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 االجتماع الثالث

 مجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة
 )٢٩/٩/٢٠٠٦ إلى ٢٦باريس، فرنسا من (

 ١ التنفيذيلخصالم

 المقدمة -١

١-١ قد االجتماع الثالث لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةع (WAFSOPSG/3) في المكتب اإلقليمي 
وحضر االجتماع ثمانية وعشرون خبيرا من أربع عشرة .  ٢٩/٩/٢٠٠٦ إلى ٢٦ألوروبا وشمال األطلنطي في باريس من 

في أفريقيا ومدغشقر واالتحاد الدولي للنقل الجوي واالتحاد المالحة الجوية وهي وكالة سالمة (دولة وأربع منظمات دولية 
 ).الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

 .وفيزوي.  دد انعقاده السيطوال فترةجتماع وترأس اال ٢-١

 متابعة استنتاجات االجتماع الثاني للمجموعة -٢

ت بشأن كل المسائل فيما يتعلق بمتابعة االستنتاجات، أحاطت المجموعة علما بأن اإلجراءات قد نفذ ١-٢
انظر ( جدول األعمال  من٦-٦ و٢-٥ اللذين أعيدت دراستهما في إطار البندين ٢١-٢و)  ب٢/٧االستنتاجين  باستثناء
 ).٣/١القرار 

 استعراض أحكام االيكاو المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة -٣

في إطار هذا البند من جدول األعمال، أجرت المجموعة استعراضا لإلجراءات اإلقليمية المتعلقة بالنظام  ١-٣
ة للمالحة خدمة األرصاد الجوي —لملحق الثالث العالمي لتنبؤات المنطقة واقترحت تعديالت تجعلها متوافقة مع أحكام ا

 (SIGWX)ذلك عن طريق إلغاء المقتضى الرسمي الذي يشترط وجود تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة  و،ةالجوية الدولي
المصدق  (PNG وفي ضوء استمرار وجود تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة في نموذج خرائط  .T4في نموذج الخرائط 

أن يرد في مالحظة تضاف إلى ينبغي كإجراء احتياطي، اتفق االجتماع على أن هذا األمر ) ٥إطار البند عليها في 
 ). ٣/٢انظر االستنتاج (اإلجراءات اإلقليمية 

 من الملحق الثالث، صدقت المجموعة على بعض االقتراحات من الدول التي تقدم ١فيما يتعلق بالمرفق  ٢-٣
ت المنطقة بشأن عدة أمور منها إزالة رموز العواصف الرعدية من نماذج الخرائط وفهرس خدمات المراكز العالمية لتنبؤا

الخرائط، واإلشارة بصورة منتظمة إلى الحد من مستويات الطيران بالنسبة للتيارات النفاثة وارتفاعات طبقة التروبوبوز 
 ).٣/٣انظر االستنتاج (

 —الوارد في الملحق العاشر ) األقمار الصناعية(واتل أعادت المجموعة تقييم البند المتعلق بإذاعة الس ٣-٣
اتفقت على أنه مازال مالئما في ضوء الدور الجوهري الذي يلعبه النظام الدولي لالتصاالت بالسواتل  واتصاالت الطيران

(ISCS) ونشرات نظام توزيع المعلومات بالسواتل والمتعلقة بالمالحة الجوية (SADIS)  . مستوى هذا البند وقدم اقتراح برفع
األرصاد الجوية إلى قاعدة قياسية مع إضافة إشارة إلى الوظيفة المهمة الثانية لهذه النشرات، أي توزيع بيانات 

 ). ٣/٤ انظر االستنتاج ((OPMET) التشغيلية
                                                   

   www.icao.int/anb/wafsopsg :على شبكة االنترنت الموقع التاليالكامل في التقرير مكن اإلطالع على  ي١ 
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  المحددة التوقيت في(WAFS)تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة فيما يخص وضع إرشادات عن استخدام  ٤-٣
 الصادر عن المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في آسيا ١٦/٤٢وثائق الرحلة والتي دعا إليها االستنتاج 

انظر (، اتفقت المجموعة على أن إعداد األمانة لهذه اإلرشادات سيساعد الدول والمنتفعين (APANPIRG)والمحيط الهادئ 
 )٣/٥االستنتاج 

 لتنبؤات المنطقةتشغيل النظام العالمي  -٤

 الذي أعدته الدول المقدمة لخدمات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةتقرير إدارة أحاطت المجموعة علما ب ١-٤
واستعرضت المجموعة تقرير .   على شبكة االنترنتWAFSOPSGووضعته على موقع  لتنبؤات المنطقة ة العالميمراكزال

 .اها بشأن نطاق المعلومات الواردة فيهاإلدارة وأحاطت علما بمحتوياته وأعربت عن رض

، أحاطت المجموعة علما بأن الدول  لتنبؤات المنطقةة العالميمراكزالفيما يتعلق باإلجراءات االحتياطية في  ٢-٤
المقدمة لهذه الخدمات قد أعادت تقييم مدى الحاجة في مركز لندن إلى إنشاء نظام رصد النشرات لالستفادة منه في خدمة 

وافقت المجموعة على االستنتاجات التي توصلت إليها و.  (ISCS)الحتياطية للنظام الدولي لالتصاالت بالسواتل البيانات ا
 ).٣/٦انظر القرار (الدول المقدمة للخدمات أال وهي عدم وجود حاجة إلى إنشاء مثل هذا النظام 

ج مؤشرات األداء التي وضعت لهذا ، استعرضت المجموعة نتائالنظام العالمي لتنبؤات المنطقةبالنسبة ألداء  ٣-٤
اتفقت و.   لتنبؤات المنطقةة العالميمراكزالالغرض واستخدمت أثناء التجارب التشغيلية التي أجرتها الدول المقدمة لخدمات 

 ).٣/٧انظر االستنتاج (أن تنفذ بصفة دائمة ينبغي على أن هذه المؤشرات مناسبة لغرض المتطلبات التشغيلية وبالتالي 

ربت المجموعة عن سرورها باالحاطة علما بأن الدولة المقدمة لخدمة مركز واشنطن العالمي لتنبؤات وأع ٤-٤
وأحاطت علما أيضا بأن هذه الدولة ستوفر دليل استخدام .  ISCSالمنطقة قد أعدت مسودة دليل إرشادات للمنتفعين بنظام 

واتفقت .  ISCS 1/2نتفعين في إطار منطقة إذاعة  من خالل موقعها على شبكة االنترنت لكل الدول والمISCS نظام
أن يدرج في مواقع االيكاو المالئمة مثله في ذلك مثل دليل ينبغي أيضا   ISCSالمجموعة على أن دليل المنتفعين من نظام 

قبل اجتماعات ها في المستلتنظر في  ISCSوسيتم إعداد تنقيحات منتظمة لدليل المنتفعين بنظام .  SADISالمنتفعين من نظام 
 ).٣/٨انظر القرار  ( WAFSOPSGمجموعة 

، ٣٠/١١/٢٠٠٦في شكل الخرائط بعد النظام العالمي لتنبؤات المنطقة وبغية تقييم مدى الحاجة إلى تنبؤات  ٥-٤
 من جانب الدول من خالل المكاتب BUFRأجرت األمانة استقصاء عن تنفيذ تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة برموز 

 دولة ٧٢من بين ( في المئة من الدول ٦٠  وأشارت نتائج االستقصاء إلى أنه في الوقت الحالي كان ما يقرب من .اإلقليمية
 من ٢٠٠٦ وأنه بنهاية سنة BUFRفي وضع يسمح لها بتلقي تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة برموز ) أرسلت ردودها

ت المجموعة من جديد على رأيها بأن استخدام نموذج رموز وأكد.   في المئة٧٩المتوقع أن تزداد النسبة المئوية إلى 
BUFR النظام العالمي لتنبؤات المنطقةأن يظل الوسيلة الرئيسية لتلقيها في إطار ينبغي  لتنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة 

ولكن في .  ق الثالث من الملح١-٣حيث أنها الوسيلة الوحيدة المناسبة لتحقيق الهدف من هذا النظام والوارد في الفقرة 
 أنينبغي  PNGضوء البطء غير المتوقع في التنفيذ، وافقت المجموعة على أن تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة بنموذج 

 ).٣/٩انظر االستنتاج  (٢٠١٠ على األقل حتى BUFRيستمر وجودها بصفة احتياطية للتنبؤات برموز 

 والذي ورد في النظام العالمي لتنبؤات المنطقةالدول المنتفعة بت العالمية على بالنسبة لتوزيع تحليل التنبؤا ٦-٤
 الصادر عن المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ في الكاريبي وأمريكا الجنوبية، خلصت المجموعة إلى ١٣/١٩االستنتاج 

لن يكون مالئما حيث أنه سيتضارب مع االيكاو أن إدراج هذا التحليل الموجز األساسي في نشرات السواتل الصادرة عن 
 ).٣/١٠ انظر القرار ((Doc 7475) ترتيبات العمل بين منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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 تطوير النظام العالمي لتنبؤات المنطقة -٥

وتنبؤات الهواء األعلى الوضوح الزمني والمكاني لتنبؤات الرياح العليا تناولت المجموعة إمكانية تحسين  ١-٥
 اعتمادا على دراسة أجرتها الدول المقدمة لخدمات GRIBفي النموذج برموز النظام العالمي لتنبؤات المنطقة األخرى في 

وأظهرت النتائج أنه بينما يمكن أن تكون تكاليف توزيع بيانات الوضوح األفقي على .   لتنبؤات المنطقةة العالميمراكزال
 لنشرات السواتل تكاليف عالية، إال أنه يمكن أن تقدم التنبؤات عن مستويين رأسيين إضافيين بين مستوى  كيلومتر٤٠مدى 

 والتنبؤات التي يبلغ مداها ثالث ساعات للوضوح الزمني بتكلفة معقولة وأن توضع ٤٠٠  ومستوى الطيران٣٠٠الطيران 
انات األعلى وضوحا لم تعرف جميعها بعد، وافقت حيث أن منافع البيو.  الراهنة ISCS  وSADISفي إطار نشرات 

انظر (المجموعة على إجراء المزيد من الدراسة في هذا المجال قبل اقتراح تعديالت على أحكام الملحق الثالث 
 ).٣/١١ االستنتاج

مة بالنسبة إلعداد مؤشر موضوعي لتكون الثلوج، أحاطت المجموعة علما بالتقدم الذي أبلغت عنه الدول المقد ٢-٥
 عن تكون الثلوج توعالجت مسألة إعداد مقاييس لعمليات اإلبالغ وإعداد التنبؤا.  لخدمات المراكز العالمية لتنبؤات المنطقة

ويمكن أن تمثل قياسا موضوعيا ومنفصال عن  ،األرصاد الجويةوالتي يمكن أن تربط مؤشر كثافة الثلوج بالمتغيرات في 
وبسبب العالقة الوثيقة بين مؤشر الثلوج .  تنادا إلى معدل تراكم الثلوج على جسم الطائرةالطائرة ذاتها عند قياس الثلوج اس

، تم االتفاق على أن األعمال GRIBوإعداد تنبؤات محسنة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن الثلوج في نموذج رموز 
باط مع إعداد تنبؤات محسنة للثلوج واالضطرابات أن يتم باالرتينبغي المقبلة بشأن مثل هذا المؤشر الموضوعي للثلوج 

فيما يتعلق بحالة تطوير هذه التنبؤات، أحاطت المجموعة علما بأن الدولة ).  ٣/١٢ انظر القرار(وسحب الحمل الحراري 
ع مرات وتصدر التنبؤات التجريبية اآلن بصورة روتينية أرب.  المقدمة لخدمة مركز لندن العالمي قد أحرزت تقدما معقوال

ووافقت المجموعة على أن .  SADIS FTPوكان من المتوقع للمنتجات الجديدة أن تتوافر قريبا من خالل خدمة .  في اليوم
وبغية النهوض باستخدام التنبؤات الجديدة .  أن يقيمها المنتفعون من خالل آلية ردود رسميةينبغي أداة التنبؤات التجريبية 

، اعتبر أنه من المستصوب عقد GRIBضطرابات وسحب الحمل الحراري في نموذج رموز بشكل مالئم بشأن الثلوج واال
من خالل موقع النظام العالمي لتنبؤات المنطقة دورات تدريب إقليمية وإعداد إرشادات مالئمة تقدم للمنتفعين من 

WAFSOPSG ٣/١٣ انظر االستنتاج( على شبكة االنترنت.( 

إلى التأكيد على جدوى  لتنبؤات المنطقة ة العالميلمقدمة لخدمات المراكزأدى البحث الذي أجرته الدول ا ٣-٥
وأشارت إلى أن كال المركزين .  التبكير بإصدار تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة لتلبية احتياجات الرحالت طويلة المدى

 ١٦ ساعة و١٧لخطيرة بمدة للظواهر الجوية ا(SWM)  ومتوسطة المستوى (SWH)يمكن أن يصدر تنبؤات عالية المستوى 
ظواهر الجوية الخطيرة للمستويات العالية في تنبؤات الواتفقت المجموعة على أن .  ساعة على التوالي قبل انتهاء سريانها

 كانت هي األكثر أهمية من حيث التوقيت لتخطيط الرحالت الجوية طويلة المدى، ولذلك وافقت على BUFRنموذج رموز 
 ).٣/١٤انظر االستنتاج (قبل إصدار هذه التنبؤات تحديد فترة طويلة 

 أمر ضروري GRIB 1  عن رموزGRIB 2، اعتبر أن االستعاضة برموز GRIB 2بالنسبة لالنتقال إلى رموز  ٤-٥
بما أنه سييسر االستخدام الفعلي للتنبؤات الجديدة الخاصة بالثلوج واالضطرابات وسحب الحمل الحراري ويسمح بنقل 

وضع خطة تنفيذ مفصلة ينبغي وليتسنى تحقيق ذلك اتفقت المجموعة على أنه   .انات في حزمة نفس التردداتالمزيد من البي
 ).٣/١٥انظر االستنتاج  (GRIB 2 لرموز
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  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةالتخطيط طويل األجل لتنفيذ -٦

 إلى WAFSOPSG والذي يدعو مجموعة APANPIRG الصادر عن مجموعة ١٦/٤١ستنتاج استجابة لال ١-٦
، اتفقت المجموعة على أن هناك حاجة إلى مثل هذه لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةالنظر في وضع خطة طويلة األجل ل

أن تضع خريطة طريق دقيقة تغطي فترة خمس سنوات ليصدق عليها ينبغي  المراكزالخطة وأن الدول المقدمة لخدمات 
 ).٣/١٦ر االستنتاج انظ (WAFSOPSG االجتماع الرابع لمجموعة

 عمال المقبلةبرنامج األ -٧

واقترحت تغييرات إضافية استنادا إلى المناقشات التي جرت أثناء ل اعماستعرضت المجموعة برنامج األ ١-٧
 ).٣/١٧القرار (االجتماع 

 ما يستجد من أعمال -٨

تخدام باس  WAFS تصحيح تنبؤات الظواهر الجوية الخطيرة بنظام حاجة إلىأن هناكرأت المجموعة  ١-٨
من حيث المبدأ اعتماد معايير المنظمة العالمية ينبغي  في حالة العثور على خطأ ما بعد إرسال البيانات وأنه BUFR رموز

وبما أن التغيير المقترح يمكن أن يكون له أثر على البرمجيات التي يستخدمها المنتفعون .  لهذا الغرضألرصاد الجوية ل
 WAFS أن تجري دراسة لتقييم آثارها على مستخدمي نظام المراكز المقدمة لخدمات للدولينبغي شعرت المجموعة أنه 

 ).٣/١٨انظر االستنتاج (

قتراح بالجمع بين أي خريطتين متعاقبتين لهما صالحية زمنية ثابتة وتتناوالن نفس البيانات تم النظر في او ٢-٨
كي يتسنى االستغناء عن تقديم أكثر من نشرة تنبؤات ونفس المستوى لتقديم المعلومات إلى الرحالت طويلة المدى، وذلك 

وال يوجد مثل هذا النهج في الوقت الحالي في .  واحدة بشأن نفس المنتج ونفس المستوى إذا كانت فترة الصالحية مختلفة
لدول والمنتفعين الملحق الثالث كما أن إدراج مثل هذه األحكام في الملحق الثالث يمكن أن تكون له تبعات مالية كبيرة على ا

أن يخضع ينبغي وبالتالي رأت المجموعة أنه .  حيث قد يتعين إدخال تعديالت جوهرية على برمجيات رؤية األشكال البيانية
 ).٣/١٩انظر االستنتاج (هذا االقتراح لتقييم حذر من جانب مجموعة خاصة 

 — ىـ انته—


