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

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

وبعض جوانب خدمة الطیران  (WAFS)نظرت اللجنة في اقتراحات كیفیة تحسین النظام العالمي لتنبؤات المنطقة   ١- ١- ٢
. ٢٠٠٢والتقدم المحرز في مجاالت أخرى منذ انعقاد االجتماع العالمي األخیر لشعبة األرصاد الجویة في عام  (AFS) الثابتة

  حاطت اللجنة علما بتسع ورقات عمل مرتبطة بهذا البند الفرعي من جدول األعمال. أوباإلضافة إلى ذلك، 

األرصاد الجویة  ألغراض الطیران، بما في ذلك معلومات خدمات األرصاد الجویة تحسین
  في المطارات وفي المنطقة النهائیة  ،التشغیلیة

تحیط علمًا بالتقدم الكبیر المحرز منذ انعقاد االجتماع العالمي األخیر لشعبة وكان من دواعي سرور اللجنة أن   ٢- ١- ٢
والسیما فیما یتعلق بالتطبیقات اآللیة لعملیات الرصد في المطارات وبدء استخدام تنبؤات  ٢٠٠٢األرصاد الجویة في عام 
  ساعة في عدد من المطارات. ٣٠المطارات التي تصل إلى 

ونظام التوزیع باألقمار الصناعیة في إطار خدمة  ،(WAFS)المنطقة  النظام العالمي لتنبؤات
  والخدمات بواسطة اإلنترنت ،الطیران الثابتة

حدثت تحسینات  ٢٠٠٢أحاطت اللجنة علمًا مع تقدیر بأنه منذ انعقاد اجتماع شعبة األرصاد الجویة في عام   ٣- ١- ٢
في طبقات الجو العلیا  الدقة الزمنیة والمكانیة للتنبؤات الشبكیة العالمیةكان من ضمنها الزیادة في  (WAFS)كبیرة في برنامج 

درجات زمنیة مدة الواحدة منها إلى  ساعات ستدرجات زمنیة مدة الواحدة منها بواسطة هذا النظام (بما في ذلك االنتقال من 
درجة،  ١،٢٥عادیة (غیر مرققة) بـ شبكة أفقیةدرجة إلى العمل ب ١،٢٥مرققة بـ شبكة أفقیة، واالنتقال من العمل بثالث ساعات

وتنفیذها  (WAFS))، ووضع تنبؤات عالمیة شبكیة بالنظام العالمي لطیران الثابتاارتفاعات وزیادة الدقة الرأسیة السیما عند 
  على مستوى العملیات المتعلقة بالجلید واالضطراب الهوائي والسُّحب الركامیة.

 ٢٠١٣في الفترة الزمنیة من عام  (WAFS)نه ینبغي أن تركز التغیرات الُمدخلة على النظام واتفقت اللجنة على أ  ٤- ١- ٢
الشبكیة العالمیة فیما یخص َتكّون الجلید واالضطرابات.  تعلى التحسینات التي یمكن إدخالها على التنبؤا ٢٠١٨إلى عام 

ینبغي االستناد إلیها (في شكل منتجات) بوصفها أساس درست اللجنة الموضوع ووافقت على المبادئ التي وفي هذا الصدد، 
  .من منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران B0-AMET في سیاق الوحدة (WAFS) التطورات القادمة لنظام

 وبناء على ذلك، قامت اللجنة بصیاغة التوصیة التالیة:
النظام العالمي لتنبؤات المنطقة في تطویر  - .../٢التوصیة 

منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران حتى عام  سیاق
٢٠١٨  

فرق الخبراء المناسبة، المبادئ  عن طریق أحد ،یكاواال تطبقأن 
بوصفها أساس تطویر  المبینة في المنتجات الواردة في المرفق

النظام العالمي لتنبؤات المنطقة في المستقبل من أجل تنفیذ الوحدة 
B0-AMET حسینات في منظومة الطیران التي من منهجیة حزم الت

  ).(Doc 9750 (GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویةتتضمنها 

 معلومــاتلتوزیــع وتــوفیر  )SADIS( األقمــار الصــناعیةب الجویــة المالحــة معلومــات نظــام توزیــعب فیمــا یتعلــق    ٥-١-٢
 منــذ التطورات الهامـةعلمـا بــ اللجنـة أحاطــت لهـم، المــأذونللمسـتعملین و  للـدول WAFS نظــام وتنبـؤات التشــغیلیة الجویـة األرصـاد



 MET/14-WP/53
 

 
 Draft Report on Agenda Item 2.1 2.1-2
 

 خدمــة و/أو )SADIS )SADIS 2Gنظــام  الجیــل الثــاني مــن اســتحداث أدت إلــى التــي الجویــة األرصــاد لشــعبة الثــاني االجتمــاع
مــــن  ١٨٠أكثــــر مــــن  جانــــبمــــن  عملیــــاً  المســــتخدمةو المســــتندة إلــــى اإلنترنــــت  اآلمنــــة )SADIS( نظــــام ملفــــات نقــــل بروتوكــــول

 حسـب آسـیا، مـن الغربـي والجـزء وأفریقیـا األوسـط والشـرق أوروبـا أقـالیم فـي دول ١١٠ مـا یقـرب مـنفي المستعملین المأذون لهم 
هنــاك علــى أن  اتفقــت اللجنـة، بالكامـل التكــالیف اسـترداد علــى قائمـة الخدمــة بمــا أن هـذهو . االیكـاو فــي قلیمیـةاإل المنــاطق تقسـیم
 یتسـق بمـا النظـام هـذا تطـویر مواصـلة وٕالـى، تطلعـات المسـتعملین بمـا یحقـق )SADIS(اسـتمرار العمـل بنظـام  ضمانإلى  حاجة
ه یجـب اتفقـت اللجنـة علـى أنـ عـالوة علـى ذلـك،و . الخطـة هـذه في الواردة التحسینات حزم منهجیةالناشئة ومع  GANP خطة مع

أفرقــة  أعمــالو  المســتقبل فــي )SWIM( المنظومــة صــعید علــى المعلومــات إدارة مفهــومعملیــة التطــویر هــذه متســقة مــع  أن تكــون
  تبعا لذلك: التوصیة التالیة اللجنة وضعتو . SWIM)( تطویر المسؤولة عن األخرى االیكاو خبراء

تشغیل ومواصلة تطویر نظام توزیع المعلومات  – .../٢التوصیة 
والخدمات باألقمار الصناعیة في إطار الخدمات الثابتة للطیران 

  بواسطة اإلنترنت
أن یقوم أحد فرق الخبراء المناسبة التابعة لالیكاو، على سبیل 

وفاء نظام توزیع معلومات المالحة  استمرار االستعجال، بضمان
الجویة باألقمار الصناعیة في إطار خدمة الطیران الثابتة، 

الجهات المنتفعة بتطلعات  والخدمات المقدمة بواسطة اإلنترنت،
الخطة العالمیة للمالحة طویرها بطریقة تتماشى مع واستمرار ت

   بما یشمل ما یلي:، )(Doc 9750الجویة
في سیاق مفهوم إدارة  )SADIS(النظر في دور نظام   ) أ

 إلیهالذي یستند  SWIM)(المعلومات على صعید المنظومة 
الحركة الجویة القابلة للتشغیل البیني على المستوى  نظام إدارة
 العالمي؛

االتساق مع األنشطة التي ستضطلع بها االیكاو   ) ب
  بالمستقبل في مجال إدارة المعلومات.

، ٢٠١٥ عــام بعــد SADIS 2G خــدمات البــث باألقمــار الصــناعیة مــن الجیــل الثــاني مســتقبلب فیمــا یتعلــقو     ٦-١-٢
 باألقمـار الجویـة المالحـة معلومـات توزیـع بنظـام المعنیـة العمـل مجموعـة الخبراء المعرب عنه مـن خـاللرأي  علىوافقت اللجنة 

، ٢٠١٩نـــوفمبر  لـــیس بعـــد ولكـــن ٢٠١٥بعـــد عـــام  SADIS 2G ه ینبغـــي تمدیـــد العمـــل بنظـــامأنـــب )SADISOPSG( الصـــناعیة
 تبعـاً  التوصـیة التالیـة اللجنـة وضـعتو  .حتـى ذلـك الوقـت النظـام تحسـین فـي سـبلالسـتثمار امن غیـر المجـدي  وخلصت إلى أنه

  لذلك:
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إنهاء عملیات البث عن طریق الجیل الثاني  – .../٢التوصیة 
لتوزیع المعلومات واألقمار الصناعیة وٕاجراء  )SADIS(من نظام 

إختبار رسمي لتبادل معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة وتنبؤات 
على نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة  (WAFS)نظام 

(AMHS)   
  بما یلي: المناسبة التابعة لالیكاوأن یقوم أحد فرق الخبراء 

اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل ضمان تمدید البث باألقمار   )أ 
ولكن لیس بعد  ٢٠١٥الصناعیة من الجیل الثاني بعد عام 

 ؛٢٠١٩نوفمبر 
إلى االستعمال  االنتقالحث الدول والمستعملین المعنیین على   )ب 

اآلمنة  )SADIS(نقل ملفات نظام التشغیلي لخدمة بروتوكول 
 في الفترة الفاصلة المذكورة في الفقرة (أ) أعاله؛

رسمي لتبادل  وجه االستعجال إلجراء اختبارالقیام على   )ج 
معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة والنظام العالمي لتنبؤات 

في نظام معالجة رسائل خدمات الحركة  (WAFS)المنطقة 
األدنى من القدرات والحد بهدف تحدید  (AMHS)الجویة 

المواصفات الالزمة لتوزیع مثل هذه البیانات على الدول 
 والجهات المنتفعة في المستقبل.

وما یتصل به من مسائل متعلقة بإطالق المواد المشعة في   (IAVW)برنامج رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة
  الغالف الجوي وبطقس الفضاء

في برنامج  ،٢٠٠٢في عام  الجویةاألرصاد شعبة اجتماع الكبیرة منذ  أحاطت اللجنة علما بالتحسینات  ٧- ١- ٢
رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة والتي تضمنت تحسین عملیة الرصد والكشف واإلبالغ في الوقت الحقیقي أو شبه 

وقد الحظت  تشار هذا الرماد.الحقیقي باالنفجارات البركانیة والرماد البركاني في الغالف الجوي، وتحسین التنبؤ بتحرك وان
وبركان  Eyjafjallajökullانفجارات بركانیة هائلة مثل بركان  باألخصاللجنة أیضا أن بعض هذه التحسینات تقف وراءها 

Grimsvötn  على التوالي، وبركان  ٢٠١١و ٢٠١٠في أیسلندا في عاميPuyehue-Cordón Caulle  ٢٠١١في شیلي في عام .
فرقة العمل الدولیة المعنیة بالرماد  ،، بالتعاون الوثیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةأنشأت الیكاووالحظت اللجنة أن ا

الجویة  على الطرق راقبین البراكینممع فریق  ٢٠١٢وعام  ٢٠١٠التي عملت بصورة إضافیة بین عام  (IVATF) البركاني
المسائل العلمیة والفنیة والتشغیلیة التي للمساعدة في اإلسراع بتنفیذ اإلجراءات المتعلقة بعدد من  (IAVWOPSG) الدولیة

أبرزتها هذه االنفجارات للعیان. وباإلضافة إلى ذلك، فقد كان من دواعي سرور اللجنة أن الفریق العلمي االستشاري المعني 
، أي ٢٠١٠في مارس بالرماد البركاني التابع للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة واالتحاد الدولي للجیودیسیا والجیوفیزیا قد أنشئ 

مباشرة، وأن الفریق العلمي االستشاري المعني بالرماد البركاني قد لعب دورا رئیسیا في  Eyjafjallajökullانفجار بركان  قبل
  .IAVWOPSGوالى فریق  IVATFتوفیر المعلومات العلمیة إلى فرقة العمل 

طة طریق لبرنامج رصد البراكین تحت قد قام بوضع خار  IAVWOPSGوأحاطت اللجنة علما بأن فریق   ٨- ١- ٢
وبشأن طقس الفضاء،  الطرق الجویة الدولیة وأیضا مفاهیم عملیات بشأن معلومات اطالق المواد المشعة في الغالف الجوي
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وكلها أمور یقصد بها المساعدة على فهم كیفیة توقع تقدیم الخدمات وسیر تطور االحتیاجات في السنوات المقبلة وذلك من 
  تطویر نظام إدارة الحركة الجویة العالمي الناشئ.أجل 

  معلومات عن األحوال الجویة الخطرة ومنها معلومات اإلخطار أثناء الطریق

ته أالذي أنش (METWSG)وأحاطت اللجنة علما بأن المهمة األساسیة لفریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة   ٩- ١- ٢
 "السجمت"فیما یتعلق بمضمون وٕاصدار معلومات  [C.3.1]، هي استعراض الملحق الثالث للوائح الفنیة ٢٠٠٧في عام  االیكاو

لتلبیة احتیاجات عملیات الطیران المتطورة، ومن أجل حسم ما تواجهه دول كثیرة من مشاكل طویلة األجل تتعلق بتنفیذ 
 ٢٠١١كان قد أجرى تجربة في عام  METWSGبالسرور إذ الحظت أن فریق  وفي هذا الصدد، شعرت اللجنة ."السجمت"

في إقلیمي أفریقیا والمحیط الهندي وجزء من آسیا والمحیط الهادئ، بمساهمة كبیرة من الصین  "السجمت"لتقدیم معلومات 
اإلیجابیة لهذه التجربة، أخذت  ونظرا للنتائج خالل التجربة. "للسجمت"وفرنسا وجنوب أفریقیا والتي عملت كمراكز استشاریة 

  من جدول األعمال). ٢-٢اللجنة علما باقتراح إلنشاء نظام استشاري إقلیمي لألحوال الجویة الخطیرة (الذي یناقش في البند 

، بما في METWSGوباإلضافة إلى ذلك، أخذت اللجنة علما بالتطورات األخرى الناشئة عن عمل فریق   ١٠- ١- ٢
، هدفه باألخص تحسین عملیة إعداد وتوزیع المعلومات المتعلقة [C.3.1]ملحق الثالث/اللوائح الفنیة ذلك تعدیل مقترح لل

بخصوص األحوال الجویة الخطرة، بما في ذلك األخطار أثناء الطریق (التي  "اإلیرمیت"باألحوال الجویة الخطرة ومعلومات 
  من جدول األعمال). ١- ٥تناقش في اطار البند 

  
 ---------  
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  المرفق
   (BLOCK 0)أهداف النظام العالمي لتنبؤات المنطقة لدعم الوحدة صفر 

  منظومة الطیرانمن حزم التحسینات في 

االضطرابات الجویة احتمال حدوث تنفیذ خوارزمیات االضطرابات الجویة المحسنة بما فیها االستعاضة عن  -
 .)(EDR)بشدة االضطرابات الجویة (أي معدل انقشاع الهبوب المعاكس 

 .لدلد بشدة التجّ تنفیذ خوارزمیات التجلد المحسنة بما فیها االستعاضة عن احتمال التجّ  -

التي تقدمها الدول ومؤسسات الجهات  (WAFS)والعالمي من تنبؤات  اإلقلیميیانات للتحقق استخدام ب -
  .المنتفعة

  -انتهى  - 


