
  )2014( اجتماع شعبة األرصاد الجوية
  جدول األعمال

تأييد مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزيز خدمات األرصاد الجوية في مجال  من جدول األعمال: 1البند رقم 
  المالحة الجوية الدولية

  لتخطيط العالمياإطار  )GANP( —  الخطة العالمية للمالحة الجوية:1-1
خطة العالمية للمالحة الجويةال طارإفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تحقيق م:1-2

  )ASBU( حزم التحسينات في منظومة الطيرانمنهجية و 
  )ASBU(عنصر األرصاد الجوية في منهجية حزم التحسينات في منظومة الطيران :1-3
وٕاعداد وثيقة جديدة ]C3.1[ الحاجة إلى إعادة هيكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنية:1-4

مفهوم يستند إليهاإلجراءات خدمات المالحة الجوية في مجال األرصاد الجوية 
  "."المجال الجوي الواحد

تحسين سالمة وكفاءة المالحة الجوية الدولية من خالل تعزيز توفير خدمات األرصاد  من جدول األعمال: 2البند رقم 
  .الجوية

صاد الجوية القائمة ألغراض صنع القرارات التشغيليةتعزيز توفير خدمات األر :2-1
حزممن  B0-AMET(بما في ذلك الوحدة االستراتيجية وما قبل التكتيكية والتكتيكية 

  ).التحسينات في منظومة الطيران
صنع القرارات التشغيلية  لدعم عمليةتعزيز معلومات األرصاد الجوية المتكاملة :2-2

(بما في ذلك الوحدة  2018لتكتيكية والتكتيكية اعتبارًا من عام االستراتيجية وما قبل ا
B1-AMET  حزم التحسينات في منظومة الطيرانمن.(  

صنع القرارات التشغيلية  لدعم عمليةتعزيز معلومات األرصاد الجوية المتكاملة :2-3
ي ذلك ــــــــــــــ(بما ف 2028االستراتيجية وما قبل التكتيكية والتكتيكية اعتبارًا من عام 

  .ن)حزم التحسينات في منظومة الطيرامن  B3-AMET الوحدة
استخدام الُنظم اآللية واعتبارات  – بالحالةصنع القرار بشكل تعاوني والوعي المشترك :2-4

  العوامل البشرية.
إدارة المعلومات  بيئةية في التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجو  إدماج  من جدول األعمال: 3البند رقم 

  .على صعيد المنظومة في المستقبل
المالحة الجوية  دعمًا لمتطلباتالتطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجوية :3-1

  .الدولية في المستقبل
إدارة المعلومات على صعيد المنظومة في  بيئةمعلومات األرصاد الجوية في  ادماج:3-2

  .البيانات لعرضطة وضع صيغ جديدة المستقبل بواس
  المسائل المؤسسية  من جدول األعمال: 4البند رقم 

 مراجعة ترتيبات العمل المشتركة بين االيكاو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية:4-1
(Doc 7475). 

  .المسائل المؤسسية األخرى:4-2

  .راءاتالقواعد والتوصيات واإلج  من جدول األعمال: 5البند رقم 

   .]C3.1[  ) على الملحق الثالث/اللوائح الفنية77التعديل رقم (:5-1

 (PANS-MET, Doc xxxx)، األرصاد الجويةالمقترحة إجراءات خدمات المالحة الجوية:5-2
  )2019(في موعد أقصاه عام  الطبعة األولى

لمالحة الجويةالتعديالت التبعية، إن وجدت، على المالحق أو إجراءات خدمات ا:5-3
  .األخرى

  


