
  االجتماع السابع
  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ياتمجموعة عمل

  )٢٠١٢سبتمبر  ٢١إلى  ١٧، من ليما، بيرو(

  الموجز التنفيذي

  )ww.icao.int/anb/wafsopsgw (مالحظة: يمكن االطالع على التقرير كامًال على الموقع:
 المقّدمة  -١

في المكتب اإلقليمي ) WAFSOPSG/7(لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  السابعانعقد االجتماع   ١-١
منّظمات  ثالثو  ةدول ١٣خبيرا من  ٢٢وقد شارك في االجتماع  .٢٠١٢سبتمبر  ١٩إلى  ١٧، من ليما، في ألمريكا الجنوبية

ا ومدغشقر (أسكنا) واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) والمنظمة العالمية لألرصاد دولية (وكالة سالمة المالحة الجوية في إفريقي
  ).)WMO( الجوية

 انعقاده. فترة االجتماع طيلة رئاسةالرئيس، السيد دورينيل فيزويو،  وتولى  ٢-١

 النظام العالمي لتنبؤات المنطقةلمجموعة عمليات  السادساستنتاجات االجتماع متابعة   -٢
)WAFSOPSG/6( 

ن جميع المسائل أفيما يتعلق بمسألة متابعة االستنتاجات، أحاطت المجموعة علما بأّن العمل قد ُأنجز بش  ١-٢
 ).٧/١  (القرار

  العالمي لتنبؤات المنطقةاستعراض أحكام االيكاو المتعلقة بالنظام   -٣
النظام العالمي لتنبؤات المنطقة في إطار هذا البند، استعرضت المجموعة اإلجراءات اإلقليمية المتعلقة ب  ١-٣
)WAFS (تتعلق في جملة أمور بحذف اإلشارات إلى النظام العالمي لالتصاالت باألقمار الصناعية  واقترحت تعديالت)ISCS( 

في واشنطن وقف بث األقمار الصناعية التابعة لهذا النظام ابتداًء من ) WAFC(في ضوء قرار المركز العالمي لتنبؤات المنطقة 
  .)٧/٢(االستنتاج  ١/٧/٢٠١٢
وفيما يخص أحكام االيكاو المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة، عهدت المجموعة إلى أمينها إعداد مقترح   ٢-٣

للملحق الثالث، ليؤخذ باالعتبار وقف البث باألقمار الصناعية من  ١١من الفصل  ٩-١-١١على الفقرة  ١لتعديل المالحظة 
  ).٧/٣كي يستعرضه االجتماع الثامن للمجموعة (االستنتاج  ١/٧/٢٠١٢داًء من هذا النظام ابت

  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة تشغيل  -٤
المجموعة التقرير اإلداري الخاص بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة الذي أعّدته الدولتان المضيفتان  استعرضت  ١-٤

وأعربت عن كما أحاطت المجموعة بمحتوى التقرير . مجموعةلعلى الموقع الشبكي ل شرللمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة ونُ 
  رضاها بشأن نطاق المعلومات المقّدمة.

وأحاطت المجموعة علمًا بالمعلومات التي قدمتها الدولتان المضيفتان للمركزين العالميين بشأن جدوى إتاحة   ٢-٤
لألهداف وتنفيذ مؤشرات األداء في هذا الصدد على وضع الصيغة النهائية مؤشرات أداء معززة للمجموعة. ووافقت المجموعة 

، وتكليف الدولتين المضيفتين للمركزين بإدراج المعلومات ذات الصلة في التقارير ١/١١/٢٠١٢المعززة للمجموعة بحلول 
  ).٧/٤اإلدارية للمجموعة (االستنتاج 

ص بشان بروتوكوالت/سياسات إعادة بث مجموعات بيانات واستعرضت المجموعة تقريرًا أعده فريق عمل مخص  ٣-٤
. وفي ضوء االحتياجات )GRIB2(وبيانات األرصاد الجوية المعدة على شكل الرموز الشبكية الثنائية األحوال الجوية الخطرة 



ؤات المنطقة، استعرضت ومبادئ نظام إدارة الجودة والقدرات الراهنة المركزين العالميين لتنبوالتوقعات المقبولة للمستخدمين 
المجموعة ملخصًا لمقترح سياسة عامة واتفقت على أن ثمة حاجة لوضع سياسات إعادة بث لمجموعتي البيانات المذكورتين 

  ).٧/٥(االستنتاج 
وأحاطت المجموعة علمًا بوقف مركز واشنطن بث القمر الصناعي للنظام العالمي لالتصاالت باألقمار   ٤-٤

وأن الدولة المزودة  )WIFS( لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةواستبداله بخدمات االنترنت ل ١/٧/٢٠١٢ي ف )ISCS(الصناعية 
ات المنطقة في لندن ينشئان خدمة والمركز العالمي لتنبؤ ) SADIS(بنظام توزيع معلومات المالحة الجوية باألقمار الصناعية 

. ولتيسير وصول المستخدمين إلى )SADIS FTP( توكول نقل الملفاتبواسطة برو  SADISالتبادل المأمون للملفات عبر نظام 
هذه البيانات، عهدت المجموعة إلى الدولتين المضيفتين للمركزين العالميين بالعمل على تنسيق بنية الملفات في كل من النظام 

طة بروتوكول نقل الملفات العالمي لتنبؤات المنطقة ونظام توزيع معلومات المالحة الجوية باألقمار الصناعية بواس
  )٧/٦  (االستنتاج

القائمة على  النظام العالميعن طبقات الجو العليا عن طريق خدمات  GRIB1وفيما يتعلق بأوقات توفر بيانات   ٥-٤
من عملية  االنتهاءالمأمونة) فقد اتفقت المجموعة على إتاحة هذه البيانات حال  WAFISو SADIS FTPاالنترنت (أي خدمات 

وفرة هذه عن طبقات الجو العليا. وينبغي إشعار المستخدمين عن أوقات  GRIB2اجها، ولكن ليس قبل تجهيز بيانات إنت
  ).٧/٧البيانات أو تحديثاتها في المستقبل عبر مجلس نشرات تنفيذ التغيير التابعة للنظام العالمي (االستنتاج 

ميين إلى إصدار رسائل إدارية تحيط المستخدمين علمًا ودعت المجموعة الدولتين المضيفتين للمركزين العال  ٦-٤
   ).٧/٨بالتغييرات المدخلة على خدمات النظام العالمي وتحديثات وثائقه لفائدة المستخدمين (االستنتاج 

  تطوير النظام العالمي لتنبؤات المنطقة   -٥
العالمية بالرسم الشبكي في إطار  التنبؤاتعرض بخصوص وقف  اإلجراءات الشكليةاتفقت المجموعة على   ١-٥

للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. لذا أّيدت المجموعة وقف هذه البيانات في تمام الساعة الثانية  GRIB1النظام العالمي برمز 
ف ) ودعت الدولتين المضيفتين للمركزين العالميين إلى وق٧/٩(القرار  ١٤/١١/٢٠١٣عشرة بالتوقيت العالمي المنسق يوم 

). كما اتفقت المجموعة على إبالغ الدول المستخدمة بوقف هذه البيانات وتشجيع ٧/١٠إعداد وٕاصدار هذه البيانات (االستنتاج 
  ).٧/١١(االستنتاج  WMO GRIB2ز و رمشكل الدول المعنية منها على االنتقال إلى استخدام تنبؤات النظام العالمي ب

الجو العليا بالرسم الشبكي، استعرضت المجموعة عرضًا عامًا عن طبقات  WAFSوبخصوص عرض بيانات   ٢-٥
وتنبؤات النظام العالمي بشأن  WAFS SIGWXأعدته الدولتان المضيفتان للمركزين العالميين حول الغرض من استخدام تنبؤات 

اهزًا لالستخدام في وية، نظرًا إلى أن كال نوعي التنبؤات ينبغي أن يكون جوالجليد واالضطرابات الج الركامية السحب
دليل ممارسات . واتفقت المجموعة على إدراج المبادئ الواردة في العرض العام المشار إليه كمواد إرشادية في ٢٠١٣ نوفمبر

   ).٧/١٢(االستنتاج  )Doc 8896( األرصاد الجوية في مجال الطيران
المجموعة، بالنسبة للتنبؤات الجديدة  ، اتفقتWAFSوفيما يتعلق بمتطلبات التدريب للدول ومستخدمي نظام   ٣-٥

، على إعداد حزمة تدريب تتسق مع الجدول WAFSوالجليد واالضطرابات الجوية بواسطة نظام  الركامية بالرسم الشبكي للسحب
من مرئي، وكلفت أمينها بالتحقق الزمني المتوقع لدخول هذه التنبؤات حيز االستخدام، في ضوء دراسة أمثلة خيارات العرض ال

  ).٧/١٣جدوى ترجمة الحزمة التدريبية إلى جميع اللغات الرسمية لاليكاو (االستنتاج 
ونتائج التحقق المستمرة، المعروضة بالرسم الشبكي  WAFSوفي ضوء نجاح تنسيق التنبؤات العالمية لنظام   ٤-٥

على  ٧٦شأن اإلزالة، كجزء من التعديل ب ٦/١٨فضال عن توفر المواد اإلرشادية المحدثة، أعادت المجموعة تأكيد االستنتاج 
بخصوص الطابع التجريبي ("تنبؤات تجريبية") للتنبؤات  ٢ح) من المرفق  ٢- ٢-١على الفقرة  ١الملحق الثالث، للمالحظة 

ة بالرسم الشبكي. كما دعت المجموعة الدولتين المضيفتين للمركزين العالميين، بالتعاون مع كل المجموعات اإلقليمي المعروض
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، لتمديد التحقق من التنبؤات العالمية بالرسم الشبكي للسحب  واألياتاللتخطيط والتنفيذ لاليكاو 

، باستخدام مجموعات بيانات أكثر شموال لرصد نوعية المنتجات WAFSالركامية والجليد واالضطرابات الجوية بواسطة نظام 
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واالضطرابات الجوية على الموقعين االلكترونيين للمركزين العالميين نبؤات السحب الركامية والجليد ونشر نتائج التحقق من ت
  ).٧/١٤(االستنتاج 

إلدماج معلومات األرصاد الجوية ضمن مفهوم عمليات إدارة  WAFSأما بخصوص الدعم المطلوب من نظام   ٥-٥
تين المضيفتين للمركزين العالميين والدول المختارة والمنظمات الدولية الحركة الجوية العالمية، دعت المجموعة االيكاو والدول

، في صياغة )MARIE-PT( الفريق المعني بمشروع االحتياجات لألرصاد الجوية في الطيران وتبادل المعلوماتكي تنسق مع 
  ).٧/١٥نتاج تأخذ في االعتبارات المتطلبات الوظيفية ومقاييس األداء (االست WAFSمفهوم عمليات نظام 

  WAFS التخطيط الطويل األمد لتنفيذ  -٦

التطورات األخيرة وٕاضافة المراحل المتوقعة حتى لمراعاة  WAFSاستعرضت المجموعة الخطة الخماسية لنظام   ١-٦
  ).٧/١٦(القرار  ٢٠١٦عام 

  برنامج عمل المستقبل  -٧
"مفهوم عمليات النظام العالمي لتنبؤات  باسم WAFSOPSG-06أقّرت المجموعة برنامج عملها االسم الجديد   ١-٧

  ).٧/١٧من جدول األعمال (القرار  ٤-٦المنطقة" كي يعكس المناقشات التي دارت في إطار البند 

  أي مسائل أخرى  -٨
اتفقت المجموعة على أن ) ADS-C(االستطالع التابع التلقائي فيما يتعلق بمقترح يخص زيادة وفرة تقارير عقد   ١-٨

بشأن معلومات األرصاد الجوية من مقدم  ADS-Cو والدولتين المضيفتين للمركزين العالميين إحالة جميع تقارير تكفل االيكا
  .)٧/١٨خدمات المالحة الجوية إلى المركزين العالميين (االستنتاج 

صلة المت ADS-Cواتفقت المجموعة أن على االيكاو أن تحقق في المسائل المتعلقة بإدارة نوعية تقارير   ٢-٨
  ).٧/١٩اد الجوية (االستنتاج بمعلومات األرص

واتفقت المجموعة على دعوة االيكاو ومركز واشنطن العالمي الستعراض جميع الوثائق المتاحة على الموقع   ٣-٨
 نظام عالمي لالتصاالت باألقمارلتحديد جميع اإلشارات إلى  مجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةااللكتروني ل
 )WIFS(بدال هذه اإلشارات (أو حذفها) بواسطة خدمة ملفات االنترنت للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة واست )ISCS( الصناعية

  ).٧/٢٠(االستنتاج 

  — انتهى —


