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للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

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

حزم من  B1-AMET(بما في ذلك الوحدة  ٢٠١٨قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارا من عام 
  )التحسینات في منظومة الطیران

 إخطاراتتطبیق نظام من أجل أحكام عالمیة  وضع النظر في
رة أثناء یخطالجویة ال األحواللمجموعة مختارة من لیمي إق

  الطریق
  )الیابانمقدمة من ورقة (

    الموجز التنفیذي  
الجویة  األحوالإقلیمي لمجموعة مختارة من  إخطاراتنظام ل عام إطار وضعإلى  هذه الورقة وتدع

 |MET/14-WP/6أثناء الطریق على النحو المقترح في ورقة العمل  الخطیرة
CAeM-15/Doc. 6 ، اقتراحات لتعیین المراكز المعنیة ضمن المجموعات اإلقلیمیة كما تقّدم

  اإلجراء المعروض على االجتماع. ٤ویرد في الفقرة  أقالیم االیكاو.في  (PIRGs)للتخطیط والتنفیذ 

 مقدمةال -١

المقترح في الفقرة  الخطیرةالجویة  األحواللمجموعة مختارة من  اإلخطارات اإلقلیميتناقش هذه الورقة نظام  ١- ١
وورقة المعلومات  )WP/6|Doc. 6 باسم إلیها فیما یليالمشار ( MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6من ورقة العمل  ٥- ٢

MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 باسم (المشار إلیها فیما یلي IP/4|INF. 4المنّظمة ب أمانة االیكاو و ) المعّدتین من جان
 العالمیة لألرصاد الجویة.

تحّمل عدد من الدول ال یمكن ل، لمعالجة الوضع الراهن حیث WP/6|Doc. 6وكما هو وارد من وصف في  ٢- ١
، نظر فریق دراسة إنذارات األرصاد المالئمة )SIGMET(السجمت  يأ الخطیرةالظواهر الجویة  اتنفقات إصدار رسائل نشر 

. وعلى الرغم من اإلبالغ عن تحّسن (RSACs)في إنشاء مراكز إقلیمیة إلخطارات السجمت التابع لالیكاو  (METWSG)الجویة 
، كانت بعض مكاتب ٢٠١١أجریت في إقلیمي آسیا وٕافریقیا في عام عام في إصدار السجمت خالل تجارب اإلخطارات التي 

وجود صعوبات أخرى ال یمكن بكل هذه النتائج وبینت إصدار رسائل السجمت.  مراقبة األرصاد الجویة ال تزال غیر قادرة على
 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویةوخالل االجتماع الرابع لمن خالل توفیر المساعدة الفنیة. وفي هذه الغضون،  بساطة حّلها
(METWSG)  ُأجریت أیضا في أوروبا إلصدار المعلومات ذات الصلة  قد تجاربهناك أّن الفریق علم ، ٢٠١١المنعقد في عام

وقد سلطت هذه التجارب األخیرة الضوء على . (FIRs) حدود أقالیم معلومات الطیران خارجبالسجمت على الصعید اإلقلیمي 
 تلك الحدود. خارجأهمیة المراكز اإلقلیمیة التي تصدر المعلومات القائمة على الظواهر 

یقترح الفریق، عبر أمانة  على أن (METWSG)، تّم االتفاق خالل االجتماع الخامس للفریق ٢٠١٣وفي عام  ٣- ١
إصدار المعلومات مستقبال بشأن ب (RHWACs) الخطیرةالمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة قیام االیكاو، النظر في 
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كمحاور إقلیمیة تصدر رسائل  WP/6|Doc. 6وتلك المراكز مقترحة في قلیمي. المستوى اإلعلى  الخطیرةویة األحوال الج
الجلید وتكون بما في ذلك العواصف الرعدیة  أثناء الطریق الخطیرةبشأن مجموعة مختارة من األحوال الجویة  اتاإلخطار 

، سیبدأ تشغیل WP/6|Doc. 6الجدول الزمني المقترح في المرفق (ب) بورقة العمل  وفق. و الجبلیةواالضطرابات الهوائیة والموجات 
 استیعاب، ویمكن )٢٠١٧- ٢٠١٤خالل المرحلة األولى ( (RHWACs) الخطیرةالمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة 

المراكز اإلقلیمیة ضمن عملیات  )TCAC/VAAC(كز إخطارات الرماد البركاني ا/مر كز إخطارات األعاصیر المداریةامر عملیات 
)، ویمكن بعد ذلك خفض عدد تلك ٢٠٢٠- ٢٠١٧الثانیة ( خالل المرحلة (RHWACs) الخطیرةلإلخطار باألحوال الجویة 

 ).٢٠٢٤- ٢٠٢٠المراكز لإلبقاء على عدد محدود من المراكز العالمیة خالل المرحلة الثالثة (
كثیف الركامي السحاب الحیث یحدث الرماد البركاني واألعاصیر المداریة و  في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ،و  ٤- ١

(CBs)  هذا النوع من المعلومات الجویة  على مدار السنة، فإن مقتضیات نسبیا كررةبصورة مت الخطیرةوغیرها من الظواهر الجویة
مرتفعة كثیرا فیما یتعّلق بطائرات الخطوط الجویة الدولیة. وبالنظر إلى االرتفاع الذي حصل مؤخرا في  على المستوى اإلقلیمي

على المستوى  الخطیرةإلصدار المعلومات بشأن األحوال الجویة  عام ینبغي إقامة إطارحجم الحركة الجویة في هذا اإلقلیم، 
  لیم معلومات الطیران) في أقرب وقت ممكن.(ولیس على أساس أقا اإلقلیمي

  مناقشة ال -٢
المقترحة  (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة األساسیة ل الحاجةالیابان  تؤیدأوال،  ١- ٢

 .IP/4|INF. 4مفهوم العملیات الواردة في ورقة المعلومات  مشروعالتوّجه المقترح في  باإلضافة إلى  WP/6|Doc. 6في ورقة العمل 
 (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة امقتضیات  ٢- ٢
معلومات اإلخطارات  (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة من المتوّقع أن تصدر ا ١- ٢- ٢

الطیران الخاص بالدولة المشّغلة ولكن أیضا ألقالیم معلومات الطیران األخرى الواقعة في منطقة لیس فقط إلقلیم معلومات 
كز إخطارات امر و (VAAC) كز إخطارات الرماد البركانيامر عملیات بالنسبة إلى  ةمسؤولیة تلك المراكز، كما كانت الحال

إلصدار هذا النوع من رسائل ل العناصر األساسیة خالل السنوات العشرین الماضیة. وتشم (TCAC) األعاصیر المداریة
مالئم من الموظفین المتمتعین بالكفاءة والوصول في الوقت الوالعدد  على المستوى اإلقلیمياإلخطارات اإلقلیمیة التعاون والتجربة 

واألنواع األخرى من أجهزة االستشعار عن بعد والوصول في الوقت  األقمار الصناعیةأحدث النماذج الرقمیة وبیانات الفعلي إلى 
 .IP/4|INF. 4المعلومات األخرى ومنشآت االتصاالت، كما یرد ذلك في ورقة المعلومات الفعلي إلى 

ووضع نموذج دقیق عن انتشار الرماد البركاني الكشف التلقائي عن االنفجارات البركانیة والرماد البركاني  ٢- ٢- ٢
كّلها حاسمة إلصدار المعلومات لدوري لتقاریر عن االنفجارات البركانیة من مراصد البراكین واألنواع األخرى من والتلقي ا

الحفاظ على جهودها لتطویر تقنیات  كز إخطارات الرماد البركانيامر رسائل إخطارات الرماد البركاني. وبالتالي، یتعّین على 
الكشف التلقائي ونماذج أرصاد االنتشار الرقمیة، والحفاظ على اتصاالت جّیدة مع مراصد البراكین في دولة البركان المنفجر ضمن 

ال بّد المراكز اإلقلیمیة  والمعرفة في تجربةالمن  الوقت المناسب. وهذا النوعفي باإلبالغ عنها  قیام الدولةلضمان مجال المسؤولّیة 
 .الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة امنه للتطبیق المناسب والمبكر إلطار 

مواصلة عملیاتها على مدار  (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة اویتعّین على  ٣- ٢- ٢
أّن معلومات اإلخطارات ینبغي أن ُتصاغ وتصدر تلقائیا بواسطة أجهزة كمبیوتر على الساعة والسنة. وال یعني هذا بكّل بساطة 

ت مدار الساعة؛ بل یعني أّن التحالیل والتعلیقات ینبغي كذلك أن یوّفرها موظّفون من ذوي الخبرة. وعلیه، ینبغي تطبیق التوصیا
 أكان ذلك بصورة مستقّلة أم كسلسلة من المقتضیات المترابطة.   WP/6|Doc. 6الواردة في ورقة العمل 

وكما أشیر إلى ذلك في العدید من االجتماعات في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، طّورت الوكالة الیابانیة  ٤- ٢- ٢
تكنولوجیات لدعم عمل هذا النوع من المكاتب اإلقلیمیة. وتشمل تلك التكنولوجیات مؤشرات توقعات  (JMA)لألرصاد الجویة 

وتشّكل الجلید والموجات الجبلیة باإلضافة إلى  (CBs) السحاب الركامي الكثیفلالضطرابات و (NWP)األحوال الجویة الرقمیة 
توقعات األحوال الجویة وبیانات  األقمار الصناعیةعبر الرصد بواسطة  خطیرةالتقنّیة للكشف التلقائي عن مناطق األحوال الجویة 

 ألرصاد الجویةمن األقمار الصناعیة لإطالق الجیل الجدید  (JMA)الوكالة الیابانیة لألرصاد الجویة كما تنوي  .(NWP)الرقمیة 
(Himawari-8) ،فّصل في ورقة المعلومات معلى نحو ما هو  هذا الخریفMET/14-IP/19|CAeM-15/INF. 22   لمواصلة

 وتوّقعها. الخطیرةتحسین ترسانتها التكنولوجیة لرصد األحوال الجویة 
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خالل اجتماعات المجموعات  (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة اوینبغي تعیین  ٥- ٢- ٢
لمراكز اإلقلیمیة لإلخطار الفرادى أقالیم االیكاو للوفاء بالمتطلبات المحلیة. ولدى تعیین   (PIRG)اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

 (VAAC)مركز إخطارات الرماد البركاني  في كّل إقلیم، ینبغي مراعاة الخبرة في تشغیل (RHWACs) الخطیرةباألحوال الجویة 
وبما أّن تكالیف التنفیذ  .٢-٢- ٢على نحو ما تّمت مناقشته في الفقرة  (TCAC) مركز إخطارات األعاصیر المداریةأو 

اإلضافّیة ستتحّملها شركات الطیران والمنتفعین اآلخرین، یتعّین على األقالیم أن تنظر أّوال في تعیین الدول التي توّفر إخطارات 
 الخطیرةالمركز اإلقلیمي لإلخطار باألحوال الجویة الرماد البركاني أو إخطارات األعاصیر المداریة أو االثنین معا لتشغیل 

RHWAC.بما أّنه یمكن توّقع التنفیذ الذي یمتاز بالكفاءة من حیث التكلفة من التشغیل المتكامل مع المراكز اإلقلیمیة القائمة ، 
  على الملحق الثالث ٧٧في مشروع التعدیل رقم  الالزمةاألحكام  إضافة ٣- ٢
، تقترح الوثیقة (RHWACs) الخطیرةلمراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة وفیما یتعّلق بعملّیة تنفیذ ا ١- ٣- ٢

WP/6|Doc. 6  متطّلبات المنتفعین فیما یتعّلق بمعلومات . ولكن، بالنظر إلى ٢٠١٩إنشاء إطار إقلیمي لإلخطارات بحلول العام
إیراد أحكام إضافیة في مشروع  وأهمّیة ضمان سالمة الطائرات، فمن المستحبّ  ميعلى المستوى اإلقلی الخطیرةاألحوال الجویة 

إنشاء المراكز اإلقلیمیة لإلخطار باألحوال ما یتیح ب خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة –للملحق الثالث  ٧٧التعدیل 
  .ةإقلیمی اتباالستناد إلى اتفاق الخطیرةالجویة 

  الیابان المحتملة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئمساهمة  ٤- ٢
مركز طوكیو و١٩٩٣منذ عام  (TCAC) خطارات األعاصیر المداریةإل طوكیو مركزلقد شّغلت الیابان  ١- ٤- ٢

خالل السنوات  (JMA)الوكالة الیابانیة لألرصاد الجویة  ، وقد اكتسبت١٩٩٧منذ عام  (VAAC)إلخطارات الرماد البركاني 
استخدام هذه الخبرة لمنفعة إقلیم آسیا والمحیط العشرین الماضیة الخبرة الالزمة إلصدار رسائل اإلخطارات اإلقلیمیة. وبغرض 

الهادئ، ومع مراعاة الحاجات اإلقلیمیة، باشرت الیابان االستعدادات لتوفیر الدعم اإلقلیمي الالزم إلصدار معلومات السجمت 
 .(RHWAC) الخطیرةلإلخطار باألحوال الجویة  ةمراكز اإلقلیمیالن تشغیل أبهذا الشأن خالل هذا االجتماع بش وترّحب بقرار

 االستنتاج -٣
 :بناء على ما تقّدم من مناقشة، ُیدعى االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة ١- ٣

توصیات بشأن 
القواعد القیاسیة 

والتوصیات 
  اإلجراءاتو 

مراجعة عالمیة نحو تطبیق نظام إقلیمي  – .../٢التوصیة 
بشأن مجموعة مختارة من األحوال لإلخطارات 

 أثناء الطریق الخطیرةالجویة 
المزید من السالمة والكفاءة في الطیران الدولي، أن تقوم لتحقیق 

  االیكاو بما یلي:
 ٧٧مشروع التعدیل إلى  المالئمة حكاماأل تضیفأن   ) أ

إقلیمیة لإلخطار إنشاء مراكز ببما یسمح للملحق الثالث 
رهنا باالتفاق على  (RHWACs) الخطیرةباألحوال الجویة 

 باالستناد إلى الخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویة؛ ذلك
 لمراكز المسبقأن تولي االعتبار الرئیسي للتشغیل   ) ب

إخطارات  أو مراكز (TCACs) إخطارات األعاصیر المداریة
لدى تعیین في الدول المرّشحة  (VAACs) الرماد البركاني

 الخطیرةقلیمیة لإلخطار باألحوال الجویة اإل مراكزال
(RHWACs) 

ج) أن تنّص على ما سبق في الجزء الخاص بشروط التشغیل 
الخطط اإلقلیمیة في  (BORPC) األساسیة ومعاییر التخطیط

 .األقالیم مختلف للمالحة الجویة في
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  اإلجراء المعروض على االجتماع -٤
 دعى االجتماع إلى ما یلي:یُ  ١- ٤

  أن یحیط علما بمضمون هذه الورقة،  ) أ
 أن ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المقترح على نظر االجتماع.  ) ب

 

 -انتهى - 

  


