
 

 لألرصاد الجوية يقدم توصيات هامة لدعم بيئة المستقبل االيكاواجتماع 
 لنظام إدارة المعلومات على صعيد المنظومة

بااليكاو، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ودوائر خبير من الدول األعضاء  ٣٠٠قام نحو  ،١٨/٧/٢٠١٤، ليامونتر
قر مدام لمدة أسبوعين ب الذي ، وغيرها من المهنيين اآلخرين في قطاع الطيران باختتام اجتماع اليوماألرصاد الجوية للطيران

 ووضع توصيات رئيسية لتعزيز توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران. ،االيكاو

العالمية للمالحة الجوية، المنقحة رئيسي الذي تقدمه خطة االيكاو التوجيه ال ٢٠١٤لعام  األرصاد الجوية شعبة اجتماع وٕاذ أقر
 معلوماتالفقد قدم توصيات متماشية مع منهجية حزم التحسينات في منظومة الطيران الواردة بالخطة، بما في ذلك إدراج 

علومات على صعيد المنظومة. وتعتبر إدارة المعلومات على صعيد ألرصاد الجوية في بيئة المستقبل إلدارة المل الرقمية
 من عناصر النظام المقبل إلدارة المالحة الجوية على الصعيد العالمي.ًا حاسمًا المنظومة عنصر 

تلك المتصلة بالرماد ولقد ُقدمت توصيات محددة بشأن خدمات األرصاد الجوية لجميع مراحل الرحالت الجوية، بما في ذلك 
 لبركاني والمواد المشعة في الغالف الجوي وطقس الفضاء.ا

ق رئيس مجلس االيكاو السيد ألومويا بينارد أليو قائًال: "إن توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران هو أمر أساسي لعمليات وعلّ 
إلى تحسين كل من دقة وجودة ن التوصيات التي وضعها هذا االجتماع ستؤدي إ و  .... النقل الجوي العالمي اآلمنة والفعالة

 معلومات األرصاد الجوية، بإقامة أساس هام مثل عمليات تحول قطاع النقل الجوي إلى بيئة تشغيل متزايدة العولمة".

واسترداد التكاليف والتعاون  ،ألرصاد الجويةلالمسائل المؤسسية ذات الصلة، بما فيها تعيين هيئة ًا وتناول المجتمعون أيض
السيد أليو على أهمية عالقة العمل الوثيقة بين  أكدَّ كفاءة العاملين. و و ونوعية البيانات  ،وٕادارة الجودة ،دون اإلقليمياإلقليمي و 

 بأهدافهما المشتركة.ًا االيكاو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية إذ أنهما تواصالن العمل من أجل المضي قدم

 قد تحسن موقفلوثيق والمتواصل بين االيكاو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، فوشدد السيد أليو قائال: "وبفضل التعاون ا
األرصاد شعبة للتقدم الذي شاهدناه هنا في اجتماع ًا ونظر  .... الدول األعضاء بالمنظمتين اآلن للتصدي للتحديات المقبلة

 هذه التحديات إلى فرص." اآلن تحويل فقد أصبح بوسعناالجوية بااليكاو خالل األسبوعين الماضيين، 
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 مصادر معلومات للمحّررين:

 وثائق االجتماع

 العالمية للمالحة الجوية خطة االيكاو

 

 

 
 

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اال
الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، وذلك ضمن العديد من  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها 
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