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 للطيرانلجنة األرصاد الجوية 

 عشرة الخامسةالدورة 
 اجتماع شعبة األرصاد الجوية

 0241لعام 

 81/7/0281 – 7، ليامونتر

إدماج التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجوية في بيئة إدارة المعلومات على صعيد المنظومة في  :3البند رقم 
 المستقبل.

صعيد المنظومة في المستقبل بواسطة وضع دماج معلومات األرصاد الجوية في بيئة إدارة المعلومات على إ :3-0
 صيغ جديدة لعرض البيانات.

 توفير خدمات األرصاد الجوية في بيئة قائمة على
 (SWIM) إدارة المعلومات على صعيد المنظومة

 (الصينمن )ورقة مقدمة 

 الموجز التنفيذي
صعيد  إدارة المعلومات على توفير معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران في بيئةهذه الورقة  تُناقش

وتُثير عدد من المسائل التي يتعّين تناولها قبل االنتهاء من تنفيذ نظام في المستقبل  (SWIM)المنظومة 
SWIM اإلجراء المطلوب اتخاذه من االجتماع. 3. ويرد في الفقرة 

 مقدمةال -4

 ، الُمقدم في الوثيقة (SWIM)إدارة المعلومات على صعيد المنظومة  إن نظام 4-4
MET/14-WP/9|CAeM15/Doc.9  وMET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6 ، هو عنصر أساسي من عناصر حزم التحسينات في

خلق بيئة "للتشغيل  (SWIM) من أجل دعم ُنظم إدارة الحركة الجوية في المستقبل. ويعتزم نظام (ASBU) منظومة الطيران
سيتم جمع معلومات األرصاد الجوية والمعلومات و ف مع التعقيد التام لعملية تبادل المعلومات التشغيلية. " من أجل التكيّ البيني

 من أجل دعم عمليات الجهات المنتفعة.، تشمل أدوات دعم القرارات SWIM األخرى بواسطة تطبيقات قائمة على نظام
ة سيتعرض لتحول نموذجي من خدمة ُترّكز ، أن توفير خدمات األرصاد الجويSWIMتنفيذ نظام بومما يرتبط  4-0

على تقديم معلومات من نقطة إلى نقطة لالنتقال إلى خدمة قائمة على اكتشاف بيانات على نطاق المنظومة وقائمة على 
 .SWIMاالنترنت وُيمكن االطالع عليها. وتُثير هذه الورقة بعض المسائل التي يتعّين تناولها في مجال تنفيذ نظام 

 المناقشة -0

 مثل الرصدات والتقارير والتنبؤات والتحذيرات تشمل معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران اليوم "منتجات" 0-4
قليمية وعالمية بما فيها مكاتب األرصاد الجوية بالمطارات. والتنبيهات ومكاتب  ،وتقوم بتوفيرها مراكز أرصاد جوية وطنية وا 

، ومراكز (TCACs)ومراكز إخطارات األعاصير المدارية  ،ألرصاد الجوية ألغراض الطيرانومحطات ا ،مراقبة األحوال الجوية
مسؤولية كل مؤسسة من هذه  مجاالتوالمراكز العالمية لتنبؤات المنطقة. وتبدو  (VAACs)إخطارات الرماد البركاني 

البيانات الُمدرجة في كل  من هذه نوع كل إاّل أنالمؤسسات جّلية للغاية. وبينما قد تتداخل تغطية بعض هذه "المنتجات"، 
 خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية -بصورة واضحة في المرفق الثالث " يردمنتج""منتج" واالستخدام الُمعتزم لكل 

 والوثائق اإلرشادية ذات الصلة لتجّنب إساءة االستخدام.
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بيانات اإلرصاد الجوية من أجل توفير المعلومات خدمات  ترتيب، سيتم في المستقبل SWIMوفي إطار نظام  0-0
المذكورة أعاله لعمليات تبادل المعلومات على الصعيد العالمي أو اإلقليمي أو المحلي وفقًا لذلك. وُبغية التمكن من االطالع 

التي تُبين نوع المعلومات )البيانات  4، فإن هذه البيانات الوصفيةSWIM على البيانات الوصفية ذات الصلة بواسطة نظام 
المعلومات، وفي إطار الُمشفرة أو موضوعات الطقس أو الرسائل المكتوبة(، ونوعية المعلومات وتوفرها ووضوحها بمكان وزمان 

الخطأ المتنوعة .. إلخ، سُتسّجل في سجل نظام  د الجوية ألغراض الطيران أو هوامشد معلومات األرصامستويات تأكي
SWIM

2
الذي ُيقدم خدمات تبادل  –ُمقدم خدمات األرصاد الجوية ألغراض الطيران  لدىإمّا  SWIM وستعمل تطبيقات نظام. 

 الجهة المنتفعة بهذه الخدمات. لدىأو  –معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران 
 " المالئمة للغرض" من مصدر بيانات موثوق 

والتنبؤات الفورية ، (MET/14-IP/16|CAeM-15/INF. 16)صاحبة بشأن قص الريح إن ورقات المعلومات المُ  0-3
(MET/14-IP/11|CAeM-15/INF. 11)  عداد نموذج توقعات رقمي دقيق الحجم من  (MET/14-IP/17|CAeM-15/INF. 17)وا 

مات الطقس المحلية ( معلو على حد سواء الزمان والمكان فيوضوح )الطيران ُتركز على أهمية شّدة  أجل دعم عمليات
فورية. التطبيقات التطبيقات قريبة األجل و لوالخبرات المحلية في توفير خدمات أرصاد جوية ذات نوعية جّيدة، سّيما، بالنسبة ل

وينبغي مراعاة أن الكثير من هذه الخدمات يعتمد على الُبنى التحتية األساسية للخدمات الوطنية لألرصاد الجوية والخدمات 
أيضًا على استيعاب  (NWP). ويقوم أداء النماذج العالمية لألنماط العددية للتنبؤ بحالة الطقس (NMHSes)وجية الهيدرول

بيانات الرصد األساسية المتبادلة بموجب إطار التعاون الدولي للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. وينبغي ضمان جدوى 
 ولوجية لكي يتسنى اإلبقاء على هذه الُبنى التحتية األساسية وبيانات الرصدالخدمات الوطنية لألرصاد الجوية والخدمات الهيدر 

ذا لم يتموالمضي في تطويرها.  األساسية ذلك ُمضّرًا ألوساط األرصاد الجوية وأوساط الطيران في األجل فسيكون  ذلك وا 
 الطويل.

يانات الطقس من مصدر واحد على شبكة يبدو أنه من األسهل بكثير، من منظور تطوير التطبيقات، استخدام بوبينما  0-1
محّددة تحديدًا جّيدًا، فإن الدقة والوضوح المكاني والزماني للنماذج العالمية، رغم تقدمها السريع جّدًا، ال تزال من غير المرجح 

األجل والتطبيقات المباشرة، والمطارات ذات الكثافة  قريبةأن تفي وفاًء تامًا بمتطلبات األداء لألرصاد الجوية وخاصة للتطبيقات 
المعارف والخبرات المحلية  وينبغي الُمضي في إعداد ُسبل لتعزيزالعالية والتعّقد الشديد لمنطقة مراقبة الحركة الجوية. 

الشروط واإلرشادات لكي كمدخالت في التنبؤات والتحذيرات واإلخطارات التي ُتصدرها المراكز اإلقليمية. وينبغي أيضًا إعداد 
ينبغي أيضًا مراعاة الوصلة الهابطة لبيانات و مع الغرض الُمعتزم.  SWIMتّتسق البيانات الُمستقاة بواسطة تطبيقات نظام 

تتابع الطائرات والصعود  مثلألغراض  (ADS-B)األرصاد الجوية على متن الطائرة عن طريق إذاعة االستطالع التابع التلقائي 
 لمستمرين، وتقديم بيانات لنماذج عالية الدقة لألنماط العددية للتنبؤ بحالة الطقس وأخيرًا واألهم ألغراض التحقق.والهبوط ا

ُتحّدد كل دولة متعاقدة خدمات األرصاد الجوية التي سُتوفرها لتلبية احتياجات ، التفاقية الطيران المدني الدوليووفقًا  0-5
سالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها وفعاليتها. وينبغي أن يستمر العمل بهذا النص المالحة الجوية الدولية، إسهامًا في 

توفير لاستخدامها  التي يجب على الدولةاألساسي. وهيئة األرصاد الجوية في كل دولة هي الجهة التي ُتحدد البيانات الموثوقة 
 .صاد الجوية للمالحة الجوية الدوليةر خدمات األ

و عمليات دمج معلومات األرصاد الجوية، الُمتأتية من مصادر موثوقة مختلفة ذات دقة زمنية ومكانية وبينما قد تبد 0-6
ستجعل هذا األمر أكثر سهولة.  SWIMنظام  بيئةمختلفة واختالف تحديث تواترها، صعبة في المجموعة األولى، غير أن 

، ُيمكن تهيئة هذه القواعد لنوع البيانات الواجب SWIMوفور تسجيل القواعد ثم التمكن من االطالع عليها من خالل نظام 
                                                           

  على العنوان التالي : WMO Core Metadata Profile كمثال على تعريف واستخدام البيانات الوصفية، انظر 4

metadata.html-core-https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO  
 IWXXMالجديد  لبياناتاعّدت لمعيار تبادل أُ التي  http://codes.wmo.int على العنوان التالي : WMO Codes Registry انظر 0

https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html
https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html
http://codes.wmo.int/
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استخالصها. ثم يمكن بعد ذلك توحيد البيانات مع طرائق معالجة نظام المعلومات الجغرافية التي ُيمكن أن ُتدمج نقاط الشبكة 
مع سجل  SWIMنظام  ( بالمرفق )ب( كيفية تفاعل تطبيقات4وموضوعاتها على شاشات المنتفعين الُمختارة. وُيبين الشكل )

 .SWIMوجمع بيانات األرصاد الجوية في بيئة نظام  SWIMنظام 
أن المفهوم الرئيسي خلف إدارة تقديم خدمات إدارة الحركة الجوية هو إقامة الخدمات على أساس عند االحتياج وعند  0-7

للزمن والمهام مثل معلومات قص الريح، إن المعلومات الهامة بالنسبة فإقامتها تُقدم المعلومات على أساس الطلب. ومع ذلك 
من غير السليم تقديم هذه المعلومات على أساس الطلب فقط. رفون موعد تقديم هذه المعلومات، حيث أن المنتفعين ال يع

 .SWIMوعوضًا عن ذلك ينبغي توفير تقديم هذه المعلومات التي تفرضها األحداث للمنتفعين في بيئة نظام 
 تكامل المعلومات

قليديًا، ثمة فصل واضح بين مقدمي معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران ومقدمي خدمات المالحة الجوية. وت 0-8
واالجراءات واألدلة  خدمات الحركة الجوية -وترد األدوار والمسؤوليات المرتبطة بذلك في الملحق الثالث والملحق الحادي عشر

، سُتترجم المعلومات وفقًا لذلك إلى في المستقبل التحسينات في منظومة الطيرانواإلرشادات الداعمة. ومع ذلك، ففي بيئة حزم 
تأثير على الجهات المعنية بالنقل الجوي. ثم يتم إدماج هذه المعلومات الإلى  تؤدي بعد ذلكعتبة محددة أو قيود للنقل الجوي 

حًا. وينبغي أن تقوم عملية اسناد المهام إلى مقدمي في أدوات دعم القرارات. وفي هذا السيناريو، تكون عملية الفصل أقل وضو 
الخدمات على اعتبارات التنفيذ المحلية بما فيها قدرات مقدمي الخدمات المتوفرة والمنظورة. وبهذا فهي ال تستبعد أن مقدم 

ير تشغيلي في بيئة خدمات معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران سيكون مسؤواًل عن تحويل المعلومات المترجمة إلى تأث
( من 0إدارة الحركة الجوية أو أن يكون مقدم خدمات المالحة الجوية مسؤواًل عن نفس الشيء، حسب ما يرد في الشكل )

ممكنة، وذلك رهنًا باتفاق وترتيب  سيناريوهات( هي 0المبينة في الشكل ) ةالمرفق )ب(. وسيناريوهات تقديم الخدمات الثالث
 محليين. 

على مختلف المطارات ومناطق المراقبة للغاية يود المحلية المتنوعة، فإن نفس الظاهرة قد تؤثر تأثيرًا مختلفًا ونظرًا للق 0-9
النهائية. ومن ثم ينبغي ترجمة معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران حسب كل مطار ومنطقة مراقبة نهائية لكي تؤتي 

ولتيسير التفسير السليم لألثر المنشود، قد يلزم أيضًا تسجيل بعض المعلومات ثمارها. ومع ذلك وبغية دعم بيئة تشغيل بيني، 
األساسية للترجمة مثل الطريقة ومصدر المعلومات.. إلخ، من خالل البيانات الوصفية ذات الصلة. وبخالف ذلك، سيتعّذر 

ناسب الغرض المنشود للجهة المنتفعة التأكد عما إذا كانت معلومة معنية من معلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران ستُ 
 وللتطبيق المعني.

وفي البيئة المقبلة لحزم التحسينات في منظومة الطيران، سيحدث تكامل متزايد للمعلومات المترجمة لألرصاد الجوية  0-42
نات، قد يتعّذر تحديد مشكلة تتعلق بالبياوقوع مع أدوات دعم القرارات إلدارة الحركة الجوية. وفي حالة غير منظورة أو في حالة 

المشكلة في النظام الُمعّقد وتقويمها. وخالل ذلك الوقت قد يتعّذر على خدمات المالحة الجوية التعامل مع الحالة بصورة يدوية، 
 أو في إطار تأثير األحوالو/، المرتفعةوخاصة بالنسبة للمطارات ذات الكثافة العالية ومناطق المراقبة النهائية ذات الكثافة 

 الجوية شديدة األثر.
 اإلدارة

 وحاليًا فإن القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق الثالث ُتكملها خطة المالحة الجوية واإلجراءات اإلقليمية 0-44
 تدقيق خدمات المالحة الجوية ألغراض الطيران مقابل القواعد والتوصيات الدولية بالملحق الثالث.ب تقوم كل دولة. ثم اإلضافية

وبالنسبة للممارسة الحالية، فإن مقدمي خدمات األرصاد الجوية لديهم فكرة واضحة جدًا عن معلومات األرصاد الجوية الُمقدمة 
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لكل منتفع على حدة ويسري ذلك على التكاليف المرتبطة بها. وفي المستقبل، وحيث أن الجهات المنتفعة قد تعتمد في أغلب 
، فقد تلقائياً الجهات المنتفعة الستخالص البيانات  لدىموجودة  SWIMمة تعمل وفق نظام األحيان على تطبيقات مضافة القي

جهود صعوبة بذل تزداد صعوبة التحديد الواضح بالضبط للمعلومات التي يستخدمها المنتفع في وقت معين، مما يرفع درجة 
 د ممكنة، بالمقارنة مع ما هو األمر علية اآلن.مثل تقسيم التكاليف والتحقيق في الحوادث واألحداث، إذا كانت هذه الجهو 

وتقوم معلومات الرصد والتنبؤ والتحذير المقدمة إلى الطيارين على نظام تقييم مخاطر السالمة التابع للمشغل الجوي.  0-40
. وعالوة على به ومن ثم المخاطر المرتبطة بكل "منتوج" قد تحسن فهم الثقةف وحاليًا، ونظرًا للعدد المحدود من " المنتوجات"

، SWIMذلك فإن الملحق الثالث يحكم الخدمات المقدمة إلى الجهات المنتفعة بالمالحة الجوية. ونظرًا إلعمال تطبيقات نظام 
. وسيلزم توفر فهم جيد لهذه التطبيقات والمخاطر المرتبطة باستخدامها. وينبغي "المنتوجات"من المرجح أن يزداد تنوع واختالف 

 التي يتعّين علىألطقم القيادة اليوم،  الرحلة الجويةإلى برنامج معلومات للطقس مقياسي وأساسي، مماثل لوثيقة  مراعاة الحاجة
من أجل إدراك  (CDM)لجميع األطراف المشاركة في اتخاذ القرارات بصورة تعاونية  تقديمها مقدم خدمات األرصاد الجوية

 واتساقها. األوضاع
إما عند الجهة المقدمة للخدمات أو عند الجهة المنتفعة. ومع ذلك  SWIMات نظام وفي المستقبل، ستعمل تطبيق 0-43

فبالنسبة لتقديم معلومات الطقس األساسية مثل رصد الريح للطائرة الهابطة أو بيانات قص الريح، وبالنسبة لإلدارة السليمة التي 
كامل مجموعة المنتفعين، ينبغي وضع  ها معتوافقوق، و غرض الُمعتزم ومن مصدر موثتكون فيها البيانات الُمستقاة مناسبة لل

في الملحق الثالث و/أو حسب االقتضاء الواجب إدارتها ومن ثم إدراجها  SWIMشرط لهذه التطبيقات العاملة وفق نظام 
ستُيّسر إحداث تطبيقات جديدة  SWIM. وبالفعل فإن بيئة نظام األرصاد الجوية –اإلجراءات المقترحة لخدمات المالحة الجوية 

ذات قيمة مضافة لتلبية االحتياجات الفردية. ولم يتأكد بعد ما إذا كانت ستقع ضمن إطار الملحق الثالث و/أو الوثيقة المقترحة 
م إلى األرصاد الجوية. وينبغي تحقيق توازن مناسب لضمان اإلدارة السليمة والتنظيم السلي –إلجراءات خدمات المالحة الجوية 

 جانب المحافظة على المرونة وخفة الحركة.
ونظرًا للمناقشة المذكورة أعاله، ُيرجى من االجتماع الموافقة على أنه ثمة عدد من المسائل التي لم ُتحل بعد والتي  0-41

 في المستقبل. وُيرجى من االجتماع صياغة التوصية التالية: SWIM نظام بيتعين تناولها بصورة سليمة قبل العمل 
إدارة الُمضيييييي فيييييي إعيييييداد مف يييييوم تشيييييغيل  —.. /3التوصية  

  (SWIM)المعلومييات علييى صييعيد المنظوميية
  في المستقبل

معلومات الُمكّلف بإعداد أحكام للتمكن من إدراج  اليكاوافريق خبراء على 
األرصاد الجوية ألغراض الطيران في إدارة المعلومات على صعيد المنظومة 

(SWIM)  ُيقدم المزيد من أن المسائل الواردة في المرفق )أ( و أن يتناول
 التفاصيل بشأن مفهوم التشغيل ُبغية اعتماده في المحفل المناسب.

 اإلجراء المعروض على االجتماع -3
 ما يلي:ب القياماالجتماع  ُيرجى من 3-4

 ؛هذه الورقة بالمعلومات الواردة فيًا علم اإلحاطة (أ 
 للنظر فيه. االجتماع الُمقترح على ةفي اعتماد مشروع التوصي النظر (ب 

-----------
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APPENDIX A 

 

LIST OF ISSUES TO BE ADDRESSED IN THE 

FURTHER DEVELOPMENT OF THE FUTURE SWIM OPERATION CONCEPT 

 

 

a) Ensuring that the Contracting State shall continue to determine the meteorological 

services which it will provide to meet the needs of the international air navigation; 

b) Ensuring that the Meteorological Authority of each State shall determine the 

authoritative data set to be used in the provision of meteorological services for 

international air navigation by the State; 

c) The provision of time- and mission-critical weather information to users shall be 

event driven; 

d) The parties to be responsible for conversion of translated information to operational 

impact in an ATM environment shall be determined by local agreement and 

arrangement; 

e) Ensuring that the data retrieved by the SWIM-enabled application shall be fit for the 

intended purpose, supported by appropriate metadata, e.g. registration of the impact 

translation methodology and information source; 

f) Ensuring traceability in the SWIM environment of the actual weather information 

used by operations, for accident/incident investigation; 

g) Need for a standardized baseline weather information package to be provided by the 

meteorological services provider for all parties participating in CDM;  

h) Use of ADS-B to downlink real-time on-board meteorological data; and 

i) Proper governance of SWIM-enabled applications in Annex 3 and/or proposed 

PANS-MET. 
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Figure 1.    Interaction between SWIM-enabled application and SWIM information service 
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Figure 2.    Roles and responsibilities of the three possible implementation options to translate 

meteorological information to ATM decision. 
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