
  االجتماع الخامس
  مجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة

  )١٨/٩/٢٠٠٩ إلى ١٦ فرنسا من -باريس(
  ١الموجز التنفيذي

  المقدمة - ١
انعقد االجتماع الخامس لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، في المكتب اإلقليمي ألوروبا  ١- ١

وقد شارك في االجتماع ثالثة وثالثون خبيرا، من خمس عشرة . ١٨/٩/٢٠٠٩ إلى ١٦وشمال األطلسي، في باريس، من 
إتحاد النقل الجوي الدولي واإلتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية والمنظمة العالمية (دولة وثالث منظمات دولية، 

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

  ةابعة استنتاجات االجتماع الثالث لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقمت - ٢
فيما يتعلق بمسألة متابعة االستنتاجات، الحظت المجموعة أن العمل قد اكتمل بشأن جميع القضايا باستثناء  ١- ٢

ي لتنبؤات المنطقة، واالستنتاجات  المتعلقة بمواصلة تطوير مؤشرات أداء النواتج الخاصة بالنظام العالم٤/١١االستنتاجات 
وسيتابع االجتماع السادس لمجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، . ٧٦المتعلقة بمشروع التعديل )  أ٤/١٩

 ).٥/١القرار (استعراض العمل بشأن القضايا العالقة 

  استعراض أحكام االيكاو المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة  - ٣
المتعلقة بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة االقليمية طار هذا البند، استعرضت المجموعة اإلجراءات إفي  ١- ٣

نظام توزيع باألقمار الصناعية ولالتصاالت الدولي إشارة إلى النظام بتقديم واقترحت تعديالت متعلقة، من جملة أمور، 
ول إرسال الملفات المستخدمة بالتوازي مع عملية البث بروتوكخدمات وباألقمار الصناعية المالحة الجوية معلومات 

  ). ٥/٢ستنتاج اال (األقمار الصناعيةب

  عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  - ٤
 تيناالداري الخاص بالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة الذي أعدته الدول المجموعة علما بالتقريرأخذت  ١- ٤

مجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات الخاص بالمنطقة ونشر على موقع االنترنت لتنبؤات المضيفتين للمركزين العالميين 
المعلومات  نطاق محتوياته وعبرت عن رضاها بشأنأخذت علما بواستعرضت المجموعة التقرير االداري ثم . المنطقة
  . المقدمة

م الخاص بالنظام العالمي دليل المستخدالنسخة المستكملة من المجموعة إلى أنه يمكن الحصول على نوهت  ٢- ٤
المعلومات المضمنة، وافقت استكمال ولكفالة . iscs/gov.noaa.nws.www من موقع االنترنت  باألقمار الصناعيةلالتصاالت

، ها الشبكيالموجود على موقع باألقمار الصناعية لالتصاالتدليل المستخدم الخاص بالنظام العالمي المجموعة على أن 
  ).٥/٣ االستنتاج(وصلة إلى موقع اإلنترنت الخاص باإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي  باستبدالهي غينب

                                                        
  wafsopsg/anb/int.icao.www : لتقرير الكامل متاح على موقع اإلنترنت التالي ا١
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لتنبؤات المنطقة المضيفتين للمركزين العالميين  تيناستعرضت المجموعة التقرير المرحلي المقدم من الدول ٣- ٤
ومن أجل أن تكون ممارساتهم ممتثلة .  بؤات التناستكمال مع مبادئ نظام إدارة الجودة فيما يخص مااتساقهالذي حدد 

الجوية الخطرة الظواهر لمبادئ نظام ادارة الجودة، وافقت المجموعة على دعم التنفيذ الخاص بالتصويبات المدخلة على 
 ).٥/٤االستنتاج (الصادرة عن النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 

 لتنبؤات المنطقة ين العالميالمركزيينن الحظت المجموعة محاوالت حدوث التخاطب عبر الشبكة بي ٤- ٤
الظواهر ألعاصير المدارية، فيما يتعلق بمواءمة المعلومات عن األعاصير المدارية المستقاة من تنبؤات إخطارات اومراكز 

 واعتبرت المجموعة أن المحاولة كانت.  األعاصير المداريةإخطارات الجوية الخطرة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة و
 ).٥/٥ القرار(س تشغيلي اعلى أسيستمر  مفيدة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة ووافقت على أنه ينبغي لمثل هذا التنسيق أن

الصادرة على شكل تناولت المجموعة عملية التنفيذ الخاصة بنشر تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  ٥- ٤
 باألقمار الصناعية ونظام توزيع معلومات المالحة تلالتصاالدولي اللنظام الصادر عن افي البث ة ثنائية يرموز شبك

 على شكل الرموز الشبكية لتنبؤات المنطقة المعدة وفيما يتعلق بتنبؤات النظام العالمي .ةالجوية باألقمار الصناعي
ة بأنها ذات طابع فقد رأت المجموعالجوية  واالضطرابات تراكم الجليدالخاصة بالسحب الركامية و  (GRIB2)الثنائية

 ،وتم االتفاق على أن تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة. تجريبي في الوقت الحاضر وينبغي أال تستخدم تشغيليا بعد
هي وحدها التي ينبغي على شكل رموز شبكية ثنائية التروبوبوز الواردة /الرطوبة/الحرارة/العلياالريح كاملة التشغيل مثل 
ي بث النظام العالمي لالتصاالت باألقمار الصناعية ونظام توزيع معلومات المالحة الجوية باألقمار أن تكون متاحة ف

وسيتم تأجيل مسألة تقديم تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة الخاصة بالسحب الركامية ).  ٥/٦القرار (الصناعية 
لوقت الذي تبلغ فيه التنبؤات الجديدة مستوى يعد مقبوال يحين ا ذلك حتى إلىوما الجوية واالضطرابات تراكم الجليد و

 .من قبل مجموعة عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةللرحالت الجوية تخطيط اللتطبيقات 

الرياح والحرارة بمنطقة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية األداء الخاصة بالحظت المجموعة أن مؤشرات  ٦- ٤
هذا في و.  لتنبؤات المنطقةمواقع االنترنت الخاصة بالمركزين العالميين يلندا، قد أضيفت إلى المحددة بأستراليا ونيوز

 ٠٥٠الصدد لوحظ أن الموقع الشبكي للمركز العالمي لتنبؤات المنطقة في واشنطن يبين مؤشرات األداء لمستويات الطيران 
 ٣٤٠معلومات المتصلة بمستوى الطيران ، بينما تقدم ال٥٣٠ و٤٥٠ و٣٩٠ و٣٦٠ و٣٢٠ و٣٠٠ و٢٤٠ و١٨٠ و١٠٠و

ووافقت المجموعة على أنه ينبغي للمركز العالمي لتنبؤات المنطقة الموجود .  من كال المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة
 جنيه ٥٠٠٠في لندن أن ينفذ مؤشرات األداء للمستويات اإلضافية، علما بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة في التكاليف قدرها 

 )٥/٧االستنتاج (سترليني ا

الجوية الخطرة، نظرا إلى تنبؤات الظواهر وافقت المجموعة على مواءمة األوقات الخاصة باصدار جميع  ٧- ٤
 )٥/٨االستنتاج (الجوية الخطرة على معلومات موثوقة في كل األوقات الظواهر ضمان أن تشتمل كافة تنبؤات 

م العالمي لتنبؤات ارنت العامة لتوزيع كافة تنبؤات النظنظرت المجموعة في امكانية استخدام شبكة االنت ٨- ٤
لرحالت الجوية، ووافقت المجموعة على أن لتخطيط الالمنطقة وبيانات معلومات األرصاد الجوية التشغيلية ألغراض 

قيت استخدام شبكة االنترنت العامة لنشر بيانات معلومات األرصاد الجوية التشغيلية ليس أمرا حساسا من حيث التو
 .٢٠١٠تماما مع أحكام االيكاو التي من المتوقع أن تصبح قابلة للتطبيق بحلول عام يتوافق وهو بالتالي ) ٥/٩االستنتاج (
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 تطوير النظام العالمي لتنبؤات المنطقة - ٥

لتنبؤات ن للمركزين العالميين ا المضيفتالدولتانأعدته الذي مرحلي اللتقرير علما باالمجموعة أخذت  ١- ٥
 تراكم الجليدالسحب الحرارية والجديدة ذات الرسم الشبكي الخاصة بيعالج القضايا الخاصة بالتنبؤات والذي المنطقة، 

الخاصة بالسحب  شكل الرموز الشبكية الثنائية فيتنبؤات اعداد الووافقت المجموعة على أن .  الجويةواالضطرابات
يدا؛ مع أن التعليقات الواردة من المنظمات المستخدمة والدول يحرز تقدما جالجوية  واالضطرابات تراكم الجليدالركامية و

الجديدة ذات تنبؤات الالمتصلة بالتصورات الخاصة بوالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة عقدها المستخدمة أثناء حلقة عمل 
 ).٥/١٠االستنتاج (أنه من الضروري بذل المزيد من العمل من أجل تحسين تلك التنبؤات قد أشارت إلى الرسم الشبكي 

المزمع للتنبؤات الجديدة مشروع االرشادات بشأن االستخدام علما بأنه قد تم اعداد  المجموعة أخذتكما  ٢- ٥
؛  ورأت المجموعة أنه ذات الرسم الشبكي الخاصة بالسحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية، في وثائق الرحلة

الدولتين المضيفتين للمركزين المزيد من العمل من قبل  فان األمر يتطلب ،طالق جيدةبينما يمثل مشروع االرشادات نقطة ان
  ذات الرسم الشبكييعكس التوقعات المرتقبة في التصورات ويساعد في تفسير عملية التنبؤاتللتنبؤات المنطقة العالميين 

 ).٥/١١االستنتاج (

التدريب الخاص  والتنفيذ قد أقرت بالحاجة إلى المجموعات االقليمية للتخطيطمعظم الحظت المجموعة أن  ٣- ٥
، وقامت بوضع استنتاجات تدعو الدولتين المضيفتين للمركزين العالميين لتنبؤات بتنفيذ التنبؤات الجديدة ذات الرسم الشبكي

المي لتنبؤات  ذات الرسم الشبكي الصادرة عن النظام الع الجديدة حلقات دراسية بشأن استخدام التنبؤاتاالمنطقة أن تنظم
ووافقت المجموعة، باإلضافة إلى الحلقات .  المنطقة الخاصة بالسحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية

مواد تدريبية قائمة على إعداد  وعليه اعتبر من المهم ،الدراسية، على أن تقديم التدريب المستمر ستكون له فائدة قصوى
 ).٥/١٢االستنتاج (الدول وكذلك وضع حزمة تدريبية عبر االنترنت الكمبيوتر من أجل توزيعها على 

والتي يمكن أن توفر حدا أدنى من جداول النظام العالمي (فيما يخص وضع خدمات توزيع عبر االنترنت  ٤- ٥
، رأت المجموعة أن المنتجات المقترح تضمينها غير مالئمة )لتنبؤات المنطقة المخصصة لتخطيط الرحالت الجوية

خدام في وثائق الرحلة الجوية وعليه ينبغي تعليق مواصلة إعداد هذه الخدمة مؤقتا إلى حين استيفاء معايير التصورات لالست
 ).٥/١٣القرار (التي تنال الرضاء الكامل للمستخدمين 

الجوية الخطرة، للظواهر ن الحاجة المستمرة لتلقي معلومات تكون مشابهة للجداول الحالية كرر المستخدمو ٥- ٥
ليه وافقت المجموعة على ضرورة أن تقوم الدولتان المضيفتان للمركزين العالميين لتنبؤات المنطقة بوضع مقترح وع

للتصور المستقبلي لتنبؤات األحوال الجوية الخطرة، محدثة بذلك استخداما متزايدا لبيانات التنبؤات التلقائية والتي ستسمح 
 ).٥/١٥القرار (الجوية الخطرة للظواهر  ةيبعرض المعلومات الشبيهة بالجداول الحال

بغية استيفاء احتياجات الرحالت  لتنبؤات المنطقة يللنظام العالموفيما يخص استخدام التنبؤات المترابطة  ٦- ٥
يحبذ تطوير أحكام الملحق الثالث لتمكين تقديم جداول التنبؤات ذات الرسم أنه الجوية الطويلة المدى، وافقت المجموعة على 

 بالسحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية وتأتي ةالخاصو المخصصة لخط السير والمتسمة بالترابط الشبكي
هذه التنبؤات من تقديرات البيانات الناجمة عن أوقات التنبؤات المتواترة وأنه يمكن فنيا تحقيق مثل هذه التنبؤات متى ما 

 ).٥/١٥القرار (حسمت مسألة معايير التصورات 

رأت المجموعة أن هناك حاجة الدخال اسم المركز الذي يزود المستخدم بتنبؤات النظام العالمي، في  ٧- ٥
وتبين للمجموعة أن تحقيق ذلك األمر يتطلب مراجعة .   لكفالة التتبعاالستمارة المخصصة في وثائق الرحلة الجوية وذلك
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أن تنفيذ هذه المراجعة قد يتطلب تحديثات طفيفة للبرنامج ولوحظ ).  ٥/١٦االستنتاج (الجداول النموذجية للملحق الثالث 
 .تجري في برنامج محطة المنتفع النهائي

وفيما يتعلق بتوزيع التنبؤات الصادرة عن النظام العالمي لتنبؤات المنطقة وافقت المجموعة على أنه في  ٨- ٥
كي الخاصة بالسحب الركامية وتراكم الجليد ضوء الطابع التجريبي لهذه التنبؤات فان التنبؤات الجديدة ذات الرسم الشب

، ينبغي عدم وضعها بعد على البث باألقمار الصناعية حيث ال على شكل رموز شبكية ثنائيةواالضطرابات الجوية الواردة 
ت أن تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ذاعلى ومع ذلك فقد وافقت المجموعة . جريبيتيمكن االشارة إلى طابعها ال

الدولي الرسم الشبكي الخاصة بالسحب الركامية وتراكم الجليد واالضطرابات الجوية ينبغي تضمينها في خدمات النظام 
إرسال الملفات بروتوكول خدمات وونظام توزيع معلومات المالحة الجوية باألقمار الصناعية لالتصاالت باألقمار الصناعية 

ولوحظ .  أو ما يشابها" في شكل الرموز الشبكية الثنائيةات تجريبية لنظام البيانات تنبؤ"مع تنازل عن المسؤولية يبين أنها 
التنبؤات ذات الرسم الشبكي ستكون متاحة للمنتفعين المرخص لهم على خدمات بروتوكول تحويل الملفات في شكل أن 

 .)٥/١٧القرار  (٢٠١٠بحلول شهر مارس رموز شبكية ثنائية 

 فيذ النظام العالمي لتنبؤات المنطقةالتخطيط طويل األجل لتن - ٦

استعرضت المجموعة خطة الخمس سنوات للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة لكي تأخذ في االعتبار آخر  ١- ٦
 ).٥/١٨االستنتاج  (٢٠١٣التطورات وأن تضيف الخطوات المتوقعة لسنة 

 برنامج العمل المستقبلي  - ٧

لمتصلة باالستعاضة عن تنبؤات الظواهر الجوية الذي تضمن المهام اأيدت المجموعة برنامج عملها  ١- ٧
الخطرة الصادرة عن النظام العالمي لتنبؤات المنطقة وخطة التحول الى الرموز الشبكية الثنائية، والتي كانت قد أدمجت 

 ).٥/١٩ القرار( على نحو وثيق لتصبح أهدافا قابلة للتحقيق

خطة التحول "المجموعة على أن البند الجديد المعنون وبالنظر إلى الحاجة إلى إدراج بنود إضافية، وافقت  ٢- ٧
سيدرج في برنامج عملها " برنامج البحوث إلدارة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد/إلى الجيل القادم

المصدر "و" بعاد األيمكعب بيانات الطقس الرباع"بغية اعتبار اآلثار المترتبة على هذه المفاهيم مثل ) ٥/٢٠(االستنتاج 
 برنامجلواليات المتحدة األمريكية وفي ا ةإدارة الطيران االتحاديبرنامج الجيل القادم الخاص بالواردة " المتحكم الفردي

 الخاص بالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة البحوث إلدارة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد
  .الجوية

 ـ انتهـى ـ


