




كلمة معالي مدير الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لألرصاد الجوية
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد 

فإنــه ومنــذ نشــأت الجامعــة وهــي بحمــد اهلل ترتبــط بمجتمعهــا الواقــع فــي نطقهــا 
الجغرافــي بشــكل خــاص والمجتمــع الســعودي بشــكل عــام, فتشــاركه األفــراح وتتحمــل معــه 
المســؤوليات, ومــا ذلــك إال إيمانــًا مــن الجامعــة بأنهــا إنمــا وجــدت لتكــون فــي خدمــة المجتمــع 
ــا  ــة صوره ــة بكاف ــات التنمي ــق متطلب ــي تحقي ــة ف ــاهمة التام ــى المس ــدة عل ــل جاه ــث تعم حي

ــكالها.  وأش
وغيــر خــاف علــى الجميــع أن مــن أهــم أساســيات التنميــة هــو االهتمــام بالبيئــة ســواء مــا 
يتعلــق بالمنــاخ أو بالطقــس أو غيــره حيــث تؤثــر البيئــة علــى إحــداث عمليــة تنميــة مســتدامة 
مثمــرة، وكلمــا تمــت العنايــة بالبيئــة أصبــح لدينــا مشــروع تــوازن فــي عمليــة التطويــر بــإذن اهلل 

تعالــى . 
ومــن هــذا المنطلــق وألهميــة هــذا الجانــب أولتــه الجامعــة عنايــة فائقــة حيــث عملــت علــى 
افتتــاح وحــدة تعنــى بالتقلبــات المناخيــة المؤثــرة علــى البيئــة، كمــا عملــت الجامعــة ومــن منطلق 
فلســفتها فــي تقديــم خدماتهــا للمجتمــع علــى بنــاء الشــراكات مــع الجهــات ذات العالقــة بنــوع 
ــرات  ــع مذك ــة بتوقي ــت الجامع ــار قام ــذا اإلط ــي ه ــا، وف ــة تقديمه ــب الجامع ــي ترغ ــة الت الخدم
ــك مــن أجــل التعــاون والتشــارك فــي  ــه, وذل ــة ومكونات ــى بالبيئ ــي تعن تفاهــم مــع الجهــات الت

تقديــم خدمــات تطويريــة موجهــة فــي هــذا الجانــب  . 
إن الجامعــة وهــي تشــارك مــع مؤسســات هــذه الدولــة المباركــة فــي هــذه المناســبة 
ــادرات  ــة مب ــا المقدمــة فــي مجــال البيئ ــق وفــي إطــار خدماته ــة الهامــة يســرها أن تطل العالمي
ــة المترتبــة علــى  ــج جانــب التأثيــرات المناخي تهــدف للنهــوض بالخدمــات التطويريــة التــي تعال
التقلبــات الجويــة، ومــن ذلــك إجــراء دراســة علــى مســتوى الجامعــة مــن أجــل تحديــد مــدى التــزام 
الجامعــة وقدرتهــا علــى بنــاء منظومــة داعمــة لمجــال التنميــة المســتدامة ومــن ذلــك مــا يتعلــق 

بالجانــب البيئــي.
وفــي الختــام فإنــه يســرني أن أتقــدم بوافــر الشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود, وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد ن نايــف بــن 
ــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود  عبدالعزيــز آل ســعود , وولــي ول
ــة  ــن عام ــاء الوط ــع أبن ــدود لجمي ــم ال مح ــن دع ــه م ــا يقدمون ــى كل م ــًا عل ــم اهلل جميع حفظه
ــتقرار  ــن واالس ــن باألم ــذا الوط ــى ه ــن عل ــى أن يم ــائاًل اهلل تعال ــاص, س ــكل خ ــة بش وللجامع

ــة.  ــد والتنمي والرغ
                                                                  مدير الجامعة 

                                                                     د. خالد بن سعد المقرن



مقدمة :
اعتنــى اإلســالم بالبيئــة عنايــة فائقــة مــن خــالل اآليــات الكريمــات فــي كتــاب 
ــم  ــت للعال ــي بين ــلم والت ــه وس ــى اهلل علي ــى صل ــث المصطف ــل وأحادي ــز وج اهلل ع
أجمــع مــا توليــه شــريعتنا اإلســالمية الغــراء مــن حــرص وعنايــة واهتمــام بهــا 
ودعــوة للحــرص علــى أن تكــون التنميــة المتعلقــة بحيــاة اإلنســان تنميــة مســتدامة 

ــة .  ــع البيئ ــا إضــرار بواق ــب عليه ال يترت
والمملكــة العربيــة الســعودية مــن أفضــل الــدول فــي العالــم التــي تهتــم بهــذا 
الجانــب وتســخر لــه اإلمكانيــات الكبيــرة الماديــة والبشــرية مــن خــالل إيجــاد اآلليــة 

التــي تحقــق الهــدف مــن الحفــاظ علــى البيئــة بمكوناتهــا.
ــوع  ــة بموض ــات ذات العالق ــات الجه ــع توصي ــة م ــادة المملك ــت قي ــث تفاعل حي
األرصــاد والمنــاخ والطقــس مثــل هيئــة األرصــاد وحمايــة البيئــة وتوصيــات االمــم 
المتحــدة ذات العالقــة، والعمــل علــى إنشــاء المزيــد مــن المؤسســات الحكوميــة 
واألهليــة التــي تهتــم بشــأن الحفــاظ علــى البيئــة ومــا يتعلــق بهــا وهــو األمــر الــذي 
ــة  ــا المملك ــت له ــي انضم ــة والت ــة ذات العالق ــات الدولي ــرا االتفاقي ــه كثي ــدت علي أك

ــعودية. ــة الس العربي
وتعمــل الجامعــة علــى تفعيــل دورهــا فــي جانــب المســؤولية االجتماعيــة مــن 
خــالل اهتمامهــا الكبيــر باالرتقــاء بالمســتوى الثقافــي والتوعــوي لمكونــات المجتمــع 
ــق بمجــال  ــك مــا يتعل فــي المحافظــات التــي تتواجــد فيهــا فــروع الجامعــة ومــن ذل
البيئــة حيــث أنشــأت الجامعــة وحــدة تهتــم بــكل مــا يتعلــق بهــا, مــن حيــث تقديــم 
االستشــارات والبحــوث ومشــاركة المجتمــع فــي مهرجانــات البيئــة واألرصــاد والمنــاخ 
واالحتفــاء باليــوم العالمــي لألرصــاد الجويــة ونشــر ثقافــة حقــوق البيئــة فــي 
ــة  ــرات التوعوي ــة المحاض ــى إقام ــة إل ــة إضاف ــروع للجامع ــا ف ــي فيه ــات الت المحافظ

ــاخ . ــة والمن ــدوات البيئ ون



نبذة عن اليوم العاملي لألرصاد اجلوية



النشأة : 
أعلنــت المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة WMO اليــوم الثالــث والعشــرين مــن 
مــارس مــن كل عــام يومــًا عالميــًا تحتفــل فيــه هــذه المنظمــة العالميــة ومرافــق األرصــاد 
ــدًا لذكــرى  ــك تخلي ــم باليــوم العالمــي لألرصــاد الجويــة وذل ــع أنحــاء العال الجويــة فــي جمي

ــارس1950م.  ــن 23 م ــارا م ــذ اعتب ــز التنفي ــة WMO حي ــة منظم ــول اتفاقي دخ
والمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة هــي إحــدى الــوكاالت المتخصصــة التابعــة 
ــل  ــة WMO تعم ــاد الجوي ــة لألرص ــة العالمي ــت المنظم ــد كان ــدة وق ــم المتح ــة األم لمنظوم
ســابقًا مــع المنظمــة الدوليــة لألرصــاد الجويــة IMO ثــم حلــت محلهــا تمامــًا للقيــام بكافــة 

ــارس 1950م.  ــن 23 م ــارا م ــة اعتب ــاد الجوي ــطة األرص أنش
ــى  ــًا يلق ــًا حيوي ــام موضوع ــي كل ع ــة ف ــاد الجوي ــة لألرص ــة العالمي ــار المنظم  وتخت
ــذا  ــوع ه ــم موض ــث يهت ــة WMO، حي ــها المنظم ــي تمارس ــطة الت ــد األنش ــى أح ــوء عل الض
العــام بالســحب نظــرًا ألهميــة ومســاهمة معلومــات وبيانــات األرصــاد الجويــة فــي التصــدي 
ــات  ــة القطاع ــى كاف ــرات عل ــه مــن تأثي ــة عــن تراكــم وكــون الســحب ومال لإلخطــار الناتج

االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وتعــد المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة WMO التابعــة لألمــم المتحــدة المرجعيــة 
فــي منظومــة األمــم المتحــدة، فيمــا يتعلــق بحالــة وســلوك الغــالف الجــوي لــألرض، وتفاعله 
ــك،  ــن ذل ــم ع ــي تنج ــاه الت ــوارد المي ــع م ــه، وتوزي ــج عن ــذي ينت ــاخ ال ــات والمن ــع المحيط م
ــة جنيــف فــي سويســرا  ــة وإقليــم، وتأخــذ المنظمــة مدين وتضــم فــي عضويتهــا 191 دول

مقــرًا لهــا، يرأســها أميــن عــام ينتخــب مــن قبــل برلمــان المنظمــة كل أربــع ســنوات.



» اهتمام جامعة املجمعة باألرصاد اجلوية »
وحدة متابعة التقلبات اجلوية بجامعة املجمعة،

» مناخي »



التعريف: 

ــك  ــوم، وذل ــدار الي ــى م ــة عل ــة المختلف ــات الجوي ــة التقلب ــد ومتابع ــى رص ــدة تتول ــي وح ه

بهــدف الحصــول علــى قــدر واف مــن المعلومــة الصحيحــة، واالســتفادة مــن هــذه المعلومــة 

فــي تحقيــق أكبــر قــدر مــن الســالمة للطلبــة، ومنســوبي الجامعــة والمســتفيدين منهــا. 

األهداف: 

التخطيــط لالســتعداد المســبق إلدارة الحــاالت الطارئــة الناتجــة عــن تأثيــر األحــوال الجويــة 

المختلفــة علــى ســير اليــوم التعليمــي.  

العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من سالمة طالب وطالبات الجامعة ومنسوبيها. 

المســاهمة فــي االســتعداد لمنــع وقــوع الخطــر الناتــج عــن تأثيــر التقلبــات الجويــة، أو 

التخفيــف منــه بعــد وقوعــه ال ســمح اهلل. 

قيــاس مســتوى المخاطــر المتوقعــة المحيطــة بكليــات الجامعــة والمســتفيدين منهــا بفئاتهــا 

ــات المنتظميــن، وكذلــك المســتفيدين مــن مشــروع النقــل  المختلفــة مــن الطــالب والطالب

الجامعــي، والمســتفيدين مــن البرامــج المســائية للجامعــة. 

ــة  ــرارات الخاص ــاذ الق ــى اتخ ــة عل ــي الجامع ــة ف ــات ذات العالق ــاعدة الجه ــى مس ــل عل العم

ــة.  ــرات الجوي ــبب المؤث ــة بس ــق الدراس بتعلي

المهام: 

رصــد ومتابعــة المؤثــرات المناخيــة الــواردة مــن الجهــات المعتمــدة فــي مجــال رصــد الحالــة 



المناخيــة. 

ــا  ــدة لتحليله ــل الوح ــاص داخ ــة االختص ــى جه ــا إل ــا وتحويله ــد رصده ــات بع ــع المعلوم جم

ورفعهــا لصاحــب الصالحيــة فــي الجامعــة التخــاذ القــرار حيــال الحالــة المناخيــة، مــن حيــث 

تعليــق الدراســة بشــكل كامــل أو جزئــي أو عــدم تعليقهــا. 

العمــل علــى مشــاركة الجهــات ذات العالقــة خــارج الجامعــة فــي رصــد المعلومــات وجمعهــا 

وتحليلهــا. 

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات ذات العالقة باختصاص الوحدة. 

الفئة المستهدفة: 

ــن  ــة وم ــب وطالب ــف طال ــو 25 أل ــم نح ــل عدده ــد يص ــن ق ــة الذي ــات الجامع ــالب وطالب ط

ضمنهــم المســتفيدين مــن مشــروع النقــل الجامعــي عبــر الحافــالت والبالــغ عددهــم 7 آالف 

ــة )ذوي االحتياجــات الخاصــة(.  ــة النخب ــًا باإلضافــة إلــى طلب ــة يتــم نقلهــن يومي طالب



التشريعات واألنظمة السعودية فيما يخص 
األرصاد اجلوية



 حققــت المملكــة العربيــة الســعودية نقلــة نوعيــة فــي مجــال األرصــاد وحمايــة البيئــة 
وصــون مواردهــا وال غرابــة فــي ذلــك فقــد اعتمــد موضــوع البيئــة  وحمايتهــا ضمــن النظــام 
ــل  ــى » تعم ــت عل ــي نص ــي الت ــام األساس ــن النظ ــادة )322( م ــا للم ــم وفق ــي للحك األساس
ــر  ــا » - األم ــوث عنه ــع التل ــا ومن ــا وتطويره ــة وحمايته ــى البيئ ــة عل ــى المحافظ ــة عل الدول
الــذي يعــد تتويجــًا بالــغ االهتمــام لمــا توليــه الحكومــة لخدمــة العمــل البيئــي وصــون مواردنا 
ــال محــدود مــن الحكومــة الرشــيدة للجهــة المســئولة عــن  ــة.  ولقــد كان للدعــم ال الطبيعي
البيئــة فــي المملكــة )الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة( أثــر واضــح وملمــوس وذلــك 
ــي  ــي والدول ــام الداخل ــور واالهتم ــا ، ففــي ظــل التط ــاظ عليه ــة والحف ــة البيئ إدراكًا بأهمي
بالعناصــر البيئيــة وتأثيراتهــا علــى الخطــط التنمويــة الطموحــة والتفاعــالت بيــن التنميــة 
وصــون البيئــة وبيــن التلــوث والتدهــور مــن جــراء النمــو والتوســع االقتصــادي الســريع 
، قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء المديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة عــام 
1370هـــ - 1950م ليعــاد بعــد ذلــك هيكلتهــا عــام 1981م – 1401هـــ لتصبــح مصلحــة 
األرصــاد وحمايــة البيئــة وأنيــط بهــا دور الجهــة المســئولة عــن البيئــة فــي المملكــة علــى 
المســتوى الوطنــي إلــى جانــب دورهــا فــي مجــال األرصــاد الجويــة  ومــع التســارع الملحــوظ 
ــًا ورغبــة مــن المملكــة فــي إعطــاء البعــد األكبــر  ــًا وعالمي للعمــل البيئــي واألرصــادي محلي
ــة  ــة البيئ ــاد وحماي ــة األرص ــن مصلح ــمى م ــل المس ــي عام1422هـــ ـ 2001م تحوي ــم ف ت
إلــى الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة ، ثــم صــدر األمــر الملكــي الكريــم بتعديــل 
المســمى ليصبــح الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة وذلــك بتاريــخ 1437/07/30هـــ 
، ليشــهد العمــل البيئــي واألرصــادي نقلــه نوعيــه متميــزة وحضــورًا متواصــاًل وخططــًا 
ــة  ــي المملك ــة ف ــام للبيئ ــام الع ــدور النظ ــي ص ــوح ف ــك بوض ــى ذل ــادة ويتجل ــتقبلية ج مس
ــر ونظــم واضحــة  ــي يســير وفــق معايي ــة كخطــوة جــادة نحــو عمــل بيئ ولوائحــه التنفيذي
ولعــل مــن أهــم المهــام التــي تقــوم بهــا الهيئــة مراقبــة الظواهــر الجويــة وإصــدار التوقعــات 
الجويــة لســالمة األرواح وحمايــة الممتلــكات مــن خــالل منظومــة تقنيــة وعمليــة متكاملــة 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال األرصــاد والعمــل علــى االســتفادة المثلــى مــن المــوارد 
الطبيعيــة للمملكــة وترشــيد اســتخدامها مــن منطلــق توفيــر االحتياجــات الفعليــة لحمايــة 



األجيــال الحاليــة والالحقــة مــن أضــرار التلــوث البيئــي وذلــك مــن خــالل طــرق تطويــر اإلدارة 
البيئيــة وتحقيــق التنميــة المتوازنــة وتحديــد العناصــر األساســية لمــوارد البيئــة الطبيعيــة 
بجميــع مناطــق المملكــة باختــالف خصائصهــا وتجديــد الوســائل واإلجــراءات التــي تضمــن 
المحافظــة علــى هــذه الخصائــص ومنــع تدهورهــا وتحســينها مــا أمكــن فــي إطــار التنســيق 
الفعــال مــع الجهــات ذات العالقــة فــي كافــة المواضيــع البيئيــة لوضــع االســتراتيجيات 
ــة  ــوارد الطبيعي ــون الم ــة بص ــريعات الكفيل ــم والتش ــدار النظ ــى إص ــل عل ــط والعم والخط
وحمايتهــا مــن التدهــور باإلضافــة إلــى رصــد ودراســة وتحليــل وتقويــم التأثيــرات البيئيــة 
ــتخدامات  ــق االس ــة لتحقي ــول الكفيل ــراح الحل ــة واقت ــى البيئ ــرة عل ــطة المؤث ــع األنش لجمي
الســليمة وتحديــد اإلرشــادات الخاصــة بعمليــة الحمايــة والمكافحــة والتنظيــف وإعــادة 
ــكل  ــات بش ــك المعلوم ــق تل ــوث وتوثي ــرة بالتل ــن المتأث ــك المواط ــات لتل ــل والدراس التأهي
يســهل الرجــوع إليهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار إعــداد النظــم المتكاملــة لتقويــم اآلثــار البيئيــة 
لجميــع المشــاريع التنمويــة بتنفيــذ ومتابعــة إجــراءات التقويــم البيئــي ومراقبــة المتغيــرات 
البيئيــة والمناخيــة مــن خــالل التفتيــش البيئــي وبمــا يتفــق مــع النظــام العــام للبيئــة 
ــادر  ــو الص ــعودي وه ــي الس ــل البيئ ــي العم ــرقة ف ــازات المش ــن االنج ــدًا م ــد واح ــذي يع وال
بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/34 بتاريــخ 1422/07/28هـــ . كمــا تقــوم الهيئــة بــدور 
الجهــة الممثلــة للمملكــة بمتابعــة التطــورات المســتجدة فــي حقــل نشــاطات حمايــة البيئــة 
ــة  ــة العامــة لألرصــاد وحماي ــة   وللهيئ ــة والدولي ــتويات اإلقليمي ــة المس ــى كاف ــاد عل واألرص
البيئــة دورًا بــارزًا فــي نشــر الوعــي األرصــادي والبيئــي بيــن كافــة أفــراد المجتمــع الســعودي 
، وعكــس المنظــور الوطنــي للتعامــل مــع البيئــة واألرصــاد وقضاياهــا عالميــًا والمنطلــق في 
األســاس مــن تعاليــم الديــن اإلســالمي وكــون اإلنســان مســتخلف فــي هــذه األرض لعمارتهــا 
ــار اهتمامــات حكومــة المملكــة  ــا ، وإظه ــا وبمقوماته ــا وعــدم اإلضــرار به واالســتفادة منه
العربيــة الســعودية للحفــاظ علــى البيئــة ومقوماتهــا ممثلــة فــي األنشــطة التــي تقــوم بهــا 
الهيئــة ومشــاركتها فــي المعــارض والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة بقصــد إبــراز الخصائــص 

ــة الســعودية والحضــارة اإلســالمية. ــزة للبيئ الممي
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هــي منظمــة دوليــة متخصصــة تابعــة لألمــم المتحــدة. تتكــون عضويــة 

ــة  ــاد الجوي ــة لألرص ــة الدولي ــن المنظم ــت م ــد انبثق ــة. وق ــن 188 دول ــة م المنظم

والمنظمــة البحريــة الدوليــة، والتــي أسســت فــي 1873.

ــي 1951  ــام 1950، وف ــي ع ــة ف ــاد الجوي ــة لألرص ــة العالمي ــت المنظم أسس

أصبحــت هيئــه متخصصــة لألمــم المتحــدة فــي علــم الطقــس) أي الطقــس 

والمنــاخ(، وعلــم الميــاه العمليــة وعلــوم الجيوفيزيــاء التــي لهــا صلــة.]1[ تأخــد 

المنظمــة مــن مدينــة جنيــف بسويســرا مقــرا لهــا ويرأســها أميــن عــام ينتخــب مــن 

قبــل برلمــان المنظمــة كل أربــع ســنوات. والرئيــس الحالــي الكســندر بيدريتســكى  

واألميــن العــام الحالــي هــو ميشــيل جيــرارد. فــي يونيــو 19766، وبنــاء علــى 

تقاريــر صحفيــة توقعــت حدثــا مماثــال للعصــر الجليــدي الصغيــر، أطلقــت المنظمــة 

العالميــة لألرصــاد الجويــة تحذيــرا هامــا للغايــة مــن ظاهــرة احتــراز المنــاخ العالمــي 

ــة. ــة-( المحتمل ــراري -الصوب ــاس الح )االحتب

تاريخ المنظمة: 

المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة هــي وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم 

المتحــدة. وهــي منظومــة مــن األمــم المتحــدة موثوقــة ومخولــة مــن األمــم المتحــدة 

ــاخ  ــات والمن ــع والمحيط ــه م ــألرض، وتفاعل ــوي ل ــالف الج ــلوك الغ ــة وس ــأن حال بش

ــع للمــوارد المائيــة. ينتــج ومــا ينجــم عنهــا مــن توزي

ــن  ــوا م ــا 188 عض ــي عضويته ــة ف ــاد الجوي ــة لألرص ــة العالمي ــم المنظم تض

الــدول واألقاليــم )منــذ 24 ينايــر، 2007(. أنشــأت فــي عــام 1950، وأصبحــت 

المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم المتحــدة فــي 

عــام 1951 لألرصــاد الجويــة )الطقــس والمنــاخ( والهيدرولوجيــا التطبيقيــة والعلــوم 



ــة. ــة ذات الصل الجيوفيزيائي

لقــد نشــأت عــن منظمــة األرصــاد الجويــة الدوليــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة، 

التــي تأسســت فــي عــام 1873.  ومــع ذاك لــم تعــد المعلومــات عــن الطقــس والمنــاخ 

والــدورة الطبيعيــة للميــاه خاضعــة للحــدود الدوليــة، حيــث أن التعــاون الدولــي علــى 

نطــاق عالمــي هــو أمــر أساســي لتطويــر األرصــاد الجويــة والهيدرولوجيــا التطبيقية، 

وكذلــك لجنــي فوائــد مــن تطبيقاتهــا. وتقــوم المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة 

بتوفيــر إطــار لهــذا التعــاون الدولــي.

ــا  ــدا وقوي ــذ تأسيســها، لعبــت المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة دورا فري من

ــاهمة  ــهم مس ــتطاعت أن تس ــد اس ــرية. فق ــاه البش ــالمة ورف ــي س ــهام ف ــي اإلس ف

ــى  ــاظ عل ــة، والحف ــوارث الطبيعي ــد الك ــكات ض ــة األرواح والممتل ــي حماي ــرة ف كبي

البيئــة، وتعزيــز األوضــاع االقتصاديــة والرفــاه االجتماعــي لجميــع قطاعــات المجتمــع 

فــي مجــاالت مثــل األمــن الغذائــي والمــوارد المائيــة والنقــل. وذلــك فــي إطــار قيــادة 

ــات  ــة، والخدم ــج المنظم ــار برام ــن إط ــة، وضم ــاد الجوي ــة لألرص ــة العالمي المنظم

ــا. ــة والهيدرولوجي ــاد الجوي ــة لألرص الوطني




