
MET/14-WP/40 
CAeM-15/Doc. 40 
28/5/14 

 المنظمة العالمیة
رصاد الجویةأل ل  

 
 

 

 

 منظمة الطیران
  المدني الدولي

 

 
 

 

 
للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

عشرة الخامسةالدورة   
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٢٠١٤لعام   

١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر   
 القواعد والتوصیات واإلجراءات :٥البند رقم 

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

  إعادة هیكلة أحكام األرصاد الجویة 
 )من الصینمقدمة ورقة ( 

  الموجز
 [C.3.1]تصف هذه الورقة عددًا من االعتبارات الرئیسیة في إعادة هیكلـة ملحـق االیكـاو الثالـث/ اللـوائح الفنیـة 

األرصاد الجویـة. وُتكّمـل هـذه الورقـة االعتبـارات المعروضـة  -ووضع إجراءات جدیدة لخدمات المالحة الجویة
  ) اإلجراء المطلوب من االجتماع.٣. ویرد في الفقرة رقم (MET/14-WP/12|CAeM-15 Doc. 12في الوثیقة 

 المقدمة - ١

األرصاد  ةخدم –ویة، إعادة هیكلة الملحق الثالث اقترحت االیكاو، بالتنسیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد الج ١- ١
-PANS) األرصاد الجویة -إجراءات جدیدة لخدمات المالحة الجویةووضع  [C.3.1] اللوائح الفنیة /الجویة للمالحة الجویة الدولیة

MET) وُتقدم الوثیقة .MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11  والوثیقةMET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7  للهیكل التنظیميعرضًا 
 األرصاد الجویة. –وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة  [C.3.1]تمد للملحق الثالث/اللوائح الفنیة الُمع

إجراءات خدمات  إلعداد MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11وٕاْذ تدُعم الصین التوصیة الواردة في الوثیقة  ٢- ١
لى عدد من المبادئ األساسیة التي ینبغي مراعاتها عند وضع إجراءات األرصاد الجویة، فهي ُتعید التأكید ع –المالحة الجویة 

 [C.3.1]وتقترح إدخال تغییرات عدیدة على هیكل الملحق الثالث/ اللوائح الفنیة  األرصاد الجویة –خدمات المالحة الجویة 
-MET/14وفي الورقة الُمصاحبة الُمنّقح في هذه الورقة  (PANS-MET) األرصاد الجویة –ٕاجراءات خدمات المالحة الجویة و 

WP/12|CAeM-15/Doc. 12. 

 المناقشة - ٢

"نظرت في مسألة الفهم والتطبیق الموّحد للقواعد  MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4من الوثیقة  ٥نّصت الفقرة  ١- ٢
وما یتّصل بها من إجراءات خدمات المالحة الجویة،  [C.3.1]والتوصیات الدولیة ضمن الملحق الثالث/ اللوائح الفنیة 

التي ُیمكن أن تستفید من تحّسن التمییز ضمن األحكام ذاتها، بحیث ُیمكن (أو ینبغي) على حدة التنصیص في الملحق 
حة على الشروط المتعلقة بهیئة األرصاد واألطراف الُمقدمة لهذه األرصاد وخدمات األرصاد وفي إجراءات خدمات المال

 على اإلجراءات المتعلقة بهذه الهیئة واألطراف والخدمات". (PANS)الجویة 

نتیجة الجهود التي  وفیما یتعلق بمسألة التفسیر الُمحتمل المرتبط بهیئة األرصاد الجویة، فقد أثنت الصین على االیكاو ٢- ٢
تبُذلها لمواصلة تحسین عرض القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، وتؤّید الصین االقتراح 
القائل بتحسین تمییز األحكام الُمنطبقة على الشروط المتعلقة بهیئة األرصاد الجویة وُمقدم خدمات األرصاد الجویة 
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. وُیتیح التعریف الحالي (PANS)الملحق وفي وثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة وخدمات األرصاد الجویة في 
لهیئة األرصاد الجویة إمًا أن تضّطلع بالدور  [C.3.1]لهیئة األرصاد الجویة الوارد في الملحق الثالث/ اللوائح الفنیة 

نًا ببیئة التشغیل وغیرها من الظروف ذات التنظیمي فقط، أو بدور تنظیمي باإلضافة إلى دور ُمقدم الخدمات، وذلك ره
 امتیازاتالصلة للدولة المعنیة. وحیث أن خدمات األرصاد الجویة الواجب تقدیمها للمالحة الجویة الدولیة هي ضمن 

من المهم عدم النیل من امتیازات الدول في هذا د الجویة، الدول، فلدعم أي تغییر ُمقترح على تعریف هیئة األرصا
الجدوى المالیة والتنظیمیة لُمقدمي خدمات األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة، والتي  عالوة على ذلك، فإنالشأن. و 

، ینبغي ضمانها لكي (NMHSes) والخدمات الهیدرولوجیةُتعد في الكثیر من الدول خدمات وطنیة لألرصاد الجویة 
بالطیران وغیرها من الُبنى التحتیة لألرصاد الجویة الخاصة  والرصداتاألساسیة  الرصداتیتسنى المحافظة على 
هیئة  أن تحدید ما إذا كانتاالجتماع االتفاق على  ا من أجل دعم أوساط الطیران. وُیرجى منواإلبقاء علیها وتطویره

ؤولیة مسظّل ولیة بخدمات األرصاد الجویة وأن یالطیران مسؤولة أیضًا أو غیر مسؤولة عن تزوید المالحة الجویة الد
 الدولة وهیئة األرصاد الجویة.تضطلع بها 

، ینبغي مراعاة [C.3.1]/اللوائح الفنیة الثالثوفیما یتعلق بالحاجة إلى النص على سمات استشعار الطقس في الملحق  ٣- ٢
األرصاد الجویة تّتسم بأهمیة قصوى بالنسبة ألي عملیة لتقدیم خدمات األرصاد الجویة. وفي  رصداتأن مصداقیة 

شبكات اختالفًا كبیرًا مثل االنترنت و تتوفر اآلن الكثیر من تقاریر الطقس من مصادر مختلفة  ة،الكبیر  البیانات حقبة
. وتحظى مسألة ضمان الجودة والصیانة قرائناالجتماعي غیر أن الكثیر منها مشكوك في صّحته وال تدعمه الالتواصل 

. وأثناء اتصالنا األخیر بالجهات الُمنتفعة األجهزةالنسبة لقیاس السلیمة للمعدات ومعایرتها السلیمة بأهمیة خاصة ب
بالطیران بشأن التطورات الُمقبلة لألرصاد الجویة ألغراض الطیران بما في ذلك إدارة المعلومات على صعید المنظومة 

(SWIM) وتقوم لدیهارئیسي  قلق مصدرتها ُتشكل مصداقیة البیانات وصحّ أن على شركات الطیران  شّددت، فقد .
بصورة أكیدة على دقة البیانات  ُتؤثرمصداقیة بیانات الرصد، ضمن أمور أخرى، على سمات االستشعار والتي 

ونوعیتها، وعلى سالمة معایرة وصیانة أجهزة االستشعار. وُبغیة تشجیع وتیسیر عملیة التوحید والتوافق على الصعید 
المعنیة لجنة الفقد ُكّلفت األرصاد الجویة ألغراض الطیران،  الدولي ألجهزة وطرائق الرصدات بما في ذلك رصدات

بضمان تلبیة طلبات األرصاد الجویة التي  (CIMO)التابعة للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بوسائل وطرق الرصد 
 تُقدمها دولها األعضاء لشروط األداء المنصوص علیها.

أن خدمات  MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11من الوثیقة  ٥-٢-٢ولقد ذّكرت األمانة العامة االجتماع في الفقرة  ٤- ٢
وثائق إجراءات القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في المالحق. ومن ثّم فإن  وضعاألرصاد الجویة ال تتمتع بنفس 

عن  خدمات المالحة الجویة ال تندرج ضمن ما تفرضه المادة الثامنة والثالثون من االتفاقیة من واجب االبالغ
االختالفات في حالة عدم التنفیذ. ولذا فإن االبقاء على سمات جهاز االستشعار في الملحق سُیسهم اسهامًا أفضل في 

 سالمة الطیران وفعالیته وانتظامه فضًال عن التشغیل البیني.

نات في منظومة الطیران من حزم التحسی ١أعمال المراجعة وكمیتها، وأن الفقرات التنفیذیة لتغییر الحزمة  لكثافةونظرًا  ٥- ٢
-MET/14، فإن الصین تؤّید االقتراح الذي طرحته األمانة العامة في الوثیقة ٧٧قد ُتدرج في التعدیل رقم 

WP/11|CAeM-15/Doc. 11  تاریخ تطبیق األحكام الُمعاد هیكلتها في نوفمبر تحدید من أجل اتّباع نهج أكثر حذرًا و
من حزم  ١(لالتساق مع الجدول الزمني للحزمة  ٢٠١٨ملحق الثالث) عوضًا عن (بعد دورة التعدیل الحالیة لل ٢٠١٩

  مة الطیران).و التحسینات في منظ

   



MET/14-WP/40 -3- 
CAeM-15/Doc. 40 
 

 التوصیة التالیة: صیاغة االجتماعُیرجى من  ٦- ٢

 التوصیات بشأن
القواعد القیاسیة 

 والتوصیات واإلجراءات

إعادة تنظیم األحكـام المتعلقـة باألرصـاد الجویـة ألغـراض  — /..٥التوصیة 
  الطیران 

ألرصــاد الجویــة علــى أســاس لالعالمیــة منظمــة الأن تقــوم االیكــاو وعنــد اللــزوم 
 ي ستضعه االیكاو بما یلي :الذ المنشور الُمخطط

كجزء من التعدیل  [C.3.1] اللوائح الفنیة/الثالث إعادة هیكلة الملحق  )أ 
  ؛٢٠١٩، مع تحدید موعد التطبیق في نوفمبر ٧٨

 األرصاد الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة ٕاعداد و   )ب 
(PANS-MET, Doc …)  مع  متزامنةلكي یتسنى توفیر طبعة أولى

 الُمشار إلیة في الفقرة (أ) أعاله؛ ٧٨التعدیل 
 ویجب أن یقوم كالهما على المبادئ التالیة :  )ج 

الشروط  [C.3.1]/اللوائح الفنیة الثالثسیتضمن الملحق  - ١
التشغیلیة والوظیفیة وأن تتضمن وثیقة إجراءات خدمات 

األرصاد الجویة ُسُبل تلبیة الشروط الُمحددة  –المالحة الجویة 
 في الملحق الثالث؛

من  كالتزاماتوأن ُتراعي عملیة إعادة الهیكلة تحدید األحكام  - ٢
الخدمات والشروط الفنیة  تقدیمجهات ت جانب الدول والتزاما

 للخدمة؛
وتحدید ما إذا كانت هیئة األرصاد الجویة ستضطلع  - ٣

بالمسؤولیة أیضًا أم ال عن تقدیم خدمات األرصاد الجویة 
الدولة وهیئة  مسؤولیة تضطلع بهاللمالحة الجویة الدولیة 

 األرصاد الجویة؛
سمات أجهزة استشعار الطقس  النص علىوتتم مواصلة  - ٤

لرصدات األرصاد الجویة ألغراض الطیران في الملحق 
  .[C.3.1]الثالث/ اللوائح الفنیة 

 اإلجراء المعروض على االجتماع - ٣

 رجى من االجتماع أن یقوم بما یلي:یُ  ١- ٣

 بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛ علماً  اإلحاطة  )أ 

 على االجتماع للنظر فیه.قترح المُ  ةنظر في اعتماد مشروع التوصیال  )ب 

 -انتهى -


