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 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

إدماج التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجویة في بیئة إدارة المعلومات على صعید   : ٣رقم  البند
   المنظومة في المستقبل

لمتطلبات المالحة الجویة الدولیة في التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجویة دعمًا   : ١-٣
   المستقبل

دماج معلومات األرصاد الجویة في بیئة إدارة المعلومات على صعید المنظومة في المستقبل بواسطة إ  :٢-٣
  وضع صیغ جدیدة لعرض البیانات

    SWIMإدارة المعلومات على صعید المنظومة  بیئة مفهوماألرصاد الجویة في تبادل معلومات 
  المناسبواإلطار العالمي للتشغیل البیني 

والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبیة  ؛١عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیهبالنیابة إیطالیا  ورقة مقدمة من(
  )الوالیات المتحدةو عضاء في الیوروكونترول؛ األدول الو  ؛٢للطیران المدني

  الملخص
إدماج معلومات إلى ، MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9من الوثیقة  ١٨-٣-٢الفقرة  تدعو

األرصاد الجویة للطیران في البیئة المستقبلیة المستندة إلى إدارة المعلومات على صعید المنظومة 
SWIM. تكون هذه  التي ینبغي معالجتها حتى وُتقدم هذه الورقة عددًا من االعتبارات اإلضافیة

دعمًا للخطة  وذلك ،SWIMاألعمال الطموحة ُمّتسقة مع النشاطات الشاملة لالیكاو في مجال إدارة 
العروض العالمیة المرتبطة بإدارة  عنالمعلومات هذه الورقة العالمیة للمالحة الجویة. وُتقدم 

SWIM، ة الحلول المعتمدة على إدار  ووزع ،التشجیع على اعتماد نهج عالمي فتدعو إلىSWIM 
لتبادل معلومات األرصاد الجویة على الصعید العالمي. ویرد اإلجراء المعروض على االجتماع في 

  .٣الفقرة 
 مقدمةال -١

الُمقدمة بصورة مشتركة من األمانة العامة  MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةهذه الورقة ب ترتبط ١- ١
 الوثیقةوتُناقش  .MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6ورقة المعلومات بوأمانة المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة و  لالیكاو

MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 المواضیع التالیة: 
 تقدیم معلومات األرصاد الجویة للطیران لتنفیذ العملیات القائمة على المسارات؛  )أ 
 ؛SWIMواالنتقال من معلومات األرصاد الجویة إلى بیئة إدارة المعلومات على صعید المنظومة   )ب 
  توفیر خدمات األرصاد الجویة.لوتطویر أحكام   )ج 

__________________________________________ 
ولكسـمبورج ومالطـا وهولنـدا وبولنـدا  الجمهوریـة التشـیكیة والـدانمرك واسـتونیا وفنلنـدا وفرنسـا وألمانیـا والیونـان وهنغاریـا وایرلنـدا وایطالیـا والتفیـا ولتوانیـاالنمسا وبلجیكا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص و  ١

 والسوید والمملكة المتحدة. سبانیاإ و ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا  لوالبرتغا
نیا الیوغوسـالفیة السـابقة وتركیـا والنرویج وسان مارینو وصـربیا وسویسـرا وجمهوریـة مقـدو  وجمهوریة مولدوفا وموناكو ومونتینیجر ألبانیا وأرمنیا وأذربیجان والبوسنة والهرسك وجورجیا وأیسلندا و  ٢

 وأوكرانیا. 
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من الوثیقة  ١٨- ٣- ٢لتوصیة الواردة في الفقرة ُمقدمة لهذه الورقة دعمًا قویًا االدول والمنظمات ال وتدعم ٢- ١
MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 طیران في البیئة الُمستقبلیة الُمستندة إلى إدارة إدماج معلومات األرصاد الجویة ألغراض الب
مزید من التفاصیل  لعرض. وُتقدم هذه الورقة عددًا من االعتبارات اإلضافیة SWIMالمعلومات على صعید المنظومة 

ُتعالجها  االیكاو  التي ینبغي أنجوانب الرئیسة ُتركز هذه الورقة على بعض الكما  ،بخصوص التوصیة الُمقترحة من االیكاو
نظر في عملیة التطور نحو تبادل معلومات األرصاد الجویة باالستناد إلى إدارة المعلومات على صعید المنظومة العند 

SWIM. 
في  مةبما في ذلك تلك الُمنظَّ  ،فضًال عن ذلك، تُفید هذه الورقة بالعروض المتعددة للتشغیل البیني العالمي ٣- ١

إلى دعم هذه وتدعو الدول والمنظمات  .(SESAR)البحوث إلدارة الحركة الجویة في إطار المجال األوروبي الواحد  إطار برنامج
لتبادل  SWIMووزع الحلول المعتمدة على مفهوم إدارة  ،اعتماد نهج عالميوتقوم بالتالي بالتشجیع على  ،العروض التجریبیة

 الصعید العالمي.معلومات األرصاد الجویة على 

  مناقشة لا -٢
مراعاتها عند االنتقال  التي یلزم بصورة مقتضبة العناصر الرئیسة MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةتناقش  ١- ٢

مع ما یترتب  ،SWIMمن البیئة الحالیة لتبادل معلومات األرصاد الجویة إلى بیئة نظام إدارة المعلومات على صعید المنظومة 
 ،مواصفات وخصائص المعلومات (بما في ذلك النوعیة والسالمة)األحكام التي ترعى من انعكاسات السیما على  على ذلك

أحد المفاتیح  الدول والمنظمات الُمقدمة لهذه الورقة بأنّ  عند توفیر األرصاد الجویة. وتعتبروجوانب شكل الخدمة وكیفیة تبادلها 
-MET/14من الوثیقة  ١- ١عند انجاز العملیة االنتقالیة المنشودة ملحوظة في الفقرة  الرئیسة للتغیرات النموذجیة الُمستحدثة

WP/9|CAeM-15/Doc. 9.  
"سیتم تحدید امكانیات إدارة المعلومات ضمن  البیان التالي: MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 ویرد في الوثیقة ٢- ٢

مستقبًال على مستوى النظام بُرّمته، بدًال من أن یجري ذلك فردیًا على مستوى كل نظام فرعي كبیر(نطاق  SWIMالمفهوم 
 لتطویرمما ُیوّفر إشارة واضحة بأن العملیات  ،أو كل برنامج كما هي القاعدة حالیا" ،البیانات أو العملیات أو المهمة المحددة)
 .تغییرًا ملحوظاً كلها یة والمواصفات الخاصة بتبادل معلومات األرصاد الجویة ستتّغیر وٕادارة الخدمات واألحكام والقواعد القیاس

 ٩- ٣- ٢كما شرحته الفقرة  ،(GIF)هذا التغییر هو إطار االیكاو للتشغیل البیني العالمي  الالزم لتحقیقاإلطار  ٕانّ و  ٣- ٢
، أما كامل MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6ورقة المعلومات  ، ووضحتهMET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةمن 

 االیكاو . وسیتضمن إطارSWIMالتفاصیل فهي واردة في مشروع مفهوم االیكاو إلدارة المعلومات على صعید المنظومة 
الرسائل، ونماذج  تبادلاألحكام الالزمة لتوفیر البنیة األساسیة المادیة (ترابط الشبكة)، وهیكلیة  (IGIF)العالمي للتشغیل البیني 

 .ه في هذا المجالاستخدام تطبیقاتهذه األحكام للُمنتفع من  كلستسمح وخدمات تبادل المعلومات، و 
وسیقتصر دور  .لجمیع األحكام الالزمة سقین والموحدینأن یضمن التطویر واإلدارة المتّ  ،بعد تنفیذه ،اإلطارهذا ل والبدّ  ٤- ٢

تحقیق خدمات المعلومات  ولدىتحدید وٕادارة أوجه الترابط بین مختلف طبقات التشغیل البیني.  علىIGIF اإلطار العالمي
خدمات ب نمنتفعیالأكانوا أساسًا من  ،تشغیًال صحیحًا، سیستفید جمیع أصحاب المصلحة في قطاع النقل الجوي لة بینیاً شغّ المُ 

هذه اإلدارة وسُتوّفر هو نفسه أیضًا لإلدارة.  IGIFوسیخضع اإلطار العالمي  .كال الفئتین منأو  ن لهاموردیالمن المعلومات أو 
بما في ذلك توفیر اإلرشادات بشأن االمتثال  عناصر هذا اإلطارإلعداد وتطویر وٕادارة  ة والمؤسسیة الالزمةیاإلرشادات السیاس

 ه.والمنتفعین ب SWIMصین الستخدام وتحدید المساهمین الُمرخّ  SWIMلمفهوم 
اإلرشادات المؤسسیة وضع الفردیة وعملیة إدارته و  هطبقاتعناصر حدید وت IGIFإعداد إطار  وتعتبر معّقدة عملیة ٥- ٢

باالستناد إلى مبدأ المساواة  وتنفیذه وٕادارته تعاون جمیع األطراف والمجتمعات المعنیة في إعداد اإلطارذلك ویتطلب  .والسیاسیة
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مجتمع األرصاد الجویة للطیران على مستوى ه ینبغي مراعاة دور توفیر خدمات المعلومات إلى والفرعیة. ویعني ذلك عملیًا بأن
مجتمع األرصاد الجویة للطیران  یتعّین على، موازاة ذلكالمرتبطة باألرصاد الجویة. وفي  SWIMمفهوم ارة عناصر إعداد وٕاد

نطاقات البیانات. وٕان النشاطات التي تُنفذها هذه لطة أن یحترم االتفاقات الرئیسة الشاملة التي تتناول مستویات متراب
 ،إعداد أو إدارة األحكامب تنص على أن تقوم الهیئة األنسبالتي و المبادئ اإلرشادیة  تستند إلىالمتعددة ینبغي أن  المجموعات

من وجهة نظر النقل الالزمة  تلك الهیئة التي تتسم بالكفاءة واإلمكانیاتأي  ذات الصلة، القواعد القیاسیة أو المواصفات وأ
 الجوي العالمي.

 تلك ومن بین .)IGIF(إطار  المتعلقة بتطویر متعددةالنشاطات العلى تنظیم  حالیاً  ُیالحظ بأن االیكاو تعملو  ٦- ٢
لإلشراف على غالبیة الجوانب التي ینبغي مراعاتها عند تطویر  (IMP)إلدارة المعلومات  تشكیل فریق خبراء ،النشاطات

 وٕادارته.  IGIFاإلطار
النشاطات الشاملة إلعداد مفهوم  مشروع االیكاو في تنفیذتدعم الدول والمنظمات الُمقدمة لهذه الورقة دعمًا قویًا و  ٧- ٢

SWIM تنفیذ البد من الُمعرب عنه،  ةمبدأ الفرعیباالستناد إلى  یعنيعندما یكون ذلك ُمبررًا،  ،ونحن نرتئي أیضًا بأّنه .وٕادارته
لتنسیق عن كثب مع فریق خبراء في نطاقات متعددة للبیانات بحد ذاتها. وتتطلب هذه العملیة ا SWIMمفهوم بنشاطات مرتبطة 

جمیع هذه النشاطات. ویجب أن یعتمد هذا االتساق على أدوار ومسؤولیات المعلومات لضمان االتساق الكامل بین إدارة 
بما  ،اإلرشادات الشاملة والمواصفات الفنیةبینبغي لهذا االتساق أن یتقّید كما شاطات. الن وعالقات محددة بوضوح بین مختلف

 . IMPفي ذلك اإلشارات المرجعیة إلى المواصفات التي سُیعّدها فریق خبراء 
وحدات منهجیة و وعلى أساس ما تقدم، سیتم تعزیز االتساق الكامل بین جمیع التطورات المرتبطة باألرصاد الجویة  ٨- ٢

وتبعًا  .التحسینات التشغیلیة المحددةوذلك لتیسیر تحقیق  SWIMالمرتبطة ببیئة  ASBU)(م التحسینات في منظومة الطیران حز 
والتحسینات التشغیلیة التي حدّدتها  SWIM وٕادارة تعزز اإلدارة الشاملة ألوجه الترابط الحرجة بین األرصاد الجویةس ،لذلك

 .(GANP)الخطة العالمیة للمالحة الجویة 
-MET/14-WP/9|CAeM الوثیقةمن  ٨-٣-٢وبناء على ما تقدم من مناقشات، ینبغي للتوصیة المقترحة في الفقرة  ٩- ٢

15/Doc. 9  لجمیع المشاركین في هذه أن تتضمن مزیدًا من اإلرشادات لكي تقوم االیكاو بإظهار األدوار والمسؤولیات المتوقعة
 .SWIMمعالجة أوجه الترابط بین األرصاد الجویة ومفهوم كفاءة ضمان العملیة وذلك بغیة 

 بإدارةا كان من الضروري تنسیق النشاطات التي ُینفذها فریق خبراء إدارة المعلومات مع النشاطات المرتبطة ولمّ  ١٠- ٢
SWIM  تنفیذها  قعجمیع النشاطات المتو  بینفي نطاق بیانات األرصاد الجویة، ینبغي في موازاة ذلك تحقیق التنسیق الكامل
 الوثائقرة في وعلى أساس المعلومات الُموفّ  .بیانات األرصاد الجویة من نطاقات كل نطاقوالمتعلقة ب SWIM إدارة ضمن

MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 وMET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 وMET/14-WP/7|CAeM-15/Doc. 7 ونظرًا ،
لعناصر انشاطات إلدارة عملیة انتقال تنظیم عدة مجموعات أو عدة ، یبدو أنه سیتم تكلیف للتوصیات المقترحة في تلك الورقات

 . SWIMبیئة إدارة لتوفیر خدمات معلومات األرصاد الجویة إلى  الالزمة المتعددة
ة إلدماج النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ورصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولی المنشود الهدفتحقیق وٕان  ١١- ٢

-MET/14 الوثیقةفي  على النحو الُمبین، SWIM إلدارةفي البیئة المستقبلیة  ،وخدمات معلومات طقس الفضاء إلخ
WP/6|CAeM-15/Doc. 6في الوثیقة  ، على النحو الُمبینالوسائل المادیة لتبادل المعلومات ، فضًال عن مناقشةMET/14-
WP/5|CAeM-15/Doc. 5 فياألرصاد الجویة  لدمجنهج شامل ُیغطي العملیة التطوریة الكاملة  إلىإدارتهما باالستناد ، ینبغي 

 .SWIM إدارةبیئة 
تطویر الُنظم والقواعد والتوصیات  المذكورة آنفًا عند نفس الطریقة ر إدارة المعلومات، یجب اتباعمن وجهة نظو  ١٢- ٢

، ال تختلف المعلومات السیاقوفي هذا  .الفئات المتعددة لمعلومات الطیران(شكل التبادل ووسائله) حالیاً  والمواصفات التي تشمل
عن التي ُیقدمها النظام العالمي لتنبؤات المنطقة عن المعلومات التي ُیقدمها مرصد البراكین تحت الطرق الجویة الدولیة أو 

 ئمة حالیًا.المعلومات الُمستقاة من الفئات األخرى "للُنظم" القا
، ُیقترح بأن یتم توسیع نطاق التوصیة الواردة في الفقرة ١٢- ٢إلى  ١٠- ٢وفقًا للمناقشات التي جرت في الفقرات من  ١٣- ٢
مختلف النشاطات  عند إجراء، لكي ُتظهر التنسیق المطلوب MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةمن  ١٨- ٣- ٢
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ن اعتماد نهج شامل موّحد یرعى التطور الشامل لألرصاد الجویة إلى بیئة لضما ، وذلكالمحددة في نطاق األرصاد الجویة
إعداد وٕادارة الخبراء المتخصصین ب حدة منوامجموعة  على االقتراح بتكلیفهذه الورقة  تصرّ ذلك ول .SWIM إدارةتستند إلى 

مع  ستتواصل مباشرة الجهة التي هذه المجموعة شّكل حیث تُ بالمرتبطة به  واإلجراءاتطور األحكام المطلوبة لتنفیذ هذا الت
 فریق خبراء إدارة المعلومات.

ریجي النتقال التدلطموح االیكاو لهذه الورقة تدعم دعمًا كامًال  وكما هو مذكور، فإن الدول والمنظمات الُمقدمة  ١٤- ٢
مراعاتها ومن بین العناصر الرئیسة التي ینبغي  .وُتدار بكفاءة تتضمن األرصاد الجویة SWIM إدارةع إلى بیئة یسر وال

. SWIMأخرى استحدثها مفهوم  حلقة تحّولهذه األخیرة ُتمثل و  ،عملیة االنتقال إلى خدمات تبادل المعلومات هي بالتفصیل،
على خدمات  وفي حین أن القاعدة الحالیة تقوم على تبادل التقاریر، ستعتمد في المستقبل ُنظم المالحة الجویة العالمیة

، سیقوم ُمقدمو المعلومات في إطار البیئة MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6كما وضحته وبحق ورقة المعلومات و المعلومات. 
ت المترابطة التي المعلومات من خالل السجالّ  خدمات لكي ینتفع بها مستخدموبإصدار وعرض ال SWIM إلدارةالمستقبلیة 

 الستخدام األمثل.كیفیة تحقیق اتشرح بالتفصیل تسرد الخدمات و 
 إلدارةمن المبادئ الهندسیة التصمیمیة الرئیسة هو  نحو توفیر الخدماتتجاه االوٕان المفهوم الذي یعتمد على  ١٥- ٢

SWIM،  ّوینبغي لهذا المفهوم أن  .ل المبدأ الجوهري لكي ُیطبقه فریق خبراء إدارة المعلومات أثناء مزاولة نشاطاتهوكما سیمث
، وال سیما عند تطویر في نطاق األرصاد الجویة SWIMءًا ال یتجزأ من مداوالت مجموعة الخبراء المرتبطة بنظام ُیشّكل جز 

العالمي. فضًال عن ذلك، ینبغي لهذا المفهوم التصمیمي  SWIM الُمستخدمة في بیئة إدارةألرصاد الجویة اعناصر وٕادارة 
مداوالت بشأن طبقات هیكلیة تبادل الرسائل وطبقة ترابط الشبكة المذكورة سابقًا في اإلطار الالهندسي أن یكون في ُصلب 

 وعنصر األرصاد الجویة داخله. GIFالتشغیلي 
 باألقمار الصناعیة لخدمة اتصاالت الطیران الثابتة، توزیعاللمناقشة بشأن تطور نظام السیاق، ینبغي لوفي هذا  ١٦- ٢

من  ١-٢في إطار البند  على النحو الوارد ،ستناد إلى االنترنت لوزع منتجات األرصاد الجویةتطور الخدمة باال ،وبصورة أدق
وینبغي إیالء  .اتالخدم توفیر نحو االتجاهعلى مبدأ  القائمة SWIM دارةإل وسعاأل نطاقال على تتمجدول األعمال، أن 

مثل بنوك البیانات اإلقلیمیة لألرصاد التشغیلیة ، في مجال األرصاد الجویة لمهام الحالیة لالیكاواالعتبار الواجب إلى ا
RODBs)(،  في العملیة االنتقالیة إلى بیئة إدارة مع مراعاة دورها في المستقبل  ،بوابات بین األقالیم لألرصاد الجویة التشغیلیةالو

التصاالت في مجال األرصاد تبادل الرسائل واصص لُیعرف حالیًا بنظام ُمخ أي نظام معالجة ینبغي أساساً المعلومات. و 
وفقًا للمبادئ الرئیسة والُنظم التي سیتم  هذا النظام تقییمه في السیاق األوسع إلدارة المعلومات، وینبغي أن یتطورو  ،الجویة

 .SWIM في بیئة إدارةتطویرها وتنفیذها 
، واتخاذ قرار بشأنها، MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc5 الوثیقةولهذا الغرض، ُیقترح مناقشة التوصیات الواردة في  ١٧- ٢

وترتبط  من جدول األعمال ٣والتي ستُناقش أثناء مداوالت البند رقم  ،SWIMعند المراجعة الشاملة لجمیع جوانب مفهوم فقط 
فضًال  .لى االنترنتهذه التوصیات بتعزیز نظام التوزیع باألقمار الصناعیة لخدمة اتصاالت الطیران الثابتة والخدمة القائمة ع

، إلظهار MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةمن  ١٨-٣-٢عن ذلك، ُیقترح توسیع نطاق التوصیة التي تقترحها الفقرة 
ولضمان أن التطورات بشأن أحكام الترابط وتبادل الرسائل لألرصاد الجویة أو  اتالخدمتوفیر المبادئ الرئیسة لالتجاه نحو 

 .SWIM إدارة سیتم تنسیقها وتوحیدها ضمن النشاطات الشاملة التي ستُنفذها االیكاو في مجال مفهومالُنظم ذات الصلة 
التوصیة التالیة باالستناد إلى التوصیة التي  صیاغة وفقًا لجوانب المناقشة أعاله، ُیرجى من االجتماع أن ینظر فيو  ١٨- ٢

 :MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الوثیقةمن  ١٨- ٣- ٢اقترحتها الفقرة 
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ادماج معلومات األرصاد الجویة للطیران في البیئة المستقبلیة المستندة  – x/٣التوصیة 
 SWIM)(إلى إدارة المعلومات على صعید المنظومة 

أن یقوم فریق خبراء مالئم تابع لالیكاو، بالتنسیق الوثیق مع المنظمة العالمیة لألرصاد 
معلومات األرصاد الجویة  اتخدمتقدیم لتمكین من إدماج لالجویة، بوضع أحكام 

للطیران في البیئة المستقبلیة المستندة إلى إدارة المعلومات على صعید المنظومة 
SWIM  بما یتسق مع الخطة العالمیة للمالحة الجویة(Doc 9750) ، وبالتقّید بالمبادئ
  التالیة :

WP/9|CAeM-MET/14-من الوثیقة  )ب(المخطط المحدد في المرفق ُیشكل   )أ 

9 15/Doc.؛، األساس األولي لمعالم التنفیذ الرئیسة المتوقعة 
وُتحث االیكاو على مراجعة هذا المخطط والمعالم المرتبطة به بصورة دوریة مرة   )ب 

ظهار أي تعدیالت في عملیات االتساق فیما بین كل اثني عشر شهرا إل
المرتبطة  ASBU ة الطیرانمنهجیة حزم التحسینات في منظوم األولویات لوحدات

 ؛ومجاالت التحسینات التشغیلیة SWIMبإدارة المعلومات على صعید المنظومة 
 ویجب أن ُیقدم فریق خبراء مناسب تابع لالیكاو التقاریر إلى فریق خبراء االیكاو  )ج 

إلدارة المعلومات لضمان االتساق الكامل والتطور الموحد للعناصر الخاصة 
، للوفاء SWIMباألرصاد الجویة ضمن إدارة المعلومات على صعید المنظومة 

 ؛بأهداف الخطة العالمیة للمالحة الجویة
 في ،خاصة باألرصاد الجویةوالرة على النحو الواجب برَّ ي اعتبارات مُ ویجب أل  )د 

وهیاكل تبادل  ،التطور المستقبلي لطبقات الهیكل المادي (ترابط الشبكة) سیاق
على  أن تعتمد ،وخدمات تبادل المعلومات ،ونماذج تبادل المعلومات ،المعلومات

 ذلك تمات، وینبغي أن یالخدمتقدیم المبادئ الهندسیة األساسیة لالتجاه نحو 
 بالتعاون الوثیق مع فریق خبراء إدارة المعلومات؛

وینبغي للتطور نحو بیئة إلدارة المعلومات أن یتم وفقًا إلرشادات خارطة طریق   )ه 
الحالیة في مجال تبادل المعلومات لألرصاد الیكاو اتتضمن الدور المتوقع لمهام 

مثل بنوك البیانات اإلقلیمیة لألرصاد الجویة التشغیلیة، والبوابات داخل  ،الجویة
 ة، والخدمات القائمة على االنترنت.األقالیم لألرصاد الجویة التشغیلی

في أثناء تطور  تهمراعاینبغي  وهامترغب الدول والمنظمات المقدمة لهذه الورقة أن ُتسّلط الضوء على عنصر أخیر و  ١٩- ٢
 یعتبرقد تبادل معلومات األرصاد الجویة نحو بیئة ُتطّبق فیها إدارة المعلومات على صعید المنظومة تطبیقًا كامًال. ففي حین 

وجه الترابط بین جمیع الجوانب المتعددة المذكورة آنفًا، ألاألعداد الهائلة من  نظرًا لما یشملهمن العملیات المعقدة هذا التطور 
فالبد من اإلقرار وبوضوح بأن هذا التطور سیعتمد أساسًا على مفاهیم مثبتة وتكنولوجیات متوافرة جاهزة وقواعد قیاسیة 

 :٣COTS)  )المنتجات الجاهزة المتوافرة حالیًا في األسواق أي( خدمة أصًال في قطاعات الصناعة األخرىومواصفات ُمست

commercial off the shelf). 
__________________________________________ 

إدارة النقـل الجـوي عنـد االنتقـال إلـى مفهـوم صـناعة ینبغي فهم كلمة "تجاریة" في إطـار تـوافر التكنولوجیـا المسـتخدمة فـي فئـات الصـناعات األخـرى غیـر  ٣
SWIM، .ولیس في إطار ممارسة األعمال  
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الشروط المحددة الخاصة بالمالحة الجویة الدولیة قد تفرض بعض االحتیاجات إلدارة المعلومات، فإن  نظرًا ألنو  ٢٠- ٢
ة یوتحدید الطبقات السیاس ،الُمناقش أعاله IGIF غالبیة التكنولوجیا الالزمة متوافرة حالیًا. ونرى أن ثمة حاجة إلعداد إطار

، ُینظم لمواكبة هذه التطورات التكنولوجیا حالة استعدادوالمؤسسیة لتكمیل التكنولوجیا التي هي أصًال متوافرة حالیًا. وإلظهار 
عروض إلى  وصوالً  SWIMإدارة  بمحاضرات شاملة عن مفهوم ءاً بد ،ویدعم نشاطات عروض تجریبیة مختلفة SESAR برنامج

 .SWIM إدارة إدارة الحركة الجویة الجدیدة باستخدام مفهومشاملة للنظم المتكاملة لمفاهیم 

 SWIM لة عن النشاطات المتعددة المرتبطة بمفهومفصّ معلومات مُ  MET/14-IP/14|CAeM-15/INF. 14ورقة الُتوفر و  ٢١- ٢
الصناعة و الدولیة التي ُتظهر المدخالت على المستوى المنخفض لوزع هذه التكنولوجیات الجدیدة. وُتدعى الدول والمنظمات و 

في مجال  هاممارساتكشف عن آخر تطوراتها وأفضل تفي هذه العروض التجریبیة، فة اتها للمشاركإلى استطالع امكانی
 لعملیات دعماً وذلك  ،معاً  االثنینأو  للبیانات استهالكهامن حیث تقدیمها أو  ،SWIM إدارة الخدمات المعتمدة على مفهوم

 ورقة المذكورة أعاله.الر معلومات أكثر تفصیال في وفلمالحة الجویة الدولیة. وتُ ا

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :رجى من االجتماع أن یقوم بما یليیُ  ١- ٣

  ؛هذه الورقة بالمعلومات الواردة فيأن یأخذ علمًا   )أ 
 .یةع التوصرو مشینظر في اعتماد وأن   )ب 

 - انتهى -


