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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
االستراتیجیة وما قبل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة   : ٢-٢

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

 

   االقترابمراقبة  مناطقاقتضاء إعداد معلومات أرصاد جویة مخصصة إلدارة الحركة الجویة من أجل 

  )الیابانمة من قدَّ ورقة مُ (
  التنفیذيالموجز 

یقدم مركز األرصاد الجویة للحركة الجویة في الیابان معلومات وخدمات األرصاد الجویة لدعم إدارة 
الحركة الجویة. وفي هذا المجال، ینبغي إضفاء أهمیة كبیرة على فهم اإلجراءات المتعلقة بمراقبة 

خدمات األرصاد الجویة  الحركة الجویة وبإدارة الحركة الجویة وٕادراج االحتیاجات ذات الصلة في
في مجال الطیران المخصصة من أجل مساعدة موظفي مراقبة الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة 

  .٦ویرد باإلجراء المطلوب باالجتماع في الفقرة  .في اتخاذ قرارات فعالة وفي الوقت المناسب

 مقدمةال -١

كمؤسسة  ٢٠٠٥أنشأ مكتب الطیران المدني الیاباني مركز إدارة الحركة الجویة في مدینة فوكوكا في أكتوبر  ١- ١
الحركة الجویة،  إلدارةمفهوم االیكاو العالمي ل ووفقاإلدارة الحركة الجویة في إقلیم فوكوكا لمعلومات الطیران بالیابان.  رئیسیة
 إدارةبواسطة إدارة الحركة الجویة بالتعاون الوثیق مع  والكفؤةیات الطیران اآلمنة إدارة الحركة الجویة ییسر عملمركز فإن 

إدارة  مركز وفي نفس الوقت الذي شرع فیه .ٕادارة تدفق الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة فوق المحیطاتالمجال الجوي و 
ركز األرصاد الجویة للحركة الجویة من أجل توفیر الحركة الجویة في تنفیذ أعماله، أنشأت وكالة األرصاد الجویة الیابانیة م

مركز باألرصاد الجویة لدعم مركز إدارة الحركة الجویة. وتعمل الجهات القائمة على وضع التنبؤات  وخدمات معلومات
اشرة لحركة الجویة في نفس غرفة العملیات التي یتواجد بها موظفو إدارة الحركة الجویة لكي یقدموا مبل األرصاد الجویة

 معلومات وٕاحاطات إعالمیة بشأن الطقس مخصصة الحتیاجات موظفي إدارة الحركة الجویة.
بصورة تعاونیة مرتین في الیوم  تعن بعد التخاذ القرارا اجتماعاتوفي مركز إدارة الحركة الجویة، تعقد  ٢- ١

قبة المنطقة ومراقبي الحركة الجویة تشارك فیها األطراف المعنیة بإدارة الحركة الجویة، بمن فیهم موظفین من مراكز مرا
تنبؤات تابع لمركز لا، یقدم موظف مسؤول عن االجتماعاتللمطارات الرئیسیة وممثلي شركات الطیران. وعند بدایة أعمال هذه 

بشأن أحوال الطقس وتأثیرها المحتمل على إدارة الحركة الجویة كمعلومات أساسیة إلدراك  موجزااألرصاد الجویة للحركة الجویة 
 ).٤إلى  ١. (أنظر المرفق، األشكال من بصورة عمومیة ألحوالا
مفیدة وعملیة بشأن الطقس لتسییر إدارة الحركة الجویة، من المهم التركیز على كیفیة  وبغیة تقدیم إحاطات ٣- ١

تأثیر ظروف الطقس على تدفق الحركة الجویة لدعم عملیات إدارة الحركة الجویة. ووفقا لذلك، یركز موظفو التنبؤات بمركز 
اصر الرئیسیة بشبكة الحركة الجویة مثل المطارات تؤثر على العنقد األرصاد الجویة للحركة الجویة على ظروف الطقس التي 
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مراقبة االقتراب الخاصة بها، والممرات الجویة الرئیسیة  ومناطقالكبیرة من عملیات المغادرة والوصول،  األعدادالمزدحمة ذات 
 المعتادة في الجو.االنتظار ذات تدفقات الحركة الجویة شدیدة الكثافة ومجاالت 

ستقاة من التشغیل لمدة ثمان سنوات، یدرك مركز األرصاد الجویة للحركة الجویة أن ومن خالل الخبرة الم ٤- ١
، یمكن أن تؤثر على تدفق الحركة التابعة لها مراقبة االقتراب مناطقما فیها ل الطقس حول المطارات الرئیسیة، ببعض أحوا

 كبیر بصرف النظر عن شدتها. الجویة في إقلیم فوكوكا لمعلومات الطیران ككل ویمكن أن تؤدي إلى اضطراب
بمطار  االقترابمراقبة  نطقةعرض حالة فعلیة لبیان كیفیة تأثیر السحاب الركامي ضمن موفي هذه الورقة، تُ  ٥- ١

 لمساعدةمركز األرصاد الجویة للحركة الجویة  الذي یوفره دعمال ومدىطوكیو الدولي تأثیرا كبیرا على تدفق الحركة الجویة 
معلومات وخدمات  طرحت بعض اآلراء بشأنتسییرا فعاال وكفؤا. ثم على تسییر الحركة الجویة الجویة إدارة الحركة  مركز

  في منظومة الطیران. التحسیناتمن حزم B1-AMET متقدمة لألرصاد الجویة متصلة بالوحدة

  دراسة حالة -٢
  معلومات أساسیة

بالمرفق)، تُقدم خدمات مراقبة االقتراب الراداریة للطائرات  ٥(أنظر الشكل مراقبة االقتراب  طوكیوفي منطقة  ١- ٢
وصول واقالع للرحالت  حالة ١١٠٠حیث إنه ثمة أكثر من و الدولي ومطار ناریتا الدولي.  طوكیوالواصلة والمغادرة لمطار 

دور هام في تدفق الحركة الجویة في ب یضطلعكل سنة)، فإن هذا المرفق  ٣٨٠ ٠٠٠الجویة بمطار طوكیو الدولي یومیا (نحو 
 سماء الیابان.

المدارج. وترد في وضبط وفي منطقة طوكیو لمراقبة االقتراب، یحدد مسار الوصول وفقا إلجراءات االقتراب  ٢- ٢
للطیران أثناء الریاح الجنوبیة ویقوم مراقبو الحركة الجویة في مطار طوكیو الدولي  طریق الوصول الجوي النموذجي ٥الشكل 

 القیاسي.من الشمال والجنوب للمحافظة على فواصل آمنة على طول مسار الوصول  بالتنسیق مع الطائرات العدیدة المقتربة
السحاب الركامي أو غیرها من بغیة تجنب  باالنحراف الطیارینعادة بإخطار  ویقوم مراقبو الحركة الجویة ٣- ٢

أنماط السحاب المحمل الموجود على طول مسار الطیران في منطقة مراقبة االقتراب. ومع ذلك فعند دخول مثل هذه السحب 
في منطقة االقتراب النهائي، قد یحافظ المراقبون الجویون على الطائرات في نمط االنتظار عوضا عن السماح لها بالشروع في 

م، فقد یضطر أنه یتعذر على الطائرات تغییر الطریق الجوي عند الدخول في منطقة االقتراب النهائي. ومن ث النهائياالقتراب 
تدفق الحركة الجویة لهذه الطائرات لكي یتسنى المحافظة على فواصل جویة  السیطرة علىمركز إدارة الحركة الجویة إلى 

 االقتراب بمطار طوكیو الدولي. الداخلة في منطقة مراقبة الطائراتمناسبة بین 
  دراسة حالة

جنوب شرق مطار طوكیو  "بوسو"جزیرة شبه ، بدأت سحب ركامیة صغیرة تشكلت فوق ٣/٩/٢٠١٢في و  ٤- ٢
صباحا بالتوقیت العالمي المنسق (أنظر  ٣الدولي في التحرك ببطء نحو الشمال الشرقي مع حدوث تغییر طفیف بعد الساعة 

 بالمرفق). ٦الشكل 
ذلك الحین تهب علیه الریاح الجنوبیة. ودخلت السحب الركامیة في منطقة في ولقد كان مطار طوكیو الدولي  ٥- ٢

عن المسار  باالنحراف عمومابالتوقیت العالمي المنسق. وال یسمح للطائرات تقریبا صباحا  ٤االقتراب النهائي عند الساعة 
السحب  انقشاعمما یعني أنها لم تكن قادرة على االقتراب من المدرج حتى المعتاد بین نقطة االقتراب األولیة ونقطة الهبوط، 

الركامیة أو تحركها بعیدا عن مسار االقتراب النهائي. ووفقا لذلك منع مراقبو الحركة الجویة بمطار طوكیو الدولي الطائرات من 
 العالمي المنسق.صباحا بالتوقیت  ٤,١٠الدخول إلى منطقة طوكیو لمراقبة االقتراب بعد الساعة 

خارج منطقة مراقبة االقتراب في  مباشرة ومن ثم، فلقد تم االحتفاظ بعدد كبیر من الطائرات في أنماط االنتظار ٦- ٢
بالتوقیت  ٤,٢٠عند الساعة  "ایزو"أو جنوب غرب شبه جزیرة  الجنوبیة "بوسو" رةمناطق مثل المجال الجوي فوق شبه جزی

 ).٦ائر حمراء في منتصف الصورة بالشكل و أماكن االنتظار بد العالمي المنسق (ترد اإلشارة إلى
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لحركة الجویة بمراقبة تدفق الحركة ا إدارةالطائرات في أنماط االنتظار، یقوم مركز  یدوبغیة التعامل مع تزا ٧- ٢
الدولي. ونتیجة مطار طوكیو نحو بالتوقیت العالمي المنسق لتأخیر مغادرة الطائرات المتجهة  صباحا ٤,٢٢الجویة عند الساعة 

 لذلك فقد شهدت الحركة الجویة حاالت تأخیر مكثفة.
بینت هذه الحالة بیانا جلیا كیفیة تأثیر حتى كمیات صغیرة من السحب المحملة في منطقة مراقبة االقتراب و  ٨- ٢

 تأثیرا كبیرا على تدفق الحركة الجویة بجمیع أرجاء البلد بناء على إجراءات مراقبة الحركة الجویة.

 ومات األرصاد الجویة المخصصة إلدارة الحركة الجویة ودعم مناطق مراقبة االقترابمعل -٣
ر مركز األرصاد الجویة للحركة الجویة قّ من حاالت مثل تلك المذكورة أعاله، یُ  وبناء على الخبرات المكتسبة ١- ٣

فق أحدث التكنولوجیات، یصعب بأهمیة المعلومات المتعلقة بظروف الطقس ضمن مناطق مراقبة االقتراب. ومع ذلك، وحتى و 
ن درجة التأثیر على تدفق الحركة إالتنبؤ تنبؤا دقیقا بالسحب ذات الكمیات الصغیرة لعدة ساعات مقبلة. وباإلضافة إلى ذلك، ف

 ن السحب الركامیة والسحب المحملة وتوزیعها وموقعها. ووفقا لذلك تنفذ اإلجراءات التالیة:قوم على تكوّ تالجویة 
جمع معلومات عن تدفق الحركة الجویة بیقوم موظفو التنبؤات بمركز األرصاد الجویة للحركة الجویة   )أ 

اكتظاظ المجال الجوي واستباق أي ظروف توضیح مستویات لبواسطة نظام عرض إدارة الحركة الجویة 
 طقس قد تؤثر على تدفق الحركة الجویة؛

رصد ظروف الطقس الفعلیة وتنبؤات ذات حركة الجویة موظفو التنبؤات بمركز األرصاد الجویة لل اصلو ی  )ب 
لتمكن من للة باستخدام شبكة راداریة وتوقعات للطقس رقمیة بالغة الدقة مقصیر جدا للسحب المحالمدى ال

 متكررة بشأن الطقس لموظفي إدارة الحركة الجویة؛توفیر إحاطات 
ركة الجویة، یقوم موظفو حموظفي التنبؤات بمركز األرصاد الجویة للمن وبناء على المعلومات واإلحاطات   )ج 

مأمون وسلس للحركة الجویة قدر اإلمكان بواسطة المحافظة على قدرات  الحركة الجویة بتأمین تدفق إدارة
 مناسبة بالمطارات المزدحمة وفي قطاعات مراقبة الحركة الجویة.

ة لموظفي التنبؤات بمركز األرصاد الجویة للحركة الجویة أن وفي مخطط التنسیق الراهن، من المهم بالنسب ٢- ٣
م تشكیالت المدارج وغیرها من جوانب إجراءات مراقبة تدفق الحركة الجوة الناجم عن الطقس بواسطة تعل تظاظكال ایستعد

المعتادة. ویمكن استخدام الحركة الجویة قبل حدوثها بوقت كبیر، بما في ذلك مراقبة االقتراب بواسطة الرادار ومسارات الوصول 
 هذه المعرفة لتوفیر إحاطات مفیدة من الناحیة العملیة لموظفي إدارة الحركة الجویة في الوقت المناسب.

مخصص إلدارة الحركة الجویة یدعى تنبؤات األرصاد الجویة  ظامنعامل آخر ینبغي مراعاته أال وهو وثمة  ٣- ٣
ویة للحركة الجویة)، وتساعد هذه التنبؤات موظفي إدارة الحركة الجویة على اتخاذ للحركة الجویة (تنبؤات من فئة األرصاد الج

للحكم  لنظاماالطقس على تدفق الحركة الجویة. ویستخدم موظفو إدارة الحركة الجویة هذا  تأثیر احتمالواسطة إبراز بقرارات 
الحركة الجویة. وعرض تنبؤات  ملیة السیطرة علىعكة الجویة وتطبیق قدرات الحر  رعلى تنفیذ اإلجراءات ذات الصلة مثل تغی

الحركة الجویة. وحیث أن موظفي إدارة الحركة الجویة على  إدارةمماثل لخرائط طلب الحركة الجویة المستخدمة في نظم تشغیل 
 من المرفق). ٨لشكل وا ٧تدریب خاص. (أنظر الشكل  اقتضاءدرایة تامة بهذه الخرائط، یمكن فهم التنبؤات بكل سهولة بدون 

إمكانیة تأثیر األرصاد الجویة على تدفق الحركة  وتبین تنبؤات فئة األرصاد الجویة للحركة الجویة بیانا واضحا ٤- ٣
مقبلة لجمیع الست ساعات ال(األحمر واألصفر واألزرق واألبیض) في كل ساعة تغطي فترة  ات أربعة ألوانذفئات الجویة في 

عات الرئیسیة لمراقبة الحركة الجویة. ویتم تحدیثها كل ساعة وتعرض عادة على شاشة كبیرة في غرفة المطارات الرئیسیة والقطا
عملیات مركز إدارة الحركة الجویة. ویتم عرضها أیضا على شبكة اإلنترنت باستخدام نظام قائم على اإلنترنت لشركات الطیران 

 لیابانیة ورابطة األرصاد الجویة الیابانیة.وغیرها من الهیئات ذات الصلة بإدارة الطیران المدني ا
مراقبة لبمنطقة طوكیو  ةعلى الحركة الجویة الكثیف والتي تؤثر وفیما یتعلق بالتأثیرات المتصلة بالطقس ٥- ٣

رابطة األرصاد الجویة الیابانیة نظاما جدیدا مخصصا إلدارة الحركة  (وفقا على ما ورد أعاله) فقد وضعت مؤخرا االقتراب
. وهو عبارة عن نسخة (ATM-CIEL)إدارة الحركة الجویة بشأن الناجم عن توقعات الطقس  الجویة یدعى التأثیر المصنف
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معلومات بشأن موسعة عن تنبؤات فئة األرصاد الجویة للحركة الجویة من حیث كل من الوضوح الجوي والزمني، لتقدیم 
في المنطقة المجاورة لمطار  واالقترابالتأثیرات المتصلة بالطقس الممكن حدوثها عند النظر في مسارات وٕاجراءات الوصول 

 بالنسبة عن الطقس ةالناجمو  ات المحتملةللتأثیر بؤات التن ظامنبالمرفق). ویعرض هذا ال ٩طوكیو الدولي (أنظر الشكل 
من منطقة طوكیو لمراقبة االقتراب. وُتَحدد عملیة الوضوح الزمني بعشر دقائق فقط لقطاعات عدیدة بمراقبة الحركة الجویة ض

بغیة تلبیة احتیاجات أعمال ترتیب سعة المجال الجوي. وتتناول التنبؤات أیضا عناصر الطقس مثل الریاح الشدیدة 
 واالضطرابات الجویة باإلضافة إلى السحب المحملة.

 المناقشة -٤
شغیلیة لمركز األرصاد الجویة للحركة الجویة وفقا ما ورد أعاله، فمن المعروف أنه وبناء على الخبرات الت ١- ٤

حتى السحب الركامیة والسحب المحملة صغیرة الحجم التي تتشكل في توقیت معین وفي أماكن معینة یمكن أن تؤثر تأثیرا كبیرا 
لمزدحمة وذات الحركة المكثفة جدا مثل مطار على حالة الحركة الجویة ككل في مناطق مراقبة االقتراب حول المطارات ا

الناجمة عن السحاب و التأثیرات المحتملة لى ع االهتمام، ینبغي إضفاء مزید من لذلك طوكیو الدولي ومطار ناریتا الدولي. ووفقا
 .وكفؤةإدارة حركة جویة فعالة بغیة دعم  االقترابل ضمن مناطق مراقبة الركامي والسحاب المحمّ 

جویة مخصصة إلدارة الحركة الجویة من أجل مناطق أرصاد معلومات  عدادإإلى أن اإلشارة رت جولذا  ٢- ٤
مراقبة الحركة الجویة وغیرها من اإلجراءات التشغیلیة ذات الصلة ینبغي أن یعتبر هدفا  إجراءاتب یما یتعلقفمراقبة االقتراب 

  من حزمة التحسینات في منظومة الطیران. B1-AMETعالمیا عند إنشاء خدمات متقدمة لألجل القریب حسبما ورد في الوحدة 

 تاالستنتاجا -٥
 مناقشة المذكورة أعاله، یرجى من المجتمعین صیاغة التوصیة التالیة:ال لىإلنظر باو  ١- ٥

جویة مخصصة للحركة الجویة بشأن أرصاد  معلومات عدادإ – .../٢التوصیة 
یما ف االقترابالتأثیرات الناجمة عن الطقس ضمن مناطق مراقبة 

إجراءات الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة وغیرها من ب یتعلق
  اإلجراءات التشغیلیة

 عدادإ، تنظر االیكاو في وضع لمعنیةاء على المناقشات التي أجرتها أفرقة الخبراء وبنا
مخصصة إلدارة الحركة الجویة من أجل مناطق جویة أرصاد عالمیة بشأن معلومات 

على تدفق الحركة الجویة عند النظر في  لتأثیرات المحتملةاقتراب إلبراز مراقبة اال
اإلجراءات الحالیة لمراقبة الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة وغیرها من اإلجراءات 
التشغیلیة ذات الصلة كأحد خدمات األرصاد الجویة المتقدمة في األجل القریب والواردة 

  من حزم التحسینات في منظومة الطیران. B1-AMETفي الوحدة 

  على االجتماع مطلوباإلجراء ال -٦
 :القیام بما یلياالجتماع یرجى من  ١- ٦

  ؛یحیط علما بمضمون هذه الورقةأن   ) أ
 .المعروض علیه اتمشروع التوصیینظر في اعتماد وأن   ) ب

 ----------  
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Figure 1.    Weather information displayed on four large screens 

in the ATMC operation room 
 
 
 

 
 

Figure 2.    Additional briefing using an information-sharing terminal 
at an ATM officer’s desk 
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Figure 3.    CDM Conference 

 
 

 
Figure 4.    Example of a CDM Conference weather information sheet 
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Figure 5.    Tokyo approach control area (left) and a standard arrival course (south wind operation) 

for Tokyo International Airport (RJTT) (right) 
 
 
 

 
Figure 6.    Rader echo (precipitation intensity) at 03, 04 and 05 UTC on 3 September 2012 

 
The red dot indicates the location of RJTT, and the thin red line shows its approach control area. The dashed 
black line shows the flight path to the RJTT approach course. The two red circles in the middle image indicate 
typical holding locations. 
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Figure 7.    An ATMet category forecast displaye 
on the big screen in the ATMC operation room 

 
 

 
Figure 8.    An ATMet category forecast 

provided online to an organization outside ATMC 
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Figure 9.    Forecast product for the approach control area around Tokyo 
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