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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة  :١البند رقم 
 الجویة الدولیة

 إطار التخطیط العالمي )GANP( —الخطة العالمیة للمالحة الجویة  :١-١

تحقیق مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل إطار الخطة العالمیة للمالحة الجویة ومنهجیة  :٢-١
 )ASBU(حزم التحسینات في منظومة الطیران 

 )ASBU( عنصر األرصاد الجویة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران :٣-١

وثیقة جدیدة إلجراءات ] وٕاعداد C3.1[ الحاجة إلى إعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة :٤-١
 یستند إلیها مفهوم "المجال الجوي الواحد". خدمات المالحة الجویة في مجال األرصاد الجویة

بشأن تعزیز قدرات األرصاد الجویة وتبادل  اعتبارات إضافیة
معلومات األرصاد الجویة وٕادماجها دعما لمفهوم "المجال الجوي 

  الواحد"
 ؛٢عضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدنياألخرى الدول األو  ؛١ایطالیا باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاءمن  (مقدمة

  والوالیات المتحدة) ؛والدول األعضاء في المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكنترول)
  الموجز

عامة بدعم  MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4ورقة العمل فیما یحظى مشروع التوصیة الوارد في 
لتوصیات عدد من االعتبارات اإلضافیة واقتراحات  ُیقترحالدول والمنظمات التي تقّدم هذه الورقة، 

في سیاق الخطة العالمیة  )MET(بالتطّور المطلوب لألرصاد الجویة ألغراض الطیران صلة ذات 
وتتضّمن هذه الورقة مناقشة واقتراح تحدید محّسن لمقتضیات معلومات  .)GANP(للمالحة الجویة 

كمعلم لجمیع تطورات  B2-AMETوٕادماج وحدة  AMETمن وحدات أخرى غیر األرصاد الجویة 
، وذلك )Block-2(قدرات األرصاد الجویة التي تدعم مجاالت تحسین األداء التشغیلي للحزمة الثانیة 

إجراءه للخطة العالمیة للمالحة الجویة ولجمیع وحدات حزم  المعتزمالتحدیث  ضمن إطار
 .٣. ویرد اإلجراء المعروض على االجتماع في الفقرة التحسینات في منظومة الطیران

 مقدمةال - ١
المقّدمة بصورة مشتركة من االیكاو  MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4تشیر هذه الورقة إلى ورقة العمل  ١- ١

 ما یلي: MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4المنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة. وتناقش وأمانة 

 مفهوم االیكاو "للمجال الجوي الواحد"؛  )أ 
                                                                 

الدانمرك وٕاستونیا وفنلندا وفرنسا وألمانیـا والیونـان وهنغاریـا وٕایرلنـدا وٕایطالیـا وكرواتیا وقبرص والجمهوریة التشیكیة و  وبلغاریا النمسا وبلجیكا ١
 ٕاسبانیا والسوید والمملكة المتحدة.ومالطة وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا و  ولكسمبرغ والتفیا ولیتوانیا

صـربیا النـرویج وسـان مـارینو و وجمهوریـة مولـدوفا ومونـاكو والجبـل األسـود و  ألبانیا وأرمینیا وأذربیجان والبوسنة والهرسك وجورجیـا وآیسـلندا ٢
 وغوسالفیة سابقا وتركیا وأوكرانیا.وسویسرا وجمهوریة مقدونیا الی
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حزم التحسینات ومنهجیة  )GANP(ن الملّخص ضمن خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة كّ اإلطار الممو   )ب 
 ؛)ASBU(في منظومة الطیران 

  حزم التحسینات المتعلقة باألرصاد الجویة ألغراض الطیران؛ وحداتو   )ج 
المنظمة العالمیة في االیكاو و  ألغراض الطیران الحاجة إلى إعادة هیكلة األحكام المتعلقة باألرصاد الجویةو   )د 

  لألرصاد الجویة.
انب عامة بالدعم من ج MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 ورقة العمل یحظى مشروع التوصیة الوارد في ٢- ١

االعتبارات اإلضافیة واقتراحات التوصیات ذات الصلة بالتطّور الدول والمنظمات التي تقّدم هذه الورقة؛ إّال أّن هنالك عدد من 
 .)GANP(في سیاق الخطة العالمیة للمالحة الجویة  )MET(المطلوب لألرصاد الجویة ألغراض الطیران 

 إلجراءات خدمات المالحة الجویة في مجال األرصاد الجویةوثیقة وترد االعتبارات المفّصلة بشأن إعداد  ٣- ١
 من جدول األعمال. ٢- ٥الذي یحظى بالدعم في ورقة عمل منفصلة ضمن البند 

  المناقشة - ٢
ومنهجیة حزم التحسینات المرتبطة بها إطارا سلیما للتطّور  )GANP(توّفر الخّطة العالمیة للمالحة الجویة  ١- ٢

للمنظومة العالمیة للمالحة الجویة باتجاه مفهوم "المجال الجوي الواحد". وهما تتضّمنان عناصر أساسیة في إعداد المخطط 
بالغة طلوبة، المدعومة بواسطة أسالیب التمكین وتوفیر التحسینات التشغیلیة العالمیة واإلقلیمیة واإلقلیمیة الفرعیة والوطنیة الم

 ومنها األرصاد الجویة. األهمیة

إدارة المعلومات على صعید المنظومة ألسالیب التمكین مثل األرصاد الجویة، وكذلك  واألهمیة البالغة ٢- ٢
)SWIM(ما بوضوح في الخطة العالمیة للمالحة الجویة وواردان في الوحدات المالئمة من حزم التحسینات ه، معترف ب

 المعتزمقابلة للتشغیل البیني على الصعید العالمي". ومن ومجموعان مع بعضهما في مجال تحسین األداء "النظم والبیانات ال
-B1 و B0-AMET لوحدات حزم التحسینات ذات الصلة باألرصاد الجویة والقیام بمناقشة أكثر تفصیال بشأن المحتوى الدقیق 

AMET و B3-AMET  رات بشأن هذه اعتبا ورقات عمل منفصلة تعالج یتّم تقدیمضمن إطار البند الثاني من جدول األعمال و
 ).MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6و MET/14-WP/24|CAeM-15/Doc. 24المسائل (

بین المتبادلة یمكن ایالء مزید من االعتبار للعالقات  "،AMETبدون النظر في جمیع تفاصیل "وحدات  ٣- ٢
والوحدات التي  )SWIM(والوحدات ذات الصلة بإدارة المعلومات على صعید المنظومة الوحدات ذات الصلة باألرصاد الجویة 

وهنا أیضا نوّد الرجوع إلى ورقة المعلومات  تساهم بصورة مباشرة في مجاالت تحسین األداء التشغیلي التي تّم التعّرف إلیها.
MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 سیة التي ینبغي النظر فیها.وحدة حزم التحسینات الرئی تشیر إلى التي 

، في معظم الحاالت، تحسینات على "النظام" قائمة بذاتها ستؤّدي من حیث طبیعتها AMETال تمّثل وحدات  ٤- ٢
حّسن مالمنافع المباشرة في مجال السالمة للوعي الفضال عن  )AMT(إلى تحسینات تشغیلیة مباشرة على إدارة الحركة الجویة 

هو تحسین صنع القرار التشغیلي من خالل إدماج معلومات األرصاد  AMETوفي حین أّن الهدف من وحدات  بالحالة.
كفاءة الطیران والنظام ستتأتى عن یعابیة و تالجویة، إال أّن اآلثار الرئیسیة على النواحي المرتبطة باألداء مثل القدرة االس

حدات التي تتطّرق إلى المسار وٕادارة التدفق أو و األرصاد الجویة في ال استیعاب ومعالجة واستخدام (بصورة محّسنة) معلومات
 ، على سبیل المثال.التتابع على المدرج

بالنسبة  بالغة األهمیةبتبعیات التي تّم التعّرف إلیها  AMETوحدات  تنفیذ تمّتعیوبنتیجة هذه العالقة المتبادلة  ٥- ٢
. ویمكن تحسین )SWIM(ووحدات إدارة المعلومات على صعید المنظومة  إلى عدد من الوحدات ذات توّجه تشغیلي أكثر

المفّصلة في وصف وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران لتحسین ضمان بالغة األهمیة اإلشارة إلى هذه التبعیات 
یة العمومیة لالیكاو الصادر عن الدورة الثامنة والثالثین للجمع ١١- ٣٨القرار  مقاصدحصول تطّور األرصاد الجویة وفق 

وباالتساق مع االستراتیجیة الواردة في الخّطة العالمیة للمالحة الجویة على غرار ما هو مقترح في مشروع التوصیة الوارد في 
 .MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4ورقة العمل 
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 .AMETومن شأن الوصف المحّسن لمواطن الترابط دعم التخطیط واإلدارة المفّصلین لتطورات وحدات  ٦- ٢
 هي التالیة: AMETالرئیسیة التي تّم تحدیدها لألنشطة ذات الصلة بوحدات  والشروط المسبقة

 ؛AMETتحدید شروط المستخدم لدعم تطویر وحدات   )أ 

 ؛)SWIM(إدارة المعلومات على صعید المنظومة متسقا مع  AMETیجب أن یكون تطویر وحدات و   )ب 

وتوقیتها بوضوح وفق حاجات مجاالت التحسین  AMETینبغي أن یتّم تحدید أولویات تطویر وحدات و    )ج 
  التشغیلي.

ساهم وهي بذلك ست AMETوینبغي الوفاء بهذه الشروط المسبقة التي تّم تحدیدها على مستوى إدارة تطویر وحدات   ٧- ٢
في نهج التطویر العام لتطبیق مفهوم "المجال الجوي الواحد". وهذا یكفل تطویر قدرات معلومات األرصاد الجویة  إلى حّد بعید

  مستقبال والخدمات المقّدمة وفقا لتوقعات الزبائن، على صعیدي جودة الخدمة والكفاءة من حیث التكلفة.
من خالل اإلرشادات الواضحة بشأن  ومن المفهوم أّن عددا من المسائل التي نوقشت یمكن حّلها جزئیا ٨- ٢

. ویحظى هذا النهج بالدعم AMETأنشطة التطویر ذات الصلة بوحدات  ، كل على حدة،ُتدار وفقها الطریقة التي ینبغي أن
وهو یشّكل جزءا ال یتجزأ من ورقات عمل منفصلة تعالج االعتبارات ذات الصلة بالمسائل المناقشة في ظّل البند الثاني من 

  األعمال.جدول 
إّال أّن هذه المقاربة أحادّیة الجانب في حین أّن االعتبار الرئیسي لهذا االجتماع ینبغي أن یتعّلق بالطریقة  ٩- ٢

المساهمة بصورة مشتركة في تحسینات األداء التشغیلي وبلوغ أهداف "المجال  التي یمكن وفقها لجمیع أصحاب المصلحة
متوّقع یتطّلب دعم قدرات األرصاد الجویة، یتعّین على اإلطار العالمي للتطویر والتنفیذ الجوي الواحد". وبما أّن هذا التحّسن ال

  وتحدیدها.اإلقرار بهذا الترابط وبالتبعیات ذات الصلة فیه 
تعریف محّسن لمقتضیات معلومات األرصاد الجویة ألغراض وبناء على ما تقّدم، ُیقترح أن تنظر االیكاو في  ١٠- ٢

. AMETفضال عن تلك المتعّلقة بوحدات  ASBUللسلسلة الكاملة لوحدات ة العالمیة للمالحة الجویة و التحدیث المخطط للخطّ 
ما من شأنه إقامة الرابط بین التحسین التشغیلي وأسالیب تمكین األرصاد الجویة  AMETویمكن ربط هذه المقتضیات بوحدات 

إدارة المعلومات على صعید داء التشغیلي والوحدات ذات الصلة ببین مجاالت تحسین األذات األهمیة البالغة التبعیات إلدارة 
وكنقطة انطالق، یمكن لالجتماع أن ینظر في اقتراح أن تقوم االیكاو باستخدام المرفق  .AMETووحدات  )SWIM(المنظومة 

 كمرجع أولّي لتحدید تلك التبعیات. MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1(ب) بورقة المعلومات 

 االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة:ى دعیُ  ١١- ٢

تحدیث الخّطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم التحسینات في  – x/١التوصیة 
حزم من  AMET التبعیات بین وحدات تُبّینمنظومة الطیران بحیث 

  والوحدات األخرى التحسینات في منظومة الطیران
  ُتدعى االیكاو للقیام بما یلي: أن

بین مجاالت ذات األهمیة البالغة  وٕادارة مواطن التبعیات والترابطأن تحّسن فهم   )أ 
إدارة المعلومات على صعید بتحسین األداء التشغیلي والوحدات ذات الصلة 

الوارد وصفها في الخّطة العالمیة للمالحة  AMETووحدات ) SWIM(المنظومة 
 الجویة وحزم التحسینات في منظومة الطیران؛

إلى تحدید  AMETبواسطة ضمان وجوب استناد األنشطة ذات الصلة بوحدات و   )ب 
 ؛AMET ڊِ مقتضیات معلومات األرصاد الجویة من الوحدات غیر ذات الصلة 
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هذا المبدأ األساسي في أّول عملیة تحدیث متوّقعة للخّطة العالمیة  تُبّین أنو    )ج 
ستناد إلى التبعیات الواردة للمالحة الجویة وحزم التحسینات في منظومة الطیران باال

  .MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1في المرفق (ب) بورقة المعلومات 
كان اعتبار أّن مستوى فهم وتفصیل مقتضیات معلومات األرصاد الجویة  في قد یرغب المجتمعونو   ١٢- ٢

إعداد الطبعة الرابعة من الخّطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم التحسینات في  لدىالنضج الكافي،  یفتقر إلى
مع مختلف  مخصصة واُتخذ القرار بجمع مختلف التطورات المتوقعة B2-AMETوحدة منظومة الطیران، لتحدید 

  .)Block-3(الثالثة ضمن الحزمة  التواریخ البارزة المتوسطة األمد
التطورات المتوقعة فیما یتعّلق بإدارة المسارات وٕادارة المعلومات ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن  ١٣- ٢

ستفرض من حیث طبیعتها شروطا إضافیة وتستلزم المزید من التطورات في  )Block-2(ضمن الحزمة الثانیة 
التطورات  بدال من االعتقاد بأنّ  B2-AMETمیدان األرصاد الجویة. وبالتالي فمن المنطقي أكثر تعریف وحدة 

ستكون كافیة لتلبیة جمیع التطورات األخرى ضمن الحزمة الثانیة  )Block-1(لحزمة األولى على ا الُمدخلة
)Block-2( انتظار الحزمة الثالثة من  والتمكن)Block-3(.  
لجمیع تطورات قدرات األرصاد  كمعلم مرجعي B2-AMETوبالتالي ُیقترح النظر في إدماج وحدة  ١٤- ٢

؛ السیما في سیاق )Block-2(حسین األداء التشغیلي ضمن إطار الحزمة الثانیة الجویة التي تدعم مجاالت ت
ضمن الحزمة الثانیة من شأنها توفیر  AMETلتطورات الحزمة الثانیة. كما أّن وحدة  تمكین المشاركة في الجو

التشغیلیة المحّددة  األهدافآلیة إضافیة لرصد وٕادارة التقّدم العالمي بشأن قدرات األرصاد الجویة بالمقارنة مع 
  .٢٠٢٣على الصعید العالمي لعام 

 االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة:ى دعیُ و  ١٥- ٢

  )Block-2ذات صلة بالحزمة الثانیة ( AMETإدماج وحدة  – x/١التوصیة 
  بما یلي: ،بالتنسیق الوثیق مع المنّظمة العالمیة لألرصاد الجویة ،تقوم االیكاو أن  
أن تحّدد قدرات األرصاد لجویة المطلوبة لدعم التحسینات التشغیلیة ذات الصلة   ) أ

العملیات إلى المشاركة الجدیدة في الجو بسّیما بالنظر ، )Block-2(بالحزمة الثانیة 
 ؛التعاونیة إلدارة الحركة الجویة

 )Block-2( الحزمة الثانیةب ذات صلة AMETوأن تنظر في إدراج إدماج وحدة   ) ب
للخّطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم التحسینات في  تحدیث متوّقع أّول من كجزء

  منظومة الطیران.

  االجتماعالمعروض على  اإلجراء - ٣
 دعى االجتماع إلى ما یلي:یُ  ١- ٣

  ؛بمضمون هذه الورقةًا ط علمیحأن ی  ) أ
 نظر االجتماع.على  تینالمعروض تینالتوصی ينظر في اعتماد مشروعأن یو   ) ب

 —انتهـى  —


