التقارير المرحلية للعلم
المقدمة إلى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية
(غير مدققة)
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
-1

تنظيم الدورة

1.1

افتتاح الدورة

س ُتعقد الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ( )CBSفي غوانتشو ،الصين ،من  23إلى  29تشرين الثاني /نوفمبر
 .2016وس ُتعقد الجلسة االفتتاحية يوم األربعاء في  23تشرين الثاني /نوفمبر  2016عند الساعة  9.30صباحاً .وترد في
الوثيقة  CBS-16/INF. 1معلومات عن الترتيبات المادية للدورة.
1.2

اعتماد جدول أعمال الدورة

أُعد جدول أعمال هذه الدورة بشكل يسمح بخفض عدد الوثائق ،وتقليل البيروقراطية فيما يتعلق باالجتماعات من خالل
قصر مشاريع النصوص المقدمة إلدراجها في الملخص العام على القرارات فقط.
وبموجب المادة 193من الالئحة العامة يجوز تعديل جدول األعمال في أي وقت خالل الدورة.
1.3

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد

وفقا ً للمواد  21إلى  24من الالئحة العامة ،ستوفر قائمة بأسماء الممثلين الذين يحضرون الدورة ،وس ُتعد هذه القائمة على
الدورة.

أساس أوراق االعتماد التي يتلقاها األمين العام قبل انعقاد الدورة وتلك التي ُتسلم إلى ممثله في
1.4

إنشاء اللجان

طبقا ً للمواد  23إلى  ،32يجوز للدورة أن تنشئ لجنة ألوراق االعتماد ولجنة ترشيحات ولجنة صياغة ولجنة تنسيق وأية
لجان أخرى ترى لزوما ً لها .وستبت اللجنة ،عند تناولها للبند  1.3من جدول األعمال ،فيما إذا كان ينبغي أم ال إنشاء
 )Cأن أنسب طريقة هي
لجنة ألوراق االعتماد .وتبين الخبرات المكتسبة من الدورات السابقة للجنة النظم األساسية ( BS
أن تضع كل لجنة أو لجنة فرعية ترتيباتها الخاصة لصياغة التقرير المقدم إلى الجلسة العامة .ولضمان تنسيق أنشطة
الدورة تنسيقا ً سليماً ،قد تنشئ اللجنة ( )CBSلجنة للتنسيق وفقا ً للمادة  29من الالئحة العامة.
ومن المقرر أن تجري أعمال الدورة في جلسات عامة ،وأن يتقاسم رئيس اللجنة ( )CBSونائب الرئيس رئاسة الجلسات
على النحو التالي:
(أ)

يرأس الرئيس البنود ] [xxxمن جدول األعمال؛

(ب)

يرأس نائب الرئيس البنود ] [xxxمن جدول األعمال .وقد ترغب اللجنة في تعيين خبراء إضافيين لمساعدة
الرئيس أو نائبه في تناول بنود فنية محددة من جدول األعمال.

1.5

مسائل تنظيمية أخرى

قد ترغب اللجنة في إطار هذا البند من جدول األعمال أن تبحث مسألة مواعيد العمل في الجلسات ،وأن تبحث أيضا ً ما
إن كان من الضروري ،طبقا ً للمادة  112من الالئحة العامة ،إعداد محاضر موجزة للجلسات العامة للجنة.
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المسودة

1

وسيُعقد يومي االثنين  21والثالثاء  22تشرين الثاني /نوفمبر  2016مؤتمر فني بعنوان "االتجاهات المستجدة فيما يتعلق
بالمعلومات واستخداماتها" .وسيُعقد المؤتمر الفني في نفس مكان انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة ( )CBSويُستكمل
بجلسات "تركيز" خاصة ُتعقد خالل فترات االستراحة في منتصف النهار خالل أيام عمل الدورة السادسة عشرة للجنة
النظم األساسية ( .)CBSوس ُتعرض نتائج المؤتمر في البند  3من جدول األعمال.
-2

التقارير المقدمة إلى اللجنة

ير ّكز هذا البند على تحديد نقطة انطالق مقررات الدورة ،مع التشديد على ما أُنجز وما ال يزال يتعين انجازه ،وتقييم
أداء اللجنة ( )CBSمن خالل ذلك.
وقد ترغب اللجنة ( )CBSفي عقد مناقشة عامة للتقارير في إطار هذا البند ،ومناقشة أي نقاط تتطلب دراسة تفصيلية أو
إجراءات الحقة من قبلها ضمن البنود ذات الصلة من جدول األعمال.
2.1

تقرير الرئيس

سيتناول هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تؤثر على عمل اللجنة ،وأنشطة التطوير الرئيسية التي تضطلع بها اللجنة.
2.2

تقرير رئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظام الرصد المتكامل

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظام الرصد المتكامل.
2.3

تقرير رئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظم وخدمات المعلومات.
2.4

تقرير رئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظام معالجة البيانات والتنبؤ

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظام معالجة البيانات والتنبؤ.
2.5

تقرير رئيس الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالخدمات العامة في مجال
الطقس

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بالخدمات العامة في مجال الطقس.
2.6

تقرير منسق الفريق المعني برصدات األرض ( )GEOوالمنظومة العالمية لنظم رصد األرض ()GEOSS

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها منسق الفريق المعني برصدات األرض ()GEO
والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض (.)GEOSS
2.7

تقرير المنسق المعني بالحد من مخاطر الكوارث

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها المنسّق المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
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المسودة
2.8

1

تقرير المنسق المعني بتطوير القدرات

سيُعلم هذا التقرير اللجنة بالتقدم المحرز في مسائل يتولى مسؤوليتها المنسّق المعني بتطوير القدرات.
2.9

االعتراف باإلسهامات في عمل اللجنة

ستعترف اللجنة ( )CBSبمساهمات الخبراء في عملها خالل الفترة .2016-2012
-3

مقررات بشأن اللوائح الفنية واألدلة والمواد اإلرشادية ذات الصلة

س ُتدعى اللجنة ( )CBSإلى التوصية بإجراء تعديالت على المراجع واألدلة والمواد اإلرشادية التي تتولى مسؤولية
تعديلها أو التي طلب منها المؤتمر العالمي أن تقود لجانا ً فنية إلدارة التعديالت .وس ُتر ّكز المناقشات على ضمان أن
تكون التعديالت مالئمة.
3.1

التوصيات بشأن مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WMOودليل النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة ()WMO

قرر المؤتمر العالمي السابع عشر في القرار  )Cg-17( 26أن تعمل لجنة النظم األساسية كلجنة فنية إلدارة التغييرات في
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ( .)WIGOSوسيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على مرجع
النظام العالمي المتكامل للرصد (( )WIGOSمطبوع المنظمة رقم  )1160وعلى دليل النظام العالمي المتكامل للرصد
( )WIGOSمطبوع المنظمة رقم  -يُحدد الحقاً) .وسيشمل ذلك التعديالت على مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد

(
 )WIGOSالذي يدعم شبكة الغالف الجليدي ( ،)CryoNetوالتعديالت على دليل النظام العالمي المتكامل للرصد

(
 )WIGOSالذي يدعم صياغة شبكة الرصد والمراقبة العالمية للغالف الجليدي.

(
3.2

التوصيات بشأن مرجع النظام العالمي للرصد ودليل النظام العالمي للرصد

سيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على مرجع النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  )544ودليل
النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  .)488وسيشمل ذلك تعديالت على مواصفات النظام العالمي للرصد
 )WIGOSمن البيانات الشرحية والمواد التنظيمية الجديدة

لضمان اتساقه مع متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد (
المتعلقة برادارات الطقس وراسمات الرياح ومحطات الطقس األوتوماتيكية.
3.3

التوصيات بشأن مرجع الشفرات

سيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306بما في ذلك تمثيل
البيانات وفق نموذج محدد فيما يخص البيانات الشرحية للنظام ( )WIGOSوالمحطات المناخية ،وتمثيل المعلومات
الهيدرولوجية ( )WaterML2وتحديث مواصفات تبادل البيانات المتعلقة بالمالحة الجوية الدولية (.)IWXXM
3.4

 )WMOودليل نظام معلومات المنظمة ()WMO

التوصيات بشأن المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة (
واألدلة الداعمة

( )WMOمطبوع

سيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة (
المنظمة رقم  )1060ودليل نظام معلومات المنظمة (( )WMOمطبوع المنظمة رقم  )1061واألدلة الداعمة .وستشمل
التوصيات تعيين مراكز نظام معلومات المنظمة ( )WISوإرشادات بشأن البيانات الشرحية الكشفية الخاصة بالنظام
( )WISومسائل أخرى تتعلق بتصميم النظام ( )WISوتشغيله.
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المسودة
3.5

1

التوصيات بشأن مرجع النظام العالمي لالتصاالت

سيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على مرجع النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع المنظمة رقم .)386
وسيشمل ذلك توصيات بشأن المراقبة الكمية للرصدات الخاصة بالمراقبة العالمية للطقس.
3.6

التوصيات بشأن مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ودليل النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ

سيُنظر في إطار هذا البند في اقتراح إعداد نسخة منقحة بالكامل من مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
(( )GDPFSمطبوع المنظمة رقم  )485وفي التعديالت على دليل النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع
المنظمة رقم .)305
3.7

التوصيات بشأن دليل الخدمات العامة في مجال الطقس

سيُنظر في إطار هذا البند في التعديالت المقترحة على دليل الخدمات العامة في مجال الطقس (مطبوع المنظمة رقم
.)834
-4

تلبية المتطلبات االستراتيجية للتقديم الشامل للخدمات والنظم المتكاملة للرصد ومعالجة البيانات والتنبؤ
واالتصاالت وإدارة البيانات

س ُتدعى اللجنة ( )CBSإلى النظر في إعداد إطار استراتيجي يوجّ ه خطط العمل المفصّلة للجنة ( .)CBSوستتاح نتائج
المؤتمر الفني لتوفير معلومات مفيدة للمقررات.
4.1

استعراض مقررات المؤتمر السابع عشر والمجلس التنفيذي المتعلقة باللجنة ومتطلبات رئيس المنظمة
( ) WMOوأعضائها ولجانها الفنية واتحاداتها اإلقليمية واألمم المتحدة ،بما فيها المقررات المرتبطة بخطة
المنظمة ( )WMOاالستراتيجية ( )2019-2016والخطة التشغيلية للمنظمة ( ،)WMOواإلطار العالمي
للخدمات المناخية ( ،)GFCSواألولويات األخرى

س ُتبلّغ اللجنة بقرارات المؤتمر السابع عشر والدورتين السابعة والستين والثامنة والستين للمجلس التنفيذي ،المتصلة
بعملها ،بما في ذلك القرارات المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ( ،)WMOوباإلطار العالمي
للخدمات المناخية ،وبأولويات أخرى .كما س ُتبلّغ اللجنة بمتطلبات االتحادات اإلقليمية .وس ُتناقش قرارات المؤتمر
والمجلس التنفيذي المتعلقة تحديداً باألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ( )OPAGsفي إطار بنود
جدول األعمال ،في البند  3أو البند  6المتعلقين بهذه األفرقة المفتوحة العضوية .وستنظر اللجنة أيضا ً في انعكاسات
إعداد هيكلة الالئحة الفنية على عملها.
4.2

استعراض الدوافع االستراتيجية التي تؤثر على مسؤوليات لجنة النظم األساسية

س ُتبلّغ اللجنة بتطورات متطلبات األعضاء وبالعوامل الخارجية التي قد تؤثر على كيفية تلبية هذه المتطلبات .وسيشمل
ذلك مساهمات سيتعين على اللجنة تقديمها لدعم أولويات المنظمة ( )WMOاالستراتيجية وعمل اللجان الفنية األخرى.
4.3

التوجهات المستجدة في البيانات الكبيرة واستخدامها

طلب القرار  )Cg-17( 65الصادر عن المؤتمر العالمي السابع عشر أن تقوم اللجنة ( ،)CBSبالتنسيق مع اللجان الفنية
األخرى ،ال سيما مع لجنة الهيدرولوجيا ،بإجراء استعراض للتحديات والمخاطر ،والفرص والفوائد المتصلة "بالبيانات
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المسودة

1

الكبيرة" و"ببيانات المصادر الحاشدة" و"مواقع التواصل االجتماعي" ،فضالً عن مصادر البيانات الناشئة والمقبلة
وآثارها المحتملة على أعضاء المنظمة ( ،)WMOكأساس إلعداد وثيقة إرشادية لألعضاء.
وس ُتدعى الدورة إلى استعراض ما يلي:
(أ)

الملخص والتوصيات المنبثقة عن اجتماع رؤساء اللجان الفنية لعام  2016بشأن المسائل المتعلقة "بالبيانات
الكبيرة"؛

(ب)

الملخص والتوصيات المنبثقة عن فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالسياسة العامة للبيانات
والقضايا المستجدة؛

( ج)

مقرر الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذ ( )EC-68بشأن االختصاصات والترتيبات التنظيمية إلجراء
استعراض ،بقيادة لجنة النظم األساسية ،للمسائل المستجدة في مجال البيانات؛

(د)

نتائج المؤتمر الفني التابع للجنة ( )CBSبشأن "االتجاهات المستجدة فيما يتعلق بالمعلومات واستخداماتها"؛

(هـ)

التقرير والتوصيات المنبثقة عن االجتماع األول لفرقة االستعراض بقيادة لجنة النظم األساسية ( )CBSالمعنية
بالمسائل المستجدة في مجال البيانات.

وس ُتدعى الدورة إلى النظر في اإلجراءات والتوجيهات والتوصيات بشأن األنشطة المستقبلية فضالً عن التطورات
المشتركة مع اللجان والبرامج الفنية ذات الصلة التابعة للمنظمة (.)WMO
4.4

استعراض استراتيجية التقديم الشامل للخدمات والنظم المتكاملة الداعمة

س ُتبلّغ اللجنة ب ما هو مطلوب لدعم االستراتيجية المتكاملة لتقديم الخدمات ،بما في ذلك ما قد يلزم أن توفره جميع برامج
المنظمة (( )WMOالقرار  ))Cg-17( 11من منهجيات لتقديم الخدمات و ُنظم وبنى تحتية داعمة ،وباالنعكاسات على ُنظم
إدارة الجودة وغيرها من ُنظم الحوكمة لدعم التقديم المتكامل للخدمات من قبل األعضاء.
-5

مقررات بشأن خطة عمل اللجنة

س ُتدعى اللجنة إلى اتخاذ قرار بشأن خطة عملها للفترة من  2016إلى  .2020وس ُتدعى أيضا ً إلى استعراض
اختصاصاتها وإلى تحديد اختصاصات فريق إدارتها ومنسقيها وأفرقتها المفتوحة العضوية وخطط عملها للفترة من
 2016إلى .2020
5.1

النظر في عقد مناقشات في المجلس التنفيذي والفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي بشأن هيكل المنظمة ()WMO

س ُتبلّغ اللجنة بمناقشات المجلس التنفيذي والفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي في موضوع الهيكل المستقبلي للمنظمة (.)WMO
5.2

استعراض اختصاصات لجنة النظم األساسية ()CBS

ستستعرض اللجنة اختصاصاتها وتوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر بالنظر فيها.
5.3

استعراض اختصاصات برنامج المراقبة العالمية للطقس

ستستعرض اللجنة اختصاصات برنامج المراقبة العالمية للطقس وتوصي المؤتمر العالمي الثامن عشر بالنظر فيها.
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مقررات بشأن تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSوبرنامج الفضاء

ستنظر اللجنة في المسائل المتصلة ببرنامج العمل الداعم لتطوير النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
( )WIGOSوتطوّ ر ُنظم الرصد العالمية .وس ُتدعى اللجنة إلى اتخاذ قرارات بشأن إجراءات وتوصيات محددة الزمة
لتنفيذ النظام العالمي للرصد ( )GOSكمكوّ ن رئيسي من النظام ( )WIGOSفي مجال الرصد ،وتشغيله بشكل مستدام
وتطويره في المستقبل .كما ستنظر اللجنة في أنشطة وتوصيات الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية.
5.4.1

مجاالت العمل الرئيسية في مرحلة ما قبل تشغيل النظام ()WIGOS

اعتمدت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ()WIGOS
للفترة  ،2019-2016بما فيها األولويات الخمس العليا .وستشمل المواضيع التي ستناقشها اللجنة أموراً عديدة منها
مساهمات اللجنة ( )CBSفي مرحلة ما قبل تشغيل النظام ( ،)WIGOSودمج هذه المساهمات في أنشطة اللجنة ()CBS
القائمة ،ودمج عمل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد (IPET-
 )WIFIفي هيكل عمل فريق التنسيق المشترك بين اللجان والتابع للنظام .)(ICG-WIGOS
5.4.2

رؤية النظام ( )WIGOSبشأن الفضاء لعام 2040

س ُتدعى اللجنة إلى النظر في مسائل تتعلق بخطة عمل برنامج المنظمة ( )WMOالفضائي .وستشمل هذه المسائل نتائج
الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين للمجلس التنفيذي والدورة الرابعة واألربعين لفريق التنسيق المعني بسواتل
األرصاد الجوية ( )CGMSوالدورة الثالثة عشرة لالجتماع التشاوري بشأن السياسية الرفيعة المستوى المتعلقة
المتصلة بتقييم الثغرات بين متطلبات نظم الرصد

بالمسائل الساتلية ( .)CM-13وستنظر اللجنة تحديداً في المسائل
الفضائية القاعدة وقدراتها ،وفي رؤية جديدة لنظم الرصد الفضائية القاعدة وهيكل مراقبة المناخ من الفضاء ،وإعداد
المستخدمين الستخدام الجيل الجديد من النظم الساتلية ،ووضع استراتيجية لتحسين توافر النواتج الساتلية وإمكانية
 ،)Vواألنشطة
الوصول إليها ،والمختبر االفتراضي للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية ( Lab
المرتبطة بالطقس الفضائي.
5.4.3

رؤية النظام ( )WIGOSبشأن سطح األرض لعام 2040

ستشمل المسائل المطروحة للمناقشة آخر التطورات في رؤية النظام ( )WIGOSبشأن سطح األرض لعام  ،2040بما في
ذلك االتجاهات في متطلبات المستخدمين من الرصدات السطحية القاعدة ،واستباق هذه المتطلبات ،والتكنولوجيا الحديثة
الناشئة التي يمكن أن تلبي متطلبات جديدة ،فضالً عن الدور الحاسم للرصدات السطحية القاعدة كشبكات مرجعية
وأساسية للمنظمة ( ،)WMOوالدور التكميلي للرصدات السطحية القاعدة في الرصدات من الفضاء .وستنظر اللجنة في
مفهوم شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ( )RBONكوسيلة لتوفير الشبكات اإلقليمية المستقبلية التابعة للمنظمة (.)WMO
وس ُتدعى اللجنة إلى النظر في خارطة الطريق الستكمال مكوّ ن رؤية النظام ( )WIGOSبشأن سطح األرض ،فضالً عن
دمج المكونين األرضي والفضائي في حزمة رؤية النظام ( )WIGOSليستعرضها المجلس التنفيذي التاسع والستون
( )2017ويوجهها.
5.5

مقررات بشأن تطوير نظام معلومات المنظمة ()WIS

س ُتدعى اللجنة إلى النظر في مسائل تتعلق ببرنامج العمل الداعم لتنفيذ وتشغيل شبكات ومراكز توصيل البيانات في نظم
معلومات المنظمة ( )WISوأنشطة إدارة البيانات التابعة للمراقبة العالمية للطقس ( ،)WWWبما في ذلك تمثيل البيانات.
وستنظر اللجنة في مدى الحاجة إلى إجراءات جديدة للمساعدة في االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية .وستنظر
اللجنة أيضا ً في كيفية توسيع ُنهج نمذجة البيانات لتمثيلها ،وغير ذلك من التطورات في تكنولوجيات المعلومات ألجل
تلبية االحتياجات المستجدة لبرامج المنظمة (.)WMO
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وستنظر اللجنة في نتيجة الدراسة التي أجراها فريق الخبراء المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم
 )OPAGبشأن تطوير استراتيجية نظام معلومات المنظمة ( .)WMOكما ستنظر اللجنة في

وخدمات المعلومات (-ISS
مدخالت اللجان الفنية األخرى عن متطلباتها بشأن دورة حياة إدارة المعلومات التي ستسهم في تطوير الجزء جيم من
نظام معلومات المنظمة ( .)WISوستستعرض اللجنة مشروع االستراتيجية العالمية لتطوير النظام ( ،)WISوتقدم
إرشادات لتنقيح االستراتيجية بهدف رفعها إلى دورة المجلس التنفيذي التاسعة والستين.
وستدرس اللجنة كيف يمكن أن يدعم النظام ( )WISمتطلبات اللجان الفنية االخرى ،بما فيها لجنة األرصاد الجوية
للطيران ( )CAeMولجنة علم المناخ ( )CClولجنة الهيدرولوجيا ( ،)CHyواحتياجات تطوير القدرات والحد من مخاطر
الكوارث واإلطار العالمي للخدمات المناخية (وخاصة نظام معلومات الخدمات المناخية).
5.6

مقررات بشأن تطوير نظام عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ يعمل بشكل مستمر

ستنظر اللجنة في مسائل تتعلق بتطوير نظام عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSيعمل بشكل مستمر ويشمل
جميع نطاقات التنبؤ ،من التنبؤ على نطاق قصير جداً إلى نطاق بعيد ،بما في ذلك التركيز على الطقس القاسي
والمشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي .وستنظر اللجنة في األنشطة المقترحة والتوصيات الالزمة لتنفيذ نظام
 )Gيعمل بشكل مستمر ،بما في ذلك التعاون مع لجنة علم المناخ لدعم التطورات
عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( DPFS
المتعلقة بأنشطة التصدي للطوارئ ،بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAومنظمة معاهدة
 ،)CTBTOوستنظر في اإلجراءات المقترحة والتوصيات الالزمة لتنفيذها وتشغيلها.

الحظر الشامل للتجارب النووية (
وستدعى اللجنة إلى استعراض أنشطة وخطط لجنة علوم الغالف الجوي ( )CASذات الصلة بنظام عالمي لمعالجة
البيانات والتنبؤ ( )GDPFSيعمل بشكل مستمر ،بما في ذلك ’1 ‘ :تعاون اللجنة ( )CBSمع اللجنة ( )CASبشأن النظام
العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية؛ ‘ ’2التنبؤات دون الموسمية إلى الموسمية؛ و‘ ’3التطورات األخرى المرتبطة بنظام
اإلنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها.
وس ُتدعى اللجنة أيضا ً إلى النظر في إمكانية دعمها لتطوير القدرات والحد من مخاطر الكوارث وإطار إدارة الجودة في
سياق نظام عالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ( )GDPFSيعمل بشكل مستمر.
5.7

مقررات بشأن تطوير تقديم الخدمات ،بما فيها الخدمات العامة المتعلقة بالطقس

ستنظر اللجنة في مسائل تتعلق بشأن تطوير تقديم الخدمات ،بما فيها الخدمات العامة المتعلقة بالطقس ( .)PWSوس ُتدعى
اللجنة إلى النظر في كيفية معالجتها للمتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمات التي حُ ددت في إطار مجاالت عمل أخرى للجنة
( )CBSوبرامج المنظمة وأعضائها في عدد من المسائل المستجدة والجارية .وتشمل المسائل التي تستدعي اهتماما ً
 )Wلتقديم
خاصا ً وتتطلب أن تنظر فيها اللجنة وتقدم المشورة بشأنها ما يلي :تعزيز تنفيذ استراتيجية المنظمة ( MO
الخدمات في سياق مختلف مكونات برامجها و مشاريعها ،وال سيما برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس (،)PWS
وتنفيذ خدمات التنبؤ واإلنذار القائمة على اآلثار بعد إصدار المنظمة ( )WMOلمبادئ توجيهية في هذا الصدد ،تطبيق
 ،)Pالمشاكل والتحديات المحيطة بالبيانات الكبيرة
التكنولوجيا في تنفيذ برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس ( WS
في البرنامج ( )PWSومستخدمي المعلومات والخدمات ،وتطبيق إطار تقييم الكفاءات التابع للبرنامج ( ،)PWSوتقييم
المنافع االجتماعية واالقتصادية المترتبة على خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية ،وجوانب البرنامج
( )PWSالمتعلقة باالتصاالت.
وس ُتدعى اللجنة أيضا ً إلى النظر في إمكانية دعمها لتطوير القدرات والحد من مخاطر الكوارث وإطار إدارة الجودة في
مجال تقديم الخدمات.
5.8

 )WMOذات األولوية

مقررات بشأن أنشطة لجنة النظم األساسية لدعم أنشطة للمنظمة (

ستنظر اللجنة في خططها الرامية إلى دعم أنشطة المنظمة ( )WMOذات األولوية التي ال تديرها اللجنة ( ،)CBSبما
فيها الحد من مخاطر الكوارث واإلطار العالمي للخدمات المناخية وخدمات األرصاد الجوية للطيران والمناطق القطبية
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والمرتفعات الجبلية وتطوير القدرات وحوكمة المنظمة ( .)WMOوس ُتحدد اللجنة خطط العمل األخرى الالزمة التي لم
تشملها الخطط التي وُ ضعت في بنود أخرى من جدول األعمال.
5.9

مقررات بشأن العمل مع االتحادات اإلقليمية

ستنظر اللجنة في كيفية تعزيز التعاون مع االتحادات اإلقليمية لتلبية احتياجات االعضاء.
5.10

هيكل عمل اللجنة ()CBS

ستبت اللجنة في هيكل عملها للفترة  2020-2016وفي كيفية إدارتها وتكييفها لمواجهة العوامل الخارجية كاالستعراض
الذي يجريه المجلس التنفيذي للحوكمة ومقررات المؤتمر العالمي الثامن عشر .وهي ستنظر في خطط عملها لهذه الفترة
وتحدد أولوياتها .وستعيد اللجنة إنشاء فريق إدارتها وتختار رؤساء أفرقة الخبراء التابعة لها وأعضائها الرئيسيين.
وستنظر اللجنة فيما إذا كانت ممارسات عملها تحتاج إلى تعديل ،بما في ذلك لجوئها إلى عمل األفرقة عن بعد وإلى
المرونة في تعيين خبراء لمعالجة مسائل محددة قد تظهر بين الدورات .وس ُتناقش هياكل العمل المشتركة وي ّ
ُبت فيها ،بما
في ذلك الهياكل المشتركة مع لجنة أدوات وطرق الرصد من خالل الفرقة المعنية بتنسيق عمل رادارات الطقس التي
أنشأها المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين.
5.11

الدورات المقبلة للجنة النظم األساسية

ستنظر اللجنة في القرارات التي سيتعين عليها اتخاذها في الفترة بين  2016و 2020لدعم األعضاء وتقييم اآلليات
المتاحة لها التخاذ هذه القرارات .وستنظر اللجنة على وجه الخصوص أن تنظر في ما إذا كان ثمة قرارات عليها
اتخاذها قبل عام  2020يمكن أن تتطلب عقد دورة حكومية دولية بموجب الالئحة العامة.
وطبقا ً للمادة  188من الالئحة العامة ،من المقرر بصفة مبدئية عقد دورة عادية للجنة في أواخر عام .2020
-6

استعراض القرارات والتوصيات السابقة للجنة وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة

طبقا ً للمادة  191من الالئحة العامة ،ستدعى اللجنة إلى استعراض قراراتها وتوصياتها المعتمدة قبل هذه الدورة ،إلى
جانب قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة ،بغية البت فيما ينبغي اإلبقاء على سريانه منها.
-7

انتخاب أعضاء الجهاز الرئاسي

ستختار اللجنة رئيسها ونائب رئيسها طبقا ً للمواد  ،64-57و ،83-80و 85و 87من الالئحة العامة.
-8

أية مسائل أخرى

سينظر االجتماع فيما يستجد من مسائل أخرى.
-9

اختتام الدورة

من المقرر أن تختتم دورة اللجنة أعمالها في  29تشرين الثاني /نوفمبر .2016
ــــــــــــــــــــــــــــ
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معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
-1

إدارة عمل لجنة النظم األساسية

عُقد االجتماع السادس عشر لفريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ( )CBSفي جنيف ،سويسرا ،في
الفترة من  15إلى  19شباط /فبراير .2016
-2

موجز أنشطة اللجنة

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ()WIGOS
2.1

حوكمة النظام

WIGOS

إقراراً بأن زيادة مشاركة المجلس التنفيذي في حوكمة النظام  WIGOSسييسر تطوير النظام واستيعابه
على المستوى الوطني ،عيّنت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ( )EC-68النائب األول لرئيس المنظمة ()WMO
(ممثل المجلس التنفيذي) ،وممثالً عن لجنة النظم األساسية  CBSوممثالً عن لجنة أدوات وطرق الرصد ()CIMO
كرؤساء مشاركين لفريق التنسيق بين اللجان المعني بالنظام .)ICG-WIGOS( WIGOS
2.2

التنفيذ الوطني واإلقليمي للنظام  ،WIGOSبما في ذلك المراكز اإلقليمية للنظام )RWC( WIGOS

كانت كوت ديفوار وتنزانيا أمثلة واضحة لألعضاء الذين حسنوا قدرات نظم الرصد الخاصة بهم نتيجة
لتنفيذ النظام  .WIGOSوقد شرع االتحادان اإلقليميان األول (إفريقيا) والسادس (أوروبا) على حد سواء في إنشاء مراكز
إقليمية للنظام  ،)RWCs( WIGOSاستناداً إلى مفهوم المركز اإلقليمي للنظام  WIGOSالذي صدقت عليه الدورة الثامنة
والستون للمجلس التنفيذي ( .)EC-68ويقدم المفهوم توجيهات عامة بشأن المبادئ األساسية الالزم اتباعها من جانب
المراكز اإلقليمية  ،RWCsومواصفات واضحة لوظائفها اإللزامية واالختيارية .وترتبط الوظائف اإللزامية بشكل مباشر
بمجالين ذوي أولوية لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  )1( :)2019-2016( WIGOSإدارة البيانات الشرحية للنظام WIGOS
على المستوى اإلقليمي؛ ( )2رصد أداء النظام  WIGOSعلى المستوى اإلقليمي ،وإدارة الحوادث (نظام مراقبة جودة
بيانات النظام  )WIGOSوالمتابعة مع موردي البيانات في حالة توافر البيانات أو المسائل المتعلقة بجودة البيانات.
وستكون المشاركة المستمرة لخبراء لجنة النظم األساسية في أنشطة المراكز اإلقليمية  RWCأمراً غاية في األهمية
لنجاح النظام .WIGOS
2.3

المواد التنظيمية للنظام  WIGOSتكملها المواد التوجيهية الضرورية

أقر المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17الجزء األول – النظام  WIGOSمن الالئحة
2.3.1
ُ
الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول ومرجع النظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  .)1160وأعد مشروع
التعديالت على مرجع النظام  WIGOSلكي تنظر فيه الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ()CBS-16؛ وتضمنت
هذه التعديالت تحديثات على معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSووصفا ً منقحا ً لشبكة الغالف الجليدي ،وشبكة
الرصدات األساسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
وقد أُحرز تقدم كبير في وضع النسخة األولية لدليل النظام  ،WIGOSوأداة تحليل قدرات نظم الرصد
2.3.2
 /OSCARالسطح ،والبيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSومحددات هوية المحطات ومبادئ تصميم شبكة الرصد (.)OND
وقد يسّر ذلك تنفيذ األعضاء لالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،1161مرجع النظام  )WIGOSبحلول  1تموز /يوليو
.2016
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2.4

البيانات الشرحية للنظام

1

WIGOS

تواصل تطوير معيار البيانات الشرحية للنظام  WIGOSمع مراعاة التعقيبات الواردة من مجموعة واسعة
من أوساط المستخدمين؛ وقُدم إلى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ( )CBS-16مشروع نسخة جديد كتعديل
على مرجع النظام  .WIGOSوقام فريق خبراء من لجنة النظم األساسية ولجنة الهيدرولوجيا ( )CHyولجنة علم المناخ
( )CClبإعداد تمثيل للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSبلغة الترميز القابلة للتوسيع ()XML؛ وقُدم هذا التمثيل إلى الدورة
السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ( )CBS-16للموافقة عليه لالستخدام التشغيلي التمهيدي.
2.5

أداة تحليل قدرات نظم الرصد  /OSCARالسطح

أُعدت األداة  /OSCARالسطح وأصبحت قيد التشغيل في  2أيار /مايو  ،2016وهي تقدم مصدراً مرجعيا ً
وحيداً للمعلومات بشأن جميع مرافق الرصد التي تسهم في النظام  .WIGOSوإقراراً بالحاجة إلى تدريب الموظفين
الموجودين لدى أعضاء المنظمة ،تم صياغة خطط لتقديم تدريب يغطي كال من التفاعل المباشر عبر الموقع الشبكي
لألداة  /OSCARالسطح وتبادل البيانات الشرحية فيما بين اآلالت (استناداً إلى مخطط البيانات الشرحية للنظام WIGOS
المعد بلغة الترميز القابلة للتوسيع .)XML
2.6

نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ()WDQMS

سيكون نظام مراقبة جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد ( )WDQMSنظاما ً للمراقبة في الوقت
شبه الحقيقي لتوافر البيانات وجودتها لجميع مكونات النظام  .WIGOSويضم ثالث وظائف أساسية )1( :الرصد؛
( )2التقييم (واإلبالغ)؛ ( )3إدارة الحوادث .وأُطلق نشاط تجريبي لمراقبة الجودة وعدد الرصدات من المحطات
األرضية السطحية التابعة للنظام العالمي للرصد ( )GOSالتي كانت تعتمد على إحصائيات الوقت الحقيقي المقدمة من
مراكز التنبؤ العددي بالطقس ( .)NWPوفي إطار هذا النشاط التجريبي ،والذي يشترك فيه بصفة أساسية خبراء لجنة
النظم األساسية ،يجري تشغيل مشروع إيضاحي إلجراء مزيد من االختبار لمفهوم النظام  WDQMSودعمه حتى تشرين
الثاني /نوفمبر  2016في االتحاد اإلقليمي األول ،بمشاركة فعالة من كينيا وتنزانيا.
2.7

تحسين مواصفات قدرات السواتل الحالية والمزمعة واإلعداد للجيل المقبل من السواتل

جرى تحسين مستوى األداة  /OSCARالسطح لتقدم معلومات إضافية بشأن قدرة السواتل .وبإجراء
االختبارات النهائية خالل الربع األخير من عام  ،2016يتوقع أن يكون النظام مكتمالً عند انعقاد الدورة السادسة عشرة
للجنة النظم األساسية ( .)CBS-16واتفق مشغلو السواتل على مواصفة أفضل الممارسات لدعم المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsعن طريق االستفادة المثلى من الجيل المقبل من السواتل .كما جرى تحديث
استراتيجية التدريب لمساعدة المرافق الوطنية  NMHSsعلى االستعداد لهذه السواتل الجديدة.
2.8

نشر المعلومات من السواتل ذات المدار المنخفض بالنسبة لألرض

سيُعرض دليل شبكة البث المباشر للنقل في الوقت شبه الحقيقي لبيانات النظم الساتلية ذات المدار
المنخفض بالنسبة لألرض (( )DBNETوهو النظام الذي يتيح الحصول على معلومات من السواتل ذات المدار
المنخفض بالنسبة لألرض في وقت شبه حقيقي) على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية للموافقة عليه.
وسيعود ذلك بالنفع بشكل مباشر على المراكز التي تشغل نظم التنبؤ العددي بالطقس وبشكل غير مباشر على األعضاء
الذين يعتمدون على نواتج التنبؤ العددي بالطقس.
2.9

حماية الترددات الراديوية

جرت حماية مصالح المنظمة ( )WMOخالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
(( )WRC-15وهو المؤتمر الذي ّ
بت في الترددات الراديوية التي يتعين تخصيصها لكل تطبيق من التطبيقات) .وبالرغم
2015
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1

من النجاح الذي تحقق في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2015ال تزال هناك ضغوط قوية إلعادة
تخصيص الترددات الراديوية المستخدمة لدعم أنشطة األرصاد الجوية الستخدامها في مجاالت تطبيق أخرى ،وسيتعين
على لجنة النظم األساسية مواصلة تنسيق األنشطة للحفاظ على الترددات الراديوية الالزمة لدعم األنشطة المتعلقة
بالطقس والماء والمناخ.

نظام معلومات المنظمة ()WIS
2.10

تقديم المساعدة لألنشطة اإلقليمية لتنفيذ نظام معلومات المنظمة

عُقدت حلقات عمل للتخطيط لتنفيذ نظام معلومات المنظمة في اإلقليم الرابع (باربادوس) واإلقليم األول
(المغرب وكينيا) لمساعدة اإلقليمين على إعداد خططهما لتنفيذ نظام معلومات المنظمة .ويُخطط لعقد مزيد من حلقات
العمل .وبيّن استقصاء حالة بشأن نظام معلومات المنظمة أُجري في أيار /مايو  2016أن  36.2في المائة من البلدان
المجيبة أبلغت المنظمة ( )WMOبامتثالها لنظام معلومات المنظمة ،وأن  7.6في المائة ممتثلة ولكنها لم تبلغ المنظمة
( )WMOبذلك ،و 1في المائة تجهز لالمتثال و 27.6في المائة غير ممتثلة للنظام وأن  27.6في المائة من البلدان المجيبة
على االستقصاء ال تعرف حالة امتثالها للنظام.
2.11

رؤية جديدة لنظام معلومات المنظمة ()WIS

وضع الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ،بالتشاور مع اللجان األخرى ،رؤية
واستراتيجية محدثتين لنظام معلومات المنظمة ستقومان على الفرص المتاحة من أوجه التقدم في التكنولوجيا لجعل
عملية تبادل المعلومات أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
2.12

وضع نماذج تمثيل جديدة للبيانات

وُ ضعت نماذج تمثيل للبيانات الشرحية للنظام  WIGOSبلغة الترميز القابلة للتوسيع ( )XMLونواتج
إضافية لدعم منظمة الطيران المدني الدولي ( )ICAOباالعتماد على األسس التي أرساها كل من النموذج المنطقي
للبيانات ( )METCEونموذج تبادل معلومات األرصاد الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ( )IWXXMوس ُتقترح
هذه النماذج على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية لالستخدام التشغيلي التمهيدي .وس ُيقترح أيضا ً إصدار
جديد لقيم النقاط الشبكية ( )GRIBلالستخدام التجريبي وعمليات تمثيل للبيانات المتعلقة بالمعلومات الهيدرولوجية
وُ ضعت بالتعاون بين لجنة الهيدرولوجيا واالتحاد الجيوفضائي المفتوح.

استراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات
2.13

التنبؤ المتواصل

أُعدت ورقة بيضاء بشأن إلى أي مدى يحتاج النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ إلى التطوير لدعم
توفير خدمات التنبؤ المتواصل ،من أجل عرضها على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية .وشكلت الدورة
الثامنة والستون للمجلس التنفيذي فريقا ً توجيهيا ً لتوجيه تطوير النظام المقترح.
2.14

تنقيح مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

أُجري تنقيح كامل لمرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ لمراعاة التغيرات التي طرأت على
التكنولوجيات التي وفرت الدعم لألرصاد الجوية التشغيلية منذ تصميم النسخة السابقة .وسيُعرض ذلك على االجتماع
السادس عشر للجنة النظم األساسية من أجل أن ترفع توصية بشأنه إلى المجلس التنفيذي.
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2.15

1

دمج مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي ضمن إطار تشغيلي

استمرت المشاريع المنفذة سابقا ً في إطار مشروع العرض اإليضاحي للطقس القاسي ،وسيُعرض على
االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية خطة لدمج األنشطة ضمن إطار تشغيلي لضمان استمرار تقديم الفوائد
لألعضاء على نحو مستدام.
2.16

أنشطة التصدي للطوارئ غير النووية

يتم اختبار مبادئ توجيهية جديدة بشأن أفضل الممارسات في مجال التصدي للطوارئ غير النووية
وس ُتعرض هذه المبادئ على االجتماع السادس عشر للجنة النظم األساسية.
2.17

الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية وتشغيلها

جرى تنقيح اإلرشادات بشأن الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات
الطاقة النووية وتشغيلها (مطبوع المنظمة رقم  ،)550بحيث تستوجب التعاون الوثيق بين لجنة النظم األساسية ()CBS
ولجنة أدوات وطرق الرصد ( )CIMOولجنة علم المناخ ( )CClولجنة الهيدرولوجيا ( )CHyواللجنة الفنية المشتركة
)(JCOMM؛ وأفرزت هذه المسألة تحديات بشأن الحصول على الموافقة الرسمية من جميع اللجان.
2.18

خدمات الطقس الفضائي

بلغت خدمات الطقس الفضائي مرحلة النضج وسيؤدي تطويرها المستمر إلى خدمات تشغيلية؛ وستغطي
هذه الخدمات جميع المجاالت التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتها.

الحد من مخاطر الكوارث والطقس شديد التأثير
2.19

مبادئ توجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذارات بالمخاطر المتعددة على أساس اآلثار

ستساعد المبادئ التوجيهية للمنظمة ( )WMOبشأن خدمات التنبؤ واإلنذارات بالمخاطر المتعددة على
أساس اآلثار األعضاء؛ وسيُطلب من الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية إنشاء فرقة خبراء إلعداد هذه المبادئ
التوجيهية.
2.20

فرقة العمل المشتركة بين البرامج والمعنية بفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة
()IPTT-CWWCE

لتناول مقرر المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ( )Cg-17بشأن فهرسة ظواهر الطقس والماء
والمناخ المتطرفة ،وبنا ًء على توصية مقدمة من فرقة إدارة لجنة النظم األساسية ،أنشأت الدورة الثامنة والستون
للمجلس التنفيذي ( )EC-68فرقة عمل مشتركة بين البرامج ومعنية بفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة
( )IPTT-CWWCEتقوم بتنسيق أنشطة البرامج المختلفة لوضع معايير قياسية لمعلومات األخطار والمخاطر المتعلقة
بالطقس والماء والمناخ والطقس الفضائي وغيرها من األخطار والمخاطر البيئية ذات الصلة ،ووضع محددات هوية
لفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة .وعقدت الفرقة  ،IPTT-CWWCEالتي ترأسها لجنة النظم األساسية
باالشتراك مع لجنة علم المناخ ،اجتماعها األول في أيلول /سبتمبر في جنيف.
2.21

المساهمة في مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي للحد من مخاطر الكوارث

تؤدي الوكاالت الفنية الوطنية مثل مرافق األرصاد الجوية ،والمرافق الهيدرولوجية والجيولوجية
والبحرية دوراً غاية في األهمية في جمع المعلومات بشأن األخطار والمخاطر وتحليلها وتوفيرها .وتعاون هذه الوكاالت
مع وكاالت إدارة مخاطر الكوارث ،وأخصائيي العلوم الطبيعية واالجتماعية ووسائل اإلعالم ،على سبيل المثال ،يعد
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1

أمراً هاما ً لالستفادة الفعالة من هذه المعلومات والخدمات المقدمة .وهذا التعاون أمر هام أيضا ً لدعم اتخاذ قرارات
مستنيرة من ناحية المخاطر وخطط للتنمية على الصعيدين الوطني والمحلي .وقد أدى مشروع العرض اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي إلى تطوير القدرات ،من خالل استخدام عملية تنبؤ متسلسل لجلب معلومات ذات قيمة عالية من النماذج
العالمية التي تديرها المرافق الوطنية  NMHSsفي البلدان المتقدمة ،إلى المرافق الوطنية  NMHSsفي أقل البلدان نمواً
من أجل إصدار تنبؤات وإنذارات سريعة ودقيقة لتحقيق الكفاءة في صنع القرارات.

الخدمات العامة في مجال الطقس
2.22

بروتوكول التحذير الموحد

يقدم بروتوكول التحذير الموحد ( )CAPالمعيار الدولي إلصدار تحذيرات بالطوارئ وإنذار الجمهور
بالنسبة لجميع األخطار ،بما في ذلك األخطار التي تتعلق بظواهر الطقس ،والزالزل ،وأمواج التسونامي ،والبراكين،
والصحة العامة ،وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها الكثير من حاالت الطوارئ .وينطبق هذا البروتوكول على جميع
وسائل االتصاالت ،بدءاً من صفارات اإلنذار ووصوالً إلى الهواتف المحمولة ،والفاكس ،والمذياع ،والتلفاز وشبكات
االتصاالت المختلفة القائمة على شبكة اإلنترنت .ونظمت لجنة النظم األساسية حلقات عمل سنوية للتدريب على
بروتوكول التحذير الموحد ( )CAPبالتعاون مع منظمات أخرى مثل االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر
( )IFRCCواالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUومنظمة النهوض بالمعايير المعلوماتية المنظمة ( ،)OASISساعدت على
النهوض ببروتوكول التحذير الموحد (.)CAP
2.23

إطار كفاءة للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في مجال الطقس

تعد لجنة النظم األساسية حاليا ً مواد داعمة إلطار الكفاءة للخدمات العامة في مجال الطقس بالتعاون مع
برنامج التعليم والتدريب التابع للمنظمة (.)WMO
ـــــــــــــــــــــــــــ
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معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
وثيقة المعلومات  – CBS-16/INF. 2.9الخبراء واألعضاء الذين منحتهم لجنة النظم األساسية شهادات تقدير ،قوائم
الخبراء واألعضاء الذين منحوا شهادات تقدير.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم التوصيات
ال تُدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

القرار ) – (EC-68) 1/5.1(1خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
( )WIGOSللفترة 2019-2016

-2

المقرر ) – (EC-68) 1/7(1دعم المراقبة العالمية للغالف الجليدي

-3

االجتماع األول لفرقة العمل المخصصة المعنية بتمثيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSوالبيانات الشرحية للمحطات المناخية ،ملبورن ،أستراليا 25-22 ،حزيران /يونيو 2015
)(http://wis.wmo.int/file=1607

-4

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) ،(WIGOSالدورة الثالثة ،إكستير ،المملكة المتحدة 4-1 ،أيلول /سبتمبر 2015
)(http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/CBS_IPET_WIFI_3_Final_Report.pdf

-5

حلقة العمل المخصصة بشأن البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSمن أجل الرصدات الفضائية القاعدة
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/Workshop_WMD_satellites_29Sep)1Oct2015_FR.pdf

-6

الدورة الرابعة لفرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSوالتابعة لفريق التنسيق المشترك
بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOSأنطاليا ،تركيا)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/FinalReport_TT-WMD-4_20)23Oct2015_AlanyaTurkey.pdf

-7

الدورة الرابعة لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتطوير تمثيل البيانات والبيانات الشرحية
) ،(IPET-MDRDجنيف ،سويسرا 12-9 ،أيار /مايو (http://wis.wmo.int/file=2891) 2016

-8

الدورة األولى لمجلس تحرير النظام ) (WIGOSالتابع لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WEdB-1) (ICG-WIGOSجنيف 15-13 ،حزيران /يونيو 2016
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/WEdB-1_Final)Report_Geneva_2016.docx

مقدمة
معيار البيانات الشرحية للنظام WIGOS
بعد تلقي تعليقات األعضاء وأخذ مساهمات المجموعات واألوساط المختلفة في االعتبار ،طوّ ر معيار
-1
البيانات الشرحية للنظام  WIGOSبما يكفل إمكانية تطبيقه بشكل تام على جميع مكونات الرصد التابعة للنظام ،WIGOS
بما في ذلك الرصدات الفضائية القاعدة.

CBS-16/Doc. 3.1(1), DRAFT 1, p. 6

المسودة

1

ُ
وطوّ رت كذلك أداة ) (OSCARللرصدات السطحية القاعدة ) (OSCAR/Surfaceإلى جانب تطوير معيار
-2
البيانات الشرحية للنظام  WIGOSبغية تأمين االتساق.
المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
على إثر القرارات والتوجيهات الصادرة عن المؤتمر السابع عشر والدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي ،واصل
الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالفرق التابعة له تطوير المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ) (GCWبهدف تنفيذها بحلول عام  .2019وشمل ذلك ،من بين جملة أمور ،تطوير شبكة الغالف الجليدي
 ،Cوهي الجزء األساسي من شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوعنصر من
 ryoNet
عناصر النظام الخاص بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوكان من نتائج االختبار السابق لتشغيل شبكة
الغالف الجليدي CryoNet الذي انطلق بعد فترة وجيزة من المؤتمر السابع عشر ،إدخال عدة تعديالت على الوثيقة
المفاهيمية المتعلقة بالمحطة/الموقع .وقد أُدرجت هذه التعديالت في النسخة المح ّدثة من مرجع النظام العالمي المتكامل
للرصد ).(WIGOS
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /القرارات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مرجع النظام العالمي للرصد ،المجلد األول – الجوانب العالمية ،المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )،(WMO
( 2015مطبوع المنظمة رقم (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544-v1-2015_en.pdf) )544

-2

دليل النظام العالمي للرصد ،المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
)http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_en.pdf( )488

(مطبوع المنظمة رقم

-3

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSالنسخة ( 2014 ،2.9المرفق الخامس إلى
الفقرة  4.4.6للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ،متوافر على الموقع الشبكي
)http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_en.pdf

-4

التقرير النهائي للدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة

)2013 ،(WMO

)(2016) (ICT-IOS

)(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_Report-REV2.pdf
-5

التقرير النهائي لالجتماع الثاني للفريق المخصص التابع للجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
البحرية ) ،(JCOMMوالمعني باستعراض مرجع المنظمة ) (WMOرقم  558ودليل المنظمة رقم 471
(حزيران /يونيو )2015
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html

المناقشة
عقب اعتماد المؤتمر (القرار  )(Cg-17) 24لنسخة جديدة من مرجع النظام العالمي للرصد ) (GOSفي
-1
عام  ،2015يتوافق مضمونها مع مضمون مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSاستهلت فرق تنسيق التنفيذ
المعنية بنظم الرصد المتكاملة ) ،(ICT-IOSفي سياق إعداد مواد تنظيمية وإرشادية جديدة للنظام ) ،(WIGOSإعداد مواد
جديدة للنظام العالمي ) (GOSإلدراجها في مرجع النظام العالمي للرصد ) (GOSودليل النظام العالمي للرصد ).(GOS
وقد اضطلعت بهذه الجهود الكبيرة فرقتا الخبراء المعنيتان بالرصدات على متن الطائرات والرصدات السطحية القاعدة،
تحت قيادة رئيسيهما السيد  Frank Grootersوالسيد  Stuart Goldstrawعلى التوالي.
كذلك طلب االجتماع الثاني للفريق المخصص التابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالمعني
-2
باستعراض المرجع المنظمة ) (WMOرقم  558ودليل المنظمة رقم ( 471حزيران /يونيو  ،)2015من لجنة النظم
األساسية ) (CBSأن تقوم ،عند التحديث القادم لدليل النظام العالمي للرصد ) ،(GOSبتضمينه الفصل  6من دليل خدمات
األرصاد الجوية البحرية بشأن برنامج سفن الرصد الطوعية  .وطلبت اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMهذا االنتقال
من دليل اللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMإلى دليل النظام العالمي للرصد ) (GOSلتوضيح التعاون في إطار النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبين المستخدمين البحريين وأخصائيي األرصاد الجوية فيما يتعلق بالحصول على
رصدات األحوال الجوية البحرية من سفن الرصد الطوعية.
-3
بما يلي:

وعلى وجه اإلجمال ،تتعلق أهم التغييرات المقترح إدخالها على مرجع ودليل النظام العالمي للرصد

CBS-16/Doc. 3.2(1), DRAFT 1, p. 132

المسودة
●
●
●
●
●
●

1

تكوين النظام الفرعي السطحي القاعدة التابع للنظام العالمي للرصد )(GOS؛
محطات األرصاد الجوية على متن الطائرات؛
نظم محطات األرصاد الجوية األوتوماتية )(AWS؛
محطات رادارات قياس اتجاهات الرياح؛
محطات رادارات الطقس؛
برنامج سفن الرصد الطوعية ).(VOS

وكانت المساهمات المذكورة أعاله قد ُقدمت للفريق الفرعي التابع لفرقة الخبراء المشتركة بين اللجان
-4
والمعني بالمواد التنظيمية ،الذي قام ،تحت قيادة السيد  Russel Stringerالممتازة ،بتنقيح وتنسيق مختلف المساهمات
وإدخال تغييرات تعويضية طفيفة على ما تبقى من المرجع والدليل ألخذها بعين االعتبار.
وكانت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOSقد وافقت بالمراسلة
-5
الحقا ً على مشروع النسخة المنقحة لكل من المرجع والدليل لعرضهما على الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية
).(CBS
ــــــــــــــــــــ
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المسودة 2

معلومات أساسية تدعم المقرر /التوصية
ال تدرج في تقرير الدورة
أفضل الممارسات لتحقيق جاهزية مستخدمي الجيل الجديد من سواتل األرصاد الجوية
المراجع:
المشروع المرجعي لتحقيق جاهزية المستخدم  -أفضل الممارسات لتحقيق الجاهزية لمستخدمي سواتل
األرصاد الجوية الجديدة:

.1

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-UserReadiness-Project-March2016-Final.pdf

مستكشف الجاهزية لمستخدمي السواتل ()SATURN

.2

https://www.wmo-sat.info/satellite-user-

readiness/

استراتيجية المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم على األرصاد الجوية الساتلية ( )VLabللفترة -2015

.3

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_VLab-Strategy2015-2019.pdf 2019

الجيل الجديد من سواتل األرصاد الجديدة 2022-2015
يجري االستعاضة عن نظم سواتل األرصاد الجوية الثابتة المدار بالنسبة لألرض كلها تقريبا ً في العالم
.1
بجيل جديد من السواتل خالل الفترة الزمنية  2022-2015في كل من اليابان ،والصين ،والواليات المتحدة األمريكية،
وجمهورية كوريا ،واالتحاد الروسي ،والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
( ،)EUMETSATمع التأثير على أقاليم المنظمة  WMOكافة .وباإلضافة إلى ذلك ،من المقرر أن يبدأ في السنوات
القادمة تشغيل العديد من نظم الجيل الجديد ألنظمة السواتل المنخفضة المدار بالنسبة لألرض ،مثل ،تلك التابعة لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  ،)NOAA(والنظام المشترك للسواتل القطبية ( ،)JPSSوالجيل الثاني من النظام
القطبي التابع للمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ،و CMA FY-3Eفي مدار الصبح المبكر.
وتحمل السواتل الجديدة الثابتة المدار بالنسبة لألرض أجهزة تصوير متقدمة ،معظمها يوفر  16قناة طيفية وقدرات مسح
سريعة مرنة ،مع حمولة إضافية مبتكرة مثل أجهزة رسم خرائط البرق والمسابير الخاصة ببعض البرامج (انظر
الجدول).
الجدول :الجيل الجديد من سواتل األرصاد الجوية في المدار الثابت بالنسبة لألرض
 N2قيد التشغيل حاليا ً؛ المصدر ،OSCAR/Space :الحالة :آب /أغسطس )2016

 ،Himawari-8*( 2022-2015و Electro-L

الساتل

المشغل

تاريخ اإلطالق

خط الطول

جهاز
التصوير

عدد القنوات
الطيفية

االستبانة
المكانية

االستبانة
الزمانية
(القرص
الكامل)

المسبار/أجهزة
خرائط
رسم
البرق المحمولة
متن
على
الساتل

*Himawari-8

اليابانية
الوكالة
لألرصاد الجوية

 7كانون األول/
ديسمبر 2015

 140شرقا ً

AHI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-

*Electro-L N2

ROSHYDROMET

 11كانون األول/
ديسمبر 2015

 78شرقا ً

MSU-GS

10

 4-1كم

 15دقيقة

-/-

INSAT-3DR

الهندية
المنظمة
لبحوث الفضاء

2016

 74شرقا ً

IMAGER

6

 8-1كم

 30دقيقة

S/-

GOES-R

الوطنية
اإلدارة
للمحيطات والغالف
الجوي

2016

 137غرباً

ABI

16

 2-0.5كم

 15دقيقة

-/L

Himawari-9

اليابانية
الوكالة
لألرصاد الجوية

2016

 140شرقا ً

AHI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-
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المسودة 2
FY-4A

األرصاد
هيئة
الجوية الصينية

2016

 86.5شرقا ً

AGRI

14

 4-1كم

 15دقيقة

S/L

GOES-S

الوطنية
اإلدارة
للمحيطات والغالف
الجوي

2018

 75غرباً

ABI

16

 2-0.5كم

 15دقيقة

-/L

GeoKOMPSAT-2A

األرصاد
إدارة
الجوية الكورية

2018

 128.2شرقا ً

AMI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

-/-

FY-4B

األرصاد
هيئة
الجوية الصينية

2018

 105شرقا ً

AGRI

14

 4-0.5كم

 15دقيقة

S/L

MTG-I/S

المنظمة األوروبية
الستخدام السواتل
الخاصة باألرصاد
الجوية

2022-2020

 9.5شرقا ً

FCI

16

 2-0.5كم

 10دقائق

S/L

دخل الساتل الياباني الثابت بالنسبة لألرض  Himawari-8حيز التشغيل في تموز /يوليو  ،2015مع حصول
.2
أعضاء المنظمة على كامل البيانات بنجاح في االتحادين اإلقليميين الثاني والخامس ،وذلك بفضل الدعم التقني الكبير
 ،)Bأستراليا من
وبناء القدرات اللذين قدمتهما وكالة األرصاد الجوية اليابانية )J MA( ومكتب األرصاد الجوية ( OM
خالل المختبر ( VLabانظر المرجع  ،)3ومشروع  ،WMO-JMA HimawariCastوآليات المؤتمر الخامس لمستخدمي
سواتل األرصاد الجوية آلسيا – أوقيانيا (.)AOMSUC
يحتاج مستخدمو بيانات السواتل التشغيلية تحقيق الجاهزية في أبكر وقت ممكن من خالل إقامة مشاريع
.3
لتحقيق جاهزية المستخدم تبدأ قبل  5سنوات من اإلطالق لضمان االنتقال السلس إلى الجيل الجديد من النظم ،ولجني
أقصى فائدة .وتتطلب أنواع البيانات الجديدة ،وآليات الوصول إلى البيانات ،وأحجام البيانات المرتفعة المرتبطة بالنظم
الجديدة أن يقوم المستخدون باختبار بياناتهم ورفع مستواها إذا دعت الحاجة وكذلك مستوى نظم استقبال البيانات،
ومعالجتها ،ونظم التصور ،وبناء ما يحتاجون إليه من القدرات .و يحتاج المستخدمون ،لتوجيه هذه العملية ،إلى
معلومات منتظمة من وكاالت السواتل بشأن الحالة التي بلغتها عملية تطوير السواتل الجديدة ،مثل ،الجداول ،أنساق
البيانات ،ونواتج األرصاد الجوية المخططة.

أفضل الممارسات لتحقيق الجاهزية لمستخدمي سواتل األرصاد الجوية الجديدة
لتوجيه أعضاء المنظمة نحو إنشاء مشاريع لتحقيق جاهزية المستخدم ،وتحديد المخرجات الالزمة من
.4
ً
مشغلي السواتل ،وإعماال للقرار  ،)Cg-17( 37وضعت فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية باستخدام السواتل
ونواتجها ( )IPET-SUPالتابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة
( )OPAG-IOSالوثيقة المعنونة "أفضل الممارسات من أجل تحقيق جاهزية المستخدم لسواتل األرصاد الجوية الجديدة"،
التي تضم مشروعا ً مرجعيا ً عاما ً لتحقيق جاهزية المستخدمين (انظر المرجع  .)1وقد وضعت أفضل الممارسات استناداً
إلى تحليل دورة نموذجية لتطوير نظام ساتل ومدى ارتباطها باألنشطة العادية لتحقيق جاهزية المستخدمين .ويصف
المشروع المرجعي لجاهزي ة المستخدم بإيجاز أنشطة مشروع جاهزية المستخدمين الموصى بها ،والمعالم ،والنتائج على
 5سنوات تبدأ قبل اإلطالق وتستمر حتى بعد عامين من إطالق الجيل الجديد من نظم السواتل.
مدى فترة زمينة مدتها 
اعتمد مشغلو السواتل في الدورة الرابعة واألربعين لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية في
.5
حزيران /يونيو  2016وثيقة أفضل الممارسات من حيث انطباقها على المشغلين.
بغية دعم تدفق المعلومات بين مقدمي السواتل ومستخدميها ،ولتعزيز أفضل الممارسات ،نفذت
.6
األمانة متصفح جاهزية مستخدمي السواتل ( ،SATURNانظر المرجع  )2وهو مصدر إلكتروني يؤهله على نحو تعاوني
ويح ّدثه بصفة منتظمة مشغلو السواتل في الفريق  .CGMSويتيح المتصفح  SATURNللمستخدمين وصوالً متعدد السُبل
للمعلومات ذات الصلة بالنظم الجديدة للدوران الثابت بالنسبة لألرض والدوران المنخفض بالنسبة لألرض ،مثل سمات
الحمولة ،والمعايرة ،وغيرها من تفاصيل القسم األرضي ،وأوصاف أنساق البيانات ،ومجموعات البيانات البديلة،
وعينات البيانات األولية.
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المسودة 2

المهارات والمعارف الساتلية الالزمة للعاملين في الرصد الجوي
المراجع:
.1

المهارات والمعارف الساتلية الالزمة للعاملين في الرصد الجوي (تموز /يوليو :)2016
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-16-SatelliteSkillsKnowledgeJuly2016.pdf

.2

التقرير النهائي للدورة الثانية لفريق الخبراء المشترك بين البرامج المعني باستخدام السواتل ونواتجها
( )IPET-SUPالتابع للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة
) (OPAG-IOSالتابع للجنة النظم األساسية (:)CBS
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/IPET-SUP-2_Final-Report.pdf

.3

التقرير النهائي للدورة الثامنة لفريق إدارة المختبر االفتراضي للتدريب والتعليم على األرصاد الجوية
الساتلية<URL> :)VLab(

.4

دليل تنفيذ معايير التعليم والتدريب في مجالي األرصاد الجوية والهيدرولوجيا (مطبوع المنظمة رقم
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/1083_Manual_on_ETS_en_rev.pdf )1083

ملخص
تصف الوثيقة التوجيهية بشأن المهارات والمعارف الساتلية الالزمة للعاملين في الرصد الجوي (انظر المرجع )1
المهارات األساسية التي تدعم اختصاصات المنظمة  WMOالمتعلقة باستخدام العاملين في الرصد الجوي للبيانات
الساتلية .وقد وضع المختبر االفتراضي  WMO-CGMS VLabتعريفا ً للمهارات من أجل تسريع وتيسير وضع األهداف
التعليمية التي تتصل باختصاصات المنظمة  WMOبواسطة مراكز التدريب .وقد وضعت الوثيقة في إطار مجتمع
المختبر االفتراضي واعتمدها فري ق الخبراء المشترك بين البرامج والمعني باستخدام السواتل ونواتجها ()IPET-SUP
التابع ل لفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة()OPAG-IOS(انظرالمرجع
 )2وفريق إدارة المختبر االفتراضي.
والمهارات هي:
.1

التعرف على الخصائص السطحية؛

.2

التعرف على أنواع السحب وخصائصها؛

.3

التعرف على النظم واسعة النطاق ،والنظم السينوبتيكية ،والنظم المتوسطة النطاق وتفسيرها؛

.4

التعرف على الظواهر الجوية وتفسيرها؛

.5

تفسير المجاالت المشتقة والنواتج المشتقة؛

.6

التعرف على الخصائص والنظم المحيطية وتفسيرها.

سيتمكن العاملون في الرصد الجوي في المواقع المختلفة أو يؤدون مهام وظيفية مختلفة من الوصول إلى السواتل
المختلفة بخصائصها المحددة ولمختلف نظم وأدوات العرض والمعالجة المختلفة .كما أنهم سيتعاملون مع مجموعة
متنوعة من النظم والظواهر المحلية لألرصاد الجوية.
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المسودة 2

وتركز هذه الوثيقة على التنبؤ باألحوال الجوية .وسوف تتناول وثائق أخرى منفصلة االستخدامات األخرى للبيانات
الساتلية ،مثل ،البحوث ،وعلم المحيطات ،والهيدرولوجيا ،وعلم المناخ ،وغيرها من المجاالت المتخصصة.
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المسودة 2

معلومات أساسية
تفسير الصور الملتقطة بالسواتل ليس غاية في حد ذاته وإنما هو عنصر من مجوعة أدوات المتنبئ المتخصص.
المختبر االفتراضي التابع لفريق التنسيق لسواتل األرصاد الجوية التابعة للمنظمة  )WMO-CGMS VLab( WMOهو
شبكة عالمية من مراكز التدريب المتخصصة ومشغلي سواتل األرصاد الجوية يعمالن معا ً لتحسين االستفادة من
البيانات والنواتج المستقاه من سواتل األرصاد الجوية والبيئية .وتشكل اختصاصات المنظمة  WMOللعاملين في الرصد
الجوي والهيدرولوجيا ومؤهالت المتخصصين والفنيين في األرصاد الجوية أساسا ً للتدريب للمختبر االفتراضي الذي
يهدف لخدمة العاملين في الرصد الجوي.
ويدعم تطبيق البيانات والمهارات والمعارف الساتلية اختصاصات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMOفي مجال
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التشغيلية .ويتطلب ذلك من الراصدين الجويين المختصين "تحليل ومراقبة تطور حالة
األرصاد الجوية و/أو الحالة الهيدرولوجية بشكل مستمر" ،و"التنبؤ بظواهر وبارامترات األرصاد الجوية
والهيدرولوجيا" وإبالغ المعلومات للمستخدم بصورة فعالة.
وألن هذه المهارات تدعم االختصاصات عالية المستوى ،تحدد الوثيقة متطلبات التفسير الساتلية باعتبارها مهارات
إسهام أو مهارات تمكين بدالً من اعتبارها اختصاصات في حد ذاتها.
ويستطيع المدربون الراغبون في مواءمة دوراتهم التدريبية مع المؤهالت واالختصاصات استخدام هذه الوثيقة لتطوير
األهداف التعليمية المناسبة بسرعة أكبر لتتماشى مع عناصر دوراتهم التدريبية المتعلقة بالسواتل .وينبغي استخدام هذه
الوثيقة باالقتران مع المؤهالت (انظر المرجع  )4والتعاريف المتعلقة باختصاصات المنظمة .WMO
ويمكن أن يستخدم العاملون في الرصد الجوي الوثيقة لمعايرة اتساع وعمق المعارف والمهارات األساسية المتعلقة
بتطبيق البيانات الساتلية.
سوف تستند متطلبات األداء التي تدعم هذه المهارات والمعارف على السياق المحدد للمنظمة ،ومتطلبات خدماتها
والبيانات الساتلية المتاحة لها .وتغطي الوثيقة النطاق الكامل للمتطلبات الممكنة من المهارات والمعارف .وسيحتاج أي
فرد لمجموعة فرعية واحدة من هذه المهارات والمعارف ،بحسب متطلبات وظيفته.

االستخدام الموصى به لهذه الوثيقة
تحدد الوثيقة مهارات التفسير الساتلية المطلوبة من المتنبئ الجوي .وهي التحدد الكيفية التي ينبغي بها تدريس األرصاد
الجوية الساتلية أو الترتيب الذي ينبغي أن تدرس به .إذ إن ذلك سيختلف وفقا ً لظروف عديدة مختلفة ،تشمل المهام
الوظيفية المحددة المطلوبة؛ سواء كانت ستدرس كجزء من دورة قصيرة ،أو دورات أولية كاملة ،أو تعليم مستقل؛ وما
إذا كانت ستعالج ك موضوع منفصل ،أو متكامل مع غيره من مصادر البيانات والنظريات كجزء من نهج لنظم األرصاد
الجوية ،أو توليفة من نظرية أولية لتدريس المعلومات الساتلية األساسية يعقبها نهج للنظم المتكاملة.
_____________
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المسودة 2

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مرجع النظام العالمي للرصد ،المجلد األول – الجوانب العالمية ،المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(( 2015 ،)WMOمطبوع المنظمة رقم )544
()http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544-v1-2015_en.pdf

-2

دليل النظام العالمي للرصد ،المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (( 2013 ،)WMOمطبوع المنظمة رقم
)http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_en.pdf( )488

-3

خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ( ،)WIGOSالطبعة ( 2014 ،2.9المرفق الخامس بالفقرة
 4.4.6من الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ( )EC-66على
.)http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_ar.pdf

-4

التقرير النهائي للدورة التاسعة لفرقة التنفيذ والتنسيق التابعة لنظم الرصد المتكاملة ( )ICT-IOSالتابعة
للجنة النظم األساسية ()2016
()http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_Report-REV2.pdf

الدليل الجديد لعمليات الرصد من على متن الطائرات
الحظت اللجنة أن فرقة الخبراء التابعة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد
المتكاملة والمعنية بالرصد على متن الطائرات قامت ،خالل الفترة بين الدورات ،بوضع دليل للرصد على متن
الطائرات ،يقدم إرشادات مستفيضة بشأن الرصد على متن الطائرات ونظام الرصد  ،AMDARكأحد مكونات المراقبة
العالمية للطقس ،والنظام  WIGOSوالنظام  .GOSوقامت الفرقة  ICT-IOSوفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج
والمعنية بتنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ( /)IPET-WIFIالفريق الفرعي المعني بالمواد التنظيمية،
باستعراض هذا الدليل وأوصت باعتماده ونشره منفصالً عن دليل النظام  ،GOSنظراً إلى حجمه الكبير وغير المتناسب
مع األقسام األخرى في دليل النظام العالمي للرصد ،وإلى التكلفة العالية المتوقعة لترجمته إذا أُدرج في هذا الدليل .ويُتاح
هذا الدليل باللغة اإلنكليزية فقط ،لكي يستعرضه أعضاء اللجنة ) (CBSقبل انعقاد الدورة ،وروعيت التعليقات المتلقاة في
النسخة المقدمة للموافقة عليه .وهذا الدليل ،الذي يُقصد به أن يحل محل مطبوع المنظمة رقم  ،958الدليل المرجعي
لنظام  ،AMDARسيُحال إليه ،رهنا ً بموافقة األعضاء عليه أثناء هذه الدورة للجنة النظم األساسية ،باعتباره إرشادات
تنظيمية ،في كل من مرجع النظام  ،GOSالجزء الثالث ،القسم  ،2.5محطات األرصاد الجوية على متن الطائرات ودليل
النظام العالمي للرصد ،الجزء الثالث ،القسم  .3.4وتوصي الفرقة  ICT-IOSبأن تقر لجنة النظم األساسية دليل الرصد
على متن الطائرات ،على النحو الوارد في المرفق بمشروع التوصية ) 1/3.1(4وتوصي المجلس التنفيذي للمنظمة
( )WMOباعتماده كإرشادات رسمية بشأن اللوائح ونشره كدليل مسلسل للمنظمة (.)WMO
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية داعمة للمقررات/التوصيات
ال تدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  )306المجلد  ،I.1المجلد  ،I.2المجلد ،I.3

-2

المبادئ التوجيهية بشأن إعداد الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOوإصدارها (مطبوع المنظمة رقم.)1127

1

القضايا التي تعالجها هذه الوثيقة وضميمتها

تهتم القرارات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة بالمحافظة على قدرة أعضاء المنظمة ) (WMOعلى
1.1
تبادل المعلومات بطريقة تتميز بالفعالية والكفاءة .وهذه القرارات والتوصيات تعالج الشفرات الجدولية ونماذج الشفرات
الجدولية الموثقة في المجلدين  I.2و I.3من مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  .)306واالرتحال من استخدام
الشفرات األبجدية العددية التقليدية محدد في المجلد  I.1من مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم .)306
2

التأكيد على أن نماذج الشفرات تستجيب للمتطلبات

) (WMOوإصدارها (مطبوع المنظمة رقم

تنص المبادئ التوجيهية بشأن إعداد الالئحة الفنية للمنظمة
2.1
 ،)1127الصفحة  28من الطبعة اإلنجليزية الصادرة في  2014على أنه "يتعيّن على اللجنة الفنية المعنية إنجاز دراسة

شاملة للمتطلبات والتحقق من أهميتها" قبل اقتراح أحكام فنية جديدة .في حال تمثيل البيانات ،يتعلق موضوع التحقق
بالرد على السؤالين" :هل تمثيل البيانات مناسب؟" و"هل يمثل المعلومات المطلوبة بشكل كاف؟".
تندرج تمثيالت البيانات الجديدة المقدمة في قرارات الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية
2.2
) (CBS-16تحت الفئات الثالثة التالية:
(أ)

توصية كاملة .تعالج هذه التوصية تمثيالت البيانات التي استعملتها بالفعل عدة منظمات في تبادل
المعلومات .وتقع السالسل الزمنية ) (TimeSeriesMLوالجزء األول والجزء الثاني من )(WaterML 2.0
ضمن هذه الفئة و ُتق ّدم كتوصيات إلدراجها في مرجع الشفرات (وهي مح ّددة في مشروع التوصية
) 2/3.3(1من هذه الوثيقة ومشروع التوصية ) 1/3.3(2من الوثيقة ) ،)3.3(2والشفرات الجدولية الداعمة
لمعيار البيانات الشرحية للنظام ) (WIGOSوتمثيل البيانات المتصلة بها ترد في التوصية ) 1/3.3(1من هذه
الوثيقة؛

(ب)

قرار يسمح باالستخدام التشغيلي األولي .يعالج هذا القرار تمثيالت البيانات الضرورية لتمثيل البيانات
التي تتطلبها احتياجات األحكام الجديدة لكن مجموعة التقارير المتنوعة المتاحة بشأنها بغرض اختبار
تمثيل البيانات هي مجموعة محدودة ،بيد أنه ال يوجد حاليا ً تمثيل بديل بشأنها ولغة الترميز (IWXXMM
) 2.0والتغييرات الداعمة للنموذج المنطقي للبيانات ) (METCEتقع ضمن هذه الفئة وهي معروضة
كقرارات تعترف بالتمثيالت من أجل استخدام تشغيلي أولي وتبحث عن تأكيد بالمراسلة لجدوى إدراجها
في مرجع الشفرات بعد تقييم لفعاليتها (وهي محددة في مشروع المقررين ) 4/3.3(1و) 5/3.3(1من الوثيقة
الحالية كما أن لغة الترميز ) (IWXXM 2.0محددة في مشروع التوصية مشروع المقرر ) 1/3.3(3في
الوثيقة )3.3(1), ADD. 1؛

(ج)

مقرر يسمح باالستخدام التشغيلي األولي .يعالج هذا المقرر تمثيل البيانات الجديدة التي توسع نطاق
المعلومات التي يمكن تمثيلها لكن ال يوجد بشأنها أي متطلبات قصيرة األجل تتطلب استخداما ً تشغيليا ً
للتمثيل .وتقع الطبعة الثالثة لشفرة ) (GRIBضمن هذه الفئة و ُتق ّدم كمقرر يسمح باالستخدام التشغيلي
األولي (وهي محددة في مشروع المقرر ) 2/3.3(1من الوثيقة الحالية).
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المسودة

1

ترد تعاريف )( (WaterML 2.0الوثيقة ) )3.3(2ولغة الترميز )( (IWXXM 2.0الوثيقة ) )3.3(3في وثيقتين
2.3
منفصلتين لتبسيط عملية تقاسمهما مع اللجان الفنية التي طلبت إدراجهما في مرجع الشفرات.
3

نشر الشفرات الجدولية

تلعب الشفرات الجدولية دوراً أساسيا ً في تمثيالت بيانات المنظمة ) .(WMOفهي تتيح مرونة نماذج
3.1
الشفرات الجدولية لتمثيل أنواع جديدة من البيانات دون أي تغييرات في شكل الشفرات بالذات ،كما تدعم تمثيالت لغة
الترميز  . XMLوالمجموعة المتنوعة من المعلومات التي ينبغي تمثيلها ،والنطاق المتوسّع باستمرار للمعلومات
الضرورية لدعم أنشطة األعضاء ،تؤدي إلى تد ّفق ّ
مطرد إلضافات إلى هذه الشفرات الجدولية .وقد اعترف المؤتمر
السابع عشر والمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين بهذه الحقيقة عن طريق توسيع نطاق المسار السريع ليشمل
ّ
ويؤخر نشرها .وفي سياق البدء
شفرات جدولية إضافية .ونشر الشفرات الجدولية في شكل وثيقة تقليدية يح ّد من تطبيقها
بشفرات جدولية داعمة للمجلد  I.3من مرجع الشفرات ،يُطلب من الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية تعيين
الموقع الشبكي  codes.wmo.intكتعريف موثوق للمداخل في الشفرات الجدولية واستثناء الجداول ذاتها من المجلد الثالث
من هذه الوثيقة .ومن الممكن تحميل لغة الترميز  XMLوملفات المتغيّرات المتفرقة بالفواصل من هذا الموقع الشبكي
الذي يمكن تحويله إلى أشكال تقليدية بدرجة أكبر.
4

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية

يبيّن الشكل  1النسبة المئوية للتقارير المتوقعة المق ّدمة إلى النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSمن طرف
4.1
المحطات في الشبكات السينوبتيكية اإلقليمية األساسية خالل الفترة  15-1نيسان/أبريل  .2016وتقارن األرقام عدد
التقارير في نماذج الشفرات الجدولية (السهم المشير إلى اليمين) مع عدد نماذج الشفرات األبجدية العددية التقليدية .ال
يظهر في األشكال سوى عدد التقارير؛ وال تؤخذ في االعتبار صالحية التقارير.

CBS-16/Doc. 3.3(1), DRAFT 1, p. 240

المسودة

1

الشكل  :1النسبة المئوية للتقارير المتوقعة المستلمة من محطات الرصد في الشبكات السينوبتيكية اإلقليمية األساسية
خالل فترة المراقبة  15-1نيسان/أبريل  .2016تقارير الرصد السطحي الصادرة من المحطات األرضية ) (SYNOPمبيّنة
في الشكل األعلى بينما تظهر تقارير ) (TEMPفي الشكل األسفل .السهم المشير إلى اليسار يقابل الشفرات األبجدية
العددية التقليدية ،بينما يقابل السهم المشير إلى اليمين تقارير نماذج الشفرات الجدولية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc.3.4(1), DRAFT 1, p. 11

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر /التوصة
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

قاعدة بيانات المالمح القطرية الخاصة

-2

المن ّسقون واالختصاصات

بالمنظمة (http://www.wmo.int/cpdb - )WMO

http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting
-3

مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم - )1060

-4

دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم - )1061

1

مقدمة

http://wis.wmo.int/WIS-manual

http://wis.wmo.int/WIS-guide

يشكلمرجع نظام معلومات المنظمة(((WISمطبوع المنظمةرقم1 060) ودليل نظام معلومات المنظمة
1.1
(مطبوع المنظمة رقم )1061أساس الممارسات واإلجراءات في نظام معلومات المنظمة .ويؤدي المنسّقون الوطنيون
والمواضيعيون دوراً هاما ً في االتصال بين األمانة واألعضاء ضمن نطاق اختصاصاتهم .ومع استمرار تطوّ ر نظام
معلومات المنظمة ،من المهم استعراض الالئحة الفنية واختصاصات المن ّسقين والحفاظ عليها لتظل مالئمة ومرجعية.
2

منسقين المعنيين بنظام معلومات المنظمة
تحديث مرجع نظام معلومات المنظمة واختصاصات ال ّ

تم استعراض كل من مرجع ودليل نظام معلومات المنظمة أثناء الدورة االستثنائية لعام  2014للجنة النظم
2.1
األساسية ونشر النسخات لعام  2015بعد أن وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والستين .ولكن يستمر نظام
معلومات المنظمة في التطوّ ر ويجب تحديث هذه المراجع واألدلة للحفاظ على فعاليتها .وترد أعاله وصالت إلى
المرجع والدليل الحاليين .وتعكس التحديثات الواردة إلى المراكز الحالة المتوقعة ابتدا ًء من تشرين الثاني/نوفمبر 2016
وقد تتطلب تحديثا ً إضافيا ً خالل الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية .وسيُطلب من اللجنة استعراض التحديثات
المدخلة على دليل نظام معلومات المنظمة على النحو الذي اقترحه فريق الخبراء المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات ( )OPAG-ISSواستعرضه فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية.
وكان هناك بعض الترشيد للمنسّقين الوطنيين أو المواضيعيين ولالختصاصات المرتبطة بهم بهدف تيسير
2.2
فعاليتهم .وسيُطلب من اللجنة استعراض األدوار المح ّدثة للمن ّسقين واختصاصاتهم على النحو الذي اقترحه فريق الخبراء
المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات (OPAG-ISS) واستعرضه فريق اإلدارة
التابع للجنة النظم األساسية.
ــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 3.4(2), DRAFT 1, p. 68

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي المختصر للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية (مطبوع المنظمة رقم )1140

-2

دليل نظام معلومات المنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم )1061

إرشادات بشأن البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة

)(WIS

طلبت الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية )( (2014الفقرة  3.2.19من المرجع  )1إلى الفريق المفتوح
-1
العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص ب ُنظم وخدمات المعلومات ( )OPAG ISSأن ينشئ دليالً رسميا ً للبيانات
الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة ) .(WISويُدخل مشروع التوصية ) 1/3.4(2هذه اإلرشادات في دليل نظام
معلومات المنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  .)1061وإضافة إلى تلك اإلرشادات ،سيستمر نشر إرشادات أكثر
تفصيالً على الموقع الشبكي للمنظمة (.)http://wis.wmo.int/MD_Index
إرشادات بشأن استخدام شبكة البث المباشر
يشكل البث المباشر للمعلومات من السواتل جزءاً رئيسيا ً من تقديم المعلومات قرب الوقت الحقيقي عن طريق
-3
نظام معلومات المنظمة ) .(WISويقدم دليل شبكة البث المباشر ) (DBNetمعلومات عن كيفية استخدام النظام بنجاح.
ويُقترح نشر ذلك الدليل بوصفه وثيقة قائمة بذاتها تيسيراً للصيانة ،ولكن ُتقترح اإلحالة إليه من دليل نظام معلومات
المنظمة )( (WMOمطبوع المنظمة رقم  ) 1061لكي يتسنى العثور عليه بسهولة .ويرد نص الدليل في الوثيقة CBS-
) ،ADD. 1 ،16/Doc. 3.4(2وهو مقدم في مشروع المقرر ) 1/3.4(2في تلك الوثيقة.
__________

CBS-16/Doc. 3.5, DRAFT 1, p. 50

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر /التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

مراقبة المراقبة العالمية للطقس –
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/wdm_monitoring.html

-2

مرجع النظام العالمي لالتصاالت )( (GTSمطبوع المنظمة رقم - )386
http://wis.wmo.int/GTS-manual

-3

دليل أمن تكنولوجيا المعلومات (مطبوع المنظمة رقم - )1115

-4

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

http://wis.wmo.int/GTS-security

http://wis.wmo.int/gts-vpn
-5

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية (مطبوع المنظمة رقم - )1140
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17161#.WCHrTU2QyZM

-6

تقرير المؤتمر السابع عشر (مطبوع المنظمة رقم - )1157
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=18833#.WCHrj02QyZM

-7

التقارير النهائية الجتماعات النظام العالمي المتكامل للرصد )- (WIGOS
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html

-1

مقدمة

يقدم مرجع النظام العالمي لالتصاالت )( (GTSمطبوع المنظمة رقم  )386وأدلته معلومات هامة بشأن
عمليات النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSومراقبته وأمنه .كما أنه يتضمن معلومات عن ممارسات المراقبة المتكاملة
للمراقبة العالمية للطقس.
-2

دليل المراقبة المتكاملة للمراقبة العالمية للطقس

من الناحية التاريخية ،ش ّكلت المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHالتابعة للنظام العالمي لالتصاالت
2.1
) (GTSموقعا ً فعاالً لمراقبة ما كان يتاح من رصدات النظام العالمي للرصد ) .(GOSوكانت الرصدات المفقودة في
المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsتشير إلى أن هذه الرصدات لم تنفذ أو لم يتم تبادلها بنجاح من خالل النظام
العالمي لالتصاالت ) .(GTSومن ثم ،فإن لمراقبة المراقبة العالمية للطقس ) (WWWغرضين ،أولهما هو التحقق من
مسار حركات التدفق والتغيير بين المراكز في النظام العالمي للرصد ) ،(GOSأما الغرض الثاني ،وهو األكثر وضوحا ً
لألعضاء ،فهو مراقبة النظام العالمي للرصد ) .(GOSوخضعت المسائل التي حددتها عملية المراقبة للمتابعة العملية
لضبطها .وكانت إحصاءات تلقي الرصدات تنشر على شبكة الويب ويرفع بها تقارير لدورات الهيئات التأسيسية.
وعلى مر السنين ،تطورت أيضا ً طريقة الحصول على البيانات وتحليلها ،بما في ذلك إعداد نظام متكامل
2.2
للمراقبة العالمية للطقس .ومع ذلك ،فإن النماذج العالمية للتنبؤ العددي بالطقس وتحليله قد طورت أيضاً ،من خالل
عملياتها لتمثل البيانات ،آليات للمراقبة واإلبالغ تتيح معلومات عن الرصدات التي تتضمن معلومات عن نظم
االستقبال ،بل وأيضا ً معلومات عن جودة الرصدات بما فيها االنحرافات.

CBS-16/Doc. 3.5, DRAFT 1, p. 51

المسودة

1

ومن منظور النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوبالنظر إلى النظام العالمي للرصد ) (GOSونظم
2.3
الرصد المساهمة األخرى ،فإن المراكز اإلقليمية لالتصاالت ال تسير بالضرورة في طريق نقل المعلومات بين نظم
الرصد والمستخدمين النهائيين .وعلى ذلك ،ينفذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSنظام مراقبة باالستناد إلى
عمليات التمثل الخاصة بالمراكز العالمية للتنبؤ العددي بالطقس ) .(NWPومع ذلك ،فإن مراقبة المراقبة العالمية للطقس
) (WWWلديها سجل تاريخي طويل في مجال إتاحة البيانات ،ومن ثم يوصى بمواصلة عمليات المراقبة التي تنفذها
المراقبة العالمية للطقس ) (WWWللمحافظة على استمرارية السجالت التاريخية والسجالت المستقبلية للمراقبة الجديدة
للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
النظام العالمي لالتصاالت )(GTS

وسيطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSاستعراض الملحق  I-5لمرجع
2.4
الذي يحدد مراقبة المراقبة العالمية للطقس ) ،(WWWوالدليل ذا الصلة به ليشمل محددات هوية محطات النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSوإحصاءات الرصدات كل ساعة ،كما سيطلب منها مواصلة عملية المراقبة المتكاملة للمراقبة
العالمية للطقس ) (WWWأربع مرات في السنة.
-3

تحديث المجلد  1لمرجع النظام العالمي لالتصاالت

)(GTS

يتضمن مرجع النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSالمراكز التي تش َّغل كمراكز إقليمية لالتصاالت
3.1
) ،(RTHsوكذلك مجاالت مسؤولياتها .فقد وردت المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsالتابعة للشبكة الرئيسة
لالتصاالت ) (MTNفي المجلد  ،1الجزء  ،Iالملحق  I-2والملحق  .I-3ووردت المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsالتي
ال تتبع الشبكات الرئيسة لالتصاالت ) (MTNفي المجلد  .2ومن ثم ،عقب صدور القرار  (Cg-17) 32الذي يتوقف
بموجبه العمل بالمجلد  2لمرجع النظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSسيطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSأن تنظر
في تحديث الملحق  I-2والملحق  I-3إلدراج المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsالتي ال تتبع الشبكات الرئيسة
لالتصاالت ).(MTN
وباإلضافة إلى النظر في المراكز اإلقليمية لالتصاالت ) (RTHsومجاالت مسؤولياتها ،سيطلب من لجنة
3.2
النظم األساسية ) (CBSاستعراض هيكل المسار المستقبلي للنظام العالمي لالتصاالت ) ،(GTSمع مراعاة دور الشبكة
الرئيسية لنظام معلومات المنظمة التي تربط بين جميع المراكز العالمية لنظام المعلومات ) (GISCsالتي ستكون
ضرورية لتلبية كل متطلبات التبادل الخاصة بشبكة األخطار التابعة لنظام معلومات المنظمة ).(WIS
-4

تحديث توجيهات النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSبشأن أمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والشبكة الخاصة االفتراضية ) (VPNواستخدام بروتوكول التحكم في اإلرسال /بروتوكول اإلنترنت

)(ICT

)(TCP/IP

يعتمد أمن وموثوقية نظم معلومات المنظمة ) (WMOعلى ضمان الحفاظ على النظم بصورة جيدة وتحديث
4.1
التوجيهات واإلجراءات الخاصة بالممارسات العملية باستمرار .وسيطلب من لجنة النظم األساسية ) (CBSاستعراض
التحديثات الهامة لمرجع النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSوأدلته ،بما في ذلك الملحق  II-15بشأن استخدام بروتوكول
التحكم في اإلرسال /بروتوكول اإلنترنت ) (TCP/IPفي النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSومطبوعي المنظمة رقم
 1115ورقم  1116ذوي الصلة بأمن تكنولوجيا المعلومات ) (ICTواستخدام الشبكات الخاصة االفتراضية ) (VPNفي
النظام العالمي لالتصاالت ).(GTS
ــــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 3.6(3), DRAFT 2, p. 9

المسودة

2

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

الوثيقة ) – CBS-16/Doc. 3.6(1المرجع المنقح للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

-2

الوثيقة ) – CBS-16/Doc. 3.6(2إدراج نوع جديد من المراكز في النسخة المنقحة لمرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ

-3

الوثيقة ) – CBS-16/INF. 3.6(3معلومات تدعم عملية مسح المركز القائمة التابعة للنظام العالمي
) (GDPFSفي إطار التسميات المناسبة الواردة في مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
) (GDPFSالمنقح
ـــــــــــــــــــــــــــ

)(GDPFS

CBS-16/Doc. 3.6(4), DRAFT 2, p. 5

المسودة

2

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:

الوثيقة

)CBS-16/INF. 3.6(4

ـــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 3.6(7), DRAFT 2, p. 8

المسودة

2

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

الوثيقة ) – CBS-16/Doc. 3.6(1المرجع المنقح للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

)(GDPFS

(مطبوع المنظمة رقم )485
-2

الوثيقة ) – CBS-16/Doc. 3.6(2إدراج نوع جديد من المراكز في النسخة المنقحة لمرجع النظام العالمي
لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485
ـــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 3.6(8), DRAFT 1, p. 5

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:

الوثيقة

)CBS-16/INF. 3.6(8

ـــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 3

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة

القرارت التي اعتمدها المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
الرقم في
الدورة

عنوان القرار

الرقم
النهائي
1

)1/2.5(5

تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ،بما في ذلك االختصاصات
المنقحة للجنة

2

)1/3.1(1

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات

3

)1/3.1(2

برنامج األرصاد الجوية للطيران

4

)2/3.1(3

تقرير الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية
بالكفاءات الالزمة للخدمات العامة في مجال الطقس

5

)1/3.1(3

برنامج الخدمات العامة في مجال الطقس

6

)1/3.1(5

متطلبات الكفاءة للمتنبئين بالطقس البحري

7

)1/3.1(7

إطار إدارة الجودة في المنظمة ()WMO

8

)1/3.1(8

تعديل األحكام المتعلقة بالكفاءات والمؤهالت في المجلد األول من الالئحة الفنية (مطبوع
المنظمة ( )WMOرقم  ،)49المجلّد االول

9

)1/3.2(1

محددات فهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة

10

)1/3.2(2

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015ومشاركة المنظمة ( )WMOفي
الشبكة الدولية لنظم اإلنذار المب ّكر باألخطار المتعددة

11

)1/4.1(1

نحو إنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل

12

)2/4.1(1

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن بدء العمل بمرجع النظام
العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع المنظمة رقم )485

13

)1/4.1(2

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ وأنشطة التصدي للطوارئ

14

)2/4.1(2

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

15

)1/4.1(4

برنامج المناخ العالمي

16

)2/4.1(4

تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة علم المناخ

)(2014

بشأن الالئحة الفنية فيما يتعلق

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 4

المسودة

الرقم
النهائي

1

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

17

)3/4.1(4

البرنامج المتكامل إلدارة الجفاف ()IDMP

18

)1/4.1(5

برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه

19

)2/4.1(5

مكتب النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية

20

1/4.2.1

برنامج المراقبة العالمية للطقس

21

2/4.2.1

إجراءات استيفاء المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتها

22

3/4.2.1

النظام العالمي للرصد

23

)1/4.2.2(1

مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

24

)2/4.2.2(1

تقرير الدورة االستثنائية ( )2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية للمنظمة
فيما يتعلق بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WMO

25

)1/4.2.2(2

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  ،)49المجلد األول  -الجزء األول  -النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة

26

)1/4.2.2(3

الالئحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم  - )49مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة

27

)1/4.2.2(4

بﺮنامج أدوات وﻃﺮق الﺮصﺪ

28

)2/4.2.2(4

تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد

29

)1/4.2.2(5

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية

30

)2/4.2.2(5

دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي تنسيق
الترددات الراديوية

31

)1/4.2.3(1

تقرير الدورة االستثنائية ( )2014للجنة النظم األساسية بشأن مراكز وشبكات نظام معلومات
المنظمة

32

)2/4.2.3(1

تقرير الدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية بشأن الالئحة الفنية المتعلقة بالنظام
العالمي لالتصاالت ،وإدارة البيانات ،ونظام معلومات المنظمة

33

)3/4.2.3(1

تقرير الدورة االستثنائية ( (2014للجنة النظم األساسية بشأن التوحيد القياسي لممارسات إدارة
البيانات

34

)1/4.2.3(2

تحديد معايير لنظم إدارة البيانات المناخية ومرجعيتها في نظام معلومات المنظمة

35

)2/4.2.3(2

اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد طويلة األمد

36

)1/4.2.3(3

تسمية المركز المعني ببيانات األرصاد الجوية البحرية والبيانات المناخية الخاصة
بالمحيطات في تيانيان ،الصين

((WMO

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 5

المسودة

الرقم
النهائي

1

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

37

)1/4.2.4(1

اإلعداد لنظم ساتلية جديدة

38

)1/4.2.4(2

خطة السنوات األربع لتنسيق المنظمة  WMOلألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي

39

1/4.2.5

النظام العالمي لرصد المناخ

40

)1/4.2.6(1

أنشطة المنظمة ) (WMOالقطبية وفي الجبال العالية

41

)2/4.2.6(1

شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية

42

)3/4.2.6(1

تعديالت على مرجع النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة رقم  ،)544المجلد الثاني،
الجوانب اإلقليمية  -المنطقة القطبية الجنوبية

43

)1/4.2.6(2

المراقبة العالمية للغالف الجليدي

44

)2/4.3(3

مشروع البحث والتطوير في مجال الطيران

45

)1/4.3(3

البرنامج العالمي لبحوث الطقس

46

)1/4.3(4

نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري

47

)2/4.3(4

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي

48

)1/4.3(5

النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية

49

)2/4.3(5

سنة التنبؤات القطبية

50

1/5.1

برنامج تطوير القدرات

51

1/5.2

برنامج التعليم والتدريب

52

2/5.2

االعتراف بمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) (WMOوإعادة تأكيدها

53

3/5.2

دراسة جدوى بشأن المجمّع العالمي للمنظمة

54

)1/5.3(2

)(GIPPS

)(YOPP

)(WMO

البرنامج الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSواألقاليم الجزرية األعضاء في
المنظمة )(WMO

55

1/5.4

البرنامج اإلقليمي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

56

1/6.2

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

57

1/6.5

مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مبادرة الشراكة القطبية الدولية

58

1/7.5

المطبوعات في الفترة المالية السابعة عشرة

)(WMO

)(IPCC

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 6

المسودة

الرقم
النهائي

1

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

59

1/7.8

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

60

)1/8.1(2

سياسة المنظمة ( )WMOالمتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية دعما ً لتنفيذ اإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

61

1/8

حوكمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ()GFCS

62

2/8

العالقات والتفاعالت بين المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ( )IBCSوالهيئات
)W
التأسيسية للمنظمة ( MO

63

3/8

الطاقة باعتبارها مجاالً إضافيا ً ذا أولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية

64

)1/8.1(3

إعداد إطار عمل قائم على النتائج بشأن دعم المنظمة ) (WMOلتنفيذ اإلطار العالمي
للخدمات المناخية )(GFCS

65

1/9.1

نحو نهج للمنظمة ) (WMOإزاء تحديات البيانات الناشئة

66

1/9.2

دعم المنظمة ( )WMOللخدمات المتطورة في مجال األرصاد الجوية للطيران

67

1/9.6

توجيهات المنظمة ) (WMOبشأن الشراكات مع القطاع الخاص

68

1/9.8

إنشاء أنشطة حضرية مشتركة بين القطاعات تابعة للمنظمة ()WMO

69

1/10.1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

70

10.2

الحد األقصى لإلنفاق للفترة المالية السابعة عشرة

71

1/10.3

إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للفترة

72

)1/11.1(1

استخدام الفائض النقدي الناجم عن الفترة المالية السادسة عشرة ()2015-2012

73

)1/11.1(2

خطة تمويل التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

74

)1/11.1(4

سلطة االقتراض القصير األجل

75

1/11.2

تقدير االشتراكات التناسبية ألعضاء المنظمة للفترة المالية السابعة عشرة

76

2/11.2

صندوق رأس المال العامل

77

1/11.4

عقد األمين العام

78

1/11.5

تعديل النظام األساسي للموظفين

79

)1/13.3(2

تعديالت على الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية – تقييد عدد واليات األمين
العام

2019-2016
)(2019-2016
2023-2020

)(ASHI

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 7

المسودة

الرقم
النهائي

1

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

80

)1/13.3(3

االختصاصات العامة لالتحادات اإلقليمية

81

1/13.5

الالئحة المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

82

1/13.6

استعراض قرارات المؤتمر السابقة

83

1/14.1

اإلعراب عن التقدير لألمين العام

القرارات التي اعتمدتها الدورة السابعة والستون للمجلس التنفيذي
الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

1

)1/3(4

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي للمنظمة
()WMO

2

)1/3(1

فريق الخبراء االستشاري التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني

3

)1/3(7

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين
القطبيتين وفي المناطق الجبلية العالية

4

)1/3(10

فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير القدرات

5

)1/3(8

الفريق العامل التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالحد من مخاطر الكوارث

6

)1/3(12

آلية تعزيز مساهمات المنظمة ( )WMOفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية ()GFCS

7

)2/3(12

فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة البيانات والمسائل الناشئة

8

)1/3(2

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

9

1/4

ميزانية فترة العامين

10

)1/5.5(1

البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام

11

)1/5.5(2

تعيين مراجع الحسابات الخارجي

12

1/5.6

القواعد الناظمة لدفع نفقات السفر وبدالت اإلقامة فيما يتعلق بغير موظفي المنظمة

13

1/6

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة

)(ICG-WIGOS
2017- 2016
2014

)(WMO

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 8

المسودة

1

القرارات التي اعتمدتها الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي
الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

عنوان القرار

1

1/4.1

دعم المنظمة ) (WMOالتفاق باريس

2

)1/5.1(1

خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
للفترة 2019-2016

3

)2/5.1(1

4

)1/5.2(1

5

)1/6.2(1

الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المناخية

6

1/8.3

المرفق العالمي لدعم القياس الهيدرولوجي

7

1/10.1

قاعدة بيانات المالمح القطرية

8

1/10.2

تعديل الالئحة الفنية للمنظمة ) ،(WMOالمجلد األول (مطبوع المنظمة رقم )49

9

2/10.2

تحديث اختصاصات فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب

10

1/18.1

البيانات المالية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام

11

1/18.2

جدول األنصبة المقررة لألعضاء للفترة

12

)1/19.2(2

إجراء المسار السريع إلدخال تعديالت على المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم
األساسية إدارتها

13

1/21

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة

)(WIGOS

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

التعديالت على التذييل باء من مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
(مطبوع المنظمة رقم )1060

2015

2019-2017

المقررات التي اعتمدتها الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي
الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

عنوان المقرر

1

1/1.2

تنظيم الدورة

2

1/2

النظر في التقارير

3

)1/3.1(1

آليات المنظمة WMOللحوكمة والتواصل مع المستخدمين بشأن الحد من مخاطر الكوارث
وخارطة طريق المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث

CBS-16/Doc. 4.1, DRAFT 1, p. 9

المسودة

الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

1

عنوان المقرر

4

)1/3.1(2

توصيف وفهرسة ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة بصورة منهجية والتوحيد
القياسي للمعلومات المتعلقة باألخطار

5

1/3.2.1

تقديم خدمات تنبؤ باألخطار المتعددة على أساس اآلثار وخدمات إنذار على أساس
المخاطر للجمهور

6

2/3.2.1

تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد ()CAP

7

1/3.2.2

مبادرة التنبؤ بالفيضانات

8

2/3.2.2

النظام اإلرشادي الخاص بالفيضانات الخاطفة

9

1/3.2.3

المشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي

10

1/3.2.4

تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ) (NMHSsفي توفير خدمات
التنبؤ واإلنذار باألعاصير المدارية على أساس اآلثار ،باتباع نهج اإلنذار المبكر باألخطار
المتعددة

11

2/3.2.4

تعزيز النظم المنسقة إقليميا ً للتنبؤ باألعاصير المدارية لتغطية كافة األعضاء المتضررين
بهذه األعاصير

12

1/3.2.6

التنبؤات واإلنذارات الخاصة باألرصاد الجوية البحرية

13

1/3.2.7

تقديم المساعدة للوكاالت اإلنسانية

14

)1/3.3(1

مشروع الطقس شديد التأثير

15

)1/3.3(2

تنفيذ األنشطة الحضرية المشتركة بين القطاعات التابعة للمنظمة ()WMO

16

1/4.2

إطار وآلية قائمان على النتائج ويركزان على بلدان معينة لمساهمات المنظمة ) (WMOفي
اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

17

1/4.3

الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ )(IPCC

18

1/4.4

تأييد مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة ( )CMIPللبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ()WCRP

19

)1/4.5(1

 (IGورقة مفاهيمية
نظام المعلومات العالمي المتكامل لغازات االحتباس الحراري ) 3IS

20

)1/4.5(2

تعزيز العالقة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
( )UNEPبشأن المسائل المتعلقة بتكوين الغالف الجوي
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المسودة

الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

1

عنوان المقرر
معالجة األولويات والثغرات التي حددها تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ لعام

21

1/4.6

22

2/4.6

استعراض خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلعام

23

1/4.7

إعداد مجموعة أدوات الخدمات المناخية

24

2/4.7

المنتديات الوطنية للتوقعات المناخية ( )NCOFsوالمنتديات المناخية الوطنية ()NCFs

25

1/4.8

تعزيز مراقبة المنظمة ) (WMOللمناخ وتقييمه

26

2/4.8

إدراج النصوص المحدثة بشأن المعدالت المناخية في دليل الممارسات المناخية (مطبوع
المنظمة رقم )100

27

3/4.8

تبادل البيانات والنواتج لتنفيذ نظام معلومات الخدمات المناخية

28

4/4.8

التنفيذ التشغيلي للتحديث الموسمي للمناخ العالمي

29

1/4.9

الدعم الذي تقدمه المنظمة ) (WMOلتنفيذ برنامج البحوث التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمعني بالتأثر بتغير المناخ وبآثاره والتكيف معه ) (PROVIAومشروع آثار تغير المناخ
على المستوى القطري )(CLICC

30

)1/5.1(1

المراكز اإلقليمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

31

)2/5.1(1

الصيغة األولية لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) (WIGOSلمساعدة
األعضاء على تنفيذ الالئحة الفنية للنظام WIGOS

32

)1/5.1(2

أفضل الممارسات لجاهزية المستخدم للجيل الجديد لسواتل األرصاد

33

)2/5.1(2

خطة السنوات األربع لألنشطة المتعلقة بالطقس الفضائي

34

)1/5.1(3

إقرار الطبعة الجديدة لألطلس الدولي للسحب (مطبوع المنظمة رقم )407

35

)1/5.1(4

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية برادارات الطقس التشغيلية

36

)1/5.1(5

المحافظة على طيف الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة البيئية ذات
الصلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

37

)1/5.2(1

التعديالت على مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  )306والتذييل جيم من مرجع نظام
معلومات المنظمة)( (WISمطبوع المنظمة رقم )1060

38

)2/5.2(1

وضع استراتيجية بشأن نظام معلومات المنظمة

39

)1/5.2(2

نظم إدارة البيانات المناخية وخطة الموارد إلنقاذ البيانات

2015

)(WIS

2016

)(WIGOS
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المسودة

الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

1

عنوان المقرر

40

)2/5.2(2

آلية اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد الطويلة األمد

41

1/5.3

تنفيذ القرار  (Cg-17) 60بشأن تبادل البيانات والنواتج المناخية والقرار  (Cg-17) 65بشأن
مسائل البيانات الناشئة

42

1/6

تنفيذ استراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات

43

1/6.1

خطة العمل – خدمات األرصاد الجوية للطيران

44

)1/6.1(2

المشروع المشترك بين اللجان لبحوث الطيران

45

)1/6.2(2

تنفيذ إطار الكفاءات في الخدمات العامة في مجال الطقس

46

1/6.3

التعاون بين لجنة علوم الغالف الجوي ( )CASولجنة األرصاد الجوية الزراعية ()CAgM

47

2/6.3

إعداد مشروع خدمات األرصاد الجوية الزراعية ()METAGRI

48

3/6.3

التعاون مع المؤسسات من أجل تنفيذ أنشطة لجنة األرصاد الجوية الزراعية

49

1/6.4

التقييم الفني لبرنامج األرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات

50

)1/7(1

دعم المراقبة العالمية للغالف الجليدي

51

)2/7(1

األنشطة في المناطق الجبلية العالية

52

)3/7(1

المراكز المناخية اإلقليمية القطبية

53

)1/7(2

سنة التنبؤات القطبية

54

)1/7(3

مبادرة الشراكة القطبية الدولية ()IPPI

55

1/8.1

تنفيذ نظام لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر

56

1/8.2

التنفيذ التشغيلي ألنشطة التحقق من التنبؤ

57

2/8.2

استراتيجية مساعدة األعضاء على تحسين استخدام التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPعالي
االستبانة وتنفيذ نظم تنبؤ ( )NWPمحدودة المنطقة

58

3/8.2

التداعيات والمتطلبات التشغيلية للتنبؤ القائم على اآلثار

59

1/8.3

الدورة الخامسة عشرة للجنة الهيدرولوجيا

60

1/8.4

الجوانب المتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية
وتشغيلها

)(CHy-15
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المسودة

الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

1

عنوان المقرر

61

)1/9(1

خطة تنفيذ البرنامج العالمي لبحوث الطقس للفترة

2023-2016

62

)1/9(2

خطة تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجوي للفترة

2023-2016

63

1/10.1

أولويات تطوير القدرات في الفترة

64

1/10.2

تجديد االعتراف بمعهد األرصاد الجوية األحيائية ) (IBIMETكمركز تدريب إقليمي تابع
للمنظمة )(WMO

65

2/10.2

توسيع نطاق مالمح البيانات الشرحية لنظام معلومات المنظمة ) (WISليشمل التعليم
والتدريب

66

3/10.2

النظر في ندوة المنظمة ) (WMOبشأن التعليم والتدريب لعام ( 2017الندوة الثالثة عشرة
بشأن التعليم والتدريب ))(SYMET-13

67

4/10.2

تقييم أثر برنامج المنح الدراسية للمنظمة

68

1/10.3

الفريق االستشاري لبرنامج الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )SIDSواألقاليم الجزرية
األعضاء ( )MITsالتابع للمنظمة WMO

69

1/11.1

حشد الموارد

70

)1/12(1

إسهام المنظمة ) (WMOفي خطة التنمية المستدامة لعام

71

)1/12(2

استعراض اتفاقات التعاون

72

)1/12(3

االعتراف بالمنظمات الشريكة

73

)1/12(4

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

74

)1/12(5

موقف المنظمة حيال مبادرة مستقبل األرض

75

)1/12(6

مجاالت التعاون الرئيسية بين المنظمة ( )WMOوالفريق المخصص المعني برصدات
األرض ()GEO

76

1/13

إطار إدارة الجودة في المنظمة ( – )WMOنهج على نطاق المنظمة ()WMO

77

1/14

خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية

78

)1/15(2

موضوع اليوم العالمي لألرصاد الجوية لعام 2018

79

)1/16.1(1

النظر في التقارير المتعلقة بالرقابة

80

)1/16.1(2

توصيات وحدة التفتيش المشتركة

2019-2016

)(WMO

2030
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المسودة

الرقم
النهائي

الرقم في
الدورة

1

عنوان المقرر

81

)1/16.2(1

هيكل الميزانية المحسّن

82

)1/16.2(2

إعداد الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ( )WMOللفترة 2023-2020

83

)1/16.2(3

دور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوعملها

84

1/16.3

استعراض الحوكمة

85

)1/17(1

األعمال التحضرية للمؤتمر الدولي للفوائد االجتماعية االقتصادية للمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs

86

)1/17(2

مشاركة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOفي تنظيم المؤتمر الدولي
لنظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة )(IC-MHEWS

87

1/18.3

خطة مؤقتة لتمويل االلتزام بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

88

)1/18.4(1

تعديالت على الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين

89

)1/18.4(2

جدول منقح لمرتبات الموظفين غير المصنفين على رتب واألجر الداخل في حساب
معاشاتهم التقاعدية

90

)1/18.4(4

عمليات إقرار التعيين والترقية والترشيح ونقل الموظفين وتمديد عقودهم في الفئة الفنية
وما فوقها

91

)1/18.4(5

تعيين نائب األمين العام واألمين العام المساعد

92

)1/19.1(1

جائزة المنظمة الدولية لألرصاد الجوية ( )IMOالحادية والستون والجوائز األخرى

93

1/19.2

خارطة الطريق لتعزيز إطار الالئحة الفنية للمنظمة

94

1/19.3

تعيين عضو (أعضاء) بالنيابة في المجلس التنفيذي

95

1/19.4

استعراض الهيئات الفرعية والهيئات األخرى التي ترفع تقاريرها إلى المجلس التنفيذي

96

1/20

نشر محاضرة علمية

97

1/21

استعراض قرارات المجلس التنفيذي السابقة
ـــــــــــــــــــــــــــ

)(ASHI

)(WMO
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المرجع:
تقرير الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد

المتكاملة ()ICT-IOS-9

مقدمة
تتألف أداة تحليل قدرة نظم الرصد واستعراضها )oscar.wmo.int ،OSCAR( من المكونات التالية:


األداة  / OSCARالمتطلبات ،وهي عبارة عن مستودع لمتطلبات المستخدمين الرصدية غير التكنولوجية
والمسجلة كميا ًبالنسبةلمجاالتالتطبيقالخاصةبالمنظمة( )WMO(انظر الوثيقة www.wmo-.)7.1
sat.info/oscar/observingrequirements؛



األداة  / OSCARالسطح التي تسجل البيانات الشرحية للنظام ( WIGOSأي وصف منصات الرصد واألدوات
الخاصة بها التي تسمح باستنباط قدرات نظم الرصد السطحية القاعدة) .وقد تم تطوير هذا المكون الجديد في
شراكة مع دائرة األرصاد الجوية السويسرية ( )MeteoSwissونشره في  2أيار /مايو  2016على الموقع الشبكي
التالي .https://oscar.wmo.int/surface/index.html :وفي إطار فترة انتقالية مدتها سنتين ،سيستبدل هذا المكون
تدريجيا ً المجلد ألف من مطبوع المنظمة رقم 9؛



تشكل األداة  / OSCARالفضاء التي تشمل جرداً لألدوات والبعثات والبرامج الساتلية ،وتقييما ً للمتغيرات التي
تكون األدوات قادرة على قياسها ،موضوع هذه الوثيقة .oscar.wmo.int/space

توفير الموارد لألداة

OSCAR

قدم الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة ( )OPAG-IOSتوصيات بشأن
واستعراضها ( .)oscar.wmo.int ،OSCARوعالوة على

الحاجة إلى توفير الموارد الكافية ألداة تحليل قدرة نظم الرصد
ذلك ،قدم المجلس التنفيذي توجيهات بشأن تخصيص الموارد لمواصلة تطوير األداة  / OSCARالسطح ،كجزء من
القرار  )EC-68( 2فيما يتعلق بخطة تنفيذ مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ( ،)WIGOSمن أجل أن
يدرج النظام أحكاما ً مالئمة لجميع مكونات النظام .WIGOS و ُتدعى اللجنة إلى اعتماد المقرر — (CBS-16) 5.4.1(2)/2
صيانة األداة  OSCARوتوفير الموارد لها في هذا الصدد.
اإلشراف على أداة تحليل قدرة نظم الرصد واستعراضها )OSCAR( 
اتخذت الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ( (CBS-Ext-2014قراراً بشأن المسؤولية المسندة في لجنة النظم
األساسية ( )CBSلتطوير األداة  OSCARواستعراضها (انظر المرفق بالفقرة  3.1.6من التقرير النهائي الموجز للدورة
االستثنائية للجنة النظم األساسية ( .)(CBS-Ext-2014ويجري حاليا ً اقتراح اعتماد هيكل عمل جديد للجنة ( )CBSفي
إطار الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة ( )OPAG-IOSبحيث ال
تعود فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بمسائل تنفيذ إطار النظم العالمية المتكاملة للرصد ()IPET-WIFI
موجودة ،فال تكون بالتالي قادرة على مواصلة أداء دورها فيما يتعلق باألداة  .OSCARوإضافة إلى ذلك ،اتخذ المجلس
التنفيذي في دورته الثامنة والستين قراراً بشأن االختصاصات الجديدة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظم العالمية المتكاملة للرصد ( )ICG-WIGOSوالتي تشمل اإلشراف على األداة  .OSCARوعليه ،هناك حاجة إلى
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المسودة

1

استعراض المسؤولية المسندة في لجنة النظم األساسية ( )CBSفيما يتعلق باإلشراف على األداة  OSCARواستعراضها.
و ُتدعى اللجنة إلى اعتماد المقرر  — (CBS-16) 5.4.1(2)/ 1المسؤوليات فيما يتعلق باإلشراف على أداة تحليل قدرة نظم
الرصد ( )OSCARواستعراضها هذا الصدد.

تقديم األعضاء للبيانات الشرحية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSوصيانتها في
األداة)OSCAR( 
هناك آليات أخرى لتقديم البيانات الشرحية ينبغي أخذها في االعتبار إلى جانب تقديم األعضاء مباشرة للبيانات الشرحية
بشأن نظم الرصد الخاصة بالنظام  WIGOSالتي يقومون بتشغيلها إلى األداة  ،OSCARوهي ‘1’ :نظام معلومات
محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( (https://gawsis.meteoswiss.ch/) )GAWSISبالنسبة لمحطات الرصد
الخاصة ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW؛ ’ ‘2قاعدة بيانات رادارات الطقس ( )WRDالتابعة للمنظمة
( (http://wrd.mgm.gov.tr/) )WMOبالنسبة لرادارات الطقس؛ و’ ‘3اللجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ( (http://www.jcommops.org) )JCOMMOPSفيما يتعلق بنظم األرصاد الجوية البحرية
واألوقيانوغرافية .والغرض من هذه اآلليات جميعها هو وصلها مباشرة باألداة  OSCARباعتبارها جزءاً من نظام
معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( ،)GAWSISأو عبر الوصالت البينية بين آلة وآلة أخرى ،مما يسمح
بالتالي لألعضاء بمواصلة استخدام هذه اآلليات القائمة.
وعلى وجه الخصوص ،استمرت المنظمة ( )WMOواللجان الفنية التابعة لها ،وهي لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات
وطرق الرصد ،في شراكة مع المرفق الحكومي التركي لألرصاد الجوية  ،(TSMS)في تشغيل قاعدة بيانات رادارات
الطقس ( )WRDوصيانتها.وتحتوي قاعدة البيانات اآلن على بيانات شرحية ألكثر من  900نظام من نظم رادارات
الطقس يقوم بتشغيلها  88بلداً عضواً في المنظمة ( .)WMOوأنشأت األمانة عملية رسمية للمنسقين الوطنيين للبيانات
الشرحية الخاصة برادارات الطقس من أجل صيانة البيانات الشرحية بصورة روتينية في قاعدة بيانات رادارات الطقس
( -)WRDانظر الموقع الشبكي  .http://www.wmo.int/pages/prog/www/WRO/index_en.htmlوتساهم قاعدة البيانات
هذه مساهمة مهمة في في موارد المعلومات للنظام  WIGOSولنظام المعلومات في المنظمة )WMO(كمصدر للبيانات
الشرحية للرادارات ،وسيتم استخدامها في المستقبل القريب إلنشاء وصيانة نظام األداة / OSCARالسطح الذي سيصبح
مستودعا ً للبيانات الشرحية الخاصة بجميع المحطات التي تساهم في النظام  .WIGOSوبما أن القصد من قاعدة بيانات
رادارات الطقس ( )WRDهو استخدامها كالوصلة البينية لتوفير البيانات الشرحية للنظام  WIGOSدعما ً لألداة OSCAR
/السطح ،فمن األهمية بمكان أن يقدم األعضاء البيانات الشرحية لرادارات الطقس الخاصة بهم إلى قاعدة بيانات
رادارات الطقس ( .)WRDويوصى أن يتم االعتراف بقاعدة بيانات رادارات الطقس ( )WRDبشكل رسمي أكثر
كمستودع للبيانات الشرحية المعينة من المنظمة ( )WMOلغرض البيانات الشرحية لرادارات الطقس ،وأن يتم تشجيع
األعضاء على تسمية المنسقين وصيانة البيانات الشرحية داخل قاعدة بيانات رادارات الطقس (.)WRD
ونظرت فرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة ( )ICT-IOSفي دورتها التاسعة في مسألة تقديم البيانات
الشرحية للنظام  WIGOSوصيانتها في األداة  ،OSCARوقررت تقديم توصية إلى لجنة النظم األساسية في دورتها
الحالية بهدف حث األعضاء على استخدام آليات جمع المعلومات القائمة (نظام معلومات محطات المراقبة العالمية
للغالف الجوي ( )GAWSISوقاعدة بيانات رادارات الطقس ( )WRDومركز دعم منصات الرصد التابعة للجنة الفنية
المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ( )JCOMMOPSوتجنب االزدواجية في التقديم المباشر
والمتوازي للبيانات الشرحية للنظام  )WIGOS(إلى األداة  .OSCARو ُتدعى اللجنة إلى اعتماد المقرر — (CBS-16) 5.4.1(2)/ 1
تقديم األعضاء للبيانات الشرحية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSوصيانتها في األداة
 OSCAR في هذا الصدد.
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المسودة

1

النسخة الجديدة لألداة  / OSCARالفضاء
تتوافر األداة  / OSCARالفضاء منذ أيلول /سبتمبر  ،2012وهي تسجل حاليا ً المراجع والتفاصيل المتعلقة بأكثر من
نموذج لألدوات من أكثر من  600ساتل ،وهي تسجل أكثر من  1000زيارة في اليوم في المتوسط .وتشمل التفاصيل
المتعلقة بالسواتل والمسجلة في قاعدة البيانات على سبيل المثال ،اسم الساتل وغرضه وكتلته وقوته ونوع مداره
وارتفاعه ووقت عبوره فوق خط االستواء وخط الطول الخاص به وتاريخ إطالقه وتاريخ نهاية عمله وحالته وترددات
االتصاالت والمعلومات المتعلقة بالوصول إلى البيانات .وتشمل التفاصيل المتعلقة باألدوات التي يتم تسجيلها في قاعدة
البيانات مثالً اسم األداة وغرضها وكتلتها وقوتها ونوعها ووصفها وأسلوب المسح واالستبانة ومجال الرؤية والتغطية
وحالتها وخصائصها الطيفية .وتوفر األداة  / OSCARالفضاء تفاصيل بشأن الحالة المنفردة لكل أداة ،مع وصالت
بالمعلومات المتعلقة بالمعايرة عندما يتيح مشغلو السواتل هذه المعلومات.

900

ويشمل مستخدمو األداة  / OSCARالفضاء الوكاالت الفضائية والباحثين والطالب ومراكز التطبيق والمستشارين .وهي
ُتستخدم كمرجع إلعداد التقارير والتخطيط للتطبيق وتحليل الثغرات وإعداد الدراسات حول الفوائد االجتماعية
االقتصادية وإدارة الترددات وما إلى ذلك.
وأتيحت النسخة الجديدة  2.0لألداة  / OSCARالفضاء إلكترونيا ً في أيلول /سبتمبر ( 2016انظر المرجع) .وهي تشمل،
من بين وظائف البحث الجديدة والمتعددة ،التقييمات القائمة على القواعد لمدى مالءمة سواتل االستشعار في دعم
عمليات تحليل الثغرات (على سبيل المثال ،حسب المتغير ونوع البعثة نظراً ألهمية كل واحد منهما في عملية
 .))RRRوتوفر هذه التحاليل لمحة عامة أولى للقياسات أو البعثات بمضي الوقت يمكن

االستعراض المستمر للمتطلبات (
أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمستخدمين ،باعتبارها مدخالت في االستعراض الدقيق .وتوفر التقييمات القائمة على
القواعد درجة من األهمية أو أداء متوقعا ً لكل أداة (انظر مثاالً على ذلك في الجدول  .)1وتصف القواعد التي تقوم عليها
التقييمات المواصفات التي يلزم أن تتوافر لدى أداة معينة لتقيس متغير ما ،مع مستوى محدد من الجودة .وهي تستند إلى
اعتبارات علمية تتعلق باالستشعار عن بُعد بصورة مستقلة عن أي أداة محددة ،مما يضمن موضوعية الطريقة .وتتسم
القواعد بالشفافية وينبغي أن يستعرضها الخبراء العلميين بانتظام.
بالنسبة لهذا
المتغير

مع هذا النوع من
األداة

درجة حرارة
سطح البحر

مقياس اإلشعاع
بالموجات الدقيقة

سرعة الرياح
الشمسية

كاشف الجزئيات

إذا صحت الظروف التالية
•

≥ قناتان لالستقطاب في النطاق  8-4جيغاهرتز

تكون العالقة في
هذه الحالة
جيدة جداً

• ≥ قناة واحدة لالستقطاب المتعدد في النطاق  12-8جيغاهرتز

•
•
•
•

• تكشف البروتونات بعدد يتراوح بين  0و  10ألف إلكترون
فلط
زاوية صلبة قدرها أكثر من  ،2πاتجاه الشمس
استبانة طيفية للطاقة <% 10
استبانة زاوية < sr 0.2π
استبانة زمنية < 10ثانية

ممتازة

الجدول  :1مثال عن القواعد المتعلقة بتقييم أهمية األدوات لقياس متغيرات محددة.
تتوافر أيضا ً وظيفة مبسطة لتحليل الثغرات تستند إلى أهداف البعثة وليس إلى القواعد في النسخة الجديدة  2.0لألداة
 / OSCARالفضاء .وقد صُممت األداة كذلك لدعم إدارة الترددات وتم إدخال وظائف محددة تتعلق بالترشيح والتصدير.
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المسودة

1

صيانة األداة  / OSCARالفضاء وإدارتها
توفر فرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية ) (ET-SATوفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية باستخدام السواتل
ونواتجها ( )IPET-SUPاإلشراف على األداة  / OSCARالفضاء كما ورد في الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية
( .(CBS-Ext)(2014ويتم تحديث المحتوى بانتظام استناداً إلى المدخالت التي تقدمها الوكاالت الفضائية ،بما في ذلك
التقارير إلى فريق التنسيق المعني بسواتل األرصاد الجوية ( )CGMSوفرقة الخبراء المعنية بالنظم الساتلية ).(ET-SAT
ولكن ،نظراً لحجم األداة وتعقيدها ،ورواجها بين األعضاء وضرورة إجراء عمليات تحديث واستعراض منتظمة
(لقواعد التحليل وما إلى ذلك) ،تدعو الحاجة إلى توافر عدد إضافي من هياكل الصيانة واإلدارة .وإذ قامت األمانة
بتقدير الموارد الالزمة ،فهي حاليا ً بصدد وضع هيكل إداري تعاوني يستند إلى فريق الدعم التشغيلي وفريق االستعراض
العلمي لألداة  / OSCARالفضاء .وسيتألف هذا الفريق األخير من خبراء ينتمون إلى أفرقة علمية دولية ،من قبيل الفريق
العامل الدولي المعني بالمسابير الرأسية الشغالة الخاصة بالساتل المخصص للرصد التلفزيوني باألشعة تحت الحمراء
( TOVSالمتعلق بالسبر) أو الفريق العامل الدولي المعني بالرياح (المتعلق بالرياح) أو الفريق المشترك بين البرامج
والمعني بمعلومات ونظم وخدمات الطقس الفضائي ( )IPT-SWISSالمتعلق بالطقس الفضائي .ويكون توفير الدعم
المعزز لألمانة ضروريا ً لصيانة هيكل اإلدارة المعني.
ويتوقع أن تزيد النسخة الجديدة لألداة  / OSCARالفضاء قيمة المعلومات الموفرة وموثوقيتها ،باعتبارها أداة مرجعية
لعملية االستعراض المستمر للمتطلبات ( )RRRوالدراسات والتطبيقات .وهي توفر إمكانية لتطبيقات التدريب (على
سبيل المثال العمل على القواعد المتعلقة بمتغير ما واألدوات االفتراضية) .ومن المتوقع أن تزيد أهمية األداة / OSCAR
الفضاء كمورد تعاوني ذي قيمة كبيرة بالنسبة لألوساط المعنية بالسواتل ،على نحو يتجاوز دورها األساسي المتمثل في
دعم عملية االستعراض المستمر للمتطلبات ( )RRRفي إطار النظام .WIGOS

التطوير والتنفيذ التشغيلي لألداة  / OSCARالسطح
الوحدة النمطية ألداة  OSCARالخاصة بقدرة نظم الرصد السطحية القاعدة والمعروفة باألداة  / OSCARالسطح عبارة
عن قائمة جرد شبكية لجميع محطات الرصد السطحية التي تساهم في النظام العالميالمتكامل للرصد التابع للمنظمة
( .)WIGOSوهي تشكل بصورة نموذجية تطوراً لمطبوع المنظمة ( )WMOرقم  ،9المجلد "ألف" -محطات الرصد،
وكتالوج المنظمة ( )WMOللمسابير الالسلكية (المجلد "ألف") .وهي تشمل البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالتي
يوفرها األعضاء وتسجل أيضا ً تواريخ المحطات .وتتسق البيانات الشرحية للنظام  WIGOSالمسجلة في األداة OSCAR
مع معيار البيانات الشرحية للنظام .WIGOS
وتعتبر األداة  / OSCARالسطح مجمعا ً واحداً للبيانات الشرحية الخاصة بأدوات الرصد السطحية القاعدة والمنصات،
فهي تغطي األرض والمحيطات .وبإمكان المستخدمين المرخص لهم أن يسجلوا التفاصيل المتعلقة بمحطة الرصد
الخاصة بهم وأن يقوموا بالنفاذ إليها وتحديثها في األداة  / OSCARالسطح من خالل وصلة بينية على الويب .وتسمح
الوصلة البينية بين آلة وآلة أخرى أيضا ً لألداة  / OSCARالسطح استيراد المعلومات من قواعد البيانات القائمة بطريقة
شبه آلية.
ُ
وطورت األداة  / OSCARالسطح في شراكة مع أمانة المنظمة ( )WMOو دائرة األرصاد الجوية السويسرية
( ) MeteoSwissمن خالل مذكرة تفاهم بتاريخ  2نيسان /أبريل  .2014وقد خصصت الحكومة السويسرية ودائرة
األرصاد الجوية السويسرية ( )MeteoSwissقدراً كبيراً من الموارد البشرية والمالية لغرض تطويرها .وخصصت أمانة
المنظمة ( )WMOكذلك بعض الموارد البشرية وكمية محدودة أكثر من الموارد المالية دعما ً لتطويرها .ويتم تشغيلها
ضمن البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في دائرة األرصاد الجوية السويسرية (.)MeteoSwiss

وتم تنفيذ األداة  / OSCARالسطح من الناحية التشغيلية في  2أيار /مايو .2016
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المسودة

1

االنتقال من مطبوع المنظمة ( )WMOرقم  ،9المجلد "ألف" إلى األداة

OSCAR

تشكل األداة  / OSCARالسطح اآلن المستودع الرسمي للبيانات الشرحية الخاصة بالنظام  ،WIGOSبما فيها تلك التي
تعتبر ضرورية ألغراض التبادل الدولي .وهي تستبدل بالتالي المجلد "ألف" منذ  2أيار /مايو  2016عندما تم تشغيل
األداة  / OSCARالسطح.
وكان األعضاء مدعوين إلى تسمية منسقين وطنيين لألداة  / OSCARالسطح قبل التنفيذ التشغيلي لألداة / OSCAR
السطح .ويتعين على المنسقين أن يسجلوا التفاصيل المتعلقة بمحطة الرصد الوطنية وأن يقوموا بعد ذلك بالنفاذ إليها
وتحديثها في األداة  / OSCARالسطح .وسيتم أيضا ً توفير وصلة بينية برمجية تطبيقية بين آلة وآلة أخرى في األداة
 / OSCARالسطح من أجل استيراد المعلومات من قواعد البيانات القائمة األخرى.
ويؤدي تشغيل األداة  / OSCARالسطح إلى النتائج التشغيلية التالية:
)(1

"إرث المجلد ألف "1ستستمر إتاحة تصدير األداة  / OSCARالسطح إلى المستخدمين النهائيين خالل سنتين.
وال يتضمن نسق الملف الخاص " بإرث المجلد ألف" جميع المجاالت التي يتضمنها نسق الملف المنفصل
التقليدي للمجلد ألف بما أنه يجب الحصول عليه انطالقا ً من األداة  / OSCARالسطح استناداً إلى نموذج
بيانات مختلف يتوافق مع معيار البيانات الشرحية للنظام WIGOS؛

)(2

يتعين أن يقوم المنسقون الوطنيون لألداة  / OSCARالسطح اآلن بتنفيذ التحديثات للمجلد ألف مباشرة
باستخدام الوصلة البينية على الويب لألداة  / OSCARالسطح؛

)(3

سيتوقف تعميم اإلخطارات المسبقة للتغيرات في مجال األرصاد الجوية والمتعلقة بعمل المراقبة العالمية
للطقس  METNOللمجلد ألف؛


)(4

تستبدل محددات الهوية في النظام  WIGOSاآلن األعداد الخمسة التقليدية لمؤشر المحطة.

1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/VolA-differences_v2-3.pdf
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المسودة

1

الشكل  :1الصفحة الرئيسية لألداة  / OSCARالسطح.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية ،التقرير النهائي المختصر مع القرارات ،مطبوع المنظمة
رقم 1157

-2

التقرير النهائي للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ،المقرر ) ،)EC-68( 1/5(1اعتماد خطة مرحلة ما قبل
تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSللفترة 2019-2016

-3

التقرير النهائي للدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ( ،ICT-IOS-9جنيف ،سويسرا،
نيسان /أبريل )2016

-4

التقرير النهائي للدورة الثانية لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها
التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة (،IPET-OSDE-2
جنيف ،سويسرا 14-11 ،نيسان /أبريل )2016

-5

التقرير النهائي لحلقة العمل السادسة للمنظمة ) (WMOبشأن أثر نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس
(شنغهاي ،الصين 13-10 ،أيار /مايو )2016

-6

خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد

-7

الفرقة المعنية بالرصدات من على متن السفن التابعة للجنة الفنية المشتركة ) ،(JCOMMالدورة الثامنة (،SOT-8
كيب تاون ،جنوب أفريقيا 24-20 ،نيسان /أبريل )2015

21-18

التوحيد القياسي لنظم الرصد من على متن السفن
الحظت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) ،ICT-IOS-9جنيف ،سويسرا 21-18 ،نيسان /أبريل
 ) 2016نتيجة الدورة الثامنة للفرقة المعنية بالرصدات من على متن السفن التابعة للجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
( ،SOT-8كيب تاون ،جنوب أفريقيا 24-20 ،نيسان /أبريل  ،)2015وجهود البرنامج السطحي البحري لشبكة الخدمات
األوروبية لألرصاد الجوية ) (E-SURFMARالتابعة لجماعة المصالح االقتصادية ) (EIGالتابعة لشبكة مرافق األرصاد
الجوية األوروبية ) (EUMETNETلتطوير نظام محطات األرصاد الجوية األوتوماتية المثبّتة على متن السفن التابع
للبرنامج السطحي البحري لشبكة الخدمات األوروبية لألرصاد الجوية الجديد ،المسمى ( EUCAWSمحطات األرصاد
الجوية األوتوماتية المشتركة األوروبية) .ويتضمن األخير مواصفات تصميم وتوصيات مفصلة .وقد صدرت وثائق
المناقصات الخاصة بالنظام  EUCAWSفي منتصف عام  2012وفي أعقاب تقييم مفصّل للعطاءات قررت شبكة مرافق
األرصاد الجوية األوربية ) (EUMETNETأن تضع اتفاقا ً إطاريا ً مع الجهة الصانعة المختارة .وبهدف تيسير التوحيد
القياسي لنظم محطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) (AWSوتوفير بيانات رصد متجانسة ذات نوعية معروفة ،وتيسير
صيانة هذه النظم من ِق َبل ضباط األرصاد الجوية بالموانئ ) ،(PMOsوافقت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم
الرصد المتكاملة ) ،)ICT-IOS-9من خالل مشروع التوصية المقترحة ) ،(CBS-16) 1/5.4.1(3على تشجيع األعضاء
على التعاون في هذا الجهد األوروبي.

CBS-16/Doc. 5.4.1(3), DRAFT 1, p. 21

المسودة

1

تقييم أثر تصميم نظم الرصد وتطويرها
توفر دراسات أثر الرصد ثروة من المعلومات ذات األهمية لتطوير النظام العالمي للرصد ) ،(GOSوتقنيات تجارب نظم
الرصد التقليدية ) (OSEوتجارب محاكاة نظم الرصد ) (OSSEتكمّلها ُنهج جديدة قائمة على الضم والمجموعات تساعد
على استنارة أنشطة تصميم الشبكات واالستثمار فيه .وقد واصل الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظم الرصد المتكاملة ) ،(OPAG-IOSال سيما من خالل أنشطة فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتصميم نظم الرصد وتطويرها ) ،(IPET-OSDEوالمقررين المعنيين بالتقييم العلمي لدراسات األثر ) ،(R-SEISوحلقات
العمل المنتظمة (كل أربع سنوات) بشأن أثر نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPمراقبة نتائج
تجارب نظم الرصد والدراسات التي أجرتها المراكز العالمية والوطنية للتنبؤ العددي بالطقس.
وقد قررت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ( )ICT-IOS-9تقديم التوصيات التالية إلى الدورة
السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ’1‘ :مواصلة تطوير وبحث أدوات تقييم أثر الرصدات القائمة على الضم
والمجموعات ،باعتبارها مكمّلة لتجارب نظم الرصد التقليدية )(OSEs؛ ‘ ’2إجراء تجارب نظم الرصد التقليدية التي
تدعم تعزيز فعالية الشبكات المركبة اإلقليمية؛ ‘ ’3إجراء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا )(NMHSs
تجارب نظم الرصد التقليدية ) (OSEsوتجارب محاكاة نظم الرصد ) (OSSEsلمعالجة األسئلة العلمية المحددة الواردة
في مرفق مشروع التوصية ).(CBS-16) 2/5.4.1(3
واستعرضت أيضا ً حلقة العمل بشأن أثر نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي بالطقس (شنغهاي ،الصين،
أيار /مايو) النتائج األخيرة للدراسات العالمية بشأن التنبؤات واألثر اإلقليمي وكذلك دراسات أثر تنبؤات الحساسية،
وقدمت عدداً من التوصيات ذات الصلة مشار إليها في التقرير النهائي لحلقة العمل.

13-10

النسخ المترجمة من خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد

)(EGOS-IP

اعتمد المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والستين من خالل القرار  (EC-65) 10خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية
للرصد ) ،(EGOS-IPاستجابة للرؤية المتعلقة بالنظام العالمي للرصد في عام  .2025والخطة عنصر هام من عناصر
االنتقال إلى النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSووثيقة رئيسية تقدم لألعضاء مبادئ توجيهية واضحة ومر ّتبة
وإجراءات موصى بها من أجل تحفيز تطوير نظم الرصد على نحو متسم بفعالية التكاليف لكي تلبي بطريقة متكاملة
متطلبات برامج المنظمة ) (WMOوالبرامج التي تشترك المنظمة في رعايتها .وتيسيراً لإلبالغ بالخطة ،وتنفيذ إجراءاتها
البالغ عددها ُ ،115ترجمت خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPوهي متاحة بخمس لغات للمنظمة
(الصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية).
ولكن الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOS-9الحظت وجود أخطاء في الترجمتين
اإلسبانية والفرنسية للخطة ) .(EGOS-IPوجدير بالذكر أن الوثيقة لم تحررها األمانة العامة للمنظمة ) (WMOبسبب
وضعها (أي أنها ال تحمل رقما ً من أرقام المنظمة  .)WMOومع ذلك ،اتفقت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم
الرصد المتكاملة ) (ICT-IOS-9على أنه من المهم ضمان تصحيح األخطاء ،وأوصت بأن يستعرض خبراء المنظمة
) (WMOوثائق المنظمة ) (WMOالمترجمة وأن يقرأوا تجاربها الطباعية ،ويخطروا األمانة العامة بنا ًء على ذلك.
وأوصت الدورة التاسعة لفرقة التنسيق بإثارة هذه المسألة في الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية ،مع دعوة
األمين العام إلى اتخاذ اإلجراء المالئم ،ودعوة األعضاء إلى إمكانية المساعدة في هذا الصدد على أساس طوعي.
ويُقترح في هذا الصدد مشروع المقرر ) ،(CBS-16) 1/5.4.1(3النسخ المترجمة من خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية

للرصد ).(EGOS-IP
الدراسة المقررة لتحليل خيارات تعزيز فعالية برامج رصدات الهواء العلوي التابعة للنظام العالمي للرصد

)(GOS

استجابة لإلجراء ( G10زيادة فعالية شبكة المسابير الراديوية) من خطة تنفيذ تطوير النظم العالمية للرصد
وفي أعقاب مناقشات وتخطيط أولي في الدورة الثانية لفرقة الخبراء التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة ) (OPAG-IOSوالمعنية بالرصدات السطحية ) (ET-SBOأعدت فرقة الخبراء

)(EGOS-IP
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المسودة

1

مسودة خطة لمشروع يهدف إلى تقييم أدلة أثر حدوث تغيّر محتمل على تشكيل شبكة المسابير الراديوية استناداً إلى
زيادة تكميلية لفعالية نظام الرصد التابع لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية من على متن الطائرات ) .(AMDARوقد
قُدم المقترح واس ُتعرض في الدورة الثانية لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها
) (IPET-OSDEوالدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOSووُ ضعت بعد ذلك خطط إضافية
للمضي ُقدما ً بالمشروع في حلقة العمل السادسة للمنظمة ) (WMOبشأن أثر نظم الرصد المختلفة على التنبؤ العددي
بالطقس (شنغهاي ،أيار /مايو  .)2016وترد خطة دراسة تعزيز فعالية المسابير الراديوية المقترحة المنقحة في مرفق
مشروع التوصية ) 3 (CBS-16)/5.4.1(3وتوصي فرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOSبأن تستعرض
لجنة النظم األساسية ) (CBSالخطة وتقرها.

زيادة دعم األعضاء في تنفيذ نظم األرصاد الجوية البحرية واألوقيانوغرافية
وضع فريق التنسيق المعني بالرصدات ) (OCGالتابع للجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMخطة عمل لخمس سنوات
) (2020-2015لتحقيق أوجه تآزر على نطاق شبكات الرصد ،والدفع قُدما ً باألنشطة التي تجري بين الدورات ،مع
مراعاة معالم رئيسية من قبيل الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة )( (JCOMMإندونيسيا ،نهاية عام  )2017والمؤتمر
الخاص برصدات المحيطات الذي سيُعقد عام  ،(OceanObs 19) 2019إلخ .وقد صممت خطة العمل على نحو يتماشى
مع إطار رصد المحيطات ) (FOO, 2009وهي مكملة لخطة فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية
).(OOPC
وتر كز خطة عمل فريق التنسيق المعني بالرصدات على أهداف أداء فرادى الشبكات وأوجه التآزر بين جميع الشبكات
للمساهمة في النظام العالمي لرصد المحيطات ،بما في ذلك ’1‘ :المتطلبات؛ و‘ ’2تطوير نظم الرصد وأفضل
الممارسات؛ ‘ ’3أداء نظم الرصد؛ و‘ ’4مقاييس نظم الرصد ،بما في ذلك المخاطر؛ و‘ ’5البيانات والمعلومات ومراقبة
النظم من خالل مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابعة للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية ) .(JCOMMOPSووضع فريق التنسيق المعني بالرصدات ) (OCGوفريق الخبراء المعني برصد
المحيطات لألغراض المناخية ) (OOPCمواصفات للشبكات من أجل كل شبكة لوصف قدرتها فيما يتعلق بالمتغيرات
األساسية للمحيطات ) (EOVsومقاييس لألداء .وستكون الخطوات التالية هي وضع مقاييس مشتركة بين الشبكات استناداً
إلى المتغيرات ذات الصلة .وتهدف هذه الممارسة إلى االتساق مع االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRالخاص
بالمنظمة ).(WMO
والنسبة المئوية إلتمام النظام األولي المر ّكب لرصد المحيطات لم تزد زيادة كبيرة منذ الدورة االستثنائية للجنة النظم
األساسية ) ،(2014إذ أنها أصبحت حوالي  66في المائة بعد أن كانت  62في المائة .ويشجَّ ع األعضاء على المساهمة في
منصات رصد المحيطات التي تعالج المتطلبات لدعم برامج المنظمة ).(WMO
وقد الحظت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) ،(ICT-ISO-9أثناء استعراضها توافر بيانات
برنامج القياسات األوتوماتية للهواء العلوي من على متن السفن ) (ASAPعلى نطاق العالم ،أن تغطية ذلك البرنامج
تركز أساسا ً على شمال المحيط األطلسي بفضل مساهمة شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
ببرنامجها للقياسات األوتوماتية للهواء العلوي من على متن السفن ) .(E-ESAPويوفر برنامج نظام إعادة بث بيانات
األرصاد الجوية من على متن الطائرات ) (ANDARأساسا ً بيانات المقاطع الرأسية للهواء العلوي فوق مناطق اليابسة.
وبينما أثارت دراسة شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETاألثر اإليجابي لبرنامج القياسات
األوتوماتية للهواء العلوي من على متن السفن التابع لشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (E-ASAPعلى التنبؤ
العددي بالطقس ) ،(NWPفقد أوصت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOS-9بما يلي:
‘ ’1توحيد أدلة ووثائق نتائج دراسات األثر على برنامج القياسات األوتوماتية للهواء من على متن السفن )(ASAP؛
و‘ ’2تشجيع األعضاء على زيادة تغطية برنامج القياسات األوتوماتية للهواء من على متن السفن ) (ASAPفي مناطق
المحيطات لتكمّل المصادر األخرى لبيانات الهواء العلوي.
واللجنة مدعوة إلى اعتماد مشروع المقرر ) (CBS-16) 3/5.4.1(3في هذا الصدد.
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المسودة

1

التدريب بشأن المسائل الرئيسية التي يتناولها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم
الرصد المتكاملة
قررت فرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOSفي دورتها التاسعة (جنيف ،سويسرا ،نيسان /أبريل
 ،)2016بعد أن استعرضت المجاالت الرئ يسية التي يتناولها الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص
بنظم الرصد المتكاملة من قبيل االنتقال إلى نماذج الشفرات الجدولية حيث يلزم تدريب ،أن تقدم مقرراً إلى اللجنة في
هذا الصدد .ويدعو مشروع المقرر خبراء الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد
المتكاملة إلى المساهمة في جهود التدريب في المستقبل حسب الحاجة ،مع اقتراح تعزيز تفاعل اللجنة مع االتحادات
اإلقليمية من خالل ضمان التمثيل اإلقليمي في فرق خبراء لجنة النظم األساسية ) .(CBSوقائمة المواضيع المتعلقة
بالتدريب التي هي موضع اهتمام مرفقة بمشروع المقرر المقترح ).(CBS-16) 2/5.4.1(3
إنشاء وتعيين المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة

)(WMO

كان هناك خالل فترة ما بين الدورتين تعاون وتواصل بين اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAوفرقة
خبراء لجنة النظم األساسية التابعة للمنظمة ) (WMOوالمعنية بنظم الرصد على متن الطائرات ) (ET-ABOبشأن إمكانية
إنشاء مركز عالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOتابع للمنظمة ) .(WMOوفي الدورة الثانية
لفرقة الخبراء  ،ET-ABOالتي عُقدت في الدار البيضاء ،المغرب ،في كانون األول /ديسمبر  ،2015قدم السيد Steven
 ،Pritchettممثالً للواليات المتحدة األمريكية ،عرضا ً إلى االجتماع بخصوص الوظائف التشغيلية لنظام استيعاب بيانات
ّ
تمثل األرصاد الجوية ) (MADISوقدراته وعرض ،من حيث المبدأ ونيابة عن اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي ) ،(NOAAأن يقدم النظام  MADISوظائف المركز  GDC-ABOالتابع للمنظمة ) (WMOفي إطار اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ،والمراكز الوطنية للتنبؤات البيئية ) ،(NCEPتحت إدارة مدير برنامج الرصد من على متن
الطائرات التابع للمرفق الوطني لألرصاد الجوية (الواليات المتحدة األمريكية).
والحقاً ،نظرت فرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة ) (ICT-IOSفي دورتها التاسعة (نيسان /أبريل  )2016في هذه
المسألة وأيدت المقترح ووافقت عليه بشدة .وقررت أنه ،من أجل الشروع في اإلنشاء المقترح للمركز ،GDC-ABO
ستلزم الخطوات التالية:
)(1

أن تتبادل المنظمة ) (WMOواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAرسائل الموافقة من حيث
المبدأ على دعم المفهوم ،استناداً إلى اختصاصات متفق عليها ورهنا ً بموافقة الهيئات التأسيسية المختصة في
المنظمة )(WMO؛

)(2

أن تنظر لجنة النظم األساسية التابعة المنظمة ) (WMOفي المسألة واالختصاصات المقترحة في دورتها السادسة
عشرة (تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2016وأن تقدم ،في حالة موافقتها ،توصية إلى المجلس التنفيذي للمنظمة
) (WMOبأن يشرع في اتخاذ اإلجراء الالزم؛

)(3

)(4

أن يعيّن المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOرسمياً ،في دورته التاسعة والستين (حزيران /يونيو  ،)2017في
حالة موافقته على المقترح ،اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAإلنشاء وتشغيل المركز
العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOالتابع للمنظمة )(WMO؛
أن تع ّد وتضع األمانة واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAمذكرة تفاهم متفقا ً عليها للقيام
رسميا ً بوضع دور المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة )(GDC-ABO
واختصاصاته وبتشغيله (تموز /يوليو .)2017

وقد واصل خبراء لجنة النظم األساسية وممثلو اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAبالتشاور مع
رئيس لجنة النظم األساسية ) ،(CBSالسيد  ،Fred Branskiالتعاون بشأن وضع متطلبات المركز  GDC-ABOوقاموا
بصياغة اختصاصات مقترحة له على النحو المبيّن فيما يلي.
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المسودة

1

وعرضت الواليات المتحدة األمريكية رسميا ً على أمين عام المنظمة ) (WMOأن تضطلع بدور تشغيل المركز العالمي
لبيانات الرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOالتابع للمنظمة ) (WMOبموجب اختصاصاته المقترحة ،وذلك
كمساهمة في أنشطة المنظمة ) ،(WMOمن خالل إنشائها في إطار اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )(NOAA
نظام استيعاب بيانات ُّ
تمثل األرصاد الجوية ).(MADIS
واللجنة مدعوة إلى اعتماد مشروع التوصية ) (CBS-16) 4/5.4.1(3في هذا الصدد.

االختصاصات المقترحة للمركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات التابع للمنظمة
يقدم المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات ) (GDC-ABOالتابع للمنظمة ) (WMOبما يلي:
)(1

االتصال حسب االقتضاء والتوصل إلى اتفاق مع فرق خبراء لجنة النظم األساسية المعينين بشأن تفاصيل
تشغيل ووظائف المركز GDC-ABO؛

)(2

تلقي أرشيف قاعدة بيانات بشأن جميع الرصدات من على متن الطائرات التي يجري بثها على نظام معلومات
المنظمة ) (WISوإخضاعه لمراقبة الجودة وتعهده ،إلى جانب البيانات الشرحية المطلوبة؛

)(3

توفير بيانات األرصاد من على متن الطائرات وبياناتها الشرحية المحفوظة ألعضاء المنظمة
ومستخدمي البيانات المعتمدين والمسجلين وفقا ً لسياسة البيانات الخاصة بمقدمي البيانات؛

)(4

إعداد وتعهد سجل المسائل المتعلقة بجودة البيانات والمرتبطة ببيانات الرصد من على متن الطائرات )،(ABO
واضعا ً في االعتبار تقارير مراقبة الجودة وتقييم الجودة التي ترد من مراكز المنظمة ) (WMOالمعينة للمراقبة
والريادة؛

)(5

القيام إلى أقصى حد ممكن باسترجاع قاعدة بيانات المركز العالمي لبيانات الرصد من على متن الطائرات
) (GDC-ABOوملئها بالبيانات العالمية التاريخية المتاحة عن الرصد من على متن الطائرات؛

)(6

تقديم تقرير إلى لجنة النظم األساسية على أساس سنوي بشأن اإلجراءات المتخذة والتقدم المحرز والشواغل
والتوصيات.

__________
عدد المرفقات:

1

)(WMO
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المسودة

1

مرفق
المساهمة المقترحة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة
في مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
اإلصدار
تعديالت على مرجع ودليل النظام
العالمي للرصد )(GOS

المواد اإلرشادية لتصميم شبكة
رصد )(OND

الرؤية الخاصة بعام  2040لنظم
الرصد الفضائية القاعدة

المعالم البارزة
-1

)(OPAG-IOS

إجراء الموافقة

استعراض الوضع في الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة

(ICT-

مالحظات

IPET-WIFI SG-RM  CBS-16
)EC (2017

)IOS-9
-2

إنجاز النسخة النهائية حتى نهاية حزيران /يونيو

-3

وضع توصية إلى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية

-4

اإلقرار من الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي

-1

إعداد مسودة من حلقة العمل الثانية بشأن تصميم نظم الرصد ) (OSDW-2في الدورة الثانية
لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها (IPET-
) OSDE-2والدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة )(ICT-IOS-9

-2

استكمال تحديث من الفريق الفرعي التابع لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية
بتصميم نظم الرصد وتطويرها ) ،(IPET-OSDEحزيران /يونيو 2016

-3

الموافقة بالبريد اإللكتروني من فرقة تنسيق التنفيذ لنظم الرصد المتكاملة

-4

وضع توصية إلى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية

-5

الدورة السادسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOS-6آذار /مارس )2017

-6

اإلقرار من الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي

-1

حلقة عمل في تشرين الثاني /نوفمبر

-2

مناقشة في الدورة الثانية لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتنسيق نظم
الرصد وتطويرها )(IPET-OSDE-2

-3

عرض مقدم إلى فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSفي حزيران/
يونيو 2016

2016

)(2017
IPET-OSDE ICT-IOS-9
CBS-16 ICG-WIGOS
)Editorial Board EC (2017

)(ICT-IOS

)(2017

2015

 IPET-OSDE CIMO-TECOفرقة الخبراء المعنية بنظم السواتل
 (ET-SAT) CBS-16 ICG-WIGOS-6هي المسؤولة عن العملية
إلى أن تنتقل إلى فريق التنسيق
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع
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المسودة

1

-4

إعداد وثيقة من أجل الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية

-5

عرض مقدم إلى المؤتمر الفني للجنة طرق وأدوات الرصد ) (CIMOبشأن أدوات وطرق
الرصد الخاصة باألرصاد الجوية والبيئية ) (CIMO-TECOفي أيلول /سبتمبر 2016
عملية تشاور أوسع نطاقا ً (فريق العمل المعني بالفضاء القطبي التابع لفريق الخبراء

-6

للمنظمة

)(ICG-WIGOS

التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات في المنطقتين القطبيتين
والمناطق الجبلية العالية ) ،(EC-PHORSفي أيلول /سبتمبر  ،2016لجنة السواتل لرصد
األرض ))... (CEOS
-7

الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية إلبداء مزيد من التعليقات

-8

إعداد النسخة الموحدة من أجل الدورة السادسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(ICG-WIGOS-6

-9

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOS-6آذار /مارس )2017

 -10النسخة المحدّثة من فرقة الخبراء المعنية بنظم السواتل ) (ET-SATفي نيسان /أبريل
2017

 -11تقرير الوضع للدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي

)(2017

 -12تقرير الوضع لفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSفي عام
الرؤية الخاصة بعام  2040لنظم
الرصد السطحية

2017

-1

وثيقة  Placeholderمن أجل الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية

-2

اجتماع فريق الصياغة ألعضاء فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم
نظم الرصد وتطويرها ) (IPET-OSDEفي أيلول /سبتمبر 2016

-3

عرض المؤتمر الفني ) (CIMO-TECOفي أيلول /سبتمبر  2016للوضع والخطط
والمواضيع الرئيسية

-4

حلقة عمل مع ممثلي النظم المكوّ نة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي
تشرين األول /أكتوبر  - 2016إعداد وثيقة معلومات من أجل الدورة السادسة عشرة
للجنة النظم األساسية

-5

الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية من أجل إبداء مزيد من التعليقات

-6

الفريق التوجيهي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي كانون الثاني /يناير
2017

 IPET-OSDE WIGOS-POفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج
 CBS-16  ICG-WIGOS-6والمعنية بتصميم نظم الرصد
وتطويرها ) (IPET-OSDهي
المسؤولة عن حلقة العمل التي تعقد
في أيلول /سبتمبر ،وبعد ذلك يكون
فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة (ICG-
) WIGOSهو المسؤول
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المسودة

الرؤية المجمّعة النهائية لنظم
الرصد المكونة للنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (WIGOSفي عام 2040

مفهوم شبكة الرصد األساسية
اإلقليمية ) (RBONوالمرجع
الخاص بالنظام العالمي المتكامل
1
للرصد )(WIGOS

1

انظر المزيد من التفاصيل في تذييل:

1

-7

معلومات الوضع لفريق الخبراء المعني باألعاصير المدارية في عام

-8

الدورة السادسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOS-6آذار /مارس) 2017

-9

الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي

-1

مسودة الرؤية المجمّعة بعد الدورة السادسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(ICG-WIGOS-6نيسان /أبريل  -أيار/
مايو 2017

-2

الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي

-3

حلقة عمل للتطوير المشترك للنسخة المجمعة في حزيران /يونيو  -تموز /يوليو

-4

استعراض اللجان الفنية وغيرها من الجهات المعنية في المنظمة ))WMO

-5

الدورة السابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOS-7آذار /مارس )2018

-6

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية

-7

الدورة السبعون للمجلس التنفيذي

-1

حلقة عمل في أيار /مايو ( 2017فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتنفيذ
إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(IPET-WIFIومكتب مشاريع النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOS-POوالنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GCOSواالتحادات
اإلقليمية)

-2

صياغة توصية من أجل الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية

-3

الدورة السادسة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة )( (ICG-WIGOS-6كانون الثاني /يناير )2017

-4

تشاور االتحادات اإلقليمية

-5

الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي

-6

الدورة السابعة لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل

2017

)(2017

)(2017

) ICG-WIGOS-6 EC (2017فريق التنسيق المشترك بين
اللجان والمعني بالنظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة
) (ICG-WIGOSهو المسؤول

2017

2018

)(2018
IPET-WIFI WIGOS-PO
ICG-WIGOS-6

)(CBS-16

)(2017

https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/meetings/ICG-WIGOS-5/ICG-WIGOS-5_Doc-5.2(1)_WRM.docx
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المسودة
للرصد التابع للمنظمة

فرقة العمل المعنية بنظام مراقبة
جودة بيانات النظام WIGOS
()WDQMS
األداة

OSCAR

1

)(2018) (ICG-WIGOS-7

-7

الدورة السبعون للمجلس التنفيذي

-8

المؤتمر الثامن عشر

-1

مدخالت من فرقة الخبراء المعنية بنظم الرصد السطحية ) (ET-SBOفي عمل فرقة
العمل المعنية بنظام مراقبة جودة بيانات النظام (TT-WDQMS) WIGOS

)(2018

)(2019

ستقوم األمانة بصياغة مقترح

 -1الفضاء
 -2السطح
 -3الموارد المطلوبة للتحليل

__________
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

حلقة عمل بشأن شبكة الرصد األساسية اإلقليمية ()RBON

-2

الوثيقة

EC-68-d05-1(1)-WIGOS-approved_ar.docx

مقدمة
انعقدت حلقة العمل بشأن شبكة الرصد األساسية اإلقليمية بمقر أمانة المنظمة في جنيف ،سويسرا ،في الفترة من  18إلى
 20أيار /مايو  .2016ورأس حلقة العمل الدكتور  ،Jochen Dibbernالرئيس المشارك للفريق المفتوح العضوية المعني
بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة والتابع للجنة النظم األساسية التابعة للمنظمة .CBS/OPAG-IOS
ومع مراعاة التوجيهات المقدمة م ن فرقة الخبراء الثانية المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها
والتابعة للجنة النظم األساسية  ،CBS/IPET-OSDE-2والفرقة التاسعة للتنفيذ والتنسيق المعنية بنظم الرصد المتكاملة
( )ICT-IOSواستناداً إلى المناقشات الثرية والمثمرة ،واصلت حلقة العمل توضيح مفهوم الشبكة .RBON
وقد قررت الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ( )Cg-17مواصلة تطوير النظام  WIGOSأثناء
مرحلة ما قبل التشغيل باعتباره أحد األولويات االستراتيجية للمنظمة في الفترة  ،2019-2016مع التركيز على التنفيذ
على الصعيدين اإلقليمي والوطني .وفي إطار التنفيذ اإلقليمي للنظام  ،WIGOSيتم إدخال الشبكة  RBONلتحل محل
الشبكتين  RBSNو RBCNالحاليتين.
وسيتم بحلول نهاية عام  2017صياغة المعايير والتوصيات المقابلة المدعومة بأفضل الممارسات وإجراءات تنفيذ الشبكة
 RBONمن قبل جميع االتحادات اإلقليمية ،ودمجها في الطبعة الجديدة من مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160في .2019
ـــــــــــــــــــــــــــ

CBS-16/Doc. 5.4.1(5), DRAFT 1, p. 4

المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقرر
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

اجتماعات وتقارير الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية (– )SG-RFC
http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html

-2

نتائج الدورة األولى لالجتماع التحضيري للمؤتمر الخاص بالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en – )CPM19 1( )WRC-19( 2019

-3

استراتيجية المنظمة ( )WMOلتنسيق الترددات الراديوية ()http://wis.wmo.int/doc=2301

-4

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

-5

كتيب المنظمة (/)WMOاالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUبشأن "استخدام الطيف الراديوي ألغرا
األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها"

-1

مقدمة

أشادت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي ( )EC-68بلجنة النظم األساسية ( )CBSواألعضاء
1.1
الستجابتهم بشكل جيد إلى القرار  )EC-65( 9مما أدى إلى تحقيق نتائج ناجحة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام  .)WRC-15( 2015غير أنها أشارت إلى استمرار وجود تهديد على الترددات التي تستخدمها نظم الرصد
واالتصاالت التابعة للمنظمة ( )WMOوإلى أن عمل الفريق  SG-RFCال يزال نشاطا ً هاماً .وطلب المقرر )EC-68( 36
من لجنة النظم األساسية ( )CBSمواصلة التحضير المكثف للمؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الراديوية – – WRC-19
وفقا ً للقرار .)Cg-17( 29
-2

استراتيجية المنظمة ( )WMOلتنسيق الترددات

يرد نهج المنظمة ( )WMOفيما يتعلق بتنسيق الترددات في استراتيجية المنظمة ( )WMOلتنسيق الترددات
2.1
الراديوية (الوثيقة ) .)EC-65/INF. 4.4(2واالستراتيجية يدعمها مطبوعان هامان :دليل المشاركة في تنسيق الترددات
الراديوية (مطبوع المنظمة رقم  )1159والكتيب المشترك بين المنظمة ( )WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
بشأن "استخدام الطيف الراديوي ألغرا األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها".
وال تزال المشاركة في عمليات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية نشاطا ً أساسيا ً من أنشطة الفريق
2.2
 ،SG-RFCيدعمها العمل عن كثب مع مديري الترددات بالمرافق الوطنية ( )NMHSsوالسلطات الوطنية المعنية
باالتصاالت من خالل أنشطة مثل الحلقة الدراسية المشتركة بين االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوالمنظمة ()WMO
التي عُقدت في عام  2009بشأن استخدام الطيف الراديوي في مجال األرصاد الجوية ،عقب إصدار طبعة  2008من
الكتيب المشترك بين المنظمة ( )WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUويخطط الفريق  SG-RFCلتكرار حلقة
العمل هذه باستخدام الدليل الجديد بشأن تنسيق الترددات الراديوية (مطبوع المنظمة رقم  )1159وكتيب مح ّدث مشترك
بين االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوالمنظمة ( )WMOجاري مراجعته حاليا ً من جانب الفريق  SG-RFCولجنة
الدراسات  7التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUوسيُحدد موعد عقد حلقة العمل هذه على نحو يجعلها مكملة
لألعمال التحضيرية الوطنية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .)WRC-19( 2019

CBS-16/Doc. 5.4.1(5), DRAFT 1, p. 5

المسودة
-3

1

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-15( 2015

كانت هناك عشرة بنود من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
3.1
تتعلق بنطاقات الترددات أو بمسائل ذات أهمية أساسية بالنسبة للمنظمة ( .)WMOوهناك ستة بنود أخرى من بنود
جدول أعمال ذلك المؤتمر كان من المحتمل أن يكون لها أثر على مصالح المنظمة ( ،)WMOإما بسبب نطاقها المفتوح
الواسع فيما يتعلق بنطاقات الترددات قيد الدراسة ،وإما فيما يتعلق بمصلحة عامة محتملة .وموقف المنظمة ()WMO
بشأن بنود جدول األعمال الستة عشر هذه ورد بيانه بالتفصيل في تقرير ُقدم إلى المؤتمر  WRC-15من خالل األمين
العام لالتحاد الدولي لالتصاالت (( )ITUالوثيقة  )WRC-15/33بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة .وستظل نسخة من
موقف المنظمة ( )WMOمتاحة على اإلنترنت في الموقع الشبكي .http://wis.wmo.int/doc=2307
وقد مثلت األمانة المنظمة ( )WMOفي المؤتمر  ،فضالً عن خمسة من أعضاء الفريق  SG-RFCمن
3.2
البرازيل ،وفرنسا ،وألمانيا ،وسويسرا ،والمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ()Eumetsat
وشبكة مرافق األرصاد األوروبية ( .)Eumetnetورأس الوفد الدكتور وينتيان تشانغ .وشارك ثمانية أشخاص آخرون
في فريق دعم المنظمة ( ،)WMOمع أنه لم يكن باستطاعتهم تمثيل المنظمة ( .)WMOوهذا النهج ،الذي ثبتت فعاليته
أيضا ً في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،)WRC-12( 2012كان ضروريا ً من أجل ضمان التمثيل في أفرقة
العمل واالجتماعات التي كانت ُتجرى على التوازي خالل مدة المؤتمر التي امتدت ألربعة أسابيع.
-4

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-19( 2019

حُدد ستة عشر بنداً من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-19( 2019؛ من
4.1
األرجح أن تكون ثمانية منها مهمة للمنظمة ( ،)WMOعلى الرغم من أنه سيكون على الفريق  SG-RFCمراقبة بع
المسائل األخرى والمسائل الفرعية التي لم تح ّدد بالضبط ما هي النطاقات التي ستتأثر.
ومع أن عدد بنود جدول األعمال ذات الصلة المباشرة بالمنظمة ( )WMOأقل مما كان عليه الوضع أثناء
4.2
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،)WRC-15( 2015فإن هذه البنود موزعة على مجموعة أوسع من لجان
الدراسات التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUوستكون االتصاالت المتنقلة الدولية (البند  1.3من جدول األعمال)،
التي تنظر اآلن في الترددات فوق  6غيغاهيرتز ،مسألة رئيسية مرة أخرى ،ال سيما الترددات التي تدور حول 30
غيغاهيرتز .ومرة أخرى ستكون الشبكة المحلية لالتصاالت الراديوية ( )RLANالتي تعمل في المدى  5غيغاهيرتز
مسألة رئيسية يجب معالجتها.
وإيجازاً ،يتبين من استعرا أولي لجدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
4.3
( )WRC-19أن عمليات رصد األر معرّضة مرة أخرى لخطر شديد .وسوف يستعر الفريق  SG-RFCبنود
جدول األعمال بالتفصيل ويُعد ورقة مبدئية بشأن موقف المنظمة ( )WMOتسلط الضوء على الجوانب الهامة لكل بند
من هذه البنود.
2019

-5

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-23( 2023

للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-23( 2023بالفعل ثالث مسائل موضع اهتمام بالنسبة
5.1
للمنظمة ( ،)WMOوالمسألة الرئيسية بينها هي تحديد تردد ألنشطة الطقس الفضائي التي أطلقتها المنظمة (.)WMO
ويمثل إدراج الطقس الفضائي على جدول األعمال خطوة هامة لضمان إمكانية أن تنال احتياجات الطيف الراديوي لهذا
المجال من مجاالت نشاط المنظمة ( )WMOدعما ً من نشاط لجنة النظم األساسية ( )CBSفي مجال تنسيق الترددات
الراديوية.
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هيكل الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات الراديوية ( )SG-RFCوعمله

للفريق  SG-RFCآلية عمل فعالة إلى حد كبير بمشاركة نشطة من أعضاء أساسيين ومنتسبين يمثلون
6.1
مجموعة من مجاالت الخبرة في إدارة الترددات.
ويتسنى تنسيق أعمال الفريق  SG-RFCمع أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUمن خالل جهات
6.2
اتصال رئيسية في كل اجتماع من االجتماعات اإلقليمية إلدارة الترددات باالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية للمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية لالتحاد .ويشمل ذلك :االتحاد اإلفريقي
لالتصاالت ()ATU؛ وجماعة آسيا والمحيط الهادي لالتصاالت ()APT؛ والمؤتمر األوروبي إلدارات البريد
واالتصاالت ()CEPT؛ ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ()CITEL؛ والكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت
( .)RCCبيد أن الفريق  SG-RFCليست به أي جهة اتصال أو تمثيل من الفريق العربي إلدارة الطيف (.)ASMG
وللفريق  SG-RFCأيضا ً روابط قوية وتنسيق جيد مع الجهات األخرى ذات الصلة باستخدام جهات
6.3
االتصال أو األفرقة الخاصة بأعضائه .ومن بين هذه األفرقة :فريق التنسيق المعني بسواتل األرصاد الجوية ()CGMS؛
وفريق تنسيق الترددات الفضائية ()SFCG؛ ولجنة أدوات وطرق الرصد (.)CIMO
وكما هو محدد في استراتيجية المنظمة ( )WMOلتنسيق الترددات الراديوية ،إن التفاعل مع لجان دراسات
6.4
االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUومجموعات االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUذات المصالح الخاصة المذكورة أعاله،
ظل وسيبقى عامالً حاسما ً في نجاح أعمال الفريق  .SG-RFCومن الضروري أن يلتقي الفريق بانتظام في أوقات تكمل
عمل االتحاد ومجموعات االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUذات المصالح الخاصة .وتشدد االستراتيجية أيضا ً على
أهمية تحديث الكتيب المشترك بين المنظمة ( )WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUبشأن استخدام الطيف الراديوي
في مجال األرصاد الجوية ،وكذلك دليل المشاركة في أنشطة تنسيق الترددات الراديوية .وهذان المطبوعان على درجة
كبيرة من الفائدة إبان معالجة أعضاء المنظمة ( )WMOواالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUلمسائل المراقبة البيئية طبقا ً
للقرار  )Cg-17( 29للمنظمة ( )WMOوالقرار  )WRC-12( 673ألعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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معلومات أساسية تدعم المقررات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

النظام العالمي للمناخ :االحتياجات الخاصة بالتنفيذ )" (GCOS-200خطة التنفيذ"؛

-2

حالة النظام العالمي لرصد المناخ

((GCOS-195

مقدمة
ثمة حاجة ملحة إلى تحسين الرصدات المناخية على النطاق العالمي .ومع أن النظام القائم قد أثبت فعاليته في دعم علم
المناخ وتطوير السياسات المرتبطة به ،بما في ذلك اتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ( ،)UNFCCCفإن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه يؤدي إلى احتياجات جديدة وملحة .وال تزال
الثغرات في نظام الرصد قائمة على المستوى اإلقليمي .وتتطلب تلبية احتياجات التكيف إجراء رصدات محلية تستهدف
الحد من المخاطر المحلية المحددة من قبيل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر
والعواصف.
وقد اعترفت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCمنذ عام  1997بالنظام العالمي لرصد المناخ

( )GCOSباعتباره البرنامج الذي يقود تحسين الرصدات المنهجية سعيا ً إلى تلبية احتياجات االتفاقية .واعترفت المنظمة
( )WMOأيضا ً باألهمية الجوهرية للنظام ( )GCOSفي اإلطار العالمي للخدمات المناخية (.)GFCS
واستعرض النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSالنظام العالمي الحالي لرصد المناخ وحدد اإلجراءات الالزمة لتحسين
الرصدات المناخية .ويرد وصف لهذه اإلجراءات في خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ (.)GCOS
وسيتعين أن تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsبتنفيذ العديد من هذه اإلجراءات وسيحتاج
األعضاء إلى اإلرشاد والدعم لتحقيق هذه الغاية .وقد أجرت المرافق الوطنية ( )NMHSsبالفعل العديد من الرصدات
المناخية في مجاالت مثل علوم الفيزياء المتصلة بالغالف الجوي وتركيب الغالف الجوي والهيدرولوجيا وعلم الجليد.
وينبغي أن يستمر هذا األمر وأن يتم تعزيز دور المرافق الوطنية ( )NMHSsفي إجراء الرصدات المناخية .وسيلزم
أيضا ً التعاون مع نظم الرصد األخرى من قبيل النظم التي تركز على المحيطات أو الغالف الحيوي.
وتعتبر الرصدات المناخية إسهاما ً جوهريا ً في الخدمات المناخية وقد اعترف اإلطار العالمي للخدمات المناخية
بالدور الذي يؤديه النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSفي تنسيق احتياجات الرصد وتقييمها وتحديدها.

()GFCS

وسيحتاج بعض األعضاء إلى الدعم في تنفيذ هذه اإلجراءات ،ال سيما في المناطق المعرضة للخطر ،وإلى دعم
األعضاء اآلخرين والجهات المانحة.

النظام العالمي لرصد المناخ

()GCOS

يتمثل هدف النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSفي تقديم معلومات شاملة بشأن النظام الكلي للمناخ،
-1
بحيث تشارك فيه طائفة متعددة التخصصات من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،والعمليات في الغالف
الجوي وفي المحيطات والهيدرولوجيا وعمليات الغالف الجليدي والغالف األرضي .وقد أقيم النظام ( )GCOSعلى
النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WIGOSوالنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSالمشترك بين
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس
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الدولي للعلوم ،وعلى عدد من نظم الرصد األخرى القائمة على مجاالت محددة ونظم الرصد المخصصة للبحوث
والشاملة لعدة مجاالت ونظم الرصد التشغيلية .وهو يشمل العناصر الموقعية وعناصر االستشعار عن ُبعد على حد
سواء ،مع مكوناتها الفضائية القاعدة التي تنسقها لجنة السواتل لرصد األرض ( )CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية ( .)CGMSوالقصد من النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSهو تلبية الطائفة الكاملة من المتطلبات
الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ وبالرصدات المتصلة بالمناخ.
والنظام العالمي لرصد المناخ الذي تستضيفه المنظمة ( )WMOعبارة عن مبادرة مشتركة بين المنظمة
-2
( )W MOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
والمجلس الدولي للعلوم (.)ICSU
واعترفت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCمنذ عام  1997بالنظام العالمي
-3
لرصد المناخ ( )GCOSباعتباره البرنامج الذي يقود تحسين الرصدات المنهجية سعيا ً إلى تلبية احتياجات االتفاقية (انظر
على سبيل المثال مقررات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (/8 )UNFCCCم أ 3و /14م أ 4و /9م أ.15
واعترفت المنظمة ( )W MOأيضا ً (القرار  - )Cg-17) 39النظام العالمي لرصد المناخ) باألهمية الجوهرية للنظام ()GCOS
في اإلطار العالمي للخدمات المناخية (.)GFCS

واعتمد النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSمنذ إنشائه عام  1992نهجا ً ثالثي المراحل لضمان توافر
-4
الرصدات المناخية المنهجية التي تقوم عليها احتياجات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( )UNFCCCوالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (:)IPCC
(أ)

أوالً ،يستحدث النظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSمن خالل أفرقته العلمية ،المتغيرات التي يتعين
مراقبتها (المتغيرات المناخية األساسية ( ))ECVومتطلبات المستخدمين لغرض قياسها؛

(ب)

ثانياً ،يجري النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSعمليات استعراض دورية منتظمة ترمي إلى مراقبة
كيفية رصد هذه المتغيرات المناخية األساسية من الناحية العملية .وقد شملت هذه العمليات التقارير بشأن
مدى كفاية النظم العالمية لرصد المناخ في دعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( )UNFCCCوأحدثها تقرير الحالة للنظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSلعام 2015؛

(ج)

ثالثاً ،يعد النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSخططا ً ملموسة لكفالة استمرارية سجالت الرصدات مع
تحسينها عند الحاجة .ويتم تقديم هذه الخطط فيما بعد إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين لغرض اعتمادها
وتنفيذها  -ويكون التنفيذ آخر هذه الخطط.

خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ )GCOS(لعام 2016

أصدر النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSتقريراً عن حالة النظام العالمي لرصد المناخ
-5
ً
ً
قدم عرضا شامال لمدى جودة رصد المناخ في الوقت الراهن ،والتقدم المحرز وغياب التقدم أو تدهور الحالة .ومع أن
نظام الرصد الحالي قد سمح بتحقيق أوجه تقدم كبيرة في فهم النظام المناخي وتحديد التغير وأسبابه البشرية على نحو ال
لبس فيه ،تدعو الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم ،ال سيما على النطاقات اإلقليمية .وتظهر طلبات جديدة على
الرصدات المناخية مع زيادة أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .ويتم التخفيف من آثار تغير المناخ
والتكيف معه على أساس المنطقة المحلية وهناك حاجة إلى تحسين عمليات المراقبة والتنبؤ على النطاقات المحلية
والعالمية على حد سواء.
)(GCOS-195

-6

وباإلستناد إلى التقرير عن حالة النظام العالمي لرصد المناخ ،أصدر النظام العالمي لرصد

المناخ ()GCOS

وثيقة عنوانها النظام العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ ) .(GCOS-200وتحدد هذه الوثيقة اإلجراءات الالزمة لصيانة
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النظام العالمي لرصد المناخ وتحسينه من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة للعلوم واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ( ،)UNFCCCبما فيها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،وتقديم الخدمات المناخية بوجه عام.
وتضمن خطة التنفيذ الجديدة هذه استمرارية النظام الشامل لرصد المناخ ،كما تستند إلى اإلنجازات
-7
الماضية لضمان تطور النظام مع تغير احتياجات المستخدمين الطويلة األمد وظهور مستخدمين جُ دد .وتستجيب هذه
الخطة الجديدة للحاجة المتنامية إلى إجراء رصدات منهجية وتوسيع نطاق المعلومات المناخية من التقييمات المستندة
إلى العلوم ليشمل االحتياجات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره .وتعترف الخطة أيضا ً بأن هذه
الرصدات ال تعتبر هامة بالنسبة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCفقط ،بل تهم أيضا ً
األوساط األوسع نطاقاً.
المتغيرات المناخية األساسية

()ECV

المتغير المناخي األساسي ) (ECVعبارة عن متغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي أو عن مجموعة من
-8
المتغيرات المرتبطة مع بعضها البعض التي يساهم بصورة رئيسية في تحديد خصائص مناخ األرض .وال يمكن أن
تكون المتغيرات سوى متغيرات مناخية أساسية ) ،(ECVإذا كان من الممكن تنفيذها حاليا ً لغرض التنفيذ العالمي وإذا
كانت تساهم إسهاما ً كبيراً في تلبية متطلبات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCوالمتطلبات
المناخية األخرى على حد سواء .وترد المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVأدناه ،ويتضمن المرفق ألف من الوثيقة
بشأن النظام العالمي للمناخ :احتياجات التنفيذ ) (GCOS-200التفاصيل والمتطلبات الخاصة بالمتغيرات المناخية األساسية
هذه:
(أ)

(ب)

(ج)

الجوية:
’‘1

السطح :درجة حرارة الهواء وسرعة الرياح واتجاهها وبخار الماء والضغط والهطول وميزانية
اإلشعاع السطحي؛

’‘2

الهواء العلوي :درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها وبخار الماء وخصائص السحب وميزانية
اإلشعاع السطحي والبرق؛

’‘3

التكوين :ثاني أكسيد الكربون ) (CO2والميثان ) (CH4وغازات االحتباس الحراري الطويلة األمد
األخرى واألوزون واألهباء الجوية وسالئف األهباء الجوية واألوزون؛

المحيطية:
’‘1

الفيزياء :درجة الحرارة ودرجة حرارة سطح البحر والملوحة وملوحة سطح البحر والتيارات
والتيارات السطحية ومستوى سطح البحر وحالة البحر والجليد البحري واإلجهاد على سطح
المحيطات وتدفق الحرارة من سطح المحيطات؛

’‘2

الكيمياء الجيولوجية الحيوية :الكربون غير العضوي واألكسجين والمواد المغذية والمواد الكاشفة
المؤقتة وأكسيد النيتروز ) (N2Oولون المحيطات؛

’‘3

البيولوجيا /النظم اإليكولوجية :العوالق وخصائص الموئل البحري؛

األرضية:
’‘1

الهيدرولوجيا :تصريف األنهار والمياه الجوفية والبحيرات ورطوبة التربة؛
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’‘2

الغالف الجليدي :الثلج واألنهار الجليدية والصفائح الجليدية والصخور الجليدية والتربة الصقيعية؛

’‘3

الغالف الحيوي :البياض (األلبيدو) والغطاء األرضي وجزء ضئيل من اإلشعاع النشط الممتص
بالتمثيل الضوئي ودليل كثافة الغطاء النباتي والكتلة األحيائية األرضية وكربون التربة والحريق
ودرجة حرارة سطح األرض؛

’‘4

االستخدام البشري للموارد الطبيعية :استخدام المياه وتدفقات غازات االحتباس الحراري.

األهمية بالنسبة للجنة النظم األساسية والمنظمة

()WMO

تقيس المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsالعديد من المتغيرات المناخية األساسية
-9
ً
) (ECVولكن قد تختلف المتطلبات المحددة بالنسبة للمناخ عن المتطلبات الالزمة للتنبؤ العددي بالطقس ،وغالبا ما يكون
هذا االختالف من حيث دقة السجل الالزم وطوله .ويجب أن تراعي الرصدات المناخية مبادئ مراقبة المناخ
والمتطلبات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنظام العالمي لرصد المناخ (.)GCOS
ويتطلب تنفيذ نظام عالمي لرصد المناخ التعاون بين جهات عديدة بما فيها المنظمة العالمية لألرصاد
-10
الجوية ( )WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )IOC( واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( )UNFCCCوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوالوكاالت الفضائية واألوساط األكاديمية.
وتتضمن خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSإجراءات عديدة تخص هذه الجهات المختلفة .وترد في المرفق
ألف بالمقرر قائمة بهذه اإلجراءات التي تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للجنة النظم األساسية .وهي تقسم إلى مجاالت
القياس الجوية والمحيطية واألرضية إلى جانب بعض اإلجراءات العامة.
وسيُطلب من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsتنفيذ العديد من اإلجراءات في
-11
ً
مجاالت خبرتها .وستساهم هذه اإلجراءات في علوم المناخ وفهم تغير المناخ أو ستشكل جزءا من تطوير خطط التكيف
الوطنية .ويلزم أن يقوم التكيف على رصدات سليمة بهدف الحد من الخسائر واألضرار وآثار تغير المناخ على
المجتمع .وسيحتاج العديد من األعضاء إلى المساعدة لتحقيق هذه الغاية ،ال سيما في البلدان النامية الضعيفة.
-12

وينبغي أن تقدم لجنة النظم األساسية المساعدة من خالل إدراج خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ

( )GCOSفي عملها وفي عمل أفرقة الخبراء.
وتحدد خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ( )GCOSللمرة األولى األهداف الشاملة المتعلقة بمراقبة
-13
الدورات العالمية الثالث للمياه والكربون والطاقة ومراقبة الغالف الحيوي .ويقر النظام العالمي لرصد المناخ ()GCOS
بأنه لن يتم تحقيق هذه األهداف في المستقبل القريب إنما الغرض منها هو توجيه التحسينات والبحوث المستقبلية .
وتشمل خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ ()GCOSعدداً من المسائل ذات الصلة ال يكتسي جميعها
-14
أهمية مباشرة في إطار عمل لجنة النظم األساسية .ويحدد المرفق  1المسائل ذات األهمية المباشرة .وتقوم خطة التنفيذ
نفسها بما يلي:
(أ)

استعراض الحاجة إلى الرصدات المناخية مع تسليط الضوء على احتياجات التكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من آثاره واتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC؛

(ب)

توفير االحتياجات الرصدية للمتغيرات المناخية األساسية ) (ECV؛

(ج)

إعداد قائمة باإلجراءات الرامية إلى صيانة شبكات ونظم الرصد وتحسينها؛
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(د)

إعداد قائمة باإلجراءات الرامية إلى ضمان الوصول المفتوح إلى البيانات والتخزين غير المحدود
للبيانات ،وتقديم النواتج التشغيلية وإعداد النواتج المخصصة لدعم الخدمات المناخية؛

(هـ)

إعداد قائمة باإلجراءات التي ستؤدي إلى تحسين الرصدات والتقنيات والشبكات في المستقبل؛

(و)

التخطيط إلعداد قائمة متفق عليها تتضمن المؤشرات المناخية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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معلومات أساسية تدعم المقرر /التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي لحلقة العمل المعنية بالنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSبشأن رؤية
نظم الرصد السطحية القاعدة المكونة للنظام ( )WIGOSفي عام ( 2040جنيف  20-18تشرين األول/
أكتوبر  - )2016ستتوفر الوصلة عند إتاحة التقرير

-2

التقرير النهائي لحلقة عمل الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم الرصد
المتكاملة ( )OPAG-IOSبشأن صياغة "رؤية لنظم الرصد السطحية القاعدة المكونة للنظام ( )WIGOSفي
عام ( "2040أوفنباخ ،ألمانيا 25-23 ،آب /أغسطس  - )2016ستتوفر الوصلة عند إتاحة التقرير

-3

التقرير النهائي للدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة
( ،ICT-IOS-9جنيف ،سويسرا 21-18 ،نيسان /أبريل )2016

-4

التقرير النهائي للدورة الثانية لفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والتابعة للفريق المفتوح العضوية
 OPAG-IOSوالمعنية بتصميم وتطور نظم الرصد ) ،IPET-OSDE-2جنيف ،سويسرا 14-11 ،نيسان/
أبريل )2016

-5

()ICT-IOS

حلقة العمل بشأن فضاء النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSفي عام  ،2040وضع
رؤية لرصد األرض الفضائي القاعدة ضمن النظام ( )W IGOSفي عام ( 2040جنيف ،سويسرا20-18 ،
تشرين الثاني /نوفمبر )2015

-6

رؤية النظام العالمي للرصد في عام

-7

خطة التنفيذ من أجل تطور النظم العالمية للرصد

2025

مقدمة
استكملت رؤية النظام العالمي للرصد في عام "( 2025رؤية عام  ،"2025انظر الموقع الشبكي )1في عام  2009من
خالل التوصية  .(CBS-14) 1وقد أدت رؤية عام  2025دوراً مفيداً .وتم استخدامها على نطاق واسع ضمن أوساط
المنظمة ( )WMOوفي المناقشات مع الشركاء ،من أجل تقديم بيان موجز يسهل فهمه بشأن أنواع التطورات في نظم
الرصد التي يمكن أن تلبي احتياجات أعضاء المنظمة ( )WMOعلى أفضل وجه .واستخدم أعضاء المنظمة ()WMO
رؤية عام  2025لتوجيه تطوير النظم العالمية للرصد نحو هدف مشترك .وكانت الرؤية مفيدة أيضا ً بالنسبة للبرنامج
الفضائي الخاص بالمنظمة ( )WMOفي تفاعالته مع الوكاالت الفضائية من خالل فريق تنسيق السواتل الخاصة
باألرصاد الجوية والمنتديات األخرى ،بالنيابة عن أعضاء المنظمة ( .)WMOومع أن رؤية عام  2025كانت ذات قيمة
جمة ،أصبح اآلن دورها لهذا الغرض المحدد محدوداً بدرجة أكبر ،بسبب الفترات الزمنية الطويلة لتطوير البرامج
الساتلية .ومع امتداد الرؤية الحالية على فترة تقل عن عشرة أعوام في المستقبل في هذه المرحلة ،تبحث الوكاالت
الفضائية عن رؤية جديدة أطول أجالً لدفع برامجها المستقبلية وتوجيه استجابتها الجماعية الحتياجات المنظمة (.)WMO
ومع اتساق هذه الرؤية مع رؤية النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSبأن المكون السطحي القاعدة
والمكون الفضائي القاعدة لنظام الرصد عنصران تكميليان لنظام متكامل واحد ،يتمثل الهدف اآلن في وضع "رؤية
للنظام ( )WIGOSفي عام  " 2040تكون كاملة ومتكاملة ،بحيث تدمج المساهمات من الجزء الفضائي القاعدة والجزء
السطحي القاعدة على حد سواء.
"3

1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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توجيهات لجنة النظم األساسية والهيئات التنفيذية فيما يتعلق بوضع الرؤية الجديدة
بنا ًء على توجيهات الدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية في عام  ،2014تم االتفاق على ضرورة وضع رؤية
لمكونات نظام الرصد التابع للنظام ( )WIGOSفي عام  .2040واعترف المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية
أيار /مايو –حزيران /يونيو  )2015بطلب الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي ( ،EC-66عام )2014
(المعقود في 
بأن تضطلع لجنة النظم األساسية بدور رائد في وضع هذه الرؤية التي ستشمل "رؤية لنظم الرصد المكونة للنظام
 )WIGOS(في عام  "2 040لتقديمها إلى المؤتمر الثامن عشرالمقرر عقده في عام  .2019وشددت الدورة الثامنة
والستون للمجلس التنفيذي (المعقودة في حزيران /يونيو  )2 016على أهمية التبكير بوضع "رؤية للنظام العالمي
المتكامل للرصد في عام  "2040وطلب إلى لجنة النظم األساسية قيادة هذا العمل بالمشاركة مع اللجان الفنية األخرى.

إدماج الرؤية المتعلقة بالسطح والرؤية المتعلقة بالفضاء والخطوات القادمة
قامت كل من فرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة ( )ICT-IOSوفرقة الخبراء المعنية بنظم السواتل
( )ET-SATوفرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها ( )IPET-OSDEبمناقشة
توصيات المؤتمر والمجلس التنفيذي وبدأت بوضع مسودة للرؤية المتعلقة بالمكون الفضائي القاعدة (الرؤية /الفضاء)
والمكون السطحي القاعدة (الرؤية /السطح) للنظام ( ،)WIGOSلغرض تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إدماجهما في
"رؤية مشتركة للنظام ( )WIGOSفي عام ."2040
و ُتعرض المسودة المتعلقة بالرؤية /الفضاء (في الوثيقة ) )i05-04-02(1والمسودة المتعلقة بالرؤية /السطح
على اللجنة لغرض إحاطتها علما ً وكمدخالت في التوجيهات التي تقدمها اللجنة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بنظم الرصد المتكاملة ( .)OPAG-IOSوسوف ترفع تقارير عن تقدم هذا التطوير أيضا ً خالل الدورة
التاسعة والستين للمجلس التنفيذي (عام  ،)2017وقد تتوافر عندئذ مسودة أولية بشأن "رؤية النظام ( )WIGOSفي عام
 ."2040وتتمحور الخطة حول إشراك جميع نظم الرصد المكونة للنظام العالمي المتكامل للرصد (النظام العالمي للرصد
( ،)GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي ( ،)GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWونظام الرصد
الهيدرولوجي ( ))WHOSونظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة (النظام العالمي لرصد المناخ ( ،)GCOSوالنظام
العالمي لرصد المحيطات ( )GOOSفيالتحضير"لرؤيةالنظام ( )WIGOSفي عام  "2040واستعراضها.
))(i05-04-02(2

و ُدعيت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة إلى النظر في خارطة الطريق التي اقترحتها
فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتصميم نظم الرصد وتطويرها ( )IPET-OSDEمن أجل:
-1

عرض رؤية الفضاء لعام  2040ورؤية السطح لعام  2040على الدورة السادسة عشرة للجنة النظم
األساسية؛

-2

إدماج هذين المكونين في "رؤية متكاملة لنظم الرصد المكونة للنظام ( )WIGOSفي عام "2040؛

-3

عملية االستعراض والموافقة الالحقة .ترد خارطة الطريق التي اقترحتها فرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم
الرصد المتكاملة ( )ICT-IOSفي مرفق وثيقة المعلومات  .)INF. 2.2وأوصت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق
التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة أيضا ً أن تكون "الرؤية المتكاملة للنظام ( )WIGOSفي عام "2040
عبارة عن وثيقة موجزة (مجموع عشر صفحات تقريباً).

وفي الوقت الذي يجري فيه تحرير هذا التقريرُ ،يخطط لتنظيم حلقة عمل للنظام ( )WIGOSبشأن رؤية نظم الرصد
السطحية القاعدة المكونة للنظام ( )WIGOSفي عام  2040في جنيف من  18إلى  20تشرين األول /أكتوبر .2016
وسُينظر في نتيجة وتوصيات حلقة العمل هذه في نسخة منقحة لوثيقة الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية هذه.
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المسودة

1

وأوصت الدورة التاسعة لفرقة تنسيق التنفيذ المعنية بنظم الرصد المتكاملة أن يأخذ فريق التنسيق المشترك بين اللجان
والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ( )ICG-WIGOSعلى عاتقه مواصلة تطوير الرؤية ،وأن يؤدي دوراً رائداً في
هذا الصدد بهدف اعتمادها خالل المؤتمر الثامن عشر .والفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص
بنظم الرصد المتكاملة ( )OPAG-IOSعلى استعداد للمساهمة في مواصلة تطوير الرؤية وفقا ً لتوجيهات فريق التنسيق
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد (.)ICG-WIGOS
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /القرارات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي الموجز مع القرارات والتوصيات لدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية
)( ، CBS- Ext.(2014مطبوع المنظمة رقم .)1140

-2

المشروع اإليضاحي التجريبي الخاص بلوحة المتابعة المشتركة لمراقبة نظام معلومات المنظمة

()WIS

http://wis.wmo.int/page=WIS-Monitoring
-3

المرجع المؤقت لمراقبة نظام معلومات المنظمة (- )WIS

-4

مشروع العملية المقترحة من الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات
المعلومات ( )OPAG-ISSبشأن حوادث األمن ألعضاء المنظمة (http://wis.wmo.int/file=3004 - )WMO

http://wis.wmo.int/wis-monitor

مقدمة
تقدم المعلومات التالية المعلومات األساسية المتعلقة بمشروعي القرارين ومشروع التوصية الواردة في هذه الوثيقة.
-1

العملية المقترحة بشأن حوادث األمن ألعضاء المنظمة

()WMO
(OPAG-

يعترف الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات
1.1
ً
 )ISSبأن نظام معلومات المنظمة يفتقر حاليا إلى عملية رسمية (أو غير رسمية) تتعلق بالتصدي لحوادث األمن ،وكذلك
إلى أية طريقة عملية لتقاسم المعلومات الخاصة باألمن.
(OPAG-

وأنشأ الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات
1.2
 )ISSفرقة عمل مخصصة معنية باألمن تقودها فرقة الخبراء المعنية بتقنيات وهيكل االتصاالت  .)ET-CTS( وحددت
فرقة العمل أن هناك حاجة إلى إجراء عملية للتصدي لحوادث األمن بشكل رسمي ،سواء أكانت هذه الحوادث حقيقية أو
نتيجة التضليل اإلعالمي .ويتاح مشروع االقتراح الناتج إلجراء عملية للتصدي لحوادث األمن ألعضاء المنظمة
( )WMOعلى الموقع الشبكي التالي . http://wis.wmo.int/file=3004:يأخذ االقتراح المخاطر في االعتبار (انظر المرفق
ألف فيما يتعلق بتقييم المخاطر) ،ثم يجيب على األسئلة ذات الصلة التي نتجت عن تحليل المخاطر ،ويقدم عدداً من
االقتراحات بشأن اعتماد العملية من المنظمة ( .)WMOويدعو الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
الخاص بنظم وخدمات المعلومات ( )OPAG-ISSالدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية إلى التأكيد على ضرورة
إجراء عملية إلدارة حوادث األمن الخاصة بنظام معلومات المنظمة والموافقة على المسار الذي يتع ّين اتباعه إلتاحة هذا
االقتراح لكي ينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين.
ويشير الجدول التالي المستخلص من مشروع االقتراح إلى توصيات فرقة العمل المخصصة المعنية
1.3
باألمن والتابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات (.)OPAG-ISS
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المسودة
العدد

التوصية

1

النتيجة المنشودة

كيفية تحقيقها
يُقترح اعتماد عملية بسيطة وخفيفة الوزن
الستيفاء كافة متطلبات مؤسسات الدول
األعضاء في المنظمة (.)WMO

1

اعتماد عملية مشتركة
إلدارة حوادث األمن

يمكن أن تتبع مؤسسات
الدولة العضو عملية
مشتركة

2

اعتماد جهة اتصال
مركزية خاصة بالمنظمة
( )WMOتكون معنية بأمن
تكنولوجيا المعلومات

يستهدف هذا األمر تشجيع هناك جهة اتصال واحدة لإلبالغ عن الحوادث
المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات أو التحقق
رؤية مركزية ونهائية
بشأن حوادث األمن ،على من حالة دولة عضو محددة .ويمكن أن تقدم
جهة االتصال المركزية الخاصة بالمنظمة
نحو يح ّد من التضليل
( )WMOالمشورة وأن تمنع الموقع المتأثر أو
اإلعالمي ويحول دون
المحتمل تأثره من الحصول على اتصاالت
تقديم فرادى الدول
مستفيضة من الدول األعضاء األخرى.
األعضاء الستفسارات
غير واجبة.
وستظهر جهة االتصال أيضا ً في قائمة جهات
االتصال الخاصة بأمن معلومات المنظمة
(( )WMOانظر أدناه).

3

توضيح دور المركز
العالمي لنظام المعلومات
( )GISCفي هذه العملية

يتعيّن اتخاذ قرار بشأن كيفية تشغيل جهة
االتصال المركزية هذه الخاصة بالمنظمة
(( )WMOانظر اإلجراءات).
تعزيز واجبات
ومسؤوليات مشغلي
المراكز العالمية لنظام
المعلومات ( )GISCsفيما
يتعلق بهذه العملية.
 3فيم

تثقيف المركز العالمي لنظام المعلومات
ومشغلي المركز اإلقليمي لالتصاالت ()RTH
بشأن هذه العمليات ،مع اإلشارة إلى أن هذا
جزء طبيعي من نهوض المركز العالمي لنظام
المعلومات ( )GISCوالمركز اإلقليمي
لالتصاالت ( )RTHوشبكة المنطقة لتوصيل
بيانات األرصاد الجوية ()AMDCN
بمسؤولياتهم.

()GISC
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المسودة
العدد
4

التوصية
اعتماد قائمة بجهات
االتصال المعنية بأمن
تكنولوجيا المعلومات
(البريد
اإللكتروني/الهاتف) لكل
دولة عضو في المنظمة
( )WMOوالحفاظ عليها.

1

النتيجة المنشودة

كيفية تحقيقها

ستكون جهة االتصال التي
ستتصل بها جهة االتصال
المركزية للمنظمة
(.)WMO

ينبغي الحفاظ على قائمة بجهات االتصال في
مجال األمن التشغيلي لتكنولوجيا المعلومات
تتضمن عناوين البريد اإللكتروني والهواتف.
وهذه عبارة عن مجموعات أو أشخاص
يضطلعون بمسؤولية األمن التشغيلي الخاص
بإدارة األرصاد الجوية لدولة عضو .وقد يكون
هذا مثالً عبارة عن مكتب مساعدة أو مركز
ألمن العمليات يعمل  24ساعة في اليوم على
مدار األسبوع ،أو شخص يمكن االتصال به
تحت الطلب فيما يتعلق بهذه الحوادث.

ستكون هي جهة االتصال
الوحيدة والنهائية فيما
يتعلق بحوادث األمن التي
سيكون لها هيئة مرجعية
بالنسبة لتلك المنظمة ،مما
يزيد الوضوح ويح ّد من
وال يلزم أن تكون جهة االتصال المسؤولة عن
التضليل اإلعالمي.
أمن تكنولوجيا المعلومات شخص مسمّى (إنما
تحتاج إلى وجود رقم هاتف وعنوان بريد
إلكتروني) .ويلزم أن تكون الدول األعضاء
قادرة على تقاسم هذه المعلومات بحرية بدون
أن يساورها شواغل.
وينبغي أن تخضع هذه القائمة "للخدمة الذاتية"
بشكل مثالي ،بحيث تكون الدول األعضاء قادرة
على تعديل المعلومات الخاصة بها مباشرة.
وينبغي أن تحتفظ المنظمة ( )WMOبقائمة
جهات االتصال بصورة مركزية ،ولكن يتع ّين
تحديد كيفية القيام بهذا األمر والجهات المسؤولة
عن الحفاظ على هذه القائمة.
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المسودة
العدد

التوصية

1

النتيجة المنشودة

كيفية تحقيقها
يمكن استخدام هذه اآللية إلحاطة أوساط
المنظمة ( )WMOعلما ً بحوادث األمن الحالية،
أو لتقاسم المعلومات بشأن كيفية التغلب على
هذه الحوادث .ويمكن استخدامها أيضا ً لتقاسم
المعلومات بما في ذلك مالحظات ونصائح حول
أمن تكنولوجيا المعلومات.

5

اعتماد آلية (قدرة تعاونية) زيادة المعارف والوعي
لتقاسم المعلومات الخاصة بأمن تكنولوجيا
بأمن تكنولوجيا المعلومات المعلومات ،بما في ذلك
أفضل ممارسة.
والممارسة الجيدة.

.2

مراقبة نظام معلومات المنظمة

2.1

ح ّددت الدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية (( ،CBS-Ext.(2014مطبوع المنظمة رقم ،1140

ويمكن أن يتخذ هذا شكل "مجموعة إخبارية" أو
"منتدى" أو تطبيق آخر للتواصل االجتماعي
(يتع ّين تحديده) حيث يمكن أن تنشر أي دولة
عضو معلومات (لها خصوصية) يمكن أن
تقرأها أي منظمة تابعة لدولة عضو أخرى
(ولكن ليس الجمهور).
وينبغي أن تقوم المنظمة ( )WMOبإدارة/رئاسة
هذه القدرة التعاونية بصورة مركزية ،ولكن
يتعيّن تحديد كيفية القيام بهذا األمر والجهات
المسؤولة عن ذلك.

الفقرة  )3.2.13أن المراقبة مكوّ ن جوهري في نظام معلومات المنظمة يسهم في إدارة العمليات اليومية ،والتخطيط على
المدى البعيد ،وتحديد المشاكل ومعالجتها .ورحّ بت اللجنة بالتوجيهات المرحلية بشأن مراقبة النظام ( WISعلى الموقع
الشبكي  )http://wis.wmo.int/wis-monitorالتي تحدد ممارسات المراقبة الفصلية والممارسات في الوقت شبه الحقيقي،
وشجعت فرقة تنسيق التنفيذ لنظم وخدمات المعلومات على الشروع في تنفيذ تجريبي مع أحد المراكز  GISCsالمتطوعة
بحيث يمكن اختبار التوجيهات المرحلية وتحديثها بهدف وضع ممارسة معيارية إلدراجها في دليل نظام معلومات
المنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1061في الدورة السادسة عشرة للجنةالنظم األساسية .
وأنشأت الفرقة المعنية بتنسيق وتنفيذ نظم وخدمات المعلومات ( )ICT-ISSفرقة عمل تشمل فرقة الخبراء
2.2
المعنية بالمراكز التابعة لنظام المعلومات ( )ET-WISCوفرقة الخبراء المعنية بتقنيات وهيكل االتصاالت .)ET-CTS( 
وقد وضعت هذه الفرق ثالثة ُنهج تستهدف إعداد لوحة متابعة مشتركة لمراقبة نظام معلومات المنظمة ( .)WISوتم
وضعها في المركز العالمي لنظام المعلومات في بيجين والمركز العالمي لنظام المعلومات في برازيليا والمركز العالمي
لنظام المعلومات في طوكيو .وو ّفر أعضاء آخرون في فرقة الخبراء المعنية بالمراكز التابعة لنظام المعلومات (ET-
 )WISCكذلك مواقع المراقبة التجريبية التي أثبتت قابلية تو ّسع ملفات المراقبة الكامنة ومرونتها واستخدام وحدات
الخدمة القائمة على السحابة .ويمكن االطالع عليها أيضا ً على الموقع الشبكي الخاص بمشروع مراقبة نظام معلومات
المنظمة . http://wis.wmo.int/page=WIS-Status
وأثبتت النماذج الخاصة بنظام معلومات المنظمة كذلك أمام المشاركين في الدورة السابعة عشرة للمؤتمر
2.3
العالمي لألرصاد الجوية وحظيت بقبول ج ّيد ،وأعرب بعض أعضاء المؤتمر عن رغبتهم في توافر مزيد من المعلومات
بشأن أداء نظام معلومات المنظمة في مراكزهم الوطنية .وأدرجت هذه التعليقات والدروس المستفادة األخرى في
المشروع التجريبي وتم تحديث النسق الخاص بطريقة ترقيم عناصر جافا سكريبت للمراقبة الكامنة من أجل توفير مزيد
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المسودة

1

من التفاصيل بشأن مراكز البيانات التي يتعيّن أن تقوم المراكز العالمية لنظام المعلومات بجمعها لدعم لوحات المتابعة
المشتركة.
و ُتدعى الدورة السادسة عشرة للجنة النظم األساسية إلى النظر في النموذج اإليضاحي التجريبي للوحات
2.4
المتابعة المشتركة الخاصة بمراقبة نظام معلومات المنظمة ،وفي حال الموافقة عليها ،إلى الترخيص بتشغيلها والشروع
في تحديث المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة واألدلة التابعة له لكي يعكس الممارسات واإلجراءات التي تم
لدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية لعام  CBS-Ext.(2014( 2014للمرة األولى.
تنقيحها منذ أن نظرت فيه ا 
.3

االستراتيجية الخاصة بنظام معلومات المنظمة

(2.0 )WIS

أقرّ ت الدورة  2014االستثنائية للجنة النظم األساسية(CBS-Ext.(2014(مطبوع المنظمة رقم ،1140
3.1
الفقرة  )3.2.25بأهمية وضع وتقديم رؤية طويلة األجل لتطوّ ر نظام معلومات المنظمة .وعهدت إلى فرقة تنسيق التنفيذ
لنظم وخدمات المعلومات ( )ICT-ISSوضع استراتيجية لتطوير النظام  WISوأضافت هذا المتطلب إلى اختصاصات
الفرقة  .ICT-ISSواعتمد المجلس التنفيذي هذا المقرر (المقرر  - (EC-68) 38إعداد استراتيجية لنظام معلومات المنظمة
 )WISوطلب من لجنة النظم األساسية عرض اقتراح بشأن هيكل الحوكمة واالستراتيجية الخاصة بتطوّ ر النظام WIS
خالل الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي .وترد االستراتيجية المقترحة كمشروع التوصية ).(CBS-16) 1/5.5(1
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

تقرير فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بالنظام – WIS

-2

استعراض الفرقة  ICTT-WISلمشروع استراتيجية اإلصدار  2.0من النظام – WIS

http://wis.wmo.int/file=3082

http://wis.wmo.int/file=3003
-3

استعراض الفرقة  ICTT-WISلمشروع الحوادث المتصلة باألمن –

-4

صفحة اجتماع الفرقة  ICTT-WISالمنعقد في عام – 2016
ـــــــــــــــــــــــــــ

http://wis.wmo.int/file=3007

http://wis.wmo.int/page=ICTT-WIS-1
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المسودة

2

معلومات أساسية تدعم المقرر /التوصية
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية مع القرارات

-2

تقرير اجتماع ممثلي اللجان الفنية بشأن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ بشكل مستمر
(جنيف ،شباط /فبراير )2016

-3

تقرير اجتماع فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )( (CBSجنيف ،شباط /فبراير )2016

-4

التقرير النهائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي مع القرارات

-1

مقدمة

)(GDPFS

أشار المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السابعة عشرة إلى أن إسهامات النظام ) (GDPFSتمكن األعضاء من
تلبية احتياجاتهم المتنوعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ،ومنها :الدعم الفوري في مجال األرصاد الجوية لمؤسسات إدارة
الطوارئ ،والتنبؤات واإلنذارات الروتينية بالطقس لصالح الجمهور وعمليات الحركة الجوية ،والتنبؤات البيئية من قبيل
حالة البحر أو جودة الهواء ،والنواتج التي تحقق فوائد اقتصادية لألعضاء ،والنواتج والخدمات المعدة خصيصا ً
لقطاعات اقتصادية مختلفة.
وقد قرر المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السابعة عشرة ) (Cg-17من خالل القرار  (Cg-17) 11الشروع في
عملية تدريجية إلنشاء نظام معزز ومتكامل وسلس لمعالجة البيانات والتنبؤ في المستقبل في ضوء استنتاجات المؤتمر
العلمي العالمي المفتوح األول للطقس ( ،WWOSC-2014مونتلاير ،كندا،آب /أغسطس  .)2014وطلب من المجلس
التنفيذي صياغة اختصاصات لهذه العملية ،وعرض لمجموعة النواتج التي ينبغي أن ينتجها النظام ،لتنظر فيهما الدورة
الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية ) (Cg-18في عام .2019
-2

اجتماع ممثلي اللجان الفنية (جنيف ،شباط /فبراير )2016

عُقد أول اجتماع للخبراء من ممثلي اللجان الفنية ،بما في ذلك رئيس لجنة النظم األساسية ) (CBSوالرئيسان المشاركان
للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بنظم معالجة البيانات والتنبؤ ) ،(DPFSفي الفترة 12-10
شباط /فبراير لمناقشة كيفية تناول القرار  .(Cg-17) 11وأسفر االجتماع عن تحديد رؤية النظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ ) (GDPFSالمقبل .ونوقش المخطط األولي لورقة بيضاء ،بما في ذلك فكرة إنشاء فرقة عمل للتركيز على هذه
المسألة.
-3

اجتماع فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية )( (CBSجنيف ،شباط /فبراير )2016

أحيط فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSعلما ً بنتائج اجتماع ممثلي اللجان الفنية .ورأى فريق اإلدارة من
األفضل إنشاء فريق توجيهي .واتفق على عرض رؤية ونطاق النظام العالمي ) ،(GDPFSوكذلك الورقة البيضاء ،على
الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ،للموافقة عليها.
-4

الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي (جنيف ،حزيران /يونيو )2016

قررت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي إنشاء فريق توجيهي للنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ
بشكل مستمر ،على أن يرأسه رئيس لجنة النظم األساسية ) .(CBSوهذا من شأنه أن يجعل الفريق التوجيهي فريقا ً عامالً
)(GDPFS

CBS-16/Doc. 5.6(1), DRAFT 2, p. 6

المسودة

2

تابعا ً للمجلس التنفيذي .وأقرت الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي أيضا ً اختصاصات الفريق التوجيهي بشأن
النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSبشكل مستمر ،وكذلك رؤية النظام العالمي ) .(GDPFSوطلب
المجلس من لجنة النظم األساسية ) (CBSإعداد خطة تنفيذ وإعداد ورقة بيضاء لكي ينظر فيهما في دورته التاسعة
والستين (حزيران /يونيو .)2017
ــــــــــــــــــــ
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المسودة

2

معلومات أساسية تدعم التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي الجتماع الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWبولدر،
كولورادو 11-10 ،كانون األول /ديسمبر 2015

-2

التقرير النهائي للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ( ،)EC-68المقرر  ،)EC-68( 50الذي يقر
المفهوم المح ّدث لشبكة الغالف الجليدي ( ،)CryoNetوالمقرر  )EC-68( 51لتيسير تطوير مواقع رصد
الغالف الجليدي في االرتفاعات العالية إلدراجها في شبكة الغالف الجليدي ( ،)CryoNetمع إيالء عناية
للمواقع التي يتعدى ارتفاعها  4000متر

-3

التقرير النهائي للدورة االستثنائية للجنة النظم األساسية ()2014( )CBS - Ext.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Reports/2014_Ext14_Asuncion_1140/1140_en.pdf

-4

التقرير النهائي للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي ( ،)EC-68المقرر :)EC-68( 50

http://ec-

68.wmo.int/documents-english
-5

التقرير النهائي الجتماع فرقة شبكة الغالف الجليدي ( )CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
(  ،)GCWغراتس ،النمسا 21-19 ،أيلول /سبتمبر 2016

-6

التقرير النهائي الجتماع فرقة مراقبة الثلج التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWكولومبوس،
أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية 14-13 ،حزيران /يونيو 2016

المراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWوشبكة الغالف الجليدي
على إثر القرارات والتوجيهات الصادرة من المؤتمر السابع عشر والدورة السابعة والستين للمجلس
-1
التنفيذي ،واصل الفريق التوجيهي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWوالفرق التابعة له تطوير المراقبة
العالمية للغالف الجليدي بهدف تنفيذها بحلول عام  .2019وشمل ذلك ،من بين أمور أخرى ،تطوير شبكة الغالف
الجليدي ( ،)CryoNetوالجزء األساسي من شبكة الرصد السطحي للمراقبة العالمية للغالف الجوي وأحد النظم المكونة
للنظام .WIGOS
وقد نتج عن اختبار ما قبل تشغيل شبكة الغالف الجليدي ( )CryoNetإدخال العديد من التعديالت على
-2
الوثيقة المفاهيمية المتعلقة بالمحطات/المواقع ،وفي المتطلبات الدنيا المعدلة للمحطات/المواقع المقرر إدراجها في شبكة
الغالف الجليدي ( ،)CryoNetوفي العملية ال محدثة الختبار المحطات/المواقع في مرحلة ما قبل التشغيل .وقد أقرت
الدورة الثامنة والستون المفهوم المحدث.
وسيستمر اختبار ما قبل تشغيل شبكة الغالف الجليدي ( )CryoNetحتى الربع األول من عام  .2017ويتم
-3
تقديم الترشيحات للمحطات المقرر إدراجها في شبكة الغالف الجليدي ( ،)CryoNetمن خالل استبيان شامل متاح على
الموقع الرسمي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWعلى اإلنترنت .وقامت فرقة شبكة الغالف الجليدي
( )CryoNetفي دورتها المنعقدة في أيلول /سبتمبر  2016بتحليل جميع ما تم تقديمه ووضعت مسودة لقائمة بالمحطات
المقرر إدراجها في شبكة الغالف الجليدي التي سينظر فيها الفريق التوجيهي التابع للمراقبة العالمية للغالف الجليدي
( )CryoNetفي كانون الثاني /يناير  ،2017وكذلك فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالرصدات والبحوث

CBS-16/Doc. 5.8(2), DRAFT 2, p. 5

المسودة

2

والخدمات في المنطقتين القطبيتين والمناطق الجبلية العالية ( )EC-PHORSفي آذار /مارس
الدورة التاسعة والستون للمجلس التنفيذي ( )EC-69في عام  2017شبكة الغالف الجليدي (.)CryoNet
2017

من أجل أن تعتمد

وتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني أحد المجاالت الخمسة ذات األولوية لمرحلة ما قبل التشغيل.
-4
ولتنفيذ النظام  WIGOSعلى الصعيد الوطني ،ينبغي لألعضاء أن يقوموا من خالل شراكة بين معاهد البحوث
والجامعات والمؤسسات األكاديمية الوطنية ،المساهمة بالمحطات الخاصة بهم في شبكة الغالف الجليدي ( ،)CryoNetإذا
كانت تفي بالمتطلبات الدنيا ومفهوم الشبكة ( )CryoNetالذي أقرته الدورة الثامنة والستون للمجلس التنفيذي (.)EC-68
ويمكن تحقيق ذلك من خالل عملية تقديم طلبات متاحة على الموقع الرسمي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ()GCW
على اإلنترنت.
ووفقا ً لمرحلة ما قبل تشغيل النظام  ،WIGOSفإن العمل الذي يجب االضطالع به في الفترة المالية -2016
-5
ً
 2019يمليه هدف التشغيل الكامل للنظام  WIGOSاعتبارا من عام  .2020وحُددت مجموعة من اإلنجازات المتوخاة
تصف نظام  WIGOSفي وضع التشغيل الكامل ،وأحد هذه اإلنجازات المتوخاة هو تنفيذ مفهوم شبكة الرصد األساسية
اإلقليمية ( )RBONوإنهاء خدمة الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية (/)RBSNالشبكة المناخية األساسية اإلقليمية
( .)RBCNوفي كل إقليم من أقاليم المنظمة  ،WMOوفي المنطقة القطبية الشمالية ،تتكون الشبكة  RBONمن
محطات/منصات سطحية لألرصاد الجوية ومحطات /منصات رصد ذات صلة ،وينبغي لها أيضا ً أن تتضمن محطات
شبكة الغالف الجليدي ( )CryoNetالتي تستوفي المعايير الالزمة لالختيار في الشبكة .RBON
وينبغي لجهات االتصال الوطنية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWتأدية دور حيوي في تنفيذ
-6
المراقبة العالمية للغالف الجليدي ( )GCWوالنظام  WIGOSعلى السواء .كما أن الشراكة بين المراقبة العالمية للغالف
الجليدي ( )GCWوالنظام  WIGOSأمر هام أيضا ً من حيث إن شبكة الغالف الجليدي  CryoNetالتابعة للمراقبة العالمية
للغالف الجليدي ( )GCWتمثل بشكل أساسي محطات/منصات الرصد التي تقوم الجامعات والمؤسسات األكاديمية
ومعاهد البحوث بتشغيلها .ويُدعى األعضاء إلى ترشيح جهات اتصال لتمثيل العديد من الشركاء الوطنيين للمراقبة
العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWإذا كانوا لم يقوموا بذلك بعد.
-7

ويُقترح على اللجنة مشروع التوصية ) – )CBS-16( 1/5.8(2تطوير المراقبة العالمية للغالف الجليدي،

لكي تتناول النقاط المذكورة أعاله.

التبادل الدولي لبيانات الثلوج
طبقا ً لمقترح قدمته فرقة مراقبة الثلج التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ( ،)GCWقامت فرقة
-8
الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بتمثيل البيانات والصيانة والمراقبة ( )IPET DRMMبوضع القالب النموذجي
الجديد للنموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية (( 3 07 101 )BUFRرصد الثلوج) ،واعتمدته الدورة
االستثنائية للجنة النظم األساسية ( .)2014( )CBS-Ext.وقد م ّكن االنتقال إلى استخدام الشفرة  BUFRأيضا ً من استخدام
شفرة مختلفة للعمق الثلجي الصفري ،قياسا ً بالتقرير المفقود في الرصد السطحي الصادر من محطة أرضية (.)SYNOP
واس ُتخدم القالب النموذجي للنموذج  3 07 101 BUFRلجمع بيانات عمق الثوج باإلضافة إلى تلك البيانات
-9
المتلقاة من خالل الرصدات السطحية الصادرة من محطات أرضية .واستوعب المركز األوروبي للتنبؤات الجوية
المتوسطة المدى ( )ECMWFهذه البيانات اإلضافية المتعلقة بعمق الثلوج والمقدمة من العديد من األعضاء األوروبيين
(السويد ،ورمانيا ،وهولندا ،والدانمرك ،والمجر ،والنرويج ،وسويسرا) والمتاحة من خالل النظام العالمي لالتصاالت
( ،)GTSمما كان له أثر إيجابي على التنبؤ العددي بالطقس (.)NWP
وقد أفادت دراسة أجراها المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ( )ECMWFبأن توافر
-10
البيانات المتعلقة بعمق الثلوج من خالل النظام العالمي لالتصاالت ( )GTSأقل اليوم مما كان عليه في عام .1985
وتوجد المناطق التي تتسم بندرة التقارير عن الثلوج على النظام العالمي لالتصاالت في بلغاريا ،والصين ،وأوكرانيا،
والواليات المتحدة األمريكية ،فضالً عن نصف الكرة الجنوبي .وبالنسبة لبعض البلدان توجد البيانات في الوقت شبة
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2

الحقيقي وتتاح مجاناً ،ولكنها ليست متاحة على النظام العالمي لالتصاالت (( )GTSمثل الواليات المتحدة األمريكية)؛
وقد يرجع ذلك في بلدان أخرى إلى السياسة العامة للبيانات (مثل فنلندا) أو االفتقار إلى الوعي (مثل بلغاريا).
وألغراض االستيعاب ،فإن رصدات الثلج الصفري (أرض خالية من الثلج) ،ويشار إليها بصفر سم،
-11
تعادل أهميتها أهمية رصد الثلوج ألنها ضرورية بالنسبة لمدى نموذج الثلج .ومع ذلك ،ال يُبلغ عن عمق الثلج في بعض
المناطق إال عندما يتواجد الجليد أو الثلج ،وبالتالي ال ُتقدم تقارير عن العمق الثلج الصفري .كما أن الممارسات اإلقليمية
على النحو الوارد في مرجع الشفرات ،مطبوع المنظمة ( )WMOرقم  ،306المجلد الثاني تختلف من إقليم آلخر .فعلى
سبيل المثال ،في اإلقليم الثاني ال ُتدرج البيانات المتعلقة بعمق الثلج إال إذا وُ جد جليد أو غطاء ثلجي أما في اإلقليم
السادس ال ُتدرج البيانات المتعلقة بعمق الثلج إال إذا لوحظ وجود جليد أو غطاء ثلجي على األرض.
ويلزم إدخال تعديالت على القواعد المعمول بها حاليا ً لضمان أن تقتضي جميع الممارسات اإلبالغ عن
-12
عمق الثلج بشكل منتظم (عند الساعة  ،00و ،06و 12و 18بالتوقيت العالمي المنسق) بغض النظر عن حالة سطح
األرض خالل كامل الفترة التي يمكن أن يُتوقع فيها الثلج .وبالتالي ،يلزم استعراض هذه الممارسات عبر األقاليم.
ويُقترح على اللجنة مشروع التوصية ) – )CBS-16( 2/5.8(2التبادل الدولي لبيانات الثلوج ،لكي تتناول
-13
النقاط المذكورة أعاله
ـــــــــــــــــــــــــــ
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المسودة

1

معلومات أساسية تدعم المقررات /التوصيات
ال ُتدرج في تقرير الدورة
المراجع:
-1

التقرير النهائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية (مطبوع المنظمة رقم .)1101

-2

التقرير النهائي الموجز للدورة االستثنائية ) (2014للجنة النظم األساسية (مطبوع المنظمة رقم .)1140

-3

التقرير النهائي الموجز للدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي (مطبوع المنظمة رقم .)xxxx

-4

التقرير النهائي الموجز للمؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم .)1157

قرارات لجنة النظم األساسية التي التزال سارية عند بداية دورتها السادسة عشرة
رقم القرار

العنوان

التوصية

(CBS-15) 1

دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم )1061

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(CBS-15) 2

تعديالت على دليل أمن تكنولوجيا المعلومات

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

تعديالت على دليل بشأن الشبكات الخاصة االفتراضية
) (VPNعبر اإلنترنت بين مراكز النظام العالمي
لالتصاالت )(GTS

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(CBS-15) 3

(CBS-15) 4

حذف دليل استخدام بروتوكول التحكم في النقل /بروتوكول عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

اإلنترنت ) (TCP/IPفي النظام العالمي لالتصاالت
ودليل الترتيبات المؤقتة الستخدام عناوين بروتوكول
اإلنترنت في النظام العالمي لالتصاالت )(GTS

)(GTS

(CBS-15) 5

إطار كفاءة للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة في
مجال الطقس

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(CBS-15) 6

تقديم المساعدة باألرصاد الجوية التشغيلية إلى الوكاالت
اإلنسانية

عدم اإلبقاء على سريانه.
االستعاضة عنه بقرار جديد

(CBS-15) 7

األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية
التابعة للجنة النظم األساسية

(CBS-15) 8

فريق اإلدارة التابع للجنة النظم األساسية

(CBS-Ext.(2014) 1

المبادئ التوجيهية للمنظمة ) (WMOبشأن خدمات التنبؤات
واإلنذارات المعتمدة على تأثيرات األخطار المتعددة

)(CBS-16

عدم اإلبقاء على سريانه.
االستعاضة عنه بقرار جديد
)(CBS-16

عدم اإلبقاء على سريانه.
االستعاضة عنه بقرار جديد
)(CBS-16

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)
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المسودة

1

رقم القرار

العنوان

التوصية

(CBS-Ext.(2014) 2

إنشاء فرقة عمل مشتركة بين اللجان الستعراض عمليات
ترتيب أولويات تدفق البيانات ومحتويات الذاكرة المؤقتة

عدم اإلبقاء على سريانه.
االستعاضة عنه بالقرار

(CBS-Ext.(2014) 3

تنظم مواصفات نظام إدارة البيانات المناخية من خالل
نظام المعلومات التابع للمنظمة )(WIS

(EC-68) 38

عدم اإلبقاء على سريانه.
االستعاضة عنه بقرار جديد
)(CBS-16

توصيات لجنة النظم األساسية التي التزال سارية عند بداية دورتها السادسة عشرة
التوصية

رقم التوصية

العنوان

(CBS-XIV) 10

البرنامج الفضائي للمنظمة

(CBS-15) 1

تنفيذ واستدامة قاعدة البيانات الخاصة بمتطلبات الرصد
والقدرات الرصدية

(CBS-15) 2

المواصفات الوظيفية المنقحة لمحطات األرصاد الجوية
األوتوماتية

(CBS-15) 3

تعديالت على دليل النظام العالمي للرصد (مطبوع المنظمة عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)
رقم ،)544المجلد األول

)(WMO

اإلبقاء على سريانها
عدم اإلبقاء على سريانها.
االستعاضة عنها بتوصية جديدة
)(CBS-16

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 4

اإلجراءات الالزمة لتفادي الثغرات األساسية في الرصد
الفضائي القاعدة

اإلبقاء على سريانها

(CBS-15) 5

إجراءات توثيق المتطلبات اإلقليمية المتعلقة بالنفاذ إلى
البيانات الساتلية وتبادلها

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 6

خطة تنفيذ لتطوير النظم العالمية للرصد )(EGOS-IP

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 7

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)
من أنشطة بيئية

(CBS-15) 8

تعديالت على المرجع الخاص بنظام معلومات المنظمة
(مطبوع المنظمة رقم )1060

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 9

تعديالت على مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،)306عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)
فصل المقدمة للمجلدين  I.1وI.2

(CBS-15) 10

تعديالت على دليل النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع
المنظمة رقم  ،)386المجلد األول ،الجزء الثاني

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 11

المراقبة الكمية لنظام معلومات المنظمة

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)
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المسودة

1

رقم التوصية

العنوان

التوصية

(CBS-15) 12

إنشاء مكتب لمشروع تطوير التنبؤ بالطقس القاسي
()SWFDP

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-15) 13

تعديل مرجع النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 1

إطار الكفاءات للمتنبئين والمستشارين في الخدمات العامة
في مجال الطقس

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 2

تعديالت على مرجع نظام معالجة البيانات والتنبؤ (مطبوع
المنظمة رقم )485

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 3

العمل بالمرجع الجديد للنظام العالمي لمعالجة البيانات
والتنبؤ )( (GDPFSمطبوع المنظمة رقم )485

اإلبقاء على سريانها

(CBS-Ext.(2014)) 4

تعديالت على دليل النظام العالمي لالتصاالت (مطبوع
المنظمة رقم )386

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 5

اإلذن باستخدام اإلجراء الخاص بتعديـل المراجع بين
دورات لجنة النظم األساسية استجابة للتعديالت التي
أُدخلت على المرفق  3الخاص باتفاقية الطيران المدني
الدولي

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 6

تعديالت على مرجع الشفرات (مطبـوع المنظمـة رقـم
 ،(306المجلد  I.2تعديالت على الئحة اإلبالغ عن بيانات
الرصد التقليدية في صيغة نماذج الشفرات الجدولية:
النموذج العالمي الثنائي لتمثيل البيانات ) (BUFRأو
النموذج الحرفي لتمثيل البيانات وتبادلها )(CREX

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 7

تعديالت على مرجع الشفرات (مطبوع المنظمة رقم  ،(306عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)
المجلد  - I.2تمثيل سالسل الحروف غير الموجودة

(مطبوع المنظمة رقم)485

(CBS-Ext.(2014)) 8

االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية

اإلبقاء على سريانها

(CBS-Ext.(2014)) 9

إنشاء منتدى مستخدمي ال ُنظم الساتلية إلبالغ البيانات

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 10

تمثيل معلومات الطيران باللغة الترميزية القابلة للتوسع

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 11

المرجع المنقح الخاص بالنظام العالمي للرصد ()GOS
(مطبوع المنظمة رقم )544

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 12

الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية واألنشطة
البيئية ذات الصلة

عدم اإلبقاء على سريانها
(يستعاض عنها في الدورة)

(CBS-Ext.(2014)) 13

دليل مشاركة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا في تنسيق الترددات الراديوية

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

)(SATCOM
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المسودة

1

رقم التوصية

العنوان

التوصية

(CBS-Ext.(2014)) 14

اإلعداد لنظم السواتل الجديدة

اإلبقاء على سريانها

(CBS-Ext.(2014)) 15

إجراءات استيفاء المراجع واألدلة التي تتولى لجنة النظم
األساسية إدارتها

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 16

المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع
للمنظمة )(WIGOS

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 17

تعزيز الرصد من على متن الطائرات وتوسيع نطاقه

اإلبقاء على سريانها

(CBS-Ext.(2014)) 18

دعم األعضاء في تنفيذ نظام األرصاد الجوية البحرية
واألوقيانوغرافية لدعم التنبؤ العددي بالطقس

عدم اإلبقاء على سريانها
(توصية جديدة مقترحة)

(CBS-Ext.(2014)) 19

الدور األساسي لشبكات نظام معلومات المنظمة

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 20

تحديث مرجع نظام معلومات المنظمة ( WMOمطبوع
المنظمة رقم )1060

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 21

تحديث دليل نظام معلومات المنظمة ( WMOمطبوع
المنظمة رقم )1061

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

(CBS-Ext.(2014)) 22

توفير المساعدة في مجال األرصاد الجوية للوكاالت
اإلنسانية

اإلبقاء على سريانها

(CBS-Ext.(2014)) 23

آلية مقترحة لتعزيز المراكز التشغيلية باالرتكاز على
الدروس المستفادة من خالل المشروع اإليضاحي للتنبؤ
بالطقس القاسي

اإلبقاء على سريانها (مع مزيد
مع المعلومات في المقرر
)(EC-68) 9

(CBS-Ext.(2014)) 24

وضع المعايير بشأن ممارسات إدارة البيانات

عدم اإلبقاء على سريانها
( ُنفذت)

قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بعمل لجنة النظم األساسية التي التزال سارية عند بداية الدورة السادسة عشرة
للجنة النظم األساسية
رقم القرار

العنوان

التوصية

(EC-XXXIV) 13

تطوير ومقارنة مقاييس اإلشعاع

اإلبقاء على سريانه

(EC-LIX) 16

الﺮصﺪات الﺼادرة عﻦ عﻤلﻴات الﺴفﻦ والﻄائﺮات في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﻴة الﺠﻨﻮبﻴة (أنتاركتيكا)
مﻮاصلة تﻄﻮيﺮ الﻨﻈام العالﻤي للﺮصﺪ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﻴة
الﺠﻨﻮبﻴة (أنتاركتيكا)
صﻴانة الﺒﺮنامج الﺪولي للﻤﺤﻄات العائﻤة في الﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﻴة الﺠﻨﻮبﻴة (أنتاركتيكا) الﺘابع للﺒﺮنامج العالﻤي
للﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﻴة وتقﺪيﻢ الﺪعﻢ لﺬلﻚ البرنامج الﺪولي
واللﺠﻨة العلﻤﻴة الﻤعﻨﻴة بﺒﺤﻮث الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﻴة الﺠﻨﻮبﻴة

اإلبقاء على سريانه

(EC-LIX) 17
(EC-LIX) 19

اإلبقاء على سريانه
اإلبقاء على سريانه
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المسودة

1

رقم القرار

العنوان

التوصية

(EC-64) 10

خطة تنفيذ إطار النظم العالمية المتكاملة للرصد

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

)(WIGOS
(EC-64) 14

تقديم سجالت الطقس العالمية على أساس سنوي

اإلبقاء على سريانه

(EC-65) 4

خطة تنفيذ "استراتيجية المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات"

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(EC-65) 10

تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة النظم األساسية بشأن
نظم الرصد المتكاملة

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(EC-65) 11

تفادي حدوث فجوات في الرصد األساسي الفضائي القاعدة

اإلبقاء على سريانه

(EC-65) 12

االحتياجات اإلقليمية للوصول إلى بيانات السواتل وتبادلها

اإلبقاء على سريانه

(EC-66) 5

تنفيذ إستراتيجية المنظمة ( )WMOلتقديم الخدمات

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

(EC-66) 10

الجدول الزمني لالجتماعات التشاورية بشأن السياسات
الرفيعة المستوى الخاصة بالمسائل الساتلية

اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 2

خطة مرحلة ما قبل تشغيل النظام العالمي المتكامل للرصد
التابع للمنظمة ) (WIGOSللفترة 2019-2016

اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 3

فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي اإلبقاء على سريانه
المتكامل للرصد

(EC-68) 4

التعديالت على التذييل باء من مرجع نظام معلومات
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

)1060
(EC-68) 12

إجراء المسار السريع إلدخال تعديالت على المراجع
واألدلة التي تتولى لجنة النظم األساسية إدارتها

اإلبقاء على سريانه

مقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة بعمل لجنة النظم األساسية التي التزال سارية عند بداية الدورة السادسة عشرة
للجنة النظم األساسية
رقم المقرر

العنوان

التوصية

(EC-68) 5

تقديم خدمات تنبؤ وإنذار بالمخاطر المتعددة على أساس
اآلثار للجمهور

اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 6

تنفيذ بروتوكول التحذير الموحد

اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 9

مشروع العرض اإليضاحي الخاص بالتنبؤ بالطقس القاسي اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 30

المراكز اإلقليمية التابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد
التابعة للمنظمة )(WMO

اإلبقاء على سريانه

(EC-68) 31

الصيغة األولية لدليل النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOلمساعدة األعضاء على

عدم اإلبقاء على سريانه ( ُنفذ)

تنفيذ الالئحة التنفيذية ذات الصلة
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