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للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

عشرة الخامسةالدورة   
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

 مسائل المؤسسیةال :٤رقم  البند
 المسائل المؤسسیة األخرى :٢-٤

  في الملحق الثالث األرصاد الجویةسلطة 

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

  الموجز
لى الحد الذي إ، أن تقدم في أراضیها كل دولة متعاقدةمن من اتفاقیة شیكاغو  ٢٨تقتضي المادة 

 طبقاوذلك المالحة الجویة الدولیة، یسیر ، خدمات األرصاد الجویة لتتراه ممكنًا من الوجهة العملیة
  اتفاقیة شیكاغو. عمًال بأحكام ُوضعتالتي  )SARPs( للقواعد والتوصیات الدولیة

مفهوم سلطة األرصاد  خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة -الثالث الملحق یحدد و 
خدمات األرصاد الجویة، أو قدم تنظم وتالجهة التي ، ینمختلفومین مفهشمل ی الجویة على أنه

نیابة عن الدولة خدمات األرصاد الجویة توفیر لتخذ الترتیبات تو  التي تضع القواعد التنظیمیةجهة ال
  عن طریق مقدمي خدمات األرصاد الجویة.

زیادة توضیح مفهوم إلى ، ألرصاد الجویةالعالمیة ل منظمةال، بالتنسیق مع االیكاوتدعو هذه الورقة و 
 لمواد اإلرشادیةاأحكام االیكاو و على تعدیالت مناسبة إدخال سلطة األرصاد الجویة، من خالل 

  .٣االجتماع في الفقرة  المعروض علىاإلجراء  ویرد. لها الداعمة

 مقدمةال -١

لى الحد الذي تراه ممكنًا دولة متعاقدة أن تقدم في أراضیها، إمن اتفاقیة شیكاغو من كل  ٢٨تقتضي المادة  ١- ١
 )SARPs(طبقا للقواعد والتوصیات الدولیة وذلك ، خدمات األرصاد الجویة لتیسیر المالحة الجویة الدولیة، من الوجهة العملیة

 .اتفاقیة شیكاغوُوضعت عمًال بأحكام التي 
   

__________________________________________ 
ایطالیــا، و ایرلنـدا، و المجــر، و الیونـان، و  وألمانیــا، فرنسـا،و فنلنــدا، و اسـتونیا، و الــدنمارك، و جمهوریــة التشـیك، و قبـرص، و كرواتیــا، و بلغاریـا، و بلجیكــا، و النمسـا،  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. ،فیة السابقة، وتركیاجمهوریة مقدونیا الیوغوسالو سویسرا، و 
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سلطة األرصاد الجویة على النحو  األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة خدمة -  الثالثالملحق  فعرّ یو  ٢- ١
 التالي:

السلطة التي تتولى نیابة عن الدولة المتعاقدة تقدیم أو تنظیم خدمات األرصاد الجویة للمالحة  —سلطة األرصاد الجویة 
  الجویة الدولیة.

 :ما یلي علىمن الملحق الثالث  ٤-١-٢ الفقرة عالوة على ذلك، تنصو  ٣- ١
فیما بعد باسم "سلطة األرصاد الجویة"، لتقدم  إلیهان السلطة، المشار یجب على كل دولة متعاقدة أن تعیّ "

خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة، أو تتخذ الترتیبات لتقدیمها.  ویجب على الدولة أن تنشر في 
(أحكام  ١- ١دلیل الطیران تفاصیل هیئة األرصاد الجویة المعنیة على هذا النحو، وذلك طبقا ألحكام الفقرة 

 ".١٥بالملحق  ١ق عامة) من المرف
 على ما یلي: األرصاد الجویة للطیران ممارسات دلیل - Doc 8896 وثیقةالوتنص  ٤- ١

-١- ١الفقرة  المسؤولیة عن تقدیم خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة المذكورة فيتقع  ٤-١-١"
 رغبتقد و . الثالث ملحقمن ال ٤-١-٢للفقرة  كل دولة وفقاتي تعّینها سلطة األرصاد الجویة ال كاهلعلى  ١

 جهات أخرى نیابة جانبلتقدیم الخدمات من قد تتخذ الترتیبات أو  اتالخدمقدیم تفي  األرصاد الجویةسلطة 
  .عنها

األرصاد  سلطة" لعبارةخدمات األرصاد الجویة" مجرد تعبیر آخر لمة نظِّ المُ الجهة "یمكن اعتبار ب)  ٥- ١- ١
ستخدم هذا . ویُ الثالث م وفقا للملحققدَّ والخدمات التي یجب أن تُ  التسهیالتالهیئة المسؤولة عن "، أي الجویة

  ؛"هوظائفالتنظیمیة ل جوانبالالمصطلح لتسلیط الضوء على 
تنظیم  إما إلىشیر ت، الثالث الملحق على النحو المحدد في، رصاد الجویةاأل سلطة ه ُیفهم أنوبالتالي، فإن ٥- ١

خدمات األرصاد الجویة توفیر لتخذ الترتیبات تو  تضع القواعد التنظیمیةالتي ، أو إلى الجهة معا األرصاد الجویةوتقدیم خدمات 
 .نیابة عن الدولة عن طریق مقدمي خدمات األرصاد الجویة

  )ICAO-NET(لالیكاو  اإللكترونيالدول على الموقع  دلیل وجد حالیا فيته أن ومن الجدیر بالذكر أیضا ٦- ١
 رصاد الجویة".وكالة األو"األرصاد الجویة"،  سلطة" ماوه ،ناتمختلفن اخانت

  مناقشة ال -٢

العدید من القواعد  یبدو أن، ینمختلفین تنظیمیین التعریف الحالي لسلطة األرصاد الجویة یتناول ترتیبمع أن  ١- ٢
 التي تقدمهي  سلطة األرصاد الجویة فیها تكون من أجل الحالة التي تقد صیغالثالث  الملحقالواردة في  والتوصیات الدولیة

 :من هذا القبیل قاعدة قیاسیةمثال على وفیما یلي خدمات األرصاد الجویة. 
یجب أن تضمن كل دولة متعاقدة امتثال هیئة األرصاد الجویة الرسمیة بالشروط التي وضعتها    ٥-١-٢"

  "الدولیة.  منظمة األرصاد الجویة العالمیة لمؤهالت وتدریب الموظفین الذین یقدمون الخدمات للمالحة الجویة
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خدمات تقدم هي التي سلطة األرصاد الجویة تكون عندما تعتبر معقولة تماما أن هذه القاعدة القیاسیة  ومع ٢- ٢
تخذ تو  تضع القواعد التنظیمیةالتي ي سلطة األرصاد الجویة هها غیر مناسبة عندما تكون یبدو أن إال أنهاألرصاد الجویة، 

 .الخدمات جهات أخرى تقدم هذهعن طریق خدمات األرصاد الجویة قدیم لتالترتیبات 
 :ما یليخرى األمثلة بین األومن  ٣- ٢

-٢لدول المتعاقدة أن تضمن قیام سلطة األرصاد الجویة الرسمیة المذكورة في الفقرة یجب على ا  ٢-٢-٢"
جودة  إلدارةجید التنظیم ویتكون من االجراءات والعملیـات والمـوارد الالزمة  وتنفیذ نظام للجودة بإنشاء ٤- ١

  ".٢-١-٢  معلومات األرصاد الجویة التي ترسل إلى المنتفعین المذكورین في الفقرة
  و

مطابقا لمجموعة المعاییر  ٢-٢-٢ینبغي أن یكون نظام الجودة المنشأ وفقا للفقرة   — توصیة   ٣-٢-٢"
وأن تشهد  " الموضوعة لضمان الجودة، والصادرة عن المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي، ٩٠٠٠ ایزو "

  ".بصحته هیئة معتمدة
خدمات األرصاد الجویة للمالحة قدیم دلیل نظام إدارة الجودة لت - Doc 9873 االیكاووثیقة فإن في الواقع، و  ٤- ٢

على المذكورة أعاله ال تنطبق بالضرورة  األحكامأن ، ب٣-٢-١ لفقرةتي تلي ابشكل واضح، في المالحظة ال قرت الجویة الدولیة
 سلطة األرصاد الجویة:

شهادة  للحصول على لن تكون بالضرورة سلطة األرصاد الجویة في الدولة التي تسعى —مالحظة "
 سلطةتقدم الخدمات بموجب عقد مع هي التي األرصاد الجویة  ةخدممة لقدِّ الجهة المُ كون ت ؛ قد٩٠٠٠ ایزو
خدمة األرصاد الجویة" إما إلى سلطة لمة قدِّ المُ الجهة مصطلح " یشیرفي هذا المنشور، و الجویة. رصاد األ

األرصاد الجویة لتقدیم خدمات األرصاد  سلطةاألرصاد الجویة نفسها أو إلى منظمة تعمل بموجب عقد مع 
  الجویة للمالحة الجویة الدولیة."

 الجویة في الملحقمفهوم سلطة األرصاد لتوضیح اللمزید من إلى اأعاله أن هناك حاجة  الواردة األمثلةبّین وت ٥- ٢
أحكامًا الدول ، تضع في أوروباو . لها الداعمة أحكام االیكاو والمواد اإلرشادیةعلى مناسبة التعدیالت ال إدخال ، من خاللالثالث

الملحق  یشملالیكاو، بما امالحق د من من عد ، وتنقل أجزاءً االیكاو، على أساس مبادئ من هذا القبیل تمیز بین االثنین
القواعد والتوصیات الدولیة،  توضیحمواصلة د لو هافة الج. وینبغي بذل كلها المواد الداعمة، في لوائح االتحاد األوروبي و الثالث

فیما  "األرصاد الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة " إعداد وثیقة مقبلة بشأنل الاعم، فإن األتحدیدوفي هذه الحالة بال
-MET/14 الورقة فرصة لزیادة توضیح مفهوم سلطة األرصاد الجویة، على النحو المقترح فيتتیح القد  الثالثیتعلق بالملحق 

WP/27|CAeM-15/Doc. 27. 
 :االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیةى دعیُ و  ٦- ٢

  تعریف سلطة األرصاد الجویة  –/.. ٤التوصیة 
توضیح مفهوم سلطة األرصاد الجویة، ، بزیادة العالمیة لألرصاد الجویةأن تقوم االیكاو، بالتنسیق مع المنظمة 

  .لها الداعمة لمواد اإلرشادیةاأحكام االیكاو و على مناسبة التعدیالت الإدخال من خالل 
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 االجتماع المعروض علىاإلجراء  -٣

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

 ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة علیه.أن   ب)

 -انتهى -


