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1.4-1 Draft Report on Agenda Item 1.4 

    

تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال المالحة الجویة   : ١رقم  البند
  الدولیة

وٕاعداد وثیقة جدیدة إلجراءات خدمات  ]C.3.1[الحاجة إلى إعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة   :٤-١
  "المجال الجوي الواحد"یها مفهوم المالحة الجویة في مجال األرصاد الجویة یستند إل

  صیاغة القرار من خالل والثالثین دورتها الثامنةفي  أوصتلالیكاو الجمعیة العمومیة  بلغت اللجنة بأنأُ   ١- ٤- ١
 بالنظم المتعلقةالعامة  االحتیاجاتإعداد وتحدیث بجملة أمور منها التشجیع على  مجلس االیكاوضطلع یبأن  ١١-٣٨

وأحاطت اللجنة  .لبحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة، ومواصلة اوالتشغیل واألداء
علما بأّن عددا من القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الجزء األول ومعظم القواعد والتوصیات الواردة في الجزء الثاني من 

یمكن اعتبارها، من منظور قائم على األداء،  ]C.3.1[ للوائح الفنیةالملحق الثالث/ا) من ٢٠١٣الطبعة الثامنة عشرة الحالیة (
مت اللجنة بأن القواعد والتوصیات الدولیة . وٕاذ سلّ األداء وسیلًة فنیة لتلبیة حاجٍة وظیفیة وما یتصل بهذه الحاجة من مقتضیات

خدمات ل جدیدة إجراءاتعلى صورة الشكل المناسب لها في المستقبل وسیلة من وسائل االمتثال، قد یكون  ،أساّسا ،هذه
 .المالحة الجویة لألرصاد الجویة

وفي هذا المضمار وافقت اللجنة على أّن التسلیم بخدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران كجزء ال یتجّزأ من   ٢- ٤- ١
األحكام المتعلقة بخدمات بل ال بد فیه من ضمان أّن تطویر "منظومة النظم" التي تشكل بیئة الطیران المدني للحاضر والمستق

باتفاقیة الطیران المدني ، وسائر الملحقات ]C.3.1الملحق الثالث/اللوائح الفنیة [، والواردة في األرصاد الجویة ألغراض الطیران
وبما یتماشى مع جملة من األمور من بینها  ١١-٣٨وفق روح المرفق ألف بالقرار واإلجراءات واإلرشادات، یسیر  الدولي

فقد ، لذاو  .(Doc 9750) الخطة العالمیة للمالحة الجویةسنة والواردة في  ةعشر  االستراتیجیة المستمرة الممتدة على خمس
 تبعا لذلك: اللجنة التوصیة التالیة صاغت

  بخدمات األرصاد الجویةتطویر األحكام المتعلقة  -   x/١التوصیة 
  ألغراض الطیران

أن تقوم اإلیكاو بالتنسیق الوثیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد 
 علىالجویة، وكوسیلة لحفز تطبیق مفهوم "المجال الجوي الواحد" 

المالحة الجویة الدولیة، بالتأّكد من أّن تطویر األحكام المتعلقة 
(بما في ذلك الحكم بخدمات األرصاد الجویة ألغراض الطیران 

یسیر وفق روح المرفق ألف ص بمعلومات األرصاد الجویة) الخا
 الثامنةالصادر عن الجمعیة العمومیة في دورتها  ١١- ٣٨بالقرار 

والثالثین وبما یتماشى مع جملة من األمور من بینها االستراتیجیة 
تحسینات تكمیلیة إلدخال سنة  ةالمستمرة والممتدة على خمس عشر 

الخطة العالمیة للمالحة  التي ترد فيو ، وقطاعیة على النقل الجوي
  ).Doc 9750( الجویة

 ]C.3.1[أشارت اللجنة إلى أنها ستنظر في النطاق المحتمل إلعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة   ٣- ٤- ١
 من جدول األعمال. ٥واإلجراءات الجدیدة لخدمات المالحة الجویة الخاصة باألرصاد الجویة في اطار البند 

  -انتهى  - 


