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  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   : ٢-٢

  من حزم التحسینات في منظومة الطیران). B0-AMET (بما في ذلك الوحدةالتكتیكیة والتكتیكیة 
 

   الطیرانللمنطقة النهائیة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة خدمات األرصاد الجویة  دراجإ

  )الصینمة من قدَّ ورقة مُ (
  الموجز التنفیذي

من  ١في الوحدة  للمنطقة النهائیةتتضمن هذه الورقة اقتراحا بإدراج خدمات األرصاد الجویة 
خطة االیكاو منظومة الطیران التي تشكل جزءا من الطبعة الرابعة من  فيمنهجیة حزم التحسینات 
 عنصربغي النظر فیها في سیاق وتطرح عدة مسائل ین )Doc 9750( العالمیة للمالحة الجویة

 المعروض علىاإلجراء  ٣ویرد في الفقرة  .رصاد الجویة في حزم التحسینات في منظومة الطیراناأل
  االجتماع.

 مقدمةال -١

 نتظامالحفاظ على سالمة وا ا فيحاسمعنصرا اض الطیران ر غألاألرصاد الجویة  موادو  تعتبر خدمات ١- ١
السلبیة في أحوال الطقس المالحة الجویة. وفي ضوء تزاید الحركة الجویة ومواصلة تطور قطاع الطیران، تزایدت حّدة آثار 

للوفاء باحتیاجات و  من حزم التحسینات في منظومة الطیران ١الوحدة معاییر . وتمشیا مع هاالمنطقة النهائیة على تشغیل
خدمات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة، والتي تشمل مختلف خالل السنوات األخیرة عدد من الدول طّور یة، المالحة الجو 

الطیران من أجل دعم مقدمي ومستخدمي خدمات المالحة الجویة. وتتضمن  ألغراضألرصاد الجویة في مجال االجدیدة  موادال
من منهجیة حزم التحسینات في منظومة  ١الوحدة  فيمنطقة النهائیة للخدمات األرصاد الجویة  دراجهذه الورقة اقتراحا بإ

  . )Doc 9750( خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویةن الطیران التي تشكل جزءا من الطبعة الرابعة م

  مناقشةال -٢

  نهائیةرصاد الجویة للمنطقة الخدمات األ  توفیر ضرورة ١- ٢
ثغرة بین تنبؤات المطارات والتنبؤات أثناء الطریق في خدمات األرصاد الجویة الحالیة في مجال  حالیا توجد ١- ١- ٢

ه من المنطقة النهائیة. ونظرا ألنتماشى مع متطلبات خدمات األرصاد الجویة التي ت نقص فيالمالحة الجویة الدولیة بسبب 
الحاجة الملحة من مقدمي خدمات بعلى الوفاء  أن تساعد كثیراً  للمنطقة النهائیةتنبؤات أحوال الطقس المتعلقة ب موادال شأن

الجویة  لمفهوم "توفیر خدمات األرصاد وغیرهم من مستخدمي إدارة الحركة الجویة، فقد رّوجت دولٌ  الطیاریناألرصاد الجویة و 
بین تنبؤات الموجودة سد الثغرة لاالختباریة والتشغیلیة  موادت بعض الطّور بحوثا في هذا الشأن و للمنطقة النهائیة"، وأجرت 

 .المالحة الجویةللنهوض بفضل خدمات األرصاد الجویة والتنبؤات أثناء الطریق وتوفیر أ المطارات
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لتقصي وتشمل عدة أمور منها أجهزة الرادار  نولوجیات والمعدات المتاحة حالیاالتك نأوتجدر اإلشارة إلى  ٢- ١- ٢
، واألنماط العددیة للتنبؤ بأحوال الطقس على إعادة بث بیانات األرصاد الجویة الصادرة من الطائرات ونظمأحوال الطقس، 

  .لتوفیر تنبؤات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیةیكفي أصبحت مكتملة بما  خوارزمیاتالمستوى اإلقلیمي وما یتصل بها من 
 الصین -كونغ هونغ التطورات في الصین و  ٢- ٢
الریاح/  االختباریة والتشغیلیة فیما یخص مجال موادال على تطویر خدمات األرصاد الجویة مثلالصین عملت  ١- ٢- ٢

لمنطقة النهائیة ، وذلك ألغراض ال الجلیدأحوال الطقس التي تتسم بالحمل الحراري، واالضطرابات الجویة وتشكّ الریاح، و وهبات 
ها في شكل رسوم بیانیة أو جداول أو تقدیمو  ). ویتم تكییف خدمات األرصاد الجویةMET/14-IP/10/CAeM-15/INF.10 (انظر

ومرحلي الطائرات. أما فترة صالحیة خدمات  الطیارینالحركة الجویة و  هم مراقبيفی نه للمستخدمین بمهنصوص أو رموز موج
ساعات) بالنسبة ألحوال الطقس التي تتسم  ٦قل من ایة أو فوریة (أللغاألجل األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة فتعتبر قصیرة 

تتحدد مواصفات الدقة لهذه الخدمات بموجب و ساعة) بالنسبة للعناصر األخرى،  ٢٤بالحمل الحراري وقصیرة األجل (أقل من 
 قدیمت المستخدمین. وتم تاحتیاجاالخدمات و دا إلى قدرة مقدمي ااتفاق مبرم بین هیئة األرصاد الجویة وأوساط المستخدمین استن

 ٦ل كمرة تدوم صالحیتها ساعة واحدة ویتم تحدیثها و ي تتسم بالحمل الحراري، بأحوال الطقس التالفوري اختباریة للتنبؤ  مواد
دة مناطق نهائیة عفي ومركز المراقبة النهائیة ومركز خدمات الطیران ومركز مراقبة العملیات  دقائق، إلى مركز مراقبة المناطق

 .المستخدمین إیجابیة في هذا الشأن ردود فعلفي الصین. وقد كانت 
ة واحدة) إلى ساع صفربؤات الفوریة (من تتراوح بین التن موادت مجموعة من الالصین فطّور  - أما هونغ كونغ ٢- ٢- ٢

أحوال الطقس بتأثیر ) للتنبؤ المقبلةساعة  ٢٤(الـ  ) وتنبؤات قصیرة األجلالمقبلةساعات  ٦الـ وتنبؤات قصیرة األجل للغایة (
  (انظرأماكن االنتظار ي فمسارات الرحالت الجویة و  طوالالتي تتسم بالحمل الحراري على الحركة الجویة 

MET/14-IP/11/CAeM-15/INF.11متوسط"و فئات هي "منخفض" ٣على الحركة الجویة ضمن  تأثیر). ویتم تصنیف ال" 
 نظاما یعرف باسم "نظام التنبؤات الفوریة بالعواصف الرعدیة" الصین -هونغ كونغ ت نشأ"مرتفع". وبالنسبة للتنبؤات الفوریة، أو

. أما فیما یخص ویجري تحدیثه بشكل تلقائي مرة كل ست دقائق المقبلةساعات  ٣یتنبأ بمواقع األعاصیر الرعدیة خالل الـ 
موظفي إدارة الحركة الجویة في هونغ  الصین - هونغ كونغ القصیر للغایة واألجل القصیر، فقد زوّدت  ألجلفي االتنبؤات 

 من خالل الجهات المختلفة تنبؤاتاآللیة و ، وتستند إلى التنبؤات "الشدیدالحمل الحراري كونغ بمعدات تسمى "رصد وتنبؤات 
الطقس التي تتسم بالحمل تساهم بفعالیة في سد الثغرة بین تنبؤات أحوال استخدام التنبؤات التي تجمع بین اإلنسان واآللة. و 

الحراري المقدمة ومعلومات األرصاد الجویة المطلوبة إلدارة الحركة الجویة. كما تساعد مراقبي الحركة الجویة على إصدار 
اقبة المجاورة وشركات الطیران. ویجري تحدیث تنبؤات القدرة كلما دعت الضرورة لذلك وفقا آلخر تنبؤات القدرة إلى مناطق المر 

 .مراقبة تدفق الحركةتحسین مستوى المستجدات بما یمّكن من 
تجدر اإلشارة إلى أن خدمات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة. و  هناك حاالت عدیدة تتجلى فیها مزایاو  ٣- ٢- ٢

من جانب فریق خبراء تابع للجنة األرصاد الجویة للطیران المقدم للمنطقة النهائیة المشروع الرائد بشأن خدمات األرصاد الجویة 
لى إدارة الحركة الجویة وتبادل معلومات األرصاد إ بشأن تقدیم خدمات األرصاد الجویةضمن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 

تي تقوم الجدیدة الخاصة بتنبؤات المنطقة النهائیة ال موادم، مثل الالمثلة في أجزاء أخرى من العیقدم مزیدا من األالجویة 
واإلدارة الوطنیة لشؤون  )Meteo-France(الهیئة الفرنسیة ألحوال الطقس أو ستشغلها وكالة الیابان لألرصاد الجویة و بتشغیلها 

 خدمة األرصاد الجویة في كندا ومكتب أسترالیا لألرصاد الجویة.المحیطات واألرصاد الجویة في الوالیات المتحدة، و 
ضع النماذج على نطاق و التنبؤات الفوریة و تقنیات براز تطبیق وإلٕالى جانب المشروع الرائد المذكور أعاله، و  ٤- ٢- ٢

حزم التحسینات في من  AMET-B3لوحدة من المفهوم وتقییم المنافع المحتملة للقدرات المستقبلیة لكأداة لزیادة التحقق متوسط 
العمل معا ، قررت لجنة األرصاد الجویة للطیران ضمن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة ولجنة العلوم الجویة منظومة الطیران

ذ في أماكن شتى، ستنفّ السائدة  تأثیرمختلف أحوال الطقس شدیدة ال إرشادي في مجال الطیران. ولمراعاةتقدیم مشروع على 
سیتناول هذا المشروع عددا من المسائل و أرجاء العالم في ظل ظروف مناخیة مختلفة.  جمیعمشاریع في عدد من المطارات في 

 التي تشمل:
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الحالیة فیما یخص التنبؤات الفوریة ووضع النماذج على نطاق متسوط، وكیفیة المتطورة أداء التقنیات حدید ت  )أ 
 ؟جابتها لمتطلبات مفهوم العملیات القائمة على المسارات، ومن مدى استموادالأداء التحقق من 

أنسب التكنولوجیات المتعلقة بالتنبؤات ووضع النماذج في مجال الطیران للوفاء بشروط حزم التحسینات تحدید   )ب 
 وما یتعلق بها من حتمیات و/أو احتماالت؟في منظومة الطیران 

ذات  حاالت عدم الیقینعن رصاد الجویة والمعلومات مجال األؤات الفوریة/التنبؤات في التنب مواد جعلكیفیة   )ج 
  ؟إدارة الحركة الجویةتأثیر في مجال 

ت مطارین اثنین هما مطار اقترحوتدعم الصین الجهود التي تبذلها المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة و  ٥- ٢- ٢
وقد أبدت مطارات أخرى اهتماما  .شنغهاي هونغشاو ومطار هونغ كونغ الدولي للمشروع اإلرشادي في مجال الطیران

الرؤیة وما حد انخفاض بشأن أحوال الطقس القاسیة مثل األحوال الجویة أثناء فصل الشتاء و األعمال الجاریة باالنضمام إلى 
  إلى ذلك.

مكلفة  مماثلة موادعداد بناء على الخبرة المكتسبة من المشروع اإلرشادي في مجال الطیران، وتفادیا إلو  ٦- ٢- ٢
 یاغة التوصیة التالیة:صاالجتماع  یرجى من، للغایة

  تطویر خدمات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة –/.. ٢التوصیة 
  أن تقوم االیكاو، بالتنسیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بما یلي:   

من منهجیة حزم  ١خدمات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة في الوحدة  إدراج  )أ 
التحسینات في منظومة الطیران وٕابرازها في القواعد القیاسیة ذات الصلة الواردة 

ٕاجراءات خدمات المالحة الجویة ] و C.3.1في الملحق الثالث/التعلیمات الفنیة [
 ؛األرصاد الجویة - المقترحة

 ؛المشروع اإلرشادي في مجال الطیرانم إلى توفیر الدعم الالز   )ب 
كأساس  المشروع اإلرشادي في مجال الطیراناستخدام الخبرة المكتسبة من   )ج 

من  ٣لنهائیة في الوحدة للمنطقة ا رصاد الجویةخدمات األ تطویرلمواصلة 
م التحسینات في منظومة الطیران وٕابرازها في القواعد القیاسیة ذات منهجیة حز 

ٕاجراءات خدمات ] و C.3.1الواردة في الملحق الثالث/التعلیمات الفنیة [الصلة 
  ؛األرصاد الجویة - المالحة الجویة المقترحة

رصاد الجویة للمنطقة النهائیة في بیئة إدارة علومات خدمات األإدراج م  )د 
نظام إدارة في المستقبل یستند إلیها سالمنظومة التي  صعیدالمعلومات على 

  ؛بیني على المستوى العالميقابل للتشغیل الالالحركة الجویة 
 األرصاد الجویة لحزم التحسینات في منظومة الطیران عنصرأبرز المسائل المتعلقة بانتقال  ٣- ٢

  أهمیة المعلومات والمعارف والخبرات المحلیة
كل دولة من الدول المتعاقدة  وضعت]، C.3.1[لملحق الثالث/التعلیمات الفنیة للالمتثال و في الوقت الراهن،  ١- ٣- ٢

ودعم إصدار اإلنذارات والتنبؤات. وبالرغم من التحسینات باستمرار الحدیثة مختلف نظم المراقبة والرصد لتوفیر عملیات الرصد 
ال یمكن فإنها الطقس في المستقبل، النماذج العالمیة للتنبؤات العددیة ألحوال تحدیث واتر فیما یخص الدقة والوضوح وتالممكنة 

 الخبراء في مجال وتقییمنظم التنبؤات الفوریة  صادرة عنالأن تحّل محّل عملیات الرصد الفعلیة في المطار، والتنبؤات 
لى ذلك، تعمل حالیا دول أیضا على تشغیل نماذج عددیة إقلیمیة عالیة الدقة من أجل االستخدام األمثل إباإلضافة  .التنبؤات

قدراتها فیما یخص اإلنذارات والتنبؤات. ومن غیر المحتمل أن تتیح النماذج العالمیة نفس  بما یعّززلعملیات الرصد لدیها 
نه ینبغي مواصلة ُیعتقد أوبیانات النماذج العددیة اإلقلیمیة. وبناء علیه، المستوى من التفاصیل والدقة لعملیات الرصد المحلیة 

  هذه المعلومات والمعارف والخبرات المحلیة فیما یخص الخطة العالمیة للمالحة الجویة في المستقبل.التركیز على الحاجة إلى 
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   لطیارینلتوفیر المعلومات 
إال أنه في حین یشكل الوعي بالحالة السائدة عنصرا رئیسیا بالنسبة لحزم التحسینات في منظومة الطیران،  ٢- ٣- ٢

نظرا ألن مختلف الوثائق المتعلقة بهذه الحزم تركز كثیرا على احتیاجات إدارة  لطیاریناالحتیاجات المحددة ل ُتراعىما  نادراً 
أوساط المستخدمین الرئیسیین  صّنفون ضمنیُ  الطیارینأبدا أن شركات الطیران و  نسىأن ني ال ینبغومع ذلك، الحركة الجویة. 

زوید الطیارین بالمعلومات الكاملة عن أحوال الطقس وذلك بشكل منسق الطیران. وینبغي ت ألغراضلمعلومات األرصاد الجویة 
المنظومة،  صعیدإدارة المعلومات على  سیاقبأحوال الطقس في  الوقت المناسبفي ودقیق للغایة بما یساعدهم على اإللمام 

 جو في المستقبل المنظور. أو في الرض على األتبادل البیانات القدرات المحدودة لالسیما في ضوء 
  التكنولوجیات التمكینیة ألغراض التنفیذ

 لبیان متى تكونال تهدف إال  الطیران ن الجداول الزمنیة المتعلقة بحزم التحسینات في منظومةمن أبالرغم  ٣- ٣- ٢
أو أنها لم تصبح تحسین لل ضروریةفي بعض التكنولوجیات ال اً نقصاك نأن هینبغي اإلقرار ب، هالتنفیذجاهزة  الزمةال عناصرال

على التنبؤ بأحوال عناصر القدرات بعض  فإنبعد مكتملة. فعلى سبیل المثال، وبالنسبة للنماذج العددیة للتنبؤ بأحوال الطقس، 
وما من شك أن تلبیة احتیاجات المستخدمین. ال تزال بعیدة عن  ،، مثل كثافة االضطرابات والحمل الحراري الهائلالطقس
قیاس معدات في مجال األرصاد الجویة مثل  الالزمة معداتبعض التحدیات كبیرة. وفي الوقت ذاته، لم یتم بعد إعداد أمامنا 

 ة.مائلالرؤیة أثناء الطیران أو الرؤیة ال
یمكن تبادلها التي البیني و رصاد الجویة القابلة للتشغیل األلتبادل معلومات في المستقبل نظام وجود من شأن و  ٤- ٣- ٢

یتطلب تعزیز تبادل المعلومات البیانات أن على المستوى العالمي بین مراقبي الحركة الجویة على األرض والطیارین في الجو 
إدارة المعلومات على مفهوم تشغیل " الذي ینطوي علیه الوافیة بیاناتالالمتعلقة باألرض والجو. وفي الوقت نفسه، فإن مفهوم "

الطائرة مثل ما یتعلق  صادرة عنسیتوقف أیضا على توفیر كم هائل من البیانات المتعلقة بأحوال الطقس ال المنظومة صعید
ل الجلید واالضطرابات وغیرها وذلك لتحسین مستوى دقة التنبؤات والتحقق من أدائها. وفي الوقت الراهن، ال یزال بالریاح وتشكّ 

وحتى فوق المحیطات.  وخاصةاالتصاالت القادرة على تلبیة هذه المتطلبات التشغیلیة، جیات تكنولو معدات و هناك نقص في 
فترة طویلة قبل تشغیلها. مما یستغرق اختبارها وتنفیذها  فال یزال األمر یقتضيهذه المعدات والتكنولوجیات، في حالة إنتاج 

 التفاؤل. المخطط لها مبالغة فيوبالتالي، فإن الجداول الزمنیة 
 التوصیة التالیة: صیاغةاالجتماع ُیرجى من بناء على المناقشة الواردة أعاله، و  ٥- ٣- ٢

رصاد الجویة لحزم التحسینات في منظومة انتقال عنصر األ  –/.. ٢التوصیة 
  الطیران

حزم األرصاد الجویة في  عنصر تطویرأن یراعي فریق خبراء االیكاو المكلف بمواصلة 
  عملیة االنتقال: في المسائل التالیة ات في منظومة الطیران التحسین

التركیز على المعلومات والمعارف والخبرات المحلیة فیما یخص الخطة  ضرورة  ) أ
 ویة في المستقبل؛العالمیة للمالحة الج

ألغراض  فیما یتعلق بمعلومات األرصاد الجویة طیارینلاالحتیاجات المحددة ل  ) ب
 ؛الطیران

أرض، - بیانات جوالوصالت توافر  ل، مثجاهزة األخرى عناصرال ما إذا كانت  ج)
  .المتكاملةات شبكالبالكامل على  األنشطة التي تركزالنتقال إلى ل
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 االجتماع المعروض علىاإلجراء  -٣
 :القیام بما یليیرجى من االجتماع  ١- ٣

 علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛أن یحیط   ) أ
  أن ینظر في اعتماد مشاریع التوصیات المقترحة على نظر االجتماع.  ) ب

  
  -انتهى-


