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 للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

 الدورة الخامسة عشرة
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

 ٢٠١٤لعام 

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧ل، یامونتر

  

  
  

  مشروع تقریر اللجنة
  من جدول األعمال ٢-١بشأن البند 

  
  
  
  

  من جدول األعمال ٢-١مشروع التقریر المرفق بشأن البند 
  ُمقدم لتوافق علیه اللجنة من أجل رفعه إلى الجلسة العامة
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1.2-1 Draft Report on Agenda Item 1.2 

    

تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة الجویة   : ١رقم  البند
  الدولیة

تحقیق مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل إطار الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومنهجیة حزم   :٢-١
  )ASBU(التحسینات في منظومة الطیران 

 ٢٠١٠أمرت في دورتها السابعة والثالثین في عام  لالیكاو وٕاذ اعترفت اللجنة بأن الجمعیة العمومیة    ١- ٢- ١
تلبیة االحتیاجات العالمیة من حیث التشغیل البیني للمجال الجوي مع مواصلة التركیز المنظمة بأن ُتكّثف جهودها من أجل 

 في مفهوم "المجال الجوي الواحد" للمالحة الجویة الدولیة،، ضمن إطار شرعتالحظت اللجنة أن المنظمة قد  ،على السالمة
 ،مجموعة من الحلول أو التحدیثات المتعلقة بإدارة الحركة الجویةوضع من أجل منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران، 

حزم والحظت اللجنة أن  .ميوتعزیز التشغیل البیني على المستوى العال ،ووضع خطة انتقالیة ،واالستفادة من المعدات القائمة
في جوهرها استراتیجیة لتحدیث هندسة ّنظم تتیح  التحسینات في منظومة الطیران (المتعارف علیها باسم "حزم التحسینات")

 ٢حزم. أربععلى و  ١أربعة مجاالت لتحسین األداء علىعة سلسلة من الوحدات الموزَّ  على لمالحة الجویة الدولیة، وهي تنطويا
التكنولوجیة منها  ،تشكل الجدول الزمني المنشود لتوفر مجموعة من التحسینات التشغیلیةوُأبلغت اللجنة أن كل حزمة 

 في نهایة المطاف نظاما عالمیا للمالحة الجویة یتسم باالتساق الكامل.  تقیمالتي من شأنها أن  ،واإلجرائیة
، في قد دعا ٢٠١٢لعام  للمالحة الجویة هذا عشر العالمي الثاني االیكاو مؤتمروأشارت اللجنة إلى أن  ٢-٢-١

/اللوائح خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة ، اجتماع شعبة األرصاد الجویة إلى تضمین الملحق الثالث٤/٧توصیته 
بمعلومات األرصاد  ذات الصلةأحكاما أولیة بشأن وحدات حزم التحسینات  ،[C.3.1] الفنیة للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

 ،المنظومة صعیدتبادل معلومات األرصاد الجویة كعامل مساعد إلدارة المعلومات على لنموذج العمل على وضع الجویة، وٕالى 
ّن البنود األخرى ورحبت اللجنة بأ. تطویر هذه األحكام وتنفیذها على أتم وجه للمضي فياستراتیجیة طویلة األمد ووضع 

 .تتناول هذه الجوانبسعمال هذا االجتماع المدرجة على جدول أ
 

  - انتهى  -

__________________________________________ 
بالمرونـة، ومسـارات الطیـران التـي تتسـم عملیات المطارات، والنظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على المسـتوى العـالمي، والسـعة المثلـى ومسـارات الطیـران التـي تتسـم  ١

 بالكفاءة.
 ).٢٠٢٨(انطالقا من سنة  ٣)، والحزمة ٢٠٢٣(سنة  ٢)، والحزمة ٢٠١٨(سنة  ١)، والحزمة ٢٠١٣الحزمة صفر (سنة  ٢


