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افتتاح الدورة )البند  1من جدول األعمال(

افت تح الس يد س .م .ش ون )ھون غ كون غ ،الص ين( ،رئ يس لجن ة األرص اد الجوي ة للطي ران ) ،(CAeMال دورة
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الخامسة عشرة للجنة في الساعة  9:30م ن ص باح ي وم الثالث اء ،المواف ق  15تم وز /يولي و  ،2014مق ر منظم ة الطي ران
المدني الدولي في مونتريـال ،كندا
وشدد الس يد ش ون عل ى أھمي ة ال دورة باإلش ارة إل ى أنھ ا عُق دت بص ورة مش تركة م ع اجتم اع ش عبة األرص اد
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الجوية التابعة لاليكاو ،ولقد كان آخر اجتماع من ھذا القبيل قد عُقد منذ  12عاما .وتقدم بالشكر لاليك او عل ى استض افتھا
لدورة األرصاد الجوية للطيران .وأشار الرئيس إلى أن خطة تحسين األرصاد الجوية ألغ راض الطي ران لفت رة الخمس ة
عشرة سنة المقبلة أو أكثر قد تم االتفاق عليھا في االجتماع المشترك لشعبة األرصاد الجوي ة التابع ة لاليك او وأن ه يتع ين
على دوائر األرصاد الجوية أن تستجيب لھذا العمل .وش دد عل ى أن التنظ يم الفع ال واس ترداد التك اليف ،وزي ادة الفعالي ة
والعاملين المؤھلين في مجال األرصاد الجوية للطيران ستظل أموراً تشكل أسسا ً ثابت ة لض مان تق ديم الخ دمات باالمتث ال
لالحتياج ات المعلن ة .وع الوة عل ى ذل ك ف إن اللجن ة ينبغ ي أن تؤك د عل ى كيفي ة قي ام األف راد المس ؤولين ع ن التنب ؤات
والرصد بتعزيز بيئة إدارة المعلومات على ص عيد المنظوم ة ،وكيفي ة إدم اج معلوم ات األرص اد الجوي ة ف ي نظ م اتخ اذ
الق رار التابع ة للجھ ات المنتفع ة وكيفي ة تحوي ل جھ ود األبح اث إل ى تطبيق ات تش غيلية .وأض اف الس يد ش ون أن تعزي ز
الشراكات مع المنتفعين بالطيران ،وزيادة االتصاالت الفعال ة م ع األعض اء والرابط ات اإلقليمي ة وبن اء الق درات وتب ادل
أفضل الممارسات وتوفير االرشادات ستكون أساسية أيضا لنجاح خدمات األرص اد الجوي ة ألغ راض الطي ران ف ي بيئ ة
المس تقبل .وش جع المش اركين عل ى اإلحاط ة علم ا ب الموقف المتعل ق بالمس ائل المتص لة باالجتم اع المش ترك وال دورة
الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران التي أعرب عنھا المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ف ي
دورته التي عُقدت للتو منذ بضعة أسابيع في جنيف للنظر في الصالحيات الجديدة وھيكل العمل للجن ة األرص اد الجوي ة
للطيران.
ورحب رئيس لجنة المالح ة الجوي ة بااليك او ،الس يد فري د زي زي ،بجمي ع المش اركين بمق ر االيك او ف ي ال دورة
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الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران .وذكر أن انعقاد دورة اللجنة في مونتريـال في نفس الوق ت والمك ان م ع
اجتماع شعبة األرصاد الجوية يبيّن العالقة القوية والروابط المتينة القائمة بين االيكاو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ف ي مج ال األرص اد الجوي ة ألغ راض الطي ران ،وأن إع داد احتياج ات الطي ران لخ دمات األرص اد الجوي ة وتلبي ة ھ ذه
االحتياج ات بواس طة ممارس ات وطرائ ق فني ة مح ددة ھ و أم ر رئيس ي بالنس بة لترتيب ات العم ل ب ين االيك او والمنظم ة
العالمية لألرصاد الجوية القائمة منذ  60عاما .وعلى ھذا األساس ،سيظل التنسيق والتعاون بصورة مشتركة أمرا أساسيا
أثناء تحول الطيران المدني الدولي إلى نظام إدارة الحركة الجوية القابل للتشغيل البيني والرام ي إل ى زي ادة فعالي ة نظ ام
المالح ة )نظ ام ال نظم( وتعزي ز اس تدامته والتقلي ل م ن أض راره بالبيئ ة ب دون الني ل م ن أولوي ة االيك او األول ى االّ وھ ي
السالمة .ومن خالل دورة اللجنة ھذه ومع مراعاة التطورات الجارية أو المتوخ اة ،فثم ة فرص ة ألعض اء اللجن ة لتن اول
تأثير ھذه التطورات على المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وعلى أعضائھا.
ورحب السيد جيري النجواسا ،نائب األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بالمش اركين وش كر االيك او
1-4
عل ى استض افة ال دورة .وش دد عل ى أھمي ة معلوم ات األرص اد الجوي ة المقدم ة ف ي حينھ ا والدقيق ة ف ي ح االت التعط ل
الرئيسية جرّ اء األحوال الجوية وأحداث مثل الرماد البركاني وإطالق المواد المشعة ف ي الغ الف الج وي وذل ك م ن أج ل
دع م الق رارات الحاس مة الت ي تتخ ذھا الجھ ات المنتفع ة ب الطيران أي ش ركات الطي ران وإدارة الحرك ة الجوي ة وھيئ ات
الطي ران الم دني .وثم ة ف رص للمض ي ف ي إع داد خ دمات ط وارئ مناس بة لألخط ار الت ي تتھ دد الطي ران ،كاألخط ار
الطبيعية وتلك التي من ص نع البش ر .ويتمث ل ال دور الرئيس ي للمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة ف ي ھ ذا المض مار ف ي
تنظيم ودعم أنشطة األبحاث التي تؤدي إلى تحسين الخدمات التشغيلية .وأشار أيضا إلى أن الخطة االستراتيجية للمنظمة
العالمي ة لألرص اد الجوي ة للفت رة ُ 2015-2011تق رّ باألرص اد الجوي ة ألغ راض الطي ران كإح دى األولوي ات الخم س
الرئيسية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية نظرا للحاجة الماسة إلى مساعدة الدول على تحقي ق االمتث ال لمع ايير االيك او
والمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة بش أن إدارة الج ودة ،بم ا ف ي ذل ك ش ھادة  ISO 9001م ن المنظم ة الدولي ة لتوحي د
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التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران

المقاييس .ويتعلق مجال التنفيذ الناشئ اآلخر بالمعايير الجديدة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن كفاءة العاملين في
مجال األرصاد الجوية ألغراض الطيران.
وعرض السيد النجواسا التحديات الناشئة المتصلة بتنفيذ الخطة العالمية لألرصاد الجوية التابعة لاليكاو من
1-5
خالل حزم التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUمثل االنتقال إلى التبادل الرقمي التام لمعلومات األرصاد الجوية
ألغراض الطيران كجزء من مفھوم إدارة المعلومات على صعيد المنظومة .وسيكون ذلك بمثابة مھمة رئيسية لجميع
أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في السنوات المقبلة ويتعين على اللجنة االضطالع بدور ھام بواسطة توفير
اإلرشاد الالزم وتطوير القدرات.
وشدد نائب األمين العام على أنه بصرف النظر عن الترتيبات الوطنية العديدة ونماذج تقديم الخدمات ،فإن
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الخدمات الوطنية لألرصاد الجوية والخدمات الھيدرولوجية تقوم بدور في ھذا المجال وستواصل االضطالع بدور
رئيسي في ھذا الشأن ،فقدرتھا على مواكبة التغييرات المرتقبة في النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية تحظى بأھمية
حيوية .ولذا فإن أحد األدوار الرئيسية للجنة في الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورات سيتمثل في إذكاء الوعي بانتظام فيما
بين أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن التغيرات المقبلة الناجمة عن الخطة العالمية لألرصاد الجوية وحزم
التحسينات في منظومة الطيران ومساعدة األعضاء على رسم خططھم واستراتيجياتھم الوطنية لألرصاد الجوية
ألغراض الطيران .إن االتجاه نحو المضي في عولمة تقديم الخدمات وإضفاء الطابع اإلقليمي عليھا ھو أمر مفھوم
تماماً ،ومع ذلك فإن النظام العالمي سيعتمد اعتمادا شديدا على قدرة كل عضو من األعضاء على حدة على توفير
البيانات والمعلومات المتخصصة واألساسية المطلوبة .وفي ھذا الصدد ،فمما يحظى باألھمية الكبرى مراجعة وتعديل
اآلليات القائمة للتمويل واسترداد التكاليف ،بغية تخصيص الموارد بصورة عادلة ومنصفة للمحافظة على الخدمات
وتحسينھا على جميع المستويات.
1-7

وترد في التذييل بھذا التقرير قائمة كاملة بأسماء المشاركين.
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تنظيم الدورة )البند  2من جدول األعمال(

2-1

النظر في التقرير الخاص بأوراق االعتماد )البند  2-1من جدول األعمال(

قدم ممثل األمين العام للمنظمة ) (WMOتقريراً موجزاً عن الوفود التي تبين أن أوارق اعتمادھا سليمة .وعمالً
بالمواد  21إلى  24من الالئحة العامة ،اعتمدت اللجنة ھذا التقرير وقررت عدم إنشاء لجنة ألوراق االعتماد.
2-2

إقرار جدول األعمال )البند  2-2من جدول األعمال(
أقر جدول األعمال المشروح المقترح ،كما ورد في الوثيقة .CAeM-15/Doc. 2.2

2-3

إنشاء اللجان )البند  2.3من جدول األعمال(

 2.3.1أنشأت الدورة لجنة ترشيحات الستعراض الترشيحات المستلمة من رئيس اللجنة ونائب رئيسھا .وتشكلت لجنة
الترشيحات من المندوبين الرئيسيين لزامبيا ،السيد جاكوب نوكومكي )رئيسا(؛ وأستراليا ،السيد آالسدير ھانسورث؛
وشيلي ،السيد رينالدو جوتيريس سيستيرنا؛ ورومانيا ،السيد دورنيل فيسويو.
 2.3.2وشكلت الدورة أيضا لجنة تنسيق تتكون من رئيس اللجنة ونائب رئيسھا ،وممثل عن األمين العام وأمانات
الجلسات العامة وممثل عن المنظمة المضيفة أي االيكاو.
 2.3.3ووافقت اللجنة على تسيير أعمالھا وفق جلسات عامة فقط .وعمل السيد شو تانج ،مدير إدارة تخفيف مخاطر
الكوارث واألحوال الجوية بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والسيد ديميتار إيفانوف ،رئيس شعبة األرصاد الجوية
للطيران كأمينين للجلسات العامة.

الملخص العام
2-4

3

المسائل التنظيمية األخرى )البند  2-4من جدول األعمال(

اتخذت اللجنة قراراً في إطار ھذا البند بشأن مواعيد عمل الدورة .وطبقا ً للمادة  113من الالئحة العامة للمنظمة
) ،(WMOا ُتفق على أنه من غير الضروري إعداد محاضر في الدورة ،ولكن يجوز استنساخ البيانات التي تدلي بھا
الوفود وتوزيعھا بنا ًء على الطلب.
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تقرير الرئيس )البند  3من جدول األعمال(

عرض عام من الرئيس
أحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بالتقدم المحرز منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران
3-1
) (CAeMفي عام  ،2010في ظل القيادة الفعالة وجھود الرئيس ونائب الرئيس وفريق اإلدارة وأفرقة الخبراء واألمانة.
ومن العناصر اإليجابية االعتراف باألرصاد الجوية للطيران كواحدة من األولويات االستراتيجية الخمس في الخطة
االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة المالية السادسة عشرة  ،2015-2012األمر الذي ساعد في تحسين مواجھة بعض
مشاكل الموارد التي تواجھھا اللجنة منذ زمن طويل.
وأُبلغت اللجنة بأن فريق اإلدارة وضع في بداية الفترة الفاصلة بين الدورتين خطة تشغيلية للفترة -2011
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 2015تتضمن نتائج محّددة ومؤشرات رئيسية لألداء ،وأھداف رئيسية لألداء ،ونتائج رئيسية لألولويات الستراتيجية
الخمس األولى .وقد ُدرست ھذه األولويات تمھيداً للدورة الخامسة عشرة المقبلة للجنة األرصاد الجوية للطيران
) (CAeMالتي ستكون مشتركة مع اجتماع شعبة األرصاد الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( وستعقد في
تموز /يوليو ") 2014االجتماع المشترك"( .وأعربت اللجنة عن سرورھا بأن تحيط علما ً بالنتائج المھمة التالية التي
تحققت بخصوص األولويات االستراتيجية:
)أ(

إعداد مقترحات بشأن خدمات األرصاد الجوية إلدارة الحركة الجوية ) – (MSTAعلى أن ينظر االجتماع
المشترك في األھداف الرئيسية لألداء التي اعتبرت منجزة ووفرت مدخالت لوثيقة خارطة الطريق ذات
الصلة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(؛

)ب(

إعداد مجموعة أدوات لتقييم الكفاءة في مجال األرصاد الجوية للطيران ) (AMPوتوفير الدعم لألعضاء
في تنفيذھا ،وقد أنجزت مجموعة األدوات في األشھر الـ  18األولى و ُنظمت حلقات عمل لتدريب
األعضاء في خمسة أقاليم .وأجريت في كانون األول /ديسمبر  2013عملية واسعة النطاق لتقييم األھداف
الرئيسية لمائة عضو امتثلوا لمعيار الكفاءة )ويتوقع أن يجري األعضاء مزيداً من عمليات التحديث(؛

)ج(

توفير الدعم لألعضاء في تنفيذ نظام إدارة الجودة )(QMSـ و ُنشر دليل عام بشأن تنفيذ المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) ( NMHSsلنظام إلدارة الجودة ) (QMSفي جميع اللغات الرسمية في
المنظمة ) (WMOوقُ ّدمت إرشادات متخصصة لبرامج المنظمة ) (WMOاألخرى التي تعمل على وضع
نظام إلدارة الجودة ) (QMSفي مجاالتھا البرامجية .وبلغ عدد األعضاء الذين حصلوا على شھادة معيار
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO 9000في كل من األقاليم ما يلي :اإلقليم االول – حوالي % 25؛
اإلقليم الثاني – حوالي % 35؛ اإلقليم الثالث – حوالي % 30؛ اإلقليم الرابع – حوالي % 20؛ اإلقليم
الخامس – حوالي % 50؛ اإلقليم السادس – حوالي  .% 90أما بالنسبة لألعضاء اآلخرين فيتقدم تنفيذ
نظام إدارة الجودة ) (QMSبشكل جيد باستثناء  18عضواً لم يبلّغوا عن أية أنشطة في تنفيذ النظام
) .(QMSوأنجزت في كانون األول /ديسمبر  2013عملية تقييم األھداف الرئيسية لمائة عضو ن ّفذوا نظام
إدارة الجودة ) (QMSبشكل شبه كامل )ويتوقع أن يجري األعضاء مزيداً من عمليات التحديث( .سيتم في
المؤتمر السابع عشر للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية تقديم مزيد من عمليات التحديث لحالة تنفيذ نظام
إدارة الجودة ) ،(QMSبما في ذلك أولئك األعضاء الذين نفذوا نظام إدارة الجودة ) (QMSبالفعل ولكنھم لم
يتسلموا شھادة.

4

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران

)د(

تحسين تقديم نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) (SIGMETوح ّل أوجه القصور القائمة منذ فترة طويلة – على
الرغم من حدوث بعض التحسن في توفر نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) (SIGMETفي بعض
األقاليم ،ال تزال أوجه القصور قائمة في عدد من األقاليم .وقد ق ّدمت بعض المدخالت ،ال سيما اقتراحات
لتحسين طويل األمد ،بما في ذلك اقتراح إنشاء مراكز استشارية إقليمية معنية بالطقس الخطر لتدرس
النتائج اإليجابية التي يمكن أن ُتستمد من تجربة استشارية إقليمية لنشرات الظواھر الجوية ذات الداللة
) ،(SIGMETإلى مفھوم منظمة اإليكاو للعمليات ،على أن ينظر فيھا االجتماع المشترك؛ و

)ھـ(

إعداد مقترحات بشأن التصدي للطوارئ تشمل الرماد البركاني والطوارئ النووية والطقس الفضائي ـ
على أن ينظر االجتماع المشترك في األھداف الرئيسية لألداء التي تحققت وو ّفرت مدخالت إلى خرائط
الطريق ومفاھيم العمليات التابعة لمنظمة اإليكاو .وأنشئت فرقة تنسيق مشتركة بين البرامج ومعنية
بالطقس الفضائي ) (ICT-SWبالشراكة مع لجنة النظم األساسية ).(CBS

ووافقت اللجنة الرئيس في رأيه القائل بضرورة إجراء المزيد من المناقشات بشأن اختصاصات اللجنة وبنيتھا في الفترة
المقبلة الفاصلة بين الدورتين.
كما أعربت اللجنة عن ارتياحھا ألن فريق اإلدارة استنبط في السنوات األربع األخيرة خطوات ابتكارية
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ً
ً
إلدارة فعالة لعمليات اللجنة ،تشمل :تخطيطا استراتيجيا يتضمن تدابير محددة للنجاح ،اعتماد وثائق مختصرة وموجھة
نحو العمل في االجتماعات ،تكثيف اللجوء إلى االجتماعات عن بعد وشبكة االنترنت الجتماعات فريق اإلدارة وأفرقة
الخبراء ،تقليص مُدد دورات اللجنة ومصاريفھا ،وھو ما ساعد في تحقيق استدامة التقدم على الرغم من القيود في
الميزانية .ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا ً من دون تقديم األعضاء لخبراء ومساھمات عينية ،بما في ذلك استضافة العديد من
االجتماعات ،وحلقات العمل التدريبية ،والمواقع االلكترونية ،وترجمة الوثائق ،الخ .التي ساھمت جميعھا في تقدم عمل
اللجنة ).(CAeMوأعربت اللجنة ورئيسھا عن تقديرھما لألعضاء المساھمين وخبرائھم لما أبدوه من التزام بعمل اللجنة
) (CAeMودعم عملھا.
وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأنھا تشاطرت ھذه التجارب المفيدة مع فرقة العمل التابعة للمجلس التنفيذي
3-4
والمعنية بالتحسين المستمر بھدف زيادة تحسين فاعلية المنظمة وكفاءتھا .ووافقت اللجنة الرئيس رأيه في أن الحاجة
ستبرز على المدى البعيد إلى مزيد من االستعراض لألداء األساسي للھيئات التأسيسية للمنظمة ) ،(WMOوأن على
فريق اإلدارة القادم أن ينظر بشكل استباقي في الخيارات المستقبلية المُثلى بالنسبة للجنة وأن يتبادل ھذه الخيارات مع
اآلخرين في االجتماعات النظامية لرؤساء اللجان الفنية )آلية رؤساء اللجان الفنية(.
والقت اللجنة الرئيس في اعتباره أن األرصاد الجوية للطيران تدخل في حقبة من التغييرات السريعة
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واألساسية ،أمام النمو السريع للنقل الجوي والحاجة إلى مفاھيم جديدة إلدارة الحركة الجوية ) .(ATMويشمل اإلصدار
الجديد لعام  2013من خطة المالحة الجوية العالمية ) (GANPالتابعة لمنظمة اإليكاو منھج نظام قائم على توافق اآلراء
لتحديثات متتالية لمجموعة نظم الطيران ) (ASBUتتضمن وحدات محسّنة لألرصاد الجوية للطيران ،تكون في كتل من
 5سنوات تمتد إلى مدى زمني يصل إلى  .2028وقد تطرح ھذه التغييرات تحديات كبيرة ألعضاء المنظمة )(WMO
لكنھا تو ّفر في الوقت نفسه فرصا ً جديدة .و ُعبّر عن القلق من أن يؤدي تغيير إجراءات األعمال وتوفير الخدمات موضع
النقاش ،بما في ذلك توسّع الدور اإلقليمي وزيادة انفتاح المنافسة في توفير الخدمات لمستخدمي الطيران ،إلى وضع
ديمومة المرافق الوطنية ) (NMHSsالمالية والتنظيمية في أجزاء عدة من العالم على المحك .لذا فمن المتوقع أن تتعاون
اللجنة تعاونا ً وثيقا ً مع منظمة اإليكاو وأصحاب المصلحة والشركاء المعنيين بالطيران الذي يعبرون عن آراء أعضاء
المنظمة ) (WMOواحتياجاتھم ،من أجل تحديد النماذج األكثر مالءمة ،بما في ذلك آليات استرداد التكاليف الستخدامھا
في توفير خدمات الطقس للطيران على المستويات المحلية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية .وسيتطلب ذلك المزيد
من العمل على األطر التنظيمية واإلدارية ذات الصلة ،وخرائط الطريق ومفاھيم العمليات ،وإجراءات الدعم ،والتوجيه،
وتبادل أفضل الممارسات ،وتطوير القدرات ،وإجراء مجموعة من األنشطة الھادفة إلى تعزيز وعي أعضاء المنظمة
) (WMOبالتغيرات المقبلة .وبنا ًء على ھذه التطورات الكبيرة اآلثار ،وافقت اللجنة الرئيس رأيه بشأن الحاجة إلى إبقاء
األرصاد الجوية للطيران ضمن أولويات المنظمة ) (WMOاالستراتيجية خالل الفترة المالية السابعة عشرة )-2016
 (2019وطلبت إلى الرئيس إيصال ھذه الرسالة إلى المؤتمر المقبل.

الملخص العام
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وأقرّت اللجنة بأن تنفيذ األعضاء لنظام إدارة الجودة ) (QMSوإدارته وامتثالھم للكفاءات المطلوبة في
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مجال إدارة الحركة الجوية ) (ATMومعايير التأھيل سيدعمان ديمومة المرافق الوطنية ) (NMHSsوتطورھا المستدام
كجھات موفرة لخدمات األرصاد الجوية للطيران .وإذ أقرّ ت اللجنة بأن اإلطار التنظيمي ذا الصلة سيحتاج إلى تحديث
بحيث يتضمن آخر معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOوالتغيرات المتوقعة في توفير خدمات األرصاد
الجوية للطيرانّ ،
حثت اللجنة فريق اإلدارة على المضي في جھوده المستمرة بالتعاون مع برنامج المنظمة للتعليم
والتدريب لتوفير المساعدة الالزمة ،ال سيما للبلدان األعضاء األقل نمواً والبلدان النامية ،بما في ذلك التدريب ،وتطوير
المواد التوجيھية وتيسير ترتيبات التوأمة/التوجيه لألعضاء الذين يحتاجونھا.
ووافقت اللجنة الرئيس رأيه القائل بأن التواصل الفعال والتنسيق والشراكة مع األعضاء واالتحادات
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اإلقليمية واللجان الفنية وغيرھا من الھيئات التابعة للمنظمة ) (WMOفضالً عن المنظمات الشريكة ،ستصبح جميعھا
بالغة األھمية في نجاح تطوير التغيرات القادمة وتنفيذھا في مجال توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران وفي تقييم
اآلراء بشأنھا واالستجابة لطلبات األعضاء من اإلرشاد والتوجيه والمساعدة.
وأحاطت اللجنة علما ً بأنه في حين يُتوقع أن تطرح المفاھيم الجديدة إلدارة الحركة الجوية ) (ATMتحديات
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كبيرة ألعضاء المنظمة ) ،(WMOفإن نشر التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPوالتنبؤ اآلني والتنبؤات االحتمالية وغيرھا
من التكنولوجيات المتقدمة الالزمة لتوفير خدمات على المدى القصير وخدمات فورية )أقل من  20دقيقة( لمستخدمي
الطيران في إطار التحديثات المتتالية لمجموعة نظم الطيران ) (ASBUستوفر أيضا ً الكثير من الفرص لتحسينات
الخدمات التي س ُتحقق بالتعاون الوثيق مع األوساط العلمية والبحثية .وفي ھذا الصدد ،رحّ بت اللجنة بفرصة إقامة شراكة
مع لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASلوضع مشروع توضيحي بحثي مشترك في مجال الطيران ) (AvRDPبھدف
توضيح قدرة تقنيات التنبؤ اآلني والنمذجة المتوسطة النطاق لدعم عمليات قائمة على المسار في إطار التحديثات
المتتالية لمجموعة نظم الطيران ) .(ASBUووافقت اللجنة أيضا ً على أنه سيتعين معالجة المسائل المرتبطة بآثار تغير
المناخ وتقلبيته على الطيران بالتعاون مع الھيئات والبرامج المعنية في كل من المنظمة ) (WMOومنظمة اإليكاو
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSولجنة حماية بيئة الطيران ) (CAEPالتابعة لمنظمة اإليكاو.
وأقرّت اللجنة بأنه حان الوقت الستعراض ترتيبات العمل بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )(WMO
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ً
ومنظمة اإليكاو ،بعد مرور  60عاما على وضعھا ،ومواءمتھا مع التغيرات القادمة في توفير خدمات األرصاد الجوية
للطيران الذي سيكون لكل من المنظمتين دور تؤديه فيھا وفق واليتھا .واقترحت اللجنة أن تستند ترتيبات العمل
المراجعة إلى نفس روح التعاون المثالي وأن تضمن كفاءة وفعالية األنشطة الفردية والمشتركة من خالل تحديد واضح
ألدوار المنظمتين وھيئاتھا المعنية ومسؤوليات كل منھا .وأحاطت اللجنة علما ً بأن أمانتي المنظمة ومنظمة اإليكاو
ستعمالن معا ً على إعداد مشروع للتعديالت على ترتيبات العمل ،على أن تعتمدھا الھيئات التنفيذية لكل منھما ،وطلبت
إلى فريق اإلدارة توفير المساعدة الالزمة ودعم ھذه العملية المھمة.
وأحاطت اللجنة علما ً بأنه فيما يتعلق بتنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSومتطلبات الكفاءة ،ال يزال عدد من
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البلدان النامية بحاجة إلى مساعدة لوضع آليات مالئمة السترداد التكاليف لتوفير خدمات األرصاد الجوية للطيران .وقد
أشير إلى أن عدم وجود آلية السترداد التكاليف أو عدم مالءمتھا يؤثر بشكل خاص على المرافق الوطنية )(NMHSs
التي توفر خدمات األرصاد الجوية للطيران من دون أن تكون على تواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالطيران
ألسباب إدارية )كالمرافق الوطنية ) (NMHSsغير المرتبطة بوزارة النقل( .وأق ّرت اللجنة بأن العديد من المشاريع
الممولة بواسطة برنامج التعاون الطوعي تجري حاليا ً في اإلقليم األول واإلقليم الثاني في سعي إلى تعزيز أفضل
الممارسات في مجال استرداد التكاليف وإبرام االتفاق الوطني بين أصحاب المصلحة الذين سيمكنون المرافق الوطنية
) (NMHSsمن البدء في استرداد التكاليف وفقا ً لتوجيھات المنظمة ) (WMOومنظمة اإليكاو في ھذا الصدد .ويُتوقع أن
تقدم طلبات إضافية من األعضاء لمشاريع من ھذا النوع في المستقبل القريب .ويتعين كذلك النظر في تطوير آليات
السترداد التكاليف لألعضاء الذين لديھم حجم صغير من المالحة الجوية )كالبلدان الجزرية الصغيرة( ،مع أخذ
خصائص عمليات الطيران في الحسبان.
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ستدرج اللجنة نشاطا ً في خطتھا التشغيلية المستقبلية إلجراء دراسة للتحقق من التحديات التي يواجھھا
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األعضاء غير القادرين على الوفاء بشروط نظام إدارة الجودة ) ،(QMSوإلعداد المزيد من األنشطة لمواجھة ھذه
التحديات ،بما في ذلك تحسين استخدام صناديق برنامج التعاون الطوعي ) (VCPلمساعدة األعضاء المحتاجين.
وتعي اللجنة أن مسألة استرداد التكاليف ال تقتصر فقط على البلدان النامية .وقد لوحظ أن بعض البلدان
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المتقدمة والبلدان النامية التي تتوقف ميزانية مرافقھا الوطنية ) (NMHSsبشكل كبير على إيرادات قطاع الطيران ،تھتم
ھي أيضا ً بتأمين استدامة ھذه اإليرادات تحسبا ً للتغيرات المتوقعة في نموذج األعمال الخاصة بتوفير الخدمات ،بما في
ذلك التوجه نحو دور إقليمي وحتى عالمي أكبر من ذي قبل .وبنا ًء على ذلك ،طلبت اللجنة إلى فريق اإلدارة وأفرقة
الخبراء المعنية أن تمنح ،بدعم من األمانة ،مسألة استرداد التكاليف أولوية قصوى في برنامج عملھا المستقبلي وتوسيع
التوجيھات الموجودة في ھذا الشأن بناء على أفضل الممارسات التي يتبعھا األعضاء وتحليل مخاطر تغير أساليب توفير
الخدمات.

الرماد البركاني
أقرّ ت اللجنة بأنه بعيد انتھاء الدورة األخيرة ،فرض التوقف الواسع النطاق والطويل األمد للمالحة الجوية
3-13
الدولية بسبب ثوران براكين في آيسلندا وشيلي وإندونيسيا ،ضغوطا ً كبيرة على قطاع الطيران واألوساط المعنية
باألرصاد الجوية للطيران ،وال سيما مراكز التحذير من الرماد البركاني ) (VAACالتسعة ،لكي تؤمن مستويات عالية
من توفير الخدمات المتعلقة بالرماد البركاني .وقد انكشف على المستوى العالمي عدم االتساق في عملية تنبؤ المراكز
) (VAACومخرجاتھا ،وإن كانت موجودة ،و ُسلّط الضوء على الفوارق في القدرة على المراقبة الجيوفيزيائية والجوية
للبراكين والرماد البركاني والغازات البركانية.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGالمشترك بين
3-14
المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء األرض ) (IUGGقد أنشئ عقب حلقة العمل التي
عقدتھا المنظمة ) (WMOفي سنتياغو ،شيلي ،قبل ثوران بركان  Eyjafjallajὄkullفي نيسان /أبريل  .2010وأعربت
اللجنة عن ارتياحھا لكونھا تتمثل بفعالية في الفريق االستشاري ) ،(VASAGبما في ذلك من خالل نائب رئيسھا ،وللدعم
الفعال الذي يوفره ھذا الفريق للفريق العلمي الفرعي التابع لفرقة عمل دولية معنية بالرماد البركاني ).(IVATF
واعتبرت أن ذلك يشكل طريقا ً فعاالً وكفؤاً لتلبية المتطلبات العلمية لفرقة عمل دولية معنية بالرماد البركاني )(IVATF
في مجاالت األرصاد الجوية والجيوفيزياء وعلم البراكين وفريق العمليات المعني بالرصد البركاني للطرق الجوية
الدولية ).(IAVWOPSG
وأعربت اللجنة عن ارتياحھا ألن الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGأحرز
3-15
تقدما ً جيداً في وضع نماذج ألفضل الممارسات ،بما في ذلك بيان ألفضل ممارسة ،ونموذج لتنفيذ نظام إدارة الجودة
) (QMSومعايير كفاءة موظفي الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) ،(VASAGوفي تقديم توصيات
بشأن األولويات العلمية في نمذجة االنتشار .وساھم الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني )(VASAGأيضا ً
في المسألة المھمة المتمثلة في التفريق بين الرماد "المرئي" بالعين المجردة ،والرماد الذي يمكن "تمييزه" والذي يُرصد
بواسطة تقنيات استشعار متفق عليھا ،وتقوم أيضا ً على تقنيات استشعار أرضية باإلضافة إلى وسائل االستشعار
الساتلية .وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأن فريق العمليات المعني بالرصد البركاني للطرق الجوية الدولية )(IAVWOPSG
قد اعتمد األحكام اإلضافية الواردة في المرفق  3والمتعلقة بالنظر في البيانات األرضية والبيانات اآلتية من الطائرات
من أجل الكشف عن وجود الرماد البركاني ونطاق انتشاره في الجو ،في حين كانت المعلومات الساتلية وحدھا ُتدرج
بوضوح في السابق .وجرى أيضا ً تطوير تعاريف للرماد البركاني على أن ُتدرج في دليل منظمة اإليكاو بشأن الرماد
البركاني والمواد المشعة والسحب الكيميائية السامة" )الوثيقة  .(9691وقدمت المنظمة ) ،(WMOبدعم من الفريق
االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGمدخالت إلى خارطة الطريق التابعة لمنظمة اإليكاو بشأن
الرصد البركاني للطرق الجوية الدولية وذلك دعما ً للمالحة الجوية الدولية ،على أن ينظر فيھا االجتماع المشترك.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لألعضاء الذين قدموا خبراء للفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد
3-16
البركاني ) (VASAGوالمشترك بين المنظمة ) (WMOواالتحاد الدولي لعلم المساحة التطبيقية وعلم فيزياء
األرض ) ،(IUGGالذين لم يكتفوا بتوفير مدخالت علمية ممتازة لعمليات منظمة اإليكاو ،لكنھم عملوا حتى اآلن من دون
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تمويل من المنظمة ) (WMOتقريبا ً .ونظراً إلى التطور المستمر لعلوم الرماد البركاني التي تدخل في العمليات ،فقد
حظيت الحاجة إلى استمرار عمل الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني ) (VASAGبالدعم ،ويُزمع
استعراض اختصاصاته وتحديثھا ،على أن ينظر فيھا المجلس التنفيذي في عام .2015
وأحاطت اللجنة علما ً باھتمام كذلك بأن مشروع مخاطر الطقس على الطيران في أوروبا )(WEZARD
3-17
ً
)الذي مولته خطة التنسيق والدعم التابعة للمفوضية األوروبية لفترة ،(2013-2011أجرى تحليال للقدرات والثغرات في
مجال الرماد البركاني يشمل عدة قطاعات صناعية .وقادت شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )،(EUMETNET
وھي شبكة من تضم  29مرفقا ً وطنيا ً من مرافق األرصاد الجوية ،رزمة العمل الثالثة من المشروع والتي تركز على
المراقبة الجيوفيزيائية ،والرصدات ونمذجة االنتشار وتبادل البيانات .ومن أبرز نتائج ھذا العمل االتفاق بين لجنة النظم
األساسية ) ،(CBSولجنة علوم الغالف الجوي) ،(CASولجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMعلى العمل مع شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية ) (EUMETNETوشبكة البحوث األوروبية
في األھباء الجوية ) (EARLINETبواسطة أجھزة الكشف الضوئي وتحديد المدى )ليدار( للكشف عن أنماط السحب
البعيدة وتحديد مداھا ،وذلك إلطالق مشروع توضيحي لرصدات تكنولوجيا الكشف الضوئي وتحديد المدى )(lidar
ورصدات جھاز قياس ارتفاع السحب ) ،(ceilometerفي االتحاد اإلقليمي الرابع )أوروبا( ،بنا ًء على العمل الذي أنجزه
مرفق األرصاد الجوية األلماني والبرنامج العالمي لمراقبة الغالف الجوي )) (GAWانظر الرابط التالي:
(http://www.dwd.de/ceilomap

الطقس الفضائي
أحاطت اللجنة علما ً بأن علم أخطار الطقس الفضائي ظ ّل يستفيد من تنامي التركيز على تطبيقات الخدمات
3-18
ً
على الرغم من أن مدى تعرّض الطيران بشكل عام ألخطار الطقس الجوي يبقى غير مفھوم نسبيا .وأعربت اللجنة عن
ارتياحھا ألن لجنة النظم األساسية ) (CBSأنشأت في أيار /مايو  2010فرقة التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية
بالطقس الفضائي ) (ICTSWبالتعاون مع لجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMأوُ كلت إليھا والية دعم رصدات
الطقس الفضائي وتبادل البيانات وتوفير النواتج والخدمات والتطبيقات العملية .ولفرقة التنسيق ) (ICTSWرئيسان
مشاركان تعيّن لجنة النظم األساسية ) (CBSأحدھما وتعيّن لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMالثاني ،وتتضمن
خبراء من  21بلداً مختلفا ً و 7منظمات دولية .وكان المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية للمنظمة ) (WMOقد
أقرّ بضرورة أن يبذل أعضاء المنظمة جھوداً منسقة لتلبية االحتياجات الرصدية والخدمات للحماية من المخاطر العالمية
للطقس الفضائي .واستناداً إلى العمل الذي أنجزته فرقة التنسيق ) ،(ICTSWوف ّرت المنظمة ) (WMOمدخالت إلى
مفھوم منظمة اإليكاو للعمليات المرتبطة بخدمات معلومات الطقس الفضائي ،على أن ترفع كمعلومات إلى االجتماع
المشترك.

الطوارئ النووية
أحاطت اللجنة علما ً بأن حادثة مفاعل فوكوشيما النووي التي وقعت في آذار /مارس  2011ال تزال
3-19
حاضرة في أذھان األوساط الدولية المعنية بالطيران .وتبقى مسائل مثل توفير نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة
) (SIGMETللغيوم المشعّة ،والحصول العملي على معلومات المراقبة بالوقت شبه الفعلي ومن المصدر من خالل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEAوبيانات الغالف الجوي القريبة من المصدر ،ال سيما المعلومات عن الرياح التي
يمكن بواسطتھا إطالق نماذج االنتشار ،مسائل ذات أولوية قصوى .ووفرّت المنظمة ) (WMOمدخالت إلى مفھوم
منظمة اإليكاو للعمليات المرتبطة بخدمات معلومات المواد المشعّة ،على أن ترفع كمعلومات إلى االجتماع المشترك.

فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات )(ET-ETC
ذ ّكرت اللجنة بأن الدورة الرابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران أنشأت فرقة العمل المعنية
3-20
بمجموعة أدوات الكفاءة التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (TT-CATوفرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب
) .(ET-ETوأحيطت اللجنة علما ً بأن فرقة العمل ) (TT-CATحققت ،من إطار مھامھا ،معظم أھدافھا خالل النصف
األول من الفترة الفاصلة بين الدورتين ،ثم ُحلّت .وسعيا ً إلى الحفاظ على الزخم الذي تحقق ،أعيد تعيين أعضاء فرقة
العمل ) (ET-ETوفرقة الخبراء ) (TT-CATفي فرقة أنشئت حديثا ً وسُميّت فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب
والكفاءات ) .(ET-ETCوتشير التسمية ) (ET-ETCفي الفقرات التالية إلى الفرقة ) (ET-ETوالفرقة ) (TT-CATكما إلى
التسمية الدامجة ).(ET-ETC

8

التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران

وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بأن فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات )(ET-ETC
3-21
أحرزت تقدما ً كبيراً خالل السنوات األربع الماضية .ووفرت الفرقة مجموعة كافية من األدوات ومواد التدريب لمساعدة
األعضاء على تلبية متطلبات الكفاءة في مجال األرصاد الجوية للطيران ) (AMPالواردة في الالئحة الفنية )مطبوع
المنظمة ) (WMOرقم  .(49وعلى الرغم من أن أھداف األداء الرئيسية لمائة من األعضاء التي قيّمت وفق متطلبات
الكفاءة الذي أجري في  1كانون األول /ديسمبر  ، 2013لم تتحقق بشكل تام ،فقد أحرز جميع األعضاء تقريبا ً تقدما ً
ملحوظا ً .وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأن الجزء المتعلق بالكفاءات من التعليم والتدريب والكفاءات ال يزال يستدعي
المزيد من العمل ،وال سيما في اإلقليمين الثالث والخامس ،وأعربت عن ارتياحھا ألخذ العلم بالتخطيطات الجارية لتنظيم
حلقة عمل لتقييم الكفاءات في االتحاد اإلقليمي الثالث س ُتعقد في بوينس آيرس في أواخر شھر تشرين الثاني /نوفمبر
.2014
وأعربت اللجنة عن تقديرھا إلنشاء قاعدة بيانات التدريب وأداة رسم الخرائط كإنجاز بارز آخر حققته
3-22
فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات ) .(ET-ETCوتتيح ھذه األداة )المتوفرة على الموقع االلكتروني للجنة
األرصاد الجوية للطيران ) ،http://www.caem.wmo.int/moodle/ ،(CAeMللمستخدمين البحث في قاعدة بيانات دولية
واسعة النطاق على موارد للتدريب وتوفر لھم خريطة للكفاءات المحددة التي ينبغي تطويرھا .وأثنت اللجنة على قيادة
ھونغ كونغ ،الصين لعملية التطوير ھذه ،وتقدمت لھا بالشكر.
وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأنشطة وانجازات فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات
3-23
) (ET-ETCالرئيسية التالية :
)أ(

انجاز وثيقة توجيھات خاصة بمعايير كفاءات المتنبئين والمراقبين لألحوال الجوية للطيران ونشرھا؛

)ب(

تطوير مجموعة أدوات لتقييم الكفاءة؛

)ج(

عقد حلقات عمل تدريبية بشأن تنفيذ تقييم الكفاءة في االتحادات اإلقليمية باستثناء االتحاد اإلقليمي الثالث
)حلقة العمل التدريبية الخاصة باالتحاد اإلقليمي الثالث مقررة في أواخر 2014؛

)د(

إنشاء منتدى نقاش على الموقع االلكتروني للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMلتبادل المعارف؛

)ھـ(

تطوير "قاعدة بيانات لرسم الخرائط" تربط بين كفاءات محددة ومواد التدريب المتاحة ،وتنفيذھا.

وأقرّت اللجنة بأن تقييم الكفاءة كان موضع تركيز أولي في السنوات األربع األخيرة ووافقت على أن
3-24
أنشطة التعليم والتدريب ستعود إلى الواجھة تدريجيا ً.
وذ ّكرت اللجنة بأن متطلبات تأھيل العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران الواردة في الالئحة الفنية
3-25
للمنظمة ) (WMOستصبح ممارسة معيارية في  1كانون األول /ديسمبر  .2016وش ّددت اللجنة على ضرورة الشروع
في التحضير لالمتثال لھذه المتطلبات في الوقت المناسب لتفادي حصول فارق كبير بين تاريخ دخول ھذه الممارسة
حيز النفاذ وتنفيذھا الفعلي من قبل األعضاء .وبنا ًء على ذلك ،طلبت اللجنة إلى فريق اإلدارة وفرقة الخبراء المعنية
بالتعليم والتدريب والكفاءات ) (ET-ETCأن يقوما ،بدعم من األمانة ،بتوفير توجيھات واضحة بشأن الخطوات التي
ينبغي على األعضاء ومؤسسات التدريب المعنية اتخاذھا لتيسير أعمال التنفيذ والتخطيط للموارد على المستوى
الوطني.

فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية ) ( ATMوتبادل معلومات األرصاد الجوية )(ET-M&M
خدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية )( ATM
ذ ّكرت اللجنة بأن الدورة الرابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوبعد أن أعربت عن
3-26
تقديرھا للعمل الذي أنجزته فرقة الخبراء السابقة المعنية بالتنبؤات الجديدة باألحوال الجوية في المطارات )،(ET/NTF
أنشأت فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) .(ET-MSTAوتھدف فرقة
الخبراء السابقة المعنية بالتنبؤات الجديدة باألحوال الجوية في المطارات ) (ET/NTFإلى مواصلة العمل بالتعاون الوثيق
مع الھيئات ذات الصلة التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOبشأن مقترحات خدمة موسعة من التنبؤات
باألحوال الجوية تشمل منطقة اقتراب ومنطقة مغادرة أوسع في محيط المطارات .وطلبت اللجنة أيضا ً تعزيز التشاور
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مع ممثلي مجموعات المستخدمين ،نظراً لتطور متطلبات المستخدم التي ت ّم التعبير عنھا في المشاريع اإلقليمية لتحديث
إدارة المالحة الجوية ) ،(ATMمثل مشاريع الجيل التالي ) (NextGenونظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء
أوروبا الواحدة ) .(SESARولدعم ھذا النشاط ،أنشأت اللجنة )و( فرقة عمل جديدة معنية بحاجات مستخدمي خدمات
األرصاد الجوية في المطارات ) (TT-UNتعمل في تعاون وثيق مع فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية في
المناطق المحيطة بالمطارات ).(ET-MSTA
وأُبلغت اللجنة بأن فرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات )(ET-MSTA
3-27
عملت خالل النصف األول من الفترة الفاصلة بين الدورتين في تعاون وثيق مع فريق دراسة رصدات وتنبؤات
األرصاد الجوية في المطارات ) (AMOFSGلكي ُتؤخذ األرصاد الجوية للطيران باالعتبار على مستوى أھم داخل
الھيئة التابعة لمنظمة اإليكاو والمعنية بمتطلبات وكفاءات إدارة المالحة الجوية ) .(ATMRPPلكن تبيّن أن الھيئة
) (ATMRPPلم تكن جاھزة في البداية إلى الدخول في نقاش معمّق بشأن متطلبات األرصاد الجوية وإدارة المالحة
الجوية .وبموازاة ذلك ،عُرضت مبادرة خدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (MSTAفي عدد
األحداث الوطنية والدولية المتعلقة بمتطلبات األرصاد الجوية وإدارة المالحة الجوية ،وھو ما أتاح لفرقة العمل المعنية
بحاجات مستخدمي خدمات األرصاد الجوية في المطارات ) (TT-UNجمع آراء المستخدمين المعنيين ،وال سيما :الحاجة
إلى معالجة األثر التشغيلي لظواھر الطقس المھمة على الطيران ،والحاجة إلى تناول مسألة التحقق من منظور
المستخدم .وأق ّرت فرقة الخبراء بأن نھجا ً قائما ً على السيناريوھات سيكون مفيداً في ھذه العمليات.
وأُبلغت اللجنة أيضا ً بأنه وبعد إنشاء منظمة اإليكاو لفرقة مشروع معنية بمتطلبات األرصاد الجوية
3-28
للطيران وتبادل المعلومات الجوية ) ،(MARIE-PTكخلف للفريق الخاص المعني بدراسة رصدات وتنبؤات األرصاد
الجوية في المطارات ) ،(AMOFSGاتخذ فريق اإلدارة قراراً في تشرين األول /أكتوبر  2011بدمج أنشطة مسؤول
التنسيق التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوالمعني بتبادل بيانات معلومات األرصاد الجوية التطبيقية
) (OPMETوفرقة الخبراء المعنية بخدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (ET-MSTAوفرقة عمل
جديدة معنية بحاجات مستخدمي خدمات األرصاد الجوية في المطارات ) (TT-UNليش ّكل فرقة خبراء معنية معنية
بخدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية )  (ATMوتبادل معلومات األرصاد الجوية ) ،(ET-M&Mزادت التركيز
على المتطلبات العامة إلدارة المالحة الجوية مع مواصلة منح األولوية للمطارات والمجاالت الجوية ذات الحركة
الكثيفة .وتمثلت المھمة الرئيسية لفرقة الخبراء ) (ET-M&Mفي تزويد فرقة المشروع المعنية بمتطلبات األرصاد الجوية
للطيران وتبادل المعلومات الجوية ) (MARIE-PTبعرض عام عن القدرات الحالية والمرتقبة في مجال األرصاد الجوية
دعما ً لخدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية )  ،(ATMإلى جانب معلومات شاملة عن تقنيات التحقق والنتائج
التي يمكن أن تساعد في فھم مھارات التنبؤ بالطقس الشديد التأثير.
وأعربت اللجنة عن ارتياحھا لإلحاطة علما ً بأنه على الرغم من انقطاع الحوار لفترة طويلة ،حققت فرقة
3-29
الخبراء ) (ET-M&Mنجاحا ً في أواخر عام  2012حين تمكنت من عقد اجتماع مع الھيئة التابعة لمنظمة اإليكاو والمعنية
بمتطلبات وكفاءات إدارة المالحة الجوية ) (ATMRPPفي تشرين االول /أكتوبر  2012الستطالع الحاجة الملّحة إلى
تفاعل أوثق بين األرصاد الجوية وإدارة المالحة الجوية .وأعيد التأكيد على أھمية ھذه المبادرة خالل المؤتمر الثاني
عشر لمنظمة اإليكاو بشأن المالحة الجوية المعقود في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2012الذي ش ّدد على الحاجة المستقبلية
لدمج معلومات األرصاد الجوية في إدارة المالحة الجوية .وعليه ،ساھمت فرقة الخبراء ) (ET-M&Mفي حمل االجتماع
المشترك على النظر في دمج معلومات األرصاد الجوية في مفھوم وخارطة طريق العمليات القائمة على المسار.
وو ّفرت فرقة الخبراء ) (ET-M&Mتفاصيل إضافية عن القدرات الحالية والمرتقبة في مجال األرصاد الجوية لدعم
خدمات األرصاد الجوية إلدارة المالحة الجوية ) ،(ATMومجاالت األداء الرئيسية التي سُلط عليھا لضوء بغية تحقيق
المزيد من التحديث لخارطة الطريق .ومن المزمع أن توفر خارطة الطريق ھذه أساسا ً صلبا ً لمزيد من التطوير لخدمات
األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (MSTAفي إطار التحديثات المتتالية لمجموعة نظم الطيران
) ،(ASBUوستستكمل بأمثلة عامة عن قدرات األرصاد الجوية للطيران تقوم على نماذج أولية وأمثلة عن أفضل
الممارسات التي طورتھا األفرقة المعنية بخدمات األرصاد الجوية في المناطق المحيطة بالمطارات ) (MSTAفي
السنوات األربع األخيرة.
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التقرير النھائي الموجز للدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران

تبادل معلومات األرصاد الجوية
أُبلغت اللجنة بأن مسؤول التنسيق التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوالمعني بتبادل بيانات
3-30
معلومات األرصاد الجوية التطبيقية ) ،(OPMETالذي يشارك أيضا ً في رئاسة فرقة الخبراء )ّ ،(ET-M&M
مثل اللجنة
) (CAeMفي فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية ) (XMLللطيران التابعة للفريق المفتوح العضوية المعني بالمجال
البرنامجي الخاص بنظم وخدمات المعلومات ) (OPAG-ISSالتابع للجنة النظم األساسية ) ،(CBSالذي أنشئ في خريف
عام  .2011وطوّ رت فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية ) (TT-AvXMLعدداً من النماذج المنطقية والبرامج ذات الصلة
الخاصة بتبادل المعلومات المادية )تستضيفھا مجاالت تابعة للمنظمة ) (WMOولمنظمة اإليكاو( ،تتيح تبادل التقرير
الروتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران ) /(METARالتقرير الخاص المختار عن حالة الطقس من أجل الطيران
) ،(SPECIوتنبؤ المطار ) ،(TAFوتقارير الظواھر الجوية ذات الداللة ) (SIGMETفي النسق الرقمي للغة الترميزية
القابلة للتوسع ) /(XMLاللغة الترميزية الجغرافية ) .(GMLوقد صدر تقريران مرشحان لإلصدار في كل من كانون
األول /ديسمبر  2012ونيسان/أبريل  2013ليتمكن أعضاء فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية ) (TT-AvXMLوالجھات
المعنية األخرى من استعراضھما واختبارھما .وأدى ذلك إلى إصدار النسخة االولى المتميزة من النماذج وبرامج التبادل
في تشرين األول /أكتوبر  ،2013على أن تكون النسخة التي ستستخدم في اختبار التبادل الثنائي ،وفقا ً لما ينص عليه
التعديل  76على المرفق  3لمنظمة اإليكاو.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن اختصاصات فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية ) (TT-AvXMLقد ح ّددت
3-31
ّ
أنشطة حتى عام  ،2016وال سيما تقييم اآلراء بشأن النسخة الصادرة وتحديثھا بھدف إصدار نسخة جديدة تنفذ في
تشرين الثاني /نوفمبر ) 2016التعديل  77على المرفق  3لمنظمة اإليكاو( .وسيتطلب ھذا النشاط ،باإلضافة إلى توسيع
النماذج لتشمل نواتج منظمة اإليكاو )التي ينص عليھا التعديل  77على المرفق  3لمنظمة اإليكاو( ،إسداء منظمة اإليكاو
المشورة في ضوء نتائج االجتماع المشترك .وإذ لم يتضح في ھذه المرحلة إذا كانت فرقة العمل المعنية باللغة الترميزية
) (TT-AvXMLستواصل عملھا أو إذا كانت فرقة عمل أخرى ستنشأ لھذا الغرض ،كلّفت اللجنة فريق اإلدارة بتنسيق ح ّل
فعّال مع لجنة النظم األساسية ) (CBSوجھات معنية أخرى.
وأحيطت اللجنة علما ً بأن إدارة مختلف نماذج تبادل البيانات ينبغي أن تكون مسؤولية تتشارك في أدائھا
3-32
ً
المنظمة ) (WMOومنظمة اإليكاو ،وأن ذلك سيكون واحدا من المجاالت المحددة التي يتيعن معالجتھا في االستعراض
المقبل وتعديل ترتيبات العمل بين المنظمة ) (WMOوااليكاو .ومن المتوقع أن نتائج ھذا االستعراض لن تتوافر حتى
عام  .2016ولذلك ينبغي أن تستمر المنظمة ) (WMOفي تحمل المسؤولية عن وضع والحفاظ على رموز األرصاد
الجوية للطيران وبصورة ضمنية نماذج البيانات في ھذه األثناء.

فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة والشراكة )(ET/GP
ذ ّكرت اللجنة بأن الدورة الرابعة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران أنشأت فرقة الخبراء المعنية
3-33
باإلدارة الرشيدة والشراكة ) (ET/GPألجل مساعدة األعضاء على توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران لتلبية
االحتياجات الحالية والناشئة .ولتحقيق ھذا الغرض ،ر ّكزت فرقة الخبراء في السنوات األربع األخيرة على ما يلي:
تحسين االتصاالت ،وتوفير نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETsوجدوى المراكز االستشارية اإلقليمية
لنشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETوالتوأمة كأسلوب لمعالجة التحديات المرتبطة بتنفيذ نظام إدارة
الجودة ) ،(QMSواإلدارة واسترداد التكاليف .باإلضافة إلى ذلك ،تابعت فرقة الخبراء التقدم الذي أحرزته مبادرات
موفري خدمات المالحة الجوية ) (ANSPواستعرضت الوثائق ذات الصلة وقدّمت تعليقات بشأنھا.
وفي ما يتعلق بتحسين االتصاالت ،أحاطت اللجنة علما ً بأن العديد من أعضاء لجنة األرصاد الجوية
3-34
ُ
للطيران ) (CAeMقد ال يكونون على علم بالتطورات الحالية والمستقبلية في مجال األرصاد الجوية للطيران .ولم ترسل
نتائج الفرق التابعة لمنظمة اإليكاو واالجتماعات العديدة التي عقدتھا مع منظمات شريكة مثل الرابطة الدولية للنقل
الجوي ) (IATAمباشرة إلى جميع أعضاء اللجنة ) .(CAeMوفي سعي إلى تحسين االتصاالت مع األعضاء لتوفير
المعلومات ذات الصلة إلى جمھور أوسع نطاقاً ،شرعت فرقة الخبراء ) (ET/GPفي جمع إنشاء قاعدة بيانات من
عناوين البريد اإللكتروني ألعضاء اللجنة ) (CAeMاستناداً إلى مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  .5وبعد توزيع أول
رسائل اتصال ،تتبعت فرقة الخبراء ) (ET/GPعناوين رسائل الرد اإللكترونية ،فاكتشف أن العديد من األعضاء الذين
يمكنھم االستفادة من ھذا النوع من المعلومات إما ال يمتلكون عنوانا ً بريد الكتروني وإما عناوينھم ترد خاطئة في قوائم

الملخص العام

11

المنظمة )ّ .(WMO
وحثت اللجنة أعضاءھا بقوة على تحديث معلومات العضوية في اللجنة مع أمانة المنظمة )(WMO
إلتاحة اتصاالت أكثر فعالية في المستقبل .وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بأن فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة
والشراكة قدمت إخطارا بالدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ليس إلى  PRsفحسب بل أيضا إلى
أعضاء اللجنة حسبما عينھم  .PRsونظرا ألن ھذا األسلوب لإلبالغ يمكن أن يؤدي لمزيد من مشاركة األعضاء ،مما
يسھم في عملية صنع قرارات ھذه الدورة للجنة األرصاد الجوية للطيران ،ينبغي أن تنظر اللجان الفنية األخرى أيضا
في مثل ھذه الممارسة.
وأحاطت اللجنة علما ً بقلق بأنه على الرغم من أن توفير نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة )(SIGMETs
3-35
مھمة حاسمة من مھام مكاتب مراقبة األحوال الجوية التابعة لألعضاء ،فإن ھناك بعض األقاليم التي ال تزال أوجه
القصور في نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة قائمة فيھا ،وإن حدثت بعض التحسينات في عدد من األقاليم .ويشارك
أعضاء فرقة الخبراء مشاركة نشطة في االختبارات التي يجريھا فريق الدراسة المعني بتحذيرات األرصاد الجوية
) (METWSGالتابع لمنظمة اإليكاو ،على مفھوم المراكز االستشارية اإلقليمية لنشرات الظواھر الجوية ذات الداللة
) ،(SIGMETوفي صياغة مشروع مفھوم عمليات منظمة اإليكاو للخدمات االستشارية المتعلقة بالظروف الجوية
الخطرة الذي أُدرج ضمن المعلومات المقدمة لالجتماع المشترك.
وفي ما يتعلق بدور فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة والشراكة ) (ET/GPفي مساعدة األعضاء في
3-36
ُ
مسائل اإلدارة واسترداد التكاليف ،أبلغت اللجنة بأن فرقة الخبراء أقرّت بالتحديات التي ال يزال األعضاء يواجھونھا ،ال سيما
في البلدان التي تشھد مشاكل في اإلدارة الداخلية بين ھيئة الطيران المدني ) (CAAوموفري خدمات األرصاد الجوية
للطيران ،حيث لم تزوّ د خدمات األرصاد الجوية إال بموارد ودعم غير كافيين .وناقشت فرقة الخبراء ) (ET/GPاحتمال
اللجوء إلى ترتيب توأمة بين موفري خدمات األرصاد الجوية الذي أرسوا طريقة عمل متينة وأولئك الذي يحتاجون
للمزيد من المساعدة .وقد أثبتت ھذه المنھجية نجاحھا في ما يخص تنفيذ نظام إدارة الجودة ) (QMSوتقييم الكفاءة.
ويمكن االطالع على مواد إرشادية بشأن ترتيبات التوأمة على الموقع اإللكتروني للجنة ).(CAeM
وأحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بأن أعضاء فرقة الخبراء ) (ET/GPواصلوا متابعة أنشطة المبادرات المتعلقة
3-37
بإدارة المالحة الجوية )  ،(ATMبما فيھا نظام بحوث إدارة حركة الطيران في سماء أوروبا الواحدة ) (SESARفي
أوروبا ومشاريع الجيل التالي ) (NextGenفي الواليات المتحدة األمريكية ومشروع العمل التعاوني لتجديد ُنظم النقل
الجوي ) (CARATSفي اليابان ،وأثر ھذه المبادرات على خدمات األرصاد الجوية للطيران .وس ُتحدث ھذه المبادرات،
إلى جانب التحديثات المتتالية لمجموعة نظم الطيران ) (ASBUالتي تنفذھا منظمة اإليكاو ،تغييرات في توفير معلومات
الطقس دعما ً إلدارة المالحة الجوية )  (ATMوستتطلب دمج معلومات الطقس واالنتقال من المعلومات النصية إلى
المعلومات الرقمية .وشرعت فرقة الخبراء ) (ET/GPكذلك في استعراض اللوائح الفنية للمنظمة ) (WMOوالمواد
التوجيھية ذات الصلة التي ستحتفظ بھا اللجنة ) (CAeMوتحدثھا .وأحاطت اللجنة علما ً بالحاجة إلى بذل المزيد من
الجھود لتحديث بعض الوثائق خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين.

فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة )(TT/QMS
أحاطت اللجنة علما ً بأن المجلس التنفيذي للمنظمة ) (WMOأنشأ في دورته الثالثة والستين المعقودة في
3-38
عام  2011فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT/QMSفي إطار اللجنة ) ،(CAeMبعد أن حظي منح األولوية
لتنفيذ نظم إدارة الجودة ) (QMSداخل المنظمة ) (WMOبتأييد قوي ،لكن مع التركيز أوالً على خدمات األرصاد الجوية
للطيران التي يوفرھا األعضاء تلبية لمتطلبات منظمة اإليكاو .وتنعكس األھمية التي توليھا المنظمة لفرقة العمل ھذه في
مشاركة البروفيسور  ،Mieczyslaw S. Ostojskiالنائب الثاني لرئيس المنظمة ) (WMOكعضو فيھا .وترد
االختصاصات المحدثة لفرقة العمل ) (TT/QMSفي تذييل تقرير االجتماع الثاني للفرقة ) (TT-QMSالمعقود في مراكش،
 25شباط /فبراير –  2آذار /مارس  ،2012والمتاح على الموقع الشبكي التالي:
.http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/training-info2_en.html

وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير بأن فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT/QMSعملت مع أمانة
3-39
المنظمة ) (WMOعلى تطوير أداة استقصاء مفيدة للمراقبة المستمرة للوضع الحالي ألعضاء المنظمة ) (WMOمن حيث
التزامھم بمتطلبات إدارة الجودة في توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران؛ أي وضع أعضاء المنظمة ) (WMOمن
حيث تلبية متطلبات المرفق  3لمنظمة اإليكاو )المعيار  2.2.2والتوصية .(2.2.3
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وأعربت اللجنة عن تقديرھا لفرقة الخبراء والمكتب األسترالي لألرصاد الجوية لتوليھما إنشاء الموقع
3-40
االلكتروني التابع للمنظمة والخاص بإدارة الجودة واستضافته
) .(http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtmlويوفر الموقع موارد مھمة لمساعدة األعضاء في
وضع نظام إلدارة الجودة وتنفيذه .ويتضمن الموقع حاليا ً أربعة مجاالت رئيسية ،ھي :موارد إدارة الجودة ،نماذج
وإجراءات إدارة الجودة ،اإلصدارات المتعلقة بإدارة الجودة ومنتدى خاص بإدارة الجودة .ويتيح منتدى إدارة الجودة
على وجه الخصوص لألعضاء فرصة البحث عن إرشادات من األوساط المعنية بإدارة الجودة لدى أعضاء المنظمة
) (WMOبشأن جميع جوانب وضع نظام إدارة الجودة وتنفيذه .وھناك أكثر من  190عضواً منتسبا ً للمنتدى ،من بينھم
مجموعة رئيسية تبقى دائما ً على أھبة االستعداد لتقديم مساعدة تكون بشكل إرشادات وأدوات إلدارة الجودة ونماذج،
الخ .ويمكن الولوج إلى المنتدى باتباع التعليمات الواردة على الموقع االلكتروني التابع للمنظمة والخاص بإدارة الجودة:
.http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management/docs/Yammer_Instructions.pdf
وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير أيضا ً بأن "دليالً عمليا ً لتنفيذ نظام إدارة الجودة من أجل المرافق الوطنية
3-41
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا" )مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  ،(1100وھو دليل عام يشرح خطوة بخطوة وضع
نظام إدارة الجودة وتنفيذه لتوفير جميع خدمات الطقس والمحيطات ،قد صدر في جميع اللغات الرسمية للمنظمة
) ،(WMOوھو متاح على موقع المنظمة االلكتروني:
.http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15574#.U4HUPfmSw2A
وأُبلغت اللجنة بأن اختصاصات فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT/QMSتنص على تطوير
3-42
ترتيبات توأمة/توجيه بين األعضاء ذوي النظام المتطور إلدارة الجودة واألعضاء اآلخرين الذين يشرعون في تنفيذ
نظام إدارة الجودة ) (QMSمثالً ،اقتداء باألمثلة التي ضربتھا نيجيريا وكينيا وجمھورية تنزانيا المتحدة .وقد شارك
جميع أعضاء فرقة العمل في أداء دور توجيھي مع أعضاء المنظمة ) (WMOاآلخرين ،موفرين لھم معارف عملية،
ومھارات ودرجة من الثقة في أولى خطواتھم في طريق إدارة الجودة .وأثبتت ترتيبات التوأمة/التوجيه أنھا تضيف قيمة
عالية وينبغي بالتالي تعزيزھا.
وأحاطت اللجنة علما ً بأن فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (TT/QMSأجرت تحليالً للمخاطر ر ّكز
3-43
على المخاطر التي يتعرض لھا البلد العضو وموفر خدمات األرصاد الجوية للطيران والمنظمة ) (WMOفي حال لم
يُعتمد نھج إلدارة الجودة .و ُترجم تحليل المخاطر إلى اللغتين الروسية واالسبانية ووضع على موقع المنظمة )(WMO
الخاص بإدارة الجودة ،وذلك بغية توزيعه على نطاق واسع.
وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأنه في حين كان تركيز فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة )(TT/QMS
3-44
الرئيسي على اعتماد نھج إدارة الجودة في توفير خدمات األرصاد الجوية ،فقد لجأ إليھا العديد من برامج المنظمة
) (WMOاألخرى بحثا ً عن توجيھات وتوضيحات بشأن اعتماد نھج إلدارة الجودة في توفير خدماتھا .وأق ّرت اللجنة بأن
سيتعين على فرقة العمل بذل المزيد من الجھود ألن المجلد  4من مطبوع المنظمة ) (WMOرقم  49المتعلق بإدارة
الجودة سيحتاج إلى تحديث في الوقت المناسب لتوفير نھج أكثر شموالً بخصوص استخدامه من منظور المنظمة
) (WMOاألوسع نطاقا ً والتحضير إلدخال المعيار .2015 :ISO 9001

فرقة تنسيق التنفيذ )(ICT
ذ ّكرت اللجنة بأن فرقة تنسيق التنفيذ )ُ (ICTكلّفت بأن تكون جسراً بين االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة
3-45
) (WMOواللجنة ) ،(CAeMوتعزز التنسيق والتعاون على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن األرصاد الجوية
للطيران .وأمّنت الفرقة جمع أفضل الممارسات بشكل منھجي وتحليلھا وتبادلھا بين األعضاء وساھمت في تقييم أوضح
للعمليات في تقييم الكفاءة في مجال األرصاد الجوية للطيران ) ،(AMPوتنفيذ نظام إدارة الجودة ) ،(QMSوإصدار
نشرات الظواھر الجوية ذات الداللة ) ،(SIGMETوالمسائل المتعلقة بالرماد البركاني واسترداد التكاليف.
وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بأن الفرقة ) (ICTنسّقت األنشطة التالية ،من أجل تقييم وضع التنفيذ لدى
3-46
األعضاء وتوفير مساعدة ھادفة) :أ( تحليل وضع التنفيذ؛ )ب( التواصل مع أفرقة العمل اإلقليمية/دون اإلقليمية المعنية
بالطيران؛ )ج( مراقبة األنشطة اإلقليمية المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران؛ )د( تبادل أفضل الممارسات؛ و)ھـ(
التشاور مع خبراء الطيران وطلب المشورة منھم .وأضحى فھم أفضل لالحتياجات اإلقليمية ممكنا ً بواسطة االستبيانات
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واالستقصاءات التي أجرتھا الفرقة أو سھّلت إجراءھا .وأعربت اللجنة عن تقديرھا لمشاركة الفرقة ) (ICTالفعالة في
مراقبة االمتثال ،وال سيما الجھود التي بذلتھا في مجال الدراسة االستقصائية لتحديد المعايير التي أجريت عام ،2012
لكنھا علمت أن معلومات خاطئة جداً ترد أحيانا ً من األعضاء في بعض األقاليم ،وھو ما يدعم بوضوح الحاجة إلى
تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين اللجنة واالتحادات اإلقليمية.

وأحاطت اللجنة علما ً مع التقدير أيضا ً بعدد من أحداث التدريب والتنفيذ المتعلقة بنظام إدارة الجودة
3-47
) ،(QMSوالتحقق من تنبؤات المطار ) ،(TAFوتقييم الكفاءات ،التي أنجزت بنجاح بإشراف الفرقة ) ،(ICTوأيّدت فكرة
أن اتفاقات التعاون دون اإلقليمية المبرمة في أقاليم متجانسة ثقافيا ً ولغويا ً وتاريخيا ً تبدو فعالة وناجحة وأنه ينبغي
تشجيعھا لتكون مكمّلة للبُنى اإلقليمية الرسمية.

-4

برنامج عمل اللجنة وھيكل عملھا في المستقبل )البند  4من جدول األعمال(

ھيكل اللجنة ) – (CAeMإنشاء الھيئات الفرعية
أعربت اللجنة عن امتنانھا لألعمال التي قامت بھا لجنة األرصاد الجوية للطيران في إطار ھيكلھا الحالي،
4-1
ونوھت بأن المسؤوليات كان يتقاسمھا أعضاء فريق اإلدارة بحيث يكون لكل عضو دور في تنفيذ برنامج العمل.
4-2

وناقشت اللجنة أنجع طريقة لتنظيم ھيكل عملھا دون زيادة التكلفة مع مراعاة ما يلي:

)أ(

اختصاصات اللجنة؛

)ب(

األولويات والنتائج المتوقعة التي حددتھا الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة
ومشروع الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة للفترة )(2019-2016؛

)ج(

التحديات المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران التي حددتھا االتحادات اإلقليمية وحاجة اللجنة إلى إسداء
المشورة والنصح لألعضاء لمواجھة تلك التحديات؛

)د(

النتائج المتوقعة من اجتماع شعب األرصاد الجوية المشترك بخصوص مكونات الرصد الجوي في خطة
المالحة الجوية العالمية ) (GANPالتابعة للمنظمة ) (ICAOوتحديثات مجموعة نظم الطيران )،(ASBU
والحاجة إلى التخطيط اإلقليمي والوطني إلجراء التحسينات على الخدمات والتغييرات المؤسسية المعنية؛

)ھـ(

الموارد المتاحة من حيث عدد الخبراء المشاركين في أعمال الھيئات الفرعية التابعة للجنة والميزانية
العادية للمنظمة ) (WMOالمخصصة لدعم أعمال اللجنة.

)(2015-2012

وقررت اللجنة أن تواصل نشاطھا مع ھيكل مبسط يركز على األدوار الرئيسية التي يجب أن تؤديھا
4-3
اللجنة والتي تكون مسايرة للموارد المتاحة من حيث مشاركة وتمويل الخبراء .وأكدت اللجنة على الدور الھام الذي
يؤديه فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية في تقييم وتوجيه وتنسيق أعمال فرق الخبراء في إجراء التعديالت
الالزمة أثناء فترة ما بين الدورتين وفي إسداء المشورة للرئيس بخصوص المسائل ذات الصلة .ولھذا ،قررت اللجنة
إعادة إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران باعتماد القرار  – (CAeM-15) 1فريق اإلدارة التابع
للجنة األرصاد الجوية للطيران.
وقررت اللجنة أن يتضمن الھيكل الجديد للھيئات الفرعية خالل فترة ما بين الدورتين  2018-2014أربع
4-4
فرق خبراء صغيرة ومركزة المھام تغطي مجاالت معينة من التنفيذ والتنسيق وھذه الفرق ھي:
)أ(

فرقة الخبراء المعنية باالتصال والتنسيق والشراكة )(ET-CCP؛

)ب(

فرقة الخبراء المعنية بالطيران والعلوم والمناخ )(ET-ASC؛

)ج(

فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءات )(ET-ETC؛
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)د(

فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة )(ET-GOV؛

)ھـ(

فرقة الخبراء المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ).(ET-ISA

وأنشأت اللجنة الھيكل الجديد باعتماد القرار  – (CAeM-15) 2إنشاء الھيئات الفرعية التابعة للجنة األرصاد الجوية
للطيران.
وأشارت اللجنة إلى أن المجلس التنفيذي أشاد ،خالل دورته السادسة والستين )حزيران /يونيو ،(2014
4-5
بعمل فرقة العمل المعنية بنظام إدارة الجودة ) (QMSالتابعة للجنة ) ،(CAeMوالتي أتاحت عد ًدا من الموارد واألدوات
بالغة الفائدة للخفض من التكلفة التي تقع على عاتق األعضاء لدى إنشاء نظام إدارة الجودة ) .(QMSوأحاط المجلس
علما ً بأن برامج أخرى تابعة للمنظمة  WMOقد اتصل بالفرقة طلبا ً للدعم ،وأنھا استفادت من الكثير من الموارد
المخصصة للطيران .وأشير إلى أن استراتيجية المنظمة  WMOلتقديم الخدمات أشارت إلى نظام إدارة الجودة QMS
بوصفه نھجا ً حيويا ً لجميع مجاالت الخدمة واتخذت خطوات لتعزيز النظام  QMSبغية توفير الخدمات التي تنطوي على
انعكاسات سالمة مھمة مثل البحرية والھيدرولوجيا والحد من مخاطر الكوارث وغير ذلك .وأشير إلى أن إدارة الجودة
أصبحت مھمة مطلوبة وعملية إدارية يتم تعزيزھا من خالل مختلف مجاالت تقديم الخدمة ،لذا طلب المجلس من رئيس
اللجنة ) (CAeMضمان أن تواصل فرقة المھام المعنية بنظام إدارة الجودة عملھا حتى نھاية الفترة المالية الحالية ،ودعم
عملية التحول إلى ھيكل جديد إلطار إدارة الجودة  QMFيقرره المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية في دورته السابعة
عشرة.
وأعادت اللجنة تأكيد التزامھا باألھداف الرئيسية الطويلة األجل لبرنامج األرصاد الجوية للطيران لضمان
4-6
تقديم خدمات أرصاد جوية عالمية النطاق وموثوق بھا وذات نوعية جيدة ،وفي الوقت المطلوب ،وتكون فعالة بالقياس
إلى تكلفتھا وتستجيب للمستخدمين في العالم بأكمله دعما ً لسالمة عمليات الطيران وانتظامھا وكفاءتھا .كما أدركت
اللجنة .ومع ذلك ،أدركت اللجنة األھمية األساسية ألعمال الخبراء األفراد في إطار الھيكل المقترح إلنجاز أھداف
برنامج عمل اللجنة ) .(CAeMولھذا طلبت اللجنة إلى األعضاء أن يكفلوا بالقدر المستطاع أن يحظى خبراؤھم المعينون
بدعم إداراتھم المعنية وبالفرصة الستكمال المھام التي أسندتھا اللجنة إليھم ولتقديم موارد لتنفيذ األنشطة ذات الصلة.
وإذ تنوه اللجنة بالحاجة إلى أنشطة التوعية بالھيئات الفرعية التابعة للجنة ) ،(CAeMفإنھا تشجع رئيسھا
4-7
وأمانة المنظمة ) (WMOعلى إطالع أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز في األعمال بكل الوسائل المناسبة ،بما في ذلك
الموقع الشبكي للمنظمة ).(WMO
أحاطت اللجنة علما بترابط الكثير من األنشطة بين لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد
4-8
ولجنة علوم الغالف الجوية ولجنة األرصاد الجوية للطيران ،ولذا فقد طلبت من رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران
التنسيق مع لجنة النظم األساسية ولجنة أدوات وطرق الرصد ولجنة علوم الغالف الجوي بشأن آليات العمل المشتركة
المناسبة لتنفيذ األنشطة التي تشمل عدة قطاعات .واللجنة أوصت بأن ترفع إلى الدورة المقبلة غير العادية للجنة النظم
األساسية ) (2014النتائج ذات الصلة الصادرة عن االجتماع المشترك لشعبة األرصاد الجوية ) (2014فضال عن الدورة
الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران مع طلب يقدم إلى لجنة النظم األساسية للنظر في تأثيراتھا على برامج
العمل المقبلة  WISو WIGOSو DRRوبرامج تقديم الخدمات.
وأُبلغت اللجنة بأن المجلس التنفيذي قد أحاط علما ً مؤخراً بأن أنشطة طقس الفضاء قد أصبحت أكثر اتساقا
4-9
مع برامج الخدمة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بما فيھا برنامج األرصاد الجوية للطيران .ولذا وافقت اللجنة
على مواصلة تنسيقھا مع لجنة النظم األساسية بشأن مسائل طقس الفضاء من خالل فريق التنسيق بين البرامج المعني
بطقس الفضاء مع مراعاة نتائج االجتماع المشترك لشعبة األرصاد الجوية ) (2014ومع ضمان المستوى الصحيح
للخبرة التشغيلية لدى فريق التنسيق بين البرامج المعني بالطقس ) (ICTSWوھي الخبرة الالزمة لدعم إعداد األحكام
الخاصة بخدمات طقس الفضاء لدعم المالحة الجوية الدولية.

الملخص العام
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استعراض اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMوخطتھا التشغيلية
اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
ذ ّكرت اللجنة بأن اختصاصاتھا الحالية قررتھا اللجنة ) (CAeMفي دورتھا الرابعة عشرة ) (2010وفق
4-10
المحاور اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة لخطة المنظمة ) (WMOاالستراتيجية التي كانت صالحة آنذاك ).(2011-2008
وفي ضوء عملية التخطيط االستراتيجي المستمرة ،بما في ذلك خطة المنظمة ) (WMOاالستراتيجية الحالية )-2012
 (2015ومشروع الخطة االستراتيجية والتشغيلية ) (2019-2016التي اعتمدھا المجلس التنفيذي في دورته السادسة
والستين ،شعرت اللجنة بأن ثمة ضرورة إلجراء تعديالت إضافية لمواءمة اختصاصاتھا بھدف ضمان تمثيل أسلم لدور
اللجنة ومسؤولياتھا في العملية المتكاملة للتخطيط والتنفيذ في المنظمة ).(WMO
أحاطت اللجنة علما بقرار المجلس التنفيذي في دورته  66االحتفاظ بالطيران كمجال أولوية ضمن اطار
4-11
االستراتيجية المقترحة للفترة  2019-2016وخطة التشغيل .وأحاطت اللجنة علما أيضا بقرار المجلس التنفيذي في دورته
 66اجراء استعراض واعداد اقتراحات تتعلق بعمل وتفاعالت ومضمون اللجان الفنية وبنى عمل المجلس التنفيذي
والمنظمة ) .(WMOالبرامج التي تحقق النتائج المتوقعة  1و 2و 4و .5ونظرا لما تقدم ،أقرت اللجنة بأن عملھا يسھم في
ويتأثر بالعديد من مجاالت األولوية األخرى للمنظمة ) (WMOمثل  WISو WIGOSوتقليل خطر الكوارث ،ومن ثم
توجد احتياجات للمزيد من مواءمة برنامج عملھا مع النتائج المتوقعة.
نظرت اللجنة أيضا في نتائج المؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية للطيران )) (2014انظر المرفق بھذا
4-12
التقرير( ومناقشات اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك بين االيكاو والمنظمة ) (2014) (WMOوالكيفية التي ستؤثر
بھا ھذه النتائج على اعتبارات التخطيط االستراتيجي للمنظمة ) (WMOبما يتجاوز فترة التخطيط االستراتيجي
والتشغيلي الحالية ) (2019-2015بكثير .وأقرت اللجنة بأن تقليل تعرض المجتمعات لألخطار الطبيعية واالنتقال الى
إدارة المعلومات على صعيد المنظومة المتركزة على البيانات ومبادئ اإلدارة الرشيدة المرتبطة بھا الى جانب نماذج
جودة وفعالية تكلفة تقديم خدمة الطيران المتزايدة االتسام بالطابع اإلقليمي ال شك في أنھا ستشكل تحديات ھامة لجميع
األعضاء.
وذ ّكرت اللجنة كذلك بأن اختصاصات اللجان الفنية تتألف من االختصاصات العامة لكل اللجان إضافة إلى
4-13
اختصاصات خاصة بكل لجنة مضمنة جميعھا في الالئحة العامة للمنظمة )) (WMOمطبوع المنظمة رقم  .(15وتوافق
اللجنة ،من خالل استعراض اختصاصاتھا ،على أنه ينبغي أن تعكس ھذه األخيرة المسؤوليات الموكلة إليھا ،في
مجاالت كثيرة تتقاسمھا مع منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( وغيرھا من الجھات المعنية ،بشأن مسائل مثل:
)أ(

تعزيز توحيد المقاييس في مجال توفير خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية وتوفير المساعدة
لألعضاء لتحقيق االمتثال لھذه المعايير؛

)ب(

تبادل خبرات التنفيذ ،وتبادل التكنولوجيا واستيعاب األبحاث؛

)ج(

تطوير خدمات محسّنة في مجال األرصاد الجوية للطيران لدعم النظام المقبل إلدارة المالحة الجوية؛

)د(

توفير التعليم والتدريب للموظفين العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران؛

)ھـ(

أنشطة تنمية القدرات الوطنية واإلقليمية الھادفة إلى تعزيز توفير خدمات ذات جودة لألرصاد الجوية
للطيران؛

)و(

تعزيز الكفاءة والفعالية ووضع إرشادات لإلدارة الرشيدة ،بما في ذلك تداول البيانات واسترداد التكاليف
للخدمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

)ز(

تعزيز الشراكات مع المنظمات ذات الصلة من مستخدمي الطيران وأصحاب المصلحة.
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اعتمدت اللجنة التوصية  - (CAeM-15) 1اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران ،والتوصية
4-14
 - (CAeM-15) 2التخطيط طويل األجل لدعم األرصاد الجوية للطيران كأولوية إستراتيجية للمنظمة ) ،(WMOوطلبت
إلى األمين العام أن يحيل ھذه التوصية إلى المؤتمر المقبل السابع عشر لألرصاد الجوية وإلى المجلس التنفيذي في
دورته السابعة والستين التي ستعقد في عام .2015

الخطة التشغيلية للجنة األرصاد الجوية للطيران )(CaeM
أحاطت اللجنة علما ً بإعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية الجديدة للمنظمة ) ،(2019-2016) (WMOالتي
4-15
سينظر فيھا المؤتمر السابع عشر لألرصاد الجوية في أيار /مايو  ،2015وأقرّ ت بأن األرصاد الجوية للطيران ستظل من
ضمن أولويات المنظمة ) (WMOالرئيسية خالل الفترة المقبلة الفاصلة بين الدورتين كجزء من األولوية الشاملة المتمثلة
بتعزيز تقديم الخدمات .وأُبلغت اللجنة بأن الخطة التشغيلية الجديدة ستشمل المنظمة برمتھا ويُتوقع من كل لجنة فنية أن
ُتع ّد الجزء الخاص بھا من الخطة التشغيلية ،بما في ذلك نتائج رئيسية ) (KOsومؤشرات أداء رئيسية ) (KPIsمح ّددة
تكمّل النتائج الرئيسية ) (KOsومؤشرات األداء الرئيسية ) (KPIsالعامة .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تكون جميع
الخطط متزامنة وأن تغطي نقس الفترة ،وذلك لتسھيل عملية المراقبة والتقييم.
ووافقت اللجنة على ضرورة أن يُع ّد فريق اإلدارة الخطة التشغيلية للجنة )،(2019-2016) (CAeM
4-16
باالستناد إلى األولويات المحددة واستخدام نتائج المؤتمر الفني ) (2014واالجتماع المشترك لشعب األرصاد الجوية.
ووافقت اللجنة أيضا ً على ضرورة أن تتضمن الخطة التشغيلية على وجه الخصوص المھام واإلنجازات المضمنة في
خطط عمل أفرقة الخبراء بالتنسيق مع المشاركة اإلقليمية وأن تتماشى مع الجدول الزمني لتحديثات مجموعة نظم
الطيران.

المسائل الداخلية ،والفعالية والكفاءة
وافقت اللجنة على الحاجة إلى مواصلة تحديد أولوياتھا من المھام واإلنجازات نظراً إلى الموارد المحدودة
4-17
المتاحة لبرنامج األرصاد الجوية للطيران .وطلبت إلى الرئيس أن يضمن آليات عمل ذات فعالية وكفاءة ويسعى إلى
إجراء المزيد من التحسينات التي تتيح استمرارية األنشطة ،كما طلبت إلى األمانة تسھيل ذلك .وطلبت اللجنة كذلك إلى
فريق اإلدارة العمل مع االتحادات اإلقليمية واألعضاء واألمانة لمراقبة تنفيذ برنامج العمل وتقييمه وفق النتائج الرئيسية
) (KOsومؤشرات أداء الرئيسية ) (KPIsالمحددة.
وأعربت اللجنة عن تقديرھا لتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل الھيئات الفرعية ،بما في ذلك
4-18
الموقع االلكتروني للجنة ) (CAeMوالموارد على شبكة االنترنت ،التي يدعمھا عدة أعضاء يديرون أجزاء محددة من
محتوى الموقع على الشبكة .وطلبت اللجنة إلى الرئيس أن يعمل ،بمساعدة األمانة ،على تطوير وزيادة استخدام الموقع
االلكتروني والموارد على شبكة االنترنت وعقد اجتماعات ھيئاتھا الفرعية عبر الشبكة.
وطلبت اللجنة إلى األمين العام أن يؤمن دعما ً مالئما ً ألنشطة ھيئاتھا الفرعية ،ضمن الموارد المتوفرة،
4-19
من أجل دعم االجتماعات المقررة لفريق اإلدارة وأفرقة الخبراء .وفي الوقت عينه ،شجّعت اللجنة البلدان المتقدمة
األعضاء التي تزوّ د الھيئات الفرعية بخبراء ،على مواصلة دعم مشاركتھم في االجتماعات الالزمة قدر اإلمكان من
مواردھم الخاصة ،األمر الذي سيساعد في تخصيص الميزانية الالزمة لبرنامج األرصاد الجوية للطيران لمساندة البلدان
األعضاء األقل نمواً.
وطلبت اللجنة إلى جميع أعضائھا أن يكونوا سبّاقين إلى العمل خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين وأن
4-20
يشاركوا في األنشطة االستشارية .ويُطلب من األعضاء على وجه الخصوص تسھيل جمع معلومات المراقبة من خالل
الدراسات االستطالعية التي تجريھا أفرقة الخبراء وأن يقدموا تحديثات مالئمة التوقيت لقاعدة بيانات المنظمة )(WMO
الخاصة بالمالمح القطرية والمطبوعات األخرى ذات الصلة التي تتناول مسائل مرتبطة باألرصاد الجوية للطيران.
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الملخص العام
-5

انتخاب أعضاء الجھاز الرئاسي )البند  5من جدول األعمال(

5-1

ان ُتخب السيد س .م .شن )ھونج كونج ،الصين( رئيسا ً للجنة.
ان ُتخب السيد إيان ليسك )المملكة المتحدة البريطانية العظمى وآيرلندا الشمالية( نائبا ً لرئيس اللجنة.

-6

استعراض القرارات والتوصيات السابقة )البند  6من جدول األعمال(

5-2

عمالً بالمادة  191من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOفحصت اللجنة القرارات والتوصيات التي
6-1
اعتمدتھا لجنة األرصاد الجوية للطيران قبل انعقاد دورتھا الخامسة عشرة والتي ال تزال سارية المفعول .كما أحاطت
اللجنة علما ً أنه تم بالفعل اتخاذ وإنجاز إجراءات بشأن معظم التوصيات السابقة ،أو أُدرج مضمونھا في الالئحة الفنية
للمنظمة ) ،(WMOحسب االقتضاء .ولھذا اعتمدت اللجنة القرار  - (CAeM-15) 3استعراض القرارات والتوصيات
السابقة للجنة األرصاد الجوية للطيران ).(CAeM
وفحصت اللجنة قرارات المجلس التنفيذي في مجال أنشطة لجنة األرصاد الجوية للطيران واعتمدت
6-2
التوصية  - (CAeM-15) 3استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة استناداً إلى التوصيات السابقة للجنة األرصاد
الجوية للطيران). (CAeM

-7

أي أعمال أخرى )البند  7من جدول األعمال(
ال يوجد أي أعمال أخرى.

-8

تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة )البند  8من جدول األعمال(

عمالً بالمادة  188والمادة  189من الالئحة العامة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) ،(WMOينبغي أن
يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة باالتفاق مع رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبعد
التشاور مع األمين العام ،خالل فترة ما بين الدورتين.

-9

اختتام الدورة )البند  9من جدول األعمال(
اختتمت الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران أعمالھا في الساعة
 16تموز /يوليو .2014

12:36

من يوم
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القرارات التي اعتمدتھا الدورة
القرار (CAeM-15) 1

فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران

إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تشير إلى:
)(1

الخبرة اإليجابية المستخلصة من دور فريق اإلدارة التابع للجنة ) (CAeMفي التنسيق واإلدارة الرشيدة
خالل فترة ما بين الدورتين ،2014-2010

)(2

تقرير رئيس اللجنة إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران ) ،(CAeMوالذي ينوه بدور
فريق اإلدارة في اضطالع اللجنة بمھامھا وأنشطتھا بنجاح،

)(3

ترتيبات ومسؤوليات العمل المحددة بين أعضاء فريق اإلدارة في تنفيذ برنامج عمل اللجنة،

وإذ تسلم بما يلي:
)(1

أن فعالية اللجنة تتوقف إلى حد بعيد على فعالية إدارة أنشطتھا وتنسيقھا فيما بين الدورات،

)(2

أن فريق اإلدارة مطالب بضمان تكامل كافة أنشطة اللجنة ،ومواءمة برنامج عملھا مع أولويات الخطة
اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOونتائجھا المتوقعة،

)(3

الحاجة إلى مراقبة وتقييم منھجيين للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المحدد والتعديالت المناسبة خالل
فترة ما بين الدورتين،

)(4

الحاجة إلى االستجابة السريعة للمسائل العاجلة بما في ذلك األزمات التي تلم بالنقل الجوي وتقديم
األعضاء للخدمات،

تقرر:
)(1

إعادة إنشاء فريق اإلدارة التابع للجنة األرصاد الجوية للطيران ومنحه االختصاصات
)أ(

التالية:

مساعدة الرئيس على توجيه وتنسيق أنشطة اللجنة وھيئاتھا الفرعية أثناء فترة ما بين الدورتين
2018-2014؛

)ب(

كفالة المساھمة الفعالة للجنة ) (CAeMفي إنجاز أھداف الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة
) (WMOونتائجھا المتوقعة بصورة مباشرة أو من خالل أنشطة ھيئاتھا الفرعية؛

)ج(

ضمان أن تلبي أنشطة اللجنة احتياجات البلدان النامية ،ال سيما فيما يتعلق بالتدريب في مجال
األرصاد الجوية للطيران وكذا في تنفيذ نظم إدارة الجودة وبرنامج استرداد التكاليف ومعايير
الكفاءة والتأھيل لموظفي األرصاد الجوية للطيران؛

القرارات
)د(

إطالع األعضاء على أنشطة اللجنة والنتائج التي حققتھا ھيئاتھا الفرعية ،من خالل موقعي
برنامج األرصاد الجوية للطيران ) ،(AeMPولجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMعلى
الويب ،وعبر وسائل أخرى؛

)ھـ(

استعراض ما تطلبه االتحادات اإلقليمية من مشورة ومساعدة بخصوص مسائل تنطوي تحت
والية اللجنة وضمان اتخاذ إجراءات حثيثة للمتابعة ،لدى اللزوم؛

)و(

كفالة التنسيق والتعاون مع الھيئات التأسيسية األخرى للمنظمة ) (WMOبخصوص المسائل
الشاملة ،لجنة النظم األساسية ) (CBSولجنة علوم الغالف الجوي ) (CClولجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOسعيا ً إللى دمج أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي دمجا ً فعليا ً في الممارسات
العملية؛

)ز(

كفالة التنسيق والتعاون مع الشركاء ال سيما مع منظمة الطيران المدني الدولي )(ICAO
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ومنظمات المستخدمين وغيرھا من المنظمات الشريكة على المستويين العالمي واإلقليمي؛
) ح(
) (2

مساعدة الرئيس ،حسب االقتضاء ،على اتخاذ قرارات بالنيابة عن اللجنة فيما يتعلق بالمسائل
العاجلة خالل فترة ما بين الدورتين؛

أن يكون تشكيل فريق اإلدارة التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران على النحو التالي:
رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران )رئيسا ً(؛
)أ(
)ب(

نائب رئيس لجنة األرصاد الجوية للطيران؛

)ج(

رؤساء الفرق التالية:
’‘ 1

فرقة الخبراء المعنية باالتصال والتنسيق والشراكة )(ET-CCP؛

’‘ 2

فرقة الخبراء المعنية بعلوم الطيران والمناخ )(ET-ASC؛

’‘ 3

فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءة )(ET-ETC؛

’‘ 4

فرقة الخبراء المعنية بالحوكمة )(ET-GOV؛

’‘ 5

فرقة الخبراء المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران )(ET-IS؛

تطلب إلى رؤساء االتحادات اإلقليمية تعيين خبراء للتواصل مع فريق اإلدارة بشأن الجوانب اإلقليمية لألرصاد الجوية
للطيران؛
وتطلب من رؤساء اللجان الفنية ضمان التنسيق مع اللجنة ) (CAeMبخصوص المسائل التكنولوجية والعلمية المتعلقة
باألرصاد الجوية للطيران ،وتعيين خبراء اتصال لدعم فريق اإلدارة ،حسب االقتضاء؛
وتطلب من األمين العام أن يدعو منظمة الطيران المدني الدولي) ، (lCAOوعند االقتضاء ،المنظمات الدولية المختصة
األخرى ،باالتفاق مع الرئيس ،للمشاركة في أعمال فريق اإلدارة بصفة مراقبين؛
تفوض الرئيس في توجيه الدعوة إلى خبراء إضافيين حسب االقتضاء ،وإذا سمحت الموارد ،للمشاركة في أعمال فريق
اإلدارة.
ــــــــــــــــ
مالحظة:

ھذا القرار يحل محل القرار  (CAeM-XIV) 1الذي لم يعد ساريا ً.
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القرار

(CAeM-15) 2

إنشاء الھيئات الفرعية التابعة للجنة األرصاد الجوية للطيران

إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تشير إلى:
)(1

ضرورة إسداء المشورة لألعضاء وتزويدھم بالتوجيھات بغية تعزيز امتثالھم للمعايير والممارسات
الموصى بھا لمنظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOلدى
تقديمھم لخدمات األرصاد الجوية للطيران،

)(2

التغيرات المتوقعة في نماذج تقديم الخدمات وإدارتھا في مرافق األرصاد الجوية للطيران فيما يتعلق بتنفيذ
الخطة العالمية الجديدة للمالحة الجوية ) (GANPوالمنھجية المتبعة في إدخال حزمة التحسينات في
منظومة الطيران ) ،(ASBUوالضرورة الملحة لرفع الوعي وتغيير عملية التخطيط في ھذا الصدد،

)(3

الحاجة إلى تزويد األعضاء بالتوجيھات والمشورة المستمرة بخصوص تنفيذ إدارة الجودة واسترداد
التكاليف ومتطلبات الكفاءة والتأھيل التي حددتھا المنظمة ) (WMOوالمنظمة )،(ICAO

)(4

ضرورة التصدي آلثار تغير المناخ وتقلبيته على النقل الجوي من خالل إذكاء الوعي والمساھمة في
تدابير التخفيف المحتملة،

وإذ تضع في اعتبارھا ما يلي:
)(1

الدور القيادي الذي يؤديه برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع للمنظمة ) (WMOفي إعداد خدمات
جديدة ومحسنة خاصة بالطيران لدعم تحسين إدارة الحركة الجوية المخطط له في إطار الخطة العالمية
الجديدة للمالحة الجوية ) (GANPوالمنھجية المتبعة في إدخال حزمة التحسينات في منظومة الطيران
)،(ASBU

)(2

الحاجة إلى التوجيھات والمساعدة لضمان أن يمتثل األعضاء امتثاالً تاما ً وبشكل مستدام لنظام إدارة
الجودة ومتطلبات الكفاءة والتأھيل،

)(3

أھمية دور مرافق األرصاد الجوية للطيران في اإلسھام في حيوية وأھمية العديد من المرافق الوطنية
)،(NMHSs

)(4

ضرورة أن يكيف األعضاء الممارسات التشغيلية واإلدارية مع التغييرات التنظيمية المرتقبة ،بما في ذلك
التوجھات نحو أقلمة الخدمات،

تقرر وفقا ً للمادة  33من الالئحة العامة للمنظمة ) (WMOإنشاء الھيئات الفرعية التالية:
) (1فرقة الخبراء المعنية باالتصال والتنسيق والشراكة ) (ET-CCPوأُسندت إليھا االختصاصات التالية:
)أ(

ضمان االتصال المتبادل والفعال مع األعضاء والمنظمات الشريكة ،مثل المنظمة ) (ICAOواتحاد
النقل الجوي الدولي ) ،(IATAبشأن المسائل التي تھم برنامج األرصاد الجوية للطيران التابع
للمنظمة )(WMO؛

القرارات

) (2

) (3
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)ب(

تعزيز التواصل الفعال مع االتحادات اإلقليمية وتنسيق االستجابة على النحو المالئم لطلباتھا
للمشورة والتوجيھات فيما يخص الثغرات والتحديات في تقديم حدمات األرصاد الجوية للطيران
في أقاليمھم،

)ج(

إنشاء آلية فعالة لمراقبة وتقييم برنامج عمل اللجنة ) (CAeMكجزء ال يتجزأ من نظام المراقبة
والتقييم التابع للمنظمة )،(WMO

)ھـ(

دعم األمانة في إعداد وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بالمدخالت الخاصة ببرنامج
األرصاد الجوية للطيران؛

)و(

إبالغ رئيس اللجنة ) (CAeMبانتظام بالتقدم المحرز؛

فرقة الخبراء المعنية بعلوم الطيران والمناخ ) (ET-ASCوأُسندت إليھا االختصاصات التالية:
)أ(

التعامل مع المسائل المتعلقة بالبحث والتطوير فيما يخص خطط الطريق ومفاھيم العمليات من
أجل النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) ،(WAFSوالرصد البركاني للطرق الجوية الدولية
) ،(IAVWوالطقس الفضائي ،وما إلى ذلك ،بالتعاون الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالطقس
الفضائي ) (ICTWSومع الفريق االستشاري العلمي المعني بالرماد البركاني )(VASAG؛

)ب(

تنسيق أنشطة البحث والتطوير في مجاالت التنبؤ اآلني والتنبؤ على المدى القصير جدا بالتعاون
مع لجنة )(CAS؛

)ج(

التصدي للقضايا المتصلة بآثار تغير المناخ وتقلبيته على الطيران ،بما في ذلك التغيرات الفصلية
وما بين السنوات ،بالتعاون مع الھيئات والبرامج المعنية مثل اإلطار العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSوالنظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ ) (GDPFSولجنة حماية بيئة الطيران التابعة
لمنظمة )(ICAO؛

)د(

تنسيق أنشطة البحث والتطوير في مجال نظم األرصاد الجوية ،بما في ذلك الكشف عن الرماد
البركاني والبرق ومقص الرياح وظروف الدوامات الخلفية وتحديد كميتھا بالتعاون مع الھيئات
الفرعية ذات الصلة بلجنة أدوات وطرق الرصد ) (CIMOولجنة النظم األساسية )(CBS؛

)ھـ(

إعالم رئيس اللجنة ) (CAeMبانتظام بالتقدم المحرز؛

فرقة الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءة ) (ET-ETCوأُسندت إليھا االختصاصات التالية:
)أ(

تقديم التوجيھات بخصوص تنفيذ معايير المنظمة ) (WMOوممارساتھا الموصى بھا فيما يخص
كفاءة وتأھيل موظفي األرصاد الجوية للطيران؛

)ب(

تيسير الطرق الفعالة للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية للطيران من خالل إتاحة موارد
التعليم والتدريب على الويب؛

)ج(

تشجيع تشاطر موارد التعليم والتدريب وكذا أفضل الممارسات؛

)د(

البحث عن فرص تدريب فعالة من حيث التكلفة والسعي إلى إيجاد مساھمات عينية لتوفير ھذه
الفرص باللغات الرسمية للمنظمة )(WMO؛

)ھـ(

التنسيق مع فريق الخبراء التابع للمجلس التنفيذي والمعني بالتعليم والتدريب في إعداد وتحديث
أحكام المنظمة بخصوص كفاءة وتأھيل موظفي األرصاد الجوية للطيران إلدراجھا في الالئحة
العامة للمنظمة واألدلة ذات الصلة؛

)و(

تلبية احتياجات المستخدمين التدريبية في مجال الطيران من أجل تعزيز خدمات األرصاد الجوية
التي تقدمھا خطة المالحة الجوية العالمية التابعة بمنظمة ) (ICAOوتحديثات مجموعة نظم
الطيران)(ASBU؛
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)ز(

) (4

)(5

إبالغ رئيس لجنة ) (CAeMبانتظام بالتقدم المحرز؛

فرقة الخبراء المعنية باإلدارة الرشيدة ) (ET-GOVوأُسندت إليھا االختصاصات التالية:
)أ(

مراقبة تنفيذ متطلبات نظام مراقبة الجودة وإسداء المشورة لألعضاء في تنفيذ تلك المتطلبات
بطريقة مستدامة ،على فرقة الخبراء المعنية بنظم إدارة الجودة بھذه المھمة لغاية انعقاد المؤتمر
السابع عشر؛

)ب (

تناول مسائل اإلدارة المتعلقة بتحسين الخدمات والتغييرات المؤسسية الناجمة عن خطة المالحة
الجوية العالمية وحزم التحسينات في منظومة الطيران ) ،(ASBUبما في ذلك ،استرداد التكاليف
ولكن دون االقتصار على ذلك ،واضفاء الطابع االقليمي على خدمات األرصاد الجوية للطيران؛

)ج(

المساھمة في إقامة عالقة فعالة ومستدامة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وااليكاو ،بما
فيھا المشورة في تنقيح ترتيبات العمل بين المنظمتين واقتراح تمثيل المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،في حالة انطباق ذلك ،في أفرقة الخبراء التابعة لإليكاو.

)د(

تشاطر أفضل الممارسات لمساعدة األعضاء في تحسين اإلدارة على المستوى الوطني فيما
يخص سلطة األرصاد الجوية ومقدم خدمات األرصاد الجوية ومسؤولياتھما وأدوارھما؛

)ھـ(

تناول المسائل المتعلقة بالعدالة االجتماعية ،بما في ذلك المساواة والتكافؤ بين الجنسين وفقا ً
لسياسات المنظمة ) (WMOذات الصلة؛

)و(

إبالغ رئيس لجنة ) (CAeMبانتظام بالتقدم المحرز؛

فرقة الخبراء المعنية بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران ) (ET-ISAوأُسندت إليھا االختصاصات التالية:
)أ(

العمل الوثيق مع منظمة ) (ICAOوغيرھا من الشركاء في تطوير المواد المرجعية والمنھجيات
والتوجيھات الخاصة بتنفيذ مكونات األرصاد الجوية في "تحديثات مجموعة نظم
الطيران" ) (ASBUاستناداً إلى طلبات المستخدمين المحددة؛

)ب (

تطوير مقاييس األداء ومنھجيات التحقق ذات الصلة؛

)ج(

المساھمة في تطوير خدمات األرصاد الجوية للطيران التي تدعم اتخاذ القرارات بشكل
تعاوني ) (CDMوالوعي للمواقف المشتركة ،بالتعاون الوثيق مع منظمة )(ICAO؛

)د(

تناول عناصر خطط الطريق والمفاھيم التشغيلية المتعلقة بالعمليات ،بما في ذلك تطوير خدمات
معلومات األرصاد الجوية ،بالتعاون مع منظمة )(ICAO؛

)ھـ(

التعاون مع الھيئات الفرعية للمنظمة ) (WMOولمنظمة ) (ICAOبشأن نماذج تبادل البيانات
والمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية للطيران؛

)و(

إبالغ رئيس لجنة ) (CAeMبانتظام بالتقدم المحرز؛

تقرر أيضا ً ،بموجب المادة  33من الالئحة العامة للمنظمة ) ،(WMOأن تختار:
)(1

مارينا بيتروفا )االتحاد الروسي( ،وجابوركوي خامبولي )جنوب أفريقيا( كرئيسين مشاركين
لفرقة الخبراء المعنية باالتصال والتنسيق والشراكة )(ET-CCP؛

)(2

ھربرت بومبل )النمسا( كرئيس لفرقة الخبراء المعنية بعلوم الطيران والمناخ ):(ET-ASC

)(3

سيندي أبلمان )الواليات المتحدة األمريكية( وكريس ويبستر )نيوزيلندا( كرئيسين مشاركين لفرقة
الخبراء المعنية بالتعليم والتدريب والكفاءة ):(ET-ETC

)(4

يان سوندي )ھولندا( وكنت جونسون )كندا( كرئيسين مشاركين لفرقة الخبراء المعنية باإلدارة
الرشيدة ):(ET-GOV

القرارات
)(5

ستيفاني ديبوا )فرنسا( وجن ريوزاكي )اليابان( كرئيسين مشاركين لفرقة الخبراء المعنية
بالمعلومات والخدمات من أجل الطيران )(ET-ISA؛

تطلب من الرؤساء والرؤساء المشاركين ألفرقة الخبراء أن يرفعوا إلى فريق اإلدارة في غضون  60يوما مقترحاتھم
بشأن برنامج العمل والخبراء الرئيسيين )ليس أكثر من خمسة خبراء لكل فريق خبراء( من أجل االنتھاء من تشكيل
عضوية فرقة الخبراء.
تطلب من األعضاء تقديم الدعم الكامل لخبرائھم المعينين لھذه الفرق لدى تأديتھم المھام المنوطة بھم من قبل اللجنة؛
تطلب من األمين العام أن يدعو منظمة الطيران المدني الدولي ) ،(lCAOوعند االقتضاء ،المنظمات الدولية المناسبة
األخرى ،باالتفاق مع الرئيس ،للمشاركة في أعمال الھيئات الفرعية التابعة للجنة ).(CAeM
ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذا القرار يحل محل القرار  (CAeM-XIV) 2التي لم يعد ساريا ً.

القرار

(CAeM-15) 3

استعراض القرارات والتوصيات السابقة
للجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تحيط علما ً باإلجراءات المتخذة بشأن القرارات والتوصيات التي اعتمدتھا اللجنة قبل دورتھا الخامسة عشرة،
تقرر:
)(1

اإلبقاء على سريان القرار

)(2

عدم اإلبقاء على سريان القرارات والتوصيات األخرى المعتمدة قبل انعقاد دورتھا الخامسة عشرة.

5

) - (CAeM-XIIIمشاركة المرأة في عمل اللجنة؛

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :ھذا القرار يحل محل القرار  (CAeM-XIV) 3الذي لم يعد سارياً.
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التوصيات التي اعتمدتھا الدورة
التوصية (CAeM-15) 1
اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تشير

إلى:

)(1

الخطة االستراتيجية للمنظمة ) (WMOللفترة  ،2015-2012مطبوع المنظمة رقم )،(1069

)(2

مشروع الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة ) (2019-2016التي اعتمدھا المجلس التنفيذي
في دورته السادسة والستين،

)(3

مھام لجنة األرصاد الجوية للطيران المستمدة من خطة المالحة الجوية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي
)اإليكاو( ومنھجية تحديثات مجموعة نظم الطيران التابعة لھا،

تقر بضرورة مواءمة اختصاصات اللجنة ) (CAeMمع الخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GANPالمقبلة والتحديثات
وإذ ّ
ذات الصلة لمجموعة نظم الطيران المتعلقة باألرصاد الجوية للطيران،
تقر كذلك بمسؤولية اللجنة ) (CAeMفي تنفيذ األولويات اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة من الخطة اإلستراتيجية
وإذ ّ
والتشغيلية للمنظمة ) (WMOللفترة )،(2019-2016
توصي بأن تعدّل اختصاصات اللجنة ) (CAeMوفق ما يرد في مرفق ھذه التوصية،
تطلب إلى األمين العام للمنظمة ) (WMOتوجيه اھتمام المؤتمر العالمي السابع عشر لألرصاد الجوية في عام  2015إلى
ھذه التوصية للنظر في التعديل المناظر في المرفق  3من الالئحة العامة للمنظمة المنشورة باعتبارھا الوثائق األساسية
رقم ) 1مطبوع المنظمة رقم  ،(15ھيكل واختصاصات اللجان الفنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق التوصية (CAeM-15) 1
اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران )(CAeM
لجنة األرصاد الجوية )(CAeM
تتمثل اختصاصات لجنة األرصاد الجوية للطيران فيما يلي:
)أ(

المساھمة ،بتعاون وثيق مع منظمة اإليكاو ،في تعزيز التوحيد القياسي الدولي لتوفير خدمات األرصاد
الجوية للمالحة الجوية الدولية وتوفير المساعدة لألعضاء ليمتثلوا لھذه المعايير؛

التوصيات
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)ب(

تعزيز وتيسير التبادل الدولي للخبرات في مجال التنفيذ وتبادل التكنولوجيا واستيعاب األبحاث ،بما في
ذلك المشاريع التجريبية المالئمة ،لدعم تلبية احتياجات المستخدمين الدائمة التطور من معلومات وخدمات
األرصاد الجوية للطيران ،وذلك بالتعاون مع الھيئات المعنية في المنظمة )(WMO؛

)ج(

المشاركة ،بالتعاون الوثيق مع منظمة اإليكاو والجھات المعنية األخرى ،في تطوير خدمات محسّنة من
األرصاد الجوية للطيران دعما ً للنظام المستقبلي إلدارة المالحة الجوية؛

)د(

تنسيق تطوير اإلرشادات ومواد التدريب وفرص التعليم بالتعاون مع الھيئات المعنية االخرى في المنظمة
) (WMOومنظمة اإليكاو ،لضمان امتثال األعضاء لمتطلبات الكفاءة وتأھيل الموظفين العاملين باألرصاد
الجوية للطيران؛

)ھـ(

استعراض احتياجات األعضاء المص ّنفة حسب األولوية من األرصاد الجوية للطيران وتلبيتھا ودعم
أنشطة تنمية القدرات ،بالتعاون مع االتحادات اإلقليمية ،وذلك لدعم توفير خدمات من االرصاد الجوية
للطيران عالية الجودة ،ال سيما من قبل الدول األعضاء النامية واألقل نمواً؛

)و(

تعزيز اإلدارة الجيدة والكفاءة ،بالتعاون مع منظمة اإليكاو ،والھيئات اإلقليمية واألعضاء ،بما في ذلك
تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في مجال توفير خدمات األرصاد الجوية للطيران ،وتطوير آليات
ذات صلة السترداد التكاليف؛

)ز(

الحفاظ على الشراكات القائمة مع منظمات مستخدمي خدمات الطيران وأصحاب المصلحة ،وتطويرھا،
والتعاون بشأن المسائل المرتبطة باألرصاد الجوية للطيران.

التوصية

(CAeM-15) 2

التخطيط طويل األجل لدعم األرصاد الجوية للطيران كأولوية إستراتيجية للمنظمة )(WMO

إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تحيط علما بما يلي:
)(1

الخطة اإلستراتيجية للمنظمة )،(WMO-No. 1069) (2015-2012) (WMO

)(2

مشروع الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للمنظمة ) (2019-2016) (WMOالتي أقرھما المجلس
التنفيذي في دورته السادسة والستين،

)(3

عنصر األرصاد الجوية بالخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GANPلاليكاو وبمنھجية حزمتھا للتحسينات
في منظومة الطيران )،(ASBU

)(4

نتائج المؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية للطيران )،(TECO – 2014

تقر بمسؤولية اللجنة ) (CAeMفي تحقيق األولويات اإلستراتيجية والنتائج المتوقعة لمشروعي الخطة اإلستراتيجية
والخطة التشغيلية للمنظمة )،(2019-2016) (WMO
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تقر كذلك بالتخطيط طويل األجل المزمع في الخطة العالمية للمالحة الجوية وحزمة التحسينات في منظومة الطيران،
التي تستھدف أفق سنة  2028وما بعدھا ،وباآلثار على األعضاء ،والحاجة ألن تضمن اللجنة ) (CAeMتخطيطا متزامنا
مع أنشطة المنظمة ) (WMOذات الصلة،
توصي بما يلي:
)(1

االستمرار في إعطاء األرصاد الجوية للطيران أولوية عالية في التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة )،(WMO

)(2

تطبيق نھج للتخطيط طويل األجل على برنامج األرصاد الجوية للطيران
لحزمة التحسينات في منظومة الطيران ومنھجيتھا،

وفقا للجدول الزمني

)(3

إيالء اھتمام خاص لمسائل اإلدارة الرشيدة المتصلة بالنماذج المتغيرة لتقديم الخدمات ،بما في ذلك إضفاء
الطابع اإلقليمي والعالمي على الخدمات،

)(4

تطبيق نھج متماسك على إدارة المعلومات التي تقوم المنظمة ) (WMOوااليكاو بوضعھا )أي نظام
معلومات المنظمة ) (WISوإدارة المعلومات على صعيد المنظومة ) (SWIMلضمان التشغيل المتبادل
بصورة تامة،

)(5

تصميم برامج ذات صلة لتطوير القدرات لمساعدة األعضاء على التواؤم مع التغيرات في تقديم خدمة
األرصاد الجوية للطيران،

)(AEM

تطلب من األمين العام للمنظمة ) (WMOتوجيه انتباه المؤتمر العالمي السابع عشر في عام  2015والھيئات األخرى ذات
الصلة المشتركة في عملية التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ) (WMOالى ھذه التوصية.

التوصية (CAeM-15) 3

استعراض قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة استناداً إلى التوصيات
السابقة للجنة األرصاد الجوية للطيران
إن لجنة األرصاد الجوية للطيران،
إذ تحيط علما ً مع االرتياح باإلجراءات التي اتخذھا المجلس التنفيذي بشأن التوصيات السابقة الصادرة عن لجنة األرصاد الجوية
للطيران ) (CAeMأو بخصوص اللجنة،
توصي بما يلي:
)(1

اعتبار القرارات التالية  16 ،6و (EC-LXII) 17و (EC-65) 3غير ضرورية بعد اآلن؛

)(2

اإلبقاء على سريان القرار .(EC-64) 6

ـــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ھذه التوصية تحل محل التوصية  (CAeM-XIV) 4التي لم تعد سارية.

المرفقات
المرفق
مرفق الفقرة  4.12من الملخص العام
األرصاد الجوية للطيران :لبنات بناء المستقبل  -المؤتمر الفني

)(TECO-2014

نتائج المناقشات بشأن التحديات والفرص
عُقد المؤتمر الفني للجنة األرصاد الجوية للطيران ) (CAeMفي مونت﷼ ،كندا ،يو َمي  7و 8تموز /يوليو
-1
 ،2014تحت عنوان "األرصاد الجوية للطيران – لبنات بناء المستقبل" .وجسَّدت المواضيع المختارة للمؤتمر المسائل
التي انصب عليھا التركيز في اجتماع الشعبة المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( والمنظمة )،(WMO
بما فيھا :التطوير المزمع للنظام العالمي إلدارة حركة المالحة الجوية ) (ATMوفقا ً للخطة العالمية للمالحة الجوية
) (GANPلإليكاو من خالل نھج تحديثات مجموعة نظم الطيران ) ،(ASBUوآثار ذلك على تقديم خدمات األرصاد
الجوية؛ ومستقبل خدمات األرصاد الجوية القائمة ،كالنظام العالمي للتنبؤات المساحية ) (WAFSوالرصد البركاني
للطرق الجوية الدولية ) ،(IAVWإلى جانب الخدمات الناشئة مثل "الطقس الفضائي"؛ واآلثار المحتملة لتغير المناخ على
الطيران .واتخذت أعمال المؤتمر شكل سلسلة من الخطابات الرئيسية التي ألقاھا رواد الخبراء المختصين ،وتلتھا
مناقشات ميسَّرة في إطار خمس فرق عمل فرعية لضمان أكبر قدر من مشاركة الحاضرين.
وأُحيط المؤتمر الفني علما ً بورقة الموقف الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته السادسة والستين بشأن
-2
اجتماع شعبة األرصاد الجوية المشترك وحدَّد عدداً من التحديات واألولويات المشتركة بالنسبة لجميع المناطق ،إلى
جانب بعض المسائل الخاصة بالمناطق .ويرد فيما يلي ملخص للتحديات والمسائل التي طرحھا مقررو فرق العمل
الفرعية:

الجلسة  :1تطوير إدارة حركة المالحة الجوية )) (ATMالخطة العالمية للمالحة الجوية ) ،(GANPتحديثات مجموعة
نظم الطيران ) ،(ASBUإدارة المعلومات على نطاق المنظومة )(SWIM؛ التطورات اإلقليمية والوطنية؛ منظور
المستخدِمين( – التحديات والفرص




ثمة حاجة ملحة إلى إذكاء الوعي في صفوف أعضاء المنظمة ) (WMOفي الخطة العالمية للمالحة الجوية
) (GANPوتحديثات مجموعة نظم الطيران ) ،(ASBUوالتغيرات الناجمة في تقديم خدمات األرصاد الجوية
وأثرھا على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsومقدمي خدمات األرصاد الجوية
للطيران ) .(AMSPsوتم اإلقرار بالدور الرئيسي للمنظمة ) (WMOفي مساعدة األعضاء على رفع
التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطة العالمية للمالحة الجوية ) ،(GANPال سيما فيما يتعلق بالصيانة المستدامة
وتطوير الشبكات والھياكل األساسية الداعمة الخاصة بالرصد .وستفضي األنماط اإلقليمية المقترحة لتقديم
الخدمات إلى نتائج يعتد بھا على الحقوق السيادية للدول في تحديد األنماط الوطنية لتقديم الخدمات .وينبغي
معالجة ھذه المسألة على نحو مالئم كي تتكلل التغييرات المقترحة بالنجاح.
وأُثيرت مخاوف قوية من أن العديد من األعضاء لن يستطيعوا مواكبة وتيرة التغير – ففي نھاية المطاف،
ينبغي أن نتذكر أن العديد من األعضاء في العالم النامي ال يزالون يكافحون من أجل تنفيذ نظام اإلدارة
الجيدة ) (QMSوالمتطلبات الخاصة بكفاءة الموظفين .وسيتطلب تنفيذ الخطة العالمية للمالحة الجوية
) (GANPتنفيذاً ناجحا ً موارد بشرية وتكنولوجية ومالية إضافية .ولذا ،ا ُّتفق على ضرورة إيجاد حلول قابلة
للقياس استناداً إلى مبدأ الشمول إلشراك جميع األعضاء ،وتوخي أھداف واقعية من حيث التنفيذ ودعمھا
باسترجاع التكاليف على نحو فعال ومستدام.
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وستطرح النظم الجديدة إلدارة المعلومات الالزمة لتنفيذ إدارة المعلومات على نطاق المنظومة
تحديات جسيمة .وثمة حاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالھياكل األساسية إلدارة المعلومات على
نطاق المنظومة ) (SWIMوالمتطلبات الخاصة بإدارة البيانات ،إلى جانب أوجه االرتباط والتآزر مع
برامج المنظمة ) (WMOالقائمة ،كنظام معلومات المنظمة ) .(WISوتم اإلقرار أيضا ً بأن تنفيذ إدارة
المعلومات على نطاق المنظومة ) (SWIMسيتطلب مزيداً من التفاعل والمواءمة في تقديم البيانات ،مع
الحرص على دقة وموثوقية ومالءمة البيانات التي يتعين مشاطرتھا.



ُعترف بأن تطوير نماذج أعمال لدعم تقديم الخدمات على الصعيد دون اإلقليمي يتيح فرصة لتعزيز
وي َ
التعاون ،فإقامة الشراكات مع المستخدِمين وأصحاب المصلحة قد تسفر عن تحقيق الكفاءة من حيث
التكاليف ومشاطرة أفضل الممارسات .ومن األھمية بمكان وضع مبادئ إدارية داعمة ،بما فيھا آليات
فعالة السترداد التكاليف.



وال بد من اتخاذ مزيد من اإلجراءات لفھم احتياجات المستخدِمين فھما ً أفضل .وسيتطلب ذلك تحسين
التفاعل والتنسيق والتفاھم المتبادل مع فئات المستخدِمين ً
كافة بغية التأكيد على مكانة وأھمية معلومات
األرصاد الجوية في إطار "سلسة القيمة" الخاصة بتقديم خدمات الطيران.

)(SWIM

الجلسة  :2تقديم خدمات األرصاد الجوية في سياق تطور تخطيط المالحة الجوية العالمية )خرائط الطريق ومفاھيم
العمليات الخاصة بتقديم خدمات األرصاد الجوية للطيران )النظام العالمي للتنبؤات المساحية ) ،(WAFSوالرصد
البركاني للطرق الجوية الدولية ) ،(IAVWوالطقس الفضائي( ،والعمليات المعتمدة على المسار )(TBO؛ والحوكمة،
ونظام اإلدارة الجيدة ) ،(QMSواسترداد التكاليف – األمثلة اإلقليمية(


ينبغي تفسير التحول إلى نموذج االنتقال من "التركيز على النواتج إلى التركيز على البيانات" وفھمه من
أجل تيسير تنفيذه من الناحية العملية.



تعزيز العناصر المحركة إلدارة حركة المالحة الجوية ) (ATMلتحسين الدقة واالستبانة وتواتر التحديث،
كما ينبغي معالجة الكفاءة من حيث التكاليف في غضون المھلة الزمنية المحددة لتحديثات مجموعة نظم
الطيران ).(ASBU



يبدو أن التعزيز والتوزيع اإلقليمي ،كما يتبين من خالل تعميم المراكز االستشارية اإلقليمية المعنية
بالطقس الخطر ،محتومان وضروريان ويمكن اعتبارھما فرصة لمعالجة أوجه القصور ،ال سيما فيما
يتعلق بتقديم معلومات األرصاد الجوية ذات الداللة ).(SIGMET



ينبغي تشجيع الممارسات الفضلى المتعددة الجنسيات لمقدمي خدمات األرصاد الجوية للطيران
التي أظھرتھا وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ) (ASECNAوبعض بلدان أوروبا
الشمالية رغم االعتراف بضرورة العمل للمضي قدما ً في تطوير مبادئ الحوكمة واسترداد التكاليف ذات
الصلة.



سيتطلب كل من الخطة العالمية للمالحة الجوية ) (GANPوتحديثات مجموعة نظم الطيران
تحسين األداء في الخدمات المستندة إلى المخاطر واآلثار ،وسيقتضي ذلك بدوره إدخال العلوم
والتكنولوجيات الجديدة في إطار العمليات.



ال تزال منافسة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص /التجاري تطرح مسألة جدية بالنسبة لمعظم المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsلكن ينبغي النظر إليھا أيضا ً باعتبارھا حافزاً لتلك
المرافق ) (NMHSsإلثبات الجودة واالمتثال وما ينتج عن ذلك من كفاءة من حيث التكاليف.



المقبلة
ال بد من الحرص باستمرار على تطوير وتقييم خرائط الطريق بالنسبة للنماذج اإلقليمية والعالمية
ِ
للخدمات )على سبيل المثال الرصد البركاني للطرق الجوية الدولية ) ،(IAVWوالنظام العالمي للتنبؤات

)(AMSP

)(ASBU
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التذييل
المساحية ) ((WAFSفي إطار التخطيط للمراحل األخيرة لتحديثات مجموعة نظم الطيران
) 2028+على سبيل المثال(.

)(ASBU

الجلسة  :3الخدمات الناشئة – الطقس الفضائي


رحب المؤتمر الفني ) (TECOبالعروض التي تناولت الوضع الراھن لعلوم الطقس الفضائي وأثر الطقس
الفضائي على مجال الطيران .كما أعرب المؤتمر الفني ) (TECOعن تقديره للمعلومات المستمدة من فرقة
التنسيق المشتركة بين البرامج والمعنية بالطقس الفضائي ) (ICTSWالتابعة للمنظمة ) (WMOالتي تزود
كالً من المنظمة ) (WMOواإليكاو بمعلومات عن حالة وتطور القدرات العلمية والرصدية الضرورية
لدعم خدمات الطقس الفضائي التشغيلية للمالحة الجوية الدولية.

الجلسة  :4آثار تغير المناخ على الطيران


أحاط المؤتمر الفني ) (TECOعلما ً بما أبدته المنظمات الشريكة من اھتمام ببحث اآلثار المحتملة لتغير
المناخ على عمليات النقل الجوي .وال تزال الدراسات التي تتناول تلك اآلثار في مرحلة مبكرة للغاية،
رغم إحاطة المؤتمر الفني ) (TECOعلما ً بما يقترن بتغير أنماط الطقس من آثار محتملة شديدة من حيث
عمليات المطارات والجو في مرحلة الطريق والتغيرات المحتمل وقوعھا في مسارات الطرق بسبب آثار
تغير المناخ على التجارة والسياحة والصناعة وطرق الھجرة على الصعيد العالمي.



درج موضوع آثار تغير المناخ في برنامج
وأعرب المؤتمر الفني ) (TECOعن سروره لعلمه أن اللجنة س ُت ِ
عملھا المُقبل.
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