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 المسائل المؤسسیة :٤البند رقم 

 .(Doc 7475) مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة :١-٤

 .المسائل المؤسسیة األخرى :٢-٤

األرصاد مؤسسیة المتعلقة بتقدیم خدمات الئل سامالمراجعة 
   مالحة الجویة الدولیةالجویة لل

  )المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة(مقدمة باالشتراك من األمانة العامة لالیكاو وأمانة 

  الموجز التنفیذي
األرصاد الجویة  تقدیم خدماتصلتها بتطور من حیث المؤسسیة  المسائلتتناول هذه الورقة 

المشتركة بین  ترتیبات العمل ،على وجه الخصوص ،تتناول هذه الورقةو للمالحة الجویة الدولیة. 
وعملیات  ،سلطة األرصاد الجویةعیین وت، )WMO( العالمیة لألرصاد الجویة والمنظمةاالیكاو 
شتركة)، وٕادارة الجودة، الخدمات المقدیم فیما یتعلق بت خاصةمراقبة، واسترداد التكالیف (التدقیق 
 معلومات األرصاد الجویة للطیران ة، وتوفیرویاللغالكفاءة و موظفي األرصاد الجویة للطیران، وكفاءة 

  اإلجراء المعروض على االجتماع. ٤ویرد في الفقرة  .وعدم استخدامها سوى ألغراض الطیران

 مقدمةال -١

ا ممنذ إنشائه، )WMO( والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة) االیكاوعملت المنظمة الدولیة للطیران المدني ( ١- ١
زیادة تطویر إلى حد كبیر في  امسائل األرصاد الجویة للطیران وساهمتفیما یتعلق بم وثیق ءواتفي ، ١٩٥٠و ١٩٤٠في 

تحسین توفیر خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة. من  ةنت التطورات التكنولوجیعلى مر السنین، مكّ و الطیران. 
إلى تغییرات في  أدىالوطنیة، مما االقتصادیة العالمیة و  لضغوطإلى االستجابة ل الدول واألعضاءاضطرت في الوقت نفسه، و 
  الخدمات للمستخدمین.التي تقدم بها طرق ال
وستظل  صناعة الطیران هاشكلتي ت" الالشبكات شبكةال یتجزأ من " هي جزء وخدمة األرصاد الجویة للطیران ٢- ١

نب التقدم ا، إلى جاتهذه الخدم ومستخدمي اتعلى مقدمي الخدمالممارسة االقتصادیة  ضغوطال فإن، هذا. ومع كذلك
تهدف إلى ضمان و  والتبادلتنطوي على قدر أكبر من التعاون ما  غالبا، لتقدیم الخدمات جدیدةترتیبات إلى  تأدّ التكنولوجي، 

احتیاجات اتفاقیة الطیران المدني الدولي و  حقمالبموجب  اعلیهالواقعة اللتزامات االمتثال لفي  الدول واألعضاء ةواصلم
 .ااألرصاد الجویة للطیران الواردة فیه اتلخدم المتنامیة ینالمستخدم

خدمات األرصاد الجویة بتطور تقدیم المؤسسیة من حیث صلتها  المسائلوفقا لذلك، تتناول هذه الورقة و  ٣- ١
سلطة وتعیین الدولة ل، منظمة األرصادو  االیكاوبین المشتركة  ترتیبات العمل على وجه الخصوصو للمالحة الجویة الدولیة، 

 ،مشتركة)، وٕادارة الجودةال اتخدمالتقدیم بفیما یتعلق مراقبة، واسترداد التكالیف (خاصة الوعملیات تدقیق  ،األرصاد الجویة
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وعدم استخدامها سوى  األرصاد الجویة للطیران ة، وتوفیر معلوماتویاللغ الكفاءةو وكفاءة موظفي األرصاد الجویة للطیران، 
 .ألغراض الطیران

  مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة -٢

 خلفیةال ١- ٢

لألرصاد  والمنظمة العالمیة المدني الدولي منظمة الطیران بینالمشتركة العمل  ترتیباتأن  من المعروف ١- ١- ٢
 ساساأل"، توفر العمل ترتیباتب" المشار إلیها فیما بعد، )ICAO Doc 7475/WMO Publication No. 60, Chapter II.3( الجویة

 آلیة دیحدتو  األرصاد الجویة للطیران في مجال ناتالمنظمالتي تغطیها  األنشطة مجاالتصف مّكن من و یالضروري الذي 
مسؤولة  منظمة األرصادتكون  بینما األرصاد الجویة للطیران متطلبات ة وضعیمسؤولباالیكاو  تضطلع ،اختصاربو  لتعاون.ا

هذه وتضمن  المطلوبة. األرصاد الجویة للطیران في تقدیم خدمات هااستخدامالموصى ب الفنیة الممارساتو  األسالیب تحدید عن
تقدیم  ووسائل الجویة الدولیة للمالحة خدمات األرصاد الجویة في مجالمتطلبات الطیران  أنب للدول واألعضاء الترتیبات

  .یةواألرصاد الجو  الطیران المدني الدولي: مجتمعینكال ال الدعم الكامل منات تحظى بالخدم
من  ،١٩٥٣في عام  لمنظمة األرصاد ١واللجنة التنفیذیة االیكاو مجلس جانبمن  العمل أوال اتترتیبقرت أُ و  ٢- ١- ٢

الطبعة  أصبحتو  .تینالمعنی ینالهیئتجانب هاتین من  )١( التعدیل رقمُأقر ، ١٩٦٢في عام و . ١/١/١٩٥٤ تنفیذها فيأجل 
 .١/١/١٩٦٣في ساریة ) )١( التعدیل رقمج ادمبإ( ترتیبات العمل الثانیة من

 ترتیبات العمل تطور ٢- ٢

الطیران المدني الدولي واألرصاد الجویة مجتمعي ل مالئما اإطارا تعاونی إنشائها،منذ  ،ترتیبات العملوفرت  ١- ٢- ٢
كان  امتداد العقود العدیدة الماضیةعلى فكفاءة من خالل تجنب االزدواجیة في الجهود والموارد. ومع ذلك، الفعالیة و كفلت الو 

التقدم  امل هذتش. ویالخمسینات والستینات فيصوره ت كان یصعبي الذ في التقدم العلمي والتكنولوجيهناك تسارع ملحوظ 
األقمار القائمة على و  على متن الطائرةعن بعد األرضیة والمحمولة  زیادة فرص الحصول على تكنولوجیات االستشعارعلى 

ي ذلك األقمار والالسلكیة، بما فز التشغیل اآللي، وٕادخال وسائل رقمیة لالتصاالت السلكیة تعزی، و واستخدامها الصناعیة
 الموظفین ، مثل إدارة الجودة وكفاءةأصبحت السیاسات الجدیدة ومتطلبات الخدماتوبالمثل، نترنت العامة. الصناعیة وشبكة اال
  .للطیران تقدیم خدمات األرصاد الجویةوالحكومي لالبیانات، جزءا أساسیا من اإلطار المؤسسي الدولي بوالسیاسات المتعلقة 

المتعلقة  في المسائل منظمة األرصادو  االیكاوستبقى ترتیبات العمل إطارا أساسیا للتعاون والشراكة بین و  ٢- ٢- ٢
الطیران من خدمات األرصاد الجویة ومواصفات القدرة على تلبیة  تسویغ احتیاجاتتحدید و لاألرصاد الجویة للطیران، و ب

بما فیه الكفایة المجاالت تنسب لهذا الغرض، هناك حاجة إلى النظر في ما إذا كانت ترتیبات العمل الحالیة و االحتیاجات. 
، ترتیبات العمل في سبیل المثال . علىالعالمیة المتنامیة إدارة الحركة الجویة بیئة إلىذات الصلة من مسؤولیة المنظمتین 

قدمة المت افي عصر التكنولوجی قدیمةد الجویة) وتكنولوجیات أصبحت اآلن لطیران واألرصاا(تشیر إلى رموز  الحالي شكلها
كفاءة موظفي و الجودة ٕادارة تبادل واسترداد التكالیف و المجاالت المسؤولیة في مسائل مثل المعلومات الرقمیة و بعترف ال تالیوم، و 

وستظل  أهمیة كبیرة في المستقبل المنظور لهاي ترتیبات العمل التمن األرصاد الجویة للطیران. ومع ذلك، هناك أیضا جوانب 
 .نیةفواألنشطة اإلقلیمیة وأنشطة المساعدة ال برا وجوا ، تبادل معلومات األرصاد الجویةعلى سبیل المثال - كذلك 

                                                                 
 .اآلن المجلس التنفیذي ١
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 الخالصة ٣- ٢

بین  بصورة مشتركةترتیبات العمل على أنه ینبغي مراجعة االجتماع وافق ی ُیرجى أنفي ضوء ما سبق،  ١- ٣- ٢
 اإلداري هاوهیكل ینتكل واحدة من المنظم رسالة مالئمعلى نحو  تراعيوذلك للتأكد من أنها  منظمة األرصادو أمانتي االیكاو 

  الوثائق ذات الصلة  علىإلى وضع تعدیل مقترح ه المراجعة هذؤدي تأن وقع . ومن المتهاب عملو وأسل

)ICAO Doc 7475 and WMO No. 60 Chapter II.3(  والمؤتمر العالمي لألرصاد الجویة  االیكاومجلس طلب من سیُ التي
 تبعا لذلك: ةالتالی التوصیة صیاغة إلى االجتماعى دعی. و اعلیه موافقةال التابع لمنظمة األرصاد

  مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة - .../٤التوصیة 
  بما یلي: منظمة األرصاداالیكاو و أن تقوم 

ترتیبات العمل ، في ٢٠١٦في موعد ال یتجاوز نوفمبر إعادة النظر، أ) 
  لألرصاد  العالمیة  والمنظمة  االیكاو  بین  المشتركة
للتأكد من  )ICAO   Doc 7475/ WMO No. 60 Chapter II.3 ( الجویة

 ینالمنظمت رسالتيشكل مناسب مع ب واحدة منهما كلة ومسؤولی مواءمة دور
  ؛تطور القدرات التكنولوجیة ومتطلبات الطیران مراعاةمع 

 تعدیل مقترح علىعند الضرورة، وضع و  أ)الفقرة ( عند االنتهاء منب ) 
(Doc  7475/WMO-No. 60, Chapter II.3) جانب  مننظر فیه وٕاقراره لل

  .لمنظمة األرصادالتابع  لألرصاد الجویةمؤتمر العالمي وال االیكاو مجلس
متطلبات  تحدیدسبل كحد أدنى معالجة تهدف المراجعة إلى  -مالحظة 

سالیب األالطیران من خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة و 
 اتتوفیر الخدملاستخدامها الموصى ب اإلداریةهیاكل الو  الفنیة ممارساتالو 

  المطلوبة.

 المسائل المؤسسیة األخرى -٣

  سلطة األرصاد الجویة المعینة ١- ٣

األرصاد الجویة  اتخدم - الثالث الملحقمن  ٢ الفصلفي  ٤-١-٢ الفقرة أن االجتماع یدرك المشاركون في ١- ١- ٣
 رصاد الجویةاألتعیین سلطة  الدول واألعضاءمن قتضي ت ] C.3.1[  لمنظمة األرصاد الالئحة الفنیةو  الدولیة لمالحة الجویةل

المسؤولیة  بینما تقع، هذا الصدد فيو  باسمها. قدیم الخدماتلت ترتب أو الجویة الدولیة للمالحة الجویةاألرصاد  اتلتقدم خدم
الوفاء  المسؤولیة النهائیة عنفإن  المعینة، األرصاد الجویة سلطة على عاتق األرصاد الجویة للطیران اتخدمل التنفیذیة

 .الدولة تقع على عاتق )Doc 7300( الدولي المدنيباتفاقیة الطیران  فیما یتعلق االیكاو بمتطلبات
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 الجویة الدولیة للمالحة خدمات األرصاد الجویة تقدیم تفویض في الدول واألعضاءبعض  ممارسةوتتمثل  ٢- ١- ٣
 الثالث لملحقا یتماشى تماما مع بینما ،تفویضهذا المثل  أن ةالحظم االجتماعالحاضرون في قد یرغب و . ةتجاریهیئة ل
 خدمات األرصاد الجویةتقدیم  من مسؤولیة مراقبة سالمة المعینة األرصاد الجویة سلطة ال یعفيفهو ، ] C.3.1[  الفنیةالالئحة و 

 عضوالویواصل  الدولةأن تواصل و مراقبة الجودة، ضمان الجودة و ، بما في ذلك بها االلتزامو  معاییر األداء تعهد من خالل
 .عضوالوذلك  تلك الدولة من قبلمالحة الجویة الدولیة المقدمة لل األرصاد الجویةخدمات  المسؤولیة الكاملة عن تحمل

 لطیرانل تقدیم خدمات األرصاد الجویةمراقبة  ٢- ٣

 برنامجال في إطار الرصد المستمر نهج كجزء من هاالجتماع أن یعلم المشاركون في، صعید ذي صلة على ١- ٢- ٣
 مجموعة من ثمانیة قیاسا إلىجمیع الدول ل ةإلزامی عملیات تدقیقتقوم االیكاو بإجراء ، الجویة لتدقیق مراقبة السالمة العالمي

عالوة و  .عملیات التدقیق هاتالتي حدد أوجه القصور تصحیح من خالل العالمیة سالمة الطیران تحسین بهدف ٢رجةحعناصر 
وتنفیذ  إنشاء من الدول، ١٤/١١/٢٠١٣ فيالذي دخل حیز النفاذ ، إدارة السالمة - ١٩ الملحق الجدید یقتضي على ذلك،

 دلیل مراقبة السالمةیوجز ، ١٩الملحق  أحكام لدعمو  المشار إلیها. العناصر الحاسمة تماشى معبما ی مراقبة السالمةل نظام
مراقبة ب یتعلقفیما مسؤولیات الدول واجبات و  على التوالي )Doc 9734( تدقیق مراقبة السالمة الجویة دلیلو )Doc 9734( الجویة

 .الرصد المستمر نهج أنشطة البرنامج في إطار إدارة وتسییرالتوجیهات بشأن والمعلومات و  واإلجراءات السالمة الجویة
یوصي )، الجویة السالمة بةقامهام مر و  للدولة الطیران المدني (نظام الثالث الحرج صرلعنأحد مكونات اوك ٢- ٢- ٣

، الجویة مراقبة السالمة مهامیؤدون الذین  احتیاجاتها من الموظفین لتحدید منهجیة أن تستخدم لدولةبأنه ینبغي ل ١٩الملحق 
تحدید الحد كل دولة من  ١٩ الملحققتضي ی عالوة على ذلك،و  تلك الدولة. في ومدى تعقیدها الطیران أنشطة حجممراعاة مع 

المتكرر و  التدریب األوليتوفیر و  الجویة السالمةمراقبة  مهامیؤدون الذین ین الفنیموظفین لل متطلبات التأهیلاألدنى من 
إلى  حاجةب دولةلا على أن االجتماع یوافققد ، وفقا لذلكو . هاتعزیز و  المستوى المطلوبعلى قدراتهم  للحفاظ على المناسبین

فیما  بما فیه الكفایة مؤهلون األرصاد الجویة للطیرانات خدمالجویة ل مراقبة السالمة مهامیؤدون الذین  الموظفین لتأكد من أنا
 .فني كتخصص األرصاد الجویة للطیرانب یتعلق

مسؤولیات سلطة  ىلإ على نطاق واسعتشیر حكام األفي حین أن  هأنیالحظ ، الملحق الثالث سیاق فيو  ٣- ٢- ٣
، حیث الجویةرصاد ألا في مجال هیئة الرقابة وصف مسؤولیات لتشمل األحكام ال تمتد من الدولة، األرصاد الجویة المعینة 

دلیل  الیكاوالجویة. وفي وثیقة امراقبة السالمة  مهامیؤدون  الموظفین الذیناألرصاد الجویة مجموعة فرعیة من  ومفتشیكون 
األرصاد الجویة یمكن أن تكون جزءا  في مجال  هیئة الرقابة عرب عن أن ، أُ )Doc 8896( ممارسات األرصاد الجویة للطیران

التي تكون فیها الجهة في الدول و مستقل. و  منفصلكیان من المنظمة نفسها باعتبارها سلطة األرصاد الجویة أو في شكل 
من المنظمة نفسها باعتبارها سلطة األرصاد الجویة، غالبا ما یفضل هذا النهج األخیر  ااألرصاد الجویة جزء اتخدمالمقدمة ل

في مثل هذه الحاالت ینبغي وضع خطوط واضحة و تقدیم الخدمات. و جنب أي تضارب في المصالح بین التفتیش ه ینأل
بغض النظر عن الترتیبات اإلداریة، یعتبر من المهم و بة وتقدیم خدمات األرصاد الجویة للطیران. قرامللمسؤولیة فیما یتعلق بال

                                                                 
قـوم علیهـا اللبنات األساسـیة التـي یوهي الثمانیة لنظام مراقبة السالمة مجموعة كاملة من أنشطة الطیران المدني.  العناصر الحرجةتشمل  ٢
 العناصـر الحرجـةو مؤشـر علـى قـدرة الدولـة لمراقبـة السـالمة. المسـتوى التنفیـذ الفعـال للعناصـر الحرجـة هـو و فعال لمراقبـة السـالمة. النظام ال

المـوظفین مـؤهالت و ؛ للدولـة السـالمة ظـائف مراقبـةو نظام الطیران المدني و و  ؛التشغیل الخاصةوقواعد ؛ األولي الثمانیة هي: تشریع الطیران
تـــدریبهم؛ واإلرشـــادات الفنیـــة واألدوات وتـــوفیر المعلومـــات عـــن الســـالمة؛ والتزامـــات التـــرخیص، وٕاصـــدار الشـــهادات، واإلذن و/أو الفنیـــین و 

 بالسالمة. ةتعلقتسویة الشواغل المو  ؛المراقبة الموافقة؛ والتزامات
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(الموجود في  العامة مع الكیان المسؤول عن مراقبة السالمة اوثیق اویة تنسیقاألرصاد الج في مجال هیئة الرقابة تنسق  أن
 سلطة الطیران المدني) . ضمنمعظم الحاالت 

 :ة تبعا لذلكاالجتماع إلى صیاغة التوصیة التالی یدعىوفي ضوء ما سبق،  ٤- ٢- ٣
  لطیرانل تقدیم خدمات األرصاد الجویةمراقبة  – .../٤التوصیة 

األرصاد  اتخدمل مراقبة السالمة مهامیؤدون الذین  نیالموظف تأهیل ضمان الدول على االیكاو تحث أن
  .فني كتخصص األرصاد الجویة للطیرانب فیما یتعلق بشكل كاف الجویة للطیران

 ذلكب واسترداد التكالیف المرتبطة اإلقلیميدون لیم واإلقلیمي و اقمتعدد األال المستوىعلى  اتالخدمتوفیر  ٣- ٣

یحق ، )Doc 7300(الدولي  الطیران المدني اتفاقیةمن  ١٥ وفقا للمادة هأناالجتماع  المشاركون فيیدرك  ١- ٣- ٣
. الطیران المدني الدولي من الجویة الدولیة للمالحة المطلوبة األرصاد الجویة اتتقدیم خدم تكالیفاسترداد  للدول واألعضاء

 بشأن رسوم المطارات سیاسات االیكاو في مضّمن ١٥ المادةالمنصوص علیه في سترداد التكالیف األساس القانوني الو 
 المالحة الجویةخدمات  اقتصادیات االیكاو بشأن دلیل نصی باإلضافة إلى ذلك،و . )Doc 9082( وخدمات المالحة الجویة

)Doc 9161(  المالحة الجویة خدمات یاتاقتصاد خبراء التي وضعها فریق، ادولی المبادئ التوجیهیة المتفق علیهاعلى 
)ANSEP( ،العالمیة لألرصاد الجویة المنظمةولدى . للطیران خدمات األرصاد الجویة تقدیم تكالیفسترداد لتطبیق العملي الل 

 مطبوع المنظمة( التوجیهاتالمبادئ و  - للطیران األرصاد الجویةات خدم استرداد تكالیف دلیل بعنوان ذات الصلة منشورات
  .)٩٠٤رقم  العالمیة لألرصاد الجویة

) مبادئ توجیهیة عملیة ٩٠٤(مطبوع المنظمة رقم  منظمة األرصادودلیل  )Doc 9161( االیكاودلیل ویوفر  ٢- ٣- ٣
خدمات األرصاد  تقدیممسؤول عن إدارة خدمات المالحة الجویة السترداد تكالیف العضو الو  لدولةالتابعة ل الهیئاتلمساعدة 

المعدة سلسلة من األمثلة  ٩٠٤مطبوع المنظمة رقم یتضمن في الواقع، و ومنصفة. ومتفق علیها الجویة للطیران بطریقة عادلة 
االجتماع الحاضرون في . ومع ذلك، قد یرغب الدول واألعضاءبعض مخططات استرداد التكالیف التي تستخدمها خصیصا ل

تركز في الغالب على توفیر واسترداد  منظمة األرصادو التابعة لالیكاو القائمة  توجیهیةالمبادئ الو  رشاداتاإل أناإلحاطة علما ب
، لذلك نتیجة، ةمحدود اتتوجیه مع توفیر ،فرديال الوطنيالحكومي أو  مستوىال تكالیف خدمات األرصاد الجویة للطیران على

 فيو . ٣دون اإلقلیمي (دول متعددة)اإلقلیمي أو األقالیم أو متعدد الصعد الالخدمات على  فیهاقدَّم تُ للمساعدة في الحاالت التي 
تقدیم الخدمات إلى  عهدأن ت فيتي ترغب في حالة الدول الو سترداد التكالیف. معادلة الآلیة  یبررهناك ما مثل هذه الحاالت، 

  .أیضاذات منفعة بة المشتركة قراملمهمة المناسبة الترتیبات ال، قد تكون یعمل عادة في إطار اتفاق شبه إقلیميكیان 
 نظام توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیةب الخاص برنامجال توجد في إطاره في حین أنو  ٣- ٣- ٣
 األمثلة، فإن سترداد التكالیفمتعددة األقالیم متفق علیها وعادلة ال آلیة من جدول األعمال) ٢البند نوقش في إطار الذي (

القائمة  الرماد البركانيخطارات خدمات ا في المستقبل تشملس مثل هذه اآللیةال تتوافر  حیث ةمعنیال األقالیم متعددةالو  اإلقلیمیة
التي () السجمت( نشرة الظواهر الجویة الخطیرةلاإلقلیمیة الخدمات و  رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة إطار ضمن

 ).من جدول األعمال ٢ في إطار البند استرداد التكالیفمقترح للتنظیم و  من أجلها شناقَ یُ 
                                                                 

فیمـا یتعلـق بتـوفیر واسـترداد تكـالیف خـدمات األرصـاد الثالـث  الفصـل فيإرشادات جدیدة  Doc 9161تتضمن الطبعة الخامسة من الوثیقة  ٣
التـابع خـدمات المالحـة الجویـة یات اقتصـاد على النحو الذي وضعه فریق خبـراءاإلقلیمي،  دوناإلقلیمي أو الصعیدین الجویة للطیران على 

 .)ANSEP(الیكاو ل
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 لتعزیز اتخاذ خطواتب منظمة األرصادو  االیكاو تقوم أن أنه من المفیداالجتماع  قد یرى، وفي ضوء ما سبق ٤- ٣- ٣

 الوفاء یتم حیثسترداد التكالیف التطبیق العملي ال من أجل دعم بشأن استرداد التكالیف القائمة المبادئ التوجیهیةو  اإلرشادات
 االجتماعي دعوی .)متعددةدول إقلیمي ( أو دون و إقلیميأ األقالیم أساس متعدد على للطیران خدمات األرصاد الجویةبتقدیم 

 :تبعا لذلك التوصیة التالیة صیاغة إلى
 استرداد تكالیف توجیهیة بشأنالمبادئ الو  رشاداتاإل  – .../٤التوصیة 

  للطیران خدمات األرصاد الجویةتقدیم 
 دلیلاستكمال  ،وعند االقتضاء ،استعراضب منظمة األرصادو  االیكاوتقوم  أن

دلیل استرداد و )Doc 9161(التابع لالیكاو خدمات المالحة الجویة اقتصادیات
مطبوع ( لمنظمة األرصادالتابع  خدمات األرصاد الجویة للطیران تكالیف
 مارساتم على نحو مالئم انعكسی امللتأكد من أنه وذلك )٩٠٤رقم  المنظمة

 الوفاء فیها یتم في الحاالت التي ةالعادلالمتفق علیها و  استرداد التكالیف
 إقلیمي وأ األقالیم أساس متعدد على للطیران بتقدیم خدمات األرصاد الجویة

  .)متعددةدول ( إقلیمي أو دون

 إدارة الجودة ٤- ٣

ي ذ، ال] C.3.1[  الالئحة الفنیةو  الملحق الثالث) على ٧٢رقم ( التعدیل االجتماع أن یدرك المشاركون في ١- ٤- ٣
، بما المقدمة للمستخدمین خدمات األرصاد الجویة جودة المتعلقة بإدارة األحكامقد أدخل ، ١/١١/٢٠٠١ فيدخل حیز النفاذ 

في الذي دخل حیز النفاذ  ،الثالث الملحق) على ٧٥رقم ( التعدیل كجزء منو  ومراقبة الجودة.ضمان الجودة  جوانبفي ذلك 
 الئقیتسم بتنظیم  نظام جودةتضع وتنفذ بأن لدولة) التابعة لالمعینة ( األرصاد الجویة سلطةالطلب من فإن  ،١٥/١١/٢٠١٢

 (وكذلك) ٧٥رقم ( التعدیل مع ظهورو  .إلى قاعدة موصى بها ةممارسقد ارتقى من  عملیات ومواردو  إجراءات تألف منی
 مثل -موصى بها  ممارساتفي شكل  الملحق الثالث ضمن الجودة بإدارة المتعلقة خرىاأل األحكام ظلت )،)٧٦رقم ( التعدیل

  .معتمدة منظمةن مٕاصدار الشهادات و  ضمان الجودة من معاییر ISO 9000 مجموعة معنسجام االب تلك المتعلقة
التكالیف المحتملة للحصول على الشهادات بفیما یتعلق شواغل عن  في الماضي الدول واألعضاء تعربأقد و  ٢- ٤- ٣

ضع عبئا ثقیال یقد  ذلكن رة إلى أشاباإلخدمات األرصاد الجویة للطیران، تقدیم فیما یخص لنظام إدارة جودة  اواالحتفاظ به
الدول فادت قد أ، مما یؤدي إلى اتساع الفجوة بین الدول المتقدمة والنامیة. ومع ذلك، فالنامیةمن البلدان  الدول واألعضاءعلى 

 یمكن زیادة الكفاءة (التيسیما العدید من الفوائد، و یعود بیمكن أن  بها أن الحصول على الشهادات واالحتفاظبأیضا  واألعضاء
 .أفضلعلى نحو  عوض تكالیف إصدار الشهادات) وفهم عملیات اإلنتاج الداخليأن تإلى حد ما 

 متضافرة جهودب منظمة األرصادو  االیكاو اضطلعت، ٢٠٠٢منذ اجتماع شعبة األرصاد الجویة في عام و  ٣- ٤- ٣
فیما یتعلق بتنفیذ نظام إدارة الجودة لخدمات  الدول واألعضاءإلى  الفنیةلتقدیم المساعدة  في كثیر من األحیان ومشتركة

نظام إدارة الجودة لتقدیم  بشأندلیل  على وجه الخصوصمواد إرشادیة ( إعدادشملت هذه الجهود قد األرصاد الجویة للطیران. و 
)، وٕاجراء ما) وتعدیالته١٠٠١مطبوع المنظمة رقم و ، Doc 9873(وثیقة االیكاو  األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة اتخدم

لدول أو مجموعات فرادى ال دعم الفنيلل)، وٕاجراء بعثات یة إلكترونیةموارد تدریبها دعمحلقات عمل (تحلقات دراسیة إقلیمیة و 
على حالة تنفیذ نظام إدارة  ةإیجابی ت بصورةر ا أثّ أنهبالكثیرون ى ، التي یر وقد استكملت هذه الجهود المتضافرةمن الدول. 
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توأمة مساعدة الو  الثنائیة، مثل المساعدة للدول واألعضاء، العدید من المبادرات التعاونیة الدول واألعضاء جانبالجودة من 
 .بالكامل هلم تنفذالتي  الدول واألعضاءبالكامل نظام إدارة الجودة و  نفذتالتي  الدول واألعضاءبین تلك 

 لطیرانل كفاءة موظفي األرصاد الجویة ٥- ٣

 الدول واألعضاءمن  انیقتضی ] C.3.1[  الالئحة الفنیةو  الملحق الثالثاالجتماع أن  یدرك المشاركون في ١- ٥- ٣
وتدریب موظفي األرصاد الجویة تأهیل فیما یتعلق ب منظمة األرصادمتطلبات لرصاد الجویة المعینة األتمتثل سلطة  ضمان أن

وتدریب موظفي األرصاد تأهیل ب ةتعلقالممتطلبات ترد اللمالحة الجویة الدولیة. وعالوة على ذلك، لخدمات الیقدمون الذین 
العامة المعاییر  –، المجلد األول الفنیة ةالالئح، ٤٩الجویة في مجال األرصاد الجویة للطیران في مطبوع المنظمة رقم 

  .لألرصاد الجویة والممارسات الموصى بها
مراقبي األرصاد الجویة للطیران بمعاییر الكفاءة فیما یتعلق  منظمة األرصاد، أدخلت ١/١٢/٢٠١٣في و  ٢- ٥- ٣
أن من متنبئي األرصاد الجویة للطیران  أیضا منظمة األرصادتتطلب ، س١/١٢/٢٠١٦في و رصاد الجویة للطیران. األ متنبئيو 
الالزمة لدعم متطلبات  )BIP-M(األرصاد الجویة للمهنیین في مجال  التعلیم األساسية برامج مجموعمن عناصر  بنجاح واكملی

منظمة ة، قامت بلقممع معاییر الكفاءة الجدیدة وال اتناسبو . ن عنهالمسؤولیمجال الجوي وال لهم في المجال المحددالكفاءة 
 التكمیلیة رشادیةاإلمواد الو  ٤٩في مطبوع المنظمة رقم ترد التي المستوى رفیعة ، مثل المعاییر لوائحها الفنیةمراجعة ب األرصاد

 ١الملحق رقم تم سحب في ضوء هذه التطورات، و . ٤لمنظمة األرصاد ةلطیران التابعاأرصاد للجنة  موقع التدریبالمتاحة في 
ن موظفیالتوجیهیة لتعلیم وتدریب الالمبادئ بالوثیقة  األرصاد الجویة للطیرانموظفي التدریب والتأهیل لمتطلبات  –

لم یعد المجلد األول عالوة على ذلك، و ). ٢٥٨(مطبوع المنظمة رقم  والهیدرولوجیا التطبیقیةفي األرصاد الجویة المتخصصین 
األرصاد الجویة  يمعاییر التعلیم والتدریب في مجال تنفیذ دلیلفرا، بعد أن حل محله امتو  ٢٥٨المنظمة رقم من مطبوع 
 ).١٠٨٣(مطبوع المنظمة رقم  والهیدرولوجیا

من جدول  ٤في إطار البند  ذي نوقش" للمالحة الجویة الدولیة (الالجوي الواحدالمجال " مفهوم وٕاعمال ٣- ٥- ٣
والمنتجات والخدمات  إعداد معلومات األرصاد الجویة للطیران بها یؤدي حتما إلى تغییرات في الطریقة التي یتمساألعمال) 

بما  آليصدار والتسلیم بشكل ى عملیات اإلزید االعتماد علیمن المرجح أن و لمستخدمین. إلى ااألخرى ذات الصلة والمقدمة 
لبیئة إدارة المعلومات  ادعم الرقمیة ألرصاد الجویةاعلى سبیل المثال، إدخال تبادل معلومات فتماشى مع التقدم التكنولوجي. ی

 في مجال محددالختصاص الطلب اتتس التيالناشئة جاالت المهو من عالمیا  المشتركقابلة للتشغیل الالمنظومة  صعیدعلى 
األرصاد الجویة  وموظفیتعین أن یضطلع به األرصاد الجویة للطیران. وبالمثل، من المرجح أن یكون هناك دور أكثر بروزا 

 وضمان التفاعالت البشریة، مقدمي الخدمات ومستخدمیها)لجهات المعنیة بالطیران (ل التعاونیة صنع القرار للطیران في عملیة
، وستكون هناك موظفي األرصاد الجویة للطیرانلمحددة المهام ال ه من المرجح أن تتطور، فإنووفقا لذلك. المنظور في المستقبل

ف مع ممارسات للتكیّ الداعم للموظفین یتسمان بالقوة وفي الوقت نفسه بمرونة تكفي  لتأكد من أن الكفاءة والتدریبإلى احاجة 
 صیاغة التوصیة التالیة تبعا لذلك:في جتماع ، قد یرغب االتحقیقا لهذه الغایةو جدیدة. العمل ال

  موظفي األرصاد الجویة للطیران ر كفاءاتیتطو  - .../٤لتوصیة ا
 لضمان أن اتخاذ خطواتاالیكاو ب بالتنسیق مع منظمة األرصاد تقوم أن

كفاءات یتسم لل عام إطار من خالل للطیران، األرصاد الجویة وموظف یتمّكن
ف مع التكیّ من ، المواد التدریبیة باالستناد إلىفي آن واحد  مرونةبالقوة وال

" المجال الجوي الواحد" مفهوم تحقیق ناشئة عنال جدیدةالعمل الممارسات 
  .الجویة الدولیة للمالحة

                                                                 
٤ http://www.caem.wmo.int/moodle/ (under ‘Regulatory and reference material’, log-in as a ‘guest’) 

http://www.caem.wmo.int/moodle/
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إلى  االنتقال هذه جدیدةالعمل الیمكن أن تشمل ممارسات  - مالحظة 
التقدم التكنولوجي (بما  تماشى معبما ی آليبشكل  والتسلیمصدار عملیات اإل

صنع القرار  عملیة في ذلك تبادل المعلومات الرقمیة) ودور أكثر بروزا في
  .)هاتعاونیة بین الجهات المعنیة بالطیران (مقدمي الخدمات ومستخدمیال

 ةویاللغ الكفاءة ٦- ٣

بتوفیر  انضییق ] C.3.1[  الالئحة الفنیة التاسع من فصلوال الملحق الثالثاالجتماع أن  یدرك المشاركون في ١- ٦- ٣
. الرحلة أثناء طاقم الطائرة ألغراض مبدأ التخطیط قبل الرحلة وٕاعادة التخطیط فيعضاء معلومات األرصاد الجویة للمشغلین وأ

طاقم الطائرة و/أو غیرهم من موظفي عضاء طلب، ألالعلى  ، بناءةشاور متوفیر اإلحاطة و/أو ال وعالوة على ذلك، یلزم
 الطیران.عملیات 

بأحدث المعلومات المتاحة إلیهم المشاورات هو ضمان تزوید المستفیدین المشار و  حاطاتالغرض من هذه اإلو  ٢- ٦- ٣
المطارات غیرها من و  البدیلةالمطارات وفي ، المقصودمطار الفي و ، رحلة الجویةل الاعن الظروف الجویة الحالیة والمتوقعة طو 

تم إذا م بدال من وثائق الرحلة قدَّ تُ  المعلومات الواردة في وثائق الرحلة، أوتوسیع لشرح و  ةشاور مالو  حاطةم اإلقدَّ تُ . و المعنیة
أو وثائق الرحلة عادة من عرض أو الة شاور مالأو  یتم توفیر اإلحاطةو . رصاد الجویة والمشغلق على ذلك بین سلطة األاتفاال

  المغادرة، أو من خالل ترتیبات أخرى متفق علیها محلیا.مطار ذي الصلة بمكتب األرصاد الجویة في المطارات  جانب
، األحوال الجویةو  الجویة الطیران بشأن األرصادالمتعلقة بتقدیم إحاطات شفویة قبل  المسائلعند مناقشة و  ٣- ٦- ٣

 ) أن٢٥/١١/٢٠١٠- ٢٣، EANPG/52تخطیط المالحة الجویة (للمجموعة األوروبیة لالخمسون و  الحظ االجتماع الثاني
التفاهم انعدام و حاطات اإلضاء طاقم الطائرة خالل تلك موظفي األرصاد الجویة وأع(باللغة اإلنجلیزیة) بین  االتصاالت مشاكل

 ثر على مستوى الوعي المتصل بالطقس وبالتالي على سالمة العملیات الجویة.ؤ المتبادل یمكن أن ی
یخص فیما  شروط لیس بهما ] C.3.1[ الفنیة الالئحة و  الملحق الثالثاالجتماع أن ویدرك المشاركون في  ٤- ٦- ٣

أو غیرهم من مشاورات ألعضاء طاقم الطائرة الأو حاطات اإلقدیم رصاد الجویة عند تموظفو األستخدمها التي یجب أن یاللغة 
ضع ی العاملیناجازة  -  ١الملحق ورغم أن . هؤالءاألرصاد الجویة  موظفيلة ویاللغ الكفاءةبشأن موظفي عملیات الطیران، وال 

طاقم عضاء لطیارین وأومنح التراخیص ل ها المعتزم(الستخدام ةالالسلكیالهاتفیة الكفاءة اللغویة فیما یتعلق باالتصاالت  شروط
 ١ة (التي تتراوح بین المستوى ویاللغكفاءة قییم التسلم االیكاو لیشمل حركة النقل الجوي)، بما وحدات خدمات موظفي الطائرة و 

 .األرصاد الجویة موظفيال تشمل  ١الملحق فإن شروط وتقییمات )، ٥)الخبیر( ٦ مستوىوال(ما قبل االبتدائي) 
لجمیع العاملین في یل هعن متطلبات التدریب والتأمسؤولیة هي ال منظمة األرصادأن  ١یوضح الملحق و  ٥- ٦- ٣

من  ٥-١- ٢الفقرة ( الملحق الثالث). وهذا یتمشى مع أحكام الرابع الفصلمن  ٨- ٤انظر الفقرة األرصاد الجویة للطیران (
تدریب تضطلع بمسؤولیة  منظمة األرصاد) وكذلك ترتیبات العمل. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في حین أن الثانيالفصل 

لتدریب في المواضیع التعلیمیة األساسیة مثل اللغات مهمة ا فإنمجاالت األرصاد الجویة والهیدرولوجیا والمناخ،  علىالموظفین 
 أنظمةهذه المتطلبات التعلیمیة هي من مسؤولیة بما أن ، منظمة األرصادفي نطاق مسؤولیات ال تقع والریاضیات والفیزیاء 

 .للدول واألعضاءجامعیة وال ةالتعلیم الثانوی

                                                                 
 ة.الالسلكی یة(التشغیلي) هو الحد األدنى المطلوب من مستوى الكفاءة لالتصاالت الهاتف ٤المستوى  ٥
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 للقائمین على إعداد تنبؤاتمستوى رفیعة المتطلبات الكفاءة تشمل أعاله،  ٥-٣الفقرة  المناقشة في إطاروٕاثر  ٦- ٦- ٣
 مجالعلى "التواصل بشكل فعال" مع المستخدمین في  ینن قادر و هؤالء الموظفأن یكون األرصاد الجویة للطیران الحاجة إلى 

هم من موظفي عملیات للموظفین الذین یقدمون اإلحاطة الشفویة الالزمة ألعضاء طاقم الطائرة وغیر وبالنسبة . ممسؤولیته
 مشاكل اللغة التي قد حرج بسببالسوء الفهم مخاطر قلیل اللغة اإلنجلیزیة أمر ضروري وذلك لتاإللمام بعتبر أن الطیران، یُ 
 سالمة الطیران.تؤثر على 

تقییم الكفاءة المطلوبة في اللغة اإلنجلیزیة لموظفي األرصاد الجویة أنه یمكن النظر في إدراج  في حینو  ٧- ٦- ٣
 أوال كون هناك حاجةست، للدول واألعضاءة تاحالمالكفاءة التابعة للجنة األرصاد الجویة للطیران و  أدوات تقییمللطیران في 

 لموظفي األرصاد الجویة للطیران امتثاالفي اللغة اإلنجلیزیة المطلوب من الكفاءة مستوى ال) االیكاو لتحدید (من وجهة نظر
 الطیران، واألنظمة الدولیة، واإلجراءات المحلیة واألولویات.ي لمتطلبات مستخدم

 ةالالسلكی یةللعاملین في مجال االتصاالت الهاتفقائمة بالنسبة الة ویاللغ الكفاءةتصنیفات و  شروطومع مراعاة  ٨- ٦- ٣
مع لموظفي األرصاد الجویة للطیران، و  منظمة األرصادالكفاءة القائمة التي وضعتها  شروطو )، اجازة العاملین - ١(الملحق 

مقدمي خدمات المالحة تفاعل في كیفیة  برزأضطلع بدور بین الجهات المعنیة بالطیران ی صنع القرار بشكل تعاونير أن یتقد
االجتماع إلى النظر في ما یدعى )، ٣-٥-٣ذلك في الفقرة  لىشیر إ(كما أ ها، ومستخدمیاألرصاد الجویة یشملالجویة، بما 

الذین یقدمون  األرصاد الجویة للطیرانموظفي اللغة اإلنجلیزیة ل الكفاءة فيفیما یخص أحكام إلى وضع إذا كانت هناك حاجة 
صیاغة التوصیة  في یرغب االجتماع قدو إحاطات أو مشاورات ألعضاء طاقم الطائرة وغیرهم من موظفي عملیات الطیران. 

 التالیة تبعا لذلك:
موظفي األرصاد الجویة لاللغة اإلنجلیزیة  الكفاءة في – .../٤لتوصیة ا

  إحاطات و/أو مشاورات ونقدمالذین یللطیران 
، في وضع أحكام منظمة األرصاداالیكاو، بالتنسیق الوثیق مع  تنظر أن

األرصاد اللغة اإلنجلیزیة لموظفي  الكفاءة فيبشأن المستوى المطلوب من 
إحاطات و/أو مشاورات ألعضاء طاقم الطائرة  وندمالذین یقالجویة للطیران 

  وغیرهم من موظفي عملیات الطیران.
مخاطر سوء الفهم بین هو تقلیل  القصد من وضع هذه األحكام –مالحظة 

على مستوى التي قد تؤثر و  هاومستخدم طیرانلل األرصاد الجویة اتخدم مقدم
 وسالمة الطیران. باألحوال الجویة وف القائمة فیما یتصلالظر ب الوعي

 وعدم استخدامها سوى ألغراض الطیران للطیران توفیر معلومات األرصاد الجویة ٧- ٣

   للطیران ألرصاد الجویةا دلیل ممارسات ) بوثیقة االیكاو١٠المرفق ( أناالجتماع یدرك المشاركون في  ١- ٧- ٣
)Doc 8896( في هذا الصدد، ینبغي لمرافق و . ٦معلومات األرصاد الجویة للطیران علىصول حللمبادئ توجیهیة وفر ی

خدمة اتصاالت تكون أن  التشغیلیةستخدم في التبادل الدولي لمعلومات األرصاد الجویة التي تاالتصاالت السلكیة والالسلكیة 
قلیمیة االیكاو اإل خطط الرابع والسادس من نوللجزأی ] C.3.1[ الالئحة الفنیة و  ٣ لملحقل، وفقا )AFS(لالیكاو  الطیران الثابتة

 لمالحة الجویة.ل
                                                                 

 اخطــارات(بمــا فــي ذلــك  )OPMET(شــغیلیة تكــون معلومــات األرصــاد الجویــة للطیــران فــي هــذا الســیاق مــن معلومــات األرصــاد الجویــة التت ٦
خــاص لألرصــاد التقریــر وال ،)METAR(روتینــي لألرصــاد الجویــة فــي المطــار التقریــر وال الرمــاد البركــاني،اخطــارات و  ،األعاصــیر المداریــة
، )GAMET( معلومــات األرصــاد الجویــة للطیــران العــام، و )TAF( تنبــؤات المطــارو الجویــة الخاصــة،  تقــاریرال، )SPECI( الجویــة فــي المطــار

 النظــام العــالمي لتنبــؤات المنطقــةتنبــؤات ) و )AIRMET( معلومــات األرصــاد الجویــة التشــغیلیةو  )SIGMET( نشــرة الظــواهر الجویــة الخطیــرةو 
)WAFS(.  



-10- MET/14-WP/10 
 CAeM-15/Doc. 10  

 

الدول تفي ، التشغیلیةاألرصاد الجویة لتبادل معلومات  خدمة اتصاالت الطیران الثابتةمن خالل استخدام و  ٢- ٧- ٣
معلومات ب نمستخدمیالبشأن تزوید  )Doc 7300(من اتفاقیة الطیران المدني الدولي  ٢٨بالتزاماتها بموجب المادة  واألعضاء

باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یستند استرداد و لدولیة. خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة اقدیم األرصاد الجویة للطیران لت
لى المبادئ الواردة في المادة روضة على الطیران المدني الدولي إمن خالل الرسوم المف ذات الصلةلتكالیف ل الدول واألعضاء

 .)Doc 9082(رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة  االیكاو بشأن سیاساتو Doc 7300الوثیقة من  ١٥
في الدولة  لمستخدمینعلى ا التشغیلیةاألرصاد الجویة معلومات توزیع كیفیة كل دولة متعاقدة تحدید  حقمن و  ٣- ٧- ٣

األرصاد الجویة المعینة،  سلطة، من خالل عضوو  كل دولةوعلى لهذا الغرض.  هااستخداممن أجل  لائوسالالمعنیة، وكذلك 
قع على عاتق سلطة األرصاد الجویة تمعلومات األرصاد الجویة للطیران. و ذین ستوفر لهم المستخدمین داخل الدولة التحدید 

متعلقة صاد الجویة للطیران ألغراض غیر معلومات األر یستعملون مرخصین ال هؤالء المستخدمین الضمان أن مسؤولیة 
 بالطیران.

 أصدرقد  )Cg-XII(الثاني عشر لألرصاد الجویة  العالمي أن المؤتمرأیضا االجتماع یدرك المشاركون في و  ٤- ٧- ٣
 والمنتجاتالبیانات األرصاد الجویة و  ومنتجاتوممارستها فیما یتعلق بتبادل بیانات  األرصاد منظمةسیاسة  -  ٤٠القرار 
 یوضح في هذا الصدد،و  .٧العالقات في أنشطة األرصاد الجویة التجاریةبما في ذلك المبادئ التوجیهیة بشأن  ،بها ةتصلالم

ال تندرج معلومات الطیران التي توفَّر " هأنبیتصل بها األرصاد الجویة وما ومنتجات في سیاق بیانات  ٤٠المرفق الرابع للقرار 
. "الممارسة هذه ) في تطبیق ١٩٤٤شیكاغو، خصیصًا لتلبیة احتیاجات الطیران والتي تحكمها اتفاقیة الطیران المدني الدولي (

الملحق معلومات األرصاد الجویة للطیران التي ینص علیها تشتمل على  بالتالي فإن هذا یعني أن معلومات الطیران، التيو 
متعلقة ألغراض غیر  هاماستخدایمكن بیانات أساسیة لألرصاد الجویة وال ها ، ال یمكن اعتبار ] C.3.1[ الالئحة الفنیة و  الثالث

 .بالطیران
األرصاد ات خدمتقدیم  فیلار أن تكی، وتقدمنظمة األرصادالمشار إلیها وقرار أحكام االیكاو  ومع مراعاة ٥- ٧- ٣

لنظر في ما ا في بالكامل من الطیران (من خالل رسوم المالحة الجویة)، قد یرغب االجتماع ااسترداده یمكنالجویة للطیران 
. واستخدامها فیما یتعلق بتوفیر معلومات األرصاد الجویة للطیران االتزاماتهب الدول واألعضاءتذكیر إلى  إذا كانت هناك حاجة

 لذلك: صیاغة التوصیة التالیة تبعافي قد یرغب االجتماع و 

   توفیر معلومات األرصاد الجویة للطیران - .../٤لتوصیة ا
فیما یتعلق  االتزاماتهب الدول واألعضاء منظمة األرصاداالیكاو و تذّكر  أن

وعدم استخدامها سوى ألغراض  معلومات األرصاد الجویة للطیرانبتوفیر 
  .الطیران

تكون معلومات األرصاد الجویة للطیران في هذا السیاق من ت –مالحظة 
  .النظام العالمي لتنبؤات المنطقةنبؤات وت التشغیلیةمعلومات األرصاد الجویة 

    

                                                                 
٧ http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_ar.html 

http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_ar.html
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  اإلجراء المعروض على االجتماع -٤
 یدعى االجتماع إلى ما یلي: ١- ٤

  أن یحیط علما بمضمون هذه الورقة،  ) أ
 على نظر االجتماع. المعروضة اتالتوصی اتأن ینظر في اعتماد مشروع  ) ب

 -انتهى  -


