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  مشروع تقریر اللجنة
  من جدول األعمال ٣-١بشأن البند 

  
  
  
  

  من جدول األعمال ٣-١مشروع التقریر المرفق بشأن البند 
  ُمقدم لتوافق علیه اللجنة من أجل رفعه إلى الجلسة العامة
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تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة الجویة   : ١رقم  البند
  الدولیة

  )ASBUعنصر األرصاد الجویة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران (  :٣-١
التحسینات في  حزمتحسین أداء أحاطت اللجنة علما بأن األرصاد الجویة للطیران تشكل خیطا رابطا على نطاق مجال   ١- ٣- ١

ومن خالل إدارة المعلومات على صعید المنظومة " النظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على المستوى العالميمنظومة الطیران والمعنون "
إلعمال المفهوم التشغیلي المتعلق بإدارة الحركة الجویة على  رئیسیاً  دافعاً  عنصراً و ومعلومات األرصاد الجویة  (SWIM)في المستقبل 

 النطاق العالمي.
التحسینات في منظومة  حزمالخاصة باألرصاد الجویة لوحدات الثالث توى الرئیسي للوحدات حالمببلغت اللجنة وأُ   ٢- ٣- ١

)، ٢٠١٨-Block 0 (“Block zero” )٢٠١٣(في الوحدة   B0-AMETأي (الوحدة  - الحزمالطیران وضمن منهجیة هذه 
 -) وما بعدها ٢٠٢٨( Block 3في الوحدة  B3-AMET) والوحدة ٢٠٢٣-٢٠١٨( Block 1في الوحدة  B1-AMETوالوحدة 

التحسینات في منظومة الطیران غیر المتعلقة باألرصاد الجویة في جمیع مجاالت تحسین األداء األربعة  حزمفضال عن وحدات 
  . باألهمیةت األرصاد الجویة فیها خدما تحظىالتي 
التحسینات في منظومة الطیران والخاصة  حزمضمان فهم وحدات  إلىثمة حاجة  على أنهاللجنة  وشددت  ٣- ٣- ١

في إطار عالقاتها وترابطها مع الوحدات األخرى وخاصة تلك المتصلة بنظام إدارة المعلومات على صعید باألرصاد الجویة 
كعنصر تمكیني لعدد كبیر من مجاالت تحسین  اجة إلى وظیفة األرصاد الجویة ألغراض الطیرانالمنظومة.  وتعزى هذه الح

  التشغیل.  ولقد صاغت اللجنة التوصیة التالیة تبعا لذلك:
تحدیث الخّطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم التحسینات في  – x/١التوصیة 

من  ASBU MET منظومة الطیران بحیث تُبّین التبعیات بین وحدات
  والوحدات األخرى حزم التحسینات في منظومة الطیران

  ُتدعى االیكاو للقیام بما یلي: أن
أن تحّسن فهم وٕادارة مواطن التبعیات والترابط ذات األهمیة البالغة بین مجاالت   )أ 

إدارة المعلومات على صعید بتحسین األداء التشغیلي والوحدات ذات الصلة 
 الخّطة العالمیة للمالحة الجویةالوارد وصفها في  METووحدات ) SWIM(المنظومة 

(Doc 9750)  حزم التحسینات في منظومة الطیران؛ومنهجیة 

إلى تحدید مقتضیات  METوجوب استناد األنشطة ذات الصلة بوحدات  وأن تضمن  )ب 
 ؛MET الجویة لألرصاد المخصصةمعلومات األرصاد الجویة من الوحدات غیر 

العالمیة للمالحة  الخطةتحدیث ل المقبلة عملیةالتُبّین هذا المبدأ األساسي في  أنو   )ج 
الجویة وحزم التحسینات في منظومة الطیران باالستناد إلى التبعیات الواردة في 

  المرفق.
 وتدرك اللجنة في الوقت الحاضر عدم وجود وحدة غیر متصلة باألرصاد الجویة في االطار الزمني للوحدة  ٤- ٣- ١

Block 2  أي)B2-AMET  حیث أن تنفیذ الوحدة ٢٠٢٨- ٢٠٢٣في الفترة (B1-AMET )الرتباطها  یماس، )٢٠٢٣- ٢٠١٨
.  وفي هذا المضمار الحظت اللجنة أنه من ٢٠٢٣على صعید المنظومة، من المتوقع أن یستمر حتى عام  تبإدارة المعلوما

المتوقع نشوء احتیاجات إضافیة في میدان األرصاد الجویة فیما یتعلق بإدارة المعلومات على صعید المنظومة والجوانب 
  تالیة:التوصیة ال لقد صاغت اللجنةالخاصة بجمع البیانات وتبادلها. 
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   خاصة باألرصاد الجویة إدماج وحدة – x/١التوصیة 

  من منهجیة  )Block-2ذات صلة بالحزمة الثانیة (
  حزم التحسینات في منظومة الطیران

  تقوم االیكاو، بالتنسیق الوثیق مع المنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة، بما یلي: أن  
لجویة المطلوبة لدعم التحسینات التشغیلیة ذات الصلة اأن تحّدد قدرات األرصاد   ) أ

من منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران الواردة  )Block-2(بالحزمة الثانیة 
المشاركة إعمال ، سّیما بالنظر إلى (Doc 9750) الخطة العالمیة للمالحة الجویةفي 

ئد نطاق رصدات األرصاد وفوا في الجو بالعملیات التعاونیة إلدارة الحركة الجویة
 ؛الجویة بواسطة الطائرات

ذات صلة بالحزمة الثانیة خاصة باألرصاد الجویة وأن تنظر في إدراج إدماج وحدة   ) ب
)Block-2(  للخّطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم  المقبلتحدیث الكجزء من

 التحسینات في منظومة الطیران.

- -  - - -  - - -  -  
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  الوحدات غیر المخصصة لألرصاد الجویة 

 حزم التحسینات في منظومة الطیران التي تحظى فیها خدمة األرصاد الجویة ألغراض الطیران باألهمیة
NON-MET SPECIFIC ASBU MODULES WHERE 

AERONAUTICAL MET SERVICE WILL BE OF RELEVANCE 
 

Performance improvement area Module reference Module scope 
Airport operations B0‐ACDM Improved Airport Operations through Airport ‐CDM 

 B0-APTA Optimization of Approach Procedures including Vertical 
Guidance 

 B0‐WAKE Increased Runway Throughput through Optimized Wake 
Turbulence Separation 

 B1‐NOPS Enhanced Flow Performance through Network Operational 
Planning 

 B1-WAKE Increased Runway Throughput through Dynamic Wake 
Turbulence Separation 

 B2‐WAKE Advanced Wake Turbulence Separation (Time‐based) 
Globally interoperable systems and data B1‐DATM Service Improvement through Integration of all Digital 

ATM Information 
 B1‐FICE Increased Interoperability, Efficiency and Capacity through 

Flight and Flow Information for a Collaborative 
Environment Step‐1 (FF‐ICE/1) application before 

Departure 
 B1‐SWIM Performance Improvement through the Application of 

System‐Wide Information 
Management (SWIM) 

 B2‐FICE Improved Coordination through multi ‐centre Ground‐
Ground Integration (FF‐ICE/1 and Flight Object, SWIM) 

 B2‐SWIM Enabling Airborne Participation in collaborative ATM 
through SWIM 

 B3‐FICE Improved Operational Performance through the 
introduction of Full FF‐ICE 

Optimum capacity and flexible flights — 
through global collaborative ATM 

B0‐FRTO Improved Operations through Enhanced En ‐Route 
Trajectories 

 B1‐FRTO Improved Operations through Optimized ATS Routing 
 B3‐FRTO Traffic Complexity Management 
 B3‐NOPS Traffic Complexity Management  
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Performance improvement area Module reference Module scope 
Efficient flight path — through 

trajectory‐based operations 
B0‐CDO Improved Flexibility and Efficiency in Descent Profiles 

(CDO) 
 B0‐CCO Improved Flexibility and Efficiency in Departure Profiles — Continuous Climb Operations (CCO) 
 B1‐CDO Improved Flexibility and Efficiency in Descent Profiles 

(CDOs) using VNAV 
 B1‐TBO Improved Traffic Synchronization and Initial Trajectory‐

Based Operation 
 B2‐CDO Improved Flexibility and Efficiency in Descent Profiles 

(CDOs) using VNAV, required speed and time at arrival 
 B3‐TBO Full 4D Trajectory‐based Operations 

  -انتهى  - 


