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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
  االستراتیجیة وما قبلتعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة   : ١-٢

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

SIGMET   یة االقلیمیة لمراكز اصدار رسائلالتغط

  )الوالیات المتحدةورقة مقدمة من (

  الموجز التنفیذي
االخطارات بالظواهر الجویة الخطیرة تؤید هذه الورقة مفهوم العملیات بغرض استحداث واستخدام 

على الصعید اإلقلیمي وتدعو إلى تطبیقها بشكل كامل في أسرع وقت ممكن بغیة ایصال 
إلى المنتفعین بشكل مباشر في شكل اشعارات بالظواهر الجویة الخطرة على الصعید خطارات اإل

  .اإلقلیمي
  .٣یرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة 

 مقدمةال -١

االجتماع إلى صیاغة مشروع توصیة لتطبیق نظام اقلیمي  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6تدعو الوثیقة  ١- ١
وتعرض  .SIGMETتفي بمعاییر معلومات  خطارات باألحوال المناخیة الخطرة أثناء الطریق على نحو انتقائي، أي تلك التيلإل

شروع ممشروع مفهوم العملیات لخدمات اإلخطار باألحوال المناخیة الخطرة المتصل ب MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4الورقة 
  التوصیة.

  .تؤید هذه الورقة مشروع التوصیة ٢- ١

  مناقشة ال -٢

خطارات اإلقلیمیة بالظواهر الجویة الخطرة التي یشار إلیها في مفهوم یبین مفهوم العملیات توفیر واستخدام اإل ١- ٢
والتي یتعین اصدارها من مركز اقلیمي كي تسترشد بها مكاتب مراقبة األحوال الجویة في ، SIGMETخطارات إالعملیات أیضا ب

ة من الكرة ینبالظواهر الجویة الخطرة على الصعید االقلیمي اقالیم مع خطاراتإلوستغطي ا. SIGMETإصدار رسائل معلومات 
 .SIGMETتعاني من قصور برامج  األرضیة

خطارات بالظواهر الجویة الخطرة على الصعید اإلقلیمي على سوف یطبق مفهوم العملیات لبرنامج اإل ٢- ٢
بالظواهر الجویة الخطرة  اتخطار بالظواهر الجویة الخطرة إخطار سُیصدر المركز اإلقلیمي لإل مرحلتین. خالل المرحلة األولى

. SIGMET ائلفي إصدار رس اتاإلخطار بتلك تب امكتلك الرشد ستتإلى مكاتب مراقبة األحوال الجویة حیث من المتوقع أن 
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) فإنها تقتضي توجیه اإلخطارت بالظواهر الجویة الخطرة على الصعید اإلقلیمي، ٢٠٢٠-٢٠١٦أما المرحلة الثانیة واألخیرة (
 لى دعم كل هذه المفاهیم.وهناك حاجة إ نتفع باعتبارها إشعارا بأحوال جویة غیر عادیة على مستوى اإلقلیم.مباشرة، إلى الم

ال ینحصر اإلخطار بالظواهر الجویة الخطرة على الصعید اإلقلیمي ضمن حدود إقلیم معلومات الطیران. لقد  ٣- ٢
 ضمن أقالیم معلومات SIGMETیبرر إنشاء مكاتب مراقبة األحوال الجویة إلصدار رسائل  كان هناك قبل أربعین سنة ما

یسیر خدمات الحركة الجویة لكل إقلیم تالطیران بسبب محدودیة تكنولوجیا االتصاالت مما كان یستوجب اقامة مراكز محلیة ل
من أقالیم معلومات الطیران. ومع تطور التكنولوجیا واالتصاالت أصبح من الضروري إعادة النظر في المفهوم األصلي لمكاتب 

خطار بالظواهر الجویة الخطرة على المستوى اإلقلیمي التي سیتم انشاؤها في المستقبل ستقدم األحوال الجویة. فمراكز اإل مراقبة
معلومات عن الظروف المناخیة الخطرة التي تغطي أحیانا عدة أقالیم لمعلومات الطیران، وسیتم استخدام تلك المعلومات عند 

 االقتضاء في نظم دعم قرارات إدارة وتخطیط الحركة الجویة.

. ومع ذلك الناحیة الواقعیة ال تقف الظروف المناخیة الخطرة، أو تخف عند حدود إقلیم معلومات الطیرانمن  ٤- ٢
الطیران عادة ما یؤدي إلى تقدیم معلومات متضاربة عند حدود  مكاتب مراقبة األحوال الجویة حسب أقالیم معلومات فإن مفهوم

 على صعید المناطق SIGMETت نموذجا لرسائل ضعشكلة قبل ثالثین سنة وو تلك األقالیم. وقد أقرت الوالیات المتحدة بهذه الم
التي تغطي كل ال یستند إلى إقلیم معلومات الطیران، نجح إلى حد كبیر في خدمة أقالیم معلومات الطیران االثنین والعشرین 

 .لوالیات المتحدةأراضي ا

   االجتماع أن یصیغ التوصیة التالیة:یرجى من  ٥- ٢

  التغطیة اإلقلیمیة لمراكز اإلخطار بالظواهر الجویة الخطرة – x/٢التوصیة 
تقوم االیكاو باستخدام مبادئ تنفیذ برنامج اإلخطار بالظواهر الجویة الخطرة على  أن

اإلخطارات  تلك بإرسالصعید اإلقلیم على مرحلتین وتنظر في قیام مراكز اإلخطار 
ل الجویة غیر العادیة على صعید اإلقلیم مباشرة إلى المنتفعین باعتبارها اشعارا باألحوا

 .وتعمل على تنفیذها في أقرب وقت ممكن

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :یرجى من االجتماع أن یقوم بما یلي ١- ٣

  ؛هذه الورقة بالمعلومات الواردة فيیحیط علما   ) أ
 .علیهالمعروضة  یةع التوصرو مشینظر في اعتماد   ) ب

 -انتهى-


