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  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة
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  خدمات األرصاد الجویةوفیر تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز ت  : ٢ رقم البند
وما قبل  ةاالستراتیجی ةالتشغیلی اتالقرار  عملیة صنعدعم معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لتعزیز  : ٣-٢

حزم التحسینات في من  B3-AMETالوحدة  في ذلك(بما  ٢٠٢٨ عام منًا اعتبار  ةوالتكتیكی التكتیكیة
  )منظومة الطیران

القرارات من خالل عملیة صنع التحسینات التشغیلیة و  دعم
  لطیران لألرصاد الجویة اخدمات طویل األجل لالتعزیز ال

  )المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةالیكاو وأمانة العامة ل انةماألباالشتراك من  (مقدمة

  الموجز
التي  حزم التحسینات في منظومة الطیرانمن منهجیة  ٣حزمة ه الرئیسي للاتجتوضح هذه الورقة اال

لمالحة ل العالمیة خطةال ) بعنوانDoc 9750وثیقة االیكاو ( من الطبعة الرابعة منًا تشكل جزء
مثل االحتیاجات التكنولوجیة ت، وبالتالي ٢٠٢٨من عام ًا دءبالفترة  ٣الحزمة  غطيوت. الجویة

سنوات لها قبل ذلك بالتخطیط  تحتاج إلىالتي سو  ات في األجل الطویلخدمة على تقدیم القدر الو 
  االجتماع.عروض على اإلجراء الم ٣في الفقرة ویرد . ةیدعد

 مقدمةال - ١

شتمل تلمالحة الجویة ل العالمیة الخطة ) بعنوانDoc 9750وثیقة االیكاو (أن الطبعة الرابعة من  من المعروف ١- ١
" للمالحة "المجال الجوي الواحد مفهوم تعزیزإلى هدف تالتي ) ASBU( حزم التحسینات في منظومة الطیرانمنهجیة على 

الخطة  االجتماع تناولویلنقل الجوي. في مجال ا لقطاعالشاملة لالتكمیلیة و  تشغیلیةالتحسینات ال الجویة الدولیة من خالل
من جدول األعمال (على وجه  ١في إطار البند  حزم التحسینات في منظومة الطیرانومنهجیة  العالمیة للمالحة الجویة

حزم التحسینات في منظومة  . وتنقسم)MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1و  MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4،الخصوص
وتتعلق . ذلك وما بعد ٢٠٢٨و ٢٠١٣خمس سنوات بین عامي  كلوالمستقبلیة تمثل التطورات الحالیة حزم إلى أربعة  الطیران
 .إدارة المعلوماتللتقدم التكنولوجي وقابلیة التشغیل البیني من حیث  طول أجالً األخطط بالنطاق واسع على  ٣الحزمة 

حزم التحسینات في منظومة من  B3-AMETالوحدة صف تمن جدول األعمال،  ١كما نوقش في إطار البند و  ٢- ١
صف تلك تخدمات األرصاد الجویة للطیران إلى المالحة الجویة الدولیة و تقدیم طویلة األجل المتوقعة لالمتطلبات ال الطیران

معلومات األرصاد الجویة  یشملالمعلومات، بما  دمجكون ی . ومن المتوقع أنات الالزمة اآلنالقرار من حیث ًا أساساألحكام 
القرارات الفوریة  هو إطار األصعباإلطار الزمني  یكون متزاید في جمیع عملیات صنع القرار وأن بشكلللطیران، ضروري 

مستوى على  ذلك لتحقیقالجوانب الحاسمة من التقنیات الالزمة و (أي في غضون العشرین دقیقة). ًا جداألجل قصیرة الو 
لرصد ا، بما في ذلك المعلومات من نظم وٕالیها القیادة مقصورةلمعلومات الرقمیة من لالمتزاید التكامل كز على تتر س اتالخدم

 .متقدمةال األرضیة والكشف واإلنذار
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  المناقشة - ٢
 قابلالات القرار  صنعمج الكامل لمعلومات األرصاد الجویة للطیران في نظام دالمسألة  أن یعلم الحاضرون ١- ٢

كون تي من المتوقع أن تال إدارة المعلومات على صعید المنظومةإلى حد كبیر، من خالل تنفیذ  واآلليًا عالمیالبیني للتشغیل 
تطورات  حدوثتوقع یمكن نه أ ضحاو فمن ال. تهاالطیران لمعالجأمام قطاع ًا كبیر ًا تحدیشّكل ت، س٢٠٢٨بحلول عام  ةممكن

إدارة  إطارالمعلومات في  تلكلدمج  ضروریةتكون سإضافیة في محتوى المعلومات الواجب تقدیمها والتكنولوجیا األساسیة التي 
 .المعلومات على صعید المنظومة

عبر واالتصاالت  نظم إدارة الرحلةاالجتماع أن تعقید التكنولوجیا المستخدمة، وال سیما  المشاركون في یدركو  ٢- ٢
، مثل تلك التي ناقشها االجتماع قصیرة األجلوالخدمات القائمة النظم و لمحتملة لالكبیرة التغییرات الوصلة البیانات، یعني أن 

بوقت  ٣ الحزمةي تتوخاه ذالتنفیذ المتوقع ال موعدقبل تخطیط الجدول األعمال، تحتاج إلى من  ٢-٢و ١- ٢في إطار البندین 
، مع إیالء االعتبار تدریجي، وربما بشكل إدخال هذه التغییراتیكون من الضروري سو ). بوقت كاف ٢٠٢٨ قبل عام(أي كبیر 

األرصاد الجویة  اتخدم يمقدمالطیران وكذلك قدرات  وٕالكترونیات التصاالتاعدة أشیاء منها في  لتطور المتوقعإلى االواجب 
معلومات ربط بین الوتنفیذ نظم الرصد والتنبؤ المتقدمة لل تجهیز الطائراتو  نظم إدارة الرحلةت على تعدیالبما أن الللطیران، 

 قبل سنوات عدیدة من فترة التنفیذ المتوقعة.أن یخطط لها بحاجة إلى 

من  ٣حزمة لاالواردة في  اتالنظر في المتطلبات التكنولوجیة وقدرات الخدمفإن مسألة نتیجة لما ورد أعاله، و  ٣- ٢
إدارة المعلومات على صعید بوالوحدات األخرى المتعلقة  B3-AMETوحدة ال، وال سیما في حزم التحسینات في منظومة الطیران

 لذلك: االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة تبعاً ى دعی. و ٢٠٢٨في عام تنفیذ التاریخ  قبل، تحتاج إلى سنوات عدیدة المنظومة

من األرصاد الجویة للطیران  فیما یخص عنصرالتخطیط المسبق  -  ../٢التوصیة 
  حزم التحسینات في منظومة الطیرانمن  B3-AMETلوحدة ا

العالمیة لألرصاد  ، بالتنسیق الوثیق مع المنظمةالیكاومالئم تابع لفریق خبراء  فكلv یُ  أن
لمتطلبات التكنولوجیة وقدرات ل، ٢٠٢٠-٢٠١٥، في اإلطار الزمني المسبق التخطیطب، الجویة

حزم التحسینات في من  B3-AMETالوحدة تنفیذ لخدمات األرصاد الجویة للطیران الالزمة 
حزم التحسینات في منظومة وحدات في األرصاد الجویة ب الخاصة عناصرالو  منظومة الطیران

 .٢٠٢٨المنظومة بحلول عام  صعیداألخرى المتعلقة بإدارة المعلومات على  الطیران

  االجتماعالمعروض على  اإلجراء - ٣
 یدعى االجتماع إلى ما یلي: ١- ٣

  بمضمون هذه الورقة،ًا ط علمیحأن ی  ) أ
 نظر االجتماع.على المعروضة نظر في اعتماد مشروع التوصیة أن ی  ) ب

 —انتهـى  —


