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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

معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما تعزیز  :٢-٢
من حزم  B1-AMET(بما في ذلك الوحدة  ٢٠١٨قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 

 التحسینات في منظومة الطیران)

من حزم  B1-AMETالوحدة  -  لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةلخطط المتطویر ال
  التحسینات في منظومة الطیران

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

لندن وواشنطن في  المنطقةن لتنبؤات االعالمی نامركز الله  خططذي یال التطویرهذه الورقة ناول تت
  .٣اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة  ویرد .٢٠٢٨إلى  ٢٠١٨من 

 مقدمةال -١

، )WAFSOPSG( مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةلفي االجتماع الثامن من المعروف أنه  ١- ١
 :المنطقةلنظام العالمي لتنبؤات لخارطة طریق  إعدادمجموعة االستنتاج التالي الذي یدعو إلى الوضعت 

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

  حزم التحسینات في منظومة الطیران تنفیذ
  :من أجل

) (المقرر لدول التي تقدم خدمات المركز العالمي لتنبؤات المنطقةاأن تقوم   ) أ
عضاء من أسترالیا والصین وكندا والیابان ونیوزیلندا وجنوب أفریقیا األو 
اتحاد و  )ASECNA(أفریقیا ومدغشقر يوكالة سالمة المالحة الجویة فو 

، )WMO( العالمیة لألرصاد الجویة والمنظمة )IATA( النقل الجوي الدولي
في  الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد الجویة بالتنسیق مع

فریق خبراء مقتضیات وأداء و  )MARIE-PT( الطیران وتبادل المعلومات
لحصول على خارطة طریق لبإعداد ، )ATMRPP( إدارة الحركة الجویة

النظام العالمي لتنبؤات التكامل في سیاق تحقیق معلومات األرصاد الجویة و 
أجل  من اتمسار القائمة على ال عملیاتالأخذ في االعتبار تبحیث  المنطقة

 ؛٣٠/١١/٢٠١٣بحلول  وذلك حزم التحسینات في منظومة الطیران تنفیذ
مجموعة عملیات النظام العالمي لإلى االجتماع التاسع  اقدم تقریر أن ی  ) ب

  .لتنبؤات 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 لدول التي تقدم خدمات المركز العالمي لتنبؤات المنطقةا. وتعتقد

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

 ٢٠١٨من  وواشنطن في لندن المنطقةلتنبؤات  انالعالمی انمركز ال التي خطط لها النواتج تعرض هذه الورقةو  ٣- ١
  .من حزم التحسینات في منظومة الطیران  B1-AMETلوحدة بالنسبة ل ٢٠٢٨إلى 

  مناقشة ال -٢

األرصاد الجویة التي تحقق الكفاءة معلومات  - B1-AMET وحدةلل اإلطار الزمني خالل ةالمقصود التغییرات ١- ٢
 هي كما یلي:) ٢٠١٨-٢٠١٨( التشغیلیة والسالمة

• ٢٠٢٣ - ٢٠١٨: 
Q مجموعاتال باالستناد إلىلسحاب الركامي باتنبؤ النظام  تنفیذ  
Q  انقشاع باستخدام معدل ، والتضاریس) النفاثتیار وقص ال، الحراري الحمل (مثل اتع االضطرابانو أتنفیذ تنبؤات

 )EDR( الهبوب المعاكس
Q  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةأدق لبیانات  يشبك تصمیمتنفیذ 
Q  الركامي سحابالو  اتالجلید واالضطرابمحددة بشأن تكّون تنفیذ تنبؤات احتمالیة 
Q  تتخطیط الرحالنظم دعم القرار بشأن  فيدماجها إل تصلحتوفیر بیانات جزئیة من معلومات األرصاد الجویة 

 وٕادارة الطیران وٕادارة الحركة الجویة 
Q  األحوال الجویة الخطیرةتنبؤات تنفیذ )SIGWX(  لغة الترمیز الموسعة/لغة الترمیز الجغرافي في شكل

XML/GML  الصیغة العالمیة الثنائیة لتمثیل بیانات األرصاد في شكل  األحوال الجویة الخطیرةكبدیل لتنبؤات
 BUFRالجویة 

Q إدارة المعلومات على صعید المنظومةمن خالل  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةبیانات  تاحةإ (SWIM) 
• ٢٠٢٨ - ٢٠٢٣:  

Q  نظم  معلومات األرصاد الجویة في الستیعابتصلح التي توفیر المزید من بیانات معلومات األرصاد الجویة
 الجویةوٕادارة الحركة وٕادارة الطیران  ترحالتخطیط البشأن  دعم القرار

 نةالمحسّ  الخوارزمیات ٢- ٢
 :ما یلي على ،على سبیل المثال ولیس الحصر، لتنبؤات المنطقة ةكز العالمیاالمر في تحسینات المل تتش ١- ٢- ٢

  السحاب الركامي •
Q  المجموعاتعلى  تنبؤات القائمةالالحراري واستخدام الحمل مخطط بالتحسینات المرتبطة 
Q  أفضل بعد إجراء المعایرة الالزمةلتوفیر قیم النواتج  بیاناتتغییر 

  االضطرابات •
Q  أو  االعلییات الطیران مستو أو قص الریح عند  ، على سبیل المثال الحمل الحرارياتع االضطرابانو أتوصیف

 سببهاتالتضاریس التي 
Q انقشاع الهبوب المعاكسة المحددة باستخدام معدل حتمالیالج اتاو الن 
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  الجلیدتكّون  •
Q النواتج االحتمالیة المحددة 

، مثــل تلــك والتحقــق منهــادقــة العالیــة ال صــحة التنبــؤاتتأكیــد البیانــات المناســبة لمواصــلة تطــویر و ســوف تعتمــد  ٢- ٢- ٢
فـي عـین طـائرات بیانـات الأو جدیدة (علـى سـبیل المثـال، قائمة على مصادر بیانات التحسینات المذكورة أعاله،  لتحقیقالالزمة 
  .)على األرض أو في الجووبیانات االستشعار عن بعد  المكان

 النظام العالمي لتنبؤات المنطقةدقة شبكات تعزیز  ٣- ٢
 °١,٢٥ ذات الشبكة أصغر بكثیر منعدالت معادة ب تحدث الجلید واالضطراباتوتكّون  السحب الركامیة ١- ٣- ٢

أفضل أن یوضح بصورة كم) أو أقل  ٥٠(° ٠,٥. ومن شأن نطاق شبكة من النظام العالميالمستخدمة في تنبؤات  الحالیة
بیانات وال. النظام العالمي لتنبؤات المنطقةتنبؤات المستخدمة في  ةالزمنیدقة الالنظر في أیضا وینبغي بكثیر هذه الظواهر. 

مختلفة في الزمنیة البین الخطوات كمال االست ضرورةوتقلل من  البیاناتأفضل جمیع على نحو ستحدد ساعة كل المتوفرة 
وبین القدرة القدرة مع وتخطیط الرحالت  إدارة الحركة الجویة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تحقیق التوازن بین متطلبات نبؤاتالت

بیانات  إلىلمناطق اإلقلیمیة حتاج ات قدو ط. انقالبین االستكمال معالجة كمیات متزایدة من البیانات، وفي بعض الحاالت  على
وعلى . ذات الكثافة العالیةالحركة الجویة المتسم بمفاهیم مثل المالحة القائمة على األداء في المجال الجوي لدقة عالیة ال

صیل امزید من التفالإلى مسار وكذلك بالنسبة لعملیات التنبؤ بالمعلومات إضافیة عن الریاح إلى رأسي، هناك حاجة المستوى ال
 :ما یليب ومن المتوقع القیاممنخفضة. المستویات ال في

 كم) ١٠(° ٠,١ ذات مناطق وتشكیل كم) ٥٠(° ٠,٥ إلى° ١,٢٥من  الدقة األفقیة تحسین •
 قدم  ٢٠٠٠ أوقدم  ١٠٠٠ من مراحل شكل الدقة الرأسیة في •
  ساعات ٣وساعة  بین تتراوحفترة تغطي التي الدقة الزمنیة  •

 :ُیدعى االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة ٤- ٢
حزم من أجل تنفیذ  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةتطویر  —.../٢التوصیة 

خالل الفترة  )ASBUs( التحسینات في منظومة الطیران
٢٠٢٨-٢٠١٨  

 طویر المقبلأعاله كأساس للت ١- ٢في الفقرة المبّینة االیكاو المبادئ عمل تستأن 
من حزم  B1-AMETالوحدة  تنفیذمن أجل  العالمي لتنبؤات المنطقةللنظام 

  .التحسینات في منظومة الطیران

 اإلجراء المطلوب من االجتماع -٣

 :یقوم بما یلي ُیرجى من المجلس أن ١- ٣
  الورقة؛ُیحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه أن   أ)

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.أن   ب)

 -انتهى -


