آشنایی با ساختار سازمان جهانی هواشناسی
World Meteorological Organization(WMO)
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معرفی WMO
سازمان جهانی هواشناسی ( )WMOبخش ویژه ای از سازمان ملل متحد است .این سازمان سخنگوی
قانونی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت و رفتار جو ،برهمکنش آن با اقیانوس ،اقلیمی که توزیع منابع آبی
را در جهان ایجاد می کند WMO .دارای  191عضو می باشد .منشاء آن سازمان بین المللی هواشناسی
( )IMOاست ،که در سال  1873پایه گذاری شد .پس از پی ریزی در سال  WMO ،1951نهادی
تخصصی در زمینه هواشناسی (آب و هوا و اقلیم) ،آب شناسی کاربردی و علوم مرتبط ژئوفیزیکی است .از
انجا که آب و هوا ،اقلیم و چرخه آبی هیچ گونه مرز ملی را نمی شناسد ،همکاری بین المللی در یک مقیاس
جهانی برای توسعه هواشناسی و آبشناسی کاربردی و بدست آوردن منافع از کاربردهایشان ضروری می
باشد WMO .چارچوب الزم برای این همکاری بین المللی را فراهم می کند .از زمان تاسیسWMO ،
نقش منحصر بفرد و قدرتمندی را در مشارکت برای ایمنی و رفاه بشریت ایفا کرده است .تحت رهبری
 WMOو در چارچوب برنامه های  ،WMOسرویس های ملی هواشناسی و آبشناسی برای حفاظت از جان
و مال افراد در برابر بالیای طبیعی ،حفاظت از محیط زیست و ارتقاء اقتصادی و بهبود اجتماعی تمام بخش
های جامعه در حوزه هایی نظیر امنیت غذایی ،منابع آبی و حمل و نقل فعالیت می کنند WMO .همکاری در
تاسیس شبکه های دیدبانی هواشناسی ،اقلیم شناسی ،آبشناسی و ژئوفیزیکی و همچنین تبادل ،پردازش و
استاندارد سازی داده های مرتبط ،ارتقاء می دهد و به انتقال فناوری ،آموزش و تحقیقات کمک می کند.
همچنینن ،همکاری بین سرویس های ملی هواشناسی و آبشناسی و اعضای آنها را نظام می بخشد و
کاربرد هواشناسی را برای خدمات عامه هواشناسی ،کشاورزی ،هوانوردی ،کشتیرانی ،محیط زیست ،منابع
آبی و کاهش اثرات بالیای طبیعی افزایش می دهد.

معرفی WMO
 WMOتبادل آزاد و بدون محدودیت داده و اطالعات ،محصوالت و خدمات به هنگام در موارد مربوط به
امنیت و ایمنی جامعه ،رفاه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را تسهیل می نماید .این سازمان در
سیاست گذاری در این حوزه ها در سطح ملی و بین المللی مشارکت می نماید .در مورد خاص مخاطرات
مربوط به آب و هوا ،اقلیم و آب ،که  90درصد بالیای طبیعی را شامل می شوند ،برنامه های WMO
اطالعات حیاتی برای هشدارهایی که موجب حفظ جان و کاهش خسارت به اموال و محیط زیست می شود،
فراهم می نماید WMO .همچنین در کاهش اثرات بالیای ناشی از فعالیت های بشری ،نظیر حوادث
شیمیایی و هسته ای ،آتش سوزی جنگل و  ...می باشد .مطالعات نشان می دهد هر دالر که در زمینه
هواشناسی سرمایه گذاری می شود ،ده ها برابر منافع اقتصادی به دنبال دارد.

تاریخچه WMO

• اولین کنفرانس بین المللی هواشناسی (بروسلز) – 1853
• تاسیس سازمان بین المللی هواشناسی (1873-)IMO

• کنوانسیون  WMOبه اتفاق آرا توسط مدیران کنفرانس تایید شد1947-
• کنوانسیون  WMOدر  23مارس الزم االجرا شد1950-
•  WMOیک نهاد تخصصی از سازمان ملل متحد شد – 1951
• سامانه جهانی دیدبانی ازن تاسیس شد – 1957

• مشارکت در سال بین المللی ژئوفیزیک1957/1958-
• برنامه دیدبانی جهانی آب و هوا ( )WWWراه اندازی شد1963-
• پروژه چرخند حاره ای تاسیس شد( 1971-در سال  1981به برنامه چرخند حاره ای ارتقاء پیدا کرد)
• برنامه آبشناسی کاربردی تاسیس شد1972-

•  WMOاولین ارزیابی از وضعیت جهانی ازن را ارائه داد1976-
• سامانه خدمات یکپارچه جهانی اقیانوس به طور مشترک با کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی یونسکو تاسیس شد1977-
• آزمایش جهانی وضعیت هوا و آزمایش های مونسون تحت برنامه تحقیقات جهانی جو – 1978/1979
• اولین کنفرانس جهانی اقلیم (که منجر به تاسیس پنل بین المللی تغییر اقلیم  ،IPCCبرنامه جهانی اقلیم و برنامه تحقیقات
جهانی اقلیم شد)1979-

• برنامه جهانی تحقیقات اقلیمی تاسیس شد1980-
• کنوانسیون وین در خصوص حفاظت الیه ازن1985-
• پروتکل مونترآل در مورد موادی که الیه ازن را تخریب می کنند1987-

تاریخچه WMO
• پنل بین الدول تغییر اقلیم  WMO/UNEPتاسیس شد1988-
• دیدبانی جهانی جو تاسیس شد1990-
• دومین کنفرانس جهانی اقلیم (منجر به راه اندازی سامانه دیدبانی اقلیمی شد) ،دهه بین المللی کاهش بالیای طبیعی ،اولین
گزارش ارزیابی اقلیمی 1990 – IPCC
• اولین جلسه کمیته بین الدول چارچوب کاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم 1991-
• سامانه دیدبانی جهانی اقلیم تاسیس شد1992-
• سامانه دیدبانی جهانی چرخه آبشناسی راه اندازی شد1993-
• خدمات اطالعات و پیش بینی اقلیمی تاسیس شد1995 -
• ارزیابی علمی حفره ازن1998-
• افتتاح مقر جدید  WMOدر ژنو1999-
• جشن  50سالگی خدمات سازمان جهانی هواشناسی2000-
• سومین گزارش ارزیابی 2001-IPCC
• برنامه کاهش و مقابله با اثرات بالیای طبیعی ،برنامه فضایی و برنامه توسعه کشورهای حداقل توسعه یافته2003-

• دبیرخانه گروه دیدبانی زمین در مقر  WMOتاسیس شد2005-
• انتشار گزارش چهارم ارزیابی  ،IPCCدریافت جایزه صلح نوبل توسط 2007-IPCC
• سومین کنفرانس جهانی اقلیم2009-

چشم انداز WMO
• چشم انداز  WMOفراهم نمودن رهبری جهانی در همکاری تخصصی و بین المللی در آب و هوا ،اقلیم،
آبشناسی و منابع آب و موضوعات زیست محیطی و در نتیجه مشارکت در ایمنی و بهبود شرایط مردم
جهان و منافع اقتصادی همه ملت ها

ماموریت WMO
•

•
•
•
•
•

تسهیل همکاری جهانی در تاسیس شبکه های دیدبانی آبشناسی و ژئوفیزیکی مرتبط با هواشناسی ،و
توسعه تاسیس و نگهداری مراکز خدمات هواشناسی
توسعه تاسیس و نگهداری سامانه ها تبادل سریع اطالعات هواشناسی
توسعه استاندارد سازی دیدبانی های هواشناسی و اطمینان از انتشار دیدبانی ها و آمارهای هواشناسی
افزایش کاربرد هواشناسی در هوانوردی ،کشتیرانی ،مسائل آب ،کشاورزی و دیگر فعالیت های انسانی
توسعه فعالیت های آبشناسی و همکاری های نزدیک تر بین خدمات هواشناسی و آبشناسی
تشویق تحقیقات و آموزش در هواشناسی در موضوعات مرتبط ،و کمک به ایجاد هماهنگی در سطح
بین المللی در این گونه تحقیقات و آموزش

ساختار WMO
•

•

•
•
•
•
•

کنگره جهانی هواشناسی ،بدنه عالی سازمان ،هر چهار سال یک بار نمایندگان اعضاء را بدور هم جمع می کند
تا سیاستهای کلی به منظور تامین مقاصد سازمان تعیین کند ،نقشه های بلند مدت را تایید کند ،برنامه های
مالی را بر اساس منابع و برنامه های اجرایی تصویب کند ،مقررات فنی مرتبط با فعالیت های هواشناسی و
آبشناسی جهانی را تعیین کند ،رئیس و نایب رییس سازمان و اعضاء هیئت اجرایی و دبیر کل را مشخص کند.
هیئت اجرایی ،بدنه اجرایی سازمان ،برای ایجاد هماهنگی بین برنامه های سازمان و به کاربردن منابع مالی آن
مطابق با تصمیمات کنگره پاسخگو است .حداقل هر سال یکبار 37 ،عضو این هیئت همدیگر را برای بررسی
برنامه های مصوب کنگره و بازنگری فعالیت های سازمان مالقات می کنند.
شش مجموعه منطقه ای مسئول ایجاد هماهنگی بین فعالیت های هواشناسی و آبشناسی در حوزه فعالیت های
مرتبط می باشند( ،آفریقا ،آسیا ،آمریکای جنوبی ،آمریکای شمالی ،آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب ،اقیانوس
آرام جنوبی ،و اروپا)
هشت کمیته فنی ،متشکل از کارشناسان اعضا ،مسائل مربوط به حوزه فعالیت خود را بررسی می کنند ( که
شامل سیستم های پایه ،ادوات و روش های دیدبانی ،علوم جو ،هواشناسی هوانوردی ،اقیانوس شناسی و
هواشناسی دریایی ،هواشناسی کشاورزی ،آبشناسی و اقلیم شناسی می باشند).
دبیرخانه ،که متولی آن دبیر کل می باشد ،به عنوان مرکز مدیریتی ،اسنادی و اطالعاتی سازمان عمل می کند.
این بخش انتشارات سازمان را تهیه ،ویرایش ،تولید و توزیع می کند ،وظایف ویژه در کنوانسیون و دیگر اسناد
اصلی را اجرا می کند و حمایت الزم را برای انجام وظایف سایر بخشهای سازمان فراهم می نماید.
دبیرخانه دارای ادارات آفریقا ،آسیا و جنوب غربی اقیانوس آرام ،آمریکا و اروپا است .ادارا ت منطقه ای سایر
ادارات مرتبط  WMOرا هدایت می کنند.
دو اداره مرتبط دیگر نیز وجود دارد :یکی در نیویورک و دیگری در بروکسل

WMO برنامه های
• World Weather Watch (WWW) Programme
• Global Observing System
• Global Telecommunication System
• Global Dataprocessing and Forecasting System
• WWW Data Management support programme
• WWW System Support Activity (WWWSSA)
• including Operational Informations Services
• Instruments and Methods of Observation Programme

• Emergency Response Activities
• WMO Antarctic Activities
• Global Atmosphere Watch Programme (GAW)
• World Weather Research Programme (WWRP)

• Hydrology and Water Resources Programme (HWRP)
• Basic Systems in Hydrology
• Forecasting and Applications in Hydrology

WMO برنامه های
• Capacity building
• in Hydrology and Water Resources Management
• World Climate Programme (WCP)
• World Climate Research Programme

• Global Climate Observing System
• World Climate Services Programme
• World Climate Research Programme (WCRP)
• Climate and Cryosphere (CliC)

• Climate Variability and Predictability (CLIVAR)
• Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX)
• Stratospheric Processes And their Role in Climate (SPARC)
• WMO Space Programme

• Integrated spacebased observing system
• Availability and use of satellite data and products
• Information and training

WMO برنامه های
• Public Weather Services Programme
• Services and products improvement
• Dissemination and communication of products
• Support to disaster prevention and mitigation
• Socioeconomic applications
• Public education and outreach
• Education and training

• Agricultural Meteorology Programme
• Tropical Cyclone Programme
• Marine Meteorology and Oceanography Programme
• WMO Quality Management Framework
• Information and Public Affairs Programme
• Voluntary Cooperation Programme

WMO برنامه های
• Education and Training Programme
• Human resources development

• Training activities
• Education and training fellowships
• Support to training events under other WMO Programmes
• WMO Programme for the Least Developed Countries Regional
Programme (RP)
• Disaster Risk Reduction Programme (DRR)
• Aeronautical Meteorology Programme

جایگاه ایران در WMO
سازمان هواشناسی ایران سازمانی دولتی است فعالیت خود را ابتدا از سال  1334و بعنوان اداره کل هواشناسی زیر
نظر وزارت راه و ترابری آغاز کرد و پس از چندی به سازمانی مستقل تبدیل گردید .این سازمان در سال  1338به [
عنوان یکصد و سومین عضو سازمان هواشناسی جهانی به عضویت این سازمان جهانی در آمد.
فعالیت های منظم هواشناسی  ٬اولین بار با اندازه گیری عناصر جویّ  ٬سفارتخانه های انگلیس و روس در تهران و
مناطق نفتخیز جنوب کشور آغاز شد و این اطالعات  ٬صرفا به بایگانی کشورهای مربوط منتقل شده و احتمالًا در
برنامه های تحقیقاتی آن ها  ٬مورد استفادة ویژه قرارگرفته است .درس هواشناسی  ٬در سال  1298در برنامة درسی
مدرسة برزگران گنجانده شد و آن را  ٬معلمان فرانسوی تدریس میکردند و در همان محل  ٬اولین سکوی هواشناسی
احداث شد که در آن  ٬دمای هوا  ٬رطوبت نسبی و میزان بارندگی را اندازه گیری میکردند .این ایستگاه  ٬در سال
 1308کامل شد و غالب عناصر جویّ را دیده بانی میکرد تا این که بتدریج در اثر نیاز شدید بخش های کشاورزی و
آبیاری  ٬تعدادی ایستگاه دیگر نیز  ٬بر حسب ضرورت در نقاط مختلف کشور تأسیس کردند که مسئولیت آن  ٬با
بنگاه مستقل آبیاری  ٬وابسته به وزارت کشاورزی وقت بود .بعد از جنگ جهانی دوم  ٬نیروهای متفقین  ٬برای
سالمت پرواز هواپیماهای خودی  ٬واحد کوچک هواشناسی دایر کردند که نیازهای هواشناسی بخش هواپیمائی آنها
را تأمین میکرد .در آن هنگام  ٬بنگاه مستقل آبیاری وزارت کشاورزی ٬
اقدام به تربیت یک گروه دیده بان هواشناس کرد که این دیده بانان  ٬در سال  1327فارغ التحصیل شدند و در
ی در
ایستگاه های [ هواشناسی مشغول به کار گردیدند .هواپیمائی کشوری نیز  ٬به علت نیاز به اطالعات جو ّ
فرودگاههای کشور  ٬اقدام به تأسیس ایستگاه های هواشناسی کرد.

جایگاه ایران در WMO
در اثر نیاز شدید برنامه ریزان به آمار و اطالعات اقلیمی از نواحی مختلف کشور و ناهماهنگی در تأسیس ایستگاه
های هواشناسی که در بخش های مختلف ایجاد می شد مسئوالن وقت  ٬تأسیس یک واحد هواشناسی مستقل را در
کشور ضروری دانستند .لذا در سال  1334اداره کل هواشناسی کشور  ٬وابسته به وزارت راه  ٬تأسیس شد .این اداره
کل  ٬بعدها به صورت سازمانی مستقل  ٬زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت که بعد از پیروزی انقالب اسالمی  ٬دوباره
زیر نظارت وزارت راه و ترابری درآمد .در هنگام تشکیل ادارهکل هواشناسی در سال  ٬1334تمامی ایستگاه های
هواشناسی که در بخش های مختلف تأسیس شده بود به این اداره کل واگذار شد .ایستگاه های واگذار شده  ٬از نوع
سینوپتیک  ٬اقلیم شناسی و باران سنجی بودند که هریک  ٬دیده بانی های مربوط به خود را انجام می دادند .در آن
زمان  ٬تعداد ایستگاه های سینوپتیک  ٬34و اقلیم شناسی  107و باران سنجی  160بود .در سال  ٬1338هوا
شناسی ایران به عنوان یکصد و سومین عضو سازمان هواشناسی جهانی  ٬به عضویت این سازمان جهانی درآمد.

