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 .(Doc 7475) مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة :١-٤

  

والمنظمة العالمیة  ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو إدارة
  واإلشراف علیها لألرصاد الجویة
  )من نیوزیلندا(مقدمة 

  الموجز التنفیذي
نظم األرصاد الجویة  وتطویر ومراقبة لتنظیمین اإلدارة التعاونیة سالحاجة إلى تحتتناول هذه الورقة 

العالمیة  المنظمةلطیران ضمن سیاق مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو و لالعالمیة 
  اإلجراء المعروض على االجتماع. ٥ویرد في الفقرة  .)WMO( لألرصاد الجویة

 مقدمةال -١

أقّر مجلس منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) واللجنة التنفیذیة للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  ١- ١
)WMO(  وفي  ٢١/٥/١٩٥٣الطیران في ألغراض في مجال األرصاد الجویة  ةللمساعي التعاونیترتیبات العمل المشتركة

 على التوالي. ٢٣/١٠/١٩٥٣
ترتیبات العمل  – Doc 7475وترد في وثیقة االیكاو  ١/١/١٩٥٤وقد ُطّبقت تلك الترتیبات رسمیا في  ٢- ١

على  ٢وُنشر التعدیل رقم  (ترتیبات العمل). المشتركة بین منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة
  . وخالل فترة الستین سنة الفاصلة، لم تلحق أي تغییرات جوهریة بالترتیبات.١٩٦٣تلك الوثیقة في عام 

باتت من هناك حاجة ماّسة إلى مراجعة ترتیبات العمل المشتركة، السّیما بالنظر إلى أّن بعض النواحي قد  ٣- ١
یتنافى مع إمالءات وتوقعات منظومة الطیران الدولي المعاصرة والمقبلة. وتتناول ورقة العمل  أصبحالتحف التاریخیة، وغیرها 

MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc.10مراجعة ترتیبات العمل المشتركة وتدعو االیكاو ، الحاجة إلى العامة ، المقّدمة من األمانة
 یبات.والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة إلى التعاون في مراجعة تلك الترت

األهداف األساسیة والمسؤولیات التي تقع على عاتق كل منّظمة، إال  سیتم بكّل وضوح اإلبقاء علىوفي حین  ٤- ١
وُیقترح أیضا أّنه ینبغي إدماج بعض مقتضیات اإلدارة  ،Doc 7475ضمن الوثیقة  بشكل أفضل تحدیدهاأّن هنالك حاجة إلى 

رة الواضح المدمج في أّي اومن المتوّقع أن یساعد هذا المنظور ونظام اإلدوالمراقبة التقّدمیة كجزء من أي ترتیبات جدیدة. 
والمتبّدلة بشكل  لمي العسیرةلى حّد بعید على السعي لبلوغ أهداف المنظمتین وتلبیة حاجات الطیران المدني العاترتیبات جدیدة إ

 یمتاز بمزید من السرعة والكفاءة.
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  المناقشة -٢
، وكانت تخدم وببطء على ترتیبات العمل المشتركة، كانت الطائرات تعمل على علو منخفض صدیقتلدى ال ١- ٢

من الوجهات، مستخدمة ما بات الیوم تكنولوجیا قدیمة جدا. وكانت تكلفة السفر جوا مرتفعة نسبیا، وهذا ینطبق أیضا  قلیالعددا 
اتت منظومة الطیران الدولي مختلفة جدا، وهناك الكثیر من الطائرات المتقدمة الیوم بو على خطر التأخیر والحوادث والوقائع. 

خطر منخفض وبكلفة ل تعّرضها على علو مرتفع، فتسافر إلى كّل مكان تقریبا، مععلى الصعید التكنولوجي تطیر بسرعة و 
 ، بل هو وسیلة نقل عادیة. وفي المستقبل سیصبح الطیران أكثر تطورا وشیوعامنخفضة نسبیا. ولم یعد السفر جوا مناسبة ممیزة

 ا هو علیه اآلن.ممّ  حتى
وتتم االستعاضة عن الرصد الیدوي أیضا.  لحوظبشكل موقد تغّیرت األرصاد الجویة ألغراض الطیران  ٢- ٢

 .والنمذجة العالمیة محل تحلیل الخرائط والتنبؤات الیدویة األرضي باألتمتة واالستشعار عن بعد. وحّلت الحوسبة الخارقة
، ارتفعت قیمة األرصاد الجویة الجیدة ألغراض الطیران وازدادت الثقة والدقة بشكل ملحوظ. وفي بیئة اقتصادیة ضّیقة

الرسائل ذات الرموز األبجدیة الرقمیة والمعلومات بشأن الحاالت الجویة الخطرة إلى حّد بعید. وعلى نفس المنوال، شارفت حیاة 
معلومات األرصاد الجویة ألغراض  االمهمة على نهایتها. وستحل محلها تدریجی الجویةوالخرائط الورقیة للریح والحرارة والتنبؤات 

 .)SWIM(، ما یمّكن من استخدام إدارة المعلومات على صعید المنظومة الطیران بالشكل الرقمي
، لم تكن صیاغة الشروط الجدیدة أو المعّدلة لألرصاد الجویة ألغراض الطیران تراعي بالضرورة في الماضي ٣- ٢

مصالح مجموعات معّینة مثل إدارة الحركة الجویة، والمطارات وعملیات شركات الطیران. وفیما تغّیرت هذه الممارسة مؤخرًا، 
 ن هذه.المنتفعیأوساط  معهناك حاجة إلى تعزیز التعاون والشراكة 

الطیران في االیكاو وفي  ألغراضوعالوة على ذلك، فقد تغّیر السیاق التنظیمي لجهود األرصاد الجویة  ٤- ٢
على  المنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة مع الوقت، وتضاءلت الموارد. ویتناقض هذا الوضع مع القدرات الفنّیة المتزایدة للدول

الجویة ألغراض الطیران. والدول التي كانت فیما مضى أقّل تقدما باتت اآلن تتمّتع األرصاد  التفاعل سعیا وراء تحقیق أهداف
والمنظمة العالمیة لألرصاد  ویعني هذا أّنه قد بات من األصعب على االیكاول تحدیات. بقدرات مبهرة جدا وبطموحات تشكّ 

وال ینفّك تنسیق الجهود في هذه البیئة یزداد الجویة إدارة ووضع خّط أساس عالمي لقدرات األرصاد الجویة ألغراض الطیران. 
 یة لألرصاد الجویة.مصعوبة ضمن إطار الهیاكل المعاصرة لالیكاو والمنظمة العال

د الجویة تاریخیا بإنشاء مجموعات عمل وفرق عمل ومشاریع لقد قامت االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصا ٥- ٢
خطوط المسؤولیة غیر  كون فیهاتتا لمعالجة مسائل . وضمن إطار عملهما، غالبا ما اضطرّ مختلفةلبلوغ أهداف  وأفرقة خبراء

ألفراد المشاركین جودة الخبرة الرفیعة التي یتمّتع بها امن ناحیة، یجري رفع هذه التحدیات من خالل و واضحة بین المنظمتین. 
وقدرتهم على العمل بارتیاح عبر التخصصات المختلفة. ومن ناحیة أخرى، مازال هناك الكثیر من المسائل المتعّلقة بالعملیات 

 أو االثنین معا. ةً التوقیت والتي من شأنها االستفادة من رقابة مشتركة أو أكثر تعاونیو 
لطیران لاالیكاو بصورة مشتركة مع لجنة األرصاد الجویة األرصاد الجویة في  ینعقد حالیا اجتماع شعبةو  ٦- ٢
)CAeM(  في  ة، لم یعد بإمكان هذه الطریقالمنتفعین حتیاجاتاو عاما. ونظرا للتغیرات السریعة في التكنولوجیا  ١٢كل مّرة

 االستراتیجي بلوغ أهدافها في الوقت المناسب. نسیقالت
ّحة لتطویر وسیلة فضلى یمكن عبرها ألسرة األرصاد الجویة ونظرا للوضع الراهن، یبدو أّن هنالك حاجة مل ٧- ٢

ّي تغییر في ترتیبات العمل المشتركة ألوینبغي الطیران العالمي الذي ال ینفّك یزداد دینامیكیة.  عالدولیة دعم حاجات قطا
المزید من ٕاضفاء العمل والمنتجات، و الحالیة أن یؤّدي إلى تحقیق قدر أكبر بكثیر من الكفاءة والفعالیة، وٕازالة االزدواجیة في 

علیها أن تعمل عبر وسائل شدیدة التركیز ومدارة وفق األداء، وأن تعكس نهوج النظم التركیز على حاجات المنتفع. وبالتالي، 
  المعاصرة إلدارة السالمة، وأن یكون لدیها هیكلیة إدارة واضحة ومفیدة وموثوقة.
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 اقتراح -٣
لمدني الدولي ومعالجة المسائل المشار إلیها باقتضاب في المناقشة أعاله، ُیقترح لتقدیم خدمة فضلى للطیران ا ١- ٣

إلدارة الترتیبات المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة أن تتناول أّي مراجعة لترتیبات العمل المشتركة إنشاء فریق خبراء 
االیكاو والمنظمة خبراء رفیعي المستوى یمثلون ینبغي أن تشمل عضویة هذا الفریق و  ).JAGلألرصاد الجویة (فریق خبراء 

 )IFALPA(واالتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة  )IATA(العالمیة لألرصاد الجویة واتحاد النقل الجوي الدولي 
رئیس یتغّیر سنویا بین االیكاو ، مع )CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة  )ACI(والمجلس الدولي للمطارات 

  والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة (انظر الرسم البیاني في المرفق).
أو في المنظمة العالمیة  أن یؤّثر هذا النهج على عملیات اإلدارة والتنظیم العامة في االیكاو معتزمومن غیر ال ٢- ٣

في لألرصاد الجویة، بل إّن النّیة من خالله هي توفیر فرصة للمنظمات المنتفعة الرئیسیة للمشاركة في التوزیع الواضح للعمل 
مع تصال الروابط اتحسین مجال األرصاد الجویة ألغراض الطیران بین المنّظمتین. ومن شأن هذه المقاربة أیضا أن تكفل 

ن والمضي قدما في مواصفات التطویر واألهداف ضمن نطاق ترتیبات العمل المشتركة وٕاطار عمل المنظمتین األوسع المنتفعی
 األرصاد الجویة ألغراض الطیران.في مجال 

وسیحتاج فریق الخبراء إلى الدعم من جانب الخبراء والمسؤولین في المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة واالیكاو  ٣- ٣
د وضع أو تطبیق أّي مبادرات تقع ال تهدّ  ةبطریق منهم لعب دور أساسي في ضمان توفیر الموارد لكّل هیئة أمّ الذین ُیتوّقع 

 ضمن مجال اختصاص فریق الخبراء في الوقت المناسب.
مسؤولة عن النطاق  بمبدأ أساسي هو أّن االیكاو اختصاصاتهوینبغي أن یعترف فریق الخبراء بوضوح ضمن  ٤- ٣

تقدیم خدمات  للمالحة الجویة الدولیة، وأّن الدول تیّسر العالمي لضمان توفیر خدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران
األرصاد الجویة ألغراض الطیران بالشكل المالئم وفقا للقواعد القیاسیة الصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة (أنظر 

 المرفق).
لطیران لالقائمة التابعة للجنة األرصاد الجویة  العمل جعة فرقالمعترف به أّن هنالك أیضا حاجة إلى مراومن  ٥- ٣

ضمن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وأفرقة خبراء شعبة األرصاد الجویة في االیكاو، وذلك لتحسین إدارة عمل أي فرق 
 لعب دور استشاري مفید جدا في هذا الصدد. JAGخبراء  ویمكن لفریق جدیدة بحیث یتم تفادي ازدواجیة الجهود.

لطیران لضمان عقد اجتماعات استراتیجیة بین لجنة األرصاد الجویة  JAGفریق خبراء وسیكون من مسؤولیة  ٦- ٣
عاما  ١٢، بدال من كل كّل عامین أو أربعة أعوام مّرة وأفرقة خبراء شعبة األرصاد الجویة في االیكاو بصورة أكثر تواترا، ربما

كما هي الحال راهنا (االجتماع المشترك لشعبة األرصاد الجویة في االیكاو ولجنة األرصاد الجویة للطیران ضمن المنظمة 
 العالمیة لألرصاد الجویة).

بین  یةلضمان سیر العمل على نحو أكثر تقدمیة وتعاون وهناك مسائل أخرى ینبغي أن یراعیها فریق الخبراء  ٧- ٣
 االیكاو والمنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة منها على سبیل المثال ما یلي:

اجتماعات المنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة التي تغطي  للمشاركة فيلالیكاو تضمین أّیة ترتیبات جدیدة دعوة دائمة   ) أ(
 وضع القواعد القیاسیة أو المواصفات الخاصة باألرصاد الجویة ألغراض الطیران،

خدمة  –، ترشید الملحق الثالث الصادر عن االیكاو ادي ازدواجیة الجهود والوثائق في أي استعراض للوثائقولتف  ) ب(
بحیث تغّطي كّل وثیقة مسائل تكمیلیة ولیس  )WMO-No. 49( اللوائح الفنیةو األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة

 مسائل متكررة.
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 الخالصة -٤

ترتیبات العمل المشتركة األصلیة بین منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة قد  ١- ٤
التنظیمیة وضروراتها البیئة و تتطّلب بیئة الطیران المدني و تجاوزها الزمن والتكنولوجیا والتغیرات المالیة وفي مجال األعمال. 

  دارة األرصاد الجویة العالمیة ألغراض الطیران.اتباع نهج أكثر تركیزا وزخما في تطویر وإ 
بحّد ذاتها، وهناك أیضا حاجة كبیرة وذات صلة لضمان  Doc 7475هناك حاجة ماسة لتحدیث الوثیقة  ٢- ٤

بواجباتهما  زاخر باإلمكانات في الطریقة التي تفي بموجبها المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة واالیكاوحصول تغییر تدریجي و 
 في مجال األرصاد الجویة ألغراض الطیران.

فریق خبراء إلدارة الترتیبات المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة (فریق ویشّكل إنشاء آلیة  ٣- ٤
د الجویة ألغراض دعم الطلبات القائمة والمتزایدة المتوّقعة لألرصا، یكّمله أعضاء من المنتفعین، نهجا من شأنه )JAGخبراء 

 الطیران اآلن وفي المستقبل بشكل أفضل.
 إلى صیاغة التوصیة التالیة:ُیدعى االجتماع  ٤- ٤

  ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة - X/٢التوصیة 
 الجویة بمراجعة ترتیبات العمل المشتركة بینهما بصورة تعاونیة ألرصادل العالمیة منظمةالاالیكاو و أن تقوم 

  یلي: وأن تشمل تلك المراجعة ما
إنشاء فریق خبراء إلدارة واإلشراف على الترتیبات المشتركة (فریق خبراء   )أ 

JAG؛) كجزء من أّي ترتیبات عمل جدیدة  
تحدید عضویة فریق الخبراء واختصاصاته وترتیبات عمله ووتیرة و   )ب 

 اعاته؛اجتم
واستعراض مجموعات الخبراء القائمة التابعة لالیكاو، بما في ذلك   )ج 

العملیات وأفرقة الخبراء التابعة للمنظمة العالمیة لألرصاد  اتمجموع
  الجویة لضمان تفادي ازدواجیة الجهود والوثائق؛

  ترتیبات العمل المشتركة -  ICAO   Doc 7475التعدیل التبعي للوثیقة و   )د 
  .الجویة  لألرصاد  العالمیة  والمنظمة  االیكاو  بین

  

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٥
 دعى االجتماع إلى ما یلي:یُ  ١- ٥

  هذه الورقة؛ بالمعلومات الواردة فيأن یحیط علما   ) أ
 .المجتمعینعلى نظر  المعروضة ةأن ینظر في اعتماد مشروع التوصیو   ) ب

---- - 
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 Appendix 
 English only 
 

APPENDIX 
 

1. FUTURE AVIATION ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS 

1.1. In support of the JAG Panel approach it is noted that: 

1.2. In the next 20 years world airline passenger traffic is expected to almost triple to about 12 
trillion passenger-kilometres (pkm). Freight is also expected to almost double to over 200 billion freight 
tonne-kilometres (FTK). In the same period aircraft movements are expected to double from 30 million to 
60 million per year. This represents an annualised growth rate of between 2.3% and 5.7% in various 
regions. 

1.3. IATA and individual airlines are increasingly vocal in their call for more accurate, higher 
resolution meteorological products and greater efficiencies in the production and supply of this 
information to serve an expanding global airline industry. IATA and IFALPA are increasingly seeking 
longer time frame meteorological products together with confidence ratings to better engage with airline 
SMS. More particularly airlines are concerned that meteorological information must be supplied in a 
manner that will best engage with very significantly increased and technologically based operations. 

1.4. Significant work is just beginning in the development of a data-centric perspective on the 
provision of metrological information both pre-flight and in-flight. There is considerable effort going into 
the development of information and dissemination vehicles for standard information as well as that for 
more recently identified needs in the area of volcanic ash, space weather and other hazardous phenomena. 

1.5. ICAO, States and Air Traffic Services (ATS) providers are undertaking major work on a 
revised Global Air Navigation Plan (GANP). As part of this effort a programme of Aviation System 
Block Upgrades (ASBU) is being implemented as formalised during the 12th Air Navigation Conference 
in November 2012. The ASBUs are aimed at facilitating interoperability, harmonisation and 
modernisation of air transportation worldwide.  

2. JOINT ARRANGEMENT GOVERNANCE (JAG) 
PANEL TERMS OF REFERENCE 

2.1. When establishing the Terms of Reference for the JAG Panel the following should be 
considered: 

(a) Ensure there are consistent arrangements for standards and specifications for 
aeronautical meteorological information; 

(b) Governance for the formats, coding and weather exchange of aeronautical 
meteorological information; 

(c) Arrangements to ensure that ICAO leads all activities relating to the gathering of 
user requirements for amending or creating new ICAO Annex 3 provisions; 



MET/14-W
CAeM-15/
Appendix 
 

 

3. 

 

 
 
 

WP/17 
/Doc. 17

(d) A
te
m

(e) A
th

(f) R
th

(g) In
an

JOINT 
PANEL

Arrangements 
echniques an

meteorological

Agreement as 
here is no dup

egular Panel 
hat all meeting

nclusion of ri
nd developme

ARRANGEM
L RELATION

to ensure th
nd coding 
l science, qua

to the lead o
lication of eff

meetings an
g notes are m

isk assessmen
ents. 

MENT GOV
NSHIP SCHE

—

A-2

hat WMO lea
for observa

alifications an

organisation 
ffort in the pro

d activities w
ade available

nt and manag

VERNANCE 
EMATIC 

— END — 

ads all activi
ations and 
nd competenci

for all relate
ovisions of do

with clear res
e to ensure op

gement in dec

(JAG) 

ities relating 
forecasts, is
ies and qualit

ed documents
ocuments and

sponsibilities 
pen and transp

cisions on al

the provisio
ssues relatin
ty manageme

s thereby ens
d manuals; 

for each me
parent manner

ll material ch

ons of 
ng to 
nt; 

suring 

mber; 
r, and  

hanges 




