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 للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

 اجتماع شعبة األرصاد الجویة عشرة الخامسةالدورة 
 ٢٠١٤لعام 

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

  

 مالحظات توضیحیة بشأن بنود جدول األعمال

 الیكاو)العامة ل مانةاأل(مقدمة من 

قامت األمانة العامة بإعداد المالحظات التوضیحیة التالیة لتقدیم لمحة موجزة عن طبیعة بنود جدول األعمال ونطاقها، 
  وإلعطاء فكرة عن نوع اإلجراء الذي قد یتوقع من االجتماع اتخاذه، حیثما كان ذلك ممكنا. 

المالحة الجویة لجویة ألغراض اتأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد  -١
  الدولیة

في ) المنظمة بمضاعفة جهودها للوفاء باحتیاجات التشغیل البیني ٢٠١٠كلفت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین (
ونتیجة لذلك، وفي إطار مفهوم  مع الحرص في الوقت ذاته على التركیز على السالمة. ،على المستوى العالميالمجال الجوي 

حزم التحسینات في منظومة الطیران كإطار عام من  منهجیةاالیكاو أعّدت المالحة الجویة الدولیة، "المجال الجوي الواحد" في 
ن المتعلقة بإدارة الحركة الجویة؛ واالستفادة م التحسیناتشأنه أن یسمح بتحقیق بما یلي: تحدید مجموعة من الحلول أو 

وقد أضفى المؤتمر الثاني عشر للمالحة  المعدات القائمة؛ ووضع خطة انتقالیة؛ وتعزیز التشغیل البیني على المستوى العالمي.
حزم التحسینات في منهجیة الطابع الرسمي على  ٢٠١٢نوفمبر  ٣٠إلى  ١٩في الفترة من  مونتریالالجویة المنعقد في 
الخطة العالمیة للمالحة ب خرائط الطریق التكنولوجیة الضروریة، أساس تحدیث وثیقة " والتي تشكل، إلى جان منظومة الطیران،

إلى صیاغة األحكام األولیة للملحق الثالث  ٢٠١٤دعا المؤتمر اجتماع شعبة األرصاد الجویة لعام  وقد ).DOC 9750( الجویة
زم التحسینات في منظومة الطیران بشأن معلومات فیما یتعلق بوحدات ح خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة –

  األرصاد الجویة، ووضع استراتیجیة طویلة األجل ألغراض زیادة تطویر هذه األحكام وتنفیذها بالكامل.
وبناء علیه، ستتناول المواضیع في إطار هذا البند من جدول األعمال الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومفهوم "المجال الجوي 

بتوفیر خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة  من حیث عالقُتهاحزم التحسینات في منظومة الطیران منهجیة و د" الواح
 في مدى الحاجة إلى إعادة هیكلة الملحق الثالث ٢٠١٤ینظر اجتماع شعبة األرصاد الجویة لعام  وسوف الجویة الدولیة.

، الدولیةللقواعد والتوصیات  تعزیزو ما یلزم من تحدیث ، لضمان ]C3.1[ة جویاللوائح التنظیمیة للمنظمة العالمیة لألرصاد الو 
 والتعزیزبما یحقق أیضًا أعمال التحدیث ، "األرصاد الجویة -إجراءات خدمات المالحة الجویة وٕاعداد طبعة جدیدة من وثیقة "

  الالزمة للمواصفات الفنیة. 

    خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویةتحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من  -٢
ستتناول المواضیع في إطار هذا البند من جدول األعمال تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة من أجل التشجیع على تحسین 

التحسینات حزم منهجیة المالحة الجویة من حیث السالمة والكفاءة، مع إیالء االهتمام الواجب لمكونات األرصاد الجویة في 
لتوفیر خدمات ًا كذلك العناصر القائمة حالی) B3-AMET و B1-AMETو B0-AMET في منظومة الطیران (السیما الوحدات

وسینصب التركیز على خدمات األرصاد الجویة الجدیدة أو  حزم التحسینات. منهجیة األرصاد الجویة والتي ال تشكل جزءًا من
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إلى مراحل  المتعلقة بالمطارات والمجال الجوي في مرحلة التخطیط االستراتیجي وصوالً المحسنة ألغراض اتخاذ القرارات 
 ٢٠١٤لعام  یتناول اجتماع شعبة األرصاد الجویةعالوة على ذلك، س الطیران التكتیكیة في األجل القریب واألجل المتوسط.

. وفي بالحالةالقرارات بشكل تعاوني والوعي المشترك صنع  من حیث دوُرها في دعماالستخدام اآللي واعتبارات العوامل البشریة 
تشكیل أفرقة خبراء جدیدة أو تنسیق ما یلزم من  توصیات بخصوص من المتوقع أن ُیصدر اجتماع الشعبةضوء ما تقدم، 

  االحتیاجات التطویریة والتشغیلیة الجاریة والمستقبلیة. لتلبیةأعمال األفرقة القائمة 

لمعلومات على صعید المنظومة اإدارة  سیاقلقة بتبادل معلومات األرصاد الجویة في التطورات المتع دماجإ -٣
  في المستقبل

 تلبیةً  ةستتناول المواضیع في إطار هذا البند من جدول األعمال آخر التطورات فیما یخص تبادل معلومات األرصاد الجوی
االتصاالت الالسلكیة الثابتة في مجال األرصاد الجویة، ونظام توزیع حتیاجات المالحة الجویة الدولیة، مثل استخدام شبكة ال

الخدمات باألقمار الصناعیة الثابتة في مجال األرصاد الجویة وشبكة اإلنترنت العامة، وأنواع الرموز التي ُتستخدم عادة في 
ر الذي ُیتوقع أن تؤدیه نظم التوزیع في الدو  ٢٠١٤لعام  ینظر اجتماع شعبة األرصاد الجویة وسوف تبادل معلومات األرصاد.
وسوف إدارة المعلومات على صعید المنظومة في المستقبل  مجالمعلومات األرصاد الجویة في  لعرضوٕاعداد األشكال الجدیدة 

ماع هذا االجت ُیصدرأن  من المتوقعوبناء علیه،  لذلك أحكامًا جدیدة أو یعزز األحكام القائمة أو االثنین معًا.ًا یضع وفق
االحتیاجات  لتلبیةاألفرقة القائمة  تضطلع بها تشكیل أفرقة خبراء جدیدة أو تنسیق ما یلزم من أعمال توصیات بخصوص

  التطویریة والتشغیلیة الجاریة والمستقبلیة.

  المسائل المؤسسیة -٤
والمنظمة العالمیة لألرصاد ستتناول المواضیع في إطار هذا البند من جدول األعمال ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو 

، التي تسجل التفاهم بین المنظمتین لتحدید مجاالت األنشطة فیما یخص األرصاد الجویة في Doc 7475الجویة في الوثیقة 
والنظر فیما إذا كانت هذه الترتیبات تلبي احتیاجات أوساط الطیران واألرصاد ، مجال الطیران وتوفیر األدوات الالزمة لتعاونهما

، ینظر االجتماع، عند الضرورة، في المسائل المؤسسیة األخرى سوفوباإلضافة إلى ذلك،  المنظمتین. ووالیةجویة الدولیة ال
مثل تحدید سلطة األرصاد الجویة واسترداد التكالیف ونوعیة البیانات وكفاءة العاملین في مجال األرصاد الجویة، األمر الذي قد 

  تعزیز األحكام القائمة أو االثنین معًا.یؤدي إلى وضع أحكام جدیدة أو 

   والتوصیات واإلجراءات القیاسیة القواعد -٥
ألن االثنین یتعلقان بتوفیر ًا نظر  ةالسابق مناقشة البنودفي هذا البند من جدول األعمال نتائج  الُمدرجةتراعى في المواضیع 

] C3.1لتعدیل الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [ موّحدإعداد اقتراح  بهدفالمالحة الجویة الدولیة  ألغراضخدمات األرصاد الجویة 
، إن وجدت، موّحدةعن إدخال أي تعدیالت تبعیة  ، فضالً ٢٠١٦، المزمع تطبیقه اعتبارًا من نوفمبر )٧٧السیما التعدیل رقم (

سوف تُبحث في إطار هذا البند الفائدة من  ذلك،إلى  وباإلضافةعلى المالحق أو اجراءات خدمات المالحة الجویة األخرى. 
 في موعد أقصاهتطبیقها  على أن یبدأ األرصاد الجویة -خدمات المالحة الجویة  إجراءاتاقتراح إعداد طبعة أولى من وثیقة 

  .٢٠١٩نوفمبر 
  -نتھى ا -


