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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧،  لیامونتر
 

 المسائل المؤسسیة :٤البند رقم 
 المسائل المؤسسیة األخرى :١-٤

  
  اتخدم تقدیمالمؤهالت لمراقبة 

  لطیرانلاألرصاد الجویة 
  )الوالیات المتحدة األمریكیةمن (مقدمة 

  الملخص
لطیران الواردة في الوثیقة لخدمة األرصاد الجویة  تقدیمالتوصیة المقترحة لمراقبة هذه الورقة  تدرس

MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10،  والتوصیات الدولیة  القیاسیة في إطار القواعدوتضعھا
المنطبقة على ُنظم إدارة السالمة. ویرد  اإلجراء  إدارة السالمة —التاسع عشر  ملحقال فيالمرعیة 

  .١-٣المعروض على االجتماع في الفقرة 

 مقدمةال -١

أّن بالدول  أن تضمنالحاجة إلى النظر في ، MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 ورقة العملتقترح  ١- ١
في  مؤهالت تخصصیةلطیران یتمتعون بما یلزم من لاألرصاد الجویة  اتالموظفین الذین یضطلعون بمهام مراقبة السالمة لخدم

 :كما یليلتوصیة ا صیاغةإلى  االجتماع MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10وتدعو الوثیقة  .مجال األرصاد الجویة للطیران

  مراقبة توفیر خدمات األرصاد الجویة – X/٤التوصیة 
  لطیرانل  

األرصاد  اتخدملمهام مراقبة السالمة  یؤدونالموظفین الذین  تأهیلالدول على ضمان  االیكاو ثُّ تحُ أن 
  .كتخصص فنيلطیران فیما یتعلق باألرصاد الجویة ل بشكل كافٍ  الجویة للطیران

والتوصیات الدولیة للملحق التاسع  القیاسیة مع القواعد قضوقد تحمل هذه التوصیة في طیاتها عناصر قد تتنا ٢- ١
 توفر هذه الورقة حًال لهذه المسألة. ، لذلكعلى ُنظم إدارة السالمةالمنطبقة  إدارة السالمة —عشر 
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  المناقشة -٢
 على ما یلي: ٢- ٣یُنص الملحق التاسع عشر في الفقرة  ١- ٢

 .)١على كل دولة أن تنشئ وتنفذ نظاما لمراقبة السالمة بموجب المرفق (:  مراقبة الدولة للسالمة   ٢- ٣
 على ما یلي : )١التذییل ( من ١- ٤في الفقرة  ینص الملحق التاسع عشركما  ٢- ٢

یجب على الدولة أن تحدد الحد األدنى من المؤهالت الالزمة للموظفین الفنیین الذین یزاولون مهام    ١-٤
مراقبة السالمة، وتنص على التدریب األولي والمتكرر للحفاظ على أهلیتهم وتحسینها وصوال إلى المستوى 

  المنشود.
. أّما للحد األدنى من المؤهالت المطلوبةوضعها مسؤولة عن الدولة  أنّ  تاسع عشر علىالملحق ال ینص ٣- ٢

بإدراج هذه  الحد األدنى من المؤهالت وضعتقترح قصر مسؤولیة الدولة على و  MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10الوثیقة 
 ة.ین الذین یزاولون مهام مراقبة السالمضمن اختصاصات الموظف ألخیرةا
 تفترضولكن هذه التوصیة المقترحة  مزاولة نشاطاتها للمراقبة، ومن الطبیعي أن تقوم االیكاو بدعم الدول في ٤- ٢

توافق عالمي  أنه لم یتم تحقیق مابهذا المجال. و في الالزمة التخصصیة بأّن مراقبة السالمة ستتحسن بمجرد توافر المهارة 
من  األدنىلحق التاسع عشر على أّنه من واجبات الدول أن ُتحدد الحد األحكام في المتنص  ،لآلراء حول هذا االفتراض

 للموظفین الفنیین الذین یضطلعون بمهام بمراقبة السالمة. الالزمة المؤهالت
، ُیرجى من االجتماع أن ینظر في اعتماد التوصیة التالیة على نظرًا للمعلومات الواردة في هذه المناقشةو  ٥- ٢

  :MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10من الوثیقة  ٤- ٢- ٣في الفقرة أساس التوصیة الُمقترحة 

  خدمات األرصاد الجویة تقدیممراقبة  – X/٤التوصیة 
  لطیرانل

 األرصاد الجویة للطیران  اتالدول بأّن الموظفین الذین یضطلعون بمهام مراقبة السالمة لخدماالیكاو  تُبلغأن 
  :علیهم أنو التي تُقدمها الدولة 

سلطة األرصاد الجویة بین لمسؤولیات التنظیمیة لأّن ثمة تمییز ُیدركوا   )أ 
 فیما یتعلقتلك الدولة ل التابعُمقّدم الخدمات الجویة بین التابعة للدولة و 

  ؛مراقبة السالمةب
سلطة األرصاد الجویة الذین یضطلعون بمهام  لموظفي وأنه ال ینبغي  )ب 

األرصاد الجویة یكونوا بالضرورة مؤهلین في مجال مراقبة السالمة أن 
 للطیران.

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

  هذه الورقة؛ بالمعلومات الواردة فيعلما  یأخذأن   ) أ
 .الُمقترح ةأن ینظر في اعتماد مشروع التوصیو   ) ب

 - انتهى   -


