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للطیرانلجنة األرصاد الجویة   

عشرة الخامسةالدورة   
 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر   

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

   الطیران توفیر خدمات األرصاد الجویة ألغراض على مراقبةالالمتعلقة بمؤهالت ال
  )الصینمة من قدَّ ورقة مُ (

  الموجز التنفیذي
شیر ن مهام مراقبة السالمة وتؤّدو لموظفین الذین یالالزمة لؤهالت المبحث هذه الورقة في موضوع ت

في مجال األرصاد الجویة والتدریب الالزمة الخبرة العملیة التشغیلیة والفنیة ر ــضرورة توفّ إلى 
اإلجراء المطلوب  ٣ویرد في الفقرة  .ش لألرصاد الجویةلدى موظفي إدارة التفتی ألغراض الطیران

  من االجتماع.

 مقدمةال -١

ون یؤدّ الذین  نیالموظف من أنالدول  ققتتح نأاقتراحا ب MET/14-WP/10/CAeM-15/Doc.10تضمن الورقة ت ١- ١
األرصاد الجویة مجال  يهم ما یكفي من المؤهالت فدیل لطیرانغراض ااألرصاد الجویة أل اتخدمل مراقبة السالمة مهام

رصاد ومفاده أن موظفي هیئة األالورقة هذه عرب الصین عن تأییدها لالقتراح الوارد في . وتُ فني كتخصص لطیرانغراض األ
اد الجویة رصمؤهالت في مجال األالهم ما یكفي من ن مهام مراقبة السالمة الجویة ینبغي أن یكون لدیؤّدو ی ممنالجویة 

  أساس االعتبارات التالیة. ألغراض الطیران على

  مناقشةال -٢

أنشأت االیكاو في ة مراقبة السالمة الجویة في جمیع أنحاء العالم، كفایالشواغل إزاء مدى  زایدفي إطار االستجابة لت  ١- ٢
لسالمة الجویة على المستوى العالمي من خالل المواظبة على ًا لتعزیز البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة  ١٩٩٩عام 

الكامل لنهج الرصد المستمر تشغیل الإجراء عملیات تدقیق لنظم السالمة الجویة في جمیع الدول األعضاء في االیكاو. وبدأ 
مقترنة مخاطر الالالقصور في السالمة وتقییم یقوم على المخاطر للوقوف على أوجه  ونشطمنتظم التباع نهج  ٢٠١٣في عام 

 ترتیب أولویات المساعدة. التمكین من سالمة وٕاعداد استراتیجیات المساعدة و بال
في ظروف مناخیة قاسیة. ومن نافلة تتم من الحوادث تقع أثناء عملیات  ٪٤٣بأن  التحاد الدولي للنقل الجويیفید او   ٢- ٢

الموائمة بین خدمات بالتالي، فإن من المهم ة بالنسبة للسالمة الجویة. و كتسي أهمیالطقس تالقول إن المعلومات عن أحوال 
نظم إدارة الجودة  طبیقتكذلك القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو و بین و رصاد الجویة ألغراض الطیران التي توفرها الدول األ

  .بشكل سلیم ونظم إدارة السالمة
في التحقق من االمتثال ألحكام اتفاقیة شیكاغو أو اللوائح الوطنیة، واالمتثال للقواعد تدقیق ال عملیات وتتمثل أهداف  ٣- ٢

بها، وما یتصل بذلك من إجراءات وممارسات جیدة تتعلق بالسالمة الجویة (انظر وثیقة االیكاو لتزام والتوصیات الدولیة أو اال
Doc 9738 - وثیقة االیكاو كما توضح ). و دلیل تدقیق مراقبة السالمةDoc 9734 – فإن مسؤولیة كل دلیل السالمة الجویة ،
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سبة لطائرات على المستوى العالمي. وبالنالمأمونة لعملیات العن مراقبة السالمة تشكل األساس الذي تقوم علیه  دولة من الدول
 المدني الطیران بهیئة التفتیش إدارة مهاممختلف ل المرضي التنفیذ"على أن  Doc 9734د الوثیقة لتأهیل الموظفین الفنیین، تشدّ 

 الموظفین كفاءات تقل أال ینبغي المثالیة، الوجهة من. و مفتش كل وتفاني وخبرة وكفاءة مؤهالت على كبیر حد تعتمد إلى
  ."شرافاإل أو تفتیشلل سیخضعون الذین الموظفین كفاءة درجة عن المدني الطیران بهیئة الفنیین

ة التفتیش إدار  موظفو تمتعأن ی، من المهم إدارة التفتیش بهیئة الطیران المدنيالمؤهالت الالزمة لموظفي شیا مع اوتم  ٤- ٢
 Doc 8896كاو ــــة االیــــــقــــــــأما وثی .للقواعد والتوصیات الدولیةاالمتثال مدى ة لتقییم ضروریالخبرة البفي مجال األرصاد الجویة 

في مستقل خبیر التفتیش أن تتمثل في  لجهةیمكن " أنه فتنص بالفعل على رصاد الجویة ألغراض الطیرانممارسات األدلیل  –
    شهادة المنظمة الدولیة لتوحید المعاییر القیاسیة  التفتیش الالزمة للحصول على یكون مسؤوًال عن عملیة مجال األرصاد الجویة

رصاد الجویة" أو عضوا الوزارة التي تشرف على "هیئة األ جزءا منبالنسبة "لمقدم خدمات األرصاد الجویة"، أو  )ISO( - األیزو  - 
في هیئة الطیران المدني، شریطة أن تكون إدارة التفتیش القائمة على هیئة الطیران المدني طرفا ثالثا، أي هیئة مستقلة لدیها 

  ."رصاد الجویةفي مجال األ ن ون مؤهلوموظف
في إطار برنامج نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي  لتي تندرجالتخصصات اباقي یضا على وینطبق األمر نفسه أ  ٥- ٢

 دلیل إجراءات عملیات التفتیش والترخیص والمراقبة المستمرة – .Doc 8335أما وثیقة االیكاو . السالمةلتدقیق مراقبة 
 عن همكفاءات تقل أال" المثالیة الوجهة نمینبغي  نالذیمفتشي هیئة الطیران المدني بشأن مؤهالت فصال كامال  تفخصص

  ."اإلشراف أو للتفتیش سیخضعون الموظفین الذین كفاءة درجة
ن الموظفین المعنیین ال یحتاجون بالضرورة قول إمن المجازفة اللمراقبة السالمة وسیكون  ویعتبر التفتیش عنصرًا هاماً   ٦- ٢

 –الملحق التاسع عشر أن . وبالتالي، من الواضح أنه بالرغم من نفسهالتخصص  أیًا كانإلى مؤهالت في هذا التخصص، 
الفنیین الذین یزاولون مهام  یجب أن تحدد الدولة الحد األدنى من المؤهالت الالزمة للموظفینینص على أنه " إدارة السالمة

المواد فإن "، مراقبة السالمة، وتنص على التدریب األولي والمتكرر للحفاظ على أهلیتهم وتحسینها وصوال إلى المستوى المنشود
ن الذین یؤدون مهام مراقبة السالمة لخدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران و الموظف تمتععلى أن یتنص اإلرشادیة 

فمثال، یتألف فریق إدارة تفتیش األرصاد الجویة في هونغ كونغ، الصین من فریق صغیر . مجالهذا ال في بالمؤهالت الكافیة
 عالذي یخضفي المجال  كینـالمحنّ التدریب في مجال التدقیق والخبراء  امن المتخصصین في مجال األرصاد الجویة ممن تلقو 

  وما إلى ذلك. للتفتیش مثل إعداد األجهزة وقص الریاح 
 ُیدعى االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة:  ٧- ٢

  مراقبة توفیر خدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران – ../٤التوصیة 
د الحد األدنى من المؤهالت الالزمة للموظفین الفنیین الذین یحدتتحث االیكاو الدول على 

ینبغي أن تشترط ، و رصاد الجویة ألغراض الطیرانلخدمات األ مهام مراقبة السالمة ؤدونی
رصاد الجویة والتدریب في مجال األأن تكون لدیهم الخبرة العملیة التشغیلیة أو الفنیة الدول 

 ألغراض الطیران.

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 یدعى االجتماع إلى ما یلي: ١- ٣

  هذه الورقة،أن یحیط علمًا بمضمون   ) أ
 أن ینظر في اعتماد مشروع التوصیة المعروضة على نظر االجتماع.ب) 

   - انتهى  - 


