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

من حزم التحسینات  B1-MET(بما في ذلك الوحدة  ٢٠١٨قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 
 في منظومة الطیران).

   الجویة الخطرة األحوالالمراكز اإلقلیمیة لرصد 

  )مقدمة من أسترالیاورقة (
  الموجز التنفیذي

تتضمن هذه الورقة ما یدعم إقامة مراكز إقلیمیة لرصد األحوال الجویة الخطرة لإلبالغ عن ظروف 
. )Doc 9750( الخطة العالمیة للمالحة الجویةخطرة معینة أثناء الطریق بما یّتسق وتطور  مناخیة

  .٣اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة  ویرد

 مقدمةال -١

ظواهر ضرورة النظر في تطبیق نشرة ال ٢٠٠٢أّقرت شعبة األرصاد الجویة باالیكاو في اجتماعها لعام  ١- ١
للمستخدمین في جمیع أرجاء العالم  تطبیقًا تامًا لضمان توافر معلومات عن األحوال الجویة الخطرة (SIGMET)الجویة الخطرة 

  الجتماع شعبة األرصاد الجویة). ١/١٣و  ١/١٢(انظر التوصیتین 
بإجراء دراسات استقصائیة إقلیمیة لتحدید أوجه  (PIRGs)اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  اتفت المجموعلِّ وكُ  ٢- ١

 . وتم، في بعض المناطق، تحدید أوجه القصور في كل أنواع رسائل ٍ SIGMETالقصور في إصدار رسائل 
SIGMET  مشورة خبراء لمكاتب مراقبة  اإلخطارقدم مراكز والعواصف المداریة حیث تُ ، بما في ذلك المتعلقة بالرماد البركاني

، والشكل الخاطئ لرسائل (SIGMET) وتشمل أوجه القصور تلك عدم تقدیم نشرات الظواهر الجویة الخطرة .األحوال الجویة
SIGMET  وانعدام االتساق عبر حدود أقالیم معلومات الطیران. وبالرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلتها االیكاو والمنظمة

فإن هذه المشكلة التي طال أمدها لم  SIGMETالعالمیة لألرصاد الجویة لمساعدة الدول في سّد الثغرات التي تكتنف رسائل 
 بعُد. تجد حالً 

إلخطار باألحوال الجویة الخطرة وعمد فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة إلى تجریب مفهوم مركز إقلیمي ل ٣- ١
 .زاء من إقلیم أسیا والمحیط الهاديفي إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي وأج ٢٠١١خالل عام 

ما یدعم إنشاء مراكز إقلیمیة لرصد الظواهر الجویة الخطرة تكون بمثابة مصدر مرجعي  تتضمن هذه الورقة ٤- ١
الحالیة) كما تعرض مقترحات أسترالیا الرامیة  SIGMETوإلخطار الطیران بشأن مخاطر محددة (تحل محل رسائل اإلخطار 

ي والعواصف المداریة كي تشمل ظواهر من قبیل لظواهر الجویة الخطرة كالرماد البركانباإلى توسیع نطاق اإلخطارات الحالیة 
  والعواصف الرعدیة. ١٠٠االضطرابات الجویة، وتشّكل الجلید والموجات الجبلیة فوق مستوى الطیران 
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  مناقشة ال -٢

أوجه قصور كبیرة وقدیمة العهد تتصل بتوفیر معلومات عن األحوال الجویة الخطرة، وال سیما في إقلیم  هناك ١- ٢
خدمة األرصاد  – ٣ف أن هناك دوًال عدیدًة غیر قادرة على الوفاء تمامًا بالتزاماتها بموجب الملحق شِ الهادئ. واكتُ أسیا والمحیط 

، SIGMET. وهناك بصفة خاصة دول نامیة في ذلك اإلقلیم تواجه صعوبات في توفیر رسائل الجویة للمالحة الجویة الدولیة
 عاجزة عن إصدار تلك الرسائل في وقتها وبشكل موثوق ودقیق.وهو ما یجعل مكاتب مراقبة األحوال الجویة 

تجدر اإلشارة إلى أن الظواهر الجویة الخطرة لیست محصورة في إقلیم واحد من أقالیم معلومات الطیران. و  ٢- ٢
وبسبب انعدام التنسیق بین أقالیم معلومات الطیران المتجاورة فإن المفهوم الحالي لمكتب مراقبة األحوال الجویة یؤدي إلى 

 الیم معلومات الطیران وحوالیها.على الحدود بین أق SIGMET رسائلتضارب في معلومات 
یاتا) وشركات الطیران األعضاء فیه ُیعربان عن انشغالهما إزاء سالمة (أ الدولي فتئ اتحاد النقل الجويوما  ٣- ٢

، إن كانت تصُدر ةتصدر عن مكاتب مراقبة األحوال الجویالتي  SIGMETوكفاءة العملیات في المناطق التي تندر فیها رسائل 
مت االیكاو أیضًا بأن هناك طلبات متزایدة من مستخدمي بعد االتساق عبر حدود أقالیم معلومات الطیران. وسلّ  أو تتسم أصًال،

الطیران المدني الدولي على معلومات تتسم بالكفاء والفعالیة بشأن الظواهر الجویة الخطرة، تغطي على نحو سلس الكرة 
من حزم التحسینات في منظومة الطیران التي تسعى  ١ب في الوحدة مة على النحو المطلو األرضیة، بطریقة منسقة ومتناغ

 منهجیتها إلى ترسیخ مفهوم "السماوات الموحدة" للمالحة الجویة الدولیة.
یاتا أیضًا عن انشغاله إزاء ازدواجیة الجهود وانعدام االتساق بین منتجات اإلخطار مثل إخطارات وأعرب األ ٤- ٢

، حیث أفاد بأنه من SIGMETاألعاصیر المداریة وما یقترن بذلك من إخطارات تتضمنها رسائل  الرماد البركاني وٕاخطارات
األفضل أن یكون هناك منتوج واحد (نصي وبیاني ورقمي). وتجدر اإلشارة أیضًا إلى أن شعبة األرصاد الجویة باالیكاو 

 رسالة اإلخطار بالرماد البركاني" إلى مستويالتي تنص على "االرتقاء ب ١/١٣التوصیة  ٢٠٠٢أصدرت في اجتماعها لعام 
 مستوىراء الفریق المناسب بشأن المقترح القاضي باالرتقاء باإلخطار بالرماد البركاني إلى "تحذیر" وعلى أن "تلتمس االیكاو آ

 الجویة باالیكاو.سنة الفاصلة بین اجتماعي شعبة األرصاد  ١٢"التحذیر". وهذه مشكلة قدیمة العهد لم یتم حّلها خالل فترة 
ر یبتوف تتعلقُ  استراتیجیةٍ  ، تفاصیلُ MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6) للوثیقة اءوترد في المرفق (ب ٥- ٢

 نذارات األرصاد الجویة اقترح استراتیجیة لنقل مسألةفریق دراسة إالمعلومات، مستقبًال، عن الظروف الجویة الخطرة. وكان 
لجویة الخطرة إلى المراكز اإلقلیمیة التي توجد بها الموارد المناسبة، والتي كانت تدعمها المعلومات المحددة عن الظواهر ا توفیر

  في البدایة مكاتب مراقبة األحوال الجویة، وذلك عبر اتباع نهج من ثالث مراحل على النحو التالي :
): تتمّثل هذه المرحلة في إنشاء مراكز إقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة ٢٠١٧- ٢٠١٤المرحلة األولى (  )أ 

في أقالیم االیكاو التي تكون  SIGMETالخطرة لمساعدة مكاتب مراقبة األحوال الجویة في توفیر معلومات 
 .فیها حاجة إلى تلك المساعدة

حلة الثانیة إضفاء طابع المركزیة على مسؤولیات مكاتب ): ُتغطي المر ٢٠٢٠- ٢٠١٦المرحلة الثانیة (  )ب 
إزاء المراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة  SIGMETمراقبة األحوال الجویة فیما یتصل برسائل 

قالیم معلومات طیران متعددة. وقد یشمل ذلك الجمع بین المراكز الحالیة أل ُتقدم الدعمالخطرة والتي 
بركاني ومراكز اإلخطار باألعاصیر المداریة في مركز إقلیمي واحد لإلخطار باألحوال لإلخطار بالرماد ال

المستخدمین ووضع تعریف مفّصل لكل المنتجات الجویة الخطرة، كما یتضمن إقامة صالت وثیقة مع 
 التي ستوفرها المراكز الجدیدة.

استعراض أداء المراكز اإلقلیمیة  ُتغطي هذه المرحلة في المقام األول): ٢٠٢٤- ٢٠٢٠الثالثة ( المرحلة  )ج 
لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة وٕاصدار ما یلزم من توصیات بهذا الشأن. ویشمل االستعراض أیضًا 
تقییمًا لمدى كفاءة المعلومات عن األحوال الجویة الخطرة التي تصدر عن عدد قلیل من المراكز التي 
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أو ما بعده، أو توحید تلك المعلومات بخالف ذلك في  ٢٠٢٥ُتغطي العالم بشكل مترابط، وذلك في عام 
 مرحلة الحقة (قد تكون على األرجح المرحلة الرابعة).

مركز و تستضیف أسترالیا في الوقت الراهن مركزین إقلیمیین هما مركز دروین لإلخطار بالرماد البركاني  ٦- ٢
في إطار اتفاق دولي لتوفیر معلومات عن األحوال الجویة الخطرة داخل وخارج إقلیم  ائتنشِ خطار باألعاصیر المداریة أُ اإل

وباستطاعة أسترالیا أن تستضیف مركزًا إقلیمیًا لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة ُیعنى بظواهر  .معلومات الطیران في أسترالیا
والعواصف الرعدیة، وذلك ألن لدى  ١٠٠ق مستوى الطیران ل الجلید والموجات الجبلیة فو أخرى مثل االضطرابات الجویة وتشكُّ 

لكفاءة في الطیران، ونظم متطورة لجویة مع برنامج لاء في مجال األرصاد ان أكفّ و أسترالیا نظام متین إلدارة النوعیة وموظف
 هیاكل أساسیة متقدمة جدًا في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.و للنمذجة والتوقعات ونظم 

ترالیا أنه یمكن االستغناء عن المرحلة األولى من االستراتیجیة (انظر المرفق (باء) للوثیقة وترى أس ٧- ٢
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6 توفیر المعلومات مستقبًال. فالمنظومة الحالیة لإلخطار بالرماد البركاني فیما یّتصل ب

واألعاصیر المداریة نجحت في توفیر معلومات خبراء ولكنها لم تحقق ذات النجاح في ضمان تغطیة عالمیة كاملة لرسائل 
SIGMETضفاء طابع المركزیة نیة التي تشمل إنفیذ المرحلة الثا. وبناًء علیه، ُیقترح أن یتم الشروع في أقرب وقت ممكن في ت

على المراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة بغرض البدء في إصدار اإلخطارات عن الظروف المناخیة الخطرة بما 
وكذا الرماد البركاني واألعاصیر  ١٠٠ل الجلید واالضطراب الجوي والموجات الجبلیة فوق مستوى الطیران في ذلك تشكُّ 

 مداریة والعواصف الرعدیة.ال
وسُیتیح إنشاء المراكز اإلقلیمیة أیضًا فرصة سانحة لدراسة المجاالت التي تتحمل فیها المراكز الحالیة والمقبلة  ٨- ٢

 مسؤولیات وذلك لتفادي ازدواجیة الجهود في داخل المنطقة الجغرافیة الواحدة.
الهدف  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6للوثیقة  وتدعم أسترالیا كذلك، على النحو الوارد في المرفق (جیم) ٩- ٢

المتمثل في وضع خطة إلدارة المراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة واسترداد التكالیف لفائدتها بشكل عادل، 
یة ضمان تقدیم وتوصي بأن ینظر االجتماع في تحدید مجموعة من الخدمات والقدرات الدنیا التي ینبغي توافرها بهذه المراكز ُبغ

 :أفضل الخدمات فعالیة وكفاءة لقطاع الطیران. وینبغي أن تتضمن مواصفات وقدرات تلك المراكز
 تحدید وتوحید المنتجات والخدمات على الصعید اإلقلیمي؛ •
 ؛اإلقلیم بأكملهمستوى تعمیم المنتجات على  •
 تأمین االّتساق بین المراكز اإلقلیمیة المتجاورة؛ •
 رة النوعیة؛تطبیق نظام إلدا •
 تحدید المؤهالت والكفاءات الالزمة؛ •
 العمل على مدار الساعة؛ •
 المنتفعین وتدریبهم؛ معإقامة الروابط  •
 وضع آلیات السترداد التكالیف؛ •
 ألحداث ورد فعل المنتفعین والتحقق من التوقعات؛ل الالحقالتحلیل  •
 ذجة واالتصال؛مونظم تكنولوجیا المعلومات والنهیاكل  •
 البحث والتطویر.مواصلة  •

وسُتواصل مكاتب مراقبة األحوال الجویة، وفق المنهج الذي توصي به أسترالیا، أداء دور رئیسي في تقدیم  ١٠- ٢
بالنسبة للظروف الجویة  ١٠٠الخدمات للطیران. ویسرى ذلك خاصة على الظروف الجویة أثناء الطریق ودون مستوى الطیران 

الطریق)، وعلى توفیر تنبؤات المنطقة (ظواهر الطقس أثناء  AIRMETو SIGMETالخطرة حسب تعریفها الحالي في رسائل 
سُتواصل الدول أداء دور رئیسي في توفیر الخدمات في  للطیران العام حیث یتعّین توافر معرفة معّمقة باألحوال المحلیة. كما
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ات الهبوط، وتنبؤات المطار، وتحذیرات المناطق النهائیة للخدمات القائمة، مثل تقاریر األرصاد الجویة، وتنبؤات عملی
استحداث خدمات جدیدة في المنطقة النهائیة ألغراض سالسة عملیات في المطارات، وتحذیرات وٕانذارات قص الریاح وكذا 

 الطیران في كل مراحل الرحلة.
 ُیرجى من االجتماع أن یؤید التوصیة التالیة: ١١- ٢

  : األحوال الجویة الخطرة لرصدالمراكز اإلقلیمیة  —x/٢التوصیة   
ل الجلید واالضطرابات الجویة والموجات الجبلیة فوق تقدیم المعلومات عن الظروف المناخیة الخطرة (تشكُّ   )أ 

والرماد البركاني واألعاصیر المداریة والعواصف الرعدیة) عبر المراكز اإلقلیمیة  ١٠٠مستوى الطیران 
) للوثیقة اءبّین في المرحلتین الثانیة والثالثة من التذییل (باألحوال الجویة الخطرة على النحو المُ  لرصد

MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6 باستثناء المرحلة األولي؛ 
الجهود في إضفاء االتساق على المجاالت التي تتحمل فیها المراكز اإلقلیمیة المسؤولیة تفادیًا الزدواجیة   )ب 

 ؛المنطقةمجال التنبؤات بین مختلف المراكز في نفس 
إنشاء آلیة السترداد التكالیف واإلدارة ُبغیة دعم المراكز اإلقلیمیة، على النحو الُمبین في المرفق (جیم)   )ج 

 مع تحدید مجموعة دنیا من المواصفات والقدرات منها: MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6بالوثیقة 
 تحدید وتوحید المنتجات والخدمات على الصعید اإلقلیمي؛ •
 ؛اإلقلیم بأكملهمستوى تجات على تعمیم المن •
 تأمین االّتساق بین المراكز اإلقلیمیة المتجاورة؛ •
 تطبیق نظام إلدارة النوعیة؛ •
 تحدید المؤهالت والكفاءات الالزمة؛ •
 العمل على مدار الساعة؛ •
 المنتفعین وتدریبهم؛ معإقامة الروابط  •
 وضع آلیات السترداد التكالیف؛ •
 فعل المنتفعین والتحقق من التوقعات؛ألحداث ورد ل الالحقالتحلیل  •
 هیاكل ونظم تكنولوجیا المعلومات والنمذجة واالتصال؛ •
 مواصلة البحث والتطویر. •

األحوال الجویة الخطرة على النحو الوارد في  لرصدیؤید االجتماع اقتراح أسترالیا باستضافة مركز إقلیمي   )د 
استراتیجیة توفیر المعلومات مستقبًال عن الظروف المناخیة الخطرة كما هو مبین في المرفق (باء) بالوثیقة 
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع -٣

 ُیرجى من المجلس أن : ١- ٣
  ذه الورقة؛ُیحیط علمًا بالمعلومات الواردة في ه  أ)

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.  ب)

 -انتهى -


