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  انللطیر لجنة 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 :٢البند رقم 

 آللیة واعتبارات العوامل البشریةاستخدام الُنظم ا –صنع القرار بشكل تعاوني والوعي المشترك بالحالة  :٤- ٢

صنع القرار لطیران في سیاق غراض اخدمة األرصاد الجویة أل
استخدام بما في ذلك  ،حالةبالالمشترك  الوعيتعاوني و ل بشك

  العوامل البشریةالنظم اآللیة واعتبارات 
  ألرصاد الجویة)العالمیة لمنظمة الالیكاو و ا تي(ورقة مقدمة بصورة مشتركة من أمان

  الملخص
تضــطلع خدمــة األرصــاد حیــث  ،والتعاونیــةاآللیــة إلــى تعزیــز البیئــة التشــغیلیة  اآلیــلتنــاقش هــذه الورقــة االتجــاه 

والوعي المشترك بالحالة. وتنظر  بشكل تعاوني صنع القرارن لدعم لطیران بدور رئیسي ممكّ ألغراض االجویة 
عوامــل البشــریة التــي قــد تــنجم عــن هــذه التطــورات. ویــرد اإلجــراء الالمســائل المرتبطــة بهــذه الورقــة فــي بعــض 

  .٤المعروض على االجتماع في الفقرة 

 المقدمة - ١

إلى  ٢٢/٩/٢٠٠٣المعقود من  AN-Conf/11بالتذكیر بأن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجویة (يٌّ حر  ١- ١
تم تحدیده ونشره في وثیقة صدرت عن االیكاو مفهوما تشغیلیا عالمیا إلدارة الحركة الجویة أقر  ،)بمونتریـال ٣/١٠/٢٠٠٣

وقام مؤخرا المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة  .(Doc 9854) دارة الحركة الجویةإلالعالمي التشغیل مفهوم بعنوان 
)AN-Conf/12  منظومة في تحسینات البمونتریـال) بإضفاء طابع رسمي على منهجیة حزم  ٣٠/١١/٢٠١٢إلى  ١٩من

 (GANP) للمالحة الجویةخطة االیكاو العالمیة الطبعة الرابعة من في  فیما بعد كجزء أساسيت والتي أدمج (ASBU) الطیران
(Doc 9750).  وأقرتها الدورة الثامنة والثالثون للجمعیة العمومیة لالیكاو في عام قد اعتمد تلك الطبعة مجلس االیكاو وكان

 .ASBU حزم التحسینات . ویناقش المؤتمر في البند األول بصورة مفصلة منهجیة الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومنهجیة٢٠١٣

من األجزاء الرئیسیة للمفهوم  بشكل تعاونيبیئة التعاون من خالل اتخاذ القرارات  یعتبر النهج التطوري لتعزیز ٢- ١
إدارة مجتمع ، حیث یتم تحقیق توازن فیما بین توقعات GANPوجزءا ال یتجزأ من خطة  ،إلدارة الحركة الجویةالعالمي التشغیلي 

من الضروري اإلدراك بأن خدمات األرصاد و نتفاع. من أجل الوصول إلى النتائج المستندة إلى االنصاف واالالحركة الجویة 
أساسیة إلنجاح عملیة صنع القرار التعاوني عتبر تلذلك و إدارة الحركة الجویة مجتمع لطیران جزءا ال یتجزأ من غراض االجویة أل

CDM١. 

                                                           
تعّرف عملیة صنع القرار بشكل تعـاوني بوصـفها عملیـة تقـوم أساسـا علـى كیفیـة اتخـاذ قـرار بشـأن اإلجـراءات یتـولى صـیاغتها  ١

  بین عضوان أو أكثر من األعضاء في مجتمع الحركة الجویة. 
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 المناقشة - ٢

 التعاریف ١- ٢

ل التي تكمّ و  ،الحركة الجویةلتدفق  اإلدارة التعاونیةدلیل  بعنوان ٢٠١٢الصادرة في عام االیكاو وثیقة تضمن ت ١- ١- ٢
 ،CDM. فمن خالل عملیة CDM التعاوني صنع القرار، اإلرشادات بشأن  (Doc 9854)الوثیقة شملتها المفاهیم السابقة التي 

المشاركة في المعلومات  ،بما في ذلك خدمات األرصاد الجویة للطیرانإدارة الحركة الجویة،  مجتمعاألعضاء في  بوسع
الهدف الشامل یكمن وتطبیقها. و  ،القرارات والمبادئ ذات الصلةصنع طة بقرار ینبغي اتخاذه والموافقة على منهجیة المرتب

مجتمع األعضاء فرادى في التوازن فیما بین احتیاجات مع تحقیق  ككلفي تحسین أداء نظام إدارة الحركة الجویة  CDMلعملیة 
 إدارة الحركة الجویة.

عالمي إلدارة الحركة اللنظام امستوى نضج  دیدتعاوني من الجوانب األساسیة لتحال لقرارصنع اتعتبر عملیة و  ٢- ١- ٢
لتحقیق التحسینات وذلك  ،٢٠٢٨إلى عام  ٢٠١٣من عام بدءا  ،عاما ١٥تیجیة تتطور على مدار استراباالستناد إلى  ،الجویة

الطبعة األخیرة لخطة في  لك على النحو الواردوذ، نقل الجويقطاع النطاق كامل اإلضافیة التي ستنطبق على التكمیلیة 
GANP. 

 المنافع ٢- ٢

بل هي تضمن فقط أن القرارات التي تتخذ هي من  ،ملكیة القرارات التعاوني صنع القرارعملیة تزیل ال  ١- ٢- ٢
من مشاركة التقییم المشترك للوقائع األساسیة والمعلومات المستقاة. وتض على أساس ،نیرة والمفهومة من الجمیعمستالقرارات ال

العتماد حلول  م الفعالاستعدادهإدارة الحركة الجویة (بما في ذلك خدمات األرصاد الجویة للطیران) مجتمع األعضاء في 
وتسمح باعتماد أفضل القرارات الممكنة مع  ،هم المشتركاوبالتالي رفع مستوى التنفیذ وتسریعه. وتعزز هذه المنهجیة التف ةتوافقی

 السالمة والكفاءة.ت ممكن، في أقرب وق ،مراعاة

 اتمثل االستثمار  ،على نشاطات التخطیط على المدى الطویلأیضا  تطبق CDMومن المسّلم به أن عملیة  ٢- ٢- ٢
دلیل االیكاو بشأن األداء العالمي لنظام  الموضح فيعلى األداء  وٕان النهج القائم. اإلجرائیةفي البنیة األساسیة والتغییرات 

حلول تعاونیة للتوصل إلى اإلرشادات بشأن الوسائل المعتمدة كلَّ  ، یوفر لهذا النوع من النشاطات(Doc 9883) المالحة الجویة
 قائمة على األداء.

 التطبیق ٣- ٢

من المتوقع تطبیق نهج قائم على األداء بصورة تعاونیة لمعالجة القرارات االستراتیجیة الالزم اتخاذها.  ١- ٣- ٢
 عناصر التالیة:وتتضمن مسوغات هذه العملیة التعاونیة ال

عدم كفایة التعاون بین أصحاب المصلحة في مجال المالحة الجویة (بما في ذلك مقدمي خدمات إن   )أ 
والمنتفعین بالمجال  ،والمطارات ،للطیرانألغراض المالحة الجویة ومقدمي خدمات األرصاد الجویة 

 لمالحة الجویة.ؤدي إلى نظام مجزأ لقد ی الجوي والمصنعین وواضعي التنظیمات واالیكاو)

عدم كفایة التنسیق على المستویات المحلیة واالقلیمیة والعالمیة قد یؤثر على التشغیل البیني وتعزیز إن   )ب 
 النضج.درجات األداء و مستوى الجغرافیة من حیث التباینات 

من نقطتین أو  "،من البوابة إلى البوابة"العملیات مراعاة (أي بدون الناحیة التشغیلیة من  ا مجزءاأن نهج  )ج 
 وفاعلیة عملیات المطارات. ) قد یؤثر على كفاءة الرحالتأثناء الطریقمختلفتین في مرحلة 



MET/14-WP/8 
CAeM-15/Doc. 8 - 3 - 

 المشترك بالحالةوالوعي خدمة األرصاد الجویة للطیران في سیاق عملیة صنع القرار التعاوني  ٤- ٢

 الرؤیة المستقبلیة للبیئة التعاونیة على النحو التالي: Doc 9971الوثیقة تحدد  ١- ٤- ٢

تقوم عملیة إدارة المعلومات بتجمیع أفضل صورة متكاملة للحالة التاریخیة في الوقت " س
الحقیقي والمخططة أو المنظورة المعنیة لمستقبل موقف إدارة الحركة الجویة. وتقوم إدارة 
المعلومات بإرساء أساس لتحسین عملیة صنع القرار من قبل أعضاء جمیع دوائر إدارة الحركة 

 .ة بالمعلومات"العوامل األساسیة للمفهوم أن تكون العملیة هي إدارة لبیئة غنیّ الجویة. ومن 

لطیران في بیئة غراض اإلدماج المقبل لخدمات معلومات األرصاد الجویة ألامع اإلقرار بو على هذا األساس،  ٢- ٤- ٢
ستشكل خدمة األرصاد  ،(SWIM)منظومة صعید الدارة المعلومات على نظام التشغیل البیني إلغنیة بالبیانات قائمة على 

شروط األرصاد الجویة للطیران بمن هذه الرؤیة. ویعمل فریق المشروع المعني (شرطا مسبقا) الجویة للطیران جزءا أساسیا 
عن كثب مع فریق خبراء المنظمة العالمیة لألرصاد  ،٢٠١١الذي أنشئ في عام  ،(MARIE-PT)وتبادل معلومات الطیران 

للتأكد وذلك  ،(ET/M/M)ولتبادل معلومات األرصاد الجویة وٕادارة الحركة الجویة المقدمة ألرصاد الجویة الجویة بشأن خدمات ا
مجموعة متكاملة من المعلومات  (ATMRPP)من أنه سیتم اقتراح على فریق الخبراء المعني بشروط إداء إدارة الحركة الجویة 

 .بشكل عام التنبؤالمحّصلة من نظم الرصد والتنبؤ اآلني و و ذات الصلة، 

العملي للبیئة التعاونیة في مجال معلومات الرحالت الجویة دلیل االیكاو المأخوذ من البیاني یصف الشكل و  ٣- ٤- ٢
أو استهالكها عبر و/توفیر المعلومات بصورة تعاونیة على ین عاملال ،على مستوى عال ،المشاركین (Doc 9965)وتدفقاتها 

مقدمي خدمات إدارة الحركة في البیئة التعاونیة ن الفئات الرفیعة المستوى للمشاركین . وقد تتضمللبیاناتمجاالت متعددة 
ومقدمي  (AP)ومقدمي الخدمات في المجال الجوي  (AU)ومستخدمي المجال الجوي  (AO)ومشغلي المطارات  (ASP)الجویة 

 .(ESP)خدمات الطوارئ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاملة لصنع القرار التعاوني، والبیئة التشغیلیة العامة مع تحدید التفاعالت على المستوى الرفیعالبیئة التعاونیة ال  ١الشكل 
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من  )مجموعة فرعیةستشكل ( جزء ال یتجزألطیران غراض امعلومات األرصاد الجویة أل أن ١ -یظهر الشكل  ٤- ٤- ٢
ستكون  ،القرارات في صورة تعاونیة. لذلك خاذالت مجتمع إدارة الحركة الجویةیعتمد علیها والتي  ،مجموع المعلومات المتاحة

 لطیران عنصرا أساسیا لیس فقط في عملیة القرار التعاوني ولكن أیضا في الوعي المشترك بالحالة.غراض ااألرصاد الجویة أل

ك بما في ذل(المحددة لبیانات وٕادارة نوعیتها باستخدام أشكال البیانات اتوحید إلى تبین بوضوح الحاجة القویة و  ٥- ٤- ٢
یمكن ویعزى ذلك إلى أنه،  ،فیما بین جمیع مجاالت المعلوماتاالستخدام والتي تكون مشتركة  )الوصفیةمجموعة البیانات 

وینتج عّما تقدم لقرارات على أساس بعض المعلومات غیر المتسقة أو المتضاربة من مصادر متعددة. ااتخاذ، في بیئة تعاونیة، 
 حدة عبر مجاالت المعلومات الخمسة التالیة كحد أدنى:ضمان تطبیق الممارسات المو ضرورة 

تحدید معاییر لمعلومات الطیران من خالل نموذج تبادل معلومات الطیران  — معلومات الطیران  )أ 
(AIXM). 

معاییر عن معلومات الرحالت الجویة وتدفق تحدید  —الحركة الرحالت الجویة وتدفق عن معلومات   )ب 
 .(FIXM)علومات الرحالت الجویة من خالل نموذج تبادل مالحركة 

 حالیة لتبادل معلومات المراقبة بین الهیئات األرضیة.المعاییر اعتماد ال —معلومات المراقبة   )ج 

والتي لطیران غراض احالیة لمعلومات األرصاد الجویة ألالمعاییر اعتماد ال —معلومات األرصاد الجویة   )د 
الذي تعده المنظمة  (IWXXM)لومات األرصاد الجویة سیتم تطویرها من خالل نموذج االیكاو لتبادل مع

 بالتعاون مع المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.

التعبیر عنها تعبیرا مستفیضا و المعاییر لتحدید حالة البنیة األساسیة اإلشارة إلى  —حالة البنیة األساسیة   )ه 
 .(AIXM) لة لنموذج تبادل معلومات الطیرانمن خالل المعاییر المعدّ 

 واعتبارات العوامل البشریة في البیئة التعاونیة المقبلةاستخدام النظم اآللیة  ٥- ٢

معلومات األرصاد الجویة للطیران. تزوید المنتفعین بسیدرك المجتمعون أن العوامل البشریة تؤثر على كیفیة  ١- ٥- ٢
على أن  ٧-٢-٢في الفقرة  [C.3.1]الفنیة اللوائح  —خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة  —الملحق الثالث وینص 
 ،ووحدات خدمات الحركة الجویة ،القیادة عضاء طاقمن وأیإلى المنتفعین (المشغلالجویة المقدمة معلومات األرصاد تكون 

محررة و ، مبادئ العوامل البشریةل طبقا )إدارة المطارات وغیرها من الجهات المعنیةهیئات و  ،واإلنقاذووحدات خدمات البحث 
 ال تتطلب من أولئك المنتفعین أقل قدر من التفسیر.بأشك

یغلب علیها توفیر الخدمات نتقل من بیئة مجتمع إدارة الحركة الجویة سیقد یشكل تنفیذ هذا الشرط تحدیا ألن  ٢- ٥- ٢
مع  ال كبیر التفاع ،لغایة الیوم ،لم یكنو . بالتركیز على المنتجات إلى بیئة یغلب علیها توفیر الخدمات بالتركیز على المعلومات

تفاعل ال ولكنّ  ،)اآللیةلطیران المقدمة إلى المنتفعین (نظرا لزیادة االستخدامات غراض امعلومات األرصاد الجویة ألخدمات 
 الحركة الجویة.مجتمع األعضاء في و موظفي األرصاد الجویة للطیران أكبر بین 

مجموعة بإعداد األرصاد الجویة العالمیة منظمة قیام معالجة هذه المعضلة الظاهرة في لالسبل أحد قد یكمن  ٣- ٥- ٢
بما ، ٢[C.3.1]الملحق الثالث/اللوائح الفنیة  مرفق األول منالمعلومات بصورة مرئیة بصریة في الأكثر شموال ألمثلة إظهار 

عمل تلتي بالنسبة لمعلومات األرصاد الجویة ا ،وال سیما ،لطیرانغراض ایتسق مع الشروط المتطورة لخدمة األرصاد الجویة أل
هذه األمثلة الموسعة في تدرج قد  ،ٕان تعّذر ذلكلمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة. و لالیكاو و أفرقة الخبراء التابعة لعلى تطویرها 

                                                           
 .[C.3.1] اللوائح الفنیة/من الملحق الثالث ١المرفق  حدیثت المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة مسؤولة عن ٢
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البندین األول والخامس  یعالجها االجتماع في التي (PANS-MET) األرصاد الجویة –خدمات المالحة الجویة  وثائق إجراءات
 .دراسة نطاقها وهدفها مع همن جدول أعمال

 الخالصة - ٣

النظم اآللیة تعزیز استخدام مع أن االنتقال إلى بیئة أكثر تعاونیة التخاذ القرارات على المجتمعون یتفق قد  ١- ٣
لطیران وكیفیة قیام المنتفعین بها من تطبیقها (أي األعضاء غراض اسیتطلب تعدیل كیفیة توفیر معلومات األرصاد الجویة أل

البشریة جزءا العوامل اعتبارات  ،االنتقالیةالفترة خالل ابقاء، ضمان ال بد من فضال عن ذلك  .رة الحركة الجویة)إدامجتمع في 
 تینالتالی معالجة التوصیتینتطویر توفیر خدمة معلومات األرصاد الجویة للطیران. وٕان االجتماع مدعو إلى عملیة ال یتجزأ من 

 وفقا لذلك:

خـدمات األرصـاد الجویـة الخاصـة بكام تطویر األح — /..٢التوصیة  
لطیــران فــي ســیاق عملیــة صــنع القــرار ألغــراض ا

 بالحالة  المشتركتعاوني والوعي بشكل 

في الوقت  ،تضمن االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة التطویر
تشكل التي و خدمات األرصاد الجویة للطیران خاصة بألحكام  ،المناسب

ة صنع القرار التعاوني والوعي بالحال المشترك بین عملیجزءا أساسیا من 
 إدارة الحركة الجویة.مجتمع 

  
راعــاة العناصـــر البشــریة لتطـــویر أحكــام خـــدمات م — /..٢التوصیة  

 لطیرانغراض ااألرصاد الجویة أل

أن اعتبارات العوامل االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة تضمن 
جویة الـرصاد األتطویر خدمات یة عملفي صلب ملحوظة البشریة 

لمعلومات األرصاد المرئي بما في ذلك اإلظهار  ،لطیرانألغراض ا
 .لطیرانغراض االجویة أل

 اإلجراء المعروض على االجتماع - ٤

 یرجى من االجتماع أن یقوم بما یلي: ١- ٤

 أن یأخذ علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة.  )أ 

 المقترح. ن أن ینظر في اعتماد مشروع التوصیتی  )ب 

  
  
  

  –انتـهى  –


