
  االجتماع التاسع عشر

  )SADIS نظام(فریق عملیات  توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة نظامفریق عملیات 
  )٢٠١٤مایو  ٢٩إلى  ٢٧(لندن، المملكة المتحدة، من 

  ١الموجز التنفیذي
  المقدمة  - ١
(فریق عملیات توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة  نظامانعقد االجتماع التاسع عشر لفریق عملیات   ١- ١

وحضره  ٢٠١٤مایو  ٢٩إلى  ٢٧بصفة استثنائیة في مقر هیئة الطیران المدني في لندن بالمملكة المتحدة من ) SADIS نظام
 ٣رصاد الجویة التشغیلیة ودارة بیانات األاألوروبي إلفریق لابع لالت في ذلك ممثل مركز التنسیقن دول، بم ١٠مشاركا من  ٢١

یاتا) والمنظمة ومدغشقر (أسكنا) واالتحاد الدولي للنقل الجوي (األ أفریقیاي منظمات دولیة (هي وكالة سالمة المالحة الجویة ف
  .رصاد الجویة)العالمیة لأل

زو لسیدة جوان اها تانعقاده، وساعد فترةطوال الجتماع اسة ارئ )أفریقیاي (جنوب امبولكت السیدة غابوریكوي تولو   ٢- ١
  .(الصین) بوصفها نائبة للرئیس

  SADIS نظامعشر لفریق عملیات  الثامناستنتاجات االجتماع  متابعة  - ٢
 بأن العمل قد ُأنجز بشأنالفریق  قرّ ، أSADIS نظامبالنسبة لمتابعة استنتاجات االجتماع الثامن عشر لفریق عملیات   ١- ٢

  .)١٩/١جمیع االستنتاجات (القرار 
  SADIS نظام تشغیل  - ٣
أبرز األحداث  ، الذي یقدم لمحة مرجعیة عن اإلبالغ عنSADIS نظامبشأن السنوي  اإلداري فیما یخص التقریر  ١- ٣

توفیر المتعلقة بمعلومات خاص بالمستودع  ٕاعدادالماضیة) و شهرا  ١٢خالل الفترة قید االستعراض (الـ  SADIS نظامالمرتبطة ب
األهداف التي سیجري  قرّ وأ SADIS نظامخدمات أعدته الدولة مقدمة  ي، استعرض الفریق آخر تقریر إدار وٕاتاحتها الخدمات

الصادرة عن المركز العالمي لتنبؤات طبقات الجو العلیا الشبكیة المتعلقة بسن توقیت البیانات حُ إتاحة و مدى تطبیقها على رصد 
 نظام ملفات نقل بروتوكول اتخدمو  SADIS 2G نظام) وكذلك التنبؤات الجویة الهامة بشأن WAFC(في لندن المنطقة 
SADIS ١٩/٢(القرار  اآلمنة(.  

لدولة إلى ا، أوضح الفریق بأنه قدم معلومات اتصال مفیدة SADIS نظامبالنسبة لقائمة جهات التنسیق التشغیلیة ل  ٢- ٣
 نإلى أنه ینبغي أالفریق وخُلص  ،بحل المشاكل التشغیلیة تي ُتعنىمكاتب اإلیكاو اإلقلیمیة الٕالى و  SADIS نظامخدمات مقدمة 

 SADIS نظامكفاءة بشأن ستبیان االإرسال  بغرضتتشاور االیكاو مع الدول من أجل تحدیث هذه القائمة في الوقت المناسب 
  .)١٩/٣(االستنتاج  ٢٠١٤في دیسمبر 

بشأن السنوي اإلداري استنادا إلى التقریر  ٢٠١٤- ٢٠١٣خالل الفترة  SADIS نظامواستعرض الفریق مسألة تشغیل   ٣- ٣
مستخدمة على االستبیان السنوي بشأن الكفاءة التشغیلیة من الدول الدولة  ٦٠أعاله وبشأن ردود وارد ذكره ال SADIS نظام

لمستخدمین الذین المستمر لعدد ارتفاع اال. وفیما یتعلق باالستبیان السنوي، أعرب الفریق عن سعادته إزاء SADIS نظامل
نبؤات المنطقة فیما یخص عالمي لتالنظام الالصادرة عن تنبؤات الاألرصاد الجویة التشغیلیة و یبلغون عن حسن إتاحة معلومات 

. وأدخل الفریق اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول اتخدمو  SADIS 2G نظامشارات باألقمار الصناعیة لإرسال اإل
 ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  SADIS نظامالكفاءة التشغیلیة لبشأن ستبیان االإرسال في  استخدامهالتنقیحات على االستبیان السنوي 

  .)١٩/٤(القرار  ٢٠١٤في دیسمبر 
                                                           

  www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg یمكن االطالع على التقریر الكامل على الموقع التالي:  ١ 

http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg
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 نقل بروتوكول اتخدمو عبر األقمار الصناعیة  SADIS 2G نظامبث معلومات  وأقّر الفریق، إلى جانب األیاتا، بأن  ٤- ٣
 طالعإ تمأنه سیب) و ٢٠١٤- ٢٠١٣خالل الفترة قید االستعراض ( ستوفي الشروط التشغیلیةت تظل اآلمنة SADIS نظام ملفات

  وفقا لذلك. SADIS نظامالفریق اإلداري السترداد تكالیف 
الشروط  ال تزال تستوفي SADIS نظاملتحقق من أن ول ،٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  SADIS نظامواستعرض الفریق جرد   ٥- ٣

 SADIS نظامالجرد المزمع عرضه على الفریق اإلداري السترداد تكالیف هذا على  تتعدیالالفریق التشغیلیة المعتمدة، أدخل 
  .)١٩/٦(االستنتاج  وفقا لذلك

  SADIS نظاممعلومات بث مضمون   - ٤
  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة  ١- ٤
ظمة تنمظمة وغیر التنمرصاد الجویة التشغیلیة الى المواءمة بین مضمون معلومات األنظر الفریق في مستو     ١- ١- ٤
اإلنترنت لملفات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة. وأثنى الفریق على الجهود التي بذلها مؤخرا  خدماتوبین  SADIS نظامل

 SADIS نظاملدول مقدمة خدمات أنه ینبغي لقر بفي هذا الصدد، غیر أنه أمقدمو بوابة معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 
بیانات معلومات لاألوروبي اإلداري ، بالتنسیق مع الفریق أن تعمل اإلنترنت لملفات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة اتخدمو 

من  ١بذل الجهود للموائمة بین معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة المنتظمة (المرفق  ةواصلعلى ماألرصاد الجویة التشغیلیة، 
    ).١٩/٧(االستنتاج  ، قدر اإلمكانمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة غیر المنتظمةبین و  )SADIS نظاممستخدمي دلیل 

معلومات األرصاد الجویة المتعلقة بشروط الفي المسائل المرتبطة بعدم تنفیذ بوجه خاص الفریق  بحثو     ٢- ١- ٤
الفریق  مسلّ المطارات. وفي هذا الصدد، وتنبؤات بعض  SPECIو METARتقاریر ، وغیاب SADIS نظامالتشغیلیة بشأن 

معلومات هذه الأو توافق على تقدیم تقدم أن دول أنه ینبغي للأهمیة معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة بالنسبة للمستخدمین، وبب
 تفنّ صُ وأقر بأن الدول التي تم  ،SADIS نظاممستخدمي دلیل من  ١المرفق المبینة في و  همغیر مطارات أو مشغلي ال بواسطة

جرت خالل عملیات الرصد الروتینیة التي  SADIS نظاممعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة لدیها على أنها "غیر متاحة" بشأن 
الخطط بواسطة من إعداد معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة وتوزیعها أكد ینبغي تشجیعها على الت SADIS نظامبوابة  بواسطة

رصاد الجویة التشغیلیة على سبیل االستعجال. باإلضافة إلى ذلك، أقر الفریق بضرورة اإلقلیمیة لتبادل نشرات معلومات األ
من دلیل لحق األول معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة الواردة في المالمتعلقة بشروط البین هذه الخطط وبین  تحقیق االنسجام

     ).١٩/٨بما في ذلك العملیات واإلجراءات المستحدثة لدعم التنفیذ (االستنتاج  ،SADIS نظامستخدمي م
 SPECIو METARتقاریر فیما یخص الشروط المتعلقة بمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة (السیما     ٣- ١- ٤

الشروط استنادا هذه الفریق تنقیحا على  ، استعرضSADIS نظامالمطارات بشأن مشغلي ) الواردة من وتنبؤات بعض المطارات
التشاور مع الدول بشأن الشروط المعدلة أو اإلضافیة  ضرورةاألیاتا. وفي هذا الصدد، وافق الفریق على  تقدمت بهإلى اقتراح 
 على أن تستعرضكما وافق الفریق . نستخدمیفیها الشروط المتعلقة بالمال توجد في الحاالت التي وكذلك  نمستخدمیالمتعلقة بال

رصاد الجویة بخصوص معلومات األ SADIS نظاممستخدمي من دلیل  ١تنقیح المرفق للعملیة المستخدمة ااألمانة العامة 
  .)١٩/٩مطارات (االستنتاج مشغلي الالتشغیلیة الواردة من 

 AIRMETو  SIGMETمعلومات رصاد الجویة التشغیلیة غیر المنتظمة (مثال بالنسبة لتقدیم معلومات األ    ٤- ١- ٤
، ناقش الفریق مسألة الحفاظ على المعلومات SADIS نظام) بشأن خطارات المتعلقة بالرماد البركاني واألعاصیر المداریةاإلو 
الصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة والتي تستخدمها الدول في تبادل  ةسیة المختصر الخطوط الرأتي تتضمن ال

بغرض تحدید  SIGMET اإلقلیمي لمعلومات دلیلالف الفریق األمانة العامة باستعراض نموذج ــوفي هذا الصدد، كلّ المعلومات. 
جدوى إتاحة هذه المعلومات في شكل إلكتروني تقییم مدى بما إذا كان ینبغي إدراج الجداول التي تتضمن هذه المعلومات، و 

  ).١٩/١٠(االستنتاج  على أحد مواقع االیكاو المخصصة لهذا الغرض
 نظاممن جانب مقدمي بوابة  SADIS نظامكتیب عملیات بوابة استعراض  ضرورةواتفق الفریق على     ٥- ١- ٤

SADIS نظام، وبالتنسیق مع فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات SADIS بما في ذلك ما یتعلق بالشروط المتعلقة ،
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، وذلك بهدف إثبات أو هذا الكتیببالنسبة المطارات الواردة في المرفق (ج) من  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة برصد
  ).١٩/١١ن (االستنتاج تعدیالت في هذا الشأإدخال اقتراح 

  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةصادرة عن لا تنبؤاتال    ٢- ٤
، عِلم الفریق بأن SADIS نظامالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن الصادرة عن تنبؤات الفیما یتعلق ب    ١- ٢- ٤

البیانات المتعلقة بالریاح في الغالف  افضأن تُ اقترح ) ٢٠١٣( االجتماع الثامن لفریق عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة
 ٧٥٠( ٨٠ رحالتمستویات الممكن عن األرض على رتفاع الالالعلوي وبدراجات الحرارة والبیانات المتعلقة با الجوي

من أجل إكمال بیانات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة.  )هكتوبسكال ١٢٥( ٤٨٠) و هكتوبسكال ٤٥٠( ٢١٠) و هكتوبسكال
شعبة  ما بعدلث الذي ستنظر فی) على الملحق الثا٧٧ُأدرج في مشروع التعدیل رقم (قد أن هذا االقتراح أخذ الفریق علما بو 
لتعدیل المذكور اعتمد المجلس شریطة أن ی. وخالل مرحلة مقبلة، و ٢٠١٤في یولیه  زمع عقدهرصاد الجویة في اجتماعها الماأل

ضافیة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن مسألة إدراج البیانات اإلفي  أنه سُینظرى إلالفریق شار على الملحق الثالث، أ
اتخاذ أي إجراء محدد غیر اإلجراء المتعلق برصد التطورات  عدم ضرورةحالیا بالفریق  ومع ذلك، فقد أقر. SADIS نظام

  .المستجدة
  SADIS نظامر یتطو     - ٥
   SADIS نظامتقریر فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات     ١- ٥
برصد  SADIS نظامتوقع أن یقوم فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات یُ إلى أنه الفریق  أشار    ١- ١- ٥

في هذا تقدیم اقتراح واإلبالغ عن ذلك و  SADIS نظامأثر على  تنطوي علىاإلجراء المتعلق بالتطورات التكنولوجیة التي 
منذ انعقاد  SADIS نظامشأن. وأخذ الفریق علما بأن المسائل التي تناولها فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات ال

  :مواضیع التالیةمس التاالجتماع األخیر 
 ؛SADIS نظامآخر التحسینات/التغییرات على   )أ 
  نقل بروتوكول خدماتو  SADIS 2G نظامرصد إتاحة بیانات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن   )ب 

 ؛اآلمنة SADIS نظام ملفات
عبر  )Coremetلنظام تبادل الرسائل بشأن معلومات األرصاد الجویة (منتصف المدة تحسینات  نفیذت  )ج 

  ؛SADIS نظامبوابة 
فیما یخص مباني مقدمي  SADIS 2G نظامبإشارات اإلرسال ل تي تتعلقالإجراء تحقیقات بشأن المشاكل   )د 

  .SADIS نظامخدمات 
خاص إلى سحب التنبؤات بوجه شارة اإل، مع SADIS نظاموبالنسبة آلخر التحسینات/التغییرات على     ٢- ١- ٥

للمنظمة  الشبكیة المتعلقة بطبقات الجو العلیا شفرة النقاطصیغة في المتاحة  المتعلقة بطبقات الجو العلیا العالمیة الشبكیة
) مع مالحظة أن الصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة GRIB 2نظام صیغة رموز العالمیة لألرصاد الجویة (

) فیما یخص السحاب SADIS )SADIS 2G نظامالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة للجیل الثاني من الصادرة عن تنبؤات ال
الستخدامها التشغیلي بدال من االستخدام االختباري، وأقر الركامي وتشكل الجلید واالضطرابات یمكن االطالع علیها اآلن 

(القرار  اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتالفریق بضرورة إزالة الملفات المتكررة (ذات الطابع االختباري) بشأن 
١٩/١٢(.  
 SADIS نظاموفیما یتعلق برصد إتاحة بیانات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن للجیل الثاني من     ٣- ١- ٥
)SADIS 2G نظام ملفات نقل بروتوكول خدمات) و SADIS مواصلة إتاحة الرصد في ، أقر الفریق بأنه في ضوء ضمان اآلمنة

الرصد المستخدمة انطالقا من نظام حالي یتعلق  نظامعلى نقل  SADIS نظامخدمات  ومقدمأن یعمل الوقت المناسب، ینبغي 
  . )١٩/١٣اج تالستنلهذه الغایة (ا صمخصقائم بذاته تشغیلي بالتطویر إلى خادم 

 ت منتصف المدة لنظام تبادل الرسائل بشأن معلومات األرصاد الجویةسیناتحفیما یخص تطبیق      ٤- ١- ٥
)Coremet (عبر بوابة SADIS أعرب الفریق عن سعادته بخبر إبرام عقد في اآلونة األخیرة بشأن تطبیق التحسینات، وهو ما ،

ن تقدیرات تكایف أخذ الفریق علما بأ. و ٢٠١٥یتوقع أن ُیسفر عن تطبیق التحسینات على الخدمات التشغیلیة في ینایر 
أقر بأن و ، ٢٠١٣في عام  SADIS نظامقد ُقّدمت إلى الفریق اإلداري السترداد تكالیف  SADIS نظامالمشروع التي ُتعزى إلى 

، ینبغي تقدیمها أیضا إلى الفریق اإلداري السترداد SADIS نظاملیف الفعلیة للمشروع، وفقا لتقاریر الدولة مقدمة خدمات االتك



 - 4 - 
 

  ).١٩/١٤وفقا لذلك (االستنتاج  SADIS نظامتكالیف 
بخصوص المباني التابعة  SADIS 2G نظاملإرسال اإلشارات باألقمار ب المقترنةوفیما یتعلق بالمشاكل     ٥- ١- ٥
لعملیات الرصد التي تم النظر فیها ، استعرض الفریق تقریرا یبرز األسالیب البدیلة SADIS تقدیم  نظامت مقدي خدمات جهال

وأید الفریق فكرة عدم  الرصد والتوصیات المقدمة لمواصلة العمل في هذا الشأن. نظامأو اختبارها، وكذلك ما وصلت إلیه حالیا 
ظام العالمي لتنبؤات بغرض رصد سالمة/إتاحة بیانات الن SADIS نظامتحمل أي نفقات إضافیة هامة من جانب مقدم خدمات 

وبأن الترتیبات  )SADIS 2G( الجویة باألقمار الصناعیةالمالحة  توزیع معلومات  نظامالجیل الثاني من  بواسطة المنطقة
وصلت البیانات من جانب جهة أخرى  توفیرو  SADIS 2G نظاملالمحطات ذات الفتحات الصغیرة جدا الحالیة التي تستفید من 

   ).١٩/١٥المستویات المطلوبة من الرصد (القرار إلى 
  الصناعیةعبر األقمار  SADIS نظاممعلومات  بث    ٢- ٥
رموز فیما یخص توزیع التصویبات على التنبؤات العالمیة الشبكیة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة (في      ١- ٢- ٥

الصیغة العالمیة الثنائیة لتمثیل بیانات للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة) والتنبؤات الهامة بأحوال الطقس ( GRIB2نظام 
الصادر عن االجتماع  ٧/٥لالستنتاج ، كنتیجة SADIS نظام بشأن) یةالدولیة لألرصاد الجو للمنظمة  BUFR األرصاد الجویة

السابع لفریق عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، أخذ الفریق علما بأن توزیع التصویبات على تنبؤات النظام العالمي 
تشكیل عملیة إعادة إلى حد ما ، وٕان كان یتطلب SADIS 2G نظامتشكیل لتنبؤات المنطقة ال یقتضي أي عملیة إلعادة 

  .اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدمات
  اآلمنة القائمة على شبكة االنترنت  SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدمات    ٣- ٥
 SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتالتي ُأدخلت على  )٢٠١٣( إقرارا بآخر التحسینات/التغییرات    ١- ٣- ٥

توحي إلى و الحقا  ستخدمونسعة النطاق وتطبیق عملیة الفصل الدینامي) مع مراعاة التعلیقات التي یقدمها الم (وتحدیدا  زیاد
 ملفات نقل بروتوكول خدماتلسعة النطاق كان ینبغي تطبیق زیادة أن زیادة التحسینات قد تكون مفیدة، نظر الفریق فیما إذا 

وفي هذا الصدد، وبالرغم  .)SADISوالجهة المقدمة لخدمات االنترنت لنظام  SADIS بین الجهة المقدمة لخدمات SADIS نظام
المشار إلیها، فقد رأى الفریق أنه النطاق المخصص زیادة  ضرورةمن أن عدد محدود من الدول/المستخدمین أعربوا عن 

  .شهر المقبلة على األقلأ ١٢بالنسبة للـ آخر التحسینات تكفي بالنسبة لمعظم المستخدمین 
، اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتفیما یخص استخدام ملفات البیانات المترابطة بشأن     ٢- ٣- ٥

ینبغي أن المستخدمین قد أبلغ عن الصعوبات في تناول ملفات البیانات، أقر الفریق بأنه ومع مالحظة أن عدد محدود من 
، على النظر SADIS نظام، بالتنسیق مع فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات  SADIS نظام یعمل مقدمو خدمات

بیانات أرصاد جویة معالجة على هیئة قیم لنقاط حلول لتقدیم وتحدیث ملفات البیانات المترابطة التي تتضمن نشرات إیجاد في 
  .)١٩/١٦(االستنتاج اآلمنة  SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدمات شأنبشبكیة ثنائیة 

للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة أعاله، أید الفریق توزیع التنبؤات العالمیة الشبكیة  ١-٢-٥الحقا للفقرة     ٣- ٣- ٥
) ١٩/١٧(القرار  اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتو  SADIS 2G نظامن التنبؤات الهامة بأحوال الطقس بشأو 

 SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتوأقر بإدخال تعدیل ذي صلة على اإلجراءات المستخدمة لتناول هذه التنبؤات بشأن 
  .)١٩/١٩(القرار  اآلمنة

، بخصوص SADIS نظامالصادر عن االجتماع الثامن لفریق عملیات  ٨/٧وفي إطار متابعة االستنتاج     ٤- ٣- ٥
، SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتلبیانات المتاحة بشأن على احدیثات كل دقیقة تال دخالن إلمستخدمیالاحتیاج 

 أثنىو بهذه العملیة. والتي اقترحت ثالثة خیارات تتعلق  SADISدولة مقدمة خدمات الها تاستعرض الفریق دراسة جدوى أعد
قر بأن أبسط وأنجع وأالمقترنة بخیارین من هذه الخیارات، من حیث التكالیف ر واالختبار واآلثار ملیات التطو على عالفریق 

كل دقیقة بالنسبة  تحدیثاتتقدیم ملف إضافي (وحافظة) یقدم  تتمثل فيوسیلة من حیث التكالیف للوفاء بمتطلبات المستخدمین 
 ملفات نقل بروتوكول خدماتفیما یخص  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیةالمشفرة لللمعلومات التقلیدیة األبجدیة الرقمیة 

  .)١٩/١٩(االستنتاج  اآلمنة SADIS نظام
   SADIS نظامعملیات تقییم برمجیات محطات عمل     ٤- ٥
  .)١٩/٢٠(القرار  SADIS نظاممحطات عمل مجیات قّر تحدیث معاییر تقییم بر وأاستعرض الفریق     ١- ٤- ٥
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  على األمد البعید SADIS نظامتخطیط     - ٦
خطة موجزة طویلة األجل الفریق  قرّ أ، SADIS نظاماستنادا إلى التحدیث الذي أجرته الدولة مقدمة خدمات     ١- ٦
  .)١٩/٢١(القرار  ٢٠١٩- ٢٠١٥للفترة  SADIS نظامتعلق بت
  SADIS نظاممستخدمي دلیل     - ٧
 ، المتاحة SADIS نظاممستخدمي ) على الطبعة الخامسة من دلیل ٢استعرض الفریق وأقّر التعدیل رقم (    ١- ٧

للنظام الذي تناول عدة أمور منها حذف اإلشارات إلى التنبؤات العالمیة الشبكیة و ، SADIS نظامعلى موقع فریق عملیات 
، (المسحوبة من الخدمة حالیا) للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة GRIB 1 نظامالعالمي لتنبؤات المنطقة في صیغة رموز 

 نظام(في صیغة رموز  SADIS نظامات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن ؤ إتاحة تنبعلى خصوصیات وأدخل تحسینات 
GRIB  نظامو BUFR(  في) وصیغة خرائط الرسوم البیانیة الشبكیة المحمولة) واإلخطارات بالرماد البركاني واألعاصیر المداریة

العالمي لتنبؤات  المركزالمتعلقة ببحاالت الطوارئ االحتیاطیة تعلق الخصوصیات فیما یالرسوم البیانیة الشبكیة المحمولة)، و 
  .)١٩/٢٢(االستنتاج  SADIS نظامشأن بالمنطقة وما یتصل بها من إتاحة تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 

  برنامج العمل المقبل    - ٨
 تقییم اآلثار المحتملة لتطبیق  التي تناولت SADIS نظامبالنسبة إلنجازات االجتماع الخامس لفریق عملیات     ١- ٨

الصیغة العالمیة الثنائیة لتمثیل بیانات في الرموز القائمة على جداول (السیما في وتنبؤات المطار  SPECIو  METARتقاریر 
، ومع مالحظة أن البدء مؤخرا في SADIS نظام) بشأن عملیات بوابة یةللمنظمة الدولیة لألرصاد الجو  BUFR األرصاد الجویة

لنشر معلومات األرصاد الجویة  XML/GMLل إلى استخدام صیغ الرموز غیر المملوكة والمؤقتة مثل لغتي قاعملیة االنت
تجاوزتها  SADIS نظام SADIS نظامفي الصیغة الرقمیة، أقر الفریق بأن إنجازات االجتماع الخامس لفریق عملیات التشغیلیة 

). واستعرض الفریق وقام بتحدیث اإلنجازات المحققة والملخصات ١٩/٢٣األحداث وینبغي تحدیثها وفقا لذلك (االستنتاج 
  ).١٩/٢٤برنامج عمله (القرار في الواردة الموجزة وأعمال أفرقة العمل 

  أي مسائل أخرى     - ٩
   SADIS نظامالمنخفض بشأن تنبؤات المنطقة بالنسبة للرحالت الجویة ذات المستوى     ١- ٩
عند النظر في إمكانیة إدراج تنبؤات المنطقة بالنسبة للرحالت الجویة ذات المستوى المنخفض والصادرة في     ١- ١- ٩

غیاب التوحید القیاسي من حیث الشكل وحجم الملف والوقت المخصص  راعاةومع م، SADIS نظامشكل بیاني بشأن 
/مستخدمي محطات عملوعلى  عبر األقمار الصناعیة SADIS نظاممعلومات بث لإلصدار، وكذلك اآلثار غیر المعروفة على 

أقر بأنه یمكن إدراج . غیر أن الفریق SADIS 2G نظامفیما یتعلق بنبؤات تهذه ال ه ال ینبغي نشربأنالفریق ، أقر SADIS نظام
لغة في صیغة قیاسیة (مثال شكل رقمي باستخدام إما ، اآلمنة SADIS نظام ملفات نقل بروتوكول خدماتهذه المواد في 

صیغة غیر قیاسیة رهنا بإجراء مزید من االستعراض من جانب الدول مقدمة في ) أو ٢٠١٩اعتبارا من عام  الترمیز الجغرافي 
  .SADIS نظامبالتنسیق مع فریق التطورات التكنولوجیة التابع لفریق عملیات  و  SADIS نظامخدمات 

   SADIS نظامهیكل الملحقین الثاني والثالث من دلیل مستخدمي     ٢- ٩
عرض الخطوط الرأسیة المختصرة  SADIS نظامأخذ الفریق علما بأن الملحق الثاني من دلیل مستخدمي     ١- ٢- ٩
والنشرات الجماعیة لتنبؤات المطار  SPECIو  METARر مستخدمة في تقاریصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة والال

عرض الملحق  بینماالمستخدم في االیكاو،  لمطارات المعنیةاقع اومحدّد مو  اء فیهاعضلالیكاو والدولة األ ةالتابعألقالیم وفقا ل
الناجمة الصعوبات . وفي ضوء لمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة"التابعة لمنطقة لوفقا "لالمعلومات ذاتها في  دلیلاللث من االث
في (مثال ال یمكن تحدید بعض الدول و/أو بعض المطارات دلیل لمن االتي یمكن أن یطرحها الهیكل الحالي للملحق الثالث و 

األرصاد الجویة ضمن الملحق)، أقر الفریق بأنه ینبغي إجراء دراسة جدوى من جانب الفریق اإلداري األوروبي لبیانات الحال 
  .)١٩/٢٧لالیكاو (االستنتاج الدول/األقالیم التابعة استنادا إلى  المذكوردلیل المن  بغرض هیكلة الملحق الثالث التشغیلیة

  -انتهى  -


