
 

  االجتماع الثامن
  مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  

  )٢٠١٣ سبتمبر ٤- ٢(بانكوك، تایالند،  
  الموجز التنفیذي

 )/http://www.icao.int/safety/meteorology/WAFSOPSG یمكن االطالع على التقریر الكامل لالجتماع على الموقع — مالحظة(

  مقدمةال  -١
) فـــي المكتـــب WAFSOPSG/8قـــد االجتمـــاع الثـــامن لمجموعـــة عملیـــات النظـــام العـــالمي لتنبـــؤات المنطقـــة (انع  ١-١
. وحضــر االجتمــاع اثنــان وعشــرون ٢٠١٣ســبتمبر  ٥ إلــى ٢مــن  فــي بــانكوك (ASIA/PAC) والمحــیط الهــادئآلســیا إلقلیمــي ا

واتحـاد النقـل  )(ASECNAسالمة المالحة الجویـة فـي أفریقیـا ومدغشـقر وكالة (خبیرًا من اثنتي عشرة دولة وأربع منظمات دولیة 
والمنظمـــة العالمیـــة لألرصـــاد الجویـــة  (IFALPA)لخطـــوط الجویـــة واالتحـــاد الـــدولي لرابطـــات طیـــاري ا (IATA)الجـــوي الـــدولي 

(WMO).(   
 فترة انعقاده.طوال ترأس السید دورینیل فیسویو االجتماع و   ٢-١

 متابعة نتائج االجتماع السابع لمجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  -٢

بالنسـبة لجمیـع  باسـتكمال األعمـال الالزمـة علمـاً  المجموعـةأحاطـت فیما یتعلق بمتابعة نتائج االجتماع السابع،   ١-٢
  ).٨/١(القرار  تقتضي أعماًال متواصلةالتي  ٧/١٩و ٧/١٣و ٧/٥ االستنتاجاتالمسائل فیما عدا 

  االیكاو المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقةاستعراض أحكام   -٣
النظـام العـالمي لتنبـؤات استعرضت المجموعة تحت هذا البند من جدول األعمال اإلجراءات اإلقلیمیـة المتعلقـة ب  ١-٣

لخـــدمات األرصــاد الجویـــة  ٥فـــي الجــدول  ٣إلغـــاء المالحظــة جملــة أمـــور أخــرى، ضـــمن ، تتنــاول ، واقترحــت تعـــدیالتٍ المنطقــة
(MET)  مــن وثیقــة تنفیــذ التجهیــزات والخــدمات(FASID) یصــبح واجــب (الــذي  الملحــق الثالــثعلــى  ٧٦لتعــدیل لنتیجــة نــه، أل
واالضــطراب داخــل  والهــواء الصــافي والجلیــد التنبؤات فیمــا یتعلــق بالســحب الركامیــةســیبدأ العمــل بــ)، ٢٠١٣فــي نــوفمبر التطبیــق 
   ).٨/٢النظام العالمي لتنبؤات المنطقة (االستنتاج في سیاق الغیوم 

حكـــام العالمیـــة المتصـــلة بالنظـــام العـــالمي لتنبـــؤات المنطقـــة، قامـــت المجموعـــة بوضـــع مقتـــرح وفیمـــا یتعلـــق باأل   ٢-٣
 خدمـة األرصـاد الجویـة للمالحـة الجویـة الدولیـة – الملحـق الثالـثفي الفصل الثاني مـن  ٩-١-٢في الفقرة  ١المالحظة لتعدیل 

إلشـارة علـى الوجـه الصـحیح ل، و ٢٠١٢عن البث في یولیـو  (ISCS) توقف النظام العالمي لالتصاالت باألقمار الصناعیةل نظراً 
اإلنترنت على والنظامین القائمین  (WAFS)األقمار الصناعیة بموجب نظام وافس ب المعلومات توزیعل الوحید المتبقينظام الإلى 

االســتنتاج  (WAFC) (العــالمي لتنبــؤات المنطقــة النظــام مراكــز التــي تقــدم خــدماتالــدول  توفرهمــااللــذین  (WAFS)ضـمن نظــام 
٨/٣.(  
 المنطقة لتنبؤات العالمي النظام عملیات  -٤

 هــذا التــي تقــدم خــدماتلنظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــة الــذي أعدتــه الــدول ا ةإدار تقریــر استعرضــت المجموعــة    ١-٤
على موقع مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة علـى شـبكة االنترنـت. وأحاطـت المجموعـة علمـًا  عروضوالم النظام

  التي اشتملت للمرة األولى على معلومات عن مؤشرات األداء.و بمحتواه وأعربت عن ارتیاحها إزاء حجم المعلومات المقدمة 
بصــورة التقــاریر  هــذهبــأن تشــمل فــي   خــدمات مراكــز النظــامتقــدم التــي المجموعــة علــى أن تقــوم الــدول واتفقــت    ٢-٤

التــي تصــدر كــل شــهر  (SIGWX)رة یــالتنبــؤات بــاألحوال الجویــة الخطعــدد رســائل تصــحیح عــن داٍء إضــافیة أمؤشــرات روتینیــة 
بالنســبة للســحب الركامیــة والجلیــد واالضــطراب وفــق بیانــات األرصــاد الجویــة التوفیــق بــین تــي فشــلت فیهــا عملیــة الوعــدد المــرات 

  ).٨/٤النظام العالمي لتنبؤات المنطقة (القرار 
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وطلبــات مراقبــة الطریـق  علــى مختلـف نقــاطالمتوقعـة  وقــاتااللتـزام باألومـن أجــل تحسـین قــدرة المشـغلین علــى    ٣-٤

، طلبـت المجموعـة (ATFM)الحركة الجویة بالنسـبة لوقـت الوصـول المطلـوب، التـي كانـت مفیـدة فـي إدارة تـدفق الحركـة الجویـة 
هیكتـو  ٤٥٠( ٢١٠ FLهیكتو باسـكال)، و ٧٥٠( ٨٠ (FLطیران المستویات  ضافة بعضمن األمانة العامة صیاغة أحكام إل

 الملحــق الثالـــثعلـــى  ٧٧كجــزء مـــن التعــدیل  (WAFS)هیكتـــو باســكال)) لتنبـــؤات النظــام العـــالمي  ١٢٥( ٤٨٠ FLباســكال) و
  ).٨/٥ستنتاج اال(
خدمات النظام العالمي لتنبؤات المنطقـة القائمـة علـى االنترنـت،  هیاكل ملفاتوفیما یتعلق بإمكانیة التوفیق بین   ٤-٤

باألقمـار الصـناعیة  نظـام توزیـع معلومـات المالحـة الجویـةفـي  ءهاوأسـما ةالحالیـ اتالملفـ مجموعـاتهیاكـل قررت المجموعة أن 
(SADIS)  وبروتوكـول نقــل الملفـات(FTP)  وخــدمات(WIFS)  المســتخدم ینبغـي أن تبقــى كمـا هــي محـددة حالیــًا فـي وثــائق دلیـل
نظر فـي تحـدیث بیانـات نظـام یُ بأن  (IATA)). وفیما یتعلق بطلب اتحاد النقل الجوي الدولي ٨/٦كل منها (االستنتاج الخاصة ب

خمــس واحــدة ولــیس فاصــل دقیقــة حیــث یكــون التوزیــع معلومــات المالحــة الجویــة باألقمــار الصــناعیة وبروتوكــول نقــل الملفــات ب
العمــل المعنیــة بنظــام توزیــع معلومــات المالحــة الجویــة باألقمــار فرقــة الحــالي، دعــت المجموعــة كمــا هــو اآلن فــي الوقــت دقــائق 

توزیـع معلومـات المالحـة نظـام لبروتوكـول نقـل الملفـات فـي الخدمـة المأمونـة تحسـین لنظر فـي إلى ا (SADISOPSG)الصناعیة 
  ).٨/٧ستنتاج االبتوفیر بیانات محدثة كل دقیقة (باألقمار الصناعیة  الجویة

 أثنــاءعلــى اإلجــراءات المســتخدمة  المراكــز التــي تقــدم خــدماتالــدول  قبــلمــن  وفیمــا یتعلــق بــالتغییرات المقترحــة  ٥-٤
ـــة المجموعـــة علـــى أوقـــاتاتفقـــت ، المنتظمـــة وغیـــر المنتظمـــة التخـــزین االحتیـــاطيعملیـــات   التخـــزین االحتیـــاطيلعملیـــات  معدل

  ).٨/٨المنتظمة (القرار 
عـن الرسائل التصحیحیة  بمعالجة المتعلقة اتاإلرشادلفائدة المستخدمین، قامت المجموعة باستعراض تحقیقًا و    ٦-٤

االنترنت الخاص الصادرة عن النظام العالمي لتنبؤات المنطقة والمتاحة في الوقت الحاضر على موقع  رةیالخط األحوال الجویة 
التــي تقــدم  وطلبــت إلــى األمــین العــام أن یباشــر بتحــدیثها بالتعــاون مــع الــدول ،عملیــات النظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــة بفرقــة

  ).٨/٩ستنتاج اال( خدمات مراكز النظام

  تطویر النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  -٥
التحقـق مـن التنبـؤات الشـبكیة العالمیـة إلعـداد عملیـة مراحل محـددة اقترحت المجموعة جدوًال زمنیًا ینطوي على   ١-٥

عــددًا مــن مصــادر  تلتنبــؤات المنطقــة قــد حــدد ةكــز العالمیــاأن المر أثبتــت التــي  اتواالضــطراب والجلیــد بالنســبة للســحب الركامیــة
بشـأن عملیـات محسَّنة إحصاءات في إعداد تنبؤات المنطقة للشروع التي تقدم خدمات البیانات الجدیدة، ودعت المجموعة الدول 

  ).٨/١٠ ستنتاجاال(التنبؤات الشبكیة  من هذهالتحقق 
التنبــؤات الشــبكیة العالمیــة للنظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــة فیمــا یتعلــق بالســحب  ق مــنتعزیــز التحقــومــن أجــل    ٢-٥

الجغرافــي واتفقــت علــى أن تســعى للحصــول علــى  هاستعرضــت المجموعــة اقتراحــًا بتوســیع نطاقــ ات،رابطواالضــ والجلیــد الركامیــة
ووضــوحها تبعــًا للمكــان  ونوعیتهــا البیانــات الحصــول علــىمصــادر بیانــات إضــافیة واســتخدامها، مــع األخــذ فــي االعتبــار تكــالیف 

  ).٨/١١تنتاج ساالالبیانات ( تبادلوحقوق الملكیة والقیود األخرى على  باستخدامها ترخیصالوالزمان، إلى جانب 
تطـــویر التنبـــؤات الشـــبكیة العالمیـــة للنظـــام العـــالمي لتنبـــؤات المنطقـــة فیمـــا یتعلـــق بالســـحب لمواصـــلة وبالنســـبة   ٣-٥

المكـاني والزمـاني إلـى  وضـوحال تشـملالتـي تحسـین ال، بعد اسـتعراض مقترحـات المجموعة اتفقت، الركامیة والجلید واالضطرابات
بالتنســیق مــع اتحـاد النقــل الجــوي  لشـروعلتنبـؤات المنطقــة التـي تقــدم خــدمات جانـب خارطــة الطریـق المقترحــة، علــى دعـوة الــدول 

  ).٨/١٢بجمیع العناصر المعنیة (استنتاج  تعلقالعالمیة للنظام فیما یالشبكیة التنبؤات  تطویر وضوحفي مواصلة الدولي 
تقلیص فرص  إلى حاجةالالوقود قبل الرحلة، أشارت المجموعة إلى  لتحمیلتخطیط الولمساعدة المشغلین على   ٤-٥

ومـدى تـوافر الحاجـة  هـذه تـوازن بـینالق یـحقتتنبؤات شبكیة عالمیة غیـر متناسـقة فـي النظـام العـالمي لتنبـؤات المنطقـة، و  إصدار
للنظـر فـي إدخـال تحسـینات علـى تنبـؤات المنطقـة مراكـز التـي تقـدم خـدمات المجموعة على دعوة الـدول  اتفقت. ولذلك، البیانات

  ).٨/١٣ستنتاج االوالسحب الركامیة ( اتواالضطراب توقیت التنبؤات الشبكیة المنسَّقة للجلید
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شـــكل رقمـــي لنشـــر تنبـــؤات النظـــام العـــالمي لتنبـــؤات المنطقـــة، إعـــداد وفیمـــا یتعلـــق بـــالنظر فـــي الحاجـــة إلـــى    ٥-٥

وهـــي لنظـــام العـــالمي لتنبـــؤات المنطقـــة، افـــي  رةیـــالخط استعرضـــت المجموعـــة ثالثـــة خیـــارات مختلفـــة لتنبـــؤات األحـــول الجویـــة 
 لمنظمـــة العالمیـــة لألرصـــاد الجویـــة؛ أو االنتقـــال إلـــىالخاصـــة باBUFR  صـــیغةالثالـــث مـــن  اإلصـــدارفـــي اســـتخدام االســـتمرار 
إلـى شـكل رقمـي یسـتخدم لغـة الترمیـز  BUFR  اإلصـدار الثالـث مـن صـیغة؛ أو االنتقـال مـن BUFR مـن صـیغة الرابعاإلصدار 
المجموعـة علـى تكلیـف فریـق مخصـص  اتفقـت. وبـالنظر ألهمیـة هـذه المسـألة، (XML/GML)الجغرافـي  الترمیز/ لغة  الموسَّعة

اإلصـدار الجویة القاضي بسحب لألرصاد الصادر عن لجنة النظم األساسیة التابعة للمنظمة العالمیة  ١٣بتحدید تأثیرات القرار 
فـي النظـام العـالمي  BUFRصـیغة ب تنبـؤات األحـوال الجویـة بمن دلیل الرموز بشـأن التزویـد المسـتمر  BUFR الثالث من صیغة

تنبـؤات فـي  )XML/GML(الستخدام لغة الترمیـز الموسَّـعة / لغـة الترمیـز الجغرافـي ، والنظر في الفوائد واآلثار المحتملة لتنبؤات
  ).٨/١٤ستنتاج اال(في النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  رةیالخط األحوال الجویة 

مفهــوم العملیــات للنظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــة، فــي ضــوء آراء الــدول بإعــداد ، فیمــا یتعلــق المجموعــةواتفقــت   ٦-٥
 متوقعـةبـنفس األهمیـة التـي كانـت مثل هذا المفهوم للعملیـات لـن یكـون  إعداد، على أن تنبؤات المنطقةمراكز التي تقدم خدمات 

 المنطقـة لتنبـؤات العـالمي للنظـام األجل الطویلة الخطة وتحدیث هإعداد على العمل وقف على المجموعة اتفقت لذلك،و  .في األصل
 إطار في ودمجها الجویة األرصاد لمعلومات طریق خارطة وضع على المجموعة اتفقت ذلك، عن وعوضاً  ).٨/١٥ (قرار ذلك وفق

 المعلومــات وتبــادل الطیــران فــي الجویــة ألرصــادا احتیاجــات بدراســة المعنــي الفریــق مــع بالتنســیق المنطقــة، لتنبــؤات العــالمي النظــام
(MARIE-PT) الجویــة الحركــة إدارة وأداء بشــروط المعنــي الخبــراء وفریــق (ATMRPP)، منظومـــة فــي التحســینات حــزم ســیاق فــي 

  ).٨/١٦ ستنتاجاال( الطیران

  لتنفیذ النظام العالمي لتنبؤات المنطقة التخطیط الطویل األجل   -٦
 التطـــورات االعتبـــار فـــي وأخـــذت المنطقـــة لتنبـــؤات العـــالمي للنظـــام الخمســـیة الخطـــة باســـتعراض المجموعـــة قامـــت  ١-٦

  ).٨/١٧ قرارال( ٢٠١٧ عام لغایة متوقعةال الزمنیة المراحل إلیها وأضافت األخیرة

  لمستقبلفي ابرنامج العمل   -٧
 عضـاءاأل دولال إلى المجموعة، تشكیل في ،اإلشارة حذف أن على المجموعة اتفقت باالختصاصات، یتعلق فیما   ١-٧

 ســـتنتاجاال( تحـــدیثها واعتمـــدت (RAFCs) المنطقـــة لتنبـــؤات الســـابقة اإلقلیمیـــة مراكـــزال خـــدمات تقـــدم التـــي الســـابقة المجموعـــات فـــي
٨/١٨.(  
 التقـدم عـن التعبیـر أجـل مـن العامـة األمانـة قبـل مـن المقدمـة المحدثة المعلومات إلى باالستناد المجموعة، قامت و  ٢-٧

 األعمـال، جـدول مـن ٧و ٦و ٥و ٤و ٣ البنـود إطـار فـي جـرت التـي المناقشـات على وبناء ،أفضل بشكل هوتوثیق العمل في المحرز
  ).٨/١٩ قرارال( واعتماده. عملها برنامج بتحدیث

  
  — انتهى —


