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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
االستراتیجیة وما معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة تعزیز  :٣-٢

من حزم  B3-AMET (بما فــــــــــــــي ذلك الوحدة ٢٠٢٨قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 
 التحسینات في منظومة الطیران)

من حزم  B3-AMETالوحدة  -  لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةلخطط المتطویر ال
  التحسینات في منظومة الطیران

  )المملكة المتحدة والوالیات المتحدة من مشتركة ورةصب ورقة مقدمة(

  الموجز
لندن وواشنطن في  المنطقةن لتنبؤات االعالمی نامركز الله  خططذي یال التطویرهذه الورقة ناول تت

  .٣اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة  ویرد .٢٠٢٨عام من اعتبارًا 

 مقدمةال -١

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

وتحقیق التكامل في العالمیة خارطة طریق للحصول على معلومات األرصاد الجویة  — ٨/١٦االستنتاج 
  حزم التحسینات في منظومة الطیران تنفیذمن أجل  العالمي لتنبؤات المنطقةسیاق النظام 

  :من أجل
عضاء من أسترالیا األ) و (المقرر لدول التي تقدم خدمات المركز العالمي لتنبؤات المنطقةاأن تقوم   ) أ

أفریقیا  يسالمة المالحة الجویة فوكالة والصین وكندا والیابان ونیوزیلندا وجنوب أفریقیا و 
، )WMO( العالمیة لألرصاد الجویة والمنظمة )IATA( اتحاد النقل الجوي الدوليو  )ASECNA(ومدغشقر

 الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد الجویة في الطیران وتبادل المعلومات بالتنسیق مع
)MARIE-PT(  الحركة الجویةفریق خبراء مقتضیات وأداء إدارة و )ATMRPP( ، خارطة طریق بإعداد
 النظام العالمي لتنبؤات المنطقةالتكامل في سیاق تحقیق معلومات األرصاد الجویة و لحصول على ل

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

  .مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةلإلى االجتماع التاسع  اقدم تقریر أن ی  ) ب
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-MET/14الوثیقة  الفریق المخصص في المكتملة التي أعدها طریقالخارطة  العامة قدمت األمانةقد و  ٢- ١

IP/2|CAeM-15/INF. 2 الموجودة العناصر  عرضینبغي ه أن العالمي لتنبؤات المنطقةلدول التي تقدم خدمات المركز ا. وتعتقد
العالمي لتنبؤات  للنظامالتوجه االستراتیجي بهدف إثراء ) ٢٠١٤اجتماع شعبة األرصاد الجویة (على خارطة الطریق  في

 العقد المقبل وما بعده. خالل المنطقة

من اعتبارًا  وواشنطن في لندن المنطقةلتنبؤات  انالعالمی انمركز ال التي خطط لها النواتج تعرض هذه الورقةو  ٣- ١
  .من حزم التحسینات في منظومة الطیران  B3-AMETلوحدة بالنسبة ل ٢٠٢٨عام 

  مناقشة ال -٢

األرصاد الجویة التي تحقق معلومات  - B3-AMET وحدةلل اإلطار الزمني خالل توخاةالم التغییراتترد أدناه  ١- ٢
أن یكون  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةُیقصد ب، ٣بواسطة الحزمة و . )٢٠٢٨اعتبارًا من عام ( والسالمةالكفاءة التشغیلیة 

النظام العالمي لتنبؤات  قاعدة بیاناتب" باسم یهمعلومات األرصاد الجویة العالمیة، ویشار إلرباعیة األبعاد لبمثابة قاعدة بیانات 
 إدارة الحركة الجویة العالمیة: في سیاقلمالحة القائمة على األداء غراض األ "المنطقة

  المخاطرنبؤات تمن  متعددة األعضاءو  امامتكاملة تممجموعة  •
حسابات نموذجیة من معلومات األرصاد الجویة ة بمزودال، "لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةا قاعدة بیانات" تنفیذ -

 تنبؤات معلومات األرصاد الجویة العالمیةصدار مجموعة إلمتعددة 
 معلومات األرصاد الجویةض عر تحسین  إلىیؤدي والزمان مما  ذات دقة عالیة من حیث المكان تنفیذ نماذج •
رة وٕادا تتخطیط الرحالنظم دعم القرار بشأن  في الستیعابها تصلحمن معلومات األرصاد الجویة  كاملةتوفیر بیانات  •

 وٕادارة الحركة الجویةالطیران 
 )SIGWX( األحوال الجویة الخطیرةتنبؤات في شكل جداول بیانیة لكامل بالنواتج آلیة  •
النظام العالمي لتنبؤات لى بیانات حصول علل )SWIM( إدارة المعلومات على صعید المنظومةلنظام  التنفیذ الكامل •

 المنطقة
  وأسالیب نشر المعلومات العالمي لتنبؤات المنطقةلنظام ل القدیمة وقف العمل باألدوات •

 :االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة ُیدعى ٢- ٢

حزم التحسینات في منظومة من أجل تنفیذ  النظام العالمي لتنبؤات المنطقةتطویر  —.../٢التوصیة 
  ٢٠٢٨اعتبارًا من عام  )ASBUs( الطیران

العالمي لتنبؤات للنظام  طویر المقبلأعاله كأساس للت ١-٢في الفقرة المبّینة االیكاو المبادئ عمل تستأن 
  .من حزم التحسینات في منظومة الطیران  B3-AMETالوحدة  تنفیذمن أجل  المنطقة
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 االجتماعالمعروض على اإلجراء  -٣

 :یقوم بما یليأن االجتماع ُیرجى من  ١- ٣

  ُیحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛أن   أ)

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.أن   ب)

  - انتهى - 

 


