
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  رقة عملو 
A38-WP/2101 

TE/82 
3/09/13 
(Information paper) 
 

 

  الثامنة والثالثونالدورة  – الجمعیة العمومیة
  اللجنة الفنیة

 دعم التنفیذ —من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٣٥ البند

  تطویر خدمات األرصاد الجویة للمنطقة النهائیة في الصین

  ١)الصین مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
مـع إشـارة فـي الصـین  )MSTA(ة للمنطقـة النهائیـة تقدم هذه الورقـة معلومـات عـن تطـویر خـدمات األرصـاد الجویـ

ة فیمــا بــین تنبــؤات خدم هــذه الخــدمات لســد الثغــر توستســ .)MSTA( اإلختباریــة هــاومنتجات هاوأشــكال هــامحتویات لــىإ
وصــى بــإدراج خــدمات ألرصــاد الجویــة للمالحــة الجویــة. ویُ اخــدمات  حّســنوت ،تنبــؤات أثنــاء الطریــقالالمطــارات و 

م تحسـینات زَ فـي الجـزء الخـاص باألرصـاد الجویـة مـن ٌحـ B1-105في المنطقة النهائیة في الوحدة األرصاد الجویة 
  .)ASBU( ظومة الطیرانمن

  . وكفاءة المالحة الجویة مواإلنتظا لسالمةباتتصل ورقة العمل هذه   :األهداف االستراتیجیة

 المقدمة  - ١

كثافة الحركة الجویة،  ارتفعتحیث ت في المنطقة النهائیة تأثیرًا ملحوظًا على العملیا طقس السیئةأحوال الرت أثّ  ١- ١
، غیر قادرة على الوفاء )TAF( )في شكل رموز األرصاد الجویة(في حین أن المنتجات الخاصة بتنبؤات المطارات الحالیة 

مات مناسبة لألرصاد خد المحتاجین إلىطلب المنتفعین  تلبیةبالمقتضیات التشغیلیة في تلك المنطقة. وسعیًا إلى  بشكل تام،
وسعیًا إلى سد الثغرة فیما بین تنبؤات المطارات والتنبؤات أثناء الطریق، قامت إدارة  ،دعم العملیات في المنطقة النهائیةلالجویة 

الجهة الموفرة لخدمات األرصاد الجویة للطیران في  ،في المدیریة العامة للطیران المدني في الصین )ATMB( الحركة الجویة
 .٢٠١٠رصاد الجویة في المنطقة النهائیة في عام بإجراء بحوث لتوفیر خدمات األبالتعاون مع هونج كونج  ،صینال

مقدمي التنبؤات من  ضّمت ،تم تشكیل مجموعة عمل معنیة بخدمات األرصاد الجویة في المنطقة النهائیةو  ٢- ١
الجویة إلى المطارات الثالثة األكثر اكتظاظًا  مات األحوالخدوالتي توفر  ،المراكز اإلقلیمیة لألرصاد الجویة الخاصة بالطیران

 وجوانسو. يوهي: بیجین وشنغها ،بالصین
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 المناقشة - ٢

ي مجموعة العمل بأن كل منطقة نهائیة تتمیز تأتر   – جویة في المنطقة النهائیةالمقدم خدمات األرصاد  ١- ٢
ات قدمها رادار األحوال الجویة المحلي دوبلر ومنتجأساسًا على البیانات التي ی )MSTA(خدمات  تعتمد .بخصائص معینة

. وینبغي لخدمات األرصاد الجویة في المنطقة النهائیة أن تحصل على هذه الخدمات من بالمقیاس میسو نماذج التنبؤ الرقمیة
 مكتب األرصاد الجویة الذي عینته السلطات الحكومیة لألرصاد الجویة.

 )MSTA( نطقة النهائیةخدمات األرصاد الجویة للممحتویات  ٢- ٢
، ینبغي لذلك .التغطیة في المناطق النهائیة من مطار إلى أخر ختلفت -MSTAخدمات المنطقة الجغرافیة ل ١- ٢- ٢

   الفعلیة.لمنطقة النهائیة ا )MSTA( خدمات األرصاد الجویةأن تغطي 

 )MSTA( خدمات إدراج في تصوبسالممن  -)MSTA(عناصر األحوال الجویة التي ینبغي إدراجها في  ٢- ٢- ٢

الحمل  مثل ،التي تؤثر تأثیرًا ملحوظًا على سالمة وكفاءة العملیات في المنطقة النهائیة یئةالس جمیع عناصر األحوال الجویة
هذه  تأثیر الختالفنظرًا  ،الجلید. ولكنتّكون والثلوج و  ،ةوانخفاض سقف الرؤی ،نبیةاوالریاح الج )،الرعدیة العواصف( الحراري
تنبؤات للإعطاء األولیة مع اتفقت مجموعة العمل على اعتماد نهج تدریجي ، ملیات في المنطقة النهائیةالع ىعل الظواهر

 الجلید.تكّون والریاح و  الرعدیة الخاصة بالعواصف
ومراقبة  إلدارة انسیاب خدمات الحركة الجویة )MSTA( دماتخستخدم أساسًا تُ  - )MSTA( خدماتشكل  ٣- ٢- ٢

حدد وفقًا الحتیاجات مراقبي الحركة ینبغي لهذه الخدمات أن تُ  ،لذلك .والرحالت في المنطقة النهائیة ،الفصل ما بین الطائرات
أنه ینبغي أن عتبر مجموعة العمل وت حتى یسهل استخدامها وارسالها.الجویة والطیارین والٌمرحلین التابعین لشركات الطیران 

 احتیاجات المنتفعین. حسب ،وص أو رموزأو نص وجداول ،رسوم بیانیةشكل  )MSTA(خدمات  تتخذ
وفقًا للقدرات الحالیة والمتوقعة للتكنولوجیات، تعتبر مجموعة العمل أنه البد لألبحاث  -فترة صالحیة الخدمات ٤- ٢- ٢

وعشرین ساعة)  (ضمن فترة أربع ة األجلوالتوقعات قصیر  ،(ضمن فترة ست ساعات) الحمل الحراريعلى توقعات  أن تركز
 ى.للعناصر األخر 

 ،المنتفعین تشاور معبال )MSTA(لألرصاد الجویة مستوى دقة خدمات الوطنیة سلطة التحدد  -شروط الدقة ٥- ٢- ٢
 وطلب المنتفعین. ُمقدمي الخدمة إمكانیات أساس علىوذلك 

لحدود الوسائل المستخدمة  لكنه زاخر بالتحدیات نظراً و أمر أساسي  )MSTA(التحقق من خدمات  -التحقق ٦- ٢- ٢
في موازاة  یجب إعداد دراسة لمخطط التحقق، )MSTA(منتجات خدمات بجویة. وبهدف تعزیز ثقة الزبائن لرصد األحوال ال

المواد ب الدول )WMO(المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  زودتقترح مجموعة العمل أن ت ،عملیة التطویر. فضًال عن ذلك
 .)MSTA(اإلرشادیة بشأن التحقق من خدمات 

مدیریة العامة للطیران المدني في الصین ومرصد هونج كونج بخصوص لل ATMB دارةإ التعاون بین سلطة ٧- ٢- ٢
 سنویاً  الموارد التكنولوجیة. ویعقد في لتحدیث األعمال بشكل منتظم وللمشاركة لقد تم تعیین نقاط اتصال - )MSTA(خدمات 

 البحوث.عملیة  تعترض یضم الهیئتین لمناقشة المسائل التي لعملاجتماع مشترك لمجموعة ا
متعددة  عروض طورت مجموعة العمل ،بعد سنوات من البحوث -االختباریة )MSTA(منتجات  عروض ٨- ٢- ٢

إلى  التنبؤات بالعواصف الرعدیةتقدیم  ،). ومن بین هذه المنتجات٦-١(أنظر الرسم  )MSTA(خدمات  منتجات الختبار
السیما في المطارات المكتظة والتي  ،ات مفیدة للغایةلمنتفعین بشكل اختباري. وأظهرت ردة فعل المنتفعین أن هذه المنتجا

 دة.وال جویة معقّ تتعرض ألح
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  التنبؤ بتكّون الجلید  - ٢- ١ رسمال

  

  
  قّص الریح طوال المدرج - ٣الرسم 

  

 FL030 بتّكون الجلید على مستوى الطیرانلتنبؤ ا

 FL030 بتّكون الجلید على مستوى الطیرانلتنبؤ ا
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  الریاح ودرجة الحرارة في مرحلة أثناء الطریق - ٤الرسم 

 

 واصف الرعدیة في النقاط الرئیسیة لمراقبة الحركة الجویةالعالتسلسل الزمني للتنبؤات بكثافة  - ٦- ٥الرسم 
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 األعمال المقبلة - ٣
 في الفترة المقبلة ما یلي: ستنجز مجموعة العمل ١- ٣

  .المنتجاتهذه تحسین بشأنها  واقتراحاتهم آرائهمن والتماس و استحداث منتجات االختبار لكي یستخدمها المنتفع  )أ 
 لمنتفعین.إلى ا )MSTA(ت خاصة بخدما ریةختباإ توفیر منتجاتو   )ب 
 )MSTA(خدمات في أخرى لألحوال الجویة  إلدراج ظواهر إجراء البحوثالمباشرة في و   )ج 

 الخالصة - ٤
وتوفر خدمات محسنة لألرصاد  ،أثناء الطریق تنبؤاتالالمطارات و  نبؤاتتالثغرة فیما بین  )MSTA(ستسد خدمات  ١- ٤

في حزم   B1-105في الجزء الخاص باألرصاد الجویة في الوحدة )MSTA(الجویة للمالحة الجویة. ویوصى بأن تتدرج خدمات 
  .ASBUتحسینات منظومة الطیران 

  
  

  –انتهــى  –


