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 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

 القواعد والتوصیات واإلجراءات :٥رقم  البند

الطبعة  ،)xxxx) PANS-MET, Doc األرصاد الجویةالمقترحة،  إجراءات خدمات المالحة الجویة :٢-٥
 )٢٠١٩األولى (في موعد أقصاه عام 

وجاهز  تناسبيعام  كجزء من إطار "األرصاد الجویة-الجویةخدمات المالحة  إجراءات"
هیكلة أحكام األرصاد الجویة  ألرصاد الجویة وٕاعادةفي المستقبل لتوفیر خدمات االستخدام ل

  بصفة عامة

اللجنة األوروبیة في  األخرى الدول األعضاءمن ؛ و ١إیطالیا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه من ورقة مقدمة(
  )الوالیات المتحدةمن ؛ و (یوروكونترول) المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویةالدول األعضاء في من ؛ و ٢المدنيللطیران 

  الموجز
 الورقة فيالتوصیة المقترحة محددة من أجل توضح هذه الورقة عددا من االعتبارات الرئیسیة ال

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11  الورقة وMET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 عداد وثیقة إل
 إسهام كیفیة بشأن، بما في ذلك االعتبارات "األرصاد الجویة -خدمات المالحة الجویة إجراءات "

ناقش عددا من االعتبارات تتوضیح مفهوم "سلطة األرصاد الجویة". كما  فيإعادة الهیكلة المقترحة 
العالمیة خطة لفي اضمان التوافق التام مع األهداف المعلنة  لمن أجتوصیات ال لبلورةاإلضافیة 

االجتماع في  المعروض علىاإلجراء  ویرد. ١١-٣٨العمومیة رقم  لمالحة الجویة وقرار الجمعیةل
  .٣الفقرة 

 مقدمةال -١

من الورقة  ٥الفقرة ، و MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 من الورقة ٢-٢بالفقرة  هذه الورقةرتبط ت ١- ١
MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 ،ورقة بالعالمیة لألرصاد الجویة و  وأمانة المنظمة االیكاوبشكل مشترك من  ینقدمتالم

   MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11الورقتین  فيالواردتان  انفقرتتناقش الو  .MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7 المعلومات
 خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة - الثالثلحق إعادة هیكلة المى لإالحاجة  MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 و
 األرصاد الجویة -إجراءات خدمات المالحة الجویة وثیقة  ٕاعداد) و ]C3.1[ العالمیة لألرصاد الجویة منظمةلواللوائح الفنیة ل(
)PANS-MET( ، اتفاقیة شیكاغو.باألخرى مثلما جرى للعدید من المالحق 
-MET/14-WP/11|CAeM  الورقة التوصیة المقترحة فيبقوة  الدول والمنظمات التي تقدم هذه الورقة تدعمو  ٢- ١

15/Doc. 11  قدم هذه الورقة عددا من تباإلضافة إلى ذلك، و . األرصاد الجویة -خدمات المالحة الجویةإجراءات بإعداد وثیقة
إسهام الوالیات المتحدة، بما في ذلك كیفیة منظور منظور األوروبي و الاالعتبارات الرئیسیة التي تدعم التوصیة المقترحة من 

__________________________________________ 
ایطالیــا، و ایرلنـدا، و المجــر، و الیونـان، و فرنســا، و فنلنـدا، و اســتونیا، و الـدنمارك، و جمهوریـة التشــیك، و قبــرص، و كرواتیـا، و بلغاریــا، و بلجیكـا، و النمســا، و ألمانیـا،  ١
 والمملكة المتحدة. ،والسوید ،سبانیااو  ،سلوفینیاو سلوفاكیا، و رومانیا، و البرتغال، و بولندا، و هولندا، و مالطا، و لوكسمبورغ، و لیتوانیا، و التفیا، و 
صــربیا، و الجبــل األســود، والنــرویج، وســان مــارینو، و مونــاكو، و جمهوریــة مولــدوفا، و أیســلندا، و جورجیــا، و البوســنة والهرســك، و أذربیجــان، و أرمینیــا، و ألبانیــا،  ٢
 وأوكرانیا. ،جمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة، وتركیاو سویسرا، و 
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الواردة في  توصیةالتفصیل ة دازیقترح یُ توضیح أدوار ومسؤولیات سلطة األرصاد الجویة. أیضا، في إعادة الهیكلة المقترحة 
 خطة العالمیة للمالحة الجویةلفي الضمان التوافق التام مع األهداف المعلنة  MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 الورقة

)GANP( ١١-٣٨ العمومیة رقم وقرار الجمعیة. 

  مناقشة ال -٢

العمل على الحفاظ على  ساساً أهو  "الخطة العالمیة للمالحة الجویة عن  الناتج العام اإلطار من هدفالإّن  ١- ٢
تحقیق كفاءة  أماموالعمل على تحقیق مواءمة برامج تحسین إدارة الحركة الجویة وٕازالة العقبات  اوتعزیزهمنظومة الطیران 

برز بوضوح توعالوة على ذلك، فإن الخطة العالمیة للمالحة الجویة  ."الطیران في المستقبل والمكتسبات البیئیة بتكلفة معقولة
وحدات على أساس االحتیاجات الللدول تنفیذ  تیحت منظومة الطیرانحزم التحسینات في في منهجیة  الكامنةأن "المرونة 

 ).)Doc 9750الوثیقة ( یة للمالحة الجویةخطة العالمال انظرالتشغیلیة الخاصة بها." (
ینبغي للمجلس أن یحقق التناسق الكامل بین أحكام " نهأب ١١- ٣٨ العمومیة رقم أوصى قرار الجمعیةوقد  ٢- ٢

القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجوبة. ویجب أن یحاول المجلس تحسین طریقة تجهیز وعرض وفائدة 
لصلة، وبصفة وثائق االیكاو التي تتضمن القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات ا

ینبغي للمجلس أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات العامة  ،خاصة للنظم المعقدة والتطبیقات المرتبطة بها. وتحقیقًا لهذه الغایة
  ".لمستویات النظم والتشغیل واألداء

ضرورة والهدف من الخطة العالمیة للمالحة الجویة على  ١١- ٣٨ قرار الجمعیة العمومیةویركز كل من  ٣- ٢
تعزیز ل ةأحكام عالمیإلى حاجة ثمة و . وسلسةومتناسبة  مجدیة أحكام عالمیة منیتألف  ر األحكام القائمة نحو هیكلیتطو 

البیئي التي من شأنها  والتأثیري المستقبل في كفاءة الطیران تحقیق مكاسب فأمام العقبات (المحتملة) الطیران وٕازالة منظومة 
ر األحكام یتطو فإن كما هو الحال في المجاالت األخرى و احتیاجاتها التشغیلیة. تنفیذ حلول محددة تتناول بأن تسمح للدول 

إلیجاد تسعى هذه األحكام و . بشكل ممیَّز على األداءتركیز التبني یهدف إلى لطیران في مجال الخدمات األرصاد الجویة 
 الرئیسیة بقوة الهیئات هاوتشجع ةالقادمخطوات الباعتبارها  الفنیةونشر المواصفات وضع وترجمة ومعالجة المالئمة لسبل لا

 ترد في الخطة العالمیة للمالحة الجویة.هي و التابعة لالیكاو 
دعم القدرة الدول على تقییم الخیارات التكنولوجیة وقدرات  فيحكام لألالمبّین األداء على هذا التركیز یتمثل و  ٤- ٢

. وینبغي تذكر أن الغرض من هذه األحكام هو تحسین األداء وتسهیل عملیات الطیران التشغیلیةمتطلبات لل مجدلتوفیر حل 
االعتراف بأن الوالیات المتحدة من الضروري منظور وروبي و منظور األالمن و اإللزامیة.  الشروطمنة بدال من زیادة عدد اآل

 ضمنأهداف األداء  یمكن تلبیة طالما اإلجراءاتالتكنولوجیا قد تتطور مع مرور الوقت دون الحاجة إلى تغییرات جوهریة في 
 .ألحكامل ةالقائمعداد اإل عملیة

-MET/14-WP/4|CAeMالورقة و  MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11الورقة وعلى النحو المشار إلیه في  ٥- ٢
15/Doc. 4  ، شروطمن القدم نحو مزیج متاألرصاد الجویة بتطور جمیع األحكام المتعلقة عنها تتطلب  بعر ماألهداف الفإن 
 -خدمات المالحة الجویة إجراءات تحتوي في هذا السیاق، ینبغي أن و . الئمةمواصفات فنیة مدعمها تاألداء  شروطالوظیفیة و 

 .الثالثاألساسیة الواردة في الملحق  شروطلل المقبولة المتثالاعلى وسائل المقترحة  األرصاد الجویة
ضج أو تفتقر إلى النحكام التي المتمثلة في إدراج األ قیطبنادرة التالالممارسة  لیس هناك ما یبررومع ذلك،  ٦- ٢
على النحو جراءات خدمات المالحة الجویة، إ من وثائق یتم تضمینها في وثیقةملحق ولكن كي ُتدرج في لار الالزمین ستقر اال
 یقلل من مفعولتطبیق هذه الممارسة أن ومن شأن . MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 الورقة من ٤- ٥مقترح في الفقرة ال

لتلبیة هذه  الفنیةئل والوسا الثالثالملحق ترد في سالتي األداء  شروطالوظیفیة و  شروطال بین لفصلالمتمثل في االمبدأ األساسي 
نضج  بشأناالعتبارات  أال تكون یجبو . األرصاد الجویة - خدمات المالحة الجویةالتي ینبغي أن تتضمنها إجراءات  شروطال

األرصاد  - خدمات المالحة الجویة إجراءات في وثیقة أو الثالثإدراجها في الملحق  في مسألةواستقرار األحكام العامل الحاسم 
 .الجویة
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-MET/14-WP/4|CAeM الورقة و  MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 الورقةاالجتماع علما بواسطة  أحاط ٧- ٢
15/Doc. 4 لفصل إلى حد من أجل االملحق الثالث إعادة هیكلة ى بأوصقد  ٢٠٠٢عام لأن اجتماع شعبة األرصاد الجویة ب

الطبعة الخامسة  إصدارلدى عناصر المواصفات الفنیة التي أصبحت ساریة المفعول و وظیفیة ال شروطالعناصر بین كبیر 
واردة في طموحات الالو  العمومیة الجمعیة تي أعربت عنهاوبناء على األهداف ال .٢٠٠٤في عام  الثالثعشرة من الملحق 

للغایة في بعض الحاالت لتحقیق ا دزال مقیّ یال  أن هذا النهجأوروبا والوالیات المتحدة ، تعتبر الخطة العالمیة للمالحة الجویة
 السالمة والكفاءة واالنتظام.فیما یتعلق بالحالیة والمستقبلیة للمالحة الجویة الدولیة  هدافاأل
األرصاد  معاییرستشعار في ضمان سالمة وكفاءة وانتظام بعض اال أجهزة كم أن الدور الذي تؤدیه مواصفات ٨- ٢

حالیا  ممارسةي ال، كما هام وتوصیات دولیة في ملحق قواعد في شكلبالضرورة منصوصا علیه كون یقد ال  المقاسة الجویة
 من حیثبالضرورة مكفولة لیست  ذلكالسالمة والكفاءة واالنتظام وقابلیة التشغیل البیني لوعناصر . ویةألرصاد الجبالنسبة ل
المتثال في من وسائل ا كوسیلة وضع تلك العناصرمن شأن و . ما في ملحق الفنیةهذه المعاییر  على النصمن خالل  جدواها
اختیار وتطبیق تكنولوجیا فعالة من حیث التكلفة عملیة في یفید أن  "األرصاد الجویة - خدمات المالحة الجویة إجراءات " وثیقة

 األداء. شروطالوظیفیة و  شروطلتلبیة ال
-MET/14-WP/4|CAeMمن الورقة  ٥الفقرة في الوارد قتراح الهذه الورقة اة لقدممالالدول والمنظمات تؤید و  ٩- ٢

15/Doc. 4 بشكل أفضل من خالل التمییز  وتنفیذها وتوضیحها األرصاد الجویةالخاصة بحكام األجدوى زیادة ضرورة  بشأن
متمیزة الالثالثة  البنودالتصنیف في هذه و الخدمات المقررة. توفیر  شروطو ات لخدمي امقدم التزاماتالدول و  التزاماتبین 

الفقرة  مقترح فيعلى النحو ال، "األرصاد الجویة - خدمات المالحة الجویة إجراءات "و الثالث في الملحق تهاهیكل عادالمألحكام ل
الوالیات منظور منظور األوروبي و المن  سلیماً  مبدأً بالتالي تبر ُیع، MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 الورقة من ٢- ٢- ٢

 .الثالث الملحقالمتحدة، ویجب أن یكون جزءا من إعادة هیكلة 
 المتعلقة بتفسیرطویلة األمد ال المرصودة المسائلهذا التصنیف مثل عالج من المرجح أن ی، وعالوة على ذلك ١٠- ٢

ترتیبات المن اثنین یسمح على األقل بالتعریف الحالي لسلطة األرصاد الجویة و ومسؤولیات "سلطة األرصاد الجویة". دور 
دمات توفر خهي التي رصاد الجویة األ سلطةأن األرصاد الجویة بالعدید من األحكام المتعلقة  وتفترضمختلفة. التنظیمیة ال

رتب لتوفیر خدمات بذلك تتنظیمیة و ومسؤولیتها  تفترض أحكام أخرى أن دور سلطة األرصاد الجویةو األرصاد الجویة. 
 .جهات أخرى جانباألرصاد الجویة من 

ات فئإحدى مسؤولیات بین ضح او شكل ربط بالح تییساإلضافي المقدم من خالل التصنیف المقترح ح یوضالتو  ١١- ٢
وج)  اتالخدم يمقدم التزاماتب) و الدول،  التزاماتاقتراح تحدید أ) بفیما یتعلق و مفهوم "سلطة األرصاد الجویة". باألحكام 

نظر االجتماع هو ربط أدوار ومسؤولیات سلطة األرصاد المقترح على  قتراح األوليفإن اال، اتالخدمتوفیر نیة لشروط الفال
 الدول". التزاماتتعریف "بالجویة 

األرصاد  -خدمات المالحة الجویةوضع إجراءات و  الثالث لملحقاعلى أن إعادة هیكلة  الحاضرونوقد یتفق  ١٢- ٢
 تركیزالینبغي أن یكون و على أساس نتائج االجتماع. ستوضع ألحكام التي لإللمام على نحو أفضل باأساسي شرط الجویة 

ز، والفصل بین االحتیاجات التشغیلیة والفنیة ووسائل تلبیة هذه االحتیاجات، باإلضافة إلى التصنیف في ممیَّ بشكل داء األ على
صمیم عملیة إعداد ) في اتخدمتوفیر النیة لشروط الفوال اتالخدم يمقدم التزاماتالدول و  التزامات( ثالثة أنواع من المسؤولیات

التحسینات في منظومة من حزم  ١حزمة التحسینات التشغیلیة لل بالتالي ذلك یحققأن  ینبغيمنقحة و الجدیدة أو الحكام األ
 .الطیران

خدمات إجراءات وثیقة "و  الملحق الثالثإلعادة هیكلة  ٢٠١٩نوفمبر ى في تطبیق المتوخالعتبر تاریخ ولذلك یُ  ١٣- ٢
 المعنیة االیكاو دعى هیئاتاالحتیاجات العاجلة التي تمت مناقشتها. وبالتالي تُ  لتلبیة متأخر "األرصاد الجویة - الجویة المالحة 

بما المعاد هیكلتها ألحكام اموعد تطبیق  بحیث یكونفي أقرب وقت ممكن، األرصاد الجویة بإعادة هیكلة األحكام المتعلقة إلى 
تقدیر، وذلك تمشیا مع التحسینات  أقصىعلى  ٢٠١٨  عامفي  "األرصاد الجویة -إجراءات خدمات المالحة الجویة "یشمل 

 .االیكاو التي سُتّعدهامنشورة الخارطة طریق وعلى أساس  التحسینات في منظومة الطیرانمن حزم  ١حزمة للالتشغیلیة 
 افي إطار هذا البند من جدول األعمال واعتراف االیكاوعن مقترحات  ةالناجم األعمالومع مراعاة حجم  ١٤- ٢
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وضع خارطة طریق واضحة تقوم االیكاو بأن حبذ االجتماع، یُ  هذا باعتبارها نتائج اینبغي القیام بهالتي خرى األعمال باأل
طة ر اأولویات هذه الخقترح تحدید یُ و . "األرصاد الجویة - خدمات المالحة الجویةإجراءات "ٕاعداد وثیقة و الثالث  لتحدیث الملحق
من االحتیاجات التي ذلك  وغیر التحسینات في منظومة الطیرانحزم و  تحدیث الخطة العالمیة للمالحة الجویةبما یتفق مع 

 االجتماع. المشاركون في  عرب عنهای
 توصیةلابناء على  التوصیة التالیة إلى النظر فياالجتماع ُیدعى  التي تمت مناقشتها، الجوانب استنادا إلى ١٥- ٢

 :MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 الورقة المقترحة في
إعادة تنظیم األحكام الخاصة باألرصاد الجویة المقدمة  —.../٥التوصیة 

  ألغراض الطیران:
طریق العلى أساس خارطة ، إذا اقتضى األمرالمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  وتقوم ،تقوم االیكاوأن       

  یلي: بما ،االیكاوسُتّعدها التي منشورة ال
  ).٧٨كجزء من التعدیل رقم ( [C.3.1] اللوائح الفنیة إعادة هیكلة الملحق الثالث/  )أ 
 (PANS-MET Doc xxxx) "األرصاد الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة "إعداد وثیقة   )ب 

 (أ) أعاله. الفقرة المذكور في )٧٨رقم ( بحیث تتوافر الطبعة األولى منها بشكل متواز مع التعدیل
  كالهما إلى المبادئ التالیة:وینبغي أن یستند 

إجراءات "وثیقة التشغیلیة والفنیة وستحتوي  الشروطعلى  ]C.3.1[لحق الثالث/اللوائح الفنیة المیحتوي أن  )١
  ؛الثالث في الملحق الواردة شروطالتلبیة  سبلعلى  "األرصاد الجویة - خدمات المالحة الجویة 

 يمقدم التزامات علىو  الدول التزامات علىهیكلة تحدید األحكام بوصفها الإعادة  راَعى في عملیةیُ أن  )٢
 ؛اتخدمتوفیر النیة لشروط فو ات الخدم

فئة باألدوار والمسؤولیات المرتبطة و مفهوم سلطة األرصاد الجویة بین  إالهیكلة الإعادة عملیة  تربط أال )٣
 )؛٢ الدول المشار إلیها في التزامات

خدمات المالحة إجراءات وثیقة ـ "لالحق الصدار اإلو ) للملحق الثالث ٧٨رقم ( صدر التعدیلیجب أن ی )٤
، وذلك تمشیا مع ٢٠١٨تطبیق في موعد ال یتجاوز عام على أن یبدأ ال "األرصاد الجویة - الجویة 

  .من حزم التحسینات في منظومة الطیران ١التحسینات التشغیلیة للحزمة 

 االجتماع المعروض علىاإلجراء  -٣

 ُیرجى من المجلس أن: ١- ٣
  ُیحیط علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  أ)

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.  ب)

 -انتهى -


