
 

 الدائمین ألعضاء المنظمة (أو مدیري مرافق األرصاد الجویة أو األرصاد الجویة الھیدرولوجیة)الممثلین  إلى:

 (CIMO)، ولجنة أدوات وطرق الرصد (CBS)، ولجنة النظم األساسیة (CCl)علم المناخ لجنة رؤساء  صورة إلى:
 (GCOS-SC)رئیس اللجنة التوجیھیة للنظام العالمي لرصد المناخ 

 2019كانون األول/ دیسمبر  CLW/CLPA/DMA/COS 18/32244/2019 الرسالة رقم:

 2 :المرفقاتعدد 

 محطات الرصد المئویة :الموضوع

تقدیم معلومات عن اعتراف المنظمة بما یصل إلى خمس محطات رصد عتیقة (مئویة) في أقرب  اإلجراء المطلوب:
 2020شباط/ فبرایر  15وقت ممكن، على أال یتجاوز ذلك 

 

 تحیة طیبة وبعد،

(Cg-18) 23القرار 32T أود أن أوجھ انتباھكم إلى  32T –  اعتراف المنظمة(WMO)  العتیقةبمحطات الرصد 
الذي و ))1236(مطبوع المنظمة رقم  للمؤتمر الثامن عشر: التقریر النھائي الموجز المؤتمر العالمي لألرصاد الجویة(

واإلسھام في جھود األعضاء الرامیة إلى تشغیل وصیانة العتیقة تسلیط الضوء على دور محطات الرصد  یھدف إلى
بما  (WMO)محطات الرصد التابعة لھم في أفضل ظروف. وحتى اآلن، اعترفت المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 

نظم األعضاء ووالقطب الجنوبي.  (WMO)تابعة للمنظمة محطة مئویة تغطي كل االتحادات اإلقلیمیة ال 140 مجموعھ
بھدف جیدا  قت ترحیبا  عددا  من مناسبات االحتفال واألنشطة اإلعالمیة على المستوى الوطني والمحلي التي ال

 ا  وكنز ا  علمی ا  تمكینی عامال  باعتبارھا  المساعدة على مواصلة تشغیل محطات الرصد المئویة من خالل رفع مكانتھا
بمواصلة مبادرة المحطات المئویة وتستكشف طرقا  لتوسیع نطاق االعتراف بمواقع  (WMO). وتلتزم المنظمة ا  مجتمعی

 الرصد الھیدرولوجیة والبحریة وغیرھا من المواقع الجیوفیزیائیة.

-https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/longتوافر على الموقع الشبكي: وت 

term-observing-stations  معلومات عن آلیة اعتراف المنظمة(WMO) ما في ذلك قائمة بمحطات الرصد العتیقة، ب
 بالمحطات المعترف بھا والمرشحة، ومعاییر االعتراف وما إلى ذلك.

 وألتمس تعاونكم بشأن ھذه المبادرة وأدعوكم إلى تقدیم معلومات عما یصل إلى خمس محطات رصد 
. وھذه الدعوة خاصة 132Tالمرفق 32Tعتیقة (محطات مرشحة) لبلدكم أو إقلیمكم، تستوفي المعاییر الواردة في  (إضافیة)

بالمحطات المرشحة (بما في ذلك محطات رصد الھواء العلوي) من المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا 
(NMHSs) .ومن مشغلي المحطات اآلخرین 

  

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21488#.XfHugW5FyUk
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/long-term-observing-stations
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32244/2019/CLW/CLPA/DMA/COS, ANNEX 1 

 1المرفق 

 بمحطات الرصد المئویة (WMO)المعاییر المقترحة بشأن اعتراف المنظمة 

في  (WMO): استعرض المجلس االستشاري لالعتراف بمحطات الرصد العتیقة أداء آلیة اعتراف المنظمة مالحظة
. وق دمت مجموعة مختلفة من االقتراحات لتحسین ھذه اآللیة. وأ درجت ھذه االقتراحات، 2019نوفمبر  الثاني/ تشرین

التي تساعد على تعزیز و/ أو تبسیط المعاییر الحالیة والتي ط بقت بالفعل كممارسة جیدة في تقییمات االعتراف السابقة، 
أخرى، تھدف وست قدم اقتراحات مشطوب). أو  مضخمبخط في ھذه الدعوة الخاصة بالمحطات المرشحة (المبینة أدناه 

 2020في حزیران/ یونیو  (EC-72)إلى تعدیل معاییر االعتراف الحالیة، في الدورة الثانیة والسبعین للمجلس التنفیذي 
تفاصیل، راجع التقریر النھائي: الالعتمادھا وست درج في الدعوات الالحقة الخاصة بالمحطات المرشحة (لالطالع على 

، ھونغ 2019تشرین الثاني/ نوفمبر  12-14لالعتراف بمحطات الرصد العتیقة،  (WMO)تطویر آلیة المنظمة  مواصلة
-https://public.wmo.int/en/our على الرابط التالي: (WMO) كونغ، الصین؛ ن شر في إطار آلیة اعتراف المنظمة

mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations.( 

 لزامیة:اإلمعاییر ال

سنة على األقل، ورصدت منذ ذلك الحین عنصرا  واحدا  على األقل من عناصر  100أ نشئت محطة الرصد قبل  (1)
 األرصاد الجویة، وتعمل باعتبارھا محطة رصد في تاریخ ترشیحھا.

خالل المئة سنة الماضیة (باستثناء فترات في المائة  10ال تفوق فترات االنقطاع في محطة الرصد نسبة  (2)
 .یعیة)النزاعات المسلحة والكوارث الطب

اإلحداثیات  للفترة الكاملة من تشغیل المحطةیتضمن الحد األدنى من البیانات الوصفیة التاریخیة للمحطة  (3)
التغییرات المعروفة السم المحطة و/ أو محدد ھویة و االرتفاع، الجغرافیة الفعلیة أو المستنبطة، بما في ذلك

وكذلك  والوحدة (الوحدات) الخاصة بھ (بھا) محددة)وعنصر (عناصر) األرصاد الجویة المحدد (ال المحطة،
 جدول الرصد.

 نقلأي . لم ی عرف أن محطة الرصد قد ن قلت إلى مكان آخر، مما أدى إلى التأثیر على الخصائص المناخیة (4)
الزمنیة المناخیة.  سالسلفي تقنیة القیاس لم یؤثر بشكل كبیر على بیانات ال أو تغییر محطة الرصد المعروفةل

 .4: یعتبر تجانس البیانات الموثقة لمحطة الرصد ممتثال  للمعیار مالحظة

من أجل تفادي فقدانھا أو سیتم إنقاذھا  رقمیا   جمیع البیانات الرصدیة والبیانات الوصفیة التاریخیة أرشفة إنقاذ تم (5)
المعلومات . وی رجى من األعضاء تبادل البیانات) بسبب تلف أداة التخزین (راجع المبادئ التوجیھیة بشأن إنقاذ

جدت.المتعلقة  خططھم بشأن حجم البیانات التي سیتم إنقاذھا، بما في ذلك الخطط ذات الصلة  بإنقاذ البینات، إن و 

لمرجع النظام العالمي المتكامل للرصد  وفقا   (WMO)تعمل محطة الرصد وفقا  لمعاییر الرصد التابعة للمنظمة  (6)
مالحظة:  ).8(مطبوع المنظمة رقم دلیل أدوات وطرق الرصد ) و1160(مطبوع المنظمة رقم  التابع للمنظمة

التي ال تستوفي معاییر الرصد الراھنة  الرصد المئویةینبغي تقدیم معلومات إیضاحیة بشأن المحطات 
تتغیر (كأن توجد في ألسباب تاریخیة، غیر أنھا كانت تجري قیاسات في ظل ظروف لم  (WMO) للمنظمة

 .أقفاص في واجھات مبان متجھ شماال  لقیاس درجات الحرارة، وما إلى ذلك) لمدة تتجاوز مائة عام

طبقا  لتصنیف المواقع المحدد في دلیل أدوات أو سیتم تصنیفھا  المئویة لمحطة الرصد الحالیةالبیئة  ص نفت (7)
ألعضاء تبادل المعلومات بشأن تصنیف المواقع من أجل ). وی رجى من ا8وطرق الرصد (مطبوع المنظمة رقم 

 عملیة الترشیح وبشأن أي عملیة إعادة ترشیح في المستقبل.

https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
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لتوجیھات  وفقا  تخضع البیانات التي تم رصدھا وقیاسھا إلجراءات مراقبة الجودة بصورة اعتیادیة  (8)
 ونتائجھا توثیقا  جیدا . وتوثق عملیات مراقبة الجودة وممارساتھا الحالیة. (WMO) المنظمة

 یبذل األعضاء قصارى جھدھم لصیانة المحطات المرشحة وفقا  لمعاییر االعتراف الواردة أعاله. (9)

 المعاییر المرغوب فیھا:

[للتعریف، راجع ی منح الوصول إلى البیانات، بما في ذلك البیانات الوصفیة المعنیة، بصورة مجانیة وغیر مقیدة  (أ)
یاسیة المنظمة وممارستھا فیما یتعلق بتبادل بیانات ونواتج األرصاد الجویة والبیانات س – (Cg-XII) 40 القرار

قات في أنشطة األرصاد الجویة التجاریة والنواتج المتصلة بھا، بما في ذلك المبادئ التوجیھیة بشأن العال
(مطبوع المنظمة مع القرارات لألرصاد الجویة: التقریر النھائي الموجز  الثاني عشر (المؤتمر العالمي

 .]))827 رقم

 الزمنیة لمحطات الرصد لمراقبة الجودة. سالسلتخضع بیانات ال (ب)

 الزمنیة لمحطات الرصد الختبارات التجانس والمجانسة، عند االنطباق. سالسلتخضع بیانات ال (ج)
مالحظة: من األھمیة ألي محطة رصد مئویة أن توزع بیاناتھا الرصدیة بحیث یمكن إجراء اختبار التجانس، 

وأن توزع فترات االنقطاع في السالسل الزمنیة بحیث یمكن تحقیق التجانس بین ھذه السالسل. وسییسر وجود 
عدد كاف من المحطات المجاورة إجراء عملیة المجانسة. ومن األساسي الحفاظ على البیانات األصلیة قبل أي 

 معالجة إضافیة. وفي حالة المجانسة، یجب تخزین السالسل األصلیة وكذلك السالسل المجانسة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8298#.XfIG_W5FyUk


 

 

32244/2019/CLW/CLPA/DMA/COS, ANNEX 2 

 2المرفق 

 (WMO)قالب التقییم الذاتي لمحطات الرصد المئویة المرشحة في المنظمة 

 مالحظات ھامة:

 wcdmp@wmo.intواحد لكل محط رصد) على العنوان  قالب نموذجيبعد استیفائھ ( يالنموذجالقالب الرجاء إرسال  -

لتیسیر التقییم من جانب المجلس االستشاري. وی شجع مشغلو المحطات على إرفاق  تقدیم معلومات كافیة في عمود "المراجع/ المالحظات"ی شجع مشغلو المحطات على  -
 ھذه المعلومات اإلضافیة لیست أساسیة في التقییم. إضافیة إلتاحتھا للجمھور، إال أنمستندات وصور 

 من القالب WORD(ال یمكن معالجة المعلومات المكتوبة بخط الید). ویمكن تنزیل نسخة مكتوبة على اآللة الكاتبة ن تكون المعلومات في قالب التقییم الذاتي أیجب  -
 آلیة اعتراف المنظمة -> https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stationsمن على الرابط التالي:  النموذجي

(WMO Recognition Mechanism) <- سائل المنظمة ر(WMO) التي تدعو إلى الترشیحات (WMO letters inviting nominations). 

 من أجل تسریع تقییم االعتراف. باللغة اإلنكلیزیة النموذجي النظر في استیفاء القالبمشغلو المحطات مدعوون إلى  -

المكتمل  يالنموذجالقالب . ویجري المجلس االستشاري تقییمھ استنادا  إلى المحطة/ الشبكة وحدهعلى عاتق مشغل  النموذجي صحة المعلومات الواردة في القالب مسؤولیةتقع  -
 المعلومات التي یقدمھا مشغل المحطة في القالب الستعراض المستخدم. للجمھور وست تاحاإلضافیة.  العامةمع مراعاة المعلومات 

 معلومات المحطة الحالیة .1

  اسم المحطة:
  الرصد (السنة) بدایة عملیات

محدد ھویة محطة النظام العالمي المتكامل للرصد 
ومحددات ھویات المحطات  (WIGOS)التابع للمنظمة 

جدت:  الحالیة األخرى، إن و 
 

  :1دوائر العرض وخطوط الطول الخاصة بالمحطة
                                           

 إحداثیات المحطة –) 8(مطبوع المنظمة رقم  دلیل أدوات وطرق الرصدراجع   1

mailto:wcdmp@wmo.int
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations
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 عن مستوى سطح متر ( 1ارتفاع المحطة
  )(MSL) البحر

  البلد/ المكان:
  :(WMO)اإلقلیم التابع للمنظمة 

  المؤسسة:
 البرید اإللكتروني:  اسم منسق االتصال:

 المعاییر اإللزامیة .2

 االمتثال المعاییر
 المراجع/ المالحظات (نعم/ ال)

سنة على األقل، ورصدت منذ ذلك الحین عنصرا   100أ نشئت محطة الرصد قبل  (1)
واحدا  على األقل من عناصر األرصاد الجویة، وتعمل باعتبارھا محطة رصد في 

 تاریخ ترشیحھا.
  

   في المائة. 10ال تفوق فترات االنقطاع في محطة الرصد نسبة  (2)
للفترة الكاملة من تشغیل یتضمن الحد األدنى من البیانات الوصفیة التاریخیة للمحطة  (3)

المحطة اإلحداثیات الجغرافیة الفعلیة أو المستنبطة، بما في ذلك التغییرات المعروفة 
السم المحطة و/ أو محدد ھویة المحطة، وعنصر (عناصر) األرصاد الجویة المحدد 

 (المحددة) والوحدة (الوحدات) الخاصة بھ (بھا) وكذلك جدول الرصد.

  

في تقنیة القیاس لم یؤثر بشكل كبیر على أو تغییر محطة الرصد المعروفة ل نقلأي  (4)
 الزمنیة المناخیة. سالسلبیانات ال

 .4مالحظة: یعتبر تجانس البیانات الموثقة لمحطة الرصد ممتثال  للمعیار 
  

أو سیتم إنقاذھا.  رقمیا   تم أرشفة جمیع البیانات الرصدیة والبیانات الوصفیة التاریخیة (5)
جدت    وی رجى من األعضاء تبادل خططھم المتعلقة بإنقاذ البینات، إن و 

لمرجع النظام وفقا   (WMO)تعمل محطة الرصد وفقا  لمعاییر الرصد التابعة للمنظمة  (6)
دلیل أدوات ) و1160(مطبوع المنظمة رقم  العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة

 ).8(مطبوع المنظمة رقم  وطرق الرصد
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 االمتثال المعاییر
 المراجع/ المالحظات (نعم/ ال)

مالحظة: ینبغي تقدیم معلومات إیضاحیة بشأن المحطات التي ال تستوفي معاییر  
 (WMO) الرصد الراھنة للمنظمة

ص نفت البیئة الحالیة لمحطة الرصد المئویة أو سیتم تصنیفھا طبقا  لتصنیف المواقع  (7)
). وی رجى من 8(مطبوع المنظمة رقم  دلیل أدوات وطرق الرصدالمحدد في 

األعضاء تبادل المعلومات بشأن تصنیف المواقع من أجل عملیة الترشیح وبشأن أي 
 .عملیة إعادة ترشیح في المستقبل

  

تخضع البیانات التي تم رصدھا وقیاسھا إلجراءات مراقبة الجودة بصورة اعتیادیة  (8)
ھا الحالیة. وتوثق عملیات مراقبة الجودة وممارسات (WMO)وفقا  لتوجیھات المنظمة 

 ونتائجھا توثیقا  جیدا .
  

یبذل األعضاء قصارى جھدھم لصیانة المحطات المرشحة وفقا  لمعاییر االعتراف  (9)
   الواردة أعاله.

 المعاییر المرغوب فیھا .3

 االمتثال المعاییر
 المراجع/ المالحظات (نعم/ ال)

ی منح الوصول إلى البیانات، بما في ذلك البیانات الوصفیة المعنیة، بصورة مجانیة  (أ)
سیاسیة المنظمة وممارستھا فیما  – (Cg-XII) 40 القراروغیر مقیدة [للتعریف، راجع 

یتعلق بتبادل بیانات ونواتج األرصاد الجویة والبیانات والنواتج المتصلة بھا، بما 
بشأن العالقات في أنشطة األرصاد الجویة التجاریة في ذلك المبادئ التوجیھیة 

مع لألرصاد الجویة: التقریر النھائي الموجز  الثاني عشر المؤتمر العالمي(
 ].))827 (مطبوع المنظمة رقمات القرار

  

   تخضع بیانات السالسل الزمنیة لمحطات الرصد لمراقبة الجودة. (ب)
تخضع السالسل الزمنیة لمحطات الرصد الختبارات التجانس والمجانسة،  (ج)

 االنطباق. عند
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8298#.XfIG_W5FyUk

	المرفق 1
	المرفق 2

