
هوية محطات الرصد فى

النظام العالمى المتكامل للرصد
)WIGOS(-حمزة محمد حمزة

أخصائي أرصاد جوية
باإلدارة العامة للمحطات السطحية

تقس��م المنظمة العالمية لألرص��اد الجوية عملياتها إلى أربع عمليات أساس��ية وهم 

بالترتيب عملية الرصد وعملية تبادل المعلومات ونشر البيانات وعملية معالجة البيانات 

وأخي��راً عملية تقديم الخدمات وهى تك��ون طبقاً الحتياجات المس��تخدم النهائي، و 

ه��ذه االحتياج��ات تحدد المتطلبات المناس��بة ألنظم��ة الرصد، لذل��ك يعتبر النظام 

العالم��ى المتكامل للرصد التابع للمنظمة )WIGOS1(، نظام رصد حس��ب متطلبات 

المس��تخدمين، وذلك من خالل إطاريش��مل جمي��ع نظم الرصد التى تش��رف عليها 

المنظم��ة العالمي��ة لألرصاد الجوية باإلضاف��ة إلى نظم الرصد المش��تركة بينها وبين 

الجهات األخري، مثل النظام العالم��ى لرصد المحيطات )GOOS2( والنظام العالمى 

لرصد المن��اخ )GCOS3( والنظام العالمى لرص��د األرض )GTOS4( وهى نظم رصد 

مشتركه مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )IOC5( التابعة لمنظمة األمم 

 )UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )UNESCO( المتحدة للتربية والعلم والثقافة

والمجلس الدولى للعلوم )ICSU(، باإلضافة إلى المساهمه فى اإلطار العالمى للخدمات 

.)GEOSS8( والمنظومة العالمية لنظم رصد األرض )GFCS7( المناخية
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المتكامل  العالمى  النظام  يعمل 
و  تــوفــيــر  عــلــى   )WIGOS( لــلــرصــد 
الجوية  تــقــديــم خــدمــات األرصــــاد 
التى  األخــــرى  البيئية  والــخــدمــات 
تــلــبــى كـــافـــة احـــتـــيـــاجـــات أعـــضـــاء 
كانت  ســـواء  رصــــدات  مــن  المنظمة 
المنظمة  تديرها  رصــد  أنظمة  من 
العالمية لألرصاد الجوية أو تشترك 
العالمى  الــنــظــام  يشمل  كــمــا  فــيــهــا، 
 )WIGOS( لـــلـــرصـــد  الـــمـــتـــكـــامـــل 
عـــلـــى عـــــدة نـــظـــم لـــلـــرصـــد بــكــافــة 
مــكــونــاتــهــا الــســطــحــيــة والــفــضــائــيــة 
ــلــرصــد  ـــمـــى ل ـــعـــال مـــثـــل الــــنــــظــــام ال
العالمية  للمراقبة  التابع   )GOS9(
الرصد  ونظام   )WWW10( للطقس 
التابع   )WHOS11( الهيدرولوجى 
لــبــرنــامــج الــهــيــدرولــوجــيــا ومـــــوارد 

المياه )HWRP12( ومكونات الرصد 
العالمية  الــمــراقــبــة  بــرنــامــجــى  فــى 
 )GAW13( الــجــوى الــغــالف  مــن  لكل 

.)GCW14( والغالف الجليدى
إطــار  تنفيذ  مــراحــل  اعــتــمــدت 
النظام )WIGOS( وأنشطته خالل 
عشرة  عــلــى   2015  -  2012 الــفــتــره 
الشكل  يوضحها  رئيسية  مــجــاالت 

)1(
قــبــل تشغيل  مـــا  تــتــمــيــزمــرحــلــة 
الفتره  خـــالل   )WIGOS( الــنــظــام 
إعــتــمــدهــا  الــــتــــى   2019  -  2016
ــتــنــفــيــذى فــــى دورتـــــه  الــمــجــلــس ال
يونيو  فى   )EC-17( عشر  السابعة 
2015، بخمس مجاالت ذات أولوية 
تـــدعـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــنــظــمــة 
العالمية لألرصاد الجوية وهى كما 

بالشكل )2(:
تـــحـــل رؤيــــــة الـــنـــظـــام الــعــالــمــى 
محل   2040 لعام  للرصد  المتكامل 
الــتــى   2025 لـــعـــام  الـــنـــظـــام  رؤيــــــة 
فى  التنفيذى  المجلس  اعتمدها 
 )EC-61( والستين  الحادية  دورتــه 
أنــهــا  حــيــث  مـــن   ،2019 يــونــيــو  فـــى 
نشاط  وتــدعــم  الــجــوانــب  مكتملة 
أعـــضـــاء الــمــنــظــمــة فـــى الــمــجــاالت 
الـــعـــامـــة لــلــطــقــس والـــمـــنـــاخ والـــمـــاء 
ــــــى نــــظــــام رصـــد  والـــــتـــــى تــــهــــدف إل
احــتــيــاجــات  يلبى  لــلــرصــد  مــتــكــامــل 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن بـــحـــيـــث تــتــمــكــن 
الجوية  لألرصاد  الوطنية  المرافق 
من   )NMHSs( والــهــيــدرولــوجــيــا 
الـــرصـــد لــديــهــا فنيًا  تــطــويــر نــظــم 
واقــتــصــاديــًا، ومـــن الــمــتــوقــع إتــاحــة 

)WIGOS( مجاالت النشاط الرئيسية العشرة لتنفيذ إطار النظام :)شكل )1
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النظام  يقدمها  التى  الرصد  بيانات 
دون  دولــيــًا  تبادلها  يتم  وأن  مجانًا 
وذلــك  المنظمة  أعــضــاء  بــيــن  قــيــد 
القرار  الــوارده فى  حسب السياسات 
الــبــيــانــات  تـــبـــادل   )Cg - XIII(  25
والــنــواتــج الــهــيــدرولــوجــيــة، والــقــرار 
وممارسات  سياسات   )Cg - XII(  40
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
بـــشـــأن بـــيـــانـــات ونـــــواتـــــج األرصــــــاد 
الجوية والبيانات والنواتج المتصلة 
سياسة   )Cg-17(  60 والــقــرار  بــهــا« 
المنظمة المتعلقة بالتبادل الدولى 

للبيانات والنواتج المناخية« 
يشير مفهوم التكامل فى النظام 
إلى تكامل شبكات نظم   )WIGOS(
الـــرصـــد و لــيــس تــكــامــل الـــرصـــدات 
الــرصــدات  تكامل  أن  حيث  نفسها، 
خارج نطاق مفهوم النظام1، و هناك 
لتكامل  أســاســيــه  مــظــاهــر  خــمــســة 

النظام:
لشبكات  المتكامل  التصميم 

الرصد: 
عــنــد تــصــمــيــم شــبــكــات الــرصــد 
يــجــب مـــراعـــاة تــكــامــلــهــا مـــع نــواتــج 
بجانب  للنظام  األخـــرى  المكونات 
ستلبيها  الــتــى  المتطلبات  مــراعــاة 
فى  مــوضــح  هــو  كما  الشبكات،  هــذه 
مـــبـــادئ تــصــمــيــم شــبــكــة الـــنـــظـــام ، 
مطبوع المنظمة رقم 1160« النظام 
للمنظمة«  التابع  للرصد  المتكامل 
بالتفصيل  توضيحها  يــتــم  وســـوف 

فى مقال آخر.
ش��ب��ك��ات رص����د م��ت��ك��ام��ل��ة 

ومتعددة األغراض: 
يهدف النظام إلى انشاء شبكات 
األغــراض  ومــتــعــددة  متكاملة  رصــد 
إذا  التطببيقات،  العديد من  تخدم 
المثال بداًل  أمكن ذلك، على سبيل 
لرصد  منفصلة  شبكات  إنــشــاء  مــن 

المناخ والتنبؤ اآلنى والتنبؤ العددى 
بــالــطــقــس والــتــنــبــؤ بــالــفــيــضــانــات 
والجفاف، حيث إنها تتطلب رصدات 
لعدد كبير لنفس العناصر وإن كانت 

المتطلبات مختلفة نوعا ما.
الرصد  نظم  )مقدمو(  مشغلو 

المتكاملة: 
لـــــم تـــعـــد الــــمــــرافــــق الـــوطـــنـــيـــة 
الــوحــيــد  الــمــقــدم  هــى   )NMHSs(
للرصدات ففى معظم البلدان، تقوم 
المنظمات  مــن  متنوعة  مجموعة 
أهــمــيــة  نــظــم رصــــد ذات  بــتــشــغــيــل 
منها  المنظمة  تطبيقات  لمجاالت 
تعمل  مختلفة  حــكــومــيــة  وكـــــاالت 
والنقل  والطاقة  الزراعة  مجال  فى 
أو  المياه  ومــوارد  والبيئة  والسياحة 
النظام  يعمل  لــذا  أخـــري،  مــجــاالت 
الوطنية  المرافق  رصــدات  دمج  إلى 
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا مع 

)WIGOS( اجملاالت اخلمسة ذات األولوية ملرحلة ما قبل تشغيل النظام :)شكل )2
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رصـــدات هـــوالء الــشــركــاء فــى نظام 
واحد متكامل إلى أقصى حد ممكن 
لــالعــتــمــاد عــلــى أكــثــر بــيــانــات رصــد 

ممكنة فى تقديم خدماتها. 
متعدد  رص��د  شبكات  ن��ظ��ام 

المستويات: 
رصد  شبكات  من  النظام  يتكون 
متعددة المستويات تحقق التكامل 
المختلفة،  األداء  مــســتــويــات  فـــى 
وقــــد يــخــتــلــف الــتــقــســيــم الــمــحــدد 
لـــلـــمـــســـتـــويـــات طـــبـــقـــًا لــلــتــخــصــص 
اعـــتـــبـــار  ويـــمـــكـــن   ، الـــتـــطـــبـــيـــق  أو 
الــشــبــكــة الـــعـــامـــة أنـــهـــا تــتــكــون من 
ثــالثــة مــســتــويــات: شــبــكــات شاملة 
وشــبــكــات   )comprehensive(
وشــبــكــات   )baseline( أســـاســـيـــة 
مرجعية )reference(، حيث يقرر 
استخدامها  كيفية  المستخدمين 
فــــى مـــجـــال تــطــبــيــق مــعــيــن طــبــقــًا 

لمستوى شبكة الرصد.
بانتشار  الشاملة  الشبكة  تتميز 
الــبــيــانــات فــى الــزمــان والــمــكــان وقد 
المثال عمليات  تتضمن على سبيل 
أجهزة  مــن  وبــيــانــات  جماعية  رصــد 
فى  مستخدمة  تــجــاريــة  اســتــشــعــار 
الــهــواتــف الــذكــيــة والـــســـيـــارات، أمــا 
الــشــبــكــة األســــاســــيــــة فـــهـــى شــبــكــة 
الحالية  لــلــرصــد  الــعــالــمــى  الــنــظــام 
ولكن  ومكانيًا  زمنيًا  تغطيتها  وتقل 
مـــكـــونـــاتـــهـــا تـــســـتـــهـــدف مـــنـــاطـــق ال 
وتشمل  الشاملة،  الشبكة  تغطيها 
رصد  محطات  المرجعية  الشبكات 
مختارة على أعلى مستوى من األداء 
تــغــطــيــة عمليات  تــكــون  مـــا  وعـــــادة 
ودائما  وزمنيًا  مكانيًا  قليلة  الرصد 
للمعايرة  الــرصــد  أجــهــزة  تحتاج  مــا 
عالية  بــيــانــات  لتقديم  المستمرة 
المرجعية  الشبكات  مثل  الــجــودة، 

التى تعمل فى إطار النظام العالمى 
.)GCOS( لرصد المناخ

وفضائية  سطحية  رصد  نظم 
متكاملة: 

السطحية  الــمــكــونــات  تــســاهــم 
والـــفـــضـــائـــيـــة لـــلـــنـــظـــام فــــى تــلــبــيــة 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، 
الــمــأخــوذة مــن الفضاء  فــالــرصــدات 
تـــعـــتـــبـــر أســـــهـــــل وســــيــــلــــة لــتــلــبــيــة 
بجانب  المستخدمين  احتياجات 
العالية  والزمانية  المكانية  دقتها 
بعض  إن  إال  شــاســعــة  مــنــاطــق  فـــوق 
من  قياسها  يصعب  الهامة  العناصر 
الفضاء مثل الضغط الجوي، لذلك 
ســتــظــل الــقــيــاســات الـــمـــأخـــوذة من 
الــدور األساسى  سطح األرض تــؤدى 
فــــــى عــــمــــلــــيــــات الــــــرصــــــد بـــجـــانـــب 
فى  وحــتــى  العالية  األفــقــيــة  دقتها 
الرصدات  فيها  تكون  التى  المناطق 
الــفــضــائــيــة قــويــة، تــظــل الــرصــدات 
الــســطــحــيــة مــهــمــة لــســهــولــة اجـــراء 
من  والــتــحــقــق  المطلوبة  الــمــعــايــرة 
 ،)Validation( الــبــيــانــات  صــحــة 
المشاركه فى  للدول غير  تتيح  كما 
الحصول  الفضاء  من  الرصد  برامج 
الشبكات  وتستفيد  الرصدات  على 
الفضائية  الرصدات  من  السطحية 

باعتبارها كشبكة مرجعية.
تقوم الخواص المشتركة للنظم 
من  الــعــديــد  على  للنظام  المكونه 
أوصت  التى  الممارسات واإلجراءات 
بكل  صــلــة  ذات  وهـــى  المنظمة  بــهــا 

عملية من عمليات النظام وهي:
ت�����ح�����دي�����د م���ت���ط���ل���ب���ات 

المستخدمين: 
بإنشاء  المنظمة  أعــضــاء  يقوم 
وتـــشـــغـــيـــل وصـــيـــانـــة نـــظـــم الـــرصـــد 
الـــوطـــنـــيـــة لـــديـــهـــم لــتــلــبــيــة كــافــة 
االحتياجات من الرصدات بطريقة 

مع  ومــســتــدامــة  ومــنــســقــة  متكاملة 
الـــالزمـــه لجمع  الـــخـــطـــوات  اتـــخـــاذ 
وتــســجــيــل واســـتـــعـــراض مــتــطــلــبــات 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن مـــــن الـــــرصـــــدات 
إتاحتها  على  العمل  مــع  وتحديثها 
ونقلها إلى أداة االستعراض المستمر 
للمتطلبات )RRR 15( التى تقوم بها 

المنظمة.
وتخطيطه  ال��ن��ظ��ام  تصميم 

وتطويره: 
النظام  بتصميم  األعضاء  يقوم 
وفــــقــــًا لـــالئـــحـــة الــفــنــيــة »مــطــبــوع 
النظام  ومرجع   »94 رقــم  المنظمة 
»مطبوع  للرصد  المتكامل  العالمى 
ضــمــان  مـــع   »1160 رقــــم  الــمــنــظــمــة 
اســــتــــمــــراريــــة الـــتـــشـــغـــيـــل وإتــــاحــــة 
الرصدات التى تنتجها نظم الرصد 
بحيث  مسئوليتها  تــحــت  الــواقــعــة 
قــادر على  يكون نظام مرن ومتطور 
الــتــحــســن الــمــســتــمــر والــتــخــطــيــط 
لــشــبــكــات الـــرصـــد وتــشــغــيــلــهــا على 
باالستدامة  »يوصى  مستدام  نحو 
على  ســنــوات  عشر  فترة  مــدى  على 
فى  األعــضــاء  يساهم  كما  األقــــل«، 
ــيــة االســــتــــعــــراض الــمــتــجــدد  عــمــل
بــشــكــل مباشر  لــلــمــتــطــلــبــات، ســــواء 
أو مــــن خـــــالل مـــشـــاركـــة خــبــرائــهــم 
اإلقليمية  االتـــحـــادات  أنشطة  فــى 
والـــلـــجـــان الــفــنــيــة، مـــع الــمــحــافــظــة 
الهيئات  مــع  الوثيق  التنسيق  على 
الــوطــنــيــة الــمــعــنــيــة بـــاالتـــصـــاالت 
لتوفير  تردداتهم  لتسجيل  لديهم 
الحماية الكافية وللدفاع عن إتاحة 
الـــــتـــــرددات لــجــمــيــع نـــظـــم الـــرصـــد 
المتكامل  العالمى  للنظام  المكونة 

للرصد.
ت��ط��وي��ر وت���وث���ي���ق م��ع��اي��ي��ر 

وتوصيات نظم الرصد: 
يـــجـــب عـــلـــى األعــــضــــاء الــتــأكــد 

األرصاد الجوية - العدد 3263



مـــــن إمـــكـــانـــيـــة إرجـــــــــاع الـــــرصـــــدات 
)traceable( إلى المعايير الدولية 
مع   »  SI للوحدات  الــدولــى  »النظام 
اســتــخــدام أجـــهـــزة تــمــت مــعــايــرتــهــا 
بشكل سليم وتقديم رصدات تراعى 
فى   )  uncertainty( اليقين  عــدم 
المتطلبات  تلبى  الــتــى  الــقــيــاســات 
أدوات  دليل  فى  والـــواردة  المحددة 
المنظمة  »مــطــبــوع  الــرصــد  وطـــرق 

رقم 8« المجلد األول.
تنفيذ نظام الرصد: 

الرصد  نظم  مشغلى  على  يجب 
التابعة  الــرصــد  مــحــطــات  تــحــديــد 
لهوية  د  مــحــدِّ بــواســطــة  للمنظمة 
 )Station Identifier( المحطات 
الــتــابــعــه لــلــنــظــام داخــــل الــمــنــاطــق 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــواقـــعـــة فــــى نــطــاق 
مــســئــولــيــتــهــم ســـــــواء الـــمـــشـــاركـــة 
ــبــرامــج  ال فـــى بـــرامـــج الــمــنــظــمــة أو 
يــتــم  أال  أن  ويــنــبــغــى  الــمــشــتــركــة 
إصــــدار أى مــحــدد هــويــة ألكــثــر من 
محطة واحدة من المحطات التابعة 
لــلــنــظــام، كــمــا يــتــيــح األعـــضـــاء آخــر 
فى  الشرحية  البيانات  مستجدات 
جديد  د  مــحــدِّ فيها  يصدر  مــرة  كــل 

لهويات محطات النظام.
الرصد  نظام  وصيانة  تشغيل 
وم��راج��ع��ة  إدارة  ذل���ك  ف��ى  ب��م��ا 

األخطاء: 
يــــضــــمــــن األعــــــــضــــــــاء تــــوفــــيــــر 
الرصدات لجميع مجاالت التطبيق 
الــخــاصــة بــالــمــنــظــمــة مـــع الــتــركــيــز 
بوجه خاص على تلبية احتياجات 
العتماد  بالطقس  الــعــددى  التنبؤ 
التطبيق عليه،  الكثير من مجاالت 
فى  بما  المناخ  برصد  االهتمام  مع 
ذلـــك احــتــيــاجــات اإلطـــــار الــعــالــمــى 
يشكل  الـــذى  المناخية  لــلــخــدمــات 
أحـــــد أولـــــويـــــات الــمــنــظــمــة وذلــــك 

بجانب توفير رصدات طويلة األجل 
وفقًا  ومــوثــقــة  جـــودة  ذات  مناسبة 
المحددة  واإلجــــراءات  للممارسات 
النظام  لمرجع  الفنية  الالئحة  فى 
الــعــالــمــى الــمــتــكــامــل لــلــرصــد. كما 
بتشغيل  الــمــنــظــمــة  أعـــضـــاء  يــقــوم 
نظم الرصد التابعة لهم باستخدام 
سليم  بشكل  معايرتها  تمت  أجهزة 
واســتــخــدام تــقــنــيــات رصـــد وقــيــاس 
مالئمة مع ضمان تحديد إجراءات 
واتباعها  وتوثيقها  مالئمة  سالمة 

فى كافة العمليات.
مراقبة جودة الرصد: 

يجب على األعضاء التأكد من أن 
المقدمة من خــالل نظم  الــرصــدات 
والتابعة  للنظام  الــمــكــّونــة  الــرصــد 
لهم تخضع لمعايير مراقبة الجودة 
الــخــاصــة   )Quality control(
المحددة  الجوية  األرصــاد  ببيانات 
فى مرجع النظام العالمى لمعالجة 
المنظمة  »مطبوع  والتنبؤ  البيانات 
صحتها  مـــن  لــلــتــحــقــق   »485 رقــــم 
واكتشاف األخطاء والعمل على عدم 
تطبيق  يجب  كما  حدوثها..  تكرار 
مراقبة الجودة فى الوقت الحقيقى 
قــبــل تــبــادل الـــرصـــدات عــن طريق 
 )WIS16( المنظمة  معلومات  نظام 
كــمــا تــطــبــق ايـــضـــًا فـــى الـــوقـــت غير 
الحقيقى كمراقبة متأخرة للجودة 
قـــبـــل حـــفـــظ الــــــرصــــــدات.. يــنــبــغــى 
لـــألعـــضـــاء الـــذيـــن ال يــســتــطــيــعــون 
تــنــفــيــذ مـــراقـــبـــة الـــــجـــــودة إبـــــرام 
اتفاقات مع مركز وطنى أو إقليمى أو 
عالمى مالئم ألداء مراقبة الجودة 
إقليمى  مركز  يكون  وقد  الضرورية 
أو مركز  الــجــويــة  مــنــاســب لــألرصــاد 

عالمى لألرصاد الجوية. 
ــبــيــانــات  تــقــديــم الــــرصــــدات وال

أعضاء  يقوم  للرصدات:  الشرحية 
الــرصــدات  عــن  بـــاإلبـــالغ  المنظمة 
وإتــاحــتــهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــى 
فـــى وقـــت شــبــه حــقــيــقــى مـــن خــالل 
باألشكال  المنظمة  معلومات  نظام 
الــمــعــيــاريــة الـــمـــحـــددة فـــى مــرجــع 
رقــم  المنظمة  »مــطــبــوع  الــشــفــرات 
كما  وحــفــظــهــا،  وتــســجــيــلــهــا   »306
يــقــوم أعـــضـــاء الــمــنــظــمــة بــاإلبــالغ 
للرصدات  الشرحية  البيانات  عــن 
التى تصف نوعية الرصدات وتوفر 
والشبكات  المحطات  عن  معلومات 
الرصدات،  تلك  المستخدمة لجمع 
وهى تمّكن المستخدمين من تقييم 
للتطبيق  الـــرصـــدات  مــالئــمــة  مـــدى 
الـــمـــقـــصـــود، كـــمـــا تــتــيــح لــمــديــرى 
نظمهم  يـــراقـــبـــوا  أن  الـــرصـــد  نــظــم 
فــيــهــا،  يــتــحــكــمــوا  وأن  وشــبــكــاتــهــم 
يــعــتــبــر تــســجــيــل وحــفــظ الــبــيــانــات 
ــلــرصــدات إلـــزامـــى كما  الــشــرحــيــة ل
الشرحية  الــبــيــانــات  معيار  فــى  ورد 
 »1192 رقــــم  الــمــنــظــمــة  »مـــطـــبـــوع 
يــقــدم مجموعة مــوحــدة من  الـــذى 
الــمــتــطــلــبــات لــلــعــنــاصــر الــتــى يجب 
الشرحية  الــبــيــانــات  فــى  تقديمها 
قائمة  أيضًا  يشمل  وهــو  للرصدات 
تــفــصــيــلــيــة بــالــبــيــانــات الــشــرحــيــة 
واالختيارية،  والشرطية  اإللزامية 
ال  للرصد  الشرحية  البيانات  بعض 
و  نــادر جــدًا  أو تتغير بمعدل  تتغير 
الثابتة  الشرحية  البيانات  تسمى 
وتـــكـــون   )Static Metadata(
مــتــاحــة مـــن خـــالل قـــاعـــدة بــيــانــات 
قــــدرات  واســـتـــعـــراض  تــحــلــيــل  أداة 
وتغير   )OSCAR17( الــرصــد  نــظــم 
الــبــيــانــات الــشــرحــيــة والــتــى تسمى 
الديناميكية  الشرحية  بالبيانات 
يتم   )Dynamic Metadata(

33 األرصاد الجوية - العدد 63



ابالغها كمجموعة بيانات مستقلة 
أو مع الرصدات المرتبطة بها.

مراقبة األداء: 
أعـــضـــاء  يــســتــخــدم  أن  يــنــبــغــى 
أو  أومــــشــــورة  ــتــائــج  ن أى  الــمــنــظــمــة 
المعينة  المراقبة  لمراكز  تقارير 
المنظمة  خـــبـــراء  فــــرق  مـــشـــورة  أو 
وكـــذلـــك اســتــخــدام نـــواتـــج مــراقــبــة 
بالنظام  التقييم  ووظائف  الجودة 
 WIGOS Quality Monitoring
 ،and Evaluation Functions
يـــوجـــد إرشـــــــــادات خـــاصـــة بــنــظــام 
مـــراقـــبـــة جــــــودة بـــيـــانـــات الــنــظــام 
النظام  مــرجــع  فــى   )WDQMS18(
»مطبوع  للرصد  المتكامل  العالمى 

المنظمة رقم 1160«.
ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن 

واستعراض المتطلبات: 
الوقت  فى  المنظمة  على  يجب 
بــعــد اإلخــــطــــار بــهــا،  أو  الــمــنــاســب 
ــــحــــوادث  تــصــحــيــح الـــمـــشـــكـــالت وال
التى  الــرصــدات  بنوعية  المتعلقة 
يحددها نظام مراقبة جودة بيانات 
و  وتحليلها   )WDQMS( الــنــظــام 
فى  الــضــروريــة  التحسينات  تنفيذ 
التشغيلية  واإلجــراءات  الممارسات 
السلبى  أثــرهــا  تقليل  عــلــى  للعمل 
إلـــى أدنــــى حـــد ومــنــع حــدوثــهــا فى 
الــمــســتــقــبــل، كــمــا يــنــبــغــى تــحــديــد 

واستعراض متطلبات المستخدمين 
تلبية  محاولة  قبل  أواًل  للرصدات 
احتياجاتهم، مع التخطيط السليم 
لــتــوفــيــر تــلــك الــــرصــــدات وتــحــويــل 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن إلـــى 
أهــــداف وغـــايـــات لــعــمــلــيــات الــرصــد 
مــــع تــخــصــيــص الـــــمـــــوارد الــكــافــيــة 
لتنفيذها وصيانتها، مع وضع وصف 
عليها  الــمــتــفــق  للمتطلبات  واضــــح 
واســـتـــخـــدامـــهـــا كــــأســــاس لــتــحــديــد 

وتنفيذ معايير لألداء والنجاح.
تطوير القدرات: 

أعــــضــــاء  يـــــحـــــدد  أن  يـــنـــبـــغـــى 
الـــمـــنـــظـــمـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــيــمــا 

)WDQMS( الرصدات السطحية حملطات األرصاد املصرية يوم 2020/11/27 املتاحة على موقع نظام مراقبة جودة بيانات النظام :)شكل )3
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جميع  فى  الــقــدرات  بتطوير  يتعلق 
مـــجـــاالت نـــشـــاط الــنــظــام مـــع وضــع 
خطط مناسبة ومحددة ذات أهداف 
التنفيذ  من  للتمكن  للقياس  قابلة 
لتلك  بفعالية  والتقييم  والمراقبة 
سواء  الــمــوارد  وتوفير  االحتياجات 
الدعم من وكاالت محلية أو من خالل 
للمنظمة،  اإلقــلــيــمــيــة  االتـــحـــادات 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــــمــــوارد الــوطــنــيــة 
الــمــخــصــصــة لـــلـــمـــرافـــق الــوطــنــيــة 
لـــألرصـــاد الــجــويــة والــهــيــدرولــوجــيــا 
وعند الضرورة يتم توقيع اتفاقيات 
تـــعـــاون ثــنــائــيــة ومــتــعــدد األطــــراف 
المتطلبات  االعتبار  فى  األخــذ  مع 
مـــــن حـــيـــث الــــــمــــــوارد الــمــؤســســيــة 
واإلجرائية والبشرية لدعم الموارد 
الحالية والمتواصلة بغرض التركيب 
والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة والــتــفــتــيــش 
والتدريب، لذلك ينبغى أن يخطط 
أعـــضـــاء الــمــنــظــمــة لــلــحــصــول على 
بما  المتطلبات،  هــذه  لتلبية  أمــوال 
يــتــمــاشــى مـــع الــســيــاســة الــوطــنــيــة 
لــألعــضــاء، بــهــدف ضــمــان اســتــدامــة 

الشبكات الطويلة األجل.
محدِّدات هوية محطات النظام 

)WIGOS(
النظام  محطات  هوية  محددات 
)Station Identifier( تقابل حاليًا 
التابعة  للمحطات  الــهــويــة  مــحــدد 
لبرنامج المراقبة العالمية للطقس 
بــالــرقــم  يـــعـــرف  مــــا  أو   )WWW(
الـــدولـــى لــمــحــطــات الـــرصـــد، وحيث 
المحطة  معرفة  عليه  المتعارف  أن 
عن  المختلفة  التقارير  خــالل  مــن 
الرقم )62330(  الرقم، مثال  طريق 
لكن  دمياط،  أرصاد  لمحطة  محدد 

 )Identifier( هــويــة  مــحــدد  كلمة 
التسمية  مــن  أكــثــرالــغــرض  تــنــاســب 
وهى ليس لها أى معنى فى حد ذاتها 
الرصد  برامج  وتصف  تحدد  لكنها 
فى  وترتبط  بالمحطة  الــمــوجــودة 
الشرحية  بالبيانات  الــوقــت  نفس 
وعلى ذلك فهى تحدد هوية محطة 
مميز  رقــم  مجرد  منها  أكثر  الرصد 
محدد  كل  يرتبط  فقط.  للمحطة 
ولكن  فقط،  واحــدة  بمحطة  هوية 
فى نفس الوقت يمكن لمحطة رصد 
واحــده أن يكون لها أكثر من محدد 
هــويــة وذلـــك حــســب بــرامــج الــرصــد 
محطة  كــل  أن  أى  بــهــا،  تــقــوم  الــتــى 
رصــد لها على األقـــل مــحــدد واحــد 

أن  الممكن  من  أنــه  مع  للنظام  تابع 
إال  أكثر من محدد هوية،  لها  يكون 
عدد  أقل  ربط  المستحسن  من  إنه 
ممكن من محددات الهوية بمحطة 

واحدة.
يـــجـــوز لــمــحــطــات الـــرصـــد الــتــى 
قــــد خـــصـــص لـــهـــا مــــحــــددات هــويــة 
قــبــل بـــدء الــعــمــل بــنــظــام مــحــددات 
الــنــظــام، أى قــبــل يوليو  الــهــويــة فــى 
الــمــحــدد  بــنــفــس  تستمر  أن   ،2016
تكون  بــأن  مطالبة  وليست  الــســابــق 
لها مــحــددات هــويــة إضــافــيــة، ولكن 
رصــد  بــرنــامــج  أى  اضـــافـــة  تــمــت  اذا 
جـــديـــد لــلــمــحــطــة يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
النظام والذى يمكن  محددات هوية 

)OSCAR( محطات األرصاد املصرية على املوقع اخلاص باألداة : )شكل )4
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استنتاجه من محدد الهوية السابق، 
 )OSCAR( ويمكن باستخدام األداة
هوية  محددات  جميع  على  التعرف 

محطات النظام ألى مرفق أرصاد.
وتـــــــكـــــــون االجـــــــــــــــــــراءات الــــتــــى 
يـــجـــب اتـــبـــاعـــهـــا لــلــتــســهــيــل عــلــى 
بيانات  الســتــخــدام  المستخدمين 

مرفق أرصاد معين:
1 - استخدام نفس محدد الهوية 
يصدرها  التى  التقارير  نــوع  لنفس 
مرفق األرصاد، مثل استخدام نفس 
التقارير  فــى  الــهــويــة دائــمــا  مــحــدد 

السينوبتيكية للرصد السطحي.
هــويــة  مـــحـــدد  اســــتــــخــــدام   -  2
محطات برامج المنظمة »المرتبط 
إبالغها«  يجرى  التى  الرصدة  بنوع 

النظام،  هوية  محدد  الستخالص 
التقارير  فــى   ، الــمــثــال  سبيل  عــلــى 
سيتم  السطحية  السينوبتيكية 
اســـتـــخـــدام مـــحـــدد هـــويـــة الــنــظــام 
»محدد هوية محطة أرصاد دمياط 
الــذى   »0 - 20000 - 0 - 62330«
الهويه  مــحــدد  مــن  استخالصه  تــم 
العالمية  المراقبة  الخاص ببرنامج 

»62330« )WWW( للطقس
3 - إذا كان لمرفق األرصاد محدد 
تعريف  يشترط  فال  بالفعل  هوية 
مـــحـــددات هـــويـــة جـــديـــدة ويــمــكــن 
استخدامه لإبالغ عن الرصدات أيا 

كان نوع الرصدة. 
والــشــكــل الــتــالــى يــوضــح ملخص 
إجـــــــراء تــخــصــيــص مـــحـــدد هــويــة 

لمحطة فى النظام
مكونات محدِّد هوية محطات النظام 

)WIGOS(
ي��ت��ك��ون م��ح��دد ال��ه��وي��ة فى 
ال��ن��ظ��ام م��ن أرب��ع��ة م��ك��ون��ات، 

كالتالي:
 - محدد الهوية المحلي

Local identifier )characters(
- رقم اإلصدار

Issuer of identifier )number(
- جهة إصدار محدد الهوية

Issue number )number(
فى  الهوية  مــحــددات  مجموعة 

النظام
WIGOS identifier series 
)number(

شكل )5(: إجراءات تخصيص محدد هوية
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 1 - مجموعة محددات الهوية 
)WIGOS( فى النظام

تــســتــخــدم هــــذه الــســلــســلــة من 
هــويــة محطات  لــتــحــديــد  األرقـــــام 
الــــرصــــد ولــلــتــمــيــيــز بـــيـــن الــنــظــم 
بتخصيص  تــقــوم  الــتــى  المختلقة 
المسموح  والمدى  الهوية  محددات 
يتم  لـــم  لــكــن  و   ،»14  -  0« هـــو  بـــه 
حتى   »0« السلسلة  ســـوى  تــحــديــد 
محطات  هــويــة  مــحــدد  هــو  و  األن، 
للرصد  المتكامل  العالمى  النظام 

التابع للمنظمة
جهة إصدار محدد الهوية

للتمييز  الــرقــم  هـــذا  يستخدم 
من  الــصــادرة  الهوية  مــحــددات  بين 
المنظمه  وتــصــدره  مختلفة  جهات 
الــعــالــمــيــة لـــألرصـــاد الــجــويــة حتى 
تضمن أن تقوم جهه واحدة بإصدار 
النظام  فى  المحطات  هوية  محدد 
والمدى المسموح »صفر - 65534«.

2 - رقم اإلصدار
رقــــم تــســتــخــدمــه جــهــة إصــــدار 
تكرار  عــدم  لتضمن  الهوية  محدد 
ـــهـــويـــة الـــخـــاصـــة بــهــا  مـــــحـــــددات ال
فتخصيص  العالمى  الصعيد  على 
رقــــــم إصـــــــــدار واحــــــــد لــلــمــحــطــات 
الهيدرولوجية وآخر لمحطات رصد 
مديرى  من  كل  يتمكن  مثاًل  المناخ 
الــشــبــكــتــيــن مـــن إصــــــدار مـــحـــددات 
هوية محلية دون القلق من تكرارها 

. »65534 والمدى المسموح »0 - 
لــرقــم اإلصــــــدار تم   »0« الـــرقـــم 
بين  للتمييز  للمحطات  تــحــديــده 
مــــرافــــق الــــرصــــد الــمــخــتــلــفــة الــتــى 
اســـتـــخـــدمـــت نـــفـــس مـــحـــدد هــويــة 
فــى  ورد  كـــمـــا  الـــســـابـــق،  الــمــحــطــة 
»تــقــاريــر   9 رقـــم  المنظمة  مــطــبــوع 
1 يوليو  ألف، فى  المجلد  الطقس« 

 .2016

سوف يتم شرح النطاق )20000( الرتباطه مبحطات الرصد فى مصر

3 - محدد الهوية املحلي
لكل  يصدر  وحيد  هوية  محدد 
كــيــان ويــجــب عــلــى جــهــة اإلصــــدار 
اإلصـــدار  رقـــم  مجموعة  أن  ضــمــان 
ومـــــحـــــدد الــــهــــويــــة الـــمـــحـــلـــى غــيــر 
مــــكــــرريــــن، الــــمــــدى الـــمـــســـمـــوح بــه 
هــو مــجــمــوعــه مــن 16 حـــرف ورقــم 
مجموعة  مــن   )alphanumeric(
عـــددهـــا 62 تــضــم جــمــيــع األحـــرف 
ــغــه  ــل الـــكـــبـــيـــرة والــــصــــغــــيــــرة فـــــى ال
 0 مــن  األرقــــام  وجميع  االنجليزية 
حتى 9 وال يسمح باستخدام الرموز 

واألحرف الخاصة.
فــــى حـــالـــة مـــحـــطـــات األرصــــــاد 
الترقيم  نفس  يستخدم  المصرية 

الحالي.
بها  والمسموح  المحددة  القيم 
التى تشكل  المكونات  لكل مدى من 
مــحــدد الــهــويــة لــمــحــطــات الــنــظــام 
حسب  ويحتمل  مقترحة  قيم  هــى 
يطرأ  أن  المستقبلية  المتطلبات 
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تــغــيــيــر فـــى طـــول مــكــونــاتــهــا حسب 
الجهة المصدرة لها.

النظام  محطات  هوية  محددات 
تقاريرالرصد  فى  عرضها  يمكن  ال 

التقليدية مثل
 FM - 35 TEMP FM - 12 SYNOP 

ــــشــــفــــرات  ال فــــــى  وتــــســــتــــخــــدم  أو 
الجدوليه مثل

FM -95 CREX20 
FM -94 BUFR19 
وعند استخدامها البد من وضع 
)150 01 3( قبل معلومات المحطة، 
يخصص  لم  التى  الرصد  مرافق  أما 
لــهــا مــحــدد هــويــة لــمــحــطــة تــابــعــة 
فيجب  للطقس  العالمية  للمراقبة 

باستخدام  رصــداتــهــا  تــبــادل  عليها 
نــــــمــــــاذج الـــــشـــــفـــــرات الــــجــــدولــــيــــة 

)TDCF12(
اصطلح على كتابة محدد الهوية 
لمحطات النظام على النحو التالي:
 -  > الــهــويــة  مــحــدد  مجموعة   <
 <  -  > الهوية  إصــدار محدد  > جهة 
> مــحــدد الهوية   - > رقــم اإلصـــدار 

المحلى < 
ــيــمــيــن،  ــل ــــكــــن مـــــن الــــيــــســــار ل ول
والــــــجــــــدول الـــتـــالـــى يـــبـــيـــن أمــثــلــه 
لـــمـــحـــددات هـــويـــة بــعــض مــحــطــات 

الرصد فى مصر.
الــجــدول السابق ومــحــددات  مــن 
 )OSCAR( فــى  الــمــذكــورة  الــهــويــة 

فإن:
الـــنـــظـــام  هـــــويـــــة  مـــــحـــــدد   -  1
مــن  اســـتـــخـــالصـــه  تــــم   )WIGOS(
مـــحـــدد الــهــويــة الـــخـــاص بــبــرنــامــج 
ـــمـــيـــة لــلــطــقــس  ـــعـــال الــــمــــراقــــبــــة ال

)WWW(
لــبــعــض  ــــهــــويــــة  ال مـــــحـــــدد   -  2
ــهــا  الــــمــــحــــطــــات البـــــــد مـــــن تــعــديــل
ومــحــطــات البـــد مــن إضــافــة محدد 
آخـــر لــهــا مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
لها  والــتــى  الــفــرافــرة  أرصـــاد  محطة 

محددات الهوية التالية:
 )0 - 20000 - 0 - 62423( - 1
كمحدد هوية لبرنامج رصد سطحي.
 )0 - 20000 - 0 - FRF(  -  2
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كــمــحــدد هـــويـــة الـــهـــويـــة لــبــرنــامــج 
الجوى  للغالف  العالمية  المراقبة 

.)GAW(
لــكــن لـــم يــتــم تــســجــيــل مــحــدد 
كبرنامج  بالمحطة  الخاص  الهوية 
 رصـــــــد الـــــــهـــــــواء الـــــعـــــلـــــوى لـــيـــكـــون 

)0 - 20001 - 0 - 62423(
لها  مــثــال لمحطة واحـــدة  وهـــذا 
أكثر من محدد هوية يعبر عن برامج 

الرصد التى تقوم بها المحطة.
استعداد  نسبة  يوضح   )6 شكل 
محطات األرصاد المصريه لتطبيق 
لمؤشرات  طبقًا   )WIGOS( النظام 
 2019 يــونــيــو   1 حــتــى   )EC - 69(
على  اعـــتـــمـــادًا  وذلـــــك   %33 هـــى  و 
 Criteria( تقديرللضوابط  أسلوب 
وهـــى   )Estimation Method

كالتالي:

)Governance( 1 - الحوكمة
)Partnerships( 2 - الشراكة

األداة  ــــظــــام  ن مــــعــــلــــومــــات   -  3
:)OSCAR information system(
3.1 محطات تم تحديث بياناتها 

 )stations updated(
الشرحية  البيانات  اكتمال   3.2

)metadata completeness(
 staff( الــعــامــلــيــن  تـــدريـــب   3.3

 )training
4 - محدد هوية محطات النظام 

)WIGOS Station Identifier(
بيانات  جــودة  مراقبة  نظام   -  5

:)WDQMS( النظام
الـــــوطـــــنـــــى  اإلجـــــــــــــــــــراء   5.1

 )National WDQMS Process(
 Data( الــبــيــانــات  تـــبـــادل   5.2

)exchange

لــلــنــظــام  6 - مــســئــول االتـــصـــال 
)WIGOS focal point(

لــلــنــظــام  7 - مــســئــول االتـــصـــال 
 )OSCAR focal point(

لــلــنــظــام  8 - مــســئــول االتـــصـــال 
)WDQMS focal point(

لــلــتــطــبــيــق  وطـــنـــيـــة  خـــطـــة   -  9
 national Implementation(

)plan

وكما هو واضح من الشكل فإنه تم 
المحطات  بيانات  تحديث  اجتياز 
وتــــــدريــــــب الـــعـــامـــلـــيـــن ومـــســـئـــولـــى 
 )WIGOS( االتصال لكل من النظام
ثمان  وهــنــاك   )OSCAR( والــنــظــام 
معايير البد من تطبيقها حتى يتم 

تطبيق النظام بالكامل.

شكل )6( : نسبة استعداد محطات األرصاد املصريه لنظام )WIGOS( طبقاً ملؤشرات )EC - 69( حتى 1 يونيو 2019
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بها  الموصى  والممارسات  العامة  المعايير   - األول  المجلد   ،2 الوثائق األساسية رقم  الفنية،  الالئحة   -  1
لألرصاد الجويه مطبوع المنظمة رقم 49 طبعة 2015 تحديث 2017.

2 - مرجع النظام العالمى المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، المرفق الثامن لالئحة 
الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، مطبوع المنظمة رقم 1160 طبعة 2019.

3 - دليل النظام العالمى المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، مطبوع المنظمة رقم 
1165 طبعة 2019.

4 - رؤية للنظام العالمى المتكامل للرصد التابع للمنظمة فى عام 2040، مطبوع المنظمة رقم 1243 طبعة 
2019

5 - معيار البيانات الشرحية للنظام العالمى المتكامل للرصد التابع للمنظمة، مطبوع المنظمة رقم 1192 
طبعة 2019.

للمنظمة  التابع  للرصد  المتكامل  العالمى  للنظام  اإلقليمية  للمراكز  الفنية  التوجيهية  الــمــبــادئ   -  6
)WIGOS( بشأن نظام مراقبة جودة بيانات النظام )WIGOS(، مطبوع المنظمه رقم 1224 طبعة 2018.

- 1 1 WIGOS: WMO Integrated Global 
Observing System

- 2 GOOS2: Global Ocean Observing System
- 3 GCOS3: Global Climate Observing 

System
- 4 GTOS4: Global Terrestrial Observing 

System
- 5 IOC5: Intergovernmental 

Oceanographic Commission
- 6 ICSU6: International Council of Scientific 

Unions
- 7 GFCS7: Global Framework for Climate 

Services
- 8 GEOSS8: Global Earth Observation 

System of Systems
- 9 GOS9: Global Observing System

- 10 WWW10: World Weather Watch
- 11 WHOS11: WMO Hydrological 

Observing System
- 12 HWRP12: Hydrology and Water 
Resources Programme

- 13 GAW13: Global Atmosphere Watch
- 14 GCW14: Global Cryosphere Watch
- 15 RRR15: Rolling Review of 
Requirements process

- 16 WIS16: WMO Information system
- 17 OSCAR17: Observing Systems 
Capability Analysis and Review tool

- 18 WDQMS18: WIGOS Data Quality 
Monitoring System

- 19 BUFR19: Binary Universal Form for the 
Representation of meteorological data

- 20 CREX20: Character form for the 
Representation and Exchange of data

- 21 TDCF21: Table - driven Data Code 
Forms

املراجــــــع

االختصارات
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