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مقدمة
الغرض من هذا املرجع
أعد هذا املرجع لنظام معلومات املنظمة (مطبوع املنظمة
-1
رقم  )1060لكفالة االنتظام والتوحيد املناسبني في املمارسات
واإلجراءات واملواصفات املتعلقة بالبيانات ،واملعلومات،
واالتصاالت املستخدمة بني أعضاء املنظمة ( )WMOفي تشغيل
نظام معلومات املنظمة في دعمه لرسالة املنظمة .ويحدد مرجع
نظام معلومات املنظمة ،املمارسات واإلجراءات واملواصفات
املعيارية (والتي مت إبرازها باستخدام كلمة «يجب») التي تتخذ
صيغة ملزمة في القرار الفني ،يجب على أعضاء املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية اتباعها أو تنفيذها طبق ًا للمادة  9من االتفاقية.
كما يحدد املرجع املمارسات ،واإلجراءات ،واملواصفات املوصى
بها (والتي مت إبرازها باستخدام كلمة «ينبغي») التي يشجع
األعضاء على االمتثال لها.

ويرد مرجع نظام معلومات املنظمة في املرفق السابع من
-2
املجلد األول لالئحة الفنية (مطبوع املنظمة رقم ( ،)49املعايير
العامة في األرصاد اجلوية واملمارسات املوصي باتباعها) ،حيث
يذكر أن نظام معلومات املنظمة أعد ويجري العمل به وفق ًا
للممارسات ،واإلجراءات ،واملواصفات الواردة في مرجع نظام
معلومات املنظمة.
ونظراً إلى أن نظام معلومات املنظمة يغطي جميع
-3
مجاالت التخصص املتصلة باملنظمة ( ،)WMOفإن كثيراً من
املمارسات واإلجراءات واملواصفات األخرى املتبعة في املنظمة
تتداخل مع نظام معلومات املنظمة .ويرد التعريف األساسي لهذه
املمارسات واإلجراءات واملواصفات في املطبوعات النوعية اخلاصة
بكل منها ،كمرجع النظم العاملية ملعاجلة البيانات والتنبؤ (مطبوع
املنظمة رقم  ،)485ومرجع نظم الرصد العاملية (مطبوع املنظمة
رقم  ،)488وغيرهما من الوثائق ذات الصلة بنظام معلومات
املنظمة والواردة في التذييل ألف.

اجلزء األول

التنظيم واملسؤوليات
1.1

تنظيم نظام معلومات املنظمة

 1.1.1متشي ًا مع املرفق ألف  3 -من املجلد األول من الالئحة
الفنية (مطبوع املنظمة رقم  ،)49يجب تصنيف املراكز التي
يقوم بتشغيلها أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمات
املتعاونة معهم باعتبارها أحد األنواع الثالثة ملراكز نظام معلومات
املنظمة التي متثل البنية األساسية الرئيسية لهذا النظام:
(أ) املراكز العاملية لنظام املعلومات ()GISCs؛
(ب) مراكز جتميع البيانات أو النواجت ()DCPCs؛
(ج) املراكز الوطنية (.)NCs
وميكن الرجوع إلى اجلزء الثالث للتعرف على الوظائف املميزة
لألنواع الثالثة ملراكز نظام معلومات املنظمة (املراكز العاملية لنظام
املعلومات ،ومراكز جتميع البيانات أو النواجت ،واملراكز الوطنية).
 1.1.2يجب أن يضطلع كل ممثل دائم لدى املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية مبسؤولية إصدار التراخيص ملستخدمي نظام
معلومات املنظمة .وميكن تفويض السلطة في إدارة العملية.
1.2

االمتثال للوظائف املطلوبة من نظام معلومات املنظمة

يجب على مراكز نظام معلومات املنظمة االمتثال للوظائف
املطلوبة من النظام .ويعد مرجع نظام معلومات املنظمة مبثابة
تعليمات للممارسات واإلجراءات واملواصفات اخلاصة بهذا
النظام ،وتكملها معلومات إضافية عن املمارسات واإلجراءات
واملواصفات اخلاصة بوظائف النظام احملددة في الدليل اإلرشادي
لنظام معلومات املنظمة (مطبوع املنظمة رقم .)1061
1.3

التفاعل بني مراكز نظام معلومات املنظمة

يجب أن ترتبط املراكز العاملية لنظام املعلومات فيما بينها
من خالل الشبكة األساسية لنظام معلومات املنظمة ،القائمة
على شبكة االتصاالت الرئيسية .ويجب أن تتدفق البيانات،
والنواجت ،والبيانات الشرحية إلى املراكز العاملية لنظام
املعلومات من مراكز جتميع البيانات أو النواجت ومن املراكز
الوطنية الداخلة في نطاق مسؤوليتها .ويجب أن تربط
شبكات املناطق لتوصيل بيانات األرصاد اجلوية كل مركز
عاملي لنظام معلومات مبراكز جتميع البيانات أو النواجت واملراكز
الوطنية الداخلة في نطاق مسؤوليتها .وميكن أن تشمل أي
شبكة من شبكات املناطق لتوصيل بيانات األرصاد اجلوية
شبكات إقليمية متعددة لالتصاالت في مجال األرصاد اجلوية
( )RMTNsوأجزاء منها.
1.4

تنفيذ نظام معلومات املنظمة

يجب تنفيذ نظام معلومات املنظمة من خالل عمليتني
متوازيتني .تتمثل العملية األولى في التطور املستمر للنظام

العاملي لالتصاالت للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .ويركز
هذا اجلزء على التحسني املستمر لتقدمي البيانات والنواجت
واخلدمات التي تتأثر بالتوقيت وبطبيعة املهمة ،مبا في ذلك
اإلنذارات .وتوسع العملية الثانية لنظام معلومات املنظمة
من نطاق خدمات املنظمة من خالل مرافق اكتشاف البيانات
والنفاذ إليها واسترجاعها ،باإلضافة إلى تقدمي البيانات
بطريقة تتسم باملرونة وفي الوقت املناسب.
1.5

وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها

وفق ًا للمتطلبات الواردة في املرفق ألف  3 -من املجلد األول من
الالئحة الفنية (مطبوع املنظمة رقم  ،)49يجب أن يقوم نظام
معلومات املنظمة على أساس كتالوجات حتتوي على بيانات
شرحية تصف البيانات والنواجت املتوافرة في املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ،باإلضافة إلى بيانات شرحية تصف خيارات
النشر والنفاذ .ويجب أن تكون وظيفة الكشف عن البيانات،
والنفاذ إليها ،واسترجاعها في نظام معلومات املنظمة هي
املهمة األولى للكتالوج الشامل للنظام الذي حتتفظ به كافة
مراكز النظام بطريقة مشتركة.
1.6

عناصر املتانة واملوثوقية

املتانة الفائقة ملكونات نظام معلومات املنظمة وإمكانية
االعتماد عليها أمر بالغ األهمية لتشغيل النظام .ويجب
تقييم مؤشرات األداء ضمن إجراءات اختيار مراكز نظام
معلومات املنظمة .ويجب أن يشمل هذا التقييم كفالة تلبية
تدفق محتوى البيانات باستخدام تكنولوجيات شبكات نظام
معلومات املنظمة ملتطلبات األمن ،واالستيقان ،واملوثوقية.
ويرد في هذا املرجع حتديد لبعض جوانب مستويات اخلدمة.
1.7

خدمات اجلمع والنشر

 1.7.1يجب أن يقدم نظام معلومات املنظمة ثالثة أنواع من
خدمات اجلمع والنشر:
(أ) اخلدمة الروتينية جلمع ونشر البيانات التي تتأثر بشدة
بالتوقيت وبطبيعة العملية :تقوم هذه اخلدمة على آلية
«دفع» آنية تشمل البث املتعدد الوسائط واإلذاعة؛
وتُنفذ من خالل وسائل اتصال مخصصة توفر نوعية
مضمونة من اخلدمة؛
(ب) خدمة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها:
تقوم هذه اخلدمة على آلية «سحب» تشمل الطلب/الرد
وتتضمن وظائف إدارة البيانات ذات الصلة؛ وتنفذ من
خالل اإلنترنت؛
(ج) خدمة تقدمي البيانات والنواجت في الوقت املناسب :تقوم
هذه اخلدمة على آلية «دفع» بالطريقة املؤجلة؛ وتنفذ من

I-2

مرجع نظام معلومات املنظمة
خالل مزيج من وسائل االتصال املخصصة وخدمات
اتصال البيانات العامة ،وبخاصة اإلنترنت.

واإلنذار التي تخص املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في الوقت
املناسب.

 1.7.2يجب أن يدعم نظام معلومات املنظمة الشبكة
االفتراضية ملواجهة جميع املخاطر التابعة للمنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية بطريقة تكفل التبادل السريع واآلمن واملوثوق
به للمعلومات املتعلقة بالتنبيه واإلنذار ،مبا في ذلك التوصية
 X.1303لالحتاد الدولي لالتصاالت (بروتوكول اإلنذار
املشترك).

 1.7.3هدف اخلدمة العاملية املتكاملة لنشر البيانات التابعة
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )IGDDSهو كفالة تعريف
بيانات ونواجت الرصد الفضائية التي تلبي احتياجات برامج
املنظمة ،في إطار نظام معلومات املنظمة ،وتعميمها التشغيلي
بكفاءة .ويجب أن تظل اخلدمة العاملية املتكاملة لنشر البيانات
التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عنصر ًا مهم ًا من عناصر
هذا النظام ،وبصفة رئيسية من أجل تبادل ونشر البيانات
والنواجت التي تقوم بتخليقها نظم الرصد الفضائية.

مالحظة :تشمل الشبكة االفتراضية ملواجهة جميع املخاطر كل
الترتيبات الفنية والتشغيلية الالزمة ملعاجلة وتقدمي معلومات التنبيه

اجلزء الثاني

إجراءات تعيني مراكز نظام معلومات املنظمة
2.1

معلومات عامة

 2.1.1يعتمد إنشاء وتشغيل نظام معلومات املنظمة على اضطالع
أعضاء املنظمة واملنظمات ذات الصلة باألدوار الوظيفية للمراكز
العاملية لنظام املعلومات ،ومراكز جتميع البيانات أو النواجت ،واملراكز
الوطنية .وتعتمد إجراءات اختيار مراكز نظام معلومات املنظمة على
البنية الوظيفية للنظام ومواصفات االمتثال له املتفق عليها.
 2.1.2وفق ًا للمتطلبات الواردة في املرفق ألف  3 -من املجلد
األول من الالئحة الفنية (مطبوع املنظمة رقم  ،)49ينظر املؤمتر
واملجلس التنفيذي في تعيني املراكز العاملية لنظام املعلومات،
ومراكز جتميع البيانات أو النواجت بناء على توصيات جلنة النظم
األساسية .ويشمل إعداد توصيات جلنة النظم األساسية التشاور
والتنسيق مع اللجان الفنية املعنية املسؤولة عن برامج املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية والبرامج الدولية املعنية املتصلة بها
واالحتادات اإلقليمية وفق مقتضى احلال.
مالحظة :األفرقة ذات الصلة التي ينشئها املجلس التنفيذي لها دور في
عملية تعيني املراكز العاملية لنظام املعلومات ،ومراكز جتميع البيانات أو
النواجت ،وفق ًا لوالية كل منها.
2.2

عملية تعيني مركز عاملي لنظام املعلومات ()GISC

2.2.1

عرض عام

يجب أن تتكون عملية تعيني املركز العاملي لنظام املعلومات من
أربع خطوات:
( )1بيان متطلبات نظام معلومات املنظمة؛
( )2عرض خدمة مقدم من عضو إلنشاء مركز عاملي محتمل
لنظام املعلومات؛
( )3إثبات قدرات املركز العاملي لنظام املعلومات؛
( )4تعيني املركز العاملي لنظام املعلومات.
2.2.2

بيان متطلبات نظام معلومات املنظمة

يجب أن توضح اللجان الفنية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية والهيئات األخرى املمثلة للبرامج املشاركة ،مبا فيها
الهيئات اإلقليمية ،احتياجاتها من خدمات نظام معلومات
املنظمة مع استعراضها بصفة منتظمة .وتقوم جلنة النظم
األساسية بتجميع كل املتطلبات ذات الصلة واستعراضها
بصفة منتظمة ،وإبالغ املجلس التنفيذي بها.
2.2.3

عرض خدمة مقدم من عضو إلنشاء مركز عاملي
محتمل لنظام املعلومات

 2.2.3.1ميكن لعضو باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية التقدم
بطلب لتعيني مركز ما مركز ًا عاملي ًا لنظام املعلومات التي تشكل

البنية األساسية الرئيسية لنظام معلومات املنظمة .ويجب أن
يشمل عرض اخلدمة ما يلي:
(أ) بيان امتثال لوظائف نظام معلومات املنظمة املطلوبة؛
(ب) مقترح بنطاق املسؤولية عن تقدمي خدمات نظام
معلومات املنظمة؛
(ج) التزام رسمي من املمثل الدائم للعضو بتقدمي هذه
اخلدمات بصفة روتينية واستمرارها مع مرور الوقت.
 2.2.3.2ويجب توجيه عرض اخلدمة إلى املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية .ويجب أن تقوم جلنة النظم األساسية،
بالتشاور مع االحتاد اإلقليمي املعني (االحتادات اإلقليمية
املعنية) ،بتحليل عرض اخلدمة املقترح من حيث متطلبات نظام
معلومات املنظمة واالمتثال لوظائف ومواصفات املركز العاملي
لنظام املعلومات ،وصياغة توصية.
2.2.4

إثبات قدرات املركز العاملي لنظام املعلومات ()GISC

 2.2.4.1يجب أن يعرض العضو الذي يتقدم بعرض إلنشاء
مركز عاملي لنظام املعلومات على جلنة النظم األساسية قدرات
املركز املقترح على تقدمي خدمات نظام معلومات املنظمة
للمستخدمني املعتمدين تتسم باملوثوقية واجلودة املطلوبتني.
ويجب إثبات االمتثال ملا يلي:
(أ) وظائف اجلمع اآلني للبيانات والنواجت ونشرها؛
(ب) اخلدمات غير اآلنية املتعلقة بالطلبات؛
(ج) وظائف التخزين للمجموعة املطلوبة من البيانات
والنواجت وكتالوجات البيانات الشرحية احملدثة ذات
الصلة بها؛
(د) وظائف التنسيق مع املراكز العاملية لنظام املعلومات
األخرى والتخطيط خلدمات املساندة املتبادلة؛
(ﻫ) االلتزام مبعايير نظام معلومات املنظمة والسياسات
وحقوق النفاذ ذات الصلة واملتعلقة بتبادل البيانات.
 2.2.4.2ويجب أن يقدم املمثل الدائم للعضو الذي يقوم
بتشغيل املركز العاملي لنظام املعلومات التزام ًا رسمي ًا وجدو ًال
زمني ًا لتنفيذ املركز العاملي لنظام املعلومات وتقدمي خدمات هذا
املركز وفق ًا للعرض.
 2.2.4.3وبعد إثبات قدرات املركز العاملي لنظام املعلومات
املرشح ،يجب على جلنة النظم األساسية أن تقدم للمؤمتر أو
املجلس التنفيذي توصيتها بشأن تعيني املركز.
2.2.5

املراكز العاملية املعينة لنظام املعلومات

ترد في املرفق باء من هذا املرجع لنظام معلومات املنظمة قائمة
باملراكز العاملية لنظام املعلومات في صورتها املعتمدة من قبل املؤمتر
أو املجلس التنفيذي.
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2.3

إجراءات تعيني مركز لتجميع البيانات أو النواجت

2.3.1

عرض عام

قررت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن يخدم نظام معلومات
املنظمة جميع برامج املنظمة والبرامج الدولية املتصلة بها ومن
ثم يجب على كل مركز يتم إنشاؤه تنفيذ الوظائف املطلوبة
من هذا النظام .ويجب أن تصدر جلنة النظم األساسية توصيتها
بشأن طريقة تصنيف هذه املراكز باعتبارها مراكز لتجميع
البيانات أو النواجت تتبع نظام معلومات املنظمة.
2.3.2

اإلجراءات

تتكون إجراءات اختيار مركز جتميع البيانات أو النواجت من
ثالث خطوات :
( )1عرض تقدمي خدمة من مركز محتمل لتجميع البيانات
أو النواجت؛
( )2إثبات قدرات مركز جتميع البيانات أو النواجت؛
( )3تعيني مركز جتميع البيانات أو النواجت.
2.3.3

عرض تقدمي خدمة من مركز محتمل لتجميع البيانات
أو النواجت

 2.3.3.1ينبغي أن يضطلع أي مركز يتم إنشاؤه حتت والية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أو أي برنامج دولي متصل باملنظمة،
و/أو احتاد إقليمي بالوظائف املطلوبة من مركز جتميع البيانات
أو النواجت .ومن ثم ،يجب أن تنظر اللجنة الفنية املعنية و/أو
االحتاد اإلقليمي في عروض تقدمي اخلدمة املقدمة من األعضاء
إلنشاء مراكز محتملة لتجميع البيانات أو النواجت ،كما يجب
عليها املصادقة على إنشاء هذه املراكز.
 2.3.3.2بعد ذلك يقدم عرض تقدمي اخلدمة من املركز املرشح
لتجميع البيانات أو النواجت إلى جلنة النظم األساسية .ويجب أن
تقوم اللجنة بتحليل االمتثال للوظائف واملواصفات املطلوبة من
مركز جتميع البيانات أو النواجت وصياغة توصية.
2.3.4

إثبات قدرات مراكز جتميع البيانات أو النواجت

 2.3.4.1يطلب من األعضاء املتقدمني بعروض إلنشاء مراكز
لتجميع البيانات أو النواجت ( )DCPCأن يثبتوا للجنة النظم
األساسية قدرات املراكز املقترحة على تقدمي خدمات نظام
معلومات املنظمة امتثا ًال لوظائف مراكز جتميع البيانات أو
النواجت ومسؤولياتها ،مبا في ذلك املزامنة واالتصاالت املالئمة
باملركز العاملي لنظام املعلومات الذي ترتبط به .ويجب إثبات
االمتثال ،حيث ينطبق ذلك ،فيما يتعلق مبا يلي :الوظائف
اآلنية لنشر البيانات والنواجت؛ الوظائف غير اآلنية للطلبات:

توفير كتالوجات البيانات الشرحية احملدثة ذات الصلة؛ وظائف
التنسيق واملزامنة مع املركز العاملي لنظام املعلومات الذي يرتبط
به املركز؛ االلتزام مبعايير نظام معلومات املنظمة والسياسات
وحقوق النفاذ ذات الصلة واملتعلقة بتبادل البيانات.
 2.3.4.2وبعد قبول إثبات قدرات مركز لتجميع البيانات أو
النواجت ،يجب على جلنة النظم األساسية أن تقدم للمؤمتر أو
املجلس التنفيذي توصيتها بشأن تعيني املركز.
2.3.5

مراكز جتميع البيانات أو النواجت ( )DCPCاملعينة

ترد في املرفق باء من هذا املرجع لنظام معلومات املنظمة قائمة
مراكز جتميع البيانات أو النواجت في صورتها املعتمدة من قبل املؤمتر
أو املجلس التنفيذي .ويشمل البيان اخلاص بكل مركز من هذه
املراكز اسم املركز العاملي لنظام املعلومات املرتبط به.
2.4

إجراءات تعيني مركز وطني ()NC

2.4.1

معلومات أساسية

وفق ًا للمتطلبات الواردة في املرفق ألف  3 -من املجلد األول من
الالئحة الفنية (مطبوع املنظمة رقم  ،)49يجب على كل مركز من
املراكز الوطنية استخدام نظام معلومات املنظمة لتقدمي البيانات
والنواجت ،وفق ًا ملسؤولياته البرنامجية .ويجب تقدمي هذه البيانات
والنواجت مع البيانات الشرحية املرتبطة بها ،وفق ًا ملمارسات
وإجراءات ومواصفات نظام معلومات املنظمة .ويجب أن يشارك
كل مركز من املراكز الوطنية على النحو الذي يالئمه ،في املراقبة
املتصلة بأداء النظام.
2.4.2

اإلجراءات

يقوم كل عضو في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بإبالغ
املنظمة باالسم واملوقع احلاليني لكل مركز من مراكزه التي يتم
اختيارها كمراكز وطنية .ويجب على جلنة النظم األساسية،
مبشاركة من االحتادات اإلقليمية املعنية ،ومبساعدة من أمانة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،استعراض اختيارات العضو،
لكفالة تقدمي الدعم لكل مركز وطني من مركز عاملي لنظام
املعلومات ،أو مركز لتجميع البيانات أو النواجت ،أو مركز
وطني آخر.
2.4.3

املركز الوطني املعني

يجب إدراج املراكز الوطنية التي يختارها األعضاء في قائمة
مراكز نظام معلومات املنظمة في املرفق باء من هذا املرجع
لنظام معلومات املنظمة .ويشمل البيان اخلاص بكل مركز من
املراكز الوطنية اسم املركز العاملي لنظام املعلومات املرتبط به.

اجلزء الثالث

وظائف نظام معلومات املنظمة
3.1

األدوار في وظائف نظام معلومات املنظمة
واستعراضها

يجب أن يعني النطاق الوظيفي واحلجم املادي لنظام معلومات
املنظمة من خالل عملية مستمرة للتعرف على احتياجات
املستخدمني للنظام ،مبا في ذلك نوعية اخلدمة مبا يكفل استمرار
استجابة النظام الحتياجات البرامج املشمولة بالدعم في
الوقت احلاضر في املستقبل .ويجب أن تشارك جميع البرامج
املشمولة بالدعم واللجان الفنية في هذه العملية ،التي يجب
أن تكون جزء ًا من استعراضات االحتياجات العامة للمنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية.
3.2

قائمة وظائف نظام معلومات املنظمة

 3.2.1تقدم مراكز نظام معلومات املنظمة دعم ًا جماعي ًا
لوظائف نظام معلومات املنظمة الرئيسية املدرجة في القائمة
التالية:
(أ) جمع الرصدات ،وتوليد النواجت ،وتخليق البيانات
الشرحية ،وحفظ املعلومات؛
(ب) إسناد األدوار للمستخدمني؛
(ج) حفظ وعرض كتالوج اخلدمات واملعلومات؛
(د) الترخيص للمستخدمني بالنفاذ إلى املعلومات؛
(ﻫ) تقدمي املعلومات للمستخدمني (الداخليني واخلارجيني)؛
(و) إدارة أداء النظام.
مالحظة :يعنى نظام معلومات املنظمة باجلوانب املتعلقة بإدارة البيانات
واالتصاالت ولكن احملتوى الفعلي للبيانات والنواجت يخرج عن نطاق
النظام نفسه .فهذا احملتوى هو موضوع يخص البرنامج احملدد املشمول
بالدعم.

 3.2.2ويرد وصف للوصالت البينية املوحدة املطلوبة لهذه
الوظائف في املواصفات الفنية لنظام معلومات املنظمة (القسم
الرابع من هذا املرجع لنظام معلومات املنظمة).
3.3

البنية الوظيفية لنظام معلومات املنظمة

مالحظة :يشير الدليل اإلرشادي لنظام معلومات املنظمة (مطبوع املنظمة
رقم  )1061في اجلزء  4.3إلى املراجع اخلاصة بالبنية الوظيفية للنظام ،التي
ترد كتوجيهات مكملة ملراكز نظام معلومات املنظمة في وثيقة فنية.

تدفق البيانات فيما بني وظائف نظام معلومات
3.4
املنظمة
مالحظة :يرد في الدليل اإلرشادي لنظام معلومات املنظمة (مطبوع

املنظمة رقم  )1061في اجلزء  ،4.4كتوجيهات مكملة ملراكز نظام
معلومات املنظمة ،منوذج لتدفق البيانات في البنية الوظيفية لنظام
معلومات املنظمة للوظائف املطلوبة من النظام ،يوضح إمكانية تنفيذ
الوظائف الرئيسية لنظام معلومات املنظمة.

3.5

املتطلبات الوظيفية للمركز العاملي لنظام املعلومات

3.5.1

معلومات عامة

مالحظة :تشمل عبارة «املعلومات املعدة للتبادل العاملي» املعلومات
التي تتأثر بالوقت والتي تتأثر بالتشغيل (البيانات والنواجت) .وتشمل
هذه املعلومات «البيانات احليوية» وجزءاً من «البيانات اإلضافية» ،على
النحو احملدد في القرار  )Cg-XIII( 25والقرار .)Cg-XII( 40
3.5.2

استالم املعلومات من منطقة املركز العاملي لنظام
املعلومات

 3.5.2.1يجب أن يستلم كل مركز من املراكز العاملية
لنظام املعلومات املعدة للتبادل العاملي من املراكز الوطنية
ومراكز جتميع البيانات أو النواجت داخل املنطقة التي تقع حتت
مسؤوليتها .ويلتقي هذا املتطلب أيض ًا مع متطلب الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها في نظام معلومات املنظمة
املشار إليه فيما يلي.
 3.5.2.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2لنظام معلومات املنظمة –
املواصفة الفنية ( 1 -حتميل البيانات الشرحية املتعلقة بالبيانات
والنواجت) ،و ،4.3نظام معلومات املنظمة – املواصفة الفنية 2 -
(حتميل البيانات والنواجت).
3.5.3

تبادل املعلومات مع املراكز العاملية األخرى لنظام
املعلومات ()GISCs

 3.5.3.1يجب على كل مركز عاملي لنظام املعلومات جمع هذه
املعلومات من منطقته وتبادلها مع املراكز العاملية األخرى لنظام
املعلومات بحيث يحصل كل مركز على معلومات مشتركة.
 3.5.3.2ينبغي أن تستخدم املراكز العاملية لنظام املعلومات
شبكة االتصاالت الرئيسية واآلليات املتعاونة املرتبطة بها
لتحقيق التبادل بكفاءة ودون مساس بأداء أي مركز عاملي آخر
لنظام املعلومات.
 3.5.3.3انظر أيض ًا القسم  ،4.4نظام معلومات املنظمة –
املواصفة الفنية ( 3 -إضفاء الطابع املركزي على البيانات املوزعة
على املستوى العاملي).
3.5.4

نشر املعلومات في منطقة املركز العاملي لنظام
املعلومات

 3.5.4.1يجب على كل مركز عاملي لنظام املعلومات نقل
املعلومات إلى املراكز الوطنية ومراكز جتميع البيانات أو النواجت
داخل املنطقة التي تقع في نطاق مسؤوليته ،مبا في ذلك،
املعلومات املعدة للتبادل العاملي ودون االقتصار عليها.

مرجع نظام معلومات املنظمة
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 3.5.4.2انظر أيض ًا األقسام  ،4.11نظام معلومات املنظمة –
املواصفة الفنية ( 10 -تنزيل امللفات من خالل شبكات
مخصصة)؛  ،4.12نظام معلومات املنظمة – املواصفة الفنية -
( 11تنزيل امللفات من خالل شبكات غير مخصصة)؛ ،4.13
نظام معلومات املنظمة – املواصفة الفنية – ( 12تنزيل امللفات من
خالل وسائل أخرى).
3.5.5

االحتفاظ بذاكرة مؤقتة مدتها  24ساعة

 3.5.5.1يجب على كل مركز عاملي لنظام املعلومات االحتفاظ
باملعلومات املعدة للتبادل العاملي ملدة  24ساعة على األقل مع
إتاحتها من خالل آليات الطلب/الرد (“السحب”) في
املنظمة .ويلتقي هذا املتطلب مع متطلب الكشف عن البيانات
والنفاذ إليها واسترجاعها في نظام معلومات املنظمة (انظر
الفقرة .)3.5.6
 3.5.5.2انظر أيض ًا األقسام  ،4.4املواصفة الفنية  3 -لنظام
معلومات املنظمة (إضفاء الطابع املركزي على البيانات املوزعة
على املستوى العاملي)؛  ،4.5املواصفة الفنية –  4لنظام معلومات
املنظمة (االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتحديد هوية املستخدم
ودوره)؛  ،4.6املواصفة الفنية –  5لنظام معلومات املنظمة (وجهة
النظر املوحدة للمعلومات املوزعة املتعلقة بتحديد الهوية والدور).
3.5.6

الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها

 3.5.6.1لدعم وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام
املعلومات االحتفاظ بالقدرة على النفاذ إلى كتالوج شامل
للمعلومات وتوفيرها في جميع برامج املنظمة التي يضمها
نظام معلومات املنظمة .ويشمل هذا ،املعلومات املعدة للتبادل
العاملي دون أن يقتصر عليها .ولتلبية املتطلب الوظيفي
للكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها ،يلزم أن
تقدم املراكز العاملية لنظام املعلومات الدعم ،بطرائق تفاعلية
وبحسب املجموعات ملا يلي :حتميل البيانات الشرحية،
وتغييرها ،وإلغاؤها؛ كشف املستخدم عن البيانات الشرحية؛
نفاذ املستخدم إلى البيانات الشرحية؛ وحتقيق تزامن كتالوج
البيانات الشرحية الشامل لنظام معلومات املنظمة مع املراكز
العاملية األخرى لنظام املعلومات.
 3.5.6.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.9املواصفة الفنية –  8لنظام
معلومات املنظمة (البحث في كتالوج وظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها) ،و ،4.10املواصفة الفنية
  9لنظام معلومات املنظمة (وجهة النظر املوحدة لكتالوجاتالبيانات الشرحية املوزعة لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها).
3.5.7

االتصال بشبكة البيانات في املركز العاملي لنظام
املعلومات

يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام املعلومات توفير
االتصال – على مدار الساعة – بشبكات االتصال العامة

واملخصصة وبالقدرة الكافية لالضطالع مبسؤولياته العاملية
واإلقليمية .وينبغي لكل مركز من املراكز العاملية لنظام املعلومات
أن يكفل املستوى املالئم من التوافر والقدرة لكل مرفق اتصاالت
يستخدم لدعم نظام معلومات املنظمة ،ليشمل ،وفق احلاجة،
ترتيبات التوجيه واملساندة .كما ينبغي لكل مركز من املراكز
العاملية لنظام املعلومات أن يبرم اتفاقات بشأن مستوى اخلدمة مع
اجلهات التي توفر له وصالت االتصاالت واألجهزة املرتبطة بها.
3.5.8

تنسيق االتصاالت في منطقة املركز العاملي لنظام
املعلومات

يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام املعلومات أن
ينسق مع املراكز املوجودة داخل املنطقة التي تقع حتت مسؤوليته
بنية أساسية لالتصاالت في نظام معلومات املنظمة ميكنها تلبية
متطلبات النظام فيما يتعلق بتبادل املعلومات داخل املنطقة.
وفي حالة وجود اتفاقات عاملية و/أو إقليمية خاصة ،ميكن للمركز
العاملي لنظام املعلومات أن يقدم الدعم أيض ًا لتبادل معلومات من
نظام معلومات املنظمة متفق عليها تتأثر بالوقت وبالتشغيل مع
مناطق أخرى .و ُتشغل البنية األساسية لالتصاالت من خالل
تكنولوجيات وخدمات مختلفة (من قبيل اإلنترنت وتوزيع
البيانات باالستناد إلى السواتل وشبكات البيانات املخصصة)
مبا يتفق مع متطلبات القدرات واملوثوقية.
3.5.9

ترتيبات استعادة اخلدمات في املركز العاملي لنظام
املعلومات

يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام املعلومات أن
يقوم بتنفيذ وتشغيل اإلجراءات والترتيبات املالئمة لكفالة
سرعة استعادة أو مساندة خدماته الرئيسية في حالة حدوث
عطل .كما يجب على كل مركز أن يتخذ الترتيبات التي
تكفل اضطالع مركز عاملي آخر لنظام املعلومات بخدماته
الرئيسية في حالة حدوث عطل يشل قدرة النظام .ويجب على
كل مركز من املراكز العاملية لنظام املعلومات أن يتخذ الترتيبات
الالزمة الضطالع مركز آخر بخدماته األساسية في حالة توقف
املوقع بالكامل عن العمل (مثالً ،مركز خارج املوقع لإلنعاش من
الكوارث) أو املساندة اجلزئية في احلاالت األخرى التي تؤثر في
وظائف نظام معلومات املنظمة داخل املركز العاملي لنظام املعلومات.
3.5.10

مراقبة أداء املركز العاملي لنظام املعلومات

 3.5.10.1يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام
املعلومات أن يشارك في مراقبة أداء نظام معلومات املنظمة ،مبا
في ذلك مراقبة جمع وتوزيع البيانات والنواجت املعدة للتبادل
العاملي .كما يجب على كل مركز من املراكز العاملية لنظام
املعلومات أن يقوم بصفة روتينية بإبالغ املراكز العاملية األخرى
لنظام املعلومات وأمانة املنظمة باملعلومات املتعلقة بحالة وأداء
االتصال مبراكز نظام معلومات املنظمة في منطقته ،مبا في ذلك
القدرة والتكنولوجيا املستخدمة (مثالً ،اإلنترنت ،وتوزيع
البيانات الفضائية ،وشبكة البيانات املخصصة) .ويجب على
جلنة النظم األساسية استعراض حالة وأداء املراكز العاملية لنظام
املعلومات واإلبالغ عنها مبساعدة أمانة املنظمة.

اجلزء الثالث
 3.5.10.2ينبغي أن تشمل مراقبة جمع ونشر معلومات نظام
معلومات املنظمة (البيانات والنواجت) ،وفق مقتضى احلال ،املراقبة
املتكاملة للمراقبة العاملية للطقس ( )WWWوعمليات املراقبة
األخرى املتصلة بالبرامج.
 3.5.10.3انظر أيض ًا القسم  ،4.16املواصفة الفنية -
معلومات املنظمة – (اإلبالغ عن نوعية اخلدمة).
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3.6

املتطلبات الوظيفية ملركز جتميع البيانات أو النواجت
()DCPC

3.6.1

معلومات عامة

مالحظة :يستخدم مصطلح املعلومات مبعناه العام ويشمل البيانات
والنواجت.

يجب حتديد متطلبات األداء واملتطلبات الوظيفية احملددة
ملركز معني لتجميع البيانات أو النواجت ( )DCPCمن قبل
البرنامج املشمول بدعم املركز .ويجب على مراكز جتميع
البيانات أو النواجت ( )DCPCsالتي تقدم الدعم لبرامج ذات
مسؤوليات تتأثر باملهمة ،وبخاصة البرامج املكلفة مبهام
تتعلق بسالمة األرواح أن حتافظ على مستوى مرتفع من
موثوقية التشغيل ،مبا في ذلك االتصاالت الالزمة .ويجب
على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو النواجت DCPC
تقدمي البيانات الشرحية التي تصف املعلومات التي يتيحها
من خالل الكتالوج الشامل لنظام معلومات املنظمة ،ويجب
عليه توفير النفاذ إلى هذه املعلومات ،ويجب عليه املشاركة
في مراقبة األداء العام لنظام معلومات املنظمة (.)WIS
3.6.2

جمع املعلومات من منطقة مركز جتميع البيانات أو
النواجت

 3.6.2.1يجب على مركز جتميع البيانات أو النواجت
( ،)DCPCومبا يالئم دوره البرنامجي ،أن يجمع املعلومات
املراد توزيعها على املراكز الوطنية ( )NCداخل املنطقة التي
تقع حتت مسؤوليته (أي املجموعات اإلقليمية).
 3.6.2.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية –  2لنظام معلومات املنظمة – (حتميل
البيانات والنواجت).
3.6.3

جمع املعلومات ذات الصلة بالبرنامج

 3.6.3.1يجب على مركز جتميع البيانات أو النواجت (،)DCPC
ومبا يالئم دوره البرنامجي ،جتميع البيانات والنواجت احملددة ذات
الصلة ببرنامجه.
 3.6.3.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية  2 -لنظام معلومات املنظمة (حتميل البيانات
والنواجت).

3.6.4

III-3

دعم إنتاج املعلومات ذات الصلة بالبرنامج

 3.6.4.1يجب على مركز جتميع البيانات أو النواجت ،ومبا يالئم
دوره البرنامجي ،توفير إدارة البيانات واتصاالت البيانات
املناسبة لدعم إنتاج البيانات والنواجت اإلقليمية أو املتخصصة.
 3.6.4.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية  2 -لنظام معلومات املنظمة (حتميل
البيانات والنواجت).
3.6.5

توفير املعلومات املطلوب تبادلها على املستوى العاملي

 3.6.5.1يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت ،ومبا يالئم دوره البرنامجي ،تقدمي املعلومات املعدة
للتبادل العاملي للمركز العاملي لنظام املعلومات.
 3.6.5.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية –  2لنظام معلومات املنظمة – (حتميل
البيانات والنواجت).
3.6.6

نشر املعلومات

 3.6.6.1يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت ،ومبا يالئم دوره البرنامجي ،نشر املعلومات األخرى
غير املعلومات املعدة للتبادل العاملي.
 3.6.6.2انظر أيض ًا األقسام  ،4.11املواصفة الفنية  10 -لنظام
معلومات املنظمة (تنزيل امللفات من خالل الشبكات املخصصة)؛
و ،4.12املواصفة الفنية  11 -لنظام معلومات املنظمة (تنزيل
امللفات من خالل الشبكات غير املخصصة)؛ و ،4.13املواصفة
الفنية  12 -لنظام معلومات املنظمة (تنزيل امللفات من خالل
وسائل أخرى).
 3.6.7توفير النفاذ إلى املعلومات
 3.6.7.1يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت ( )DCPCتقدمي الدعم الالزم للنفاذ إلى نواجته من خالل
آلية املنظمة للطلب/الرد (“السحب”) بطريقة مالئمة.
 3.6.7.2انظر أيض ًا األقسام  ،4.5املواصفة الفنية –  4لنظام
معلومات املنظمة (االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتحديد هويات
املستخدمني وأدوارهم)؛ و ،4.7املواصفة الفنية –  6لنظام
معلومات املنظمة (االستيقان من املستخدم)؛ و ،4.8املواصفة
الفنية  7 -لنظام معلومات املنظمة (الترخيص بدور املستخدم).
 3.6.8وصف املعلومات باستخدام البيانات الشرحية
 3.6.8.1يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت وصف بياناته ونواجته وفق ًا ملعيار متفق عليه للبيانات
الشرحية للمنظمة ،وتوفير النفاذ إلى كتالوج البيانات والنواجت
هذا ،وتوفير هذه البيانات الشرحية بالشكل املالئم للمراكز
األخرى ،وبخاصة للمركز العاملي لنظام املعلومات (.)GISC
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 3.6.8.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.9املواصفة الفنية  8 -لنظام
معلومات املنظمة – (البحث في كتالوج وظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها) ،و ،4.10املواصفة الفنية –
 9لنظام معلومات املنظمة – (وجهة النظر املوحدة لكتالوجات
البيانات الشرحية املوزعة لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها).
3.6.9

ترتيبات إنعاش مركز جتميع البيانات أو النواجت
()DCPC

يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو النواجت ،ومبا
يالئم دوره البرنامجي ،أن يقوم بتنفيذ وتشغيل اإلجراءات
والترتيبات املالئمة لكفالة سرعة إنعاش أو مساندة خدماته
الرئيسية في حالة حدوث عطل.
3.6.10

مراقبة أداء مركز جتميع البيانات أو النواجت

 3.6.10.1يجب على كل مركز من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت أن يشارك في مراقبة أداء نظام معلومات املنظمة.
 3.6.10.2انظر أيض ًا القسم  ،4.16املواصفة الفنية –
معلومات املنظمة (اإلبالغ عن نوعية اخلدمة).
3.7

املتطلبات الوظيفية ملركز وطني

3.7.1

توفير البيانات والنواجت والبيانات الشرحية
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 3.7.1.1وفق ًا للمتطلبات الواردة في الالئحة الفنية (مطبوع
املنظمة رقم  ،)49املجلد األول ،ألف  ،3 -يجب على كل
مركز وطني أن يستخدم نظام معلومات املنظمة لتقدمي البيانات
والنواجت وفق ًا ملسؤوليات برنامجه .ويجب تقدمي هذه البيانات
والنواجت مع البيانات الشرحية املرتبطة بها ،وفق ًا للممارسات،
واإلجراءات واملواصفات الواردة في نظام معلومات املنظمة.
 3.7.1.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  -1لنظام
معلومات املنظمة – (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية  2 -لنظام معلومات املنظمة (حتميل البيانات
والنواجت).

3.7.2

جمع املعلومات ذات الصلة بالبرنامج

 3.7.2.1يجب على كل مركز من املراكز الوطنية ،ومبا يالئم
دوره البرنامجي ،جمع البيانات والنواجت ذات الصلة بالبرنامج.
 3.7.2.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية  2 -لنظام معلومات املنظمة (حتميل البيانات
والنواجت).
3.7.3

دعم إنتاج املعلومات ذات الصلة بالبرنامج

 3.7.3.1يجب على كل مركز من املراكز الوطنية ،ومبا يالئم
دوره البرنامجي ،توفير إدارة البيانات واتصاالت البيانات
املناسبني لدعم إنتاج البيانات والنواجت.
 3.7.3.2انظر أيض ًا القسمني  ،4.2املواصفة الفنية  1 -لنظام
معلومات املنظمة (حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت)،
و ،4.3املواصفة الفنية  2 -لنظام معلومات املنظمة (حتميل
البيانات والنواجت).
3.7.4

وصف املعلومات باستخدام البيانات الشرحية

 3.7.4.1يجب على كل مركز من املراكز الوطنية أن يصف
بياناته ونواجته وفق ًا ملعيار البيانات الشرحية املتفق عليه مع
املنظمة وتقدمي هذه املعلومات بالشكل املالئم للمراكز األخرى.
 3.7.4.2انظر أيض ًا القسم  ،4.9املواصفة الفنية  8 -لنظام
معلومات املنظمة (البحث في كتالوج وظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها).
3.7.5

مراقبة أداء مركز وطني

 3.7.5.1وفق ًا للمتطلبات الواردة في الالئحة الفنية (مطبوع
املنظمة رقم  ،)49املجلد األول ،ألف  ،3 -يجب على كل مركز
وطني أن يشارك في مراقبة أداء نظام معلومات املنظمة.
 3.7.5.2انظر أيض ًا القسم  ،4.16املواصفة الفنية –
معلومات املنظمة (اإلبالغ عن نوعية اخلدمة).
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اجلزء الرابع

املواصفات الفنية لنظام معلومات املنظمة
4.1

معلومات عامة

 4.1.1حتدد خمس عشرة مواصفة فنية (املواصفات الفنية
لنظام معلومات املنظمة) الوصالت البينية للوظائف الرئيسية
لنظام معلومات املنظمة .وفيما يلي أسماء وأرقام مواصفات هذه
الوصالت البينية:
 -1حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت؛
 -2حتميل البيانات والنواجت؛
 -3حتقيق مركزية البيانات املوزعة عاملياً؛
 -4االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتحديد هوية املستخدم
ودوره؛
 -5نظرة موحدة على املعلومات املوزعة املتعلقة بتحديد الهوية
والدور؛
 -6االستيقان من املستخدم؛
 -7الترخيص بدور املستخدم؛
 -8البحث في كتالوج وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها؛
 -9نظرة موحدة على كتالوجات البيانات الشرحية املوزعة
لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها؛
 -10تنزيل امللفات من خالل الشبكات املخصصة؛
 -11تنزيل امللفات من خالل الشبكات غير املخصصة؛
 -12تنزيل امللفات من خالل وسائل أخرى؛
 -13االحتفاظ بالبيانات الشرحية للنشر؛
 -14نظرة موحدة على كتالوجات بيانات النشر الشرحية املوزعة؛
 -15اإلبالغ عن نوعية اخلدمة.
 4.1.2يجب على املراكز الوطنية دعم سبع من املواصفات
الفنية اخلمس عشرة ،هي بالتحديد :املواصفات الفنية لنظام
معلومات املنظمة ،1 - :و ،2 -و ،4 -و ،10 -و ،11 -و،12 -
و .15 -وميكن ملركز وطني أن يرتب من خالل اتفاقات ثنائية
ألداء مركز وطني آخر ،أو مركز لتجميع البيانات أو النواجت ،أو
مركز عاملي لنظام املعلومات بالنيابة عنه.
 4.1.3وفق ًا للمتطلبات اخلاصة ملركز لتجميع البيانات أو
النواجت في دوره البرنامجي ،يجب على مراكز جتميع البيانات
أو النواجت دعم عدد يصل إلى ثالث عشرة من اخلمس عشرة
مواصفة فنية .وليس من املطلوب من مراكز جتميع البيانات أو
النواجت دعم املواصفة الفنية  3 -لنظام معلومات املنظمة واملواصفة
الفنية  9 -لنظام معلومات املنظمة.
 4.1.4يجب على املراكز العاملية لنظام املعلومات التابعة لنظام
معلومات املنظمة دعم املواصفات الفنية اخلمس عشرة كلها.
 4.1.5ترحب املنظمة بتنفيذ أي مركز لتجميع البيانات
أو النواجت أو أي مركز وطني لوصالت بينية تتجاوز احلد األدنى

املطلوب .وبالتالي ،تصبح املواصفة الفنية إلزامية حيثما يطلب
تطبيق الواجهة.
 4.1.6يجب استخدام اتفاقية تسمية امللفات في النظام
العاملي لالتصاالت في تسمية امللفات وسجل البيانات
الشرحية املرتبط بها كلما اقتضى األمر .ويرد توثيق اتفاقية
تسمية امللفات في النظام العاملي لالتصاالت في مرجع النظام
العاملي لالتصاالت (مطبوع املنظمة رقم  ،)386املجلد األول،
اجلزء الثاني ،امللحق الثاني .15 -
مالحظة :يشير الدليل اإلرشادي لنظام معلومات املنظمة (مطبوع
املنظمة رقم  5.1 )1061إلى املراجع اخلاصة “مبواصفات االمتثال
للمراكز العاملية لنظام املعلومات ،ومراكز جتميع البيانات أو النواجت،
واملراكز الوطنية” التي ترد كتوجيهات مكملة ملراكز نظام معلومات
املنظمة.
4.2

املواصفة الفنية  1 -لنظام معلومات املنظمة :حتميل
البيانات الشرحية للبيانات والنواجت

 4.2.1تتطلب هذه املواصفة أن ميثل كل سجل للبيانات
الشرحية يتم حتميله وفق ًا للمحة املوجزة املقدمة عن البيانات
الشرحية األساسية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 19115
النسخة  ،1.2مبحدد هوية فريد.
مالحظة :يشير الدليل اإلرشادي لنظام معلومات املنظمة (مطبوع
املنظمة رقم  5.2 ،)1061إلى “متثيل البيانات الشرحية”.

 4.2.2يجب أن تستخدم في التحميل الوسائل التي يوصي
بها املستقبِل ،وهو عادة مضيف كتالوج البيانات الشرحية
لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها في
نظام معلومات املنظمة.
 4.2.3ينبغي تقدمي البيانات الشرحية لوظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها قبل تقدمي امللفات أو الرسائل
املرتبطة بالبيانات الشرحية.
 4.2.4لتحديث كتالوج البيانات الشرحية لوظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها ،ينبغي أن تدعم املراكز العاملية لنظام
املعلومات نوعني من مرافق احلفظ هما :مرفق حتميل امللفات لتحديث
املجموعات (إضافة ،أو إحالل ،أو إلغاء سجالت البيانات الشرحية
التي تعامل كملفات منفصلة)؛ ومنوذج منشور على اإلنترنت لتغيير
مداخل البيانات الشرحية في كتالوج البيانات الشرحية لوظيفة
الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها (إضافة ،أو تغيير ،أو
إلغاء عناصر في سجل وكذلك سجالت كاملة).
 4.2.5يجب أن حتتفظ املراكز العاملية لنظام املعلومات
بالكتالوج احملدث للبيانات الشرحية لوظيفة الكشف عن

IV-2

مرجع نظام معلومات املنظمة

البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها كمورد ميكن البحث من
خالله (انظر املواصفة لفنية  8 -لنظام معلومات املنظمة).
 4.2.6انظر أيض ًا األقسام ( 3.5.2استالم املعلومات من منطقة
املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ و( 3.6.2جمع املعلومات من منطقة
مركز جتميع البيانات أو النواجت)؛ ( 3.6.3جمع املعلومات ذات الصلة
بالبرنامج)؛ ( 3.6.4دعم إنتاج املعلومات ذات الصلة بالبرنامج).
4.3

املواصفة الفنية –  2لنظام معلومات املنظمة :حتميل
البيانات والنواجت

 4.3.1تتطلب هذه املواصفة أن متثل البيانات أو النواجت التي
يتم حتميلها بالطريقة التي يوصي بها البرنامج املعني مبا في
ذلك ،وفق مقتضى احلال ،مرجع النظام العاملي لالتصاالت
(مطبوع املنظمة رقم  ،)386املجلد األول ،اجلزء الثاني ،امللحق
الثاني –  ،2ومرجع الشفرات ومراجع املنظمة األخرى واتفاقية
تسمية امللفات في النظام العاملي لالتصاالت على النحو املشار
إليه في .4.1.6
 4.3.2وينبغي تناول البيانات والنواجت على النحو احملدد في
مرجع النظام العاملي لالتصاالت ،املجلد األول ،اجلزء األول،1.3 ،
مبادئ التصميم في النظام العاملي لالتصاالت ،ومراجع املنظمة
األخرى ،املتعلقة بالبرنامج املعني.
 4.3.3انظر أيض ًا األقسام( 3.5.2 :استالم املعلومات من منطقة
املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ ( 3.6.2جمع املعلومات من منطقة
مركز جتميع البيانات أو النواجت)؛ ( 3.6.3جمع املعلومات ذات الصلة
بالبرنامج)؛ ( 3.6.4دعم إنتاج املعلومات ذات الصلة بالبرنامج).
4.4

املواصفة الفنية –  3لنظام معلومات املنظمة :حتقيق
مركزية البيانات املوزعة عاملي ًا

 4.4.1تتطلب هذه املواصفة تطبيق مرجع النظام العاملي
لالتصاالت (مطبوع املنظمة رقم  ،)386املجلد األول ،اجلزء
األول ،امللحق األول –  3وفق مقتضى احلال على النسخ ذات
الطابع املركزي من املعلومات املعدة للتبادل العاملي (ورد وصفها
في .)3.5.1
 4.4.2يجب بث التحذيرات من طرف إلى الطرف اآلخر
داخل نظام معلومات املنظمة في غضون دقيقتني.
 4.4.3انظر أيض ًا القسمني ( 3.5.3تبادل املعلومات مع املراكز
العاملية األخرى لنظام املعلومات) ،و( 3.5.5االحتفاظ بذاكرة
مؤقتة مدتها  24ساعة).
4.5

املواصفة الفنية –  4لنظام معلومات املنظمة :االحتفاظ
باملعلوماتاملتعلقةبتحديدهوياتاملستخدمنيوأدوارهم

 4.5.1يجب متثيل وإيصال املعلومات املتعلقة بتحديد
هويات املستخدمني وأدوارهم باستخدام الوسائل التي يوصي
بها املستقبِل ،الذي عادة ما يكون املضيف لقاعدة البيانات
اخلاصة مبعلومات حتديد الهوية والدور.

مالحظة :ال يقصد مبصطلح “حتديد هوية املستخدم” في هذا السياق
أنه ميكن التعرف على املستخدم شخصياً .ويتعني على إداريي
االستيقان والترخيص في مراكز نظام معلومات املنظمة تبادل املعلومات
احملدثة املتعلقة بتحديد الهوية والدور كمورد يتوفر في جميع مراكز
نظام معلومات املنظمة .غير أنه يلزم احليلولة دون الكشف غير املناسب
عن أي معلومات ميكن أن تؤدي إلى معرفة الشخصية.

 4.5.2ينبغي أن يلبي االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بتحديد
هويات املستخدمني وأدوارهم احتياجات التطبيق واملركز املضيف
في التوقيت املناسب.
 4.5.3انظر أيض ًا القسمني( 3.5.5 :االحتفاظ بذاكرة مؤقتة
مدتها  24ساعة) ،و( 3.6.7توفير النفاذ إلى املعلومات).
4.6

املواصفة الفنية –  5لنظام معلومات املنظمة :نظرة
موحدة على املعلومات املوزعة املتعلقة بتحديد الهوية
والدور

 4.6.1هذه الوصلة البينية للنظرة املوحدة على املعلومات
املوزعة لتحديد الهوية والدور ليست مطلوبة بعد (انظر أيض ًا
املالحظة الواردة في الفقرة .)4.5.1
ال
املراكز التابعة لنظام معلومات املنظمة التي تقوم فع ً
4.6.2
بتبادل املعلومات املتعلقة بتحديد الهوية والدور ينبغي لها أن
تفعل ذلك باستخدام تكنولوجيات تشفير البيانات.
 4.6.3انظر أيض ًا القسمني( 3.5.5 :االحتفاظ بذاكرة مؤقتة
مدتها  24ساعة) ،و( 3.6.7توفير النفاذ إلى املعلومات).
4.7

املواصفة الفنية –
االستيقان من املستخدم

6

لنظام معلومات املنظمة:

 4.7.1ينبغي للمراكز التابعة لنظام معلومات املنظمة أن
تستخدم معايير االستيقان التي قد تشمل تقنيات البنية األساسية
الرئيسية العامة.
مالحظة :ينبغي تفضيل برمجيات االستيقان التجارية اجلاهزة املتاحة
على معايير الصناعة و/أو املعايير الدولية.

 4.7.2ينبغي أن يستوفي االستيقان من املستخدم قيود
التطبيق واملعاجلة في املركز املضيف ،وينبغي أن تقدم نوعية من
اخلدمة تلبي احتياجات املستخدم.
 4.7.3انظر أيض ًا القسمني( 3.5.5 :االحتفاظ بذاكرة مؤقتة
مدتها  24ساعة) ،و( 3.6.7توفير النفاذ إلى املعلومات).
4.8

املواصفة الفنية –
الترخيص بدور املستخدم
7

لنظام معلومات املنظمة:

 4.8.1ينبغي للمراكز التابعة لنظام معلومات املنظمة أن
تستخدم املعايير املعتمدة من احلكومات لبرمجيات ،وتقنيات،
وإجراءات الترخيص للمستخدم.

اجلزء الرابع
 4.8.2ينبغي أن يستوفي ترخيص املستخدم قيود التطبيق
واملعاجلة في املركز املضيف ،وأن يقدم أيض ًا نوعية من اخلدمة
تلبي احتياجات املستخدم.
 4.8.3انظر أيض ًا القسمني( 3.5.5 :االحتفاظ بذاكرة مؤقتة
مدتها  24ساعة) ،و( 3.6.7توفير النفاذ إلى املعلومات).
4.9

املواصفة الفنية –  8لنظام معلومات املنظمة :البحث
في كتالوج وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها

 4.9.1تتطلب هذه املواصفة أن يقدم كل مضيف لكتالوج
البيانات الشرحية الدعم ملواصفة البحث واالسترجاع من
خالل محدد املوقع التي حددها بروتوكول البحث عن
املعلومات واسترجاعها للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 .ISO 23950ويجب أن يدعم خادم للبحث واالسترجاع من
خالل محدد موقع ميتثل لنظام معلومات املنظمة ،اإلصدار 1.1
خلوادمي البحث واالسترجاع ،وعملية الشرح ،وخطة تشخيص
األخطاء املتكررة ،ولغة االستعالم السياقية من خالل محدد
املوقع ( )CQLمن املستوى الثاني.
 4.9.2باإلضافة إلى البحث عن النص الكامل ،يجب أن
يبحث خادم البحث واالسترجاع من خالل محدد املوقع عن:
ثمانية فهارس على األقل كسالسل للحروف ميتثل لنظام
معلومات املنظمة (اخلالصة ،العنوان ،الكاتب ،الكلمات
املفتاحية ،الشكل ،محدد الهوية ،شكل احلرف ،النظام
املرجعي لإلحداثيات)؛ وخمسة فهارس على األقل كتواريخ
مرتبة (تاريخ اإلنشاء ،تاريخ التعديل ،تاريخ النشر ،تاريخ
البدء ،تاريخ االنتهاء)؛ والفهرس “احلدود” كإحداثيات
جغرافية (درجات عشرية ،الفراغ احملدد ،من حيث الشمال،
والغرب ،واجلنوب ،والشرق).
مالحظة :يشير الدليل اإلرشادي لنظام معلومات املنظمة (مطبوع
املنظمة رقم  5.9 )1061إلى املراجع اخلاصة “مبذكرة منفذي خادم البحث
واالسترجاع من خالل محدد املوقع التابع لنظام معلومات املنظمة”.

 4.9.3يجب على خدمة البحث أن تقدم نوعية من اخلدمة
تلبي احتياجات املستخدم.

IV-3

 4.10.2ينبغي أن يكفل تبادل حتديثات كتالوجات البيانات
الشرحية عدم اختالف محتوى البيانات الشرحية للكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها املوزعة ألكثر من يوم واحد.
كما ينبغي توفير آلية للتحديث السريع على أساس احلاالت
الطارئة.
 4.10.3انظر أيض ًا القسم ( 3.5.6الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها).
4.11

املواصفة الفنية –  10لنظام معلومات املنظمة :تنزيل
امللفات من خالل الشبكات املخصصة

 4.11.1تتطلب هذه املواصفة أن متثل البيانات أو النواجت التي
مت تنزيلها بالطريقة التي يوصي بها البرنامج املعني ،مبا في
ذلك ،ووفق مقتضى احلال ،مرجع النظام العاملي لالتصاالت
(مطبوع املنظمة رقم  ،)386املجلد األول ،اجلزء الثاني ،امللحق
الثاني  2 -ومراجع املنظمة األخرى واتفاقية تسمية امللفات
في النظام العاملي لالتصاالت على النحو املشار إليه في الفقرة
.4.1.6
 4.11.2ينبغي تناول البيانات والنواجت على النحو الوارد في
مرجع النظام العاملي لالتصاالت ،املجلد األول ،اجلزء األول1.3 ،
مبادئ التصميم في النظام العاملي لالتصاالت ومراجع املنظمة
األخرى ،فيما يتعلق بالبرنامج املعني.
 4.11.3انظر أيض ًا القسمني ( 3.5.4نشر املعلومات في منطقة
املركز العاملي لنظام املعلومات) ،و( 3.6.5توفير املعلومات املعدة
للتبادل العاملي).
4.12

املواصفة الفنية  11 -لنظام معلومات املنظمة :تنزيل
امللفات من خالل الشبكات غير املخصصة

 4.12.1تتطلب هذه املواصفة متثيل وإيصال البيانات أو
النواجت التي مت تنزيلها بطريقة تالئم البرنامج املعني.
 4.12.2وينبغي تناول البيانات والنواجت على النحو الوارد في
مرجع النظام العاملي لالتصاالت (مطبوع املنظمة رقم ،)386
املجلد األول ،اجلزء األول ،1.3 ،مبادئ التصميم في النظام العاملي
لالتصاالت ومراجع املنظمة األخرى ،فيما يتعلق بالبرنامج املعني.

 4.9.4انظر أيض ًا القسمني ( 3.5.6الكشف عن البيانات
والنفاذ إليها واسترجاعها) ،و( 3.6.8وصف املعلومات باستخدام
البيانات الشرحية).

 4.12.3انظر أيض ًا القسمني ( 3.5.4نشر املعلومات في منطقة
املركز العاملي لنظام املعلومات) ،و( 3.6.5توفير املعلومات املعدة
للتبادل العاملي).

املواصفة الفنية –  9لنظام معلومات املنظمة:
نظرة موحدة على كتالوجات البيانات الشرحية
املوزعة لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها

املواصفة الفنية  12 -لنظام معلومات املنظمة :تنزيل
امللفات من خالل وسائل أخرى

 4.13.1تتطلب هذه املواصفة متثيل وإيصال البيانات أو
النواجت التي مت تنزيلها بطريقة تالئم البرنامج املعني.

 4.10.1ينبغي أن تتبادل املراكز العاملية لنظام املعلومات
حتديثات كتالوجات البيانات الشرحية باستخدام اإلصدار  2من
مبادرة احملفوظات املفتوحة – بروتوكول حصد البيانات الشرحية
(.)OAI-PMH

 4.13.2وينبغي تناول البيانات والنواجت على النحو الوارد في
مرجع النظام العاملي لالتصاالت (مطبوع املنظمة رقم ،)386
املجلد األول ،اجلزء األول ،1.3 ،مبادئ التصميم في النظام العاملي
لالتصاالت ومراجع املنظمة األخرى ،فيما يتعلق بالبرنامج املعني.

4.10

4.13

IV-4

مرجع نظام معلومات املنظمة

 4.13.3انظر أيض ًا القسمني ( 3.5.4نشر املعلومات في منطقة
املركز العاملي لنظام املعلومات) ،و( 3.6.5توفير املعلومات املعدة
للتبادل العاملي).

 4.15.2انظر أيض ًا الفرع ( 3.5.6الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها).

املواصفة الفنية  13 -لنظام معلومات املنظمة:
االحتفاظ بالبيانات الشرحية للنشر

املواصفة الفنية  15 -لنظام معلومات املنظمة :اإلبالغ
عن نوعية اخلدمة

4.14

 4.14.1تتطلب هذه املواصفة متثيل وإيصال البيانات
الشرحية للنشر (مبا في ذلك املعلومات املتعلقة باالشتراك،
كاحلسابات وبيانات التسليم) بالطريقة التي يوصي بها
مضيف قاعدة البيانات اخلاصة بالبيانات الشرحية للنشر.
 4.14.2وينبغي تقدمي طلبات إدخال التغييرات بالنسبة
للمعلومات التي ال تشكل جزءاً من التبادل العاملي الروتيني ،فإنها
ميكن أن تخضع لفترة اإلشعار بالنسبة إلى التغييرات احملددة في
النظام العاملي لالتصاالت .وفي احلاالت األخرى ،ينبغي تقدمي
التغييرات في النشر خالل يوم واحد.
 4.14.3انظر أيض ًا القسمني( 3.5.6 :الكشف عن البيانات
والنفاذ إليها واسترجاعها) ،و( 3.6.5توفير املعلومات املعدة
للتبادل العاملي).
4.15

املواصفة الفنية  14 -لنظام معلومات املنظمة :نظرة
موحدة على كتالوجات بيانات النشر الشرحية املوزعة

 4.15.1هذه الوصلة البينية غير مطلوبة حتى اآلن .وقد تكون
مطلوبة كجزء من ترتيب مساندة بني املراكز.

4.16

 4.16.1تتطلب هذه املواصفة متثيل وإيصال اإلبالغ عن نوعية
اخلدمة بالطريقة التي يوصي بها مضيف قاعدة إبالغ البيانات
املركزية.
 4.16.2ينبغي إرسال التقارير وفق ًا جلدول زمني يحدده مدير
اإلبالغ املركزي بناء على احتياجات املراكز التابعة لنظام معلومات
املنظمة.
 4.16.3انظر أيض ًا األقسام( 3.5.7 :االتصال بشبكة البيانات في
املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ و( 3.5.8تنسيق االتصاالت في
منطقة املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ و( 3.5.9ترتيبات استعادة
اخلدمات في املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ و( 3.5.10مراقبة أداء
املركز العاملي لنظام املعلومات)؛ و( 3.6.9ترتيبات إنعاش مركز
جتميع البيانات أو النواجت)؛ و( 3.6.10مراقبة أداء مركز جتميع
البيانات أو النواجت).

التذييل ألف

وثائق مختارة من املنظمة تتعلق بنظام
معلومات املنظمة
وثائق السياسات
مطبوع املنظمة رقم  15الوثائق األساسية رقم ( 1طبعة
)2011
		
مطبوع املنظمة رقم  49الالئحة الفنية:
املجلد األول  -املعايير العامة لألرصاد
اجلوية واملمارسات املوصى باتباعها
املجلد الثاني – خدمات األرصاد اجلوية
للمالحة اجلوية
املجلد الثالث – خدمات األرصاد
اجلوية الهيدرولوجية
املجلد الرابع – إدارة اجلودة
مطبوع املنظمة رقم  60االتفاقات وترتيبات العمل
مطبوع املنظمة رقم  508قرارات املؤمتر واملجلس التنفيذي
التبادل الدولي للبيانات والنواجت
تيسر املنظمة تبادل البيانات واملعلومات والنواجت واخلدمات باملجان
وبدون قيود بطريقة آنية وغير آنية عن املسائل املتعلقة بسالمة
املجتمع وأمنه ،والرخاء االقتصادي وحماية البيئة.
مطبوع املنظمة رقم 837

		
		
		
مطبوع املنظمة رقم 827
		
		
		
		
مطبوع املنظمة رقم 902
		
		
		
املراجع
رقم
املنظمة
مطبوع
9
		
		
		
		
		
مطبوع املنظمة رقم 306
مطبوع املنظمة رقم 386
		

تبادل بيانات األرصاد اجلوية – توجيهات
بشأن العالقات في األنشطة التجارية
لألرصاد اجلوية .سياسات وممارسات
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
سياسات وممارسات املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية بشأن بيانات ونواجت
األرصاد اجلوية والبيانات والنواجت املتصلة
بها ،مبا فيها التوجيهات بشأن العالقات
في األنشطة التجارية لألرصاد اجلوية
القرار  - )Cg-XIII( 25تبادل البيانات
والنواجت الهيدرولوجية
املرفق الرابع – إعالن جنيف الصادر عن
املؤمتر العاملي الثالث عشر لألرصاد اجلوية
اإلبالغ عن الطقس:
املجلد ألف – محطات الرصد
املجلد جيم  – 1كتالوج نشرات األرصاد
اجلوية
املجلد جيم  – 2برامج البث
املجلد دال – معلومات بشأن الشحن
مرجع الشفرات
مرجع النظام العاملي لالتصاالت،
املجلدان األول والثاني

مطبوع املنظمة رقم 485

		
مطبوع املنظمة رقم 544

مرجع النظم العاملية ملعاجلة البيانات
والتنبؤ ،األجزاء  ،1و ،2و3
مرجع النظم العاملية للرصد

األدلة
مطبوع املنظمة رقم  8دليل أدوات ووسائل الرصد في األرصاد
اجلوية
		
مطبوع املنظمة رقم  100دليل املمارسات املناخية
مطبوع املنظمة رقم  134دليل ممارسات األرصاد اجلوية الزراعية
مطبوع املنظمة رقم  168دليل املمارسات الهيدرولوجية
مطبوع املنظمة رقم  305دليل النظام العاملي ملعاجلة البيانات
مطبوع املنظمة رقم  471دليل اخلدمات البحرية لألرصاد اجلوية
مطبوع املنظمة رقم  488دليل النظام العاملي للرصد
مطبوع املنظمة رقم  636دليل أمتتة مراكز معاجلة البيانات
مطبوع املنظمة رقم  702دليل حتليل املوجات والتنبؤ بها
مطبوع املنظمة رقم  731دليل نظم توزيع رصدات ومعلومات
األرصاد اجلوية في املطارات
		
مطبوع املنظمة رقم  732دليل ممارسات مكاتب األرصاد
اجلوية التي تخدم الطيران
		
مطبوع املنظمة رقم  750دليل العوامات املثبتة وغيرها من نظم
احلصول على بيانات عن احمليطات
		
مطبوع املنظمة رقم  788دليل إدارة بيانات املراقبة العاملية
للطقس
		
مطبوع املنظمة رقم  834دليل ممارسات اخلدمات العامة
للطقس
		
مطبوع املنظمة رقم  1061مرجع نظام معلومات املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية
		
الوثائق الفنية
دليل منوذج النظام الثنائي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  -البيانات
املعاجلة على هيئة قيم لنقاط شبكية ثنائية  – 1التقرير الفني رقم 17
(الوثيقة الفنية للمنظمة رقم  - )611أيار/مايو 1994
دليل مناذج الشفرات اجلدولية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية:
النموذج العاملي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد اجلوية FM 94
والنموذج احلرفي لتمثيل البيانات وتبادلها FM 95
دليل البيانات املعاجلة على هيئة قيم لنقط شبكية ثنائية
الطبعة الثانية

FM 92

App.A-2

مرجع نظام معلومات املنظمة

أدلة متنوعة (النظام العاملي لالتصاالت)
دليل ممارسات اإلنترنت
دليل الشبكة اخلاصة االفتراضية ( )VPNعن طريق اإلنترنت بني
مراكز النظام العاملي لالتصاالت ()GTS
دليل استخدام بروتوكول التحكم في النقل/بروتوكول اإلنترنت
( )TCP/IPفي النظام العاملي لالتصاالت ()GTS

دليل الترتيبات املؤقتة الستخدام عناوين بروتوكول اإلنترنت في
النظام العاملي لالتصاالت
دليل أمن االتصاالت الدولية ()IT

التذييل باء

املراكز املعتمدة لنظام معلومات املنظمة
باء  1 -املراكز العاملية لنظام املعلومات ()GISCs
مالحظة :طبق ًا للقرار  )Cg-XVI( 51للمؤمتر العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية ،فإن املراكز العاملية لنظام املعلومات ( )GISCsالواردة
في هذا اجلدول والتي عليها عالمة جنمية قد سميت بشكل مشروط كمراكز ( )GISCsتابعة لنظام معلومات املنظمة ( ،)WISرهن ًا مبا
تقدمه من إثباتات المتثالها في مرحلة ما قبل التشغيل مبتطلبات جلنة النظم األساسية (.)CBS
العضو باملنظمة

اسم املركز

اإلقليم

أستراليا

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -ملبورن

اخلامس

البرازيل

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -برازيليا

الثالث

الصني

املركز العاملي لنظام املعلومات  -بيجني

الثاني

فرنسا

املركز العاملي لنظام املعلومات االفتراضي لغرب
أوروبا  -تولوز

السادس

أملانيا

املركز العاملي لنظام املعلومات االفتراضي لغرب
أوروبا  -أوفنباخ

السادس

الهند

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -نيودلهي

الثاني

جمهورية إيران اإلسالمية

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -طهران

الثاني

اليابان

املركز العاملي لنظام املعلومات  -طوكيو

الثاني

املغرب

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -الدار البيضاء

األول

جمهورية كوريا

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -سيول

الثاني

االحتاد الروسي

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -موسكو

السادس

اململكة العربية السعودية

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -جدة

الثاني

جنوب أفريقيا

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -بريتوريا

األول

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

املركز العاملي لنظام املعلومات االفتراضي لغرب
أوروبا  -إكستير

السادس

الواليات املتحدة األمريكية

*املركز العاملي لنظام املعلومات  -واشنطن

الرابع

مرجع نظام معلومات املنظمة

App.B-2

)DCPCs(  مراكز جتميع البيانات أو النواجت2 - باء
) الواردة في هذا اجلدول والتي عليها عالمة جنميةDCPCs(  فإن مراكز جتميع البيانات أو النواجت،)Cg-XVI( 51  طبق ًا للقرار:مالحظة
 رهن ًا مبا تقدمه من إثباتات المتثالها في،)WIS( قد سميت بشكل مشروط مراكز جتميع البيانات أو النواجت تابعة لنظام معلومات املنظمة
.)CBS( مرحلة ما قبل التشغيل مبتطلبات جلنة النظم األساسية
 املركز العاملي/اللجنة الفنية
لنظام املعلومات
البرنامج
)GISC(

الوظيفة

املدينة التي/االحتاد
يوجد بها املركز

العضو أو املؤسسة اسم املركز
املساهمة في
)WMO( املنظمة

ملبورن

CBS

IPS

سيدني

V

* IPS (lonospheric prediction
Service)

ملبورن

CCl

NCC

ملبورن

V

* NCC (National Climate
Centre)

ملبورن

CBS

RSMCGeographical

داروين

V

* Regional Specialized
Meteorological Centre
(RSMC) Darwin

ملبورن

CBS

RTH

ملبورن

V

* World Meteorological
Centre (WMC) Melbourne

ملبورن

JCOMM

TWS

ملبورن

V

* Australian Tsunami
Warning Centre (ATWS)

برازيليا

CBS

RTH

برازيليا

III

* Regional
Telecommunication Hub
(RTH)

البرازيل

WE-VGISC

CBS

RTH

صوفيا

VI

* RTH

بلغاريا

واشنطن

CBS

RSMC-ActivityATM

مونتريال

IV

* RSMC Montreal

كندا

بيجني

CCl

RCC

بيجني

II

* Regional Climate Centre
(RCC)

الصني

بيجني

CBS

NMSC

بيجني

II

* National Meteorology
Satellite Centre (NMSC)

بيجني

CBS

RSMCGeographical

بيجني

II

* RSMC Beijing

بيجني

CBS

RSMC-ActivityATM

بيجني

II * RSMC – EER (Environmental
Emergency Response)

بيجني

CBS

RTH

بيجني

II

WE-VGISC

JCOMM

Marine
Meteorology
Centre

زغرب

WE-VGISC

CBS

RTH

براغ

VI

* RTH

اجلمهورية التشيكية

WE-VGISC

CBS

RSMC-ActivityMedium-RangeForecasting

ريدينغ

VI

European Centre for
Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

ECMWF

WE-VGISC

CBS

Satellite Centre

،دارمشتات
أملانيا

VI

European Organization for
the Exploitation of
Meteorological Satellites
(EUMETSAT)

EUMETSAT

أستراليا

RTH

VI * Marine Meteorology Centre

كرواتيا

التذييل باء
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 املركز العاملي/اللجنة الفنية
لنظام املعلومات
البرنامج
)GISC(

الوظيفة

املدينة التي/االحتاد
يوجد بها املركز

العضو أو املؤسسة اسم املركز
املساهمة في
)WMO( املنظمة

WE-VGISC

CBS

Arctic Data
Centre

سودانكيال

VI

* Finnish Meteorological
Institute – Arctic Research
Centre (FMI-ARC)

فنلندا

WE-VGISC

CBS

GPC/LRF

تولوز

VI

Global Producing Centre /
Lead Centre for Long Range
Forecast Multi-Model
Ensemble (GPC/LRFMME)

فرنسا

WE-VGISC

CCl

RCC

تولوز

VI

Regional Climate Centre
(RCC)

WE-VGISC

CBS

Regional NWP
support

تولوز

VI

Numerical Weather
Prediction (NWP)

WE-VGISC

CBS

RSMC-ActivityATM

تولوز

VI

RSMC – EER

WE-VGISC

CBS RSMC-Activity-TC

ال رينيون

WE-VGISC

CBS

RTH

تولوز

VI

WE-VGISC

CAeM

VAAC

تولوز

VI Volcanic Ash Advisory Centre
(VAAC)

WE-VGISC

JCOMM

GCC

هامبورغ

VI

Global Collecting Centre
(GCC) - ship observations

WE-VGISC

CBS/CCl/CHy

GPCC

أوفنباخ

VI

RSMC

WE-VGISC

CHy

GRDC

كوبلينز

VI

Global Runoff Data Centre
(GRDC)

WE-VGISC

CBS

GRUAN-LC

/تاوش
ليندينبرغ

VI

GCOS Reference Upper Air
Network (GRUAN) Lead
Centre

WE-VGISC

CCl

RCC (Europe)

أوفنباخ

VI

RCC – Climate Modeling
(CM)

WE-VGISC

CBS

RSMCGeographical

أوفنباخ

VI

RSMC

WE-VGISC

CBS

RTH

أوفنباخ

VI

RTH

WE-VGISC

CCl

WDCC

هامبورغ

VI

ICSU World Data Centre for
Climate

WE-VGISC

CAS

WDC-RSAT

أوبرفافينهوفن

VI

World Data Center for
Remote Sensing of the
Atmosphere (WDC-RSAT)

WE-VGISC

WCRP
(GEWEX)

WRMC

برميرهافن

VI

WRMC

بيجني

CBS

WWIS

هونغ كونغ

II

World Weather Information
Service (WWIS)

،هونغ كونغ
الصني

نيودلهي

CBS RSMC-Activity-TC

نيودلهي

II

* RSMC – Tropical Cyclones
New Delhi

الهند

نيودلهي

CBS

RTH

نيودلي

II

* RTH

طهران

CBS

RTH

طهران

II

* RTH

جمهورية إيران
اإلسالمية

WE-VGISC

CBS

RSMCGeographical

روما

VI

* RSMC – Marine and Ocean

إيطاليا

I * RSMC La Réunion – Tropical
Cyclone Centre
RTH

أملانيا

مرجع نظام معلومات املنظمة
 املركز العاملي/اللجنة الفنية
لنظام املعلومات
البرنامج
)GISC(

الوظيفة

املدينة التي/االحتاد
يوجد بها املركز

App.B-4

العضو أو املؤسسة اسم املركز
املساهمة في
)WMO( املنظمة

WE-VGISC

CBS

RTH

روما

VI

* RTH

طوكيو

CBS

GPC/LRF

طوكيو

II

Global Producing Centre for
Long-Range Forecast (GPC/
LRF)

طوكيو

CCl

RCC

طوكيو

II

Tokyo Climate Center

طوكيو

CBS

RSMC-ActivityATM

طوكيو

II

RSMC on Atmospheric
Transport Modeling
Products for Environmental
Emergency Response and
Backtracking

طوكيو

CBS RSMC-Activity-TC

طوكيو

II

RSMC on Tropical Cyclones

طوكيو

CBS

RSMCGeographical

طوكيو

II

RSMC on Data Processing
and Forecasting System

طوكيو

CBS

RTH

طوكيو

II

RTH

طوكيو

CBS

Satellite Centre

طوكيو

II

Meteorological Satellite
Centre

طوكيو

CAS

WDC-GHG

طوكيو

II

WDC for Greenhouse Gases
(GHG)

WE-VGISC

CCl

RCC

دي بيلت

VI

* RCC

WE-VGISC

CBS

Satellite Centre

دي بيلت

VI

* Satellite Centre

WE-VGISC

CBS

Arctic Data
Centre

أوسلو

VI

Arctic Data Centre

WE-VGISC

CAS

NILU

كجيلر

VI

* Norwegian Institute for Air
Research (NILU)

سيول

CBS

GPC /
LC-LRFMME

سيول

II

* Global Producing Centre /
Lead Centre for LRF MultiModel Ensemble (GPC/
LRFMME) – Seoul

سيول

CBS

NMSC

جنشيون

II

* NMSC (National
Meteorological Satellite
Center)

سيول

CAgM

WAMIS

سيول

II

* WAMIS (World
Agrometeorological
Information Service)

موسكو

JCOMM

RNODC and GDC

أوبنينسك

VI

* Responsible National
Oceanographic Data Centre
(RNODC) and GDC

موسكو

CBS

RSMC-ActivityATM

أوبنينسك

VI

* RSMC – EER

موسكو

CBS

RSMCGeographical

موسكو

VI

* RSMC

موسكو

CBS

RTH

موسكو

VI

* World Meteorological
Center (WMC) Moscow

اليابان

هولندا
النرويج

جمهورية كوريا

االحتاد الروسي

التذييل باء
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 املركز العاملي/اللجنة الفنية
لنظام املعلومات
البرنامج
)GISC(

الوظيفة

املدينة التي/االحتاد
يوجد بها املركز

العضو أو املؤسسة اسم املركز
املساهمة في
)WMO( املنظمة

موسكو

CBS

RTH/
RSMCGeographical

خاباروفسك

II

* Regional
Telecommunication Hub/
Regional Specialized
Meteorological Centre (RTH/
RSMC)

موسكو

CBS

RTH/
RSMCGeographical

نوفوسيبرسك

II

* RTH/RSMC

موسكو

CBS

WDC (ICE)

سان بطرسبورغ

VI

* WDC (World Data Center)
for Ice – St Petersburg
(Global Cryosphere Watch)

جدة

CBS

RTH

جدة

II

* RTH

اململكة العربية
السعودية

WE-VGISC

CCl

RCC

بلغراد

VI

* RCC

صربيا

بريتوريا

CBS

RTH

بريتوريا

I

* RTH

جنوب أفريقيا

WE-VGISC

CAS

ADC-IPY

نوركوبينغ

VI

* IPY (International Polar
Year) data repository

السويد

WE-VGISC

CBS

Nordic Radar

نوركوبينغ

VI

* BALTRAD (Weather radar
network for the Baltic Sea
Region)

WE-VGISC

CBS

RTH

نوركوبينغ

VI

* RTH Norrköping

WE-VGISC

CBS

GPC/LRF

إكستير

VI

RSMC – Numerical Weather
Prediction (NWP)

WE-VGISC

JCOMM

Marine
Observations
Centre

إكستير

VI

Marine Observations Centre

WE-VGISC

CBS

RSMC-ActivityATM

إكستير

VI

RSMC – EER

WE-VGISC

CBS

RSMCGeographical

إكستير

VI

RSMC – Global and Regional
Climate Centre

WE-VGISC

CBS

RTH

إكستير

VI

RTH Exeter

WE-VGISC

JCOMM

Specialized
Ocean/Wave
Centre

إكستير

VI

Specialized Ocean & Wave
forecasting

واشنطن

CCl

GOSIC

 كارولينا،أشفيل

IV

* Global Observing Systems
Information Center (GOSIC)

واشنطن

CBS

GPC/LC-LRFMME

،واشنطن
العاصمة

IV

* National Centers for
Environmental Prediction
(NCEP)

واشنطن

CBS

NCAR

 كولورادو،بولدر

IV

* National Center for
Atmospheric Research
(NCAR)

واشنطن

CBS

NGDC

،واشنطن
العاصمة

IV

* National Geophysical Data
Center (NGDC)

واشنطن

JCOMM

NODC

،واشنطن
العاصمة

IV

* National Oceanographic
Data Center (NODC)

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة
األمريكية

مرجع نظام معلومات املنظمة
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الوظيفة

* National Environmental
Satellite, Data, and
)Information Service (NESDIS

IV

واشنطن،
العاصمة

اللجنة الفنية /املركز العاملي
لنظام املعلومات
البرنامج
()GISC

العضو أو املؤسسة اسم املركز
املساهمة في
املنظمة ()WMO

RMSCGeographical/
NESDIS

CBS

واشنطن

* Air Resources Laboratory
)(ARL

IV

واشنطن،
العاصمة

RSMC-ActivityATM

CBS

واشنطن

* World Meteorological
Center (WMC) Washington

IV

واشنطن،
العاصمة

RTH

CBS

واشنطن

واشنطن،
العاصمة

WAFC

CAeM

واشنطن

* World Area Forecast Center
)(WAFC

باء 3 -

االحتاد/املدينة التي
يوجد بها املركز

IV

املراكز الوطنية
(ال يوجد حالياً)
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