
  االجتماع السادس
  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ياتمجموعة عمل

  )٢٠١١مارس  ٢٥إلى  ٢١كار، السنغال، من اد(

 ١الموجز التنفيذي
 المقدمة  -١

في المكتب ) WAFSOPSG/6(انعقد االجتماع السادس لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة   ١-١
وقد شارك في االجتماع واحد . ٢٠١١مارس  ٢٥إلى  ٢١سطى، في داكار، من اإلقليمي إلفريقيا الغربية والو

) أسكنا(وكالة سالمة المالحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (ثالث منظّمات دولية وعشرون خبيرا من عشر دول و
  ).)WMO( والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية) أياتا(واتحاد النقل الجوي الدولي 

 .السيد دورينيل فيزويو، بترؤس االجتماع طيلة انعقادهوقام الرئيس،   ٢-١

استنتاجات االجتماع الخامس لمجموعة عمليات متابعة   -٢
 )WAFSOPSG/5( النظام العالمي لتنبؤات المنطقة

ن جميع المسائل، أفيما يتعلق بمسألة متابعة االستنتاجات، أحاطت المجموعة علما بأن العمل قد ُأنجز بش  ١-٢
الصادرة عن  التنبؤات ذات الرسم الشبكي الخاصة بتراكم الجليدباإلرشادات بشأن المتعلّق  ٥/١١االستنتاج باستثناء 
في مخططات الرحالت الجوية للعمليات ممتدة المدى بالطائرات المزودة  لالستخدام لتنبؤات المنطقة ينالعالمي ينالمركز

التي ستعالجها  طريقة عرض التنبؤاتالعالقة رهنا بالتغييرات في  لةأوكان التقدم في هذه المس. بمحركين توربينيين
 ).٦/١ القرار(المجموعة 

  العالمي لتنبؤات المنطقةاستعراض أحكام االيكاو المتعلقة بالنظام   -٣
في إطار هذا البند، استعرضت المجموعة اإلجراءات اإلقليمية المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة   ١-٣

  ).٦/٢االستنتاج (حت تعديالت لتوضيحها واقتر
خدمة األرصاد الجوية للمالحة  – ٣على الملحق  ٧٦كما استعرضت المجموعة وأقرت مشروع التعديل   ٢-٣

  :نهأالذي من ش) ٣-٦االستنتاج (الجوية الدولية 
 ؛معينبطريق جوي خاصة  درجات الحرارةو إتاحة توفير تنبؤات متسلسلة للرياح  )أ

 ٤١٠مستوى الطيران على خاصة ج تنبؤات إضافية للرياح ودرجات الحرارة إدما  )ب
 لتنبؤات المنطقة؛ ينالعالمي ينمن إعداد المركز )هكتوبسكال ١٧٥(

 ٢٧٠على مستوى الطيران خاصة  لكمون األرضيرتفاعات اال إضافيةإدماج تنبؤات   )ج
 يناد المركزمن إعد) هكتوبسكال ١٧٥( ٤١٠مستوى الطيران على و) هكتوبسكال ٣٥٠(

  لتنبؤات المنطقة؛ ينالعالمي
ذات الرسم الشبكي الصادرة عن النظام العالمي لتنبؤات  األحوال الجوية الخطرة تشغيل تنبؤات  )د

  السحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية؛المنطقة والخاصة ب
تسهيالت ة خالل عمليات الالرسوم البيانية الخاصة باألحوال الجوية الخطر اتساق عرضإتاحة   )ھ

  .لتنبؤات المنطقة لمركزين العالميينا بين االحتياطية

                                                        
 www.icao.int/anb/wafsopsg: التقرير الكامل متاح على الموقع الشبكي التالي   ١

http://www.icao.int/anb/wafsopsg


- 2 - 

  عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  -٤
المجموعة علما بالتقرير اإلداري الخاص بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة الذي أعدته الدولتان  حاطتأ  ١-٤

لتنبؤات شر على الموقع الشبكي لمجموعة عمليات النظام العالمي نطقة ونُالمضيفتان للمركزين العالميين لتنبؤات الم
واستعرضت المجموعة التقرير اإلداري ثم أخذت علما بمحتوياته وأعربت عن رضاها بشأن نطاق المعلومات . المنطقة
  .المقدمة

بالتنسيق مع الدولتين  الخدمات القائمة على شبكة اإلنترنت، كلّفت المجموعة األمانة،بالنسبة إلى و  ٢-٤
للحصول على الخدمات القائمة  الالزمة المضيفتين للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة، بأن تحدد بوضوح المعايير

إلقليم آسيا والمحيط الهادئ، السيما بالنسبة إلى الدول ) SADIS FTP/WIFS/Secure SADIS FTP(على شبكة اإلنترنت 
ونظام توزيع معلومات المالحة الجوية بالسواتل ) ISCS(النظام العالمي لالتصاالت بالسواتل  الواقعة تحت بصمة سواتل

)SADIS( على ضوء التغطية العالمية لشبكة اإلنترنت العامة ،) ٦/٤االستنتاج.(  
مضيفتان تم االتفاق على أن تقوم الدولتان الفيما يتعلّق بمؤشرات أداء النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، و  ٣-٤

للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة بدراسة جدوى توفير مؤشرات أداء إضافية تُزاد إلى المؤشرات األربعة المستخدمة 
وبيانات ) BUFR(توقيت واكتمال مجموعات بيانات الشكل الثنائي العالمي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية حاليا بشأن 

 ).٥- ٦االستنتاج ) (GRIB(موز الشبكية الثنائية األرصاد الجوية المعدة على شكل الر

٤-٤   تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة على شكل رسوم بيانية، أحاطت المجموعة علما بأن وفيما يخص
المستخدمة لتحديد نقاط  ،المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة تعرفا إلى حاالت كانت فيها إحداثيات الطول والعرض

، مختلفة عن يا في تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة الخاصة باألحوال الجوية الخطرة على شكل رسوم بيانيةالزوا
ولدعم عمليات التسهيالت . في بعض الحاالت مختلفة من رسم بياني إلى آخرهي ، و٣تلك المنشورة في الملحق 

 ٣رة تعديل اإلحداثيات المشار إليها في الملحق االحتياطية على نحو يمتاز بالكفاءة، اتفقت المجموعة على ضرو
  ).٦/٦االستنتاج (
على شكل رموز  وفيما يتعلّق بتنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة الخاصة باألحوال الجوية الخطرة  ٥-٤

الرموز  وبيانات األرصاد الجوية المعدة على شكل) BUFR(الشكل الثنائي العالمي لتمثيل بيانات األرصاد الجوية 
فريق عمل مخصص للنظر في سياسات إعادة ، أنشأت المجموعة PNGوعلى شكل رسم بياني ) GRIB(الشبكية الثنائية 

  ).٦/٧االستنتاج (لالمتثال لمبادئ نظام إدارة الجودة  البثّ لدعم الجهود التي يبذلها المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة
٦-٤  مت به المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في آسيا والمحيط وفيما يتعلّق بالطلب الذي تقد

للحصول على المزيد من اإلرشادات بشأن اإلجراءات ) APANPIRG/21(الهادئ خالل اجتماعها الحادي والعشرين 
ؤات المنطقة لدى لتنبالمحددة التي سيتخذها مقدمو خدمات األرصاد الجوية والمنتفعون النهائيون من النظام العالمي 

، وافقت المجموعة على أن ام اإلدارية المتعلّقة بتصحيح التنبؤات الخاصة باألحوال الجوية الخطرةتلقّي رسائل النظ
ن يتقوم األمانة، بالتنسيق مع اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية والدولت

مجموعة عمليات النظام العالمي ن للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة، بإعداد تلك اإلرشادات لتستعرضها يالمضيفت
  ).٦/٨االستنتاج (خالل اجتماعها السابع  لتنبؤات المنطقة

استحسان بشأن  )٨- ١٨٢محضر لجنة المالحة الجوية (أعدتها األمانة  واستعرضت المجموعة دراسة  ٧-٤
وذلك  ،واالضطرابات الناجمة عن التضاريس ٤١٠ضافية على شكل رموز شبكية لمستوى الطيران إصدار تنبؤات إ

توفير هذه التنبؤات في وفي هذا الصدد، وافقت المجموعة على . من وجهة النظر التشغيلية ومن ناحية التكلفة
لتضاريس، وافقت المجموعة على وفيما يتعلّق باالضطرابات الناجمة عن ا). ٦/٩االستنتاج ( ٣للملحق  )٧٦( التعديل

بات الجو الصافي ابتداء إيرادها في تنبؤات المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة على شكل رموز شبكية بشأن اضطرا
  .٢٠١١ من أبريل

 ،بشكل متزامن GRIB2و GRIB1رموز  على شكل تنبؤات بأنّه يجب عدم بثّوأحاطت المجموعة علما   ٨-٤
وفي هذا الصدد، وافقت المجموعة على إعطاء . )SADIS 2G( على عرض النطاق الترددي للسواتلنظرا للقيود الفنية 

  ).٦/١٠االستنتاج ( GRIB1بالمقارنة مع التنبؤات على شكل رموز  GRIB2األولوية لتوفير تنبؤات 
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 ٣ي الملحق إعادة إدماج شرط ف االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجويةاقتراح النسبة إلى بو  ٩-٤
الخاصة باألحوال الجوية  السطوح األمامية كعنصر يجب إيراده في تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةبشأن 

الخطرة، وافقت المجموعة على إنشاء فريق عمل مخصص للنظر في مسوغات االقتراح، والحاجة إلى التنسيق بين 
لألتمتة الكاملة إلنتاج كلفة، واالتساق مع خطّة النظام البعيدة األمد الت آثارالمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة، و

  ).٦/١١االستنتاج (التنبؤات 
  تطوير النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  -٥
تقديم اإلرشاد والتدريب إلى الدول ومستخدمي النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بشأن االستخدام  خصوصب  ١-٥
الخاصة بالسحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات  ةالشبكي موزتنبؤات النظام الجديدة ذات الرل القيام به لمتوقعا

هذا النوع من التدريب بانتظار وضع اللمسات األخيرة على إعداد الجوية، اتفقت المجموعة على ضرورة إرجاء 
 دة ذات الرموزتنبؤات النظام الجديولكن لدعم االستخدام التشغيلي ل. هذه العناصر طريقة عرضلالقواعد القياسية 

وعالوة على ذلك، تم االتفاق على ). ٦/١٢االستنتاج (، وافقت المجموعة على إعداد إرشادات بشأن تفسيرها ةالشبكي
العالمي لتنبؤات المنطقة شروط التدريب الخاصة بتنبؤات النظام الجديدة ذات  نظاماستعراض الدولتين المضيفتين لل

رشادات المتعلّقة عداد اإلإبشأن السحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية، على ضوء  ةيالشبك موزالر
التنبؤات الخاصة بتراكم الجليد كما استعرضت المجموعة أيضا مشروع إرشادات بشأن . )٦/١٣االستنتاج (بتفسيرها 

ة الستخدامها في مخططات الرحالت الجوية شبكية الصادرة عن المركزين العالميين لتنبؤات المنطق موزعلى شكل ر
على  النظام ووافقت المجموعة على استخدام تنبؤات. للعمليات ممتدة المدى بالطائرات المزودة بمحركين توربينيين

مقبولة من الناحية التشغيلية في مخططات  اعتبارهابالخاصة باالحتمال األقصى لتراكم الجليد  شبكية موزشكل ر
  ).٦/١٤القرار (جوية للعمليات ممتدة المدى بالطائرات المزودة بمحركين توربينيين الرحالت ال

، وافقت المجموعة على مواصلة تحسينها ةالشبكي موزضبط تنبؤات النظام ذات الرالنسبة إلى بو  ٢-٥
  ).٦/١٥ج االستنتا(وتوحيدها من خالل القيام بتحقق روتيني للتثبت من جودتها في مختلف أنحاء العالم 

استمرار أحاطت المجموعة علما ب ،ةالشبكي موزتنبؤات النظام ذات الريما يخص طريقة عرض فو  ٣-٥
الحاجة إلى تلقّي المعلومات المقدمة بطريقة مشابهة للرسوم البيانية الحالية الخاصة باألحوال الجوية الخطرة ووافقت 

للعمليات يتضمن شروطا بشأن توفير تنبؤات احتمالية  امفهوم ممثل اتحاد النقل الجوي الدوليعلى ضرورة إعداد 
كما اتفقت المجموعة على ). ٦/١٦االستنتاج (معبر عنها بشكل مؤشرات  خاصة بتراكم الجليد واالضطرابات الجوية

بّؤات النظام لدولتين المضيفتين للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة مواصلة توفير تنل ينبغي في الوقت الراهن هأنّ
  ).٦/١٧القرار ) (PNGوالرسم البياني   BUFRرموز(الخاصة باألحوال الجوية الخطرة في األشكال الحالية 

وتراكم الجليد  ةالخاصة بالسحب الركامي ةالشبكيموز نظرا للتحسينات في جودة تنبؤات النظام ذات الرو  ٤-٥
قابلة للتشغيل الكامل اآلن اعتبار هذه التنبؤات  واالضطرابات الجوية، وافقت المجموعة على أنّه ينبغي

  ).٦/١٨ االستنتاج(
باالستناد إلى األهمية المتوقّعة لتنبؤات النظام الخاصة بإدارة الحركة الجوية العالمية، وافقت المجموعة و  ٥-٥

دعم النظام العالمي لتنبؤات  نألدولتين المضيفتين للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة تقديم تقييم بشل على أنّه ينبغي
  ).٦/١٩االستنتاج (المنطقة المطلوب إلدماج المعلومات ضمن المفهوم التشغيلي إلدارة الحركة الجوية العالمية 

  التخطيط طويل األجل لتنفيذ النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  -٦
تنبؤات المنطقة لتأخذ في للنظام العالمي ل) ٢٠١٥-٢٠١١(استعرضت المجموعة خطّة الخمس سنوات   ١-٦

ظ فقط بالمعالم الرئيسية وفي هذا الصدد، اتُفق على تبسيطها من خالل االحتفا. االعتبار آخر التطورات
  ).٦/٢٠ القرار(
  ).٦/٢١القرار (أقرت المجموعة برنامج عملها   ٢-٦

  ـ انتهـى ـ


