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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
تعزیز معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل   : ٢-٢

من حزم التحسینات في  B1-AMET(بما في ذلك الوحدة  ٢٠١٨التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 
  منظومة الطیران)

  وي المتغیرةتطور توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة في بیئة النقل الج

والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبیة  ؛١إیطالیا نیابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه ورقة مقدمة من(
  )الوالیات المتحدةو األعضاء في الیورو كونترول؛  ؛٢للطیران المدني

  الموجز التنفیذي
هناك دعم مبدئي لتطور النظام العالمي الحالي لتوقعات المنطقة ومراقبة البراكین على الطرق 

 االنبعاثاتالفضائیة ومعلومات  طقس الفضاءالجویة الدولیة وكذا لزیادة تطویر خدمات معلومات 
 بید أن .االشعاعیة والسحاب الكیمیائي وغیر ذلك من خدمات معلومات الظواهر الجویة الخطرة

ألغراض الطیران في  هناك حاجة إلى النظر في الحالة العامة لتطور خدمات األرصاد الجویة
سیاق بیئة النقل الجوي المتغیرة. وینبغي التركیز على إعداد إطار لتوفیر خدمات األرصاد الجویة 

على خدمة المنتفعین من  على األصعدة المحلي ودون اإلقلیمي واإلقلیمي واألقالیمي والعالمي قادرٍ 
نظم الحركة بمستخدمي المجال الجوي وعملیات الطیران ومختلف  ىمختلف األوساط مثل فراد

اإلطار على إتاحة تبادل معلومات األرصاد  هذا الجویة/ إدارة الحركة الجویة. ویتعین تأمین قدرة
ومتناسب ومرن من حیث الجویة باالستناد إلى األداء على نحو فعال من حیث التكلفة ومأمون 

من الخطة العالمیة للمالحة الجویة  ١رقم  كتلةاالستخدامات التشغیلیة ویستجیب للغرض من ال
  وغیر ذلك من األغراض.

  .٣الفقرة یرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في 

 مقدمةال -١

التي تشترك في تقدیمها أمانتا االیكاو  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 تتصل هذه الورقة بورقة العمل ١- ١
والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وتتناول االحتیاجات على المدى المتوسط من خدمات األرصاد الجویة ألغراض المالحة 
 الجویة الدولیة. ویمكن للدول والمنظمات التي قدمت ورقة العمل هذه أن تؤید من حیث المبدأ التوصیات المقترحة في ورقة

لضمان ر عنها المناقشات اإلضافیة فالنتائج التي ستس وٕان كان ذلك یتوقف على MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6العمل 

__________________________________________ 
ومالطـا وهولنـدا وبولنـدا الجمهوریـة التشـیكیة والـدانمرك واسـتونیا وفنلنـدا وفرنسـا وألمانیـا والیونـان وهنغاریـا وایرلنـدا وایطالیـا والتفیـا ولتوانیـا ولكسـمبورج النمسا وبلجیكا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص و  ١

 ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا واسبانیا و السوید والمملكة المتحدة. لوالبرتغا
والنرویج وسان مارینو وصـربیا وسویسـرا وجمهوریـة مقـدونیا الیوغوسـالفیة السـابقة وتركیـا  وجمهوریة مولدوفا وموناكو ومونتینیجر ألبانیا وأرمنیا وأذربیجان والبوسنة والهرسك وجورجیا وأیسلندا و  ٢

   وأوكرانیا.
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فق الكامل بین هذه التوصیات وجمیع األهداف المتوخاة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة والمحددة في قرار الجمعیة االتو 
  .١١- ٣٨العمومیة 

  مناقشة ال -٢
تدعو إلى "إدماج  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6لوحظ بصفة عامة أن معظم التوصیات المقترحة في الوثیقة  ١- ٢

وینبغي إجراء مناقشة االعتبارات  .النظم أو الخدمات المحددة في البیئة المستقبلیة إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة"
المحددة الخاصة بجوانب اإلدماج هذه ذات الصلة بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة، باتباع نهج شمولي إزاء التطور العام 

 من جدول ٣والتي یعتزم مناقشتها في إطار البند  (SWIM)على نطاق المنظومة  لألرصاد الجویة نحو بیئة إدارة المعلومات
  األعمال.

والتوصیة المقترنة بها والتي یقترح  MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9الوثیقة  من ١-٢ویالحظ أیضا أن الفقرة  ٢- ٢
. وینبغي، من معلومات األرصاد الجویة دعما للعملیات القائمة على المسار"ب، تتناول مسائل تتصل "٣معالجتها في إطار البند 

 .B1-AMETوالسیما الوحدة  AMETوحدات منظور التوحید، مناقشة هذا الموضوع في سیاق 
واستنادا إلى هاتین المالحظتین، یقترح إجراء المناقشات بشأن معلومات األرصاد الجویة دعما للعملیات القائمة على  ٣- ٢

ى من جدول األعمال. عالوة على ذلك، هناك حاجة إل ٢لبند با المسار باعتبار الموضوع جزءا ال یتجزأ من المداوالت الخاصة
ٕالى من حزم التحسینات في منظومة الطیران و  B1-AMETذات الصلة بالوحدة  (SWIM)ببرنامج  الجوانب الخاصة ةمناقش

 ألعمال.من جدول ا ٣في التوصیات المحتملة، باعتبار تلك المناقشة جزءا ال یتجزأ من المداوالت الخاصة بالبند  تالب
المقدمة من الدول والمنظمات صاحبة ورقة العمل هذه،  MET/14-WP/23|CAeM-15/Doc. 23وكما ذكر في الورقة  ٤- ٢

الحالیة في  الخدماتوالخطة العالمیة للمالحة الجویة یركزان على الحاجة إلى تطویر  ١١-٣٨فإن قرار الجمعیة العمومیة 
العالمیة الزمة لتیسیر تعزیز  الخدماتاتجاه مجموعة من األحكام العالمیة تتسم بفعالیة التكلفة والتناسب والمرونة. وهذه 

منظومة الطیران ورفع العوائق (المحتملة) أمام كفاءة الطیران في المستقبل وأمام تحقیق مكاسب بیئیة تتیح للدول ایجاد حلول 
 عالمیا. البینيالتشغیلیة الخاصة مع ضمان قابلیتها للتشغیل  اتیاجاتهمحددة تراعي اح

في اتجاه التركیز على  الخدماتالجویة، تطور تلك  باألرصاداالیكاو الخاصة  خدماتویقتضي ذلك أیضا، في سیاق  ٥- ٢
األرصاد  خدماتمستقبلیة من ال نواعالمواصفات الفنیة لألوترجمة وتجهیز وتعمیم األداء والبحث عن الوسائل المناسبة إلعداد 

الجویة. وقد لقى هذا التوجه نحو التطور تشجیعا قویا من عدد من الهیئات اإلداریة لالیكاو ینعكس في الخطة العالمیة للمالحة 
 الجویة.

 ابالتزاماتهكیفیة وفاء الدول  عالجالمتطورة الخاصة باألرصاد الجویة یجب أن ت الخدماتمن المهم التسلیم بأن هذه  ٦- ٢
فیما یخص توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة وطریقة تنظیمها وتشغیلها بحیث تتسم بكفاءة التكلفة والتناسب والمرونة 

 وكذا كیفیة تمویل تلك الخدمة على نحو عادل.
نظم ووظائف  الستحداثهناك مسوغات عدیدة  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6ووفقا لما ورد في ورقة العمل  ٧- ٢

خدمة المالحة الجویة الدولیة. لللمراقبة دعما للنظام العالمي لتوقعات المنطقة ومراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة 
والمعروف أن تلك الوظائف أنشئت في المقام األول على أساس أن عددا محددا فقط من الدول هي التي تملك القدرة على 

 . لن یحقق الكفاءة بناء تلك القدرات لكل دولة على حدةاحتیاجات المنتفعین؛ وٕان لتلبیة  توفیر الخدمات
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عدد  رفي المستقبل حیث یسهل الحصول على المعلومات وحص وینطبق هذا الرأي أكثر في بیئة إدارة المعلومات ٨- ٢
. ویتعین على مقدمي النظریة من الناحیة التي یتعین علیها دعم المالحة الجویة الدولیة في فئة قلیلة مصادر المعلومات

الخدمات المحلیین، في النظام المعاصر، توفیر المعلومات ذات الصلة بالنظر إلى القیود التي تفرضها النظم والمبادئ الساریة 
في حقل تبادل المعلومات. بید أن نظم المعلومات في المستقبل ستقتضي توفیر معلومات األرصاد الجویة على نحو متسق 

وقابل للتشغیل البیني وفعال من حیث التكلفة بحیث یخدم الرحالت في مراحلها كافة بصرف النظر عن مكان وجود  ومتناغم
 مقدم الخدمات أو المنتفع. وعلى االیكاو أن تنظر فیما إذا كانت األحكام الساریة ال تزال تفي بتلك المقتضیات.

 ااقتراحاتهلدعم  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6في الوثیقة جة التي ساقتها األمانة العامة ونحن نتفهم تماما الحُ  ٩- ٢
أن اقتراح تحسین  إلى خطار بأحوال مناخیة خطرة معینة. وتشیر الدول والمنظمات صاحبة هذه الورقةبإقامة نظام إقلیمي لإل

توفیر خدمات المعلومات بشأن "األحوال المناخیة الخطرة" مقترح غایة في األهمیة لسالمة الرحالت والمالحة الجویة الدولیة 
 بصفة عامة.

بشكل جلي  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6من الورقة  ٦-٥- ٢والتوصیة الواردة في الفقرة  ٥-٢تتناول الفقرة  ١٠- ٢
. وتحظى اله؛ ولكنهما تركزان على توفیر خدمات المعلومات المتصلة بالظواهر الجویة الخطیرة فحسبأع عناصر المناقشة

الخاصة بتلك  الخدماتوالخطط الرامیة إلى تطویر  تواالستراتیجیاالتوصیة بالتأیید، من حیث المبدأ، بما في ذلك المفاهیم 
غیر أن أهداف الخطة . MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6لورقة الظواهر الجویة الخطرة المبینة في المرفقین (ب) و(ج) با

ضمنیة لتوفیر معلومات األرصاد الجویة في وحدات حزم و العالمیة للمالحة الجویة وما یقترن بها من مقتضیات صریحة 
التحسینات في منظومة الطیران تتجاوز توقعات األحوال الجویة الخطرة. وتود الدول والمنظمات التي قدمت هذه الورقة أن تحث 

نطاق الكامل للخدمات االیكاو على مناقشة أحكام منقحة أو جدیدة بشأن األرصاد الجویة واصدر توصیات بشأنها، مع مراعاة ال
 الالزمة لتحقیق األهداف المتوخاة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة.

ن العملیات القائمة على المسار واتخاذ القرارات بشكل تعاوني على صعید المطارات والشبكات وعملیات الهبوط/ إ ١١- ٢
مناقشة تطور توفیر  النظر فیها في سیاقسوف تقتضي معلومات موحدة بشأن األرصاد الجویة، البد من  المستمرالصعود 

 .B1-AMETوحدة اإلطار الزمني للمعلومات األرصاد الجویة ألغراض الوفاء ب
لدى تحدید مواقیت تطبیق األحكام الخاصة بخدمات معلومات األرصاد الجویة عبر مختلف المراحل التشغیلیة (حالة  ١٢- ٢

ب) إلى النقطة (ج) في الدولة (د) ونظم الحركة الجویة/ كیانات إدارة یر رحلة من النقطة (أ) في الدولة (ُیسخطط و یُ منتفع 
فإن مستخدمي هذه المعلومات سیجدون أنفسهم أمام طائفة متنوعة من منتجات  ،الحركة الجویة التي تساند هذا المنتفع)

من منظور المنتفعین وجهات  األرصاد الجویة من مصادر مختلفة وتستند إلى قدرات متباینة في مجال األرصاد الجویة. ویجب
الدعم المشغلة لنظم الحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة أن تكون هذه المعلومات كلها متسقة ومتناغمة كي تفي بالمقتضیات 
المزمع استحداثها لتیسیر تحسین المجاالت التشغیلیة للخطة العالمیة للمالحة الجویة. فمن شأن اعتماد "نهج موحد" في توفیر 

معلومات الطیران/ منطقة دمات معلومات الطیران تأمین االتساق والتناغم في معلومات االرصاد الجویة دعما إلدارة أقالیم خ
 وهي إدارة شبكة معلومات الطیران/ مناطق المراقبة، ،بعد تجمیعها المراقبة وفي إدارة أقالیم معلومات الطیران/ مناطق المراقبة

 ومرحلة أثناء الطریق من الرحلة، ومرحلة الصعود/ الهبوط من الرحلة، أو أي عملیات أخرى للنقل الجوي شاملة القطاعات.
قد تكون هناك، في نهایة المطاف، تباینات بین الحالة الراهنة والمرتقبة لقدرات توقع األحوال الجویة ورصدها من  ١٣- ٢

لكل رحلة  ٣بالتناغم واالتساق من مرحلة أثناء الطریق إلى مرحلة أثناء الطریقتسم ت الجودة جهة واشتراط توفیر معلومات عالیة
__________________________________________ 

 .یشار إلیها أیضا بعبارة "من المنعطف إلى المنعطف"؛ مما یبین أن عملیات المطار مثل "الدوران" قد روعیت ٣
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بیانات عالیة سوف تنطوي العلى حدة من جهة أخرى. ومع ذلك فإن الرصد المحلي في مطار معین یتطلب قدرة محلیة. و 
یتعلق بتوفیر الخدمة داخلیا، وذلك من  مكونٍ على توقع الریاح تیسیرا لعملیات الهبوط المستمر، على األرجح،  بشأنالدقة 

إضفاء االتساق والتناغم الثابتین بین هذه المعلومات ومعلومات توقعات  كما أنخالل مدة زمنیة معینة في المستقبل المنظور. و 
النسبة ب لبعض الوقت تحدیات یطرحعلى سبیل المثال، لدعم مرحلة أثناء الطریق من الرحلة  ٣٥٠الریاح على مستوى الطیران 

 لدوائر األوساط الجویة.
أن ینصب أساسا على تأمین كفاءة التكلفة أقصى ما یمكن في إعداد  ید أن اهتمام جمیع الجهات المعنیة یجبب ١٤- ٢

واستخدام وتشغیل معلومات األرصاد الجویة المتناغمة والمتسقة دعما ألهداف الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وبناء علیه، 
أحكام االیكاو حول المعلومات القائمة على األداء التي تتسم بفعالیة التكلفة والمأمونة والمتناسبة والمرنة  ینبغي أن تتمحور

والطیعة في االستخدامات التشغیلیة. ویتعین على الدول أن تفي بهذه المقتضیات التي ستصدر عن االیكاو. وبوسع الدول، أن 
مقدمي ل یحتوتمتطلباتها التشغیلیة، مع الحفاظ على قابلیتها للتشغیل البیني، تستند إلى هذه األحكام في إیجاد حلول تلبي 

 الخدمات أن یكونوا في مستوى تطلعات المنتفعین.
تطورا متناسبا إلطار تقدیم خدمات  تتوقععتبارات أعاله، لالالمنظمات المقدمة لهذه الورقة، ومراعاة و ن الدول إ ١٥- ٢

تحویل اإلطار الحالي إلى إطار من شأنه أن یحقق األهداف المعلنة للخطة العالمیة  في األرصاد الجویة تتمثل أول خطوة فیه
هذا التحول جمیع العالقات التفاعلیة بین الخدمات المزمع توفیرها ومستهلكي تلك الخدمات  ریسینبغي أن یو للمالحة الجویة. 

یر معلومات األرصاد الجویة على األصعدة المحلي فضال عما یقترن بذلك من توزیع للمسؤولیات. وال یقتصر ذلك على توف
الحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة محلیا وٕانما یشمل  نظمودون اإلقلیمي واألقالیمي والعالمي ألغراض خدمات أو وظائف 

غراض خدمة أو األصعدة المحلي ودون اإلقلیمي واإلقلیمي واألقالیمي والعالمي أل أیضا توفیر معلومات األرصاد الجویة على
 الحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة. نظموظیفة 

الحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة على المستوى األقالیمي واإلقلیمي ودون  لنظمویعد استحداث خدمات أو وظائف  ١٦- ٢
فقا للخطة العالمیة للمالحة اإلقلیمي عنصرا اساسیا من مختلف البرامج اإلقلیمیة لتحسین إدارة الحركة الجویة المزمع تنفیذها و 

الجویة. وسیقتضي ذلك إجراء استعراض متعمق لمختلف االلتزامات الواقعة على عاتق الدول ومقدمي خدمات (األرصاد 
خدماتهم. عالوة على ذلك، من الصعب أصال تحدید موقع المبادرات المتصلة بخدمات الحركة  الجویة) فیما یتصل بتوفیر

"، ضمن األحكام الحالیة النائيالجویة التي تسعى إلى توحید الخدمات داخل إقلیم دولة، مثل "مفهوم البرج  الجویة/ إدارة الحركة
 المنظِّمة لخدمات األرصاد الجویة، وبالتالي فهناك حاجة إلى تغییرها.

رسِّخ مفهوم وجود یُ إن هذا االستعراض لكیفیة جعل توفیر خدمات األرصاد الجویة محلیا وٕاقلیمیا وأقالیمیا وعالمیا  ١٧- ٢
مستخدمي المجال الجوي، وعملیات شركات الطیران وشتى وظائف  ىمثل فراد ،دوائر للمنتفعین على مختلف المستویات

الحركة الجویة یتوافق مع األهداف المبینة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة. ومن  إدارةالحركة الجویة/  نظم وخدمات
مناسب بین األدوار والمسؤولیات في مجال خدمات األرصاد الجویة بحیث یتسنى  أن إقامة توازنالعناصر األساسیة في هذا الش

ومؤسسات متعددة، ویسهم في  ةلمقدمي تلك الخدمات أن یوفروها مما یلبي احتیاجات المنتفعین الموزعین على مناطق جغرافی
 ویة.تحقیق األهداف العامة المتوخاة من المنظمة العالمیة للمالحة الج

وبناء علیه فإن االیكاو مدعوة إلى مساعدة الدول في العمل معا بشكل أوثق على معالجة جوانب توفیر خدمات  ١٨- ٢
شیكاغو التي تنص على أنه "لیس في أحكام هذه  ةمن اتفاقی ٧٧معلومات األرصاد الجویة وٕاعمالها بما یتماشى مع روح المادة 

 ،ثر من إنشاء هیئات لالستثمار المشترك أو مؤسسات استثمار دولیة للنقل الجوي"االتفاقیة ما یمنع دولتین متعاقدتین أو أك
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هداف المحددة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة وخدمة للعدید من دوائر المنتفعین ومختلف بیئات خدمات ألتحقیقا لوذلك 
ما على الصعید إ اریة التي تتیح للدول الوفاء بالتزاماتهالحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة. ویشبه هذا الحكم أحكام االیكاو السا

وهناك مجموعة من أفضل الممارسات تم  الوطني أو عبر الحدود أو إزاء دول متعددة أو على مستوى إقلیمي، حسب الحاجة.
تطویرها في أوروبا لتحقیق أهداف مجموعات المجاالت الجویة الوظیفیة للسماء األوروبیة الموحدة (تجمیع المجاالت الجویة 

ورقة تعتبر بمثابة خطوات أولیة في اتجاه عملیة التطویر هذه. وتبلغ و استنادا إلى الحركة ولیس بالضرورة إلى حدود الدول) 
 (SIGMET)االجتماع عن أنشطة تنسیق نشرات الظواهر الجویة الخطرة  MET/14-WP/12|CAeM-15/INF. 12المعلومات 

على فریق  بهاعرضت المنهجیة الخاصة التي ، و تشمل النمسا وبلجیكا وفرنسا والمانیا وایرلندا ولكسمبورغ وهولندا وسویسرا
 ظر فیها.الخبراء المقترح التابع لالیكاو بغیة الن

أن تعترف باألعمال المهمة التي أنجزها مختلف الخبراء واالیكاو  ،وتود الدول والمنظمات صاحبة هذه الورقة، أیضا ١٩- ٢
فیما یتصل بتحدید مختلف المفاهیم وٕاعداد شتى خرائط الطریق واالستراتیجیات والخطط لزیادة تطویر األنظمة العالمیة لتنبؤات 

المشعة والسحب  تن على الطرق الجویة الدولیة، واألحكام المتصلة بطقس الفضاء واالنبعاثاالمنطقة وأنشطة رصد البراكی
قیم المواد التي تتضمنها المرفقات (أ) الخاصة بالظواهر الجویة الخطرة األخرى. وتُ الكیمائیة السامة وكذا األحكام 

-MET/14-IP/3|CAeM، وكذا ما یرد في الورقات MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 العمل (ج) بورقة(ب) وو

15/INF. 3 و  MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 و MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5 ساس لتطویر مختلف األمن معلومات
 .كاماألنظمة واألح

  وتجدر المالحظة، من هذا المنظور، إلى أن المعلومات الواردة في مرفقات ورقة العمل ٢٠-٢
  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 في ورقات المعلومات المشار إلیها قد تخضع للتغییر بمساهمة من مختلف

التي تتضمن معلومات  MET/14-IP/13|CAeM-15/INF. 13أصحاب المصلحة المعنیین. وهناك إحاالت إلى الورقة 
وأنشطة رصد البراكین على الطرق ر األنظمة العالمیة لتنبؤات المنطقة یإضافیة ستنظر فیها االیكاو لدى زیادة تطو 

المشعة والسحب الكیمائیة السامة وكذا األحكام  تالجویة الدولیة واألحكام المتصلة بطقس الفضاء وباالنبعاثا
 الخاصة بالظواهر الجویة الخطیرة األخرى.

وقشت أعاله لالزمة إلعمال المسائل التي ناأن األنشطة  من االعتبار الواجب للتأكد يلینبغي لالیكاو أن ُتو  ٢١-٢
. وبالتالي ینبغي أن "تتجسد" معظم األنشطة الضروریة المبینة ١-تیسر التحسینات التشغیلیة المحددة في الحزمة 

ابتداء من  ١-في هذه الورقة في نتائج ناضجة تساعد أصحاب المصلحة في تنفیذ التحسینات ذات الصلة بالحزمة 
 .٢٠١٨عام 

   التالیة:االجتماع أن یصیغ التوصیة یرجى من  ٢٢- ٢

استعراض إطار توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة  – x/٢التوصیة 
األهداف المتوخاة من الخطة العالمیة للمالحة  سبحیث یعك

  الجویة
  تحث االیكاو على القیام بما یلي:

استعراض "إطار توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة" الوارد في الملحق   )أ 
مع مراعاة االحتیاجات  الجویة للمالحة الجویة الدولیةخدمة األرصاد  - الثالث

الناشئة للمنتفعین، بما في ذلك خدمة الحركة الجویة/ إدارة الحركة الجویة، بغرض 
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تقدیم معلومات متسقة ومتناغمة عن األرصاد الجویة من مرحلة أثناء الطریق 
المتوخاة من حتى مرحلة أثناء الطریق بالنسبة لكل رحلة دعما لألهداف العامة 

 ؛الخطة العالمیة للمالحة الجویة
الالزمة، على أساس إمكانیة تقدیم خدمات  االنتقالیةإعداد خارطة طریق للمرحلة   )ب 

األرصاد الجویة على الصعید المحلي ودون اإلقلیمي واإلقلیمي واألقالیمي 
لى والعالمي، وٕامكانیة استخدام أوساط المنتفعین لتلك المعلومات في عملیاتهم ع

 ؛المستوى المحلي ودون اإلقلیمي واألقالیمي والعالمي
، ٢٠١٦التأكد من أن عملیة االستعراض، التي ینبغي أن تستكمل بحلول عام   )ج 

 :حیثتمثل جهدا مشتركا من 
مراكز مراقبة البراكین على الطرق و تطویر النظم العالمیة لتنبؤات المنطقة  - ١

بعاثات نعن طقس الفضاء وا الجویة الدولیة واألحكام الخاصة بالمعلومات
 المواد المشعة في الجو؛

 خطار بأحوال جویة خطیرة معینة أثناء الطریق؛إقامة نظام إقلیمي لإل - ٢
دعم معلومات األرصاد الجویة للعملیات القائمة على المسار بصفة عامة  - ٣

 واتخاذ القرارات بشكل جماعي في المطارات وعلى صعید الشبكات؛
دول بشأن كیفیة الوفاء بالتزامات االیكاو في سیاق إعداد مواد إرشادیة لل - ٤

خدمات األرصاد الجویة على الصعید المحلي ودون اإلقلیمي واإلقلیمي 
 واألقالیمي والعالمي؛

، على MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6تعدیل التوصیة المقترحة في الورقة   )د 
 هذا األساس.

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :ن یقوم بما یليیرجى من االجتماع أ ١- ٣

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

 -انتهى-


