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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  : ٢رقم  البند
  تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل  : ١-٢

  ینات في منظومة الطیران)من حزم التحس B0-AMETالتكتیكیة والتكتیكیة (بما في ذلك الوحدة 

خدمات األرصاد بالعمل في األمد القصیر على تحسین  اتخاذ القراراتحسینات التشغیلیة وعملیة دعم التّ 
  الطیران ألغراضالجویة 

  
  )المنظمة العالمیة لألرصاد الجویةأمانة ورقة مقدمة من اإلیكاو باالشتراك مع (

  الموجز التنفیذي
خدمات األرصاد  –على الملحق الثالث  ٧٧رقم  الرئیسي لمشروع التعدیلتوضح هذه الورقة التوجه 

حزم من منهجیة  صفرلحزمة ضمن إطار ا ]C.3.1الجویة للمالحة الجویة الدولیة/اللوائح الفنیة [
) Doc 9750التي تشكل جزءًا من الطبعة الرابعة من وثیقة االیكاو ( التحسینات في منظومة الطیران

وهي تناقش أیضا بعض المسائل المتعلقة بالتنفیذ في األمد . عالمیة للمالحة الجویةالخطة البعنوان 
  اإلجراء المعروض على االجتماع. ٣. ویرد في الفقرة القصیر

 مقدمةال -١

الخطة العالمیة للمالحة ) بعنوان Doc 9750وثیقة االیكاو (سیكون االجتماع على علم بأن الطبعة الرابعة من  ١- ١
تعزیز مفهوم "المجال الجوي الواحد"  التي ُیقصد بها) ASBU(منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران ى تشتمل علالجویة 

ویتناول االجتماع  .للمالحة الجویة الدولیة من خالل التحسینات التشغیلیة التكمیلیة والشاملة للقطاع في مجال النقل الجوي
من جدول األعمال  ١إطار البند  ضمن حزم التحسینات في منظومة الطیرانومنهجیة  الخطة العالمیة للمالحة الجویةمسألة 

حزم التحسینات وتنقسم  ).MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1و ET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4باألخص على ضوء الوثیقتین (
وما  ٢٠٢٨و ٢٠١٣بین عامي  فیماالتطورات الحالیة والمستقبلیة للتراكمات الخمسیة إلى أربعة حزم تمثل  في منظومة الطیران

 فيوبشكل عام، تتعلق الحزمة صفر بالقدرات الحالیة وهي تتطرق إلى التنفیذ العالمي والمتسق لألحكام السائدة حالیا  .بعد ذلك
خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة  –الملحق الثالث  مالحق اإلیكاو باتفاقیة الطیران المدني الدولي (بما في ذلك

  ).PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجویة ( ]C.3.1یة/اللوائح الفنیة [الدول
السائدة األحكام  أساسا B0-AMETالوحدة  تصفمن جدول األعمال،  ١نوقش في إطار البند  وعلى حد ما ٢- ١

الواردة ام األحك، وأیضا تلك المالحة الجویة الدولیة من أجلالطیران  ألغراضخدمات األرصاد الجویة  حالیا بشأن طائفة من
برنامج )، و WAFSالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة (و  )،OPMETالعناوین الرئیسیة لمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة ( ضمن

وتوفیر المعلومات األحوال الجویة الخطرة (بما في ذلك إطالق المواد  )IAVWرصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة (
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 الطیران، وهي من إجراءاتالجوانب االستراتیجیة یتعلق بباختصار، فإن العدید من هذه األحكام . و المشعة في الغالف الجوي)
اتخاذ القرارات التكتیكیة التي ترتبط أیضا بلمعلومات األحوال الجویة الخطرة االستثناء الصریح  التخطیط قبل الرحلة، مع

في مجال األرصاد الجویة للطیران تكمن مسائل التنفیذ القائمة الیوم  أهم. ومع ذلك، فمن المسلم به أن أثناء الطیرانفوریة الو 
 .ومنها األخطار أثناء الطریقفي توفیر المعلومات عن األحوال الجویة الخطرة، 

الثالث واللوائح  وتهدف هذه الورقة إلى تقدیم معلومات، وتوصیات في بعض الحاالت، تتعلق بأحكام المحلق ٣- ١
من حزم التحسینات في  B0-AMETضمن المجاالت الواسعة المشار إلیها أعاله التي تشكل الوحدة  الساریة ]C.3.1الفنیة [

من مصممة إلى حد كبیر الألحكام  ، ستتطرق هذه المعلومات والتوصیات إلى تحسینفي كثیر من الحاالتمنظومة الطیران. و 
تحسینات  إدخالالمستقبلیة التي من شأنها تسهیل للتطورات  األسسأو وضع  التوضیحاتتقدیم وٕالى تعزیز التنفیذ، أجل 

  .الخطة العالمیة للمالحة الجویة ، وذلك على نحو ما هو مبّین فيالنقل الجوي منظومةترتقي بتشغیلیة 

  مناقشة ال -٢

 الطیران، بما في ذلك معلومات ألغراض خدمات األرصاد الجویة تحسین ١- ٢
 نطقة النهائیة في المطارات وفي الم ،األرصاد الجویة التشغیلیة

) AMOFSG( األرصاد الجویة في المطاراتو فریق الدراسة المعني بالتنبؤات بأّن  على علماالجتماع  سیكون ١- ١- ٢
برنامج عمله فیما یتعلق بالمتطلبات والقدرات  فيالنظر، في كل اجتماع من اجتماعاته، في النواتج المدرجة مهمة ل بوكَّ مُ 

والتنبؤات الجویة ألغراض الطیران، والسیما في المطارات والمناطق النهائیة، وباقتراح عملیات األرصاد  ضمن تنفیذالناشئة 
  حسب االقتضاء. ]C.3.1[التعدیالت على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة 

، حققت األعمال التي اضطلع بها فریق )MET/02( ٢٠٠٢عام  الجویة اجتماع شعبة األرصادانعقاد منذ و  ٢- ١- ٢
AMOFSG استحداثوتشمل هذه التحسینات في المطارات والمناطق النهائیة.  عملیات األرصاد والتنبؤات الجویةل تحسنا كبیرا 

 ٣٠إلى تصل  تنبؤات جویة في المطارات لفترات طویلة ووضعالمطارات،  آلیة بالكامل للرصد فياستخدام نظم  إلتاحةأحكام 
لترتقي من عملیات األرصاد والتنبؤات الجویة في المطارات بمن األحكام المتعلقة  بعض المطارات، وتطویر عددساعة في 

 قواعد قیاسیة. مستوى ممارسات موصى بها إلى مستوى

، تبعا لهذه التطورات، إلى أن یُ  ٢- ٢ في اجتماعه  قد اقترح AMOFSGفریق ل أّن سجّ لذا، فإّن االجتماع مدعوٌّ
مشاریع تعدیالت على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة  ١)١٩/٦/٢٠١٣إلى  ١٧ال في الفترة من ـالعاشر (المنعقد في مونتری

]C.3.1:فیما یتعلق بما یلي [ 
المستخدمة في التقاریر الدوریة المحلیة وفي التقاریر المحلیة  ،تطبیق معاییر حساب متوسط الزمن  )أ 

 الخاصة؛
 وضع تعریف لمكتب األرصاد الجویة وتعدیل تعریف معلومات السجمت؛  )ب 
 درج المستخدمة في تقییم مدى الرؤیة على المدرج؛شدة اإلضاءة على الم  )ج 
 ؛اآللیة SPECIو METARالتقاریر الروتینیة المحلیة والخاصة وتقاریر اإلبالغ بتساقط األمطار في   )د 

__________________________________________ 
موجز مناقشات االجتماع العاشر یمكن االطالع علیها في الموقع التالي تحت البند "اجتماعات":  ١

eteorology/amofsg/safety/mhttp://www.icao.int/. 

http://www.icao.int/
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تمثیل ظاهرة جویة واحدة لكل مجموعة حدیثة من معلومات الطقس وذلك ضمن المعلومات التكمیلیة   )ه 
 ؛SPECIو METARوتقاریر  لتقاریر الروتینیة المحلیة والخاصةل

 تنصیب المعدات اآللیة المستخدمة في قیاس كمیة السحاب وارتفاع القاعدة السحابیة في المطارات؛  )و 
 تمثیل منتصف اللیل في تنبؤات المطار؛  )ز 
ممارسة موصى بها إلى  االرتقاء بها من مستوىتحتاج إلى  والتعرف على تلك التياستعراض األحكام   )ح 

 مستوى قاعدة قیاسیة؛
 الُمدد الالزمة لتوصیل معلومات األرصاد الجویة؛  )ط 
 لتعیین.الخاضعة المصطلحات المستخدمة لوصف األحكام الخاضعة التفاق بین طرفین أو أكثر أو   )ي 

تم توحیدها مع المقترحات من  قدالمذكورة أعاله  مقترحات التعدیالتالحظ أن مدعوٌّ إلى أن یاالجتماع و  ١- ٢- ٢
  (والسیما في الوثیقة من جدول األعمال ٥نظر االجتماع في إطار البند المعروضة على  المصادر األخرى

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11( 

وأنظمة توزیع أقمار الخدمات الثابتة للطیران والخدمات  )WAFS( تحسین النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ٣- ٢
 بواسطة اإلنترنت

في موّكلة، ) WAFSOPSGالعالمي لتنبؤات المنطقة (مجموعة عملیات النظام بأّن  سیكون االجتماع على علم ١- ٣- ٢
بتشغیل وتطویر النظام العالمي  فیما یتعلق ابرنامج عمله فيفي النواتج المدرجة  بمهمة النظر ،اكل اجتماع من اجتماعاته

وفي هذا الصدد، حسب االقتضاء.  ]C.3.1[، وباقتراح التعدیالت على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة )WAFS( لتنبؤات المنطقة
االجتماع الثاني لشعبة األرصاد الجویة  منذWAFS  سیحیط االجتماع علما بأّن التحسینات الكبیرة التي شهدها النظام العالمي

بواسطة هذا النظام (بما في ذلك في طبقات الجو العلیا  العالمیة لتنبؤات الشبكیةقد شملت الزیادة في الدقة الزمنیة والمكانیة ل
، واالنتقال من العمل درجات زمنیة مدة الواحدة منها ثالث ساعاتإلى  ساعات ستدرجات زمنیة مدة الواحدة منها ال من االنتق

درجة، وزیادة الدقة الرأسیة السیما عند  ١,٢٥عادیة (غیر مرققة) بـ شبكة أفقیةدرجة إلى العمل ب ١,٢٥مرققة بـ شبكة أفقیةب
وتنفیذها على مستوى العملیات المتعلقة  WAFSبالنظام العالمي  بؤات عالمیة شبكیةنوضع ت)، و لطیران الثابتاارتفاعات 

   بالجلید واالضطراب الهوائي والسُّحب الركامیة.
في اجتماعها الثامن (المنعقد في بانكوك في  WAFSOPSGمجموعة الواالجتماع مدعوٌّ إلى أن ُیسّجل أّن  ٢- ٣- ٢

في مواصلة تحسین النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، قد قّررت جملة أمور من ، ولدى النظر ٢)٢٠١٣ /٥/٩إلى  ٢الفترة من 
 حتى تكون هناك: ]C.3.1[بینها ضرورة اقتراح تعدیالت على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة 

باألقمار الصناعیة، وٕالى خدمتي  WAFSإشارة مناسبة إلى النظام الوحید المتبقي لتوزیع خدمات نظام   )أ 
 ؛المركز العالمي لتنبؤات المنطقةخدمات التي تقدم واسطة اإلنترنت اللتین توفرهما الدول ب WAFSنظام 

وذلك بالنسبة  WAFSبواسطة النظام في طبقات الجو العلیا تنبؤات عالمیة شبكیة إضافیة (جدیدة)   )ب 
 .FL480و FL210و FL80لمستویات الطیران 

تم توحیدها مع المقترحات من  قدالمذكورة أعاله  التمقترحات التعدیالحظ أن مدعوٌّ إلى أن یاالجتماع و  ٣- ٣- ٢
  (والسیما في الوثیقة من جدول األعمال ٥نظر االجتماع في إطار البند المعروضة على  المصادر األخرى

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11.( 
__________________________________________ 

یمكن االطالع علیـه فـي الموقـع التـالي تحـت البنـد "اجتماعـات": ) WAFSOPSGمجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة (تقریر  ٢
http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/. 

http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/
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 WAFSOPSG سیالحظ االجتماع أّن فریقا مخصصا تابعا لمجموعة، هذه التعدیالت المقترحةباإلضافة إلى و  ٤- ٣- ٢
، WAFSالنظام التكامل في سیاق لتحقیق للحصول على معلومات األرصاد الجویة و  أوليوضع مشروع خارطة طریق ب قد قام

فریق الخبراء المعني و ألرصاد الجویة في الطیران وتبادل المعلوماتمن االفریق المعنى بمشروع االحتیاجات وذلك بالتعاون مع 
ومن أجل تنفیذ منهجیة حزم التحسینات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة. ویرد  كة الجویةإدارة الحر  بمتطلبات وأداء

  .MET/14-IP/2|CAeM-15/INF. 2مشروع خارطة الطریق األولي في الوثیقة 
مجموعة العمل بأّن  على علماالجتماع  سیكون، WAFSالواردة أعاله والمتعلقة بنظام  وعلى ضوء االعتبارات ٥- ٣- ٢
، افي كل اجتماع من اجتماعاتهموّكلة،  )SADISOPSG( لمعنیة بنظام توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیةا

 )AFS( بتشغیل وتطویر الخدمة الثابتة التصاالت الطیران فیما یتعلق ابرنامج عمله فيفي النواتج المدرجة  بمهمة النظر
بواسطة  SADISملفات نظام بروتوكول نقل ) وخدمة SADIS( الصناعیةألقمار توزیع معلومات المالحة الجویة با وبنظام

وتنبؤات  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیةاإلنترنت، التي هي من النظم المعترف بها من قبل اإلیكاو والمستخدمة في توزیع 
الفریق اإلداري ، یعمل SADISOPSG ملمجموعة العإتاحتها للدول وللمستعِملین المأذون لهم. ولمعاضدة  وأ WAFSالنظام 

مسؤول عن تحدید ع إلدارة النقل الجوي باإلیكاو و تابكفریق  SADIS )(SCRAGالمعني باسترداد تكالیف نظام 
كل سنة، وذلك بمراعاة سیر عمل هذا النظام وتطوره  SADISالناجمة عن برنامج نظام المخصصات/األنصبة من التكالیف 

 في تقاریرها.SADISOPSG عة العمل بحسب ما تفید به مجمو 
االجتماع الثاني لشعبة  منذSADIS سُیحیط االجتماع علما بأّن التحسینات الكبیرة التي شهدها برنامج  ٦- ٣- ٢

األقمار الصناعیة ذات الفتحات لتوزیع إشارات  SADISاألرصاد الجویة قد شملت تطویر وتشغیل الجیل الثاني من نظام 
األقمار الصناعیة ذات الفتحات لتوزیع إشارات  SADISالعمل بالجیل األول من نظام  وٕانهاء )،SADIS 2G( الصغیرة جداً 
 SADISملفات نظام بروتوكول نقل خدمة  أي - )، وتطویر وتشغیل الخدمات بواسطة اإلنترنت SADIS 1G( الصغیرة جداً 

 SADIS 2Gوقد أفضت هذه التطورات إلى  اآلمنة. SADISملفات نظام بروتوكول نقل وهي خدمة  حلت محلهاوالخدمة التي 
مستعمال مأذون له في  ١٨٠اآلمنة المستخدمة حالیا من قبل أزید من  SADISملفات نظام بروتوكول نقل خدمة إلى و/أو 
ادئ. إقلیم آسیا والمحیط الهوالجزء الغربي من دولة من الدول األعضاء في أقالیم اإلیكاو ألوروبا والشرق األوسط وأفریقیا  ١١٠

 SADISاستمرار العمل بنظام إلى ضمان  بالطبع حاجة هناك استرداد التكالیف بالكامل، فإنّ على وبما أن هذه الخدمة قائمة 
الناشئة ومع منهجیة حزم  GANPخطة مع یتسق مواصلة تطویر هذا النظام بما  المستعملین، وٕالى تطلعاتتمشیا مع 

 ، فإّن االجتماع مدعوٌّ إلى وضع التوصیة التالیة:التحسینات الواردة في هذه الخطة. ومن ثم
  

توزیع أقمار الخدمات الثابتة للطیران  نظاممواصلة تطویر تشغیل و  – x/٢التوصیة 
  والخدمات بواسطة اإلنترنت

نظام توزیع  تشغیلد من أّن بالتأكّ  الیكاومناسب تابع ل فریق خبراء ُیعهد إلى أن
توزیع في  المستخدمة ،الخدمات بواسطة اإلنترنتالثابتة للطیران و  خدمات األقمار

أو إتاحتها للدول  WAFSوتنبؤات النظام  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة
تطویرهما یظل یستجیب لتطّلعات المستعملین، وبمواصلة  وللمستعِملین المأذون لهم،

 بما في، )Doc  9750 الوثیقة ( العالمیة للمالحة الجویة الخطةعلى نحو یتسق مع 
، المنظومة نطاقمعلومات في الدارة المستقبل إل بیئةذلك النظر في دورهما ضمن 

نظام إدارة الحركة الجویة القابل للتشغیل البیني على في التي تشكل حجر الزاویة 
 الصعید العالمي.
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ثامن (المنعقد في اجتماعها ال SADISOPSG بأّن مجموعة العمل على علماالجتماع  سیكونوبناء على تقّدم،  ٧- ٣- ٢
بعد  SADISقد نظرت في مستقبل إرسال اإلشارات باألقمار الصناعیة لنظام  ٣)٣٠/٥/٢٠١٣إلى  ٢٩في داكار في الفترة من 

 وذلك بعد مراعاة المسائل التالیة: ٢٠١٥عام 
 اآلمنة SADISملفات نظام بروتوكول نقل خدمة هناك عدد متزاید من الدول/المستعملین الذین یستخدمون   )أ 

، أو كبدیل لهذا النظام، أو كمصدر وحید مقصود للحصول على SADIS 2Gوذلك إما كتعزیز لنظام 
 ؛WAFSة من النظام األرصاد الجویة التشغیلیبیانات 

الموجودة في المملكة المتحدة ستصبح "منتهیة الخدمة" في  SADIS 2Gأّن معدات القسم األرضي من نظام   )ب 
 ؛٢٠١٦عام 

لتقاریر الشروع قریبا في العمل بصیغة رقمیة في تبادل معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة (وبالتحدید ا  )ج 
) والتقاریر الساریة عن األرصاد الجویة في METARالروتینیة الساریة عن األرصاد الجویة في المطار (

 )؛)SIGMET() ومعلومات الظواهر الجویة الخطیرةTAF) وتنبؤات المطار (SPECIالمطار (
 تحدید هدف معقول للحد من التكالیف، حسب اإلمكان.  )د 

أن عدد أجهزة االستقبال الساتلیة المستخدمة حالیا ضمن  SADISOPSGوبعد أن الحظت مجموعة العمل  ٨- ٣- ٢
، وسّلمت بالتوسع (العالمي) ٢٠١٥من شأنه أن یحول دون التخلي بالكامل عن هذا النظام بنهایة سنة  SADIS 2Gنظام 

، خلصت )AMHSمعالجة رسائل خدمات الحركة الجویة (ل اإلیكاو نظامواصل في استخدام اإلنترنت وبالشروع في استعمال المت
بعد سنة  SADIS 2Gإلى أّنه ینبغي أن تُقترح على اجتماع شعبة األرصاد الجویة مسألة تمدید العمل بالبث الساتلي لنظام 

غیر المجدي االستثمار في تحسین النظام في الفترة الفاصلة بین هذین  ، وٕالى أّنه من٢٠١٩وٕالى غایة نوفمبر  ٢٠١٥
بعد  SADIS 2Gمعدات القسم األرضي من نظام التاریخین. ومن المفید أیضا النظر في المخاطر المحتملة من الحفاظ على 

حتفاظ بمعدات منتهیة ، مما قد یفضي إلى زیادة تكالیف الصیانة وارتفاع المخاطر الفنیة الناجمة عن اال٢٠١٥سنة 
 حیة.الصال

 ما یلي: SADISOPSGوبعد إبداء النظر الالزم في المسألة، اقترحت مجموعة العمل  ٩- ٣- ٢
 ثم سحبه اعتبارا من هذا التاریخ؛ ٢٠١٩إلى غایة شهر نوفمبر  SADIS 2Gنظام ضرورة تمدید العمل ب  )أ 

اآلمنة إلى غایة نوفمبر  SADISملفات نظام بروتوكول نقل خدمة من المتوقع مواصلة إتاحة  –مالحظة 
 وفیما بعد هذا التاریخ. ٢٠١٩

 WMO GRIB Edition 2برموز نظام النظام العالمي لتنبؤات المنطقة معلوماتإجراء اختبار رسمي لتوزیع   )ب 
(GRIB2)   ورموز نظامWMO BUFR  نظام معالجة رسائل على شكل رسوم بیانیة شبكیة محمولة وذلك بواسطة و

  القدرات والمواصفات الدنیا المطلوبة لتوزیع مثل هذه البیانات؛ على الوقوفمن أجل و  الجویةخدمات الحركة 
نظام معالجة رسائل ا بتحقیق نتائج إیجابیة ضمن الفقرة (ب) أعاله، السعي حثیثا إلى تشجیع العمل برهنً   )ج 

ومات األرصاد الجویة لتوزیع معل الرئیسیة، المناسب القدرات، باعتباره الوسیلة خدمات الحركة الجویة
األبجدیة الرقمیة التقلیدیة، ومعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة بالرموز الرقمیة الرموز التشغیلیة ب

)XML/GML نظام نموذجبالنظام العالمي لتنبؤات المنطقة )، وتوقعاتWMO GRIB Edition 2 (GRIB2)  
 ؛PNGورسوم التخطیط من طراز  WMO BUFRنظام و 

) لكي یتمّكن AMHS( نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویةحة المزید من معلومات ضرورة إتا  )د 
المستعملون النهائیون والمزّودون ببرمجیات المحطات الطرفیة من تطویر ُنظم تتیح الوصول إلى البیانات 

 المشار إلیها في الفقرة (ج) أعاله وتجهزیها، حسب االقتضاء.
__________________________________________ 

یمكــن االطــالع علیــه فــي ) SADISOPSGمجموعــة العمــل المعنیــة بنظــام توزیــع معلومــات المالحــة الجویــة باألقمــار الصــناعیة (تقریــر  ٣
 ./sadisopsg/http://www.icao.int/safety/meteorologyالموقع التالي تحت البند "اجتماعات": 

http://www.icao.int/safety/meteorology/
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 االجتماع أن یضع التوصیة التالیة: وعلى ضوء ما تقّدم، یرجى من ١٠- ٣- ٢
لتوزیع إشارات األقمار  SADISمن نظام  الثانيإنهاء العمل بالجیل  - x/٢التوصیة 

تبادل معلومات األرصاد الجویة ل ٕاجراء اختبار رسمي، و الصناعیة
نظام وذلك بواسطة  العالمي لتنبؤات المنطقة وتوقعات النظامالتشغیلیة 

  )AMHSحركة الجویة (معالجة رسائل خدمات ال
  بما یلي: الیكاومناسب تابع ل إلى فریق خبراء عهدیُ  أن
 SADISبالبث الساتلي لنظام اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل ضمان تمدید العمل   ) أ

2G  ؛٢٠١٩وٕالى غایة نوفمبر  ٢٠١٥ عامبعد 
خدمة حّث الدول/المستعملین المعنیین على االنتقال إلى االستعمال التشغیلي ل  ) ب

اآلمنة وذلك في الفترة الفاصلة بین التاریخین  SADISملفات نظام وتوكول نقل بر 
 المذكورین في الفقرة (أ) أعاله؛

لتبادل معلومات األرصاد الجویة ج) القیام على وجه االستعجال بإجراء اختبار رسمي 
ئل التشغیلیة وتوقعات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة وذلك بواسطة نظام معالجة رسا

والمواصفات الدنیا المطلوبة ، وذلك بغیة الوقوف على القدرات خدمات الحركة الجویة
  لتوزیع مثل هذه البیانات على الدول/المستعملین في المستقبل.

وما یتصل به  رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیةبرنامج تعزیز  ٤- ٢
طقس من مسائل متعلقة بإطالق المواد المشعة في الغالف الجوي وب

  الفضاء
) موّكل في كل IAVWOPSG( فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیةسیكون االجتماع على علم بأّن  ١- ٤- ٢

رصد البراكین تحت  برنامجبتشغیل وتطویر  برنامج عمله فیما یتعلق فيالنواتج المدرجة النظر في  بمهمةاجتماع من اجتماعاتھ 
بالغ بإطالق المواد المشعة في الغالف الجوي، ومعلومات عواصف اإلشعاع الشمسي، وغیرھا من ، وتحسین اإلالدولیة الجویةالطرق 

على الملحق الثالث/اللوائح ، حسب االقتضاء، تعدیالت IAVWOPSGالمخاطر البیولوجیة. وفي ھذا الصدد، یتوقع أن یقترح فریق 
  ].C.3.1[الفنیة 

 رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیةالتي شهدها برنامج  وسیحیط االجتماع علما بأّن التحسینات الكبیرة ٢- ٤- ٢
منذ االجتماع الثاني لشعبة األرصاد الجویة قد شملت تحسین عملیة الرصد والكشف واإلبالغ في الوقت الحقیقي أو شبه 

هذا الرماد. والعدید من هذه حسین التنبؤ بتحرك وانتشار اد البركاني في الغالف الجوي، وتالحقیقي باالنفجارات البركانیة والرم
في عام  آیسلندافي  Grimsvötnوبركان  Eyjafjallajökullالتطورات تقف وراءها باألخص انفجارات بركانیة هائلة مثل بركان 

اإلیكاو، بالتعاون الوثیق مع  أنشأتوبالفعل، . ٢٠١١في شیلي في عام  Puyehue-Cordón Caulleبركان و ، ٢٠١١و ٢٠١٠
 ٢٠١٢و ٢٠١٠) التي عملت فیما بین IVATF( معنیة بالرماد البركانيالدولیة العمل الفرقة یة لألرصاد الجویة، منظمة العالم

اإلسراع بتنفیذ اإلجراءات المتعلقة بعدد من المسائل العلمیة والفنیة في  والمساعدة IAVWOPSGعمل فریق  معاضدةعلى 
المجموعة االستشاریة العلمیة المعنیة بالرماد البركاني والتابعة لالتحاد أّما أبرزتها هذه االنفجارات للعیان. والتشغیلیة التي 

أي قبل انفجار بركان  ٢٠١٠، والمنشأة في مارس لمنظمة العالمیة لألرصاد الجویةولالدولي للجیودیسیا والجیوفیزیا 
Eyjafjallajökull العمل ، فقد لعبت دورا رئیسیا في توفیر المعلومات العلمیة إلى فرقةIVATF  وٕالى فریقIAVWOPSG. 
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في اجتماعه السابع (المنعقد في بانكوك في  IAVWOPSGفریق أّن باإلحاطة علما إلى واالجتماع مدعوٌّ  ٣- ٤- ٢
، قد الدولیة الجویةرصد البراكین تحت الطرق برنامج ، ولدى النظر في مواصلة تحسین ٤)٢٢/٣/٢٠١٣إلى  ١٨الفترة من 

 ] شروطا تقضي بما یلي:C.3.1[رورة أن تتضمن تعدیالت الملحق الثالث/اللوائح الفنیة قّرر جملة أمور من بینها ض
بإعالم مراكز معلومات الطیران بوجود أنشطة  البراكین التابعة للدولرصد مراكز أن تقوم جملة مختارة من   )أ 

 ؛بركانیة
، كلما لى متن الطائراتاألرضیة والمحمولة عأن تقوم مراكز إخطارات الرماد البركاني برصد البیانات   )ب 

 من أجل كشف وجود الرماد البركاني في الغالف الجوي.وجدت، 
] لتضمینهما أحكاما C.3.1[الملحق الثالث/اللوائح الفنیة تعدیل  IAVWOPSGوعالوة على ذلك، اقترح فریق  ٤- ٤- ٢

 بشأن إعداد وتوزیع المعلومات عن عواصف اإلشعاع الشمسي (طقس الفضاء).
 الجویةرصد البراكین تحت الطرق برنامج المتعلقة ب مقترحات التعدیالتالحظ أن إلى أن یمدعوٌّ االجتماع و  ٥- ٤- ٢

 ٥نظر االجتماع في إطار البند المعروضة على  المصادر األخرىتم توحیدها مع المقترحات من  قد وبطقس الفضاء الدولیة
 )MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 (والسیما في الوثیقة من جدول األعمال

رصد البراكین قد وضع خارطة طریق لبرنامج  IAVWOPSGاالجتماع مدعوٌّ أیضا إلى أن یالحظ أن فریق و  ٦- ٤- ٢
وأیضا مفاهیم عملیات بشأن معلومات إطالق المواد المشعة في الغالف الجوي وبشأن طقس  تحت الطرق الجویة الدولیة

تطور االحتیاجات في السنوات المقبلة وسیر  الخدمات، وكلها أمور یقصد بها المساعدة على فهم كیفیة توقع تقدیم الفضاء
نظام إدارة الحركة الجویة العالمي الناشئ. وسیتناول االجتماع خارطة الطریق ومفاهیم العملیات ضمن  تطویروذلك من أجل 

   MET/14-IP/3|CAeM-15/INF. 3 و MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 من جدو األعمال (الوثائق ٢-٢إطار البند 
 ). MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5و

 تحسین معلومات األحوال الجویة الخطرة، ومنها معلومات األخطار أثناء الطریق ٥- ٢

) األساسیة هي استعراض METWSGیة (دراسة إنذارات األرصاد الجو  یقفر سیأخذ االجتماع علما بأّن مهمة  ١- ٥- ٢
سجمت لتلبیة احتیاجات عملیات الطیران المعلومات  ] فیما یتعلق بمضمون وٕاصدارC.3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [

سجمت، والسیما في أفریقیا وأجزاء من المشاكل طویلة األمد تتعلق بتنفیذ المتطورة ومن أجل حسم ما تواجهه دولة كثیر من 
سجمت في عام لخمسة اجتماعات وأشرف على إجراء تجربة ل METWSG، عقد فریق ٢٠٠٧آسیا. ومنذ إنشائه في عام 

إثباتا لمفهوم یتعلق  تشكلفي إقلیمي أفریقیا والمحیط الهندي وآسیا والمحیط الهادئ. وكان القصد من هذه التجربة أن  ٢٠١١
 ٢٠یومي  ٥لاـسجمت. وفي اجتماعه الخامس (المعقود في مونتریاللرسائل في المستقبل استحداث نظام إقلیمي ب
النظام اإلقلیمي ووافق على ضرورة تحسینه بما یتماشى مع استراتیجیة )، استعرض الفریق مفهوم عملیات هذا ٢١/٦/٢٠١٣و

الوثیقة  على ضوءمن جدول األعمال (والسیما  ٢- ٢، ضمن البند شاملة لالنتقال. وال بد من اإلشارة إلى أّن االجتماع سینظر
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6( طة المتعلقة بمستقبل إدارة نظام في هذه االستراتیجیة وفي مفهوم العملیات، وكذا في الخ

  .واسترداد تكالیفه يسجمت اإلقلیم

__________________________________________ 
عن أعمال اجتماعه اسابع یمكن االطالع علیه في الموقع التالي ) IAVWOPSGفریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة (تقریر  ٤

  ./http://www.icao.int/safety/meteorology/iavwopsg تحت البند "اجتماعات": 
 ن االطـــــالع علیــــــه فـــــي الموقــــــع التـــــالي تحــــــت البنـــــد "اجتماعـــــات":ُیمكـــــ METWSGمـــــوجز مناقشـــــات االجتمــــــاع الخـــــامس فریــــــق  ٥

http://www.icao.int/safety/meteorology/metwsg/ 

http://www.icao.int/safety/meteorology/iavwopsg/
http://www.icao.int/safety/meteorology/metwsg
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لملحق قد اقترح جملة من مشاریع التعدیالت ل METWSGفریق واالجتماع مدعوٌّ أیضا إلى أن یالحظ أّن  ٢- ٥- ٢
ة الخطرة، بما في ] هدفها باألخص تحسین عملیة إعداد وتوزیع المعلومات المتعلقة باألحوال الجویC.3.1[الثالث/اللوائح الفنیة 

 ذلك األخطار أثناء الطریق. وتتطرق هذه االقتراحات إلى ما یلي:
أي الجــدول  –تقســیم الجــدول إلــى قســمین  تشــملمــن جوانــب عــدة  ٦مــن المرفــق  ١-٦تعــدیل الجــدول ألــف  )أ 

التقاریر باء (١-٦) والجدول ألف نموذج لرسائل السجمت واالیرمت والتقاریر الجویة الخاصةألف (١-٦ألف
 من أجل المساعدة على الفهم والتنفیذ؛ – جو) –الجویة الخاصة (وصلة البیانات أرض 

عنــد إصــدار الســجمت علــى  اســتخدام الرمــوز واالختصــاراتب فیمــا یتعلــق ٦و ١المــرفقین مقترحــات لتعــدیل   )ب 
 شكل رسوم؛

  سحب الرماد البركاني؛ فیما یتعلق برسائل السجمت  التي ترد فيتحدیث توصیفات الموقع   )ج 
ومــن رســائل اإلیرمــت، وذلــك  )GAMETتنبــؤات المنطقــة للطیــران العــام (حــذف عبــارة "بلــورات الجلیــد" مــن   )د 

للتقـــاریر الروتینیــة الســـاریة عـــن األرصــاد الجویـــة فـــي المطـــار تمشــیا مـــع التعـــدیالت المماثلــة المدخلـــة علـــى 
)METAR) والتقاریر الساریة عن األرصاد الجویة في المطار (SPECI (ا وتنبؤات) لمطارTAF(  كجزء من

  ]؛C.3.1[لملحق الثالث/اللوائح الفنیة ل ٧٦التعدیل رقم 
توزیع التقاریر الجویة الخاصة على مراكز یتم تحدیدها باتفاقات مالحة جویة إقلیمیة لتشغیل خدمة   )ه 

 ، ونظام توزیع اإلشارات باألقمار الصناعیة، والخدمات بواسطة اإلنترنت؛االتصاالت الثابتة للطیران
 ؛عقد االستطالع التابع التلقائيإجراء تحدیثات فیما یتعلق برصدات الطائرات الروتینیة عند تطبیق   )و 
 إجراء تحدیث فیما یتعلق بتحذیرات المطارات من أمواج تسونامي؛  )ز 
 حاالت عدم الیقین في توفیر معلومات األرصاد الجویة.إجراء تحدیث فیما یتعلق بتفسیر   )ح 

توحیدها مع المقترحات من یالحظ أّن مقترحات التعدیالت المذكورة أعاله سیتم واالجتماع مدعوٌّ إلى أن  ٣- ٥- ٢
  (والسیما في الوثیقة من جدول األعمال ٥نظر االجتماع في إطار البند المعروضة على  المصادر األخرى
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  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :االجتماع مدعوٌّ إلى أن ١- ٣

  لما بمضمون هذه الورقة،یحیط ع  ) أ
 .مشاریع التوصیات المعروضة علیهینظر في اعتماد   ) ب

 -انتهى-


