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الملخص العام

الملخص العام ألعمال الدورة
1

افتتاح الدورة )البند  1من جدول األعمال(

بناء على دعوة كريمة من حكومة االتحاد الروسي ،انعقدت الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق
1.1
الرصد ) (CIMO-16في  Park Inn Pribaltiyskayaبسان بطرسبرغ ،االتحاد الروسي من  10إلى  16تموز /يوليو .2014
وافتتح الجلسة رئيس اللجنة ،البروفسور ) Bertrand Calpiniسويسرا( يوم الخميس  10تموز /يوليو  2014في الساعة
 10:00صباحا ً .ورحب بالمشاركين وأعرب عن تقديره لحكومة االتحاد الروسي على استضافة الدورة والمؤتمر الفني
الذي سبق الدورة .وأكد على التحديات التي تواجه اللجنة ) (CIMOفي مجال التكنولوجيات الجديدة وكذلك أھمية الدورة
فيما يتعلق بوضع برنامج عمل للجنة لفترة بين الدورتين القادمة.
كما رحب السيد  ،Alexander Frolovالممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى المنظمة ) ،(WMOبالمشاركين في
1.2
سان بطرسبرغ .وباإلشارة إلى العملية ومواصلة تطوير شبكات الرصد التابعة للمنظمة ) ،(WMOأكد على الدور الھام
الذي تضطلع به اللجنة ) (CIMOفي تطوير ممارسات الرصد وتقديم اإلرشادات إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا وفي التعاون مع صانعي األدوات .وأكد السيد  Frolovعلى العمل الھام لھذه الدورة فيما يتعلق بتحديث
دليل أدوات وطرق الرصد كما أشار إلى جھود التي يبذلھا مرفق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسي
) (Roshydrometالنسخة الحالية من الدليل إلى اللغة الروسية.
وفي الختام أبلغ السيد  Frolovالمشاركين في الدورة أن مرفق األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسي
1.3
) (Roshydrometواصل تنفيذ مختلف شبكات و ُنظم الرصد دعما ً لوالية الوطنية والتزاماته الدولية التي تعززت مؤخراً
بعد نجاح عملية إطالق الساتل الروسي لألرصاد الجوية  METEOR M2خالل المؤتمر الروسي السابع لألرصاد الجوية.
وفي بيانه االفتتاحي رحب السيد  ،Jeremiah Lengoasaنائب األمين العام للمنظمة ) ،(WMOبمندوبي
1.4
وممثلي المنظمات الشريكة باسم السيد  ،Michel Jarraudاألمين العام للمنظمة ) .(WMOوأعرب أيضا ً عن تقديره
لحكومة االتحاد الروسي وللسيد  ،Alexander Frolovالممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى المنظمة ) (WMOومدير مرفق
األرصاد الجوية والھيدرولوجيا الروسي ) (Roshydrometالستضافة االجتماع .وشكر نائب األمين العام للمنظمة
) (WMOرئيس اللجنة ،البروفسور  ،Bertrand Calpiniعلى إدارته الجيدة من أجل السير قدما ً بجدول أعمال اللجنة خالل
األربع سنوات األخيرة وعلى مساھمته المتميزة وتفانيه في خدمة اللجنة.
وباإلشارة إلى توحيد الممارسات الخاصة باألرصاد الجوية وممارسات الرصد ذات الصلة ،الحظ السيد
1.5
 Lengoasaأن اللجنة ) (CIMOقامت لسنوات عديدة بدور رئيسي في حمل لواء المعرفة والتطورات العلمية والتقنية في
ھذا المجال .وأكد على أن عمل برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPكان حاسما ً في مداوالت للجان التقنية األخرى
وفي برامج المنظمة ) (WMOوأن ضمان الدقة وإمكانية التتبّع وتوافق بيانات الرصد على المستوى العالمي ش ّكلت
باستمرار حجر الزاوية في عمل المنظمة ) .(WMOوذ ّكر أنه أثناء فترة ما بين الدورتين ،من خالل عمليات المعايرة،
والمقارنات وزيادة االلتزام باإلجراءات وممارسات الرصد الموحدة ،كان ثمة تحسّن في الجودة العالمية لألدوات
وموثوقيتھا وتوافقھا .باإلضافة إلى ذلك كان لتقديم المساعدة الفنية والتدريب للبلدان النامية ،واطالق إصدارات فنية في
الوقت المناسب وتنظيم مؤتمرات فنية ومعارض لألدوات فوائد ھامة لألعضاء في المنظمة ).(WMO
شارك في الدورة السادسة عشرة  80مشاركا ً ،بمن فيھم ممثلون عن  45بلداً عضواً في المنظمة ومنظمة
1.6
دولية واحدة .وترد قائمة المشاركين في التذييل بھذا التقرير.
2

تنظيم الدورة )البند  2من جدول األعمال(

2.1

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد )البند  2.1من جدول األعمال(

قدم ممثل األمين العام للمنظمة ) (WMOتقريراً بشأن أوراق االعتماد أخذاً باالعتبار الوثائق التي وردت
قبل بدء الدورة وخاللھا .وقد قبلت الدورة التقرير باإلجماع وأقرته باعتباره التقرير النھائي الخاص بأوراق
االعتماد .ووافقت الدورة على عدم الحاجة إلنشاء لجنة ألوراق االعتماد.

2
2.2

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد
إقرار جدول األعمال )البند  2.2من جدول األعمال(
أقرت الدورة جدول األعمال المشروح المقترح على النحو الوارد في الوثيقة .CIMO-16/Doc.2.2

2.3

إنشاء اللجان )البند  2.3من جدول األعمال(

لجنة الترشيحات
2.3.1

أنشئت لجنة للترشيحات تتألف من:


السيد

) Volker Kurzألمانيا( )الرئيس(



السيد

) Ercan Büyükbasتركيا(



السيد

) Heng Zhouالصين(

لجنة تعيين مراكز االختبار والريادة المحتملة للجنة أدوات وطرق الرصد
2.3.2

)(CIMO

أنشأت دورة اللجنة ) (CIMOلجنة تعيين مراكز االختبار والريادة المحتملة لتستعرض مقترحات مراكز
االختبار والريادة المحتملة الجديدة ولتقدم مقترحا ً للدورة بشأن تعيينھا .وتم ضم األعضاء التالية أسماؤھم
إلى اللجنة:
 السيد

) Bruce Ward Forganأستراليا( )الرئيس(

 السيد

 ) Bruce Hartleyنيوزيلندا(

 السيد

) Heng Zhouالصين(

لجنة التنسيق
2.3.3

أنشئت بموجب المادة  29من الالئحة العامة لجنة تنسيق تتألف من رئيس اللجنة ،السيد
) Calpiniسويسرا( والسيد ) Bruce Ward Forganأستراليا(  ،نائب األمين العام ،وممثل من اللجنة
التنظيمية المحلية.

Bertrand

واتفقت اللجنة على تسيير أعمالھا في جلسات عامة فقط يرأسھا رئيس اللجنة ،ما عدا البند  11من جدول
2.3.4
األعمال "انتخاب أعضاء الجھاز الرئيسي" الذي سيرأسه السيد ) Malcolm Kitchenالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية(.
2.3.5

وعُين السيد ) Bruce Hartleyنيوزيلندا( مقرراً معنيا ً بالقرارات والتوصيات السابقة

للجنة.

ووافقت اللجنة على أن يتم انتخاب الرؤساء المشاركين لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت
2.3.6
برنامجية ) (OPAGورئيس ھيئة تحرير دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمن قبل الرئيس ونائبه وفقا ً لرغبة
الوفود في ذلك ،انظر البند  9من جدول األعمال.

الملخص العام
2.4

3

المسائل التنظيمية األخرى

وافقت الدورة على ساعات عمل الدورة .ورأت اللجنة أنه من غير الضروري ،وفقا ً للمادة  111من
الالئحة العامة وبالنظر إلى الطابع الفني لمناقشاتھا ،إعداد محاضر لجلساتھا العامة .وقررت اللجنة عدم إعداد محاضر
من ھذا القبيل لدورتھا السادسة عشرة ولم تنشئ ،بناء على ذلك ،لجنة للصياغة.
3

تقرير رئيس اللجنة )البند  3من جدول األعمال(

أشارت اللجنة مع التقدير إلى التقرير المقدم من رئيس اللجنة ،البروفيسور الدكتور ) B. Calpiniسويسرا(،
3.1
بشأن أنشطة اللجنة منذ دورتھا الخامسة عشرة.
واتفقت اللجنة في الرأي مع الرئيس على أنھا قد أحرزت تقدما ً كبيراً منذ دورتھا الخامسة عشرة ،من
3.2
ً
خالل فريق اإلدارة وفرق الخبراء واألعضاء التابعين لھا .واتفقت أيضا على أن التحديات الجديدة تفرض مطالب على
الموارد المحدودة ،وشجعت فريق اإلدارة المقبل على تحديد أولويات األنشطة ،ومواصلة معالجة مسألة اآلثار الناجمة
عن التمويل الحالي ومسألة توافر خبير يعنى بأنشطة برنامج أدوات وطرق الرصد ).(IMOP
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للعمل المنفذ خالل فترة ما بين الدورتين ،وشكرت الرئيس ونائبه وأعضاء
3.3
ً
فريق اإلدارة وفرق الخبراء وفرق العمل والمسؤولين عن المواضيع .وشكرت اللجنة أيضا األعضاء الذين استضافوا
اجتماعات الخبراء والمقارنات واألنشطة األخرى للجنة.
ورحبت اللجنة باإلجراءات التي اتخذھا الرئيس والتي ساھمت في إحراز تقدم في أنشطة اللجنة منذ
3.4
دورتھا الخامسة عشرة ،السيما مشاركة اللجنة في أنشطة النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالحد من مخاطر الكوارث ) (DRRوتطوير القدرات واألرصاد الجوية
للطيران ،والتي تمثل المجاالت الخمسة ذات األولوية للمنظمة ) .(WMOوفيما يتعلق بمشاركة اللجنة في النظام
) ،(WIGOSأشادت اللجنة على وجه الخصوص بالدور الذي أداه الرئيس ،بصفته رئيسا ً مشاركاً ،في فريق التنسيق
المشترك بين اللجان والمعني بالنظام ).(WIGOS
ودعت اللجنة رئيسھا إلى مواصلة جھوده فيما يتعلق بمواءمة أنشطة اللجنة مع أولويات المنظمة.
3.5
وأعربت أيضا ً عن تأييدھا للرئيس في جھوده الرامية إلى مواصلة معالجة المسائل ذات األھمية القصوى بالنسبة لھا.
4

القرارات واألولويات المستقبلية المتعلقة بالتوحيد القياسي والمقارنات بين األدوات )البند  4من
جدول األعمال(

أعربت اللجنة عن شكرھا للدكتور ) Bruce Forganاستراليا( وللدكتور ) Jitze van der Meulenھولندا(
4.1
الرئيسيْن المشاركيْن للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتوحيد القياسي والمقارنات،
لتوجيھھما أعمال الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي أثناء فترة ما بين الدورتين ،وفقا ً الختصاصات
ذلك الفريق .وأعربت اللجنة عن شكرھا للسيد ) Brian Howeكندا( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية بالتوحيد القياسي،
وللدكتور ) Steven Oncleyالواليات المتحدة األمريكية( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الموقعية الجديدة،
وللدكتور ) Emanuele Vuerichإيطاليا( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية بالمقارنات بين األدوات ،وللسيد Stewart Taylor
)المملكة المتحدة( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية بالرصدات من على متن الطائرات ،لقيادتھما ھاتين الفرقتين .وأعربت
اللجنة أيضا ً عن شكرھا للسيد ) Axel Hoffألمانيا( ،وللدكتور ) Jitze van der Meulenھولندا( ،لمساھمتھما كمسؤوليْن
عن موضوعيْن بشأن القياسات من على متن الطائرات ،وللدكتور ) Steve Cohnالواليات المتحدة األمريكية( لرئاسته
فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب.
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التوحيد القياسي
أعربت اللجنة ،مشيرة إلى أن معايير البيانات الشرحية أساسية لتحسين النظام العالمي المتكامل للرصد
4.2
) ،(WIGOSعن سرورھا بالتعاون اإليجابي بين فرقة الخبراء المعنية بالتوحيد القياسي وفرقة العمل التابعة للنظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSوالمعنية بالبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوأوصت اللجنة بإيالء أولوية عالية لزيادة
تطوير معايير البيانات الشرحية أثناء فترة ما بين الدورتين المقبلة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للعمل المُنجز في إعداد إرشادات بشأن تنفيذ تصنيف المواقع وأقرت خطة
4.3
تقاسم مختلف الممارسات التي يستخدمھا أعضاء المنظمة ) (WMOلتقييم أي موقع وتحديد فئات كل جھاز استشعار.
غير أن اللجنة سلّمت بضرورة القيام بمزيد من العمل في تنفيذ التصنيف على نحو متسق وأعربت لذلك عن تأييدھا
لزيادة تطوير ھذه اإلرشادات.
أكدت اللجنة على أھمية ضمان أن يستند تصنيف المواقع إلى منطق علمي ورحب بمساھمات األعضاء
4.4
بما في ذلك نتائج الدراسات الميدانية والتجارب والمحاكاة للتحقق من معايير التصنيف .وشجعت اللجنة على مواصلة
األبحاث من طرف األعضاء والعلماء من المجاالت ذات الصلة الرامية إلى توضيح جوانب عدم اليقين في الرصد.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لبلدان الشمال ،وكذا استونيا ،لتخطيطھا لمشروع مشترك في إطار التعاون )،(Nordmet
مما قد يفضي إلى مقترحات بإدخال تغييرات في معيار تصنيف المواقع.
وأكدت اللجنة أن التنسيق مع اللجان الفنية األخرى فيما يتعلق بالمعايير أمر جوھري .وعالوة على ذلك،
4.5
أقرت اللجنة توصية فريق اإلدارة التابع لھا بأن تقدم أمانة المنظمة ) (WMOدعما ً في إضفاء الطابع الرسمي على
التفاعالت مع اللجان الفنية األخرى من أجل الحصول على تعليقات مناسبة من تلك األوساط ذات الصلة ،ال سيما
التعاون مع لجنة الھيدرولوجيا بشأن معيار تصنيف أدوات قياسات شدة األمطار.
وأعربت اللجنة عن سرورھا بالتفاعل بين فرقة الخبراء المعنية بالتوحيد القياسي والمنظمة الدولية للتوحيد
4.6
القياسي ) (ISOأثناء فترة ما بين الدورتين األخيرة ،وعن تطلعھا إلى االنتھاء من وضع المعايير المشتركة بين المنظمة
) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOالتي ما زالت قيد االستعراض والتطوير )معايير تصنيف المواقع
وأجھزة الليدار الريحية(.
وأحاطت اللجنة علما ً بالعمل الذي تم االضطالع به في إطار اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد
4.7
القياسي “ 146نوعية الھواء” /اللجنة الفرعية “ 5األرصاد الجوية” ) (TC146/SC5إلضفاء الطابع الرسمي على تصنيف
المواقع لمحطات الرصد السطحي على البر التابع للمنظمة ) (WMOكمعيار من معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) .(ISOوأحاطت علما ً بالتغييرات التحريرية الصغيرة التي اقترحتھا فرقة الخبراء المعنية بالتوحيد القياسي لمراعاة
التعليقات الواردة من المنظمة الدولية للتوحيد القياس ) .(ISOواستعرضت اللجنة نص المعيار المشترك المؤقت بين
المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOوأقرت النسخة النھائية الواردة في المرفق بھذا التقرير
وطلبت من األمانة إدراجھا في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد .وأحاطت اللجنة علما ً بأن المنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) (ISOستصوّ ت قريبا ً على إقرار ھذا المعيار بوصفه المعيار المشترك بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) :ISO/FDIS 19289:2014(Eاألرصاد الجوية  -تصنيف المواقع لمحطات الرصد السطحي على البر،
الذي ستنشره المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOعلى نحو مستقل.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن بعض معايير اللجنة الفنية “ 180الطاقة الشمسية” /اللجنة الفرعية “ 1المناخ -
4.8
القياس والبيانات” ) (TC180/SC1التابعتين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOذات أھمية ألعضاء المنظمة WMO
وأن تلك المعايير يجري تحديثھا .وأوصت بأن يواصل خبراء لجنة أدوات وطرق الرصد ،حيثما أمكن ،االتصال باللجنة
الفنية  180واللجنة الفرعية  1التابعتين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOلتقديم معلومات مح ّدثة وتعليقات تتناول
جوانب األرصاد الجوية من معاييرھا القائمة ،كلما ُ
طلب ذلك.

الملخص العام
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وأعربت اللجنة عن تأييدھا الشديد للرأي القائل بأن التوحيد القياسي لممارسات الرصد ينبغي أن يركز
4.9
على متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSذات األولوية .ومن مجاالت التركيز الرئيسية لذلك النظام
القيمة المضافة التي يمكن أن تتحقق بالجمع ما بين الرصدات التي تقوم بھا نظم شتى لتلبية احتياجات المستخدمين إلى
ناتج رصد محدد .وسلّمت اللجنة بحاجتھا إلى التوسع في جھودھا الرامية إلى معالجة ھذه المسائل .ونتيجة لذلك،
أوصت اللجنة بأن تحدد فرقة )فرق( الخبراء ذات الصلة أنواع الرصدات المر ّكبة التي يمكن توحيدھا قياسيا ً في إطار
النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوبأن تعد مادة إرشادية بشأنھا )مثالً ،مجاالت األمطار المستمدة من أجھزة
الرادار والسواتل وأجھزة قياس األمطار(.

التكنولوجيات الموقعية الجديدة
أحاطت اللجنة علما ً بأن التطورات التكنولوجية الحالية تتطلب معالجة مكرّ سة للبيانات بواسطة
4.10
ّ
خوارزميات معقدة .وھذه التكنولوجيات سوف تتيح االستخدام المتكامل لكل من بيانات االستشعار عن بُعد وبيانات
الرصد الموقعي في توفير متغيرات الرصد المطلوبة .وأوصت اللجنة بزيادة تطوير اإلجراءات والخوارزميات
المعيارية لضمان وحدة بيانات الرصد وإمكانية تتبعھا بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) ،(SIوبتحديد الموارد ذات
الصلة التي يجب نشرھا في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد
وسلّمت اللجنة بأن المقارنات واختبارات األداء توفر المعلومات األساسية الضرورية لوضع معايير
4.11
للتقنيات التشغيلية للقياس ومعالجة البيانات التي تنطوي عليھا أدوات الرصد األوتوماتية ،للتغلب على الصعوبات التي
تواجه في الحصول على المعلومات المفصلة ذات الصلة وفي بعض األحيان في الحصول على معلومات عن الملكية
َ
من القائمين باستحداث األدوات .وأعربت اللجنة عن تأييدھا لتنظيم مقارنات مختلفة واختبارات ألداء نظم الرصد
األوتوماتية وأوصت بزيادة جمع ونشر كل النتائج ذات الصلة التي تسفر عنھا ھذه األحداث.
وأوصت اللجنة ،مشيرة إلى ارتفاع تكاليف االنتقال من الرصد اليدوي إلى التكنولوجيات األوتوماتية،
4.12
بمواصلة الجھود إلعداد مادة إرشادية كي ُتنشر عن أفضل الممارسات في مجال االنتقال إلى التكنولوجيا األوتوماتية،
ال سيما إلى محطات األرصاد الجوية األوتوماتية ) ،(AWSوعن مزايا ومساوئ ذلك االنتقال.
ويقوم عدد من محطات الرصد األوتوماتية بكشف أو تحديد ظواھر طقس محددة ،ال سيما ظواھر الطقس
4.13
الحالية .وقد أقيمت اللجنة علما ً بعدم تحديد متطلبات محددة بشأن الشك من حيث أرجحية الكشف الصحيح وأن نظم
الرصد تلك ال توفر أي معلومات جيدة تتعلق بالتقارير .وأكدت اللجنة على أھمية التعاون مع رابطة صناعة معدات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIبشأن ھذه المسألة وشجعّت فرق الخبراء ذات الصلة على بذل قصاراھا لجمع
بيانات جيدة عن نواتج أجھزة االستشعار فيما يتعلق بالشك ،حيثما أمكن.
وأحيطت اللجنة علما ً بالحاجة إلى زيادة نطاقات قياس بعض المتغيرات )من قبيل قوة الرياح( ،الالزمة
4.14
للقياسات في ظل أحوال المناخ المتطرفة وأثناء أحوال الطقس المتطرفة .وقررت وجوب استمرار إيالء األولوية لتلبية
الحاجة إلى زيادة قدرة األدوات على الصمود في مواجھة أحوال الطقس المتطرفة أو الخطرة .وبالنظر إلى أن الوثائق
المتوافرة عن تصميم األدوات والخبرات المتعلقة بالطقس المتطرف ما زالت محدودة ،فقد طلبت اللجنة من فريق اإلدارة
تكليف الفريق المناسب بزيادة دراسة كيفية الحصول على مواد إرشادية بشأن تصميم األدوات التي يمكنھا مقاومة حاالت
الطقس المتطرفة والعمل على إعداد مادة إرشادية من أجل نشرھا كتقارير من تقارير أدوات وطرق الرصد و/أو دليل
لجنة أدوات وطرق الرصد .وشجعت اللجنة الصانعين ورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية )(HMEI
على مراعاة الحاجة إلى القدرة على الصمود في مواجھة األحوال المتطرفة عند تصميم وصُنع معدات األرصاد الجوية
والھيدرولوجية.
وأحاطت اللجنة علما ً باستحداث أدوات مرجعية جديدة لإلشعاع مؤخراً .وتختلف قياسات اإلشعاع الشمسي
4.15
األولية المستمدة من مقياس إشعاعي مبّرد جديد يمكن تتبعه بإرجاعه إلى النظام الدولي للوحدات ) (SIعن المرجع
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العالمي لقياس األشعة ) .(WRRوسلّمت اللجنة بالحاجة إلى معالجة ھذا االختالف الظاھر .وأحاطت اللجنة علما أيضا ً
باستحداث مقاييس لألشعة تحت الحمراء مرجعية جديدة توفر قياسات إلشعاع الموجات الطويلة يمكن تتبعھا بإرجاعھا
مباشرة إلى النظام الدولي للوحدات ) (SIوأوصت بمقارنة ھذه األدوات الجديدة بالمجموعة المعيارية العالمية لألشعة
تحت الحمراء ) .(WISGوقررت اللجنة إنشاء فرقة عمل لتناول ھذه المسائل وأية مسائل ذات صلة بشأن إدارة
التغيير فيما يتعلق بكل من المرجع العالمي لقياس األشعة ) (WRRوالمجموعة المعيارية العالمية لألشعة تحت الحمراء
) (WISGوفقا ً لمشروع االختصاصات الوارد في المرفق الثالث بھذا التقرير.
ولعدم وجود متطلبات محددة لقياس التجلُّد ،شجعت اللجنة أعضاء المنظمة على إبالغ المنظمة
4.16
بمواصفات متطلباتھم بشأن ھذه القياسات وأوصت بأن تجري فرقة الخبراء ذات الصلة التابعة للجنة أدوات وطرق
الرصد مزيدا من الدراسات بشأن قدرات التكنولوجيات الموجودة حاليا على قياس التجلّد.

)(WMO

وأحيطت اللجنة علما ً بالحاجة إلى تكنولوجيات قادرة على كشف الرماد البركاني وعلى تحديد المرتسمات
4.17
ً
الرأسية لمحتوى الرماد البركاني بدقة أكبر .وقررت اللجنة ،استنادا إلى وعد تقديم تقارير عن الخبرات في ما يتعلق
بتقنيات االستشعار عن بُعد ال سيما فيما يتعلق بأجھزة الليدار ،ضرورة صياغة مادة إرشادية مالئمة بشأن ھذا
الموضوع من أجل نشرھا في دليل لجنة وأدوات وطرق الرصد أو كتقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد.
وأحاطت اللجنة علما ً بأھمية تقنية التغاير الدوامي ،التي كثيراً ما ُتستخدم في علوم الغالف الجوي لتحديد
4.18
تدفقات االضطرابات الرأسية ،من قبيل الزخم ،والحرارة ،وبخار الماء ،وثاني أكسيد الكربون ،والميثان .وقد أنشئت
شبكات من المحطات التي تستخدم تقنية التغاير الدوامي على نطاق العالم .وسلّمت اللجنة بالحاجة إلى متابعة ،باالتصال
مع لجنة علوم الغالف الجوي ) ،(CASبشأن متطلبات المستخدمين من أجل تحسين التوحيد القياسي العالمي في ھذا
المجال.
وأحاطت اللجنة علما ً بمحدودية قدرات تقنيات القياس القائمة فيما يتعلق ببعض المتغيرات ،من قبيل
4.19
توصيف السطح ،والتراكمات الثلجية ،والرماد البركاني ،التي تتزايد أھميتھا لتطبيقات كثيرة من تطبيقات األرصاد
الجوية .وشجّعت اللجنة على زيادة دراسة تطوير ھذه التقنيات وتقديم تقارير عنھا.

المقارنات
أعربت اللجنة عن تقديرھا لعمل فرقة الخبراء المعنية بالمقارنات بين األدوات أثناء فترة ما بين الدورتين،
4.20
ال سيما جھودھا إلشراك فرق خبراء أخرى في العمل الذي يجري القيام به بشأن المقارنات ،وشجعت على مواصلة ھذا
اإلشراك.
وأعربت اللجنة عن ترحيبھا بتطبيق تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتي تضم
4.21
مقارنة ألدوات ونظم الرصد في مواقع متعددة تابعة للجنة أدوات وطرق الرصد التابعة للمنظمة ) (WMOمن أجل قياس
ھطول المواد الصلبة .وأحاطت اللجنة علما ً بأن أحد األھداف الرئيسية للتجربة ھو تقييم مجموعة واسعة من األدوات
في ظل أحوال مناخية مختلفة ،وأن  20موقعا ً على نطاق العالم قد تم تجھيزھا وتشكيلھا لذلك الغرض وفقا ً للمعايير
المحددة من أجل إتاحة المقارنة بين المواقع .وأعربت اللجنة عن سروھا بوجه خاص بإنجازات المشروع الحالية،
وباالعتراف بالتجربة كمشروع إيضاحي للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(GCWوھنأت اللجنة الفرقة المعنية بتجربة
المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (CPICEلما اضطلعت به حتى اآلن من عمل ھام.
وأحاطت اللجنة علما ً بخشية لجنة التنظيم الدولية لتجربة  SPICEمن خطر أال تحقق التجربة النتائج
4.22
المخططة لھا إذا لم يكن باستطاعتھا الحصول على مجموعة بيانات شاملة وتمثيلية وما يترتب على ذلك من تأخير في
نشر التقرير النھائي للتجربة نتيجة للمحدودية الشديدة للقدرة المكرّ سة حاليا ً لتحليل النتائج وإلعداد التقرير .وأحاطت
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اللجنة علما ً بأن فترة المقارنة سوف تمدّد من فصلي شتاء إلى ثالثة فصول شتاء )فصول الشتاء:
و  ،2014/2013و  2015/2014في كل من نصف الكرة األرضية الشمالي ونصف الكرة األرضية الجنوبي(.

2013/2012

وأحاطت اللجنة علما ً بنجاح المقارنة الدولية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر ) (IPCفي المؤتمر العالمي
4.23
المعني بقياس اإلشعاع الذي عُقد في دافوس عام  ،2010والتقرير الناتج عنه الذي أتاح إمكانية تتبع إشعاع الشمس في
مختلف أنحاء العالم .واعتبرت اللجنة المقارنة الموازية ألدوات قياس األشعة تحت الحمراء التي أجريت في المقارنة
الدولية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر ) (IPCتطوراً يلقى أشد الترحيب في مجال إمكانية تتبع الموجات الطويلة
بإرجاعھا إلى المجموعة المعيارية العالمية لألشعة تحت الحمراء ،وأعربت عن شكرھا لمركز دافوس العالمي لقياس
اإلشعاع لرعايته للمقارنة.
وأحيطت اللجنة علما ً بأن مقارنة األشعة تحت الحمراء في المقارنة الدولية ) (IPCفي عام  2010أظھرت
4.24
التحسن الكبير فيما يتعلق بالشك في قياسات األشعة تحت الحمراء .ونتيجة لذلك قررت اللجنة أن تدرج مقارنات األشعة
تحت الحمراء المستقبلية التي تجري بالتضافر مع مقارنات  IPCالمستقبلية في البرنامج المؤقت لمقارنات لجنة أدوات
وطرق الرصد لتعزيز إمكانية تتبع القياسات بإرجاعھا إلى المجموعة المعيارية العالمية لألشعة تحت الحمراء والنھوض
بتنمية قدرات المشاركين في التوحيد القياسي لإلجراءات والممارسات في مجال قياسات األشعة تحت الحمراء.
وأعربت اللجنة عن سرورھا إلحاطتھا علما ً بأنه ستجري مقارنة دولية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر
4.25
في عام  2015في المركز العالمي لقياس اإلشعاع الذي أُعيد تجديده.
والحظت اللجنة أن االتحاد اإلقليمي السادس )أوروبا( قد اقترح التعاون بينه ولجنة أدوات وطرق الرصد
4.26
تواجه في تلك المحطات قياس
في تناول الرصدات التي تجري في المحطات الجبلية .وتشمل المشاكل المحددة التي
َ
الرياح في ظل ظروف التجلّد وقياس الھطول ،وكذلك المشاكل اللوجستية المتعلقة بإمدادات الكھرباء واالتصاالت عن
بُعد ،ال سيما في سياق أتمتة تلك المحطات .ورحبت اللجنة باالقتراح المقدم من الرئيس الستضافة حلقة عمل بشأن ھذا
الموضوع في سويسرا ووافقت على أن تنظم باالشتراك مع االتحاد اإلقليمي السادس حلقة عمل من ھذا القبيل بشأن
تحديات تشغيل األدوات في ظل الظروف الجبلية .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للعرض المقدم من سويسرا الستضافة
حلقة العمل وشجعت جميع األعضاء على تقديم الموارد لدعم ھذا النشاط .باإلضافة إلى ذلك أقرّ ت اللجنة بأن حلقة
العمل المشار إليھا ستكون لھا صلة بجميع األعضاء خارج إطار االتحاد اإلقليمي السادس ،كما شجعت رئيس اللجنة
) (CIMOعلى المشاركة مع االتحادات اإلقليمية كافة للنظر في إشراكھا والحصول على دعمھا.
وسلطت اللجنة الضوء على المساھمة األساسية التي قدمتھا مقارنة المنظمة ) (WMOل ُنظم المسابير
4.27
الراديوية في يانغيانغ ،الصين ،في عام  ،2010في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSمما أدى إلى تحسين
الخدمات المقدمة للمجتمع بزيادة جودة بيانات المسابير الراديوية التشغيلية ،ومن ثم فائدتھا لجميع مجاالت التطبيق.
وأعربت اللجنة عن شكرھا للفرقة بأكملھا التي اشتركت في المقارنة ،وال سيما للدكتور  John Nashلما قام به من عمل
فذ في إعداد تقرير المقارنة وفي إدماج نتائج ھذه التجربة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد.
وأشارت اللجنة إلى أن قدرة لجنة أدوات وطرق الرصد على دعم المقارنات محدودة وسلّمت بأنه سيكون
4.28
من الصعب تنظيم أكثر من مقارنتين عالميتين إضافة إلى المقارنة الدولية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر ) (IPCفي
فترة ما بين الدورتين المقبلة .وشجّع اللجنة ما أبداه بعض أعضاء المنظمة من اھتمام بإجراء مقارنة لمقاييس ارتفاع
السُحب وأجھزة الليدار لكشف التركيز الشديد لألھباء الجوية )ال سيما تلك المتعلقة بالرماد البركاني( يمكن أن تكون
مكمّلة لمبادرة المحفوظات اإللكترونية ) (EProfileحديثة العھد .كذلك ،أعربت اللجنة عن سرورھا إلحاطتھا علما ً
بالعمل االستكشافي المضطلع به نحو إجراء مقارنة دولية للمسابير الراديوية من شأنھا أن تتيح تحديد جانب الشك فيما
يتعلق بأنواع فردية من المسابير بواسطة أداء عمليات سبر مزدوجة لكل نوع من المسابير .وأحيطت اللجنة علما ً أيضا ً
باقتراح مقدم من كرواتيا إلجراء مقارنة إقليمية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر المرجعي الموجودة لدى أعضاء االتحاد
اإلقليمي السادس التابع للمنظمة ).(WMO
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وأشارت اللجنة إلى قائمة المقارنات المتوخى أن تجريھا اللجنة واعتمدت القائمة المؤقتة للمقارنات بين
4.29
األدوات كما ترد في المرفق الثاني بھذا التقرير.
وباإلشارة إلى النشاطين األخيرين بشأن أدوات الرصد ) (TECOومعرض أدوات ومعدات وخدمات
4.30
األرصاد الجوية ) (METEOREXبأن تكنولوجيا المسابير الالسلكية تتغير بشكل سريع؛ ثمة حاجة كبيرة في أوساط
األرصاد الجوية للطيران لمقاطع رأسية لتركيز األھباء والرماد البركاني؛ الطلب المتزايد على رصد تركيز األھباء
السطحية )مثل جسيمات  PM2.5و  ،(PM10واالختالفات الكبيرة في طرق إعداد األدوات؛ من غير المحتمل أن تكون
اللجنة ) (CIMOقادرة على دعم أكثر من مقارنتين دوليتين باإلضافة إلى المقارنة الدولية أثناء فترة ما بين الدورتين؛
طلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOما يلي:
)أ(

النظر في إمكانية نجاح المقارنات الدولية ) (iأداء المسبار الالسلكي (ii) ،تركيز المسابير الالسلكية عن
طريق االستشعار البصري عن بعد و) (iiiتركيز األھباء السطحية وإعداد توصيات للمقارنتين الدوليتين
األكثر احتماالً؛

)ب(

تكليف فرق خبراء ذات صلة بوضع تقارير عن جدوى ھذين المقارنتين وتوضيح أثرھما المتوقع على
ا ّتساق عمليات الرصد ،وتقديم ھذه التوصيات ونتائج دراسات الجدوى إلى فريق اإلدارة التابع للجنة
).(CIMO

و ُ
شجِّ عت اللجنة إلى حد كبير باستعداد كل من سويسرا واالتحاد الروسي وفرنسا والصين لتقديم المساعدة في ھذه
األنشطة و/أو النظر في استضافتھا .وشجعت اللجنة أعضاءھا على النظر في تقديم مساھمات طوعية للصندوق
االستئماني للجنة ) (CIMOللمساعدة في توفير الموارد لمقارناتھا الدولية.
وشجّ عت اللجنة أمانة المنظمة ) (WMOعلى أن تقدم ،من خالل الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق
4.31
الرصد التابع للمنظمة ) ،(WMO/IMOPروابط شبكية إلى المطبوعات الموصى بھا من فرق الخبراء التي ُتبلغ عن نتائج
المقارنات التي تجريھا أطراف مستقلة ،ألن ھذا يضمن نفاذ أعضاء المنظمة إلى النتائج الھامة وأحدثھا عھداً.
باإلشارة إلى االختصاصات المتعلقة بالمقارنات الواردة في دليل اللجنة ) ،(CIMOأكدت اللجنة على
4.32
الحاجة إلى ضمان أرشفة سليمة للبيانات والبيانات الشرحية المنتجة عن طريق المقارنات ،باإلضافة إلى النتائج
وإجراءات تحليل البيانات ذات الصلة ،وضمان توافرھا إلجراء دراسات إضافية عقب استكمال أي مقارنة.

الرصد من على متن الطائرات
أحيطت اللجنة علما ً بأن الجوانب البرنامجية الدولية للرصد من على متن الطائرات ونظام الرصد إلعادة
4.33
بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (AMDARالتابع للنظام العالمي للرصد ) (GOSأصبحت المسؤولية
عنھا تقع على عاتق اللجان الفنية التابعة للمنظمة ) ،(WMOبعد توقف أنشطة الفريق المعني بإعادة بث بيانات األرصاد
الجوية الصادرة من الطائرات التابع للمنظمة ) (WMOفي عام  .2012ونتيجة لذلك ،أعيد تنظيم األنشطة الھامة والمھام
ذات الصلة بالرصد من على متن الطائرات من أجل تقسيمھا بين لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة أدوات وطرق
الرصد ) .(CIMOوبالنظر إلى العدد الكبير من األنشطة المخصصة للجنة أدوات وطرق الرصد ،تم تشكيل فرقة عمل
معنية بالرصد من على متن الطائرات في عام  2013تحت توجيه فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد .وقد
اقترحت فرقة العمل في دورتھا األولى التي عُقدت في شباط /فبراير  ،2014إذ أشارت إلى الطابع المستمر لكثير من
أنشطتھا ومھامھا وما يرتبط بھا من خطة عمل ،االستعاضة عن فرقة العمل بفرقة خبراء وأوصت بتوقف اشتراط
اإلبقاء على مسؤول عن موضوع القياسات من على متن الطائرات .وقد وافقت اللجنة على ھذا االقتراح وعلى إنشاء
فرقة خبراء معنية بالرصد من على متن الطائرات ) (ET-AOترد اختصاصاتھا في المرفق الثالث بھذا التقرير.
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وأشارت اللجنة إلى أھمية ووثاقة صلة عدد من المتغيرات التي ُتبلغ عنھا الطائرات .وبالنظر إلى أثر
4.34
توافر ونوعية ھذه المتغيرات على تطبيقات كثيرة في مجال األرصاد الجوية وعلم المناخ ،طلبت اللجنة من فرقة
الخبراء المعنية بالرصد من على متن الطائرات ) (ET-AOأن تركز على المتغيرات التالية:
)أ(

درجة حرارة الھواء ،ال سيما جانب الشك المتعلق بالقياس؛

)ب(

بخار الماء ،ال سيما األداء وجانب الشك المتعلق بالقياس؛

)ج(

االضطراب ،المعبّر عنه كمع ّدل لتش ُّتت الحركة الدوامية ).(EDR

وأوصت اللجنة بإجراء تقييم لتقنيات القياس المختلفة وخوارزميات المعالجة التي ينطوي عليھا األمر ،بواسطة مقارنة،
وإظھار إمكانية تتبعھا بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) .(SIوإضافة إلى ذلك ،أوصت اللجنة أيضا ً بالتعاون
الوثيق مع مص ّنعي الطائرات في تقييم أداء الرصدات والتطورات الجديدة.
وأشارت اللجنة إلى أھمية المواصفات لمعالجة البيانات المقيسة المتاحة من منصات على متن الطائرات
4.35
واإلبالغ عنھا .ولذا ،فقد أيدت إجراء مزيد من االستعراض والتطوير لمواصفات المتطلبات الوظيفية للبرمجيات
الموجودة على متن نظام  (AOSFRS) AMDARونشر تلك التحديثات كتقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد.

سحب
األطلس الدولي لل ُ
أحيطت اللجنة علما ً بالمناقشة التي أجريت أثناء اجتماع عام  2011لرؤساء اللجان الفنية )،PTC-2011
4.36
 9-7شباط /فبراير  ،2011جنيف ،سويسرا( بشأن الحاجة المحتملة إلى تحديث األطلس الدولي للسُحب  -مرجع رصد
السحب )األطلس الدولي للسُحب ،مطبوع المنظمة رقم  ،407المجلدان األول والثاني( ،الذي تشكل أجزاء منه مرفق
الالئحة الفنية للمنظمة )مطبوع المنظمة رقم  ،(49والحاجة إلى تولي إحدى اللجان الفنية زمام األطلس الدولي للسُحب.
والحظت اللجنة قرار الدورة التاسعة لفريق اإلدارة التابع لھا ) 8-5 ،CIMO MG-9نيسان /أبريل  ،2011جنيف،
سويسرا( الذي يقضي بأن تتولى لجنة أدوات وطرق الرصد المسؤولية عن األطلس الدولي للسحب( وأثنت على قرار
الدورة العاشرة لفريق اإلدارة التابع لھا ) 20-19 ،CMIO MG-10تشرين األول /أكتوبر  ،2012بروكسل ،بلجيكا( الذي
يقضي بتشكيل فرقة عمل لدراسة الحاجة إلى إجراء تحديث لألطلس الدولي للسحب ،وإبداء الرأي بشأن إمكانية القيام
بھذا العمل ،إذا ُ
طلب ذلك.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لعمل فرقة العمل التابعة لھا والمعنية باألطلس الدولي للسُحب )،(TT-ICA
4.37
وأقرت رأي فريق اإلدارة التابع لھا المتمثل في أن األطلس الدولي للسحب ) (ICAينبغي أن يكون المصدر الرئيسي
والموثوق به لتصنيف السحب وأنه ينبغي أن يكون شامال تماما ً ويحتوي على أحدث المعلومات .وأقرت اللجنة أيضا ً
موافقة فريق اإلدارة التابع لھا من حيث المبدأ على توصية فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسحب )(TT-ICA
الداعية إلى إجراء تنقيح وتحديث مستفيضين لألطلس .وطلبت اللجنة من األمين العام أن ينظر في تحديد األموال
المطلوبة كي يتسنى استكمال العمل بحلول نھاية عام  ،2015مشيرة إلى عدم توافر تمويل في حدود ميزانية برنامج
أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ).(WMO IMOP

قياس الرياح وتقديم تقارير بشأنھا
أشارت اللجنة إلى أن أنه ورد في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمطبوع المنظمة رقم
4.38
الجدول المرفق .1د أن وضوح اتجاه الرياح المبلغ به وصل إلى درجة واحدة بينما يتعين أن يكون عدم اليقين في
القياس من  5درجات .ولذا نظرت اللجنة في العمود  3من الجدول تحت عنوان "وضوح االتجاه" والحاشية رقم 3
المتصلة به والتي تشير إلى أن "العمود  3يتناول أكثر االستبانات صرامة التي حددھا مرجع الشفرات ،مطبوع المنظمة
رقم  .306وأقرت اللجنة أنه في حين أن االستبانات الواردة في العمود  3صحيحة فيما يتعلق بالحاشية ،إال أن
المستخدمين قد يشعرون باللبس عندما يستخدمون شفرات غير شفرة أكثر االستبانات صرامة .وطلبت اللجنة إلى فريق
)(8
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إدارة اللجنة العمل مع اللجان الفنية األخرى النظر في استخدام العمود  3والحاشية رقم  3المتصلة به وتعديل دليل اللجنة
) (CIMOو/أو غيره من المواد التنظيمية التابعة للمنظمة ) (WMOحسب االقتضاء.
آن معا ً إلعداد تقارير بشأنھا ،وفقا ً للطريقة التي
4.39
ثم نظرت اللجنة في استخدام عدة مقاييس للرياح في ٍ
ّ
ّ
اعتمدتھا منظمة الطيران المدني الدولي ) .(ICAOوذكرت اللجنة بأن أي عامل إعاقة قد يؤثر على الرياح إلى حد يفوق
 30مرة حجم عامل اإلعاقة .ولذلك ،فحتى حين تلبي إحدى المحطات شرط المنظمة ) (WMOالمتعلق بالتعرّض والبالغ
 ،1:10فقد تبقى الرياح الذي تقيسه متأثرة بعامل اإلعاقة .وأحاطت اللجنة علما ً بأن "دليل منظمة اإليكاو للنظم اآللية
لرصد األحوال الجوية في المطارات" يتيح دمج البيانات المتعلقة بالرياح الواردة من عدة مقاييس للرياح للحصول على
قياس تمثيلي للرياح في حال كان مقياس الرياح يتأثر بوجود مبنى /ھيكل في اتجاه معيّن للريح .وأحاطت اللجنة علما ً
بأنه حين توجد محطة رصدات الطقس السينوبتيكية ومحطة رصد الطقس في المطارات في نفس المكان ،فقد يتسبب
ذلك في وقوع اختالف بين الرياح المبلغ عنھا في تقرير الرصدات السطحية ) (SYNOPوتلك المبلغ عنھا في تقرير
األرصاد الجوية ألغراض الطيران ) ،(METARوھو أمر غير مستحب .وطلبت اللجنة إلى فريق إدارة اللجنة العمل مع
اللجان الفنية األخرى للنظر في استخدام الخوارزميات ،كما اعتمدتھا منظمة اإليكاو ،وتحديث دليل اللجنة ) (CIMOو/أو
غيره من المواد التنظيمية التابعة للمنظمة ) (WMOعند االقتضاء.
وفيما يتعلق بما ورد أعاله ،أشارت اللجنة إلى أنه يتم تحديد متطلبات المستخدمين من خالل مجال
4.40
التطبيق الذي ينتمون إليه :يترتب على تقليص عدم التيقن من القياسات آثار مالية ،على صعيد تكلفة التجھيزات الالزمة
وكذا تكلفة صيانتھا ومعايرتھا .ويمكن تقليص عدم التيقن من البيانات في بعض الحاالت من خالل خفض الفاصل
المتوسط للقيم المبلغة .ولذلك ،ينبغي أن يتخذ المستخدمون نھجا ً عمليا ً لدى تحديد متطلباتھم بشأن عدم التيقن من
القياسات ومرحلة تحديد متوسطات القيمة.
ونظرت اللجنة كذلك بتقديم التقارير من السفن ومنصات استخراج النفط التي تعتبر مھمة في ملء ثغرات
4.41
المعلومات بشأن المحيطات وتكتسي أھمية حاسمة في تقييم حدة األعاصير المدارية .لكن لوحظ أنه في ما يخص القياس
باألدوات ،توضع مقاييس الريح الموجودة على السفن ومنصات النفط على ارتفاع يعلو كثيراً عن سطح البحر .ونظرت
اللجنة في ضرورة تصحيح ارتفاع البيانات الخام المتعلقة بالريح ليتسنى تفسير تقارير الرياح ھذه بشكل جيد وطلب إلى
فريق إدارة اللجنة العمل مع اللجان الفنية األخرى لتوفير المزيد من التوجيھات بشأن تبادل البينات الخام والبيانات
المصححة المتعلقة بالرياح وتحديث دليل اللجنة ) (CIMOو/أو غيره من المواد التنظيمية التابعة للمنظمة ) (WMOحسب
االقتضاء .كما أشارت اللجنة إلى أن شفرة ) (BUFRينبغي أن تتيح المرونة الالزمة وأنه ينبغي توثيق كافة التغييرات
المدخلة على البيانات المقاسة في مثل ھذه التقارير.
5

القرارات واألولويات المستقبلية المتعلقة باالستشعار عن ُبعد والتكنولوجيات الجديدة )البند  5من
جدول األعمال(

أعربت اللجنة عن شكرھا للسيد ) Alexander Gusevاالتحاد الروسي( والسيد ) Zhou Hengالصين(،
5.1
الرئيسين المشاركين للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص باالستشعار عن بُعد والتكنولوجيات
الجديدة ،لتوجيھھما أعمال الفريق أثناء فترة ما بين الدورتين ،وفقا ً الختصاصات الفريق وتحت اإلرشاد العام من فريق
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد .وأعربت اللجنة عن شكرھا أيضا ً للسيد ) Li Baiالصين( ،رئيس فرقة الخبراء
المعنية باالستشعار عن بُعد التشغيلي وللدكتور ) Arkadiy Koldaevاالتحاد الروسي( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية
بالتكنولوجيات والمختبرات الجديدة لقيادتھما ھاتين الفرقتين ،وللسيدة ) Aline Kraaiھولندا( وللسيد Oguzhan Sireci
)تركيا( لمساھمتھما كمسؤوليْن عن موضوعين بشأن حماية الترددات الراديوية.

االستشعار عن ُبعد التشغيلي
أعربـت اللجنة عـن تقديرھا للعمـل الذي تقوم به فرقة الخبـراء المعنية باالستشعـار عن بُعد التشغيلي
5.2
ً
ً
) (ET-OpRSوالحظت أنه يغطي نطاقا واسعا جدا من األنشطة ،ذات األھمية البالغة لشواغل أعضاء المنظمة وللنظام
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العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوشددت اللجنة على أھمية ضمان إمكانية تقاسم نتائج أنشطة فرقة الخبراء مع
جميع أعضاء المنظمة ) (WMOمن خالل المطبوعات المناسبة والتحديثات ذات الصلة لدليل لجنة أدوات وطرق
الرصد .وقد ُنشرت دراسات وطنية كثيرة ذات صلة بمھمة فرقة الخبراء وطلبت اللجنة إعداد قائمة بھذه المطبوعات،
وربطھا من الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) (WMO/IMOPفي أقرب وقت ممكن .وأكدت
أن ھذا من شأنه أن يضمن نفاذ أعضاء المنظمة إلى أحدث المعلومات ،في الوقت الذي يجري فيه إعداد تقارير أدوات
وطرق الرصد ) (IOMوتحديثات دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ذات الصلة.

رادارات الطقس
أعربت اللجنة أيضا عن تقديرھا للمرفق الحكومي التركي لألرصاد الجوية الستضافته قاعدة بيانات
5.3
رادارات الطقس التابعة للمنظمة ) ،(WMOولقيام السيد  Oguzhan Sireciوالسيد  Kamuran Akyildizبإعداد النسخة
الثانية من قاعدة البيانات تحت قيادة السيد  .Ercan Buyukbasوحثت اللجنة أعضاء المنظمة على تغذية قاعدة البيانات
بالبيانات المتعلقة بشبكات رادارات الطقس الخاصة بھم.
وأعربت اللجنة عن ترحيبھا بالعمل الھام الذي أنجزه السيد ) Paul Joeكندا( إلعداد نسخة منقحة تماما
5.4
من الفصل الذي يتناول القياسات الرادارية في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا أيضا ً للتقدم المحرز في مقارنة مراقبة الجودة الرادارية والتقدير الكمي
5.5
للھطول ) (RQQIمن جانب لجنة التنظيم الدولية التابعة لھا ،بقيادة الدكتور ) Paul Joeكندا( ،وأوصت بالنظر في
خيارات لضمان االنتھاء من المرحلة الحالية من التجربة أثناء عام  ،2014وبتنظيم األنشطة ذات الصلة )االجتماعات(
كأولوية في إطار لجنة أدوات وطرق الرصد.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لفرقة الخبراء المعنية باالستشعار عن بُعد التشغيلي لما أجرته من دراسات
5.6
بشأن استخدام رادارات االستقطاب الثنائي في بلدان مختلفة ،وأحاطت علما بالصعوبات التي يتعرض لھا كثيرون فيما
يتعلق باستخدام خوارزميات معالجة بيانات معينةّ .
وحثت على مواصلة ھذا العمل ،بما في ذلك إجراء تقدير لقيمة
استخدام رادارات االستقطاب الثنائي مقابل تكلفته ،وعلى تجميع ھذه المعلومات في تقرير من تقارير أدوات وطرق
الرصد لمساعدة أعضاء المنظمة على اختيار ما إذا كانت ستن ِّفذ رادارات االستقطاب الثنائي ،وعلى تشكيل تلك
الرادارات على نحو أكثر كفاءة .والحظت اللجنة أن تأثير توربينات الرياح على رادارات الطقس ال يزال قضية ھامة
تحتاج إلى المزيد من البحث وطلبت من الخبراء ذوي الصلة تقاسم المعلومات بشأن ھذه المسألة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا للمعلومات التي جُمعت عن تشغيل الرادارات في مواقع عالية االرتفاع في
5.7
ّ
الصين .وحثت اللجنة فرقة الخبراء على جمع معلومات من بلدان إضافية وعلى تجميع ھذه المعلومات ونشرھا في
تقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد وعلى النظر في إضافة قسم مالئم إلى الفصل المتعلق بالموضوع من فصول
دليل لجنة أدوات وطرق الرصد.
وشجعت اللجنة فرقة الخبراء المعنية باالستشعار التشغيلي عن بعد على إعطاء األولوية في المستقبل
5.8
لبحث وإعداد مواد إرشادية عن نواتج وتكنولوجيات شبكة الرادارات ،بما في ذلك استخدام طرق الرصد المنسّقة
والقابلة للتكيف ،وتكنولوجيات المزتمنة الزمنية والمكانية ،واالتساق بين نواتج الرصد من مختلف الرادارات ونواتج
الشبكات المدمجة )كالمزج بين االنعكاسية ،والتقدير الكمّي للھطول ،وبيانات الرياح العمودية(.
وإذ تضع في اعتبارھا أھمية المعايرة والتعديل فيما يتعلق بجودة بيانات رادار الطقس ،طلبت اللجنة من
5.9
فريق الخبراء ذي الصلة إعداد مواد إرشادية لألعضاء بشأن التقنيات الموحدة في مجال المعايرة التشغيلية والتعديل
لرادارات الطقس.
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أشارت اللجنة إلى انشغال األعضاء من أفريقيا بشأن التكلفة العالية المتالك رادارات الطقس ،والحاجة
5.10
إلى دورات تدريبية بشأن تشغيل الرادارات وصيانتھا .وطلبت اللجنة من فريق الخبراء ذي الصلة متابعة موضوع
التكلفة العالية للرادارات مع رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIكما طلبت من فريق اإلدارة
بحث الخيارات لتنظيم دورة تدريبية إقليمية بشأن تشغيل الرادارات وصيانتھا .وباإلشارة إلى الدورة التدريبية العادية
التي نظمھا المركز اإلقليمي للتدريب في نجال األرصاد الجوية ) (RTCفي تركياوبدعم من المرفق الحكومي التركي
لألرصاد الجوية ،شجعت اللجنة األعضاء المھتمين على المشاركة في ھذه الفرصة الفريدة للتدريب بشأن األدوات.
طلبت اللجنة من فريق الخبراء ذي الصلة بحث وإعداد اإلرشادات لألعضاء بشأن خصائص انبعاث
5.11
ُّ
اإلشعاع الكھرمغنطيسي لرادارات الطقس وراسمات الرياح الرادارية ،إلى جانب متطلبات التشغيل اآلمن لھذه النظم مع
احترام صحة اإلنسان.

راسمات الرياح الرادارية
أعربت اللجنة عن ترحيبھا بنشر تقرير جديد من تقارير أدوات وطرق الرصد عن خبرات الوكالة اليابانية
5.12
لألرصاد الجوية ) (JMAفيما يتعلق براسمات الرياح .وحثت اللجنة فرقة الخبراء المعنية باالستشعار عن بُعد التشغيلي
على جمع المعلومات الواردة في ھذا التقرير مع معلومات إضافية عن الشبكة األوروبية لراسمات الرياح ،والمبادرة
الخاصة بالرياح في إطار برنامج التعاون األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية بخصوص البيانات اإليضاحية
على الشبكة في أوروبا ) ،(CWINDEوالشبكات التشغيلية األخرى ،إلعداد مادة إرشادية معمّمة من أجل أعضاء المنظمة
عن تشغيل شبكات راسمات الرياح ،يمكن عندئذ استخدامھا لتحديث الفصل ذي الصلة من فصول دليل لجنة أدوات
وطرق الرصد.
وأعربت اللجنة عن ترحيبھا أيضا ً بالعمل اإلضافي الذي تقوم به فرقة الخبراء فيما يتعلق بجوانب إضافية
5.13
شتى لراسمات الرياح :مبادئ النشر ،والمسائل المتعلقة بجودة البيانات والتخفيف منھا ،وأثر التوربينات الريحية على
راسمات الرياح .وشجعت اللجنة فرقة الخبراء على إحراز تقدم في ھذا العمل أثناء فترة ما بين الدورتين المقبلة ،وعلى
تجميع نتائج عملھا مع معلومات من تقرير أدوات وطرق الرصد عن تجربة الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية ،وإعداد
فصل جديد من فصول دليل لجنة أدوات وطرق الرصد يتناول جميع جوانب تشغيل راسمات الرياح.

التكنولوجيات والمختبرات الجديدة
أعربت اللجنة عن تقديرھا للعمل الذي تقوم به فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات والمختبرات الجديدة
5.14
) (ET-NTTBوأحاطت علما ً بأنه يغطي أيضا ً نطاقا ً واسعا ً جداً من األنشطة .وشددت اللجنة على أھمية ضمان تخطيط
خطة عمل فرقة الخبراء لفترة ما بين الدورتين المقبلة بعناية لجعلھا أكثر تركيزاً.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن استخدام التكنولوجيات الجديدة أمر رئيسي إلدماج نظم الرصد في المستقبل
5.15
للرصد
المتكامل
العالمي
النظام
من
كجزء
) ،(WIGOSومن ثم رأت أن من المھم على وجه الخصوص أن تركز فرقة
الخبراء ھذه على تحويل ھذه التكنولوجيات إلى عمليات ،ال سيما التكنولوجيات التي توفر مرتسمات رأسية للغالف
الجوي ،وعلى إسداء المشورة إلى أعضاء المنظمة بشأن حالة إمكانية تتبع قياساتھا بإرجاعھا إلى النظام الدولي
ّ
للوحدات ) .(SIوفي ھذا الصدد من المتوقع أن تؤدي مختبرات لجنة أدوات وطرق الرصد دوراً ھاماً ،ومن ثم حثت
اللجنة فرقة الخبراء على االتصال عن كثب بمختبرات اللجنة ) (CIMOومراقبة التقدم الذي تحرزه تلك المختبرات.
وفيما يتعلق باستحداث تكنولوجيات رصد جديدة ،الحظت اللجنة أن الكثير من تلك التكنولوجيات مرتبط
5.16
ً
بمعدات التكنولوجيا الرفيعة ،التي يمكن أن تكون باھظة التكلفة إلى حد كبير وتتطلب تشغيال وإدارة من جانب أفراد
لديھم مؤھالت عالية جداً .وأعربت اللجنة عن رغبتھا ،مع تسليمھا بأن ھذه التكنولوجيات ذات أھمية خاصة لبعض
البلدان األكثر تقدماً ،في أن تظل فرقة الخبراء مدركة لدورھا اإلضافي المتمثل في تزويد أعضاء المنظمة بمعلومات

الملخص العام

13

عن األدوات الجديدة األبسط واألقل ثمنا ً التي يسھل استخدامھا وصيانتھا والتي ُتعتبر عملية بدرجة أكبر في غالبية
البلدان األعضاء في المنظمة ).(WMO

النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة

)(GNSS

أحاطت اللجنة علما ً بالتحول مؤخراً إلى حالة تشغيلية الستخدام بيانات بخار الماء المستمدة من النظام
5.17
العالمي للسواتل ألغراض المالحة ) ،(GNSSوسرعة تزايد استخدام تلك البيانات من جانب عدد من أعضاء المنظمة،
وقيمة ھذه البيانات ،ال سيما بالنسبة للتنبؤ العددي بالطقس ) ،(NWPالتي ظھرت في السنوات األخيرة .وأعربت اللجنة
عن تقديرھا لفرقة الخبراء لقيامھا بإعداد مادة إرشادية بشأن استخدام النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
) ،(GNSSوإعداد تقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد عن ھذا الموضوع ،وإدراج قسم مح ّدث عن بيانات بخار
الماء المستمدة من النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة ) (GMSSفي أحدث طبعة من دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد.

راسمات الموجات الدقيقة السلبية
أعربت اللجنة عن تقديرھا لفرقة الخبراء لدراستھا لحالة االستخدام التشغيلي لراسمات الموجات الدقيقة
5.18
السلبية وإلعدادھا مسودة أولية لتقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد عن رسم الموجات الدقيقة السلبية .وحثت اللجنة
فرقة الخبراء على مواصلة مراقبة التطورات في ھذه التكنولوجيا .وعلى إحراز مزيد من التقدم في إعداد مشروع
تقرير لنشره في سلسلة تقارير أدوات وطرق الرصد.

أجھزة  Lidarالخاصة ببخار الماء
سلّمت اللجنة باستخدام أجھزة  Raman Lidarالخاصة ببخار الماء تشغيليا ً اآلن في بضعة أماكن ،ولكن
5.19
نشرھا يقتصر حتى اآلن على ‘مواقع ممتازة’ في الغالف الجوي ،من قبيل مواقع قياس إشعاعات الغالف الجوي
) (ARMوبعض مختبرات لجنة أدوات وطرق الرصد ،وذلك بسبب ضخامة تكلفة وحجم ھذه األجھزة والحاجة إلى
موظفين مؤھلين تأھيالً عاليا ً لتشغيلھا وصيانتھا .وحثت اللجنة فرقة الخبراء على االتصال عن كثب بشبكة الھواء
العلوي المرجعية ) (GRUANالتابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSلضمان تعميم مزيد من اإلرشادات بشأن
استخدام ھذه التكنولوجيا على أعضاء المنظمة عند توافرھا.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن أجھزة  Lidarلالمتصاص التفاضلي ) (DIALتب ّ
شر بدرجة أكبر باستخدامھا على
5.20
ً
حو أكثر عمومية من جانب أعضاء المنظمة ،ألن التطورات التي حدثت مؤخرا أتاحت حدوث زيادة في نشر أجھزة
صغيرة تعمل على نحو مستقل ذاتيا ً ألخذ عينات من أدنى بضعة كيلومترات من التروبوسفير ،بعد أن كانت تكنولوجيا
الليزر المتقدمة تحول حتى وقت قريب دون استخدام تلك األجھزة على نطاق واسع .وبنا ًء على ذلكّ ،
حثت اللجنة فرقة
الخبراء على أن تظل على اطالع عن كثب على التطورات في ھذا المجال ،وعلى أن تعد مادة إرشادية من أجل أعضاء
المنظمة تحسبا ً لتزايد استخدام تلك األجھزة.

أجھزة  Doppler Lidarالخاصة بالرياح
أحاطت اللجنة علما بالزيادة الملحوظة التي حدثت مؤخراً في استخدام أجھزة  Doppler lidarالخاصة
5.21
بالرياح من أجل نطاق متنوع من األغراض ،بما في ذلك من أجل المدخالت الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس )،(NWP
وتقييم موارد الرياح )صناعة طاقة الرياح( ،وتشتت أعمدة الدخان )صناعة الطاقة النووية( ،واإلنذار بأخطار قص
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الرياح واضطراب الدوامة الخلفية )إدارة الحركة الجوية( .وأحاطت علما ً بأن التكنولوجيا بلغت اآلن مرحلة تشغيلية
وحثت فرقة الخبراء على إعداد مادة إرشادية بشأن ھذه التكنولوجيا من أجل أعضاء المنظمة.

وضع معيار مشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي بشأن أجھزة
 Doppler Lidarالخاصة بالرياح
أحاطت اللجنة علما ً بأن معياراً للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOبشأن أجھزة
5.22
الخاصة بالرياح يوجد قيد اإلعداد من قِبل اللجنة الفرعية “ 5األرصاد الجوية” التابعة للجنة الفنية “ 146نوعية الھواء”
التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISO TC146/SC5) (ISOوأعربوا عن تقديرھم إلشراك ثالثة أعضاء من
لجنة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوللمشورة التي قدموھا .والھدف ھو وضع معيار للشراكو باإلضافة إلى
المعيار الذي وضعته المنظمة ) (ISOبالفعل وھو ISO 28902-1:2012 :نوعية الھواء  - -األرصاد الجوية البيئية - -
الجزء  :1االستشعار عن بُعد األرضي القاعدة للمدى البصري بواسطة أجھزة الليدار .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن
المعھد الوطني للمعايير أعرب عن تحفظه بشأن مسودة المعيار المنشورة حالياً؛ خاصة فيما إذا كان المعيار يستجيب
لجميع جوانب سياسة المواءمة على الصعيد العالمي للمنظمة ).(ISO
Doppler lidar

كشف األھباء الجوية والرماد البركاني
أحاطت اللجنة علما ً بأن فرقة الخبراء قد أعدت مسودة وثيقة عرض عام ممتازة وحافلة بالمعلومات عن
5.23
التقنيات المتاحة لكشف األھباء الجوية والرماد البركاني ،تتناول التقنيات الفاعلة والسالبة على حد سواء ،وبعضھا جديد
والبعض اآلخر أكثر نضجا ً .وحثت فرقة الخبراء على زيادة تطوير ھذه المادة اإلرشادية من أجل نشرھا كتقرير من
تقارير أدوات وطرق الرصد من أجل إدراج المعلومات ذات الصلة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد.

المقارنة المستقبلية المحتملة لتقنيات كشف األھباء الجوية والرماد البركاني
أعربت اللجنة عن ترحيبھا بإعداد فرقة الخبراء دراسة جدوى بشأن مقارنة مستقبلية محتملة لتقنيات
5.24
كشف األھباء الجوية والرماد البركاني ،نوقشت أثناء دورة المؤتمر الفني التي عُقدت في عام  2014بشأن المقارنات
المستقبلية كما سينظر فيھا فريق اإلدارة التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

إمكانية تت ﱡبع المرتسمات الرأسية للغالف الجوية المستشعرة عن بُعد بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات
أعربت اللجنة عن ترحيبھا بالدراسة التي أجرتھا فرقة الخبراء بشأن متطلبات وإمكانية تحقيق تتبُّع
5.25
ً
مرتسمات الغالف الجوي المستشعرة عن بُعد بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) ،(SIوأحاطت علما بأن من الالزم
بوجه عام القيام بذلك في جزأين :المعايرة الداخلية )المختبرية( والمعايرة الخارجية )الميدانية( ،وطلبت من فرقة
الخبراء زيادة تطوير المعلومات التي قامت بجمعھا لتصبح مادة إرشادية من أجل أعضاء المنظمة.
أشارت اللجنة إلى أن إمكانية تحقيق تتبُّع مرتسمات الرياح المستشعرة عن بُعد بإرجاعھا إلى النظام
5.26
الدولي للوحدات ) (SIمن مختلف األصناف )بما فيھا راسمات مقاطع الرياح بواسطة أجھزة الليدار( سيكون صعبا ً
باستخدام أدوات القياس المتاحة عموما ً في ظل ظروف ميدانية ،لذا طلبت اللجنة من فريق الخبراء ذي الصلة البحث
عن تكنولوجيات جديدة من شأنھا تسھيل إمكانية التتبع مثل نقل أداة معيار ثانية لقياس الرياح على متن مركبة جوية
بدون طاقم ).(UAV

الملخص العام
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التعاون مع لجنة النظم األساسية ) (CBSبشأن حماية الترددات الراديوية
أحاطت اللجنة علما ً بالتعاون الذي جرى بين الفريق التوجيھي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق
5.27
الترددات الراديوية ) (SR-RFCوالمسؤولين عن موضوع حماية الترددات الراديوية التابعين للجنة أدوات وطرق الرصد
بشأن ثالثة مسائل تتعلق بالترددات الراديوية:
)أ(

أن التخصيص األولي العالمي للنطاق  406-400.14ميغاھيرتز لخدمة معينات األرصاد الجوية
) ،(METAIDSالتي يستخدمھا معظم أعضاء المنظمة من أجل تشغيل المسابير الراديوية التابعة لھم،
يتعرض لتھديد متزايد من مستخدمي الطيف الراديوي اآلخرين ،ومن ثم من الالزم أن تكون المنظمة
) (WMOمستعدة للدفاع عن استخدامھا للنطاق إذا اعترض على ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت ).(ITU
وأوصت اللجنة بأن يواصل المسؤوالن عن الموضوع العمل عن كثب مع لجنة النظم األساسية )(CBS
للتأكد من توافر الحد األدنى من عرض النطاق الالزم للتمكين من مواصلة عمليات المسابير الراديوية
العالمية في ھذا النطاق؛

)ب(

أن تخصيص االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUمؤخراً عدداً من نطاقات الترددات العالية الضيقة
الستخدامھا من جانب الرادارات األوقيانوغرافية كان خطوة إيجابية بالنسبة لمش ّغلي ھذه الرادارات ،ولكن
النطاقات المخصصة ضيقة للغاية وعدد الرادارات التي تستخدمھا كبير للغاية بحيث يلزم تحديد ترتيبات
التقاسم الخاصة بھذه النطاقات .وشجعت اللجنة المسؤوليْن عن الموضوع على مواصلة العمل مع اللجنة
الفنية المشتركة لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMولجنة النظم األساسية )(CBS
لوضع خطة تقاسم مالئمة.

)ج(

المشاركة في تخصيص رادارات الطقس ونظم الوصول الالسلكي ) (WASوشبكات المناطق المحلية
الراديوية ) (RLANsونطاق التردد  5 GHzتتسبب بشكل متزايد في حدوث تداخل لنطاق  Cالخاص بنظم
الوصول الالسلكي ) .(WASوال يبدو أن النطاق الوظيفي ألجھزة انتقاء التردد الدينامي ) (DFSفي معدات
شبكات المناطق المحلية الراديوية ) (RLANsيعمل على النحو المطلوب .وأوصت اللجنة بأن يواصل
المسؤولون عن المواضيع العمل بشكل وثيق مع لجنة المعايير األساسية ) (CBSواالتحاد الدولي
لالتصاالت السلكية والالسلكية ) (ITUحول ھذا الموضوع.

المختبرات ومراكز الريادة

)(TB&LC

أعربت اللجنة عن شكرھا وتھنئتھا للممثلين الدائمين لدى المنظمة ) (WMOللبلدان األعضاء التي وُ وفق
5.28
على مراكزھا المرشحة كمختبرات و/أو مراكز ريادة تابعة للجنة أدوات وطرق الرصد منذ الدورة الخامسة عشرة
للجنة ،مشيرة إلى وجود أربعة مختبرات وثالثة مراكز ريادة معترفا ً بھا اآلن.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا إلقامة صفحة شبكية مؤخراً لكل مختبر ومركز ريادة ،للتمكين من تقاسم
5.29
ً
المعلومات مع أوساط لجنة أدوات وطرق الرصد بشأن التقدم المحرز مؤخرا في كل مركز ولمساعدة فرق الخبراء على
تحديد المواد ذات الصلة التي ُتنتجھا المختبرات ومراكز الريادة .وحثت اللجنة كل مركز على االتصال باألمانة لضمان
إبقاء المعلومات المبينة آنية.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن جميع المختبرات ومراكز الريادة قدمت تقريراً واحداً على األقل إلى فريق
5.30
ً
ً
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد منذ إنشائھا ،ولكن نوعية التقارير تباينت تباينا كبيرا .وشجعت اللجنة جميع
المختبرات ومراكز الريادة على ضمان تقديم تقاريرھا المستقبلية التي تقدمھا كل سنتين في الوقت المحدد واحتوائھا
على تفاصيل ومعلومات .وأشادت اللجنة أيضا ً بإعداد نموذج لتقارير المختبرات ومراكز الريادة ،وشجعت جميع
المراكز على استخدام ھذا النموذج في إعداد تقاريرھا .وطلبت اللجنة ،من أجل زيادة فعالية االتصاالت بين المختبرات
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ومراكز الريادة وفرق الخبراء التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد ،أن يعيّن كل مركز مسؤول اتصال سيمثل أيضا ً
المركز كعضو بحكم منصبه في فرقة خبراء تابعة للجنة أدوات وطرق الرصد يُصدر لھا فريق اإلدارة تكليفا ً .وسوف
يشارك ذلك الشخص في عمل فرقة الخبراء ويُدعى لحضور اجتماعاتھا ،حسب االقتضاء.
وذ ّكرت اللجنة الدورة بوجود عملية تعيين متفق عليھا إلنشاء مختبر ومركز ريادة مستقبلي تابع للجنة
5.31
أدوات وطرق الرصد ،وبأنھا تشجع أعضاء المنظمة على تقديم ترشيحات جديدة.
6

القرارات واألولويات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات )البند  6من جدول األعمال(

أعربت اللجنة عن شكرھا للسيد ) Mario Garciaاألرجنتين( ،وللسيد ) Samir Issaraالمغرب( ،الرئيسيْن
6.1
المشاركيْن للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص ببناء القدرات ،وللدكتور ) Volker Kurzألمانيا(
رئيس ھيئة تحرير دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ،وللسيد ) Jerôme Duvernoyفرنسا( ،رئيس فرقة الخبراء المعنية
بالمراكز اإلقليمية لألدوات والمعايرة وإمكانية التتبُّع ) ،(ET-RICلتوجيھھما أنشطة فرق الخبراء والمسؤولين عن
مواضيع التابعين للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي وفقا ً الختصاصاتھم واإلرشادات الصادرة عن
فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد .وأعربت اللجنة عن شكرھا أيضا ً للسيد ) Ercan Büyükbasتركيا(،
وللسيد ) CAO Xiaozhongالصين( ،وللسيد ) Alexander Katsاالتحاد الروسي( ،وللسيدة  PEI Chongلمساھمتھم
كمسؤولين عن مواضيع تابعين للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص ببناء القدرات.

تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات
أحاطت اللجنة علما ً بأن االتحادات اإلقليمية قد شددت في خططھا اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل
6.2
للرصد ) (WIGOSعلى الحاجة إلى تعزيز المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsلضمان صالحيتھا للعمل بشكل تام وإلى
تحسين الدعم الذي تقدمه تلك المراكز ألعضاء المنظمة .وأكدت اللجنة أن إمكانية تتبُّع الرصدات بإرجاعھا إلى المعايير
الدولية أمر أساسي لتحقيق اإلمكانات الكاملة للنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSولذا فقد سلّمت بأن تعزيز
قدرات المراكز اإلقليمية لألدوات أمر يتسم بأھمية بالغة بالنسبة للنظام  ،WIGOSال سيما بالنسبة ألعضاء المنظمة الذين
ال توجد لديھم مختبرات للمعايرة ،وأكدت ألعضاء المنظمة أنھا ستقدم دعمھا الكامل لتنفيذ ھذه المھمة في إطار النظام
.WIGOS
وبالنظر إلى وجود توقعات قوية من جانب أعضاء المنظمة لتعزيز الدعم المقدم من المراكز اإلقليمية
6.3
لألدوات ،أعربت اللجنة عن قلقھا لعدم وجود معلومات بشأن حالة وقدرات بعض تلك المراكز .وطلبت من أمانة
المنظمة ) (WMOأن تسعى إلى الحصول على توضيح من جميع أعضاء المنظمة التي تستضيف مراكز إقليمية لألدوات
بشأن خططھم واستعدادھم المستمر إلتاحة مرافقھم ألعضاء المنظمة وفقا ً للمسؤوليات المتفق عليھا المناطة بالمراكز
اإلقليمية لألدوات ).(RICs
وشجّ عت اللجنة جميع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsعلى مواصلة جھودھا الرامية إلى تحقيق وصيانة
6.4
ُ
اعتماد المعيار  ،ISO/IEC 17025مشيرة إلى أن االمتثال لمعيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي “ 9001نظم إدارة
الجودة  -المتطلبات” و /أو المعيار “ ISO/IEC 17025المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات االختبار والمعايرة” كان مفيداً
ألعضاء المنظمة.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن بعض الصفحات الشبكية للمراكز اإلقليمية لألدوات يمكن النفاذ إليھا بالفعل من
6.5
الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) ،(WMO/ IMOPمما ييسّر التوعية وتبادل المعلومات بين
المراكز اإلقليمية لألدوات ودول األقاليم األعضاء في المنظمة ) .(WMOوشجّ عت جميع المراكز اإلقليمية لألدوات على
اتباع ھذا النموذج ،وإحاطة أمانة المنظمة ) (WMOعلما ً بصفة منتظمة بالتغييرات ،وإبقاء تلك المواقع محدّثة.
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وأوصت اللجنة بأن تضع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsخططا ً لعقد حلقات عمل تدريبية في أقاليمھا
6.6
بشأن المعايرة وإمكانية التتبع ،بما في ذلك احتساب جانب الشك ،واستخدام معايير النقل ،وعمليات التحقق الميدانية،
مشيرة إلى أن أمانة المنظمة ) (WMOسوف توجّ ه عندئذ عناية األقاليم المعنية إلى ھذه الخطط .وأوصت اللجنة أيضا ً
بأن يولي أعضاء المنظمة العناية الواجبة لمسألة إمكانية التتبُّع عند تجريب ُنظم الرصد وذلك بالنظر في شراء معايير
المعايرة ذات الصلة ،ومجموعات أدوات التحقق الميداني ،وبناء المختبرات.
وأشادت اللجنة بإعداد مشروع وثيقة إرشادية بشأن احتساب جوانب الشك في المعايرة وأوصت بوضع
6.7
الصيغة النھائية لتلك الوثيقة ونشرھا كتقرير من تقارير أدوات وطرق الرصد.
اعترفت اللجنة بالصعوبات التي تواجھھا المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsلدعم دول أخرى نتيجة
6.8
األوضاع المالية الضيقة وأوصت بأن تبحث في التعاون مع وكاالت ممكنة معنية بالتنمية/التمويل لدعم باقي الدول
األعضاء .وأحاطت اللجنة علما ً مع االرتياح بأن األرصاد الجوية اليابانية ) (JMAنجحت في استخدام مثل ھذه اآللية
بالتعاون مع الوكالة الدولية اليابانية للتعاون ) ،(JICAمن أجل دعم بنغالديش.
علمت اللجنة أن مخبر المعايرة في نيجيريا قد خضع للتحديث وأن اعتماده جاري وفقا ً لمختبر المعايرة
6.9
ً
ً
 ISO/IEC 17025وأن نيجيريا في صدد النظر في اقتراح ھذا المخبر بوصفه مركزا إقليميا لألدوات في االتحاد اإلقليمي
األول )أفريقيا(.

تحسين إمكانية تت ﱡبع الرصدات
بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه إمكانية تتبع الرصدات في كثير من مجاالت التطبيق ،ال سيما في
6.10
مجال المناخ لتقييم تقلبية المناخ وتغيراته ،أعربت اللجنة عن سرورھا لإلحاطة علما ً بالتقدم المحرز في وضع
استراتيجية للجنة أدوات وطرق الرصد لتحسين إمكانية تتبّع عمليات معايرة األدوات .وأشارت اللجنة إلى أن الھدف
النھائي ھو ضمان إمكانية التتبع السليم للرصدات بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) (SIمن خالل سلسلة معايرة
متواصلة لألدوات .وأوصت اللجنة بوضع الصيغة النھائية لھذه االستراتيجية كمسألة ملحة وبقيام فرقة الخبراء المعنية
بالمتابعة والتابعة لفرقة الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات بإعداد مادة إرشادية ذات صلة لدعم أعضاء المنظمة
في تنفيذ ھذه االستراتيجية .وأوصت اللجنة االتحادات اإلقليمية بتشجيع أعضائھا على تنفيذ ھذه االستراتيجية لتحسين
إمكانية تتبُّع القياسات داخل إقليمھا ،وفقا ً لخطتھا اإلقليمية لتنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
أحاطت اللجنة علما ً بمتطلبات إجراء مقارنات مختبرية للمعايير المرجعية الخاصة بالمراكز اإلقليمية
6.11
لألدوات ) (RICsوبالدور الرئيسي الذي تلعبه ھذه المقارنات في دعم أھداف النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
وأحاطت اللجنة علما ً بالنجاح الكبير الذي حققته المقارنات بين المختبرات التي اضطلعت المراكز اإلقليمية لألدوات
) (RICsبترتيبھا ممّا أكد الفوائد الھامة لجميع االتحادات اإلقليمية فيما يخص دعم أنشطة مراكزھا اإلقليمية لألدوات
) .(RICsوطلبت اللجنة من فرقة الخبراء المعنية بالمتابعة والتابعة لفرقة الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات
) (ET-RICمساعدة المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsعلى إعداد خطط وإجراءات للقيام بمثل ھذه المقارنات ،وشجعت
االتحادات اإلقليمية على دعم المقارنات بين المختبرات التي تضطلع بھا المراكز اإلقليمية لألدوات )(RICs

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
أحاطت اللجنة علما ً بأن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ،التي
6.12
ً
فرضت حظرا على صُنع واستيراد وتصدير منتجات تحتوي على الزئبق ،سيبدأ نفاذھا في عام  2020ويمكن أن تكون
لھا عواقب ھامة بالنسبة ألعضاء المنظمة الذين ما زالوا يستخدمون ھذه األنواع من األدوات .وإضافة إلى ذلك ،تحظر
الئحة جديدة صادرة عن االتحاد األوروبي مبيعات ھذه المنتجات في أوروبا حظراً تاما ً اعتباراً من نيسان /أبريل .2014
وطلبت اللجنة من أمانة المنظمة ) (WMOأن تحيط أعضاء المنظمة علما ً باألثر المحتمل لھذه االتفاقية وطلبت من فريق
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اإلدارة أن يضمن إعداد مادة للتوعية وتقاسمھا مع جميع أعضاء المنظمة ) (WMOلتمكينھم من التكيف مع الوضع
الجديد ،مع اإلقالل إلى أدنى حد من األثر المحتمل على نوعية البيانات وتوافق البيانات.

االستقصاء بشأن األدوات الخطرة والمتقادمة
سلّمت اللجنة ،إذ أحاطت علما ً بنتيجة االستقصاء بشأن بدائل األدوات الخطرة والمتقادمة الذي أجرته فرقة
6.13
الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(ET-RICبالحاجة إلى مواصلة توعية أعضاء المنظمة بسميّة الزئبق
وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة في مناولة الزئبق.
وأكدت اللجنة أن االستعاضة عن األدوات الزئبقية يلزم التخطيط لھا على نحو سليم من أجل تناول مسائل
6.14
من قبيل األدوات البديلة المناسبة ،والقياسات الموازية لألنواع القديمة والجديدة من األدوات ،ونوعية البيانات وتوافق
البيانات .وطلبت اللجنة من فرقة الخبراء المعنية بالمتابعة والتابعة لفرقة الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات
وضع مبادئ توجيھية ألعضاء المنظمة من أجل إعداد خريطة طريقھا للتحول عن األدوات المحتوية على الزئبق إلى
أجھزة بديلة قبل عام .2020
وأوصت اللجنة بأن ينظر أعضاء المنظمة الذين يقومون بتشغيل معدات مختبرية ال يمكن معايرتھا حسب
6.15
معايير أعلى في االستعاضة عن تلك المعدات بمعدات يمكن جعلھا قابلة للتتبع .وأوصت اللجنة أيضا بأن يحلل أعضاء
المنظمة تحليال نقديا تعقيدات التشغيل األوتوماتي في شبكات الرصد التابعة لھم وأن يتبعوا نھجا ً مستداماًفي التشغيل
األوتوماتي ،مع مراعاة جملة عوامل من بينھا توافر الخبرة الداخلية ،والقوة العاملة الالزمة للتركيب وما يليه من
صيانة ،وقطع الغيار الكافية ،ومنھجيات للمعايرة الدورية ،وميزانية لتحمُّل النفقات المتكررة .وشجعت اللجنة جميع
أعضاء المنظمة الذين نجحوا في التحول إلى بدائل حديثة على تقاسم خبرتھم على الصعيد الدولي وعلى نشرھا في
المنتديات المالئمة.
وأحاطت اللجنة علما ً بوجود عدد من البدائل ألدوات الزئبق .وفضالً عن ذلك طلبت اللجنة من فرقة
6.16
الخبراء المعنية بالمتابعة والتابعة لفرقة الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات ) (ET-RICتقديم إرشادات الختيار
البدائل ،بما في ذلك تحديد الخصائص الدنيا في مجال األرصاد الجوية وطرق الرصد الضرورية من أجل أداء مستدام
في الظروف الميدانية .ويعتبر الحفاظ على جودة السالسل الزمنية ذا أھمية بالغة ،السيما عند تغيير طريقة مستخدمة
منذ مدة طويلة .وينبغي مراعاة متطلبات االستقرار المالئم لمدة طويلة ،والجودة والمتانة والقوة نظراً لوجود مجموعة
عريضة من الظروف الميدانية المختلفة .وتعتبر التكلفة عامالً ھاما ً من العوامل األخرى .وأوصت اللجنة بأن تشجع
فرقة الخبراء التابعة لرابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIإعداد وترويج أدوات يمكنھا أن
تحل محل المجموعة الواسعة الحالية من األدوات المعتمِدة على الزئبق.
واتفقت اللجنة على أنه من الضروري تحديث ومواءمة المواد اإلرشادية بشأن متطلبات الصيانة
6.17
والتفتيش والمعايرة المنتظمة ألدوات الرصد ،من أجل االستجابة للتطورات المستمرة التي تشھدھا تكنولوجيا األدوات،
لدعم البلدان النامية في االستعاضة عن األدوات المتقادمة ببدائل مالئمة .وأوصت اللجنة أيضا ً بأن تتضمن مادة التوعية
ھذه مشورة بشأن تأثير كل عملية من ھذه العمليات على نوعية بيانات الرصد .وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة أن
يضمن إدراج المھام المناسبة في خطط عمل فرق الخبراء.

مأمونية التشغيل بالھيدروجين
طلبت اللجنة ،مشيرة إلى المعلومات المستفيضة المتاحة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد بشأن
6.18
مأمونية التشغيل بالھيدروجين ،ولكن بالنظر إلى ما يتسم به ضمان بيئة عمل مأمونة لجميع موظفي الرصد من أھمية
شديدة بالنسبة ألعضاء المنظمة ،تعزيز اإلرشاد المقدم ألعضاء المنظمة بشأن مأمونية التشغيل بالھيدروجين بإعداد مادة
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توعية إضافية ،في شكل كراسة عن أفضل الممارسات ُتتاح لجميع أعضاء المنظمة وأسندت إلى فريق اإلدارة مھمة
تنسيق ھذا النشاط.

الكفاءات
أعربت اللجنة عن تقديرھا للتقدم الذي أحرزته فرقة الخبراء المعنية بالمراكز اإلقليمية لألدوات
6.19
في إعداد كفاءات الموظفين الذين يقومون بأعمال المعايرة ،ولكنھا أكدت أن الكفاءات ينبغي أن تشمل عملية الرصد
بأكملھا .واتفقت اللجنة على إنشاء فرقة عمل ،مكونة من خبراء مالئمين ،لالنتھاء من ھذا العمل.

)(ET-RIC

دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد
أعربت اللجنة عن سرورھا لنشر النسخة االنكليزية من طبعة عام  2008من دليل أدوات األرصاد الجوية
6.20
وطرق الرصد )دليل لجنة أدوات وطرق الرصد( ،التي جرى تحديثھا في عام  ،2010ولتوافرھا من خالل الموقع
الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) .(WMO/IMOPوأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بوشوك االنتھاء
من إعداد نسخ من تلك الطبعة بلغات أخرى وأعربت عن شكرھا لالتحاد الروسي وإسبانيا والصين وفرنسا لما قدموه
من دعم في ھذا الصدد .وأقرت اللجنة بأن ذلك ّ
ً
مثل جھداً جباراً
ومساھمة من طرف ھذه البلدان وأعربت عن تقديرھا
ألن ھذه العملية م ّكنت أيضا ً من تحديد وتصحيح األخطاء في النسخة اإلنجليزية لدليل لجنة أدوات وطرق الرصد
) ،(CIMOوبالتالي تحسين جودته بشكل عام .وأوصت اللجنة بإدراج االعتراف الواجب بھذا العمل في طبعة الدليل
باللغة ذات الصلة.
وفي أعقاب طلب المؤتمر السادس عشر إجراء تحديثات بصفة منتظمة لدليل لجنة أدوات وطرق الرصد،
6.21
وُ ضعت طبعة عام  2014األولية من ذلك الدليل على الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة
) (WMO/IMOPكي يستعرضھا أعضاء المنظمة .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمساھمة جميع فرق الخبراء التابعة للجنة
أدوات وطرق الرصد في ھذا التحديث ولتقديم خبراء من لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة علوم الغالف الجوي
) ،(CASواللجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) ،(JCOMMوغيرھم من الخبراء،
مساھمات كبيرة .وأقرت اللجنة ،آخذة في االعتبار نتيجة االستعراض ،طبعة عام  2014المؤقتة من دليل لجنة أدوات
وطرق الرصد وأقرت التوصية  -1نشر وترجمة دليل أدوات ,طرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم ) (8طبعة .(2014
وشجعت اللجنة أيضا ً أعضاء المنظمة على تقديم دعم عيني و/أو المساھمة في الصندوق االستئماني للجنة أدوات
وطرق الرصد من أجل دعم زيادة ترجمة دليل لجنة أدوات وطرق الرصد.
وأوصت اللجنة بأن تكون المبادئ العامة المتعلقة باستخدام الكميات والوحدات والرموز في جميع
6.22
مطبوعات المنظمة ) (WMOمطابقة للنظام الدولي للوحدات ) ،(SIوبنشرھا وتحديثھا بصفة منتظمة من جانب المكتب
الدولي للموازين والمقاييس ) ،(2006 ،BIPMوالكميات والوحدات المحددة من جانب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) (2009 ،ISOوالرموز والوحدات واألسماء والثوابت األساسية في مجال الفيزياء الموصوفة من االتحاد الدولي للفيزياء
البحتة والتطبيقية ) .(1987 ،IUPAPورأت أن المتغيرات غير المحددة كرمز دولي من جانب الوثائق المذكورة أعاله،
ولكن من الشائع استخدامھا في مجال األرصاد الجوية ،ينبغي استخدامھا على النحو المذكور في الجداول الدولية
لألرصاد الجوية ،التي نشرتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) .(1966 ،WMOوأشارت اللجنة إلى أن تلك
التوصيات قد قُدمت إلى الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOللنظر فيھا.
واتفقت اللجنة على أن الممارسات الموصى بھا التي يلزم رفع مستواھا بنقلھا من دليل لجنة أدوات وطرق
6.23
الرصد وجعلھا على مستوى الممارسات المعيارية يجب إدراجھا في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
أو الالئحة الفنية للمنظمة ) .(WMOوأشارت اللجنة إلى أن دليل لجنة أدوات وطرق الرصد يحتوي على أفضل
الممارسات السائدة التي ينبغي عدم جعلھا إلزامية وطلبت من فريق اإلدارة التابع لھا إجراء استعراض متعمق بشأن

20

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد

أفضل الممارسات التي ينبغي رفع مستواھا إلى مستوى الممارسات المعيارية .وطلبت اللجنة استحداث طريقة لضمان
االتساق بين المادة التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSودليل لجنة أدوات وطرق الرصد.
وطلبت اللجنة ،تسليما ً منھا بقيمة مصادر الوثائق المتعددة الداعمة لتنمية القدرات المتاحة على “بوابة
6.24
محطات األرصاد الجوية األوتوماتية” السابقة ،أن تنشئ أمانة المنظمة ) (WMOصفحة شبكية تشغلھا فرق الخبراء
التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد عن طريق روابط مع الوثائق ذات الصلة المندرجة ضمن مجال مسؤولية تلك
الفرق.

أنشطة التدريب وتنمية القدرات
أعربت اللجنة عن تقديرھا للتقدم المحرز في التدريب المقدم من مراكز التدريب اإلقليمية )(RTCs
6.25
والمراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsالذي يتناول مجاالت مختلفة ،ال سيما تلك المتعلقة بتحسين نوعية الرصدات
وإمكانية التتبع .والحظت اللجنة عقد مناسبات تدريبية في جميع االتحادات اإلقليمية تقريباً ،وأن تلك المناسبات تجتذب
أعداداً متزايدة باستمرار من المشاركين .وأعربت اللجنة عن شكرھا ألعضاء المنظمة الذين استضافوا مناسبات تدريبية
وألولئك الذين شاركوا مشاركة نشطة في إعداد مواد تدريبية.

وأعربت اللجنة ،مشيرة إلى فوائد “التعلم اإللكتروني” أو “المختبرات االفتراضية” اللذين جرى تجريبھما
6.26
في برامج أخرى تابعة للمنظمة ) ،(WMOعن ترحيبھا بمبادرة “التعلم اإللكتروني” بشأن دورة مراقب األرصاد الجوية
السطحية التي نظمھا مركز بوينس آيرس )األرجنتين( اإلقليمي لألدوات على منصة  Moodleفضالً عن الدورتين
التدريبيتين المتفاعلتين المتعلقتين بصيانة رادارات الطقس ونظم الرصد األوتوماتية ،على التوالي ،اللتين أعدھما مركز
بيجين )الصين( اإلقليمي لألدوات .وأوصت اللجنة بأن تنظر مراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsوالمراكز اإلقليمية
لألدوات ) (RICsفي تصميم وعقد المزيد من الدورات على اإلنترنت وبأن تحيط تلك المراكز أعضاء المنظمة علما ً
بشأن توافر تلك الدورات.
وأوصت اللجنة ،إذ أحاطت علما ً بتوافر عدد من المواد التدريبية بشأن استخدام األدوات وصيانتھا
6.27
ومعايرتھا بلغات عمل مختلفة خاصة بالمنظمة ) ،(WMOبأن تتاح األدوات ذات الصلة بالتدريب التشغيلي من خالل
الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ).(WMO/IMOP
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لجھود المسؤول عن موضوع مراقبة أداء المسابير الراديوية ) (TL-RPMفي
6.28
تجميع اإلحصاءات العالمية لتقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة ) (TEMPوتقارير رصد الرياح العلوية )،(PILOT
فضالً عن العمل على إعداد كتالوغ عن المسابير الراديوية واإلحصاءات ذات الصلة .وفي ھذا الصدد ،طلبت اللجنة من
أمانة المنظمة ) (WMOتوفير ما يلزم من المعلومات ألعضاء المنظمة كي يقدموا معلومات مفصلة عن المسابير
الراديوية الموجودة لديھم.
وسلمت اللجنة بأھمية مراقبة أداء األدوات في ضمان استدامة جودة الرصدات ولذلك شجعت على
6.29
مواصلة المھمة المتعلقة بمراقبة أداء األدوات السطحية القاعدة وتنفيذھا في نھاية المطاف من جانب العضو المھتم
)أو األعضاء المھتمين(.

حلقة عمل بشأن محطات األرصاد الجوية األوتوماتية
طلبت اللجنة ،إذا أحاطت علما ً بالصعوبات المستمرة التي يواجھھا أعضاء المنظمة في تشغيل نظم
6.30
الرصد األوتوماتية ،من فريق اإلدارة التابع لھا وضع خطة إلحياء سلسلة “المؤتمرات الدولية بشأن الخبرات في مجال
محطات األرصاد الجوية األوتوماتية المستخدمة تشغيليا ً في المرافق الوطنية للطقس” ) ،(ICEAWSبحيث يجري
تنظيمھا في جميع األقاليم ،من أجل توفير منتدى لنقل المعرفة بين أعضاء المنظمة بشأن الموضوع .وقد رحب فريق
التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبإحياء ھذه المؤتمرات .وحثت اللجنة
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أعضاء المنظمة على النظر في استضافة ھذه المؤتمرات وطلبت من فريق اإلدارة تقديم الدعم لھم في الجوانب العلمية
والتنظيمية للمؤتمرات.

حلقة عمل بشأن تحديد نطاق تحسين التوحيد القياسي
أشارت اللجنة إلى أن التحسينات العالمية في نوعية وإمكانية تتبع بيانات الرصد المستمدة من أدوات
6.31
الرصد األساسية قد نتجت عن تنفيذ إجراءات موحدة للمعايرة والصيانة والتشغيل ،بما في ذلك بفضل إنشاء المراكز
اإلقليمية لألدوات والمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع التابعة للمنظمة ) .(WMOإذ يتزايد تحول أعضاء المنظمة عن
األدوات التقليدية إلى األدوات والنظم األوتوماتية المتطورة ،ولذا طلبت اللجنة من األفرقة المختصة المفتوحة العضوية
المعنية بمجاالت برنامجية وضع خيارات لضمان توحيد األدوات والنظم الجديدة على الصعيد العالمي ،من قبيل مقاييس
ارتفاع السُحب ،ورادارات الطقس ،وأجھزة الليدار ،وغيرھا من الراسمات .وذكرت أن خبرة المختبرات ومراكز
الريادة التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد والمراكز اإلقليمية لألدوات ينبغي إيالء االعتبار الواجب لھا في ھذه العملية.

تقارير أدوات وطرق الرصد
أعربت اللجنة ،مشيرة إلى عدد تقارير أدوات وطرق الرصد التي ُنشرت منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة
6.32
أدوات وطرق الرصد ،عن شكرھا لجميع من قاموا بإعداد تلك التقارير لما أنجزوه من عمل في توفير المشورة الفنية
ذات الصلة ألعضاء المنظمة .وطلبت من جميع فرق الخبراء بذل قصاراھا لتقاسم معرفتھا ونتائج مھامھا الرئيسية من
خالل نشر تقارير أدوات وطرق الرصد لضمان قدرة جميع أعضاء المنظمة على االستفادة من ھذه المعرفة.
أحاطت اللجنة علما ً بحاجة األعضاء إلى المشورة بشأن طرق وأفضل الممارسات الفعالة من حيث التكلفة
6.33
لتحديد البيانات الخاصة بكل محطة أو قياس لعدم اليقين الموصى به .وإذ أخذت اللجنة في االعتبار متطلبات عدم اليقين
المختلفة لتحديد موقع العديد من القياسات المختلفة بمحطة ما وتمثيل المحطة ،ومختلف الطرق المتاحة مع مختلف
جوانب عدم اليقين مثل خرائط نظام جوجل وأدوات المسح وأدوات النظام العالمي لتحديد المواقع ) (GPSمع لتصحيح
في مرحلة ما بعد القياس أو بدونه .وأحاطت اللجنة علما ً بأن دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOيشمل بالفعل
تعريفات:


النظام المستخدم كمعطيات لتحديد الموقع الجغرافي



الحل المطلوب )وليس عدم اليقين( لتمثيل المحطة



االرتفاع وارتفاع متوسط مستوى سطح البحر )إلى النموذج الجيوديسي األرضي )((EGM 96



وتحديد النقطة )النقاط( المرجعية بشأن االرتفاع فقط.

)(WGS-84

وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأن طبعة  2014المؤقتة لدليل اللجنة ) (CIMOتشمل بيانا ً جديداً بشأن استبانة بدرجة أعلى
لقياس الموقع ،لكن ال توجد إرشادات بشأن مختلف الطرق لقياس الموقع .وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع للجنة
) (CIMOالعمل سويا ً مع لجنة المعايير األساسية والمجتمع الجيوديسي الدولي إلعداد مواد إرشادية ،والنظر في تحديث
دليل المنظمة ) (CIMOو/أو المواد التنظيمية األخرى ذات الصلة بالمنظمة ) (WMOحسب االقتضاء.

استخدام خبرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومواردھا من أجل مقارنة األدوات
إن اللجنة ،وإذ تأخذ بعين االعتبار الموارد غير الكافية في الميزانية النظامية المخصصة إلجراء مقارنات
6.34
األدوات للجنة ) ،(CIMOطلبت من الرئيس والفريق اإلداري النظر في موارد إضافية خارج الميزانية لتمويل ھذه
األنشطة ،بما في ذلك استخدام الخدمات القائمة المتاحة في المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمساھمات المحتملة من قبل
الرابطة ) (HMEIفي الصندوق االستئماني للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOلتمويل مشاريع مقارنة معينة.
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد

دور لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOفي األنشطة ذات األولوية للمنظمة ) (WMOوتعاونھا
مع اللجان والبرامج الفنية األخرى التابعة للمنظمة )) (WMOالبند  7من جدول األعمال(

النظام العالمي المتكامل للرصد

)(WIGOS

تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS
أشارت اللجنة إلى التقدم المحرز في تنفيذ النظام العالمي ) (WIGOSوفقا ً للقرار  -(EC-64) 10خطة تنفيذ
7.1
إطار النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIP
في ھذا الصدد ،أشارت اللجنة إلى القرار  - (Cg-16) 50تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد التابع
7.2
للمنظمة ) ،(WIGOSوالذي ُ
طلب إلى اللجان الفنية بمقتضاه (1) :تقديم إرشادات بشأن الجوانب الفنية لتنفيذ النظام
العالمي المتكامل للرصد )(WIGOS؛ ) (2إدراج أنشطة تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي خطط
وبرامج أعمالھا؛ ) (3تقديم التوجيھات والمشورة الفنية إلى أعضاء المنظمة واالتحادات اإلقليمية بشأن النظام العالمي
المتكامل للرصد )(WIGOS؛ ) (4وضع معايير لدعم النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبالتعاون مع المنظمات
والبرامج الشريكة؛ و) (5تحديث المواد التنظيمية الخاصة بالمنظمة ) ،(WMOبما في ذلك إعداد مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد ).(WIGOS
نظرت اللجنة كذلك في أنشطة تنفيذ النظام ) (WIGOSواإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل اللجنة
7.3
وھيئاتھا الفرعية بموجب قرارات المؤتمر السادس عشر والدورات الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة
والستين للمجلس التنفيذي حول تنفيذ النظام ) .(WIGOSوفي ھذا الصدد ،أشارت اللجنة إلى القرار  ،(EC-64) 10الذي
ُ
طلب إلى اللجنة ) (CIMOبموجبه توفير القيادة الفنية ألنشطة تنفيذ النظام العالمي ) ،(WIGOSوذلك بالتعاون مع لجنة
النظم األساسية) .انظر أيضا ً الفقرة  7.9حول مجاالت اللجنة ) (CIMOذات األولوية والمتعلقة بالنظام ) (WIGOSللفترة
المقبلة ما بين الدورتين(.

مساھمة اللجنة ) (CIMOفي تنفيذ النظام العالمي )(WIGOS
أعربت اللجنة عن بالغ تقديرھا لمشاركتھا النشطة ومساھمتھا القيمة في تنفيذ النظام العالمي المتكامل لرصد
7.4
) ،(WIGOSووجھت الشكر لجميع خبراء اللجنة ) (CIMOالمشاركين ،وخصوصا ً السيد ) B. Calpiniسويسرا( بصفته
رئيسا ً مشاركا ً لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(ICG-WIGOSوالسيد
) J.P. van der Meulenھولندا( السيد ) V. Kurzألمانيا( بصفتھما عضوين في الفريق ) (ICG-WIGOSالمعني بالمواد
التنظيمية في النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(TT-WRM-1والسيد ) B. Howeكندا( بصفته رئيسا ً لفرقة العمل التابعة
للفريق ) (ICG-WIGOSوالمعنية بالبيانات الشرحية للنظام ) ،(TT-WMD) (WIGOSلما بذلوه من جھد ووقت وللعمل
الذي قاموا به تحديداً لوضع الالئحة الفنية للمنظمة ) (WMOالمتعلقة بالنظام العالمي ) (WIGOSوالمعيار األساسي
للبيانات الوصفية الخاصة بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) .(WIGOSوأقرت اللجنة أيضا ً بالعمل الذي قام به ممثلو
اللجنة ) (CIMOفي فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSوفرقة
العمل التابعة له.
وأشارت اللجنة إلى أن منصة أداة تحليل قدرة نظم الرصد واستعراضھا )(OSCAR
7.5
) (OSCAR, www.wmo.int/oscarتتضمن حاليا ‘1’ :المتطلبات من بيانات الرصد لكل مجال من مجاالت التطبيق
المحددة للمنظمة ) (WMOالمسجلة كميا ً ) األداة  / OSCARالمتطلبات( و’ ‘2ويجري تحويل قدرات نظم الرصد الفضائية
القاعدة )أداة  / OSCARالفضاء( ،للھيكل األساسي لتكنولوجيا المعلومات التابع للمكتب الفيدرالي لألرصاد الجوية وعلم
المناخ في سويسرا  (MeteoSwissبموجب مذكرة تفاھم بين المنظمة ) (WMOوالمكتب ) .(MeteoSwissباإلضافة إلى
ذلك ،س ُت َسجل قدرات نظم الرصد السطحية القاعدة )أداة  / SURFACEالسطح( المسجلة بشكل متوافق مع مالمح
البيانات الشرحية الجديدة لنظام ) (WIGOSعلى منصة ) (OSCARفي المكتب ) (MeteoSwissوسيتم االضطالع
بتحسينات جديدة من ذلك المنظور .وتتمثل الخطة في استكمال ارتحال األداة  / OSCARالمتطلبات وتطوير خاصية أداة
 / SURFACEالسطح لتتماشى مع بعض أنواع منصات الرصد بحلول منصف عام  ،2015وتشغيل النظام بالكامل
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بحلول منتصف عام  ،2016بما في ذلك خاصية أداة  / OSCARالفضاء وما تبقى من منصات رصد السطح .وأحاطت
اللجنة مع االرتياح بھذه التحسينات ،وشكرت  MeteoSwissعلى مساھمته في ھذا الصدد.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن اللجنة ) (CIMOساھمت في تطوير النظام العالمي ) (WIGOSمن خالل العديد من
7.6
المبادرات األخرى ،بما في ذلك ،من بين أمور أخرى ،التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOبغية إنشاء
معايير مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) ،(ISOوالتعاون مع مبادرات  COSTالتي
تعزز التوحيد القياسي ،وخطط تنظيم ورشة عمل لمعالجة اآلليات المستقبلية الرامية إلى تحسين توحيد نظم وتقنيات
الرصد باالستشعار عن ُبعد ،والتعاون مع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsمن أجل تعزيزھا ،ومن خالل أنشطتھا
األخرى ،التي تسھم غالبيتھا بشكل مباشر في النظام العالمي ).(WIGOS
ومع مراعاة مجاالت النشاط الرئيسية لخطة تنفيذ النظام العالمي ) ،(WIPأكدت اللجنة أن المساھمة الفعالة في
7.7
تنفيذ النظام ) (WIGOSستظل تحظى باألولوية بالنسبة لھا.
ووافقت اللجنة على أن تواصل ھي القيام بدور أساسي وشامل فيما يتعلق بالتوحيد العالمي لممارسات القياس
7.8
وطرق الرصد .وفي ھذا الصدد ،أكدت اللجنة على ضرورة توثيق التعاون وتعزيز التنسيق فيما بين اللجان الفنية
واإلتحادات اإلقليمية.
ومع مراعاة أن تنفيذ النظام ) (WIGOSمن المرجح أن يستمر على الصعيدين اإلقليمي والوطني خالل مرحلة
7.9
ما قبل التشغيل للنظام ) (WIGOSفي الفترة من  2016إلى  ،2019وافقت اللجنة على المجاالت التالية ذات األولوية
بالنسبة للجنة ):(CIMO
)أ(

التحسن العالمي في جودة وإمكانية تتبع الرصدات من خالل وضع وتنفيذ الممارسات واإلجراءات
القياسية والممارسات واإلجراءات الموصى بھا على السواء والتي تتعلق بالنظام ) ،(WIGOSوذلك من
خالل التعاون الوثيق مع اللجان الفنية األخرى؛

)ب(

تقديم التوجيه والمساعدة الفنية للدول األعضاء واالتحادات اإلقليمية ومساعدتھا على تحقيق االمتثال
لالئحة الفنية للنظام )(WIGOS؛

)ج(

تحديث ومواءمة وتطوير المواد التنظيمية واإلرشادية للنظام )(WIGOS؛

)د(

ضمان أن تزود المراكز اإلقليمية لألدوات ) ،(RICsومراكز اإلشعاع اإلقليمي ) ،(RRCsوالمراكز
اإلقليمية لألدوات البحرية ) (RMICsاألعضاء بالخدمات لدعم تنفيذ نظام ).(WIGOS

 7.10وسلمت اللجنة بالدور الحاسم لفريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام العالمي المتكامل للرصد
) (ICG-WIGOSفي تنسيق عملية تنفيذ النظام ) (WIGOSوأعربت عن تأييدھا الستمراره حتى إتمام جميع األنشطة
الرئيسية لتنفيذ النظم ) (WIGOSوفقا لخطة التنفيذ ).(WIP

نظام معلومات

المنظمة )(WIGOS

سجالت البيانات الشرحية الكشفية للنظام ) (WISعنصر أساسي في نظام معلومات المنظمة ) .(WISفھي
7.11
تستخدم مثل البطاقات المكتبية ،إذ إنھا تسمح باكتشاف المعلومات في النظام ) (WISوالوصول إليھا واسترجاعھا .كما
أنھا توفر معلومات موجزة عن محتوى مجموعات البيانات أو خدمات المعلومات ،بنفس الطريقة التي يوفر بھا ملخص
الكتاب عرضا ً موجزاً عن محتواه .و ُتسجل المعلومات الخاصة بالرصدات وببيئة الرصد في البيانات الشرحية الرئيسية
للنظام )(WIGOS؛ وتقوم حاليا ً فرقة العمل المعنية بالبيانات الشرحية للنظام ) (TT-WMD) (WIGOSبإعداد معايير لھذا
الغرض من أجل الفريق المشترك بين اللجان والمعني بالنظام ).(WIGOS
وتعمل حاليا ً لجنة النظم األساسية ) ،(CBSمن خالل فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج التابعة لھا
7.12
والمعنية بتطوير تمثيل البيانات والبيانات الشرحية ) ،(IPET-MDRDمع فرقة العمل ) (TT-WMDعلى إعداد تمثيالت
البيانات التي ستسمح بتبادل البيانات الشرحية الرئيسية للنظام ) (WIGOSبطريقة ال لبس فيھا .ومن المرجح أن تتيح
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التمثيالت المبدئية بتبادل البيانات الشرحية الرئيسية للنظام ) (WIGOSفي النموذج العالمي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد
الجوية ) (BUFRواللغة الترميزية القابلة للتوسع ).(XML
وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع لھا تحديد خبير للعمل مع فرقة الخبراء
7.13
وفرقة العمل ) (TT-WMDلمساعدتھما في إعداد تمثيالت للبيانات توضح كيفية تبادل البيانات الشرحية الرئيسية للنظام
).(WIGOS
)(IPET-MDRD

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

)(GFCS

أشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن الدورة االستثنائية للمؤتمر العالمي لألرصاد الجوية قد عُقدت في جنيف،
7.14
سويسرا في تشرين األول /أكتوبر  .2012وقد اعتمدت الدورة االستثنائية للمؤتمر ثالثة قرارات تتعلق بما يلي) :أ( خطة
تنفيذ اإلطار العالمي )(GFCS؛ )ب( إنشاء المجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية )(IBCS؛ )ج( تمويل المجلس
الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCSوأمانته وخطة تنفيذ اإلطار العالمي ).(GFCS
وأشارت اللجنة إلى أن الدورة األولى للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية ) (IBCS-1قد عُقدت في
7.15
جنيف في الفترة  5-1تموز /يوليو  ،2013وأن اللجنة ) (CIMOقد ساھمت بنشاط في العمل الذي أفضى إلى عقد ھذه
الدورة.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن عدداً من البلدان تجري حاليا ً مشاورات وطنية ترمي إلى تحديد
7.16
الفجوات واالحتياجات ،وإلى إنشاء آليات التنسيق الداخلية الالزمة لكفالة تنفيذ اإلطار تنفيذاً فعاالً )انظر
 .(http://gfcs.wmo.int/upcoming-eventsكما ُتجرى حاليا ً مشاورات إقليمية في ھذا الشأن .وتتيح ھذه المشاورات
تحديد الثغرات الرئيسية في المكونات المختلفة لإلطار العالمي ) (GFCSوالتي يلزم معالجتھا لدعم تطوير وتطبيق
الخدمات المناخية في المجاالت األربعة ذات األولوية .كما تساعد ھذه المشاورات في تحديد العناصر الحاسمة الالزمة
إلعداد مبادئ توجيھية إلنشاء أطر للخدمات المناخية على المستوى الوطني .وإضافة إلى ذلك ،أشارت اللجنة )(CIMO
إلى أن المشاورات قد حددت ثغرة رئيسية تتعلق بعدم كفاية الجمع المنھجي لبيانات عالية الجودة ،وفق الكثافة المكانية
والتواتر الزمني الالزمين باستخدام أدوات موحدة قياسيا ً ومُصانة جيداً تعمل طبقا ً لممارسات رصد مستدامة ،وتتعلق
أيضا ً بتبادل وتقاسم القدر الالزم من ھذه البيانات إلعداد خدمات مناخية فعالة.
المنظمة )(WMO

وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن "فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بسياسة
7.17
المتعلقة بالتبادل الدولي للبيانات والنواتج المناخية لدعم تنفيذ اإلطار العالمي ) "(GFCSقد أعدت مشروع قرار لتنظر
فيه الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي قبل تقديمه إلى المؤتمر السابع عشر للمنظمة ) (WMOفي عام .2015
ويؤكد مشروع القرار مجدداً ،ويستكمل ،القرار  – (Cg-XII) 40سياسة المنظمة وممارساتھا فيما يتعلق بتبادل بيانات
ونواتج األرصاد الجوية والبيانات والنواتج المتصلة بھا ،بما في ذلك المبادئ التوجيھية بشأن العالقات في أنشطة
األرصاد الجوية التجارية ،والقرار  – (Cg-XIII) 25تبادل البيانات والنواتج الھيدرولوجية .ويقترح ھذا المشروع تطبيق
السياسات والممارسات المستمدة من ھذين القرارين ،ويتضمن مرفقا ً يحدد مجموعة من البيانات والنواتج التي يُنتظر
تبادلھا بطريقة مجانية وغير مقيدة.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن مختلف الشركاء في اإلطار العالمي ) ،(GFCSبما في ذلك منظمة الصحة
7.18
العالمية ) (WHOومنظمة األغذية والزراعة ) (FAOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCواليونسكو ،قد
يحتاجون إلى دعم من اللجنة ) (CIMOفي إعداد معايير وبروتوكوالت لتقاسم الرصدات والبيانات.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أنه يجري حاليا ً من خالل أنشطة محددة بذل جھود مبكرة إلبراز الشراكات
7.19
ُ
المقامة في مجال تطوير وتطبيق الخدمات المناخية .وأستھل في تشرين األول /أكتوبر  ،2013بتمويل من النرويج
) 10ماليين دوالر أمريكي(" ،برنامج التكيف في أفريقيا التابع لإلطار العالمي ) ."(GFCSويھدف ھذا البرنامج إلى أن
يكون ھناك تصميم وإعداد مشتركين مع مالوي وجمھورية تنزانيا المتحدة باعتبارھما البلدين موضع التركيز
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الملخص العام
للمعلومات والمعارف التي تدعم اتخاذ القرارات في مسائل األمن الغذائي والتغذية ،والصحة ،والحد من مخاطر
الكوارث .وإضافة إلى ذلك ،يجري حالياً ،بدعم من كندا ) 6.2مليون دوالر أمريكي( ،إعداد برنامج لتنفيذ اإلطار
العالمي ) (GFCSعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني .وسيدعم البرنامج بلدان جزر المحيط الھادئ وبلدان في البحر
الكاريبي وجنوب آسيا ،بما في ذلك المنطقة القطبية الشمالية والمناطق القطبية .كما يجري حاليا ً تصميم برامج أخرى
بدعم من جھات مانحة مختلفة .وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن الدعم الذي تقدمه ھي لھذه األنشطة حاسم األھمية.
وقررت الدورة في ھذا الصدد إيالء أولوية لھذه المشاريع ومجاالت التنفيذ في خطة عملھا.

ووافقت اللجنة على العمل مع شركاء اإلطار العالمي ) (GFCSعلى النحو المناسب الستعراض التوحيد
7.20
القياسي الدولي ألدوات وطرق رصد المتغيرات الجوية ووضع خطط عمل ذات الصلة ،حسب االقتضاء .باإلضافة إلى
ذلك ،وافقت اللجنة على العمل مع أمانة المنظمة ) ،(WMOال سيما اإلطار العالمي ) (GFCSوالتأثير في عمله بما
يتماشى مع توصيات اللجنة ) .(CIMOوطلبت اللجنة من فريق اإلدارة تنسيق وتسھيل ھذا العمل ،مع تكليف الفرق
مفتوحة العضوية حسب االقتضاء.
ووافقت اللجنة على العمل مع رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية لضمان الكشف
7.21
المبكر لظواھر الطقس المتطرفة بغية تخفيف المخاطر وإنقاذ الممتلكات واألرواح.

برنامج الحد من مخاطر الكوارث
خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (2015-2012واآلليات المتصلة بھا
نموذج شامل موجه للمستخدمين إلعداد نواتج وخدمات وتقديمھا لصنع القرارات فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث
أشارت اللجنة إلى أنه خالل الفترة ما بين  1970و ،2012تسببت الكوارث الناجمة عن المخاطر
7.22
المتصلة بالطقس والمناخ والماء في إزھاق الكثير من األرواح وفي حدوث خسائر اقتصادية .ففي الفترة من  1970إلى
 2012تم اإلبالغ عن حدوث  8835كارثة و 1,94مليون حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر بـ  2,4تريليون دوالر أمريكي
على النطاق العالمي )أسعار الدوالر األمريكي معدّلة حسب أسعار  (2012تسبب بھا الجفاف أو الفيضانات أو عواصف
الرياح أو األعاصير السيكلونية المدارية أو عرام العواصف أو درجات الحرارة المتطرفة أو االنھيارات األرضية أو
الرماد البركاني أو حرائق الغابات .وأبلغ عن حدوث زيادة كبيرة في الخسائر االقتصادية خالل العقود األخيرة .وتعزى
ھذه التأثيرات إلى كل من تغير المناخ وزيادة تعرض الناس واألصول االقتصادية لھذه الكوارث بسبب نمو المناطق
المعرضة للخطر.
وأكدت اللجنة أن حماية األرواح والممتلكات وسبل الرزق تمثل لب أولويات أعضاء
7.23
َّ
والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ). (NMHSsكما ذكرت اللجنة بما يلي:

المنظمة )(WMO

)أ(

خطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن الحد من مخاطر الكوارث )) (2015-2012والمشار إليھا فيما يلي باسم
خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث( ُتبرز إطار برنامج الحد من مخاطر الكوارث المدعوم في
إطار المنظمة ) (WMOلتقديم الخدمات إلعداد وتوزيع خدمات األرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية
والمناخية على أساس فھم متطلبات المستخدمين المستھدفين من األوساط البالغة التباين لمستخدمي برنامج
الحد من مخاطر الكوارث وتناول المجاالت المواضيعية لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك:
’ ‘1تقييم المخاطر؛ ’ ‘2وضع سياسات ذات صلة بمجال الحد من مخاطر الكوارث؛ ’ ‘3نظم اإلنذار المبكر
باألخطار المتعددة ) (MHEWSوعمليات التأھب للطوارئ؛ ’ ‘4إدارة المخاطر القطاعية االجتماعية
واالقتصادية؛ ’ ‘5التخطيط الستغالل األراضي وتقسيمھا إلى مناطق وحماية البنى األساسية؛ ’ ‘6تمويل
مخاطر الكوارث والتأمين عليھا؛

)ب(

وقرارات المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية والدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين
للمجلس التنفيذي ذات الصلة باعتماد خطة عمل برنامج الحد من مخاطر الكوارث ،مع تحديد أولويات
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واضحة والمواعيد لتحقيق اإلنجازات المطلوبة بھدف دعم المرافق الوطنية ) (NMHSsفي تطوير قدراتھا
بھدف تلبية احتياجات مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث؛

)ج(

تكوين أفرقة خبراء استشارية للتواصل مع مستخدمي برنامج الحد من مخاطر الكوارث ) (UI-EAGsفي
مجاالت ثالثة وھي ‘1’ :تحليل المخاطر /األخطار؛ ’ ‘2نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة )(MHEWS؛
’ ‘3تمويل مخاطر الكوارث والتأمين عليھا لتوفير معلومات عن احتياجات المستخدم ومتطلباته لدى إعداد
المبادئ التوجيھية للمنظمة ) (WMOذات الصلة بھذه المجاالت التي تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث
لتسھيل مشاركة المستخدمين في المشاريع الوطنية الكلية والمتكاملة لتنمية القدرات في إطار برنامج الحد
من مخاطر الكوارث التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )) (WMOوالمشار إليھا فيما يلي باسم
مشاريع المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث )،((DRRالمضطلع بھا حاليا ً في شرق أوروبا
وأمريكا الوسطى وكذا خطط إضافية في جنوب شرق آسيا؛

)د(

ومبادرات برنامج الحد من مخاطر الكوارث باالشتراك مع المنسقين التابعين لبرنامج الحد من مخاطر
الكوارث في اللجان الفنية األخرى والبرامج الفنية ) (DRR FP TC-TPورؤساء اللجان الفنية إلعداد نھج
يتسم بقدر أكبر من التنسيق والتكامل ،بالعمل مع الجمعيات اإلقليمية ،واألعضاء والشركاء من أجل
تطوير نواتج وخدمات األرصاد الجوية والنواتج والخدمات التشغيلية والھيدرولوجية والمناخية لدعم صنع
القرارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وإظھار ھذه الخدمات من خالل مشاريع المنظمة )(WMO
للحد من مخاطر الكوارث ).(DRR

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تشجيع المرافق الوطنية ) (NMHSsفي الدول األعضاء على تنفيذ خطط
7.24
استمرارية العمل بغية المساھمة في االستعداد لمخاطر الكوارث والحد منھا .ومن شأن ھذه الخطط أن تساعد في
االستعداد وزيادة القدرة من أجل االنتعاش السريع لعمليات خدمة الطقس والمناخ اليومية في حالة حدوث الكارثة أو في
حالة انقطاع ھامة.
وأحاطت اللجنة علما ً مع االرتياح بالجھود واإلسھامات التي بذلھا السيد  ،Jitze van der Meulenرئيس
7.25
لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOومنسق شؤون الحد من مخاطر الكوارث في ھذه اللجنة بغية العمل عن كثب مع
جھات التنسيق المعنية بالحد من مخاطر الكوارث التابعة للجان والبرامج الفنية  ((DRR FP TC-TPوفريق الخبراء
المعني باألعاصير المدارية ) (PTCللتفكير في والية لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOوخبراتھا وأنشطتھا وإيجاد
سبل لتعزيزھا بھدف تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ) .(DRRوأوضحت اللجنة ،في ھذا الصدد ،أن ھناك
مجاالن ملموسان يمكنھا المساھمة مساھمة كبيرة في تنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ) (DRRفيھما وھما:
)أ(

يمكن للجنة أن تساھم مساھمة قيمة في إعداد المبادئ التوجيھية بممارسات ومعايير بشأن استدامة
وصمود أدوات الرصد أمام مختلف المخاطر الطبيعية نظراً ألن ھذه المخاطر تلحق ،في كثير من
الحاالت ،بالغ الضرر باألدوات المخصصة لمراقبة ورصد المخاطر والكشف عنھا ،وھذا ما يؤدي إلى
إحداث ثغرات ال يُستھان بھا في عملية الرصد ،إلى غاية تصليح األدوات أو استبدالھا؛

)ب(

وأشارت اللجنة إلى طلب المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين إلى األمين العام وفريق الخبراء
المعني باألعاصير المدارية ) (PTCبدعم من منسقي الحد من مخاطر الكوارث التابعين للجان الفنية
والبرامج الفنية ) (DRRFPTC-TPواإلقليم الثاني واألعضاء والشركاء االستراتيجيين تسھيل دراسة مدى
المقترحبإإعداد وتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الكوارث في جنوب شرق آسيا لدعم تحليل المخاطر ونظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،مما سيسمح باستغالل أكثر تناغما ً لخبرة اللجان الفنية والبرامج الفنية
المعنية وتعزيز مختلف مشاريع الدعم الفني للمنظمة ) .(WMOوأشارت اللجنة إلى أن منطقة جنوب شرق
آسيا ،بوصفھا أكثر المناطق عرضة للمخاطر ،تحظى بدعم مؤتمر المنظمة ) (WMOكمنطقة يمكن فيھا
تنفيذ مشاريع الحد من مخاطر الكوارث .وذكرت اللجنة أن أحد أكثر الجوانب أھمية في ھذه المشاريع ھو
وضع وتعزيز شبكات المراقبة لرصد المخاطر والكشف عنھا .ويمكن أن تكون مشاركة اللجنة ،خصوصا ً
فيما يتعلق بتقييم وتقديم توصيات بشأن أنسب األدوات لدى تصميم شبكات المراقبة لرصد المخاطر
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والكشف عنھا بغية دعم تحليل المخاطر ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة ،فرصة ثمينة للعمل بشكل
أكثر تكامالً مع اللجان الفنية والبرامج الفنية للمنظمة ) (WMOومع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ومستخدميھا.
وأكدت اللجنة على أھمية الدور الذي يضطلع به منسق شؤون الحد من مخاطر الكوارث ،ليس فقط في
7.26
تعزيز أنشطة اللجنة الرامية لتنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ،إنما في تحديد الفرص المتاحة أمام اللجنة
لالستفادة من المشاركة في مشاريع وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث التي تقوم على احتياجات المستخدمين والتي
تؤدي إلى فھم أفضل الحتياجات ومتطلبات شبكات المراقبة واألدوات التي تقدم الدعم في مجاالت ھامة من قبيل نظم
اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة .ولھذا ،وطلبتاللجنة من فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOتعيين منسق مناسب لشؤون
الحد من مخاطر الكوارث في لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOبغية ضمان تحقيق فرص التعاون مع لجان فنية
أخرى وااللتزام بتنفيذ مجاالت المنظمة ) (WMOذات األولوية بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

برنامج األرصاد الجوية للطيران
أشارت اللجنة إلى أن االضطرابات غير المسبوقة التي لحقت بالحركة الجوية في المجال الجوي ألوروبا
7.27
وشرق المحيط األطلسي عقب الثورانات البركانية التي وقعت في أيسلندا في عامي  2010و 2011قد أدت بوضوح إلى
زيادة وعي جميع األطراف المعنية للحاجة إلى قدرات شاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ومتكاملة للكشف عن الرماد
البركاني في الغالف الجوي وتحليله والتنبؤ به .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن متخذي القرارات في قطاع الطيران
يطلبون مزيداً من المعلومات عن نطاق انتشار الرماد البركاني جغرافيا ً ورأسيا ً ومستويات التلوث المصاحبة له بغية
تحديد األماكن التي يمكن الطيران فيھا بأمان .وأقرت اللجنة بأن ثمة حاجة إلى شبكة رصد محسنة ومؤلفة من نظم
مراقبة تكميلية لبدء العمل في إعداد نموذج لتشتت الرماد البركاني ،واعتماده والتحقق من مخرجاته وتنبؤاته ،ألن النظم
الحالية غير قادرة على توفير المعلومات المطلوبة.
وأشارت اللجنة إلى أن نظم االستشعار عن بعد األرضية القاعدة يمكن أن توفر بيانات المقاطع الرأسية،
7.28
ويمكن أيضا ً أن تساعد ،عند دمجھا مع القياسات األخرى ،في توفير تقديرات كمية للتلوث الناتج عن الرماد ،وھي
البارامترات التي يحتاجھا المستخدم النھائي بالفعل .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن القياسات الموقعية الواردة من
الطائرات والمسابير البحثية يمكن أن تحدد سمات األھباء الجوية في الغالف الجوي بفعالية ،ولكن األمر سيتطلب إنشاء
نھج متكامل توخيا ً لفعالية المراقبة والتحذيرات ألن فرادى عمليات أخذ العينات السطحية القاعدة ال يمكن أن تغطي إال
مساحات جغرافية ضيفة على نطاقات زمنية قصيرة.
وأشارت اللجنة إلى الحاجة إلى تنسيق الجھود لتطوير "الرصد البركاني للطرق الجوية الدولية )"(IAVW
7.29
للمنظمة الدولية للطيران المدني ) ،(ICAOوالذي سيشمل إنشاء شبكة متكاملة تضم مجموعة من التقنيات األرضية
القاعدة والمحمولة جواً والفضائية القاعدة ،سواء في مصدر الثوران وبالقرب منه ،أو في األعمدة البركانية البعيدة ،من
أجل الحصول على أفضل التحليالت الممكنة للرماد البركاني في الغالف الجوي .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن الميزة
اإلضافية الناتجة عن تشغيل مجموعة من تقنيات الرصد في شبكة مركبة مزودة بأدوات قادرة على كشف أنواع مختلفة
من االنبعاثات ،ھي القدرة على معالجة مشاكل إضافية من قبيل األخطار المحتملة على الطيران من االنبعاثات البركانية
األخرى ،مثل ثاني أكسيد الكبريت ) (SO2وأھباء الكبريتات ،التي لم يتم فھمھا بشكل كامل حتى اآلن .واتفقت اللجنة
على تقديم المساعدة ألوساط الطيران في ھذه المبادرة عن طريق إيالء األولوية لتحسين معايرة األدوات من قبيل أجھزة
ليدر ) (lidarsوأجھزة قياس ارتفاع السحب ) (ceilometersوتحديد خصائصھا ومدى إمكانية تشغيلھا بشكل متبادل
وتحسين قابلية تعقب قياساتھا بغية تحديد التوزيع ثالثي األبعاد لمستويات تركيز الرماد البركاني.
ونظراً ألن الكشف عن الرماد البركاني يقتضي التعاون بين مختلف برامج المنظمة ) ،(WMOطلبت
7.30
اللجنة من فريق الخبراء المعني العمل مع لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) (CASولجنة
األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMواإلقليم السادس ،ال سيما شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )(EUMETNET
وشبكة البحوث األوروبية في األھباء الجوية )  ( EARLINETبشأن وضع المشروع اإليضاحي للنظام العالمي المتكامل
للرصد ) (WIGOSلالتحاد اإلقليمي السادس والمتعلق بالرماد البركاني.
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التعليم والتدريب
أشارت اللجنة مع التقدير إلى حلقات العمل التدريبية حول صيانة ومعايرة أدوات القياس السطحية التي
7.31
نظمتھا أستراليا والصين واليابان وكينيا وتركيا ألعضاء المنظمة ) (WMOخالل فترة ما بين الدورتين .وأشارت إلى أنه
من المزمع عقد مزيد من حلقات العمل في كل من االتحاد اإلقليمي األول والثاني والرابع والخامس في السنوات القادمة
من خالل الدعم من خارج الميزانية من كندا والنرويج ،على وجه الخصوص .وأشارت اللجنة بسرور إلى أن عدداً من
حلقات العمل الماضية ومعظم حلقات العمل في المستقبل يتم تخطيطھا وتقديمھا بشكل مشترك من جانب مراكز المنظمة
اإلقليمية لألدوات ) (RICsومراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة ) .(RTCsوشجعت اللجنة المراكز اإلقليمية
) (RICsومراكز التدريب ) (RTCsعلى مواصلة عملھا التعاوني على ھذا الصدد.
وأشارت اللجنة إلى أن فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب قد قام مؤخراً
7.32
باستعراض الدور والعمليات المقبلة لمراكز التدريب اإلقليمية التابعة للمنظمة )(WMO
) .(http://www.wmo.int/pages/prog / dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdfوشملت التوصيات الصادرة
عن االستعراض توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف المشاركة في تشجيع ودعم واستضافة مراكز )،(RTC
ومطالبة االتحاد اإلقليمي المعني بتقديم توصية إلى المجلس التنفيذي كل أربع سنوات حول ضرورة استمرار مراكز
التدريب اإلقليمية ) (RTCsعلى أساس األداء وتحديثات المعايير التي تركز أكثر على النتائج .وشملت التوصيات أيضا ً
مطالبة االتحادات اإلقليمية بالقيام بدور أكثر نشاطا ً في تحديد االحتياجات التدريبية ذات األولوية العليا لألعضاء ،والتي
سيكون من المتوقع أن تستجيب لھا مراكز التدريب اإلقليمية ) .(RTCsوطلبت اللجنة إلى فريق اإلدارة التابع لھا
استعراض توصيات المراكز التدريب اإلقليمية ) (RTCsلمعرفة ما إذا كانت بعض االقتراحات ستكون مالئمة للمراكز
اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ).(RRCs

معايير الكفاءة
أشارت اللجنة إلى أنھا في دورتھا األخيرة كانت قد أدرجت مھمة عمل في فترة ما بين الدورتين لتحديد
7.33
معايير الكفاءة للعاملين القائمين على مھام من قِبل الرصد الجوي و/أو معايرة وصيانة المعدات .ومع االعتراف
باألولويات المتنافسة لمختلف فرق اللجنة ،طلبت اللجنة إلى فريق اإلدارة التابع لھا مواصلة وضع معايير الكفاءة من
خالل التنسيق الوثيق مع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في المجاالت الرئيسية التي
تتناولھا اللجنة خالل فترة ما بين الدورتين.

الطلب على التدريب
أشارت اللجنة إلى المعلومات الواردة من مكتب التعليم و التدريب التابع للمنظمة ) (WMOبشأن طلبات
7.34
التدريب التي تلقاھا في المجاالت التي تغطيھا اللجنة ):(CIMO
)أ(

صيانة ومعايرة األدوات التقليدية للقياس السطحي؛

)ب(

تركيب وصيانة ومعايرة محطات الطقس األوتوماتية وأجھزة االستشعار المرتبطة بھا ونظم االتصاالت؛

)ج(

إجراءات الصحة والسالمة المھنية المتعلقة بأنظمة توليد الھيدروجين لرحالت الھواء العلوي؛

)د(

التدريب على استخدام نظم الھواء العلوي ،وخصوصا ً كي يتسنى استخدام البيانات ألغراض البيانات
المناخية؛

)ھـ(

تحديد وتركيب وصيانة ومعايرة النظم السطحية القاعدة لالستشعار عن ُبعد من الرادارات إلى األجھزة
الضوئية الكتشاف وتحديد المدى ) (lidarsوراسمات المقاطع الرأسية للرياح األرضية  ،الخ
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وطلبت اللجنة إلى فريق اإلدارة التابع لھا أخذ ھذه النقاط بعين االعتبار عند وضع اللمسات األخيرة على خطة عمل
فرق الخبراء.

عمليات الرصد التي تجريھا المنظمة ) (WMOفي المناطق القطبية
أعربت اللجنة عن تقديرھا للعمل الواسع النطاق الذي اضطلع به فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
7.35
والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) (EC-PORSفي تناول المسائل المتعلقة بالرصدات القطبية ومعايرتھا
ومسائل جودة البيانات .ورحبت اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWالسيما
مبادرة إنشاء الشبكة الرئيسية للمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) .(CryoNetواتفقت اللجنة على أن الشبكة CryoNet
عنصر أساسي في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالتزمت بدعم فريق الخبراء ) (EC-PORSفي
الجوانب المتعلقة بمعايرة قياسات الغالف الجليدي .باإلضافة إلى ذلك ،أشارت اللجنة إلى أن المجلس التنفيذي في دورته
السادسة والستين قد أوصى بأن يندرج تنفيذ الخدمات الخاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في المناطق القطبية في
إطار أولويات الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة ).(2019-2016
وأشارت اللجنة إلى ما طلبه منھا فريق الخبراء ) (EC-PORSبالتعاون في إعداد ممارسات لرصدات
7.36
وقياسات المناطق القطبية والمناطق الباردة )الجبلية( .وأشارت إلى ما قررته في دورتھا الخامسة عشرة بأن يتضمن
دليل اللجنة ) (CIMOفصالً يتعلق بقياسات ورصدات المناطق القطبية ،بما في ذلك القياسات الواردة من محطات الطقس
األوتوماتية ،واتفقت على أن ھذه المھمة ستصبح إحدى أولوياتھا في فترة ما بين الدورتين المقبلة .وأشارت اللجنة أيضا ً
إلى ما قررته في دورتھا الخامسة عشرة بالمساھمة في إعداد مبادئ توجيھية للغالف الجليدي والمشاركة في تحديد
المواقع المرجعية وأدوات تلك المواقع ورصداتھا .وأشارت اللجنة مع ذلك إلى أن كثيراً من متغيرات الغالف الجليدي
تقع خارج نطاق اختصاصاتھا التقليدية ،وينبغي أن يتصدر المشھد أوساط أخرى ذات صلة .وأشارت اللجنة إلى أنه
على الرغم من الجھود التي تبذلھا اللجنة لمحاولة االتصال بفريق الخبراء ) (EC-PORSوإقامة روابط معه ،لم ُتتخذ
خطوات جادة في ھذه الشأن .وطلبت اللجنة من ممثلي فريق الخبراء ) (EC-PORSترشيح عدد قليل من الخبراء يمكن
أن يتعاونوا بفعالية مع فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOفي االضطالع بھذه المسائل ووافقت اللجنة على تقديم ممثل
من فريق إدارة لجنة ) (CIMOإلى فريق الخبراء ) (EC-PORSوالذي سيمثل لجنة ) (CIMOفي فريق التوجيه الخاص
بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ).(GSG
وأشارت اللجنة إلى الصعوبات التي يواجھھا أداء األدوات والنظم في المناطق القطبية ،وأوصت بأن
7.37
تنظر رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIفي ھذه المسألة في سياق تطويرھا لھذه األدوات
والنظم ،السيما تحسين قدرة البالونات على استمرار العمل في درجات الحرارة المنخفضة جداً في التروبوسفير القطبي.
وأشارت اللجنة إلى ما طلبه فريق الخبراء ) (EC-PORSبإجراء مقارنات لألدوات لتحديد ومقارنة
7.38
خصائص أداء األدوات المستخدمة في قياسات الغالف الجليدي .ووافقت اللجنة على إدراج ھذا الطلب في قائمة
المقارنات المحتملة ،ولكنھا أشارت إلى أنه ال يمكن إجراء سوى عدد قليل من المقارنات بالتوازي نظراً إلى محدودية
الموارد المتوافرة للجنة ،وأنه قد تم تناول مسألة تحديد أولويات المقارنات في إطار البند  4من جدول األعمال.
وأشارت اللجنة أيضا ً إلى الجھود التي تبذلھا المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWفي إعداد مسرد
7.39
رسمي للمراقبة ) ،(GCWواتفقت على المشاركة في ھذه الجھود لضمان استخدام مصطلحات موحدة في كافة المجاالت.
وأقرت اللجنة ) (CIMOبالتزامھا الكبير بتجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEبھدف
7.40
تزويد فريق الخبراء ) (EC-PORSبتوصية بخصوص رصد ھطول المواد الصلبة ل ُتستخدم من قبل شبكات المراقبة
العالمية للغالف الجوي في رصد الغالف الجليدي .كما أبدت اللجنة دعمھا للتعاون بين تجربة ) (SPICEوفريق الخبراء
) (EC-PORSمن خالل اجتماعات الخبراء.
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اعتراف المنظمة ) (WMOبمحطات الرصد المئوية
سلمت اللجنة ) (CIMOباألھمية الخاصة التي تتسم بھا الرصدات طويلة األمد ،بما في ذلك الرصدات
7.41
الصادرة من محطات الرصد التي توفر بيانات متواصلة على مدى  100عام أو أكثر )محطات الرصد المئوية( .وھذه
البيانات والبيانات الشرحية – التي ُتعا َلج بدقة من حيث ضمان جودتھا وأرشفتھا – عنصر أساسي في توثيق ودراسة
تقلبية المناخ وتغيره على النطاقات الزمنية العقدية إلى القرنية ،وبالتالي في تقديم مدخالت مفيدة في البحوث والخدمات
المناخية ذات الصلة وفي غيرھا من المجاالت.
واتفقت اللجنة ) (CIMOعلى أن المنظمة ) (WMOوأعضاءھا يھتمون بحماية محطات الرصد طويلة العمر
7.42
جيدة الموقع ،بما في ذلك محطات الرصد المئوية ،والتي لديھا سالسل زمنية جيدة لبارامترات األرصاد الجوية.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن بعضا ً من محطات الرصد ھذه قد يكون معرضا ً للخطر بسبب التغيرات الكبيرة في
البيئة المحيطة بھا )من قبيل الھياكل االصطناعية( أو بسبب غلقھا أو تغيير موقعھا جبريا ً نتيجة للمصالح المجتمعية
المناھضة .وفضالً عن ذلك ،وإذ تضع اللجنة في اعتبارھا ) (CIMOاألھمية الكبيرة الستمرارية بيانات الرصد إلنجاز
دراسات األرصاد الجوية والمناخ ،توصي بقوة بأن يتابع األعضاء إعداد سلسلة زمنية للرصد في المواقع الحالية
للمحطات ،وذلك بالحفاظ قدر المستطاع على بيئة الرصد وتجنب تغيير مواقع محطات الرصد من جميع الفئات.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى ما طلبه المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOفي دورته الخامسة والستين من
7.43
لجنة علم المناخ ) (CClبأن تقوم باالشتراك مع برنامج النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSواللجنة ) (CIMOبدراسة
آليات اعتماد المواقع ومعايير الشبكات ومبادئ المراقبة ،وإعداد آلية مالئمة للمنظمة ) (WMOلالعتراف بمحطات
الرصد المئوية على أساس مجموعة دنيا من معايير التقييم الموضوعية .ومن المنتظر أن تؤدي آلية االعتراف إلى
إبراز صورة محطات الرصد المئوية وأن تساھم في الجھود التي يبذلھا األعضاء للمحافظة على ھذه المحطات في ظل
أفضل الظروف .وأقرت اللجنة ) (CIMOبأن اللجنة ) (CClكانت قد طلبت من فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CClتنسيق
التطور المتواصل آللية االعتراف ،بما في ذلك تنسيق اآللية مع اللجنة ) (CIMOوالنظام ) (GCOSوالھيئات والبرامج
األخرى ،حسب االقتضاء.
واتفقت اللجنة ) (CIMOفي الرأي مع فريق اإلدارة التابع لھا على أنه يلزم اتباع نھج حذر في تعريف
7.44
المعايير ،إذ إن االعتراف بمحطة ما يتضح فيما بعد أن جودة بياناتھا غير الئقة قد يكون ضاراً جداً بأوساط المناخ
والطقس .وطلبت اللجنة ) (CIMOمن فريق اإلدارة أن يراقب عن كثب إعداد ھذه اآللية ،وأن يتواصل مع اللجنة )،(CCl
ويقيم تمثيالً للجنة ) (CIMOفي عملية اإلعداد ،حسب الحاجة.
وعبرت اللجنة عن آراء مختلفة بخصوص غرض االعتراف بمحطات الرصد المئوية وآليات إصدار
7.45
الشھادات ومعاييرھا واعتمدت التوصية  - (CIMO-16) 2االعتراف بمحطات الرصد المئوية.

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
أولويات المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
أشارت اللجنة إلى أن برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيركز على رصدات وبحوث
7.46
التركيب الكيميائي للغالف الجوي وما يتصل بھا من بارامترات فيزيائية ) .(http://www.wmo.int/gawوالحظت اللجنة
كذلك أن األولويات القادمة للبرنامج ) (GAWقد حددتھا الدورة السادسة عشرة للجنة علوم الغالف الجوي ).(CAS-16
وتشمل ھذه األولويات إعداد نظام المعلومات المتكامل لغازات االحتباس الحراري )،(IGIS
) (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/Presentation_Butler.pdfلتقديم الخدمات للمجتمع ودعم
السياسات؛ وبحوث الھباء الجوي وتقييم تأثيراتھا على نوعية الھواء والطقس والمناخ؛ والبحوث والخدمات المقدمة
للمدن الكبرى والمجمّعات الحضرية الكبرى؛ واستخدامات التكنولوجيات المتطورة .وأشارت اللجنة مع التقدير إلى
العدد المتزايد من المبادرات الشاملة والمشتركة بين لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASواللجنة ) (CIMOوالتي تتعلق
على وجه التحديد بضمان جودة الرصدات.
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ضمان جودة المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
أقرت اللجنة بأن الرصدات ذات الجودة العالية التي يمكن عزوھا إلى المعايير المعروفة ضرورية في
7.47
تناول أولويات المراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوالحظت اللجنة كذلك أن المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWقد وضعت نظاما ً شامالً لضمان الجودة على أساس االستفادة من المعايير المطبقة على نطاق الشبكة واألساليب
المنسقة للرصدات ) .(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.htmlوفي ھذا الصدد أعربت اللجنة
عن تقديرھا لمساھمة اللجنة ) (CASفي تحديث الفصول التي تتناول تكوين الغالف الجوي واإلشعاع في دليل أدوات
وطرق الرصد الذي وضعته اللجنة ) .(CIMOوأعربت اللجنة عن ارتياحھا للنھج الذي وقع عليه الخيار في تحديث دليل
اللجنة ) (CIMOوھو تحويل الفصول المعنية إلى وثيقة مرجعية .ويتيح ھذا النھج إجراء تحديثات مناسبة التوقيت وفعالة
لدليل اللجنة ).(CIMO
ووافقت اللجنة على أن القياسات الدقيقة والقابلة للتتبع للغازات المسببة لالحتباس الحراري ستشكل
7.48
ً
ً
عنصرا رئيسيا في دعم أي إجراءات تتخذ للتخفيف من الكربون بعد انتھاء بروتوكول كيوتو .وأعربت عن تقديرھا
للجھود التي تبذلھا الواليات المتحدة وألمانيا وسويسرا واليابان وجمھورية كوريا لضمان مثل ھذا التتبع لمجموعة
الغازات المسببة لالحتباس الحراري طويلة األمد من خالل استضافة مرافق مركزية للمراقبة )(GAW
) .(http://www.wmo.int/pages/prog/ AREP / GAW / gaw_cent_facil.htmlوأوصت اللجنة بأن يكفل جميع األعضاء
إمكانية تتبع قياساتھم على نطاق المنظمة ) .(WMOوشجعت أيضا ً األعضاء على المشاركة في أنشطة ضمان الجودة،
بما في ذلك المبادئ التوجيھية الستخدام القياسات والمشاركة في عمليات المعايرة المستقلة وعمليات المراجعة الخاصة
بالمواقع.
وأشارت اللجنة إلى أھمية الكربون األسود ) (BCمن حيث تأثيره على كل من المناخ والصحة .وأعربت
7.49
عن تقديرھا للمنشور المشترك الذي أصدرته المنظمة ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPبعنوان "التقييم
المتكامل للكربون األسود و األوزون التروبوسفيري" ،ورحبت بقيام الفريق االستشاري العلمي التابع للمراقبة العالمية
) (GAWوالمعني باألھباء الجوية بنشر التوصيات المتعلقة باإلبالغ عن قياسات "الكربون األسود" في مجلة Atmos.
 Chem. Physفي عام  .2013وطلبت أيضا ً مواصلة العمل في مجال الكربون األسود.
وأشارت اللجنة إلى أن نظام ضمان الجودة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWتدعمه المرافق
7.50
المركزية .وأعربت اللجنة عن تقديرھا للدول التي تستضيف المرافق المركزية التابعة للمراقبة العالمية ) ،(GAWبما في
ذلك المختبرات المركزية للمعايرة ) (CCLومراكز المعايرة العالمية واإلقليمية ) WCCو .(RCCوأيدت اللجنة حمالت
المقارنة التي تنسقھا مراكز المعايرة العالمية التابعة للمراقبة العالمية ) ،(GAWوالحظت أن عمليات المعايرة المستقلة
التي ُنظمت لمجموعة الغازات المسببة لالحتباس الحراري ھي وسيلة فعالة لضمان توافق القياسات التي تجريھا
المختبرات المختلفة .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمقارنات األدوات التي ُتنظم لألوزون الكليّ  ،ومجموعة الغازات
التفاعلية والھباء الجوي و اإلشعاع فوق البنفسجي ) .(UVوأكدت اللجنة على أن حمالت المقارنة ضرورية لمواءمة
جودة الرصدات داخل الشبكة ،وأوصت بإجراء ھذه العمليات على نحو أكثر تكراراً .وشجعت اللجنة األعضاء على
المشاركة في عمليات المقارنة واالستفادة من المرافق المركزية التابعة للمراقبة العالمية ) (GAWفي ضمان جودة
رصدات تكوين الغالف الجوي .والحظت اللجنة كذلك أن مراجعات المحطات التي يقوم بھا المركز العالمي للمعايرة
بشأن األوزون السطحي وأول أكسيد الكربون والميثان وثاني أكسيد الكربون في إمبا ،سويسرا
) (http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/7571والمركز العالمي لمعايرة الخصائص الفيزيائية للھباء الجوي
في معھد بحوث التروبوسفير ،اليبزيغ ،ألمانيا ) (http://www.wmo-gaw-wcc-aerosol-physics.org/audits.htmlمفيدة
لتقييم أداء محطات الرصد.
والحظت اللجنة أن نظام ضمان الجودة بالمراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWيتضمن عدداً محدوداً
7.51
ً
من مرافق المعايرة اإلقليمية .كما أن رصدات األوزون الكلي ھي فقط التي تلقى دعما من مراكز المعايرة اإلقليمية
التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ) .(GAWوالحظت أيضا ً أن المراكز اإلقليمية لألدوات يمكن اعتبارھا وسيلة
ممكنة لتوسيع نطاق خدمات معايرة تكوين الغالف الجوي في المناطق التي يصعب فيھا الوصول إلى مراكز المعايرة
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العالمية .وطلبت اللجنة من األعضاء القائمين على تشغيل المراكز اإلقليمية لألدوات النظر في إمكانية توسيع نطاق
مرافق المعايرة لديھا لتشمل تكوين الغالف الجوي والبارامترات الفيزيائية ذات الصلة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لتحديث العديد من إرشادات القياس التي وضعتھا المراقبة العالمية ).(GAW
7.52
وطلبت اللجنة إلى األعضاء استخدام أحدث إرشادات القياس عند إجراء رصدات تكوين الغالف الجوي وما يتصل بھا
من معلمات مادية.
وأعربت اللجنة عن إقرارھا ودعمھا التفاق االعتراف المتبادل بين المنظمة ) (WMOوالمكتب الدولي
7.53
للموازين والمقاييس ) (BIPMللتعاون على كفالة أن تكون القياسات التي تجريھا الشبكات العالمية قابلة للتتبع ومتوافقة.
وأعربت أيضا ً عن تقديرھا بشكل خاص للجھود التي بذلتھا الواليات المتحدة األمريكية )اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي ) ،((NOAAوسويسرا )المختبرات الفدرالية لعلوم وتكنولوجيا المواد ) (EMPAوالمركز العالمي لقياس
اإلشعاع( في مدينة دافوس لالضطالع بمسؤولية تمثيل المنظمة ) ،(WMOوضمان الجودة العالية لمعايير القياس
المطبقة بالمنظمة ).(WMO
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن بناء القدرات عنصر ھام في ضمان الجودة وأعربت عن تقديرھا ألنشطة
7.54
التدريب وتوأمة المحطات التي يقوم بھا األعضاء لدعم المراقبة العالمية ).(GAW
لجنة الھيدرولوجيا ) – (CHyبرنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه

)(HWRP

أشارت اللجنة ) (CIMOإلى أنه قد تم ،في إطار مشروع لجنة الھيدرولوجيا ) (CHyلتقييم أداء أدوات
7.55
وأساليب قياس التدفق ،إعداد خطة عمل وتم االنتھاء منھا وھي جاھزة اآلن لتنظر فيھا اللجنة التوجيھية للمشروع
)الفريق العامل االستشاري ) (AWGالتابع للجنة ).((CHy
وأُبلغت اللجنة ) (CIMOبعقد اجتماعات بين موظفي أمانة المنظمة ) (WMOوموظفين من المنظمة الدولية
7.56
للتوحيد القياسي ) (ISOلمناقشة العملية وكيف يمكن للمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsالوصول إلى مطبوعات
المنظمة ) (ISOواستخدامھا في إعداد اإلجراءات التشغيلية المعيارية ) (SOPsلمختلف المرافق ) .(NHSsوالحظت
اللجنة عدداً محدوداً جداً من الوثائق التي أعدھا برنامج الھيدرولوجيا وموارد المياه ) ،(HWRPوالتي من المرجح أن
ُتقدم من خالل العملية المعيارية المشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة ) ،(ISOبينما يوجد عدد أكبر من الوثائق التي
قد يُنظر فيھا من خالل الدور الذي تؤديه المنظمة ) (WMOكھمزة وصل ،وأشارت إلى أن ھذه العملية قيد البحث من
أجل دليل قياس تدفق المجاري المائية .وأوصت اللجنة بأن تقوم اللجنة ) (CHyبإطالع جميع اللجان الفنية على الدروس
المستفادة من ھذه التجربة.
وأُبلغت اللجنة ) (CIMOبأن النسخة المنقحة من "المبادئ التوجيھية للنظام العالمي لرصد الدورة
7.57
الھيدرولوجية ) "(WHYCOSتضع مزيداً من التركيز على ھدف جمع بيانات جيدة ،ونشر نواتج /معلومات دقيقة،
وتعزيز تطبيق المعايير في الممارسات الھيدرولوجية ،كما أنھا تركز بشكل كبير على اختيار أنسب المعدات
والممارسات لجمع البيانات )بما في ذلك الراصدون( ،وأنساق وتكنولوجيا نقل البيانات.
وأعربت اللجنة ) (CIMOعن تقديرھا إلحاطتھا علما ً بمشاريع اللجنة ) (CHyالمتصلة بأدوات وطرق
7.58
الرصد ،وأعربت عن سرورھا لمالحظة أن اللجنة ) (CHyتواصل تقديم مدخالت في النظام العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSمن منظور ھيدرولوجي.

برنامج األرصاد الجوية الزراعية

)(AgMP

أشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن اجتماع فريق الخبراء المشترك بين لجنة علم المناخ ) (CClولجنة األرصاد
7.59
الجوية الزراعية ) (CAgMولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyوالمعني بالمناخ والغذاء والماء ) (JEG-CFWقد عُقد في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2013وأن النقاط الرئيسية التي تم التشديد عليھا في أثناء االجتماع ھي خدمات الطقس والمناخ،
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والرصدات ،والفينولوجيا ،والجفاف .وأشارت اللجنة ) (CIMOأيضا ً إلى أن إحدى التوصيات الصادرة عن فريق
الخبراء ) (JEG-CFWھي مطالبة أمانة المنظمة ) (WMOببحث إمكانية استخدام الشبكات الوطنية للرصد الطوعي
ومدى إمكانية استخدام أجھزة بسيطة لقياس األمطار في ھذه الشبكات.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن "المشروع التشغيلي لألرصاد الجوية والزراعة
7.60
) (METAGRI OPERATIONALفي غرب أفريقيا" والذي يديره حاليا ً برنامج األرصاد الجوية الزراعية التابع للمنظمة
) ،(WMOقد قام منذ عام  ،2008عن طريق المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ،(NMHSsبتوزيع أكثر
من  7100جھاز بسيط لقياس األمطار على المزارعين الريفيين في المنطقة .وأعربت اللجنة ) (CIMOعن تقديرھا لقيام
اللجنة ) (CAgMبمطالبة برنامج األرصاد الجوية الزراعية ) (AgMPبمواصلة معايرة األجھزة البالستيكية البسيطة
الخاصة بقياس األمطار ،من خالل جھود تعاونية مع اللجنة ) (CIMOولجنة الھيدرولوجيا ) (CHyولجنة علم المناخ
) .(CClوأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن ھذا النشاط يمكن أن يسھم أيضا ً في تحقيق أھداف النظام العالمي المتكامل
للرصد التابع للمنظمة ) .(WIGOSواتفقت اللجنة ) (CIMOفي ھذا الصدد على التعاون على إعداد ممارسات الستخدام
األجھزة البسيطة الخاصة بقياس األمطار في الشبكات الوطنية للرصد الطوعي دعما ً لتطبيقات األرصاد الجوية الزراعية.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن األمانة قد اتصلت بالفعل بمركز الريادة التابع للجنة ) (CIMOالتابعة للمنظمة
7.61
) (WMOوالمعني بشدة الھطول ،في فينيا دي فالي ،ليقوم بالتعاون مع جامعة جنوه ،إيطاليا ،بتحديد جدول زمني إلجراء
مقارنات بين األجھزة البالستيكية البسيطة لقياس األمطار وأجھزة قياس األمطار القياسية ،وتقديم تقييم فني بشأن أدائھا.
وأوصت اللجنة ) (CIMOبأن تواصل األمانة العمل مع مركز الريادة لوضع خطة عمل إلعداد أفضل الممارسات الستخدام
األجھزة البالستيكية البسيطة لقياس األمطار .ورحبت اللجنة ) (CIMOبالتعاون من جانب المرفقين الوطنيين )(NMHSs
لمالي وغانا إلجراء مقارنات بين نوعين من أجھزة قياس األمطار )أحدھما لمناخ منطقة الساحل واآلخر لمناخ خليج
غينيا األكثر مطراً( ،ودعت األمانة إلى إقامة اتصاالت مع ھذه المرفقين الوطنيين ) ،(NMHSsإلى جانب مركز الريادة
التابع للجنة ) (CIMOللتقييم الفني لھذين الجھازين.
وذ ّكرت اللجنة بالعرض الذي قدمته فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الموقعية الجديدة بشأن نھج
7.62
مشروع إحدى الجامعات والشركات الخاصة "مرصد األرصاد الجوية الھيدرولوجية لبلدان أفريقيا" ) (TAHMOالذي
يھدف إلى نشر شبكة محطات أرصاد جوية أوتومانية ) (AWSلدعم األوساط الزراعية .وأشارت إلى استجابة لجنة
أدوات وطرق الرصد لھذا المشروع ،مع إحالتھا إلى العمل مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
) (NMHSsعلى المستوى القطري .وأقرّت اللجنة بالعالقة الممكنة التي يمكن أن تربط المشروع ببرنامج األرصاد
الجوية الزراعية باإلضافة إلى شعبة التنمية واألنشطة اإلقليمية ،وطلبت من األمانة مواصلة المشاركة في ھذه المجاالت
تماشيا ً مع المستوى المالئم لمشاركة المنظمة ) (WMOفي ھذا المشروع.
وأشارت اللجنة ) (CIMOإلى أن اللجنة ) (CAgMوجامعة ) George Masonالواليات المتحدة األمريكية(
7.63
تعمالن معا ً في الوقت الحالي على إعداد مشروع بجنوب أفريقيا لدمج المعلومات الساتلية المستمدة من مقياس الطيف
الراديوي بصور متوسط االستبانة ) (MODISفي القياسات الموقعية لرطوبة التربة .ويھدف المشروع إلى تعزيز النظم
المتكاملة والتشاركية لإلنذار المبكر بمخاطر الطقس والمناخ من أجل استدامة اإلنتاج الزراعي في أفريقيا .وأشارت
اللجنة ) (CIMOأيضا ً إلى الحاجة الماسة إلى إعداد معايير ومبادئ توجيھية لقياس رطوبة التربة على المستوى العالمي،
دعما ً للشبكة الدولية لرطوبة التربة ) (ISMNالتي يتولى تنسيقھا المشروع العالمي لتبادل الطاقة والماء )(GEWEX
والفريق المعني برصدات األرض ) (GEOولجنة السواتل لرصد األرض ) .(CEOSكما أشارت إلى أن اللجنة )(CAgM
قد أوصت بإنشاء مشروع إيضاحي لرطوبة التربة إلعداد ھذه المعايير والمبادئ التوجيھية ،ومن شأنه أيضا ً أن يقدم
دعما ً قيِّما ً لمھمة اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالنظام ) (WIGOSوألھدافھما .وطلبت اللجنة من أفرقة
الخبراء ذوي الصلة رصد ھذه التطورات والتعاون مع فريق الخبراء ذي الصلة التابع للجنة األرصاد الجوية الزراعية
لوضع معايير ومواد إرشادية بشأن قياس رطوبة التربة.
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النظام العالمي لرصد المناخ )(GCOS
أُحيطت اللجنة علما ً بالخطوات التالية في دورة تنفيذ وتقييم النظام ) .(GCOSوفي الدورة السابعة
7.64
والثالثين للھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) (SBSTAالتابعة لالتفاقية ) ،(UNFCCCوالمعقودة في تشرين
الثاني /نوفمبر ُ ،2012دعي النظام ) (GCOSإلى تقديم تقييم لمالءمة النظم العالمية للرصد من أجل المناخ للجنة
) (SBSTAفي  ،2015وتقديم خطة تنفيذ جديدة في  ،2016مع الحث على تقديم مشروع ھذه الخطة قبل ذلك بعام واحد.
ومن المخطط أن تتضمن خطة التنفيذ التالية ملحقا ً حول الرصدات الموقعية ،على غرار ملحق الرصدات الساتلية في
عام .2011
وأُحيطت اللجنة علما ً بآخر نتائج اجتماع فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
7.65
) (AOPCالمشترك بين النظام ) (GCOSوالبرنامج ) ،(WCRPوأبدت تقديرھا على وجه الخصوص لعمل الفريق
المعني بشبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) ،(GSNوشبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ ) ،(GUANوشبكة الھواء العلوي المرجعية التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ ) .(GRUANوتمت
اإلشارة إلى أنه في اجتماعھا األخير الذي عُقد في أبريل /نيسان  ،2014ناقشت دورة استثنائية المعيار الرئيسي للتصميم
والجودة في شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام ) (GCOSوشبكة الھواء العلوي ،ال سيما من حيث متطلبات شبكات
خط األساس.
وأقرت اللجنة بأن آلية التعاون لبرنامج النظام ) (GCOSلتحسين شبكات رصد المناخ ،والتي ركزت
7.66
مؤخراً على االتحاد اإلقليمي األول وأجزاء من االتحاد اإلقليمي الخامس ،حققت تقدما ً طيبا ً في تحسين تغطية الشبكات
وأدائھا.
وأشارت اللجنة إلى تقدم مطرد في تنفيذ الشبكة ) (GRUANطوال السنوات الماضية ،وإلى أنه يمكن
7.67
الوصول إلى بيانات أولية بشأن جودة الشبكة ) (GRUANفي المركز الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCالتابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) .(NOAAونظراً إلى أن الشبكة ) (GRUANتتألف حاليا ً من  16موقعا ً مرجعيا ً
أولياً ،يوجد معظمھا في مناطق متوسطة االرتفاع في نصف الكرة الشمالي ،شجعت اللجنة فريق اإلدارة التابع لھا على
النظر في كيفية قيام اللجنة ) (CIMOبدعم عمليات الشبكة ) ،(GRUANالسيما في المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية
والمناطق المدارية ،وأيضا ً التعاون مع المؤسسات العلمية للتوصل إلى تغطية عالمية أفضل للمناطق المناخية الرئيسية.
كذلك أشارت اللجنة إلى أنه تم إعداد معايير لتقييم المواقع واعتمادھا ،وعملية تنفيذھا .ورحبت اللجنة بأن ممثلي اللجان
الفنية للمنظمة )لجنة النظم األساسية ) ،(CBSولجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOولجنة علوم الغالف الجوي
) ،(CASولجنة علم المناخ ) ((CClصاروا ممثلين رسميا ً اآلن في الفريق العامل المعني بالشبكة ).(GRUAN
وأُحيطت اللجنة علما ً بالتعاون الممتاز بين اللجنة ) (CIMOوالشبكة ) (GRUANفي آخر حملة لمقارنات
7.68
ً
المسابير الراديوية عام  ،2010وشجعت على االستمرار في ذلك مستقبال .وإذ تأخذ بعين االعتبار أن دليل النظام
) (GCOSلشبكة الرصد السطحي ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي ) (GCOS-144) (GUANيقتضي استخدام
المسابير الراديوية التي كانت جزءا من مقارنات المنظمة ) ،(WMOأقرت اللجنة بضرورة التحقق من حالة المسابير
الراديوية المستخدمة في محطات شبكة رصد الھواء العلوي ) (GUANوأخذ ھذه المعلومة في الحسبان لدى اإلعداد
إلجراء مقارنات المسابير الراديوية وكذا النظر في احتمال استخدام موارد النظام ) (GCOSفي تنفيذ ھذه المقارنات.
وأحاطت اللجنة علما ً بالمشورة التي أسداھا خبراء النظام ) (GCOSفيما يخص تجربة المقارنة الخاصة
7.69
بھطول المواد الصلبة ) (SPICEالتي ُتجرى حاليا ً وبطلبھم أال تركز المقارنات المقبلة فقط على أداء األنواع الجديدة
والمحسّنة من األدوات ،ولكن ينبغي لھا أيضاً ،متى كان ذلك ممكناً ،مقارنتھا بأنواع األدوات المستخدمة في الماضي،
كي يمكن جمع معلومات للمساعدة في تحقيق تجانس سجالت البيانات .وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن تجربة المقارنة
الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEقد بدأت بالفعل تحققھا من أنواع األدوات المستخدمة في الماضي.
وأُحيطت اللجنة علما ً بعدم االتساق بين تعريف فترات عدم اليقين المشار إليھا بمسمى فترات اإلنحراف
7.70
القياسي ) (2-sigmaفي دليل اللجنة ) ،(CIMOوھو ما يتوافق مع "دليل التعبير عن درجة عدم اليقين في القياسات"
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الملخص العام
) (GUMومسمى فترات  1-sigmaالمستخدم في عملية االستعراض المستمر للمتطلبات .وأوصت اللجنة بالعمل على
تحقيق اتساق تعريف عدم اليقين من خالل المواد اإلرشادية للجنة ) (CBSواللجنة ).(CIMO

إطار إدارة الجودة في المنظمة ) – (WMOمن منظور لجنة األرصاد الجوية للطيران

)(CAeM

أعربت اللجنة عن تقديرھا لألعمال التي أنجزتھا فرقة العمل المعنية بنظم إدارة الجودة
7.71
التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوالتي أع ّدت مواد وأدوات بالغة الفائدة لمساعدة األعضاء في تنفيذ نظم
إدارة الجودة بشكل فعال.
)(TT-QMS

وأكدت اللجة على أنه ينبغي األخذ في االعتبار جوانب إدارة الجودة في أنشطة اللجنة ) (CIMOعند
7.72
إنشاء ھيئة متعددة االختصاصات في المستقبل بنا ًء على اقتراح من الدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي .وطلبت
من رئيس اللجنة ) (CIMOالتنسيق من أجل مشاركة خبراء اللجنة ) (CIMOبصورة مالئمة في عمل ھذه الھيئة.
8

التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة )البند  8من جدول األعمال(

أعادت اللجنة التأكيد على الحاجة إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بغية إنجاز األھداف
8.1
المشتركة واستخدام الموارد والخبرات الفنية المتاحة على أفضل وجه بما في ذلك شركاء النظام ) .(GFCSوطلبت
اللجنة من فريق اإلدارة التابع لھا أن يكفل المحافظة على الروابط المناسبة مع ھذه المنظمات وتقويتھا طب ًقا الحتياجات
أولويات العمل التي وافقت عليھا الدورة ،والنظر في أمر التعاون مع المنظمات األخرى التي تعمل على موضوعات
وثيقة الصلة ،حسب االقتضاء.
وأعربت اللجنة عن سعادتھا بالتقدم المحرز في استحداث معيار مشترك بين المنظمة العالمية لألرصاد
8.2
الجوية ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOاستنا ًدا إلى تصنيف المواقع لمحطات الرصد السطحي على
البر ،والذي اعتمدته في بداية األمر الدورة الخامسة عشرة للجنة ) .(CIMOوأشارت اللجنة إلى أن النص النھائي
للمعيار سيتطلب اعتماد كل من المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) .(ISOوستكون المراسلة ھي
وسيلة التصويت في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،بينما ستعتمد المنظمة ) (WMOالمعيار خالل مسار الدورة الحالية
للجنة ) ،(CIMOوسيدرج المعيار المنقح في الطبعة القادمة من دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد .وأحاطت
اللجنة بأن ھذا ھو أول معيار مشترك بين المنظمتين يصل إلى مرحلة االعتماد ولذا أوصت اللجنة األمانة العامة
باطالع كل فرق الخبراء التابعة للجنة ) ،(CIMOوكذلك اللجان الفنية األخرى ،على الخبرة المكتسبة طوال عملية اعتماد
ھذا المعيار المشترك األول بين المنظمتين.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لموافقة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOعلى التعاون مع المنظمة
8.3
) (WMOبشأن استحداث معيار مشترك بين المنظمتين بشأن "االستشعار عن بعد األرضي القاعدة باستخدام رادار ليدار
دوبلر الخاص بالرياح" ،تحت إشراف اللجنة الفنية التابعة لمنظمة التوحيد القياسي األيزو ) ،(ISO TC 146/SC5في
ضوء أھمية ھذا الموضوع ألعضاء المنظمة ) ،(WMOال سيما في سياق األرصاد الجوية للطيران وأمان العمليات
بالمطارات .وأعربت اللجنة عن سعادتھا لتعيين خبرائھا لتمثيل مصالح اللجنة ) (CIMOوالمنظمة ) (WMOفي ھذه
العملية ،وطلبت منھم إحاطة فريق اإلدارة بانتظام بالتقدم المحرز بصدد ھذا األمر.
وشجعت اللجنة كل فرق الخبراء التابعة لھا على تحديد المجاالت التي سيكون التعاون فيھا مع المنظمة
8.4
ً
) (ISOمفيدا لكال المنظمتين ،وطلبت من فريق اإلدارة استعراض كل الخطط بغية استحداث معايير مشتركة بين
المنظمتين ،وإبقاء التقدم المحرز في عمليات التطوير قيد استعراض وثيق لضمان تكريس مساھمات خبراء اللجنة
) (CIMOلألنشطة ذات األولوية العليا .وعلمت اللجنة أن ) (ISO TC 146/SC5في صدد إنشاء فريق عمل معني بقياس
رادارات الطقس للھطول .كما أخبرت رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIاللجنة بأن العمل
جاري في إطار )" (ISO TC 45/SC 4/WG 5المطاط والمنتجات المطاطية" فيما يتعلق بتصنيع مناطيد الرصد.
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وأحاطت اللجنة علما ً بالتحسينات اإلضافية المدخلة على المعايير والتقارير الفنية بشأن قياسات كثافة
8.5
السوائل المعترف بھا من قبل اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي  ،(CEN TC/318),مثل تحديد مقياس األمطار
المرجعي ) ، (EN 13798الذي يقوم على تجارب عملية إجراء المقارنات الميدانية التابعة للمنظمة ) (WMOلألدوات
الخاصة بقياس شدة ھطول األمطار في ) Vigna di Valleإيطاليا( .ويُتوقع اعتماد ھذه المعايير في الوقت المناسب من
قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOمن خالل )) ( ISO TC 113قياس كثافة السوائل( .وأكدت اللجنة أن المزيد
من التعاون بين المنظمة ) (WMOواللجنة األوروبية للتوحيد القياسي ) (CENوالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO
فيما يخص قياسات كثافة السوائل يتوقف على الحصول على معايير مشتركة بين المنظمة ) (WMOوالمنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOبخصوص قياسات كثافة السوائل ،بما في ذلك قياسات الھطول.
وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة وفرقة العمل المعنية باإلشعاعات التعاون الوثيق مع المكتب الدولي
8.6
للموازين والمقاييس ) (BIPMبشأن تقييم االختالف المحتمل بين المرجع العالمي لقياس األشعة ) (WRRوالنظام الدولي
للوحدات ) ،(SIوالذي تشير إليه القياسات األولية باستخدام جھاز جديد يمكن تتبع قياسته بالوحدات الدولية لمقياس
اإلشعاع الشمسي القري المطلق ) ،(CSARوكذلك بشأن تتبع قياسات اإلشعاع الطويل الموجة طبقا للنظام ) .(SIوأكدت
اللجنة أن الممارسات الفضلى التي جمعھا المكتب ) (BIPMفي إعداد وإجراء تغير مرجعي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار
على النحو الواجب عند وضع توصية بشأن ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء تغير مرجعي لقياسات اإلشعاع
الشمسي ،وإذا كان األمر كذلك ،لتحديد كيفية المضي في تأكيد استمرارية تسجيالت اإلشعاع في المستقبل.
وشكرت اللجنة ) (CIMOأعضاء رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIعلى
8.7
تعاونھم الوثيق مع أفرقة الخبراء التابعة للجنة ) ،(CIMOومع ھيئة تحرير دليل اللجنة ) ،(CIMOوكذلك على مشاركتھم
القوية في تجربة المقارنة الخاصة بھطول المواد الصلبة ) (SPICEمن خالل توفير أدوات عديدة في مواقع اختبار
التجربة ) .(SPICEورحبت اللجنة بانخراط مالك األدوات في التعاون مع مديري المواقع لضمان تركيب أدواتھم
وتشغيلھا بشكل سليم في مواقع اختبار التجربة ) ،(SPICEوأوصت بأن ينظر المالك في خيارات إجراء اختبارات
أطول أم ًدا ألدواتھم في تلك المواقع التي تخطط الستمرار التجربة إلى ما بعد المدة الرسمية المحددة لھا.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا أن رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIقد اقترحت
8.8
التعاون مع المنظمة ) (WMOبشأن وضع قالب نمطي لوثيقة خاصة بالمناقصات والتدريب المتخصص لدعم تنفيذ النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي أقاليم المنظمة ) ،(WMOوالحظت أن المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOقد
أوصى بأن تتعاون الرابطة ) (HMEIمع ھيئات المنظمة ) (WMOالحالية ذات الصلة .وأقرت اللجنة بالصعاب التي
يواجھھا بعض األعضاء ،ال سيما في البلدان النامية ،في وضع مواصفات واضحة لمناقشات شراء األدوات بحيث تركز
على متطلباتھم المحددة وتقف على الحياد حيال المصنعين  .كما أقرت اللحنة بالمشاكل التي يواجھھا المصنعون الذين
يودون المشاركة في المناقصة بسبب الشروط المنحازة .ووافقت اللجنة على ضرورة إعداد توجيھات عامة لألعضاء
بشأن أفضل الممارسات في المشتريات تتميز بالحياد وتلبي احتياجات األعضاء وتضمن استجامة شبكات الرصد
وتتماشي مع دليل ) .(CIMOوأشارت اللجنة إلى أن رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIفي
صدد إعداد وثيقة بمواصفات المناقصة .كما أحاطت اللجنة علما ً بقلق بعض األعضاء إزاء الوقت الذي قد يتطلبه
استكمال التوجيھات بشأن أفضل الممارسات في المشتريات ،ورحبت بوجه خاص بعرض المملكة المتحدة الذي يقضي
بإعداد وثيقة تتضمن توجيھات حيادية مؤقتة باالستناد إلى مشترياتھا .وأكدت اللجنة الحاجة لتدريب أخصائي األدوات،
بما في ذلك التدريب على المعايرة والتتبع ،لدعم األعضاء في تنفيذ النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوطلبت
من فريق اإلدارة ضمان مواصلة التنسيق بشكل مناسب مع الرابطة ) (HMEIأثناء إعداد ھذه المشاريع.
وعلمت اللجنة أن بعض أعضاء رابطة ) (HMEIيواجھون مشاكل في تخصيص المدخالت في جدول
8.9
الشفرات المشترك  " C-2نظم المسابير الالسلكية /السبر المستخدمة" لمسابيرھم الجديدة نظراً ألن أعضاء المنظمة
) (WMOفقط يمكنھم طلب إدخال تعديالت على دليل الرموز التابع للمنظمة ) ،(WMOمطبوع المنظمة رقم  .306وبما
أن التحديد السليم لنظام المسابير المستخدم وكذا اإلبالغ عن بيانات الھواء العلوي يخدمان مصالح المنظمة )،(WMO
أقرت اللجنة بضرورة حل ھذه المسألة .وأوصت اللجنة أن تنظر لجنة النظم األساسية ) (CBSفي مدى مالءمة إنشاء
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آليات تسمح لرابطة ) (HMEIبطلب إدخال تعديالت على دليل
بالبيانات الشرحية المتعلقة باألدوات.

المنظمة )(WMO

بشأن الرموز ،المطبوع رقم  306بشأن

وأعربت اللجنة عن تقديرھا أن التعاون األوروبي في ميدان البحوث العلمية والفنية ) (COSTيجري
8.10
أنشطة ذات أھمية كبيرة للجنة .وبغية ضمان النقل السريع للمعلومات وتقليل ازدواج العمل ،طلبت اللجنة من فرق
الخبراء ذات الصلة التابعة لھا أن تتابع بفعالية األنشطة الجارية للتعاون األوروبي ) (COSTذات الصلة بواليتھم
ومراعاة نتائجھا لدى القيام بعملھم.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا ألن البرنامج األوروبي لبحوث األرصاد الجوية ) (EMRPطفق ينفذ عد ًدا من
8.11
المشاريع التي ستدعم القدرة على تتبع قياسات األرصاد الجوية ،وألن المنظمة ) (WMOتتعاون في بعض ھذه األنشطة.
وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة ضمان إقامة اتصاالت مناسبة بالمشاريع الجارية ومشاريع المتابعة ،بالتعاون مع اللجان
الفنية ذات الصلة األخرى.
وأعربت اللجنة عن الحاجة إلى تعزيز التعاون مع شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
8.12
)(EUMETNET؛ وخاصة بشأن نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) (E-AMDARوبرنامج
) (E-PROFILEوبرنامج ) (E-GVAPوالبرنامج التشغيلي لتبادل المعلومات المستمدة من رادارات الطقس )(OPERA؛
للمساعدة في دعم الخبرة اإليجابية المكتسبة من خالل ھذه البرامج في توفير رصدات ونواتج فعالة من حيث التكلفة
وعالية الجودة ،والبناء على ھذه الخبرة ،من خالل تكامل النظام وعمليات التعاون الدولي ،من أجل تطوير النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (IGOSالتابع للمنظمة ).(WMO
9

عمل اللجنة المستقبلي وھيكل عملھا )البند  9من جدول األعمال(

ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد
الحظت اللجنة أن المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية اعتمد االختصاصات المنقحة للجنة
9.1
أدوات وطرق الرصد ،بالصيغة التي اقترحتھا الدورة الخامسة عشرة للجنة ،للتعبير عن األولويات المتطورة ومتطلبات
األعضاء المنظمة وعن المساھمة المتوقعة من اللجنة في النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSوغير ذلك من
األنشطة ذات األولوية العالية للمنظمة ).(WMO
أحاطت اللجنة علما ً باألولويات السبعة التي حددتھا الدورة السادسة والستون للمجلس التنفيذي لمشروع
9.2
الخطة االستراتيجية للفترة  19-2016ونظرت في كيفية تجاوب عمل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمع دعم
المنظمة ) (WMOلتحقيق ھذه األولويات .وأشارت اللجنة بوجه خاص إلى أن جزءاً كبيرا من عمل اللجنة كان مر ّكزاً
على وضع أساس ألولوية النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSووافقت على استمرار ھذا النھج .وشمل ھذا الدعم
المشاركة المتواصلة في إعداد ونشر طرق الرصد بما فيھا الدور األساسي في توحيد القياسات ،بما في ذلك عن طريق
المساھمة المستمرة في المواد التنظيمية للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
أشارت اللجنة إلى أنه من خالل دعمھا ل للنظام العالمي المتكامل للرصد )= ،(WIGOSتساھم في تحقيق
9.3
أولويات استراتيجية أخرى ،بما في ذلك:
)أ(

التنبؤات القطبية والتنبؤ باآلثار :عن طريق مساھمتھا المتواصلة في المواد التنظيمية للنظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوالتواصل وتنمية القدرات في إطار النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSودعمھا للمراقبة العالمي للغالف الجليدي ،وكذلك عن طريق أنشطة النظام العالمي )(WIGOS
في مجال توحيد المعايير وإمكانية التتبّع؛
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)ب(

أحوال الطقس والمناخ والمياه شديدة التأثير :متابعة االتصال المكثف مع برناج الحد من مخاطر
الكوارث ) (DDRمن خالل نقطة االتصال بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،ومن خالل تطوير مصادر
المعلومات عن النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSبواسطة الدور الرائد للجنة ) (CIMOفي تحديد
خصائص البيانات الشرحية للنظام العالمي ) ،(WIGOSتتجاوب اللجنة مع احتياجات الرصد في إطار الحد
من مخاطر الكوارث؛

)ج(

تنمية القدرات :عن طريق التركيز بقوة ،كما كان الشأن على الدوام ،على أنشطة تنمية قدرات الرصد،
والعمل سويا ً مع البرنامج التعليمي والتدريبي في تنظيم األنشطة التدريبية اإلقليمية ،ستضطلع اللجنة ،من
خالل عملية التحسين المستمرة ،بتوفير المواد اإلرشادية لألعضاء بشأن أفضل الممارسات واإلجراءات
في مجال الرصد؛

)د(

تنمية القدرات :من خالل التركيز القوي ،كما كان الشأن على الدوار ،على أنشطة تنكية القدرات في مجال
الرصد ،والعمل سويا ً مع البرناج التدريبي والتدريبي للممنظمة ) (WMOفي تنظيم األنشطة التدريبية
اإلقليمية ،ستضطلع اللجنة ،من خالل عملية التحسين المستمرة ،بتوفير المواد اإلرشادية لألعضاء بشأن
أفضل الممارسات واإلجراءات في مجال الرصد؛

)ھـ(

الخدمات المناخية :اتفقت اللجنة على أنھا ستكون ،من خالل تركيز برنامج عملھا على توحيد وتحسين
وثائق اللجنة ) (CIMOبشأن ممارسة الرصد ونشر الوثائق الخاصة بأفضل قياس لعدم اليقين ،مساھما ً قويا ً
في اإلطار العالمية للخدمات المناخية ) (GFCSأثناء فترة ما بين الدورتين؛

)و(

الفعالية والكفاءة :أعربت اللجنة عن سرورھا لتقارير فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد
بشأن جوانب التحسين والفعالية التي تم كسبھا بالفعل بواسطة االستخدام المتزايد للمؤتمرات عبر االنترنت
باعتماد تطبيقة  Webexوخدمات المؤتمرات عن بعد لتنظيم اجتماعات خالل فترة ما بين الدورتين السابقة،
واالستعراض المتواصل لعملياتھا من خالل استخدام الدراسات االستقصائية عقب كل مؤتمر فني ،مما
يسفر عن تحسين مستمر للبرنامج الخاص بأدوات وطرق رصد األحوال الجوية والبيئة .وفضالً عن ذلك،
وافقت اللجنة على مراجعة مدة الدورة الحكومية الدولية انسجاما ً مع باقي اللجان ،ويمكن أن تشمل تغيير
شكل الدورات اإلعالمية .وأقرّت اللجنة بقيمة تبادل البيانات العلمية وتنمية القدرات التي تحققت في
المؤتمر الفني واتفقت على أنه من المھم االستمرار في تنظيم ھذه اللقاءات .وباعتماد ھذا األسلوب في
العمل ،اتفقت اللجنة على أنھا سيكون بمقدورھا تعزيز الفوائد التي قدمتھا ألوساط المنظمة )(WMO؛

)ز(

منظمة الطيران المدني الدولي ) :(ICAOأشارت اللجنة إلى تعزيزھا للروابط مع أوساط الطيران ودور
توحيد الطرق وممارسة الرصد وتطوير نظم الطيران لتوفير المعلومات لنظام الرصد العالمي المتكامل
والتنبؤ للطيران .ووافقت اللجنة أيضا ً على مواصلة تعزيز برنامج عملھا لدعم الطيران من خالل مقارنات
طرق االستشعار عن بعد لتحسين عملية التوحيد واتساق مخرجات نواتج تركيز الرماد البركاني.

اتفقت اللجنة على أنھا ستواصل القيام بدور رئيسي في تنفيذ العناصر ذات األولوية في استراتيجية المنظمة
9.4
) (WMOالتي حددھا المجلس التنفيذي في دورته والستين ) .(EC-66وإذ أقرّت اللجنة بأن مواردھا المتاحة قد ال تسمح حل
جميع القضايا ،كلفت فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMO MGبإعطاء األولوية لعمل اللجنة من أجل
ضمان أكبر قدر من الدعم للمجاالت المشار إليھا ذات األولية للجنة ) ،(CIMOوفقا ً ألولويات المنظمة )".(WMO
وسلّمت اللجنة بأن ھيكلھا متكيّف بشكل جيد لمعالجة متطلبات النظام  WIGOSالمتطورة .وقررت تعديل
9.5
ً
ً
الھيكل الحالي تعديال طفيفا فقط واعتمدت القرار  – (CIMO-16) 1ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد.
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وقررت اللجنة إعادة إنشاء األفرقة الثالثة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية مع تعديل
9.6
أسماء تلك المجاالت تعديالً طفيفا ً على النحو التالي :التكنولوجيات الموقعية والمقارنات ،وتكنولوجيات االستشعار عن
بُعد ،وتنمية القدرات واألرصاد الجوية التشغيلية ،واعتمدت القرار  – (CIMO-16) 2األفرقة المفتوحة العضوية المعنية
بمجاالت برنامجية ) (OPAGsوالتابعة للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO
والحظت اللجنة العمل الھام المرتبط بإدارة اللجنة واتصالھا مع اللجان الفنية والبرامج األخرى ،وكذلك
9.7
مع االتحادات اإلقليمية ،وقررت أن تعيد إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOواعتمدت
القرار  – (CIMO-16) 3فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد.
وقررت اللجنة ،بھدف القيام بعملھا بكفاءة ،ووفقا ً لبرنامج العمل المتفق عليه واألنشطة المقابلة ،أن تنشئ
9.8
فرق خبراء ) ،(ETsوفرق عمل ) ،(TTsومسؤولين عن المواضيع ) (TLsداخل أفرقتھا الثالثة المفتوحة العضوية المعنية
بالمجاالت البرنامجية ،ترد اختصاصاتھا في المرفق  3بھذا التقرير .وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة الملحة إلنشاء
فريق عمل معني باألطلس الدولي للسحب ) (ICAتلو التوجيھات التي قدمھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين
ودعم تطوير األطلس الدولي للسحب ) .(ICAونظراً ألن المجلس طلب من لجنة ) (CIMOإجراء مراجعة وتحديث
شاملين لألطلس الدولي للسحب لجعله معياراً مرجعيا ً عالميا ً قائما ً على االنترنت ال خالف عليه في تصنيف السحب
والمقاييس الھيدرولوجية وإعداد التقارير عنھا ،وإذ تشير اللجنة إلى أن األنساق المالئمة )مثل القرص المضغوط أو
النسخة المطبوعة( ضرورية كذلك لنشره لدى األعضاء محدودي القدرة على التوصيل لإلنترنت ،اعتمدت التوصية
 - (CIMO-16) 1مراجعة األطلس الدولي للسحب )مطبوع المنظمة رقم .(407
وسلّمت اللجنة بأن رؤساء فرق الخبراء ) (ETيؤدون دوراً بالغ األھمية في تحقيق أھداف اللجنة بتنسيق
9.9
ً
وتحفيز العمل الذي تقوم به فرق الخبراء التابعة لھم .وأشارت أيضا إلى أنه من المستصوب إلى حد كبير تفادي إجراء
تغييرات في رئاسة فرق الخبراء أثناء فترة ما بين الدورتين .وشجعت اللجنة رؤساء فرق الخبراء على الحفاظ على
اتصال دائم مع جميع الخبراء في فرق الخبراء التابعة لھم لتنسيق عملھم ،وكفالة إحراز تقدم منتظم ،وتزويدھم
بتوجيھات ،عند الحاجة .وشجعت اللجنة أيضا ً رؤساء فرق الخبراء على االتصال الوثيق مع فريق اإلدارة التابع للجنة
أدوات وطرق الرصد ،ال سيما مع رؤساء األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية ذات الصلة ،والسعي
إلى الحصول على توجيھات منھم في حالة الحاجة إلى ذلك لكفالة تلبية نتائج فرق الخبراء لتوقعات أعضاء المنظمة
ومتطلباتھم .وترد في المرفق الرابع بھذا التقرير أسماء الرؤساء والرؤساء المشاركين لفرق الخبراء وفرق العمل
والمسؤولين عن المواضيع الذين عيّنتھم اللجنة.
وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة تعيين أعضاء فرق الخبراء .ورحبت اللجنة بمشروع خطط العمل التي
9.10
قُدمت للعلم إلى الدورة .ودعت رؤساء فرق الخبراء واألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بالمجاالت البرنامجية ذات
الصلة إلى االنتھاء ،باالتفاق مع فريق اإلدارة وبالتعاون مع األمانة ،من وضع خطط العمل ھذه وفقا ً لألولويات التي
تحددھا الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد بحيث تتضمن أنشطة وإنجازات متوخاة مستھدفة واقعية
ومر ّكزة لضمان تم ُّكن جميع الخبراء من المشاركة واإلسھام بصورة فعالة في برامج العمل .وأوصت اللجنة بأن يضع
فريق اإلدارة الصيغة النھائية لخطط العمل ويعتمدھا في أقرب وقت ممكن ،مشيرة إلى أنه من األفضل حدوث ذلك
بحلول نھاية أيلول /سبتمبر  ،2014لضمان إمكانية بدء جميع فرق الخبراء في العمل في المھام المكلفين بھا في أقرب
وقت ممكن عمليا ً.
وأوصت اللجنة بأن تحيط األمانة أعضاء فريق اإلدارة ورؤساء فرق الخبراء المعينين حديثا ً علما ً
9.11
بواجباتھم ،كي يكونوا على دراية بما ھو متوقع منھم أثناء فترة ما بين الدورتين المقبلة.
والحظت اللجنة أن أعضاء المنظمة ) (WMOوبرامجھا لديھم توقعات كبيرة من لجنة أدوات وطرق
9.12
الرصد وأن عددا كبيرا من طلبات التعاون والمشاركة والدعم ألنشطة محددة قد ورد خالل فترة ما بين الدورتين .وھذا
يتطلب قدراً كبيراً من العمل من جانب إدارة اللجنة لكفالة تلبيتھا لتلك التوقعات ،وتقديم مساھمات ھامة في األنشطة ذات
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الصلة ،مع اتباع نھج متوازن ،وتحقيق أفضل استخدام للموارد المحدودة الموجودة لدى اللجنة .وقررت اللجنة تعيين
مسؤولي تنسيق لدعم رئيس اللجنة في االتصال مع بعض األوساط المحددة .ووافقت اللجنة على مشروع اختصاصات
مسؤول التنسيق عن الرصدات والخدمات المناخية ،ومسؤول التنسيق لفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية ) ،(EC-PORSومسؤول التنسيق عن الحد من مخاطر الكوارث ،ومسؤول
التنسيق عن القضايا الجنسانية ،ويرد مشروع اختصاصاتھم في المرفق الخامس بھذا التقرير .وعينت اللجنة السيد
) Arkady Koldaevاالتحاد الروسي( مسؤول تنسيق للجنة ) (CIMOمن أجل فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالرصدات والبحوث الخدمات القطبية ) (EC-PORSوطلبت اللجنة من فريق اإلدارة تعيين مسؤولين آخرين عن
التنسيق وستدعوھم لحضور اجتماعات فريق اإلدارة إذا اقتضى األمر واعتمدت اللجنة اختصاصاتھم.
وأعربت اللجنة عن سرورھا الستخدام بعض فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOومشاريعھا بصفة منتظمة
9.13
لمؤتمرات التداول عن بُعد طيلة فترة ما بين الدورتين إلحراز تقدم في عملھا مشيرة إلى أن ھذا النھج أثبت كفاءته
الشديدة .وأوصت اللجنة بأن تنظر جميع فرق الخبراء في االستخدام المنتظم لمؤتمرات التداول عن بُعد وبأن تتصل مع
األمانة لتنظيم تلك المؤتمرات عند الحاجة .وشجعت اللجنة أيضا ً جميع فرق الخبراء على النظر في تنظيم اجتماعات
فرص ،مثالً اقترانا ً مع المؤتمر الفني لعام  .2016وأخيراً أوصت اللجنة بأن ّ
تنظم كل فرقة خبراء مؤتمراً للتداول عن بُعد
كاجتماع استھاللي إلقامة اتصال بين أعضاء فرق الخبراء )ومع عضو فريق اإلدارة المسؤول( ،ووضع الصيغة النھائية
لخطة العمل ،واالتفاق على المسؤوليات في فترة الثالث أشھر التالية للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد.
وإذ الحظت اللجنة أن الوظيفة السابقة للمسؤول عن موضوع مواد التدريب وأنشطة التدريب سوف
9.14
تتوقف ،مع تسليمھا بالحاجة المستمرة إلى إتاحة مواد تدريبية مالئمة بشأن صيانة األدوات ومعايرتھا ألعضاء المنظمة،
فإنھا حثت الرؤساء المشاركين للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتنمية القدرات واألرصاد
الجوية التشغيلية على تولي المسؤولية اإلضافية عن العمل مع أمانة المنظمة ) (WMOإلقامة وصيانة صفحة للتدريب
على الموقع الشبكي للجنة أدوات وطرق الرصد ،من أجل االحتفاظ بجميع مواد المصادر المتاحة للتدريب بشأن أدوات
وطرق الرصد.

مراكز االختبار والريادة
بعد توصية اللجنة بتعيين مراكز اختبار وريادة تابعة للجنة ) ،(CIMOاعتمدت اللجنة مراكز االختبار
9.15
التابعة للجنة ) (CIMOالتالية:
•
•

مختبر اللجنة ) (CIMOالتابعة للمنظمة) (WMOلألھباء وأدوات االستشعار عن بعد ببخار الماء )إيزانيا،
اسبانيا(.
مختبر اللجنة ) (CIMOلرصدات المراقبة العالمية للغالف الجوي للغازات التفاعلية واألھباء الجوية
)ھوھنبايسنبيرغ ،ألمانيا(.

وأعربت اللجنة عن تقديرھا للعمل الذي أنجزته مراكز االختبار والريادة القائمة .وشجعت اللجنة ھذه المراكز على
االتصال عن كثب مع فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOلضمان أن ينتفع كافة أعضاء المنظمة ) (WMOبخبرتھا ،من
خالل إعداد ونشر أفضل الممارسات المالئمة في دليل لجنة ).(CIMO
وطلبت اللجنة من فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ربط كل مركز اختبار وريادة بفرقة
9.16
الخبراء التي تكون مھامھا ھي األوثق صلة بتركيز ذلك المركز .وشجعت اللجنة مراكز االختبار والريادة على االتصال
الوثيق مع فرقة الخبراء المعنية التابعة للجنة ) (CIMOلكفالة إمكانية تحويل خبرتھا إلى إرشادات عامة وأفضل
الممارسات وذلك لفائدة جميع أعضاء المنظمة ).(WMO
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تعميم مراعاة المنظور الجنساني
الحظت اللجنة أنه سيجري في عام  2014تنظيم مؤتمر ثالث للمنظمة ) (WMOمعني بالمسائل الجنسانية
9.17
ً
موضوعه“ :األبعاد الجنسانية لخدمات الطقس والمناخ :فوائد العمل معا” .ووافقت اللجنة على ضمان تنظيم المؤتمر
بصورة تكفل مشاركة الخبراء من الجنسين.

الصندوق االستئماني للجنة أدوات وطرق الرصد
سلّمت اللجنة بأھمية الصندوق االستئماني القائم للجنة أدوات وطرق الرصد في تعزيز تعبئة الموارد للجنة
9.18
لدعم أنشطتھا البالغة األھمية ،من قبيل المقارنات بين األدوات ،وإعداد تحديث لألطلس الدولي للسُحب وترجمة الطبعة
الجديدة من دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ،اللذين ال يمكن التكفل بھما تماما ً في إطار الميزانية العادية للمنظمة
) .(WMOوشجعت اللجنة أعضاء المنظمة على تقديم دعم إضافي ألنشطة محددة من أنشطة لجنة أدوات وطرق الرصد
) (CIMOمن خالل تقديم تبرعات لھذا الصندوق االستئماني.

نتائج المؤتمر الفني لعام

2014

انعقد المؤتمر الفني للمنظمة ) (WMOبشأن أدوات وطرق رصد األحوال الجوية والبيئة )،(TECO-2014
9.19
مسبوقا ً بالدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMO-16في سان بطرسبرغ باالتحاد الروسي ،من 7
إلى  9تموز /يوليو  .2014وقد تزامن انعقاد المؤتمر الفني ) (TECO-2014مع معرض أدوات األرصاد الجوية والمعدات
والخدمات المتصلة بھا ) ،(METEOREX-2014وھو ما م ّكن المشاركين في المؤتمر ) (TECO-2014من حضور
المعرض ،الذي كان فرصة أعرب كثير من المشاركين عن تقديره لھا .وقدم المؤتمر الفني الدعم لتبادل المعلومات
بشأن آخر التطورات في مجال األدوات و ُنظم الرصد والخدمات .وأتاح المؤتمر أيضا ً فرصة نادرة للتدريب وبناء
القدرات ،السيما للمشاركين من البلدان النامية .وفضالً عن البعد العلمي والتكنولوجيا للمؤتمر الفني )،(TECO-2014
ناقش المؤتمر أيضا ً القضايا ذات الصلة بلجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMO-16ومن ثم سھّل عملية التحضير
للجنة ) (CIMO-16بشكل أفضل .وقد كانت جودة ومضمون العروض المقدمة متميزة ،حيث أبرزت االھتمام العميق
للمشاركين في المؤتمر بأدوات وطرق الرصد .و ُنظمت ثالث دورات خاصة للنقاش أثناء المؤتمر الفني
) .(TECO-2014ويرد ملخص لھذه الدورات في المرفق السادس بھذا التقرير .وطلبت اللجنة ) (CIMO-16من فريق
اإلدارة األخذ في االعتبار نتائج دورات النقاش المفتوحة ھذه عند تخطيط وإدارة عمل اللجنة.

الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة

2019-2016

9.20

أشارت اللجنة إلى أن دورتھا السادسة عشر قد طلبت إلى اللجان الفنية:

)أ(

القيام بدور رائد في صياغة الجوانب العلمية والفنية لبرامج وأنشطة المنظمة ) (WMOالتي تقع في نطاق
مسؤوليات كل منھا ،في إعداد الخطة التشغيلية للمنظمة )(WMO؛

)ب(

إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بھا دعما ً لتنفيذ الخطة االستراتيجية المقبلة للمنظمة )(WMO؛

وأعربت اللجنة عن تقديرھا للمشاركة النشطة ألعضائھا ولرئيس اللجنة في وضع الخطة االستراتيجية
9.21
للمنظمة ) (WMOللفترة  2019-2016تحت إرشاد المجلس التنفيذي وفريقه العامل المعني بالتخطيط االستراتيجي
والتشغيلي وبمساھمة من االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية.
وأشارت اللجنة إلى أنه في كانون األول /ديسمبر عام  2013أطلع األمين العام جميع أعضاء المنظمة
9.22
) (WMOعلى مشروع الخطة االستراتيجية إلبداء آرائھم وتحديد ما إذا كانت قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
) (NMHSsعلى تقديم الخدمات ستتحسن إذا اتبعت المنظمة ) (WMOالتوجيھات االستراتيجية المقترحة في الخطة ،وما
إذا األعضاء سيتمكنون من استخدام الخطة الطالع الحكومات على التوجيھات واألولويات االستراتيجية للمنظمة
).(WMO
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وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن مشروع الخطة االستراتيجية األخير قد تضمن ما تم تلقيه إلى اآلن من آراء
9.23
وإسھامات الھيئات التأسيسية للمنظمة ) (WMOوأعضائھا .وتمت صياغة األولويات االستراتيجية التالية للمنظمة
) (WMOفي مشروع الخطة:
’‘1

الحد من مخاطر الكوارث )(DRR

’‘2

تقديم الخدمات

’‘3

اإلطار العالمي للخدمات المناخية )(GFCS

’‘4

النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة )(WIGOS

’‘5

تطوير القدرات

وأشارت اللجنة إلى أن المجلس كان قد نظر في مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
9.24
) (2019-2016وقرر أن يقدم توصية إلى المؤتمر بشأنه مع إدخال تحسينات إضافية إليالء األولوية لجملة أمور منھا:
-1

تحسين قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsعلى استيفاء متطلبات منظمة
الطيران المدني الدولي ) (ICAOمع التركيز على التعجيل بتنفيذ معايير الكفاءة ونظام إدارة الجودة من
أجل ) :أ( تلبية االحتياجات الناشئة في خطة المالحة الجوية العالمي؛ )ب( التصدي للقضايا الناشئة في
أقاليم المنظمة )(WMO؛ )ج( دعم أطر استرداد التكاليف؛

-2

وتنفيذ الخدمات المناخية في إطار خطة تنفيذ اإلطار العالمي ) (GFCSال سيما في البلدان التي تفتقر إلى
ھذه الخدمات مع التركيز على دعم إنشاء مراكز مناخية إقليمية؛ وتحديد متطلبات المستخدمين إلى النواتج
المناخية؛ وتطوير نظام معلومات الخدمات المناخية )(GSIS؛

-3

واستكمال تنفيذ نظام معلومات المنظمة /النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOS/WISمع التركيز على
تنفيذ كافة العناصر التي يقوم عليھا إطار النظام ودعم استيعاب النظام على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

-4

وتنفيذ الخدمات العالمية الخاصة بالطقس والمناخ والھيدرولوجيا في المناطق القطبية مع التركيز على
إعمال المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنھوض بالنظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية
)(GIPPS؛

-5

تعزيز بناء القدرات في المرافق الوطنية ) (NMHSsلتتمكن من تأدية دورھا من خالل مساعدتھا على
تعزيز مواردھا البشرية وقدراتھا الفنية وبنيتھا األساسية ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
والدول النامية الجزرية الصغيرة؛

-6

تحسين الخبرات في تقديم تنبؤات وإنذارات مبكرة عالية الجودة بظواھر الطقس الشديد التأثير والمناخ
والماء ،وبذلك اإلسھام في الجھود الدولية بشأن الحد من الكوارث والوقاية منھا؛

-7

إجراء استعراض استراتيجي لھياكل المنظمة
الھيئات التأسيسية وترتيبات األمانة؛

)(WMO

وترتيباتھا التشغيلية مع التركيز على فعالية أنشطة

وأقرت الخطة أيضا ً بأھمية األولويات البحثية للمنظمة ) (WMOفي مجاالت الطقس شديد التأثير،
9.25
والتنبؤات دون الفصلية والفصلية ،والتنبؤ القطبي ،واألرصاد الجوية الحضرية كوسيلة للتمكين من إدخال تحسينات في
تقديم الخدمات التطبيقية .وعالوة على ذلك ،يصدق ذلك أيضا ً على أوجه التقدم في تكنولوجيات المراقبة والمعلومات،
ال سيما إبقاء نظام معلومات المنظمة ) (WISمواكبا ً لتطورات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
).(WIGOS
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الخطة التشغيلية للمنظمة للفترة 2019-2016

أشارت اللجنة إلى أن المؤتمر السادس عشر طلب إلى اللجان الفنية إعداد خططھا التشغيلية لدعم تنفيذ
9.26
الخطة االستراتيجية للمنظمة ) .(WMOوقرر المجلس التنفيذي أيضا ً أن يكون للمنظمة ) (WMOخطة تشغيلية متكاملة
واحدة تشمل أنشطة االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية ،وتتضمن الخطط التشغيلية الخاصة بھا .وأعربت اللجنة عن
تقديرھا لقيام رئيسھا وفريق اإلدارة التابع لھا بوضع خطتھا التشغيلية/خطة عملھا للفترة  2019-2016وتقديمھا كمساھمة
في الخطة التشغيلية للمنظمة ).(WMO
ومن أجل ضمان تقديم مساھمة اللجنة في العملية المتكاملة للتخطيط للمنظمة ) (WMOفي الوقت المناسب
9.27
ً
مستقبال ،طلبت اللجنة إلى رئيسھا وفريق اإلدارة التابع لھا إنشاء عملية إلعداد ھذه المساھمات وتقديمھا بالتشاور،
حسب االقتضاء ،مع أعضاء اللجنة في فترة ما بين الدورتين.
المراقبة والتقييم

أشارت اللجنة إلى أن األمانة تواصل إعداد وتنفيذ نظام المراقبة والتقييم للمنظمة ) ،(WMOوأن المجلس
9.28
التنفيذي قد شجع الھيئات التأسيسية على استخدام نظام ودليل المراقبة والتقييم الذي أعدته األمانة ،وتقديم تعليقات
لمواصلة تحسينھما.
10

استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة وقرارات المجلس التنفيذي ذات
الصلة )البند  10من جدول األعمال(

استعرضت اللجنة القرارات والتوصيات المعتمدة في دوراتھا السابقة والتي التزال سارية عند انعقاد
10.1
الدورة السادسة عشرة ،واعتمدت القرار  – (CIMO-16) 4استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة
أدوات وطرق الرصد ،والتوصية  – (CIMO-16) 4استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بلجنة أدوات وطرق
الرصد.
11

انتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي )البند  11من جدول األعمال(

نظرت اللجنة في تقرير لجنة الترشيحات التي يرأسھا السيد ) Volker Kurzألمانيا( وتتألف من السيد
11.1
) Ercan Büyükbasتركيا( ،والسيد ) Heng Zhouالصين( والمنشأة في إطار البند  2من جدول األعمال.
وانتخبت اللجنة السيد ) Bertrand Calpiniسويسرا( رئيسا ً للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOلفترة ما
11.2
بين الدورتين السادسة عشرة.
11.3

وانتخبت اللجنة السيد ) Bruce Ward Forganأستراليا( نائبا ً لرئيس لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

12

موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة )البند  12من جدول األعمال(

أُبلغت اللجنة أن من المقرر عقد الدورة السابعة عشرة في عام  ،2018وأنه سيُعلن عن الموعد والمكان
12.1
الفعليين النعقادھا في وقت الحق.
وأعربت اللجنة عن سرورھا ألن أسبانيا تنظر في استضافة المؤتمر الفني لعام
12.2
ومعرض أدوات ومعدات وخدمات األرصاد الجوية لعام .(METEOREX-2016) 2016

(TECO-2016) 2016
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اختتام الدورة )البند  13من جدول األعمال(

اختتمت الدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOأعمالھا في الساعة  09:50من يوم
تموز /يوليو .2014

16

القرارات
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القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار

(CIMO-16) 1

ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تحيط علما ً:
)(1

بالتقدم المحرز في تطوير النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) (WMOواإلطار
العالمي للخدمات المناخية )(GFCS؛

)(2

بأن ھيكل العمل الذي اعتمدته اللجنة في دورتھا الخامسة عشرة أثبت فعاليته،

وإذ تشير إلى القرار  - (CIMO-XV) 2ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد،
وإذ تضع في االعتبار الحاجة إلى:
)(1

توفير فرصة أكبر للخبراء للعمل في فرق تركز بدرجة كبيرة على المشاكل الخدمية المحددة الھامة،

)(2

تعزيز وضع معايير ألدوات وطرق الرصد ،بما في ذلك إجراءات مالئمة لمراقبة الجودة لتلبية متطلبات
برامج المنظمة ) ،(WMOال سيما النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS

)(3

تعزيز وضع مواد إرشادية لألعضاء بشأن االستشعار عن بُعد والتكنولوجيات الجديدة يمكن استخدامھا
عمليا ً في شبكات الرصد ،ال سيما لصالح البلدان النامية،

)(4

تعزيز مشاركة الخبراء من البلدان النامية في أعمال اللجنة ،والتعاون مع المراكز اإلقليمية لألدوات،

)(5

إقامة ھيكل عمل متوائم لتلبية توقعات أنشطة المنظمة ) (WMOذات األولوية ،ويكون مرنا ً بدرجة تكفي
لزيادة تطويره مع ظھور احتياجات إضافية،

)(6

إقامة صالت فعالة مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية والجھات الصانعة لألدوات ذات الصلة
والمحافظة على تلك الصالت ،ال سيما لمعالجة المسائل المتعلقة بالنظام العالمي المتكامل للرصد
)،(WIGOS

)(7

ضمان التدفق المالئم للمعلومات الفنية المتعلقة بأنشطة اللجنة إلى جميع األعضاء،

تقرر تعديل ھيكل عملھا الذي يتألف من أفرقة مفتوحة العضوية معنية بمجاالت برنامجية على النحو المبين في مرفق
ھذا القرار؛
تأذن لرئيس اللجنة بإنشاء وتنشيط فرق خبراء وفرق عمل ومسؤولين عن مواضيع وفقا ً لألولويات التي وافقت عليھا
اللجنة وفريق اإلدارة التابع لھا؛
تأذن أيضا ً للرئيس بالقيام ،أثناء فترة ما بين الدورتين ،وبمساعدة فريق اإلدارة ،بإنشاء فرق الخبراء وفرق العمل من
أجل المجاالت اإلضافية لتلك التي وافقت عليھا اللجنة ،إذا ما دعت الضرورة؛
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تطلب من رئيس اللجنة القيام ،بمساعدة من فريق اإلدارة ،بإبقاء تأثير وفعالية ھيكل العمل الجديد قيد االستعراض
وإدخال تعديالت عليه إذا كانت ھناك حاجة إلى ذلك؛
تدعو األمين العام إلى تقديم الدعم ،في حدود الموارد المتاحة ،للھيكل الجديد للجنة أدوات وطرق الرصد لتيسير مشاركة
أعضاء األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ) (OPAGsوفرق الخبراء في عمل اللجنة.
ــــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-XV) 2الذي لم يعد ساريا ً.
مالحظة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق القرار

(CIMO-16) 1

ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد
يتألف ھيكل عمل اللجنة من نظام يشمل فرق خبراء صغيرة مركزة على مھام معيّنة ُتستكمل بسُبل مناسبة
-1
إلشراك جميع أعضاء اللجنة في العملية وتزويدھم بالمعلومات .و ُتجمَّع أنشطة اللجنة في إطار ثالثة مجاالت برنامجية
مفتوحة رئيسية ھي:
)أ(

التكنولوجيات الموقعية والمقارنات؛

)ب(

تكنولوجيات االستشعار عن بُعد؛

)ج(

تنمية القدرات واألرصاد الجوية التشغيلية.

وتتناول األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ) (OPAGsاألنشطة المندرجة في إطار كل
-2
من ھذه المجاالت البرنامجية المفتوحة:
)أ(

الفريق ) (OPAGالمعني بالتكنولوجيات الموقعية والمقارنات؛

)ب(

الفريق ) (OPAGالمعني بتكنولوجيات االستشعار عن بُعد؛

)ج(

الفريق ) (OPAGالمعني بتنمية القدرات واألرصاد الجوية التشغيلية؛

ويجري بصفة منتظمة التشاور مع أعضاء األفرقة ) (OPAGsوتزويدھم بالمعلومات من خالل وسائل
-3
توزيع مناسبة ،مثل الرسائل التعميمية الصادرة من رئيس اللجنة أو الرؤساء المشاركين ،والرسائل اإلخبارية ،وموقع
برنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) (WMO/IMOPعلى الشبكة.

فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد
يتألف فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد من الرئيس ونائب الرئيس والرؤساء المشاركين
-4
لألفرقة ) (OPAGsالثالثة ،ورئيس ھيئة تحرير دليل اللجنة ) (CIMOإلى جانب عدد إضافي أدنى من الخبراء الالزمين
لضمان التمثيل اإلقليمي .وينبغي أال يتجاوز أعضاء فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOعاد ًة تسعة أعضاء على وجه
اإلجمال .وللفريق دور قوي ونشيط ومحوري في توجيه وإدارة أنشطة اللجنة في فترات ما بين الدورتين .وھو مسؤول
عن ضمان تحقيق تكامل المجاالت البرنامجية ،وتوفير التوجيه لرؤساء فرق الخبراء بشأن المھام التي يجب القيام بھا،

القرارات
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ومسائل التخطيط االستراتيجي ،وتقييم التقدم المحرز في برنامج العمل المتفق عليه وما يتصل بذلك من تعديالت
ضرورية في ھيكل العمل في فترة ما بين الدورتين .ومن األفضل أن يجتمع فريق اإلدارة التابع للجنة أكثر من مرة
واحدة في فترة ما بين الدورتين .وتقرر اللجنة ،بواسطة قرار ،اختصاصات فريق اإلدارة التابع للجنة .وتتاح سُبل
االطالع على تقارير اجتماعات فريق اإلدارة التابع للجنة من خالل الموقع الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع
للمنظمة ).(WMO/IMOP
-5

ويجب على فريق اإلدارة التابع للجنة أن يلتزم التزاما ً كامالً بمسؤولياته في مجال اإلدارة .وينبغي له أن:

)أ(

يركز على متطلبات المستخدمين؛

)ب(

يراقب اختصاصات األفرقة ) (OPAGsويجري التعديالت الالزمة فيھا؛

)ج(

ينسق المھام والجداول الزمنية المحددة الناجمة عن عمل األنشطة البرنامجية المحددة )فرق الخبراء(؛

)د(

يتصل بصفة منتظمة برؤساء فرق الخبراء وفرق العمل والمسؤولين عن المواضيع التابعين لألفرقة
) (OPAGsبخصوص التقدم المحرز في المھام المسندة إليھم؛

)ھـ(

يضع معايير إلعداد وثائق /تقارير اللجنة؛

)و(

يجري استعراضا ً منتظما ً لإلدارة؛

)ز(

يضمن التنسيق المالئم مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة ) (WMOذات
الصلة.

األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية

)(OPAGs

تقرر اللجنة في دورة لھا اختصاصات األفرقة ) (OPAGsوتعيين الرؤساء المشاركين لتلك األفرقة.
-6
واالختصاصات ذات الطابع العام يحددھا كل فريق ) ،(OPAGإضافة إلى تحديد مھام محددة ،وتوافق عليھا اللجنة.
ويضطلع الرؤساء المشاركون لكل فريق ) (OPAGبتنسيق وإدارة عمل فرق الخبراء .وتنفذ فرق الخبراء ،التي تنشئھا
اللجنة أو رئيسھا بمساعدة فريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(CIMOالمھام المحددة المسندة إليھا .ويحدد الرؤساء المشاركون
لألفرقة ) (OPAGsالتوزيع المالئم للمسؤوليات على المسؤولين عن قيادة فرق الخبراء ،بما في ذلك تنسيق أعمالھم
وتقاريرھم .والرؤساء المشاركون لألفرقة ) (OPAGsمسؤولون عن إدارة عمل المجال البرنامجي للفريق )(OPAG
وإرشاده فنيا ً.

فرق الخبراء
تستند فرقة الخبراء في المقام األول على الخبرة الفنية لوضع حلول مقترحة للمشاكل العلمية /الفنية،
-7
ودراسة المسائل التي تلزم فيھا معارف وخبرات محددة .وفي بعض الحاالت قد يكون من األكثر فعالية إنشاء منصب
مسؤول عن موضوع )خبير واحد يُعتبر فرقة خبراء مؤلفة من “عضو واحد”( يقدم إرشادات كخبير ،ويقدم تقريراً عن
التنفيذ ،ويتصل بفرق الخبراء واألفرقة األخرى بشأن مسائل ومواضيع محددة .وتحدد اللجنة في دورة لھا ،أو يحدد
الرئيس أو فريق اإلدارة ) ،(MGاختصاصات فرق الخبراء.
وتعيّن اللجنة عاد ًة في دورة لھا رؤساء فرق الخبراء .وإذا لم يتسن تحقيق ذلك ،يعيّن الرئيس رؤساء فرق
-8
الخبراء بنا ًء على توصية من الرؤساء المشاركين لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ).(OPAGs
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ويعيّن فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOأعضاء فرق الخبراء بناء على توصية من الرؤساء المشاركين
-9
لألفرقة ) ،(OPAGsورؤساء فرق الخبراء .وإذا لم يتسن تحقيق ذلك ،يتم اللجوء إلى آلية بديلة يوافق عليھا الرئيس.
وإنشاء وتفعيل فرق الخبراء تقوم بھما اللجنة عاد ًة في دورة لھا أو يقوم بھا رئيسھا بإرشاد من فريق اإلدارة .ويدعو
الرؤساء المشاركون لألفرقة ) (OPAGsالخبراء المناسبين من الھيئات المھتمة األخرى للمشاركة في فرق الخبراء
التابعة للجنة ).(CIMO
ويُتوقع أن تحقق فرق الخبراء نتائج عملھا في غضون فترة زمنية محددة وتقدمھا إلى الھيئة األم لھا.
-10
وينبغي تحقيق ھذا بالعمل عن طريق المراسلة أو التداول عن بُعد أو االجتماعات ،حسبما يلزم .وينظر فريق اإلدارة،
بالتشاور مع األمانة ،في مدى الحاجة إلى اجتماعات فرق الخبراء آخذاً في االعتبار على النحو الواجب طبيعة وإلحاح
المھمة )المھام( الموكلة إلى الفرق .و ُتتاح سُبل االطالع على تقارير فرق الخبراء عموما ً من خالل الموقع الشبكي
لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) (WMO/IMOPأو ّ
توزع بالبريد العادي ،حسبما يلزم.
ويجوز لرؤساء فرق الخبراء أن يعتمدوا ،بموافقة فريق اإلدارة التابع للجنة ) ،(CIMOعلى خبراء اللجنة،
-11
حسبما يتطلب األمر إلنجاز مھامھم .وينبغي لرؤساء فرق الخبراء أن يخططوا المھام والمعالم البارزة الخاصة بفرقھم
وأن يقدموا تقارير بصفة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ المھام المسندة إلى فرقھم.

فرق العمل
فرق العمل ھي فرق خبراء صغيرة يمكن إنشاؤھا لتناول مسألة محددة .وھي ُتنشأ مباشر ًة بواسطة
-12
ً
اللجنة ،أو بواسطة فريق اإلدارة التابع لھا )وفي ھذه الحالة فإنھا تقدم تقاريرھا مباشرة إلى فريق اإلدارة( ،أو بواسطة
فريق اإلدارة بناء على توصية من رئيس فرقة خبراء .وفي الحالة األخيرة فإنھا تقدم تقاريرھا مباشر ًة إلى فرقة
الخبراء .وھي تعمل بشكل مستقل عن باقي فرق الخبراء ويمكن أن تضم أعضاء ليسوا أعضاء رئيسيين في فرقة
الخبراء .وھي تش ّكل عادة لفترة قصيرة وتعمل بالتراسل .ويجوز النظر في عقد اجتماع لفرقة عمل مثالً عند االنتھاء
من واليتھا.

المسؤولون عن المواضيع
المسؤولون عن مواضيع ھم أفراد أو أزواج من األفراد تعينھم اللجنة في دورة لھا وتصدر لھم تكليفا ً
-13
بتناول مجال تركيز ھام ومستمر ولكنه ضيّق ،بحيث ال يبرر اھتمام فرقة خبراء بأكملھا به ويكون مستقالً عن عمل
فرق الخبراء القائمة.

القرار

(CIMO-16) 2

األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية
خاصة بأدوات وطرق الرصد )(CIMO

)(OPAGs

إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تضع في االعتبار:
)(1

الحاجة إلى مواصلة تطوير وتنسيق األنشطة التي تضطلع بھا المنظمة ) (WMOوالمتعلقة بما يلي:

القرارات
)أ(
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ضمان التحسين والقياس الكمي المستمرين لجودة شبكات الرصد،

)ب( إدخال التكنولوجيا الجديدة في العمليات ،سواء كانت ھذه التكنولوجيا آتية من معاھد البحوث أو من
المصنعين التجاريين،
)ج(

تحسين إتاحة الرصدات لدعم جميع برامج المنظمة ) ،(WMOال سيما لدعم متطلبات الحد من
مخاطر الكوارث ،والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ) ،(WMOواإلطار العالمي
للخدمات المناخية،

)(2

الحاجة إلى إسداء المشورة إلى األعضاء بشأن استخدام األدوات وصيانتھا ومعايرتھا،

)(3

الحاجة إلى توفيق أنشطة اللجنة مع متطلبات األنشطة ذات األولوية للمنظمة ) (WMOوالخطة
االستراتيجية للمنظمة )،(WMO

وإذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (CIMO-XV) 2ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد،

)(2

القرار  - (CIMO-XV) 3األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ) (OPAGsوالتابعة للجنة
أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

تقرر:
)(1

إنشاء:
)أ(

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتكنولوجيات الموقعية والمقارنات؛

)ب( الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتكنولوجيات االستشعار عن بُعد؛
)ج(

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتطوير القدرات واألرصاد الجوية
التطبيقية؛

)(2

اعتماد اختصاصات كل فريق مفتوح العضوية معني بمجال برنامجي كما ھي مبينة في مرفق ھذا القرار؛

)(3

اختيار الرؤساء المشاركين لكل فريق مفتوح العضوية معني بمجال برنامجي ،وفقا ً للمادة  33من الالئحة
العامة ،كما يلي:
)أ(

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتكنولوجيات الموقعية والمقارنات:
•
•

الرئيس
المشارك السيد ) Jitze van der Meulenھولندا(؛
ِ
الرئيس
المشارك السيد ) Bruce Hartleyنيوزيلندا(؛
ِ

)ب( الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتكنولوجيات االستشعار عن بُعد:
•
•

الرئيس
المشارك السيد ) Ercan Büyükbasتركيا(؛
ِ
الرئيس
المشارك السيد ) LI Baiالصين(؛
ِ
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التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد
)ج(

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتطوير القدرات واألرصاد الجوية
التطبيقية:
•
•

الرئيس
المشارك السيد ) Mario Garciaاألرجنتين(؛
ِ
الرئيس
المشارك السيد ) Rabia Merrouchiالمغرب(؛
ِ

تطلب من الرؤساء المشاركين لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية:
)(1

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المسائل التي تحيلھا اللجنة ورئيسھا إلى األفرقة المفتوحة العضوية المعنية
بمجاالت برنامجية؛

)(2

إعداد تقرير عن األنشطة في نھاية كل سنة تقويمية لتوزيعه على أعضاء اللجنة؛

)(3

تقديم تقرير إلى اللجنة ) ،(CIMOفي موعد ال يتجاوز أربعة أشھر قبل انعقاد دورة اللجنة عن نتائج أنشطة
أفرقتھم ،وتوصيات لتعتمدھا اللجنة في دورتھا ،فضالً عن متطلبات ومقترحات من أجل األنشطة
المستقبلية في ميادين اختصاص أفرقتھم؛

)(4

تقديم تقرير إلى لجنة أدوات وطرق الرصد عن المسائل ذات الصلة باللجنة من خالل مشاركة أفرقتھم مع
سائر اللجان الفنية والبرامج والشركاء؛

)(5

تمثيل لجنة أدوات وطرق الرصد في اللقاءات اإلقليمية ،قدر اإلمكان ،وتقديم إفادة إلى فريق إدارة اللجنة
عن المواضيع ذات األھمية للجنة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-XV) 3الذي لم يعد ساريا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق القرار

(CIMO-16) 2

اختصاصات األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية
والتابعة للجنة أدوات وطرق الرصد
ألف -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتكنولوجيات الموقعية والمقارنات

تعزيز عمليات تطوير أدوات وطرق الرصد الموقعية السطحية ورصدات الھواء العلوي واإلشعاعي،
-1
المناسبة لجميع األعضاء ،بما في ذلك أقل البلدان نمواً ،وذلك باالتصال مع رابطة صناعة معدات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ) ،(HMEIوالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمؤسسات العلمية األخرى ذات
الصلة.
وضع معايير ألدوات وطرق الرصد ،بما في ذلك البيانات الشرحية ،حسبما يتطلب ذلك النظام العالمي
-2
المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ) ،(WMOواإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوبرامج المنظمة
) ،(WMOوبالتعاون مع منظمات التوحيد القياسي الدولية األخرى.

القرارات
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توفير الريادة في وضع وصيانة معايير األداء المرجعية للرصد ) (SORTالخاصة بالنظام العالمي
-3
المتكامل للرصد ).(WIGOS
-4

وضع مواد إرشادية لألعضاء بشأن استخدام األدوات الموقعية وعملياتھا.

-5

تنظيم اختبار األدوات وإجراء المقارنات بينھا.

-6

إسداء المشورة إلى برامج المنظمة ) (WMOوأعضائھا ،حسب الحاجة.

االتصال بصورة فعالة مع الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتنمية القدرات
-7
واألرصاد الجوية التشغيلية من أجل نشر المعايير )في دليل اللجنة ) ،(CIMOودليل النظام العالمي المتكامل للرصد
) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوما إلى ذلك( ودعم أنشطة التدريب ذات الصلة.
-8

إبالغ األعضاء بصورة منتظمة بإنجازات الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ).(OPAG

باء -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتكنولوجيات االستشعار عن ُبعد

تعزيز عمليات التطوير المرتبطة بتشغيل وتطوير واختبار وتوثيق ُنظم االستشعار عن بُعد السطحية
-1
القاعدة وتوليد نواتج الرصد المتعلقة بھا ،بما في ذلك التنسيق مع اللجان الفنية األخرى لتلبية متطلبات برامج المنظمة
وأولويات أخرى كالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
االستمرار في إجراء استعراض عام لجميع األنشطة المتعلقة بعمل وتطور واختبار وتوثيق نظم
-2
االستشعار عن بُعد األرضية القاعدة وتكنولوجيات الرصد الجديدة ،بما في ذلك استعراض التقدم المحرز في عمليات
المختبرات.
وضع مواد إرشادية ومعايير وأفضل الممارسات بشأن تكنولوجيات االستشعار عن بُعد يكون من الممكن
-3
استخدامھا تشغيليا.
-4

إسداء المشورة إلى برامج المنظمة ) (WMOوأعضائھا ،حسبما يُطلب ذلك.

االتصال بصورة فعالة مع الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتنمية القدرات
-5
واألرصاد الجوية التشغيلية من أجل نشر المعايير )في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOودليل النظام العالمي
المتكامل للرصد ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSوما إلى ذلك( ودعم أنشطة التدريب
ذات الصلة.
ضمان تنسيق عمل المسؤولين عن المواضيع في ھذا الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي
-6
مع فرق الخبراء التابعة لألفرقة األخرى المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية.
-7

إبالغ األعضاء بصفة منتظمة بإنجازات الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي.
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جيم -
التطبيقية

التقرير النھائي الموجز للدورة السادسة عشرة للجنة أدوات وطرق الرصد
الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتطوير القدرات واألرصاد الجوية

تعزيز أنشطة تنمية القدرات المتعلقة بأدوات وطرق الرصد ،بما في ذلك وضع مواد إرشادية بشأن
-1
معايرة األدوات وصيانتھا وإمكانية تتبُّع القياسات في إطار دعم برامج المنظمة ) (WMOوأولويات أخرى كالنظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية ).(GFCS
التعاون في تنظيم أنشطة تنمية القدرات مع االتحادات اإلقليمية وأنشطة تنمية القدرات األخرى ذات الصلة
-2
في المنظمة ).(WMO
إجراء جميع أنشطة التنسيق الالزمة وضمان استعراض المعايير ونشرھا في دليل لجنة أدوات وطرق
-3
الرصد ) ،(CIMOودليل النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد )،(WIGOS
والمعايير المشتركة بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOوما إلى ذلك.
االتصال بصورة فعالة مع األفرقة األخرى المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية من أجل نشر
-4
المعايير وأفضل الممارسات ودعم أنشطة التدريب ذات الصلة وضمان أن ينسّق عمل المسؤولين عن المواضيع في ھذا
الفريق المفتوح العضوية المعني بمجال برنامجي مع فرق الخبراء التابعة لألفرقة األخرى المفتوحة العضوية المعنية
بمجاالت برنامجية ).(OPAGs
تعزيز وتحسين إمكانية تتبّع جميع القياسات بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) (SIوالمساعدة في
-5
تحقيق ذلك بالقيام ،على نطاق العالم ،بتشجيع الشراكات بين المراكز اإلقليمية لألدوات ،وتعزيز عملياتھا الجيدة،
ووضع مواد إرشادية ذات صلة.
-6

إسداء المشورة إلى برامج المنظمة ) (WMOوأعضائھا ،حسبما يُطلب ذلك.

-7

إبالغ أعضاء المنظمة بصفة منتظمة بإنجازات الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ).(OPAG

القرار

(CIMO-16) 3

فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تشير إلى:
)(1

القرار  - (CIMO-XV) 2ھيكل عمل لجنة أدوات وطرق الرصد،

)(2

القرار  - (CIMO-XV) 4فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد،

وإذ تدرك:
)(1

أن فعالية اللجنة تتوقف إلى حد كبير على اإلدارة الفعالة ألنشطتھا والتواصل الفعال بين الدورات،

القرارات
)(2
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أنه سيُطلب من فريق اإلدارة ضمان تكامل المجاالت البرنامجية ،وتقييم التقدم المحرز في العمل ،وتنسيق
التخطيط االستراتيجي ،وتحديد أولوية األنشطة ،والبت في إجراء التعديالت الالزمة في ھيكل عمل اللجنة
أثناء فترة ما بين الدورتين ،واالتصال مع اللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية وبرامج المنظمة
)،(WMO

تقرر:
)(1

إعادة إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOباالختصاصات التالية:
)أ(

إسداء المشورة إلى الرئيس ومساعدته بشأن جميع المسائل المتصلة بعمل اللجنة؛

)ب( مساعدة الرئيس في تخطيط وتنسيق عمل اللجنة وأفرقتھا المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت
برنامجية وفرق الخبراء؛
)ج(

التخطيط والتنسيق واإلدارة الفعالة ألعمال اللجنة ،وأفرقتھا المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت
برنامجية ،وفرق الخبراء وفرق العمل ،بما في ذلك تقييم التقدم المحرز في برامج العمل وإسداء
المشورة بشأن األنشطة ذات األولوية الجديدة؛

)د(

مراقبة وتقييم تنفيذ برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPفيما يتعلق بالخطط االستراتيجية
للمنظمة ) (WMOوإسداء المشورة إلى الرئيس بشأن اإلجراءات المالئمة؛

)ھـ( إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون مع اللجان الفنية األخرى ،واالتحادات
اإلقليمية ،وبرامج المنظمة ) ،(WMOوالمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ،والھيئات الحكومية
أو غير الحكومية؛
)و(

تنسيق أنشطة اللجنة فيما يتعلق باللجان الفنية األخرى واالتحادات اإلقليمية والبرامج الشاملة لعدة
قطاعات التابعة للمنظمة )(WMO؛

)ز(

حشد الخبراء للتمكن من إنجاز عمل اللجنة؛

)ح(

ابقاء الھيكل الداخلي وأساليب عمل اللجنة قيد االستعراض ،وإجراء التعديالت الضرورية في
ھيكل العمل أثناء فترة ما بين الدورتين ،ألغراض الكفاءة و/أو لتلبية االحتياجات الناشئة للمنظمة
)(WMO؛

)ط(

إبقاء اختصاصات األفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية ،وفرق الخبراء ،وفرق
العمل ،والمسؤولين عن مواضيع ،قيد االستعراض ،وإجراء ما يلزم من تعديالت فيھا؛

)ي( إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن تعيينات الخبراء لتنفيذ مھام محددة حسب الضرورة فيما بين
دورتي اللجنة؛
)ك( مطالبة الرؤساء المشاركين لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية بالمشاركة في
اجتماعات فرق الخبراء الواقعة تحت مسؤوليتھم؛
)ل(

إبقاء األعضاء على علم باألنشطة والنتائج التي تحققھا اللجنة؛
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)م(

)(2

ضمان استمرار التعاون مع الشركاء ،بما في ذلك ھيئات األمم المتحدة والشركات الخاصة وغيرھا
من المنظمات.

يكون التشكيل األولي لفريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد كما يلي:
)أ(

رئيس اللجنة )الرئيس(؛

)ب( نائب رئيس اللجنة؛
)ج(

الرؤساء المشاركون لألفرقة المفتوحة العضوية المعنية بمجاالت برنامجية؛

)د(

رئيس ھيئة تحرير دليل لجنة أدوات وطرق الرصد )(CIMO؛

تسمح للرئيس بتعديل تشكيل فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOألغراض الكفاءة و/أو لتلبية االحتياجات الناشئة
للمنظمة ).(WMO
ـــــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-XV) 4الذي لم يعد ساريا ً.
مالحظة:

القرار

(CIMO-16) 4

استعراض القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن لجنة أدوات وطرق الرصد
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تشير إلى اإلجراءات المتخذة بشأن القرارات والتوصيات التي اعتمدتھا اللجنة قبل دورتھا السادسة عشرة،
تقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرارات  ،(CIMO-XV) 1و ،(CIMO-XV) 5و(CIMO-XIV) 3؛

)(2

اإلبقاء على سريان التوصيات  ،(CIMO-XV) 1و ،(CIMO-XIV) 1و ،(CIMO-XIV) 5و،(CIMO-XIV) 7
و ،(CIMO-XIV) 9و ،(CIMO-XIV) 10و ،(CIMO-XII) 1و ،(CIMO-XII) 3و ،(CIMO-XI) 4و،(CIMO-XI) 6
و ،(CIMO-XI) 8و ،(CIMO-XI) 12و(CIMO-XI) 13؛

عدم اإلبقاء على سريان القرارات والتوصيات األخرى المعتمدة قبل دورتھا السادسة عشرة.
)(3
ـــــــــــــــــــــــــــ
ھذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-16) 6الذي لم يعد ساريا ً.
مالحظة:

التوصيات التي اعتمدتھا الدورة
التوصية

(CIMO-16) 1

نشر وترجمة دليل أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم ) (8طبعة (2014
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تحيط علما ً بعمليات التحديث التي أجريت لعدة فصول من دليل أدوات وطرق الرصد )مطبوع المنظمة رقم (8
خالل الفترة من

2012

إلى  ،2014بما في ذلك:

’‘1

المراجعة الواسعة للجزء األول ،والفصول  12و 13و 16و،17

’‘2

إعادة كتابة كاملة للجزء الثاني والفصلين  7و،9

’‘3

االستعاضة بالكامل عن الفصل  8من الجزء الثاني :بسبعة فصول جديدة خاصة بالرصدات األرضية،
وتشمل جزءاً جديداً من الدليل،

’‘4

مراجعة طفيفة لثمانية عشر فصالً آخر،

وإذ تحيط علما ً بأن دليل أدوات وطرق الرصد يشكل مصدراً ھاما ً لألعضاء فيما يتعلق بالمواد اإلرشادية ذات الصلة
بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواإلطار العالمي للخدمات المناخية )،(GFCS
وإذ تحيط علما ً أيضا ً بالحاجة إلى ضمان ترجمة وتوافر مواد إرشادية جديدة لمجتمع المنظمة ) (WMOفي أقرب وقت
ممكن،
توصي بأن ينظر األمين العام في تحديد الموارد لترجمة الطبعة الجديدة للدليل إلى اللغات األخرى من الميزانية العادية
و/أو المساھمات الطوعية في الصندوق االستئماني للجنة )(CIMO؛
تطلب من األمين العام اتخاذ الترتيبات لنشر الدليل.
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التوصية (CIMO-16) 2
االعتراف بمحطات الرصد المئوية
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تشير إلى:
)(1

أن تقرير تغير المناخ لعام  :2013األساس الفيزيائي العلمي ،مساھمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم
الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCيؤكد أنه من المرجح للغاية أن يكون تأثير
اإلنسان ھو السبب الرئيسي في االحترار المالحظ منذ منتصف القرن العشرين .والدليل على ذلك بات
جليا ً أكثر فأكثر بفضل زيادة الرصدات وتحسينھا ،وتحسُّن فھم استجابة النظام المناخي ،وتحسُّن النماذج
المناخية ،وأن احترار النظام المناخي أمر ال جدال فيه ،ومنذ عام  ،1950رُصدت تغيرات غير مسبوقة
حدثت على نطاق زمني يتراوح من عقود إلى آالف السنين،

)(2

أھمية الرصدات طويلة األجل ،وال سيما تلك المنفذة في محطات الرصد التي توفر بيانات متواصلة لمئة
سنة أو أكثر )محطات الرصد المئوية( ،لتوثيق وتحليل التقلبات طويلة األجل لمناخ األرض على نطاق
زمني يتراوح من عقود إلى آالف السنين،

)(3

أن األعضاء لديھم اھتمام بحماية محطات الرصد طويلة العمر جيدة الموقع ،بما في ذلك محطات الرصد
المئوية ،والتي لديھا سالسل زمنية جيدة لبارامترات األرصاد الجوية.
العالمي )(GCOS

وإذ تذكر بطلب المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOمن لجنة علم المناخ ) ،(CCIباالشتراك مع النظام
ولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOدراسة اآلليات القائمة للتصديق على المواقع ومعايير الشبكات ومبادئ الرصد
وإعداد آلية مالئمة للمنظمة لالعتراف بمحطات الرصد المئوية ،على أساس الحد األدنى من معايير التقييم الموضوعي؛
وإذ تضع في اعتبارھا:
)(1

الحاجة إلى زيادة توضيح الغرض من محطات الرصد المئوية،

)(2

أن االعتراف بھذه المحطات من شأنه أن يعلي مكانة محطات الرصد طويلة العمر وال سيما محطات
الرصد المئوية وأن يساھم في جھود األعضاء الرامية إلى الحفاظ على ھذه المحطات في أفضل
الظروف،

)(3

أن آلية االعتراف ستروج لتنفيذ تصنيف المواقع لدى لجنة أدوات وطرق الرصد )،(CIMO

)(4

أن األعضاء والممثلين من لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة ) (CIMOولجنة ) (CCIونظام
ونظام ) (WIGOSقد ناقشوا ،أثناء اجتماع تحديد النطاق للمنظمة ) (WMOبشأن إمكانية إنشاء آلية
لالعتراف بمحطات الرصد المئوية )  13-11يونيو /حزيران  ،2014جنيف( ،إمكانية إنشاء آلية اعتراف
ومشروع معايير بحاجة إلى مزيد من التطوير،

)(5

لجنة علم المناخ قد ناقشت في دورتھا السادسة عشرة ) (CCI-XVIوأكدت أھمية الرصدات طويلة األمد
ووافقت على مواصلة دعمھا للمبادرة.

)(GCOS

توصي بدعم ھذه المبادرة بما في ذلك استكمال معايير التسمية ،وإنشاء آلية مالئمة لالعتراف بمحطات الرصد المئوية
والحفاظ على المحطات المسماة.
تطلب من األمين العام تقديم دعمه لھذه المبادرة.

التوصيات

التوصية
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(CIMO-16) 3

مراجعة األطلس الدولي للسحب )مطبوع المنظمة رقم (407
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تحيط علما ً بالمشاركة القيمة لألطلس الدولي للسحب )مطبوع المنظمة رقم  (1407في النظام ) ،(WIGOSوھو إحدى
األولويات االستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوكذا الدعم المعرب عنه لمراجعة األطلس الدولي للسحب في االجتماع
المشترك بين رؤساء االتحادات اإلقليمية واللجان الفنية لعام  ،2014والدورة السادسة والستين للمجلس التنفيذي.
وإذ يشير كذلك إلى أن االجتماع المشترك بين رؤساء االتحادات االقليمية واللجان الفنية لعام  2014قد وافق أيضا ً على
ضرورة أن تحدد للمنظمة ) (WMOموارد مالية تمكن من تمويل ھذا النشاط ،وأوصت بالنظر في كافة اآلليات الممكنة،
بما في ذلك الميزانية العادية و/أو الصناديق االستئمانية ،وربما الشراكات العامة والخاصة.
وإذ تشير كذلك إلى أنه على الرغم من إمكانية استكمال جزء كبير من العمل دون موارد إضافية من الميزانية العادية
)انظر المھام من  1إلى  ،5في المرفق بھذه التوصية( ،فإن من غير المرجح استكمال كافة المھام المقترحة في إطار
زمني معقول دون توفير موارد إضافية.
وإذ تذ ِّكر بعدم تكليف أية لجنة فنية بھذا المطبوع وأن اللجنة ) (CIMOقد تطوعت إلدارة ھذا النشاط ،في حين أنه ال
يدخل في نطاق أنشطة اللجنة ).(CIMO
وإذ تأخذ بعين االعتبار أن المھام المقترحة ،والتي ترد باختصار في مرفق ھذه التوصية ،ال تراعي التحرير الرسمي
للنسخة المطبوعة ،وضرورة نشر األطلس الدولي للسحب باللغات األخرى عدا اإلنكليزية.
وإذ تأخذ بعين االعتبار كذلك االھتمام الذي قد تبديه منظمات أخرى ،بما في ذلك القطاع الخاص وأوساط البحث،
للتعاون مع المنظمة ) (WMOفي استكمال ھذا العمل.
توصي األعضاء بدعم تطوير األطلس الدولي للسحب من خالل المساھمات الطوعية في الصندوق االستئماني للجنة
) ،(CIMOواإلعارات؛
توصي اللجان الفنية المختصة األخرى بأن تتعاون مع اللجنة ) ،(CIMOحسب االقتضاء؛
توصي األمين العام بأن يحدد الموارد الالزمة الستكمال العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرفق التوصية

(CIMO-16) 3

المھام المقترحة لمراجعة األطلس الدولي للسحب
-1

إعداد خطة مفصلة )فرق

-2

الطلب من جميع الممثلين الدائمين تقديم صور عالية الجودة ،مرفقة ببيانات شرحية لمجموعة فرعية
معينة من أنواع السحب )األمانة(

-3

عمل(

مراجعة نص األطلس الدولي للسحب وصياغة المسرد )المجموعة الفرعية أ التابعة لفريق

العمل(

-4

مراجعة المساعدة في اتخاذ القرارات )المجموعة الفرعية ب التابعة لفريق

-5

اختيار الصور التي س ُتدرج في األطلس الدولي للسحب )المجموعة الفرعية ج التابعة لفريق

-6

تصميم القالب النمطي على شبكة االنترنت وكذا نموذج للنسخة االلكترونية لألطلس

-7

تصميم موقع األطلس الدولي للسحب

-8

تزويد موقع األطلس ) (ICAبالنصوص والصور المختارة من قبل المجموعات الفرعية

-9

تدقيق ومراجعة النسخة االنكليزية لألطلس ) (ICAونشرھا على شبكة االنترنت

-10

ترجمة نصوص األطلس ) (ICAإلى جميع اللغات حسب الموارد المتاحة

-11

نشر نسخة )نسخ( ورقية من األطلس ) (ICAلدى االقتضاء.

التوصية

العمل(
العمل(

(CIMO-16) 4

استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بلجنة أدوات وطرق الرصد
إن لجنة أدوات وطرق الرصد،
إذ تشير مع االرتياح إلى اإلجراءات المتخذة بشأن التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة،
توصي بمواصلة اإلبقاء على سريان قرار المجلس التنفيذي  – (EC-XXXlV) 13تطوير ومقارنة مقاييس اإلشعاع.
ـــــــــــــــــــــــ

مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (CIMO-XV) 3الذي لم يعد ساريا ً.

المرفقات
المرفق األول
مرفق الفقرة  4.7من الملخص العام
نص المعيار المشترك بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ):19289:2014(E
تصنيفات المواقع لمحطات الرصد السطحي على البر

مقدمة
قد تؤثر الظروف البيئية لموقع ما١1في نتائج القياس .وينبغي ألي تحليل دقيق للظروف البيئية للموقع أن يكون مرتبطا ً
بمعرفة خصائص األداة ،وذلك لتجنب جوانب التأثير العديدة المشوِّ ھة لنتائج القياس التي تؤثر على تمثيليتھا ،.وخاصة
في الحاالت التي يُفترض أن يكون الموقع فيھا ممثالً لمساحة كبيرة )أي  1 000-100كم.(2
-1

النطاق

يبيِّن ھذا المرفق ٢2قواعد التعرّض لمختلف أجھزة االستشعار .ولكن ما الذي ينبغي عمله عندما تكون ھذه الظروف غير
مستوفاة؟ ھناك مواقع ال تراعي قواعد التعرّض الموصى بھا .ولذا ،تم وضع تصنيف للمساعدة على تحديد مدى تمثيلية
موقع من المواقع على مقياس صغير )تأثير البيئة المحيطة( .ومن ثم ،يمكن اعتبار موقع من الفئة  1موقعا ً مرجعيا ً .أما
موقع من الفئة  5فھو موقع توجد بالقرب منه عوائق تخلق بيئة غير مالئمة لقياس عامل من عوامل األرصاد الجوية
يُقصد به أن يكون ممثالً لمساحة كبيرة )عشرات من الكيلومترات المربعة على األقل( .وكلما قلّت فئة الموقع ،ارتفع
مدى تمثيلية القياسات لمساحة كبيرة .وفي عالم مثالي ،من شأن جميع المواقع أن تكون من الفئة  ،1ولكن العالم الحقيقي
ليس مثاليا ً ومن الضروري اللجوء إلى بعض الحلول الوسطى .ويمكن أن يظل الموقع ذو الفئة المتدنية )العدد الكبير(
مفيداً لتطبيق معيّن يحتاج إلى إجراء عملية قياس في ھذا الموقع المحدد ،بما في ذلك عوائقه المحلية .وعملية التصنيف
تساعد القائمين على شبكة من الشبكات ومديريھا على تحسين مراعاة قواعد التعرّ ض ،األمر الذي يؤدي في غالبية
األحوال إلى تحسين اختيار المواقع ،وعلى األقل ،يتم التعرف على بيئة الموقع وتوثيقھا في البيانات الشرحية .وبديھي
أنه يمكن ويوصى بتوثيق الموقع توثيقا ً كامالً ،ولكن الخطر ھو أن الموقع الكامل التوثيق قد يزيد من تعقيد البيانات
الشرحية ،مما يؤدي في أغلب األحيان إلى تقييد االستخدام العملي .وھذا ھو السبب في أن تصنيف المواقع يُعرف بأنه
ّ
يكثف المعلومات وييسر االستخدام العملي لھذه البيانات الشرحية.
والموقع ككل ليس له عدد تصنيفي وحيد .فكل بارامتر يقاس في موقع من المواقع يكون له تصنيفه الخاص به والذي
يختلف أحيانا ً عن البارامترات األخرى .وإذا لزم تصنيف شامل لموقع من المواقع فإنه يمكن استخدام القيمة القصوى
لفئات البارامترات .وينبغي استعراض فئة كل موقع بصفة دورية ألن الظروف البيئية يمكن أن تتغير على مدى فترة
زمنية .ويوصى بإجراء عملية تحقق بصري منھجية سنويا ً :فإذا كانت بعض الجوانب البيئية قد تغيرت ،لزم إجراء
عملية تصنيف جديدة .وينبغي إجراء تحديث كامل لفئات الموقع مرة كل خمس سنوات على األقل.
وفي النص التالي ،يُستكمل التصنيف )بين حين وآخر( بدرجة تقديرية لعدم التي ُّقن بسبب اختيار الموقع ،وتتعين إضافته
إلى ميزانية عدم التيقن الخاصة بالقياسات .ويأتي ھذا التقدير من الدراسات الببليوغرافية و/أو من بعض اختبارات
المقارنة.

1يعرﱠف “الموقع” بأنه المكان الذي ير ﱠكب فيه الجھاز.
2
في حين أن ھذا يشار إليه على أنه مرفق في دليل المنظمة ) (WMOبشأن أدوات األرصاد الجوية وطرق
الرصد ،فإنه يشار إليه على أنه “معيار” في وثيقة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ).(ISO
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والغرض الرئيسي لھذا التصنيف ھو توثيق وجود عوائق بالقرب من موقع القياس .ومن ثم ،فإن التضاريس الطبيعية
للمنظر الطبيعي قد ال تؤخذ بعين االعتبار إذا كانت على مسافة بعيدة )أكبر من  1كيلومتر( .وترد فيما يلي إحدى وسائل
الحُكم على ما إذا كانت التضاريس ممثلِّة للمنطقة المحيطة :ھل يغير نقل المحطة لمسافة  500متر من الفئة التي يتم
الحصول عليھا؟ إذا كانت اإلجابة ال ،تكون التضاريس إحدى الخصائص الطبيعية للمنطقة وال تؤخذ في االعتبار.
و ُتسفر التضاريس المعقدة أو المناطق الحضرية عن أعداد تصنيفية مرتفعة .وفي مثل ھذه الحاالت يمكن أن يضاف إلى
الفئة  4أو  5الرمز المميِّز “ ”Sللداللة على بيئة معينة أو تصنيف معين )أي .(4S
-2

درجة حرارة الھواء ورطوبته

2.1

لمحة عامة

ينبغي تركيب أجھزة االستشعار الموضوعة داخل ساتر على ارتفاع يحدده مرفق األرصاد الجوية في حدود ) 1.25إلى
 2.0متر على النحو المبيّن في دليل المنظمة ) (WMOبشأن أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد( .وينبغي أال يقل
االرتفاع أبداً عن  1.25متر .ويكون االلتزام بالحد األعلى أقل تشدداً ،ألن تدرُّ ج درجة الحرارة مقابل االرتفاع يقل مع
االرتفاع .فمثالً ،يقل الفرق في درجة الحرارة ألجھزة االستشعار الموضوعة على ارتفاع يتراوح من  1.25متر إلى 2.0
متر عن  0.2درجة مئوية.
وتنتج االختالفات الرئيسية الناجمة عن األسطح والظالل غير الطبيعية عن ما يلي:
)أ(

العوائق الموجودة حول الساتر تؤثر على التوازن اإلشعاعي للساتر .والساتر القريب من عائق رأسي قد
يظلل من األشعة الشمسية أو “تجري حمايته” من التبريد اإلشعاعي الليلي للھواء باستقبال األشعة تحت
الحمراء األدفأ من ھذا العائق وقد يتأثر باألشعة المنعكسة؛

)ب(

األسطح االصطناعية المجاورة قد تؤدي إلى تسخين الھواء وينبغي تجنبھا .ويتوقف مدى تأثيرھا على
ظروف الريح ألن الريح تؤثر على مدى تبادل الھواء .واألسطح االصطناعية غير الطبيعية التي ينبغي
أخذھا في االعتبار ھي مصادر الحرارة واألسطح العاكسة )مثل المباني ،واألسطح الخراسانية ،وأماكن
وقوف السيارات( ومصادر المياه أو الرطوبة )مثل البركْ  ،والبحيرات ،والمناطق المروية( .وينبغي
تج ُّنب ظل العوائق المجاورة .وال يؤخذ الظل الناتج عن التضاريس الطبيعية في االعتبار ألغراض
التصنيف )انظر أعاله( .ويمثل االرتفاع الناتج عن نمو النباتات المبيّن ارتفاع النباتات التي ُترعى
باألسلوب “المعتاد” .ويتم التمييز بين ارتفاع النباتات الھيكلي )لكل نوع من أنواع النباتات الموجودة في
الموقع( واالرتفاع الناتج عن سوء الرعاية .ومن ثم يجري تصنيف الموقع المعني على أساس افتراض
وجود رعاية منتظمة )وذلك ما لم تكن ھذه الرعاية غير ممكنة من الناحية العملية(.

2.2

الفئة

)أ(

أرض مسطحة أفقية محاطة بمنطقة مكشوفة ،ويقل الميل عن ⅓ )(°19؛

)ب(

سطح أرض مغطى بنباتات طبيعية ومنخفضة )أقل من  10سم( يمثل المنطقة؛

)ج(

تقع نقطة القياس:
)(1

1

على بُعد يزيد عن  100متر من مصادر حرارة أو أسطح عاكسة )المباني ،واألسطح
الخراسانية ،وأماكن وقوف السيارات ،إلخ(.؛
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)(2

على بُعد يزيد عن  100متر من سطح مائي )ما لم يكن مميِّزاً للمنطقة(؛

)(3

بعيدة عن جميع الظالل الساقطة عندما يزيد ارتفاع الشمس عن .°5

ويعد وجود مصدر حراري )أو مسطح مائي( مؤثراً إذا كان يشمل أكثر من  10في المائة من السطح في نصف قطر
يبلغ  100م تحيط بالساتر ،وتشكل  5في المائة من حلقة نصفا قطريھا  10م  30 -م ،أو تغطي  1في المائة من مساحة
نصف قطرھا  10م.

الشكل  - 1رسم تخطيطي يب ِّين معايير درجة حرارة الھواء ورطوبته للمواقع من الفئة

1

2.3

الفئة

)أ(

أرض مسطحة أفقية ،محاطة بحيّز فضائي مفتوح ،ويقل الميل عن ⅓ )(°19؛

)ب(

سطح أرض مغطى بنباتات طبيعية ومنخفضة )أقل من  10سم( يمثل المنطقة؛

)ج(

تقع نقطة القياس:

2

)(1

على بُعد يزيد عن  30متر من مصادر حرارية اصطناعية أو أسطح عاكسة )المباني،
واألسطح الخراسانية ،وأماكن وقوف السيارات ،إلخ(.؛

)(2

على بُعد يزيد عن  30متر من سطح مائي )ما لم يكن مميِّزاً للمنطقة(؛

)(3

بعيدة عن جميع الظالل الساقطة عندما يزيد ارتفاع الشمس عن .°7

ويعد وجود مصدر حراري )أو مسطح مائي( مؤثراً إذا كان يشمل أكثر من  10في المائة من السطح في نصف قطر
يبلغ  30م تحيط بالكشك ،وتشكل  5في المائة من حلقة نصفا قطريھا  5م  10 -م ،أو تغطي  1في المائة من منطقة
نصف القطر التي تش ّكل  5م.
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الشكل  - 2رسم تخطيطي يب ِّين معايير درجة حرارة الھواء ورطوبته للمواقع من الفئة

2

2.4

الفئة ) 3عدم تي ُّقن تقديري إضافي يضاف بتحديد الموقع حتى  °1مئوية(

)أ(

سطح أرض مغطى بنباتات طبيعية ومنخفضة )أقل من  25سم( تمثل المنطقة؛

)ب(

نقطة القياس تقع:
)(1

على مسافة تزيد عن  10م من مصادر حرارية اصطناعية أو أسطح عاكسة )المباني،
واألسطح الخراسانية ،وأماكن وقوف السيارات ،إلخ(.؛

)(2

على مسافة تزيد عن  10م من سطح مائي )ما لم يكن مميِّزاً للمنطقة(؛

)(3

بعيداً عن جميع الظالل الساقطة عندما يزيد ارتفاع الشمس عن .°7

ويعد وجود مصدر حراري )أو مسطح مائي( مؤثراً إذا كان يشغل أكثر من  10في المائة من السطح في نصف قطر
يبلغ  10م تحيط بالكشك ،وتشكل  5في المائة من حلقة نصف القطر الذي يش ّكل  5م.
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الشكل  - 3رسم تخطيطي يب ِّين معايير درجة حرارة الھواء ورطوبته للمواقع من الفئة
2.5

)أ(

)ب(

الفئة ) 4عدم تي ُّقن تقديري إضافي يضاف بتحديد الموقع حتى  °2مئوية(
قريب من مصادر حرارية اصطناعية أو أسطح عاكسة )المباني ،أو األسطح الخراسانية ،أو أماكن وقوف
السيارات ،إلخ (.أو سطح مائي )ما لم يكن مميِّزاً للمنطقة( ،يشغل:
)(1

أقل من  50في المائة من السطح في منطقة دائرية نصف قطرھا  10م حول الساتر؛

)(2

أقل من  30في المائة من السطح في منطقة دائرية نصف قطرھا  3م حول الساتر؛

بعيدة عن جميع الظالل الساقطة عندما يزيد ارتفاع الشمس عن.°20

الشكل  - 4رسم تخطيطي يب ِّين معايير درجة حرارة الھواء ورطوبته للمواقع من الفئة
2.6

3

الفئة ) 5عدم تي ُّقن تقديري إضافي يضاف بتحديد الموقع حتى  °5مئوية(

الموقع غير مستو ٍ
ف لمتطلبات الفئة .4

4
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-3

الھطول

3.1

لمحة عامة

الرياح ھي أكبر مصدر إلعاقة قياسات ھطول األمطار ،وذلك بسبب تأثير الجھاز على تدفق الھواء .وما لم تتوفر
لمقاييس األمطار الحماية االصطناعية من الرياح ،بدرع الرياح مثالً ،فإن أفضل المواقع كثيراً ما توجد في المناطق
المقطوعة األشجار داخل الغابات أو البساتين ،أو بين األشجار ،أو في األراضي ذات النباتات الخفيضة أو غابات
الجنبات ،أو حيث تقوم أجسام أخرى بوظيفة مصدات الرياح بطريقة فعالة لمواجھة الرياح القادمة من كل االتجاھات.
والظروف المثالية لتركيز األجھزة ھي تلك التي يتم فيھا تركيب المعدات في منطقة محاطة ،بطريقة موحدة ،بعوائق
ذات ارتفاعات موحدة .والعائق ھو جسم يبلغ عرض زاويته  °10أو أكثر.
غير أن اختيار ھذا الموقع ال يتواءم مع القيود التي يفرضھا ارتفاع معدات أخرى .فھذه الظروف ھي غير واقعية من
الناحية العملية .وإذا لم تكن العوائق موحدة ،فإنھا قد تولد اضطرابا ً يشوّ ه القياسات .وھذا التأثير يكون أكثر وضوحا ً في
حالة ھطول المواد الصلبة .وھذا ھو السبب في أن القواعد التي تتسم بقدر أكبر من الواقعية تفرض مسافة معينة عن أي
عوائق .وبشكل متعمّد ،ال يوضع في االعتبار اتجاه ھذه العوائق بالنسبة إلى االتجاه السائد للرياح.
بل إن الھطول الشديد غالبا ما يرتبط بعوامل الحمل الحراري التي ينتج عنھا أال يكون اتجاه الريح بالضرورة ھو نفس
اتجاه الريح السائد .و ُتعتبر العوائق موحدة االرتفاع إذا كانت النسبة بين أكبر ارتفاع وأقل ارتفاع أقل من .2
ومعيار ارتفاعات العوائق ھو ارتفاع مستجمع األمطار في جھاز قياس األمطار.
3.2

الفئة

)أ(

أرض مسطحة أفقية ،محاطة بمنطقة مكشوفة ،بانحدار أقل من ⅓ ) .(°19ويكون جھاز قياس األمطار
محاطا ً بعوائق منخفضة ذات ارتفاعات موحدة ،أي بزاوية )بزوايا( ارتفاع مقابلة تتراوح من °14
إلى ) °26وھي عوائق يزيد بُعدھا عن ارتفاعھا ما بين مرتين وأربع مرات(؛

)ب(

أرض مسطحة أفقية ،محاطة بمنطقة مكشوفة ،بانحدار أقل من ⅓ ) .(°19وبالنسبة لجھاز قياس األمطار
الذي تتوفر له الحماية االصطناعية من الرياح ،ال يحتاج الجھاز بالضرورة إلى حمايته بعوائق ذات
ارتفاعات موحدة .وفي ھذه الحالة ،يجب أن تقع أي عوائق أخرى على بُعد يزيد أربع مرات على األقل
عن ارتفاعھا.

1

المرفقات

أو:

الشكل  - 5رسم تخطيطي يبيِّن معايير الھطول للمواقع من الفئة

1

3.3

الفئة ) 2عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  5في المائة(

)أ(

أرض مسطحة أفقية ،محاطة بمنطقة مكشوفة ،بانحدار أقل من ⅓ )(°19؛

)ب(

يجب أن تقع العوائق المحتملة على مسافة تزيد مرتين على األقل عن ارتفاع العائق بالنسبة الرتفاع
مستجمع األمطار في جھاز قياس األمطار.

الشكل  - 6رسم تخطيطي يبيِّن معايير الھطول للمواقع من الفئة

2
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3.4

الفئة ) 3عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  15في المائة(

)أ(

أرض محاطة بمنطقة مكشوفة ،بانحدار يقل عن ½ )(≤ 30°؛

)ب(

يجب أن تقع العوائق المحتملة على مسافة تزيد عن ارتفاع العائق.

الشكل  - 7رسم تخطيطي يبيِّن معايير الھطول للمواقع من الفئة

3

3.5

الفئة ) 4عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  25في المائة(

)أ(

أرض شديدة االنحدار )(> 30°؛

)ب(

يجب أن تقع العوائق المحتملة على مسافة تزيد عن نصف )½( ارتفاع العائق.

الشكل  - 8رسم تخطيطي يبيِّن معايير الھطول للمواقع من الفئة

4

3.6

الفئة ) 5عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  100في المائة(

)أ(

العوائق تقع على مسافة تقل عن نصف )½( ارتفاعھا )شجرة ،سقف ،جدار ،إلخ(.
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الشكل  - 9رسم تخطيطي يبيِّن معايير الھطول للمواقع من الفئة
-4

الرياح السطحية

4.1

لمحة عامة

5

تشترط قواعد االرتفاعات التقليدية أن توضع أجھزة االستشعار على ارتفاع  10أمتار فوق مستوى سطح األرض وعلى
أرض مكشوفة .ويُقصد باألرض المكشوفة ھنا سطح تكون العوائق فيه على مسافة ال تقل عن  10أمثال ارتفاعھا.
4.2

الخشونة

العوائق المحيطة ليست ھي السبب الوحيد في إعاقة قياسات الرياح؛ فوعورة سطح األرض تلعب دوراً ھي األخرى.
وتعرِّ ف المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ھبوب الرياح على ارتفاع ھندسي يبلغ عشرة أمتاح وبخط وعورة طوله 0.03
من المتر بأنھا رياح سطحية للمحطات األرضية.
ويُنظر إلى ھذه الرياح باعتبارھا رياحا ً مرجعية ظروفھا الدقيقة معروفة )ويصل ارتفاعھا إلى  10أمتار وطول خط
وعورتھا  0.03من المتر(.
ولذلك ،يجب توثيق الخشونة حول موقع القياس .ويتعين استعمال الخشونة لتحويل رياح القياس إلى رياح مرجعية .غير
أن تطبيق ھذا اإلجراء يصبح ممكنا ً فقط عندما ال تكون العوائق قريبة أكثر مما ينبغي .ويرد في الجزء األول،
الفصل  ،5من دليل المنظمة ) (WMOبشأن أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد وصف للمسائل المتعلقة بالخشونة
واإلجراءات التصحيحية.
ونذ ّكر ھنا بتصنيف الخشونة ،المستنسخ من مرفق دليل المنظمة ) (WMOبشأن أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد،
الجزء األول ،الفصل :5
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الجدول  - 1تصنيف التضاريس المستمد من  (1960) Davenportالذي عدّ له
1980) Wieringaب( عندما يكون طول خط الخشونة الدينامكية الھوائية z0

فھرس الفئة

وصف موجز للتضاريس

) z0م(

1

بحار مفتوحة ،تمتد مسافة  5كم على األقل

0.000 2

2

مسطحات طينية ،ثلج؛ ال خضرة ،ال عوائق

0.005

3

سطح مستوى مكشوف؛ نجيل ،عوائق منعزلة قليلة

0.03

4

محاصيل منخفضة؛ عوائق كبيرة متباعدة،

5

محاصيل مرتفعة؛ عوائق متناثرة،

6

أماكن لوقوف السيارات ،جنبات؛ عوائق عديدة؛

7

غطاء من العوائق الكبيرة المنتظمة )ضاحية ،غابة(

1.0

8

وسط المدينة ببنايات ذات ارتفاعات عالية ومنخفضة

≥2

x/H > 20

15 < x/H < 20
x/H ≈ 10

0.10
0.25
0.5

مالحظة :تمثل × ھنا بُعد عائق نموذجي أعلى الريح وتمثل  Hارتفاع العوائق الرئيسية المناظرة .ولالطالع على أوصاف أكثر تفصيالً
وتحديثا ً لفئات التضاريس انظر  Davenportوآخرين ).(2000
4.3

التصنيف البيئي

يعني وجود العوائق ،بما في ذلك الغطاء النباتي) ،دائما ً تقريبا ً( انخفاضا ً في متوسط قراءات الريح ،ولكن تأثيره يكون
أقل أھمية في العصفات الريحية.
ويفترض التصنيف التالي قياسا ً على ارتفاع  10أمتار وھو االرتفاع المعتاد في قياس األرصاد الجوية.
وعند إجراء قياسات على ارتفاع منخفض )كالقياس الذي يجري على ارتفاع مترين ،كما يحدث أحيانا ً لألغراض
الزراعية  -المناخية(ُ ،تستعمل الفئة  4أو ) 5انظر أدناه( مع الراية ) Sحالة محددة(.
وفي حالة وجود عوائق كثيرة يزيد ارتفاعھا عن مترين ،يوصى بوضع أجھزة االستشعار على ارتفاع يزيد عن متوسط
ارتفاع العوائق بمقدار عشرة أمتار .فھذه الطريقة تساعد على التقليل إلى أدنى حد من تأثير العوائق المجاورة .وتمثل
ھذه الطريقة حالً دائما ً لإلزالة الجزئية لتأثير عوائق معينة .وھي تفرض بشكل مزعج ضرورة وجود صاريات أعلى
غير قياسية وبالتالي أكثر تكلفة .ويجب النظر في استعمالھا في مواقع معينة ،وعندما ُتستعمل ،فإن ارتفاع العوائق الذي
يجب أن يوضع في الحسبان يكون أعلى من المستوى الواقع تحت أجھزة االستشعار بمقدار  10أمتار )فمثالً ،بالنسبة
لجھاز لقياس شدة الريح مر ّكب على ارتفاع  13متراً ،يكون المستوى “األرضي” المعياري للعوائق على ارتفاع 3
أمتار؛ والعائق الذي يكون ارتفاعه  7أمتار يكون ارتفاعه المؤثر ھو  4أمتار(.
وفيما يلي ،يُعتبر الجسم عائقا ً إذا زاد عرض زاويته الفعلي عن  .°10وفي حالة العوائق الرفيعة العالية ،مثالً التي يقل
عرض زاويتھا الفعلي عن  °10ويزيد ارتفاعھا عن  8م ،من الالزم أيضا أن تؤخذ في االعتبار عند النظر في الفئة 1
إلى الفئة  ،3على النحو المذكور أدناه .وفي ظل بعض الظروف ،سيكون لمجموعة من العوائق الرفيعة العالية تأثير
مماثل لعائق وحيد أوسع نطاقا ً وسيلزم أن تؤخذ في الحسبان باعتبارھا كذلك.
و ُتعتبر التغيرات في االرتفاع )إيجابا ً أو سلبا ً( في المنظر الطبيعي التي ال تمثل المنظر عوائق.
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4.4

الفئة

)أ(

يجب أن توضع الصارية على مسافة تساوي ارتفاع العوائق المحيطة  30مرة على األقل؛

)ب(

يجب أن توضع أجھزة االستشعار على مسافة تساوي عرض العوائق الرفيعة )صارية ،شجرة رفيعة(
التي يزيد ارتفاعھا عن  8أمتار  15مرة كحد أدنى؛

1

ويمكن تجاھل العوائق المنفردة التي يقل ارتفاعھا عن  4أمتار.
ويتراوح الرقم القياسي لفئات الخشونة من مترين إلى  4أمتار )طول خط الخشونة  ≤ 0.1متر(.

الشكل  - 10رسم تخطيطي يبيِّن معايير الرياح السطحية للمواقع من الفئة
4.5

1

الفئة ) 2عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  15في المائة ،ربما إلجراء

تصحيح(
)أ(

يجب أن تقع الصارية على مسافة تزيد عن ارتفاع العوائق المحيطة 10مرات على األقل؛

)ب(

يجب أن توضع أجھزة االستشعار على مسافة تزيد عن عرض العوائق الرفيعة )صارية ،شجرة رفيعة(
التي يزيد ارتفاعھا عن  8أمتار  15مرة على األقل؛

ويمكن تجاھل العوائق المنفردة التي يقل ارتفاعھا عن  4أمتار.
الرقم القياسي لفئات الخشونة يقل عن أو يوازي  5أمتار )طول خط الخشونة  ≤ 0.25متر(.
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الشكل  - 11رسم تخطيطي يبيِّن معايير الرياح السطحية للمواقع من الفئة

2

مالحظة :عندما تكون الصارية على مسافة تزيد عن ارتفاع العوائق المحيطة )انظر دليل المنظمة ) (WMOبشأن أدوات
األرصاد الجوية وطرق الرصد ،الجزء األول ،الفصل  20 (5مرة على األقل ،يمكن إجراء تصحيح .وفي حالة العوائق
األكثر قرباً ،يمكن إجراء تصحيح في بعض الحاالت.
4.6

الفئة ) 3عدم تي ّقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تصل إلى  50في المائة ،ال يمكن إجراء

تصحيح(
)أ(

يجب أن تقع الصارية على مسافة تزيد عن ارتفاع العوائق المحيطة  5مرات على األقل؛

)ب(

يجب أن توضع أجھزة االستشعار على مسافة تبعد  10مرات على األقل عن عرض العوائق الرفيعة
)صارية ،شجرة رفيعة( التي يزيد ارتفاعھا عن  8أمتار.

ويمكن تجاھل العوائق المنفردة التي يقل ارتفاعھا عن  5أمتار.

الشكل  - 12رسم تخطيطي يبيِّن معايير الرياح السطحية للمواقع من الفئة

3

4.7

الفئة ) 4عدم تيقن تقديري إضافي بسبب تحديد المواقع بنسبة تزيد عن  50في المائة(

)أ(

يجب أن تقع الصارية على مسافة تزيد عن ارتفاع العوائق المحيطة بمقدار  2.5مرة على األقل؛

)ب(

ال توجد عوائق يزيد عرض زاويتھا عن  °60ويزيد ارتفاعھا عن  10أمتار في حدود مسافة قدرھا
متراً.

40

ويمكن تجاھل العوائق المنفردة التي يقل ارتفاعھا عن  6أمتار ،وذلك بالنسبة للقياسات التي تؤخذ من ارتفاع  10أمتار
أو أكثر فقط.

71

المرفقات

الشكل  - 13رسم تخطيطي يبيِّن معايير الرياح السطحية للمواقع من الفئة
4.8

4

الفئة ) 5ال يمكن تحديد عدم تيقن تقديري إضافي(

الموقع ال يفي بمتطلبات الفئة .4

-5

اإلشعاع الشامل واالنتشاري

5.1

لمحة عامة

يجب تج ّنب العوائق القريبة .وال تؤخذ الظالل الناجمة عن التضاريس الطبيعية في الحسبان لغرض التصنيف .ويمكن
تجاھل العوائق غير العاكسة الموجودة تحت األفق المرئي .ويعتبر العائق عاكسا ً إذا زاد نصوعه عن  .0.5والوضع
المرجعي لزوايا االرتفاع ھو العنصر الحساس في الجھاز.
5.2

الفئة

)أ(

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن  .°5وبالنسبة للمناطق التي
يبلغ االرتفاع عندھا  ،≥ 60°ينخفض ھذا الحد إلى °3؛

)ب(

ال توجد عوائق عاكسة ال تسقط ظالالً وتزيد زاوية ارتفاعھا عن  ° 5ويزيد مجموع عرض زواياھا
عن .°10

1

الشكل  - 14رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع الشامل واالنتشاري للمواقع من الفئة

1
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5.3

الفئة

)أ(

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن  .°7وبالنسبة للمناطق التي
يبلغ االرتفاع عندھا  ،≥ 60°ينخفض ھذا الحد إلى °5؛

)ب(

ال توجد عوائق عاكسة ال تسقط ظالالً وتزيد زاوية ارتفاعھا عن  °7ويزيد مجموع عرض زواياھا عن .°20

2

الشكل  - 15رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع الشامل واالنتشاري للمواقع من الفئة

2

5.4

الفئة

)أ(

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن  .°10وبالنسبة للمناطق التي
يبلغ االرتفاع عندھا  ،≥ 60°ينخفض ھذا الحد إلى °7؛

)ب(

ال توجد عوائق عاكسة ال تسقط ظالالً وتزيد زاوية ارتفاعھا عن  °15ويزيد مجموع عرض زواياھا عن .°45

3

الشكل  - 16رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع الشامل واالنتشاري للمواقع من الفئة
5.5

الفئة

4

ال يسقط أي ظل لفترة تزيد عن  30في المائة من النھار في أي يوم من أيام السنة.

3
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الشكل  - 17رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع الشامل واالنتشاري للمواقع من الفئة
5.6

الفئة

4

5

يسقط ظل لفترة تزيد عن  30في المائة من النھار في يوم واحد على األقل من أيام السنة.
-6

اإلشعاع المباشر ومدة سطوع الشمس

6.1

لمحة عامة

يجب تج ّنب العوائق القريبة .وال تؤخذ الظالل الناتجة عن التضاريس الطبيعية في الحسبان عند التصنيف .ويمكن
تجاھل العوائق الموجودة تحت األفق المرئي .والوضع المرجعي للزوايا ھو العنصر الحساس في الجھاز.
6.2

الفئة

1

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن .°3

الشكل  - 18رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع المباشر ومدة سطوع الشمس للمواقع من الفئة
6.3

الفئة

2

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن .°5

1
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الشكل  - 19رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع المباشر ومدة سطوع الشمس للمواقع من الفئة
6.4

الفئة

2

3

ال يسقط أي ظل على جھاز االستشعار عندما تزيد زاوية ارتفاع الشمس عن .°7

الشكل  - 20رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع المباشر ومدة سطوع الشمس للمواقع من الفئة
6.5

الفئة

3

4

ال يسقط ظل لفترة تزيد عن  30في المائة من النھار في أي يوم من أيام السنة.

الشكل  - 21رسم تخطيطي يبيِّن معايير اإلشعاع المباشر ومدة سطوع الشمس للمواقع من الفئة
6.6

الفئة

5

يسقط ظل لفترة تزيد عن  30في المائة من النھار في يوم واحد على األقل من أيام السنة.

4
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مرفق الفقرة  4.29من الملخص العام
قائمة المقارنات المحتملة بين األدوات التي تجريھا
لجنة أدوات وطرق الرصد )(2018-2014

-1

المقارنة الدولية لمقاييس األشعة الشمسية؛

-2

مقارنات أداء المسابير الراديوية؛

-3

تركيز األھباء األفقية والرماد البركاني من خالل مقارنات االستشعار الضوئي عن بعد؛

-4

مقارنة تركيز األھباء السطحية؛

-5

مقارنة إقليمية لمقاييس إشعاع الشمس المباشر المرجعي الموجودة لدى أعضاء االتحاد اإلقليمي السادس
التابع للمنظمة) (WMO؛

-6

مقارنة تجريھا المنظمة ) (WMOبشأن ھطول المواد الصلبة بما في ذلك قياسات معدل سقوط الثلوج
وعمق الثلوج في مختلف مناطق العالم )تجربة المواقع المتعددة( في المحطات األوتوماتية؛

-7

مقارنات إقليمية تجريھا المنظمة بشأن مقاييس إشعاع الشمس المباشر؛

-8

مقارنة مشتركة تجريھا المنظمة ) (WMOلسواترُ /حجُب مقاييس درجة الحرارة باالقتران مع أجھزة قياس
الرطوبة في المنطقة القطبية؛

-9

مقارنة تجريھا المنظمة ) (WMOألجھزة استشعار الطقس الحالي في الظروف المدارية؛

-10

مقارنة تجريبية تجريھا المنظمة ) (WMOألجھزة رصد مستوى سطح البحر واألمواج السنامية؛

-11

مقارنة تجريھا المنظمة ) (WMOألجھزة القياس الھيدرولوجية تغطي كالً من الظروف العادية والظواھر
المتطرفة على السواء؛

-12

مقارنة تجريھا المنظمة ) (WMOلمقاييس ارتفاع السُحب دعما ً لفرقة الخبراء المعنية بمقارنة نظم الھواء
العلوي؛

-13

مقارنة مشتركة تجريھا المنظمة) (WMOألجھزة قياس اإلشعاع الشمسي ،وأجھزة قياس فترات سطوع
الشمس ،ويمكن أن تجري باالقتران مع أجھزة استشعار األشعة فوق البنفسجية؛  -14مقارنة إقليمية بين
المسابير الراديوية رفيعة المستوى تجريھا المنظمة ) ،(WMOاإلقليم الثاني ،الصين )إتمام التحليل(؛

-15

حلقات عمل عن رادارات الطقس لفحص الفروق في معالجة اإلشارات والبيانات باستخدام مجموعة
مشتركة من بيانات اإلشارات؛

-16

تقييم دولي تجريه المنظمة ) (WMOللمسبار المستخدم في نظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة
من الطائرات )(AMDAR؛

-17

تقييم تجريه المنظمة ) (WMOألجھزة قص الرياح وإجراءات مراقبة جودة قياسات الرياح؛
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-18

تجارب دولية على المختبرات ودراسات تجريبية لشبكات الھواء العلوي الموقعية المتكاملة وشبكات
استشعار الھواء العلوي عن بُعد )بما في ذلك التجارب المدارية وشبه المدارية(؛

-19

مقارنة للنظم األوتوماتية إلطالق المسابير الراديوية ستستضيفھا وتنظمھا الدانمرك في غرينالند؛

-20

مقارنة إقليمية للمسابير الراديوية ستستضيفھا وتنظمھا الھند.

المرفق الثالث
مرفق الفقرة  9.8من الملخص العام
اختصاصات فرق الخبراء ،والمسؤولين عن المواضيع ،وفرق العمل
ألف -
ألف -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بالتكنولوجيات الموقعية والمقارنات
1

فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الموقعية التشغيلية

-1

تقديم مواصفات ألدوات و ُنظم الرصد بھدف تلبية متطلبات األعضاء الخاصة بقياس متغيرات األرصاد
الجوية والمتغيرات المناخية والبحرية وما يرتبط بھا من متغيرات جيوفيزيائية وبيئية.

-2

استعراض ووضع وتحديث مواد إرشادية ومعايير تتعلق بأدوات وطرق الرصد ،بما في ذلك تحديد
معايير إلدراجھا في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) .(CIMOوكفالة السعي إلى تحديد ووضع ھذه
المعايير بالتعاون مع منظمات التوحيد القياسي الدولية األخرى ،من قبيل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
) (ISOوالمكتب الدولي للموازين والمقاييس ) ،(BIPMعند االقتضاء.

-3

استعراض نتائج مركز )مراكز( االختبار و/أو مركز )مراكز( الريادة المخصصة لفرقة الخبراء ھذه،
وتنسيق إدراج المواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد ودليل اللجنة ) (CIMOبشأن جملة أمور
منھا :اإلجراءات القياسية لكافة جوانب استخدام األدوات وتشغيلھا؛ وإسداء المشورة فيما يتصل باستخدام
األدوات وتشغيلھا واختبارھا والتحقق منھا ومعايرتھا؛ واحتساب جانب الشك فيما يتعلق بقياساتھا
التشغيلية.

-4

صياغة مقترحات لتحسين التشغيل المشترك لألدوات دعما ً لتنفيذ عمليات فعالة بالنسبة للتكلفة في النظام
العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

-5

وضع مقترحات بمعايير للبيانات الشرحية لنشرھا من خالل نظام معلومات المنظمة ) (WISحسبما يتطلب
ذلك النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

-6

إسداء المشورة المالئمة من لجنة أدوات وطرق الرصد إلى فريق التنسيق المشترك بين اللجان والمعني
بالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (ICG-WIGOSبشأن تصميم وإعداد وصيانة األداة المرجعية لتوحيد
الرصدات ) (SORTالتابعة للنظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS

-7

وضع المزيد من اإلجراءات األساسية لضمان الجودة وإدارة الرصدات ،وصيانة األدوات ومعايرتھا
وتشغيلھا داخل النظام العالمي المتكامل للرصد ).(WIGOS
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-8

التنسيق مع اللجان الفنية وبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى من قبيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوبرنامج الحد من مخاطر الكوارث ،في استعراض تحديد المواقع ،واألداء ،والتصنيفات،
ومعايير البيانات الشرحية لل ُنظم وفرادى أجھزة االستشعار.

-9

وضع مواد إرشادية وتدريبية مالئمة الختصاصات فرق الخبراء ) ،(ET ToRsبما في ذلك مقترحات
إلجراء تحديثات وإضافة فصول جديدة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

-10

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد من أجل إنشاء فرق عمل لتناول مواضيع
محددة ،حسب االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم في عمل ھذه الفرق ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد.

ألف -

2

فرقة الخبراء المعنية بالتطورات في التكنولوجيات الموقعية

-1

استعراض ونشر النتائج والتوصيات الخاصة باألداء والمتعلقة بأحدث ما وصل إليه التقدم في األدوات
التشغيلية ،ومعايرتھا ،وأساليب الرصد والبنية األساسية الداعمة لنظام الرصد.

-2

مراقبة التقدم المحرز في تطوير وأداء التكنولوجيات الجديدة للرصد السطحي ورصد الھواء العلوي
وتقنيات القياس الجديدة وتقديم تقرير عن مدى ھذا التقدم.

-3

استعراض نتائج مركز )مراكز( االختبار و/أو مركز )مراكز( الريادة المخصصة لفرقة الخبراء ھذه،
وتنسيق إدراج المواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد ) (IOMوفي دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ).(CIMO

-4

نظراً لزيادة تأثير ظواھر الطقس المتطرفة ،إجراء استعراض وتقديم مقترحات بشأن ما يلي:
•

استحداث أدوات أكثر متانة وذات قدرة أكبر على تحمّل أحوال الطقس المتطرفة واقتران أحوال
الطقس معاً؛

•

استحداث أدوات ذات نطاق قياس أكبر؛

•

أداء األدوات في أحوال المناخ المتطرفة.

-5

مراقبة التقدم المحرز في تكنولوجيات الرصد المرتبطة بمواصلة عمليات شبكات محطات رصد األحوال
الجوية األوتوماتية ،بما في ذلك في أحوال المناخ المتطرفة ،ووضع مواد إرشادية بشأن استخدام تلك
التكنولوجيات.

-6

استعراض استحداث أدوات مرجعية جديدة لقياس اإلشعاع وتحديث المواد اإلرشادية ذات الصلة.

-7

إعداد طرق ومعايير أوتوماتية ومعايير أساسية للمراقبة المتكاملة في الوقت الحقيقي ألداء األدوات
التشغيلية السطحية القاعدة؛ وإقامة اتصال مع برامج المنظمة ) (WMOاألخرى التي تساھم في النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSلتزويدھا بنتائج األداء بشكل منظم حسب سلسلة التقارير.

-8

وضع مواد إرشادية وتدريبية مالئمة الختصاصات فرقة الخبراء ) ،(ET ToRsبما في ذلك مقترحات
إلجراء تحديثات وإضافة فصول جديدة في دليل اللجنة ).(CIMO
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ألف -

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOمن أجل إنشاء فرق مھام لتناول
مواضيع محددة ،حسب االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم في عمل ھذه الفرق وتقديم تقرير عن ذلك إلى
فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO
3

فرقة الخبراء المعنية بالمقارنات بين األدوات

-1

إعداد مقترحات من أجل إجراء مقارنات )موقعية سطحية ،وفي الھواء العلوي ،وبحرية( بين األدوات
وتحديد أولويات تلك المقترحات وفقا ً للبرنامج المؤقت للجنة أدوات وطرق الرصد )(2018-2015
واألموال المتاحة ،مع أخذ متطلبات النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSفي االعتبار بصفة خاصة.

-2

اقتراح أعضاء لجان التنظيم الدولية .وستعيِّن ھذه اللجان رئيسا ً للمشروع مسؤوالً عن إجراء مقارنات
محددة بين األدوات.

-3

تخطيط إجراء المقارنات العالمية واإلقليمية بين أدوات وطرق الرصد ،وتنسيق تنفيذھا ،واستعراضھا،
وتقييمھا ،بالتعاون مع الجھات الصانعة ذات الصلة ،ورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ).(HMEI

-4

وضع مواد إرشادية تتعلق باختصاصات فرقة الخبراء ،بما في ذلك مقترحات من أجل إجراء تحديثات
وإضافة فصول جديدة في دليل اللجنة ).(CIMO

-5

مراقبة التقدم المحرز في المقارنات الدولية من خالل عمل لجان التنظيم الدولية وفرق المشاريع التابعة لھا.

ألف -

4

فرقة الخبراء المعنية بالرصدات من على متن الطائرات

-1

وضع وإدارة خطة العمل وما يرتبط بھا من أنشطة فرقة الخبراء ،بما في ذلك ميزانية ما يرتبط بذلك من
نفقات الصندوق االستئماني لنظام إعادة بث بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات )(AMDAR
تماشيا ً مع اختصاصات الصندوق االستئماني وبالتعاون مع فرقة الخبراء التابعة للجنة النظم األساسية
) (CBSوالمعنية بنظم الرصد من على متن الطائرات ).(ET-ABO

-2

اإلشراف على التطوير العلمي والفني لنظم الرصد من على متن الطائرات ،بما في ذلك نظام إعادة بث
بيانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات ) ،(AMDARوالطريقة  ،Sوالمراقبة المستقلة األوتوماتية
التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ،ونظام إعادة بث البيانات التروبوسفورية الصادرة من الطائرات
) ،(TAMDARال سيما فيما يتعلق بأدوات وطرق الرصد ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة.

-3

تنسيق تطوير طرق الرصد القائمة واستحداث طرق رصد جديدة من أجل نظم الرصد من على متن
الطائرات ،بما يشمل طرق رصد الرطوبة واالضطرابات وتراكم الجليد واختبارھا العلمي والتصديق
عليھا وإجراء المقارنات بينھا.

-4

تنظيم عمليات وضع المعايير والمواصفات الفنية المرتبطة بالرصدات من على متن الطائرات ووفقا ً
لمتطلبات المستخدمين ،وصيانتھا وتوفيرھا ،والقيام بتلك العمليات.

-5

استعراض نتائج مركز )مراكز( االختبار و/أو مركز )مراكز( الريادة المخصصة لفرقة الخبراء ھذه
وتنسيق إدراج المواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد وفي دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ).(CIMO

المرفقات
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-6

إعداد واستعراض تحديثات ومواد جديدة بشأن الرصدات من على متن الطائرات من أجل إدراجھا في
دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CMIOوفي غيرھا من الوثائق التنظيمية للمنظمة ).(WMO

-7

القيام بأنشطة للتدريب والتوعية خاصة باللجنة وبالمنظمة ) (WMOوتقديم الدعم لتلك األنشطة من أجل
دعم استخدام الرصدات من على متن الطائرات.

-8

العمل في تعاون مع الفرق األخرى التابعة للجنة والمنظمة ) (WMOبشأن األنشطة المذكورة أعاله حسب
االقتضاء والضرورة )ال سيما مع فرقة الخبراء المعنية بالمقارنات بين األدوات(.

-9

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد بشأن إنشاء فرق عمل لتناول مواضيع
محددة ،حسب االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم في عمل ھذه الفرق وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق اإلدارة
التابع للجنة أدوات وطرق الرصد.

ألف -

5

فرقة العمل المعنية بمراجع اإلشعاع

تناول آثار التغييرات المقترحة في مراجع اإلشعاع الشمسي واألرضي ،بواسطة ما يلي:
-1

استعراض التطورات األخيرة في أدوات مراجع اإلشعاع الشمسي واألرضي فيما يتعلق باالختالفات
الملحوظة في المراجع المستخدمة حالياً ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق اإلدارة التابع للجنة وأدوات
وطرق الرصد.

-2

تقييم األثر المحتمل والعواقب المحتملة لحدوث تغيير في النطاقات المرجعية الشمسية /األرضية بالنسبة
ألصحاب المصلحة.

-3

تقديم توصية بشأن متطلبات ومناسبة توقيت تعديل المراجع الحالية ،والقيام عند الحاجة بوضع خطة تنفيذ
من أجل التغيير )بما في ذلك اقتراح كيفية التعامل مع البيانات القديمة واألطر الزمنية إلدخالھا(.

-4

تقديم تقارير مرحلية منتظمة إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد وتقديم توصيات كي
تعتمدھا الدورة السابعة عشرة للجنة ).(2018

باء -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتكنولوجيات االستشعار عن ُبعد

باء -

1

فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات التشغيلية لالستشعار عن ُبعد

ستعمل فرقة الخبراء بشأن رادارات الطقس التشغيلية ،وراسمات الرياح ،و ُنظم كشف البرق.
-1

استعراض عمل األدوات الحالية وتحديد أفضل الممارسات ،بما في ذلك مواصفات األدوات ،وتحديد
المواقع )بما في ذلك البنية األساسية لدعم الشبكات والصيانة الوقائية(.
استعراض إجراءات مراقبة الجودة بما في ذلك التوحيد القياسي ،والمعايرة والتصحيح ،ومعالجة
اإلشارات ،والخوارزميات ،وتوليد النواتج بالتعاون الوثيق مع المستخدمين.

-3

استعراض نتائج مركز )مراكز( االختبار و/أو مركز )مراكز( الريادة ،إذا كانت مخصصة لفرقة الخبراء
ھذه ،وتنسيق إدراج أفضل الممارسات والمواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد وفي دليل لجنة
أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

-2
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-4

تيسير األنشطة المرتبطة بتحسين عمليات االستشعار عن بُعد بالبدء في عقد حلقات عمل بشأن تقييم األداء
وتفسير النواتج.

-5

استعراض تكنولوجيات تبادل البيانات والتوصية بآليات تظھر مزايا نظام معلومات المنظمة
وعيوبه.

-6

وضع مواد إرشادية تتعلق باختصاصات فرقة الخبراء ،بما في ذلك مقترحات بشأن إجراء تحديثات/
إضافة فصول جديدة في دليل اللجنة ).(CIMO

-7

استعراض وتحديث مواد التدريب دعما ً لتنمية قدرات الفريق المفتوح العضوية المعني بھذا المجال
البرنامجي ودعما ً لألرصاد الجوية التشغيلية.

-8

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد بشأن إنشاء فرق عمل لتناول مھام
محددة ،حسب االقتضاء ،ومراقبة التقدم المحرز في عمل فرق العمل وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق
اإلدارة التابع للجنة ).(CIMO

باء -
-1

-2

2

)(WIS

فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الجديدة لالستشعار عن ُبعد
المراقبة والتقييم وتقديم التقارير بشأن إعداد وتنفيذ ما يلي:
•

أجھزة قياس اإلشعاعات بالموجات الدقيقة ،ال سيما جودة قياسات درجة الحرارة في الطبقة الكوكبية
المتاخمة؛

•

شبكات النظام العالمي لتحديد مواقع ) (GPSتبخر المياه ،وجودة البيانات في المقارنات المناسبة مع
النظم األخرى بما في ذلك المسابير الراديوية وأجھزة قياس اإلشعاعات بالموجات الدقيقة؛

•

أجھزة ‘ ’Raman lidarلقياس تبخر المياه وعلى وجه التحديد نوعية قياسات الرطوبة المطلقة في
التروبوسفير؛

•

ُنظم ‘ ’lidarلألرصاد الجوية؛

•

رادارات السُحب؛

•

أدوات القياس التشغيلية لألھباء الجوية والرماد البركاني؛

•

التكنولوجيات الجديدة األخرى ،مثل التغاير الدوامي لقياس تدفق الطاقة ورادارات تبعثر ال ُ
شھب.

استعراض نتائج مركز )مراكز( االختبار و/أو مركز )مراكز( الريادة ،إذا كانت مخصصة لفرقة الخبراء
ھذه ،وتنسيق إدراج مواد اإلرشادية في تقارير أدوات وطرق الرصد وفي دليل لجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOبشأن جملة أمور من بينھا ما يلي:
•

أداء تكنولوجيات االستشعار عن بُعد الجديدة السطحية القاعدة بما في ذلك مواطن قوتھا وضعفھا،
ودقتھا وموثوقيتھا وفعاليتھا بالقياس إلى التكلفة؛

•

المبادئ الخاصة بالمزج األمثل لنظم االستشعار السطحية القاعدة ،واالستشعار في الموقع،
واالستشعار عن بُعد )تشغيلھا المشترك( لتحسين القدرات الزمنية والمكانية على السواء من أجل
شبكات رصد الھواء العلوي التشغيلية المستقبلية.

المرفقات
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-3

وضع مواد إرشادية ذات صلة باختصاصات فرقة الخبراء ،بما في ذلك مقترحات إلجراء تحديثات
وإضافة فصول جديدة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

-4

استعراض وتحديث مواد التدريب القائمة ودعم الفريق المفتوح العضوية المعني بتنمية القدرات واألرصاد
الجوية التشغيلية في تنظيم حلقات عمل تدريبية مناسبة ،وإنتاج مواد مرجعية ومبادئ توجيھية ومعايير
لجميع الجوانب التشغيلية ل ُنظم االستشعار عن بُعد )باستثناء تلك التي تغطيھا فرقة خبراء أدوات وطرق
الرصد المعنية بالتكنولوجيات التشغيلية لالستشعار عن بُعد(.

-5

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد بشأن إنشاء فرق عمل لتناول مھام
محددة ،حسب االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم المحرز في عمل فرق العمل وتقديم تقرير عن ذلك إلى
فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

باء -

3

المسؤول عن موضوع حماية الترددات الراديوية

-1

القيام في إطار اللجنة ) (CIMOببحث المسائل المتصلة بأنشطة حماية الترددات الراديوية لجميع النظم
التشغيلية لرصد الھواء العلوي واالستشعار عن بُعد )المسابير الراديوية ،ورادارات الطقس ،وراسمات
الرياح ،وأجھزة قياس اإلشعاعات بالموجات الدقيقة ،وما إلى ذلك(.

-2

االتصال بجميع فرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOبھدف جمع وتنسيق متطلباتھا ،والنظر في مواقف
المنظمة ) (WMOالتي اتخذھا فريق التوجيه التابع للجنة النظم األساسية ) (CBSوالمعني بتنسيق الترددات
الراديوية ).(SG-RFC

-3

االتصال بالفريق ) (SG-RFCمع تقديم إسھامات اللجنة ) (CIMOبشأن متطلباته وخبراته ،ودعم الفريق
) (SG-RFCللحفاظ على استراتيجية المنظمة ) (WMOلكفالة توافر الترددات الراديوية لتطبيقات األرصاد
الجوية.

-4

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOمن أجل إنشاء فرق عمل لتناول مھام محددة ،حسب
االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم المحرز في عمل فرق العمل وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق اإلدارة التابع
للجنة ).(CIMO

جيم -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتنمية القدرات واألرصاد الجوية التشغيلية

جيم -

1

فرقة الخبراء المعنية باألرصاد الجوية التشغيلية

-1

وضع استراتيجية وتوفير إرشادات من أجل ضمان إمكانية القيام على النطاق العالمي بتتبع القياسات
بإرجاعھا إلى النظام الدولي للوحدات ) ،(SIبما في ذلك المواد الخاصة بالتوعية إلذكاء الوعي بالحاجة
إلى معايرة األدوات وإمكانية تتبّع القياسات وأھميتھا.

-2

زيادة تعزيز الشراكات بين المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsفي البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو،
وتشجيع األعضاء على استخدام نظام فترات التدريب الداخلي في المراكز ) (RICsفي مختلف أقاليم
المنظمة )(WMO

-3

تعزيز ضمان جودة المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsوالمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsكمسألة
شاملة تتعلق باألنشطة اإلقليمية وأنشطة التعاون الفني بواسطة ما يلي:
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•

التعاون مع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsلتحديد القدرات الوظيفية لتلك المراكز؛

•

تشجيع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsعلى تنظيم مقارنات بين المختبرات و/أو المشاركة في
إجراء تلك المقارنات؛

•

تقديم الدعم بشأن تقييمات المراكز اإلقليمية لألدوات )(RICs؛

•

مراقبة قدرات المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsباالستناد إلى تقاريرھا السنوية وتقارير التقييم كل
 5سنوات ،وإبالغ رؤساء االتحادات اإلقليمية بذلك؛

•

إسداء المشورة بشأن إصدار الشھادات للمراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsواعتمادھا؛

•

مراقبة قدرات المراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) ،(RRCsوتقديم الدعم لتقييمات ھذه المراكز؛

•

وضع إرشادات لتحسين قدرات المراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsوجودة قياسات اإلشعاع
في شبكات اإلشعاع الوطنية وإمكانية تتبع تلك القياسات؛

•

تشجيع المراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع ) (RRCsعلى تنظيم مقارنات إقليمية وعلى زيادة دعم
مراكز اإلشعاع الوطنية )(NRCs؛

•

التعاون مع المراكز اإلقليمية لألدوات البحرية ).(RMICs

-4

فيما يتعلق بتنمية القدرات ،استعراض قدرات برنامج أدوات وطرق الرصد ) (IMOPوتقديم إرشادات
لتطويرھا في البلدان النامية؛ وال سيما استحداث وصنع األدوات ،واالنتقال من األدوات التي تحتوي على
مواد خطرة أو التي قد تصبح عتيقة إلى بدائل أحدث.

-5

تشجيع المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsعلى تحسين أنشطتھا بشأن وضع مواد تدريبية وعقد حلقات
عمل تدريبية في أقاليمھا تتناول المعايرة وإمكانية التتبع ،بما في ذلك احتساب جانب الشك فيما يتعلق
بالقياسات.

-6

وضع مواد إرشادية وتدريبية ذات صلة باختصاصات فرقة الخبراء ،بما في ذلك مقترحات إلجراء
تحديثات /إضافة فصول جديدة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

-7

دعم المراكز اإلقليمية لألدوات والمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع في تحسين بروزھا من خالل الموقع
الشبكي لبرنامج أدوات وطرق الرصد التابع للمنظمة ) (WMO/IMOPوتيسير تبادل مواد التوعية
والمعلومات بين المراكز اإلقليمية لألدوات والمراكز اإلقليمية لقياس اإلشعاع وأعضاء األقاليم.

-8

تقديم اقتراح إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات الرصد بشأن إنشاء فرق عمل لتناول مھام محددة،
حسب االقتضاء ،ومراقبة مدى التقدم المحرز في عمل فرق العمل وتقديم تقرير عن ذلك إلى فريق
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

جيم -
-1

2

ھيئة تحرير دليل لجنة أدوات وطرق الرصد
تنسيق األنشطة الخاصة بالتحديث الدوري لدليل اللجنة ) ،(CIMOبالتعاون مع األفرقة المفتوحة العضوية
المعنية بالمجاالت البرنامجي ) ،(OPAGsوفرق الخبراء ) ،(ETsورابطة صناعة معدات األرصاد الجوية
الھيدرولوجية ) ،(HMEIوأمانة المنظمة ) ،(WMOأي:
•

تنقيح المبادئ التوجيھية لتحديث دليل اللجنة ) (CIMOلضمان توحيد عروضه؛
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•

تحديد طريقة إعادة تنظيم محتوى بعض الفصول لعرض التكنولوجيات المفضلة أوالً ،تليھا تلك
الموصى بھا بدرجة أقل؛

•

جمع المقترحات من أوساط المستخدمين من أجل إجراء التحديثات والتنقيحات؛
تحديد المجاالت التي يتعين تحديثھا ،أو تنقيحھا ،أو إعادة كتابتھا ً
كلية ،وإسداء المشورة إلى فريق
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد؛

•
•

تحديد خبراء لتحديث وتنقيح األجزاء ذات الصلة من الدليل وإسداء المشورة إلى فريق اإلدارة التابع
للجنة )(CIMO؛

•

تنسيق عمل الخبراء بشأن تنقيحات الدليل؛

•

اتخاذ الترتيبات الالزمة للموافقة على األجزاء المحدّثة /المنقحة من الدليل وفقا ً إلجراء يوافق عليه
فريق اإلدارة التابع للجنة )(CIMO؛

•

تقديم تحديثات وتنقيحات في شكل تغييرات يمكن تتبعھا كي ينظر فيھا فريق اإلدارة التابع للجنة
) (CIMOويعتمدھا رئيس اللجنة أو تعتمدھا اللجنة؛

•

تقديم تقارير منتظمة إلى فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CIMOوإلى أمانة المنظمة ).(WMO

-2

مراقبة محتويات دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOلتحديد المواد التي يمكن نقلھا تدريجيا ً إلى
مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSواستحداث طريقة لضمان االتساق بين المواد التنظيمية
للنظام ) (WIGOSودليل اللجنة ) (CIMOمع نضج المعايير.

-3

استعراض المقترحات الخاصة بمشاريع تقارير أدوات وطرق الرصد ،وإدارة استعراضھا وتنقيحھا.

-4

استعراض المقترحات الخاصة بوضع معايير مشتركة بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوإسداء المشورة إلى فرق الخبراء بھذا الشأن.

-5

اإلسھام في تطوير دليل ومرجع النظام العالمي المتكامل للرصد ) ،(WIGOSحسب االقتضاء.

جيم -

3

)(ISO

المسؤول عن موضوع مراقبة أداء المسابير الراديوية

-1

اتخاذ الترتيبات الالزمة إلنتاج تقارير المراقبة بشأن أوجه األداء المنتظمة لشبكات المسابير الراديوية في
النظام العالمي المتكامل للرصد )قائمة وإحصاءات المسابير الراديوية(.

-2

االتصال باألعضاء وبرابطة صناعة معدات األرصاد الجوية الھيدرولوجية ) (HMEIبشأن المسائل
المتعلقة باألداء المحددة أعاله.

-3

وضع مواد إرشادية ذات صلة باختصاصات المسؤول عن الموضوع ،بما في ذلك مقترحات من أجل
إجراء تحديثات وإضافة فصول جديدة في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ).(CIMO

جيم -

4

سحب
فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي لل ُ

تحديث ورقمنة األطلس الدولي للسُحب ) (ICAالخاص بالمنظمة ) (WMOبواسطة ما يلي:
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-1

تحديد االحتياجات من أجل صور وبيانات شرحية جديدة أو إحالل الصور والبيانات الشرحية القائمة؛

-2

إعداد مسرد مصطلحات جديد ونموذج التصنيف والصور والبيانات الشرحية الالزمين للمجلدين  1و 2؛

-3

إعداد طبعة جديدة محدّثة تماما ً من األطلس الدولي للسُحب )(ICA؛

-4

تصميم أطلس دولي للسُحب على شبكة الويب وإعداد جميع النصوص والصور والبيانات الشرحية من
أجل نسخة ذلك األطلس على شبكة الويب؛

-5

إقامة الموقع الشبكي وضمان صالحيته للعمل.

جيم 5 -

فرقة العمل المعنية بالكفاءات

إعداد وثائق تصف الكفاءات الالزم توافرھا في الموظفين الذين يقومون بقياسات ورصدات األرصاد الجوية ويؤدون
أعمال صيانة ومعاينة األدوات من أجل استخدامھا كإرشادات من جانب المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ) (NMHSsومعاھد التدريب:
-1

استعراض المواد والنماذج القائمة ذات الصلة؛

-2

إعداد اختصاصات من أجل قياسات ورصدات األرصاد الجوية ،فضالً عن معاينة وصيانة األدوات؛

-3

االتصال بفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب بشأن النظر في أي مسائل
أخرى تتعلق بإعداد الكفاءات من أجل اتباع نھج مماثل للنھج الذي تستخدمه اللجان الفنية والبرامج
األخرى التابعة للمنظمة )(WMO؛

-4

وضع الصيغة النھائية للوثائق ونشرھا؛

-5

إعداد مبادئ توجيھية بشأن التنفيذ الفعال لمحتويات تلك الوثائق؛

-6

اتخاذ الترتيبات الالزمة إلدراج الكفاءات في دليل لجنة أدوات وطرق الرصد ) ،(CIMOحسب االقتضاء،
أو التوصية بإصدارھا كمطبوع مستقل.

المرفق الرابع
مرفق الفقرة  9.9من الملخص العام
تعيين رؤساء فرق الخبراء ،والمسؤولين عن المواضيع ،وفرق العمل
ألف -

الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي ) (OPAGالخاص بالتكنولوجيات الموقعية
والمقارنات

المرفقات
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فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الموقعية التشغيلية

ألف -

1

ألف -

2

فرقة الخبراء المعنية بالتطورات في التكنولوجيات الموقعية

ألف -

3

فرقة الخبراء المعنية بالمقارنات بين األدوات

ألف -

4

السيد ) Emanuele Vuerichإيطاليا(
فرقة الخبراء المعنية بالرصدات من على متن الطائرات

ألف -

5

السيد ) Yves-Alain Rouletسويسرا(

السيد ) Stewart Taylorالمملكة المتحدة(
فرقة العمل المعنية بمراجع اإلشعاع
السيد ) .Bruce Forganأستراليا(
الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتكنولوجيات االستشعار عن ُبعد

باء -
باء -

1

باء -

2

باء -

3

فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات التشغيلية لالستشعار عن بُعد
السيد ) Volker Lehmannألمانيا(
فرقة الخبراء المعنية بالتكنولوجيات الجديدة لالستشعار عن بُعد
السيدة ) .Lidia Cucurullالواليات المتحدة(
المسؤول عن موضوع حماية الترددات الراديوية
السيد ) .David Francالواليات المتحدة(
الفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال البرنامجي الخاص بتنمية القدرات واألرصاد الجوية التشغيلية

جيم -
جيم -

1

جيم -

2

جيم -

3

فرقة الخبراء المعنية باألرصاد الجوية التشغيلية
السيد ) Drago Groseljسلوفينيا(
ھيئة تحرير دليل لجنة أدوات وطرق الرصد

)(CIMO

السيد )Volker Kurzألمانيا(
المسؤول عن موضوع مراقبة أداء المسابير الراديوية
السيد ) Alexander Katsاالتحاد الروسي(
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جيم -

4

جيم -

5

فرقة العمل المعنية باألطلس الدولي للسُحب
السيد ) Stephen Cohnالواليات المتحدة(
فرقة العمل المعنية بالكفاءات
السيد ) Buhle Shanduجنوب أفريقيا(

المرفق الخامس
مرفق الفقرة  9.12من الملخص العام

اختصاصات مسؤولي التنسيق التابعين للجنة أدوات وطرق الرصد
مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالرصدات والخدمات المناخية
يتولى مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالرصدات والخدمات المناخية المسؤوليات التالية:
-1

االتصال باللجان األخرى ،وبرامج المنظمة ) (WMOوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،وأمانة المنظمة
لتلبية احتياجات اإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSالمتعلقة بالرصد؛

-2

إسداء المشورة لفريق اإلدارة بشأن دور اللجنة وأنشطتھا الالزمة إلعداد المواد والمعايير اإلرشادية بشأن
مسائل الرصدات المناخية للوفاء بمتطلبات جودة المعلومات والخدمات المناخية وإمكانية تتبعھا؛

-3

تحديد واقتراح مشروعات وأنشطة وآليات عمل مشتركة تتضمن التعاون مع لجنة علم المناخ
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSلمساعدة األعضاء في وضع وتنفيذ معايير المنظمة )(WMO
مع التركيز على أشد المسائل أھمية مثل مسألة استخدام محطات األرصاد الجوية األوتوماتية )،(AWS
والرصدات المناخية لالستشعار عن بُعد ،والصعوبات التي تنشأ لدى رصد ھطول المواد الصلبة ،وتقديم
اقتراح بشأن ھذه المشاريع واألنشطة وآليات العمل المشتركة إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOمن أجل اعتمادھا.
)(CCI

المسؤول عن التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي
والمعني بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية )(EC-PORS
يتولى مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بفريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني
بالرصدات والبحوث والخدمات القطبية المسؤوليات التالية:
-1

االتصال بفريق الخبراء ) (EC-PORSبشأن المسائل المتعلقة بأدوات وطرق الرصد والتوحيد القياسي،
وصيانة األدوات وتشغيلھا ،فضالً عن االتصال بالفريق ) (EC-PORSبشأن المسائل المتعلقة بمبادرة
الشراكة القطبية الدولية )(IPPI؛

المرفقات

-2

تقديم إرشادات إلى اللجنة بشأن المسائل المتعلقة بالرصدات القطبية؛

-3

تحديد الخبراء الذين تتوافر لديھم الخلفية المالئمة لإلسھام في أنشطة فريق الخبراء )(EC-PORS؛

-4

تقديم التقارير وفقا ً لمتطلبات فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد.

-5

تمثيل لجنة ) (CIMOفي الفريق التوجيھي المعني بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي.
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مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالحد من مخاطر الكوارث
يتولى فريق التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالحد من مخاطر الكوارث المسؤوليات التالية:
-1

القيام بصفة منتظمة باستعراض أنشطة فرقة الخبراء التابعة للجنة أدوات وطرق الرصد وأنشطة البرامج
المشتركة بين اللجان وتحديد تلك التي يجب أن تدعمھا لجنة أدوات وطرق الرصد من أجل تنفيذ خطة
العمل للحد من مخاطر الكوارث؛

-2

المشاركة في االجتماعات ذات الصلة بشأن الحد من مخاطر الكوارث ،والتوصية بأولويات للعمل،
ووضع مھام محددة وما يرتبط بھا من إنجازات متوخاة لتحقيق أمثل استخدام لألنشطة ذات الصلة من
أجل دعم تنفيذ خطة عمل المنظمة ) (WMOللحد من مخاطر الكوارث .وتقديم ھذه التوصيات إلى فريق
اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد من أجل النظر فيھا واعتمادھا؛

-3

إسداء المشورة إلى فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد بشأن وضع برنامج الحد من مخاطر
الكوارث ومتطلبات الدعم من جانب لجنة أدوات وطرق الرصد.

مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالقضايا الجنسانية
يتولى مسؤول التنسيق التابع للجنة أدوات وطرق الرصد والمعني بالقضايا الجنسانية المسؤوليات التالية:
-1

جمع وتحليل التفاصيل ،حسب االقتضاء ،المتعلقة بدور المرأة والرجل في عمل اللجنة؛

-2

االتصال بمسؤول التنسيق بشأن القضايا الجنسانية في المنظمة ) (WMOوالقيام بصورة مشتركة بجمع
ونشر المعلومات بما في ذلك الدراسات والسياسات الخاصة بدور المرأة في المجاالت ذات الصلة باللجنة؛

-3

التعاون مع مسؤولي التنسيق بشأن القضايا الجنسانية في اللجان الفنية األخرى؛

-4

استكشاف وتوثيق ما يلزم لتلبية الحاجة إلى تنمية القدرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في
كل إقليم ،الوثيقة الصلة باللجنة ،ووضع توصيات لتحقيق ذلك؛

-5

تقديم التقارير وفقا ً لمتطلبات فريق اإلدارة التابع للجنة أدوات وطرق الرصد.
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المرفق السادس
المرفق بالفقرة  9.19من الملخص العام
نتائج دورات نقاش للمؤتمر الفني

)(TECO-2014

ُنظمت ثالث حلقات نقاش أثناء المؤتمر الفني ) ،(TECO-2014وعالجت المواضيع التالية:
-1
-2
-3

تحسين توحيد المقاييس وإمكانية تتبّع الرصدات سطحية القاعدة؛
مقارنات األدوات؛
تصنيف المحطات المئوية والمواقع واالستدامة.

ويرد أدناه ملخص لمواضيع التركيز ونتائج كل واحدة من دورات النقاش.
-1

تحسين توحيد المقاييس وإمكانية تت ّبع الرصدات سطحية القاعدة

مواضيع التركيز:
اضطلعت المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsالتابعة للجنة أدوات وطرق الرصد بدور ھام جداً على مدى العقود األخيرة
في تحسين جودة وإمكانية تتبّع الرصدات الموقعية والسطحية على المستوى العالمي .بيد أنه في إطار االستجابة لالتجاه
الجديد الذي تقوم على أساسه المنظمات األعضاء باستبدال معدات وتقنيات الرصد الموقعي التقليدية ب ُنظم أكثر تعقيداً
لالستشعار الموقعي عن بعد ،بما في ذلك توحيد الصيانة والمعايرة وضمان الجودة واستخدام ھذه النظم في النظام
العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSكجزء من نظام رصدات مر ّكب .وبالرغم من أن المراكز اإلقليمية لألدوات )(RICs
قد نجحت إلى حد كبير ،يمكن إنجاز الكثير من حيث توفير الخدمات لألعضاء في نطاق مسؤولية ھذه المراكز ).(RICs
والبد في نھاية المطاف من معالجة الكيفية التي يمكن لنا بواسطتھا تحسين مستوى توحيد المقاييس وإمكانية التتبّع لجميع
الرصدات على المستوى العالمي .والھدف من دورة النقاش ھو استكشاف اآلليات الممكنة لمعالجة ھذه القضايا استعداداً
لتنظيم حلقة عمل للجنة أدوات وطرق الرصد ) /(CIMOالنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSتستغرق ثالثة أيام
حول ھذا الموضوع في النغن ،ألمانيا ،في كانون األول /ديسمبر .2014

النتائج:
)أ(

اإلقرار بالحاجة إلى تحسين مستوى تحديد الخصائص وتوحيد اإلجراءات والممارسات ،والتشغيل
المتبادل في إطار ُنظم االستشعار الموقعي عن بعد .وقد حظيت حلقة العمل المقترحة بدعم عام؛

)ب(

انشغال يعود إلى أن توسيع نطاق دور المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsمن كميات أساسية قابلة للتتبّع
إلى كميات استشعار موقعي واستشعار عن بعد غير قابلة للتبّع حتى اآلن بطرق علمية مختلفة من شأنه
أن يتطلب كفاءات جديدة؛

)ج(

دعم قوي لدور المراكز اإلقليمية لألدوات ) (RICsفي توحيد المقاييس وإمكانية التتبّع وتنمية القدرات
ألدوات الرصد الموقعي لدى أوساط المنظمة ).(WMO

-2

مقارنات األدوات

مواضيع التركيز:
ُتجرى حاليا ُ مقارنتان بين أداتين عالميتين للجنة ) (CIMOوھما أداة ) (SPICEوأداة ) .(RQQIوباإلضافة إلى ذلك،
سيجري قريبا ً إعداد خطط المقارنة الدولية الثانية عشرة لمقاييس األشعة الشمسية ) (IPC-XIIفي  .2015ويُتوقع استكمال
ھذه المقارنات الثالث خالل فترة ما بين الدورتين المقبلة .وتظھر التجربة أن مقارنتين ھامتين ،باإلضافة إلى لجنة

المرفقات
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البرنامج الدولي ھما حد عملي لكل فترة ما بين دورتين .وھناك خيارات عدة بالنسبة للمقارنات المقبلة لتتبع أداتي
) (SPICEو) ،(RQQIولكن قبل اتخاذ القرار بخصوص بھذا الصدد ،من الضروري مراعاة األولوية والجدوى .وتم
النظر ،خالل دورة النقاش ھذه ،في العديد من الخيارات بشأن المقارنات المقبلة ومثلت آراء الخبراء الفنيين للجنة
) (CIMOالحاضرين إسھاما ً قيما ً في دورة اللجنة السادسة عشرة في تقديم إسھامات بشأن المقارنات المحتملة التي
س ُتجرى بعد استكمال ) (SPICEو).(RQQI

النتائج:
تقدم مقارنات األدوات اختباراً مستقالً ألداء األدوات وتقييم مدى تماشي بياناتھا .وتكتسي نتائج المقارنات أھمية بالغة
لجميع مش ّغلي األدوات ومستخدمي البيانات المجمّعة بواسطة ھذه األدوات .وتتيح المقارنات أيضا ً فرصة نادرة لنقل
المعارف بين المشاركين.
)أ(

إن المقارنات مھمة في إنشاء صلة بين التكنولوجيا السابقة والتكنولوجيات الجديدة وبالتالي ضمان
التجانس واالستمرارية للسالسل الزمنية المناخية.

)ب(

وأثار المصنعون حقيقة أن التكنولوجيا تتغير بسرعة كبيرة وأنه من الضروري إيجاد برامج متجاوبة
للسماح باختبار أدوات ونماذج جديدة في الوقت المناسب.

)ج(

وعبر المشاركون عن اقتراحات بخصوص المقارنات المقبلة وأھمھا يشمل بما يلي:
’‘1

قياسات الھواء العلوي )بما في ذلك تكنولوجيات االستشعار الموقعي واالستشعار عن بعد(؛

’‘2

التكنولوجيات التي تسمح بتحديد تركيز الرماد واألھباء الجوية؛
ُنظم االستشعار الموقعي عن بعد؛

’‘4

أنظمة كشف البرق )كفاءة الكشف ودقة تحديد المواقع(.

’‘3

-3

محطات الرصد المئوية ،وتصنيفات اختيار المواقع واالستدامة

مواضيع التركيز:
أنشأت اللجنة منذ دورتھا الخامسة عشرة تصنيف اختيار المواقع للسماح بتقييم مواقع الرصد السطحي وفقا ً لمالءمتھا
إلجراء رصدات تمثل البيئة .ولقد أُحرز تقدم في صياغة تصنيف متابعة :تصنيف األداء المستمر ،والذي يرمي إلى
القيام بتقييم بسيط لجودة األداة والصيانة وحالة المعايرة ،مما يوضح أكثر الجودة المرجحة لبيانات الرصد التي ُتنتج في
الموقع .وفي نفس الوقت ،تعمل اللجنة ) (CCIمع اللجنة ) (CIMOولجان فنية أخرى في وضع خطة تحظى من خاللھا
مواقع الرصد التي أنتجت سجالت طويلة من البيانات ذات الجودة العالية )المحطات المئوية( باالعتراف ،لكي يتمكن
مشغلو المحطة من استخدام ذلك للمساعدة في حماية المواقع من النقل أو االعتداء .وبحثت اللجنة األسئلة التالية :كيف
يمكننا توفير الحماية للمواقع بسالسل زمنية ذات قيمة عالية طويلة األجل ،وكيف يمكننا تحديد الفروق الكمية بين جودة
البيانات المأخوذة من المواقع التي تعمل بتصنيف تحديد المواقع و/أو تصنيفات االستدامة؟ وسيُستخدم سجل المناقشة
لتقديم توجيھات لفرق الخبراء التابعة للجنة ) (CIMOذات الصلة أثناء فترة ما بين الدورتين القادمة.
النتائج:
)أ(

ھناك حاجة أساسية لكي تشرع المنظمة في ھذه العملية الھامة لتوفير الحماية في األمد البعيد لمحطات
رصد المناخ ،ودعم اإلجراء الالزم لضمان جودة عمليات الرصد ،وتعزيز دعم إنقاذ البيانات التاريخية،
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باإلضافة إلى تشجيع استدامة عمليات رصد المناخ للبلدان النامية وأقلھا نمواً بتقديم الموارد الضرورية
لھا؛

)ب(

يعتبر مفھوم المحطة المئوية فرصة لدعم بعض أنشطة لجنة أدوات وطرق الرصد ،مثل تصنيف المواقع
ومحطات البيانات الشرحية وتحسين الجودة؛

)ج(

بالرغم من الدعم القوي المقدم لتعيين المحطات المئوية ،أشار النقاش إلى مصادر القلق التالية ،بما في
ذلك تأثير التأويالت المختلفة لنظام التصنيف؛ وعبء العمل المحتمل لألعضاء لتحديد المحطات التي
يمكن ُتسلّم لھا الشھادات؛

)د(

ثمة حاجة واضحة إلى التعاون مع الھيئات ذات الصلة )لجنة علم المناخ ) ،(CCIالنظـام العالمي لرصد
المناخ ) ،(GCOSولجنة النظم األساسية ) ((CBSمن أجل مواصلة تحسين المتطلبات كما ينبغي مواصلة
تطوير المعايير التسعة التي قُدمت أثناء حلقة العمل في  2014لتيسير فھمھا وتنفيذھا.
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