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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

 ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

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

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

  األرصاد الجویةبعلقة المت الُنظم اإلداریة لمعالجة التطورات
  المنظومة صعیدإدارة المعلومات على  في إطار

  )الصینمة من قدَّ ورقة مُ (
  الموجز التنفیذي

التشغیل البیني العالمي فیما یتعلق بإدارة المعلومات  تنظیمفي  إضافیة تعرض هذه الورقة اعتبارات
 الورقة و  MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الورقة المعروضة في )SWIM(المنظومة  صعیدعلى 

MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6 .٦االجتماع في الفقرة عروض على اإلجراء الم ویرد.  

 مقدمةال -١

دارة االیكاو إل مفهوم MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6و MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9تان ت الورقدخلأ ١- ١
األرصاد  تبادل معلوماتبشأن التطور نحو  عددا من االعتبارات هذه الورقة ثیروت .)SWIM( المنظومةصعید على  المعلومات

 لتشغیل البیني العالميضمان االیكاو لل العام طاراإل وتنظیمإدارة المعلومات على صعید المنظومة  المستندة إلى مفهوم الجویة
)IGIF(. 

  المناقشة -٢
على  بالكاملالصین توافق عدد من الكیانات و  جانبمن  كستهلتُ الخدمات و قدم ، ستُ SWIMمفهوم  سیاقفي  ١- ٢

 SWIMإدارة . ویمكن تقسیم دارة المعلومات على صعید المنظومةإلوالتطویر المستمر الئم لتشغیل المأمر ضروري ل اإلدارةأن 
إطار االیكاو للتشغیل في  األرصاد الجویةٕادارة عنصر نفسه، و  إطار االیكاو للتشغیل البیني العالميخمسة جوانب، وهي  لىإ

وٕادارة التطبیقات  ،خدمات المعلوماتة لمقدمٕادارة الجهة الٕادارة خدمات المعلومات المقدمة في هذا اإلطار، و و ، البیني العالمي
  .SWIMمفهوم إلى مستندة ال

  إطار االیكاو للتشغیل البیني العالميعنصر األرصاد الجویة في 
إطار االیكاو للتشغیل تكون ، سیMET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6من الورقة  ٥- ٢الفقرة في حسبما ورد  ٢- ٢

ذج االرسائل، ونم لهیاكل األساسیة لتبادلواالشبكة)، رابط البنیة األساسیة المادیة (ت يخمس طبقات، وه منالبیني العالمي 
معاییره و  لتشغیل البینيا لوصف وظائف SWIMمفهوم ، والتطبیقات المستندة إلى تبادل المعلومات، وخدمات تبادل المعلومات

اإلقلیمیة مع االعتراف بالحاجة إلى العمل المشترك و  المتطلبات المحلیةما یتعلق بلمرونة فیومن أجل السماح ببعض ا. اتهآلیو 
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نموذج تبادل المعلومات على المستویات المحلیة واإلقلیمیة  اختالفات فيالسماح بوجود ینبغي العالمیة، لتبادل المعلومات 
 .والعالمیة

وتتطلب خبرة خاصة في العدید من بتقنیة عالیة  األرصاد الجویة معلوماتنموذج تتسم عملیة تحدید و  ٣- ٢
نمذجة و األرصاد الجویة ن خبراء یتألف م إنشاء فریق خبراء خاص یتفقوا علىأن االجتماع ن في یلمشاركل ویمكنالمجاالت. 

إلدارة المعلومات المقترح  االیكاو خبراء والتفاعل مع فریق اومتابعته اتر التطو  هالتطبیقات لإلشراف على هذ وٕاعدادالبیانات 
)IMP( الخاصة الدولیة والمعاییر تام مع إطار التشغیل البیني بشكل  األرصاد الجویةالتطورات المتعلقة ب تتماشى لضمان أن
 .فضائیةالجویة والجغرافیة ال لطیران واألرصادالخاصة باالمعاییر یشمل ولكن بصورة غیر حصریة التخصصات األخرى بما ب

  إطار االیكاو للتشغیل البیني العالميإدارة عنصر األرصاد الجویة في 
بحاجة إلى األرصاد الجویة في إطار االیكاو للتشغیل البیني العالمي نفسه بالمتعلقة ترى الصین أن التطورات  ٤- ٢

ات التي والعملی وتطویرها األرصاد الجویةبالمعاییر المتعلقة  الموافقة علىفي المشاركین تحدد على سبیل المثال أن تدار بحیث 
مالئمة تابعة لالیكاو النظر في تكلیف هیئة  فياالجتماع وّد قد یو . الجویةالمعاییر المتعلقة باألرصاد اتباعها في تنقیح ینبغي 

  .لألرصاد الجویة العالمیة األرصاد الجویة بالتعاون مع المنظمةبضطلع بهذه المهام المتعلقة تل
  خدمات المعلوماتإدارة 

 خدمات منأدنى  طلب حدیُ ، MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9من الورقة  ١٣-٣-٢في الفقرة حسبما ورد  ٥- ٢
خدمات الهذا الحد األدنى من وینبغي لسالمة وكفاءة وانتظام المالحة الجویة الدولیة.  لضماناألرصاد الجویة تبادل معلومات 

الجویة للمالحة الجویة  خدمة األرصاد -  الثالثفة حالیا في الملحق تدریجیا محل منتجات األرصاد الجویة المعرّ أن یحل 
بیانات األرصاد الجویة بسهولة جمیع یمكن أن تتاح ، SWIMمفهوم  سیاقأنه في رغم و . ]C.3.1[اللوائح الفنیة و  الدولیة

عرضها دائما بصورة مواصفات هذه الخدمات یجب فإن ، SWIMمفهوم من خالل  االطالع علیهاللمستخدمین من خالل 
ه ینبغي أنب MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 الورقة فيعرب عنه المُ  الصین الموقفوتدعم عبر المواقع والمناطق.  متناسقة

الملحق  األحكام الواردة في فيوعناصر المعلومات  هذه األرصاد الجویة األساسیةمواصلة تحدید خدمات تبادل معلومات 
 .]C.3.1الثالث/اللوائح الفنیة [

  خدمات المعلوماتة لمقدمالجهة ال لنظیم أنشطةالُنظم اإلداریة 
خدمات األرصاد الجویة التي ستقدم للمالحة الجویة الدولیة تقع على  توفیرتجدر اإلشارة إلى أن مسؤولیة  ٦- ٢

، الجویةإعادة هیكلة أحكام األرصاد  بشأن MET-14/WP/40|CAeM-15/Doc. 40 الورقة في وردحسبما ، وبالتالي. الدولعاتق 
تتخذ الخدمة أو  تقدماألرصاد الجویة أن  سلطةینبغي ل الدولة وسلطة األرصاد الجویة تحدید ما إذا كانسیكون من حق 

ما وتقدیم خدمة  وضعرغب في ت جهةي ألمح على خالف ذلك، إذا سُ و الخدمة نیابة عنها داخل الدولة. قدیم لتأخرى  اتترتیب
 األهم من ذلك، قد ینتهيو مثل الخدمات والسجالت ستنمو بشكل هائل. فإن ، SWIMمثل هذه الخدمات في سجالت تسجیل ب

مختلفة لنفس ال قص الریح ، على سبیل المثال تنبیهاتالخطرة الجویةاألحوال لنفس جانسة تنبیه غیر متو  إنذار تحاالاألمر ب
 موثوق مصدر داخل كل دولةوینبغي أن یكون . يجو مجال الرة لنفس الیالجویة الخطباألحوال مختلفة الاإلنذارات المطار، أو 

على معلومات  الحصولبه لمعلومات األرصاد الجویة، تحدده الدولة وسلطة األرصاد الجویة، بحیث یمكن للمستخدمین 
 للغرض.الئمة ودقیقة وذات مصداقیة وم ومتجانسةمتسقة تكون وخدمات 

  المعلومات على صعید المنظومةإدارة مستندة إلى إدارة التطبیقات ال
. یهالمستندة إل التطبیقاتالمستخدم  یّشغل أن مكنیالمستقبل، في  SWIMمفهوم  سیاقأنه في  ةالحظمینبغي  ٧- ٢

وحسبما ورد . األحدثللغرض و األنسب و كثر مالءمة تحدید معلومات األرصاد الجویة األ لدىسیاق التشغیلي المعرفة ویتعّین 
للغرض  ةمالئم المستمدةالبیانات  حیث تكون ةالسلیممن أجل اإلدارة ، MET-14/WP/18|CAeM-15/Doc. 18 الورقة في
إدارة حسن اشتراط مجموعة كاملة من المستخدمین، یجب فیما بین  االتساقكفالة من أجل من مصدر موثوق، و ستهدف و الم
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تطبیقات جدیدة ذات قیمة مضافة  إعدادل سهّ یس SWIMمفهوم بالنظر إلى أن و . SWIMمفهوم المستندة إلى هذه التطبیقات 
في إطار هذه التطبیقات ذات القیمة المضافة ینبغي أن تدخل  ما إذا كانفإن مسألة لتلبیة احتیاجات المستخدمین الفردیة، 

أمر قابل للنقاش كما هو الحال بالنسبة المقترحة  األرصاد الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة و/أو  الثالثالملحق 
بشكل  والتنظیمومن أجل اإلدارة أعاله.  ٥- ٢ األرصاد الجویة للطیران األساسیة التي نوقشت في الفقرةتبادل معلومات مات لخد
أیضا أنها و مة ي الجهة المنظّ سلطة خدمات األرصاد الجویة هإلى أن النظر ب، و ات السلیمةالقدر مع الحفاظ على المرونة و  سلیم
 یوافق المشاركون في االجتماع على أن ینبغي أن، سُتستخدم فیه معلومات األرصاد الجویةأفضل لفهم السیاق الذي  وضع في

حاجة إلى إعداد مواد هناك  أنعلى سلطة األرصاد الجویة و  مسؤولیة SWIMمفهوم  المستندة إلى إدارة هذه التطبیقات تظل
   سلطة األرصاد الجویة في تنفیذ دورها التنظیمي.لمساعدة إرشادیة 

 صیاغة التوصیة التالیة: االجتماعرجى من ، یُ أعاله الواردةمناقشة الوبناء على  ٨- ٢
إدارة المعلومات على  سیاقدماج معلومات األرصاد الجویة في إ – .../٣التوصیة 

  صعید المنظومة في المستقبل
  ، بما یلي:العالمیة لألرصاد الجویةأن تقوم االیكاو، بالتنسیق مع المنظمة 

إدارة  ضمن مفهوم األرصاد الجویة معلومات تسمح باستیعاب وضع أحكام  )أ 
 الخطةمع  یتفقبما  )SWIM( في المستقبل المنظومة صعیدعلى  المعلومات

الواردة  الخطوط العریضة بناًء على) Doc 9750 الوثیقة( العالمیة للمالحة الجویة
 حقاحترام مع ، و )MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9بالورقة ( )B( رفقالم في

األرصاد  لمعلومات مصدر موثوق في تحدید األرصاد الجویةسلطة الدولة و 
معلومات  على الحصول بحیث یمكن للمستخدمین المعنیة داخل الدولة الجویة

  ؛ودقیقة وذات مصداقیة ومالئمة للغرض ومتجانسةتكون متسقة  وخدمات
أسالیب  إلشراف علىبااالیكاو المناسب (المناسبة)  خبراء (أفرقة) فریق تكلیف  )ب 

 المتعلقة بالمهامالضطالع وا إطار االیكاو للتشغیل البیني العالمي تشغیل
 ؛العالمیة لألرصاد الجویة منظمةالبالتعاون مع  األرصاد الجویةب

ات تطبیق في تنظیم األرصاد الجویة سلطة لمساعدةإرشادیة  وضع مواد  )ج 
  .SWIMمفهوم المستخدمین المستندة إلى 

  على االجتماع مطلوباإلجراء ال -٣
 :القیام بما یلياالجتماع یرجى من  ١- ٣

  ؛یحیط علما بمضمون هذه الورقةأن   ) أ
  .علیه ةالمعروض ةمشروع التوصیینظر في اعتماد أن   ) ب

  - انتهى -


