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 اجتماع شعبة األرصاد الجویة

٢٠١٤لعام   

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

  تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة  : ٢رقم  البند
  االستراتیجیة وما قبلتعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة   : ١-٢

  من حزم التحسینات في منظومة الطیران) B0-AMETالتكتیكیة والتكتیكیة (بما في ذلك الوحدة 

 (SADIS 2G)نظام توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة  في مدالقصیرة األ تحسیناتال
   (SWIM)والخدمات القائمة على اإلنترنت في سیاق إدارة المعلومات على صعید المنظومة 

؛ والدول األعضاء اآلخرین في اللجنة األوروبیة للطیران ١إیطالیا باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاءورقة مقدمة من (
  )(EUROCONTROL)ألوروبیة لسالمة المالحة الجویة ؛ والدول األعضاء في المنظمة ا٢(ECAC) المدني

  الموجز التنفیذي
راهنا باسم  فص ُیعر مخصّ ظام نمن وضع وبالتالي تشغیل  في السابق هناك جدوى تكان

SADIS 2G  ٕادارة وتنظیم ٕاّن التطّور المتواصل و و  الخدمة القائمة على اإلنترنت.باإلضافة إلى
SADIS 2G  تشّكل صلة هي و األمد القصیر حاسمة للتحسین أمور والخدمات القائمة على اإلنترنت
ویرد والتطّور العام المتوّخى لتبادل المعلومات ألغراض المالحة الجویة الدولیة.  ذلكالوصل بین 

  اإلجراء المعروض على االجتماع. ٣في الفقرة 

 مقدمةال -١

تعالج تحسین خدمات األرصاد  يالت MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5بالورقة ترتبط ورقة العمل هذه  ١- ١
  الوثیقة  في األمد القصیر. وتتطّرق الجویة ألغراض الطیران القائمة والمقّدمة إلى المالحة الجویة الدولیة

MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 رفیع المستوى، إلى عدد من التحسینات في األمد القصیر التي سترد في ال، من المنظور
المناقشة بمزید من التفصیل ضمن إطار البند  خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة –التعدیل المقترح للملحق الثالث 

 من جدول األعمال. ١- ٥
لنظام في اي األمد القصیر والتطّور العام المتوّقع المسألة الرئیسیة المعالجة في هذه الورقة هي التحسینات فو  ٢- ١

  والخدمة القائمة على اإلنترنت (SADIS 2G)توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة الثابت ل
(SADIS FTP and Secure SADIS FTP) في ورقة العمل ١٠- ٣- ٢إلى  ٥- ٣- ٢نحو الوارد في الفقرات على ال  

MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5.  

__________________________________________ 
یرلنـــدا وٕایطالیـــا والتفیـــا المانیـــا والیونـــان وهنغاریـــا و أالجمهوریـــة التشـــیكیة والـــدانمرك وٕاســـتونیا وفنلنـــدا وفرنســـا و وكرواتیـــا وقبـــرص و  وبلغاریـــا النمســـا وبلجیكـــا ١

 وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وٕاسبانیا والسوید والمملكة المتحدة.ولكسمبرغ ومالطة وهولندا ولیتوانیا 
مونـــاكو والجبـــل األســـود والنـــرویج وســـان مـــارینو وصـــربیا وسویســـرا مولـــدوفا و جمهوریـــة و  وأیســـلنداألبانیـــا وأرمینیـــا وأذربیجـــان والبوســـنة والهرســـك وجورجیـــا  ٢

  .وتركیا وأوكرانیا وجمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقا
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 مناقشة ال -٢

نظام توزیع معلومات عمل تحلیل واستنتاج مجموعة الدول والمنظمات التي تقّدم هذه الورقة على توافق  ١- ٢
اعتبارا من  SADIS 2Gلنظام بدیل قابل لالستمرار إیجاد ومفاده أّنه ینبغي  (SADISOPSG)المالحة الجویة باألقمار الصناعیة 

والخدمات القائمة  (AMHS). وعالوة على ذلك، من المفهوم أّن نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة ٢٠١٩نوفمبر 
قابل لالستمرار في األمد القصیر باالستناد الحّل مثل هذا العلى اإلنترنت وفق ما هو مطّبق حالیا ومخطط له یمكن أن یوّفر 

 .(MET)تبادل معلومات األرصاد الجویة ألغراض الطیران من حیث الحالیة جات اتیاالحإلى 
 والخدمات القائمة على اإلنترنت SADIS 2G نظام ولكن ینبغي أال تُتخذ قرارات التنفیذ في األمد القصیر بشأن ٢- ٢

لهذه التحسینات المقترحة في األمد القصیر من خاللها بصورة منعزلة. وینبغي إیالء االعتبار الواجب للطریقة التي یمكن 
لالنتقال إلى إدارة المعلومات على  ةالعامالخطة وتطبیقات النظام المرتبطة بها وغیرها من االستثمارات أن تكون جزءا من 

 .(SWIM)صعید المنظومة 
 (AMHS)لجة رسائل خدمات الحركة الجویة استخدام نظام معاطریقة وهناك ناحیة ینبغي مراعاتها وهي فهم  ٣- ٢

قائم على هیكل من خالل تطبیق و  .(SWIM)إدارة المعلومات على صعید المنظومة والخدمات القائمة على اإلنترنت في سیاق 
 من دالً بترابط الشبكة من منظور تصاالت االاتجاه في لتطّور لو إتاحة خدمات المعلومات، بما یسمح بتوّجه الخدمات، 

والخدمات  (AMHS)یشّكل نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجویة  من المتوّقع أالّ  ،نقطةنوع نقطة إلى من  االتصاالت
 معلومات األرصاد الجویةتبادل الحلول النهائیة ل بالضرورة على النحو المطّبق حالیا والمخطط له القائمة على اإلنترنت

 .ألغراض الطیران
 أهداف مراعاةفي  تبدأ التنظیم أنلعملیات الحالیة وجمیع النواحي المرتبطة باإلدارة و لوعالوة على ذلك، ینبغي  ٤- ٢

أن یكون وینبغي  الحزمة صفر. ابتداًء من (SWIM)إدارة المعلومات على صعید المنظومة فیما یتعّلق ب ٢والحزمة  ١الحزمة 
وأن ُیدار  (SWIM)إدارة المعلومات على صعید المنظومة لتطبیق تحدیدها السلس نحو الخطوات التي تّم  االنتقالالهدف هو 

 أخرى. بالطریقة المالئمة. وینبغي تفادي االستبدال الكامل للنظم مع االنتقال من حزمة إلى
دة بشأن التحسینات في األمد القصیر التي ینبغي إدخالها توصیات محدّ  أن تُناقشُیقترح  بناء على ما تقّدم،و  ٥- ٢

المرتبطة بالعملیات (اإلدارة والتنظیم)،  واحيوعلى الخدمات القائمة على اإلنترنت، بما في ذلك الن SADIS 2G نظام على
موّحد بشأن التطّور العام لألرصاد الجویة ألغراض الطیران باتجاه بیئة إدارة المعلومات على صعید شامل انطالقا من نهج 

من ورقة  ١٠-٣-٢إلى  ٥- ٣- ٢وبالتالي ینبغي جعل المناقشات والتوصیات المحتملة الواردة في الفقرات  .(SWIM)المنظومة 
من جدول األعمال وینبغي السماح  ٣البند المداوالت بشأن جزءا ال یتجّزأ من  MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5العمل 

 كّلما كان ذلك مناسبا.من جدول األعمال  ٢البند  مداوالتكجزء من دة من ذلك النقاش محدّ أفكار بتسجیل 
 MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5من ورقة العمل  ٦-٣- ٢التوصیة الحالیة المقترحة في الفقرة وتقتضي  ٦- ٢

عرض على تُ . و (SWIM)دارة المعلومات على صعید المنظومة إل الكاملالسیاق دوره ضمن التابع لالیكاو فریق الخبراء  یدرس
إدارة المعلومات على صعید المنظومة أّال یعود إلى فریق الخبراء هذا بصورة حصریة تحدید دوره ضمن إطار  فكرة االجتماع
(SWIM) إدارة المعلومات على صعید المنظومة أفرقة الخبراء األخرى التابعة لالیكاو والمعنیة ب. ویتعّین على(SWIM) مثل ،

والقیام، بالتعاون مع فریق الخبراء المقترح، بإعداد ترتیبات العمل  اتتوفیر اإلرشاد المقترح، (IMP)فریق خبراء إدارة المعلومات 
نظام معالجة رسائل واالعتبارات الخاّصة بتطّور  .(IMP)المفّضلة كجزء ال یتجّزأ من ترتیبات عمل فریق خبراء إدارة المعلومات 

إلى  بشأنها ویوّفر اإلرشادات (IMP)ق خبراء إدارة المعلومات فریهي تقلیدیا مواضیع یناقشها  (AMHS)خدمات الحركة الجویة 
 األرصاد الجویة ألغراض الطیران.خصائص الذین یعالجون  الخبراء اآلخرین
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   باالستناد إلى النواحي التي تّمت مناقشتها، ُیدعى االجتماع إلى النظر في التوصیة التالیة: ٧- ٢

إدارة والخدمات القائمة على اإلنترنت في سیاق  SADIS 2G نظام - .../٢التوصیة 
  (SWIM)المعلومات على صعید المنظومة 

  بما یلي:ُتدعى االیكاو للقیام 
التابع لالیكاو والخدمات القائمة على اإلنترنت  SADIS 2Gنظام  موضعاستعراض   )أ 

والتحسینات المدخلة علیها مستقبال في سیاق التطبیق الكامل إلدارة المعلومات على 
 ؛(SWIM)صعید المنظومة 

 نظام ه لإلشراف على عملیاتؤ فریق الخبراء التابع لالیكاو المقترح إنشا تكلیف  )ب 
SADIS 2G من ورقة العمل  ٦- ٣- ٢الفقرة ( والخدمات القائمة على اإلنترنت

MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 إدارة المعلومات على ) لضمان االتساق مع
 ؛(SWIM)صعید المنظومة 

نتائج االستعراض، تكلیف فریق الخبراء التابع عدم انتظار ومن أجل ، كمسألة عاجلة  )ج 
والخدمات القائمة على  SADIS 2G نظام عملیاتلمعالجة ه ؤ المقترح إنشالالیكاو 
  ؛(IMP)فریق خبراء إدارة المعلومات مع أنشطته  بتنسیقاإلنترنت 

بناء على  MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 الوثیقة تعدیل التوصیات المقترحة في  )د 
 ما تقّدم.

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :القیام بما یلياالجتماع مدعوٌّ إلى  ١- ٣

  یحیط علما بمضمون هذه الورقة، أن  ) أ
 .علیه ةالمعروض ةع التوصیو مشر ینظر في اعتماد  أن   ) ب

 -انتهى -


