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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
تعزیز معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل   : ٢-٢

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

  المستقبل في  لطیرانغراض األ ألرصاد الجویةاتوفیر خدمات 
  )الصین ورقة مقدمة من(

  الملخص
لإلخطار مراكز إقلیمیة وعالمیة وٕادارة  إنشاء بشأنتعرض هذه الورقة عددا من االعتبارات الرئیسیة 

 .)ASBUs( التحسینات في منظومة الطیران حزم دعمواإلشراف علیها من أجل  باألحوال الجویة
  .٣على االجتماع في الفقرة  ویرد اإلجراء المعروض

 مقدمةال -١

لخدمات  تحسینات متوائمةتحقیق بهدف  )ASBU( التحسینات في منظومة الطیرانحزم منهجیة االیكاو  أعّدت ١- ١
من منهجیة  ١للحزمة االتجاه الرئیسي  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6رقة الو وضح منهجیة. وتُ المالحة الجویة بطریقة 

 تدعمو . األرصاد الجویة ألغراض الطیران إلى المالحة الجویة الدولیةلتقدیم خدمات  التحسینات في منظومة الطیرانحزم 
خدمات األرصاد الجویة في المستقبل لینظر فیها قدیم ثیر بعض النقاط بشأن تتو  االیكاو في هذا الصددمبادرة  الصین

 االجتماع.

  سیس مراكز عالمیة وٕاقلیمیةأت -٢
دد من خدمات األرصاد الجویة، بما لعواسع الطور الت MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 رقةالو صف ت ١- ٢

 B1-AMETلوحدة التنفیذ  )IAVW( رصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیةو  )WAFS( النظام العالمي لتنبؤات المنطقةیشمل 
  .جحانشكل ب من حزم التحسینات في منظومة الطیران

رصد البراكین تحت الطرق و  لتنبؤات المنطقةلنظام العالمي الذي شهده ا كبیرعلى التحسن الالصین ثني تو  ٢- ٢
خدمات األرصاد الجویة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة على النحو المقترح في لواسع الر یتطو الا وتدعم ممنذ إنشائه الجویة الدولیة

 سیاقهایوضع في ن المراكز العالمیة واإلقلیمیة ینبغي أ إنشاء عتبر أن. ومع ذلك، یُ MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 الورقة
 .المالئم التاریخي

السائد آنذاك  الوضع إلىاستند قد  ١٩٨٢في عام  المنطقةالعالمي لتنبؤات  لنظاماومن المفهوم أن إنشاء  ٣- ٢
األقمار الصناعیة. وعالوة بواسطة نشر الوقدرات  )NWP( األنماط العددیة للتنبؤ بحالة الطقسكل الدول لدى كن یحیث لم 
 صورةبتمثیل بیانات الطقس على شبكة محددة ، من منظور تطویر البرمجیات وتطبیقها ،سیكون من األسهل بكثیر ،على ذلك

 .دقیقة
من الدول التي  الكثیرفي  ملحوظر الوضع العالمي بشكل تغیّ قد خالل العقود الثالثة الماضیة فإنه ومع ذلك،  ٤- ٢

في الوقت نفسه، و أسبوع أو أكثر.  لمدةنطاقات مكانیة وزمانیة عالیة ب الطقسللتنبؤ بحالة  األنماط العددیةاآلن نماذج  تستخدم
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 نبؤاتتالوبصرف النظر عن اإلنترنت. لذا بفعالة من حیث التكلفة مقارنة بواسطة األقمار الصناعیة  نشرالتكنولوجیات لم تعد 
ي یمكن أن تتاح تذج الاالنم بواسطةالمختلفة نبؤات العالمیة من الت لكثیرا ثمة، النظام العالمي لتنبؤات المنطقةذج انم بواسطة

 عالوةو دولیا.  نةعیّ متكون ، شریطة أن تلبي المستوى المطلوب من األداء و للطیران أثناء الطریقتخطیط غرض اللالستخدام، ل
تكنولوجیات اللدیها  )MWOs( مراقبة األحوال الجویةمكاتب األرصاد الجویة في المطارات ومكاتب من  لكثیرا فإنعلى ذلك، 

، إقلیمیة عالیة الدقة تنبؤاتالنماذج العالمیة لتوفیر ن منخفضة الحجم م ألنماط العددیة للتنبؤ بحالة الطقسإقلیمیة ل (نماذج
القصیر) األجل التأثیر في  ةشدیدالالطقس أحوال رصد متعددة للتنبؤ ببرامج ستناد إلى بیانات من باال ات الفوریةونظم التنبؤ 
 األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة خدماتمثل  مجال جوي أكبر، فيالجویة المحلیة لتقدیم خدمات األرصاد  والخبرات

)MSTA( یكون هناك حاجة إلى  ، من المتوقع أنمستقبال إدارة المعلومات على صعید المنظومة مفهومفي ه فإن. وبالتالي
تعزیز خدمات  من أجللمستویات التنبؤات الفوریة على مختلف اونظم  بحالة الطقساألنماط العددیة للتنبؤ اقتران نماذج 

إدارة المعلومات  مفهومفي ري على الكل سیوحد لن وجود نموذج ماألرصاد الجویة لمستخدمي الطیران، أي أنه من الواضح أن 
 .مستقبال على صعید المنظومة

األرصاد  التسهیالت لدعم المالحة الجویة الدولیة، مثل راداراتبأن العدید من هذه كذلك اإلقرار وینبغي  ٥- ٢
من أجل ذها العدید من الدول ینفوغیرها  التنبؤات الفوریةونظم  الطقسالعددیة للتنبؤ بحالة  األنماطو  الصواعقوشبكات  الجویة
 یتمتع ،حالیا من الدول لكثیرافي و . الخاصة بها )NMHSes( والخدمات الهیدرولوجیةلألرصاد الجویة  الوطنیةالخدمات دعم 

ف یلاأي تكبدون أو حتى  بتكلفة زهیدة التسهیالتمن هذه األساسیة األرصاد الجویة معلومات خدام باستمجتمع الطیران 
لضمان أن  ستنشرالبیانات من ناحیة أخرى، إذا كانت كل هذه و خدمات األرصاد الجویة الحالي. إضافیة في إطار توفیر 

البیانات لتقدیم الخدمات دون  على الفعليفي الوقت ستحصل في المستقبل والمتعددة األقالیم واإلقلیمیة المراكز دون اإلقلیمیة 
 الوطنیة الخدمات بما أن التكالیفمن حیث  فاعلیةبالضرورة أكثر كون یقد ال ذلك  لیم، فإناقاألمتعددة الاإلقلیمیة واإلقلیمیة و 

 اتغطیة خسائرهأجل  منهذه المراكز للتوفیر مثل هذه البیانات فرض رسوم قد تبدأ في  الهیدرولوجیةالجویة والخدمات لألرصاد 
تبادل البیانات في الوقت لتیسیر  في مجال االتصاالت كبیرةال اهیك عن االستثماراتنالجویة، من خدمات األرصاد الدخل  في

 ض الطیران.اغر أل الفعلي
 تكون لیم بحیثاقمتعددة األالنقل إلى المراكز دون اإلقلیمیة أو اإلقلیمیة أو سیُ إذا كان جزء كبیر من خدمات التنبؤ  ٦- ٢

فإن ، على المستوى المنخفض في المطارنبؤات والت الطقسمالحظات عن  فقط مسؤولة األحوال الجویةمراقبة مكاتب 
لألرصاد الجویة والخدمات  الوطنیةلخدمات التي توفرها ا ات المحلیةرف والخبر االمعلن یستفیدوا من مستخدمي الطیران 

بشكل جید بها التنبؤ سیظل من الصعب التي  ات، مثل تأثیر التضاریس المحلیة على الحمل الحراري واالضطرابالهیدرولوجیة
 الوطنیة الخدماتناهیك عن المالحظات المحلیة التي تمتلكها النماذج اإلقلیمیة والعالمیة في المستقبل المنظور،  خاللمن 

ول بلى ذلك، سیكون من المقٕاضافة إ. و اإلشعاعتشتت الرماد البركاني و توقع لرصد و  الهیدرولوجیةلألرصاد الجویة والخدمات 
 بخصوصالبحث والتطویر  أنشطة دید من الدول القادرة علىالع ات التي یوظفهااالستثمار  ه من المرجح أن تخفضأیضا أن

، النهائیةعالي الكثافة والمناطق بالنسبة للمجال الجوي الالرصد والتنبؤ  والهیاكل األساسیة الجدیدة في مجال تكنولوجیاتال
ألرصاد الجویة في جمیع أنحاء العالم. وعالوة على لخدمات هذه ال المستدام لمثلطویر الطویل من التالحد في األجل وبالتالي 

خدمات األرصاد الجویة  تكون حیث لألرصاد الجویة والخدمات الهیدرولوجیةالوطنیة  لخدماتمسائل البقاء ل، هناك أیضا ذلك
أنه حتى البنیة التحتیة األساسیة لألرصاد الجویة في هذه  إذ، ةالنامیلبلدان ، خصوصا بالنسبة لاهي المصدر الرئیسي لدخله

لدعم المالحة الجویة األقالیم إقلیمیة وٕاقلیمیة ومتعددة دون عند النظر في تشكیل مراكز فإنه . لذلك، تعرض للخطرتالمناطق س
الهیاكل األساسیة الدول، واستدامة وامتیازات احترام تكافؤ الفرص، بالتعاون المتبادل ینبغي أن یكون في منتهى األهمیة الدولیة، 
 تیاجات مستخدمي الطیران.والخبرات المحلیة في تلبیة اح ،ألرصاد الجویةالقائمة ل

لبعض خدمات األرصاد الجویة في عدد من الدول قد یكون مقبوال قدیم مزیج االستراتیجي لتال، في حین أن اً یاسیوس ٧- ٢
لى وٕاضافة إفي مناطق أخرى من العالم. ات لخدما النموذج لتقدیم اهذ ینطبققد ال ف(مثل أوروبا وأسترالیا/نیوزیلندا)،  المناطق
المسؤولیة والترابط مسائل متعلقة بأیضا  یثیرالنموذج قد هذا مثل فإن كثر حساسیة، مثل اإلشعاع، األألخطار بالنسبة لذلك، 
 اإلشعاع.المعنیة بالمركز اإلقلیمي مع السلطة الوطنیة  الصادرة عن اإلخطاراتال تتفق حیث 

معلومات الطیران  لیماقأحدود الطقس عبر  عن أحوال معلوماتال ترابطبینما تبدو مسألة ، نتفعینمن وجهة نظر المو  ٨- ٢
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)FIR( تكن ، إن لم مماثلةأهمیة هي ذات للغرض تها الئموممعلومات الطقس مصداقیة دقة و فإن ، مفي نظرهاألهمیة  ةعالی
األعاصیر المداریة الصادرة عن بعض مسار ب اتالتنبؤ یمكن أن تكون ، بعض المناطقفي أنه  التحققعملیة شیر ت. و أهم

 مركز إخطارات األعاصیر المداریةا قدمهتلك التي ی أكثر دقة من الخدمات الوطنیة لألرصاد الجویة والخدمات الهیدرولوجیة
)TCAC( . تأثیر  افي مسار األعاصیر المداریة سیكون لهالتغیرات الضئیلة في المطارات حیث  ةخاصصفة مهم باألمر هذا و

ال ینبغي ترابط المعلومات عن أحوال الطقس عبر حدود أقالیم معلومات الطیران عتبر أن كبیر على الحركة الجویة، وبالتالي یُ 
 أن یكون االعتبار الوحید هنا.

ات الطیران في العملی ألغراضن لخدمات الطقس و ن الرئیسیو المستخدمهم شركات الطیران والطیارین  وفي حین أن ٩- ٢
وٕادارة الحركة الجویة  )ATS(خدمات الحركة الجویة  تغیب عن أنظارنا متطلباتأال ینبغي ، مسار مستقبالاللى عالقائمة 

)ATM( . فمن غیر بسبب االعتبارات المحلیةخدمات الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة وباإلشارة إلى مختلف متطلبات ،
 المحلیة األرصاد الجویة اتلخدم الجهة المقدمة رباقتفإن ذلك . وعالوة على الحاالتكل /حل عالمي المرجح أن یالئم نموذج

. وبالتالي الالحق للظواهرتحلیل الو  نتفعینمن شأنه أن یسهل جمع ردود فعل الم وخدمات الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة
سلطة األرصاد من جانب  خدمات الحركة الجویة وٕادارة الحركة الجویة الوسائل لتلبیة متطلبات ه من األفضل أن ُتحددعتبر أنیُ 

من مصلحة ، وفي العملیات القائمة على المسار مستقبالللدولة. التابعة خدمات الحركة الجویة سلطة الجویة بالتشاور مع 
المحلیة من  وٕادارة الحركة الجویةخدمات الحركة الجویة استخدام نفس مجموعة البیانات باعتبارها شركات الطیران والطیارین 

إلى طریق التي تقدمها المراكز العالمیة أو اإلقلیمیة، بیانات مرحلة أثناء ال ، منالعبورنقطة و . حالةالمشترك بال لوعيأجل ا
تمشیا مع مبدأ اتفاقیة و قد تختلف أیضا من دولة إلى أخرى.  مكتب مراقبة األحوال الجویة قدمهاینطقة النهائیة التي مالبیانات 

 رغبیأعاله، قد  الواردة المناقشاتاء على نبخدمات النقل الجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص" و یجوز إنشاء " هأنبشیكاغو 
بصورة غیر ولكن  یشملتوفیر خدمات األرصاد الجویة، بما  صالحیات على عاتق الدول یوافق على أن تظلفي أن  االجتماع
المجال وسع و النهائیة األ مناطقلفضال عن خدمات الطقس ل اتلمطار لخطارات إصدار المالحظات والتنبؤات واإلحصریة 
 .الملموسة في مجال األرصاد الجویةات للدول ذات القدر بالنسبة ، وال سیما الكثافة عاليالجوي ال

للوفاء  األقالیمالترتیبات دون اإلقلیمیة واإلقلیمیة ومتعددة ب سمح فعالتتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقیة شیكاغو و  ١٠- ٢
شار أیضا إلى التعاون یمتعددة أو المستوى اإلقلیمي. و لدول عبر الحدود أو المستوى الوطني أو  على تجاه االیكاوبالتزاماتها 

نشرة إصدار تفویض نموذج ناجح آخر هو وهناك ري تطویره في أوروبا لتحقیق أهداف السماء األوروبیة الواحدة. ااإلقلیمي الج
ألن دعوة الالصین تؤید و الصین.  في مراقبة األحوال الجویةتشنغدو ل مكتبلى لكمبودیا إ )SIGMET( الظواهر الجویة الخطرة

في أن حق الدول، بمعنى سلطة األرصاد الجویة، ظل ولكن على أساس أن ی يعاالمسه في هذبمساعدة الدول  االیكاوتقوم 
یناسب الظروف التشغیلیة الخاصة بها لدعم المالحة الجویة الدولیة، في إقلیمها بما  حدد كیفیة توفیر خدمات األرصاد الجویةت

 من االتفاقیة. ٢٨وفقا للمعاییر والممارسات الموصى بها وفقا لروح المادة 
ضمن أقالیم دولیة مع دول كمؤسسات المراكز اإلقلیمیة  إنشاء فضله من األأنالداعي إلى فیما یتعلق باالقتراح و  ١١- ٢

تابعة هیئة دولیة  هعالمي تدیر جبایة نظام بواسطة التمویل یمكن توفیر متساو من مسؤولیات التمویل حیث لدیها قسط معنیة 
 یتشابه(مثل أوروبا وأسترالیا/نیوزیلندا) حیث  المناطقبعض  فيقد تعمل  ةحالمقتر ه الترتیبات عتبر أن مثل هذثالث، یُ طرف ل

ه ینبغي مواصلة التداول بشأن عتبر أنیُ بالتالي . و األخرى المناطقلكنها قد ال تعمل في و وحجم الحركة الجویة طور مستوى الت
االختالفات  مراعاةالدول المعنیة، مع  جانب، مثل أن تكون مقبولة من مختلف النماذجمرونة لسمح بالمما قد ی، التمویلآلیة 

 اإلقلیمیة.
لإلخطار  ةكز اإلقلیمیاالمر خارطة طریق إلنشاء  MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6رقة بالو  )B(المرفق ویرد في  ١٢- ٢

من  خطاراتإلتقدم ا أن ١المرحلة  تقترح على وجه الخصوص،و قترح ثالث مراحل، وتُ . )RHWAC( باألحوال الجویة الخطرة
نشرة الظواهر في إصدار  تب مراقبة األحوال الجویةامكلمساعدة  لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة ةكز اإلقلیمیاالمر  جانب

 .٢في المرحلة باإلخطارات  نشرة الظواهر الجویة الخطرة االستعاضة عن، قبل الجویة الخطرة
رفق أعاله والمالواردة  ١١- ٢ الفقرةحسبما ورد في ، لكنو . ٢البدء مباشرة بالمرحلة و  ١المرحلة إزالة اقتراح بهناك و  ١٣- ٢
)C(  بالورقةMET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 ، مراكز اإلقلیمیةلآلیة استرداد التكالیف لال یزال یتعّین إجراء مداوالت بشأن 

على وجه و ، األقالیمعلى جمیع  بأكملهلمفهوم لشامل  تجریببعد  جرعالوة على ذلك، لم یو . لرصد األحوال الجویة الخطرة
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للغرض"  مالئمة" لإلخطار باألحوال الجویة الخطرة ةكز اإلقلیمیاالمر قدمها تالتي اإلخطارات الخصوص، لتقییم ما إذا كانت 
اإلخطارات االتساق بین و الخطرة،  حوال الجویةاألوقوع ردا على اإلخطارات وتوقیت واتساق مثل دقة نتفعین وتلبي متطلبات الم

في االجتماع رغب یقد و  .، وما إلى ذلكمراقبة األحوال الجویةتب امكمن  األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة خدمات ومنتجات
 .٢مباشرة إلى المرحلة یوافق على أنه من السابق ألوانه المرور أن 
 التوصیة التالیة:إلى صیاغة  االجتماعدعى یُ  ١٤- ٢

 بّینیاستعراض إطار توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة بحیث  – x/٢التوصیة 
  األهداف المتوخاة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة

  بما یلي:االیكاو  تقومن أ
الوارد القائم على النحو استعراض "إطار توفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة"   )أ 

مع مراعاة  ،خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة - في الملحق الثالث
االحتیاجات الناشئة للمنتفعین، بما في ذلك خدمة الحركة الجویة/ إدارة الحركة 

ودقیقة وذات مصداقیة ومالئمة الجویة، بغرض تقدیم معلومات متسقة ومتناغمة 
عن األرصاد الجویة دعما لألهداف العامة المتوخاة من الخطة العالمیة للغرض 

 ؛للمالحة الجویة
على الصعید المحلي ودون عند الطلب، ، خدمات األرصاد الجویةقدیم تیسیر ت  )ب 

استخدام أوساط المنتفعین لتلك  وٕامكانیة، اإلقلیمي واإلقلیمي واألقالیمي والعالمي
المعلومات في عملیاتهم على المستوى المحلي ودون اإلقلیمي واإلقلیمي 

 تكافؤ الفرص، اماحتر ب المتبادل التعاونباالستناد إلى ، واألقالیمي والعالمي
الخبرات و  ،ألرصاد الجویةلهیاكل األساسیة القائمة ال، واستدامة الدولامتیازات و 

 ؛مستخدمي الطیران في تلبیة احتیاجاتالمحلیة 
 :تنسیق الجهود في ما یلي  )ج 

 لتخطیطحكام الخاصة بمعلومات األرصاد الجویة ألل المقبلعداد اإل - ١
 طقس الفضاءو  الرماد البركاني عن الخاصة بالمعلوماتاألحكام و  الطیران

 ؛يالجو الغالف  المواد المشعة فيطالق وا
 خطار بأحوال جویة خطیرة معینة أثناء الطریقإقامة نظام إقلیمي لإل - ٢

  ؛االنتقال إلیه عبر مراحلو 
دعم معلومات األرصاد الجویة للعملیات القائمة على المسار بصفة عامة  - ٣

 المطارات وعلى صعید الشبكات؛واتخاذ القرارات بشكل جماعي في 
إعداد مواد إرشادیة للدول بشأن كیفیة الوفاء بالتزامات االیكاو في سیاق  - ٤

 ةواإلقلیمی ةودون اإلقلیمی ةالمحلی المستویاتخدمات األرصاد الجویة على 
 .ةوالعالمی األقالیم ةمتعددو 

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

  ؛هذه الورقة بالمعلومات الواردة فيیحیط علما أن   )أ 
 .علیه المعروض یةع التوصرو مشینظر في اعتماد أن و   )ب 

 -انتهى-


