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منظمة العالمية لألرصاد الجويةال
========================= 

OBS/WIS/DMA/COS, ANNEX 1 

  1 المرفق

  بمحطات الرصد المئوية (WMO)المعايير المقترحة بشأن اعتراف المنظمة 

المعايير اإللزامية

على األقل من  اً واحد سنة على األقل، ورصدت منذ ذلك الحين عنصراً  100أُنشئت محطة الرصد قبل   (1)
  عناصر األرصاد الجوية، وتعمل باعتبارھا محطة رصد في تاريخ ترشيحھا.

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

يتضمن الحد األدنى من البيانات الوصفية التاريخية للمحطة االحداثيات الجغرافية الفعلية أو المستنبطة،  (3) 
  ، وكذلك جدول الرصد.بما في ذلك االرتفاع، وعنصر (عناصر) األرصاد الجوية المحدد (المحددة)

  لم ٌيعرف أن محطة الرصد قد ُنقلت إلى مكان آخر، مما أدى إلى التأثير على الخصائص المناخية. (4) 

البيانات الرصدية والبيانات الوصفية التاريخية من أجل تفادي فقدانھا بسبب تلف  ، أو سيتم إنقاذ،تم إنقاذ (5) 
أداة التخزين (انظر المبادئ التوجيھية بشأن إنقاذ البيانات). وُيرجى من األعضاء تبادل المعلومات بشأن 

  دت.حجم البيانات التي سيتم إنقاذھا، بما في ذلك الخطط ذات الصلة بإنقاذ البيانات، إن ُوج

  .(WMO)تعمل محطة الرصد وفقاً لمعايير الرصد التابعة للمنظمة  (6) 

دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق تصنيف المواقع المحدد في لتصنف بيئة محطة الرصد المئوية طبقاً  (7) 
من األعضاء تبادل المعلومات بشأن تصنيف المواقع من أجل  ). ويرجى8(مطبوع المنظمة رقم  الرصد

  عملية الترشيح وبشأن أي عملية إعادة ترشيح في المستقبل.

ً لتوجيھات   (8)  تخضع البيانات التي تم رصدھا وقياسھا إلجراءات مراقبة الجودة بصورة اعتيادية وفقا
  الجودة ونتائجھا توثيقا جيداً. وممارساتھا الحالية. وتوثق عمليات مراقبة   (WMO)المنظمة

يبذل األعضاء قصاراھم لصيانة المحطات المرشحة وفقاً لمعايير االعتراف الواردة أعاله.  (9) 

المعايير المرغوب فيھا 

للتعريف انظر [ُيمنح الوصول إلى البيانات، بما في ذلك البيانات الوصفية، بصورة مجانية وغير مقيدة   (أ)
رارقلا 40 (Cg-XII)؛ ]. 

.الجودةتخضع السالسل الزمنية للبيانات لمراقبة     (ب)

مالحظة: من األھمية ألي تخضع السالسل الزمنية للبيانات الختبار التجانس والمجانسة، عند االنطباق.   (ج)
محطة رصد مئوية أن توزع بياناتھا الرصدية بحيث يمكن إجراء اختبار التجانس، وأن توزع فترات 
االنقطاع في السالسل الزمنية بحيث يمكن تحقيق التجانس بين ھذه السالسل. وسوف يسھل وجود عدد 

مكان الحفاظ على البيانات األصلية ب األھميةكاف من المحطات المجاورة إجراء عملية التجانس. ومن 
تخرن البيانات األصلية إضافة إلى  ،قبل إجراء أي معالجة أخرى لھا. وفي حال إجراء عملية تجانس

  .السلسة المتجانسة

__________ 



المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
========================

OBS/WIS/DMA/COS, ANNEX 2 

 2 المرفق

 (WMO)نموذج تقييم ذاتي لمعايير محطات الرصد المئوية التابعة للمنظمة

  wcdmp@wmo.int على العنوان 2015 تشرين الثاني/ نوفمبر 15 الرجاء إرسال النموذج بعد استيفاءه (نموذج واحد لكل محطة رصد فردية) في أجل غايته
)؛ ولطلب أي توضيح الرجاء التواصل مع السيد 41227308128+، (WIS/DMA) البيانات الخاصة بنظام المعلومات في المنظمةشعبة تطبيقات إدارة (أو عبر الفاكس إلى 

Peer Hechler  على العنوانshechler@wmo.int:8224 730 22 41+ ، الھاتف

المعلومات الخاصة بالمحطة  1-

اسم المحطة: 
 (إن (WMO) رمز المحطة الخاص بالمنظمة

  ُوجد):
دوائر العرض وخطوط الطول:

(عن مستوى سطح البحر  ارتفاع المحطة
(MSL):(  

البلد/ المكان: 
 :(WMO) اإلقليم التابع للمنظمة

المؤسسة: 
البريد االلكتروني: اسم منسق االتصال:
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  المعايير اإللزامية2-

المراجع/ المالحظات االمتثال (نعم/ ال)المعايير 
 (1)   ُ سنة على األقل، ورصدت  100نشئت محطة الرصد قبل أ

منذ ذلك الحين عنصرا واحد على األقل من عناصر 
األرصاد الجوية، وتعمل باعتبارھا محطة رصد في تاريخ 

 ترشيحھا.  
في  10ال تفوق فترات االنقطاع في محطة الرصد نسبة   (2) 

المائة خالل المئة سنة الماضية (باستثناء فترات النزاعات 
المسلحة والكوارث الطبيعية). 

يتضمن الحد األدنى من البيانات الوصفية التاريخية للمحطة   (3) 
االحداثيات الجغرافية الفعلية أو المستنبطة، بما في ذلك 

ع، وعنصر (عناصر) األرصاد الجوية المحدد االرتفا
 (المحددة)، وكذلك جدول الرصد.

لم ٌيعرف أن محطة الرصد قد ُنقلت إلى مكان آخر، مما   (4)
 أدى إلى التأثير على الخصائص المناخية.

تم إنقاذ البيانات الرصدية والبيانات الوصفية التاريخية أو   (5)
سيتم إنقاذھا من أجل تفادي فقدانھا بسبب تلف أداة التخزين 
(انظر المبادئ التوجيھية بشأن إنقاذ البيانات). وُيرجى من 
األعضاء تبادل المعلومات بشأن حجم البيانات التي سيتم 

بإنقاذ البيانات، إن  إنقاذھا، بما في ذلك الخطط ذات الصلة
ُوجدت.

ً لمعايير الرصد التابعة للمنظمة   (6) تعمل محطة الرصد وفقا
(WMO).

ً تصنيف المواقع   (7) تصنف بيئة محطة الرصد المئوية طبقا
المحدد في دليل أدوات األرصاد الجوية وطرق الرصد 
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). ويرجى من األعضاء تبادل 8(مطبوع المنظمة رقم 
ن تصنيف المواقع من أجل عملية الترشيح المعلومات بشأ

 وبشأن أي عملية إعادة ترشيح في المستقبل.
تخضع البيانات التي تم رصدھا وقياسھا إلجراءات مراقبة   (8) 

ً لتوجيھات المنظمة  (WMO)الجودة بصورة اعتيادية وفقا

وممارساتھا الحالية. وتوثق عمليات مراقبة الجودة ونتائجھا 
 جيداً.  توثيقا

يبذل األعضاء قصاراھم لصيانة المحطات المرشحة وفقاً   (9)
 لمعايير االعتراف الواردة أعاله.

المعايير المرغوب فيھا   3-

المراجع/ المالحظات االمتثال (نعم/ ال)المعايير 
يمنح الوصول إلى البيانات، بما في ذلك البيانات الوصفية،  (أ)

-Cg)للتعريف انظر القرار [بصورة مجانية وغير مقيدة 

XII) 40؛  

 . 
تخضع السالسل الزمنية للبيانات لمراقبة الجودة.  (ب) 
تخضع السالسل الزمنية للبيانات الختبار التجانس   (ج)

والمجانسة، عند االنطباق.
__________ 


