
 

في االتحاد اإلقلیمي األول (أفریقیا)، واالتحاد اإلقلیمي الثاني (آسیا)،   (WMO) الممثلین الدائمین ألعضاء المنظمة إلى: 
 واالتحاد اإلقلیمي الخامس (جنوب غرب المحیط الھادئ)، واالتحاد اإلقلیمي السادس (أوروبا) (توزیع محدود) 

 2022آب/ أغسطس  S/AVI 9/18331/2022 : الرقم المرجعي

 (باإلنكلیزیة فقط)  1 عدد المرفقات: 

األرصاد  ودائرة   (WMO)تنظَّم بالتعاون بین المنظمة   ندوات تدریبیة بشأن األرصاد الجویة للطیران  الموضوع: 
  ودائرة   (BoM)  ة األسترالی األرصاد الجویة    دائرة و   (UKMO)  في المملكة المتحدة   الجویة 

 اإلنترنت ، عبر2022تشرین الثاني/ نوفمبر  8-10، (MetService)  األرصاد الجویة النیوزلندیة 

 : 2022أیلول/ سبتمبر   24یجب تنفیذ اإلجراءات التالیة في موعد أقصاه  اإلجراءات المطلوبة: 
 . عبر اإلنترنت وتقدیمھكل مرشح نموذج الترشیح  ملء (1) 
رسالة ترشیح تؤید كل مرشح (أو مجموعة   (WMO)الممثل الدائم إلى المنظمة  إرسال   (2) 

 . من المرشحین) 
 (WMO)إلى المنظمة نكلیزیة للغة اإلاإتقان  بنسخة من شھادة    المرشحین المعنیین إرسال (3) 

 . بالبرید اإللكتروني

 وبعد، تحیة طیبة 

  دائرة ، بالشراكة مع عقدت س (UKMO)األرصاد الجویة في المملكة المتحدة  دائرة یسرني أن أبلغكم أن  
األرصاد   عنندوات تدریبیة  ،(MetService)ودائرة األرصاد الجویة النیوزیلندیة    (BoM)  ةاألسترالی رصاد الجویة األ

الندوات بالتعاون الوثیق مع فرقة  تلك م تنظَّ س. و2022تشرین الثاني/ نوفمبر  10إلى  8الجویة للطیران في الفترة من  
التابعة للجنة   (SC-AVI)التابعة للجنة الدائمة لخدمات الطیران  (ET-ETC)الخبراء المعنیة بالتعلیم والتدریب والكفاءات  

 . (WMO)التابعة للمنظمة  (SERCOM)ناخ والماء والخدمات والتطبیقات البیئیة ذات الصلة  خدمات وتطبیقات الطقس والم 

االنترنت باستخدام برنامج    عبر ، لن تُعقد الندوات إال  19- فید كو ونظراً لآلثار المستمرة لجائحة   
Microsoft Teams . 

من الجوانب   اً عدد فیما یخص إرشادات وأمثلة عملیة ب  وتزویدھم المشاركین  تدریب تھدف الندوات إلى سو 
الرئیسیة لألرصاد الجویة والتنبؤ ألغراض الطیران. وستركز على مواضیع قاعدة السحاب والرؤیة في المطارات،  

. وستكون الندوات  المسارات الجویةواالنفجارات البركانیة والرماد البركاني في الغالف الجوي، والظروف الجلیدیة في 
 .الطیران للمتنبئین والمدربین العاملین في مجال  ةٍ بخاص فیدة م

  منونیوزلندا ،  وأسترالیا ، ن للمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة ون الدائملوالممث وطلب 
دعوة األعضاء في االتحاد اإلقلیمي األول (أفریقیا) واالتحاد اإلقلیمي الثاني (آسیا) واالتحاد اإلقلیمي  (WMO)المنظمة 

الخامس (جنوب غرب المحیط الھادئ) واالتحاد اإلقلیمي السادس (أوروبا) إلى ترشیح مشاركین محتملین. وتجدون  
 .ذه الندوات باللغة اإلنكلیزیة فقط) لھق المرفطیھ البرنامج المؤقت ( 
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من البلدان النامیة    مشاركین من بین الترشیحات الواردة، مع إعطاء األولویة لل یُختار المشاركون  وس  
أو أقل البلدان نمواً، وإیالء االعتبار الواجب للتوازن اإلقلیمي والجنساني قدر المستطاع عملیاً. ویُتوقَّع اختیار ما  

ً  30یصل إلى   من بین الترشیحات الواردة من أعضاء االتحاد اإلقلیمي األول واالتحاد اإلقلیمي السادس    مشاركا
ً   30(مجتمعین)، وما یصل إلى   من بین الترشیحات الواردة من أعضاء االتحاد اإلقلیمي الثاني واالتحاد    مشاركا

 اإلقلیمي الخامس (مجتمعین). 

من قدرتھم  ن ولمشاركیتأكد ا ، من الضروري أن نترنتتُعقد عبر اإل س ندوات التدریبیة ھذه الإلى أن ونظراً  
  برنامج   وصول إلى ال فضالً عن إمكانیة  على االتصال بشبكة اإلنترنت العامة، بما في ذلك بسرعة اتصال كافیة،  

Microsoft Teams عبر الحاسوب أو التطبیق المحمول. 

لة  مجموعة من العروض    ، قبل عقد الندوات   ، تاح للمشاركین وستُ    مواد ال ومنتدیات المناقشة و المسجَّ
  الموادتلك . ویتوقع من المشاركین أن یطلعوا على Moodleمرجعیة عن طریق بوابة مخصصة للتدریب على منصة ال

أن یتطلب االطالع على   ومن المقدَّرالندوات على اإلنترنت. ب المشمولةیناقشوا المواضیع و ویتفاعلوا معھا المرجعیة
 تلك المواد المرجعیة یوماً كامالً (إجماالً). 

إكمال مواد ما قبل الندوة وحضور   الندوات التدریبیة، شریطة إتمام بعد شھادة  یحصل المشاركون علىوس 
 . جمیع الجلسات التفاعلیة عبر اإلنترنت

  Microsoft Formsصة  من   على (باللغة اإلنكلیزیة فقط)    إلكتروني   یتوفر نموذج ترشیح و  
(https://forms.office.com/r/LGRfHWpk4v)  . یقدمھ   باللغة اإلنكلیزیة وأن   اإللكتروني نموذج  ذلك ال یجب أن یمأل كل مرشح  و

  (WMO)المنظمة  إلىإلى ذلك، ینبغي أن یرسل الممثل الدائم   إضافةً و . 2022أیلول/ سبتمبر   24 أقصاه في موعد 
(wmo@wmo.int)   2022سبتمبر  أیلول/ 24رسالة تؤید كل مرشح (أو مجموعة من المرشحین) في موعد أقصاه  .

تأیید الممثل الدائم وال في رسائل التأیید غیر  رسالة نماذج الترشیح غیر المشفوعة بفي یُنظر أنھ لن  االنتباه إلىرجى یُ و
 . المشفوعة بنماذج الترشیح المستوفاة 

،  لمواد المرجعیةل  واللغة الوحیدة  الندوات التدریبیةستكون لغة العمل في نظراً إلى أن اللغة اإلنكلیزیة  و 
الذین لیست اإلنكلیزیة لغتھم األم إرسال وینبغي للمرشحین  المشاركون مجیدین للغة اإلنكلیزیة. من الضروري أن یكون 

في موعد أقصاه   (aviation@wmo.int) (WMO) إتقان اللغة اإلنكلیزیة بالبرید اإللكتروني إلى المنظمةبنسخة من شھادة  
 . 2022أیلول/ سبتمبر  24

لن  أنھ    االنتباه إلى وألغراض التخطیط، یرجى  .  ترشیحات   (3)رجى التأكد من أال یقدم كل بلد أكثر من ثالثة  وُی  
 . 2022تشرین األول/ أكتوبر    1ن بحلول  و المختار   خطر المشاركون . وسُی 2022أیلول/ سبتمبر    24یُنظر في أي طلبات ترد بعد  

  (aviation@wmo.int)في االتصال بشعبة خدمات الطیران رجى عدم التردد یُ ف وإذا كانت لدیكم أیة أسئلة،  
 .(WMO)مانة المنظمة التابعة أل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 
 

 ماناینكوفا إیلینا الدكتورة 
األمین العامعن 
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18331/2022/S/AVI, ANNEX 

WMO/UK Met Office/BOM/New Zealand MetService 
Aviation Meteorology Training Seminar 

8 to 10 November 2022 (Online) 

__________ 

PROVISIONAL PROGRAMME 

Topics to be covered by the pre-seminar resource materials and online seminars comprise: 

(1) Cloud base and visibility at aerodromes. 

(2) Volcanic eruptions and volcanic ash in the atmosphere. 

(3) Icing conditions in en-route airspace. 

NOTE.  There will be a series of pre-seminar resource materials available on the WMO 
Standing Committee on Services for Aviation (SC-AVI) Moodle training portal 
(https://aviationtraining.wmo.int ). These will be made available in advance of the online 
seminars. Participants are required to interact with and complete the online resource 
materials prior to joining the online seminars. The pre-seminar resource materials will 
require approximately one workday of time (cumulative).  

Tentative Timetable 
(Precise timings may be subject to change) 

November  
2022 

Tuesday,  
8 November 

Wednesday, 
9 November 

Thursday,  
10 November 

RA II  
(Asia) and  

RA V  
(South-West Pacific) 

Session 1:  

Cloud base and 
visibility at aerodromes 

0500—0700 UTC 

Session 2: 

Volcanic eruptions and 
volcanic ash 

0500—0700 UTC 

Session 3:  

Icing conditions en-
route 

0500—0700 UTC 

RA I  
(Africa) and 

RA VI  
(Europe) 

Session 1: 

Cloud base and 
visibility at aerodromes 

1000—1200 UTC 

Session 2: 

Volcanic eruptions and 
volcanic ash 

1000—1200 UTC 

Session 3: 

Icing conditions en-
route 

1000—1200 UTC 

__________ 


