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عشرة الخامسةالدورة   
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة الجویة   : ١رقم  البند
  الدولیة

  ) إطار التخطیط العالميGANP( —الخطة العالمیة للمالحة الجویة   : ١-١
تحقیق مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل إطار الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومنهجیة حزم   :٢-١

  )ASBUالتحسینات في منظومة الطیران (
  )ASBUعنصر األرصاد الجویة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران (  :٣-١
] وٕاعداد وثیقة جدیدة إلجراءات خدمات C3.1الحاجة إلى إعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [  :٤-١

  یها مفهوم "المجال الجوي الواحد"المالحة الجویة في مجال األرصاد الجویة یستند إل

مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة الجویة  إعمال
  الدولیة

  )المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةأمانة باالشتراك مع  مة من اإلیكاوقدَّ ورقة مُ ( 

  الموجز التنفیذي
 وعن الخطة العالمیة للمالحة الجویة) Doc 9750(لمحة عامة عن الوثیقة هذه الورقة  تعطي

إیجاد مفهوم  التي ترد فیها والتي ُیقصد بها) ASBU( منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران
عرضا للعنصر المتعلق بخدمة وهي تتضمن  للمالحة الجویة الدولیة، بشأن "المجال الجوي الواحد"

الملحق األرصاد الجویة من منهجیة حزم التحسینات. كما تناقش الورقة أیضا مسألة إعادة هیكلة 
ومسألة وضع ] C.3.1خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة/اللوائح الفنیة [ –الثالث 

من أجل  )PANS-MET(األرصاد الجویة  –جراءات خدمات المالحة الجویة صیغة (جدیدة) إل
اإلجراء المطلوب من  ٦هذه التطورات على المستوى العالمي. ویرد في الفقرة  إنجازالمساعدة في 

  االجتماع.

 مقدمةال -١

 جدیدةً  ، طبعةً أقّرت، والدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة قد اعتمد، كان المجلس قد ٢٠١٣في عام  ١- ١
لمحة عامة عن تقّدم هذه الورقة ومن ثم، فإّن . الخطة العالمیة للمالحة الجویة) Doc 9750( الوثیقة(هي الطبعة الرابعة) من 

والمقصود بها وضع مفهوم بشأن الواردة فیها  منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیرانوعن الخطة العالمیة هذه إطار 
"المجال الجوي الواحد" للمالحة الجویة الدولیة، وهي تتضمن عرضا للعنصر المتعلق بخدمة األرصاد الجویة من منهجیة حزم 

رصاد الجویة خدمات األ –الملحق الثالث التحسینات. كما تدعو الورقة االجتماع إلى النظر في مسألة الحاجة إلى إعادة هیكلة 
األرصاد الجویة  –جراءات خدمات المالحة الجویة ووضع صیغة (جدیدة) إل] C.3.1للمالحة الجویة الدولیة/اللوائح الفنیة [

)PANS-MET( من أجل تیسیر وضع األحكام وتنفیذها في المستقبل.  
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  إطار للتخطیط على الصعید العالمي -الخطة العالمیة للمالحة الجویة -٢

 تمتد استراتیجیة  )Doc 9750(١الخطة العالمیة للمالحة الجویة خطة اإلیكاو العالمیةتشّكل الطبعة الرابعة من  ١- ٢
إلى  ٢٠١٣إرشاد التحسینات التكمیلیة والقطاعیة للنقل الجوي وذلك خالل الفترة من  وتهدف إلىعلى خمسة عشر عاما 

 .٢٠١٣. وقد أقر المجلس هذه الخطة وأیدتها الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین في عام ٢٠٢٨
على أساس  مستقبلفي التضع توقعات بشأن التطورات هي وتستفید الخطة العالمیة من التكنولوجیات القائمة و  ٢- ٢

على  والقطاعوالدول  اإلیكاورؤیة طویلة األجل تساعد األهداف التشغیلیة المتفق علیها بین الدول والقطاع. كما أّنها تتیح 
 مسألة الحاجة إلىباستكشاف الخطة العالمیة  وتقوم. منها الخاصة بكلواالتساق فیما بین البرامج التحدیثیة االستمراریة ضمان 

ث ااستحد عبر وهي تتطرق إلى  الحلول الالزمة، وعلى مستوى الدولعلى المستویین اإلقلیمي بمزید التكامل تخطیط الطیران 
القضایا التي ینبغي معالجتها في المدى  . وهي تعمل أیضا على تحدیدالتي تقوم على التوافق في اآلراءحزم التحسینات منهجیة 
قطاع الطیران  في الوقت الذي أصبح فیه التعاون والشراكة تكثیف أهمیة وكذا، ث نظام الطیرانلتحدیالجوانب المالیة و القریب 
  مواجهتها. ویعمل على خصصات التي تنتظرهالتحدیات المتعددة التّ یسّلم ب

للتحدیث على ضوء الفردیة أو اإلقلیمیة  برامجها وضعالدول على  الخطة العالمیةالطبعة الرابعة من وتشجع  ٣- ٢
وتقتضي الخطة من الدول أن تتعاون بفعالیة االستثمار. فیما یتعلق بالیقین  قدر أكبر منتوفیر العالمیة المنسقة وذلك ب الخطة

تنسیق المبادرات في إطار خطط المالحة الجویة االقلیمیة  وذلك بغیة من خالل مجموعات اإلیكاو اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ
، تزّود الخطة العالمیة أیضا الدول واألقالیم بأدوات لوضع دراسات جدوى تشغیلیة محددة تحسینات إدخالمن أجل و . الساریة

، أقالیم )Doc 10004شاملة. وسوف تساعد الخطة، وكذا سائر الخطط السامیة األخرى كالخطة العالمیة للسالمة الجویة (
كما أّنها تبّین مبادئ اإلیكاو العشرة الرئیسیة . ٢٠٢٨أولویاتها إلى غایة سنة االیكاو واألقالیم الفرعیة والدول على تحدید 

التي سیتم االسترشاد بها في تخطیط المالحة الجویة على المستویین العالمي ، للسیاسة العامة في مجال الطیران المدني
 واإلقلیمي وعلى مستوى الدول.

ة الجویة ومنهجیة حزم مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل إطار الخطة العالمیة للمالحإعمال  -٣
 التحسینات في منظومة الطیران

ف جهودها من أجل كثّ المنظمة بأن تُ  ٢٠١٠أمرت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین في عام  ١- ٣
. وقد استجابت المنظمة تلبیة االحتیاجات العالمیة من حیث التشغیل البیني للمجال الجوي مع مواصلة التركیز على السالمة

بأن اقترحت، ضمن إطار مفهوم "المجال الجوي الواحد" للمالحة الجویة الدولیة، منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران، 
ووضع  ،واالستفادة من المعدات القائمة ،ت المتعلقة بإدارة الحركة الجویةمجموعة من الحلول أو التحدیثاالتي ُیقصد وضع بها 

. وقد صیغت هذه المنهجیة خالل المؤتمر العالمي الثاني عشر ل البیني على المستوى العالميوتعزیز التشغی ،خطة انتقالیة
 ، وشّكلت األساس بالنسبة للطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة. ٢٠١٢لمالحة الجویة في عام ل
زم التحسینات") استراتیجیة "حباسم وفي جوهرها، تتیح حزم التحسینات في منظومة الطیران (المتعارف علیها  ٢- ٣

أربعة مجاالت لتحسین  علىعة سلسلة من الوحدات الموزَّ  على لمالحة الجویة الدولیة، وهي تنطويالتحدیث هندسة ّنظم 
 بالمرفق بهذه الورقة تصویر لمجاالت وحزم تحسینات األداء. ١ویرد في الشكل  ٣حزم. أربععلى و  ٢األداء

__________________________________________ 
١ http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx 
ة، عملیات المطارات، والنظم والبیانات القابلة للتشغیل البیني على المستوى العـالمي، والسـعة المثلـى ومسـارات الطیـران التـي تتسـم بالمرونـ ٢

 .ومسارات الطیران التي تتسم بالكفاءة
 ).٢٠٢٨(انطالقا من سنة  ٣)، والحزمة ٢٠٢٣(سنة  ٢)، والحزمة ٢٠١٨ (سنة ١)، والحزمة ٢٠١٣الحزمة صفر (سنة  ٣

http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx
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التكنولوجیة منها  –وتشكل كل حزمة الجدول الزمني المنشود لتوافر مجموعة من التحسینات التشغیلیة  ٣- ٣
في نهایة المطاف نظاما عالمیا للمالحة الجویة یتسم باالتساق الكامل. وقد تم تنظیم  تقیمالتي من شأنها أن  –واإلجرائیة 

 مجال محدد ترتبط به فیما یتعلق بتحسین األداء. قائمة علىالتكنولوجیات واإلجراءات الخاصة بكل حزمة وفق وحدات 
فعلى سبیل المثال، تتضمن "الحزمة صفر" وحدات لتحسینات تشغیلیة قد تكون صیغت وُنّفذت بالفعل في  ٤- ٣

 ٢٠١٣، حیث تشیر سنة ٢٠١٨إلى  ٢٠١٣العدید من أجاء العالم الیوم. لذلك، فهي تمتد على فترة تنفیذ قصیرة األجل من 
إلى سنة التنفیذ المنشودة. ومن المهم إدراك  ٢٠١٨جمیع عناصر وحدات األداء الخاصة بهذه الحزمة، وسنة  ضرورة توافر إلى

أّن الدول لن تحتاج كلها إلى تنفیذ كل وحدة من الوحدات. وستعمل اإلیكاو مع الدول، عبر المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط 
 ا ینبغي أن یكون متاحا للدول من قدرات على ضوء احتیاجاتها التشغیلیة الفریدة. والتنفیذ، من أجل المساعدة في تحدید م

، اجتماع شعبة األرصاد الجویة ٤/٧هذا، وقد دعا المؤتمر العالمي الثاني عشر للمالحة الجویة، في توصیته  ٥- ٣
العمل  ألرصاد الجویة، وٕالى بمعلومات ا ذات الصلةإلى تضمین الملحق الثالث أحكاما أولیة بشأن وحدات حزم التحسینات 

استراتیجیة ووضع  ،تبادل معلومات األرصاد الجویة كعامل مساعد إلدارة المعلومات على مستوى المنظومةلنموذج على وضع 
ومن ثم، فإّن البنود األخرى المدرجة على جدول أعمال هذا . ذه األحكام وتنفیذها على أتم وجهطویلة األمد لزیادة تطویر ه

 االجتماع تتناول هذه الجوانب.
 عنصر األرصاد الجویة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران -٤
، كثیرة العدد وشدیدة الترابط في كثیر من ٣إن وحدات منهجیة حزم التحسینات، من الحزمة صفر إلى الحزمة  ١- ٤

جاالت تحسین األداء. وتتضمن بعض من م المجال المعنيالوحدات ضمن  جامع یربط بینخیط  هناكاألحیان. لذلك، 
الذي هو ضمن كل حزمة الحقة نفس التسمیات، مما یشیر إلى أّنها عناصر لمجال تحسین األداء نفسه الموجودة الوحدات 

الغرض المتمثل في التطور باتجاه تحقیق  حزم التحسیناتنحو بلوغ غایته. وبذلك، تخدم كل وحدة داخل منهجیة بصدد التطور 
 واحد من مجاالت تحسین األداء المنشودة.

النظم والبیانات القابلة وتشكل األرصاد الجویة للطیران خیطا رابطا على نطاق مجال تحسین األداء المعنون " ٢- ٤
ة المعلومات على نطاق المنظومة، وستشكل معلومات األرصاد الجویة، من خالل إدار ". للتشغیل البیني على المستوى العالمي

بمرفق  ٢إدارة الحركة الجویة على النطاق العالمي. ویتضمن الشكل المتعلق بالمفهوم التشغیلي  إلعمالرئیسیا  دافعاعنصرا 
غیل والبیانات القابلة للتشالخاص بالنُّظم مجال تحسین األداء هذه الورقة تصویرا لوحدات األرصاد الجویة للطیران ضمن إطار 

 . ویمكن تلخیص هذه الوحدات كاآلتي:البیني على المستوى العالمي
  B0-AMET٤الوحدة 

ومعلومات  .الكفاءة التشغیلیة والسالمة تحققمعلومات األرصاد الجویة التي : قدرات األداء
والمراكز  المنطقة،لتنبؤات األرصاد الجویة العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة التي توفرها المراكز العالمیة 

 ،صیر المداریةخطارات األعاوالمراكز االستشاریة إل ،طارات الرماد البركانيخاالستشاریة إل
االدارة من أجل تحقیق  مكاتب األرصاد الجویة في المطارات ومكاتب مراقبة األرصاد الجویةو 

والتخطیط  المرنة للمجال الجوي وتحسین إدراك الحالة واتخاذ القرارات بشأنها بصورة تعاونیة،
  .الدینامي األمثل لمسارات الرحالت الجویة

 B1-AMETالوحدة 
تحسین اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملیات عن طریق معلومات األرصاد الجویة : قدرات األداء

اتخاذ  المساعدة في عملیة. معلومات األرصاد الجویة )المتكاملة (التخطیط والخدمة الوشیكة
__________________________________________ 

  ".advanced METاختصار للخیط الرابط " AMETهي الحزمة صفر و  B0حیث  ٤
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، وترجمة هذه معلومات األرصاد الجویةالقرارات آلیا أو المساعدات التي تتضمن ما یلي: 
المعلومات، وتصویر تأثیرها على إدارة الحركة الجویة واستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة 

  .بإدارة الحركة الجویة
  B3-AMET الوحدة

األرصاد الجویة المتكاملة (الخدمة الوشیكة القرارات التشغیلیة المعززة بمعلومات : قدرات األداء
 في عملیة اتخاذ. معلومات األرصاد الجویة التي تخدم المساعدات الجویة واألرضیة والفوریة)

  الطقس. تقلبات القرارات بصورة آلیة من أجل تنفیذ استراتیجیات التخفیف من وطأة
مزیدا من التفاصیل بشأن الوحدات الخاصة باألرصاد  MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1وتتضمن الوثیقة  ٣- ٤

لنظم با) ضمن إطار مجال تحسین األداء المتعلق B3-AMETوالوحدة  B1-AMETوالوحدة  B0-AMETالجویة (الوحدة 
جویة ، وهي تقدم أیضا لمحة عن المجاالت التي تشكل فیها األرصاد الوالبیانات القابلة للتشغیل البیني على المستوى العالمي

 وغیره من المجاالت. هذا المجالألغراض الطیران عنصرا تمكینیا لوحدات ال عالقة لها باألرصاد ضمن 

] وٕاعداد وثیقة جدیدة إلجراءات خدمات المالحة الجویة C3.1إعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [ -٥
 في مجال األرصاد الجویة یستند إلیها مفهوم "المجال الجوي الواحد"

على  ]C3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [أوصت شعبة األرصاد الجویة في اجتماعها الثاني بإعادة هیكلة  ١- ٥
جزأین بحیث یتضمن الجزء األول القواعد والتوصیات الدولیة األساسیة، ویتضمن الجزء الثاني المتطلبات والمواصفات التقنیة 

الطبعة الخامسة عشرة من  بعد اعتماد وتنفیذ ٢٠٠٤أصبحت منطبقة في عام  هذه الهیكلة على جزأین، التي وتزال ٥بالتفصیل.
 ، ساریة إلى الیوم.]C3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [

 ١٥-٣٧)، أوصت الجمعیة العمومیة في المرفق ألف بالقرار ٢٠١٠وفي دورتها السابعة والثالثین (في عام  ٢- ٥
، والتشغیل واألداء الخاصة بالنظمإعداد وتحدیث المواصفات العامة بأن یضطلع المجلس بجملة أمور منها التشجیع على 

 ٦.ة ونشر المواصفات الفنیةلبحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجومواصلة ا
وسیحیط االجتماع علما بأّن عددا من القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الجزء األول ومعظم القواعد  ٣- ٥

یمكن  ]C3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [) من ٢٠١٣والتوصیات الواردة في الجزء الثاني من الطبعة الثامنة عشرة الحالیة (
. ومن ثم، فإّن من مقتضیات بهذه الحاجةوما یتصل  وظیفة فنیة لتلبیة حاجةٍ  وسیلةً  ر قائم على األداء،اعتبارها، من منظو 

الّشكل المناسب في المستقبل لهذه القواعد والتوصیات الدولیة، بعد التسلیم بأّنها أساّسا وسیلة من وسائل االمتثال، قد یكون 
 .الجویة لألرصاد الجویةخدمات المالحة ل جدیدة إجراءاتعلى صورة 

وباعتبار االنتقال نحو نظام  ١٥-٣٧ولذلك فإن وضع هذه اإلجراءات الجدیدة، في ضوء المرفق ألف بالقرار  ٤- ٥
المستقبل العالمي إلدارة الحركة الجویة المدعوم بتوافر معلومات األرصاد الجویة بأشكال رقمیة قابلة للتشغیل البیني على 

أن یتیح الفرصة لتطویر أحكام ما تزال تفتقر إلى النضج واالستقرار الالزمین لكي ُتدرج كقواعد  من شأنهالصعید العالمي، 
وتوصیات دولیة رئیسیة (في الملحق الثالث وسائر الملحقات األخرى ذات الصلة)، ولكنها ُتعتبر على المدى البعید ضروریة 

 مالحة الجویة. لتحقیق التحسینات التشغیلیة الواردة في الخطة العالمیة لل
الملحق الثالث/اللوائح ویمكن أیضا النظر في مسألة الفهم والتطبیق الموحد للقواعد والتوصیات الدولیة ضمن  ٥- ٥

األحكام  ضمنتحّسن التمییز من ، التي یمكن أن تستفید خدمات المالحة الجویة إجراءاتوما یتصل بها من  ]C3.1الفنیة [

__________________________________________ 
 الصادرة عن شعبة األرصاد الجویة في اجتماعها الثاني. ٣/١انظر التوصیة  ٥
  ).Doc 9958) (٢٠١٠أكتوبر  ٨العمومیة(في انظر القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة  ٦
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التنصیص في الملحق على الشروط المتعلقة بهیئة األرصاد واألطراف المقدمة لهذه  على حدة ذاتها، بحیث یمكن (أو ینبغي)
بهذه الهیئة واألطراف ) على اإلجراءات المتعلقة PANSوفي إجراءات خدمات المالحة الجویة (األرصاد وخدمات األرصاد، 

 والخدمات.
الملحق صیل النطاق المحتمل إلعادة هیكلة من جدول األعمال، سیناقش االجتماع بالتف ٥وفي إطار البند  ٦- ٥

، فإّن االجتماع حالیا. أما ألرصاد الجویةالخاصة باخدمات المالحة الجویة ل الجدیدة جراءاتولإل ]C3.1الثالث/اللوائح الفنیة [
النظم" التي تشكل جزء ال یتجّزأ من "منظومة كخدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران بربما یوّد الموافقة على أّن التسلیم 

األحكام المتعلقة بخدمات األرصاد الجویة ألغراض تطویر  أنّ  ضمانال بد فیه من  بیئة الطیران المدني للحاضر والمستقبل
واإلجراءات والمواد ، وسائر الملحقات باتفاقیة الطیران المدني الدولي ]C3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [، والواردة في الطیران
وبما یتماشى مع جملة من األمور من بینها االستراتیجیة المستمرة  ١٥-٣٧وفق روح المرفق ألف بالقرار یسیر  ،ادیةاإلرش

إلى وضع مدعوٌّ االجتماع  فإنّ لعالمیة للمالحة الجویة. ولهذه الغایة، الخطة اسنة والواردة في الممتدة على خمسة عشر 
 التوصیات التالي تبعا لذلك:

  تطویر األحكام المتعلقة بخدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران -   x/١التوصیة 
أن تقوم اإلیكاو بالتنسیق الوثیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، وكوسیلة لحفز تطبیق مفهوم "المجال 

المالحة الجویة الدولیة، بالتأّكد من أّن تطویر األحكام المتعلقة بخدمات األرصاد الجویة  علىالجوي الواحد" 
الصادر عن الجمعیة العمومیة في دورتها  ١٥- ٣٧ألغراض الطیران یسیر وفق روح المرفق ألف بالقرار 

االستراتیجیة  ) وبما یتماشى مع جملة من األمور من بینهاDoc 9958السابعة والثالثین (انظر الوثیقة 
 ترد فيالتي ، تحسینات تكمیلیة وقطاعیة على النقل الجويإلدخال سنة المستمرة والممتدة على خمسة عشر 

 ).Doc 9750لعالمیة للمالحة الجویة (الخطة ا
 اإلجراء المطلوب من االجتماع -٦
 یرجى من االجتماع أن: ١- ٦

 یحیط علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 
 اد مشروع التوصیة المقترحة المعروض على نظره.ینظر في اعتم  )ب 
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ASBU METHODOLOGY IN THE GLOBAL AIR NAVIGATION PLAN (DOC 9750) 

 
Figure 1.    Illustration of the performance improvement areas (horizontal) and blocks (vertical) within the ASBU 

methodology 
 

 
Figure 2.    Illustration of the MET component of the globally interoperable systems and data performance improvement 

area 
 

— END —  


