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للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

عشرة الخامسةالدورة   
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

 تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة :٢رقم  البند

توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل تعزیز  :١-٢
 من حزم التحسینات في منظومة الطیران) B0-AMETالتكتیكیة والتكتیكیة (بما في ذلك الوحدة 

من حزم  B0-AMETالوحدة  -  لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةلخطط المتطویر ال
  التحسینات في منظومة الطیران

  )المملكة المتحدة والوالیات المتحدة من ورة مشتركةبص ورقة مقدمة(
  الموجز

لندن وواشنطن في  المنطقةن لتنبؤات االعالمی نامركز الله  خططذي یال التطویرهذه الورقة ناول تت
اإلجراء المطلوب  ویرد .من حزم التحسینات في منظومة الطیران B0-AMETالوحدة  تنفیذمن أجل 

  .٣من االجتماع في الفقرة 

 مقدمةال -١

 ،)WAFSOPSG( مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةلاالجتماع الثامن  من المعروف أنه أثناء ١- ١
 :لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةلخارطة طریق  إعداداالستنتاج التالي الذي یدعو إلى  إلى مجموعةال توصلت

خارطة طریق للحصول على معلومات األرصاد الجویة  — ٨/١٦االستنتاج 
 تنفیذمن أجل  العالمي لتنبؤات المنطقةوتحقیق التكامل في سیاق النظام العالمیة 

  حزم التحسینات في منظومة الطیران
  :للقیام بما یلي

(المقرر)  لتنبؤات المنطقة ةالعالمیكز الدول التي تقدم خدمات المر ا ُتعد  ) أ
وكالة عضاء من أسترالیا والصین وكندا والیابان ونیوزیلندا وجنوب أفریقیا و األو 

اتحاد النقل الجوي و  )ASECNA(أفریقیا ومدغشقر يسالمة المالحة الجویة ف
 ، بالتنسیق مع)WMO( العالمیة لألرصاد الجویة والمنظمة )IATA( الدولي

بمشروع االحتیاجات لألرصاد الجویة في الطیران وتبادل الفریق المعني 
 فریق خبراء مقتضیات وأداء إدارة الحركة الجویةو  )MARIE-PT( المعلومات

)ATMRPP( تحقیق معلومات األرصاد الجویة و ل بالنسبة، خارطة طریق
أخذ في االعتبار تبحیث  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةالتكامل في سیاق 

حزم التحسینات في منظومة  من أجل تنفیذ اتمسار القائمة على ال عملیاتال
 ؛٣٠/١١/٢٠١٣بحلول  وذلك الطیران

مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات لتقریر إلى االجتماع التاسع  تقدیم  ) ب
  .المنطقة
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 الوثیقة الفریق المخصص في المكتملة التي أعدها طریقالخارطة  العامة قد قدمت األمانةو  ٢- ١
MET/14-IP/2|CAeM-15/INF. 2 العناصر  عرضینبغي ه أن العالمي لتنبؤات المنطقةالنظام لدول التي تقدم خدمات ا. وتعتقد

العالمي نظام للالتوجه االستراتیجي بهدف إثراء ) ٢٠١٤اجتماع شعبة األرصاد الجویة (على خارطة الطریق  الموجودة في
 العقد المقبل وما بعده. خالل لتنبؤات المنطقة

بالنسبة  وواشنطن في لندن المنطقةلتنبؤات  انالعالمی انمركز ال التي خطط لها النواتج تعرض هذه الورقةو  ٣- ١
  .من حزم التحسینات في منظومة الطیران B0-AMETلوحدة ل

  مناقشة ال -٢

الجویة التي تحقق  األرصادمعلومات  - B0-AMET وحدةلل اإلطار الزمني خالل ةالمقصود التغییراتإّن  ١- ٢
 لجلیدتكّون ابشأن  التنبؤات العالمیة الشبكیة إدخال تحسینات علىترّكز على ) ٢٠١٨ -  ٢٠١٣( الكفاءة التشغیلیة والسالمة

 االضطرابات.و 
  :٢٠١٨ عام إلى غایة •

 بشدة اتاالضطراباحتمال  االستعاضة عنبما في ذلك  الضطراباتنة بشأن اات محسّ خوارزمی تنفیذ -
 ))EDR( انقشاع الهبوب المعاكسمعدل  (أي االضطرابات

 الجلیدتكّون شدة بالجلید تكّون  لاحتما االستعاضة عنالجلید بما في ذلك نة بشأن تكّون محسّ تنفیذ خوارزمیات  -
التي  العالمي لتنبؤات المنطقة النظامتنبؤات من اإلقلیمي والعالمي على الصعیدین استخدام بیانات للتحقق  -

 والمنظمات االیكاوتقدمها الدول األعضاء في 

 نةالمحسّ  خوارزمیاتال ٢- ٢
وتكــّون الجلیــد  ةلســحب الركامیــبشــأن ا العــالمي لتنبــؤات المنطقــةالنظــام الصــادرة عــن  الحالیــة شــبكیةالنبــؤات الت ١- ٢- ٢
الجیــل  بشــأنمجموعــة عملیــات النظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــة  ردود فعــل تبــّین مــنوقــد  األول. نتــاج الجیــل هــياالضــطرابات و 

 لـىإ تخطـیط الـرحالت الجویـةبـدءا ب فائـدتها مـن مـن شـأنها أن تزیـدلتنبـؤات فـي ا عدد مـن التحسـینات شبكیةالنبؤات من الت األول
 ،)Block 0(بالحزمــة صــفر  بــدءاو  العالمیــة.إدارة الحركــة الجویــة فضــال عــن  اتمســار ال القائمــة علــى العملیــات اســتخدامها فــي

االستعاضـة بما في ذلـك  ،الجلیدتكّون و  اتاالضطرابخوارزمیات  تحسینات علىالتنفیذ ل لتنبؤات المنطقة ةكز العالمیاالمر  تخطط
مـــن  بـــدال انقشـــاع الهبـــوب المعـــاكسات باســـتعمال معـــدل االضـــطراب تنبـــؤاتتنفیـــذ و بالنســـبة لتكـــّون الجلیـــد  شـــدةبالل احتمـــعـــن اال
  .االحتمال

 النظام العالمي لتنبؤات المنطقةنبؤات الصادرة عن تالالتحقق العالمي من  ٣- ٢
، خاصة صحتها والتثبت من العالمي لتنبؤات المنطقة النظامنبؤات تعلى  التحسیناتمواصلة إدخال  من أجل ١- ٣- ٢

عن  نمشغلیالو  األعضاء في االیكاو من الدولجنیها یمكن  كبیرة فائدةهناك ، شدةبالل احتمالستعاضة عن االبا فیما یتعلق
 الجلیدوتكّون  ةالركامی السحبودرجة الحرارة ومناطق  الریاح نعتقاریر لاب لتنبؤات المنطقة ةالعالمی المراكزتزوید  طریق

األقمار یتعّین أن تشكل عملیات الرصد بواسطة سوف  تقاریر،القلیل من الاألقالیم التي تصدر أو  في المناطقو االضطرابات. و 
  التحقق. أنظمة من اكبیر  اجزء الصناعیة



MET/14-WP/19      -3 -     
CAeM-15/Doc. 19       

 :ُیدعى االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة ٤- ٢

حزم من أجل تنفیذ  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةتطویر  —.../٢التوصیة 
إلى غایة عام  )ASBUs( التحسینات في منظومة الطیران

٢٠١٨  
طویر تأعاله كأساس ل ١-٢الفقرة  المبّینة فياالیكاو المبادئ عمل تستأن 

الوحدة  تنفیذمن أجل  في المستقبل العالمي لتنبؤات المنطقةلنظام ا
B0-AMET  من حزم التحسینات في منظومة الطیران.  

 االجتماع المعروض علىاإلجراء  -٣

 :یقوم بما یليأن  االجتماعُیرجى من  ١- ٣
  ُیحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛أن   أ)

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.أن   ب)

 - انتهى - 


