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للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

عشرة الخامسةالدورة   
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر   

  المسائل المؤسسیة  : ٤رقم  البند
  .(Doc 7475)مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة   :١-٤
  المسائل المؤسسیة األخرى  :٢-٤

لطیران الذین یقدمون إحاطات و/أو لكفاءة اللغویة باللغة اإلنجلیزیة للعاملین في مجال األرصاد الجویة ال
   استشارات بشأن الطقس

  )الیابانمة من قدَّ ورقة مُ (

  الموجز التنفیذي
فیما یتعلق  MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10من الوثیقة  ٦-٣بالجزء  هذه الورقةتتصل 

لطیران والذین یقدمون لللعاملین في مجال األرصاد الجویة  ةغة اإلنجلیزیللبابالكفاءة اللغویة 
إعداد أحكام متصلة بالمستوى  ألوانهوتقترح الیابان أنه من السابق  .إحاطات و/أو استشارات

إلى دلیل قائم یبین  لالفتقارغة اإلنجلیزیة لمثل هؤالء العاملین نظرا لالمطلوب من الكفاءة اللغویة بال
 ٤ویرد في الفقرة  االحتیاجات العالمیة ذات الصلة والتوازن المناسب بین التكالیف والمكاسب.

  اإلجراء المطلوب من االجتماع.

 مقدمةال -١

، والتي قدمتها بصورة مشتركة االیكاو MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc.10 من الوثیقة ٦- ٣یدعو الجزء  ١- ١
 غة التوصیة التالیة:ا، االجتماع إلى صیالجویةألرصاد العالمیة للمنظمة لواألمانة العامة 

غة اإلنجلیزیة للعاملین في مجال لالكفاءة اللغویة بال –/.. ٤التوصیة 
لطیران والذین یقدمون إحاطات و/أو لاألرصاد الجویة 

  استشارات
، في الجویةألرصاد العالمیة لمنظمة البالتنسیق الوثیق مع  ،االیكاو تنظرأن 

للغة اإلنجلیزیة بااللغویة وضع أحكام متعلقة بالمستوى المطلوب من الكفاءة 
العاملین في مجال األرصاد الجویة للطیران والذین یقدمون إحاطات  ولئكأل

  وغیرهم من العاملین في عملیات الطیران. القیادةو/أو استشارات ألفراد أطقم 
تخفیف من مخاطر سوء التفاهم بین ُیقصد بوضع هذه األحكام ال –مالحظة 

مقدم خدمات أرصاد جویة للطیران والمنتفع من هذه الخدمات مما قد یؤثر 
  .على مستوى إدراك األحوال فیما یتعلق بالطقس وعلى سالمة الطیران

 ةمنظمالوالصادر عن  معاییر كفاءة العاملین في األرصاد الجویة في الطیران تطبیقدلیل وحسبما ورد في  ٢- ١
علیه على موقع اإلنترنت الخاص بالتدریب في مجال األرصاد الجویة للطیران المدني  االطالع(یمكن  الجویة ألرصادالعالمیة ل
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القائمین على وضع التنبؤات لألرصاد  لدىمهارات االتصال المناسبة  توفر نإ)، ف١الجویة ألرصادل العالمیة منظمةلوالتابع ل
الكثیر من األقالیم التابعة لالیكاو على في بدون أدنى شك. وبینما تنص خطط المالحة الجویة الجویة للطیران هو أمر أساسي 

"ینبغي للغة اإلنجلیزیة أن تكون، قدر اإلمكان، ضمن اللغات المستخدمة في اإلحاطات واالستشارات الخاصة باألرصاد أنه 
العالمیة والموارد المالیة والبشریة الالزمة والتوازن بین الجویة"، فمن المهم أیضا بقدر كبیر التحقق بدقة من االحتیاجات 

  للغة اإلنجلیزیة.بالوائح عالمیة بشأن الكفاءة اللغویة  سنّ سائل ذات الصلة عند النظر في مالتكالیف والمكاسب وغیرها من ال

 مناقشةال -٢

إجراءات  –من المجلد الثاني  ٢- ٢-١-٢-٥الفقرة فإن وفیما یتعلق بالهاتف الالسلكي بین الجو واألرض،  ١- ٢
، تنص على اتصاالت الطیران - ، من الملحق العاشرما فیها اإلجراءات من فئة خدمات إجراءات المالحة الجویةباالتصاالت 

والطرق ، بجمیع المحطات األرضیة التي تخدم المطارات اتغة اإلنجلیزیة، بناء على طلب أي محطة طائر لتوفیر االتصال بال
المستخدمة في  ةالجویة المعینة التي تسلكها خطوط الطیران الدولیة. وفي نفس الوقت، فإن االحتیاجات من حیث اللغ

وفي  وموظفي عملیات الطیران تختلف حسب الدولة واإلقلیم. القیادةاإلحاطات واالستشارات الخاصة بالطقس مع أفراد طاقم 
ذات الصلة، ُتقدم اإلحاطات واالستشارات الخاصة بالطقس بشكل مناسب في الكثیر من الواقع، فوفقا لخطط المالحة الجویة 

بین واضح یُ و على أي دلیل محدد اللغة اإلنجلیزیة. وال تنص الوثیقة  على األرجحالدول واألقالیم باللغات المعینة، والتي تشمل 
اإلنجلیزیة في اإلحاطات واالستشارات الخاصة  للغة ة بشان السالمة ناجمة عن استخدام غیر سلیمقابسوقوع مشكالت كبیرة 

 بالطقس.
وكذلك، فنظرا للتطورات األخیرة التي طرأت على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، یمكن للجهات المنتفعة  ٢- ٢

رائط الرقمیة، خمن معلومات األرصاد الجویة للطیران المفصلة مثل الرادار واألقمار الصناعیة وال متنوعةالیوم استخدام أنواع 
باإلضافة إلى المعلومات التقلیدیة من نوع المنشورات مثل التقاریر الوطنیة لألرصاد الجویة في المطارات وتنبؤات المطارات 

. ولقد قلل هذا التحول البیئي من إعتماد الجهات المنتفعة على (METAR/TAF/SIGMET)ونشرة الظواهر الجویة الخطرة 
قد حقق الكثیر من شركات الطیران أیضا فعالیة التكلفة لالشفویة من موظفي التنبؤات فیما یتعلق بظروف الطقس. و  االتصاالت

قد قّل عدد المرات فبالمطارات. ومن ثم،  مراقبة التشغیل تشمل مرافق تشغیلهامراكز ل ءبواسطة إعمال نظم إحاطة ذاتیة وٕانشا
 وغیرهم من موظفي عملیات الطیران. القیادةت بشأن الطقس ألفراد طاقم تعین فیها تقدیم إحاطات واستشارایالتي 

(والتي تم التطرق إلیها هنا  (ASBUs)منظومة الطیران في من المتوقع أن یؤدي تنفیذ حزم التحسینات و  ٣- ٢
واالستشارات نظرا لتوفیر  لمضي في تقلیص الحاجة إلى اإلحاطاتاإلى ) WP/10|Doc. 10بإیجاز ولكن لم تذكر في الوثیقة 

معلومات معززة بشأن األرصاد الجویة موجهة للجهات المنتفعة وٕایجابیة ویمكن قراءتها على أجهزة الحاسوب. وحسبما ورد في 
یات صنع لمعنظام ، ُادرجت معلومات األرصاد الجویة في (B1-AMET) منظومة الطیرانفي من حزم التحسینات  ١الحزمة 
منظومة في تحسینات الظروف الطقس تلقائیا وتؤخذ في الحسبان. ووفقا لخطط الحزمة الثانیة من حزم  تساباحیتم و القرار، 
إدارة المعلومات على صعید المنظومة التي تركز على  بیئة، سیتم تبادل معلومات األرصاد الجویة وفق (B2-SWIM) الطیران

، من المتوقع إدراج معلومات األرصاد الجویة تلقائیا في نظام صنع القرار إلدارة (B3-AMET)البیانات. وفي الحزمة الثالثة 
إعداد  واحتمالالمالحة الجویة و/أو نظام العملیات القائمة على المسار. وسیقتضي تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران 

نجلیزیة موارد مالیة وبشریة كبیرة في عدد األقالیم والدول غة اإللوتطبیق أحكام متعلقة بالمستوى المطلوب من الكفاءة اللغویة بال
__________________________________________ 

١ (under ‘Regulatory and reference material’; log in: guest) http://www.caem.wmo.int/moodle/   

http://www.caem.wmo.int/moodle/
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. ویتعین على یةوتدریب تعلیمیة، و/أو تؤدي إلى نشؤ الحاجة إلى مخطط امتحانات على المستوى الوطني وأنشطة لإلنتاج
في ائم لحزم التحسینات الق التطورجري تقییما دقیقا لضرورة اإلجراء الذي اقترحته األمانة العامة مع مراعاة یاالجتماع أن 

منظومة الطیران مراعاة تامة، مما سیؤدي إلى المضي في تقلیص الحاجة إلى أعمال اإلحاطات واالستشارات، وذلك إقرارا 
الصلة بین التكالیف والمكاسب في حالة تطبیق هذه األحكام ذي بالتأثیر الكبیر المحتمل على هیئات األرصاد الجویة وللتوازن 

 العالمي.على الصعید 

 الخالصة -٣

، فقد جرت اإلشارة إلى أن المكاسب المحتملة التي یمكن جنیها من تطبیق اآلنفة الذكر وبالنظر إلى المناقشة ١- ٣
وغ استهالك الموارد سغة اإلنجلیزیة على الصعید العالمي لإلحاطات واالستشارات بشأن الطقس ال تلاللغویة بال ةالكفاء شروط

تطبیق مخططات امتحانات على الصعید الوطني وتزوید موظفي التنبؤات بالتعلیم والتدریب  اضطرار الدول إلى الناجم عن
 اللغوي الالزم.

 ولذا یرجى من االجتماع صیاغة التوصیة التالیة: ٢- ٣

االتصال لموظفي األرصاد الجویة في مجال  كفاءةال –/.. ٤التوصیة 
  ستشارات للطیران الذین یقدمون اإلحاطات و/أو اال

 ةمالحالتعید هیئات األرصاد الجویة التأكید على األحكام الواردة في خطط 
الواجب استخدامها في اإلحاطات  تباللغاما یتعلق فیالجویة  ةاإلقلیمی

موظفو  تضمن أن یوفرواالستشارات الخاصة باألرصاد الجویة، وینبغي أن 
یمكن فهمها فهما  وشاملة بطریقة موجزةاألرصاد الجویة تنبؤات وتحذیرات 

  واضحا بالنسبة للجهات المنتفعة.

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٤
 ما یلي:ب القیاماالجتماع  یرجى من ١- ٤

  هذه الورقة، بالمعلومات الواردة فيأن یحیط علمًا   ) أ
 .للنظر فیه أن ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروض على االجتماعو   ) ب

   - انتهى  - 


