  . MHz 2700وكان سبب التداخل هو االنبعاثات غير المرغوب فيها التي تقع في نطاق الرادار وليس بسبب
انتقائية جهاز استقبال الرادار التي تمتد إلى النطاق الالسلكي العريض .وال يمكن تخفيف التداخل إال من خالل الحد من
االنبعاثات الخارجة عن النطاق لمحطة القاعدة الالسلكية عريضة النطاق .هذا البند من جدول أعمال المؤتمر )(WRC-23
ينظر في تشغيل محطات القاعدة الالسلكية ذات النطاق العريض على منصات محمولة جواً ،ستضع مصدراً محتمالً
لالنبعاثات غير المرغوب فيها في الشعاع الرئيسي لهوائي الرادار وبالقرب منه ،مما يزيد من كَسب الهوائي في مسار
التداخل بما يصل إلى  35ديسيبل بالنسبة إلى حاالت التداخل الحقيقي المذكورة أعاله.
إضافة إلى ذلك ،فإن النطاق  MHz 2700-2690يقارب بشكل مباشر النطاقات المقترحة ،وسيلزم في إطاره تقييم
تخصيص المحطة )( (EESSالمنفعلة) رهنا ً بالحاشية  ،5.340واالستخدام الحالي أو المستقبلي لنطاق التردد هذا.
وأخيراً ،خلصت الدراسات التي أجريت في أوروبا ) (ECC Report 309إلى أن التداخل يمكن أن يحدث في تخصيص
الساتل ) (MetSatفي النطاق المجاور ) (1710-1675 MHzإذا استُخدم النطاق  ،MHz 1855-1710الذي تم تحديده بالفعل
لالتصاالت المتنقلة الدولية ،في اتصاالت "الطائرات بدون طيار" دون شروط إضافية (حدود أكثر صرامة لالنبعاثات
غير المرغوب فيها) .ويمكن توقع حدوث تأثيرات مماثلة من المحطات ) ،(HIBSومن ثم يلزم ضمان حماية خدمة
الساتل ) (MetSatفي النطاق .MHz 1710-1675
وفريق العمل  5دال هو المسؤول عن إجراء الدراسات ،مع مساهمة فريق العمل  5باء في الدراسات المتعلقة برادارات
األرصاد الجوية ،ويساهم فريق العمل  7جيم في الدراسات المتعلقة بالمحطات )( (EESSالمنفعلة) ،وفريق العمل  7باء
في الدراسات المتعلقة بخدمة الساتل ).(MetSat
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.4من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

ترى المنظمة ) (WMOأنه يجب إجراء دراسات لتحديد االنبعاثات غير المرغوب فيها خارج النطاق للمحطات
) (HIBSلمنع التداخل:

3.4

-

في رادارات األرصاد الجوية في نطاق التردد  MHz 2900-2700من المحطات ) (HIBSالعاملة في النطاق
،MHz 2690-2500

-

في خدمة الساتل ) (MetSatفي النطاق  MHz 1710-1675من المحطات ) (HIBSالعاملة في النطاق
.MHz 1885-1710
البند  1.6من جدول األعمال

"أن ينظر ،وفقاً للقرار  ،(WRC-19) 772في أحكام تنظيمية لتيسير االتصاالت الراديوية المتعلقة بالمركبات دون المدارية"
يتناول هذا البند من جدول األعمال احتياجات الطيف للمركبات دون المدارية التي تعمل في مجالي الطيران والفضاء
معا ،وتشمل متطلبات االتصاالت الخاصة بها عمليات الطيران والسواتل على السواء .وفي حين أن هذا البند من جدول
األعمال ال يسمح بإدخال تغييرات على المادة  5من لوائح الراديو (ال تغييرات في تخصيصات الترددات) ،فإن
التغييرات التنظيمية األخرى المسموح بها في إطار هذا البند يمكن أن تؤثر على األحكام التنظيمية المنطبقة على ساتل
األرصاد الجوية ) (MetSatوخدمات استكشاف األرض الساتلية ) ،(EESSويمكن أن تزيد من االكتظاظ في نطاقات
التردد المناظرة.
وتجدر اإلشارة إلى أن تكنولوجيا المركبات دون المدارية قد يكون لها القدرة على دعم البعثات التي تهم المنظمة
) (WMOفي المستقبل.
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فريق العمل  5باء هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7باء في الدراسات المتعلقة بنظامي الساتل
) (MetSatوالخدمة ).(EESS
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.6من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOالدراسات المتعلقة بوضع أحكام تنظيمية لتلبية متطلبات عمليات المركبات دون المدارية ،ولكنها
تعارض األحكام التي لها أثر سلبي على العمليات الحالية والمقبلة للساتل ) (MetSatوالخدمة ).(EESS
3.5

البند  1.10من جدول األعمال

"إجراء دراسات بشأن االحتياجات إلى الطيف ،والتعايش مع خدمات االتصاالت الراديوية والتدابير التنظيمية من أجل
إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة للطيران الستخدام التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة ،وفقاً
للقرار "(WRC-19) 430
يتناول هذا البند من جدول األعمال التغييرات في التوزيع للسماح للعمليات المتنقلة للطيران لغير أغراض السالمة من أجل
االتصاالت الجوية  -الجوية ،والجوية  -األرضية ،واألرضية  -الجوية .ويجري النظر في نطاق التردد GHz 15.7-15.4
من أجل منح توزيع جديد للخدمة المتنقلة للطيران ،بينما يُنظر في حذف القيد "باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران" بالنسبة
لنطاق التردد .GHz 22.21-22
ونطاق التردد  GHz 22.21-22المطروح على بساط البحث يجاور نطاق التردد  GHz 22.5-22.21المخصص للخدمة
)( (EESSالمنفعلة).
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى أن نطاق التردد  GHz 15.7-15.4يجاور النطاق ( GHz 15.4-15.35الحاشية رقم  )5.340حيث
سيتم تقييم استخدام نطاق التردد هذا في الوقت الحالي أو في المستقبل.
ويلزم إجراء دراسات للنطاقات المجاورة لضمان حماية نطاقات الترددات هذه للخدمة )( (EESSالمنفعلة).
فريق العمل  5باء هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7جيم في الدراسات المتعلقة بنظامي الساتل
) (MetSatوالخدمة )( (EESSالمنفعلة).
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.10من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOالدراسات التي تكفل حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد المجاور
 ،GHz 22.5-22.21وربما النطاق  GHz 15.4-15.35بعد تقييم استخدامه.
3.6

البند  1.12من جدول األعمال

"إجراء الدراسات الضرورية واستكمالها في الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية ) (WRC-23من
أجل إمكانية منح توزيع ثانوي جديد محتمل لخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) فيما يخص أجهزة السبر
الرادارية المحمولة في الفضاء ضمن مدى الترددات حول  ،MHz 45مع مراعاة حماية الخدمات القائمة ،بما في ذلك
تلك القائمة في النطاقات المجاورة ،وفقاً للقرار "(Rev. WRC-19) 656
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المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية الخامس عشر ) (WRC-15هو الذي أعد في األصل هذا البند وأدرجه في جدول
األعمال التمهيدي للمؤتمر ) .(WRC-23واستعرض المؤتمر ) (WRC-19حالة العمل وأبقى على البند في جدول األعمال
النهائي للمؤتمر ) (WRC-23للنظر في منح توزيع ثانوي للخدمة )( (EESSالنشيطة) حول التردد .MHz 45
وهذا البند من جدول األعمال يهم المنظمة ) (WMOمن جهتين ،األولى من أجل ضمان حماية الرادارات األوقيانوغرافية
العاملة في النطاقين  MHz 42-41.015و MHz 44-42.5في إطار الحاشية RR 5.161A؛ والثانية للنظر في االستخدام
المستقبلي لهذه التوزيعات للخدمة )( (EESSالنشيطة) ألغراض األرصاد الجوية /المناخ.
فريق العمل  7جيم هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  5باء في الدراسات المتعلقة بالرادارات األوقيانوغرافية.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.12من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOاستكمال الدراسات لضمان توافق الخدمات الراديوية الحالية بهدف إنشاء توزيع ثانوي للخدمة
)( (EESSالنشيطة) في المؤتمر ).(WRC-23
3.7

البند  1.13من جدول األعمال

"النظر في إمكانية رفع وضع توزيع النطاق  GHz 15.35-14.8لخدمة األبحاث الفضائية ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 661
يدعو البند  1.13من جدول األعمال إلى النظر في رفع التوزيع الثانوي لمستوى الخدمة الحالية لألبحاث الفضائية في
النطاق  GHz 15.35-14.8إلى وضع أولي .ويوجد توزيع أولي للخدمة )( (EESSالنشيطة) في النطاق المجاور 15.4-
 ،GHz 15.35ولكن سيجري تقييم استخدامه الحالي أو المقبل في نطاق هذا التردد .ووفقا ً لنتائج هذا التقييم المستقبلي ،قد
يلزم إجراء دراسات توافق لضمان عدم تأثير االنبعاثات غير المرغوب فيها من خدمة األبحاث الفضائية )(SRS
المستقبلية على الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد المجاور.
فريق العمل  7باء هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7جيم في الدراسات المتعلقة بالخدمة )( (EESSالمنفعلة).
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.13من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

المنظمة ) (WMOال تعارض رفع مستوى التوزيع الثانوي لخدمة األبحاث الفضائية ) (SRSالحالية في النطاق
 GHz 15.35-14.8إلى وضع أولي .وقد تكون هناك حاجة إلى إجراء دراسات التوافق بشأن الخدمة )( (EESSالمنفعلة)
بعد تقييم استخدامها في نطاق النطاق .GHz 15.4-15.35
3.8

البند  1.14من جدول األعمال

"استعراض وبحث التعديالت المحتملة لتوزيعات التردد الحالية أو ربما منح توزيعات تردد جديدة على أساس أولي
لخدمة استكشاف األرض الساتلية )( (EESSالمنفعلة) في مدى التردد  ،GHz 252-231.5لضمان مواكبة المتطلبات
األكثر حداثة لعمليات الرصد باالستشعار عن بعد ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 662
مشغلو الساتل ) (MetSatهم الذين استحدثوا هذا البند في جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-23بهدف تحسين مواءمة
التوزيعات ،أو إمكانية إضافة توزيعات جديدة ،للخدمة )( (EESSالمنفعلة) في مدى التردد  GHz 252-231.5بمتطلبات
تصميم أجهزة االستشعار المنفعلة .وقد أنشئت توزيعات الخدمة )( (EESSالمنفعلة) قبل  20عاما ً في وقت كانت فيه
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المتطلبات التشغيلية غير واضحة .وإعادة مواءمة التوزيعات سيؤدي إلى تحسين حماية عمليات الساتل ) (MetSatفي
المستقبل ضمن مدى التردد .GHz 252-231.5
فريق العمل  7جيم هو المسؤول عن إجراء الدراسات.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.14من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOإجراء دراسات لمواءمة التوزيعات الحالية ،أو إضافة توزيعات جديدة محتملة ،للخدمة
(المنفعلة) في النطاق  ،GHz 252-231.5بالمتطلبات التشغيلية الحالية.
3.9

)(EESS

البند  1.16من جدول األعمال

"دراسة ووضع تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية ،حسب االقتضاء ،لتيسير استعمال نطاقات الترددات
و GHz 19.3-18.8و( GHz 20.2-19.7فضاء-أرض) و GHz 29.1-27.5و( GHz 30-29.5أرض-فضاء) من جانب
المحطات األرضية المتحركة للخدمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ) ،(GSO-FSSمع ضمان توفير الحماية
للخدمات القائمة في نطاقات التردد هذه ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 173
GHz 18.6-17.7

يدعو هذا البند من جدول األعمال إلى دراسة وإعداد تدابير فنية وتشغيلية وتنظيمية لتيسير استخدام عدة نطاقات ترددات
من جانب المحطات األرضية المتحركة ) (ESIMsللخدمة الساتلية الثابتة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ).(GSO-FSS
ويشمل هذا البند النظر في نطاقات الترددات المجاورة لنطاق التردد  GHz 18.8-18.6والخاصة بالمحطات )(ESIMs
والمستخدمة لالستشعار المنفعل ،وكذلك النظر في إمكانية تشغيل المحطات ) (ESIMsفي التردد  GHz 30-28.5حيثما
يوجد توزيع ثانوي للخدمة ) (EESSإلرسال البيانات.
ونطاق التردد  GHz 18.6-17.7يتداخل أيضا ً مع توزيع التردد ( GHz 18.3-18اإلقليم  2باالتحاد) و GHz 18.4-18.1للساتل
) (MetSatالمستقر بالنسبة إلى األرض )( (GSOاإلقليمان  1و 3باالتحاد) ،وفقا ً للحاشية رقم .RR 5.519
وفيما يتعلق بمدى التردد  ،GHz 18.8-18.6ليس من الواضح ما إذا كان من المزمع إدخال تغييرات على الخدمة الساتلية
الثابتة )( (FSSفضاء-أرض) لدعم عمليات المحطات ) ،(ESIMsوما إذا كان من المحتمل أن يكون لتلك التغييرات
المحتملة تأثير على الخدمة )( (EESSالمنفعلة) .ويجب متابعة العمل في هذه المسألة لتحديد ما إذا كان يلزم إجراء
دراسات متعمقة لضمان حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة).
وتجدر اإلشارة إلى أن فريق العمل  7جيم التابع لقطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد يعالج حاليا ً التداخالت القائمة التي
تستقبلها أجهزة االستشعار للخدمة )( (EESSالمنفعلة) في النطاق .GHz 18.8-18.6
وفيما يتعلق بعمليات المحطات ) (ESIMsفي مدى التردد  ،GHz 30-28.5ينص القرار  173على عدم فرض قيود
إضافية على المحطات ) .(ESIMsبيد أن مخصص الخدمة ) (EESSثانوي في حين أن مخصص الخدمة الساتلية الثابتة
) (FSSأولي .ومن غير الواضح في هذه المرحلة كيف يمكن ضمان عدم فرض قيود على الخدمة ) (EESSدون مخالفة
مبدأ أساسي من مبادئ لوائح الراديو.
فريق العمل  4ألف هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7باء فيما يتعلق بالخدمة ) (EESSفي نطاق التردد
 .GHz 30-28.5فريق العمل  7جيم ليس مدرجا ً في القائمة ،ولكن ينبغي أن يساهم أيضا ً فيما يتعلق بالخدمة )(EESS
(المنفعلة) في النطاق .GHz 18.8-18.6
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)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOالدراسات الرامية إلى ضمان أن عدم نشر المحطات ) (ESIMsللخدمة الساتلية الثابتة غير
المستقرة بالنسبة إلى األرض ) (GSO-FSSسيكفل حماية توزيع نطاق الترددات المشتركة للساتل ) ،(MetSatوأن هذا
التوزيع لن يؤدي في نطاقات الترددات المجاورة للنطاق  GHz 18.8-18.6إلى زيادة تداخل النطاقات المجاورة
لعمليات الخدمة )( (EESSالمنفعلة).
3.10

البند  1.17من جدول األعمال

"تحديد وتنفيذ التدابير التنظيمية المناسبة ،استناداً إلى الدراسات التي يجريها قطاع االتصاالت الراديوية وفقا ً
للقرار  ،(WRC-19) 773لتوفير وصالت فيما بين السواتل في نطاقات تردد محددة ،أو في أجزاء منها ،بإضافة توزيع
لخدمة ما بين السواتل عند االقتضاء"
يدعو هذا البند من جدول األعمال إلى إجراء دراسات بشأن األحكام التي تسمح بتشغيل وصالت فيما بين السواتل في
عدة نطاقات تردد مخصصة للخدمة الساتلية الثابتة )( (FSSمثل النطاقات  ،GHz 12.7-11.7و ،GHz 18.6-18.1و20.2-
 ،GHz 18.8و.)GHz 30-27.5
ونطاق التردد  GHz 18.6-18.1يتداخل أيضا ً مع توزيع نطاق التردد ( GHz 18.3-18اإلقليم  2لالتحاد) والنطاق
( GHz 18.4-18.1اإلقليمان  1و 3لالتحاد) وفقا ً للحاشية .RR 5.519
ومن شأن استخدام نطاقي التردد  GHz 18.6-18.1و GHz 20.2-18.8أن يضع العمليات فيما بين السواتل بجوار نطاق
التردد  ،GHz 18.8-18.6المخصص للخدمة )( (EESSالمنفعلة) .وفي حين أُنشئت أحكام في المؤتمرين WRC-2000
و WRC-2003لمعالجة التوافق بين الخدمة ) (FSSوالخدمة )( (EESSالمنفعلة) في النطاق  ،GHz 18.8-18.6فإن أساس
هذه األحكا م لم يأخذ في االعتبار الوصالت فيما بين السواتل .ويجب إجراء دراسات لضمان أن الوصالت فيما بين
السواتل المقترحة لن تؤدي إلى زيادة التداخل في الخدمة )( (EESSالمنفعلة).
وتجدر اإلشارة إلى أن فريق العمل  7جيم التابع لقطاع االتصاالت الراديوية يعالج حاليا ً التداخالت القائمة التي تستقبلها
أجهزة االستشعار للخدمة )( (EESSالمنفعلة) في النطاق .GHz 18.8-18.6
ويتداخل نطاق التردد  GHz 30-27.5جزئيا ً مع النطاق الثانوي  GHz 30-28.5للخدمة )( (EESSأرض-فضاء) وفقا ً
للحاشية  . RR 5.541وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان يلزم معالجة مسألة حماية هذا التوزيع الثانوي.
فريق العمل  4ألف هو المسؤول عن إجراء الدراسات .وفريق العمل  7جيم ليس مدرجا ً في القائمة ،ولكن ينبغي أن
يساهم أيضا ً فيما يتعلق بالخدمة )( (EESSالمنفعلة) في النطاق .GHz 18.8-18.6
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.17من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOالدراسات الرامية إلى ضمان أن الوصالت فيما بين السواتل للخدمة ) (FSSستكفل حماية
توزيع نطاق الترددات المشتركة للساتل ) ،(MetSatوأن هذا التوزيع لن يؤدي في نطاقات الترددات المجاورة للنطاق
 GHz 18.8-18.6إلى زيادة تداخل النطاقات المجاورة لعمليات الخدمة )( (EESSالمنفعلة).
وفي هذا الصدد ،ترى المنظمة ) (WMOأنه ينبغي إدراج فريق العمل  7جيم ضمن قائمة األفرقة المساهمة في إطار
البند  1.17من جدول األعمال.
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البند  1.18من جدول األعمال

3.11

"النظر في دراسات بشأن االحتياجات من الطيف والتوزيعات المحتملة الجديدة للخدمة المتنقلة الساتلية من أجل التطوير
المستقبلي لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 248
يستهل هذا البند من جدول األعمال دراسات للنظر في إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة الساتلية في عدة
نطاقات تردد ،بما في ذلك النظر في نطاق التردد ( MHz 1710-1695في اإلقليم  2فقط) .ويخصص نطاق التردد
 MHz 1710-1695لخدمة الساتل ) ،(MetSatويُستخدم أساسا ً في الوصالت الهابطة للمحطات األرضية حول العالم
لبيانات الساتل ) (MetSatغير المستقر بالنسبة إلى األرض ).(GSO
ينبغي أيضا ً ضمان حماية الخدمة )( (EESSأرض-فضاء ،وفضاء-أرض) واألبحاث الفضائية (أرض-فضاء ،وفضاء-
فضاء) في النطاق المجاور .MHz 2110-2025
فريق العمل

4

جيم هو المسؤول عن الدراسات ،ويساهم فريق العمل  7باء فيما يتعلق بخدمة الساتل ).(MetSat

موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  1.18من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOدراسات التوافق الرامية إلى ضمان حماية عمليات الساتل ) (MetSatالحالية والمقبلة في
النطاق  ،MHz 1710-1695وكذلك عمليات الخدمة )( (EESSأرض-فضاء ،وفضاء-أرض) واألبحاث الفضائية
(أرض-فضاء ،وفضاء-فضاء) في النطاق المجاور .MHz 2110-2025
3.12

البند  7من جدول األعمال

"النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها ،تطبيقا للقرار ( 86ال ُمرا َجع في مراكش )2002 ،لمؤتمر المندوبين المفوضين،
بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية" ،وفقا ً للقرار
 ،(Rev. WRC-07) 86تيسير ًا لالستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها ،بما
فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض"
يتناول هذا البند الدائم في جدول األعمال أي تغييرات ممكنة في لوائح الراديو تؤثر على النشر المسبق والتنسيق والتبليغ
وتسجيل الشبكات الساتلية ،وتقتضي أن تنظر المنظمة ) (WMOفيها.
فريق العمل  4ألف هو المسؤول عن إجراء الدراسات.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  7من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

ال تؤيد المنظمة ) (WMOإدخال تغييرات على اللوائح الراديوية تفرض قيوداً ال لزوم لها على نظامي الساتل
والخدمة ) .(EESSوستتابع المنظمة ) (WMOإعداد المسائل المتعلقة بالبند  7من جدول األعمال بعد تحديدها ودراستها.
)(MetSat

3.13

البند  9.1من جدول األعمال ،الموضوع (أ)

"استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بالخصائص التقنية والتشغيلية ألجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية ومتطلباتها
من الطيف وتسميات الخدمة الراديوية المناسبة لها ،وفقاً للقرار  ،(Rev. WRC-19) 657بغية منحها االعتراف والحماية
على النحو المناسب في لوائح الراديو دون فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة"
بدأ العمل في قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد والمنظمة ) (WMOفي عام  2014لتحديد متطلبات الطيف الراديوي
ألجهزة استشعار الطقس الفضائي التي تستخدم الطيف الراديوي للحصول على البيانات .وأدرج المؤتمر العالمي
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) (WRC-15بنداً في جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-23يدعو إلى إجراء تغييرات تنظيمية لتوفير الحماية
ألجهزة استشعار الطقس الفضائي التي تستخدم الطيف الراديوي .واستعرض المؤتمر ) (WRC-19األعمال الجارية في
الموضوع ،وأدرج المسألة في جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-23كموضوع في إطار البند  9.1من جدول األعمال،
وأدرج بنداً الحقا ً في جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-27لحل أي مسائل تنظيمية متبقية.
وال تتمتع أجهزة استشعار الطقس الفضائي التي تستخدم الطيف الراديوي بأي حماية تنظيمية حاليا ً في لوائح الراديو.
ومن األهمية بمكان بالنسبة إلى أعضاء المنظمة ) (WMOاستكمال هذا الجهد لضمان حماية عمليات أجهزة االستشعار
في المستقبل.
في إطار الموضوع (أ) من البند  9.1من جدول أعمال المؤتمر ) ،(WRC-23يتعين استكمال المسائل التالية لكي ينظر
فيها المؤتمر ):(WRC-23
•

تحديد خدمة أو خدمات االتصاالت الراديوية المناسبة التي ينبغي أن تندرج تحتها أجهزة االستشعار المذكورة؛

•

إجراء دراسات خاصة بالتشارك مع النظم القائمة العاملة في نطاقات التردد التي تستخدمها أجهزة
استشعار الطقس الفضائي بهدف تحديد األحكام التنظيمية المحتملة التي يمكن توفيرها ألجهزة استشعار
الطقس الفضائي التشغيلية المستق ِّبلة فقط من أجل االعتراف بها على النحو المناسب في لوائح الراديو ،مع
عدم فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة؛

•

إيجاد حلول محتملة لوصف نظم استشعار الطقس الفضائي واستخدامها المناظر ،في اللوائح الراديوية،
المادتين  1و ،4و/أو كقرار من قرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية ،إذا ما ارتئي ذلك مناسباً،
وكذلك لعرض متطلبات الحماية ألجهزة استشعار الطقس الفضائي المستق ِّبلة فقط.

فريق العمل  7جيم هو المسؤول عن إجراء الدراسات.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء الموضوع (أ) من البند  9.1من جدول أعمال المؤتمر
تدعم المنظمة
الدراسات ذات الصلة.

)(WMO

3.14

)(WRC-23

ضمان حماية أجهزة استشعار الطقس الفضائي التي تستخدم الطيف الراديوي ،وستسهم في

البند  9.1من جدول األعمال :الموضوع (ب)

"دراسات عن التدابير التقنية والتشغيلية التي يتعين تطبيقها في نطاق التردد  MHz 1300-1240لضمان حماية خدمة
المالحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض)"
الموضوع (ب) يدعو في إطار البند  9.1من جدول األعمال إلى إجراء دراسات بشأن التدابير الفنية والتشغيلية التي
يتعين تطبيقها في نطاق التردد  MHz 1300-1240لضمان حماية خدمة المالحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض).
تعمل رادارات قص الريح في النطاق  MHz 1295-1270وفقا ً للقرار .(WRC-97) 217
فريقا العمل  4جيم و 5ألف مسؤوالن معا ً عن إجراء الدراسات.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء الموضوع (ب) من البند  9.1من جدول أعمال المؤتمر
ستراقب المنظمة
رادارات قص الريح.

)(WMO

)(WRC-23

األعمال المتعلقة بهذا الموضوع ،وستساهم في هذا العمل إذا لزم األمر ،لضمان عدم تأثر
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البند  9.1من جدول األعمال :الموضوع (ج)

"دراسة استعمال أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل النطاق العريض الالسلكي الثابت في نطاقات التردد
الموزعة على أساس أولي للخدمات الثابتة ،وفقاً للقرار "(WRC-19) 175
يدعو الموضوع (ج) في إطار البند  9.1من جدول األعمال إلى إجراء دراسات بشأن استخدام نطاقات التردد الحالية
المخصصة للخدمة الثابتة .وال يمكن ،في إطار البند  9.1من جدول األعمال ،إجراء تغييرات تنظيمية على لوائح
الراديو ،ولكن يمكن إدخال تغييرات أخرى .وهذا البند يثير القلق ألن من الممكن النظر في أي نطاق تردد مخصص
للخدمة الثابتة ،ويمكن لهذا البند من ثم أن يغير شروط التعايش بالنسبة للخدمات الموزعة داخل ،أو بجوار ،نطاقات
التردد المخصصة للخدمة الثابتة.
وهذا البند يمكن أن يؤثر إذاً على عدد من تطبيقات األرصاد الجوية ،بما في ذلك نطاقات الترددات للخدمة
والساتل ) (MetSatوخدمة مساعدات األرصاد الجوية ) ،(MetAidsإما داخل نطاقات الترددات وإما بجوارها .ويلزم
التشديد على أن هذا يشمل أيضا ً عدداً من نطاقات الخدمة )( (EESSالمنفعلة) التي تنطبق عليها الحاشية .RR 5.340
)(EESS

فريقا العمل  5ألف و 5جيم مسؤوالن معا ً عن إجراء دراسات مع فريقي العمل  7باء و 7جيم المساهمين.
موقف المنظمة ) (WMOإزاء الموضوع (ج) من البند  9.1من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC19

يساور المنظمة ) (WMOالقلق بشأن الموضوع (ج) في البند  9.1من جدول األعمال ألنه واسع النطاق جداً ،ويمكنه
من ثم أن يؤثر على العديد من عمليات وتطبيقات األرصاد الجوية ،بما في ذلك الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في إطار
الحاشية .RR 5.340
وستراقب المنظمة ) (WMOالعمل المتعلق بهذا الموضوع وستسهم فيه عند االقتضاء.
3.16

البند  9.1من جدول األعمال :الموضوع (د)

"حماية خدمة استكشاف األرض الساتلية )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد  GHz 37-36للخدمة الساتلية الثابتة غير
المستقرة بالنسبة إلى األرض )"(GSO-FSS
في إطار الدراسات التي تم النظر فيها بالنسبة للبند  1.6من جدول أعمال المؤتمر ) ،(WRC-19عُرضت على قطاع
االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rدراسة أولية عن حماية أجهزة االستشعار للخدمة )( (EESSالمنفعلة) العاملة في
النطاق  GHz 37-36من المحطات الفضائية للخدمة الساتلية الثابتة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ) (GSO-FSSفي
النطاق  .GHz 38-37.5وتشير هذه الدراسة األولية إلى أنه قد يكون من الضروري أن تطبق على المحطات الفضائية
للخدمة الساتلية الثابتة غير المستقرة بالنسبة إلى األرض ) (GSO-FSSقدرة مشعة مكافئة متناحية ) (e.i.r.p.غير
مرغوب فيها قدرها  ،MHz 100 /dBW 34−لجميع الزوايا التي تزيد على  71.4درجة عن النظير .إضافة إلى ذلك،
لم تتناول الدراسة التداخل في قناة المعايرة الباردة ألجهزة االستشعار للخدمة )( (EESSالمنفعلة) العاملة في نطاق
التردد .GHz 37-36
وعلى هذا األساس ،دعا المؤتمر ) (WRC-19قطاع االتصاالت الراديوية إلى إجراء دراسة أخرى لهذا الموضوع وإعداد
توصيات و/أو تقارير ،حسب االقتضاء ،وتقديم تقرير إلى المؤتمر ) (WRC-23التخاذ إجراء ،إذا لزم األمر .عالوة على
ذلك ،اتفق المؤتمر ) (WRC-19على أنه ال ينبغي النظر في التعديالت على القرار  (Rev. WRC-19) 750في إطار هذه
الدراسات ،إذ إن الحاشية  5.340ال تشير إلى نطاق التردد .GHz 37-36
فريق العمل  7جيم هو المسؤول عن إجراء الدراسات.
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موقف المنظمة ) (WMOإزاء الموضوع (د) من البند  9.1من جدول أعمال المؤتمر
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)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOإجراء دراسات لمواصلة تقييم أثر عمليات الخدمة الساتلية الثابتة غير المستقرة بالنسبة إلى
األرض ) (GSO-FSSفي النطاق  GHz 38-37.5على أجهزة االستشعار للخدمة )( (EESSالمنفعلة) في النطاق
 ،GHz 37-36وال سيما تأثير التداخل على معايرة أجهزة االستشعار المنفعلة في السماء الباردة.
البند  10من جدول األعمال

3.17

"تقديم توصيات إلى مجلس االتحاد بالبنود التي يلزم إدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي لالتصاالت
الراديوية ،وببنود جداول األعمال األولية للمؤتمرات الالحقة ،وفقاً للمادة  7من االتفاقية (القرار ")(WRC-15) 810
أعد المؤتمر ) (WRC-19جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) .(WRC-27وسيعاد النظر في جدول األعمال األولي في
المؤتمر ) ،(WRC-23وسيقيم كل بند إلدراجه في جدول األعمال النهائي للمؤتمر ).(WRC-27
جدول األعمال التمهيدي الحالي للمؤتمر ) (WRC-27يحتوي على عدة بنود تهم المنظمة  WMOو/أو تثير قلقها:
•

البند  2.1من جدول األعمال التمهيدي  -النظر ،طبقاً للقرار  ،(WRC-19) 663في توزيعات إضافية من
الطيف لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي مشترك في نطاق التردد  GHz 275-231.5مع
تحديد لتطبيقات التحديد الراديوي للموقع في نطاقات الترددات في مدى التردد  GHz 700-275من أجل
أنظمة التصوير بالموجات الميلمترية دون المليمترية؛
يتداخل نطاق التردد المحدد في هذا البند من جدول األعمال مع بعض نطاقات التردد المخصصة للخدمة
)( (EESSالمنفعلة) ،أو المحددة الستخدامها .ويجب ضمان حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة).

•

البند  2.2من جدول األعمال التمهيدي  -دراسة وتطوير تدابير تقنية وتشغيلية وتنظيمية ،حسب االقتضاء،
من أجل تيسير استعمال المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية التي تتواصل مع محطات
فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية لنطاقات التردد ( GHz 39.5-37.5فضاء -
أرض) ،و( GHz 42.5-40.5فضاء -أرض) ،و( GHz 50.2-47.2أرض-فضاء) ،وGHz 51.4-50.4
(أرض-فضاء) ،وفقاً للقرار (WRC-19) 176؛
ينظر هذا البند من جدول األعمال التمهيدي في األحكام التنظيمية الرامية إلى تيسير نشر المحطات
األرضية المتحركة التي تعمل في الخدمة الساتلية الثابتة .ويعرض هذا البند احتمال زيادة التداخل في
الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد .GHz 50.4-50.2

•

البند  2.5من جدول األعمال التمهيدي  -شروط استعمال المحطات العاملة في الخدمات الساتلية لنطاقي
التردد  GHz 76-71و GHz 86-81لضمان التوافق مع الخدمات المنفعلة ،وفقاً للقرار (WRC-19) 776؛
يدعو هذا البند من جدول األعمال التمهيدي إلى دراسة األحكام التنظيمية التي يمكن تنفيذها لضمان حماية
الخدمات السلبية ،بما فيها الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد  ،GHz 92-86من العمليات الساتلية
في النطاقين  GHz 76-71و .GHz 86-81ومن أولويات المنظمة ) (WMOحماية الخدمة )(EESS
(المنفعلة) في نطاق التردد  GHz 92-86من خالل فرض حدود إلزامية في القرار .(WRC-19) 750

•

البند  2.6من جدول األعمال التمهيدي  -النظر في األحكام التنظيمية من أجل توفير االعتراف المناسب
بأجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية وتوفير الحماية لها في لوائح الراديو ،أخذ ًا في االعتبار نتائج
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد المقدمة إلى المؤتمر ) (WRC-23في إطار البند  9.1من
جدول األعمال والقرار  (Rev. WRC-19) 657المرتبط به؛
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الغرض من هذا البند من جدول األعمال التمهيدي هو متابعة الموضوع ألف من البند  9.1من جدول أعمال
المؤتمر ) . (WRC-23وال يحوز إجراء تغييرات تنظيمية في إطار الموضوع ألف من بند جدول األعمال.
وستتناول متابعة هذا البند من جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-27أي تغييرات تنظيمية مطلوبة.
•

البند  2.7من جدول األعمال التمهيدي  -النظر في وضع أحكام تنظيمية فيما يتعلق بوصالت التغذية
ألنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في نطاقي التردد GHz 76-71
(فضاء -أرض ،واقتراح نظام جديد لالتجاه أرض -فضاء) و ( GHz 86-81أرض -فضاء) ،وفقا ً
للقرار (WRC-19) 178؛
يتصل هذا البند من جدول األعمال التمهيدي بالموضوع نفسه الذي يغطيه البند  2.5من جدول األعمال
التمهيدي .ويدعو هذا البند إلى إجراء دراسات تتناول حماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد
 .GHz 92-86ومن أولويات المنظمة ) (WMOحماية الخدمة )( (EESSالمنفعلة) في نطاق التردد GHz 92-86
من خالل فرض حدود إلزامية في القرار  .(WRC-19) 750وترى المنظمة ) (WMOأنه ينبغي اإلبقاء على
البند  2.5من جدول األعمال التمهيدي وعلى هذا البند من جدول األعمال ،ولكن ال حاجة إلى كليهما
للتصدي لشواغل المنظمة ).(WMO

•

البند  2.11من جدول األعمال التمهيدي  -النظر في توزيع جديد لخدمة استكشاف األرض الساتلية
(أرض-فضاء) في نطاق التردد  ،GHz 23.15-22.55وفقاً للقرار (WRC-19) 664؛
يدعو هذا البند من جدول األعمال التمهيدي إلى النظر في إنشاء مخصص جديد للخدمة )( (EESSأرض-
فضاء) في نطاق التردد  ،GHz 23.15-22.55الذي سيقترن مع توزيع التردد الحالي GHz 27-25.5
(فضاء-أرض) للخدمة ) .(EESSوإنشاء المخصص الجديد للخدمة ) (EESSسيخدم مصالح المنظمة ).(WMO

•

البند  2.13من جدول األعمال التمهيدي  -النظر في إمكانية منح توزيع على أساس عالمي للخدمة المتنقلة
الساتلية من أجل التطوير المستقبلي لألنظمة المتنقلة الساتلية ضيقة النطاق في نطاقات التردد في مدى
التردد  ،GHz 5-1.5وفقاً للقرار (WRC-19) 248؛
يبدو أن هذا البند من جدول األعمال التمهيدي إنما هو تكرار للبند  1.18من جدول أعمال المؤتمر ).(WRC-23
والسبب في إدراجه في جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-27غير واضح:
انظر البند  1.18من جدول أعمال المؤتمر ) (WRC-23لالطالع على المناقشة وموقف المنظمة ).(WMO

موقف المنظمة ) (WMOإزاء البند  10من جدول أعمال المؤتمر

)(WRC-23

تدعم المنظمة ) (WMOالدراسات بشأن بنود جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-27لضمان حماية مصالح
األرصاد الجوية .وإذا ما أجرى قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد دراسة بشأن أي من بنود جدول األعمال
التمهيدي للمؤتمر ) (WRC-27خالل الفترة التحضيرية للمؤتمر ) ،(WRC-23فإن المنظمة ) (WMOستساهم في
الدراسة لضمان حماية مصالحها.
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عمليات الرصد فضائية القاعدة واستعراض سياسات وممارسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر تأييد الطريق التالي للمضي قدما ً ،والذي يعكس الدور المتنامي
لعمليات الرصد فضائية القاعدة في استعراض سياسات وممارسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات:
)(1

تكليف فرقة الخبراء المعنية بالنظم الفضائية واستغالل الفضاء ) (ET-SSUوفرقة الخبراء المشتركة المعنية
بتصميم نظم رصد األرض وتطويرها ) ،(JET-EOSDEأن تقدما ،بدعم من األمانة ،ورقة موقف بشأن المتطلبات
األساسية للتنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعلى الصعيد العالمي ،حسبما طلبت الدورة السابعة واألربعون لفريق
تنسيق سواتل األرصاد الجوية )( (CGMSاإلجراء  A47.02للفريق ) )(CGMSفي سوتشي  ،2019مع التنويه
بمجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOإلى جانب المبادئ ذات الصلة والتي ينبغي أن تنطبق على إنتاج البيانات
الساتلية األساسية وتوزيعها،

)(2

وضع الصيغة النهائية لورقة الموقف بالتشاور مع مشغلي السواتل ومستخدميها ،بما في ذلك مجموعة تبادل
البيانات التشغيلية العالمية من أجل التنبؤ العددي بالطقس ) ،(GODEX-NWPومؤتمر البيانات التابع للمنظمة
) ،(WMOوحلقة عمل المنظمة ) (WMOبشأن تأثير التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوعن طريق األفرقة العاملة
التابعة للفريق )،(CGMS

)(3

تقديم ورقة الموقف المحدثة إلى الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة البنية التحتية ) (INFCOMوالدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي ،لتقديم توصية بشأنها إلى المؤتمر،

)(4

تقديم ورقة الموقف ،مشفوعة بالتحديث المعد بالتعاون مع الفريق العامل الثالث للفريق ) (CGMSوفقا ً للمتطلبات
األساسية للفريق ) ،(CGMSلكي يقرها الفريق ) (CGMSفي دورته العامة التاسعة واألربعين ،التي ستعقد في
أواخر الربيع /أوائل الصيف  ،2021مع اإلشارة إلى أن المتطلبات األساسية للفريق ) (CGMSتشكل التزام الفريق
) (CGMSبالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSالفضائي القاعدة ،الذي يلبي متطلبات
المستخدم النهائي المعبر عنها في االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRللمنظمة ) ،(WMOوبتطوره كما هو
مبين في رؤية النظام ) (WIGOSفي ،2040

)(5

تقديم ورقة الموقف إلى فرقة التنفيذ االستراتيجي التابعة للجنة المعنية بسواتل رصد األرض
عام  2021للنظر فيها،

)(6

أن تطلب إلى اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONوفرقة الخبراء ) ،(JET-EOSDEمن خالل
رئيس لجنة البنية التحتية ،أن تدمجا المتطلبات األساسية للفريق ) (CGMSفي المشروع المنقح لمرجع النظام )،(WIGOS

)(7

أن تطلب من اللجنة الدائمة ) (SC-ONأن تستكمل مشروع مرجع النظام ) ،(WIGOSبما في ذلك المتطلبات
األساسية المحدثة للفريق ) ،(CGMSوأن تقدمه إلى الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في عام
 2021العتماده.

)(CEOS

في ربيع

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية ،الذي يتناول شبكة الرصد األساسي العالمية وهي مجموعة
فرعية من النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام ) ،(WIGOSوتُستخدم باالقتران بالنظام الفرعي الفضائي

176

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى
القاعدة وغيره من نظم الرصد السطحية القاعدة للنظام ) ،(WIGOSلإلسهام في تلبية متطلبات التنبؤ العددي
بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم ،بما في ذلك متطلبات إعادة التحليل ،لدعم مراقبة المناخ،

)(2

المقرر  - (EC-70) 39نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة
بالسواتل ) ،(CM-14الذي أقر فيه المجلس التنفيذي بأن عمليات الرصد الفضائية تؤدي اآلن ،وستظل تؤدي ،دوراً
حاسما ً في قدرة جميع األعضاء على تقديم خدمات حيوية للمساعدة في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وتعزيز
النمو االقتصادي ،وطلب بالتالي التعامل مع عمليات الرصد هذه في إطار سياسات التبادل الدولي للبيانات،

)(3

المقرر  - (EC-70) 38إعداد موقف للمنظمة ) (WMOبشأن البيانات الساتلية الحيوية ،الذي طلب فيه المجلس
التنفيذي من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تستكمل ورقة الموقف التي تبين من منظور مستعملي السواتل أنواع
البيانات الساتلية التي ينبغي اعتبارها حيوية لحماية األرواح والممتلكات،

)(4

بينما تتعامل الشبكة ) (GBONفقط مع البيانات السطحية والبيانات الموقعية التي تسهم في تلبية متطلبات التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPعلى نطاق العالم ،والتي تدعم تطبيقات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إعادة التحليل
تكمل
دعما ً لمراقبة المناخ ،فإن األمر يتطلب جهدا ً مماثالً لتحديد البيانات فضائية القاعدة الضرورية التي ِّ
الشبكة ).(GBON

المقرر

(INFCOM-1) 10

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
)(1

)(2

)(3

)(4

أن تشير إلى أن المجلس التنفيذي ،من خالل القرار  – (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية ‘1’ :اعتمد
النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (المنشور بوصفه مطبوع المنظمة رقم )1240؛ ’ ‘2طلب من رئيسي اللجنتين
الفنيتين تنفيذ النظام الداخلي للجنتين الفنيتين وتقديم تعليقات إلى المجلس بشأنه؛ ’ ‘3كلف لجنة التنسيق الفني
) (TCCبإبقاء النظام الداخلي قيد االستعراض؛
أن تحيط علما ً بأن المجلس التنفيذي قد طلب من اللجنة االستشارية للسياسات ) ،(PACمن خالل المقرر – (EC-72) 4
متابعة أعمال فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ) ،(CBRأن تستعرض عملية ترشيح الخبراء للجنتين
الفنيتين ،وأن تطلب من رئيس فريق اإلدارة التابع للجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن يسدي المشورة الالزمة
للجنة ) (PACفي استبانة التحديات والفرص المتاحة للتحسين؛
أن تحيط علما ً أيضا ً بأن المجلس ،من خالل المقرر  – (EC-72) 5تصدي المنظمة ) (WMOلجائحة فيروس
كورونا ) ‘1’ :(COVID-19أكد مجدداً على أهمية احترام الالئحة والنظم الداخلية ذات الصلة وتطبيقها بالكامل في
حالة عقد اجتماعات عبر اإلنترنت للهيئات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات؛ ’ ‘2طلب من اللجنة االستشارية
للسياسات ) (PACإجراء تحليل آلثار جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19على المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك
آثارها على تخطيط دورات الهيئات التأسيسية وهياكل عملها؛
أن تطلب من رئيس لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن يقوم ،بالتنسيق مع رئيس لجنة الخدمات ،بتوجيه انتباه
لجنة التنسيق الفني ) (TCCإلى إدخال أي تعديالت تراها ضرورية على النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،بما في
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ذلك ما يتعلق بتنظيم الدورات عبر اإلنترنت  ،وباختيار الوثائق التوافقية وعملية اعتمادها ،وبتحديد إجراءات
ترشيح الخبراء الفنيين واختيارهم وإخطارهم بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الفنية ،للنظر فيها وتقديمها إلى
المجلس التنفيذي.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار

(EC-71) 11

المقرر

(EC-72) 4

المقرر

(EC-72) 5

المقرر

(INFCOM-1) 11

تنسق لجنة البنية التحتية ) (INFCOMمع الهيئات األخرى
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
)(1

أن تكلف فريق اإلدارة التابع لها بأن يقدم في دورتها المقبلة التي ستُعقد بالتوازي مع لجنة الخدمات
(الدورة األولى للجنة ))( (INFCOM-1(IIIالجزء الثالث) والدورة األولى للجنة الخدمات )))(SERCOM-1(II
(الجزء الثاني) معلومات تحليلية عن عالقات اللجنة ) (INFCOMمع الهيئات األخرى التابعة للمنظمة )،(WMO
مع تحليل أولي وتوصيات مقترحة للتحسين؛

)(SERCOM

)(2

أن تطلب من رئيس اللجنة ) (INFCOMعلى هذا األساس ،أن يقدم إلى لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCبالتشاور مع
رئيس لجنة الخدمات ) ،(SERCOMتقييما ً مشتركا ً للجنة الفنية بشأن فعالية نُهج وآليات التنسيق الحالية لتنفيذ
برنامج العمل المعتمد ،مع التغييرات الموصى بها ،للنظر فيه؛

)(3

أن تدعو اللجنة االستشارية للسياسات ) (PACإلى إدراج فعالية التنسيق بين هيئات المنظمة ) (WMOفي خطتها
لتقييم إصالح الهيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOومتابعتها (المقرر  – (EC-72) 4متابعة أعمال فرقة العمل
المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ).)(CBR

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
سلط المجلس التنفيذي الضوء ،من خالل المقرر  – (EC-72) 2النظر في التقارير ،على األدوار المختلفة لهيئات
المنظمة ) – (WMOالحكومية الدولية وغير الحكومية الدولية – وعلى أهمية تنسيقها من خالل تبادل المعلومات
والتعاون لدعم المجلس بشكل أفضل في اتخاذ قراراته بشأن المسائل االستراتيجية ،ويُعهد بهذا الدور التنسيقي إلى لجنة
التنسيق الفني ) (TCCالتي تُمثل فيها جميع الهيئات الفنية واالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ).(WMO
من خالل القرار  – (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث ،فإن المجلس:
’ ‘1بت في سبل تعزيز التنسيق بين اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية من خالل إجراء مشاورات
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وتبادل ما يلي :خطط العمل والمعلومات المتعلقة بمجاالت التعاون ،والدعوات المتبادلة لحضور االجتماعات ،واآلليات
االستشارية التي تشارك فيها أفرقة اإلدارة ،وبنود جدول األعمال الدائمة بشأن التنسيق ومشاركة الممثلين اإلقليميين في
هياكل عمل اللجنتين الفنيتين؛ ’ ‘2طلب من رئيسي اللجنتين الفنيتين تقييم فعالية التواصل والعالقة بين هذه الهيئات خالل
دوراتها ،وإبالغ المجلس التنفيذي بذلك حسب الحاجة؛
إضافةً إلى لجنة التنسيق الفني ) ،(TCCتُمثل أيضا ً لجنة البنية التحتية ) ،(INFCOMمن خالل الرئيس أو نواب الرئيس
المشاركين أو رؤساء اللجان الدائمة ،في مجلس البحوث وفريق التنسيق المناخي وفريق التنسيق الهيدرولوجي وفريق
تطوير القدرات والمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ).(IOC
انظر أيضاً:
•

القرار  - (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة

•

المقرر

)(WMO

(EC-72) 4

المقرر

(INFCOM-1) 12

العمل مع االتحادات اإلقليمية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
أن تطلب من رئيس اللجنة أن يقوم ،بالتشاور مع فريق اإلدارة ،بما يلي:

)(1

(أ)

أن يتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ويتقاسم معهم مشروع خطة عمل اللجنة ) ،(INFCOMقبل
اعتمادها ،لضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات االتحادات اإلقليمية ،ولضمان مراعاة متطلبات التنفيذ
في التخطيط اإلقليمي؛

(ب) أن يكفل ،بالتشاور مع الممثلين الدائمين لألعضاء ،المشاركة المالئمة للمرافق الوطنية للهيدرولوجيا
والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين والمستشارين الهيدرولوجيين في أنشطة اللجنة )،(INFCOM
السيما من خالل التشاور مع فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPوأن يكفل توجيه الدعوات لهؤالء
المستشارين لحضور دورات اللجنة )(INFCOM؛
(ج) أن يكفل المشاركة النشطة للممثلين اإلقليميين ،بمن فيهم ممثلو المراكز اإلقليمية في الهيئات الفرعية
للجنة ،بما في ذلك من خالل المشاركة المخصصة في اجتماعات فريق اإلدارة واللجان الدائمة وأفرقة
الدراسة وفرق الخبراء ،إذا لزم األمر؛
(د)

أن يساهم حسب االقتضاء في فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي التي تقود االستعراض الشامل لمفهوم
المنظمة ) (WMOونهوجها اإلقليمية ،بهدف تيسير الروابط بين اللجنة واالتحادات اإلقليمية؛

(هـ) أن يستجيب لطلبات الدعم المقدمة من االتحادات اإلقليمية فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالهدف
االستراتيجي  2وبما يتماشى مع أولويات المنظمة ) (WMOوالموارد المتاحة؛
( و)

أن يدعو رؤساء االتحادات اإلقليمية ورئيس مجلس البحوث لحضور دورات اللجنة ) (INFCOMلتحسين
العالقات والتفاعالت وآليات العمل بين الهيئات المعنية؛
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أن يعد آليات استشارية تضم أفرقة اإلدارة التابعة للجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية ومجلس البحوث
لتيسير التنسيق خالل فترة ما بين الدورتين بشأن المسائل الفنية والتشغيلية؛

(ح) أن يدرج بند دائم في جدول األعمال بشأن تقييم فعالية آليات العمل والتنسيق مع الهيئات التأسيسية
األخرى للمنظمة ) (WMOوتحديد التحسينات وإبالغ المجلس التنفيذي حسب االقتضاء؛
)(2

أن تحث رئيس اللجنة على النظر في المشاركة في دورات االتحادات اإلقليمية ،وعلى النظر في المشاركة عن
بعد إذا تعذرت المشاركة الشخصية؛

)(3

أن تدعو رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بدعم من األمانة ،إلى ما يلي:
(أ)

تيسير مشاركة الخبراء اإلقليميين العاملين في هياكلهم الفرعية في الهياكل الفرعية للجنة )(INFCOM؛

(ب) تشجيع اعتماد الهياكل الفرعية لالتحادات اإلقليمية بحيث تتماشى ،قدر اإلمكان ،مع الهياكل الفرعية للجنة
) (INFCOMلكفالة أن تقدم اللجان الفنية مزيداً من الدعم الفعال لالتحادات اإلقليمية.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
بت المجلس التنفيذي ،من خالل قراره  – (EC-72) 1التنسيق الفعال بين االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس
البحوث – في جملة أمور منها سبل تعزيز التنسيق بين اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات اإلقليمية من خالل
إجراء مشاورات وتقاسم خطط العمل والمعلومات المتعلقة بمجاالت التعاون ،والدعوات المتبادلة لحضور االجتماعات،
واآلليات االستشارية التي تشارك فيها أفرقة اإلدارة ،وبنود جدول األعمال الدائمة بشأن التنسيق مع الممثلين اإلقليميين
وإشراكهم في هياكل عمل اللجنتين الفنيتين.
وقضى المجلس التنفيذي ،من خالل قراره  - (EC-72) 2أنشطة االتحادات اإلقليمية وآليات عملها  -بإنشاء هياكل منسقة
لتسيير أعمال االتحادات اإلقليمية ،مع إيالء االعتبار الواجب للخصائص واألولويات اإلقليمية لألقاليم وتوافر الموارد
المالية والبشرية بما يتماشى مع الهيئات التأسيسية الجديدة للمنظمة ) ،(WMOباستخدام تصنيفات أو تسميات مشابهة
للهيئات الفرعية التابعة للجنتين الفنيتين والتي ستكون موجودة خالل فترة ما بين الدورتين بأكملها ،للترويج لنُهج
مشتركة ولتحسين التعاون بين األقاليم .وأنشأ المجلس أيضا ً فرقة عمل تابعة له لقيادة االستعراض الشامل لمفهوم
المنظمة ) (WMOونهوجها على المستوى اإلقليمي ،وفقا ً لما يقضي به القرار  – (Cg-18) 11إصالح المنظمة )– (WMO
المرحلة التالية ،ولتقديم توصيات إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي وإلى الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي
لألرصاد الجوية في عام  2021لمناقشتها واالسترشاد بها واتخاذ قرار بشأنها.
انظر أيضاً:
•

القرار  – (EC-70) 35هياكل المجلس التنفيذي للمنظمة )،(WMO

•

المقرر  – (EC-72) 2النظر في التقارير،

•

المقرر  – (EC-72) 4متابعة أعمال فرقة العمل المعنية بإصالح الهيئات التأسيسية ).(CBR
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المقررات المعتمدة في الجزء الثالث
المقرر

(INFCOM-1) 13

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر اعتماد أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :يستند هذا المقرر إلى المقرر  - (EC-72) 1أساليب العمل في الدورات اإلنترنتية للمجلس التنفيذي،
المعدل بما يالئم دورات اللجنتين الفنيتين ،على النحو المبين في المقرر  - (INFCOM-1) 1أساليب العمل في الجلسات
اإلنترنتية للجنتين الفنيتين.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 13

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للجنتين الفنيتين
.1

األحكام القانونية

يستمر تطبيق االتفاقية والالئحة العامة والنظام الداخلي للجنتين الفنيتين 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 اللجنتين الفنيتين ،والمراقبون المدعوون ،وممثلو أعضاء المنظمة
2.1
) (WMOاآلخرين ،األمين العام بأسماء األشخاص الذين سيشاركون في الدورة ،وفقا ً للممارسة المعتادة وللنظام الداخلي
للجنتين الفنيتين.
يسير التسجيل اإلنترنتي وفق الممارسة المعتادة .ويقدم الموقع الشبكي للجزء الثالث من الدورة األولى
2.2
للجنة )) (INFCOM-1(IIIمزيداً من المعلومات.
2.3

ترد في الجدول المرفق إرشادات لتحديد هوية المشاركين في الدورات اإلنترنتية.

.3

الحضور والنصاب القانوني

حضور أعضاء اللجنتين الفنيتين ،والمراقبين المدعوين ،وممثلي أعضاء المنظمة ) ،(WMOيكون من
3.1
خالل الدخول بشكل مؤمن على االجتماع الفيديوي.
يجوز تقييد عدد المشاركين الذين يدخلون على االجتماع الفيديوي ،في آن واحد مع أعضاء اللجنتين
3.2
الفنيتين ،تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

181

يُتحقق من المشاركة اإلنترنتية للمندوبين األساسيين (أو مناوبيهم) ،ويتم تسجيلهم في كل جلسة من جلسات
3.3
الدورة لضمان اكتمال النصاب القانوني المحدد باألغلبية البسيطة لألعضاء الممثلين في اللجنة.
.4

الوثائق

تتاح وثائق الدورة وتدار وفق الممارسة المعتادة ،على الموقع الشبكي للجزء الثالث من الدورة األولى
4.1
للجنة )).(INFCOM-1(III
تحقيقا ً للكفاءة في مناقشة الوثائق في الدورات اإلنترنتية ،نشجع أعضاء اللجنتين الفنيتين على تقديم
4.2
تعليقاتهم على الوثائق بالبريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة
بأسبوع.
.5

المداخالت

تتاح الفرصة للمندوبين الرئيسيين ،أو لمناوبيهم الذين يتحدثون باسمهم ،ألخذ الكلمة خالل الدورة
5.1
اإلنترنتية .وتقتصر عادة مدة كل بيان على ثالث دقائق.
ينبغي ألي عضو في اللجنتين الفنيتين يرغب في أخذ الكلمة أو في إثارة نقطة ،أن يبدي رغبته في ذلك
5.2
باستخدام نظام االجتماع الفيديوي ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات .INFCOM-1/INF. 1
.6

تسجيل الجلسات

عمال ً بالمادة
ألغراض السجالت.
.7

95

(ج) من الالئحة العامة ،ت ُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة وي ُحتفظ بها

اتخاذ القرارات

ينبغي ،قدر اإلمكان ،اتخاذ جميع قرارات الدورة بتوافق اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء مناقشة
موضوعية ،يجوز للرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم تقريراً إلى الجلسة العامة.
.8

اللجان

تجري جميع األعمال في جلسات عامة ،باستثناء أعمال اللجان التي قد تنشأ ،وتجتمع بشكل منفصل ،من
خالل منصة إنترنتية تُحدد فيما بعد .وتحدد الجلسة العامة جميع المسائل التي تناقشها اللجان.
.9

اللغات

يستمر تطبيق المادة
العمل األخرى للدورة.

97

من الالئحة العامة ،والتي تنص على توفير الترجمة الشفوية للمداخالت بلغات
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مذكرة توضيحية بشأن الممارسات اإللكترونية لتسيير أعمال الدورات اإلنترنتية للهيئات التأسيسية
اإلجراء
تمثيل المندوبين وأوراق
االعتماد

الدورة المادية
(أ) قبل انعقاد دورة أي هيئة تأسيسية غير
المجلس التنفيذي ،يبلغ كل عضو معني األمين
العام بأسماء األشخاص الذين يشكلون وفده في
الهيئة المذكورة ،مع تحديد أيهم يجب اعتباره
المندوب الرئيسي؛

المرجع
المادة  20من الالئحة
العامة

الدورة اإلنترنتية
مطابق

(ب) إلى جانب هذا التبليغ ،توجه إلى األمين
العام رسالة تتضمن هذه البيانات وتراعي أحكام
االتفاقية وأحكام هذه المواد ،موقع عليها من ،أو
بالنيابة عن ،سلطة حكومية مختصة في العضو،
أو تسلم الرسالة لممثله في الدورة .وتعتبر هذه
الرسالة بمثابة أوراق اعتماد سليمة لمشاركة
األشخاص الذي وردت أسماؤهم فيها في الدورة؛
(ج) يطبق اإلجراء نفسه فيما يتعلق بأوراق
اعتماد المراقبين الذين يمثلون بلدانا ً غير
أعضاء؛
(د) بالنسبة إلى المراقبين الذين يمثلون منظمات
دولية ،توقع السلطة المختصة في المنظمة
المعنية أوراق اعتماد.
حضور المندوبين وتحديد
هويتهم

إضافة إلى ذلك ،يتم التسجيل اإلنترنتي من خالل
نظام التسجيل في االجتماعات ).(ERS

تحدد األمانة اتفاقية خاصة بالتسمية لتيسير المشاركة اإلنترنتية في
اللجنة ) ،(INFCOMعلى النحو التالي:

توضع لوحة باسم كل عضو ،بغض النظر عن

أعضاء المنظمة ) :(WMOالمندوب الرئيسي (المندوبون

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
الدورة المادية

اإلجراء
حجم الوفد.

يُحدد عدد المشاركين الحاضرين في االجتماعات
في آن واحد بالقدرة االستيعابية للقاعة .Obasi
وإذا تبين أن قاعة االجتماع غير كافية الستيعاب
جميع المشاركين في اجتماع اللجنة الفنية ،تتخذ
األمانة الترتيبات للبث الفيديوي في قاعة أخرى.
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الدورة اإلنترنتية

المرجع

الرئيسيون) ،والمناوب (المناوبون) ،والمندوب (المندوبون)
•

المندوب الرئيسي :اسم العضو /المندوب الرئيسي /اللقب

•

المناوب :اسم العضو /المناوب /اللقب

•

المندوب :اسم البلد /المندوب /اللقب

رئيس المنظمة ) (WMOونوابه
•

رئيس المنظمة ) :(WMOالرئيس /المنظمة

•

نواب رئيس المنظمة ) :(WMOالنائب األول للرئيس /المنظمة
) ،(WMOالنائب الثاني للرئيس /المنظمة ) ،(WMOالنائب
الثالث للرئيس /المنظمة )(WMO

)(WMO

رئيسا اللجنتين الفنيتين ونواب رئيسي اللجنتين الفنيتين ،ورؤساء
االتحادات اإلقليمية ونوابهم ،والمستشارون الهيدرولوجيون
اإلقليميون ،والخبراء المدعوون
P/SERCOM ،P/INFCOM

•

رئيسا اللجنتين الفنيتين:

•

نواب رئيسي اللجنتين الفنيتين:

•

رؤساء االتحادات اإلقليمية :رئيس االتحاد اإلقليمي األول
(الثاني ،....،السادس) عن الرؤساء (الرؤساء بالنيابة)

•

نواب رؤساء االتحادات اإلقليمية :نائب رئيس االتحاد اإلقليمي
األول (الثاني ،....،السادس)

•

المستشارون الهيدرولوجيون اإلقليميون :المستشار
الهيدرولوجي لالتحاد اإلقليمي األول (الثاني ،....،السادس)

•

الخبراء المدعوون :الخبير /اللقب

VP/SERCOM ،VP/INFCOM
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

تأكيد حضور أعضاء اللجنتين الفنيتين الممثلين
في اللجنتين الفنيتين ولهم حق التصويت ،من
خالل التسجيل وأوراق االعتماد .ويجري التحقق
من النصاب القانوني المحدد باألغلبية البسيطة
ألعضاء اللجنة الفنية ) ،(TCفي بداية الدورة،
ويُؤكد في كل جلسة عامة.

المادتان  147و 148من
الالئحة العامة

الدورة اإلنترنتية
ممثلو المنظمات الدولية /البلدان غير األعضاء:
•

اسم المنظمة /اللقب

•

اسم البلد غير العضو /اللقب

أمانة المنظمة
•

)(WMO

األمانة /اللقب

يجوز تقييد عدد المشاركين الموصولين إنترنتيا ً بالدورة في آن واحد
تبعا ً لقدرة النظام المختار لالجتماع الفيديوي .ويحدد الموظف
المسؤول عن المؤتمرات (مدير النظام) العدد األمثل للوصالت
وقدرة النظام.
النصاب القانوني

يؤكد الحضور اإلنترنتي استناداً إلى الوصالت النشطة .ويتم التحقق
من النصاب القانوني المحدد باألغلبية البسيطة لألعضاء الممثلين
في اللجنتين الفنيتين في بداية الدورة ،ويُؤكد في كل جلسة عامة.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

تسجيل الجلسات

الدورة اإلنترنتية
إذ تعذر اكتمال النصاب القانوني ،مثالً بسبب مشاكل في إمكانية
االتصال اإلنترنتي ،يمكن:

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة من
الجلسات ،تحال القرارات ،فيما عدا قرارات
االنتخابات ،المعتمدة بأغلبية بسيطة من أصوات
األعضاء الحاضرين ،بالمراسلة إلى األعضاء
الممثلين في اللجنة .وال يعتبر أي قرار من هذا
النوع قراراً للجنة إال إذا وافقت عليه أغلبية
بسيطة من األصوات الموافقة والمخالفة المدلى
بها خالل  90يوما ً من إرساله إلى األعضاء.
المداخالت وتقديم التعليقات
الخطية

185

’‘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.

يُطلب أخذ الكلمة برفع اللوحة التي عليها
االسم.

اإلعراب عن الرغبة في أخذ الكلمة باستخدام نظام االجتماع
الفيديوي ،كما هو مبين في وثيقة المعلومات
.INFCOM-1(III)/INF.1

يجري األعضاء الممثلون في اللجنتين الفنيتين
(المندوبون الرئيسيون أو مناوبوهم /مستشاروهم
نيابة عنهم) مداخالتهم أوالً ،ثم يليهم المراقبون.
وتقتصر عادة مدة كل بيان على ثالث دقائق.

مطابق

تُقدم التعليقات الخطية على الوثائق بعد المداخلة
على العنوان اإللكتروني.plenary@wmo.int :

نظراً إلى محدودية وقت الدورات اإلنترنتية ،وتحقيقا ً للكفاءة في
المناقشات خالل االجتماع ،نشجع األعضاء على تقديم تعليقاتهم
على الوثائق على البريد اإللكتروني plenary@wmo.int :قبل
الدورة ،ويفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة بأسبوع.

تُجرى تسجيالت صوتية للجلسات العامة ويُحتفظ
بها ألغراض السجالت.

المادة ( 95ج) من
الالئحة العامة

مطابق
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اإلجراء

الدورة المادية

المرجع

تسيير األعمال خالل الجلسات
(نقاط النظام واالقتراحات
والتعديالت)

يجوز ألي وفد أو عضو إثارة نقطة نظام من
القاعة عن طريق إجراء محدد .ويتعامل رئيس
الجلسة على الفور مع الطلب وفقا ً للوائح.

المادة  79من الالئحة
العامة

اتخاذ القرارات

يُفضل اتخاذ قرارات اللجنتين الفنيتين بتوافق
اآلراء .وإذا اقتضت بعض المسائل إجراء
مناقشة موضوعية ،يجوز لرئيس الجلسة أن
يقترح إنشاء أفرقة صياغة تجتمع على حدة وتُقدم
تقريراً إلى الجلسة العامة.

القاعدة

اللغات

توفر خدمات الترجمة الفورية للمداخالت بلغات
العمل األخرى للدورة .ويختار المشاركون اللغة
التي يرغبونها من خالل الجهاز الموجود أمام
مقاعدهم.

المادة  97من الالئحة
العامة

6.14.1

الدورة اإلنترنتية
يجوز ألي وفد أو عضو أن يثير "نقطة نظام" عن طريق بوابة
الدردشة بأن يكتب " ."Point of Orderويتعامل رئيس الجلسة على
الفور مع الطلب وفقا ً للوائح.
مطابق

مطابق .بوسع المشاركين اختيار اللغة المنشودة من قائمة إنترنتية.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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(INFCOM-1) 14

النظر في تقرير رئيس اللجنة

)(INFCOM

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى التقرير الذي أعده رئيس اللجنة،
تقرر النظر في توصيات فريق اإلدارة ،واللجان الدائمة ،وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ،في إطار بنود جدول األعمال
ذات الصلة.
انظر مرفق هذا المقرر ،الذي يتضمن تقرير رئيس اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
يسلط تقرير رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ،بصيغته الواردة في مرفق هذا المقرر ،الضوء على
التقدم المحرز في أنشطة اللجنة وهيئاتها الفرعية منذ اعتماد القرار  – (Cg-18) 7إنشاء لجان فنية تابعة للمنظمة
) (WMOللفترة المالية الثامنة عشرة ،والقرار  – (Cg-18) 88تعيين األمين العام وانتخابات رئيس ونواب رئيس
المنظمة ،وأعضاء المجلس التنفيذي ،ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية ،بما في ذلك اعتماد اللجنة للجان الدائمة
وأفرقة الدراسة التابعة لها ،بما في ذلك الرؤساء ونواب الرؤساء ،وخطة عمل اللجنة بموجب القرار - (INFCOM-1) 1
إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)؛ والقرار 2
) - (INFCOM-1أعضاء الجهاز الرئاسي للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ورؤساء
ونواب رؤساء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة وفريق اإلدارة التابعة للجنة البنية التحتية؛ والقرار  - (INFCOM-1) 3خطة
عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية) ،على
التوالي.
وت ُقدم في هذا التقرير أيضا ً القرارات التي اتخذها الرئيس نيابة عن اللجنة منذ أن أنشأها المؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية ،وفقا ً للوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم  ،)15المادة  145من الالئحة العامة.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 14

تقرير رئيس لجنة البنية التحتية

.1

مقدمة

يُتاح تقرير رئيس اللجنة ) (INFCOMبشأن األنشطة التي تسبق الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة
( 13-9تشرين الثاني /نوفمبر  )2020في التقرير األولي الموجز للدورة األولى ،ويتضمن معلومات عما يلي:

)(INFCOM

)(1

إشارة إلى تقرير رئيسي اللجنتين الفنيتين المقدم إلى الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي (انظر وثيقة
المعلومات ) ،)EC-72/INF. 2.4(1والذي يتضمن على وجه الخصوص ما يلي '1' :معلومات عن أنشطة
اللجنة ) (INFCOMمنذ أن أنشأها المؤتمر بموجب القرار (Cg-18) 7؛ ' '2ومشاركة الرئيس في عمل الفرقة
االنتقالية ،والتي تفضي إلى اعتماد اللجنة ،في نيسان /أبريل  ،2020للجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة لها ،بما
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في ذلك الموظفون والرؤساء ونواب الرؤساء ،وخطة عمل اللجنة بموجب القرار ،(INFCOM-1) 1
والقرار  ،(INFCOM-1) 2والقرار  ،(INFCOM) 3على التوالي؛ ' '3ومشاركة الرئيس في دورات لجنة التنسيق
الفني ) ،(TCCواستعراض مقررات الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي ) (EC-72ذات الصلة؛
)(2

أنشطة اللجنة الرامية إلى إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة ،وتشكيل أعضاء اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة،
وإنشاء فرق خبراء تحت إشراف اللجان الدائمة ،بما في ذلك تعيين قاداتها وأعضائها؛

)(3

االتصاالت المنتظمة التي أجراها الرئيس مع نواب الرؤساء ،ورئيس لجنة الخدمات ) ،(SERCOMورئيس
مجلس البحوث ،واألمانة بشأن عدد من الموضوعات؛

)(4

اجتماعات فريق اإلدارة التابع للجنة )(INFCOM؛

)(5

موجز ألنشطة اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة أثناء الفترة من أيار /مايو  2020إلى تشرين الثاني /نوفمبر 2020؛

وبعد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة ) ،(INFCOMركز الرئيس على النقاط التالية:
)(1

استمرار االجتماعات غير الرسمية المنتظمة بين رئيسي اللجنة ) (INFCOMولجنة الخدمات ) (SERCOMومع
رئيس مجلس البحوث لمناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك ومواءمة اآلراء؛

)(2

المشاركة في مؤتمر بيانات المنظمة ) ،(WMOتشرين الثاني /نوفمبر 2020؛

)(3

المشاركة في دورات االتحادات اإلقليمية وأفرقة اإلدارة التابعة لها؛

)(4

المشاركة في اجتماع لجنة التنسيق الفني 5-3 ،آذار /مارس 2021؛

)(5

المشاركة كعضو في اجتماعات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية باالستعراض الشامل للمفهوم
اإلقليمي للمنظمة )(WMO؛

)(6

عقد ثالثة اجتماعات لفريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMفي كانون األول /ديسمبر  ،2020وشباط /فبراير
وآذار /مارس  ،2021مع التركيز على القضايا االستراتيجية (انظر البند  2أدناه)؛

)(7

شارك فريق اإلدارة أيضا ً مع المنسقين ،الذين عينتهم اللجنة بموجب القرار ( .(INFCOM-1) 2الحظ أن منصب
منسق مسائل التعاون والشراكة المتعلقة بالبنية التحتية (االتحادات اإلقليمية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األكاديمية) ) ،(C-ENGال يزال شاغراً):
(أ)

منسق شؤون الهيدرولوجيا في نمذجة نظام األرض )( Narendra Tuteja – (C-HESMأستراليا)،

(ب) منسق المسائل الساتلية )( Peng Zhang – (C-SATالصين)؛
)(8

.2

أصبح منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض
) ،(SC-ESMPالذي شغله السيد ( Yuki Hondaاليابان) الذي انتقل إلى منصب آخر ،شاغراً في آذار /مارس
 ،2021ويجب أن تقرر اللجنة تعيين موظف جديد.

القضايا االستراتيجية

في هذه المرحلة ،كان جزء كبير من الوقت الذي يقضيه الرئيس في دعم اللجنة تكتيكياً ،بمعنى أنه يركز على إنشاء
هيكل عمل اللجنة وإنشاء اللجان الدائمة وفرق الخبراء التابعة لها وأفرقة الدراسة ،وعلى تطوير برنامج العمل اللجنة
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واإلنجازات المتوخاة الواردة فيه بموجب القرار  .(INFCOM-1) 3إال أن فريق اإلدارة يجري مناقشة استراتيجية بشكل
متزايد بشأن المواضيع التالية:
)(1

دمج أنشطة اللجنة عبر جميع مجاالت نظام األرض ،مع التركيز بشكل مبدئي على الهيدرولوجيا ،والمحيطات
والغالف الجليدي .ويُعتقد أنه يلزم الدمج في المجاالت التالية:
(أ)

نظم الرصد من خالل تنفيذ خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (2023-2020) (WIGOSبموجب التوصية (INFCOM-1) 1؛

(ب) نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) 2.0 (WISبموجب القرار  – (Cg-18) 57نظام معلومات المنظمة:
تعديالت على الالئحة العامة ونهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) ،2.0 (WISبما في ذلك البنية الوظيفية
للنظام ) (WISومشاريعه اإليضاحية بموجب التوصية (INFCOM-1) 7؛
(ج) اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر في المستقبل بموجب
القرار  – (Cg-18) 58اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
في المستقبل؛
(د)

)(2
)(3

دمج األنشطة المتعلقة بالغالف الجليدي على النحو المنسق من قبل المراقبة العالمية للغالف الجليدي في
هيكل عمل اللجنة بموجب القرار  – (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق
القطبية والمناطق الجبلية العالية في الفترة المالية القادمة للمنظمة )،(2023-2020) (WMO
والقرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW

صياغة سياسة المنظمة ) (WMOالجديدة المتكاملة بشأن البيانات :انظر الوثيقة INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.5؛
تطوير القدرات ،ال سيما فيما يتعلق بمرفق تمويل الرصد المنهجي ) ،(SOFFاستناداً إلى متطلبات شبكة الرصد
األساسي العالمية ) :(GBONانظر وثيقة المعلومات  .INFCOM-1(III)/INF. 5.2.3وقد ساهمت اللجنة )(INFCOM
أيضا ً في تطوير الكفاءات والخبرات األساسية والحفاظ عليها بموجب المقرر (EC-72) 13؛

)(4

السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين فيما بين أعضاء اللجنة :انظر وثيقة المعلومات INFCOM-1(III)/INF. 7؛

)(5

االنخراط مع االتحادات اإلقليمية :انظر وثيقة المعلومات INFCOM-1(III)/INF. 6.4؛

)(6

التنسيق مع الهيئات األخرى :انظر الوثيقة  INFCOM-1(III)/INF. 6.3ووثيقة المعلومات ذات الصلة.

.3

موجز أنشطة اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة

3.1

اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

)(SC-ON

الرئيس( Estelle Grueter :سويسرا) ونائب الرئيس( Sidney Thurston :الواليات المتحدة األمريكية)
لالطالع على أنشطة اللجنة الدائمة ) (SC-ONقبل تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020انظر التقرير األولي الموجز للجزء
الثاني من الدورة األولى للجنة ) 13-9( (INFCOMتشرين الثاني /نوفمبر  ،)2020والذي يشير بشكل خاص إلى إنشاء
فرق خبراء تحت إشراف اللجنة الدائمة ) (SC-ONواألنشطة ذات الصلة.
ومنذ منتصف تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020ركزت اللجنة على إعداد المقررات التي يتعين اتخاذها في الجزء الثالث
من الدورة األولى للجنة ) (INFCOMكما نوقش في إطار البند  5.1.1من جدول األعمال.

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

190

وعُقد االجتماع االفتراضي الثالث للجنة الدائمة ) (SC-ONفي  14كانون األول /ديسمبر  ،2020واتُفق على منهجية
لرصد المعالم البارزة للجنة الدائمة ) (SC-ONللفترة  2023-2020وفقا ً لخطة عمل اللجنة الدائمة ) (SC-ONلنفس الفترة
بموجب القرار  – (INFCOM-1) 3خطة عمل اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة التابعة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم
المعلومات (لجنة البنية التحتية) .واتفقت اللجنة أيضا ً على قائمة النقاط المواضيعية التي ستتناولها اللجنة خالل األشهر
القليلة القادمة .وهي تشمل على وجه الخصوص ما يلي:
)(1

التكامل في مختلف مجاالت نظام األرض ،بما في ذلك:
(أ)

توسيع نطاق الشبكة ) (GBONفي الرصدات الميدانية األخرى دعما ً لمتطلبات التنبؤ العددي العالمي
بالطقس؛

(ب) المساهمة في عمل فرقة الخبراء المشتركة المعنية بتصميم نظم األرض وتطويرها ) (JET-EOSDEمن
أجل االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRبشأن القضايا محددة المجال (المحيطات ،والغالف الجليدي،
وتكوين الغالف الجوي)... ،؛
(ج) المتطلبات والمنظورات اإلقليمية (مثل الروابط مع التحالفات اإلقليمية للنظام العالمي لرصد المحيطات
) – )(GOOSالنظر في قضايا محددة يحتمل فيها وجود منافع؛ وبناء فهم مشترك ،والدروس المستفادة من
األنشطة السابقة؛
(د)

الرصدات الساتلية فيما يتعلق بدمج البيانات الموقعية والساتلية ،وكيفية االنخراط مع أعضاء اللجنة
الدائمة ) (SC-ONذوي الخبرة في المسائل الساتلية ،ومنسق المسائل الساتلية ،وفرقة الخبراء المعنية
بالنظم الفضائية واستخدامها ) ،(ET-SSUودوائر الغالف الجليدي والرصدات القطبية ،وكيفية تنسيق
اإلجراءات ذات الصلة؛

(ه) رصد جودة البيانات في مختلف المجاالت؛
(و)

مجموعات المحطات /تجميع المحطات /المحطات المتعددة األغراض؛

(ز)

محددات هوية محطات النظام )(WIGOS؛

(ح) األثر البيئي للرصدات (الجوانب المتعلقة بشبكات الرصد؛ وتغطي اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات
والتتبع ) (SC-MINTالجوانب المتعلقة بمحطات وأدوات الرصد؛
)(2

تطوير القدرات ،بما في ذلك فيما يتعلق بالشبكة ) (GBONوالمرفق )(SOFF؛

)(3

تحسين توافر البيانات ،بما في ذلك البيانات الواردة القطاع الخاص واألطراف الثالثة؛

)(4

الشبكات المتدرجة ،وتكامل الشبكات المختلفة ،واالعتبارات المتعلقة بمفهوم المحطات المرجعية مع فرقة العمل
المعنية بالشبكة المرجعية السطحية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (TT-GSRNوالفريق السابق التابع للجنة علم
المناخ ) (CClوالمعني بالمحطات المرجعية للمناخ؛

)(5

موضوعات أخرى من المقرر أن يقترحها رؤساء فرقة الخبراء.

وقد نوقش عدد من الجوانب الشاملة بغية تناول أوجه التآزر بين فرق الخبراء التابعة للجنة الدائمة ) ،(SC-ONومع
اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة األخرى .وناقشت اللجنة الدائمة ) (SC-ONعلى وجه الخصوص القضايا ذات االهتمام
المشترك مع اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا ) (SC-IMTبشأن محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS
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والبيانات الشرحية للنظام ) ،(WIGOSونظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WDQMSومع فريق الدراسة المعني برصد المحيطات ونظم البنية التحتية ) (SG-OOISبشأن شبكات رصد
المحيطات.
وأقامت اللجنة الدائمة ) (SC-ONأيضا ً روابط مع الفريق المعني برصد األرض ) (GEOوجهات فاعلة من القطاع
الخاص ،وال سيما صناعة معدات األرصاد الجوية الهيدرولوجية ) (HMEIوالرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAلتيسير
مشاركتها في أنشطة اللجنة ) (INFCOMذات الصلة.
3.2

اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع

)(SC-MINT

الرئيس( Bruce Hartley :نيوزيلندا) ونائب الرئيس( Janice Fulford :الواليات المتحدة األمريكية)
منذ تقديم التقرير األخير إلى الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة ) ،(INFCOMعقدت اللجنة الدائمة
مؤتمرين فيديويين ( 10كانون األول /ديسمبر 2020؛ و 11شباط /فبراير  )2021وضمنت االنتقال السلس لألنشطة السابقة
إلى الهيكل الجديد .وبدأت جميع فرق الخبراء عملها اآلن ووافقت اللجنة الدائمة ) (SC-MINTعلى خطط عملها .وعقدت
فرق الخبراء مؤتمرات فيديوية منتظمة ،بشكل أساسي كل شهر أو شهرين ،وقدمت تقارير أنشطتها الفصلية األولى في
كانون الثاني /يناير  .2021ونوقشت التقارير وتمت الموافقة عليها في آخر مؤتمر فيديوي للجنة الدائمة ).(SC-MINT
)(SC-MINT

وتتضمن بعض القضايا الرئيسية المحددة في جميع تقارير فرق الخبراء االفتقار إلى االتساق في المصطلحات والتعبير
عن عدم اليقين عبر مطبوعات المنظمة ) (WMOواالفتقار إلى نقطة دخول واحدة موثوقة لتعاريف المنظمة )(WMO
لضمان اتساق المصطلحات .وتعزز اللجنة الدائمة ) (SC-MINTاألنشطة المتعلقة بحل هذه القضايا في الفرق ذات الصلة
التابعة للجان الدائمة وأفرقة الدراسة.
وتتضمن األنشطة الجارية األخرى ،من بين أنشطة أخرى ،وضع مبادئ توجيهية :بشأن تنفيذ نظام تصنيف جودة
القياس ونظام تصنيف تحديد المواقع؛ ومحطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSمنخفضة التكلفة والمعنية بالتفتيش
الميداني؛ ورادار الطقس؛ وكذلك المعايير المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )(ISO؛
والمجلد الجديد لدليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8بشأن قياس متغيرات األرصاد الجوية البحرية
واألوقيانوغرافية.
وثمة بعض األحداث المزمعة التي يجري التحضير لها جيداً وهي تتضمن ما يلي:
)(1

حلقة عمل المنظمة ) (WMOع لى اإلنترنت بشأن االنتقال إلى القياسات األرضية المؤتمتة ألعضاء االتحاد
اإلقليمي األول (أفريقيا) 25-22 ،آذار /مارس 2021؛

)(2

حلقة عمل المنظمة ) (WMOالتدريبية التجريبية على اإلنترنت بشأن جودة مراكز األدوات اإلقليمية وإمكانية
تتبعها ومعايرتها – درجة الحرارة ،أيار /مايو 2021؛

)(3

مقارنة بين المختبرات في االتحاد اإلقليمي األول واالتحاد اإلقليمي الثالث ،على مدار عام 2021؛

)(4

المقارنة الدولية الثالثة عشر لمقياس درجة الحرارة ،أيلول /سبتمبر – تشرين األول /أكتوبر ( 2021التخطيط
للمضي قدماً)؛

)(5

المؤتمر الفني "القياسات المستدامة المالئمة للغرض – أساس نهج نظام األرض التابع للمنظمة )،"(WMO
تشرين األول /أكتوبر ( 2021التخطيط للمضي قدماً؛ باالشتراك مع إذاعة )WTME؛
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)(6
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المقارنة بين أدوات الهواء العلوي في المنظمة )( (UAII-2021) (WMOمؤجلة :مرحلة المختبر – كانون األول/
ديسمبر  ،2021الحملة الميدانية – آب /أغسطس – أيلول /سبتمبر .)2022

وأنشأ رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-MINTفرقة عمل مخصصة معنية بالمختبرات ومراكز القيادة ) (TB/LCتضم
األعضاء التالية أسماؤهم( Tilman Holfelder :الرئيس) ،و  ،Pak Wai Chanو  ،Karen Grissomو ،Herman Smit
و( Janice Fulfordكمراقبة لمجال الهيدرولوجيا في المستقبل) .ويتمثل دور فرقة العمل المخصصة هذه في التعامل مع
األمور ذات الصلة بأداء المختبرات ومراكز القيادة.
ويتقدم العمل نحو تحسين الخدمات لألعضاء من خالل آلية المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوعلى وجه الخصوص
تنقيح وثائق عملية اإلشراف على المراكز ).(RIC
وبما يتماشى مع القرار  – (INFCOM-1) 4تطوير شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONفي المستقبل ،بدأت اللجنة
الدائمة ) (SC-MINTفي استكشاف تحديات األثر البيئي لتكنولوجيات الرصد واألفكار المتعلقة باألنشطة المحتمة المقرر
أن تنفذها اللجنة الدائمة ) ،(SC-MINTبالتعاون مع  ،Bruce Forganنائب رئيس اللجنة ) (INFCOMوأحد رواد فريق
اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMبشأن االستدامة البيئية.
وتعمل اللجنة الدائمة ) (SC-MINTعلى استكشاف طرق لتعاون أوثق وأكثر كفاءة مع اللجان الدائمة األخرى بشأن
المواضيع ذات االهتمام المشترك ،بما في ذلك آلية اعتماد الوثائق التي تصدرها الفرق المشتركة ،باإلضافة إلى مشاركة
أفضل للخبراء في مجال الهيدرولوجيا مع الفرق التابعة للجنة الدائمة ).(SC-MINT
3.3

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا

)(SC-IMT

الرئيس( Remy Giraud :فرنسا) ،ونائب الرئيس( Hassan Haddouch :المغرب) ،ونائب الرئيس:
(المملكة المتحدة).

Jeremy Tandy

اجتمعت فرق الخبراء وفرق العمل التابعة للجنة الدائمة ) (SC-IMTافتراضيا ً بعد الجزء الثاني من الدورة األولى
للجنة ) (INFCOMفي تشرين الثاني /نوفمبر  2020بهدف العمل على مهامها ذات األولوية .وفي إطار التنسيق الوثيق
من جانب رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-IMTونائبيه ،أصدرت فرق العمل اإلنجازات المتوخاة التالية:
)(1

تعديالت على مرجع الشفرات المجلد  I.2و( I.3مطبوع المنظمة رقم  )306فيما يتعلق بالمسار السريع األول
لعام  . 2021وهي تشمل تعديالت على البيانات المعالجة على هيئة قيم لنقط شبكية ثنائية ) (GRIBوالنموذج
العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية ) (BUFRوتمثيل البيانات الشرحية في النظام ).(WIGOS

)(2

مسودة ملفات المناخ والتنبؤ في شبكة منتدى البيانات المشتركة ) (CF-NetCDFبشأن بيانات الطقس البحري
والبيانات الرادارية المقرر إدراجها في مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم ( )306انظر وثيقة المعلومات
).)INFCOM-1/INF. 5.1.3(1

)(3

إعداد مشروع إيضاحي جديد للنظام ) 2.0 (WISبشأن تبادل بيانات المناخ والتنبؤ في شبكة منتدى البيانات
المشتركة ) (CF-NetCDFألغراض منصات الرصد البحري.

)(4

متطلبات الممارسات واألدوات الجديدة لمراقبة النظام )( (WISانظر وثيقة المعلومات ).)INFCOM-1/INF. 5.1.3(2

)(5

مشروع مؤشرات جودة البيانات الشرحية في النظام )( (WISانظر وثيقة المعلومات ).)INFCOM-1/INF. 5.1.3(2

)(6

تحليل القضايا المتعلقة بمحددات هوية محطات النظام ) (WIGOSوإعداد دراسة استقصائية لألعضاء.
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فتح خارطة طريق نظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSبالتعاون مع لجنة الخدمات )( (SERCOMانظر وثيقة
المعلومات ).)INFCOM-1/INF. 5.1.3(3

وشاركت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTفي تنسيق األنشطة الشاملة مثل محددات هوية محطات النظام ) (WIGOSوالنظام
) (WDQMSمع اللجنة الدائمة ) (SC-ONوعقدت اجتماعا ً مشتركا ً في  26كانون الثاني /يناير .وستعمل اللجنتان الدائمتان
في تعاون وثيق بشأن العديد من القضايا.
وعُقد اجتماع افتراضي بين خبراء من اللجنة الدائمة ) (SC-IMTوبرنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات
األوقيانوغرافية ) (IODEالتابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCفي  29كانون الثاني /يناير .وبدأ
العمل التنسيقي لمواءمة النظام ) 2.0 (WISونظام معلومات وبيانات المحيطات ) (ODISالذي تعده اللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) .(IOCوفي نفس السياق ،شاركت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTفي العديد من أنشطة المجلس
التعاوني المشترك ) (JCBبين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوساهمت في مشروع استراتيجية المجلس ).(JCB
ودعمت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTتنفيذ متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOفي النسخة الجديدة من نموذج
المنظمة ) (ICAOلتبادل معلومات األرصاد الجوية ).(IWXXM

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض

3.4

)(SC-ESMP

الرئيس( David RICHARDSON :المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) )(ECMWFونائب الرئيس:
( Yuki HONDAاليابان) حتى شباط /فبراير  ،2021وبعدها يصبح المنصب شاغراً.
لالطالع على أنشطة اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPقبل تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020انظر التقرير األولي الموجز للجزء
الثاني من الدورة األولى للجنة ) 13-9( (INFCOMتشرين الثاني /نوفمبر  ،)2020والذي يشير بشكل خاص إلى إنشاء
فرق خبراء تابعة للجنة الدائمة ) (SC-ESMPواألنشطة ذات الصلة.
ومنذ منتصف تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020ركزت اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPعلى إعداد توصية من المقرر أن
يعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والسبعين ) (EC-73من خالل الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
) (INFCOMكما نوقش في إطار البندين  5.1.4و) 5.2.1(1من جدول األعمال .وتعاونت اللجنة الدائمة )(SE-ESMP
بشكل وثيقة مع لجنة الخدمات ) (SERCOMمن خالل اللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية ) (SC-HYDإلدخال مفهوم
المراكز الهيدرولوجية المتخصصة اإلقليمية في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSعلى النحو المبين في
البند ) 5.2.1(1من جدول األعمال.
وعقدت اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPأول اجتماع افتراضي في الفترة من  3إلى  5آذار /مارس  2001مع التركيز على
المجاالت التالية:
(أ)

التخطيط لوضع خارطة طريق لتنفيذ النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
تدمج أجزاء أخرى من نظام األرض في نمذجة نظام األرض ) ،(ESMوكذلك لتحديد المجاالت المكتملة
المراد دمجها في هذه الخطة،
)(S/GDPFS

(ب) وضع معايير الختيار المشاريع التجريبية التي يمكن أن تُظهر ليس فوائد النظام ) (S/GDPFSفحسب ،بل
تحدد أيضا ً القضايا الصعبة المتعلقة بمختلف القطاعات والتخصصات،
(ج) استعراض أنشطة فرقة الخبراء وتحديد المخاطر على اإلنجازات المتوخاة المزمعة بسبب جائحة
كوفيد 19-والنظر في تدابير تخفيف حدة هذه المخاطر.
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باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله ،عملت اللجنة على اإلعالن النهائي عن تشغيل التحديث الموسمي للمناخ العالمي
ألعضاء المنظمة ) ،(WMOجنبا ً إلى جنب مع لجنة الخدمات ) (SERCOMمن خالل اللجنة الدائمة للخدمات المناخية
) .(SC-CLIوقد نُشر التحديث الموسمي للمناخ العالمي ) (GSCUفي مركز المنظمة ) (WMOالرئيسي للتنبؤات الطويلة
المدى على أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج ) (https://www.wmolc.org/gscuBoard) (LC-LRFMMEفي
الوقت الفعلي منذ كانون األول /ديسمبر  2020بعد عامين تقريبا ً من مرحلة ما قبل النشر التشغيلي في الوقت شبه الفعلي.
وساهم خبراء اللجنة الدائمة ) (SC-ESMPفي إعداد استراتيجية المجلس التعاوني المشترك ) (JCBبين المنظمة )(WMO
واللجنة ) (IOCوالبرنامج العالمي لمراقبة الغالف الجوي ) (GAWتحت إشراف مجلس البحوث ).(RB
3.5

فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات

)(SG-DIP

الرئيسة( Sue Barrell :أستراليا) ،ونائبة الرئيسة( Silvana Alcoz :أوروغواي)
أنهى الفريق الجزء األول من عمله ،وهو ما أسفر عن إعداد مشروع قرار للمؤتمر بشأن السياسة الموحدة
للمنظمة ) (WMOبشأن التبادل الدولي لبيانات نظام األرض .ويتوافق مشروع القرار هذا بشكل جيد مع النهج الشامل
للمنظمة ) (WMOلمراقبة نظام األرض والتنبؤ به بشكل متكامل على النحو المبين في الخطة االستراتيجية
للمنظمة )( (WMOالقرار  – (Cg-18) 2الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية الثامنة عشرة ) .)(2023-2020ويستند
مشروع القرار إلى إرث القرارات الحالية المتعلقة بسياسات البيانات في المنظمة ) ،(WMOمع توسيع نطاق سياسة
بيانات المنظمة ) (WMOوتحديثها لتالئم المتطلبات الحالية والسياق الحالي .ويُقدم مشروع النص إلى الجزء الثالث من
الدورة األولى للجنة ) (INFCOMللنظر فيه وتوصية المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية به كمرفق لمشروع
التوصية .1/5.1.5
3.6

فريق الدراسة المعني برصد المحيطات ونظم البنية التحتية

)(SG-OOIS

الرئيسة( Paula Etala :األرجنتين) ونائب الرئيسة( R. Venkatesan :الهند)
لالطالع على أنشطة فريق الدراسة ) (SG-OOISقبل تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020انظر التقرير النهائي الموجز
المؤقت للجزء الثاني من الدورة األولى للجنة ) 13-9( (INFCOMتشرين الثاني /نوفمبر  ،)2020والذي بين العمل
المنجز بحلول هذا التاريخ ،وهو فهم أنشطة اللجنة الفنية السابقة المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCوالمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMفي مجال الرصدات وإدارة البيانات ،بما في ذلك تحديد
مسؤوليات المجلس التعاوني المشترك لمنع أي تداخل بين فريق الدراسة ) (SG-OOISوالمجلس ) .(JCBوناقش الفريق
اإلنجازات المتوخاة ووافق على خطة عمل تتضمن ثالثة مجاالت تركيز '1' :المتطلبات التنظيمية؛ ' '2ومتطلبات
المستخدمين '3' ،وإدارة البيانات.
ومنذ منتصف تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020ركزت اللجنة على إعداد مقررات من المقرر اتخاذها في الجزء الثالث من
الدورة األولى للجنة ) (INFCOMكما نوقش في إطار البند  5.1.7من جدول األعمال.
وكان فريق الدراسة ) (SG-OOISيجتمع شهريا ً وأحرز تقدما ً في خطة العمل .ووافق الفريق على قائمة النقاط
المواضيعية لتحديد الروابط الوظيفية المثلى التي سيناقشها الفريق خالل األشهر القليلة القادمة .وسيتضمن ذلك على
وجه الخصوص القياسات ،واألدوات والتتبع؛ وشبكات الرصد والمراقبة؛ وإدارة البيانات؛ ونظم النواتج والتنبؤ بشكل
مستمر؛ والمجاالت الشاملة (أي الرصدات األرضية والفضائية)؛ وتطبيقات بيانات المحيطات؛ والبحث واالبتكار.
3.7

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي

الرئيس ( Arni Snorrasonأيسلندا)؛ ونائبة الرئيس ( Shawn Marshallكندا)

)(SG-CRYO
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لالطالع على أنشطة فريق الدراسة ) (SG-CRYOقبل تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020انظر التقرير النهائي الموجز
الموقت للجزء الثاني من الدورة األولى للجنة ) 13-9( (INFCOMتشرين الثاني /نوفمبر .)2020
ومنذ منتصف تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020واصل فريق الدراسة ) (SG-CRYOعمله وفقا ً لالختصاصات المعتمدة في
الجزء األول من الدورة األولى للجنة ) .(INFCOMوتُقدم مجموعة أولى من التوصيات إلى الجزء الثالث من الدورة
األولى للجنة ) ،(INFCOMوتتناول القرارات الواردة في القرار  – (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة
بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية في الفترة المالية القادمة للمنظمة ) ،(2023-2020) (WMOوالقرار (Cg-18) 50
– المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبشأن دمج هذه األنشطة ،التي تساعد على إتاحة
معلومات الغالف الجليدي بغية الوفاء بأهداف الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) ،(WMOفي هيكل عمل
اللجنة ).(INFCOM
وعلى وجه التحديد:
)(1

البند ) 4(2من جدول األعمال – يوصى بإنشاء الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCW-SGفي اللجنة )(INFCOM؛ وسيمك ن ذلك من االنخراط المباشر والفعال مع جميع هياكل
اللجنة ) (INFCOMوالمساهمة في الخطة التشغيلية للمنظمة ) .(WMOووافق على هذه التوصية فريق الخبراء
التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية
العالية ).(EC-PHORS

)(2

البند  5.1.6من جدول األعمال – يوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والسبعين ) (EC-73على
الخطة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWعلى النحو المدمج في الخطة التشغيلية
للمنظمة ) ،(WMOوتناول أهداف محددة بشأن إتاحة رصدات وبيانات الغالف الجليدي لدعم تلبية االحتياجات من
مراقبة نظام األرض والتنبؤ بها ،في جميع خطوط العرض .وسينسق الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) (GCW-SGتحقيق األهداف الواردة في هذه الخطة.

وباإلضافة إلى ذلك ،ركز فريق الدراسة ) (SG-CRYOعلى دور المنظمة ) (WMOفيما يتعلق بأنشطة القطب الجنوبي.
وتم تحديد فرص متزايدة لتوثيق المواءمة مع عمل اللجنة ) (INFCOMبشأن تبادل الرصدات والبيانات ،في سياق
النظام ) (WIGOSوالنظام ).(WIS
وسيواصل فريق الدراسة ) (SG-CRYOعمله وستُقدم توصيات نهائية إلى الدورة الثانية للجنة ) .(INFCOMوسيستمر
تركيز فريق الدراسة ) (SG-CRYOعلى توثيق االحتياجات من معلومات الغالف الجليدي وتوفيرها ألغراض خدمات
محددة في إطار الهدف الطويل األجل رقم  1من الخطة االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOمثل الهيدرولوجيا والخدمات
المناخية وخدمات الجليد البحري والحد من مخاطر الك وارث وما إلى ذلك فيما يتعلق بالمناطق القطبية والمناطق
الجبلية العالية.
وستوضع التوصيات النهائية لفريق الدراسة ) (SG-CRYOفي إطار النظام ) ،(WIGOSوالنظام ) (WISوالنظام ).(GDPFS
3.8

فريق الدراسة المعني بتنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية

)(SG-GBON

الرئيس( Stefan Klink :ألمانيا)؛ ونائب الرئيس( Pascal Waniha :تنزانيا)
بعد الجزء الثاني من الدورة األولى للجنة ) ،(INFCOMيتنظر فريق الدراسة ) (SG-GBONحاليا ً تعقيبات أعضاء
المنظمة ) (WMOعلى مشروع أحكام الشبكة ) (GBONلكي يبت فيها المؤتمر االستثنائي في عام  .2021وحضر رئيس
فريق الدراسة ورئيسه المشارك اجتماعات اللجنة الدائمة ) (SC-ONوبدأ كالهما مع رئيس اللجنة الدائمة ) (SC-ONفي
استكشاف الدور المستقبلي للجنة الدائمة ) (SC-ONفيما يتعلق بالشبكة ).(GBON

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

196

3.9

فريق الدراسة المشترك بين المنظمة ) ،(WMOولجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوالمجلس الدولي للعلوم ) (ISCوالمعني بالنظام العالمي
لرصد المناخ )(JSC-GCOS

الرئيس( CHAO Qingchen :المنظمة ) ،)(WMOوالرئيس المشارك( Martin Visbeck :اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) /(IOCالمجلس الدولي للعلوم ))(ISC
يخضع تشكيل الفريق لموافقة المجلس التنفيذي والهيئات الرئاسية للمنظمات األخرى المشاركة في الرعاية.
وبدأ الفريق عمله في كانون األول /ديسمبر  2020بعد اتفاق أربعة جهات مشاركة في الرعاية على أعضائه.
وفي اجتماع أوليُ ،
شكلت أربعة فرق فرعية للنظر في جوانب مختلفة من المهمة :استعراض مصادر التمويل،
واستعراض نطاق الوالية ،إمكانية تنقيح مذكرة التفاهم ،وتحليل نقاط الضعف ومواطن القوة والفرص والتهديدات
) (SWOTفي الترتيبات الحالية .ويهدف فريق الدراسة المشترك إلى جمع هذه الفرق الفرعية األربعة معا ً بحلول نهاية
آذار /مارس  2021إلعداد استعراض قصير للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSوسيشكل ذلك أساس المقترحات
التي سيقدمها الفريق في وقت الحق من عام .2021

المقرر

(INFCOM-1) 15

اعتماد القرارات بتوافق اآلراء ودون مناقشة
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى المقرر  - (INFCOM-1) 3اعتماد مشاريع المقررات والتوصيات التي أوصى بها رئيس اللجنة )،(INFCOM
وقد نظرت في المعايير المؤقتة التي يتبعها رئيس اللجنة ) (INFCOMوفريق اإلدارة التابع للجنة ،والمدرجة في المرفق
األول لهذا المقرر،
تقرر أن تعتمد بتوافق اآلراء ودون مناقشة مشاريع القرارات الواردة في المرفق الثاني لهذا المقرر.
انظر مرفقي هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
المقرر  (INFCOM-1) 3طلب " ...من رئيس اللجنة ) (INFCOMأن يعد ،بالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(SERCOMأحكام
النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم  )1240المتعلقة بمعايير اختيار بنود جدول األعمال على اعتبار
أنها توافقية ،والمتعلقة كذلك بشروط فتح باب النقاش ،وأن يعرضها على الدورة المقبلة للجنة للنظر فيها".
وقد اتفق رئيسا اللجنتين الفنيتين على المعايير المؤقتة الواردة في المرفق األول لهذا المقرر .وبعد أن يستعرضها الجزء
الثاني من الدورة األولى للجنة الخدمات )) (SERCOM-1(IIوالجزء الثالث من الدورة األولى للجنة البنية التحتية
)) ،(INFCOM-1(IIIستعد األمانة توصية تُعرض على لجنة التنسيق الفني ) (TCCقبل أن يعتمدها المجلس التنفيذي في
دورته الثالثة والسبعين.
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وأعد رئيس اللجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع فريق اإلدارة ،قائمة القرارات الواردة في المرفق الثاني لهذا المقرر
العتمادها بتوافق اآلراء ودون مناقشة وفقا ً للمعايير المبينة في المرفق األول لهذا المقرر .وسيقدم رئيس اللجنة
) (INFCOMمشروع المقرر هذا خالل اليوم األول من الدورة العتماده .ويمكن ألعضاء اللجنة أن يطلبوا حذف أي من
القرارات المدرجة في القائمة وطرحها على بساط النقاش ،إما بإرسال طلبهم إلى  ،plenary@wmo.intوإما بتقديمه في
أثناء مناقشة البند  2من جدول األعمال.

المرفق األول للمقرر

(INFCOM-1) 15

المعايير المؤقتة للقرارات التوافقية (دون مناقشة)
استناداً إلى الالئحة العامة ،ينبغي عادة مناقشة الوثائق التي تنطوي على المسائل التالية:
•

تغييرات على الالئحة الفنية (انظر المادة ( 49ج) ' '1من الالئحة العامة)؛

•

مبادرات تؤثر على برنامج العمل (من حيث الموارد أو الجهود التي تبذلها فروع متعددة) (انظر المادة ( 49ج)
' '2من الالئحة العامة)؛

•

التعاون مع هيئات خارجية (انظر المادة ( 49ج) ' '3من الالئحة العامة)؛

•

مبادرات ذات تأثير /مخاطر عالية بالنسبة إلى األعضاء (انظر المادة ( 49ج) ' '4من الالئحة العامة).

مع مراعاة المبادئ العامة المذكورة أعاله ،اتبع رئيس اللجنة ) (INFCOMوفريق اإلدارة التابع للجنة المعايير التالية في
إعداد قائمة القرارات التي سيعتمدها الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة )) (INFCOM-1(IIIبتوافق اآلراء ودون مناقشة:

نوع القرار
قرارات /مقررات عامة

مقررات خاصة ببرنامج عمل اللجنة

مقررات أخرى ذات طابع إداري أو
إجرائي

الشروط الواجب توافرها
•

مسألة داخلية للجنة الفنية

•

تأثيرها ومخاطرها محدودة على األعضاء

•

ال توجد آثار مالية (األعضاء ،األمانة)

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

•

تعديل محدود على برنامج العمل الذي سبق أن اعتمدته اللجنة
بموجب قرار

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

•

تتعلق بالموافقة على مواصلة إعداد مذكرات مفاهيمية أو مسودات،
و(إعادة) جدولة لقاءات وما إلى ذلك

•

مشفوعة بمعلومات أساسية كافية

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة
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الشروط الواجب توافرها

نوع القرار
توصيات متعلقة بتغييرات على المراجع

توصيات متعلقة بتغييرات على األدلة

توصيات ال تتعلق بمتطلبات فنية تنطوي
على التزامات لألعضاء
توصيات أخرى

•

تتعلق بالممارسات واإلجراءات الموصى بها ،وليس الممارسات
القياسية ،والمالحظات والملحقات بالالئحة الفنية ،أو تنطوي على
تغييرات تحريرية أو تغييرات طفيفة على الالئحة الفنية

•

تتعلق بتغييرات وافقت عليها بالفعل منظمات شريكة بالتشاور مع
المنظمة )(WMO

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

•

خضعت المواد بالفعل الستعراض من خالل آلية حكومية دولية
أخرى ،أو على يد اللجنة الفنية بالمراسلة

•

تتعلق بتغييرات تحريرية أو تغييرات طفيفة ناجمة عن إدخال
تغييرات على المراجع

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

•

مشفوعة بمعلومات أساسية كافية

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

•

مسألة معروف بين أعضاء المنظمة ) (WMOأنها توافقية جداً

•

تؤكد مشاورات سابقة مع هيئات مختصة أخرى (مثل اللجنة
) ،(INFCOMواالتحادات اإلقليمية ،واألفرقة التابعة للمجلس التنفيذي،
ومجلس البحوث) الطابع التوافقي لمشروع المقرر

•

اقترحها رئيس اللجنة ) (INFCOMعقب التشاور مع فريق اإلدارة

مالحظة :أي وثيقة مقترحة لالعتماد دون مناقشة يمكن أن تُطرح للمناقشة بنا ًء على طلب أي عضو في اللجنة ،إذا رئي
أن المعايير أعاله غير مستوفاة.

المرفق الثاني للمقرر

(INFCOM-1) 15

قرارات معروضة على الجزء الثالث من الدورة األولى للجنة
العتمادها بتوافق اآلراء ودون مناقشة
رقم الوثيقة

القرار

))(INFCOM-1(III

العنوان

)1(2

المقرر

)1/1(2

أساليب العمل الخاصة بتسيير أعمال الدورة اإلنترنتية

)2(1

المقرر

)1/2(1

تقرير رئيس اللجنة الفنية

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

رقم الوثيقة

القرار

العنوان

3

القرار

1/3

استعراض قرارات ومقررات الدورة الثالثة والسبعين
للمجلس التنفيذي المتعلقة باللجنة )(INFCOM

)4(1

القرار

)1/4(1

برنامج عمل اللجنة

)(INFCOM

)5.1.2(1

المقرر

)1/5.1.2(1

تعيين مختبر تابع للمنظمة ) (WMOللرصد المتكامل
األرضي القاعدة لألحوال الجوية ،تشانغشا (الصين)

)5.1.2(1

المقرر

)2/5.1.2(1

تعيين مركز رائد تابع للمنظمة ) (WMOمعني بقاعدة
تجارب علوم األرصاد الجوية البحرية ،بوهي (الصين)

)5.1.7(1

المقرر

)1/5.1.7(1

الروابط الوظيفية المثلى إلدارة رصدات وبيانات
األحوال الجوية البحرية

)5.2.1(2

التوصية

)1/5.2.1(2

جمع المعدالت المناخية القياسية

)5.2.1(3

التوصية

)1/5.2.1(3

متطلبات الخدمات المناخية لتحديث مرجع اإلطار
العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
)(HQ-GDMFC

5.2.2

المقرر

1/5.2.2

توصيات فريق التنسيق الهيدرولوجي

6.2

القرار

1/6.2

استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيكل
السابق للجنة ،وتقييم تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة

المقرر

(INFCOM-1) 16

استعراض قرارات ومقررات الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي
المتعلقة بلجنة البنية التحتية )(INFCOM
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
وقد بحثت اإلجراءات التي اتخذها رئيس فريق اإلدارة التابع لها استجابةً لطلبات الدورة الثانية والسبعين للمجلس
التنفيذي،
وإذ تشير إلى أن جميع ردود اللجنة تتفق مع الجدول الزمني لكل منها،
تقرر تأييد جميع اإلجراءات المتخذة ،على النحو المبين في مرفق هذا المقرر.

199
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انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :وفقا ً للمادة ( 6.10.1ط) من النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم  ،)1240ينبغي أن
يتضمن جدول أعمال دورة اللجنة الفنية استعراضا ً لقرارات المجلس التنفيذي المتعلقة باللجنة.
ويتضمن الجدول الوارد في مرفق هذا المقرر مقتطفات من القرارات والمقررات التي اعتمدتها الدورة الثانية والسبعون
للمجلس التنفيذي ،وتبين هذه المقتطفات تفصيالً الطلبات الموجهة إلى لجنة البنية التحتية ) .(INFCOMويلخص العمود
األخير من الجدول اإلجراءات التي اتخذها رئيس فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMاستجابةً لتلك الطلبات.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
مرفق المقرر
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(INFCOM-1) 16

اإلجراءات المتخذة حيال قرارات ومقررات الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي والمتعلقة بلجنة البنية التحتية
قرار
المجلس
التنفيذي
القرار
(EC-72) 1

العنوان

التنسيق الفعال بين االتحادات
اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس
البحوث

المهام المطلوبة من اللجنة

)(INFCOM

)(INFCOM

اإلجراءات المتخذة حتى آذار /مارس

2021

تم تناول الطلب في القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء
يقرر أن تتشاور اللجنتان الفنيتان ومجلس البحوث ،بدعم من
األمانة ،مع االتحادات اإلقليمية ،وأن تطلعها على خطط عملها ،لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات (لجنة البنية التحتية)
قبل إقرارها ،لضمان مواءمة خطط العمل مع احتياجات
وأولويات االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOولضمان
مراعاة متطلبات التنفيذ في التخطيط اإلقليمي؛
يطلب من رؤساء اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث واالتحادات
اإلقليمية (1) :تقييم فعالية التواصل والعالقة بينها خالل دورات
الهيئات التابعة لها ،وإبالغ المجلس التنفيذي بذلك حسب
الحاجة؛ ) (2ضمان مشاركة المرافق الوطنية للهيدرولوجيا
والمستشارين الهيدرولوجيين اإلقليميين والمستشارين
الهيدرولوجيين على النحو المالئم في أنشطة الهيئات التابعة
لها؛ ) (3ضمان مشاركة الممثلين اإلقليميين ،بمن فيهم ممثلو
المراكز اإلقليمية ،مشاركة فعالة في أنشطة الهيئات الفرعية
للجنتين الفنيتين ومجلس البحوث؛

تم تناول الطلب في المقرر – (INFCOM-1) 11
تنسيق لجنة البنية التحتية ) (INFCOMمع الهيئات
األخرى

يحث رئيسي اللجنتين الفنيتين على النظر في المشاركة في
اجتماعات دورات كل هيئة ،وعلى النظر في المشاركة عن بعد
إذا تعذرت المشاركة الشخصية.

شارك رئيس اللجنة ) (INFCOMفي جميع دورات
اللجنة ) (SERCOMواالتحادات اإلقليمية وقت كتابة
هذا التقرير ،وكذلك في اجتماعات فريقي اإلدارة
التابعين للجنتين الفنيتين ،ولجنة التنسيق الفني.

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى
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قرار
المجلس
التنفيذي

العنوان

المهام المطلوبة من اللجنة

)(INFCOM
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كما عقدت اجتماعات غير رسمية منتظمة بين رئيسي
اللجنتين ) (INFCOMو) ،(SERCOMومع رئيس
مجلس البحوث.
وأخيراً ،شارك رئيس اللجنة ) (INFCOMفي
اجتماعات فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي
والمعنية باالستعراض الشامل للمفهوم اإلقليمي
للمنظمة ) ،(WMOبصفته عضوا ً فيها.
القرار
(EC-72) 4

تعزيز الخدمات البحرية

يطلب:
) (2من  ...اللجنتين الفنيتين ،ومجلس البحوث ،وفريق تطوير
القدرات ،والمجلس التعاوني المشترك بين المنظمة )(WMO
واللجنة ) ،(IOCأن تقوم بما يلي( :أ) المساهمة بالمشورة أو
بالخبرة ،عند الطلب ،بشأن المسائل التي نوقشت في الندوة،
عندما تكون ذات صلة بوالياتها ،بما في ذلك تقديم تعليقات
وتوصيات بشأن أي معلومات مطلوبة؛ (ب) ضمان التنسيق
الفعال للمعلومات لسد االحتياجات على الصعيد اإلقليمي،
واالستجابة الفنية المالئمة من جانب المنظمة )(WMO؛
(ج) المساهمة في الخبرة الفنية والمشورة (استرشاداً باللجنة
الدائمة ) ،)(SC-MMOوفي المساعدة اإلقليمية المطلوبة لتسهيل
ودعم سد الفجوة في وعي أصحاب المصلحة وفي تدريبهم ،بما
يشمل توفير خبراء فنيين للمساعدة في الدورة الدراسية للمنظمة
) (WMOالمعنونة ’تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس البحري‘،
وبالتالي تعزيز كفاءات األعضاء في مجال الطقس البحري

يتعلق هذا الطلب في معظمه باللجنة ).(SERCOM
وتُقدم الخبرة بنا ًء على الطلب وعلى أساس مخصص
فيما يتعلق بالبنية التحتية.
من المقرر مبدئيا ً أن تعقد الندوة في عام .2022
ويجري التصدي لإلجراءات الجارية المتخذة من أجل
اللجنة الدائمة ) (SC-MMOوالمتخذة بواسطتها.
ستعمم الدورة التدريبية في جميع األقاليم خالل
السنوات األربع المقبلة.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
قرار
المجلس
التنفيذي
القرار
(EC-72) 6

القرار
(EC-72) 7

القرار
(EC-72) 8

العنوان

المهام المطلوبة من اللجنة

)(INFCOM
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المرحلة التجريبية للتبادل الدولي
للبيانات المناخية اليومية

يطلب من لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن تقوم ،بالتعاون مع
لجنة الخدمات ) ،(SERCOMبما يلي (1) :اإلشراف على إعداد
وتنسيق مرحلة ما قبل التشغيل للتبادل الدولي للبيانات المناخية
اليومية؛ ) (2تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن التقدم
المحرز في مرحلة ما قبل التشغيل بهدف تنفيذها التشغيلي
الكامل في الوقت المناسب؛

استهلت فرقة الخبراء المعنية بالبيانات
والتابعة للجنة الدائمة إلدارة البيانات وتكنولوجيا
البيانات ) (SC-IMTالتابعة للجنة )(INFCOM
استعراضا ً لتسلسل النموذج العالمي الثنائي لتمثيل
بيانات األرصاد الجوية ) (BUFRللبيانات المناخية
اليومية ) ،(DAYCLIوفقا ً للمتطلبات التي قدمتها اللجنة
الدائمة للخدمات المناخية ) (SC-CLIالتابعة للجنة
) ،(SERCOMوالمقرر االنتهاء منه بإجراء المسار
السريع 2021-2؛ وقد بدأ التبادل التجريبي للبيانات
ويجري استعراضه؛ ويجري استحداث أدوات
المراقبة استعداداً لمرحلة ما قبل التشغيل.

تحديث آلية االعتراف بمحطات
رصد المناخ طويلة األمد

يطلب من لجنة التنسيق الفني ) (TCCأن تنظم عملية الستعراض
آلية المنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات الرصد طويلة األمد
في إطار هيكل الحوكمة الجديد للمنظمة ) ،(WMOوأن تقدم
اقتراحا ً إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي يبرز دور
اللجنتين الفنيتين الجديدتين في مواصلة تطوير اآللية ،ويرمي
إلى تجسيد آلية االعتراف في الالئحة الفنية للمنظمة )(WMO

اعتمدت اللجنة ) (SERCOMالتوصية ،(SERCOM-1) 3
التي توصي المجلس التنفيذي باعتماد آلية االعتراف
المحدثة بمحطات الرصد طويلة األمد وخارطة
الطريق لمواصلة تطوير اآللية.

التعاون مع الرابطة الدولية للنقل
الجوي ) (IATAفي تطوير برنامج
نظام إعادة بث بيانات األرصاد
الجوية الصادرة من الطائرات

يطلب من لجنة البنية التحتية ) (1) :(INFCOMأن تستعرض
وتستكمل سياسة البيانات ،وأن تعرضها على الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي؛ ) (2أن تنهض بالدور
ً
والمسؤولية عن تنسيق إنشاء البرنامج ) (WICAPوفقا لخطة
تنفيذه ،و بالتعاون مع الرابطة الدولية ) (IATAواالتحادات

مشروع سياسة بيانات البرنامج ) (WICAPالمقدم بها
التوصية  (INFCOM-1) 5للدورة الثالثة والسبعين
للمجلس التنفيذي

)(ET-Data

تتولى فرقة الخبراء المشتركة المعنية بنظم الرصد

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى
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قرار
المجلس
التنفيذي

العنوان

المهام المطلوبة من اللجنة

)(INFCOM

)(WICAP

اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأن تقدم تقريرا ً إلى المجلس
التنفيذي بصورة منتظمة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ
البرنامج )(WICAP؛

تأجيل المقارنة الدولية الثالثة عشرة
ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر

يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تستعرض التقييمات المؤقتة
التي يجريها المركز العالمي لقياس اإلشعاع ) (WRCللمجموعة
المعيارية العالمية ) (WSGوالمجموعة المعيارية العالمية
لألجهزة العاملة باألشعة تحت الحمراء )(WISG؛

اإلجراءات المتخذة حتى آذار /مارس

2021

من على متن الطائرات ) (JET-ABOالتي أنشأتها
اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة
) (SC-ONالتابعة للجنة ) ،(INFCOMالمسؤولية عن
فرقة الخبراء للبرنامج ).(TT-WICAP
انظر أيضا ً المقرر  - (INFCOM-1) 18خطة لمشروع
إيضاحي عالمي بشأن استخدام منظومة الطائرات
بدون طيار ) (UASفي األرصاد الجوية التشغيلية

القرار
(EC-72) 9

من المقرر مؤقتا ً عقد المقارنة الدولية الثالثة عشرة
ألجهزة قياس إشعاع الشمس المباشر (بيرليومتر)
) ،(IPC-XIIIوالمقارنة الدولية الثالثة ألجهزة قياس
اإلشعاع األرضي (بيرجيومتر) ) ،(IPgC-IIIوالمقارنة
الخامسة لألجهزة ذات الفلتر لقياس اإلشعاع
) ،(FRC-Vفي أيلول /سبتمبر – تشرين األول /أكتوبر
 ،2021في دافوس .و ُكلفت فرقة الخبراء المعنية
بمراجع اإلشعاع ) (ET-RRباإلشراف على أنشطة
المركز العالمي لإلشعاع ) (WRCالمتعلقة بإجراء
تقييم تمهيدي داخلي ألدوات المجموعة )(WSG
والمجموعة ) .(WISGويُتوقع أن يكون تقريرا
الفريقين المعنيين بالمعايير جاهزين لكي تستعرضهما
اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع )(SC-MINT
التابعة للجنة ) (INFCOMفي الفصل الثاني من عام
 .2021ولم تبلغ المراكز اإلقليمية /الوطنية لإلشعاع
حتى اآلن عن أي مشاكل تتعلق بضمان إمكانية

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
قرار
المجلس
التنفيذي

العنوان

المهام المطلوبة من اللجنة

)(INFCOM
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التتبع.
المقرر
(EC-72) 7

المقرر
(EC-72) 9

سياسة المنظمة ) (WMOالخاصة
بالبيانات

يطلب من لجنة البنية التحتية أن تضع ،بالعمل الوثيق مع لجنة
الخدمات ومجلس البحوث والهيئات األخرى ،الصيغة النهائية
لنص مشروع القرار من خالل أعمال الفريق )،(SG-DIP
والمشاورات المزمعة ألصحاب المصلحة ،والمؤتمر الخاص
بالبيانات التي تعتزم المنظمة ) (WMOعقده في تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2020وأن تعرض مشروع النص على الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي لتقديم توصية إلى المؤتمر
االستثنائي للمنظمة ) (WMOباعتماده؛ ويطلب أيضا ً من لجنة
البنية التحتية أن تواصل  -من خالل الدورات المقبلة للجنة
) (TCCواللجنة ) - (PACإطالع المجلس التنفيذي على تطورات
مشروع القرار الخاص بسياسة البيانات.

تفعيل التنبؤات الموسمية الموضوعية يطلب من( :د) لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(لجنة البنية التحتية) ،ولجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ
والنواتج المعدة خصيصا ً على
والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
النطاقات دون اإلقليمية
الخدمات) ،توفير التنسيق الفني لتنفيذ االقتراح؛

تم تناول هذا الطلب في التوصية
بشأن السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات
نظام األرض دولياً.
(INFCOM-1) 18

يعمل الفريق ) (SG-DIPعن كثب مع اللجان الدائمة
وأفرقة الدراسة التابعة للجنة ) ،(INFCOMويتشاور
مع اللجنة ) (SERCOMومجلس البحوث على إعداد
السياسة.
عُقد مؤتمر البيانات بعد فترة قصيرة من انعقاد الجزء
الثاني من الدورة األولى للجنة ) (INFCOMفي كانون
األول /ديسمبر .2020

يبين المطبوع توجيهات بشأن الممارسات العملية
للتنبؤات الموسمية الموضوعية (مطبوع المنظمة رقم
 ،)1246طبعة  ،2020الخطوات الالزمة لالنتقال من
التوقعات المناخية الموسمية الذاتية إلى الموضوعية.
وتعمل اللجنة ) (INFCOMمع اللجنة ) (SERCOMفي
مجاالت تحديد متطلبات تبادل المدخالت والبيانات/
النواتج الفنية ،والمعايير والممارسات ذات الصلة في
الالئحة الفنية ،من خالل مراكز النظام )(WIGOS
والنظام ) (WISوالنظام ) ،(GDPFSلتيسير تنفيذ
التنبؤات الموسمية الموضوعية.
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اعتمدت اللجنة ) (SERCOMالقرار - (SERCOM-1) 5
التنسيق الفني لتوجيه تفعيل التنبؤات الموسمية
الموضوعية والنواتج المخصصة على نطاقات دون
إقليمية
المقرر
(EC-72) 12

المقرر
(EC-72) 13

توصيات لتنقيح استراتيجية المنظمة
) (WMOلتطوير القدرات

يقرر أن يطلب من فريق تطوير القدرات ) (CDPالتابع له ما
يلي( :أ) استعراض استراتيجية المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية لتطوير القدرات( 2015 ،مطبوع المنظمة رقم ،)1133
بالتنسيق مع اللجنتين الفنيتين ومجلس البحوث والمجلس
التعاوني المشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواالتحادات اإلقليمية ،ومع
مراعاة إصالح المنظمة ) (WMOواألولويات اإلقليمية،
واالحتياجات واالتجاهات الناشئة ،في التنفيذ أو الدعم؛

عين رئيس اللجنة ) (INFCOMبشكل مؤقت السيدة
 Jennifer Miltonكممثلة للجنة ) (INFCOMفي فريق
تطوير القدرات ) ،(CDPوهي تقدم مدخالت اللجنة
) (INFCOMفي الفريق ).(CDP

تطوير الكفاءات والخبرات األساسية
والمحافظة عليها

) (2أن يطلب من االتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين ومجلس
البحوث ما يلي( :أ) المساهمة في وضع الصيغة النهائية لتنقيح
كل من المجموعة ) (BIP-Mوالمجموعة ) (BIP-MTمن خالل
المساهمة باستعراض الخبراء لمقترحات التنقيح ،وتقديم
تعليقات وتوصيات بشأن هذه المقترحات؛ (ب) اشتراط توثيق
التزام المناهج الدراسية لمؤسسات التدريب اإلقليمية ،بما فيها
المراكز ) (RTCsالتابعة للمنظمة ) ،(WMOبمعايير المنظمة
) (WMOالمبينة في الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
فيما يتعلق بتنفيذ مجموعة برامج التعليم األساسي )(BIPs
للمنظمة ) (WMOوأطر الكفاءات؛ (ج) المساهمة في الخبرة
والمشورة الفنيتين (استرشاداً باللجنة الدائمة لخدمات األرصاد
الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية ) ،)(SC-MMOوفي

تعمل اللجنة ) (INFCOMعلى االستجابة للطلبات على
أساس مخصص.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
قرار
المجلس
التنفيذي

العنوان

المهام المطلوبة من اللجنة
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المساعدة اإلقليمية الالزمة لتسهيل ودعم الدورة التدريبية
المعنونة "تعزيز خدمات التنبؤ بالطقس البحري" ،وبالتالي
تعزيز فرص التعلم للمشاركين.
المقرر
(EC-72) 14

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد
الجوية ) (IMOوالجوائز األخرى

) (4اختيار المرشحين
(أ) يدعو رئيس اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع
) (SC-MINTالتابعة للجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع رئيس
اللجنة ) ،(INFCOMثالثة من العلميين المرموقين في مجال
أدوات وطرق الرصد للعمل كمقيمين لكل من الجائزتين؛

اقترحت اللجنة ) ،(SC-MINTبالتشاور مع رئيس
اللجنة ) ،(INFCOMمقيِّمين.
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المقرر
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المتطلبات من البيانات الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر اعتماد المتطلبات من البيانات الساتلية ألغراض التنبؤ العددي
العالمي بالطقس ،وإدراكا ً لضرورة إجراء تحديثات في المستقبل للمتطلبات من البيانات الساتلية ألغراض التنبؤ العددي
العالمي بالطقس ،تقرر أيضا تحديد آلية لنشر مرفق هذا المقرر الذي يؤيد التحديثات المقبلة ،وعرضه على الدورة
المقبلة للنظر فيه.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
)(1

القرار  – (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONالذي يتناول شبكة الرصد األساسي العالمية وهي
مجموعة فرعية من النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSتُستخدم باالقتران مع النظام الفرعي الفضائي القاعدة ونظم الرصد السطحية القاعدة األخرى التابعة
للنظام ) ،(WIGOSللمساهمة في الوفاء بمتطلبات التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،بما في ذلك إعادة التحليل لدعم
مراقبة المناخ،

)(2

المقرر  – (EC-70) 39نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر في المنظمة ) (WMOبشأن السياسات الرفيعة
المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل ،الذي يطلب فيه المجلس التنفيذي ،مقراً بأن الرصدات الفضائية القاعدة
تؤدي اآلن دوراً بالغ األهمية في قدرة جميع األعضاء على تقديم خدمات حيوية للمساعدة على إنقاذ األرواح
وحماية الممتلكات وتعزيز النمو االقتصادي وستستمر في تأدية هذا الدور ،أن تُعالج هذه الرصدات في إطار
سياسات تبادل البيانات الدولية،

)(3

المقرر  – (EC-70) 38إعداد موقف المنظمة ) (WMOبشأن البيانات الساتلية الحيوية ،الذي طلب فيه المجلس
التنفيذي من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تستكمل ورقة الموقف التي تحدد ،من منظور مستخدمي السواتل،
أنواع البيانات الساتلية التي ينبغي اعتبارها حيوية لحماية األرواح والممتلكات،

)(4

ال تتناول الشبكة ) (GBONسوى البيانات السطحية القاعدة والبيانات في الموقع التي تساهم في الوفاء بمتطلبات
التنبؤ العددي العالمي بالطقس الذي يدعم تطبيقات المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إعادة التحليل لدعم مراقبة
المناخ ،ومع ذلك يلزم بذل جهود مماثلة إلنشاء البيانات الفضائية القاعدة الضرورية المكملة للشبكة ).(GBON

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
مرفق المقرر
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(إدارة البنية التحتية بالمنظمة ) ،(WMOمسودة 9 ،آذار /مارس )2021

ملخص تنفيذي
تزايد الطلب على مزيد من البيانات والنواتج الساتلية المتقدمة لدعم الخدمات في جميع مجاالت أنشطة المنظمة
) ،(WMOوالمتطلبات من البيانات الساتلية المتطورة لدعم التطورات في نمذجة نظام األرض والتنبؤ به ،بما في
ذلك تكامل البيانات الداعمة المتعددة التخصصات ،وكذلك تنوع مقدمي البيانات ،قد أثار اهتماما ً متجدداً بقضية
الوصول إلى البيانات وتوافرها .وبناء على ذلك ،دعا المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته الثامنة عشرة
) (Cg-18إلى إجراء استعراض لقرارات المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالبيانات على النحو الوارد في القرارات 40
و 25و .60وباإلضافة إلى ذلك ،أنشأت المنظمة ) (WMOفي الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية ) (Cg-18شبكة الرصد األساسي العالمية ) .(GBONوهذه الشبكة ) (GBONعبارة عن مجموعة فرعية
من النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSتُستخدم باالقتران
مع النظام الفرعي الفضائي القاعدة ونظم الرصد السطحية القاعدة األخرى التابعة للنظام ) ،(WIGOSللمساهمة
في الوفاء بهذه المتطلبات.
وتعمل هذه الوثيقة بمثابة استجابة المنظمة ) (WMOلإلجراء رقم  47.02الخاص بفريق تنسيق سواتل األرصاد
الجوية ) (CGMSالمتمثل فيما يلي "تقدم المنظمة ) (WMOتقرير ًا في االجتماع القادم للفريق ) (CGMSبشأن

المتطلبات األساسية من النواتج الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،لبدء مناقشة مع الفريق
) (CGMSبشأن حالة تقديم هذه الرصدات والتحسينات الممكنة في المستقبل وإدراجها في الوثيقة األساسية
للفريق ) ."(CGMSوتعكس هذه الوثيقة موقف المنظمة ) (WMOمن المتطلبات من البيانات الساتلية األساسية
كما عبرت عنها دوائر التنبؤ العددي العالمي بالطقس وتحدد البيانات األساسية واإلضافية ومتطلبات المستخدم
ذات الصلة الالزمة الستكمال الشبكة ) (GBONفي استيفاء نظام الرصد األساسي ألغراض التنبؤ العددي
العالمي بالطقس .وفي حين أن هذه الوثيقة ال تتناول إال بيانات المستوى  1والمستوى  ،2فيجوز النظر في
إدراج نواتج المستوى األعلى (المستوى  3والمستوى  )4في المستقبل .وبينما يدعم التنبؤ العددي العالمي
بالطقس العديد من مجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOال تتناول هذه الورقة متطلبات مستخدمي الرصدات
في مجاالت التطبيق األخرى بخالف تلك التي يتم استيفاؤها من خالل استخدامها في التنبؤ العددي العالمي
بالطقس ،ويوصى بمعالجتها في أوراق مواقف منفصلة.

مقدمة
أسفرت التطورات المكثفة في االستشعار عن بُعد على مدار العقود الثالثة الماضية عن رصدات أكثر تقدما ً وتنوعا ً
وسريعة .وهذا األمر ،إلى جانب الحاجة المتزايدة لبيانات تخص فروع متعددة لدعم التنبؤ العددي العالمي بالطقس
بهدف دعم نمذجة نظام األرض والتنبؤ به ،وكذلك تنويع مقدمي البيانات والتطبيقات الجديدة للتنبؤ العددي العالمي
بالطقس ،من قبيل إعادة تحليل المناخ ،قد أثار اهتماما ً متجدداً بقضية الوصول إلى البيانات وتوافرها .ويعتمد نهج نظام
األرض في التنبؤ العددي العالمي بالطقس اعتماداً كبيراً على البيانات الساتلية على النحو المحدد في رؤية النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام  ( 2040مطبوع المنظمة رقم ( )1243يُشار إليها فيما بعد برؤية
النظام ) (WIGOSفي عام .)2040
ويتضمن التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPفي ورقة الموقف الجوانب المتعلقة بالتنبؤ العددي بالطقس في نظام األرض
التي تدعم الغاية من التنبؤ التشغيلي بالطقس ،ولكنه في هذه الورقة يستبعد التنبؤ العددي لنظام األرض في حد ذاته.
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ومن المهم إدراك أن التنبؤ بالطقس يحتاج اآلن إلى وصف لنظام األرض الكامل وبالتالي يستلزم رصدات نظام
األرض.
وتستخدم ورقة الموقف هذه بعض المصطلحات المتسقة مع تسميات رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  .2040وفي رؤية
النظام ) (WIGOSفي عام  ،2040يُعرف مصطلح "أساسية" لتحديد متطلبات المستخدم من البيانات والنواتج الساتلية
التي تطلبها أحدث نظم التنبؤ العددي العالمي بالطقس لدعم مجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك حماية
األرواح والممتلكات .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تشغل الوكاالت الوطنية والدولية رصدات مبتكرة قد ال تكون متوخاة في
الرؤية وقد تتيحها على أن يستخدم بعضها الحقا ً في التنبؤ العددي العالمي بالطقس .وال يوجد التزام بهذه األمور في
رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  ،2040ولذا فهي ليست أساسية ،ولكنها تصبح ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين .ويصف
المصطلح "إضافية" هذه البيانات والنواتج الساتلية .فبمجرد أن يحدد التنبؤ العددي العالمي بالطقس ويستخدم هذه
البيانات والنواتج ،فإن متطلبات المستخدم من هذه البيانات والنواتج هي نفس المتطلبات من الرصدات األساسية،
بغية دعم برامج المنظمة ) (WMOعلى المستويات العالمي واإلقليمي والوطني لمساعدة األعض اء اآلخرين على
توفير الخدمات في بلدانهم.
وعالوة على ذلك ،تدمج هذه الوثيقة المبادئ األساسية التي توصي المنظمة ) (WMOوكاالت الفضاء بالنظر فيها فيما
يتعلق بجمع وتوفير البيانات الساتلية األساسية الستكمال الشبكة ) (GBONفي تلبية االحتياجات األساسية للتنبؤ العددي
العالمي بالطقس الذي يدعم األرصاد الجوية التطبيقية ومجاالت التطبيق األخرى .وينبغي اإلشارة إلى أن االستغالل
الكامل لقدرات الرصدات الفضائية القاعدة ال يمكن أن يحدث إال إذا كان مدعوما ً برصدات مناسبة عالية الجودة في
الموقع ورصدات سطحية القاعدة على نحو ما تقدمه الشبكة ) (GBONوالشبكات األخرى من قبيل النظام العالمي لرصد
المحيطات.

الغرض من هذه الوثيقة
تعمل ورقة الموقف هذه بمثابة استجابة المنظمة ) (WMOلإلجراء رقم  47.02الخاص بفريق تنسيق سواتل األرصاد
الجوية ) (CGMSالمتمثل فيما يلي "تقدم المنظمة ) (WMOتقرير ًا في االجتماع القادم للفريق ) (CGMSبشأن المتطلبات

األساسية من النواتج الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،لبدء مناقشة مع الفريق ) (CGMSبشأن حالة تقديم
هذه الرصدات والتحسينات الممكنة في المستقبل ،وإدراجها في الوثيقة األساسية للفريق )."(CGMS
وتعكس ورقة الموقف هذه متطلبات المستخدمين من البيانات الساتلية األساسية واإلضافية الموصى بها لدعم التنبؤ
العددي العالمي بالطقس ،وتحدد البيانات الساتلية األساسية المطلوبة للتنبؤ العددي العالمي بالطقس على النحو المبين في
الجدولين أدناه :البيانات الساتلية األساسية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس والبيانات الساتلية اإلضافية ألغراض
التنبؤ العددي العالمي بالطقس .وعالوة على ذلك ،تقدم ورقة الموقف هذه ألعضاء الفريق ) (CGMSقائمة موحدة
للمبادئ والمعايير وأفضل الممارسات المستمدة من مطبوعات المنظمة ) (WMOالرئيسية األكثر ارتباطا ً بمقدمي
األجزاء الفضائية .وفي حين أن ورقة الموقف ال تتناول إال بيانات المستوى  1والمستوى  ،2فيجوز النظر في إدراج
نواتج المستوى األعلى (المستوى  3والمستوى  )4في المستقبل.
وتهدف هذه البيانات األساسية إلى دعم أحدث نظم التنبؤ العددي العالمي بالطقس في أي نهج لنمذجة نظام األرض عبر
مجاالت التطبيق في المنظمة ) (WMOعلى النحو المحدد في االستعراض المستمر للمتطلبات في المنظمة )(WMO
وبيانات اإلرشاد 1،بما في ذلك حماية األرواح والممتلكات .وباإلضافة إلى ذلك ،تهدف هذه الوثيقة إلى توجيه التحديثات
ذات الصلة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم .)1160

 1انظر .https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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معلومات أساسية
اليوم ،تدعم النظم النموذجية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس معظم مجاالت التطبيق في المنظمة ) .(WMOوال تركز هذه
الورقة إال على متطلبات مستخدمي التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،إال أن مستخدمي مجاالت التطبيق األخرى غالبا ً ما
يستفيدون من االستثمار في البيانات الساتلية عبر التنبؤ العددي العالمي بالطقس .وبالتالي ،إذا استوفينا متطلبات
مستخدمي التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،فإننا نستوفي بذلك جزئيا ً المتطلبات في مجاالت التطبيق األخرى .وهذا يصح
بصفة خاصة في هذا الوقت الذي يتخذ فيه التنبؤ العددي العالمي بالطقس نهجا ً لنظام األرض .ولكن من المهم إدراك أن
مجاالت التطبيق هذه ستكون لها متطلبات إضافية غير واردة هنا ،وتختلف عن متطلبات مستخدمي التنبؤ العددي
العالمي بالطقس .وقد يكون من المفيد إعداد ورقات موقف تعكس هذا االستخدام األوسع نطاقا ً للرصدات الساتلية في
جميع مجاالت التطبيق في المنظمة ).(WMO
وتتيح الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي في مجال استشعار األرض عن بُعد فرصا ً جديدة لتوفير الرصدات ضمن
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSوتتضمن هذه الفرص الوصول إلى البيانات المتعددة
التخصصات التي جمعها أعضاء المنظمة ) ،(WMOوالنُهج المبتكرة التي ييسرها تقاسم المواصفات الفنية المفصلة
والبيانات الشرحية ،وإمكانية الوصول الفعال من حيث التكلفة إلى البيانات الواردة من البعثات التجارية والبحثية.
وسيتطلب االستغالل الكامل لهذه الفرص الرامية إلى زيادة المنافع المستمدة من التنبؤ العددي العالمي بالطقس إلى
أقصى حد نُهجا ً جديدة لتقاسم البيانات المتعددة التخصصات في الدول األعضاء وفيما بينها ،والفصل الواضح بين
البيانات والنواتج الساتلية األساسية واإلضافية ،واستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتخفيف المخاطر:
•

سيظل األعضاء مسؤولين عن تنفيذ االحتياجات من الرصد الفضائي القاعدة بما يتسق مع سياسات تقاسم
البيانات السائدة في المنظمة ) (WMOوكذلك المبادئ وأفضل الممارسات لجمع وتقاسم وأرشفة البيانات الساتلية
الواردة في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WIGOSالمرفق الثامن من الالئحة الفنية
للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  )1160والفريق ) – (CGMSالمبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن
أفضل الممارسات لتحقيق جاهزية المستخدمين للجيل الجديد لسواتل األرصاد الجوية (مطبوع المنظمة
رقم  ،1187إصدار عام  .)2017ويمكن لألعضاء زيادة قيمة الرصدات الفضائية القاعدة إلى أقصى حد لمجتمع
المنظمة ) (WMOمن خالل العمل عبر حكوماتهم ومع شركاء القطاع الخاص إللقاء الضوء على عدة أمور من
بينها المبادئ الموضحة في ورقة الموقف هذه؛

•

تقليل القيود على تبادل البيانات الساتلية األساسية إلى أدنى حد ،على األقل للوفاء بمتطلبات تقاسم البيانات في
قرارات المنظمة ) (WMOالسائدة المتعلقة بتقاسم البيانات؛

•

الحفاظ على الرصدات والنواتج الساتلية األساسية واإلضافية للبرامج الوطنية أو اإلقليمية الطويلة األجل،
والضرورية للوفاء بالمتطلبات الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية؛

•

تقديم مواصفات فنية مفصلة لجميع نظم الرصد الفضائية القاعدة لدعم تتبع العلم الكامن وراء البيانات
وموثوقيته ومصداقيته ،وتشجيع المستخدمين على جمعها واستعدادهم لذلك؛

•

النظر في حلول مبتكرة لتبادل أنواع مختلفة وكميات ال تنفك تتزايد من البيانات المستمدة من النظم الساتلية
الجديدة ،وذلك بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

والتبادل الدولي لبيانات الرصد فيما بين األعضاء في الوقت شبه الحقيقي وفي أقرب وقت ممكن بعد إطالقها ،وتبادل
بيانات المحاكاة لمرحلة ما قبل اإلطالق للمساعدة في اختبار تمثل بيانات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPومعايرة النماذج
من أجل تقليل التأخير في استخدام بيانات الوقت شبه الحقيقي ،انظر المبدأ  ،(WM4.5.1.1) 6يكتسيان أهمية بالغة
للتطورات الكبيرة على مدار العقود الماضية التي شهدها علم األرصاد الجوية والعلوم ذات الصلة ،مما أدى إلى تحسين
مهارات النظم النموذجية للتنبؤ العالمي وتحسين التنبؤات واإلنذارات العددية .ويعتمد نجاح التنبؤات واإلنذارات بالطقس
عل توافر بيانات الرصد العالمية في الوقت شبه الحقيقي ألنها شرط أساسي للتنبؤ بالطقس باستخدام النماذج العددية.
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وثمة اعتماد قوي متبادل بين مراكز اإلنتاج العالمية والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية أو الهيدرولوجيا ) (NMHSsفي
توفير وتبادل نواتج تنبؤ عالية الجودة .وأظهرت العديد من الدراسات بشأن فائدة الرصدات – ال سيما على الرصدات
الساتلية – مقدار ما تجنيه المجتمعات الحديثة من التنبؤ والوعي المستمر بالطقس ،على سبيل المثال للحد من المخاطر
والتخطيط للعديد من األنشطة التي تعتمد على الطقس .وقد تحقق ذلك بشكل رئيسي بفضل التعاون العالمي ،مع إيالء
االعتبار الواجب للطابع العالمي لهذا التخصص .وسيظل التبادل العالمي للبيانات شرطا ً أساسيا ً مسبقا ً لتوجيه التطبيقات
العالمية واإلقليمية ،وينبغي أن تيسر سياسات البيانات لدى مقدمي البيانات الساتلية هذا التبادل .وأخيراً ،ينبغي اإلشارة
أيضا ً إلى أن الكميات المتزايدة من البيانات الساتلية العالمية قد تشكل في المستقبل تحديات أمام تبادل البيانات العالمية
في الوقت الحقيقي وشبه الحقيقي.
وتوجه المنظمة ) (WMOتوفير بيانات الرصد من جانب جميع األعضاء من خالل سياسات ومعايير محددة للبيانات،
وقرارات تقاسم البيانات وأفضل الممارسات من أجل تحقيق جاهزية المستخدم ،مع إلقاء الضوء على أهمية معايير
جودة البيانات وقابلية التشغيل البيني ،ومناصرة المكانة الكاملة للعلم الكامن وراء البيانات.

تطور متطلبات مستخدمي التنبؤ العددي العالمي بالطقس في المستقبل
تجمع ورقة الموقف هذه المتطلبات المحددة لتبادل البيانات الساتلية ألغراض التبادل العددي العالمي بالطقس في يومنا
هذا وحتى الفترة من  10-5سنوات المقبلة ،كما أكدت عليه فرق الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOوأفرقة العمل الدولية
ذات الصلة وحلقات الع مل الرائدة المعنية بالتنبؤ العددي بالطقس من قبيل حلقة العمل السابعة للمنظمة ) (WMOبشأن
تأثير نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس والمؤتمر الدولي لدراسة المسبار الرأسي الشغال الخاص بالساتل
المخصص للرصد التلفزيوني باألشعة تحت الحمراء ) .(ITSCوعالوة على ذلك ،تتماشى ورقة الموقف مع االستعراض
المستمر للمتطلبات في المنظمة ) (WMOورؤية النظام ) (WIGOSفي عام  .2040ونظراً ألن مراقبة نظام األرض
والتنبؤ العددي العالمي بالطقس سيواصالن التطور خالل السنوات القادمة في ظل تعزيز االقتران بين المجاالت
المختلفة لنظام األ رض ،ستسير على نفس المنوال البيانات المستمدة من أجهزة االستشعار القائمة أو الجديدة التي لم تكن
في السابق جزءاً من النظام األساسي .ومن المهم اإلشارة إلى أنه يلزم استعراض ورقة الموقف هذه بانتظام من جانب
الكيانات الرئيسية من أجل الحفاظ على توافق في اآلراء يركز على المستخدم بشأن المتطلبات ،ويلزم مناقشتها مع
الوكاالت الفضائية التابعة للفريق ) (CGMSللنظر فيها فيما يتعلق بخط أساس الفريق ).(CGMS
ولذلك ،فمن المتوقع أن تحتفظ فرقة الخبراء التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بالنظم الفضائية واستخدامها
بملكية متطلبات المستخدمين ،وستستعرض مالءمتها بصورة منتظمة ،وستقترح إصدارات جديدة لورقة الموقف
حسب االقتضاء .وستُنظم هذه االستعراضات والتحديثات ،مرة كل أربع سنوات على األقل ،بحيث تتزامن مع
اجتماعات المستخدمين الرئيسية التي تناقش تأثير الرصدات ،وال سيما المكون الفض ائي القاعدة ،على التنبؤ العددي
العالمي بالطقس ونمذجة نظام األرض ،وتحديدا ً االجتماعات المذكورة أعاله .وتلتزم المنظمة ) (WMOبأن تقدم إلى
الفريق ) (CGMSتحديثا ً في غضون  4سنوات ،أو عندما يكون ثمة تطور كبير في استخدام البيانات الساتلية في التنبؤ
العددي العالمي بالطقس ،و /أو هند تحديث سياسات المنظمة ) (WMOذات الصلة بشأن تقاسم البيانات ،و /أو الالئحة
الفنية ذات الصلة ،أيهما يأتي أوالً.
)(ET-SSU

مبادئ البيانات الساتلية األساسية واإلضافية
ينبغي أن تنطبق المبادئ التالية على األعضاء الذين يقدمون بيانات ونواتج ساتلية أساسية من منظور المستخدمين .وتتجه
اإلشارة هنا إلى المبادئ ذات الصلة على النحو الوارد في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
(مطبوع المنظمة رقم  .)1160وعالوة على ذلك ،ترتبط المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن أفضل الممارسات
لتحقيق جاهزية المستخدمين للجيل الجديد لسواتل األرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )1187بالمبادئ  ،3و ،5و:6
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المبدأ  :(WM4.5.2.1) 1التقاسم العالمي مع جميع مراكز التنبؤ العددي العالمي بالطقس لجميع البيانات الساتلية األساسية
الالزمة ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي بما يتفق مع سياسة المنظمة )(WMO
بشأن البيانات.
األساس المنطقي :شكل التبادل الدولي لبيانات األرصاد الجوية والبيانات ذات الصلة األساس للتطورات في مؤسسات
األرصاد الجوية وسيظل أمراً بالغ األهمية بالنسبة ألحدث نظم التنبؤ العددي العالمي بالطقس التي يستفيد منها جميع
األعضاء.
المبدأ  :(WM4.5.3.1) 2توثيق خصائص األدوات وخطوات المعالجة.
األساس المنطقي :يكتسي فهم جميع جوانب بيانات الرصد األساسية بأهمية بالغة لضمان استخدامها بطريقة صحيحة
ومساهمتها اإليجابية في التطبيقات .ولهذا الغرض ،يلزم الحصول على معلومات عن خصائص األدوات واإلخطار
المسبق عن تغييرها بمرور الوقت (بسبب التدهور مثالً) للتمكين من تمييز تأثيرات نظام الرصد الناتجة عن التغييرات
فيما يمكن رصده ،ولتحديد حجم عدم اليقين.
المبدأ  :(WM4.8.4.1) 3االنخراط مع المستخدمين وتوثيق األثر المحتمل على التطبيقات عند تطوير نظم ساتلية أو
نواتج أو نظم أرضية جديدة.
األساس المنطقي :ينبغي لمقدمي البيانات الساتلية معالجة متطلبات المستخدمين واالستجابة لها بشكل مباشر في مرحلة
تعريف النظام الساتلي وضمان إثبات األثر اإليجابي المحتمل في التطبيقات.
المبدأ  :(WM4.5.3.1) 4توثيق الخوارزميات والمعلومات لدعم التحقق من المستخدم ومعايرة البيانات.
األساس المنطقي :لتطبيق البيانات والنواتج بشكل صحيح والتحقق من حاالت عدم اليقين ،تكتسي المعلومات عن
الخوارزميات وإجراءات التحقق والمعايرة أهمية بالغة.
المبدأ  :(WM4.8.3.1) 5توفير معلومات عن توقيت البيانات المزمع والمتحقق ،ونسق البيانات وتوافر أدوات المعالجة.
األساس المنطقي :يتعين على المستخدمين معرفة التأخير الزمني بين الحصول على البيانات وتوافرها مع المستخدمين،
فضالً عن نسق البيانات والبيانات الشرحية التي ال غنى عنها لتصحيح البيانات .ويستفيد العديد من المستخدمين من
أدوات المعالجة المقدمة إلى جانب البيانات ،خاصة إذا لم تكن لديهم نظم المعالجة والتحليل الخاصة بهم.
المبدأ  :(WM4.5.1.1) 6توفير بيانات في الوقت المناسب في مرحلة ما قبل التشغيل للمستخدمين قبل اإلصدار الرسمي.
األساس المنطقي :لتسريع وتبسيط استيعاب البيانات الواردة من النظم الفضائية القاعدة الجديدة أو ال ُمحدثة في
التطبيقات ،يتعين على المستخدمين معاينة مختلف أشكال البيانات األولية مع المعلومات ذات الصلة بشأن جودة
البيانات .ويتضمن ذلك البيانات التركيبية ،وبيانات المحاكاة ،والبيانات غير المباشرة ،والبيانات في مرحلة ما قبل
التشغيل.
المبدأ  :(WM4.5.3.3) 7حفظ أرشيفات البيانات الساتلية ،بما في ذلك جميع البيانات الشرحية ذات الصلة المتعلقة بالموقع
وبارامترات المدار وإجراءات المعايرة المستخدمة ،وتوفير إمكانية النفاذ غير المقيد إليها.
األساس المنطقي :ينبغي لألعضاء السماح بالنفاذ غير المقيد والسهل إلى البيانات المؤرشفة ،بما في ذلك البيانات
الشرحية بما يتوافق مع معايير البيانات الشرحية للنظام ) ،(WIGOSبهدف تمكين تطبيقات الوقت غير الحقيقي وإنشاء
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سجالت البيانات المناخية .وينبغي أن تكون عمليات ضمان الجودة والتحكم في اإلصدار وإعادة المعالجة المنتظمة
للبيانات هي القاعدة.
المبدأ  :(WM4.1.5) 8خطة لتوفير البيانات بصفة مستدامة.
األساس المنطقي :تتطلب تطبيقات المنظمة ) (WMOالتشغيلية توفير بيانات على أساس طويل األجل :تتطلب التطبيقات
المناخية مجموعات بيانات متعددة السنوات تستند بشكل عام إلى استمرارية نُهج الرصد المتشابهة؛ وعادة ما ال تكون
استثمارات مراكز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPفي استغالل البيانات فعالة من حيث التكلفة إال إذا توافرت البيانات
لفترة زمنية طويلة (عادة خمس سنوات).
المبدأ  :(WM4.3.1.3) 9توفير بيانات معايرة بتقديرات كاملة وقابلة للتتبع للثبات وعدم اليقين ترتبط بمعايير النظام
الدولي للوحدات ).(SI
األساس المنطقي :يعتمد التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوإجراءات إعادة تحليل تصنيف البيانات على معلومات عن
األخطاء العشوائية والهيكلية في البيانات المصنفة .وينطبق األمر نفسه على مقدمي البيانات الذين يستخدمون البيانات
الساتلية الشتقاق المتغيرات المناخية األساسية.
المبدأ ( 10يتجاوز  :2)WM4.1.5الحفاظ على األصول الفضائية القاعدة إلى ما بعد عمر التصميم طالما أنها توفر
رصدات ذات قيمة مضافة على أساس آمن ومناسب على النحو الذي تحدده وكالة التشغيل.
األساس المنطقي :عند إطالق سواتل جديدة لضمان استمرارية الرصدات الفضائية القاعدة ،من المهم اإلشارة إلى أن
السواتل القديمة قي مة ليس لمجرد أنها تقدم بيانات موازية لعملية االنتقال أو أنها تعمل كقدرة احتياطية فحسب ،بل ألنها
قد توفر أيضا ً بيانات ذات قيمة كبيرة خاصة بها .وقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً من خالل العديد من نظم السواتل العاملة
وبالتالي فمن المهم الحفاظ على هذه السواتل ،ونظم معالجة البيانات الخاصة بها عند مستوى تشغيلي مع توفير إمكانية
النفاذ في الوقت شبه الحقيقي إلى البيانات عندما يكون ذلك ممكناً .وقبل اتخاذ قرارات بشأن إنهاء خدمة السواتل ،ينبغي
أن يشارك مشغلو السواتل مع دوائر المستخدمين لتحديد قيمة البيانات.

وصف مكونات نظام الرصد الفضائي القاعدة
يقدم هذا القسم وصفا ً للمكونات الفضائية القاعدة على النحو الوارد في رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة في عام ( 2040مطبوع المنظمة رقم  .)1243ويُقدم هذا الوصف هنا لتحسين إمكانية قراءة هذه الوثيقة وإتاحة
اإلمكانية للقارئ للوصول بسهولة إلى المصطلحات المستخدمة في الجداول الالحقة.
ويتكون المكون الفضائي القاعدة المقترح من أربعة مكونات فرعية رئيسية .وتُطبق ثالثة مكونات فرعية منها على
رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  .2040ويتضمن المكون الفرعي الرابع قدرات وإمكانيات إضافية قد تنشأ في المستقبل.
بدالً من فرض شروط صارمة لكل مكون فرعي ،فقد تحقق توازن بين توفير تخصيص كاف لوصف نظام قوي ومرن
واستيعاب القدرات الجديدة المحتملة الناشئة عن الفرص غير المتوقعة.
المكون الفرعي  :1النظام األساسي ذو التشكيل المداري المحدد ونُهج القياس المحددة:
•

يوفر هذا المكون الفرعي األساس اللتزامات األعضاء وينبغي أن يلبي احتياجاتهم من البيانات الحيوية،

 2يعبر هذا المبدأ عن متطلبات المستخدم من منظور ضمان أن التنبؤ العددي العالمي بالطقس يُجرى على أعلى مستوى ممكن
وأن الفوائد ،ليست المستمدة من استثمارات وكالة الفضاء فحسب ولكن أيضا ً من استثمارات المستخدم في استخدام البيانات ،يجري
زيادتها إلى أقصى حد.
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يجب أن يستند هذا المكون الفرعي إلى خط األساس الحالي للفريق )( (CGMSخط أساس الفريق
– المساهمات المستدامة في نظام الرصد العالمي ،الذي اعتمده االجتماع السادس واألربعون للفريق
) (CGMSفي بنغالورو ،حزيران /يونيو  ،2018اإلصدار األول من الوثيقة ،CGMS/ DOC/18/1028862
 20كانون األول /ديسمبر  )2018ولكن له تغطية (عالمية) منتشرة تماما ً وقدرات آخذة في النضج مؤخراً،

)(CGMS

المكون الفرعي  :2نظام أساسي ذو تشكيل مداري مفتوح ،ومرن لتحسين التنفيذ:
•

هذا المكون الفرعي هو األساس الذي يقدم أعضاء المنظمة ) (WMOاستناداً إليه مساهمات مفتوحة ،وهو
يلبي األرقام المستهدفة في الغايات المتعلقة بالبيانات،

المكون الفرعي  :3محددات المسارات التشغيلية ومعلمو التكنولوجيا والعلوم:
•

يجب أن يستجيب هذا المكون الفرعي لالحتياجات البحثية والتنموية،

المكون الفرعي  :4القدرات اإلضافية:
•

يجب أن يتضمن هذا المكون الفرعي المساهمات اإلضافية المقدمة من أعضاء المنظمة ) ،(WMOوكذلك
من الجهات الفاعلة األكاديمية والخاصة.

إن تقسيم قدرات الرصد إلى أربعة مكونات فرعية ال يعني أنها أولويات متسلسلة ،أي أنه ال يُتوقع أن تتحقق جميع نظم
المكون الفرعي  1بالضرورة قبل معالجة عناصر المكونات الفرعية األخرى.
الفرق الرئيسي بين المكونات الفرعية المختلفة يتمثل في المستوى الحالي لتوافق اآلراء بشأن نهج القياس األمثل،
وخاصة مستوى النضج الظاهر لهذا النهج :ثمة توافق أقوى في اآلراء على القدرات المدرجة في المكون الفرعي 1
مقارنة بالقدرات المدرجة في المكون الفرعي  ،2وهكذا .ومن المحتمل أن تتغير الحدود بين المجموعات بمرور الوقت،
فعلى سبيل المثال قد تنتقل بعض القدرات المدرجة حاليا ً في المكون الفرعي  2إلى المكون الفرعي .1
يحدد الجدول التالي مجموعة البيانات الساتلية األساسية المطلوبة في الوقت شبه الحقيقي من جانب نظم التنبؤ العددي
العالمي بالطقس ) ،(NWPالتي تدعم مجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOوالمتاحة لجميع مراكز التنبؤ العددي
العالمي بالطقس بما يتماشى مع سياسة المنظمة ) (WMOبشأن البيانات .وهي تعتبر مجموعة فرعية من القدرات العامة
المحددة في رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  ،2040وتُجمع بشكل أساسي في الفئتين الفرعيتين  1و 2فيها .وينبغي أن
يكون أداء األدوات مناسبا ً لتوفير قدرات الرصد الالزمة بمستوى معروف من الدقة وعدم اليقين ،مثل اإلشعاعات ذات
المحتوى المناسب من المعلومات والمفيدة لنظم نمذجة التنبؤ العددي العالمي بالطقس .وترد المتطلبات المفصلة في
االستعراض المستمر للمتطلبات في المنظمة ) (WMOويُحتفظ بها في قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم
الرصد )3.(OSCAR
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الجدول  :1البيانات الساتلية األساسية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس
كوكبة أساسية ثابتة المدار بالنسبة إلى األرض تضم خمسة سواتل على األقل
توفر تغطية كاملة لألرض
نوع أجهزة االستشعار الساتلية

المكون الفرعي في النظام

)(WIGOS

النواتج

صور الطيف المرئي /األشعة تحت
الحمراء متعددة األطياف ذات دورات
التكرار السريعة

1

المستوى  :1النواتج اإلشعاعية
المستوى  :2متجهات حركة الغالف الجوي
) ،(AMVsوالعمق البصري للهباء )،(AOD
ودرجة حرارة سطح البحر )(SST

المسابير الفائقة المطيافية العاملة
باألشعة تحت الحمراء4

1

المستوى  :1النواتج اإلشعاعية
المستوى  :2متجهات حركة الغالف الجوي
)(AMVs

سواتل كوكبة أساسية متزامنة مع الشمس في ثالث مستويات مدارية
(في الصباح ،وبعد الظهر ،وفي الصباح الباكر)
نوع أجهزة االستشعار الساتلية

المكون الفرعي في النظام

صور الطيف المرئي /األشعة تحت
الحمراء

1

المستوى  :1النواتج اإلشعاعية
المستوى  :2العمق البصري للهباء )،(AOD
ومتجهات حركة الغالف الجوي )،(AMVs
ودرجة حرارة سطح البحر ))(SST

المسبار الفائق المطيافية العامل
باألشعة تحت الحمراء

1

المستوى  :1اإلشعاعات

المسبار العامل الموجات الدقيقة

1

المستوى  :1اإلشعاعات

التصوير بالموجات الدقيقة

1

المستوى  :1اإلشعاعات
المستوى  :2درجة حرارة سطح البحر
) ،(SSTوبخار الماء في العمود الكلي،
سحب ،والهطول ،والجليد البحري
وال ُ

مقياس االستطارة

1

المستوى  :1المقاطع العرضية المتبعثرة
المرتدة
المستوى  :2متجهات سطح المحيطات للرياح
ورطوبة التربة

)(WIGOS

النواتج

السواتل المتزامنة مع الشمس في ثالثة توقيتات عبر استوائية إضافية (بخالف ما ورد أعاله)
لتحسين صحة العينات الزمنية وتحسين العينات ذاتها
نوع أجهزة االستشعار الساتلية
المسبار العامل الموجات الدقيقة

المكون الفرعي في النظام

)(WIGOS

النواتج

2

المستوى  :1اإلشعاعات

مسبار الفائق المطيافية العامل باألشعة
تحت الحمراء

ال تنعكس حاليا في رؤية النظام
) (WIGOSفي عام 2040

المستوى  :1اإلشعاعات

مقاييس ارتفاع الرادار واسعة النطاق،
ومقاييس االرتفاع المدارية المائلة
عالية الدقة على ارتفاعات عالية

1

المستوى  :2ارتفاع سطح البحر ،والرياح
واألمواج ،وألواح الطافي الجليدي

 4تحدد رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  2040السبر الفائق المطيافية من  5مدارات ثابتة بالنسبة إلى األرض .وقد بدأ تحقيق هذه
القدرة ،ولكن يُنظر حاليا ً في شغل  3-2فواصل مدارية فقط في العقد القادم.
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1

المستوى  :1زاوية االنحناء
المستوى  :2االنكسار

المسابير العاملة باألشعة فوق
البنفسجية /الطيف المرئي /األشعة
تحت الحمراء القريبة ،والنظير،
والطرف

1

المستوى  :2األوزون ،وخصائص الهباء
الجوي

أجهزة تصوير ذات زاوية مزدوجة
باألشعة تحت الحمراء

1

المستوى  :2درجة حرارة سطح البحر

للسواتل ألغراض المالحة )(GNSS

(كوكبة أساسية)

)(SST

يحدد الجدول التالي مجموعة البيانات الساتلية اإلضافية التي تحتاجها نظم التنبؤ العددي العالمي بالطقس
) ،(NWPالتي تدعم مجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOوالمتاحة لجميع مراكز التنبؤ العددي العالمي بالطقس بما
يتماشى مع سياسة المنظمة ) (WMOبشأن البيانات .وهي تعتبر مجموعة فرعية من القدرات العامة المحددة في رؤية
النظام ) (WIGOSفي عام  ،2040ويُشار إليها بشكل أساسي في الفئتين الفرعيتين  1و .2وينبغي أن يكون أداء األدوات
مناسبا ً لتوفير قدرات الرصد الالزمة بمستوى معروف من الدقة وعدم اليقين ،فقد يكون من المفيد مثالً إضافة إشعاعات
ذات محتوى مناسب من المعلومات ومفيد للتنبؤ العددي بالطقس .وترد المواصفات المفصلة لألدوات في االستعراض
المستمر للمتطلبات في المنظمة ) (WMOويُحتفظ بها في قاعدة بيانات األداة )5.(OSCAR

الجدول  :2بيانات ساتلية إضافية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس
البيانات الورادة من السواتل ذات المدار المخفض حول األرض
نوع أجهزة االستشعار الساتلية

المكون الفرعي في النظام

مقاييس اإلشعاع المتعددة الزوايا
والمتعددة االستقطاب

2

رادار الهطول

1

)(WIGOS

النواتج
المستوى  :1النواتج اإلشعاعية
المستوى  :2العمق البصري للهباء
))(AOD
المستوى  :1التبعثر المرتد
المستوى  :2معدل الترسيب

مقياس االستطارة

ال تنعكس حاليا في رؤية النظام
) (WIGOSفي عام 2040

االستتار الالسلكي

 3و[3] 4

المستوى  :1زاوية االنحناء
المستوى  :2االنكسار

1

المستوى  :2الجليد البحري

1

المستوى  :1اإلشعاعات

أجهزة التصوير بالرادارات ذات الفتحة
التركيبية )(SAR
مقاييس اإلشعاع ذات النطاق العريض
ال ُمعايرة بشكل مؤكد ومقاييس اإلشعاع
الشمسي الكلي واإلشعاع الطيفي الشمسي

 5انظر .https://www.wmo-sat.info/oscar/requirements

المستوى  :1المقاطع العرضية للتبعثر
المرتد
المستوى  :2متجهات سطح المحيطات
للرياح ورطوبة التربة
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يحدد الجدول التالي مجموعة البيانات الساتلية الناشئة التي يُحتمل أن تحتاجها في المستقبل القريب نظم
التنبؤ العددي العالمي بالطقس التي تدعم مجاالت التطبيق في المنظمة ) ،(WMOاستناداً إلى البعثات البحثية القائمة أو
التطورات المزمعة في البعثات التشغيلية.

الجدول  :3البيانات الساتلية الناشئة ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس
كوكبة أساسية ثابتة المدار بالنسبة إلى األرض تضم خمسة سواتل على األقل توفر تغطية كاملة لألرض
نوع أجهزة االستشعار الساتلية

المكون الفرعي في النظام

جهاز رسم خرائط البرق

)(WIGOS

النواتج
المستوى  :2كثافة ضربة البرق

1

البيانات الورادة من السواتل ذات المدار المخفض حول األرض
نوع أجهزة االستشعار الساتلية

المكون الفرعي في النظام
حاليا

ليدار الرياح

)(WIGOS

2

النواتج
المستوى  :1التبعثر المرتد ،والتوهين
المستوى  :2رياح خط البصر

ليدار السحب

2

المستوى  :1التبعثر المرتد والتوهين

رادار السحب

1

المستوى  :1االنعكاسية

التصوير باستبانة أقل من ميلليمترات

2

المستوى  :1اإلشعاعات
سحب
المستوى  :2ال ُ

المقرر

(INFCOM-1) 18

خطة لمشروع إيضاحي عالمي بشأن استخدام نظم الطائرات بدون طيار
في األرصاد الجوية التشغيلية

)(UAS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
تقرر تأييد مواصلة تطوير ودراسة مشروع إيضاحي عالمي تنسقه المنظمة ) (WMOبشأن استخدام نظم الطائرات بدون
طيار ) (UASدعما ً لتوفير رصدات للتطبيقات التشغيلية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛
تطلب من اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONواللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع
) (SC-MINTالتشاور مع الهيئات المختصة التابعة للمنظمة ) ،(WMOومع المنظمات الدولية ومؤسسات البحوث
والكيانات الخاصة وغيرها من الجهات ،لصياغة اقتراح وخطة لهذا النشاط ،استناداً إلى المفهوم الوارد في مرفق هذا
المقرر ،لعرضهما على الدورة المقبلة للجنة إلقراره.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
في أعقاب حلقة العمل التي عقدتها المنظمة ) (WMOبشأن استخدام منظومة الطائرات بدون طيار ) (UASفي األرصاد
الجوية التشغيلية ،في الفترة  4-2تموز /يوليو  ،2019بمدينة تولوز في فرنسا ،وإعداد منشور ذي صلة لنشرة الجمعية
األمريكية لألرصاد الجوية ) (BAMSعن حالة المنظومة ) (UASوإمكاناتها المتنامية للمساهمة في األرصاد الجوية
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التشغيلية ،تقترح فرقة الخبراء المش تركة المعنية بنظم الرصد على متن الطائرات والتابعة للجنة ) ،(INFCOMأن تنسق
المنظمة ) (WMOمشروعا ً إيضاحيا ً عالميا ً بشأن هذه التكنولوجيا في غضون ثالث إلى أربع سنوات.
ينبغي استخدام المخطط المفاهيمي المعروض في المرفق أدناه كمجرد أساس تعتمد عليه اللجنة ) (INFCOMفي مواصلة
تطوير المفهوم ،ودراسة خطة ت ُقترح على المنظمة ) (WMOواللجنة ) (INFCOMلتنسيق مشروع إيضاحي عالمي بشأن
النظم ).(UAS
يرجى مالحظة أنه يُقترح دعم استخدام المصطلح "نظم الطائرات بدون طيار" لهذا المشروع وفي المستقبل.

مرفق المقرر
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مخطط مفاهيمي لمشروع إيضاحي عالمي بشأن استخدام نظم الطائرات بدون طيار
في األرصاد الجوية التشغيلية

.1

)(UAS

ملخص

يُقترح أن تنسق المنظمة ) (WMOمشروعا ً إيضاحيا ً عالميا ً بشأن نظم الطائرات بدون طيار ) (UASمن أجل المساهمة
بشكل روتيني وتشغيلي في النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSوشبكة الرصد األساسي العالمية
) (GBONدعما ً لتطبيقات التنبؤ والتطبيقات األخرى للمنظمة ).(WMO

.2

األهداف

)(1

إظهار القدرات الحالية لمجموعة من النظم ) ،(UASوقياس قدرتها على المساهمة في تلبية االحتياجات التشغيلية
إلى عمليات الرصد في الهواء العلوي للشبكة ) (GBONالتابعة للنظام )(WIGOS؛

)(2

تحديد وتحليل آثار ومزايا وعيوب النظم ) (UASوالرصدات المستقاة منها؛

)(3

إظهار قدرة النظم ) (UASونظم معالجة البيانات الموجودة بها على توفير بيانات في حالة قابلة للتشغيل البيني
وجاهزة لالستخدام عن طريق التطبيقات ذات الصلة ،وتحديد المتطلبات المستقبلية ذات الصلة من أجل الجاهزية
التشغيلية؛

)(4

تحديد االحتياجات الحالية لتحسين النظم ) (UASلتلبية االحتياجات بالقدر الكافي للمساهمة في النظام
بشكل عملي؛

)(5

تحديد الشروط التنظيمية المفروضة على النظم ) ،(UASوالتي تؤثر على قدرتها على المساهمة في النظام
) ،(WIGOSوتقديم توصيات في هذا الشأن.

.3

)(WIGOS

النطاق

سيمتد المشروع اإليضاحي على فترة زمنية معتبرة واحدة أو أكثر ،على مدار سنة واحدة ،للتمكن من تقييم اآلثار
واألداء في ظل ظروف جوية وتشغيلية موسمية مختلفة.
وسيسعى المشروع إلى إشراك وضم أكبر مجموعة ممكنة من النظم ) (UASالمرشحة ،والتي يمكنها أن تسهم في
األرصاد الجوية التشغيلية ،وستُحدد لها عدد من المتطلبات الرئيسية.
وسيسعى المشروع إلى إشراك مساهمين من القطاعين العام والخاص على السواء ،وإلى التعاون مع الباحثين
والمطورين في مجال نشر النظم ) (UASوتشغيلها ألغراض التنبؤات التشغيلية باألحوال الجوية والهيدرولوجية.
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ويُتوقع أن يستبعد ذلك استخدام النظم ) (UASفي مراقبة المناخ والبيئة على المدى الطويل.
وسيشمل المشروع اإليضاحي الجوانب التالية المتعلقة بعمليات النظم ) ،(UASوإيصال البيانات واستخدامها:
)(1

تشغيل النظم بشكل مستمر وروتيني خالل فترة (فترات) مالحظة المشروع؛

)(2

تقديم البيانات في الوقت شبه الحقيقي إلى مستودع مركزي بأنساق تشغيلية محددة؛

)(3

استخدام بيانات النظم ) (UASمن خالل المستخدمين من أصحاب الشأن والتطبيقات ،وتنفيذ وتشغيل ممارسات
تقييم البيانات خالل فترة (فترات) المالحظة؛

)(4

التقييم المستمر لنوعية البيانات طوال فترة (فترات) المالحظة وبعدها؛

)(5

تقديم تقارير التقييم عن طريق مساهمة مستعملي البيانات؛

)(6

يقدم مشغلو النظم ) (UASالمساهمون تقارير تقييم تتضمن تكاليف رأسمالية وتشغيلية إرشادية ،واآلثار البيئية،
وإن أمكن مقارنة بالنظم الحالية للمسابير المحمولة على منطاد ؛

)(7

تقديم تقارير التقييم عن طريق الهيئات التنظيمية المعنية بالفضاء الجوي؛

)(8

تحديد آليات إلرسال بيانات النظم ) (UASواستقبالها الستخدام األعضاء.

ويُتوقع أن تشمل عمليات نشر النظم ) ،(UASحيثما أمكن ،األماكن والمواقع التالية:
)(1

المناطق الحضرية؛

)(2

المناطق الريفية والنائية؛

)(3

المناطق الساحلية واألقيانوغرافية؛

)(4

المناطق الجبلية؛

)(5

الغالف الجليدي.

.4

الشركاء المنسقون

)(1

لجنة البنية التحتية ) (INFCOMالتابعة للمنظمة ) ،(WMOواللجان الدائمة وأفرقة العمل ذات الصلة؛

)(2

لجنة الخدمات ) (SERCOMالتابعة للمنظمة ) ،(WMOواللجان الدائمة وأفرقة العمل ذات الصلة؛

)(3

مجلس البحوث التابع للمنظمة ).(WMO

.5

أصحاب الشأن والمساهمون اآلخرون

)(1

منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO؛

)(2

الرابطة الدولية للنقل الجوي )(IATA؛

)(3

اتحادات الطيران المدني ومقدمو خدمات المالحة الجوية ).(ANSPs

.6
)(1

الشركاء والكيانات المشاركة
مشغلو النظم ) (UASفي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs؛
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مؤسسات البحوث؛

)(3

مصنعو النظم ) (UASومطوروها؛

)(4

المشغلون الخارجيون للنظم )(UAS؛

)(5

مشغلو منصات اختبار األدوات؛

)(6

مراكز نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

)(7

المراكز العالمية للبيانات؛

)(8

مستخدمو بيانات المرافق الوطنية ).(NMHSs
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تعيين مختبر تابع للمنظمة ) (WMOللرصد المتكامل األرضي القاعدة
لألحوال الجوية ،تشانغشا (الصين)
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر تعيين مختبر تابع للمنظمة ) (WMOللرصد المتكامل األرضي
القاعدة لألحوال الجوية ،تشانغشا (الصين) ،وقد أقرت بمقترح الممثل الدائم عن الصين لدى المنظمة ) (WMOوعمالً
بتوصية اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع؛
وتطلب اللجنة أيضا من المختبرات أن تبلغ رئيس اللجنة ) ،(INFCOMمع تقديم نسخة إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOعن
استعدادها وقدراتها لتقديم خدماتها كمراكز قياسات رائدة معينة ،مع االختصاصات الواردة في مرفق القرار 10
) - (INFCOM-1اختصاصات مراكز القياس الرائدة ،وتكييف خدماتها وأنشطتها وفقا ً لذلك ،بحلول  1تموز /يوليو .2022
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تفضل الممثل الدائم عن الصين لدى المنظمة ) (WMOبعرض المرافق القائمة في تشانغشا (الصين)
لتعمل كمختبرات للرصد المتكامل األرضي القاعدة لألحوال الجوية .وقامت فرقة عمل مخصصة معنية بالمختبرات
والمراكز الرائدة بتقييم المقترح .وخلصت فرقة العمل إلى أن المقترح يستوفي معايير المختبرات وأوصت باعتماد
المرافق عالية الجودة في تشانغشا كمختبرات معترف بها .ونصحت فرقة العمل بإمكانية إجراء المزيد من التحسينات
من خالل تنفيذ ن ظام مناسب إلدارة الجودة وتطوير نشاط توأمة /عالقة مميزة مع مرفق من بلد نام.

المقرر
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تعيين مركز رائد تابع للمنظمة ) (WMOمعني بقاعدة تجارب علوم
األرصاد الجوية البحرية في بوهي بالصين
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر تعيين مركز رائد تابع للمنظمة ) (WMOمعني بقاعدة تجارب
علوم األرصاد الجوية البحرية في بوهي ب الصين ،وقد أقرت بمقترح الممثل الدائم عن الصين لدى المنظمة )(WMO
وعمالً بتوصية اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع.
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وتطلب اللجنة أيضا من المراكز الرائدة أن تبلغ رئيس اللجنة ) ،(INFCOMمع تقديم نسخة إلى أمانة المنظمة )،(WMO
عن استعدادها وقدراتها لتقديم خدماتها كمراكز قياسات رائدة معي نة ،مع االختصاصات الواردة في مرفق القرار
 - (INFCOM-1) 10اختصاصات مراكز القياس الرائدة ،وتكييف خدماتها وأنشطتها وفقا ً لذلك ،بحلول  1تموز /يوليو .2022
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :تفضل الممثل الدائم عن الصين لدى المنظمة ) (WMOبعرض المرافق القائمة في بوهي بالصين
لتعمل كمراكز رائدة معنية بقاعدة تجارب علوم األرصاد الجوية البحرية .وقامت فرقة عمل مخصصة معنية
بالمختبرات والمراكز الرائدة بتقييم المقترح .وخلصت فرقة العمل إلى أن المقترح يستوفي معايير المراكز الرائدة
وأوصت باعتماد هذه المرافق عالية الجودة في بوهي كمراكز رائدة معترف بها .ونصحت فرقة العمل بإمكانية إجراء
المزيد من التحسينات من خالل تنفيذ نظام مناسب إلدارة الجودة وتطوير نشاط توأمة /عالقة مميزة مع مرفق من بلد
نام .كما أقر رئيس اللجنة ) (CIMOوالرئيس المشارك للجنة المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية بنتائج فرقة العمل.
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والتنبؤ )(CF-NetCDF

سمات النسق التجريبي المشترك لبيانات شبكات المناخ
من أجل بيانات الرادارات البحرية والجوية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر ما يلي:
)(1

أن توافق على االستخدام التجريبي لسمات النسق المشترك لبيانات شبكات المناخ والتنبؤ ) (CF-NetCDFمن أجل
بيانات الرادارات البحرية والجوية ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات )INFCOM-1/INF. 5.1.3(1؛

)(2

أن تطلب من اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ) (SC-IMTأن تقوم بما يلي:
(أ)

إنشاء مشروع إيضاحي للنسخة الثانية من نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0من أجل تبادل تلك البيانات
على أساس تجريبي ،على النحو المقترح في وثيقة المعلومات )INFCOM-1/INF. 5.1.3(1؛

(ب) تنسيق ومراقبة تبادل البيانات التجريبي؛
(ج) التنسيق مع فرقة الخبراء المشتركة المعنية برادارت الطقس العاملة ) (JET-OWRبشأن الجوانب الفنية؛
(د)
)(3

تقديم تقرير إلى اللجنة ) (INFCOMبهدف النظر في إمكانية إدخال تحسينات على المواصفات الفنية؛

أن تطلب من األمين العام ما يلي:
(أ)

نشر مشروع المواصفات الفنية لمالمح النسق )(CF-NetCDF؛

(ب) دعم اللجنة الدائمة في تنفيذ المشروع اإليضاحي للنظام ) (WIS 2.0للتبادل التجريبي ،بما في ذلك عملية
جمع تعقيبات المستخدمين على فعالية النسق ) (CF-NetCDFوآليات تبادل البيانات؛
)(4

تشجيع األعضاء على المشاركة في تبادل البيانات على أساس تجريبي.
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لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 5.1.3(1
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :القرار " - (Cg-18) 58اإلطار التعاوني المتكامل للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
في المستقبل" ،يطلب تنفيذ إطار تعاوني لتعزيز قابلية التشغيل البيني ،على مستوى معايير البيانات ،بين النظم
والبرمجيات التي طورتها وتعمل على صيانتها مختلف دوائر المنظمة ) (WMOالتي تساهم في نمذجة نظام األرض.
ويطلب القرار على وجه الخصوص إعداد الئحة فنية للمنظمة ) (WMOلتوحيد اتفاقيات المناخ والتنبؤ الخاصة بالنسق
) (CF-NetCDFألنشطة المنظمة التشغيلية والبحثية .وقد بدأت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTفي صياغة المواصفات الفنية
ألنواع بيانات النسق ) (CF-NetCDFالتي تستخدمها المنظمة ) (WMOبهدف تلبية طلب القرار  .(Cg-18) 58وستدرج
هذه المواصفات الفنية في مرجع الشفرات ( مطبوع المنظمة رقم  )306بوصفها المجلد األول 4-الجديد عن النسق
) (CF-NetCDFبمجرد اكتمال المرحلة التجريبية .واألنواع األولى من البيانات التي صيغت لها لمحات هي بيانات
الرادارات التشغيلية للطقس والمسارات البحرية .وستستخدم اللمحات الجديدة في التبادل التجريبي للبيانات ،وسيطلب من
المستعملين تقديم تعقيباتهم لتحسين مسودات المواصفات الفنية الحالية .وقد اقترحت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTأن يجري
تبادل هذه البيانات باعتماد مبادئ نظام المعلومات ) ،(WIS 2.0وفي إطار مشروع إيضاحي للنظام ).(WIS 2.0
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تحديث إجراءات مراقبة نظام معلومات المنظمة ) (WISومؤشرات جودة البيانات الشرحية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر:
)(1

أن تعلق تشغيل المراقبة المتكاملة لعمل المراقبة العالمية للطقس ) ،(IWMواعتماد نظام مراقبة جودة بيانات
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSكبديل تشغيلي؛

)(2

أن تطلب من اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا التكنولوجيا ) (SC-IMTاقتراح تحديثات إلجراءات نظام
معلومات المنظمة ) (WISبهدف وضع ممارسات وأدوات لمراقبة ما يلي:
(أ)

االنتقال من النظام ) (WISوالنظام العالمي لالتصاالت ) (GTSإلى البروتوكوالت الجديدة لتبادل البيانات
بالنظام )(WIS 2.0؛

(ب) جودة البيانات الشرحية الكتشاف النظام ) (WISوالوصول إليه واسترجاعه )(DAR؛
(ج) تبادل وتوافر البيانات المناخية اليومية على نحو ما طلب المجلس التنفيذي في القرار - (EC-72) 6
المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية.
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 5.1.3(2
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :أسست لجنة النظم األساسية ) ،(CBSبموجب المقرر  - (CBS-16) 10تعديالت على دليل تنفيذ
المراقبة المتكاملة للمراقبة العالمية للطقس ،التشغيل الموازي للمراقبة ) (IWMونظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WDQMSبالنظر إلى أن النظام ) (WDQMSقيد اإلعداد ومصمم لتوفير إحصاءات
عن توافر رصدات مماثلة للمراقبة ) .(IWMوالحظت اللجنة ) (INFCOMمع االرتياح أن النظام ) (WDQMSيوفر
إحصاءات عن عدد عمليات الرصد السطحية وفي الهواء العلوي في الوقت شبه الحقيقي مع الوضع التشغيلي منذ
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عام ( 2020انظر وثيقة المعلومات ) ،)INFCOM-1/INF. 5.1.3(2وأن اللجنة الدائمة ) (SC-IMTتدعم االستعاضة عن
المراقبة ) (IWMبالنظام ).(WDQMS
سلطت اللجنة الدائمة ) (SC-IMTالضوء على االحتياجات إلى مراقبة تبادل البيانات ،والتي تتطور مع زيادة توقعات
جماعات المستعملين ،وعلى التغير في مشهد تقاسم البيانات ،وتنفيذ نظام المعلومات ( WIS 2.0القرار - (Cg-18) 57
نظام معلومات المنظمة :تعديالت على الالئحة العامة ونهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) ،2.0 (WISوالتوصية 7
) - (INFCOM-1خطة التنفيذ  ،WIS 2.0الهندسة الوظيفية والمشاريع اإليضاحية) .وبدأت اللجنة الدائمة )(SC-IMT
استعراضا ً للمتطلبات المتعلقة بمراقبة النظام ) (WISعلى النحو الوارد في وثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 5.1.3(2
ُ
طلب من اللجنة ) ،(INFCOMفي القرار  – (EC-72) 6المرحلة التجريبية للتبادل الدولي للبيانات المناخية اليومية ،أن
تشرف ،بالتعاون الوثيق مع لجنة الخدمات ) ،(SERCOMعلى مرحلة ما قبل تشغيل التبادل اليومي للبيانات المناخية ،وأن
تنسقها .ولذا ،تطلب اللجنة ) (INFCOMمن اللجنة الدائمة ) (SC-IMTأن تحدد ممارسات وأدوات لمراقبة التبادل اليومي
للبيانات المناخية.

المقرر

(INFCOM-1) 23

الروابط الوظيفية المثلى إلدارة رصدات وبيانات األرصاد الجوية البحرية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر ما يلي:
)(1

أن تؤيد الترتيبات التنظيمية وغيرها من الترتيبات الموصى بها لمواصلة أنشطة رصد األحوال الجوية البحرية
وتعزيزها ،على النحو المنصوص عليه في مرفق هذا المقرر؛

)(2

أن تطلب من فرق الخبراء وفرق العمل المحددة في مرفق هذا المقرر تعديل و /أو تحديث اختصاصاتها
الستيعاب األنشطة المحددة في الجداول؛

لمزيد من المعلومات ،انظر مرفق هذا المقرر ووثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 5.1.7(1
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر :كلفت لجنة البنية التحتية ) (INFCOMفريق الدراسة المعني برصد المحيطات ونظم البنى التحتية
) (SG-OOISباقتراح روابط وظيفية مثلى بين المنظمة ) (WMOواللجان األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ،وهي الهيئات
والبرامج والنظم التابعة للنظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(IOC-GOOSلضمان تحقيق أهداف األرصاد الجوية البحرية
واألهداف األوقيانوغرافية التي حددها أعضاء المنظمة ) .(WMOويحدد مرفق هذا المقرر عدداً من األنشطة المتصلة
بإدارة رصدات وبيانات األحوال الجوية البحرية ،والتي يلزم إنشاؤها على سبيل األولوية لكفالة استمرار تلك األنشطة
دون انقطاع .ويتضمن هذا المقرر جزءاً صغيراً من الروابط الوظيفية المثلى وقائمة شاملة بالروابط الوظيفية المتصلة
باألنشطة الحالية والمقبلة التي ستُعرض على الدورة الثانية للجنة ).(INFCOM-2
إذ تذكر بما يلي:
)(1

القرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (لجنة
البنية التحتية)،

)(2

القرار  - (Cg-18) 9المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات،

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
)(3
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القرار  - (JCOMM-5) 6المجال البرنامجي الخاص بعمليات الرصد،

ومع مراعاة استراتيجية النظام ) (GOOSلعام  ،2030وتوجيهات المجلس التعاوني المشترك بين المنظمة
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) ،(IOCوتوجيهات لجنة التنسيق الفني ) (TCCالتابعة للمنظمة )،(WMO
وبالتنسيق مع اللجان الدائمة وأفرقة الدراسة المعنية التابعة للجنة البنية التحتية ) (INFCOMولجنة الخدمات
) ،(SERCOMسيحدد فريق الدراسة ) (SG-OOISروابط وظيفية فعالة بين النظام ) ،(GOOSوبرنامج التبادل الدولي
للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية ) (IODEالتابع للجنة ) ،(IOCوأفرقة المنظمة ) ،(WMOمن قبيل النظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوالنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) ،(GDPFSوسيقترح فريق الدراسة ) (SG-OOISهذه الروابط وسيساعد في إنشائها.
)(WMO

وإذ تأخذ في االعتبار الحاجة إلى ما يلي:
)(1

صيانة وتحسين وتنسيق نظام رصد األحوال الجوية البحرية في الموقع لتلبية االحتياجات المعلنة إلى بيانات
األرصاد الجوية البحرية لدعم مراقبة نظام األرض ،والمراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوبرنامج المناخ العالمي
) ،(WCPوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالنظام
) ،(GOOSوالنظام ) ،(GCOSوالخدمات البحرية،

)(2

تنسيق إعداد وتنفيذ ممارسات موحدة وعالية الجودة لرصد األحوال الجوية البحرية ،ولألجهزة ،وإدارة البيانات
من العوامات والسفن،

)(3

تقديم التوجيه إلى األعضاء /الدول األعضاء بشأن الجوانب الفنية لرصد األحوال الجوية البحرية من
العوامات والسفن،

)(4

تعزيز وصيانة نظام البيانات المناخية البحرية ) (MCDSلتوفير التنسيق ألنشطة النظم القائمة لبيانات األرصاد
الجوية البحرية و البيانات األوقيانوغرافية (األرصاد الجوية للمحيطات) ،ومعالجة الثغرات إلنتاج نظام بيانات
تشغيلي مخصص مشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCبهدف جمع مجموعات بيانات مناخية محددة
الجودة ومتسقة عن األحوال الجوية البحرية ،مع التركيز على المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsللنظام
) ،(GCOSولكن بما يشمل أيضا ً المتغيرات المرصودة األخرى،

)(5

التنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) ،(SC-ONواللجنة
الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ) ، (SC-IMTواللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع
) ،(SC-MINTوالنظام ) ،(GOOSوالنظام ) ،(GCOSبشأن األجهزة البحرية وشبكات الرصد واالحتياجات إلى
البيانات البحرية،

وإذ تالحظ أيضا أن بعد حل اللجنة الفن ية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMيلزم إعادة تأسيس بعض ترتيبات العمل
المتعلقة بإدارة رصدات وبيانات األحوال الجوية البحرية ،في الهيكل الجديد للمنظمة ) (WMOلمواصلة األنشطة
التشغيلية لألرصاد الجوية البحرية التي تضطلع بها أفرقة رصد األحوال الجوية البحرية (أي فريق التعاون في مجال
المحطات العائمة لجمع البيانات ) ،(DBCPوالفرقة المعنية بالرصدات من على متن السفن ) ،(SOTدون انقطاع،
وإذ تأخذ علما بالمعلومات المقدمة في وثيقة المعلومات ) INFCOM-1/INF. 5.1.7(1بشأن حالة النظام
وتشغيله ،وبعد أن نظرت في الهيكل الجديد والهياكل الفرعية الجديدة للجنتين الفنيتين واختصاصات كل منها ،يطلب
فريق الدراسة ) (SG-OOISإقرار الروابط الوظيفية ،على النحو الوارد في مرفق هذه الوثيقة.
)(MCDS
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الروابط الوظيفية المثلى إلدارة رصدات وبيانات األرصاد الجوية البحرية
نظام البيانات المناخية البحرية

.1

)(MCDS

يضفي النظام ) (MCDSطابعا ً رسميا ً على أنشطة النظم القائمة لبيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات
األوقيانوغرافية ،وينسق هذه األنشطة ،ويعالج الثغرات إلنشاء نظام بيانات تشغيلي مخصص مشترك بين المنظمة
) (WMOواللجنة الدولية الحكومية ) (IOCبهدف الحصول على مجموعات بيانات مناخية محددة الجودة ومتسقة عن
األحوال الجوية البحرية ،تتجاوز المتغيرات ) (ECVsالتابعة للنظام ) .(GCOSوتُجمع البيانات والبيانات الشرحية من
مصادر متعددة في الوقت الحقيقي وغير الحقيقي وتُقدم للمستخدمين النهائيين بصورة مجانية وغير مقيدة من خالل
شبكة عالمية تتألف من أقل من عشرة مراكز مشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة ) (IOCلبيانات األرصاد الجوية
البحرية والبيانات المناخية للمحيطات ) (CMOCsتغطي مجاالت معينة من مجاالت بيانات األرصاد الجوية البحرية.
يحسن النظام ) (MCDSالنطاقات الزمنية لتوافر بيانات األرصاد الجوية البحرية ،وييسر تبادل مجموعات
ويُتوقع أن ِّ
البيانات المناخية التاريخية لألرصاد الجوية البحرية بين البلدان ،ويزيد من ثم في نهاية المطاف حجم رصدات
المحيطات المتوافرة لتطبيقات المستخدمين ذات الصلة .وعالوة على ذلك ،ستتاح بيانات وبيانات شرحية متكاملة
تتضمن معلومات شاملة عن مجموعات البيانات ،مثل التفاصيل التاريخية لشفرات وأنساق البيانات الراهنة والسالفة.

وترد اختصاصات مراكز البيانات التابعة للنظام ) ،(MCDSوأنساق البيانات ومعايير مراقبة الجودة ،في مرجع خدمات
األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم ( )558طبعة  ،2012المحدثة في عام  ،)2018وفي دليل خدمات األرصاد
الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم ( )471طبعة  .)2018وترد تفاصيل عملية تسمية وتقييم مراكز تجميع البيانات
) (DACsوالمراكز العالمية لجمع البيانات ) (GDACsفي دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة
رقم  ،)471القسم  9والفقرة  .9.3.7وترد تفاصيل عملية تسمية وتقييم المراكز ) (CMOCsفي تذييل الجزء السابع،
القسم  4.6من مرجع خدمات األرصاد الجوية البحرية (مرجع المنظمة رقم .)558
وتوصي اللجنة ) (INFCOMبهيكل الحوكمة لتحديد إجراء التسمية ،والوظائف ،وعملية تقييم مراكز النظام )( (MCDSأي
المراكز ) ،(DACsوالمراكز ) ،(GDACsوالمراكز ) ،)(CMOCsوتعتمده الهيئات التنفيذية للمنظمة ) (WMOواللجنة
) .(IOCويحدد الجدول أدناه األنشطة الموصى بها المتصلة بالنظام ) ،(MCDSواألفرقة التي يتوقع أن تضطلع
بالمسؤولية عن تلك األنشطة في إطار الهيكل الجديد للمنظمة ) .(WMOوينبغي لألفرقة المدرجة في الجدول  1أن تكفل
التنسيق بدرجة كافية مع شبكات النظام ) (GOOSعند االضطالع بمسؤولياتها.
الجدول  :1االرتباط الوظيفي للنظام ) (MCDSبالهيئات التابعة للهيكل الجديد للمنظمة

)(WMO

اللجنة الفنية
المشتركة
) (JCOMMالسابقة

الهيئة المعنية في
إطار الهيكل الجديد

المسؤولية الرئيسية عن
النظام )(MCDS

فرقة الخبراء
المعنية
بالمناخيات
البحرية )(ETMC

اللجنة الدائمة

تقع المسؤولية الشاملة عن حوكمة
النظام ) (MCDSوإدارته على اللجنة
الدائمة ) ،(SC-IMTمع مدخالت من
البرنامج ) (IODEالتابع للجنة )(IOC
وفرقة الخبراء المعنية باالحتياجات إلى
البيانات للخدمات المناخية )(ET-DRC

اإلدارة الشاملة للنظام

فرقة الخبراء

)(MCDS

)(ETMC

اللجنة الدائمة
) /(SC-IMTفرقة
الخبراء المعنية
بإدارة المعلومات

تدير فرقة الخبراء ) ،(ET-IMبالتعاون
مع البرنامج ) (IODEالتابع للجنة
) ،(IOCأنشطة النظام ) .(MCDSوتضم
عضوية فرقة الخبراء ) (ET-IMخبراء

نوع النشاط

)(SC-IMT

معلومات إضافية

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة

نوع النشاط

اللجنة الفنية
المشتركة
) (JCOMMالسابقة

الهيئة المعنية في
إطار الهيكل الجديد
)(ET-IM

تحديد مراكز البيانات التابعة
للنظام ) ،(MCDSوقبول
الترشيحات من مراكز
البيانات ،وتقييم مراكز
البيانات المرشحة ،والتقييم
المنتظم
مراجعة النظام )،(MCDS
والحفاظ على نسق تبادل
بيانات سفن الرصد الطوعية
) ،(IMMTوالمعايير الدنيا
لضبط الجودة )(MQCS

تقديم الخدمات المناخية من
جانب المراكز )(CMOCs

فرقة الخبراء
)(ETMC

اللجنة الدائمة
) /(SC-IMTفرقة
الخبراء المعنية
بمراجعة /اعتماد
المراكز
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معلومات إضافية
في النظام

)(MCDS

ينبغي أن تضم عضوية فرقة الخبراء
) (ET-ACممثالً من البرنامج )(IODE
للمشاركة في هذا النشاط

)(ET-AC

اللجنة الدائمة
) /(SC-IMTفرقة
الخبراء )(ET-IM

ينبغي أن تتولى فرقة الخبراء
االستعراض ،بالتعاون مع الفريق
المشترك بين فريق التنسيق المعني
بالرصدات ) (OCGوالفرقة )(SOT
والبرنامج )(VOS

اللجنة الدائمة
للخدمات المناخية
)،(SC-CLI
خاصة فرقة
الخبراء

بالتنسيق مع فرقة الخبراء

)(ET-IM

فرقة الخبراء
)(ETMC

فرقة الخبراء
)(ETMC

)(ET-IM

)(ET-DRC

تطوير وإدارة الموقع الشبكي
للنظام )(MCDS

تحديث واستيفاء اختصاصات
مراكز البيانات التابعة للنظام
)(MCDS

فرقة الخبراء
)(ETMC

فرقة الخبراء
) (ETMCمن
خالل خدمات
اللجنة الفنية
المشتركة
)(JCOMM

اللجنة الدائمة
) /(SC-IMTفرقة
الخبراء )(ET-IM

يُقترح إدراج معلومات النظام
في الموقع الشبكي التفاعلي للمنظمة
) ،(WMOوأن تستوفي فرقة الخبراء
) (ET-IMالمعلومات بمساعدة من األمانة

تقدم فرقة
الخبراء )(ET-IM
مدخالت من
خالل اللجنة
الدائمة لخدمات
األرصاد الجوية
البحرية
والخدمات
األوقيانوغرافية

ترد اختصاصات النظام ) (MCDSفي
مطبوع المنظمة رقم  ،558ومطبوع
المنظمة رقم  ،471اللذين تديرهما اللجنة
الدائمة )(SC-MMO

)(MCDS

)(SC-MMO

.2

نُظم رصد األحوال الجوية البحرية

الفريق ) (DBCPوالفرقة ) (SOTجزء من شبكات الفريق ) (OCGالتابع للنظام ) ،(GOOSوهما يقدمان أساسا ً معلومات
موقعية عن األحوال الجوية البحرية لتلبية االحتياجات التشغيلية لألرصاد الجوية ،ويدعمان نظام رصد المناخ البحري.
وكالهما له صالت قوية بالمنظمة ) (WMOمنذ إنشائهما .وكالهما يوزع البيانات في الوقت الحقيقي بشكل منتظم على
النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSعن طريق نظام المعلومات العالمية ) ،(WISويوزع البيانات في غير الوقت الحقيقي
عن طريق النظام ) .(MCDSوقبل إصالح المنظمة ) ،(WMOكانت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMالسابقة هي التي
تعتمد حوكمة الفرقة ) (SOTوالفريق ) .(DBCPوفي إطار الهيكل الجديد للمنظمة ) ،(WMOيوصى باتباع عمليات إقرار
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حوكمة الفرقة ) (SOTوالفريق ) (DBCPعلى النحو الوارد في الجدول  .2وسيتم تفصيل سائر الروابط الوظيفية األخرى
للفريق ) (DBCPوالفرقة ) (SOTوستُعرض على الدورة الثانية للجنة ).(INFCOM-2
الجدول  :2الروابط الوظيفية المتصلة بحوكمة الفريق ) (DBCPوالفرقة
نوع النشاط

إقرار اختصاصات الفريق
والفرقة )(SOT

)(DBCP

اللجنة الفنية
المشتركة
) (JCOMMالسابقة

الهيئة المعنية في
إطار الهيكل الجديد

الجنة الفنية
المشتركة

الفريق

)(OCG

)(JCOMM

تعيين قيادات الفريق ) (DBCPوالفرقة
) (SOTوأفرقتهما الفرعية (أي سفن
الرصد الطوعية ) ،(VOSوالفريق
))(SOOPIP

الجنة الفنية
المشتركة
)(JCOMM

المقرر

يقرر الفريق
المعني لكل منها
تعيين القيادة وفقا ً
لالختصاصات
المقرة

)(SOT

معلومات إضافية
تعمل الهيئات الفرعية للفريق
) (DBCPوالفرقة ) (SOTفي
إطار حوكمة كل منها ،والتي
تقضي بإبقاء اختصاصات كل
منها قيد استعراض الفريق
المعني .وينظر الفريق )(OCG
في أي تغييرات مقترحة على
االختصاصات بهدف أن يوافق
عليها المجلس التنفيذي للفريق
) (OCGنيابة عنه.

يحاط المجلس التنفيذي للفريق
) (OCGعلما ً بتعيين القيادة

(INFCOM-1) 24

توصيات فريق التنسيق الهيدرولوجي

)(HCP

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات تقرر قبول جميع التوصيات والمقررات واإلجراءات التي يقترحها
فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPوالمدرجة في مرفق هذا المقرر ،لتنظر فيها لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم
المعلومات ) ،(INFCOMوتطلب إلى الهيئات الفرعية ذات الصلة أن تتصرف وفقا ً لذلك.
انظر مرفق هذا المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  – (Cg-18) 24رؤية المنظمة ) (WMOواستراتيجيتها وترتيباتها التنظيمية في مجالي الهيدرولوجيا وموارد المياه،
الذي أُنشئ بموجبه فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPباعتباره مركز الفكر التابع للمنظمة ) (WMOوالمعني
بالهيدرولوجيا ،والمكلف بعدة مهام من بينها دعم تنفيذ األنشطة المتصلة بالمياه تنفيذاً متكامالً.
القرار  – (EC-71) 5فريق التنسيق الهيدرولوجي ) ،(HCPالذي أقر اختصاصات الفريق ) (HCPوتشكيله الذي يضم
النواب المشاركين لرئيسي اللجنتين الفنيتين ،والذين لديهم خلفية هيدرولوجية ،ونائب رئيس اللجنة الدائمة للقياسات
واألدوات والتتبع ).(SC-MINT

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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التقرير النهائي لالجتماع الثاني للفريق ) ،(HCPالذي عُقد في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020الستعراض التقدم المحرز
في األنشطة المنفذة في إطار المبادرات الهيدرولوجية المحددة في القرار  – (Cg-18) 25المبادرات الكبرى في مجال
الهيدرولوجيا ،وتقديم مقترحات بشأن تنفيذها في المستقبل في إطار الحوكمة الجديدة.

مرفق المقرر

(INFCOM-1) 24

التوصيات والمقررات واإلجراءات التي اقترحها االجتماع الثاني للفريق
على لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMللنظر فيها

)(HCP-2

.1

توصيات االجتماع الثاني للفريق ) (HCP-2الموجهة إلى اللجنة

)(INFCOM

التوصية  :3يطلب الفريق ) (HCPإلى نائبة رئيس فريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات
1.1
) ،(SG-DIPالقيام بما يلي ،بدعم من الفريق المخصص الذي تقوده والمعني بالجوانب الهيدرولوجية لسياسة المنظمة
) (WMOالخاصة بالبيانات:
)(1

)(2

دعم استكمال صياغة القرار ( 42السياسة الموحدة للبيانات) ومرفقه المعني بالهيدرولوجيا ،بحلول الدورة
االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية )(Cg Ext. 2021؛

القيام بما يلي بدعم من فرقة العمل المعنية بالوثائق األساسية :الالئحة الفنية ،المجلد الثالث – الهيدرولوجيا
(مطبوع المنظمة رقم  :)49تضمين الالئحة الفنية تعريف البيانات األساسية اإلضافية وسرد هذه البيانات ،فضالً
عن أي تعديالت أخرى تتعلق بسياسة البيانات ويطلب القرار إدخالها ،وإجراء عملية تشاور من أجل تقديم
التغييرات إلى الجمعية الهيدرولوجية خالل الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (Cg-19في
عام  ،2023من خالل اللجنة ) (INFCOMولجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات
البيئية ذات الصلة )(SERCOM؛

)(3

العمل عن كثب مع المبادرة العالمية لبيانات المياه )( (WWDIاللجنة التوجيهية ،مجموعة األصدقاء) من أجل
إعداد مواد حول قيمة البيانات ،وسرد حاالت االستخدام ،وآليات التمويل المحتملة ألنشطة مراقبة المياه وغير
ذلك من األنشطة التي تسمح بالتعريف بالقرار الجديد بشأن تبادل البيانات ،والدعوة إلى تنفيذه؛

)(4

النظر في ضم ممثلي اللجان المعنية بأحواض البحيرات واألنهار إلى الفريق المخصص المعني بالجوانب
الهيدرولوجية لسياسة المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات.

التوصية  :4يحث الفريق ) (HCPاللجنة الدائمة للخدمات الهيدرولوجية ) (SC-HYDوفرقة الخبراء
1.2
المشتركة المعنية بالمراقبة الهيدرولوجية ) ،(JET-HYDMONعلى توحيد جهودهما من أجل مواصلة تطوير المذكرة
المفاهيمية التي ستقدم إلى الدورتين )) (SERCOM-1(IIو) ،(INFCOM-1(IIIبالتعاون الوثيق مع اللجنة الدائمة لمعالجة
البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ) (SC-ESMPواللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات
المراقبة ) (SC-ONواللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ) ،(SC-IMTوذلك بهدف تقديم المذكرة
المفاهيمية النهائية بشأن المراكز الهيدرولوجية في النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSإلى الجمعية
الهيدرولوجية لتنظر فيها في عام ( 2021خالل الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ).)(Cg-Ext. 2021
التوصية  :5يحث الفريق ) (HCPاللجنة ) (SC-ONعلى إعداد التقييم الخاص باألدوار المتغيرة لمراكز
1.3
البيانات الهيدرولوجية العالمية التابعة للمنظمة ) ،(WMOبمساهمة من فرقة الخبراء المشتركة المعنية بالمراقبة
الهيدرولوجية ) ،(JET-HYDMONوبالتنسيق الوثيق مع اللجنة ) (SC-IMTمن أجل مراكز نظام معلومات المنظمة )،(WIS
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مع مراعاة تنفيذ نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSوالنظام العالمي التابع للمنظمة والمعني بالحالة
والتوقعات الهيدرولوجية ).(HydroSOS
التوصية  :6يطلب الفريق ) (HCPإلى فرقة الخبراء ) (JET-HYDMONأن تبدأ ،بالتعاون مع اللجنة الدائمة
1.4
) (SC-MINTوفرقة الخبراء المعنية بالقياسات السطحية ودون السطحية ) ،(ET-SSMفي تطوير المرفق  2المقترح –
مرجع القياس الهيدرولوجي ،وفقا ً للنهج التالي القائم على خطوتين:
)(1

تجميع المرفقات الحالية من األول إلى الثاني عشر (التي تمثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )،(ISO
التي حلت محلها اآلن نسخ محدثة)؛

)(2

السعي للحصول على موافقة من المنظمة ) (ISOالستخدام النسخة الحالية من المعايير من أجل المرجع؛

)(3

أو إعداد مرجع على أساس المواد التنظيمية /اإلرشادية التي سبق أن أعدتها المنظمة )( (WMOمثل دليل
الممارسات الهيدرولوجية أو مرجع قياس الجريان) ،أو التي أعدتها المرافق الوطنية للهيدرولوجيا )(NHSs
التابعة لألعضاء ،واإلشارة فقط إلى معيار المنظمة ) (ISOذي الصلة.

التوصية  :7يطلب الفريق ) (HCPمن فرقة الخبراء ) (JET-HYDMONأن تقترح ،بالتعاون مع اللجنة
1.5
) ،(SC-HYDإدراج قائمة البيانات األساسية واإلضافية في الالئحة الفنية الستكمال القرار  42قيد اإلعداد (انظر الوثيقة
 Doc .6.4لالجتماع  ،)HCP-2وأن يستعرضها الفريق ) (HCPقبل عرضها على اللجنة ).(INFCOM
التوصية  :10يوصي الفريق ) (HCPاللجنة ) (INFCOMواللجنة ) (SERCOMبمواصلة إعداد معايير
1.6
استجابة لمتطلبات النظام ).(HydroSOS
التوصية  :11يوصي الفريق ) (HCPبأن تعتبر الفوائد المحتملة لتعزيز شبكة المراقبة الهيدرولوجية
1.7
ً
العالمية من أجل توفير معلومات الحالة الراهنة لنظام ) ،(HydroSOSجزءا من إنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية
) (GBONفي المستقبل ،بدعم من مرفق تمويل الرصد المنهجي ).(SOFF
التوصية  :14يوصي الفريق ) (HCPأيضا ً اللجنة ) (SERCOMبتأييد قيادة فرقة العمل المعنية بالنشاط
1.8
في إطار اللجنة ) (SC-HYDإلطالق الصفحة الشبكية الخاصة بتقييم الموارد المائية (بما في ذلك أداة التقييم الديناميكي
للموارد المائية ) (DWATواألدوات األخرى) ،والترويج للصفحة واستيفائها ،بالتعاون مع اللجنة ) (SC-ESMPوفرقة
الخبراء ).(JET-HYDMON

9

.2

مقررات االجتماع الثاني للفريق ) (HCP-2التي تخص اللجنة

)(INFCOM

المقرر  :(HydroSOS) 11سيتواصل الفريق ) (HCPمع فرقة الخبراء ) (JET-HYDMONالتابعة للجنة
2.1
) (INFCOMللنظر في الخيارات المتاحة إلنشاء فرقة لوضع المعايير والتوجيهات والبنية التحتية الالزمة لدعم التنفيذ
اإلقليمي بعد انعقاد الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية لعام .2021

.3

اإلجراءات التي اقترحتها فرقة العمل المعنية باستعراض الوثائق األساسية :الالئحة الفنية ،المجلد
الثالث  -الهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم )49

اإلجراء  :1تحديد جميع المصطلحات التي تتطلب تعريفا ً في المجلد الثالث .وتتسق التعاريف المقدمة مع
3.1
المسرد الدولي لمصطلحات الهيدرولوجيا المشترك بين منظمة اليونسكو والمنظمة ) .(WMOوالمصطلحات التي ال يرد
ذكرها إال مرة واحدة فقط ،فينبغي حذفها من التعاريف وتعريفها على نحو أفضل في النص .وتتولى فرقة الخبراء
) (JET-HYDMONواللجنة ) (SC-HYDاالستعراض النهائي للتعاريف.
3.2

اإلجراء  :5استعراض وتنقيح األحكام المتعلقة بمحددات المحطات الهيدرولوجية.

التذييل  – 3المقررات التي اعتمدتها الدورة
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التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل لجنة البنية التحتية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ،إذ تؤكد من جديد هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ،والتوازن
الجغرافي الجنساني ،والتوازن بين الجنسين في مجاالت الخبراء في اللجنة ) ،(INFCOMوتنفيذ بنى تحتية وخدمات
تتصل بالطقس والهيدرولوجيا والمناخ ،وتراعي االعتبارات الجنسانية ،ومن شأنها أن تسهم في تحسين تلبية االحتياجات
المحددة والظروف االجتماعية واالقتصادية للنساء والرجال ،تقرر تعيين منسقة للجنة ) (INFCOMتعنى بالتوازن
الجنساني ،بالتعاون مع فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMوبدعمه ،وبالتشاور الوثيق مع منسقة لجنة الخدمات
) (SERCOMالمعنية بالمسائل الجنسانية ،من أجل ما يلي:
)(1

تيسير ومراقبة تنفيذ خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية بنجاح داخل اللجنة )،(INFCOM
وال سيما اإلجراءات ذات األولوية للفترة  2023-2020التي حددها المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجوية؛

)(2

زيادة تبريز اإلسهامات الفريدة التي تقدمها النساء العامالت في اللجنة ) (INFCOMوإنجازاتهن الباهرة ،من خالل
نشر مقاالت منتظمة في نشرة المنظمة ) (WMOوالنشرة  MeteoWorldومن خالل أدوات التواصل اإلنترنتي
األخرى ،من أجل تشجيع العلميات البراعم في هذا المجال؛

)(3

استحداث استراتيجيات إلزالة العقبات وتحسين مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمل اللجنة
) ،(INFCOMعلى أساس خطوات عملية تشمل اعتبارات التوازن بين العمل والحياة الشخصية ،وتعزيز نماذج
القدوة الحسنة والدروس المستفادة خالل الجائحة ) ،(COVID-19فضالً عن التشجيع العام للممارسات الجيدة
للتوازن بين الجنسين ،التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،والتي تحقق نتائج يمكن إثباتها بأدلة كمية
و /أو نوعية تشير إلى أثرها ،وكذلك يمكن تكييفها وتكرارها بنجاح في أماكن أخرى؛

)(4

إنشاء شبكة من الخبيرات العامالت في جميع مجاالت عمل اللجنة ) ،(INFCOMواستيفاء الشبكة وتوسيع نطاقها
تدريجياً ،مع التركيز على تيسير الممارسة الفضلى التي يقدمها األعضاء الذين نجحوا في استخدام برامج العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) (STEMللمساعدة في تأمين الموارد من الموظفين في المستقبل ،وضمان أن
يكون مطورو ومستخدمو خدمات الطقس والماء والمناخ التي تقدمها المنظمة  WMOوأعضاؤها ،في خدمة
المجتمع العالمي ،مع االعتراف بأن النساء والرجال يتأثرون بشكل مختلف بالطقس والمناخ؛

)(5

تعزيز تطوير قدرات المرأة ،من خالل أنشطة اللجنة ) (INFCOMوعملها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،تيسير وتشجيع تنظيم مؤتمرات وحلقات عمل ومنتديات ولقاءات إقليمية ودون إقليمية للمساواة بين
الجنسين ،لتمكين المرأة من المشاركة في الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات وزيادة هذه المشاركة ،فضالً
عن توطيد وضع المرأة كأخصائية علمية وتكنولوجية ،وكمستخدمة لخدمات للطقس والماء والمناخ ،مما يعزز
زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المتعلقة بالطقس والمناخ؛

)(6

التشجيع على إنتاج بنية تحتية وخدمات أساسية للطقس والهيدرولوجيا والمناخ والبيئة تتجاوب مع المسائل
الجنسانية ،بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى حسب االقتضاء ،بشأن كيفية ضمان زيادة مشاركة
المستعملين وتحسين فهم احتياجاتهم ،مع إدراك أن المرأة قد تحصل على المعلومات ذات الصلة بشكل مختلف،
وأن لها احتياجات متميزة ،وأن فرص وصولها إلى الموارد مختلفة بسبب تقسيم العمل على أساس نوع الجنس،
وأنماط التنقل والسلوك التي درجت العادات االجتماعية على فرضها؛

)(7

جمع إحصاءات منتظمة ،وتحليل تنفيذ عملية تعميم مراعاة البعد الجنساني داخل اللجنة ) ،(INFCOMوإعداد
تقارير عن ذلك ،لتوجيه عملية التنفيذ من خالل تحديد أهداف محددة للمنظمة )(WMO؛
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)(8

تعزيز تحسين التمثيل اإلقليمي للمرأة ،وحصولها على فرص متساوية مع الرجل لكي تتبوأ مناصب قيادية في
اللجنة ).(INFCOM

ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات المقرر:
القرار  - (Cg-18) 82خطة العمل بشأن المسائل الجنسانية ،والمقرر  - (EC-70) 55سياسة المنظمة ) (WMOوخطة
عملها بشأن المساواة بين الجنسين .يلزم أن تحقق اللجنتان الفنيتان المواءمة بين آرائهما ونُهجهما في االستجابة لخطة
العمل بشأن المسائل الجنسانية .هذا المقرر يتسق مع المقرر  – (SERCOM-1) 13المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
أشار فريق اإلدارة التابع للجنة ) (INFCOMإلى آثار الطقس والماء والمناخ على أدوار الجنسين ،وال سيما في حاالت
الكوارث ،وتأثيرها على تنفيذ البنية التحتية األساسية .كما أشار إلى أن المرأة منقوصة التمثيل في هياكل عمل اللجنة
) .(INFCOMوال بد من زيادة مشاركتها ،وال سيما من أجل تحقيق الرقم الذي حددته المنظمة ) (WMOوقدره  40في
المائة..

التذييل  – 4التوصيات التي اعتمدتها الدورة
التوصيات المعتمدة في الجزء الثاني
التوصية

(INFCOM-1) 1

خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(2023-2020

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير 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
وإذ تشير أيضا إلى الدور األساسي للرصدات كأحد األسس التي تستند إليها جميع النواتج والخدمات التي يقدمها أعضاء
المنظمة ) (WMOلمؤسساتهم في مجاالت الطقس والمناخ والماء،
وإذ تالحظ أن الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة )( (2023-2020مطبوع المنظمة رقم  )1225قد نصت
صراحةً في غايتها طويلة األمد  2على "تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بنظام األرض :تعزيز األساس
الفني من أجل المستقبل"،
وإذ تالحظ أيضا أن النظام العالمي لرصد األرض سيقدِّم أساسا ً لتلبية الطلب على مزيد من القدرة على التنبؤ المستمر،
من نطاقات التنبؤ اآلني بالطقس إلى نطاقات مناخية استناداً إلى نُهج موحد للنمذجة،
وقد درست مشروع خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام ) ،(2023-2020) (WIGOSبصيغته الواردة في مرفق مشروع
القرار ،(EC-73) x/x
تؤيد المشروع الحالي لخطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام )( (2023-2020) (WIGOSالمشار إليها فيما يلي بكلمة
"الخطة") ،بصيغته المبينة في مرفق هذه التوصية؛
تدعو اللجنتين الفنيتين واالتحادات اإلقليمية إلى أن تساهم في وضع الصيغة النهائية للمشروع حسب االقتضاء؛
تدعو المنظمات الدولية الشريكة إلى تقديم تعقيباتها حسب االقتضاء؛
تطلب من األمين العام اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لمشروع الخطة لعرضه على المجلس التنفيذي
في دورته الثالثة والسبعين؛
تطلب أيضا من األمين العام أن يحدد أفضل الوسائل لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
في تنفيذ مبادئ النظام ) ،(WIGOSوإشراك مختلف مقدمي بيانات الرصد الوطنيين ،وتقديم المساعدة لألعضاء في
تعزيز مبادئ النظام ) (WIGOSوفوائد الشراكات على المستوى الوطني؛

)(NMHSs

توصي المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار بصيغته الواردة في مرفق هذه التوصية.
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مرفق التوصية

(INFCOM-1) 1

مشروع القرار

(EC-73) X/X

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 (GOOS
(بما في ذلك نظام رصد المحيط الهادئ المداري  ،)2020والقرار  - (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
وإذ يشير أيضا ً إلى التوصية ،(INFCOM-1) 1
يعتمد خطة المرحلة قبل التشغيلية للنظام ) ،(2023-2020) (WIGOSبصيغته الواردة في مرفق هذا القرار؛

1

يطلب من األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجنتين الفنيتين تنظيم أنشطتها بحيث تحقق أهداف النظام ) (WIGOSوالنتائج
ذات الصلة ،على النحو الوارد 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 ما يلي:
)(1

تقديم المساعدة الضرورية ودعم األمانة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية ،ال سيما من البلدان 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 لغات المنظمة ) ،(WMOوللتشغيل المستدام لهذه األدوات؛

)(WIGOS

 1ستُستكمل خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام  (2023-2020) WIGOSلعرضها على الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي
وفقا ً للتوصية .(INFCOM-1) 1
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يدعو الشركاء إلى المشاركة في أنشطة التنفيذ ذات الصلة ،على النحو المحدد في الخطة.
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (EC-68) 2الذي لم يعد ساريا ً.

مرفق مشروع القرار

(EC-73) X/X

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(نسخة )2020.09.30

)(2023-2020
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2
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االتصاالت والتوعية

10

الحوكمة واإلدارة والتنفيذ

11
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الملخص التنفيذي
تقدِّم 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 عمالً بالقرار - (Cg-18) 37
بداية انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام  ،2020والقرار  - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام .2040
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
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 ،مصمم إلدارة الرصدات الواردة من مجموعة متنوعة من نظم
الرصد السطحية والفضائية القاعدة التي تديرها وتوفرها جهات متنوعة .وتحصل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة
على هذه الرصدات بغية توفير مجموعة متكاملة ومركبة 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:
 1انظر قائمة مجاالت التطبيق وبياناتها التوجيهية.
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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 ) (WIGOSوييسر 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
قيده غياب إطار تكاملي وقيدته مجموعة متنوعة من العقبات الفنية .ويوفر النظام ) (WIGOSاآلن اإلطار واألدوات
لتيسير تحقيق تكامل هذه الرصدات ومن ثم 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
وسع المرجع كثيراً بأحكام جديدة تصف سلسلة من شبكات الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONالتي تساهم
) .(GCWوقد ِّ
في عدد كبير من مجاالت التطبيق على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي ،وشبكة عالمية شاملة للرصد
األساسي ) (GBONألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (NWPوتحليل المناخ .ويجري إعداد مشروع تعديل على
المرجع ،يتناول تحديداً أحكام الشبكة ) (GBONومحددات الهوية ).(WSIs
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

عُدِّلت قاعدة بيانات األداة /OSCARالمتطلبات 3و ُحدِّثت لتشمل مجاالت التطبيق األربعة عشر المحددة حالياً .ويجري
العمل على استكمال وتحديث متطلبات المستخدمين الفعلية الخاصة بالرصد في قاعدة البيانات.
وقد أُطلقت قاعدة البيانات /OSCARالفضاء (اإلصدار  ) 2.0وتستخدمها وكاالت الفضاء ودوائر المستخدمين على
نطاق واسع.
وقد أُطلقت النسخة التشغيلية من قاعدة البيانات /OSCARالسطح في عام  2016لتحل محل المجلد ألف (مطبوع المنظمة
رقم  ،)9مع توفير معلومات شرحية أكثر بكثير لعدد أكبر بكثير من المحطات مقارنةً بتلك المدرجة في المجلد ألف.
ويمكن االطالع على قواعد البيانات عبر الرابط التالي.https://oscar.wmo.int :
2

https://oscar.wmo.int/surface

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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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 ) (WDQMS) (WIGOSنسبياً .وثمة مشروع رائد أثبت بالفعل قيمة نظام
من هذا القبيل ،ويستخدم قدرات الرصد الحالية للمراكز العالمية المعنية بالتنبؤ العددي بالطقس ألغراض المكون
السطحي من النظام العالمي للرصد ،يجري تحويله إلى مرحلة ما قبل التشغيل.
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  ،2020مع توفير وظائف إضافية .ومن
المتوقع دمج نتائج مراقبة النظام ) ،(GCOSالمتعلقة بشبكات رصد المناخ السطحية وفي الهواء العلوي ،في األداة الشبكية
للنظام ) (WDQMSقبل نهاية عام  .2020وسيجري تدريجيا ً مناقشة وتنفيذ دمج مكونات رصد أخرى للنظام ).(WIGOS
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 ،تعمل جنوب أفريقيا على إنشاء مركز ) (RWCواحد لبلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب
األفريقي ) .(SADCوأعربت المغرب عن اهتمامها بإنشاء مركز ) (RWCلغرب أفريقيا ،وربما لمزيد من البلدان.
اإلقليم الثاني :أنشأت الصين واليابان مراكز ) (RWCsبشكل تجريبي لإلقليم ،ومسألة تنسيق العمليات مطروحة على
بساط النقاش بين البلدين .وثمة بلدان أخرى ،مثل المملكة العربية السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي )،(GCC
وروسيا للبلدان الناطقة بالروسي ،والهند ،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 ً
منذ .2020
اإلقليم الرابع :في بكورة عام  ،2020أيد فريق اإلدارة دعم إعداد مفهوم إنشاء شبكة من المراكز ) (RWCsفي اإلقليم.
وتجري مناقشات للمتابعة يشارك فيها أعضاء ومنظمات متنوعون في اإلقليم (الواليات المتحدة األمريكية وكندا
وكوستاريكا وترينداد وتوباغو والمنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية) لالتفاق على كيفية تقاسم المهام والمسؤوليات،
وإعداد خطة لتنفيذ مركز ) (RWCفي اإلقليم الرابع.
اإلقليم الخامس :قرر االتحاد اإلقليمي الخامس في دورته السابعة عشرة إعداد مفهوم لمركز ) (RWCموزع لالتحاد
اإلقليمي الخامس .والمناقشات جارية بمشاركة إندونيسيا وسنغافورة وفيجي (أعضاء قدموا طلبات فردية) .وأعربت
أستراليا عن اهتمامها بالمشاركة 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 .ويلزم
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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.
رؤية النظام ) (WIGOSفي عام

2.6

2040

اعتمد المؤتمر في القرار  (Cg-18) 38رؤية النظام ) (WIGOSفي عام  .2040وتعرض 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.
ويمكن االطالع على الرؤية عبر الموقع اإللكتروني التالي للمنظمة ).https://community.wmo.int/vision2040 :(WMO
ويتناول القسم  5.7طريقة االستجابة ،في إطار الخطة ،لرؤية النظام ) (WIGOSفي عام  2040خالل الفترة .2023-2020
مجاالت األولوية للنظام ) (WIGOSخالل الفترة المالية

.3

2023-2020

ُوضعت الخطة عمالً بالقرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام ) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام  ،2020والقرار
 - (Cg-18) 38رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي عام .2040
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 خط طهم الوطنية لتنفيذ
النظام ).(WIGOS
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؛
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)(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 األداة .OSCAR
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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 والدعم الذي تقدمه أمانة المنظمة ) ،(WMOمهماً .وخالل
المرحلة التشغيلية للنظام ) ،(WIGOSمن المتوقع أن تتولى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )،(NMHSs
بالتعاون 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 للمنظمة )( (WMOمطبوع 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.
.4

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 شبكة الرصد األساسي العالمية ) (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؟
4.1

النتائج المتوخاة

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

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

242
•

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؛

•

تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية )(GBON؛

•

تنفيذ شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONفي كل األقاليم؛

•

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 )(GRUAN
بمواصلة عملياتها وتوفير سبل دعم وإرشاد معززة للشبكة ) (GBONوالشبكة ) (RBONعن طريق مفهوم
الشبكة المتعددة المستويات؛

•

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

•

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

•

دمج نظم رصد المحيطات في النظام ) ،(WIGOSبدءاً بالمتغيرات األساسية للمحيطات ) (EOVsللنظام العالمي
لرصد المحيطات ) (GOOSالتي تتصدي لمتطلبات التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPشديد التأثير ،طبقا ً
الستراتيجية تنفيذ النظام ) (GOOSلعام  ،2030وخارطة الطريق ذات الصلة لتنفيذ النظام ) ،(GOOSوإطار
رصد المحيطات )(FOO؛

•

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

)(ODA

•

إنشاء المراكز اإلقليمية للنظام
تلك المراكز؛

•

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

•

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

•

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

•

ُمحدِّدات هوية محطات النظام ) :(WIGOSحل المسائل الفنية واعتماد نظام جديد؛ وتحديد سياسة إصدار
محددات الهوية واعتمادها وتنفيذها في صفوف األعضاء والشركاء المعتمدين؛

•

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

)(WIGOS

وتشغيلها في كل إقليم ،وانضمام جميع األعضاء لمركز إقليمي من

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

التشغيل الكامل لنظام مراقبة جودة بيانات النظام  (WDQMS) WIGOSفيما 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؛

•

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

•

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

•

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.
النواتج المنشودة

4.2

يُتوقع أن تفضي األنشطة الموضحة في هذه الخطة إلى النواتج التالية:
•

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؛

•

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

•

إبراز صورة المرافق الوطنية
على المستوى الوطني؛

•

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 محسنة؛

•

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

•

تعزيز التعاون مع الشركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

•

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

•

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

•

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

•

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

)(NMHSs

وتعزيز دورها بوصفها جهة شريكة وميسرة ومدمجة للرصدات

)(WIGOS
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.5

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

يجري التخطيط خالل الفترة  2023-2020لتنفيذ عدد من األنشطة المحددة الداعمة لإلنجازات المنصوص عليها ضمن
المجاالت الستة ذات األولوية لمرحلة تشغيل النظام ) ،(WIGOSوالمبينة في القسم .3
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.
وسيُركز بوجه خاص على أقل البلدان نمواً ،والدول النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية
التي هي في أمس الحاجة إلى 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.
)(SIDS

ميسرة ومدمجة للرصدات على الصعيد الوطني ،بالتعاون مع
وستقوم المرافق الوطنية ) ،(NMHSsبوصفها جهات ِّ
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.
5.2

تعزيز ثقافة االمتثال للوائح الفنية للنظام

)(WIGOS

كما هو مذكور في القسم  ،5.1سيجري أساسا ً تقييم امتثال األعضاء للوائح الفنية للنظام ) (WIGOSعن طريق مؤشرات
ومعايير جاهزية النظام ) ،(WIGOSوالتي ستُستعرض وتطور باالستناد إلى المؤشرات والمعايير التي أقرها المجلس
التنفيذي إبان 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  2019مثال متاحة على الموقع اإللكتروني  .ثم ستُحدث 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 لنظام مراقبة جودة بيانات النظام  (5.4) (WDQMS) WIGOSوقواعد بيانات األداة  .(5.6) OSCARوينبغي
أيضا ً مراعاة التقارير واإلحصاءات ،التي ستقدمها المراكز اإلقليمية للنظام ) (WIGOSبعد إنشائها ،بوصفها مدخالت
لتقييم امتثال األعضاء للوائح الفنية للنظام ) (WIGOSوال سيما فيما يخص توافر وجودة البيانات (في شبه الوقت
الحقيقي) والبيانات الشرحية (في األداة  /OSCARالسطح).
وستُحدد المراكز المعنية بالنظام ) (WIGOSوسيوضع إطار لتقييم أدائها على أساس مهام المنظمة ) .(WMOويقدم
القسمان  5.4و 5.5أيضا ً مزيداً من المعلومات في هذا الصدد.

5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html
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تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONوشبكات الرصد األساسي اإلقليمية

)(RBON

اعتمد المؤتمر ،في القرار  ،(Cg-18) 34المفهوم العام لشبكة الرصد األساسي العالمية ) (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 العددي بالطقس ) (NWPوتحليل المناخ على صعيد العالم.

إعداد أحكام ذات صلة من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد

وطلب المؤتمر من لجنة البنية التحتية
التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160بشأن تنفيذ شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONوتقديم تلك المتطلبات إلى
المجلس التنفيذي لكي يوافق عليها إبان 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 إبان
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
)(INFCOM

واستجابة لاللتزامات الخاصة بالشبكة ) ،(GBONسيتعين على كل عضو من أعضاء المنظمة
مساهمة وطنية في الشبكة .وستقوم لجنة البنية التحتية وأمانة المنظمة ) (WMOبتقديم الدعم الفني.

)(WMO

أن يحدد ويقدِّم

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
5.4

اإلطالق التشغيلي لنظام مراقبة جودة البيانات للنظام

)(WIGOS

لما كان مفهوم نظام مراقبة جودة بيانات النظام ) (WIGOSيتكون 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) WIGOSانظر .)5.5
وفيما يتعلق بوظيفة المراقبة ،استُحدثت أداة شبكية للنظام ) (WDQMSتقدِّم في البداية نتائج تستند إلى أربعة مراكز
عالمية للتنبؤ العددي بالطقس للمحطات األرضية التابعة للنظام العالمي للرصد ) - (GOSوأُطلقت نسخة ما قبل التشغيل
من األداة الشبكية للنظام ) (WDQMSفي  3كانون األول /ديسمبر  .(https://wdqms.wmo.int/) 2019وينبغي 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 العالمي للرصد )( (GOSمثل الرصدات البحرية والرصدات المستمدة من الطائرات) وإدماج مكونات
رصد أخرى للنظام ) ،(WIGOSأي مكون الرصد الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWونظام الرصد
الهيدرولوجي التابع للمنظمة ) (WHOSومكون الرصد الخاص بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوالنظر في
أنظمة الرصد المشتركة (النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) .)(GOOSوسيتطلب
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 ،وقد بدأ اختبار باستخدام برمجية للمركز
األوروبي لتنبؤات الطقس المتوسطة األمد )(ECMWF؛ وينبغي إتاحة نموذج أولي من هذا النظام للمراكز )(RWCs
ألغراض االختبار واالستخدام في عملياتها التجريبية خالل عام  ،2020ثم ينبغي تحويل هذا النموذج إلى أداة تشغيلية
عالمية لكل المراكز ) (RWCsواألعضاء حيث تُسجل وتُتابع المشكالت والحوادث.
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اإلطالق التشغيلي للمراكز اإلقليمية التابعة للنظام

5.5

)(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) ،لألعضاء الذين يقيمون هذه المراكز؛ وستشمل أيضا ً إتاحة األدوات المرجعية التشغيلية للمراكز
) - (RWCsوهي األداة الشبكية للنظام ) (WDQMSواألداة  /OSCARالسطح ) (5.6وأداة إدارة الحوادث ) .(5.4وسيتعين
وضع وتطبيق عملية لتقييم المراكز اإلقليمية ) (RWCsمن 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.
وستبدأ مناقشة ،قد تشمل حلقة عمل مخصصة ،مع مختلف الدوائر المعنية بالنظام ) (WIGOSالستعراض النطاق الحالي
للمراكز ) (RWCsمن أجل توسيع نطاق هذا المفهوم ،وإتاحة التكامل 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.
مواصلة تطوير قواعد بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد

5.6

)(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
وتقدِّم 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
تطور نظم الرصد استجابة لرؤية النظام ) (WIGOSفي عام

5.7

2040

وقراري المؤتمر
وبخاصة الهدف االستراتيجي ،2.1
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 ً لجنة البنية التحتية واالتحادات اإلقليمية) واألمانة؛ ’ ‘2اإلجراءات المطلوبة من األعضاء.
وستُراعى االعتبارات الرئيسية التالية في تخطيط استجابة المنظمة ) (WMOلرؤية النظام ) (WIGOSفي عام :2040
•

الترويج لنهج نظام األرض للمنظمة ) ،(WMOوتسليط الضوء عليه؛
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•

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؛

•

تعزيز ثقافة االمتثال (انظر أيضا ً )5.2؛

•

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

•

تعزيز أدوات تطوير القدرات (انظر أيضا ً القسم )6؛

•

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؛

•

اإلقرار بمرونة األعضاء في تصميم وتطوير وتخطيط قدراتهم الرصدية باالسترشاد برؤية النظام
في عام 2040؛
اإلقرار بالدور المركزي لتكامل األداة
الفضاء) (انظر .)5.6

•

OSCAR

(OSCAR/المتطلبات ،و OSCAR/السطح ،و

)(WIGOS

OSCAR/

ومن خالل هذا ،ستُعد 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
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 )(WMO
مواد إرشادية وخططا ً نموذجية يمكن لألعضاء اعتمادها.

)(2

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

 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
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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
)(3

تحويل رسائل النظام العالمي لالتصاالت

)(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 ستُقدم.
)(4

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 ) (WISفضالً عن رسائل المحددات ) (TSIفي رسائل النموذج ).(BUFR
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

تموز /يوليو
2021

كانون األول/
ديسمبر

2021

ألف  -تعيين
المحددات )(WSI

باء  -ترميز المحددات
باستخدام النموذج )(BUFR

أغلب األعضاء
قادرون على تعيين
المحددات )(WSI

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

)(WSI

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
2022

أغلب األعضاء قادرون على
ترميز البيانات باستخدام
المحددات ) (WSIللمحطات

أغلب األعضاء يتبادلون
بيانات المحددات )(WSI

التنبؤ العددي بالطقس
) (NWPيمكن أن يستخدم
بيانات المحددات )(WSI

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
الجديدة دون محدد
كانون األول/
ديسمبر

)(TSI

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

2022

تموز /يوليو

عبر النظام
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)(GTS

للمحطات الجديدة دون
محدد )(TSI

كل األعضاء يتبادلون
بيانات المحددات
عبر النظام )(GTS

)(WSI

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.
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
الصعيد الوطني .وسيُدعم ذلك من خالل إعداد مواد إرشادية فضالً عن جهود التوعية المبينة في القسم .9
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
وتقديم فوائد له .وستستخدم المنظمة ) (WMOبخاص ٍة أدوات جديدة مثل مبادرة الدعم القطري ) (CSIومرفق تمويل
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 المراكز اإلقليمية ) (RWCsومتطلباتها:
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•

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

•

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

•

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

وستُعد كتيبات للمستخدمين لكل أداة من األدوات المشار إليها أعاله ،وستُحدث هذه الكتيبات بانتظام وستُطبع بكافة لغات
المنظمة ).(WMO
وسيتطلب أيضا ً تنفيذ محددات هوية محطات النظام ) (5.8) (WIGOSمواصلة إعداد مواد تعليمية شبكية لكل من
الموضوعات المبينة في القسم  7مع توجيهها بخاص ٍة إلى أقل البلدان نمواً ) ،(LDCsوالدول النامية غير الساحلية
) ،(LLDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ).(SIDS
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 الرئيسية 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.
 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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وستعالج الشراكات المبرمة في إطار النظام ) (WIGOSما يلي:
•

•

الثغرات في مجال الرصد:
–

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

–

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

متطلبات المعلومات العلمية والخدمات الالزمة الستيفاء احتياجات محددة،

أنشطة لتيسير إقامة الشراكات:
•

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

•

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،

•

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)،

•

استحداث أدوات للنظام ) (WIGOSيسهل استخدامها على كل الشركاء،

•

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

•

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)،

•

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

•

البناء على توصيات فريق التنسيق المعني بالرصدات ) (OCGالتابع للجنة الفنية المشتركة

)(JCOMM

السابقة ،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) (IOCانظر 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
محدث مع المنظمة ) (WMOفي  ،2020أساسية في إقامة وتطوير البرنامج التعاوني لنظام إعادة بث بيانات األرصاد
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الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالمشترك بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (WICAP) (IATAعمالً
بالقرار  .(Cg-18) 39وستتولى لجنة البنية التحتية اإلشراف 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.
إدماج شبكات الرصد من مختلف مجاالت نظام األرض في النظام

.8

)(WIGOS

سيوفر النظام ) ،(WIGOSبوصفه إطاراً ،آلية لتحسين التكامل بين ُنظم 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:
•

رصدات الطقس والمناخ في شبكات النظام العالمي للرصد ) (GOSوالنظام العالمي لمراقبة المناخ )،(GCOS

•

رصدات عناصر الغالف الجوي ،أي مكون الرصد للمراقبة العالمية للغالف الجوي )،(GAW

•

الرصدات الهيدرولوجية لنظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )،(WHOS

•

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

•

الرصدات الجوية البحرية واألوقيانوغرافية للنظام العالمي لرصد المحيطات ).(GOOS

ويمكن تعريف مفهوم تكامل شبكة الرصد أو إدماج مكون النظام ) (WIGOSبأنه يتبع أغلب معايير التكامل المبينة 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
•

مساهمة مجاالت رصد محددة لنظام األرض في االستعراض المستمر للمتطلبات استجابة لرؤية النظام
) (WIGOSفي عام  ،2040تقدم 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.

•

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.

•

محددات هوية محطات النظام ) (WIGOSالمستخدمة في تبادل البيانات الشرحية والبيانات (انظر .)5.8

•

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 OSCAR
(مثل مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) ،(JCOMMOPSوقاعدة بيانات رادار الطقس ،وعمليات الرصد من الطائرات) .وسيُعزز

 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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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.
توسيع مفهوم شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONليشمل متغيرات أخرى تدعم التنبؤ العددي العالمي
بالطقس ،وتطبيقات عالمية أخرى:

•

– بيانات األرصاد الجوية من شبكات مراقبة المناخ ) :(GCOSالشبكة السطحية للنظام ) ،(GSNوشبكة
رصد الهواء العلوي ) .(GUANوستُحدث الالئحة الفنية على هذا األساس.
– 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 .2023
وينبغي 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.
– البيانات الهيدرولوجية المستمدة من المرافق الوطنية )/(NMHSsوالمرافق الوطنية للهيدرولوجيا
) ،(NHSsوبخاص ٍة الهطول ورطوبة التربة (الالزمة للتنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (NWPعلى
صعيد العالم).
– بيانات الغالف الجليدي التي تكتسي أهمية محورية للتنبؤ العددي العالمي بالطقس ) (NWPعلى 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 شبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GRUANوالشبكة
السطحية المرجعية للنظام العالمي لمراقبة المناخ ) (GSRNالحديثة المنشأ؛ ) (2شبكات الرصد األساسي (مثل
الشبكة ) (GBONوالشبكة ) (3) ،)(RBONكل الشبكات األخرى ،بما فيها الشبكات التي تقدمها أطراف أخرى.
وستُحدث الالئحة الفنية على هذا األساس.

•

توسيع نطاق نظام مراقبة جودة بيانات النظام  (WDQMS) WIGOSليشمل 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

 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 )(GBON
في 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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أنشطة نمذجة في مجاالت أخرى (المحيطات والهيدرولوجيا والغالف الجليدي وتكوين الغالف الجوي) بغية
توفير معلومات مراقبة جيدة لمجموعة أوسع من المتغيرات والتطبيقات.
االتصاالت والتوعية

.9

ستؤدي االتصاالت والتوعية أدواراً رئيسية خالل هذه الفترة على المستويين الداخلي والخارجي.
فتوجد حاجة مستمرة إلى التعليم والتفاعل مع الممثلين الدائمين ،ويرجع ذلك أساسا ً إلى 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
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:
(أ)

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

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

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  .2021وسيقدِّم النظام ) (GCOSتقريراً عن وضع نظام الرصد العالمي للمناخ وخطط تحسينه
إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCبحلول موعد عملية استخالص الحصيلة العالمية.
.10

الحوكمة واإلدارة والتنفيذ

سيتبع 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 لجنة البنية التحتية بمهمة الحوكمة الالحقة.
وستكون اللجان الدائمة التابعة للجنة البنية التحتية والمعنية بنُظم رصد األرض وشبكات المراقبة والقياسات واألدوات
والتتبع ،مسؤولة عن تقديم توجيهات بشأن جوانب محددة من تطوير النظام ) ،(WIGOSمثل المواد التنظيمية
واإلرشادية ،ومنهجية الرصد ،وتصميم الشبكة ،والمراقبة ،ومختلف مسائل التكامل.
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وستُجرى تطويرات في الرصدات المتعلقة بمجاالت محددة بالتنسيق مع اآلليات التي تتيحها عملية إصالح المنظمة
) (WMOواآلليات الجديدة المنبثقة عنها ،وهي تكمن أساسا ً فيما يلي:
•

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

•

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

•

فيما يخص رصدات الغالف الجليدي :فريق الدراسة التابع للجنة البنية التحتية والمعني بالوظائف المشتركة
الخاصة بالغالف الجليدي في المنظمة )( (WMOالمراقبة العالمية للغالف الجليدي)؛

•

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

•

فيما يخص رصدات تكوين الغالف الجوي :مجلس البحوث.

وفيما يلي هيئات أخرى مختصة لتنسيق هذه الخطة وتنفيذها:
•

اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات للجنة البنية التحتية؛

•

فريق الدراسة المعني بشبكة الرصد األساسي العالمية والتابع للجنة البنية التحتية.

10.1

المستوى العالمي

ستضطلع أمانة المنظمة ) (WMOبوظائف اإلدارة والتنفيذ بناء على اإلرشادات التي ستقدمها الهيئات المبينة أعاله .كما
ستقدم أمانة المنظمة ) (WMOالدعم إلى كل مناقشات الهيئة بشأن النظام ) (WIGOSفضالً عن عمل مجموعات الدراسة
ِّ
وأفرقة الخبراء وهياكل متخصصة متنوعة .وتحقيقا ً لذلك ،ستحتفظ األمانة بوثيقة محدثة باستمرار تحتوي على قائمة
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 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 األنظمة الفنية
للنظام ) (WIGOSفعاالً وي عود 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

 12شبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GUANوشبكة الهواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي
لرصد المناخ ) ،(GRUANوالشبكة السطحية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GSNوالشبكة السطحية المرجعية للنظام
العالمي لمراقبة المناخ ).(GSRN
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وستواصل الفرق اإلقليمية للنظام
أدوارها المحددة فيما يلي:
(أ)

)(WIGOS

االستفادة من دعم قوي من أمانة المنظمة ) .(WMOوينبغي أن تتمثل

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

(ب) توجيه األنشطة المذكورة في خطة التنفيذ اإلقليمية للنظام  (R-WIP) WIGOSوتحديد أولوياتها؛
(ج) تيسير وتنسيق المشروعات اإلقليمية للنظام )(WIGOS؛
(د)

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

(هـ) تعزيز إنشاء مركز إقليمي للنظام
عام 2022؛

)(WIGOS

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

(و)

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

(ز)

تنظيم منتدى افتراضي للمراكز ) (RWCsلتبادل الخبرات والدروس المستفادة؛

(ح) تقديم الدعم اإلقليمي لألعضاء وفقا ً لخطة التنفيذ اإلقليمية للنظام ) (R-WIP) (WIGOSواستجابةً لطلباتهم (رهنا ً
بتوافر الموارد /األموال)؛
(ط) اإلشراف على إنشاء وتصميم شبكة الرصد األساسي اإلقليمية ) (RBONفي اإلقليم المعني؛
(ي) مساعدة اآلليات أو الهياكل اإلقليمية لتوزيع ُمحددات هوية محطات النظام ).(WIGOS
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 ِّفذت 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:
(أ)

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

(ب) إعداد خطة تنفيذ وطنية للنظام ) ،(N-WIP) (WIGOSاستناداً إلى استراتيجية الرصد الوطنية؛
(ج) إنشاء آليات وطنية وفريق وطني لحوكمة النظام ) (WIGOSوتنسيقه وتنفيذه؛
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المكونة للنظام )( (WIGOSالتنفيذ الوطني لعملية االستعراض المستمر
تحديد الثغرات الحرجة في نُظم الرصد
ِّ
للمتطلبات ) ،)(RRRوالتخفيف من حدتها؛

(هـ) تشغيل شبكات /نظم الرصد الوطنية بطريقة مستدامة وموحدة؛
(و)

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

(ز)

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

(ح) إبرام اتفاقات شراكة وطنية للنظام ) (WIGOSمن أجل تكامل الرصدات وتبادلها المفتوح على نطاق جميع
نظم الرصد المكونة للنظام )( (WIGOSالمنظمة ) (WMOوالشركاء)؛
(ط) التنفيذ التشغيلي للعملية الوطنية الخاصة بالتعامل مع المشكالت والحوادث الواردة من النظام
والتي تثيرها النظم ) (RWCsالقائمة؛

)(WDQMS

(ي) اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية إلصدار ُمحددات هوية محطات النظام ).(WIGOS
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؛
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)(7

)(8

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

)(9

عدم إعداد خطط ألنظمة الرصد /مكونات النظام ) (WIGOSأو االتفاق عليها من أجل اإلدماج في النظام
) (WDQMSوالتماشي 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)؛

)(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 بالموظفي ن كي تتجاوز جهود التنفيذ والتنسيق األنشطة البرنامجية المعتادة التي
تضطلع بها األمانة .ولضمان توافر التمويل الالزم لتنفيذ النظام ) ،(WIGOSينبغي النظر في توفير الموارد التالية:
(أ)

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

(ب) صناديق استئمانية للنظام ) (WIGOSلتكملة الميزانية العادية للمنظمة )(WMO؛
(ج) مساهمات عينية من األعضاء والمنظمات الدولية الشريكة؛
(د)

إعارة موظفين؛

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

أنشطة إقليمية لجمع األموال لدعم النظام )(WIGOS؛

(ز)

االستضافة التشغيلية ل ُنظم المعلومات (مثل نظام معلومات المنظمة ) ،(WISواألداة  ،OSCARوالنظام ))(WDQMS؛
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(ح) توفير الدعم المالي إلعداد البرنامج ) (WICAPوتشغيله؛
(ط) 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.

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

األولوية

الهدف
)(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

%70

النسبة المئوية للمتغيرات
المستهدفة )(10

)(WIGOS
3

4

5

6

7

8

تنفيذ البيانات الشرحية للنظام
بفعالية في األداة  /OSCARالسطح

)(WDQMS

النسبة المئوية لألعضاء
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مؤشر األداء الرئيسي

األولوية

الهدف
)(2023

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

النظام

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

)(GCOS

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 3المرتبطة
باألداة  /OSCARالسطح
عدد البلدان التي تمتلك واجهة بينية
لآلالت مع األداة  /OSCARالسطح
(ملفات )XML

4

)(WDQMS

عدد مكونات /مجاالت
الرصد للنظام )(WIGOS

1

700

األداة /اآللية المستخدمة
في تقييم مؤشر األداء
الرئيسي

2

1000

عدد المحطات في األداة
 /OSCARالسطح
عدد المحطات في األداة
 /OSCARالسطح

مباشرة المركز الرائد التقارير الصادرة عن
المركز الرائد للشبكة
عمله
)(GSRN

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

75

OSCAR

7

حساب العدد

 %25من أعضاء
المنظمة )(WMO

حساب العدد

OSCAR

 1رصد الطقس ،والمناخ ،والرصدات البحرية ،والرصدات على متن الطائرات.
 2الهدف استبانة أفقية على سطح أرضي تبلغ مساحته  500كم  500 xكم
 3المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوالمركز ) ،(JCOMMOPSوقاعدة بيانات رادارات الطقس ) ،(WRDوالهيدرولوجيا،
واألداة  /OSCARالمتطلبات ،وقاعدة البيانات التابعة للمنظمة ) (WMOعن المالمح القطرية ) ،(CPDBوالنظام )(WDQMS
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مؤشر األداء الرئيسي

الهدف

األولوية

)(2023

19

عدد المتغيرات المحيطية األساسية
) (EOVللنظام ) (GOOSالتي نفذتها
الشبكة  GBON/RBONمن أجل التنبؤ
العددي بالطقس ) (NWPوالتنبؤ
بالظواهر شديدة التأثير

GBON/RBON

التوصية

10
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األداة /اآللية المستخدمة
في تقييم مؤشر األداء
الرئيسي
األداة ،OSCAR
واالستعراض المستمر
للمتطلبات )(RRR

(INFCOM-1) 2

تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية

)(GBON

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 34شبكة الرصد األساسي العالمية،
وقد درست مشروع أحكام شبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(GBONالواردة في مرفق هذه التوصية،
تؤيد المشروع الحالي ألحكام الشبكة ) ،(GBONالواردة في مرفق هذه التوصية؛

توصي بأن يعتمد المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته االستثنائية لعام  2021التعديالت على مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  ،3.2.2استناداً إلى المسودة الحالية على
نحو ما ترد في مرفق هذه التوصية ،على أن يبدأ سريانها في  1كانون الثاني /يناير 2022؛
توصي أيضا بأن يستعرض المجلس التنفيذي تأثير نظم المنظمة ) (WMOوأنشطتها على البيئة واالستدامة البيئية ،وأن
يقدم توصيات إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية بشأن األنشطة التي يتعين على األعضاء االضطالع بها باعتبارها
ذات أولوية عليا؛
تطلب إلى األمين العام أن يتخذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لمشروع أحكام الشبكة ) ،(GBONوعرضها
على األعضاء الستعراضها قبل تقديمها إلى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته االستثنائية لعام .2021

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 2

األحكام الخاصة بالشبكة ) (GBONفي مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم )1160
3.2

التصميم والتخطيط والتطوير

3.2.1

تشكيل النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام

)(WIGOS

)(WIGOS

لجنة البنية التحتية :التقرير النهائي الموجز للدورة األولى

262

شبكة الرصد األساسي العالمية

3.2.2

الشبكة ) (GBONمجموعة فرعية من النظام الفرعي السطحي القاعدة للنظام ) ،(WIGOSت ُستخدم
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  3.2.3أدناه).

.2

تستند الشبكة

.3

الغرض من الشبكة ) (GBONفي المقام األول هو تلبية االحتياجات العالمية للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPوالتي ال تلبيها
حالياً ،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
) (NWPعلى نطاق العالم ،المسجلة في قاعدة بيانات أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد ) /(OSCARالمتطلبات،
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.

أُعدت قائمة محطات /منصات الشبكة ) (GBONعلى أساس قائمة بجميع المحطات /المنصات المتاحة في النظام
) ،(WIGOSحسبما سجلها األعضاء في األداة ) /(OSCARالسطح .ويعتمد تحديد المجموعة الفرعية التي ستُقترح للتسمية
في الشبكة ) (GBONعلى مواصفات الشبكة ) (GBONالمدرجة أدناه .وتُعد 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:
ت ُ ِّ
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 أنه ال يمكن عمليا تحقيق االستبانة األفقية الالزمة لشبكة الرصد في أجزاء من أراضيه،
3.2.2.6
مثالُ 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".

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة

263

يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات الرصد سطحية األرضية ،ترصد
3.2.2.7
كل ساعة العناصر التالية ،كحد أدنى :الضغط الجوي ودرجة حرارة الهواء والرطوبة والرياح األفقية والهطول وعمق
الثلوج ،بحيث يتيح مكانها 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

االستبانة األفقية البالغة  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
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 مكانها ،إن أمكن ،للشبكة ) (GBONاستبانة أفقية قدرها  500كم أو أكثر في المناطق
البحرية الواقعة في واليتهم ،لرصد هذه المتغيرات.
بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية ) ،(SIDSحيث تكون مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة أكبر بكثير من
مالحظة:
مساحة سطح اليابس ،ينطبق هذا الحكم على كامل منطقة المسؤولية عن الرصد.

ينبغي أن ييسر األعضاء لألعضاء اآلخرين إجراء عمليات رصد لألحوال الجوية البحرية السطحية داخل
3.2.2.11
منطقتهم االقتصادية الخالصة ،رهنا ً بالبيانات المتقاسمة دوليا ً وفقا ً للفقرة .3.2.2.5
يحافظ األعضاء على التشغيل المستمر لمجموعة من محطات /منصات أرضية للهواء العلوي ترصد
3.2.2.12
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 مكانها للشبكة ) (GBONالحصول على استبانة أفقية
قدرها  500كم أو أكثر لتلك الرصدات.
مالحظات:
.1

توفر نظم السبر الراديوي حاليا ً الوسيلة األساسية لجمع هذه الرصدات.

.2

االستبانة الرأسية البالغة  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
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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 مكانها 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 مكانها للشبكة ) (GBONالحصول على
استبانة أفقية لتلك الرصدات قدرها  1000كم أو أكثر في المناطق البحرية الواقعة في واليتهم.
بالنسبة للدول ) ،(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
3.2.2.17
الحرارة 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 لدرجة
3.2.2.18
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.

3.2.2.21

يتيح األعضاء البيانات الشرحية الخاصة بمحطات /منصات الرصد التابعة للشبكة ) (GBONوفقا ألحكام

القسم .2.5
يعين كل عضو ،كحد أدنى ،العدد المطلوب من المحطات السطحية ومن محطات الهواء العليا وفقا
3.2.2.22
للفقرتين ) (3.2.2.15-3.2.2.10كمساهمة في الشبكة ).(GBON
مالحظات:
.1

ستضطلع لجنة البنية التحتية بتحليل أولي لتنفيذ الشبكة ) ،(GBONوهو ما سيوفر لكل عضو عدد المحطات السطحية
ومحطات الهواء العلوي الالزمة لكي يفي بالتزاماته بموجب الفقرات .3.2.2.21-3.2.2.7

.2

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

.3

انظر المالحظة  3أدنى الفقرة .3.2.2.12
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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
3.2.2.24
االمتثال لألداء المحدد.
ترد إرشادات مفصلة بشأن مراقبة جودة البيانات وتقييم البيانات وإدارة الحوادث المتعلقة بالبيانات ،في دليل النظام
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

(INFCOM-1) 3

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

)(WIGOS

2.4.1

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  – (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS
وإذ تشير أيضا إلى التوصية  - (INFCOM-1) 1خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام )،(2023-2020) (WIGOS
وقد درست مشروعي التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة
رقم  ،)1160القسم  ،2.4.1وعلى الملحق  ،2.2على النحو الوارد في مرفق مشروع القرار ،(EC-73) X/X
تؤيد مشروعي التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1160
القسم  ،2.4.1وعلى الملحق  ،2.2على النحو الوارد في مرفق مشروع القرار (EC-73) X/X؛
توصي المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار بصيغته الواردة في مرفق هذه التوصية؛

تطلب من األمين العام أن يتخذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لمشروعي التعديالت على مرجع النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم  ،2.4.1والملحق  ،2.2على النحو
الوارد في مرفق هذه التوصية ،وأن يعرضها على األعضاء الستعراضها قبل تقديمها إلى الدورة الثالثة والسبعين
للمجلس التنفيذي؛
تدعو المنظمات الدولية الشريكة إلى تقديم تعقيباتها حسب االقتضاء.
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مرفق التوصية

(INFCOM-1) 3

مشروع القرار

(EC-73) X/X

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

)(WIGOS

2.4.1

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما يلي:
)(1
)(2

)(3

المواد ( 2أ) و( 2ج) و( 8د) من اتفاقية المنظمة ) - (WMOالوثائق األساسية رقم ( 1مطبوع المنظمة رقم ،)15
القرار  - (Cg-18) 36تعديالت على الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ،الجزء األول ،النظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوعلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1160وعلى معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
(مطبوع المنظمة رقم ،)1192
القرار  – (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS

وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 3مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع
المنظمة رقم  ،)1160القسم ،2.4.1
يعتمد التعديالت على مرجع ال نظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم
 ،2.4.1والملحق  ،2.2على النحو الوارد في مرفق هذا القرار ،1على أن يبدأ سريانها في  1تموز /يوليو 2021؛
يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقاً؛
يطلب من األمين العام ما يلي:
)(1

نشر المرجع المعدل بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

كفالة االتساق التحريري بين الوثائق ذات الصلة؛

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:

هذا القرار يحل محل القرار  (Cg-18) 36الذي لم يعد سارياً.

 1سيتم االنتهاء من التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسم
 2.4.1والملحق  ،2.2لتقديمها إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي وفقا ً للتوصية (INFCOM-1) 3
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(EC-73) X/X

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

)(WIGOS

2.4.1

2.4

العمليات

2.4.1

متطلبات عامة

مالحظة:

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

2.4.1.1

ت ُحدد هوية محطات ومنصات الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOبمحددات محطات النظام ) (WSIال غير.

مالحظة:

يرد هيكل محددات النظام ) (WSIفي الملحق .2.2

ينبغي أن يصدر األعضاء محددات هوية المحطات التابعة للنظام ) (WIGOSلمحطات ومنصات الرصد
2.4.1.2
في 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
مالحظات:
)(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 في البرامج التي
تشارك المنظمة ) (WMOفي رعايتها ،شريطة أن يلتزم المشغل بتوفير البيانات الشرحية للنظام )(WIGOS
والحفاظ عليها.

)(2

بالنسبة للمحطات البحرية السطحية أو محطات البحار التي تساهم في النظام ) (GOOSالمشمول برعاية مشتركة،
فإن مركز دعم برنامج الرصد الموقعي ) (JCOMMOPS) (OceanOPSالتابع للجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
مخول إلصدار محددات المحطات التابعة للنظام ) (WIGOSنيابة عن األعضاء إذا ُ
طلب منه ذلك.

)(3

تماشيا ً مع مواد نظام معاهدة 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

يجوز للكيانات التي لها سلطة مفوضة (المدرجة في الملحق  ،)2.2ويشار إليها فيما يلي باسم "جهة إصدار
محددات النظام ) ،"(WSIأن تصدر محددات النظام ) (WSIلمحطات الرصد التي تساهم في برنامج تابع للمنظمة
) (WMOأو في برنامج تشارك المنظمة في رعايته ،نيابة عن األعضاء في الظروف التالية (يرد بيان اإلجراءات
ذات الصلة في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم :)1165
1.1

عندما يكون محدد الهوية لمحطات النظام ) (WIGOSمطلوبا ً لمحطة أو منصة لدعم أحد البرامج التابعة
للمنظمة ) (WMOأو البرامج التي تشارك المنظمة في رعايتها وال يوجد عضو باستطاعته أن يصدره
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(أنتاركتيكا ،مثالً) ،يمكن أن يصدر األمين العام محدد هوية للنظام ) (WIGOSلتلك المحطة أو المنصة،
باستخدام خانة "الجهة المصدرة لمحدد الهوية" المخصصة لألمين العام ،شريطة أن يلتزم مشغل المحطة
أو المنصة بما يلي:
(أ)

توفير البيانات الشرحية للنظام )(WIGOS؛

(ب) االلتزام بالالئحة الفنية ذات الصلة.
1.2

المنظمةWMO

عندما يلزم إصدار محدد هوية لمحطات النظام  WIGOSلمحطة أو منصة لدعم أحد برامج
أو برنامج تشارك المنظمة في رعايته ويكون العضو غير قادر على إصدار محدد للهوية ،تصدر جهة
إصدار محددات النظام ) (WSIيعمل األمين العام بالتعاون مع العضو المعني على إصدارمحدد هوية
لمحطة في نظام  WIGOSلتلك المحطة أو المنصة شريطة يلتزم مشغل المحطة أو المنصة بما يلي يلتزم
مشغل المحطة أو المنصة بما يلي:
(أ)

توفير البيانات الشرحية للنظام )(WIGOS؛

(ب) االلتزام بالالئحة الفنية ذات الصلة.
1.3

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

توفير البيانات الشرحية للنظام )(WIGOS؛

(ب) االلتزام بالالئحة الفنية ذات الصلة.
.2

في جميع الحاالت الواردة في الفقرات  1.1إلى  1.3أعاله ،والتي تقوم فيها هيئة غير الممثل الدائم للعضو المعني
لدى المنظمة ) (WMOفي البلد أو اإلقليم الذي تعمل فيه المحطة بتعيين محدد هوية المحطة للنظام )،(WIGOS
يبلغ األمين العام الممثل الدائم للعضو المعني لدى المنظمة ) (WMOبذلك كتابةً ويُمنحه مهلة ال تقل عن  30يوما ً
إلبطال هذه التسمية إذا اعتقد أن لديه سببا ً وجيها ً لذلك.

الملحق ُ - 2.2محددات هوية المحطات التابعة للنظام
.1
.4

هيكل محددات هوية محطات النظام

)(WIGOS

)(WIGOS

الكيانات المعترف بها كجهات إصدار محددات الهوية

يُعترف بالكيانات التالية بوصفها "جهات إصدار محددات هوية محطات النظام )( "(WIGOSأو جهات إصدار لمحطات
النظام ) ،)(WSIولها سلطة مفوضة لكي تصدر نيابة عن األعضاء محددات النظام ) (WSIلمحطات الرصد التي تسهم
في برنامج تابع للمنظمة ) (WMOأو برنامج تشارك المنظمة في رعايته .وعند وجود عضو لديه منطقة جغرافية تحت
مسؤوليته ،فينبغي أن يُطلب من ذلك العضو أوالً إصدار محددات النظام ) (WSIللمحطة .وإذا لم يقدم العضو محدد

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة

269

النظام ) ،(WSIأو حال عدم رده على الطلب ،فإن جهة إصدار محددات النظام ) (WSIللبرنامج /المنظمة المعنية هي
التي تصدر محددات النظام ).(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 ) ،(WMOوالتي يستضيفها مرفق األرصاد الجوية الحكومي التركي )(TSMS؛

)(6

مرفق كوبرنيكس لتغير المناخ ) (C3Sالذي يديره المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى )،(ECMWF
نيابة عن االتحاد األوروبي ،بموجب العقد ”“311a Lot 2: Global Land and Marine Observations Database
(قاعدة البيانات العالمية للرصدات البرية والبحرية).

وست ُعطى هذه الجهات المصدرة لمحددات النظام ) (WSIشفرة منفصلة كجهة مصدرة للمحددات ،بالنسبة للجزء الثاني
في هيكل جهات إصدار محددات النظام ) ،(WSIتميزها بوضوح عن جهات إصدار محددات النظام ) (WSIالتي
يصدرها على الصعيد الوطني ممثلو األعضاء الدائمين لدى المنظمة ).(WMO

وترد اإلجراءات الخاصة بكل هيئة من الهيئات سالفة الذكر في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
)( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم ،)1165

التوصية

(INFCOM-1) 4

تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1160
الملحق  5.1المتعلق بالمتغيرات المناخية األساسية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1
)(2

القرار  – (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ،
القرار  – (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS

وإذ تشير أيضا إلى المقرر /19م أ 22-الصادر عن مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ
والمعنون "تنفيذ النظام العالمي لمراقبة المناخ"،

)(UNFCCC

وإذ تالحظ:
)(1

المقرر  – (EC-69) 7الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ اتفاق باريس ،الذي دعا األعضاء إلى العمل على
التنفيذ الكامل لخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ )،(GCOS
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)(2

التوصية  – (INFCOM-1) 1خطة ا لمرحلة التشغيلية األولية للنظام ) ،(2023-2020) (WIGOSوالتوصية
 – (INFCOM-1) 2تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية )،(GBON

)(3

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCC/SBSTA/2019/5التي تشير إلى الدور الهام الذي يضطلع به النظام ) (GCOSوتشجع األطراف
والمنظمات األخرى ذات الصلة على المشاركة في أعماله،

)(4

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCC/SBSTA/2017/7التي تشجع األطراف والمنظمات ذات الصلة على تعزيز عمليات الرصد المنتظمة
المتعلقة بمراقبة المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsفي النظام )( (GCOSالمشار إليها فيما بعد باسم
"المتغيرات )،)"(ECVs

)(5

أن مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160ال يتضمن ،عندما يناقش
عمليات رصد المناخ والمتغيرات ) ،(ECVsقائمة كاملة بالمتغيرات )،(ECVs

وقد درست قائمة المتغيرات ) (ECVsالواردة في مرفق مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية،
تقر مشروع المتغيرات ) (ECVsالحالية الواردة في مرفق مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية ،وإدراجها في
مطبوع المنظمة رقم  ،1160المحلق 5.1؛
توصي الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOباعتماد مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية
بصيغته النهائية المقدمة للمجلس؛
تطلب من األمين العام أن يتخذ الخطوات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لمشروع المتغيرات ) (ECVsالواردة في مرفق
مشروع القرار الوارد في مرفق هذ ه التوصية ،وأن يعرضها على األعضاء الستعراضها قبل تقديمها إلى الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة )(WMO؛
تدعو المنظمات الدولية الشريكة إلى تقديم تعليقاتها ،حسب االقتضاء.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 4

مشروع القرار

(EC-73) X/X

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

5.1

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1

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

)(2

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 ،)1192

)(3

القرار  – (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ،
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وقد نظر في التوصية  – (INFCOM-1) 4تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1160الملحق  5.1المتعلق بالمتغيرات المناخية األساسية،
يعتمد التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160الملحق ،5.1
على النحو الوارد في مرفق هذا القرار ،1على أن يبدأ سريانها في  1تموز /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 بين الوثائق ذات الصلة.

مرفق مشروع القرار

(EC-73) X/X

[يُضاف في نهاية الملحق ]5.1
المتغيرات المناخية األساسية
تتبع رصدات المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsاإلرشادات الواردة في هذا المرجع على النحو المبين في الجداول
أدناه .وقد ُحددت هذه المتغيرات ) (ECVsمن قِّبل لجنة علم المناخ (انظر دليل الممارسات المناخية (مطبوع المنظمة
رقم  ))100والنظام العالمي لرصد المناخ )( (GCOSانظر النظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ).)(GCOS-200
والمتغيرات الواردة أدناه ترصدها شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONالتي يتعين اتباع إرشاداتها .ويلزم تبادل
محفوظات البيانات التاريخية والرصدات الحالية لهذه المتغيرات ) ،(ECVsمع تأخير أقصاه سنة واحدة ،من أجل بناء
السالسل الزمنية التاريخية الالزمة للمناخ.

الغالف الجوي
درجة الحرارة (السطحية)
الضغط (السطحي)
بخار الماء (السطحي)
الهطول
سرعة الرياح السطحية واتجاهها
درجة الحرارة (الهواء العلوي)
بخار الماء (الهواء العلوي)
سرعة الرياح واتجاهها (الهواء العلوي)

إرشادات في مرجع
النظام )(WIGOS
1
1
1
1
1
2
2
2

وترد إرشادات بشأن المتغيرات ) (ECVsالتالية في مرجع النظام ) (WIGOSوينبغي رصدها ،إن أمكن .ويلزم ،إن
أمكن ،تبادل محفوظات البيانات التاريخية والرصدات الحالية لهذه المتغيرات ) ،(ECVsمع تأخير أقصاه سنة واحدة ،من
أجل بناء السالسل الزمنية التاريخية الالزمة للمناخ.

 1ستوضع الصيغة النهائية من التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم ،)1160
الملحق  ،5.1لتقديمها إلى الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي ،وفقا ً للتوصية (INFCOM-1) 3
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الغالف الجوي

إرشادات في مرجع
النظام )(WIGOS

ميزانية اإلشعاع السطحي
السحب
البرق
ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات االحتباس الحراري األخرى
األوزون
السالئف (الدعمة لمتغيرات ) )(ECVsللهباء الجوي واألوزون)
خصائص الهباء الجوي

3
3
3
4
4
4
4

المحيطات
درجة حرارة سطح البحر
مستوى سطح البحر
حالة البحر
تدفق حرارة سطح المحيط
الجليد البحري

5
5
6,5
2
7

اليابسة
تصريف األنهار
البحيرات
رطوبة التربة
الثلج
األنهار الجليدية
الصفائح الجليدية والجروف الجليدية
التربة الصقيعية

8
8
2
7
7
7
7

مالحظات
 1محطات األرصاد الجوية السطحية .انظر متطلبات الشبكة )(GBON
 2محطات األرصاد الجوية للهواء العلوي .انظر متطلبات الشبكة )(GBON
 3الرصدات المناخية السطحية
 4الرصدات التي يجريها مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجوي
 5المحطات البحرية السطحية
 6تسمى أيضا ً "ارتفاع الموجة"
 7الرصدات التي يجريها مكون الرصد في المراقبة العالمية للغالف الجليدي
 8الرصدات التي يجريها نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة )(WMO
رصدات المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsالواردة في الجدول أدناه ال ترصدها عادة المرافق الوطنية لألرصاد
الجوية والهيدرولوجيا ) .(NMHSsومع ذلك ،إذا ُرصدت هذه المتغيرات ،فينبغي تبادل البيانات مع تأخير أقصاه سنة
واحدة ،إن أمكن ،من أجل بناء السالسل الزمنية التاريخية الالزمة للمناخ .ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في
النظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ).(GCOS-200

الغالف الجوي
الميزانية اإلشعاعية لألرض

المحيطات
درجة الحرارة تحت السطح
درجة ملوحة سطح البحر
درجة الملوحة تحت السطح

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة

273

التيارات السطحية
التيارات التحتية
اإلجهاد السطحي
األكسجين
العناصر الغذائية
الكربون غير العضوي
المواد الكاشفة المؤقتة
أكسيد النيتروز
لون المحيط
العوالق
خصائص الموائل البحرية

اليابسة
المياه الجوفية
جزئ ضئيل من اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل
الضوئي )(FRAPAR
دليل كثافة الغطاء النباتي
البياض
درجة حرارة سطح األرض
الكتلة األحيائية السطحية
غطاء األرض
كربون التربة
الحرائق
تدفقات غازات االحتباس الحراري بشرية المنشأ
تدفقات الحرارة الكامنة والمحسوسة

التوصية

(INFCOM-1) 5

التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن إعداد برنامج نظام إعادة بث بيانات
األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(WICAP
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (EC-72) 8التعاون مع الرابطة الدولية للنقل الجوي ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث بيانات
األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(AMDARالذي:
)(1

طلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INCOMفيما يتعلق بإنشاء البرنامج التعاوني المشترك
بين المنظمة ) (WMOوالرابطة الدولية ) (IATAبشأن برنامج نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من
الطائرات ) ،(WICAPالقيام بما يلي:
(أ)

أن تستعرض وتستكمل سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPوأن تعرضها على الدورة الثالثة
والسبعين للمجلس التنفيذي،
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(ب) أن تنهض بالدور والمسؤولية عن تنسيق إنشاء البرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه ،وبالتعاون مع
الرابطة الدولية ) (IATAواالتحادات اإلقليمية للمنظمة ) ،(WMOوأن تقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي
بصورة منتظمة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج )،(WICAP
)(2

)(3

النظام )(TT-IWCA) (AMDAR

حل فرقة العمل المعنية بالتعاون بين الرابطة الدولية ) (IATAوالمنظمة ) (WMOبشأن
ونقل ما تبقى من دورها ومسؤولياتها إلى اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONالتابعة
للجنة البنية التحتية )،(INFCOM

اعتماد اختصاصات مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPوفقا ً لدوره المحدد في مفهوم عمليات البرنامج )،(WICAP

وإذ تالحظ:
)(1

أن ما تبقى من دور ومسؤوليات فرقة العمل ) (TT-IWCAتضطلع به فرقة الخبراء المشتركة المعنية بنظم الرصد
من على متن الطائرات )،(JET-ABO

)(2

أن رئيس اللجنة ) (INFCOMقد اقترح ،بالتشاور مع األمانة والرابطة ) ،(IATAإجراءات إنشاء مجلس إدارة
البرنامج ) ،(WICAPعلى النحو الوارد في المرفق ،2

)(3

مواءمة سياسة البيانات للبرنامج ) (WICAPمع 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؛ رفع أعضاء المنظمة ) (WMOالقيود على الوصول إلى بيانات
النظام ) (AMDARواستخدامها في إطار البرنامج ) ،(WICAPعلى أن تظل ملكية بيانات النظام ) (AMDARلدى
شركات الطيران المقدمة للبيانات ،وتظل هذه البيانات تخضع لقيود التوزيع الالحق التي تفرضها شركات الطيران،

)(4

أن الرابطة ) (IATAواألفرقة الممثلة لشركات الطيران التابعة لها ،ولجنة التنسيق الفني ) (TCCواللجنة االستشارية
للسياسات ) (PACوالمجلس التنفيذي التابعة للمنظمة ) ،(WMOوالمستشار القانوني للمنظمة ) ،(WMOوفرقة
العمل ) (TT-IWCAالسابقة ،وفريق الدراسة المعني بقضايا وسياسات البيانات ) (SG-DIPقد استعرضت سياسة
البيانات الخاصة بالبرنامج ) ،(WICAPوالواردة في المرفق  1لهذه التوصية،

)(5

أن مشاركة أعضاء المنظمة ) (WMOفي برنامج النظام ) (AMDARاإلقليمي التابع للبرنامج ) (WICAPستكون
طوعية ،وأن البرنامج ) (WICAPلن يحل في بادئ األمر محل برامج النظام ) (AMDARالوطنية واإلقليمية ،وإن
كان من المتوقع أن تتاح الفرصة لهذه البرامج لالرتحال للبرنامج ) ،(WICAPرهنا ً بمالءمة القرار والعملية
والموعد الزمني للمشغلين،

توصي المجلس التنفيذي باعتماد سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج ) (WICAPوإجراء تشكيل عضوية المنظمة
في مجلس إدارة البرنامج ) ،(WICAPعلى النحو الوارد في المرفق  2لهذه التوصية؛

)(WMO

تطلب من فريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(INFCOMبمساعدة اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة )،(SC-ON
القيام بما يلي:
)(1

)(2
)(3

)(4

تنسيق إنشاء البرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه الواردة في وثيقة المعلومات )،INFCOM-1/INF. 4.1.1(5
وبالتعاون مع الرابطة الدولية ) (IATAواالتحادات اإلقليمية للمنظمة )(WMO؛
اإلبقاء على خطة تنفيذ البرنامج ) (WICAPوفقا ً للتقدم المحرز في التنفيذ؛
دعم االتحادات اإلقليمية في إعداد وتطوير برامج إقليمية للنظام ) (AMDARاستناداً إلى خطة تنفيذ البرنامج
) (WICAPومفهوم عملياته؛
مواصلة التنسيق مع أعضاء المنظمة ) (WMOبشأن برامج النظام ) (AMDARالوطنية الحالية؛
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تطلب من رئيس اللجنة ) (INFCOMأن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج )(WICAP؛
تشجع االتحادات اإلقليمية للمنظمة ) (WMOوأعضاءها على مواصلة العمل على إنشاء برامج إقليمية للنظام
في إطار البرنامج ) (WICAPوفقا ً لخطة تنفيذه.

المرفق  1للتوصية

(INFCOM-1) 5

سياسة البيانات الخاصة بالبرنامج
المسودة  6 ،2حزيران /يونيو

)(AMDAR

)(WICAP

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 في
[اسم االتفاق ،بتاريخ [ ،]]...وباعتبارها 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
في إطار البرنامج التعاوني ،تُعرف العناصر التالية ،بالترتيب األبجدي:
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

تُعرف البيانات الشرحية للنظام ) (AMDARبأنها أي قيمة أو مجموعة قيم للبيانات الرقمية أو المادية ،تحدد الخصائص
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
) ،(WIGOSعلى النحو المحدد في دليل الرصد على متن الطائرات ،التذييل دال (مطبوع المنظمة رقم  )1200بصيغته 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
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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
) (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 في برنامج الوعي باالضطرابات
التابع للرابطة الدولية ) ،(IATAوالتي يوفرها المشاركون في البرنامج التعاوني ،أو التي تُوفر لهم ،تُعرف أيضا ً على أنها
تقارير النظام ) ،(AMDARوتُستخدم وفقا ً لسياسة البيانات هذه .فمثالً ،المعدل ) (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.
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طرف ثالثة 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
) (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 ً من 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
يكون الوقت العالمي المنسق ) (UTCالذي أُجريت فيه في غضون ثمان وأربعين ) (48ساعة من الوقت ) (UTCالفعلي.

)(AMDAR

الطائرة المشاركة
طائرة تشغلها شركة طيران مشاركة وعلى متنها معدات و /أو برمجيات محددة ركبتها 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 ت توافق 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.

)(AMDAR
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فيما يلي أمثلة للنواتج والخدمات المشتقة من بيانات النظام ):(AMDAR
•

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.

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
.1

مبادئ عامة

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
يتعلق 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:

 1يرد وصف االستعراض المستمر للمتطلبات الخاص بالمنظمة ) (WMOواألحكام ذات الصلة في مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1160القسمين  2.2.3و 2.3والتذييل .2.3
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•

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.

•

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 مجهل المصدر لألطراف
الثالثة المرخصة من القطاع الخاص ،امتثاالً لمبادئ البرنامج التعاوني ،كما يحددها من وقت آلخر مجلس إدارة
البرنامج )(WICAP؛
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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؛

(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؛
(ي) السعي لالمتثال للسياسة المعمول بها إلصدار البيانات المطبقة على بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية
التي تنتجها شركات الطيران المشاركة التي تشارك في برنامج الوعي باالضطرابات التابع للرابطة الدولية ).(IATA
)(EDR

.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 من 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؛
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(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؛

(هـ) االمتثال للسياسة المعمول بها إلصدار البيانات والمطبقة على بيانات معدل تشتت الحركة الدوامية ) (EDRالتي
تنتجها شركات الطيران المشاركة ،التي تشارك في برنامج الوعي باالضطرابات التابع للرابطة الدولية ).(IATA
.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

جميع األحكام والمفاهيم التي لم تُعرف في هذه الوثيقة تحمل المعنى المبين في القرارات والوثائق األخرى المنشئة
للبرنامج التعاوني.
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.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

المرفق  2للتوصية

(INFCOM-1) 5

إجراء تشكيل عضوية المنظمة ) (WMOفي مجلس إدارة البرنامج

)(WICAP

يُقترح اعتماد 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

يقترح رئيس اللجنة ) (INFCOMعضوية المنظمة ) ،(WMOوأي تغييرات الحقة عليها ،ويعتمدها مؤقتا ً رئيس
المنظمة ) ،(WMOثم يؤكدها الحقا ً المجلس التنفيذي.

التوصية

(INFCOM-1) 6

نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة

2020

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 43تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد،
وإذ تشير أيضا إلى عمليات التحديث التي أجريت لدليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  )8خالل الفترة من
 2018إلى  ،2020بما في ذلك:
)(1

التنقيح الهام للمجلد الرابع،

)(2

التنقيح الجزئي للمجلد الثالث/الفصل ،4

وإذ تشير كذلك إلى ما يلي:
)(1
)(2

طبعة  2020األولية للدليل قد نُشرت على الموقع الشبكي للمنظمة ) (WMOحتى يتمكن األعضاء من استعراضها،
مراعاة تعقيبات األعضاء وإدراجها ،إذا كانت مالئمة ،في طبعة  2020المؤقتة المتوافرة على الموقع الشبكي
للمنظمة ) /(WMOبرنامج أدوات وطرق الرصد )،(IMOP
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وإذ تشير إلى تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية ،والمعروضة على الدورة بوصفها المقرر
) – (INFCOM-1إدراج تصنيف جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع
المنظمة رقم  ،)8العتمادها وإدراجها في دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)8
6

وإذ تضع في اعتبارها أن الدليل يشكل مصدراً هاما ً للمواد التوجيهية لألعضاء من أجل تنفيذ النظام العالمي المتكامل
الرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوهو األساس لمعظم الخدمات التي يقدمها األعضاء،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة التأكد من ترجمة المواد اإلرشادية الجديدة وتوفيرها لدوائر المنظمة ) (WMOفي
أقرب وقت ممكن،
توصي الدورة الثالثة والسبعين ل لمجلس التنفيذي بأن ت طلب إلى األمين العام اعتماد مشروع القرار الوارد في مرفق
هذه التوصية.

تعتمد التعديالت على لدليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8حسبما ترد في طبعة  2020المؤقتة للدليل،
وتكملها تصنيفات تحديد مواقع محطات الرصد السطحية البرية،
هذه التوصية تحل محل التوصية  – (CIMO-17) 5نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم ،)8
مالحظة:
طبعة  ،2018وترجمته ،التي لم تعد سارية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 6

مشروع القرار

(EC-73) X/X

نشر دليل أدوات وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)8طبعة

2020

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 (مطبوع المنظمة رقم ،)1227

وقد بحث 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 ،وتكملها تصنيفات تحديد مواقع محطات الرصد السطحية البرية؛
يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقاً؛
يطلب من األمين العام:
)(1

نشر النسخة المعدلة لمطبوع المنظمة رقم  8بجميع اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)(2

كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛

2020
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يدعو األعضاء إلى تطبيق تصنيفات جودة قياسات محطات الرصد السطحية البرية ،ويشجعهم على تبادل تجاربهم
التطبيقية وعلى دعم إعداد مواد إرشادية ذات صلة؛

التوصية

(INFCOM-1) 7

خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0وبنيته الوظيفية ومشاريعه اإليضاحية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  – (Cg-18) 57نظام معلومات المنظمة :تعديالت على الالئحة الفنية ونهج تنفيذ نظام معلومات
المنظمة ) ،(WIS 2.0الذي يطلب تزويد األعضاء بتقييم للتكاليف اإلرشادية لتنفيذ وتشغيل النظام ( WIS 2.0انظر وثيقة
المعلومات )،)Cg-18/INF. 6.2(3
وإذ تالحظ اإلطار الزمني والمعالم البارزة األوليين المقترحين في نهج تنفيذ النظام  WIS 2.0على النحو الوارد في وثيقة
المعلومات )،Cg-18/INF. 6.2(3
وقد درست ما يلي:
)(1

التكاليف المقدرة لتنفيذ وتشغيل النظام  WIS 2.0من جانب المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsعلى النحو
الوارد في وثيقة المعلومات )،INFCOM-1/INF. 4.1.3(1

)(2

خطة التنفيذ المقترحة للنظام  WIS 2.0الواردة في المرفق  1لمشروع القرار ،(EC-73) X/X

)(3

البنية الوظيفية المقترحة للنظام  WIS 2.0الواردة في المرفق  2لمشروع القرار ،(EC-73) X/X

توصي المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 7

مشروع القرار

(EC-73) X/X

خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة ) (WIS 2.0وبنيته الوظيفية
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  (Cg-18) 57المتعلق بنهج تنفيذ النظام  WIS 2.0والذي يأذن للمجلس التنفيذي بأن يتخذ قرارات بشأن
النظام  WIS 2.0أثناء إعداده وتنفيذه (انظر وثيقة المعلومات )،)Cg-18/INF. 6.2(3
وإذ يسلم بما يلي:
)(1

)(2

الحاجة إلى توفير خطة تنفيذ للنظام  WIS 2.0مع معالم بارزة منقحة من أجل أن تطورها لجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMبشكل فعال ،وينفذها األعضاء في الوقت المناسب،
أهمية إبالغ األعضاء بالبنية الوظيفية للنظام

WIS 2.0

بغرض تمكينهم من االستعداد لالنتقال إلى النظم الجديدة،
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)(4

الحاجة إلى جمع المتطلبات من جميع مجاالت وأنشطة المنظمة ) (WMOوإشراك دوائر المنظمة
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)(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 في وثيقة المعلومات )،INFCOM-1/INF. 4.1.3(1
يقرر:
)(1

إقرار خطة التنفيذ المقترحة للنظام  WIS 2.0الواردة في المرفق 1؛

)(2

إقرار البنية الوظيفية للنظام  WIS 2.0الواردة في المرفق  2لهذا القرار؛

يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

)(2

تحليل البنية الوظيفية للنظام  ،WIS 2.0الواردة في المرفق  2لهذا القرار ،والمشاركة بطريقة استباقية في مشروع
إعداد وتنفيذ النظام WIS 2.0؛
دعم تطوير النظام

WIS

من خالل اإلعارات وتقديم تمويل إضافي للصندوق االستئماني للنظام .WIS

المرفق  1لمشروع القرار

(EC-73) X/X

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:
)(1

)(2

ال 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
ترد 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:
1.1

تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ ’مشاريع إيضاحية‘ توجه مفاهيم وحلول ونَهج تنفيذ النظام  WIS 2.0و /أو
تطورها و /أو تتحقق من صحتها و /أو تصقلها،

1.2

تنسيق تقاسم المعلومات بشأن المشاريع اإليضاحية للنظام  WIS 2.0ونتائجها،
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استخدام المشاريع اإليضاحية المتصلة بالهيدرولوجيا ،واألوقيانوغرافيا ،وتكوين الغالف الجوي ،والغالف
الجليدي إلدراج تبادل بيانات تلك المجاالت في النظام .WIS 2.0

ويرد وصف للشريحة األولية من المشاريع اإليضاحية في وثيقة المعلومات ).INFCOM-1/INF. 4.1.3(1
.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:
2.1

تنفيذ وتشغيل الخدمات الشبكية وواجهات برمجة التطبيقات ) ،(APIsوتوزيع البيانات اآلنية ،والتكنولوجيا
السحابية،

2.2

اإلدماج مع 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]

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 بياناتها وخدماتها
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 تشكيلة جداول التوجيه عندما
تنتقل 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 القيودات 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 منتجاتهم.

)(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
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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:
5.1

تحديد أفضل السبل إلشراك األعضاء ودوائر المنظمة ) (WMOوالمنظمات الشريكة ،والتواصل معهم،

5.2

إذكاء الوعي بشأن النظام ،WIS 2.0

5.3

جمع ونشر تعقيبات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ النظام ،WIS 2.0

5.4

فهم التحديات التشغيلية والفنية والسياسية والمالية والثقافية والمخاطر المتصورة بشأن االنتقال إلى النظام
 WIS 2.0والتخفيف منها حيثما أمكن،

5.5

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

التواصل

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

تقديم البنية الوظيفية
للنظام  WIS 2.0إلى
األعضاء

)(GISCs

مشروع 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

الدورة الرابعة
والسبعون للمجلس
التنفيذي

مخطط تكاليف
تنفيذ وتشغيل
النظام WIS 2.0
للمراكز

مشروع 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
اختبار بنية النظام  WIS 2.0والتحقق منها،
الجديدة (القدرة
بما في ذلك مجموعة فرعية من المراكز
على مراقبة توجيه ) (GISCsلتقديم الكتالوج المحدث للنظام
النظام العالمي
) (WISلدعم التسجيل التجريبي للخدمات
لالتصاالت
لجنة البنية التحتية ) (INFCOMتحدد طريقة
) (GTSوالنشر
ومكان إشراك القطاع لدعم تنفيذ
واالشتراك في

نشر خطة
التواصل الخاصة
بتنفيذ النظام WIS
 2.0على
األعضاء

التدريب

التذييل  – 3التوصيات 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
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االنتقال
النظام

التواصل

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

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
تنفيذ حلول نظام تحويل الرسائل
بروتوكوالت التراسل الجديدة المتاحة من
القطاع
)(MSS

إعداد خطط تدريب
لجميع األقاليم بشأن
النظام WIS 2.0
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المشاريع

المواد المعيارية

المراقبة

االنتقال
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
تشكيلة جداول التوجيه الخاصة بالنظام
) .(GTSتقديم المراكز ) (GISCsخدمة
(خدمات) لدعم اكتشاف البيانات اآلنية من
مراكز النظام ) (WISالموجودة في نطاق
مسؤوليتها التي لم تُنقل بعد إلى بروتوكوالت
التراسل الجديدة
إتمام االنتقال إلى استخدام بروتوكوالت
التراسل الجديدة  -وانتقال جميع بنود تشكيلة
جداول التوجيه الخاصة بالنظام ) (GTSوعدم
استخدام جداول التوجيه

التواصل

التدريب

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة

المرفق  2لمشروع القرار
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(EC-73) X/X

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 تغيرت 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  .WIS1.0لم يتغير.

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  .WIS1.0لم

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

جمع وإنتاج وأرشفة المعلومات اإلقليمية
والمعلومات المتعلقة بالبرامج والمعلومات
المتخصصة ،وإنتاج بيانات شرحية

يتغير.

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام WIS 2.0

نعم
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النظام

الوظيفة

WIS 2.0

جمع رصدات إقليمية ومتخصصة ومتعلقة
بالبرامج

نعم

ألف

121

فحص المحتوى الخاص باألرصاد الجوية في
الرصدات

ليس في نطاق النظام  .WIS1.0لم يتغير.

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  .WIS1.0لم يتغير.

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 في ذاكرة
مؤقتة سريعة

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  132التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة
باالتصاالت
ألف

134

ألف

135

تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل .وهي ال تنطبق
على النظام .WIS 2.0

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“

المحافظة على الذاكرة المؤقتة السريعة
للمعلومات العالمية ،وإتاحتها لمدة  24ساعة

نعم

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
الوظيفة
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النظام

WIS 2.0

ألف

2

إسناد دور المستخدم

نعم

ألف

3

االحتفاظ بكتالوج للخدمات والمعلومات
وعرضه

نعم

ألف

31

البحث في كتالوج البيانات

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 فائدتها 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 2.0يعدل 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

نعم .إذ يُقترح وقف استخدام مصطلح ” “DARألن
الكتالوج هو كتالوج خدمات.

الشرحية DAR

DAR

نعم
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النظام

الوظيفة

WIS 2.0

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

ألف

611

تحليل اتجاهات الحركة

نعم

ألف

612

تحليل األداء على ضوء المتطلبات واالتفاقات
على مستوى الخدمة

نعم

ألف

62

مراقبة األداء في الوقت الحقيقي

نعم

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.

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
التوصية
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(INFCOM-1) 8

إنشاء مركز الحصول على البيانات ) (DACفي نظام البيانات المناخية البحرية

)(MCDS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (EC-64) 2تقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوي ة البحرية ،الذي اعتمد
التوصية  - (JCOMM-4) 2نظام البيانات المناخية البحرية )،(MCDS
وإذ تشير أيضا إلى إنشاء النظام ) (MCDSالتابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMبموجب التوصية ،(JCOMM-4) 2
وإذ تشير كذلك إلى ما يلي:
)(1

يهدف النظام ) (MCDSإلى إضفاء طابع رسمي على أنشطة النظم القائمة وتنسيق هذه األنشطة ،وسد الفجوات
من أجل إنشاء نظام بيانات تشغيلي متخصص مشترك بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية )(IOC
بهدف تأليف مجموعات بيانات مناخية متسقة لألرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية ) ،(metoceanمشهود
بجودتها ،وتتجاوز المتغيرات المناخية األساسية )1،(ECVs

)(2

الغرض من اللجنة الدائمة للخدمات المناخية ) (SC-CLIالتابعة للجنة الخدمات (القرار – - (SERCOM-1) 1
إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات
الصلة (لجنة الخدمات)) هو ،من بين جملة أمور ،إسداء مشورة فنية بشأن مواصلة تطوير وتحسين وتنفيذ
واستدامة عمليات النظام )( (MCDSمراكز الحصول على البيانات ) ،)(DACsوالمراكز العالمية لجمع البيانات
) ،(GDACsوالمراكز المشتركة بين المنظمة ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية ) (IOCلبيانات األرصاد الجوية
البحرية والبيانات المناخية للمحيطات )،(CMOCs

)(3

)(4

ترد اختصاصات المراكز ) (DACsالتابعة للنظام ) ،(MCDSوالواردة في التذييل  1لدليل خدمات األرصاد الجوية
البحرية (مطبوع المنظمة رقم ،)471
الطلب الوارد من المختبر األطلسي لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) (AOMLفي أثناء عملية إصالح المنظمة
) ،(WMOواستعرضه وقيمه فريق أنشئ وفقا ً للبروتوكول الذي كان قائما ً قبل عملية اإلصالح.

وقد بحثت ما يلي:
)(1

)(2

)(3

الطلب الذي قدمه المختبر ) (AOMLالتابع لإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAالواليات
المتحدة األمريكية ،للعمل كمركز ) (DACللمحطات العائمة المنساقة،
نتائج التقييم واالستعراض اللذين أجرتهما فرقة من الخبراء المستقلين عن الجهة المقدمة للطلب ،وفقا ً للعملية
والمعايير المنصوص عليها في دليل خدمات األرصاد الجوية البحرية (مطبوع المنظمة رقم  ،)471الفصل ،9
والتذييل  ،1وتوصية الفرقة بإنشاء المركز الذي تشغله الواليات المتحدة كمركز ) (DACتابع للنظام )(MCDS
ومعني بالمحطات العائمة المنساقة،
األساس المنطقي الوارد في وثيقة المعلومات الخاصة بهذه التوصية،

تحث األعضاء على دعم أنشطة النظام ) ،(MCDSواستخدام مرافقه ،وتقديم تعقيبات إلى اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات ) (SC-IMTو /أو اللجنة الدائمة للخدمات المناخية ) (SC-CLIبشأن فعاليته وإمكانية تحسينه؛
 1يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة بالمتغيرات ) (ECVsفي نظام الرصد العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ

)(GCOS. 200
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توصي المجلس التنفيذي بأن يحدد المختبر ) (AOMLالتابع لإلدارة الوطنية ) ،(NOAAالواليات المتحدة األمريكية،
مركزاً ) (DACللمحطات العائمة المنساقة،

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 8

مشروع المقرر

(EC-73) X/X

إنشاء مراكز الحصول على البيانات ) (DACsفي النظام الجديد للبيانات المناخية البحرية ) (MCDSفيما يخص بيانات
األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية للمحيطات )(CMOCs
يقرر المجلس التنفيذي الموافقة على التوصية  - (INFCOM-1) 8إنشاء مركز الحصول على البيانات ) (DACفي نظام
البيانات المناخية البحرية )(MCDS؛
يقرر المجلس التنفيذي تحديد المختبر األطلسي لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية ) (AOMLالتابع لإلدارة الوطنية
لشؤون المحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAالواليات المتحدة األمريكية ،مركزاً ) (DACللمحطات العائمة المنساقة،
في إطار النظام ).(MCDS
مسوغات المقرر :التوصية  .(INFCOM-1) 8تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة  3.2من التذليل  1للنسخة المنقحة من مطبوع
المنظمة رقم ( 471التي اعتمدها المجلس التنفيذي بموجب القرار  ،)(EC-70) 10تشمل قائمة مراكز جمع البيانات
) (DACsالمدرجة في النظام ) .(MCDSوسيُضاف إلى القائمة المركز ) (DACالجديد والمختبر ) (AOMLالتابع لإلدارة
الوطنية ) ،(NOAAالواليات المتحدة األمريكية.

التوصية

(INFCOM-1) 9

تعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم )485
وتسمية مراكز جديدة للنظام )(GDPFS
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى:
)(1

)(2

)(3

القرار  – (Cg-XVI) 6تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة
رقم  ،)485الذي اتفق فيه المؤتمر على أن مرجع النظام ) (GDPFSهو المصدر الوحيد لالئحة الفنية لجميع النظم
التشغيلية لمعالجة البيانات والتنبؤ لدى أعضاء المنظمة ) ،(WMOبما في ذلك المراكز المسماة لدى األعضاء،
القرار  – (EC-69) 18مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485المنقح ،الذي
يقر نشر النسخة المنقحة من مرجع النظام ) ،(GDPFSبما في ذلك إضافة أنواع جديدة من المراكز .وقد نُشر
المرجع فعليا ً في  16شباط /فبراير  2018ودخل حيز النفاذ في  16تشرين الثاني /نوفمبر ،2018
القرار  – (EC-70) 5توصيات لجنة علم المناخ في دورتها السابعة عشرة ،الذي طلب ،ضمن جملة أمور ،من
لجنة النظم األساسية ) ،(CBSأن تقوم ،بالتعاون مع لجنة علم المناخ ) ،(CClبتحديد األنشطة ذات الصلة بوظائف
نظام معلومات الخدمات المناخية ) (CSISالتي لم ت ُحدد بعد في مرجع النظام ) (GDPFSمن أجل تزويد األعضاء
بمصادر معلومات عالمية موثوقة وجيدة التنسيق،
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وإذ يالحظ التقرير النهائي لفرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CBSواللجنة ) (CClوالمشتركة بين البرامج والمعنية
بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات زمنية دون موسمية إلى فترات أطول )( (IPET-OPSLSأوفنباخ ،ألمانيا 7-4 ،شباط/
فبراير ،)2020
وبعد أن درست التوصيات التالية الصادرة عن اللجنة ) (CBSواللجنة ) (CClالسابقتين وهياكلها الفرعية:
)(1

فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CBSوالمعنية بعملية التنبؤ التشغيلي بالطقس ودعمه ):(ET-OWFPS
(أ)

)(2

بشأن التسمية الرسمية لمركز عالمي جديد لألرصاد الجوية ) (WMCوالمركزين اإلقليميين المتخصصين
لألرصاد الجوية ) (RSMCsاللذين يقدمان تنبؤات مجموعات /قطعية عددية عالمية بالطقس ،وإدراجها في
الجزء الثالث من مرجع النظام ) (GDPFSوفقا ً للمرفق :1
-

المركز العالمي لألرصاد الجوية ) :(WMCتولوز (فرنسا)،

-

المركز اإلقليمي ) (RSMCللتنبؤات العددية القطعية العالمية بالطقس :تولوز (فرنسا)

-

المركز اإلقليمي ) (RSMCلتنبؤات المجموعات العددية العالمية بالطقس :تولوز (فرنسا)

فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CBSوالمعنية بأنشطة التصدي للطوارئ ):(ET-ERA
(أ)

بشأن التسمية الرسمية لمركز إقليمي ) (RSMCجديد يقوم باالستجابة للطوارئ البيئية النووية وإدراجه في
الجزء الثالث من مرجع النظام ) (GDPFSوفقا ً للمرفق :1
-

المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية ) (RSMCلنمذجة االنتقال والتشتت في
الغالف الجوي (النووي) :فيينا (النمسا)،

(ب) تعديل القسم الوارد في مرجع النظام ) (GDPFSوالمتعلق باستمارة طلب تفعيل دعم المركز
(غير النووي) وفقا ً للمرفق ،2
)(3

)(RSMC

فرقة الخبراء التابعة للجنة ) (CBSواللجنة ) (CClوالمعنية بالتنبؤات التشغيلية على نطاقات زمنية دون موسمية
إلى فترات أطول ):(IPET-OPSLS
(أ)

بشأن التسمية الرسمية لمركز عالمي جديد إلنتاج تنبؤات طويلة المدى ) (GPC-LRFوإدراجه في الجزء
الثالث من مرجع النظام ) (GDPFSوفقا ً للمرفق :1
-

المركز العالمي إلنتاج تنبؤات طويلة المدى ) :(GPC-LRFالمركز األورومتوسطي لتغير
المناخ ) ،(CMCCليتشي (إيطاليا)،

(ب) بشأن التسمية الرسمية لمركز عالمي جديد إلنتاج التنبؤات السنوية إلى العقدية ) (GPC-ADCPوإدراجه
في الجزء الثالث من مرجع النظام ) ،(GDPFSوفقا ً للمرفق :1
-

المركز العالمي إلنتاج التنبؤات السنوية إلى العقدية ) :(GPC-ADCPمنظمة البحوث العلمية
والصناعية التابعة لمنظمة الكومنولث ) ،(CSIROكانبرا (أستراليا)،

(ج) وقف تشغيل المركز الرئيسي لتنسيق التحقق من التنبؤات طويلة المدى ) (LC-LRFVوحذفه من الجزء
الثالث من مرجع النظام ) ،(GDPFSوفقا ً للمرفق  1ألن وظيفة المركز الرئيسي ) (LC-LRFVاضطلع بها
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المركز الرئيسي لتنسيق التنبؤات الطويلة المدى على أساس مجموعات التنبؤات المتعددة النماذج
،( ألكثر من ثالث سنواتLC-LRFMME)
( ومركز رائد للتنبؤات دون الموسمية في الجزءGPC) إدراج معايير تسمية مركز عالمي إلنتاج التنبؤات
،3 ( وفقا ً للمرفقGDPFS) الثاني من مرجع النظام

)(د

( والمتعلقة بالتنبؤات طويلة المدى والتنبؤات المناخيةGDPFS) (هـ) تعديل األقسام الواردة في مرجع النظام
،4 السنوية إلى العقدية لضمان االتساق والوضوح وفقا ً للمرفق
.( على النحو الوارد في مرفقات هذه التوصيةGDPFS) توصي المجلس التنفيذي باعتماد التعديالت على مرجع النظام

Annex 1 to Recommendation 9 (INFCOM-1)
Amendment to the Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
Concerning 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:
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RSMC Beijing
RSMC ECMWF
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 Organization
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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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 Recommendation 9 (INFCOM-1)
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 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 on
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modelling-environmentalemergency-response-andor-backtracking-rsmcs-and-international-agenciesrsmcs.

(b)

If the RSMC does not confirm the reception of the request within 20 minutes, the requester will
telephone the RSMC.

(c)

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.
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Annex 3 to Recommendation 9 (INFCOM-1)
Amendment to the Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
Concerning Designation Criteria for Global Producing Centre and Lead Centre 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

SERCOM

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA

*

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

*

To be reported to:

*

INFCOM

* will be determined in consultation with the relevant Technical Commissions and their substructures
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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 GPCs-SSF 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 the 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:

INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:

INFCOM

To be decided by:

EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

*

To be reported to:

*

INFCOM

* will be determined in consultation with the relevant Technical Commissions and their substructures
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APPENDIX 2.2.A. MANDATORY AND HIGHLY RECOMMENDED GLOBAL NUMERICAL SUBSEASONAL 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

Coverage

Forecast range
or lead time

Temporal
resolution

Output type

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly
2-m temperature

Global

SST

Global
oceans

Total precipitation

Global

Averages
over
periods (one
day-four
weeks)

Any forecast
range (lead time)
between zero and
four 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.
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Highly recommended products (diagrams) of GPCs-SSF
-

Diagrams presenting forecasts of the tropical intraseasonal variability such as the MaddenJulian Oscillation (Wheeler and Hendon 2004; Gottschalck et al. 2010) are highly
recommended.

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;

(d)

MSLP;

(e)

850 hPa temperature;

(f)

500 hPa geopotential height;
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(g)

850 and 200 hPa wind (zonal and meridional);

(h)

Outgoing longwave radiation at the top of the atmosphere;

(k)

10 hPa zonal wind.

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 Secretary-General.

(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 XXX1) 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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A list of users provided with password access will be maintained by the Lead Centre(s) for
SSFMME and reviewed periodically by the Expert Team on XXX1), to measure the degree of
effective use and also to identify any changes in status of eligible users, and determine further
necessary follow-up.

1. Note: It will be determined in consultation with the relevant Technical Commissions and their
substructures

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.
3.

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.
Global:

AREAS
90°N-90°S, inclusive, all longitudes
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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 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 real-time 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:
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Tercile category probabilities;

(b)

Model consistency plots for most likely tercile category;

(c)

Multi-model probabilities for probabilities for tercile categories.
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Annex 4 to Recommendation 9 (INFCOM-1)
Amendment to the Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
Concerning on Long-range Prediction and Annual to Decadal Climate Prediction
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 (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

In addition to the mandatory activities above, GPCs-LRF should:

(a)

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);

(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-LRF.

2.2.2.3 2.2.1.6

Global 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:
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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 GPCs-LRF forecasts in standard format;

(c)

Redistribute digital forecast data as described in Appendix 2.2.18 for those GPCs-LRF that
allow it;

(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/):

(e)

–

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;

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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
CBS
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
CBS/ICT-DPFS

CBS
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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

Forecast range
or lead time

Coverage

Temporal
resolution

Output type

Issuance
frequency

(1) Ensemble mean
anomaly
2-m temperature

Global

SST

Global oceans

Total precipitation

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
(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

Global

MSLP

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

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.

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;
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(f)

500 hPa geopotential height.;

(g)

850 hPa zonal and meridional velocity;

(h)

Sea ice extent.
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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 password-protected.

(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 GPC-LRF.

(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 Subseasonal to Longer-timescales (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.
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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 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 passwordprotected 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 IPETOPSLS 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, 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)

Global maps of ensemble mean anomalies with indications of ensemble spread for the following
variables averaged over at least year 1 and years 1–5 of the forecast:
–
–
–

(b)

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.
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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.

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).
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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 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 Niño3.4 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)
(b)
(c)

As (a), above;
As (b), above;
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
–

Target periods: Twelve rolling three-month periods (for example, MAM, AMJ, MJJ…).
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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

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 website(s). The Lead Centre(s) for SVSLRF 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.

Deterministic forecasts:
–

MSSS with respect to climatology and its three-term decomposition.

Level 2: T2m and precipitation
Probability forecasts:
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–

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 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).
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 real-time 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).
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.

2.

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.
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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.

التوصيات المعتمدة في الجزء الثالث
(INFCOM-1) 10

التوصية

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
)1165 (مطبوع المنظمة رقم
،إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 دليل النظام العالمي- (EC-71) 8  والقرار،(WIGOS)  محددات هوية محطات النظام- (Cg-18) 35 إذ تشير إلى القرار
،)1165 المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم
،)2023-2020( (WIGOS)  خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام- (INFCOM-1) 1 وإذ تشير أيضا إلى التوصية
( (مطبوع المنظمةWIGOS)  مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة- (INFCOM-1) 3 والتوصية
،(WIGOS)  والتطوير المستمر لنظم الرصد المكونة للنظام،)1160 رقم
توصي المجلس التنفيذي باعتماد دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع
.) عن طريق مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية1165 المنظمة رقم

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
مرفق التوصية
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(INFCOM-1) 10

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1165
إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى:
)(1
)(2

القرار  - (Cg-18) 35محددات هوية محطات النظام )،(WIGOS
القرار  - (EC-71) 8دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع
المنظمة رقم ،)1165

وإذ يشير أيضا إلى:
)(1
)(2

القرار  - (EC-73) ##خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (،)2023-2020
القرار  - (EC-73) ##تعديالت 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 المحدثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1165
التي اقترحتها لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات على النحو الوارد في مرفق هذا القرار،
يقرر اعتماد النسخة المحدثة من دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  ،)1165على
النحو الوارد في مرفق هذا القرار ،اعتباراً من  1تشرين األول /أكتوبر 2021؛
يطلب من األمين العام القيام بما يلي:
)(1

)(2

نشر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1165
بكل اللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛
كفالة االتساق التحريري للوثائق ذات الصلة؛

يطلب من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات مواصلة تطوير وتحسين الدليل بمواد إضافية عندما يصبح متاحا ً وفقا ً
لمشروع القرار  - (EC-73) ##خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ()2023-2020؛
يدعو األعضاء إلى:
)(1

استخدام الدليل في تنفيذهم لالئحة الفنية ذات الصلة؛

)(2

سبل تحسين طبعات الدليل الالحقة.
تقديم تعليقات إلى األمين العام عن ُ

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل القرار  - (EC-71) 8دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم  ،)1165الذي لم يعد ساريا ً.
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مرفق مشروع القرار

(EC-73) /##

دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم )1165
(الوثيقة)INFCOM-1(III)-d05-1-1(2)-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 :

التوصية

(INFCOM-1) 11

تعديالت 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
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ ،والقرار  - (Cg-17) 60سياسة المنظمة ) (WMOالمتعلقة
بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوالقرار – (Cg-18) 34
شبكة الرصد األساسي العالمية ،القرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام  ،2020القرار  – (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(GCWوالمقرر  - (EC-70) 38إعداد موقف المنظمة ) (WMOبشأن البيانات الساتلية الحيوية ،والمقرر
 – (EC-70) 39نتائج االجتماع التشاوري الرابع عشر بشأن السياسات الرفيعة المستوى للمسائل الخاصة بالسواتل،
وإذ تالحظ التوصية  – (INFCOM-1) 2تحديث المواد التنظيمية المتعلقة بإنشاء شبكة الرصد األساسي العالمية )،(GBON
التوصية  – (INFCOM-1) 3مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة
رقم  ،)1160القسم  ،2.4.1والتوصية  – (INFCOM-1) 4تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1160الملحق رقم  5.1المتعلق بالمتغيرات المناخية األساسية ،والمقرر 9
) – (INFCOM-1عمليات الرصد فضائية القاعدة واستعراض سياسات وممارسات المنظمة ) (WMOالخاصة بالبيانات؛
ومواصلة تطوير مكون نظم الرصد في النظام )،(WIGOS

توصي المجلس التنفيذي بأن يوصي المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية باعتماد التعديالت 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 )(WMO
(مطبوع المنظمة رقم  )1160من خالل مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية؛
تطلب من فريق اإلدارة أن ينسق ،بدعم من األمانة ،أعمال صياغة تعديالت موحدة على "التذييل :إجراءات تعديل
مراجع وأدلة المنظمة ) (WMOالتي هي من مسؤولية لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات" في القسم "أحكام
عامة" ،والتي ستُطبق على كافة المراجع واألدلة ذات الصلة ،وفقا ً للنظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة
رقم  ،)1240والقرار  - (INFCOM-1) 1إنشاء لجان دائمة وأفرقة دراسة للجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
(لجنة البنية التحتية) ،وأن يعرض مسودة التعديالت على الدورة الثانية للجنة ).(INFCOM

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
مرفق التوصية
مشروع القرار
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(INFCOM-1) 11

(Cg-Ext (2021)) 1/##

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

المواد ( 2أ) و( 2ج) و( 8د) من اتفاقية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

)(2

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

)(3

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

)(4

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

)(5

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

)(6

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

وإذ يالحظ:
)(1
)(2

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

التوصية  - (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

وإذ يالحظ أيضا أن مشاريع التعديالت 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  ،)1160قد عُممت على جميع
األعضاء وتم تضمين هذه المشاريع تعليقاتهم وفقا ً لذلك،

وقد نظر في التعديالت على الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة لألرصاد الجوية والممارسات الموصى بها
(مطبوع المنظمة رقم  ،)49الجزء األول ،على نحو ما يرد في المرفق  1بهذا القرار ،وعلى مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  ،)1160على نحو ما يرد في المرفق  2بهذا القرار،
يعتمد التعديالت 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  ،)1160على النحو المبين في المرفق  1والمرفق  2بهذا
القرار ،على أن يبدأ سريانها اعتباراً من  1كانون األول/ديسمبر 2022؛
يأذن لألمين العام بأن يجري أي تعديالت تحريرية بحتة الحقاً؛
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يطلب من األمين العام:
)(1

نشر الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة لألرصاد الجوية والممارسات الموصى بها (مطبوع المنظمة
رقم  ،)49الجزء األول – النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOومرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WMOمطبوع 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 مواصلة تطوير وتعزيز الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير
العامة لألرصاد الجوية والممارسات الموصى بها (مطبوع المنظمة رقم  ،)49الجزء األول – النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة
رقم  ،)1160وفقا ً لمشروع القرار  - (EC-73) ##خطة 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  1لمشروع القرار

(Cg-Ext (2021)) 1/##

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

)(WMO

(الوثيقة)INFCOM-1(III)-d05–1-1(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  2لمشروع القرار

(Cg-Ext (2021)) 1/##

تعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WMO

(مطبوع المنظمة رقم )1160
(الوثيقة)INFCOM-1(III)-d05–1-1(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  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
التوصية
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(INFCOM-1) 12

مؤشرات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع
التشغيلي في عام  ،2020والمقرر  - (EC-69) 31مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى
الصعيد الوطني،
وإذ تسلم بالحاجة إلجراء تقييم كمي /موضوعي منتظم للتقدم الذي يحرزه األعضاء في تنفيذ النظام ) (WIGOSوتشغيله
على الصعيد الوطني،
وإذا تسلم أيضا بأهمية امتثال األعضاء 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
وإذ تالحظ مع التقدير إعداد اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة ) (SC-ONالتابعة للجنة الرصد والبنية
التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMمؤشرات لمراقبة التقدم السنوي المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى
الصعيد الوطني،
توصي المجلس التنفيذي بأن يعتمد ،من خالل مشروع المقرر الوارد في مرفق هذه التوصية ،مؤشرات لمراقبة التقدم
السنوي المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 12

مشروع المقرر

(EC-73) 1/##

مؤشرات النظام

)(WIGOS

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (EC-73) ##خطة المرحلة التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )،(2023-2020) (WIGOS
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 12مؤشرات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(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 (مطبوع المنظمة رقم  ،)49وفي مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع
المنظمة رقم )1160؛
تمكن من
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تواصل إعداد مؤشرات النظام ) ،(WIGOSبما في ذلك إعداد معايير إضافية ِّ
تحسين تقييم التزام األعضاء بتنفيذ النظام ) ،(WIGOSوبمعايير وتوصيات النظام ) ،(WIGOSإلى جانب تنفيذ خطة
المرحلة التشغيلية األولية للنظام )(2023-2020) (WIGOS؛
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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.

مرفق مشروع المقرر

(EC-73) 1/##

مؤشرات مراقبة التقدم السنوي المحرز في تنفيذ النظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني
.1

المستوى المؤسسي (معامل الترجيح )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؛

مالحظة :تقديم إرشادات لألعضاء بشأن كيفية اإلعالن في قاعدة بيانات المالمح القطرية ) ،(CPDBوبشأن المعلومات التي
ينبغي اإلعالن عنها.
)(2

المنسق الوطني للنظام ) /(WIGOSاست ُكمل الترشيح )(I=1/0؛

)(3

المنسق الوطني لألداة ) /(OSCARالسطح :است ُكمل الترشيح )(I=1/0؛

)(4

1

1

المنسق الوطني لنظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) :(WDQMSاست ُكمل
الترشيح )(I=1/0؛ 1

)(5

اعتماد /إقرار خطة التنفيذ الوطنية للنظام ) (WIGOSعلى الصعيد الوطني )(I=1/0؛

)(6

تدريب الموظفين على األداة ) /(OSCARالسطح )(I=1/0؛

)(7

تدريب الموظفين على مكونات وعمليات النظام ).(I=1/0) (WDQMS

1

1

1

مالحظة :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

)(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.

 1المعلومات مقدمة من األعضاء عبر قاعدة بيانات المالمح القطرية
 2تنتج األداة ) /(OSCARالسطح المؤشرات

)(CPDB

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة
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المساهمات الوطنية في تبادل البيانات على مستوى العالم استناداً إلى النتائج (#المحطات) الالزمة لمتطلبات
التنبؤ العددي بالطقس )( (NWPشبكة الرصد األساسي العالمية ) ،(I=1/0) )(GBONتُقيم 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)؛
)(3

عدد المحطات الشريكة المسجلة في األداة ) /(OSCARالسطح ≥ .(I=1/0) 1

2

مالحظة :يُرجأ استخدام المؤشر إلى حين تنفيذه في األداة ) /(OSCARالسطح.
.3

البيانات الشرحية (معامل الترجيح )2
●

.4
)(1

اإلبالغ  /تبادل البيانات (معامل الترجيح )3
النسبة المئوية للمحطات التي تقدم تقارير على المستوى الدولي وتوفر رصدات وفقا ً للجدول الزمني المعلن في
األداة ) /(OSCARالسطح ≥ 3.(I=1/0) ٪ 70
●

)(2

عدد المحطات التي تقدم تقارير على المستوى الدولي ،والمدرجة في األداة ) /(OSCARالسطح ،مع جميع
العناصر اإللزامية لمعيار البيانات الشرحية ≥ ٪50من المحطات المسجلة )2 .(I=1/0

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
المحطات التابعة للنظام 5 .(I=1/0) ٪ 50 > (WSI)4
مالحظة :يُرجأ استخدام المؤشرات في الوقت الراهن.

.5

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 ،3.و) ،4.(1ستُحسب القيم الشهرية ،ثم تُجمع بعد  12شهراً.

 3ينتج النظام ) (WDQMSالمؤشرات
 4محددات المحطات التابعة للنظام
 5ينتج النظام ) (WISالمؤشرات.

)(WIGOS
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التوصية

(INFCOM-1) 13

عملية مراجعة المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSإلى الوضع
التشغيلي في عام 2020؛ والمقرر  – (EC-69) 30اإلرشادات المتعلقة بإنشاء مراكز إقليمية للنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي المرحلة التجريبية،
وإذ تسلم بضرورة تبني نهج موحد لمراجعة المراكز التابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تنص عليه الالئحة الفنية،
المجلد األول – المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية،
وإذ تسلم أيضا بالدور الحاسم الذي تؤديه المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSفي
النهوض بتشغيل النظام ) ،(WIGOSال سيما في تحسين توافر وجودة الرصدات ،وتوفير التنسيق اإلقليمي واإلرشادات
والمساعدة والمشورة الفنية لألعضاء واالتحادات اإلقليمية،
وإذ تسلم كذلك بالحاجة إلى تزويد األعضاء بإرشادات مفصلة بشأن المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) ،(RWCsوتعيينها ،وتقييمها ،ومتابعة عملها ،وتقييم أدائها،
وإذ تالحظ مع التقدير أن عددا ً من األعضاء أو مجموعات من األعضاء قد أنشأوا بالفعل مراكز إقليمية
في الوضع التجريبي ،فضالً عن االهتمام المتزايد من جانب أعضاء آخرين بالمشاركة النشطة في تنفيذ المراكز
اإلقليمية )،(RWCs

)(RWCs

تطلب من رئيس اللجنة ) (INFCOMأن يقوم ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،بتيسير عملية مراجعة المراكز اإلقليمية
) ،(RWCsمع مراعاة الحالة التشغيلية الحالية للمراكز ) (RWCsالتجريبية واحتياجات األعضاء ،مراعاةً تامةً؛
توصي المجلس التنفيذي باعتماد عملية مراجعة المراكز اإلقليمية ) (RWCsبموجب مشروع القرار الوارد في مرفق هذه
التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 13

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  – (EC-73) ##خطة مرحلة التشغيل األولي للنظام )،(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 العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )،(WIGOS
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وقد نظر أيضا في عملية تعيين المراكز اإلقليمية ) (RWCsوتقييمها ،ومتابعة عملها (يُشار إليها فيما يلي باسم "عملية
مراجعة المراكز اإلقليمية ) ،)"(RWCsالتي وضعتها لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )،(INFCOM
يعتمد عملية مراجعة المراكز اإلقليمية ) ،(RWCsالواردة في مرفق هذا القرار ،باعتبارها إرشادات عامة لالتحادات
اإلقليمية والدول األعضاء المستضيفة للمراكز اإلقليمية واللجنة ) ،(INFCOMمع تحديد المبادئ واإلجراءات األساسية
لهذه العملية؛
يطلب من االتحادات اإلقليمية ،واألعضاء في كل منها واللجنة ) (INFCOMاتباع عملية مراجعة المراكز اإلقليمية
) (RWCsلجميع التسميات الجديدة للمراكز اإلقليمية ) ،(RWCsوإجراء تقييم دوري لهذه المراكز وتقييمها ،وإمكانية
متابعة عملها؛
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تقوم ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،بمواصلة تطوير عملية مراجعة المراكز
اإلقليمية ) (RWCsباعتبارها ممارسات معيارية توصي بها الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم .)49

مرفق مشروع القرار

(EC-73) 1/##

عملية لتعيين المراكز اإلقليمية للنظام ) (WIGOSوتقييمها ومتابعة عملها

.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 ) ،(WIGOSكجزء من مرحلة التشغيل
األولي للنظام ).(WIGOS

)(WMO

وينبغي أال تدخر االتحادات اإلقليمية أي جهد إلنشاء مركز أو أكثر من المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي
1.3
نطاق مسؤولياتها وضمان تعيين كل عضو في اإلقليم لمركز إقليمي ) (RWCذي صلة بطريقة فريدة.
ويمكن ألي عضو استضافة أي مركز إقليمي ) (RWCويمكن ألي مركز أن يغطي جميع الوظائف
1.4
1
ً
ً
ً
ً
المطلوبة ،أو قد يكون مركزا إقليميا ) (RWCموزعا إذ يستضيف عدة أعضاء "عُقدا" مختلفة من مختلف المهام،
وتشكل جميع هذه العقد مركزاً إقليميا ً ) .(RWCولتحقيق الفعالية وتجنب اللبس ،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 الموافقة عليه كمركز إقليمي ) (RWCعامل.
وستجري لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMالتقييم الفني لطلبات المراكز اإلقليمية
1.5
) (RWCsوتقييمها  ،2بينما سيكون قرار التعيين /متابعة العمل قراراً إقليمياً.

 1انظر دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل .8
 2في حالة أي مركز إقليمي )ُ (RWCموزع ،تنطبق العملية الموضحة هنا على المركز اإلقليمي ) (RWCبالكامل ،بالرغم من أنه
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 الخاصة بالمركز
اإلقليمي ) (RWCعلى النحو المحدد في اختصاصات المركز اإلقليمي ) 1(RWCقبل تقديم أي طلب.

.3

تقديم الطلبات

سيعبر المركز اإلقليمي ) (RWCالمرشح عن نيته في أن يُعين كمركز إقليمي ) (RWCفي الوضع
التجريبي عن طريق إرسال طلب 3إلى رئيس االتحاد اإلقليمي ،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 عن وجه (أوجه) القصور ،ويجب أن يكفل المركز اإلقليمي ) (RWCتقديم المعلومات المفقودة
قبل مواصلة تقييم الطلب.

.4

تقييم الطلبات

عند استكمال أي طلب مقدم ،ستقوم أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة
4.1
ورئيس االتحاد اإلقليمي المعني ،باتخاذ الترتيبات الالزمة لتقييم هذا الطلب من جانب فرقة من الخبراء .وسيقوم رئيس
اللجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،بإقرار هذه الفرقة (المشار إليها فيما يلي باسم فرقة التقييم).
)(INFCOM

وستُقدم نتائج عملية التقييم 4،جنبا ً إلى جنب مع التوصية بقبول /رفض الطلب ،إلى رئيس اللجنة
4.2
العتمادها نيابة عن اللجنة ) ،(INFCOMوستُحال بعد ذلك إلى األمين العام للمنظمة ) .(WMOوسيبلغ األمين العام رئيس
االتحاد اإلقليمي والممثل الدائم للبلد لدى المنظمة ) (WMOبتوصية اللجنة ).(INFCOM

)(INFCOM

.5

تعيين المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي الوضع التجريبي

عند تقييم الطلب بنجاح والتوصية اإليجابية للجنة ) ،(INFCOMسيُدعى االتحاد اإلقليمي المعني إلى تعيين
5.1
مركز إقليمي ) (RWCجديد في وضع تجريبي.
وقبل التعيين ،سيتفق االتحاد اإلقليمي والمركز اإلقليمي ) (RWCعلى موعد مبدئي للمرحلة التجريبية تُبلغ
5.2
به جميع األطراف المعنية5.

.6

تقييم المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي الوضع التجريبي

لن يُجرى تقييم أي مركز إقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي إال بعد تشغيله في وضع تجريبي بشكل
6.1
6
مستمر لمدة عام على األقل ،مع تقديم تقارير شهرية منتظمة عن أداء الجودة والتقرير المرحلي النهائي ألنشطة المركز
اإلقليمي ) (RWCإلى رئيس االتحاد اإلقليمي وأمانة المنظمة ).(WMO
وستبلغ أمانة المنظمة ) (WMOالممثل الدائم (الممثلين الدائمين) للعضو (األعضاء) المستضيف
6.2
(المستضيفين) للمركز اإلقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي عن بدء تقييم أي مركز إقليمي ) (RWCفي الوضع
التجريبي ،مع إرسال نسخة إلى االتحاد اإلقليمي ورئيس اللجنة ).(INFCOM
 3يُتاح نموذج الطلب الخاص بالمركز اإلقليمي ) (RWCالمرشح في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

)(WIGOS

(مطبوع المنظمة رقم  ،)1165الفصل  ،8المرفق .2
 4تبلغ المدة المؤقتة لعملية التقييم ثالثة أشهر.
 5ستعزز أمانة المنظمة ) ،(WMOكلما كان ذلك ممكنا ً ومناسباً ،التشاور بشأن البدء الفعلي للعمليات مع األعضاء المعنيين ،بما في
ذلك طلبات تسمية (أو تحديث /استعراض) مراكز التنسيق الوطنية الخاصة بهم بشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WDQMSوالتي ستكون مسؤولة عن التفاعل مع المركز اإلقليمي ).(RWC
 6ينبغي إعداد التقارير الشهرية وفقا ً للنموذج الذي تقدمه أمانة المنظمة ).(WMO
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وسيقدم المركز اإلقليمي ) (RWCفي الوضع التجريبي تقريراً مرحليا ً( 7ستقدم كل عقدة تقريراً مرحليا ً
6.3
مفصالً ،في حالة المركز اإلقليمي ) (RWCال ُموزع) إلى أمانة المنظمة ) ،(WMOفي غضون شهر بعد بدء عملية التقييم.
وستكفل أمانة المنظمة ) (WMOأن يُستكمل التقرير ويُكمل بأي معلومات إضافية ذات صلة 8قد تكون ضرورية للتقييم.
وستقوم أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMباتخاذ الترتيبات الالزمة للتقييم
6.4
من جانب فرقة التقييم.
وسيُنفذ عمل فرقة التقييم بالتشاور مع الهيئات العاملة اإلقليمية ذات الصلة ،وسيتم ذلك عن بُعد بصفة
6.5
مبدئية .ومع ذلك ،يمكن ترتيب زيارات ميدانية لفرقة التقييم إذا لزم األمر.
وستُقدم نتائج عملية التقييم ،إلى جانب توصية 9،إلى رئيس اللجنة ) (INFCOMالعتمادها نيابة عن
6.6
ُ
اللجنة ) ،(INFCOMوستحال بعد ذلك إلى األمين العام للمنظمة ).(WMO
وسيبلغ األمين العام رئيس االتحاد اإلقليمي والممثل الدائم للبلد لدى المنظمة
6.7
اللجنة ).(INFCOM

.7

)(WMO

بتوصية

تعيين المراكز اإلقليمية ) (RWCsفي الوضع التشغيلي

بناء على النتائج اإليجابية وتوصية اللجنة ) ،(INFCOMسيقوم االتحاد اإلقليمي المعني بتعيين المركز
اإلقليمي ) (RWCبشكل رسمي في الوضع التشغيلي .وفي حالة المركز اإلقليمي ) (RWCال ُموزع ،واستناداً إلى توصية
اللجنة ) ،(INFCOMقد يقرر االتحاد اإلقليمي أال يعين سوى عقدة (عُقد) فردية باعتبارها جزء 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) .وستنشر
أمانة المنظمة ) (WMOتقارير المركز اإلقليمي ) (RWCعلى الموقع الشبكي للنظام ).(WIGOS
وستتخذ أمانة المنظمة ) ،(WMOبالتشاور مع رئيس اللجنة ) ،(INFCOMالترتيبات الالزمة لقيام فرقة
8.2
التقييم بتقييم التقارير المرحلية بانتظام بهدف تقييم امتثال المراكز اإلقليمية ) (RWCsالختصاصاتها.
وستُقدم نتائج كل تقييم إلى رئيس اللجنة ) (INFCOMورئيس االتحاد اإلقليمي المعني والممثل الدائم
8.3
المعني  .وقد 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 االمتثال الختصاصات المركز اإلقليمي ) ،(RWCتبلغ 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 ) (IMSالعالمي 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 بالتعيين وإما بعدم التعيين .وفي حال ما إذا أفادت نتائج اللجنة ) (INFCOMبأن المركز اإلقليمي
) (RWCأو عقدته (عقده) الفردية ال تستوفي المتطلبات الضرورية للتعيين ،قد يقرر االتحاد اإلقليمي عدم استكمال التعيين وقد يقوم
بدالً من ذلك بتشجيع المركز اإلقليمي ) (RWCعلى تحسين أدائه واقتراح إعادة التقييم بعد استيفاء مقترحات اللجنة )(INFCOM
بالتحسين.
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.9

متابعة عمل المراكز اإلقليمية

)(RWCs

قبل كل مؤتمر عادي ،ستدعو أمانة المنظمة ) (WMOرؤساء االتحادات اإلقليمية إلى إعادة تأكيد الترتيبات
9.1
المبرمة مع األعضاء اإلقليميين الستضافة المراكز اإلقليمية ).(RWCs
واستناداً إلى نتائج تقييم المراكز اإلقليمية ) (RWCsوتأكيد كتابي على متابعة العمل من الممثل الدائم للدول
9.2
العضو التي تستضيف المركز اإلقليمي ) ،(RWCستُدعى االتحادات اإلقليمية إلى إعادة تأكيد مراكزها اإلقليمية )(RWCs
أو اتخاذ التدابير المناسبة في حال ما لم يقدم المركز اإلقليمي ) (RWCخدمات ُمرضية امتثاالً الختصاصاته.

التوصية

(INFCOM-1) 14

تحديث الجزء المتعلق باللجنة ) (INFCOMفي الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا
(مطبوع المنظمة رقم )49
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ نظرت في تنقيحات األحكام المتعلقة بالبنية التحتية في المجلد الثالث "الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة رقم  )49على النحو المبين في مرفق هذه التوصية،

توصي المجلس التنفيذي بأن يعتمد التعديالت المدخلة على الجزء المتعلق بالبنية التحتية في المجلد الثالث
"الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  )49عن طريق مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات التوصية :باالتفاق مع لجنة التنسيق الفني التابعة للمجلس التنفيذي ،نسقت فرقة عمل تحت إشراف مؤقت من
فريق التنسيق الهيدرولوجي ) (HCPتنقيح المجلد الثالث "الهيدرولوجيا" من الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم )49
الذي بدأته لجنة الهيدرولوجيا ) (CHyفي عام  2017بهدف مواءمته مع المجلدين اآلخرين .وأسفر ذلك عن تنقيح واسع
ينبغي اعتباره إصداراً جديداً ،وفقا ً للمبادئ التوجيهية بشأن إعداد وتطبيق الالئحة الفنية للمنظمة )( (WMOمطبوع
المنظمة رقم  .)1127وقد عُدِّل ترقيم الفصول في النسخة الجديدة لمواءمتها مع المجلدين اآلخرين.
وقام فريق خبراء مخصص من كل من لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )( (INFCOMمن خالل فرقة
الخبراء المشتركة المعنية بالمراقبة الهيدرولوجية ) )(JET-HYDMONولجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة )( (SERCOMمن خالل فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة للخدمات
الهيدرولوجية ) (SC-HYDوالمعنية بالنشاط  – 1إطار إدارة الجودة – الهيدرولوجيا) باستكمال النص الرئيسي للمجلد
الثالث وفقا ً لتوجيهات فريق التنسيق الهيدرولوجي ) .(HCPوستعتمد كل لجنة فنية الجزء الخاص بها (البنية التحتية
والخدمات) وستوصي المجلس التنفيذي ،إبان دورته الثالثة والسبعين ،باعتماد المجلد الموحد الذي سيقدمه األمين العام
في صورة قرار إلى المجلس التنفيذي إبان دورته الثالثة والسبعين .ويجري العمل على المرفقات الجديدة وستُقدم نتيجته
إلى اللجنتين الفنيتين والمجلس التنفيذي حالما تصبح متاحة.
ويتكون الجزء المتعلق بالبنية التحتية في المجلد الثالث من الفصل  - 1مهام المرافق الهيدرولوجية ومسؤولياتها،
والفصل  - 2شبكات الرصد الهيدرولوجي ،والفصل  - 4مراقبة نوعية المياه ،والفصل  - 5خدمات األرصاد الجوية
لألغراض الهيدرولوجية .وقامت اللجنة ) ،(SERCOMإبان دورتها األولى ،بمراجعة الفصل  - 3التنبؤات والتحذيرات
الهيدرولوجية ،وأ ُدمجت التعليقات المرتبطة بالخدمات الهيدرولوجية في مرفق التوصية  (SERCOM-1) 5المقدمة
إلى المجلس التنفيذي إبان دورته الثالثة والسبعين.
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(INFCOM-1) 14

تحديث الجزء المتعلق باللجنة ) (INFCOMفي الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا
(مطبوع المنظمة رقم )49

المقدمة (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 المجلد األول أو 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 .وتميز هذه المصطلحات بنجمة.
مستوى التحذير .وصول مستوى (منسوب) المياه إلى مستوى الفيضان الذي يُعد 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.
مكمن مائي .تكوين جيولوجي قادر على تخزين ونقل ودر كميات من المياه يمكن استغاللها.
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 خالل مقطع مستعرض 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 منسوب المياه أو تصريفها أو سرعتها ،أو في أي
خاصية هيدرولوجية أخرى.
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 .بيان عن األحوال الهيدرولوجية المتوقعة 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 تُعد خطرة.
محطة هيدرومترية .محطة يتم الحصول فيها على بيانات عن مياه األنهار والبحيرات ومكامن المياه الجوفية بشأن
عنصر أو أكثر من العناصر التالية :منسوب المياه وتدفقها وانتقال الرواسب وترسبها ،ودرجة حرارة المياه وخواصها
الفيزيائية األخرى ،وخواص الغطاء الجليدي والخواص الكيميائية للمياه.
التنبؤ الهيدرولوجي الطويل األجل .التنبؤ بالقيمة المستقبلية لعنصر في نظام كتلة مائية لفترة تتجاوز عشرة أيام من
تاريخ إصدار التنبؤ.
التنبؤ الهيدرولوجي المتوسط األجل .التنبؤ بالقيمة المستقبلية لعنصر في نظام كتلة مائية لفترة تنتهي في غضون فترة
تتراوح بين يومين 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 .األنشطة 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 .التنبؤ بالقيمة المستقبلية لعنصر في نظام كتلة مائية لموسم (لفترة تمتد عادة أشهر عدة).
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التنبؤ الهيدرولوجي القصير األجل .التنبؤ بالقيمة المستقبلية لعنصر في نظام كتلة مائية لفترة تنتهي في غضون يومين
من تاريخ إصدار التنبؤ.
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 .المسافة العمودية لسطح مجرى مائي أو بحيرة أو مستودع مائي بالنسبة لمرجع إسناد.
عرام العاصفة .الفرق بين مستوى المياه الفعلي تحت تأثير اضطراب جوي والمستوى الذي كان سيبلغه في حالة عدم
حدوث االضطراب الجوي.
تدفق المجرى المائي .حجم الماء المتدفق من خالل مجرى مفتوح.
عدم التيقن .المدى الذي يتوقع أن يحدث فيه عدم تطابق بين القيمة الحقيقية لكمية ما والقيمة االحتمالية المعلومة.
التوازن المائي .حصر للمخزون المائي قائم على مبدأ أن الزيادة اإلجمالية في كمية الماء في مستجمع مياه معين أو
كتلة مائية معينة ،في أثناء فترة زمنية معينة ،ال بُد أن تساوي الكمية اإلجمالية للماء المفقود مضافا ً إليها التغير الصافي
في المخزون المائي للمستجمع.
المكافئ المائي للغطاء الثلجي .العمق العمودي لطبقة مائية تنتج عن انصهار غطاء ثلجي.
عينة مياه .مياه تُستقى من كتلة مائية باتباع إجراء محدد لقياس خواص المياه.
منسوب المياه ("المنسوب" أيضا) .المسافة العمودية لسطح مجرى مائي أو بحيرة أو مستودع مائي بالنسبة لمرجع إسناد.

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.
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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 وتغير المناخ؛
(ج) تحديد المعايير (الدقة ،والضبط ،وحسن التوقيت ،وإمكانية الوصول إلى المعلومات ،إلخ) بالنسبة للبيانات التي
تتضمنها تلك االحتياجات؛
(د)

تصميم و إنشاء وتشغيل شبكات هيدرومترية من أجل قياس مختلف أنواع البيانات المطلوبة .وقد توجد حاجة إلى
يكمل بعضها بعضا ً أو قد تتداخل وظائفها وينبغي دمجها؛
شبكات من أجل استخدامات معينة وشبكات أساسية قد ِّ

(هـ) تقييم مدى مالءمة 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 تُعد البيانات ممثلة لها؛

(ح) جمع البيانات والمحافظة 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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''3

إعداد تقارير عن موارد المياه تُحلل 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
معين 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

التنبؤ الهيدرولوجي؛

''5

تحليل البيانات وتفسيرها وعرضها؛

إجراء بحوث في العمليا ت 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 ،وال رواسب ،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.
2.1.2

يجري األعضاء عمليات رصد هيدرولوجي وفقا ً للمتطلبات الوطنية وتحديثها عند االقتضاء.
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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 أن 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  ،)168المجلد
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.
ينبغي لكل عضو أن يراعي احتياجات مختلف األعضاء المعنيين في تخطيط شبكات محطات الرصد
2.4.4
الهيدرولوجي ألحواض التصريف الدولية.
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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 محدث دائما ً لمحطات الرصد الهيدرولوجي التابعة له يتضمن المعلومات التالية
2.7.1
لكل 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؛

(ح) معلومات عن الضبط والتنظيم االصطناعيين لتدفق المجرى المائي أو مستوى المياه ،وعن الظروف
المتصلة بالجليد؛
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(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 وفقا ً ألحكام الفصل  2من دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع
المنظمة رقم .)168
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؛

(ح) معدل وحجم االستخراج أو إعادة التغذية؛
(ط) رطوبة التربة.
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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 المحتملة 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 (مطبوع
المنظمة رقم .)306

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:

ترد إرشادات تفصيلية في دليل الممارسات الهيدرولوجية (مطبوع المنظمة رقم  ،)168المجلد األول،
الفصل .2

2.11.2

ينبغي لكل عضو أن يجهز محطاته بأجهزة تمت معايرتها وأن يتولى صيانتها.

ينبغي لكل عضو أن يُعد 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؛

(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؛
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(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 التيقن في الرصدات الهيدرولوجية عند إبالغ البيانات.

ينبغي أن يجري األعضاء قياسات للعمق الثلجي والمكافئ المائي للغطاء الثلجي في مناطق موسومة بشكل
2.11.5
مجار ثلجية تجري فيها عمليات مسح سنوية للثلوج .وينبغي تحديد أماكن تلك المناطق والمجاري الثلجية
دائم أو في
ٍ
بحيث يوفر 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

2.12.1

ينبغي أن يجمع كل عضو سجالته وبياناته الهيدرولوجية ويحفظها.

ينبغي أن يضع األعضاء عمليات مستمرة لحفظ كل البيانات الهيدرولوجية المعرضة للفقدان بسبب تدهور
2.12.2
وسيط البيانات أو تقادم نسق البيانات مثالً ،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 محدثة دائما ً من البيانات الهيدرولوجية المتاحة في إقليمه.
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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 إ مكانية 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؛

(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 تقدِّم تلك البيانات ،بحسب االقتضاء:
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(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 ،تعين 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").
إجراءات األمان

2.13

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:

الفصل

3

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.

التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية

النص كما اعتمدته لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة
الخدمات) إبان الجزء الثاني من دورتها األولى

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).
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خدمات األرصاد الجوية لألغراض الهيدرولوجية
إرشادات عامة

5.1

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 تُصمم 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 )( (GDPFSالمجلد األول من الالئحة الفنية،
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.
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.
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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 خمسة أيام
كحد أقصى؛

''3

سرعة الرياح واتجاهاتها لفترة  24ساعة أو أكثر؛

(ج) التحذيرات من أحوال الطقس الخطرة ،خاصةً في الحاالت التالية:

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.
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 المبينة في الفقرة :2.12.4
(أ)

درجة حرارة الهواء؛

(ب) الرطوبة النسبية؛
(ج) سرعة الرياح واتجاهها؛
(د)

الهطول (الكمية والشدة)؛
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(هـ) اإلشعاع الشمسي؛
(و)

الغطاء الثلجي؛

(ز)

تبخر الحوض؛

(ح) درجة الحرارة بالبصيلة المبللة؛
(ط) فترة سطوع الشمس.
بيانات الهطول والتنبؤات بكميات الهطول

5.5

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.
بيانات األرصاد والتنبؤات الجوية بخالف بيانات الهطول

5.6

ينبغي أن يتيح األعضاء األنواع التالية من المعلومات والبيانات والتنبؤات المرتبطة باألرصاد الجوية في األوقات
العادية للمتنبئ الهيدرولوجي:
(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.
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التوصية

(INFCOM-1) 15

تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات

)(RICs

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تؤكد مجددا أهمية إمكانية تتبع نتائج القياسات والمعايرة،
وإذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 43تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ،والمقرر - (EC-70) 34
تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات،

وإذ تسلم بضرورة اتباع نهج موحد في مراجعة المراكز التابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تنص عليه الالئحة
الفنية ،المجلد األول – المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم ،)49
وإذ تسلم أيضا بالدور البالغ األهمية الذي تؤديه المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsفي عمليات النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوفي توفير اإلرشاد الفني والمساعدة والمشورة لألعضاء واالتحادات اإلقليمية،
وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى تعزيز المراكز ) (RICsوالعمليات المتصلة بها والخاصة بتسميتها وتقييمها وإعادة تأكيدها،
وإذ تأخذ علما بنتائج تقييم التقارير السنوية للمراكز ) ،(RICsال تي قدمتها اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات
والتتبع )،(SC-MINT
توصي المجلس التنفيذي باعتماد عملية تسمية المراكز
في مرفق هذه التوصية.

)(RICs

مرفق التوصية

وتقييمها وإعادة تأكيدها ،من خالل مشروع القرار الوارد

(INFCOM-1) 15

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

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 في مراجعة المراكز التابعة للمنظمة ) ،(WMOعلى نحو ما تنص الالئحة الفنية،
المجلد األول – المعايير العامة والممارسات الموصى بها لألرصاد الجوية،
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 15تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات )،(RICs
وقد درس أيضا عملية تسمية المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوتقييمها وإعادة تأكيدها (والمشار إليها فيما يلي باسم
"عملية المراكز ) ،)"(RICsالتي أعدتها 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؛
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يطلب من االتحادات اإلقليمية ،واألعضاء المعنيين ،واللجنة ) ،(INFCOMأن تتبع عملية المراكز ) (RICsفي جميع
الترشيحات الجديدة للمراكز ) ،(RICsوفي تقييم المراكز ) (RICsالحالية وإعادة تأكيدها دوريا ً؛
يطلب أيضا من االتحادات اإلقليمية أن تدرس احتياج أعضائها إلى االستفادة من خدمات المراكز ) (RICsالمتاحة ،وأن
تتقصي سبل استخدام األعضاء لهذه الخدمات استخداما ً مفيداً؛
يحث األعضاء الذين يستضيفون مراكز ) (RICsغير معتمدة ،على السعي إلى اعتماد المعيار  ،ISO/IEC 17025في
أقرب وقت ممكن؛
يطلب من اللجنة ) (INFCOMأن تواصل ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،تطوير عملية مراجعة المراكز
باعتبارها ممارسات وإجراءات قياسية موصى بها في الالئحة الفنية ،المجلد األول  -المعايير العامة والممارسات
الموصى بها لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم .)49

)(RICs

ـــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :هذا القرار يحل محل المقرر  - (EC-70) 34تسمية مراكز إقليمية جديدة لألدوات ،الذي لم يعد سارياً.

مرفق مشروع القرار

(EC-73) 1/##

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 ) (RICsوالرضا 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.
وتتولى اللجنة ) (INFCOMالتقييم الفني لطلبات المراكز ) (RICsوتقييم تلك المراكز ) ،(RICsنيابة عن
1.2
اللجنة ).(INFCOM
.2

المتطلبات التحضيرية

ينبغي أن يكون المركز ) (RICالمرشح قادراً على االضطالع بجميع وظائف المراكز ) ،(RICsعلى النحو المبين 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؛
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)(4

شهادة االعتماد (إذا كان المركز ) (RICالمرشح معتمداً وفقا ً لمعيار )ISO/IEC 17025؛
أو

شهادة ضمان إمكانية التتبع وفقا ً للمعايير الوطنية (الدولية) (مثل شهادات المعايرة) ،والدليل على كفاءة موظفي المركز
)( (RICمن قبيل المؤهالت ،والخبرة ،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 المقدم ،تبلغ أمانة المنظمة ) (WMOالمركز
3.3
المرشح بالمعلومة (المعلومات) الناقصة ،ويتعين على المركز أن يقدم المعلومات الناقصة قبل البدء في 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 .ويعتمد رئيس اللجنة ) ،(INFCOMبالتشاور مع رؤساء االتحادات اإلقليمية ،فرقة
الخبراء (التي يطلق عليها فيما يلي اسم فرقة التقييم).
تُقدم 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 اإلقليمية لألدوات

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 .وتُقدم التقارير السنوية للمراكز ) (RICsإلى أمانة المنظمة ) (WMOكل سنة قبل نهاية شباط /فبراير.
وتنشر أمانة المنظمة ) (WMOعلى موقعها اإللكتروني 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 يقدم 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.

التوصية

(INFCOM-1) 16

تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات المناخية

)(CDMS

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى طلب الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (Cg-18لدعم إعداد نظام مرجعي مفتوح
المصدر إلدارة البيانات المناخية (القرار  – (Cg-18) 22مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية
الجودة )،)(HQ-GDMFC
وإذ تالحظ التعاون بين لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMولجنة خدمات وتطبيقات الطقس
والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة ) (SERCOMبشأن نظم إدارة البيانات المناخية ) (CDMSعلى
النحو المبين في وثيقة المعلومات )،INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3
وإذ تضع في اعتبارها التقدم المحرز في تنفيذ إطار تعاوني إليجاد حلول لنظام حديث مفتوح المصدر إلدارة البيانات
المناخية من أجل بيانات نظام األرض ،على النحو المبين في وثيقة المعلومات ) ،INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3بما في
ذلك من خالل مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات المناخية )،(CDMS
توصي المجلس التنفيذي باعتماد تحديث البيانات المناخية – مشروع نظام إدارة البيانات المناخية ) ،(CDMSمن خالل
مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 16

مشروع القرار

(EC-# #) 1/##

تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات المناخية

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،

)(OpenCDMS
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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 )( (HQ-GDMFCمطبوع المنظمة رقم ،)1238
وإذ يأخذ في اعتباره التوصية  - (INFCOM-1) 16تحديث البيانات المناخية – مشروع النظام المفتوح إلدارة البيانات
المناخية )،(CDMS
يقرر اعتماد أهداف النظام ) ،(OpenCDMSونطاقه وخارطة الطريق لتحقيقه ،على النحو المبين في مرفق مشروع
القرار هذا؛
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؛

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.
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(EC-# #) 1/##

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
نظام األرض ،مع وجود مكون السالسل الزمنية.
.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 معايير 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

عرض التنفيذ المرجعي
للنظام  OpenCDMSعلى
الدورة التاسعة عشرة
للمؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية إلقراره
نموذج بيانات نظام إدارة
البيانات المناخية CDMS
الذي سيقره المؤتمر
العالمي التاسع عشر

-2026

2025

إتاحة حزمة
برمجيات مفتوحة
المصدر وقابلة
للتثبيت للنظام

مواصلة التنفيذ
والتدريب
صيانة مجموعة
برمجيات النظام

OpenCDMS

OpenCDMS

بدء التنفيذ
والتدريب

وزيادة تطويرها

Cg-19

اختبار البرمجيات في
البلدان مناط التركيز

إعداد نموذج أولي للنظام  OpenCDMSوتطويره

تنفيذ النظام

OpenCDMS

>  >-زيادة التعاون مع مطوري النظام  CDMSومجتمعات المستعملين ،وتعبئة الموارد ،وإنشاء مجموعة من الممارساتالتي تطبق مبادئ المصادر المفتوحة >-
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التوصية

(INFCOM-1) 17

تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
لتوضيح الهيكل الجديد لحوكمة المنظمة )(WMO
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-XVI) 6تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
والقرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية ،والمقرر  - (EC-72) 2النظر في التقارير،
وإذ تؤكد ضرورة تجسيد الهيكل الجديد للمنظمة ) (WMOفي مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع
المنظمة رقم ،)485

وإذ تسلم بضرورة إعادة ترتيب المراكز المسماة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSفي مرجع النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  ،)485امتثاالً لنطاق التنبؤات والغرض منها في أنشطة المراكز،
وإذ تسلم أيضا بضرورة إدخال بعض التغييرات التحريرية الطفيفة لضمان االتساق في مرجع النظام العالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
وقد درست مشروع التعديالت على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  ،)485على
النحو الوارد في مرفق مشروع القرار ،(EC-73) #/#
توصي المجلس التنفيذي باعتماد التعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة
رقم  ،)485من خالل مشروع القرار  (EC-73) #/#الوارد في مرفق هذه التوصية؛
وإذ تشير إلى( :أ) طلب المؤتمر السابع عشر باستعراض مضمون وطريقة تقديم التقرير المرحلي الفني للمنظمة
) (WMOبشأن النظام ) (GDPFSوبحوث التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPباعتباره المصدر الوحيد للمعلومات عن النظم
التشغيلية للتنبؤ ) (NWPواألنشطة البحثية ذات الصلة ،من أجل تيسير مساهمات األعضاء في التقرير( ،ب) ُ
طلب في
القرار  – (EC-69) 18مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم  )485المنقح ،إدراج
متطلبات األداء لمراقبة مراكز النظام ) (GDPFSفي مرجع ودليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع
المنظمة رقم ،)305
تطلب من اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل النمذجة والتنبؤ التطبيقيين لنظام األرض ) (SC-ESMPأن تقوم،
بالتعاون مع مجلس البحوث وهيئاته الفرعية ذات الصلة ،باستعراض مضمون التقرير وطريقة تقديمه لتمكين األعضاء
من المساهمة في متطلبات األداء لمراقبة مراكز النظام ) (GDPFSوتطويرها.
مرفق التوصية

(INFCOM-1) 17

مشروع القرار

(EC-73) #/#

تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
لتوضيح الهيكل الجديد لحوكمة المنظمة )(WMO

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى القرار  - (Cg-XVI) 6تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم ،)485
والقرار  - (Cg-18) 11إصالح المنظمة ) - (WMOالمرحلة التالية ،والمقرر  - (EC-72) 2النظر في التقارير،

353

 – التوصيات التي اعتمدتها الدورة3 التذييل

 تعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم- (INFCOM-1) 17 وقد درس التوصية
،(WMO)  لتوضيح الهيكل الجديد لحوكمة المنظمة،)485
 على النحو الوارد في،)485 يعتمد التعديل على مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
مرفق هذا القرار؛
 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
 في إطار تنسيق وثيق مع رئيس،( أن يقومINFCOM) تطلب من رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 ورؤساء،(SERCOM) لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
 بمراجعة،(WMO)  وفي إطار العملية المستمرة إلصالح المنظمة،االتحادات اإلقليمية والهيئات ذات الصلة األخرى
( في سياق دورةGDPFS) دور االتحادات اإلقليمية في تسمية المراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
؛.)485 التحديث المقبلة لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم
 في إطار تنسيق وثيق مع رئيس،( أن يقومINFCOM) تطلب من رئيس لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات
 ورؤساء،(SERCOM) لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة
 بمراجعة،(WMO)  وفي إطار العملية المستمرة إلصالح المنظمة،االتحادات اإلقليمية والهيئات ذات الصلة األخرى
( في سياق دورةGDPFS) دور االتحادات اإلقليمية في تسمية المراكز التابعة للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
.)485 التحديث المقبلة لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم

Annex to draft Resolution #/# (EC-73)
Amendment to the Manual on the Global Data-processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
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 RECOMMENDATION 11 (INFCOM-1) – AMENDMENTS TO THE TECHNICAL
REGULATIONS, VOLUME I – GENERAL METEOROLOGICAL STANDARDS AND RECOMMENDED
PRACTICES (WMO-NO. 49) PART I – THE WMO INTEGRATED GLOBAL OBSERVING SYSTEM AND
TO THE MANUAL ON THE WMO INTEGRATED GLOBAL OBSERVING SYSTEM (WMO-NO. 1160) 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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2.

GENERAL VALIDATION AND IMPLEMENTATION PROCEDURES

2.1

Proposal of amendments
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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.

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
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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 (fast-track) procedure for the
approval of amendments may be applied”.
Note:
3.2

An example would be the addition of code list items in the Manual on Codes (WMO-No. 306).
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.

Designated
committee
body

Chair of OPAG
Standing
Committee

Focal points for
matters
concerning the
Manual

President of CBS
INFCOM (in
consultation with
presidents of
technical
commissions) and
then to the President
of WMO
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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 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 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 with 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.
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.
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Chair of OPAG Standing
Committee and
president/vice-president
of CBS INFCOM in
consultation with
presidents of technical
commissions

Designated
committee
body

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 CONTENTS

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: An example of such a change would be correcting a conformance-checking rule in the WMO Core
Metadata Profile.
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-by-case 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 (WMONo. 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.

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-todate. While Part I should be rather stable and seldom require updating, it is expected that the evolution of
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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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
Acronyms not previously defined: EC – Executive Council; ET-OWFPS – Expert Team on Operational
Weather Forecasting Process and Support; ICT-DPFS – Implementation Coordination Team on Dataprocessing and Forecasting Systems; Expert Team on Operational Weather Forecasting System; SCESMP – Standing Committee on Data-Processing for Applied Earth System Modelling, Prediction and
Projection.
To be monitored by:

11.
Manual:

The following procedure is applied for the incorporation of new types of GDPFS centres into this

(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.
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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.

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 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 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.
(a)

General-purpose activities:
–
–
–
–

Global deterministic NWP
Limited-area deterministic NWP
Global ensemble NWP
Limited-area ensemble NWP
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–
–
–
–
–
(b)

Global numerical long-range prediction
Annual to decadal climate prediction
Numerical ocean wave prediction
Global numerical ocean prediction
Nowcasting

Specialized activities:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(c)
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Regional climate prediction and monitoring
Coordination of multi-model ensemble prediction for long-range forecasts (LRFs)
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, storm
surge 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
(a)

Depending on the context, other activities of an NMC should include the production of:

Special-application products, including climate and environmental quality monitoring and prediction
products;
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(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.

1.2.4

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.
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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.
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.

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).

2.

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.
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Table 2. WMO bodies responsible for managing information related to global deterministic NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:
2.2.1.2

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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 limited-area 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 limitedarea 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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:

CBS/ET-OWFPS
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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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:
2.2.1.4

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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;

(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 limited-area 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.
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Table 5. WMO bodies responsible for managing information related to limited-area
ensemble NWP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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

In addition to the mandatory activities above, GPCs-LRF should:

(a)

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);

(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.
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Table 6. WMO bodies responsible for managing information related to global numerical long-range
prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress

CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
Acronyms not previously defined: CCl – Commission for Climatology; IPET-OPSLS – Inter-programme
Expert Team on Operational Prediction from Sub-seasonal to Longer ET-OCPS – Expert Team on
Operational Climate Prediction System.
To be monitored by:

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;

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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress

CCl SERCOM
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Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:
2.2.1.6

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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.
Table 7. WMO bodies responsible for managing information related to numerical
ocean wave prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBS INFCOM
EC/Congress

JCOMM SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Compliance
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.
To be monitored by:

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;
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(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.
Table 8. Bodies responsible for managing information related to global numerical
ocean prediction
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBS INFCOM
EC/Congress

JCOMM SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM

JCOMM SERCOM

Compliance
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.
To be monitored by:

2.2.1.8

Nowcasting

Centres conducting nowcasting shall:
(a)

Operate a system, including a web-based or generic graphical service, describing in real-time or nearreal-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.
Table 9. WMO bodies responsible for managing information related to nowcasting
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
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To be decided by:

EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

2.2.2

Specialized activities

2.2.2.1

Regional climate prediction and monitoring

CBS INFCOM

Centres conducting regional climate prediction and monitoring (RCCs) shall:
(a)

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:
–
–
–
–
–
–

(b)

Conduct operational activities for climate monitoring:
–
–
–

(c)

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;

Provide operational data services, to support operational long-range forecasting and climate
monitoring:
–
–

(d)

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;

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.
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Table 10. WMO bodies responsible for managing information related to regional climate prediction
and monitoring
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO
CBS INFCOM
EC/Congress

CBS–CCl/IPET-OPSLS
CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM

CCl SERCOM

Compliance
CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
Acronyms not previously defined: ET-RCC – Expert Team on Regional Climate Centres. ET-CSISO – Expert
Team on Climate Services Information System Operations.
To be monitored by:

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 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 of 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
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To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP
2.2.2.3

CBS INFCOM

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 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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress

SERCOM/ET-CSISO
CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM
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(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 ETOCPS 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) 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 multimodel 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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress

CCl

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress

CCl
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM
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2.2.2.5
Note:

Regional severe weather forecasting
This activity includes a network of RSMCs and associated NMCs.

2.2.2.5.1
shall:

Regional Specialized Meteorological Centres conducting regional severe weather forecasting

(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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress

SG-SWFDP
SERCOM/SC-DRR
SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

RA
EC/Congress

CBS INFCOM

SERCOM

Compliance
SG-SWFDP SERCOM/SCDRR
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
SERCOM
INFCOM/SC-ESMP
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.
To be monitored by:

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.
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Note: This activity is coordinated by the Tropical Cyclone Programme regional bodies.

2.2.2.6.1

Regional Specialized Meteorological Centres conducting tropical cyclone forecasting shall:

(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 real-time 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.
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.
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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:
To be reported to:
2.2.2.7

Technical coordination
meeting SERCOM/SC-DRR
CBS INFCOM

SERCOM

Nuclear environmental emergency response

Centres conducting nuclear environmental emergency response shall:
(a)

Contribute to support for WMO Members and the International Atomic Energy Agency (IAEA);
(i)

Prepare, on request from a delegated authority1 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 point2 and/or IAEA on WIS.3 The minimum list, including parameters,
forecast range, time steps and frequency, is given in Appendix 2.2.23;

(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: The forms to request WMO support by a delegated authority and by IAEA are given in Appendix
2.2.26.
(b)

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.

1

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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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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM/ET-ERA
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:

CBS INFCOM /ET-ERA
CBS /ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
Acronyms not previously defined: ET-ERA – Expert Team on Emergency Response Activities.
2.2.2.8
Note:

Non-nuclear environmental emergency response
This activity includes a network of regional centres and NMCs within a geographical region.

Centres conducting non-nuclear environmental emergency response shall:
(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 point 5 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 nonnuclear environmental emergency response are specified in Table 17.

4

The person authorized by the Permanent Representative of the WMO Member to request RSMC support; normally the

NMHS operational contact point.
5

Designated by the Permanent Representative.
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Table 17. WMO bodies responsible for managing information related to non-nuclear environmental
emergency response
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM/ET-ERA
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:
2.2.2.9

CBS INFCOM /ET-ERA
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Atmospheric sand and dust storm forecasts

Centres conducting atmospheric sand and dust storm forecasts shall:
(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:
To be recommended by:
To be decided by:

CAS RB/SDS-WAS Steering
Committee
CAS RB (WWRP/SSC)
EC/Congress

CBS INFCOM/ET-ERA
CBS INFCOM

Centres designation*
To be recommended by:
To be decided by:

CAS RB (WWRP/SSC, SDSWAS Steering Group)
EC/Congress

CBS INFCOM

RA

Compliance
To be monitored by:

CBS INFCOM /ET-ERA
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
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.
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* 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 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.
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Table 19. Bodies responsible for managing information related to marine
meteorological services
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be approved
recommended by:
To be decided by:

JCOMM/WWMIWS-C
SERCOM/SC-MMO
JCOMM SERCOM

CBS INFCOM

EC/Congress
Centres designation

To be approved by:
To be decided by:

JCOMM SERCOM
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

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
To be monitored by:

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:
To be approved
recommended by:
To be decided by:

JCOMM/ET-MEER
SERCOM/SC-MMO
JCOMM SERCOM

CBS INFCOM

EC/Congress
Centres designation

To be approved by:
To be decided by:

JCOMM SERCOM
EC/Congress

CBS INFCOM
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

JCOMM/ET-MEER
SERCOM/SC-MMO
CBS INFCOM

JCOMM SERCOM
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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 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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress
Centres designation

To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

2.2.3.2

Coordination of Ensemble Prediction System verification

2.2.3.2.1
shall:

The centre(s) conducting coordination of EPS verification (Lead Centre(s) for EPS verification)

(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.
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.
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Table 22. WMO bodies responsible for managing information related to coordination
of EPS verification
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress

Compliance
To be monitored by:
To be reported to:
2.2.3.3

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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 INFCOM-1-d04–1-4(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;

(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.
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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:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

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;

(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 best-track 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: The bodies in charge of managing the information contained in the Manual related to TCFV are
specified in Table 25.
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Table 25. WMO bodies responsible for managing information related to coordination of TCFV
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
EC/Congress

CAS RB/JWGFVR

RB/WGNE

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
To be reported to:
CBS INFCOM
INFCOM/SC-ESMP
Acronyms not previously defined: JWGFVR – Joint Working Group on Forecast Verification Research;
WGNE – Working Group on Numerical Experimentation.
To be monitored by:

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.
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
(WMO-No. 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.
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APPENDIX 2.2.16. REGIONAL CLIMATE CENTRE MANDATORY FUNCTIONS
Functions
Operational
activities for LRF
(both dynamical
and statistical,
within the range of
a one-month to
two-year
timescale, based
on regional needs)

Activities

Criteria

Interpret and assess relevant LRF Product: Assessment of the reliability and outcomes of
products from GPCs-LRF, make
GPCs-LRF or Lead Centre(s) for LRFMME products,
use of the Lead Centre(s) for
including the reasoning (make use of the Lead Centre(s)
SVSLRFLRFMME, distribute
for SVSLRF , make use of verification metrics as defined
relevant information to RCC users, in WMO-No. 1220), for the region of interest, in the form
and provide feedback to GPCs-LRF of texts, tables, figures, etc.
(see Attachment 2.2.2)
Element: 2-m mean temperature, total precipitation
Update frequency: Monthly or at least quarterly
Generate regional and subregional
tailored products, relevant to RCC
user needs, including seasonal
outlooks

Product: Probabilities for tercile (or appropriate quantile)
categories for the region or subregion
Element: 2-m mean temperature, total precipitation
Output type: Rendered images (maps, charts), text,
tables, digital data
Forecast period: one month up to six months
Update frequency: Ten days to one month

Generate consensus* statement on Product: Consensus statement on regional or
regional or subregional forecasts subregional forecast
Element: 2-m mean temperature, total precipitation
* A collaborative process involves Output type: Report
discussion with experts in the
Forecast period: A climatologically significant period
region (e.g. through Regional
(from one month to one year)
Climate Outlook Forums (RCOFs) Update frequency: At least once per year (to be defined
and teleconferencing).
by the region)
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
Perform verification of RCC
Products: Verification datasets (e.g. SVSLRF scores,
quantitative LRF products, including Brier skill score; relative operating characteristic (ROC);
the exchange of basic forecasts
hit rate skill score)
and hindcast data
Element: 2-m mean temperature, total precipitation

Operational
activities for
climate
monitoring

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
RCC users

Product: Analysis of feedback (which is made available
using a template)
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: 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
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Criteria
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 (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
services, to
climate datasets, gridded where
support
applicable
operational LRF
and climate
monitoring

Products: Regional, quality-controlled climate datasets,
gridded where applicable, following CCl SERCOM/SCCLI guidance on procedures for quality control and
assurance
Elements: Mean, maximum and minimum temperature,
and total precipitation, at a minimum
Temporal resolution: Daily
Update: Monthly

Provide climate database and
Products: National databases with metadata, accessible
archiving services, at the request of to the NMHS in question (backup service, development
NMHSs
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
methodologies and product
specifications for mandatory RCC
products, and provide guidance on
their use

Products: Manuals, guidance documents and information
notes
Update frequency: When methods/products are revised,
introduced or discontinued

Coordinate training for RCC users Products: Survey and analysis of regional training needs,
in interpretation and use of
and proposals for training activities
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 password-protected;

(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
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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 Longertime 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 passwordprotected 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 IPETOPSLS 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 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 (WMO-
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No. 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 authority6 of any country in the RSMC region of
responsibility or IAEA requests RSMC support. Upon receipt of a request from the delegated authority 7
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;

(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.

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.
8 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
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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 IV-designated RSMCs be
responsible for providing services to RA III; and the RA V-designated RSMC, in collaboration with RA IVdesignated 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 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.
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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 (selectedq 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
DECLARED EMERGENCY CLASS:
□ NONE
□ Other, specify: ………………………………………………………………………………………………………………….…
ACTION REQUIRED:
□
NONE
□
GO ON STANDBY (request for products or for assistance on weather conditions is to be expected)
□
LEAD RSMCs ONLY GENERATE PRODUCTS AND SEND TO IAEA ONLY
□
ALL RSMCs GENERATE PRODUCTS AND DISTRIBUTE WITHIN THEIR REGIONS
□
OTHER ACTION: ………………………………………………………………………………………………………………………
(essential accident information for model simulation – if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE:
Date/time:
/
(UTC)
DURATION:
(hours) or END OF RELEASE: Date/time:
RADIONUCLIDE SPECIES:………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL RELEASE QUANTITY:……………………………………………………………………………………………..……………………(Becquerel)
OR POLLUTANT RELEASE RATE: ………………………………….……………………………………………………..………. (Becquerel/hour)
EFFECTIVE HEIGHT OF RELEASE: □ Surface
or
□ release height: base:
(m),
top:
(m)

(UTC)

(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION:………………………….(m)
LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT:……………………………………………………………………
(wind speed and direction/weather/cloudiness, etc.)
OTHER INFORMATION: ……………………………………………………………………………………………………………………….
(nature of accident, cause fire, explosion, controlled release, foreseeable development, normal activity, projected conditions, etc.)
(to be completed by RSMC)
Date/time of receipt of request:………………………………………………………………………………………………..(UTC)
FOR LEAD RSMC(s) ONLY
DATE/TIME OF RETURN CONFIRMATION OF RECEIPT:………………………………………………………………..(UTC)
NOTE: All times in UTC.

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.
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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.

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:
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–
Geopotential height at 850 and 250 hPa;
–
Temperature at 850 and 250 hPa;
–
Wind at 850 and 250 hPa.
Additional recommended:
–

5.2

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, …).
5.4

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.

 – التوصيات التي اعتمدتها الدورة3 التذييل

395

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 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 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-todate 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
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.

 التقرير النهائي الموجز للدورة األولى:لجنة البنية التحتية
5.9

396

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.
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-ProgressReports.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:
–

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.

6.4

Grid and interpolation

Verification shall be based on the native model grid using the grid point nearest to the observation location.
6.5

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.
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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 10-metre 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:
24-hour precipitation:
6-hour precipitation:
Total cloud cover:

5, 10 and 15 m s–1;
1, 10 and 50 mm;
1, 5 and 25 mm;
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 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).
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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 JCOMMparticipating centres WMO designated centres endorsed by SERCOM/SC-MMO, 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.
5.

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. JCOMM-participating 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);
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Symmetric slope (variance ratio);
Quantile-quantile plots.
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
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 Beijing
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RSMC ECMWF
RSMC Exeter
RSMC Montreal
RSMC Moscow
RSMC Offenbach
RSMC Tokyo
RSMC Washington
Provision of limited-area deterministic numerical weather prediction:
RSMC Khabarovsk
RSMC Moscow
RSMC Novosibirsk
RSMC Offenbach
RSMC Pretoria
RSMC Rome
Provision of global ensemble numerical weather prediction:
RSMC Beijing
RSMC ECMWF
RSMC Exeter
RSMC Montreal
RSMC Moscow
RSMC Offenbach
RSMC Tokyo
Provision of limited-area ensemble numerical weather prediction:
RSMC Offenbach
RSMC Rome
Provision of nowcasting:
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 Barcelona
GPC Exeter
GPC Montreal
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GPC Offenbach
4.

The Regional Specialized Meteorological Centres for specialized
activities are:

Tropical cyclone forecasting, including marine-related hazards:
RSMC Honolulu – Hurricane centre
RSMC La Réunion – Tropical cyclone centre
RSMC Nadi – Tropical cyclone centre
RSMC New Delhi – Tropical cyclone centre
RSMC Miami – Hurricane centre
RSMC 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:
•

RSMC Beijing

•

RSMC Offenbach

•

RSMC Exeter

•

RSMC Tokyo

•

RSMC Melbourne

•

RSMC Toulouse

•

RSMC Montreal

•

RSMC Vienna (backtracking only)

•

RSMC Washington

RSMC Obninsk

•
Atmospheric transport and dispersion modelling (for environmental emergency response) – Non-nuclear:
RSMC Montreal
RSMC Offenbach
RSMC Toulouse
Severe weather forecasting:
RSMC Dakar
RSMC Dar-es-Salam
RSMC Nairobi
RSMC Pretoria
RSMC 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
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•

RSMC La Réunion

•

RSMC Valparaiso

•

RSMC Melbourne

•

RSMC Vladivostok

•

RSMC Miami

•

RSMC Washington DC

•

RSMC New Delhi

•

RSMC Wellington

•

RSMC Winnipeg

RSMC Niteroi

•
Numerical ocean wave prediction:
RSMC Melbourne
RSMC Montreal
RSMC Tokyo
RSMC 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)
VAAC Darwin (co-located with RSMC Melbourne)
VAAC London (co-located with RSMC Exeter)
VAAC Montreal (co-located with RSMC Montreal)
VAAC Tokyo (co-located with RSMC Tokyo)
VAAC Toulouse (co-located with RSMC Toulouse)
VAAC Washington (co-located with RSMC Washington)
VAAC 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)
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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)
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
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(INFCOM-1) 18

السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دوليا
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير 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 تحيط علما بنتائج مؤتمر البيانات التابع للمنظمة ) (WMOالذي عُقد في تشرين الثاني /نوفمبر ،2020
وإذ تشير أيضا إلى التوصية  - (INFCOM-1) 2تطوير شبكة الرصد األساسي العالمية ) (GBONفي المستقبل ،والمقرر
 – (INFCOM-1) 17المتطلبات من البيانات الساتلية ألغراض التنبؤ العددي العالمي بالطقس ،والتوصية – (INFCOM-1) 11
تعديالت 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  ،)1160والتوصية  - (INFCOM-1) 14تحديث الجزء
المتعلق باللجنة ) (INFCOMفي الالئحة الفنية ،المجلد الثالث :الهيدرولوجيا،
وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقرير 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 درست مشروع السياسة الجديدة المقترحة الذي أعده الفريق ) (SG-DIPبشأن "السياسة الموحدة للمنظمة
لتبادل بيانات نظام األرض دولياً"،

)(WMO

تقرر إعداد قائمة أولية لبيانات نظام األرض التي سيتم تبادلها باعتبارها بيانات أساسية في إطار السياسة الجديدة،
وعرض القائمة على المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ،مشفوعة بمشروع السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOللبيانات؛
تقرر أيضا أن تقوم ،بالتشاور مع لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات
الصلة (لجنة الخدمات) وهيئات 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؛
تطلب إلى األمين العام توزيع "السياسة الموحدة للمنظمة ) (WMOلتبادل بيانات نظام األرض دولياً" على األعضاء
وشركاء المنظمة ) (WMOوأطرافها المعنية إلبداء تعليقاتهم واقتراحاتهم عليها؛
توصي 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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مرفق التوصية
مشروع القرار

(INFCOM-1) 18

(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 الطويلة 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 أقر 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-XVII) 60

 (Cg-XII) 40و(Cg-XIII) 25

 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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وإذ يشير إلى ما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(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 ،2030-2015

)(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 عمليتَي رسم السياسات واتخاذ القرارات في
المجاالت االجتماعية واالقتصادية،

)(7

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

)(8

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

)(3

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

)(4

الزيادة الكبيرة في عدد مقدمي الرصدات وغيرها من منتجات البيانات وأنواعهم ،بما في ذلك بخاص ٍة الدور
المتزايد لكيانات القطاع الخاص ،منذ اعتماد القرار  - (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتها فيما يتعلق بتبادل
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بيانات ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بها ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن العالقات في
أنشطة األرصاد الجوية التجارية،
)(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 ) (WMOودور الممثلين الهيدرولوجيين في 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

حق الحكومات ،بعد أن بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ قرارات المؤتمر ،في أن تختار ،بنا ًء على 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  - (INFCOM-1) 18السياسة 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

)(2

يقدِّم 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؛
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

 4لالطالع على اإلرشادات المقدمة 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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بالطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها في دولهم وأقاليمهم .ويمكن فرض شروط على استخدام
البيانات الموصى بها7؛
يوافق فضال عن ذلك 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 مستخدمي بيانات نظام األرض على الوفاء بالطلبات المعقولة المتعلقة بإسناد بيانات المدخالت حيثما أمكن؛
يحث األعضاء على ما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(3

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

)(4

وضع تدابير لتيسير قيام األطراف المعنية من كل القطاعات بتوفير بياناتها بحسب الحاجة ،وتبادل البيانات على
الصعيد الدولي ،عندما تنشأ حاالت طوارئ ومخاطر طبيعية؛

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

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

)(2

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

يطلب من األمين العام القيام بما يلي:
)(1

إنشاء آليات لدعم تنفيذ هذا القرار ،بما في ذلك مبادرات لتنمية القدرات ،وتنفيذها والترويج لها؛

)(2

وضع نظام لرصد تنفيذ األعضاء لهذا القرار واإلبالغ عنه؛

)(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

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.

المرفق  1بمشروع القرار

(Cg-Ext(2021)) 1/##

الممارسات الخاصة بالبيانات األساسية والبيانات الموصى بها بحسب التخصص والمجال

الغرض
يعرض هذا المرفق مجموعة البيانات األساسية الدنيا ،والتي يجب على األعضاء تبادلها على أساس مجاني وغير مقيد
لدعم الخدمات التي يقدمونها لحماية األرواح والممتلكات والرفاهية في كل الدول.
إضافة إلى ذلك ،يحدد المرفق بعض البيانات الموصى بها ،والتي ينبغي لألعضاء تبادلها أيضا ً من أجل دعم جهود
مراقبة نظام األرض والتنبؤ به.
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تغير مسائل البيانات :ت ُ َعد 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.

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
يشغلون سواتل أو مع مشغلي السواتل ذوي الصلة ،والواردة في مرجع النظام العالمي
األعضاء الذين ِّ
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1160؛
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(ب) البيانات الساتلية الالزمة لدعم تطبيقات البث اآلني ،بما في ذلك توليد منتجات اإلنذارات والنشرات ،على
النحو المتفق عليه مع األعضاء الذين يشغلون سواتل أو مع مشغلي 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 منتجات 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.

المناخ

.2

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

بيانات الرصد األساسية:

2.1

(أ)

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

)(GUAN

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

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

2.2

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

البيانات الموصى بها:

2.3

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

الهيدرولوجيا

.3

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

بيانات الرصد األساسية:

3.1

(أ)

الرصدات المستمدة من محطات الشبكات المرجعية ،التي سترد تفاصيلها في الشبكة العالمية للرصد
الهيدرولوجي ثم ستُحدد 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
يشغلون سواتل أو مع مشغلي السواتل ذوي الصلة ،والواردة في مرجع النظام العالمي
األعضاء الذين ِّ
المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .)1160

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 مستجم عات 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

.4

تركيب الغالف الجوي

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
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البيانات تطبيقات متعددة ،وهي ضرورية للحد من المخاطر البيئية التي تهدد المجتمع ،والستيفاء متطلبات االتفاقيات
البيئية ،وتعزيز القدرات المتعلقة بالتنبؤ بالمناخ والطقس ونوعية الهواء ،والمساهمة في التقييمات العلمية التي تدعم
السياسة البيئية1.

بيانات الرصد األساسية:

4.1

(أ)

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

(ب) كل 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:

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.

الغالف الجليدي

.5

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

بيانات الرصد األساسية:

5.1

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

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

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

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

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

5.3

بيانات الغالف الجليدي األخرى الوجيهة غير تلك المبينة 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"
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
)2 (GOOS

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 تجمع خارج أنشطة النظام )(GOOS؛

 2تشترك في رعاية النظام ) (GOOSلجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم .ويتماشى النظام مع إطار رصد المحيطات الموجه نحو نهج المتغيرات األساسية
للمحيطات وفقا ً لتعزيز النظام ) (GOOSوتبسيطه (قرار اللجنة ).)XXVI-8 (IOC
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(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.

طقس الفضاء

.7

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 الوجيهة 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:

السطحية القاعدة:

7.1

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

الفضائية القاعدة:

7.2

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

.2

السياق الحالي

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).

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.
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 حتى مواطنين
عاديين ،من أجل التمكن من تأسيس خدماتها على أكمل مجموعة من بيانات الرصد .ويتطلب ذلك حل المشكالت الفنية
المتعلقة بجودة البيانات وأنساق البيانات وقنوات االتصال والنشر والترويج ومستودعات البيانات وإبرام االتفاقات
المتعلقة بسياسة البيانات .وال شك أيضا ً في أنه من مصلحة شركاء التعاون المحتملين الحصول على إمكانية الوصول
على أساس مجاني وغير مقيد للبيانات الناتجة عن مراقبة نظام األرض والتنبؤ به والصادرة عن المرافق الوطنية
) ،(NMHSsومن مصلحة العضو تقليل االزدواجية وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ممكن في تشغيل البنية التحتية الوطنية.
وإن إمكانية استخدام الشراكات الوطنية في مجال البيانات بوصفها عامالً من عوامل تحسين الكفاءة
2.4
والفعالية هي إمكانية معترف بها جيداً في سياق النظام ) .(WIGOSفعلى سبيل المثال ،يدعو المطبوع المعنون رؤية
للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام ( 2040مطبوع المنظمة رقم  )1243بشدة إلى تحقيق التكامل بين
رصدات األعضاء سواء أكانت مستمدة من المرافق الوطنية ) (NMHSأم من المؤسسات الشريكة.
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المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني في مجال بيانات نظام األرض

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.
وينبغي اعتبار استدامة البنية التحتية األساسية لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها مسؤولية العضو ككل
3.3
وليس فقط المرافق الوطنية )(NMHSs؛ وامتثال كل الكيانات الوطنية لسياسة البيانات الموضوعة بموجب هذا القرار
ضروريا ً لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد االجتماعية واالقتصادية من جراء بيانات نظام األرض.
ومن ثم ،فإن التوصية الموجهة إلى األعضاء هي اعتماد الممارسة الوطنية التالية فيما يتعلق بتبادل بيانات
3.4
نظام األرض (انظر أيضا ً المرفق  ،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
) ،(WIGOSوإقامة شراكات وطنية ،وتوفير قيادات وطنية على أساس خبرتها في الحصول على بيانات
الرصد ومعالجتها ونشرها ألغراض الرصد والتنبؤ البيئي؛

(ب) ينبغي مواءمة ممارسات البيانات مع سياسة بيانات المنظمة ) (WMOلضمان منح المستخدمين من كل
القطاعات  -ومنها القطاعان العام والخاص واألوساط األكاديمية  -إمكانية الوصول على أساس مجاني
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؛

(هـ) يُشجع 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

.4

المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالتعاون الوطني مع قطاع البحوث

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

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

(ب) والوصول إلى البيانات التي يحصل عليها المرفق الوطني ) (NMHSوالبيانات الحكومية األخرى لقطاع
البحوث .من الضروري تحسين تبادل البيانات بين مجتمع المنظمة ) (WMOالتطبيقي ودوائر البحوث.

ولما كانت المشروعات البحثية تعتمد غالبا ً على بيانات وخدمات بيئية من مصادر خارجية (بما في ذلك
التنبؤات باألحوال الجوية) ،فيوجد ترابط جوهري بين تلك المشروعات والمصادر الخارجية .وإن مواءمة
أنساق البيانات وبروتوكوالت تبادل البيانات ستيسر قابلية التشغيل البيني للبيانات بوصفها جانبا ً تشتد
الحاجة إليه ،وتفسير البيانات ،وتحقيق التقدم في العلوم العالية الجودة .وإن اتساق نطاق التحديات العلمية
التي تواجه وضع نهج متكامل لرصد نظام األرض والتنبؤ به قد جعل حتى المرافق الوطنية )(NMHSs
التي تتمتع بموارد جيدة في أغنى أعضاء المنظمة ) (WMOغير قادرها على أداء تلك المهمة وحدها.
ولذلك ،فمن مصلحة جميع أعضاء المنظمة ) (WMOتعبئة المجتمع العلمي على أوسع نطاق ممكن
للمساعدة في هذا المسعى .وينبغي اعتبار توفير إمكانية الوصول المجاني وغير المقيد قدر اإلمكان إلى
كل بيانات المرافق الوطنية ) ،(NMHSsوحيثما أمكن ،إلى البيانات الواردة من المنظمات الوطنية الشريكة
التي تتعامل مع بيانات نظام األرض حافزاً رئيسيا ً لمثل هذا التعاون.

ومن ثم ،تدعو هذه السياسة المرافق الوطنية ) (NMHSsومقدمي البيانات الحكوميين اآلخرين المعنيين إلى
4.4
اعتماد الممارسات التالية في تعاونهم مع قطاع البحوث:
(أ)

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

 1من المعترف به أن مبادئ  FAIRالخاصة بالبيانات (وهي قابلية العثور ،وإمكانية الوصول ،وقابلية التشغيل البيني ،وقابلية إعادة
االستخدام) ) (go-fair.orgتشكل إطار عمل مفيد لتبادل بيانات البحوث بطريقة تتيح أقصى درجات االستخدام وإعادة االستخدام.
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(ب) توفير إمكانية الوصول ،بدون تكاليف ،إلى كل بيانات الرصد الموصى بها (على النحو المبين في
المرفق  )1التي تحصل عليها أو تمتلكها فيما يخص كل البحوث الممولة من المال العام ،والدوائر
التعليمية الستخدامها في أنشطتها 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

الغرض

.1

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو تعزيز تنفيذ سياسة توسيع وتعزيز التبادل الدولي المجاني وغير
1.1
1
المقيد لبيانات نظام األرض من خالل تبادل البيانات بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص .وتقوم المبادئ
التوجيهية على مفهوم أن تطبيق مبدأ األساس المجاني وغير المقيد يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود عالقات سليمة
وعادلة وشفافة ومستقرة بين هذين القطاعين.
وتحدث معظم التفاعالت بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات أو إتاحة
1.2
الوصول إليها ،على المستوى الوطني .ومع ذلك ،فإن الشركات الخاصة العاملة على المستوى الدولي تتفاعل مع
المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرها من الكيانات العامة في مختلف البلدان .وتعمل المرافق الوطنية )(NMHSs
والمنظمات الدولية ،مثل المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) (ECMWFوالمنظمة األوروبية الستغالل
السواتل المخصصة لألرصاد الجوية ) ،(EUMETSATبصفة مستخدمين ومقدمين دوليين للبيانات .ويجب أن يحترم أي
تفاعل بين القطاعين العام والخاص يتعلق بتبادل البيانات ونشرها الحق السيادي لألعضاء في تقرير كيفية تنظيم وتقديم

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

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

.2

يعرض إعالن جنيف  :2019 -بناء مجتمع لتنفيذ أنشطة الطقس والمناخ والماء السياسة الرفيعة المستوى
2.1
للمنظمة ) (WMOبشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص .ويبرز النموذج الجديد للتعاون والشراكة بين األطراف
المعنية من كل قطاعات مشروع الطقس والمناخ والماء والذي يُعد ضروريا ً لالستجابة استجابةً منسقة للمخاطر
المجتمعية المتعلقة بالطقس المتطرف وتغير المناخ وندرة المياه واألخطار البيئية األخرى .ويغطي اإلعالن جملة أمور
تكمل السياسة الرفيعة المستوى للتعاون
منها جوانب عدة من إتاحة البيانات وتبادلها فيما بين القطاعين العام والخاص .و ِّ
بين القطاعين العام والخاص سياسة البيانات المدرجة في هذا القرار ،وتقدِّم اإلرشادات العامة التالية إلى األعضاء
واألطراف المعنية من كل القطاعات:
(أ)

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

 1يرد تعريف عبارة "المجاني وغير المقيد" في المرفق .4
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(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
تحسن الفعالية وتخدم المجتمع على نحو أفضل؛
العالمية عن طريق آليات تعاون متعددة القطاعات ِّ
(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؛

(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
 2للمزيد من المعلومات ،انظر ( Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 ،Zillman Johnأصل القرار  40للمنظمة
) (WMOووقعه وآثاره) (مطبوع المنظمة رقم .)1244
 3في تاريخ اعتماد مشروع القرار ،كانت طريقة النفاذ الرئيسية إلى البيانات األساسية التي يوفرها األعضاء تتم عن طريق نظام
معلومات المنظمة )(WIS؛ وقد تكون خيارات نفاذ أخرى متاحة (خوادم  ftpأو قنوات مماثلة).
 4النظام ) (NEWPهو امتداد لنظام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPيهدف إلى بيان النهج الجديد المتبع فيما يخص النمذجة والتنبؤ
العددين ،كما أوصى الفريق االستشاري العلمي التابع للمنظمة ).(WMO
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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 لألنشطة التجارية الخاصة بكيانات القطاع العام والشركات المنبثقة عنها) عدم امتثال
للسياسية الرفيعة المستوى (إعالن جنيف)؛
(د)

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

(هـ) عند تبادل بيانات مع فرض شروط على استخدامها ،يجب إبالغ الجهات المستفيدة األصلية والالحقة
بالشروط التي فرضها منشئ البيانات.
وإن سياسات البيانات المفتوحة اإلقليمية (مثل االتحاد األوروبي) أو الوطنية للوصول إلى البيانات العامة
3.3
تتطلب من الوكاالت العامة ،بما فيها المرافق الوطنية ) ،(NMHSsتوفير إمكانية الوصول إلى كل بياناتها على أساس
مجاني 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 التجارية .ومن ثم ،ينبغي لألطراف المعنية من القطاع الخاص النظر في النهوج المتبادلة إلتاحة البيانات ،عندما
يكون ذلك مبرراً اقتصادياً ،وال سيما البيانات الالزمة ألغراض الخدمات الحيوية المتعلقة بإنقاذ األرواح وحماية
الممتلكات .وينطوي ذلك على إدراك أن كل القطاعات تلتزم بالوفاء بمسؤولياتها االجتماعية وبالمساهمة في تحقيق
المصلحة العامة.

.4

الوصول إلى بيانات القطاع الخاص

تم االعتراف بالنمو السريع للبيانات التي ينتجها القطاع الخاص في العديد من وثائق المنظمة
4.1
(انظر مثالً إعالن جنيف  ،2019 -واإلرشادات الخاصة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ،والخطة االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2023-2020والمبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في
مجال البيانات ،ورؤية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة في عام  .)2040ويكمن االختالف الرئيسي لهذه
البيانات من منظور السياسات واألعمال التجارية في أنه يتم إنتاجها عن طريق استثمارات خاصة فيكون لها مالك محدد
)(WMO

 5تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258
 6تتوفر المزيد من التفاصيل في المبادئ التوجيهية للتعاون بين القطاعين العام والخاص (مطبوع المنظمة رقم .)1258
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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 -التي ُ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
4.2
وتمكنه ،ومن المتوقع أن يحقق هذا النهج الكفاءة واالبتكار ويدعم االستدامة.
على المستويين الوطني والدولي،
ِّ
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.
)(WMO

ويتم تشجيع األعضاء بشدة على تسهيل الحوار بين القطاع العام والشركات الخاصة التي تزاول نشاطها
4.3
في البلد ،والنظر في استخدام بيانات القطاع الخاص لسد الفجوات ،واستمثال شبكات الرصد المتكاملة الوطنية .وفي هذا
الصدد ،يُوصى بمراعاة االعتبارات التالية:
(أ)

تطبيق نهج مشترك لمراقبة الجودة والصيانة؛

(ب) تطبيق المعايير والممارسات واإلجراءات الموصى بها نفسها ،مثل تلك التي وضعتها المنظمة ) (WMOأو
منظمات معنية أخرى ،لضمان التشغيل البيني للبيانات؛
(ج) بناء الكفاءات الجماعية ووضع نهوج ابتكارية7؛
(د)
4.4

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

تبادل البيانات التي يشتريها القطاع العام من القطاع الخاص

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

.5

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

)(NMHS

تشمل البيانات غير الصادرة عن المرفق الوطني ) (NMHSحجما ً متزايداً من بيانات األطراف الثالثة
5.1
التقليدية أو بيانات أجهزة االستشعار الجديدة أو البيانات غير التقليدية من "إنترنت األشياء" (غالبا ً ما يتم إنتاجها بوصفها
منتجات مشتقة لألنظمة الذكية غير المخصصة لألرصاد الجوية أو لألغراض المتعلقة بها) .وتُشجع المرافق الوطنية
) (NMHSsعلى إجراء دراسة تفصيلية لواقع البيانات الوطنية والسعي جاهداً لقيادة عملية تحقيق التكامل بين هذه
 7لمزيد من المعلومات ،انظر المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات
(مطبوع المنظمة رقم .)1239
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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 المقدمة في إطار مختلف مجاالت عمل المنظمة ) (WMOستزداد على مدى
السنوات المقبلة .ومن ثم ،قدمت المنظمة ) (WMOإرشادات عامة في إطار المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية بشأن القضايا الناشئة في مجال البيانات (مطبوع المنظمة رقم  .)1239وستتابع لجنة البنية التحتية التابعة للمنظمة
) (WMOهذه القضايا ،بوصفها جزءاً ال ينفصم عن تنفيذ مشروع القرار ،وستنظر في ضرورة تقديم إرشادات إضافية
أو إدخال تعديالت على الممارسات بحسب الحاجة.

المرفق  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 والمنتجات.

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 بالمعنى
المعرف فيما يلي .وقد تكون هذه قياسات مباشرة أو غير مباشرة ،وقد 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 ،تُطبق على الرصدات وتصف الحاالت
الماضية والحاضرة والمستقبلية لنظام األرض بالمعنى المعرف فيما يلي.
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
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التعريف

الكلمة أو العبارة
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.
ومن ثم ،يُقصد ببيانات نظام األرض البيانات (بالمعنى المعرف آنفاً) التي تصف
الحاالت الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية لسطح األرض وغالفها الجليدي
وغالفها المائي وغالفها الجوي وغالفها الخارجي.

تبادل البيانات

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

المجاني وغير المقيد

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

بدون مقابل

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

شروط على االستخدام

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

التوصية

(INFCOM-1) 19

االنتقال وخطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 48التوجهات الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية
في الفترة المالية القادمة للمنظمة  ،(2023-2020) WMOوالقرار  - (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWوالقرار  – (EC-71) 6فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث
والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ،القرار  – (Cg-18) 37بداية انتقال النظام العالمي المتكامل
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للرصد التابع للمنظمة  WIGOSإلى الوضع التشغيلي في عام  ،2020والتوصية  - (INFCOM-1) 1خطة المرحلة
التشغيلية األولية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )،(2023-2020
وإذ تالحظ القرار  - (INFCOM-1) 7الفريق االستشاري للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،
ترحب بالتوصيات التي قدمتها الدورة العاشرة لفريق خبراء المجلس التنفيذي المعني برصدات وبحوث وخدمات
المناطق القطبية والجبلية العالية ) (EC-PHORSبشأن إدماج أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي هيكل
عمل لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )(INFCOM؛
توصي المجلس التنفيذي باعتماد خطة ما قبل تشغيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ومن خالل مشروع القرار الوارد
في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 19

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

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 االستشاري للمراقبة العالمية للغالف الجليدي،

وإذ يالحظ القرار  - (EC-73) ##خطة 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 المجلدات
وعمليات ذوبان 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،
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وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى الرصد المتسق للغالف الجليدي لدعم المجتمعات في االستعداد المالئم للتغيرات الطويلة
األجل في الغالف الجليدي وللتحوالت في تواتر وشدة الظواهر المتطرفة ذات الصلة واالستجابة لها،
وإذ يالحظ مع االرتياح التقدم العام المحرز في تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبشأن الوصول إلى
المعلومات المتعلقة بالغالف الجليدي واستخدامها في تقديم خدمات الطقس والمناخ والمياه ،على النحو المحدد في الخطة
االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOواستخدام تلك المعلومات،
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 19االنتقال وخطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )،(GCW
يعتمد خطة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي بصيغتها الواردة في مرفق هذا القرار؛
يطلب إلى األعضاء واالتحادات اإلقليمية واللجان الفنية تنظيم أنشطتهم لتحقيق األهداف والنتائج المرتبطة بها على
النحو المبين في الخطة؛
يطلب إلى 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 إلى لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) (INFCOMإبقاء الخطة قيد االستعراض المنتظم ،وتحديث
المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة ،وتقديم تقرير عنه إلى المجلس التنفيذي ،وتقديم تقرير إلى الدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية؛
يرجو من األمين العام:
)(1

)(2

تقديم المساعدة الالزمة والدعم بخدمات األمانة لألعضاء ،وال سيما للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً ،من أجل
تنفيذ الخطة بما يعكس 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 مشاركة مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsمع الشركاء الوطنيين
واإلقليميين ومؤسسات البحوث واألوساط األكاديمية ،من أجل االستفادة إلى أقصى حد من البنية التحتية القائمة
للرصد  ،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 العالمية للغالف الجليدي
و/أو الخبراء المعارين ،للمساعدة على دعم تنفيذ تلك المراقبة؛

)(GCW

يطلب إلى االتحادات اإلقليمية التعاون مع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي تنظيم حلقات عمل ،بما يشمل
تنمية القدرات وأنشطة التوعية؛
يدعو المنظمات الشريكة إلى:
)(1

المشاركة في أنشطة الخطة ذات الصلة؛

)(2

زيادة دعم تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمن خالل المساهمة بالموارد البشرية والمالية.
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(EC-73) 1/##

المراقبة العالمية للغالف الجليدي
مرحلة ما قبل التشغيل  -خطة رفيعة المستوى2023-2020 ،
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 جرت
في محطات مرتفعة [ ]...ووجه 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 ،واألمطار الصلبة ،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 أنه موجود في ما يقرب من مائة بلد ،خارج القطب الشمالي والقطب الجنوبي والمناطق الجبلية.
وقد بلغ تنفيذ "المراقبة العالمية للغالف الجليدي" ،الذي وافقت عليه الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد
الجوية ) ،(Cg-17مستوى من النضج تتيح فيه المراقبة نشر المكونات الرئيسية .وتشمل هذه المكونات شبكة الرصد
ومكون
السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوبوابة بيانات تلك المراقبة ،وتقييمات مراقبة الثلوج.
ِّ
الرصد من مكونات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWهو أحد المكونات األربعة للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) 1 (WIGOSوتجري مواءمة أهداف المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالخاصة بالوصول إلى
البيانات مع نظام معلومات المنظمة ).(WIS
وقد قرر القرار  - (Cg-18) 50المرحلة قبل التشغيلية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWمواصلة تطوير
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWخالل الفترة المالية الثامنة عشرة ) (2023-2020بمرحلة قبل التشغيل .ويشمل
ذلك إنجاز العمل المعياري وتحويل التركيز إلى الوصول إلى بيانات الغالف الجليدي واستخدامها ووظائف "المراقبة"،
على أساس األولويات التي أقرها المؤتمر الثامن عشر.

المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSالنظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع لبرنامج
 1تشمل نُظم الرصد
ِّ
المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWومكون الرصد من مكونات البرنامج العالمي لمراقبة الغالف الجوي ) ،(GAWونظام المنظمة
مكون الرصد من مكونات المراقبة العالمية
) (WMOللرصد الهيدرولوجي ) (WHOSالتابع لبرنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه ،و ِّ
للغالف الجليدي ) ،(GCWبما في ذلك مكوناتها السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ( مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم .))1160
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وتعتمد الفوائد المتوخاة من إنشاء المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعلى الدعم المؤسسي الذي يكون األعضاء
والشركاء على استعداد لتقديمه إلى تلك المراقبة خالل هذه المرحلة ،فضالً عن إدماج المكونات الناضجة لتلك المراقبة
في برامج المراقبة الخاصة بهم.
3
3.1

تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي
والية المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

المراقبة العالمية للغالف الجليدي هي مجال النشاط الشامل في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الذي يتناول احتياجات
أعضائها وشركائهم إلى معلومات موثوقة وقابلة للتنفيذ وميسرة قائمة على أساس علمي عن حالة الغالف الجليدي
باعتباره مكونا ً رئيسيا ً من مكونات نظام األرض .والمراقبة العالمية للغالف الجليدي مكلفة بوالية 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
العالمية لألرصاد الجوية ،2023-2020 ،2والطموحات المائية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
ويحتاج األعضاء إلى معلومات عن الغالف الجليدي لتمثيل عمليات نظام األرض الدينامية ولتنفيذ عملية قرن نظم
المحيطات  -الغالف الجليدي  -الغالف الجوي  -األرض في جميع خطوط العرض واالرتفاعات من أجل مراقبة
الطقس ،والجليد البحري ،والمناخ ،والمراقبة الهيدرولوجية ،والتنبؤ والتك ُّهن .وتوفر الخطة تركيزاً واضحا ً على
متطلبات الرصد التشغيلي لدعم السالمة على الجليد البري والبحري.
ويواصل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالمساهمة في دور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية كمراقب
لدى مجلس القطب الشمالي ،كجزء من مشاركته مع دعم شبكات رصد المنطقة القطبية الشمالية ) .(SAONوأشار إعالن
فيربانكس لعام  2017إلى أن "المجلس اعترف [ ]...الحاجة إلى شبكات رصد جيدة الصيانة ومستدامة والمراقبة
المستمرة في القطب الشمالي ،مثل برنامج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لرصد الغالف الجليدي".
3.2

قيادة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبشأن الغالف الجليدي في نظام األرض

إن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالعاملة تماما ً ستوفر لألعضاء األدوات الالزمة للحصول على المعلومات
المتعلقة بالغالف الجليدي وإدماجها لتلبية احتياجات دوائرهم .وفي الوقت الراهن ،ال يزال العديد من األنشطة المتصلة
بالغالف الجليدي تُوفر لها الموارد وتُدار من خالل البحوث واألوساط األكاديمية ،مع وجود روابط محدودة بالخدمات
التشغيلية .وقد أصبح من الضروري أن تضطلع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (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 هذه
الخدمات 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 تُستَخدم مصادر البيانات القائمة بالقدر الكافي أو تُفقد
بسبب التجزؤ بين مشغلين متعددين واالفتقار إلى سياسات موحدة للبيانات.
 2في سياق الخطة االستراتيجية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOتُعتبر األرض نظاما ً متكامالً مكونا ً من الغالف الجوي
والمحيطات والغالف 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.

التذييل  – 3التوصيات التي اعتمدتها الدورة

431

وفي هذا السياق ،توفر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOآلية تمكينية في إطار المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ).(GCW
3.3

مساهمة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي النظام العالمي لرصد المناخ وخطة تنفيذه

يحدد منشور النظام العالمي لرصد المناخ )" (GCOSالنظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ (")2016 ،GCOS-200
أن المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWمساهم في النظام العالمي لرصد المناخ على جوانب متعددة في المحيطات
والغالف الجليدي األرضي( .انظر المرفق  1من هذه الوثيقة) .ويشير الفصل  ،5نظام مراقبة المناخ األرضي التابع
للنظام العالمي لرصد المناخ  2016 ،200 -إلى 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 العالمية للغالف الجليدي ) (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 العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوفريق رصد فيزياء ومناخ المحيطات ) (OOPCالتابع
للنظام العالمي لرصد المناخ ) - (GCOSالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) 3 (WCRPرسائل اتفاق للتشارك في
اإلشراف على متغير المحيطات األساسي ) (EOVفي النظام العالمي لمراقبة المحيطات ) (GOOSوالمتغير المناخي
األساسي ) (ECVفي النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوهو الجليد البحري .وبموجب هذه االتفاقية ،ساهمت
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبالفعل في تقرير عن المتغير المناخي األساسي ) (ECVهذا.
3.4

حالة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

خالل الفترة المالية السابعة عشرة ،حققت المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالنتائج التالية:
(أ)

أدمجت شبكة الرصد السطحي التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي )( (GCWشبكة  CryoNetوالمحطات
المساهمة) في النظام  .(EC-70) WIGOSوكانت هذه الشبكة تشمل عند إنشائها  153محطة تشغلها
 41مؤسسة في  25بلدا ً عضوا ً؛

(ب) قامت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبوضع 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؛

 3النظام العالمي لرصد المناخ
المناخية ).(WCRP

)(GCOS

 -النظام العالمي لرصد المحيطات

)(GOOS

 -البرنامج العالمي للبحوث
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•

أدرجت 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؛
(د)

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 عن  60في المائة في تبادل بيانات الثلوج؛ وهذا
أيضا ً مساهمة في اإلجراء  T28من إجراءات 2016 ،GCOS-200؛

(هـ) بدأت المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي عام  2013عملية مقارنة وتقييم النواتج الثلجية الساتلية
) (SnowPExبتمويل من وكالة الفضاء األوروبية )(ESA؛ وقد نشرت جميع النتائج بحلول عام 2020؛
و ُحددت عملية  SnowPExفي اإلجراء  T28من إجراءات 2016 ،GCOS-200؛
(و)

تُنشر التقييمات والتعقبات بشأن حالة الغالف الجليدي بانتظام على الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) ،(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 العالمية للغالف الجليدي ) :(GCWشيلي )،(2014
والصين ) ،(2013واالتحاد الروسي ) ،(2016وتنزانيا )(2017؛
(ي) كان برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWأحد الميسرين الرئيسيين لمؤتمر القمة المعني
بالجبال العالية الذي عقدته المنظمة ).(2019) (WMO
4
4.1

خطة مرحلة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

لمحة عامة

تعكس هذه الخطة أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWحتى عام  2023وهي جزء من الناتج  2.1.6في خطة
تشغيل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOللفترة  .2023-2020وهذه الخطة متوائمة مع الخطة االستراتيجية
للمنظمة ) ،(WMOوتحديداً 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 والخدمات الهيدرولوجية والخدمات
البيئية ذات الصلة ،مع التركيز على البلدان النامية.
4.2

مرحلة ما قبل التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) :(GCWالفوائد التي تتحقق لألعضاء

يشمل أصحاب المصلحة في المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) ،(NMHSsومنظمات البحوث ،واألوساط األكاديمية ،وغيرها من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.
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وللمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWبوصفها نشاطا ً من أنشطة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
وضع فريد يسمح لها بتعزيز التنسيق الدولي والشراكات بين األوساط العلمية والتشغيلية وبين العلماء 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 العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالفوائد التالية لألعضاء:
(أ)

وجود متطلبات واضحة لمراقبة الغالف الجليدي تدعم التطبيقات المحددة؛

(ب) زيادة استخدام بيانات الغالف الجليدي للتمثل المتقارن (المحيطات  -الغالف الجليدي  -الغالف الجوي -
األرض) في التنبؤ العددي بالطقس ،والتحليالت التشغيلية ،وإعادة التحليالت المناخية ،والتحقق من
النماذج؛
(ج) الوصول في الوقت القريب 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) تقييمات 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 عن المحيطات والغالف الجليدي في ظل
مناخ متغير ،على النحو الموجز في المرفق 2؛

(ز)

المساهمات في أهداف خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ؛

(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 التشغيل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

بحلول نهاية هذه المرحلة ،ستتاح المنجزات المتوخاة التالية:
(أ)

إدامة عمليات رصد الغالف الجليدي ونُظم 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) قدرات "المراقبة" الوظيفية للغالف الجليدي التي تدعم المراقبة والتنبؤ والخدمات ،مثالً في إطار النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSالتابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والنظام العالمي
لالستغاثة والسالمة البحريين ) (GMDSSمن أجل السالمة البحرية ،بما يتواءم مع طموحات المنظمة
) (WMOالثمانية بشأن المياه؛
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(د)

مشاريع رائدة لدعم تنمية القدرات على الصعيد اإلقليمي ،مع التركيز على أكثر المناطق ضعفا (مثل
النظم اإليكولوجية الجبلية ،و ،paramosوما إلى ذلك).

وتدعم الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين العلماء والممارسين وبين األوساط التشغيلية والعلمية تحقيق هذه األهداف،
وستواصل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWإشراك األوساط المعنية.
وسوف تواصل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWتيسير استخدام بيانات ونواتج الغالف الجليدي الفضائية.
وال يزال التعاون بين تلك المراقبة وفريق 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 الطويل األجل للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (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 ،وتجري مواءمتها 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 العالمية للغالف الجليدي ):(GCW
•

الجارية  -تعزيز تسجيل عمليات رصد إضافية للغالف الجليدي ينفذها األعضاء والشركاء في أداة
تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية /OSCAR -
السطح؛

•

تطبيق اإلجراءات المعتمدة لتخصيص محددات محطات النظام  (WSI) WIGOSلمحطات المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ) (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 ،وتشمل 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 نظام
 WDQMSفي بيانات الغالف الجليدي ومواءمة محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
مع هذه المراكز؛

االضطالع بأنشطة تدعم تنفيذ الشبكة العالمية للرصد األساسي ) ،(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 المراقبة
العالمية للغالف الجليدي ). (GCW
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)(CRYORA

تتمثل إحدى أولويات مرحلة ما قبل التشغيل في توحيد متطلبات عمليات رصد الغالف الجليدي والقدرات ذات الصلة
في إطار االستعراض الدوري للمتطلبات الذي تضطلع به المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وقاعدة بيانات متطلبات
األداة  OSCARورؤية النظام  WIGOSلعام  .2040وسيكون هذا جهداً منسقا ً من األعضاء والشركاء ،استناداً إلى
استراتيجية الرصد العالمي المتكاملة ) (2007فيما يتعلق بموضوع الغالف الجليدي ،وسيسهم في نتائج فريق الخبراء
المشترك المعني بتصميم نظام رصد األرض وتجاربه ) ،(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

إن بوابة البيانات التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOهي جسر بين أطر المنظمة وغيرها من مقدمي
البيانات ،وبعضهم محدود القدرات في مجال إدارة البيانات ،إلدارة البيانات .وسيجري االضطالع باإلجراءات التالية
في إطار هذا الهدف:
(أ)

المشروع التجريبي  ،GCW WIS2وتدريجيا ً بدءاً من عام :2021
•

السعي إلى إتاحة الوصول المفتوح إلى البيانات من محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي
) (GCWفي الوقت الحقيقي والمحفوظة وتعزيز شكل البيانات المعمم في الشبكات ) (NetCDFاتباعا ً
التفاقية المناخ والتنبؤات ) (CFباعتباره الشكل المفضل لبيانات الغالف الجليدي؛

•

دعم مشغلي محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWوخاصة أولئك الذين لهم قدرات
محدودة في مجال إدارة البيانات ،وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة برمجيات المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ) ،(GCWالمطورة القائمة على  ،MeteoIOوتحويل البيانات الخاصة بهم إلى
الشكل ( NetCDF/CFالممتثل لنموذج البيانات التي يسهل العثور عليها والميسرة والقابلة للتشغيل
البيني والقابلة إلعادة االستعمال ))(FAIR؛

•

نشر البيانات من محطات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوتوفير بيانات جاهزة للتحليل،
تدريجيا ً اعتباراً 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)

الشرحية:

بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSونظام معلومات المنظمة ) (WISوبياناتهما
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 )1192
ومرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم ))306؛

(هـ) وضع اقتراح إليجاد حل لمحفوظات بيانات الغالف الجليدي لمعالجة توافر مجموعات البيانات على المدى
الطويل وإمكانية تتبعها ،بحلول عام 2023؛
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(و)

إنشاء بوابة بيانات المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكمركز لجمع أو إنتاج بيانات الغالف
الجليدي ) 4 (DCPCبوظائف محددة من وظائف نظام معلومات المنظمة )(WIS؛

(ز)

إنشاء قابلية 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 العالمية للغالف الجليدي ) :(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)
والرصد (مثل النظام العالمي لرصد المناخ ) ،)(GCOSونظام الوضع الهيدرولوجي 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 أنشطة متابعة
و ،HydroSOSاعتباراً من عام 2021؛

SnowPEx

(ب) إنشاء تركيز مخصص 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 العالمية لألرصاد الجوية والطموحات المائية للمنظمة (مثل
النظام  ،)HydroSOSوعلى 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 العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSوفي النظام العالمي لالستغاثة والسالمة
البحريين ) ،(GMDSSك ُمدخل في النمذجة المتقارنة لنظام األرض والتنبؤ الخاص به؛

 4مراكز جمع أو إنتاج البيانات ) (DCPCهي مراكز تفي في إطار برامج محددة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
بمسؤولية دولية عن توليد وتوفير التوزيع الدولي للبيانات ،ونواتج التنبؤ ،والمعلومات المجهزة أو ذات القيمة المضافة ،و/أو
توفير خدمات المحفوظات .ويمكن أيضا ً أن توفر مراكز جمع أو إنتاج البيانات ) (DCPCوظائف أساسية من وظائف نظام
معلومات المنظمة ) (WISمثل فهارس البيانات الشرحية ،وبوابات اإلنترنت ،وإدارة الوصول إلى البيانات.
)(WMO
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(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؛

•

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.
4.3.5

دعم مشاريع تنمية القدرات

سيعمل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWأثناء مرحلة ما قبل التشغيل مع الهياكل األخرى للمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية إلشراك خبراء من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsوغيرها من
المؤسسات الوطنية في مشاريع تعالج االحتياجات اإلقليمية ،مثل نقل المعارف المتصلة بعمليات رصد الغالف الجليدي
واستخدام البيانات ،على النحو الوارد في إطار األنشطة المبينة في األقسام  4.3.1إلى  ،4.3.4بما 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 مشروع  ،HydroSOSعلى
الصعيد اإلقليمي؛
(ج) المساهمة وتنظيم حلقات العمل اإلقليمية ،بالجدول الزمني المؤقت بشأن األنديز )(2021؛ ومنطقة القوقاز
) ،(2022وآسيا الوسطى واالتحاد اإلقليمي الرابع ).(2023
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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 العالمية للغالف الجليدي:
(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؛

(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
العالمية لألرصاد الجوية بشأن المياه ،وذلك مثالً من خالل نظام رصد الدورة الهيدرولوجية في القطب
الشمالي ) (HYCOSو HydroSOSوما إلى ذلك؛
(د)

تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج بيئة القطب الثالث )(2019) (TPE؛

(هـ) إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع مبادرة بحوث الجبال؛
(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
) ،(INTERACTوالشبكة الدولية لهيدرولوجيا مستجمعات المياه البحثية في المناطق الجبلية )(INARCH
وما إلى ذلك؛
(ط) يساهم البرنامج ،بصفته شريكا ً في اإلشراف مع فريق رصد وفيزياء المحيطات ) ،(OOPCفي تطوير
المتغير  EOVالخاص بالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالمتغير  ECVالخاص بالنظام العالمي
لرصد المناخ ) (GCOSالمتمثل في الجليد البحري.
5

حوكمة المراقبة العالمية للغالف الجليدي

)(GCW

خالل مرحلة ما قبل التشغيل ،تجري مواءمة أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 االستشاري للمراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCW-AGحوكمة 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 العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكنشاط تشغيلي للمنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،اعتباراً من الفترة المالية القادمة .ويشارك خبراء من األعضاء والشركاء ،يتم تعيينهم من خالل شبكة خبراء
)(SG-Cryo
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المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،في أنشطة هذه الخطة .وسوف تواصل المراقبة العالمية ) (GCWالتفاعل مع هياكل
المنظمة ) (WMOوشركائها.
وتجري مواءمة هيكل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات )(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؛
(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 االستشاري التابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 المعنية بمعالجة البيانات من
أجل عمليات النمذجة والتنبؤ واإلسقاط التطبيقية لنظام األرض ) ،(SC-ESMPبشأن المساهمات في تمثل البيانات ،وهما
من أعمال لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات ) ،(INFCOMوهياكل عمل لجنة الخدمات ) (SERCOMوسيجري
إشراك مجلس البحوث في األنشطة ذات الصلة ،مثل المراقبة ومؤشرات التغيير على نطاقات مختلفة (زمنية ومكانية).
وسيستمر تقديم دعم األمانة من خالل مكتب مشاريع المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWاستناداً إلى الدعم الذي
أنشأه المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية ).(Cg-17
وسيواصل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتركيز على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ سياسة
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن المساواة بين الجنسين.
6

االحتياجات من الموارد

سيتسنى تفعيل المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبشرط توافر الموارد المالية والموارد من الخبراء وإشراكها.
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 العالمية لألرصاد الجوية .فهذه العناصر أساسية لدمج مكونات الغالف الجليدي في نظام األرض.
ويُ َحث األعضاء على مواصلة المساهمة في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 مراكز  WDQMSمن أجل عمليات رصد الغالف الجليدي والمناطق القطبية؛
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(د)

تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق االستئماني للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 العالمية لألرصاد الجوية لدعم تنفيذ هذه الخطة.
وسيسعى برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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.
7

االتصال والتوعية

سيتواصل برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (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 العالمية لألرصاد الجوية.
وستنظم أنشطة التوعية مثل حلقات العمل والنشرات واألحداث الجانبية في دورات الهيئات التأسيسية للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ،والدراسات االستقصائية المنتظمة.
وسيواصل الموقع الشبكي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (globalcryospherewatch.org) (GCWوصفحات الغالف
الجليدي التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية على اإلنترنت نشر الوصالت التي تحظى بتقدير كبير إلى التقييمات
واألخبار ذات الصلة بالغالف الجليدي تحت عنوان "الغالف الجليدي اآلن" و"الغالف الجليدي في األخبار" .وستستمر
آلية تعقيبات في اإلبالغ عن فعالية أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GCW
وستصدر نشرة عن الغالف الجليدي سنويا ً ،ابتداء من عام .2022
8

المرفق  – 1خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) :(GCOSاإلجراءات التي أُسندت إلى برنامج
المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW

شر النظام العالمي لرصد المناخ )" (GCOSالنظام العالمي لرصد المناخ :احتياجات التنفيذ ( ")2016 ،GCOS-200الذي
نَ َ
يوضح اإلجراءات الالزمة لدعم النظام العالمي لرصد المناخ .وتتضمن هذه الوثيقة (الخطة) إجراءات يُحد د فيها
برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكمساهم 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 العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبشأن وضع المبادئ التوجيهية والمعايير التي تصف كيفية
اشتقاق البيانات ،وذلك بإدراج معيار قياس رسمي معتمد من هيئة مثل المنظمة  WMOأو المنظمة الدولية لتوحيد
المقاييس ) ،(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.
ويُعرف برنامج المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWبأنه برنامج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية للمتغيرات
المناخية األساسية ) (ECVفي الغالف الجليدي ونواتجها:
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•

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 العالمية للغالف الجليدي ) (GCWكمساهم في نتائج كل منها:
•

اإلجراء  - A6قياسات درجة حرارة الهواء :تعزيز شبكات قياسات درجة حرارة الهواء في المناطق
النائية أو قليلة السكان وعلى 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 (سفينة الفرص 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 الساتل
 Cryosat-2والسواتل األخرى من الجيل التالي ) المطلوبة 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
السلكية والالسلكية )(GTS؛ واستعادة البيانات التاريخية؛ وكفالة تضمين التقارير تقارير عن الغطاء
الصفري.

•

اإلجراء  – T29تحليالت متكاملة للثلوج :الحصول على تحليالت متكاملة للثلوج على كال نصفي الكرة
األرضية.

•

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 ،وتجمد  /ذوبان الطبقات النشطة في المناطق ذات التربة الصقيعية.

وبالنسبة إلى المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVالخاصة بالمجلدات – في حين أن عمل المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWيساهم في تحقيق أهداف اإلجراءات التالية:
•

اإلجراء  - T22إعداد قائمة جرد للمجلدات؛

•

اإلجراء  - T23إعداد قوائم جرد للمجلدات المتعددة العقود؛
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•

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 العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWمن خالل نتائجها ،في تحقيق أهداف اإلجراءات التالية:

9

•

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 النظام العالمي لرصد المناخ مباشرة.

•

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 الشرحية .

•

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 قِّبَل منتجي البيانات وحيازات البيانات.

•

اإلجراء  - T6تحديد احتياجات تنمية القدرات الالزمة إلرشاد مبادرات بناء القدرات ،بما في ذلك تحديد
تحسينات محددة.

المرفق  - 2الثغرات في معلومات الغالف الجليدي كما حددت في 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 الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ).(IPCC
وعلى النحو المشار إليه 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.
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وقد عرف التقرير ) (SROCCالصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالمناطق الجبلية العالية
بأنها جميع المناطق الجبلية حيث المجلدات أو الثلوج أو التربة الصقيعية هي السمات البارزة للمناظر الطبيعية .وعرف
المقرر  (EC-69) 48المناطق 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".
الثغرات

المرجع
عمليات الرصد
(IPCC, 2019) SMP-11 ،A3.3

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 .]…[ .ويتحدى عدم تجانس البيئات الجبلية وندرة
عمليات الرصد الطويلة األجل التحديد 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 للجو
وإسنادها [ ]...والتغيرات المتصلة بالمناخ ،بسبب الكثافة المكانية المحدودة و/أو
المدى الزمني لسجالت عمليات الرصد على االرتفاعات العالية ]...[ .وال تزال
االتجاهات في التهطال 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

وال 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

وفهم هطول األمطار في المناطق القطبية محدود بشكل خطير بسبب قلة عمليات
الرصد ،وهناك نقص في فهم العمليات التي تسبب التقلبية اإلقليمية في الترطيب/
التجفيف واخضرار سطح األراضي في القطب الشمالي وتحوله إلى اللون البني.
وال توجد معرفة كافية بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من األرض
والتربة الصقيعية الموجودة تحت البحار.
وال 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 فهم أفضل لتطور المجلدات والصفائح الجليدية القطبية ،وتأثيراتها
على مستوى سطح بحار العالم .ويلزم إجراء تحديدات كمية أطول ومحسنة لتغيراتها
[.]...
ويلزم فهم أفضل لحساسية أنتاركتيكا 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؛

 ...وتعرقل 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

وترتبط 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.
وعمليات 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؛
)(Collins et al., 2019

وقد تساعد زيادة الوضوح والتحسينات في النماذج المناخية على الحد من عدم
اليقين.

اآلثار والمخاطر
القسم  ،2.3.2.2.2ص 163؛
)(Hock et al., 2019

القسم  ،2.3.2.1.2ص

159

)(Hock et al., 2019

وقدرات 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.
وعموما ً ،هناك ثقة كبيرة في أن تراجع المجلدات 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؛

ولم 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؛

وهناك احتياجات ماسة إلى فهم أفضل لفعالية 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

وهناك 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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 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 حلوال ’مناسبة للغرض‘ في سياق الجبال

؛175  ص،2.5 القسم
(Hock et al., 2019)
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 قائمة األسماء المختصرة- 3 المرفق
)(SAON) لجنة بيانات القطب الشمالي (التابعة لدعم شبكات
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 بأرصاد
وبحوث وخدمات المناطق القطبية والجبلية العالية

10

ADC
BUFR
Cg
DCPC
EC
EC-71
EC-PHORS
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ESA

وكالة الفضاء األوروبية

ECV

متغير مناخي أساسي

GBON

شبكة الرصد األساسية 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-AG
GTN-P
HydroSOS
IPCC
INFCOM

النظام العالمي لرصد المحيطات
الفريق االستشاري للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية
نظام الوضع الهيدرولوجي 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

فريق الخبراء المشترك المعني بتصميم نظام مراقبة األرض وتجاربه

MetNo
NetCDF/CF
)NMHS(s
NWP
OOPC
OSCAR
RCC
ROADS

المعهد النرويجي لألرصاد الجوية
شكل البيانات المعمم في الشبكات  -اتفاقية المناخ والتنبؤات
مرفق وطني (مرافق وطنية) لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
التنبؤ العددي بالطقس
فريق رصد فيزياء ومناخ المحيطات
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

نظام إدارة البيانات التابع للجنة العلمية لبحوث أنتاركتيكا

SERCOM

لجنة الطقس والمناخ والمياه والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات)

SC-ESMP

اللجنة الدائمة لمعالجة البيانات من أجل عمليات النمذجة والتنبؤ واإلسقاط التطبيقية لنظام
األرض
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اللجنة الدائمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا

SC-IMT
SC-MMO

اللجنة الدائمة المعنية باألرصاد الجوية البحرية والخدمات األوقيانوغرافية

SC-MINT

اللجنة الدائمة للقياسات واألدوات والتتبع
اللجنة الدائمة لنظم رصد األرض وشبكات المراقبة

SC-ON

فريق الدراسة المعني بالوظائف المستعرضة للغالف الجليدي  -المراقبة العالمية للغالف
الجليدي

SG-Cryo

عملية مقارنة وتقييم النواتج الثلجية الساتلية

SnowPEx

التقرير الخاص عن المحيطات والغالف الجليدي في ظل مناخ متغير

SROCC

برنامج بيئة القطب الثالث

TPE

البرنامج العالمي لبحوث المناخ

WCRP

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

WIGOS

نظام معلومات المنظمة

WIS

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

WMO

محدد هوية محطات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

WSI

التوصية

)(WIGOS

(INFCOM-1) 20

جمع المعدالت المناخية القياسية
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
توصي المجلس التنفيذي باعتماد جمع المعدالت المناخية القياسية من خالل مشروع القرار الوارد في مرفق هذه
التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 20

مشروع القرار

(EC-##) 1/##

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى ما 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
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وإذ يسلم باألهمية القصوى للمعدالت المناخية القياسية بوصفها بيانات مرجعية رئيسية لتقديم وصف موحد لمتوسط
الظروف المناخية في موقع معين ،فيما يخص تطبيقات وخدمات وبحوث األرصاد الجوية والمناخ ،وكذلك من أجل
المعايير التشريعية الوطنية ،بما في ذلك 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 والقسم  :1إدارة البيانات من مصادر مختلفة ،الحكم ،)1.1.14
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 20جمع المعدالت المناخية القياسية،
وقد وافق على التوصية  - (INFCOM-1) 20جمع المعدالت المناخية القياسية،
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 لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء
والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) ،واالستفادة 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  ،)847في موعد ال يتجاوز نهاية
عام  2023على أفضل تقدير؛

)(2

شن حملة اتصاالت واسعة النطاق للترويج للمعدالت المناخية القياسية المحدثة ،والتعريف بوضوح بآثار
التحديثات على المستخدمين الداخليين والخارجيين للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )،(NMHSs
وكذلك على الجمهور بشكل عام؛

)(3

مساعدة المنظمة ) (WMOفي جمع المعدالت المناخية القياسية للفترة .2020-1991

التوصية

(INFCOM-1) 21

تحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم )1238
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
إذ تشير إلى القرار  - (Cg-18) 22مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة )،(HQ-GDMFC
وإذ تقر بأهمية اتباع نهج متكامل إلدارة بيانات المنظمة ) ،(WMOالتي ترتكز عليها جميع األنشطة البرنامجية،
وال سيما األنشطة المناخية ،التي تعتمد بشكل كبير جداً على وجود بيانات مناخية عالية الجودة وقابلة للتتبع ويمكن
اكتشافها واستخدامها .وهذا يتطلب تقديم المتطلبات بشكل منتظم وواضح ،من ناحية ،وإيجاد حلول مالئمة للبنية التحتية
والنظم ،من ناحية أخرى،
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وقد نظرت في المقرر  (SERCOM-1) 5الذي تضمن تحديد متطلبات الخدمات الالزمة لتحديث مرجع اإلطار العالمي
إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع المنظمة رقم ،)1238
توصي المجلس التنفيذي باعتماد التعديل المقترح على مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
(مطبوع المنظمة رقم  )1238بموجب مشروع القرار الوارد في مرفق هذه التوصية.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 21

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلى أن مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة ) (HQ-GDMFCيتيح إعداد بيانات مناخية
عالية الجودة ،وتبادلها على نحو فعال .كما يوفر المرجع ) ،(HQ-GDMFCالذي اعتمدته الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر
(القرار  )(Cg-18) 22كأحد مكونات هذه المبادرة ،المعايير والممارسات الموصى بها من أجل تحديد مصادر البيانات
المناخية ،وتأمين هذه البيانات وإدارتها وتقييمها وفهرستها،
وقد درس التوصية  - (INFCOM-1) 21تحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة (مطبوع
المنظمة رقم ،)1238

وقد وافق على التوصية  - (INFCOM-1) 21تحديث مرجع اإلطار العالمي إلدارة البيانات المناخية عالية الجودة
(مطبوع المنظمة رقم ،)1238
يعتمد التعديل على مرجع إطار إدارة البيانات العالمية المناخية عالية الجودة  ،كما يرد في مرفق هذا القرار؛
يطلب:
)(1

من اللجنة ) (INFCOMأن تراجع الوثائق المستعرضة المتصلة بإدارة المعلومات لتقود عملية تحديث المرجع في
المستقبل في إطار دورها في تعزيز الالئحة الفنية التي تدعم إدارة البيانات؛

)(2

من لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء والخدمات والتطبيقات البيئية ذات الصلة (لجنة الخدمات) أن
تقيِّم التقدم الذي أحرزه األعضاء في االستفادة من هذه األحكام في أنشطتهم المناخية ،وأن تحدد االحتياجات
الجديدة إلى البيانات من أجل األنشطة المناخية؛

يطلب من األمين العام:
)(1

نشر المرجع المعدل؛

)(2

تيسير التعاون بين األعضاء ،وحشد الموارد لمساعدة البلدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها
المنصوص عليها في المرجع؛

يحث األعضاء على بذل قصاراهم لتقييم مدى نضج مجموعات البيانات المناخية لديهم ،استناداً إلى هذه األحكام
اإلرشادات ذات الصلة المرفقة بهذا المرجع.
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تعديل مرجع إطار إدارة البيانات العالمية 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 (انظر المالحظة )(2
أدناه).
مالحظات:
)(1

يمكن تطبيق نهوج مصفوفة النضج على جوانب أخرى من دورة الحياة الكاملة للبيانات  -مثل تقييم نضج نظم
رصد المناخ.

)(2

تتوفر إرشادات عن مصفوفة نضج اإلشراف على البيانات المناخية ) (SMM-CDلقواعد البيانات العالمية عبر
الرابط:
https://figshare.com/articles/The_manual_for_the_WMO-

Wide_Stewardship_Maturity_Matrix_for_Climate_Data/7002482؛
وتتوافر إرشادات عن المصفوفة ) (SMM-CD NRPلألغراض الوطنية واإلقليمية على الرابط:
.https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMM-CD_NRP_Guidance_Booklet/13004606
ويمكن 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 تابعة للنظام ) (GCOSأو هيئة علمية بارزة على الصعيد الوطني
أو اإلقليمي أنها مهمة للغاية في سياق الجهود العالمية في مجال علم المناخ .وفي هذه الحالة ،تُتبع العملية نفسها لتقييم

النضج والفهرسة المطبقة على مجموعات البيانات العالمية.
لمزيد من المعلومات ،انظر وثيقة المعلومات ).INFCOM-1(III)/INF. 5.2.1(3
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التوصية

(INFCOM-1) 22

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
إن لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات،
وقد درست التوصية  - (SERCOM-1) 8النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،التي أوصت بإجراء تغييرات في النظام
الداخلي تماثل تلك التي توصي بها لجنة البنية التحتية ) (INFCOMفي هذه التوصية،
توصي المجلس التنفيذي باعتماد النظام الداخلي للجنتين الفنيتين من خالل مشروع القرار الوارد في مرفق هذه
التوصية؛
تدعو لجنة التنسيق الفني ) (TCCإلى التصدي لالختالفات الطفيفة بين التوصية  (SERCOM-1) 8وهذه التوصية،
ومعالجتها.

مرفق التوصية

(INFCOM-1) 22

مشروع القرار

(EC-73) 1/##

النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
إن المجلس التنفيذي،
وقد درس التوصية  – (SERCOM-1) 8النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،والتوصية  – (INFCOM-1) 22النظام الداخلي
للجنتين الفنيتين،
وقد نظر في توصية لجنة التنسيق الفني )،(TCC
يقرر تعديل النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (مطبوع المنظمة رقم  )1240على النحو المنصوص عليه في المرفق؛
يطلب من األمين العام نشر النظام الداخلي المعدل.
ـــــــــــــــــــــــــ
مسوغات التوصية:
القرار  - (EC-71) 11النظام الداخلي للهيئات التأسيسية ،الذي اعتمد النظام الداخلي للجنتين الفنيتين (المطبوع في عام
 2019باعتباره مطبوع المنظمة رقم  ،)1240وكلف لجنة التنسيق الفني ) (TCCبإبقاء النظام الداخلي قيد االستعراض؛
المقرر  - (INFCOM-1) 10النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،الذي طلب من رئيس لجنة البنية التحتية ) (INFCOMأن
يقوم ،بالتنسيق مع رئيس لجنة الخدمات ) ،(SERCOMبتوجيه انتباه اللجنة ) (TCCإلى أي تعديالت يراها ضرورية على
النظام الداخلي للجنتين الفنيتين.
وقد اشترك رئيسا اللجنتين الفنيتين في إعداد هذه التعديالت المقترحة على النظام الداخلي للجنتين الفنيتين ،بدعم من
األمانة وفريق اإلدارة التابع لكل منهما ،من أجل ما يلي:
)(1

إدراج االختصاصات العامة لفريقي اإلدارة التابعين للجنتين الفنيتين في المرفق الثالث؛
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)(2

إدراج فئات إضافية من الهيئات الفرعية التابعة للجان الدائمة من أجل تحسين تلبية االحتياجات المتصلة بالتشاور
والتنسيق (الفريق االستشاري) وبمهام محددة (فرقة العمل)؛

)(3

استكمال النظام الداخلي ل لهيئات الفرعية المشتركة ،بما فيها الهيئات المشتركة بين الوكاالت ،ومواءمته مع
الالئحة العامة؛

)(4

تقديم تعاريف تكميلية للعضوية في اللجنتين الفنيتين والهيئات الفرعية ،كمرفق رابع إضافي ،لتوضيح
تنوع األدوار.
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النظام الداخلي للجنتين الفنيتين
[التعديالت المقترحة على 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 تتأ لف 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 يظ ل 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 للتخلص من مهام محددة أو عاجلة تندرج في نطاق واليتها .وينبغي أن
تكون النتيجة (النتائج) المتوخى أن تنجزها فرق العمل محددة بوضوح ،ومحددة زمنيا ً أيضا ً .وإذا احتاجت فرقة
عمل ما لتمديد فترة عملها ألداء مهامها ،فاللجنة الدائمة األم هي التي ينبغي أن توافق على هذا التمديد.
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(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.
5.4.6

(أ)

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 األخ رى 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؛

 1لجنة البنية التحتية :البند د ''4؛ لجنة الخدمات :البند د '.'3
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(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؛
(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 الفنية 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 يعينه األعضاء أو االتحادات اإلقليمية على التوالي ،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 ُ
يختا ر 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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. هذه القائمة تضم قائمة المشاركين في الجزء الثاني وقائمة المشاركين في الجزء الثالث:ملحوظة
1.

Officers of the session

Michel JEAN
Bruce Ward FORGAN
Silvano PECORA
Nadia PINARDI (Ms)
2.

President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM

WMO Members represented in the technical commission

Argentina
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Rodrigo CORTES
Ramon DE ELIA
Paula ETALA (Ms)
Pablo LOYBER
Pablo RISTORI
Veronica SALA (Ms)
Martina SUAYA (Ms)
Elian WOLFRAN
Andrea COSTAS (Ms)
Gabriela NICORA (Ms)
Mariano RE (Ms)
Nicolas RIVABEN
Yanina SKABAR (Ms)
Maria de los Milagros SKANSI (Ms)
Martina SUAYA
Luciano VIDAL

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Armenia
Valentina GRIGORYAN (Ms)
Naira BABAYAN (Ms)
Gohar GEVORGYAN (Ms)
Elena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Edgar MISAKYAN
Zarmandukht PETROSYAN (Ms)
Nunufar STEPANYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Australia
Bryan HODGE
Boris KELLY-GERREYN
Douglas BODY
Belinda CAMPBELL (Ms)
Piero CHESSA
Karl MONNIK
Narendra TUTEJA
Louise WICKS (Ms)
Mohammad ZOMORRODI

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Belarus
Liudmila ZHURAVOVICH (Ms)

Principal Delegate
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Belgium
Steven DEWITTE

Principal Delegate

Bhutan
Tayba Buddha TAMANG

Principal Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC
Kemal SEHBAJRAKTAREVIC
Bozidar PEROVANOVIC
Bojan MASIC
Damir SANTIC

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate

Brazil
Jose Mauro DE REZENDE
Caio Augusto DOS SANTOS COELHO
Danielle SIMÕES GUIMARÃES (Ms)
Josefa Morgana VITURINO DE ALMEIDA
(Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Arlene LAING (Ms)
Glendell DE SOUZA

Principal Delegate
Alternate

Canada
David HARPER
Doris FORTIN (Ms)
Matt ARKETT
Heather AUCOIN (Ms)
Christine BEST (Ms)
Pierrette BLANCHARD (Ms)
Veronique BOUCHET (Ms)
Diane CAMPBELL (Ms)
Claudie CARPENTIER (Ms)
Alec CASEY
Laurent CHARDON
Lo CHENG (Ms)
Shannon DEGRAAF (Ms)
Norman GAGNON
Richard HOGUE
Elizabeth JAMIESON (Ms)
Jeffrey KARN
Tom KRALIDIS
Jason LEE
Frederic LENORMAND
Shawn MARSHALL
Laura MEDEIROS (Ms)
Daniel MICHELSON
Samy PELERIN
Tobias SPEARS
Di WAN (Ms)
Jim YOUNG

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Chile
Gaston TORRES
Claudia CRUZ (Ms)
Alejandro DE LA MAZA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Consuelo GONZALEZ (Ms)
Francisco LARRAIN
Luis LAZCANO
Juan QUINTANA
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)
Maria Carolina VIDAL (Ms)

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

China
Yong YU
Baogui BI
Xianghua XU
Qinchen CHAO (Ms)
Ronghua JIN (Ms)
Xiang LI (Ms)
Zhiqiang LI
Jin LIU
Yulong LIU
Xiaodan NA (Ms)
Chong PEI (Ms)
Jiankai WANG
Wei WANG
Dongdong XIA
Xianghua XU
Xiyan XU (Ms)
Ting YU (Ms)
Qin ZENG
Rong ZHANG (Ms)
Tianyu ZHANG
Zhikai ZHANG
Ping ZHAO

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)
Andres Felipe MARMOLEJO EGRED
Milena ARIZA (Ms)
Oscar Daniel BELTRAN RODRIGUEZ
Fabio Andres BERNAL QUIROGA
Allison DEL RIO BAHAMON (Ms)
Eliana FONSECA (Ms)
Hector GONZALEZ
Helmer GUZMAN
Hugo SAAVEDRA
Nelson Omar VARGAS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Côte d'Ivoire
Daouda KONATE
Alexandre GBOKA
Firmin YA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Czech Republic
Jan DANHELKA
Radim TOLASZ

Principal Delegate
Delegate

Denmark
Jens Quirin HANSEN
Ulrik Smith KORSHOLM
Ellen Vaarby LAURSEN (Ms)
Alex ANDRESEN
Tine JENSEN (Ms)
Nils MARVING
Citterio MICHELE
Mariann RICHTERHAUSEN (Ms)
Kim SARUP
Henning Sand SONNE
Ebbe Melo SORENSEN

Alternate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Finland
Tarja RIIHISAARI (Ms)
Vesa KURKI
Maria HURTOLA (Ms)
Johanna KORHONEN (Ms)
Jari UUSIKIVI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Rémy GIRAUD
Mehdi ABDELKRIM
Catherine BORRETTI (Ms)
Laurence FRACHON (Ms)
Joel GUEUSQUIN
Marie-Pierre MEGANCK (Ms)
Francoise MONTARIOL (Ms)
Manon VIGNES (Ms)

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Germany
Klaus-Juergen SCHREIBER
Karolin EICHLER (Ms)
Tilman HOLFELDER
Gerhard ADRIAN
Thorsten BUESSELBERG
Stephan DIETRICH
Karolin EICHLER (Ms)
Jasmin JAHNKE (Ms)
Julia KELLER (Ms)
Tanja KLEINERT (Ms)
Stefan KLINK
Harald KOETHE
Volker LEHMANN
Armin RAUTHE-SCHOECH
Stefan ROESNER
Malte UPHOFF
Philipp VON CARNAP

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Greece
Antonios EMMANOUIL
Flora GKOFA (Ms)
Nikolaos KALAMARAS

Alternate
Delegate
Delegate
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Nikolaos KARATARAKIS
Anna MAMARA (Ms)
Anastasios MASTRANGELOPOULOS
Michail MYRSILIDIS
Konstantina PAPATSIMPA (Ms)
Panagiotis SKRIMIZEAS

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Hong Kong, China
Lap-shun LEE
Wang-chun WOO

Principal Delegate
Alternate

Hungary
Laszlo BOZO

Principal Delegate

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

India
Ramasamy VENKATESAN
Ahmed BASHIR
Krishnanand HOSALIKAR
Nalini Mohan KANCHIBHATLA
K.C. Sai KRISHNAN
Y.K. REDDY
Ramasamy VENKATESAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Edward TRIHADI
Riris ADRIYANTO
Febry ARDYANA
Ariffudin ARIFFUDIN
Anni Arumsari FITRIANY (Ms)
Urip HARYOKO
Iqbal IQBAL
Bowo PRAKOSO
Agie WANDALA PUTRA
Bagus Rachmat RIEVAN
Anna Oktavia SETIOWATI (Ms)
Evi Rumondang Suryati SINAGA (Ms)
Regina Yulia YASMIN (Ms)

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Farah MOHAMMADI
Ladan JAFARI TEHRANI (Ms)
Ali Hasan AGHABAGHERI
Maryam HARATI (Ms)
Mostafa JOURI
Jafar OMIDI GARGARI
Reza ROOZBAHANI
Hesam SAJDEH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ireland
Sarah GALLAGHER (Ms)
Eoin MORAN
Sinead DUFFY (Ms)

Principal Delegate/Delegate
Principal Delegate
Delegate

460

461

 – قائمة المشاركين5 التذييل

Noel FITZPATRICK
Sarah O'REILLY (Ms)
Josephine PRENDERGAST (Ms)
Eoin SHERLOCK

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Israel
Onn MINTZ
Rani NAOR

Principal Delegate
Delegate

Italy
Giuseppe Angelo LEONFORTE
Angela Chiara CORINA (Ms)
Francesco FOTI
Silvio GUALDI
Andrea MERLONE
Antonio NAVARRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Naofumi MASUKO
Katsumasa YAGI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Hiroaki MINEMATSU
Mamoru MIYAMOTO
Akihiro SHIMASAKI
Akihiko SHIMPO
Noriyuki ADACHI
Hiroya ENDO
Atsushi GOTO Delegate
Yoichi HIRAHARA Delegate
Yasutaka HOKASE Delegate
Yuki HONDA
Yukiko IKEDA (Ms)
Masaaki IKEGAMI
Koichiro KAKIHARA
Mayuko KASAI (Ms)
Teruo KAWASAKI
Takuya KOMORI
Masaru KUNII
Masaki KUROIWA
Hideaki MORISHITA
Nozomu OHKAWARA
Yoshinori OIKAWA
Yuka OKUNAKA (Ms)
Kenji OSHIO
Tetsu SAKAI
Ryosuke SAKAKIBARA
Takuya SAKASHITA
Hirotaka SATO
Katsunari SATO
Yoshiaki SATO
Fumi SEZAKI (Ms)
Sho SHIMAMURA
Kazuto SUDA
Yoshihiko TAHARA
Yuhei TAKAYA
Yuko TAMAKI (Ms)
Eiji TOYODA

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Kenji TSUNODA
Syunya WAKAMATSU
Mayu YAMAMOTO (Ms)
Hiroshi YAMAUCHI
Kazuki YASUI

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Almas SHABDANOV
Kuanyshbek KAUKENOV
Bakhytzhan SAILYBAYEV
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)
Didar ZHANIBEKULY
Samat ZHAZYLBEKOV
Kairat ZHUSANBAYEV
Bauyrzhan ZHEKIZHANOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Lao People's Democratic Republic
Viengxai MANIVONG

Principal Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG
Hong Kit CHAN
Chan Heng CHEONG
Mei Leng LAM (Ms)
Chan Vai TAM
Man Son LO
Wai Kei TOU

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malaysia
Mohd Zunadi MAT
Asnor Muizan ISHAK
Wan Mohd Nazri WAN DAUD

Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Moussa TOURE
Adama KONATE
Henri KONATE
Mamadou SAMAKE
Daouda TRAORE

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mauritius
Surekha RAMESSUR (Ms)

Principal Delegate

Mexico
Fabian VAZQUEZ ROMANA
Jorge ZAVALA HIDALGO
Santiago CAMACHO PÉREZ
Juan Manuel CHÁVEZ LÓPEZ
Idalia Miroslava ESPINOSA MORENO
(Ms)
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA (Ms)
David Oswaldo GONZÁLEZ RAMÍREZ
Said Nahúm MONTES CARBALLO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Mauricio Leonel NORIEGA BRITO
Armando RODRÍGUEZ DÁVILA
Edgar Omar ROMERO CASAS

Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Oyunjargal LAMJAV (Ms)
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)
Dulamsuren DASHKHUU (Ms)
Ulambayar DASHZEVGE
Amgalan GANBAT (Ms)
Purevdagva KHALZAN
Bolormaa KHURELBAATAR (Ms)
Gomboluudev PUREVJAV
Khishigsuren SERJ (Ms)

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Omar CHAFKI
Brahim ELMESSAOUDI
Ahmed CHERIFI
Said ELKHATRI
Karam ESSAOUINI
Hassan HADDOUCH

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Yin Myo Min HTWE (Ms)

Delegate

Nepal
Ram Gopal KHARBUJA
Kamal Ram JOSHI
Archana SHRESTHA (Ms)
Indira KADEL (Ms)
Subash TULADHAR
Bikram ZOOWA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS
Frank LANTSHEER

Principal Delegate
Delegate

New Zealand
Kevin ALDER
Bruce HARTLEY
Andrew HARPER
Norm HENRY
James LUNNY
Chris NOBLE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Niger
Gaptia lawan KATIELLOU
Abdul Karim TRAORE
Mohamed Housseini IBRAHIM
Moussa MOUHAIMOUNINE
Youchaou OUSMAN BAOUA
Moussa SAADOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nigeria
Oluwaseun Wilfred IDOWU
Oko Ibiam AGHA

Alternate/Delegate
Delegate
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Bashiru ALIYU
Maimuna Usman BORNO (Ms)
Wasiu Adeniyi IBRAHIM
Olusegun JIMOH
Umar Karaye MAIKUDI
Yusuf MUNTARI
Nasiru MEDUGU
Juddy Ngozichukwuka OKPARA
Olumide OLANIYAN (Ms)
Abdulrasheed Darazo ZAKARIYA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Bard FJUKSTAD
Anne-Cecilie RIISER (Ms)
Werner ERIKSEN
Hege HISDAL (Ms)
Cecilie STENERSEN (Ms)
Svein TAKSDAL
Elise TRONDSEN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Jorge CHIRA
Julio LAU
Clara ORIA (Ms)
Augusto VARGAS
Luis VERA
Esequiel VILLEGAS
Luis ZEVALLOS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Roy BADILLA
Norelius BALORAN

Principal Delegate
Alternate

Poland
Miroslaw MIETUS
Janusz FILIPIAK
Jakub SAWICKI
Krzysztof TOMASIEWICZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Deukkyun RHA
Junho CHA
Sunghoi HUH
Yongseob LEE
Inmook NA
Sunghyup YOU
Hyukjin YUN
Kyung-On BOO (Ms)
Eunjin CHOI (Ms)
Junghun CHOI
Yoonmee CHOI (Ms)
Sung-Rae CHUNG
Sungsoo DO
Sanghyeon JEON
Kanga JEONG
Byoungcheol KIM
Hyeongguk KIM

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Insun KIM (Ms)
Yeonghun KIM
Hannah LEE (Ms)
Sejong LEE
Seiyoung PARK (Ms)
Youngjoo PARK (Ms)
Eunjeung SHIM (Ms)
Dongkee SHIN
Hyuncheol SHIN
Joohyung SON (Ms)

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Dan TITOV
Ghennadii ROSCA
Oxana CLOCICO (Ms)
Aliona ISAC (Ms)
Lidia TRESCILO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Gabriela BANCILA (Ms)
Sorin CHEVAL
Elena TOMA (Ms)

Romania
Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Dmitry ZAYTSEV
Vasily ASMUS
Sergey BORSCH
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Tatiana LABENETS (Ms)
Maria MAMAEVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Yury SIMONOV
Vasily SMOLYANITSKY
Sergey SOLDATENKO
Sergey TASENKO
Sergey USPENSKY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Sadibou BA
COUTAILLE BA
ABDOULAYE IBN IBRAHIMA MBENGUE
Dieudonne NGOUAKA
El Hadj Malick NDOYE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Saudi Arabia
Saad ALMAJNOONI
Omar DAFTERDAR
Fazi ALKHUZAIE
Naif DAKHEELALLAH ALORFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)

Principal Delegate
Delegate
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Goran MIHAJLOVIC
Andreja STANKOVIC
Perisa SUNDERIC

Delegate
Delegate
Delegate

Singapore
Lesley CHOO
Kwok Wah CHOW
Pei Yi LEONG (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Sok Huang TAN (Ms)
Darryl BOH
Vanessa LIM (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Tien Ser TAN
Yap Fung THAM

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Zgonc ANTON

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI
Mary-Jane BOPAPE (Ms)
Syfred FUNDE
Rydall JARDINE
Tracey LABAN (Ms)
Stephanie LANDMAN (Ms)
Samantha LINNERTS (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Charlotte MCBRIDE (Ms)
Francis MOSETLHO
Jonas MPHEPYA
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Bafentse SENGANE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Jose Antonio FERNANDEZ MONISTROL
Fernando BELDA ESPLUGUES
Juan Ramon MORETA GONZALEZ
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Sweden
Stefan NILSSON
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Yves-Alain ROULET
Mathias BAVAY
Charles FIERZ
Moritz FLUBACHER
Joerg KLAUSEN
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Thailand
Sugunyanee YAVINCHAN (Ms)
Amorn KAEWMORAKOT
Pipat ARCHASONG
Thaweesak CHANTABURI
Phanumat LEWCHAROENTHRAP (Ms)
Wanchalearm PETSUWAN
Punjamaporn SIENGLERT (Ms)
Wattana SINGTUY (Ms)
Teeratham TEPPARAJ
Somkuan TONJAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tunisia
Ahmed HMAM
Saoussen CHRIAA (Ms)
Abderrahman WASLI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Murat ALTINYOLLAR
Zafer Turgay DAG
Yasin ER
Mustafa SERT
Ozden TUTEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON (Ms)
Principal Delegate
Jeremy TANDY
Principal Delegate/Delegate
Nyree PINDER (Ms)
Alternate
Jane WARDLE (Ms)
Alternate
Nick ASHTON
Delegate
Berry DAVID
Delegate
Harry DIXON
Delegate
Simon GILBERT
Delegate
Brown JAKE
Delegate
Karen MCCOURT (Ms)
Delegate
Simon MCLELLAN
Delegate
Debbie O'SULLIVAN (Ms)
Delegate
Holly SEALEY (Ms)
Delegate
Aileen SEMPLE (Ms)
Delegate
Steve STRINGER
Delegate
Jon TURTON
Delegate
United Republic of Tanzania
Pascal WANIHA
Hamza KABELWA
Wilbert MURUKE
Tunsume Gideon MWAMBONEKE (Ms)
Mohammed NGWALI
Robert K. M. SUNDAY

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United States of America
Fredrick BRANSKI
Courtney Jeanne DRAGGON (Ms)
Monique BASKIN (Ms)
Thomas CUFF
Youssef ELKEI
Janice FULFORD (Ms)
Curtis MARSHALL
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Charles TRUMBULL
Mark ZETTLEMOYER
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

Uruguay
Daniel BONORA
Diego TELLECHEA
Sebastian VARELA

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Viet Nam
Vinh Thu NGUYEN
Huy Duong DO
Van Manh NGO
Truong Duan PHAN
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

3.

WMO Members not represented in the technical commission

Armenia
Levon AZIZYAN
Armen DPIRYAN
Gohar GEVORGYAN (Ms)
Valentina GRIGORYAN (Ms)
Yelena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Benin
Jules AZONGNIHOUN
Joseph BESSOU Delegate
Aurelien TOSSA Delegate

Delegate
Delegate
Delegate

Bolivia, Plurinational State of
Hugo Cristobal MAMANI TICONA
Willy ROCHA QUIPSE
Hugo CUTILE COPA
Marisol Lucia PORTUGAL ALVAREZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cameroon
Emmanuel NYUYKI BONGKIYUNG

Delegate
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Chile
Gaston TORRES
Luis LAZCANO
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Milena ARIZA (Ms)
Hugo SAAVEDRA

Delegate
Delegate

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE
Jenuel Miguel ALMONTE CABRERA
Juana SILLE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Egypt
Amr MAHMOUD
Hamza ABOUALHASSAN
Mohamed Husain KORANY
Adel ABDEL HALIM
Yasser ABDEL-GWAD
Abdalla Abdelrahman BALIGH
Sabry EL-FOULY
Zeinab FAHMY (Ms)
Samira REFAAT (Ms)
Ahmed SAAD
Samira REFAAT (Ms)
Aly SHABAN Delegate
Doaa AMIN (Ms)
Hanan FARAG (Ms)
Mahmoud Gaber IBRAHIM
Heba Mohamed MOSTAFA (Ms)
Alaa Eldin Mabrouk MOUSTAFA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

Georgia
Ramaz CHITANAVA
Irakli MEGRELIDZE
Ioseb KINKLADZE
Lia MEGRELIDZE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Guatemala
Cleofas CULAJAY

Delegate

Iceland
Árni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Tlhoriso MORIENYANE
Retsepile NEKO
Ntsiuoa PHAKISA (Ms)
Molefi PULE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Luxembourg
Andrew FERRONE
Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO (Ms)
Stephason KOTOMANGAZAFY
Herinjanahary RALAIHARINORO
Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA (Ms)
Rivo RANDRIANARISON

Principal Delegate

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mexico
Jorge ZAVALA HIDALGO
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA (Ms)
Fabián VAZQUEZ ROMANA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Vanja RAJOVIC (Ms)
Mirjana SPALEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS

Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK

Principal Delegate
Alternate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Omar OBAIDAN

Principal Delegate
Delegate

Romania
Sorin CHEVAL
Anisoara IRIMESCU (Ms)
Eugen MIHULET

Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
Fidele KAMANZI
Prosper AYABAGABO
Felix MUCYO
Valens NIZEYIMANA RWAKAGEYO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA (Ms)
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR
Peter DEVECKA
Martin FLOCH
Jozef VIVODA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Anton ZGONC

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Francis MOSETLHO
Christa FERREIRA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
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Syfred FUNDE
Samantha LINNERTS (Ms)
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Andrew VAN DER MERWE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Natalia HOLENIA (Ms)
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Luis A LOUREIRO
Yamandu MORAN

Delegate
Delegate

4.

Invited experts

Eric ALLAIX
Silvana ALCOZ (Ms)
Sue BARRELL (Ms)
Stephen ENGLISH
Tobias FUCHS
Hiroyuki ICHIJO
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Feng LIANG (Ms)
Jennifer MILTON (Ms)
Tillmann MOHR
Osvaldo MORAES
John PARKER
Mikael RATTENBORG
David RICHARDSON
Nicolas RIVABEN
Larisa TRICHTCHENKO (Ms)
Peng ZHANG
5.

Representatives of international organizations and other bodies

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Seydou TRAORE
Observer
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Jolanta KUSMIERCZYK-MICHULEC (Ms)
Observer
Pavel STRACHOTA
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON
Observer
European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Jacqueline SUGIER (Ms)
Observer
Bruce TRUSCOTT
Observer
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Jorge ALVAR-BELTRAN
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Hal TURTON
Observer
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International Society of Biometeorology (ISB)
Patricia MORELLATO (Ms)
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC
Observer
Hua ZHANG (Ms)
Observer
6.

Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies

Gerhard ADRIAN
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)
Daouda KONATE
Ian LISK
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Michael STAUDINGER

President
President of RA III
President of RA I
President of SERCOM
Acting President of RA III
President of RA VI
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