
 

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

 المستشارین الھیدرولوجیین للممثلین الدائمین صورة إلى:
 رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنیة 
 رؤساء االتحادات اإلقلیمیة 
 (CBS)أعضاء لجنة النظم األساسیة  
العام للمنظمة األوروبیة  والمدیر  (ECMWF)المدیر العام للمركز األوروبي للتنبؤات الجویة المتوسطة المدى  

 والمدیر العام لوكالة سالمة المالحة   (EUMETSAT)الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجویة 
 (ASECNA)الجویة في أفریقیا ومدغشقر 

 (HMEI)لوجیة وعدات األرصاد الجویة الھیدراألمین التنفیذي لرابطة صناعة م 

 2018 فبرایر/ شباط OBS/CBS/TECO-2018 1/01194/2018 الرسالة رقم:

 2 :المرفقاتعدد 

  2018  لعام  (WMO) للمنظمة التابعة (CBS) األساسیة النظم للجنة الفني المؤتمر عن اإلعالن :الموضوع
(CBS-TECO-2018) ، بحوثال تقدیموالمشاركة  إلى ودعوة 

 لجنة موقع عبر البحوث عن خالصات وتقدیم المعنیة، األطراف على اإلعالن توزیع (1) :انالمطلوب ناإلجراءا
 یتجاوز أال على ممكن، وقت أقرب في  (WMO) للمنظمة التابعة  (CBS) األساسیة النظم
 2018 شباط/ فبرایر  23  ذلك

 تعیین خبراء من بلدكم أو إقلیمكم للمشاركة في المؤتمر الفني (2) 

 تحیة طیبة وبعد،

 2017تشرین الثاني/ نوفمبر  9بتاریخ  OBS/CBS/TECO/37328/2017أود اإلشارة إلى رسالتي رقم  
 (EC-70)المقدمة إلى الدورة السبعین للمجلس التنفیذي  (CBS)عملیة اعتماد توصیات لجنة النظم األساسیة  بخصوص 

نة 2019عام في  (Cg-18)والمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجویة  2018لعام  . وفي إطار ھذه العملیة المبیَّ
اء المنظمة تلقي التعلیقات والتوجیھات المالئمة من خبر (CBS)وحتى یتسنى لفریق إدارة اللجنة  ،1تفاصیلھا في المرفق 

(WMO) سُیعقد المؤتمر الفني للجنة ،(CBS)  فإننا ، 2018آذار/ مارس  29إلى  26في جنیف بسویسرا من  2018لعام
االستراتیجیة  للقرارات"االستعداد وممثلیكم إلى المشاركة في المؤتمر الفني. وسیكون موضوع المؤتمر  ندعوكم أنتم

بشأن القضایا المتعلقة بالبیانات، والبنیة التحتیة،  2019لألرصاد الجویة في عام  الرئیسیة التي سیتخذھا المؤتمر العالمي
 .والخدمات"

موجھ للخبراء في النظم األساسیة التشغیلیة لألرصاد الجویة من  (CBS-TECO-2018)وھذا المؤتمر الفني   
والبحثیة الدولیة والقطاع الخاص.  والمعاھد التطبیقیة (NMHSs) المرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا

بحث التوجھات الناشئة في مجال المعلومات، بما في ذلك البیانات الكبیرة، وسبل إدارة المرافق إلى  المؤتمر ویرمي
. واالستفادة منھا لتلبیة احتیاجات المستخدمین الجددواستخدامھا الكم الھائل من البیانات  لذلك (NMHSs)الوطنیة 

كیف یمكن أن تتطور النظم والخدمات األساسیة في ظل ھذا اإلطار المتغیر. وسیتیح فرصة  أیضاً  تمرسیبحث المؤو
سیما للمشاركین من البلدان النامیة، الذین نشجعھم بقوة على عرض أعمالھم  ثمینة للتدریب وتطویر القدرات، ال

 المؤتمر. خالل
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 1المرفق 

) EC-70) المقدمة إلى الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (CBSعملیة اعتماد توصیات لجنة النظم األساسیة (
 ) CG-18لألرصاد الجویة ( العالمي الثامن عشرالمؤتمر و

  OBS/CBS/TECO/37328/2017رقم  (WMO)بالرسالة التعمیمیة للمنظمة  2المرفق (
 )2018تشرین الثاني/ نوفمبر  9المؤرخة و

وضرورة تھیئة الظروف التي تسمح باقتراح مشاریع توصیات ومقررات مناسبة  ،نظراً إلى توقیت الدورة القادمة للجنة
) والمؤتمر العالمي الثامن EC-70على الدورة السبعین للمجلس التنفیذي ( 1بشأن القضایا الھامة الواردة في المرفق 

 نیاً):، ُیقترح اتباع اآللیة التالیة (مرتبة ترتیباً زم2019) في Cg-18عشر لألرصاد الجویة (

) في جنیف، سویسرا WMO) في المقر الرئیسي للمنظمة (CBSننظم مؤتمراً فنیاً للجنة النظم األساسیة ( -1
 ).EC-70، قبل انعقاد الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (2018آذار/ مارس  29إلى  26في الفترة من 

اللجان الفنیة واالتحادات اإلقلیمیة  ، سُتقدم معلومات لرؤساء اجتماعات2018في كانون الثاني/ ینایر  -2
)PTC/PRA.بشأن العملیة ( 

یمكن، عند االقتضاء، تنظیم ندوة دراسیة إلكترونیة مع رؤساء االتحادات اإلقلیمیة لتزویدھم بمعلومات  -3
 بشأن العملیة والحصول على تعقیباتھم.

ة المفتوحة العضویة المعنیة بالمجاالت بعد عملیات االستعراض التي تجریھا فرق اإلدارة التابعة لألفرق -4
)، ینبغي نشر مشروع المحتوي الفني لمقررات OPAGsالبرنامجیة التابعة للجنة النظم األساسیة (

) والدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد EC-70وقرارات الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (
إلتاحة الوقت الالزم  2018لیزیة في كانون الثاني/ ینایر ) على اإلنترنت باللغة اإلنكCg-18الجویة (

 ).CBS TECO-2018( 2018لألعضاء للنظر فیھا قبل المؤتمر الفني للجنة النظم األساسیة لعام 

، قضایا علمیة وفنیة 2018آذار/ مارس  29-26، 2018سیناقش المؤتمر الفني للجنة النظم األساسیة لعام  -5
في مؤتمر فني، غیر أنھ سیركز كذلك على القضایا الحاسمة المذكورة أعاله، بالنظر ُتناقش بطبیعة األمر 

) والدورة EC-70إلى المحتویات الفنیة لمشاریع التوصیات المقدمة إلى الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (
 ). وسُیخصص لكل فریق مفتوح العضویةCg-18الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجویة (

)OPAG.ست ساعات تقریباً من المؤتمر الفني. وسیحقق انعقاد االجتماع في جنیف وفورات مالیة ( 

(أي  2018آذار/ مارس  29بعد ظھر یوم  )CBS(موسع تابع للجنة  اجتماع لفریق إدارة في جنیف سُیعقد -6
). وسیكون الھدف من ھذا االجتماع استعراض 2018آذار/ مارس  29بعد نھایة المؤتمر الفني ظھر یوم 

، والنظر في مشاریع التوصیات، وربما تحدیثھا. وسُیدعى )CBS TECO-2018(نتائج المؤتمر الفني 
 للحضور خاصة رؤساء االتحادات اإلقلیمیة ورؤساء فرق الخبراء الذین تھمھم القضایا الواردة أعاله.

) وتوصیات EC-70تضاء، إلى الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (سُتقدم التوصیات المقترحة، حسب االق -7
). ویتناول ما تبقى من ھذه Cg-18أخرى إلى الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجویة (

 ).Cg-18العملیة التوصیات المقدمة إلى الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لألرصاد الجویة (

)، بتوصیة الدورة CBS)، مسترشداً باجتماع فریق اإلدارة التابع للجنة (CBSنة (سیقوم رئیس اللج -8
) بمواضیع لكي ُتدرج في جدول أعمال المؤتمر العالمي الثامن عشر EC-70السبعین للمجلس التنفیذي (

). CBS). وسیكون ھذا اإلجراء على ھیئة توصیة مقدمة من رئیس اللجنة (Cg-18لألرصاد الجویة (
قى من العملیة التي تستخدمھا تب) بما EC-70غ التوصیة أیضاً الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (وستبل

 ). Cg-18) من أجل إعداد توصیات إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجویة (CBSاللجنة (
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ر العالمي الثامن ) مشاریع المحتوى الفني المقترح لمقررات وقرارات المؤتمCBSسیقدم رئیس اللجنة ( -9
) باعتبارھا ورقات EC-70) إلى الدورة السبعین للمجلس التنفیذي (Cg-18عشر لألرصاد الجویة (

 إعالمیة.

) عملھم بشأن مشروع CBS)، سیواصل خبراء اللجنة (EC-70بعد الدورة السبعین للمجلس التنفیذي ( -10
)، وفریق اإلدارة التابع CBS TECO-2018النصوص مع مراعاة التعقیبات الواردة من المؤتمر الفني (

 )، واألعضاء.CBSللجنة (

، سُتنشر المشاریع المعّدلة للمحتوى المقترح لمقررات وقرارات المؤتمر 2018في تشرین الثاني/ نوفمبر  -11
) على اإلنترنت باللغات الرسمیة، واألعضاء مدعوون إلى Cg-18العالمي الثامن عشر لألرصاد الجویة (

 تعلیقاتھم ومقترحاتھم. تقدیم

 )Cg-18، سُتصاغ مقررات وقرارات للمؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجویة (2019في شباط/ فبرایر  -12
 ).CBSبناء على التعقیبات المقدمة من األعضاء والمستعرضة من رئیس اللجنة (

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 2المرفق 

 یسر المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة أن تعلن عن

 (CBS-TECO-2018) 2018لعام  (WMO)التابعة للمنظمة  (CBS)المؤتمر الفني للجنة النظم األساسیة 

 2018آذار/ مارس  29-26جنیف، سویسرا، 

االستراتیجیة الرئیسیة التي سیتخذھا المؤتمر العالمي لألرصاد الجویة في عام للقرارات االستعداد  الموضوع:
 والخدمات التحتیة، والبنیة بالبیانات، المتعلقة بشأن القضایا 2019

 معلومات أساسیة 1.

 نوفمبر/ الثاني تشرین الصین، غوانتشو،( (CBS-16) األساسیة النظم للجنة عشرة السادسة الدورة مقررات مراعاة مع 
/ شباط  27  سویسرا، جنیف،( (CBS)األساسیة  النظم للجنة التابع اإلدارة لفریق عشرة السابعة الدورة ناقشت ،) 2016 
 المنظمة وتوجیھ الفنیة الالئحة صیاغة أو تحدیث أجل من (WMO) المنظمة احتیاجات)  2017  مارس/ آذار  1  – فبرایر
 في سریعاً  تطوراً  یشھد سیاق في والخدمات. وھذه المشورة ضروریة التحتیة، والبنیة بالبیانات، المتعلقة القضایا بشأن

 احتیاجاتھم تلبیة لھمیتیح  وضع في یكونوا لكي للتغیرات سریعاً  االستجابة األعضاء على فیھ ویجب والعلوم التكنولوجیا
 .والمیاه والمناخ بالطقس المتعلقة والخدمات العملیات في وذلك فعالیة، األكثر بالطریقة (WMO)المنظمة  بوالیة والوفاء

 للقراراتبشأنھا في االستعداد  إجراءات خاص بشكل (CBS)اللجنة  تتخذ أن تتطلب التي التالیة ددت المجاالتحُ  وقد
 بشأن تلك القضایا. 2019االستراتیجیة الرئیسیة التي سیتخذھا المؤتمر العالمي الثامن عشر لألرصاد الجویة في عام 

في جنیف  2018آذار/ مارس  29إلى  26مؤتمراً فنیاً من  (WMO)للمنظمة  (CBS)ومن ثم، ستعقد لجنة النظم األساسیة 
 وستنظر في القضایا التالیة. ،(WMO)في مقر المنظمة  ،بسویسرا

 القضایا الرئیسیة المزمع مناقشتھا 2.

التركیز الرئیسي على فیھ لن ُینظم كمؤتمر فني عادي ینصب  (CBS-TECO)تجدر اإلشارة إلى أن ھذا المؤتمر الفني 
المبیَّنة فیما یلي من أجل تلقي  جوھریةفي ھذه الحالة على القضایا السیركز المؤتمر  إنما القضایا العلمیة والفنیة.

من تقدیم توصیات بشأن  (CBS)للجنة التابع دارة اإللتمكین فریق  (CBS)خبراء لجنة النظم األساسیة  ومشورةتعلیقات 
 .(WMO)لتعتمدھا األجھزة التنفیذیة للمنظمة  المعنیةالمقررات 

 الخاص القطاع مع والتعاون بالبیانات المتعلقة المستجدة القضایا ذلك في بما استراتیجیة، قضایا 

 عن المعلومات بأحدث األعضاء من أجل تزوید فیھا للنظر االستراتیجیة المجاالت سیركز المؤتمر الفني على بعض
 .فعاالً  تنفیذاً  اللجنة اتخذتھا التي قرراتمال تنفیذ تعزیز بغیة (WMO)للمنظمة  التابعة اإلیضاحیة والمشاریع البرامج تنفیذ

 تجعل الطقس، خدمات وتوفیر بالطقس التنبؤ في الخاص للقطاع النامي والدور الناشئة البیانات مثل المتطورة، القضایاو
 في قدماً  المضي كیفیة مناقشة أیضاً  وسیتعین .التنفیذي المجلس إلى مناسبة وتوصیاتمقررات  رفع بمكان األھمیة من

 .الخدمات تقدیم مجال في متزاید بشكل النشیط الخاص القطاع مع التكیف كیفیة سیما وال الخدمات، تقدیم استراتیجیة
 في توافق إلى التوصل بغیة القضایا ھذه بشأن اللجنة داخل والمناقشات االتصاالت تعزیز الضروري من وسیكون
 .(NMHSs)والھیدرولوجیا  الجویة لألرصاد الوطنیة للمرافق الرسمي المرجعي الصوت دعم عن فضالً  اآلراء،

الوطنیة  المرافق بین التطورات تنسیق سبل وبحث تقصي في والخاص العام القطاعین بین الشراكات وستساعد
(NMHSs) والخاص العام القطاعین بین الشراكة بمسائل المتعلقة المناقشات تساعد أن المتوقع ومن .الخاصة والقطاعات 

 بعض خالل من المتاحة ذات األھمیة الكبیرة، لطقسا رصد بیانات بعضبخصوص  الناشئة المسألة حل في أیضاً 
 .(WMO)المنظمة  أوساط مع بحریة تبادلھا یتم الوالتي  ،الخاص القطاع من الخدمات مقدمي



ANNEX 2, p. 2 

 المعلومات إدارة

 األمر وھذا. التغیرات بھذه األعضاء وإبالغ معھا، والتكیف كثب عن التغیر السریعة الجدیدة التكنولوجیات متابعة یلزم 
 نظام خالل من المتاحة المعلومات سیما وال المعلومات، إلدارة المعیاریة بالممارسات یتعلق فیما خاصة األھمیة بالغ

 (WIS)النظام  استراتیجیة تنفیذ مراقبة وكیفیة 2.0 (WIS)النظام  تنفیذ خطط تقییم المھم ومن. (WIS) المنظمة معلومات
 الوطنیة المرافق حاجة (CBS-16) األساسیة النظم للجنة عشرة السادسة الدورة حددت المثال، سبیل فعلى.  2.0

( NMHSs) ومن. الكبیرة البیانات وتطبیق المستجدة السحب تكنولوجیا مع لتتكیف التكنولوجیة نظمھا وتعدیل تحدیث إلى 
 مرفق 2.0 (WIS)النظام  تنفیذ أیضاً  یراعي أن وینبغي. األمر ھذا في ومشاركتھ الخاص القطاع دور تناول الضروري
 لإلنذار العالمي بالنظام المرتبطة (DCPC) البیانات إنتاج أو لتجمیع مركزاً  بوصفھ ،(WMO) للمنظمة التابع التحذیرات
 یجمع أن وقعتیُ  الذي (GMAS) النظام والستین، التاسعة دورتھ في التنفیذي، المجلس أید وقد. (GMAS) الجویة باألحوال
 واألعضاء المتحدة األمم منظمات مصالح یخدمموحداً  منفذاً  لیكون األعضاء من المخاطر متعددة إنذار معلومات

 .اآلخرین العالمیین والمستخدمین

 (WIGOS)للمنظمة  التابع للرصد المتكامل العالمي النظام

عامالً بحلول نھایة الفترة  (WIGOS)أن یصبح النظام  (Cg-17) الجویة لألرصاد العالمي السابع عشر المؤتمر قرر
 تنفیذاً  2019عام  في (WIGOS)العالمي  النظام لتنفیذ بھ القیام یتعین الذي العمل من الكثیر ھناك یزال المالیة الحالیة. وال

مقررات  (CBS)اللجنة  رفعالخصوص أن ت وجھ على وسیلزم .الصدد ھذا في كبیراً  دوراً  تؤدي (CBS)واللجنة  كامالً،
 األساسیة الرصد شبكة تنظیم أجل من (Cg-18)ن عشر لألرصاد الجویة موتوصیات مالئمة إلى المؤتمر العالمي الثا

 .(WIGOS)العالمي  النظام إطار في (RBON) اإلقلیمیة

 (GDPFS)والتنبؤ  البیانات لمعالجة العالمي النظام  

 (WMO ) للمنظمة تابع ومتكامل معزز نظام إلنشاء تدریجیة عملیة في الشروع تقرر ،(Cg-17 )  11  القرار بموجب 
 للطقس األول المفتوح العلمي المؤتمر استنتاجات ضوء في المستقبل، في متواصل بشكل والتنبؤ البیانات لمعالجة

) WWOSC-2014 ، ،55  المقرر وبموجب. ) 2014  أغسطس/ آب كندا، مونتلایر  ( EC-68)، معني توجیھي فریق أُنشيء 
 ،)(Cg-17 ) الجویة لألرصاد عشر السابع العالمي المؤتمر من طلب على بناء( والتنبؤ البیانات لمعالجة السلس بالنظام
 أعمال وجدول تنفیذیة خطة إعداد في الرئیسیة مھمتھ وتتمثل اإلقلیمیة، واالتحادات الفنیة اللجان من ممثلین من یتألف
 عشرة السادسة الدورة اعتمدت ذلك، فضالً عنو. (EC-69) والستین التاسعة دورتھ في التنفیذي المجلس فیھما لینظر
 یقدم الذي ،(GDPFS) والتنبؤ البیانات لمعالجة العالمي النظام بشأن الجدید المرجع (CBS-16 ) األساسیة النظم للجنة
 ھذه في (CBS) اللجنة خبراء مشاركة ویلزم. األعضاء یشغلھا التي المراكز وشبكة معیاریةال جراءاتلإل جدیداً  إطاراً 

 األھمیة ومن. بھم الخاصة والتنبؤ البیانات معالجة بنظم یتعلق فیما األعضاء عمل طریقة على أثر من لھم لما التطورات
 ،(GDPFS ) النظام بشأن الجدید للمرجع وفقاً  ،(GDPFS ) النظام تنفیذ كیفیة بشأن األعضاء إلى إرشادات تقدیم بمكان
 ،(RSMC ) الجویة لألرصاد المتخصصة اإلقلیمیة والمراكز/ (WMC) الجویة لألرصاد العالمیة المراكز شبكة إلدارة

 .الخدمات استمراریة وضمان

 القدرات تطویر

 المشاریع أو العمل، خطط أو الفنیة، القرارات تنفیذ على النامیة البلدان من العدید قدرة عدم وھي واحدة مشكلة تبقى 
 بقدر لھا فھمھا وعدم أعاله المذكورة المسائل لكافة الكافي التعرض لعدم نظراً  فعاالً  تنفیذاً  باللجنة الخاصة اإلیضاحیة

 بشأن (WebEx)بنظام  دورات تنظیم في سُینظر المشكلة، ھذه تأثیر ولتخفیف. مواردال ، فضالً عن القیود علىكافٍ 
 (WMO) المنظمة قدرات بناء في (CBS) األساسیة النظم للجنة فني مؤتمر وسیساھم. وتسجیلھا الصلة ذات المواضیع

 .والنامیة المتقدمة البلدان بین االتساع في اآلخذة الفجوة أثر من للتخفیف المجال توفیر خالل من

 الجدیدة االتجاھات وفھم المعارف اكتساب أجل من والمتقدمة النامیة البلدان من لكل مفید منبر الفني والمؤتمر 
 تفھم أن على المنظمة یساعد أنھ كما. (NMHSs)الوطنیة  للمرافق التشغیلي بالتطویر یتعلق فیما وتأثیراتھا للتكنولوجیات

 .النامیة البلدان إلى المتقدمة البلدان من التكنولوجیا نقل وییسر القدرات، بناء ضرورة األعضاء من
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 التكنولوجیة، التغیرات فھم أجل من سیما وال الفني، المؤتمر في النامیة البلدان مشاركة تعزیز أجل من الجھود وسُتبذل 
 .الخصوص وجھ على والثالث والثاني األول اإلقلیمیة االتحادات تستھدف التي والتھدیدات

 2018لعام  (CBS)وتنظیم المؤتمر الفني للجنة  الخالصاتتقدیم  3.

باللغة اإلنكلیزیة فقط. وستتاح كل المعلومات الخاصة بالمؤتمر  (CBS-TECO-2018) 2018ُیعقد المؤتمر الفني لعام س
 (CBS)للجنة  التالي البحوث، على الموقع الشبكيوخالصات البما في ذلك استمارة تقدیم ، (CBS-TECO-2018)الفني 

-https://public.wmo.int/en/events/meetings/commission-basic-systems-technical :(WMO)للمنظمة التابعة 
conference-2018 

 الموضوعات المذكورة أعاله. التي تتناوللبحوث األولویة ل (IPC) ةالدولیلجنة البرنامج  وستعطي 

تقدیم البحوث والملصقات الكاملة بالنسق المطلوب في خطاب القبول الذي ل الموعد النھائي وسُیحدد 
 األصلیةصیغتھا . وسُتنشر البحوث المقبولة للعرض ب2018آذار/ مارس  7سُیرسل إلى مؤلفي الخالصات المختارة قبل 
 .(WMO)التابعة للمنظمة  (CBS)(من دون تحریر) على الموقع الشبكي للجنة 

باستخدام  باللغة اإلنكلیزیة فقطو كلمة 300بما ال یتجاوز  وینبغي تقدیم خالصات البحوث المقترحة 
 یتجاوز أال على ممكن، وقت أقرب النسخة اإللكترونیة من استمارة التقدیم عن طریق الرابط الشبكي المذكور أعاله في

 .2018شباط/ فبرایر  23ذلك 

 (WMO) أمانة المنظمة (IPC)لجنة البرنامج الدولیة 
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