
  الثامن عشراالجتماع 
  مجموعة العمل المعنیة بنظام توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة

  )٢٠١٣مایو  ٣١إلى  ٢٩داكار، السنغال، من ( 

  ١الموجز التنفیذي

 المقّدمة  - ١

 الثامن عشر لمجموعة العمل المعنیة بنظام توزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیةُعقد االجتماع   ١- ١
 ٢٨. وحضر االجتماع ٢٠١٣مایو  ٣١إلى  ٢٩في الفترة من في داكار،  قلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطىفي المكتب اإل

منظمات  ٣)، وEUR OPMET DMGیانات األوروبیة (دول، منهم ممثل مركز التنسیق التابع لمجموعة إدارة الب ٨مشاركًا من 
  ).الجویةألرصاد والمنظمة العالمیة ل، الدولي نقل الجويتحاد الدولیة (وكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا ومدغشقر، وا

جوان تزو  وساعدته السیدةانعقاده،  فترة االجتماع طیلة رئاسة، السید غابوركوي خامبولي (جنوب أفریقیا) وتولى  ٢- ١
 لرئیس.بصفة نائبة ل(الصین) 

  )SADISOPSG/17( تنتاجات االجتماع السابع عشر لمجموعة العملاسمتابعة   - ٢
ن جمیع المسائل أالعمل قد ُأنجز بش على أنتعلق بمسألة متابعة االستنتاجات، فیما ی، اتفقت المجموعة  ١- ٢

 ).١٨/١  (القرار

  )SADIS( الجویة باألقمار الصناعیةتشغیل نظام توزیع معلومات المالحة   - ٣
ة النظام، اتفقت ، المدرجة في التقریر السنوي إلدار SADISفیما یتعلق بجداول التقییم االستراتیجي لنظام   ١- ٣

خالل السنوات العشر تطرأ علیه تغییرات ُتذكر لم المجموعة على أنه نظرًا إلى مرحلة النضج التي بلغها النظام، حیث 
في التغییرات المقبلة على أسلوب تقدیم الخدمات، على أساس كل حالة على  ستنظر تحدیداً المجموعة  ًا إلى أنونظر  ،الماضیة

وینبغي من ثم حذفها من التقاریر السنویة إلدارة النظام (القرار  تعد مجدیة،اتفقت المجموعة على أن جداول التقییم لم حدة، 
لنظام، الذي یعّد مرجعًا لإلبالغ عن األحداث الهامة المتعلقة بالنظام خالل الفترة ). وفیما یخص التقریر السنوي إلدارة ا١٨/٢

شهرا الماضیة) ومستودعًا للمعلومات المتعلقة بتقدیم الخدمات وتوافرها، فقد استعرضت المجموعة محتوًى  ١٢قید االستعراض (
  ).١٨/٣یر السنویة (القرار منقحًا للتقریر السنوي وأقّرته بحیث ُیستخدم أساسًا إلعداد التقار 

ح نقاط اتصال مفیدة أن القائمة تتیبالمجموعة  أقّرتجهات االتصال التشغیلیة التابعة للنظام، قائمة  وفیما یخص  ٢- ٣
ث المكاتب اإلقلیمیة لإلیكاو المعنیة بتسویة المسائل التشغیلیة، واتفقت على ضرورة أن تحدّ و  لخدمات النظامالمقدمة للدولة 

  ).١٨/٤(االستنتاج  ٢٠١٣اإلیكاو هذه القائمة في الوقت المناسب تمهیدًا إلرسال استبیان كفاءة النظام في دیسمبر 
استنادًا إلى تقریر اإلدارة السنوي من  ٢٠١٢/٢٠١٣واستعرضت المجموعة تشغیل النظام خالل فترة العامین   ٣-٣ 

بیان السنوي بشأن الكفاءة التشغیلیة للنظام. وفیما یخص االستبیان دولة على االست ٤٥الدولة المقدمة للخدمة وٕالى ردود 
وفر من ت جیدمن المستخدمین الذین یبلغون عن مستوى  باطرادالسنوي، أبدت المجموعة ارتیاحًا لمالحظة النسبة المرتفعة 

 SADISظام ل الثاني من نجیبث العلى  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة توقعاتمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة و 
). ونظرًا للتغییرات المزمع إدخالها على خدمات النظام في FTPوالخدمات المأمونة للنظام بواسطة بروتوكول نقل الملفات (

 )WAFS( بواسطة النظام العالمي لتنبؤات المنطقةلطبقات الجو العلیا  الشبكیةتحدیدًا وقف التنبؤات العالمیة تشمل المستقبل، و 

                                                           
 www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsgیمكن االطالع على التقریر الكامل على الموقع اإللكتروني:  ١

http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg
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 الرموز الشبكیة في هیئة بیانات WAFSنظام منتجات  في انتظار توفر، GRIB 1 WMOالرموز الشبكیة  هیئة بیانات في
GRIB 2 WMO ، محتوى منقح إعداد فضًال عن التغییرات األخرى ذات الطابع التحریري بشكل رئیسي، واتفقت المجموعة على

  ).١٨/٥(القرار  ٢٠١٣إرساله في دیسمبر المقرر  ٢٠١٣/٢٠١٤للفترة لكفاءة التشغیلیة للنظام بشأن الالستبیان السنوي 
والخدمات  SADIS جیل الثاني من نظامبث البیانات عبر الووافقت المجموعة، بما فیها االیاتا، على أن   ٤- ٣

استمرت في تلبیة المتطلبات التشغیلیة خالل الفترة قید االستعراض  )FTPالمأمونة للنظام بواسطة بروتوكول نقل الملفات (
  .للنظامالمجموعة اإلداریة السترداد التكالیف التابعة  أن تبلغ بذلك) وقررت ٢٠١٢/٢٠١٣(
، وستجري إحالة التعدیالت المقترحة إلى ٢٠١٣/٢٠١٤واستعرضت المجموعة حصیلة مخرجات النظام للفترة   ٥- ٣

  النظام في تلبیة المتطلبات التشغیلیة المتفق علیها. استمرارضمان لریة السترداد التكالیف المجموعة اإلدا
  SADISمحتوى بث المعلومات لنظام   - ٤
  معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة  ١- ٤
نظام تناولت المجموعة المسائل المتعلقة بعدم تنفیذ متطلبات معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة في إطار   ١- ١- ٤

SADIS وتحدیدًا عدم توفر بیانات برموز ،METAR/SPECI ) وتنبؤات المطارTAF وفي هذا الدول. بعض ) من مطارات
أن الدول مطالبة بتقدیم هذه المعلومات أو بد الجویة التشغیلیة للمستخدمین و بأهمیة معلومات األرصا أقّرت المجموعةالصدد، 

دلیل مستخدمي نظام ل األولأفرقة التخطیط التشغیلي للمطارات أو غیرها المحددة في الملحق  بواسطةا هوافقت على تقدیم
SADIS جمیع مخططات تبادل معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة  الحرص على أن تكوناتفقت المجموعة على ضرورة ، و

المدرجة في الملحق األرصاد الجویة التشغیلیة مع متطلبات معلومات  متسقةً  على الصعید اإلقلیمي في جمیع أقالیم اإلیكاو
، SADISوأن الدول التي ُصنفت معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة بأنها "غیر متوفرة" في نظام  ،من دلیل المستخدم األول

غیلیة ینبغي أن تضمن إنتاج هذه المعلومات بصورة ملّحة ونشرها من خالل مخططات تبادل معلومات األرصاد الجویة التش
  ).١٨/٨على الصعید اإلقلیمي (االستنتاج 

) من غیر أفرقة التخطیط TAFو METAR/SPECIمتطلبات معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة (وفیما یخص   ٢- ١- ٤
في هذا  . واتفقت المجموعةاإلیاتاالتشغیلي للمطارات، استعرضت المجموعة تنقیحًا للمتطلبات على أساس مقترح مقدم من 

على ضرورة التشاور مع الدول بشأن المتطلبات الجدیدة أو المعدلة وأن الدول التي أبلغت عن موافقتها على تقدیم هذه  الصدد
م مؤشرًا عن مدى ینبغي أن ُیطلب منها، في إطار التشاور، أن تقدأفرقة التخطیط التشغیلي للمطارات  خارج إطارالمعلومات 

  ).١٨/٩توفر هذه المعلومات لدیها (االستنتاج 
مستوى تنسیق معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة المقررة ضمن نظام  استمرار تحسنوالحظت المجموعة   ٣- ١- ٤

SADIS  وخدمة ملفات االنترنت للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة)WIFS (م. فقد لدلیل المستخد األولالملحق  مع متطلبات
 METAR/SPECIفي المائة لرموز  ٩٥مستوى من التنسیق یبلغ بیل المثال على س SADISنظام بلغت الدولة المقدمة لخدمات 

، WIFS اتبواسطة خدم SADIS. وفیما یتعلق بمستوى تنسیق معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة المتوفرة على نظام TAFو
لمعلومات  بیانات األوروبیةمجموعة إدارة الاتفقت المجموعة على أن تواصل الدول المعنیة المقدمة للخدمة، بالتنسیق مع 

األرصاد الجویة التشغیلیة األوروبیة، جهودها الرامیة إلى تنسیق معلومات األرصاد التشغیلیة المقررة وغیر المقررة إلى أقصى 
  ).١٨/١٠حد ممكن (االستنتاج 

المتدنیة على ذات النوعیة  المراقبةالتشغیلیة الجویة وأولت المجموعة االعتبار الالزم لتوفیر معلومات األرصاد   ٤- ١- ٤
النوعیة الجیدة على  التشغیلیة المراقبة ذات الجویة مشیدًة بوفرة معلومات األرصادخالل فترات انقطاع الخدمة،  SADISنظام 

وبإجراءات مراقبة جودة المعلومات ، نقل الملفات والخدمات المأمونة للنظام بواسطة بروتوكول SADISنظام لجیل الثاني من ا
. واتفقت المجموعة على ضرورة أن توفر الدول المقدمة SADIS، وفقًا لدلیل عملیات بوابة نظام SADISاسطة بوابة نظام بو 
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خالل ظروف  SADISعلى نظام  التشغیلیة المراقبة ذات النوعیة المتدنیة الجویة معلومات األرصاد SADISلخدمات نظام 
  ).١٨/١١القرار إلى حین استئناف الخدمات العادیة (الطوارئ، 

  )WAFSتنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة (  ٢- ٤
التي تقدمها المراكز العالمیة لتنبؤات  WAFSنظام مًا بالتغیرات المقبلة على تنبؤات أحاطت المجموعة عل  ١- ٢- ٤

. وتشمل هذه ٣/١١/٢٠١٣حیز التطبیق في الثالث على الملحق  ٧٦المنطقة، على نحو یتسق مع دخول التعدیل رقم 
 GRIB 1هیئة بیانات الرموز الشبكیة  فيالمقدمة  WAFSالتغییرات تحدیدًا وقف التنبؤات العالمیة لطبقات الجو العلیا في نظام 

WMO نظام ، في انتظار توفیر منتجاتWAFS  في هیئة بیانات الرموز الشبكیةGRIB 2 WMO ،تنبؤات نظام  وتوفر
WAFS  في هیئة بیانات الرموز الشبكیةGRIB 2 WMO  على مستوى الطیرانFL 410 وتوفر تنبؤات نظام ،WAFS  في هیئة

، وهي البیانات التي یمكن استخدامها الركامیةالمتعلقة بالجلید واالضطرابات والسحب  GRIB 2 WMOبیانات الرموز الشبكیة 
بث على  WAFSالمتصلة بتوفیر تنبؤات نظام  اآلثار. وفي ضوء هذه التطورات، حددت المجموعة ٧٦عملیًا وفقًا للتعدیل 

)، بما في ذلك التغییرات FTPوالخدمات المأمونة للنظام بواسطة بروتوكول نقل الملفات ( SADISلنظام  معلومات الجیل الثاني
  .FTPل الضروریة على هیكل ملفات الخدمات المأمونة للنظام بواسطة بروتوكو 

  )SADISتوزیع معلومات المالحة الجویة باألقمار الصناعیة ( تطویر  - ٥
مجموعة العمل المعنیة بنظام توزیع معلومات المالحة الجویة رات التكنولوجیة التابع لفریق التطو  تقریر  ١- ٥

  )SADISOPSG(  باألقمار الصناعیة
رصد كان مطالبًا ب SADISOPSGرات التكنولوجیة التابع لمجموعة عمل فریق التطو بأن المجموعة  ذّكرت  ١- ١- ٥

. والحظت المجموعة أن المسائل التي وتبلغ عنها وتقترح إجراءات بشأنها SADISالتي تؤثر على نظام التطورات التكنولوجیة 
  شملت ما یلي:تناولها الفریق منذ االجتماع اآلخر 

  ؛٢٠١٥التوصیات المتعلقة بتوفیر نظام لتوزیع المعلومات باألقمار الصناعیة بعد عام   أ)   
الشبكة الرقمیة للخدمات  عبر SADISنظام  الجیل الثاني من النسخ االحتیاطي لمعلومات ب) إجراء اختبارات  

  )؛ISDN(المتكاملة 
  ؛SADISلجیل الثاني من نظام ج)  صیانة الهیكل األساسي للجزء األرضي من ا  
عبر بوابة ) Coremet(لنظام تبادل الرسائل بشأن معلومات األرصاد الجویة  المدة منتصفتنفیذ تحدیثات   د)  

SADIS.  
وفیما یخص التوصیات المتعلقة بتوفیر نظام لتوزیع المعلومات باألقمار الصناعیة، وبعد النظر في تقریر   ٢- ١- ٥

المتاحة وما یرتبط بها من تكالیف وآثار على الدول/المستخدمین، وبمراعاة التطورات األخرى ذات مفصل بشأن الخیارات 
على  ٧٦الصلة بما فیها االستحداث الوشیك بتبادل معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة بصیغة رقمیة (في إطار التعدیل 

ال في یولیو یـعبة األرصاد الجویة المقرر عقده في مونتر الملحق الثالث)، اتفقت المجموعة على تقدیم توصیة إلى اجتماع ش
، ولكن حتى ٢٠١٥بعد عام ، SADIS، بشأن أهمیة توسیع نطاق البث باألقمار الصناعیة للجیل الثاني من نظام ٢٠١٤
  ).١٨/١٦فقط (االستنتاج  ٢٠١٩نوفمبر 

، SADISعلى الجیل الثاني من نظام  ISDNوفیما یخص استحداث اختبارات النسخ االحتیاطي بواسطة شبكة   ٣- ١- ٥
قد بدأت  SADISُطلب في االجتماع األخیر، أعربت المجموعة عن ارتیاحها لمعرفة أن الدول المقدمة لخدمات نظام  وفقًا لما
 SADISالعملیات عدة مرات لمنع انقطاع خدمات الجیل الثاني من نظام  أثناءاختبارات تكللت بالنجاح واسُتخدمت بالفعل 

. وفیما یتعلق بصیانة الهیكل األساسي للجزء األرضي من الجیل الثاني للنظام، أعربت المجموعة األساسیةل فترات العمل خال
وفقًا لما ُطلب في االجتماع  SMS-301ل حمایة من نوع تجهزت بمحوّ قد عن ارتیاحها لمعرفة أن الدول المقدمة لخدمات النظام 

  األخیر.
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المدة لنظام تبادل الرسائل بشأن معلومات األرصاد الجویة عبر بوابة  منتصفتحدیث  وفیما یتعلق بتنفیذ  ٤- ١- ٥
SADIS وباإلشارة إلى أن بوابة ،SADIS  تتیح على مدار الساعة وظائف استیعاب معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة
، وتسلیمًا بأن SADISاألساسي لنظام تها وتوزیعها على الدول/المستخدمین حول العالم من خالل الهیكل دومراقبة جو  وتجمیعها

 خدمات النقل الجويلنظام معالجة رسائل  المنافع الرئیسیة المتوقعة المرتبطة بتحدیث منتصف المدة تشمل قدرات موسعة
)AMHS ،(یلها وتوفیرها في هیئة بیانات رقمیة بلغتي معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة وتحو  واستیعابXML/GML ،
وتعزیز قدرات الرصد ومقارنة ومختلف التحسینات في القدرات، ، GRIB 2وٕاعادة توزیعها بهیئة رموز  WAFSاستیعاب تنبؤات و 

وتعزیز قدراته  SADISالبیانات، اتفقت المجموعة على أن الدولة المقدمة لخدمات النظام ینبغي أن تواصل تنفیذ متطلبات نظام 
 SADIS) عبر بوابة Coremetفي إطار تحدیث منتصف المدة لنظام تبادل الرسائل بشأن معلومات األرصاد الجویة (

  ).١٨/١٧(االستنتاج 
  بث معلومات األرصاد الجویة عبر األقمار الصناعیة  ٢- ٥
الرصد البدیلة للجیل الثاني من نظام  بیانات اطلعت المجموعة على تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ وصلة  ١- ٢- ٥

SADIS  لدى الجهة المقدمة لخدماتSADIS  (مكتب معلومات األرصاد الجویة في المملكة المتحدة) وبوابةSADIS  الخدمات)
ألقمار عبر ا SADISحركة الجویة في المملكة المتحدة)، وأحاطت علما بأن إشارة استقبال الجیل الثاني من نظام الوطنیة لل

 .SADISالصناعیة تؤدي إلى عدد كبیر من "اإلنذارات الكاذبة" بشأن بیانات ناقصة في مقر الدولة المقدمة لخدمات نظام 
واتفقت المجموعة في هذا الصدد على أن تواصل الدولة المقدمة لخدمات النظام تحریاتها لتحدید السبب الجذري على نحو یتیح 

  ).١٨/١٨وصلة البیانات الصاعدة والنازلة (االستنتاج  عبرتلبیة التزاماتها بالرصد 
  ) باالنترنتFTPبواسطة بروتوكول نقل الملفات ( SADISخدمات   ٣- ٥
نظرت المجموعة في تقریر مفصل عن زیادة سعة النطاق المخصص لخدمات النظام عبر بروتوكول نقل   ١- ٣- ٥

) وأخذت في SADISجهة المقدمة لخدمات االنترنت لنظام وال SADISالملفات (أي سعة النطاق بین الجهة المقدمة لخدمات 
)، التي أظهرت أن هناك أوقات FTPبواسطة بروتوكول نقل الملفات ( االعتبار االستخدام الیومي للخدمات المأمونة للنظام

مقدمة لخدمات ، واتفقت على أن الدولة الGRIBفي هیئة رموز  WAFSتوفر تنبؤات عندما ت"ذروة" واضحة في االستخدام 
SADIS  ینبغي أن تنفذ زیادة سعة النطاق المخصص لخدماتSADIS  المأمونة بواسطة بروتوكول نقل الملفات بتطبیق عملیة

  ).١٨/١٩"فصل دینامي" تتیح تخصیصًا أكثر إنصافًا للنطاق المتاح بین المستخدمین (االستنتاج 
 SADISعملیات تقییم برمجیات محطات عمل   ٤- ٥

واتفقت  SADISتحدیثًا للنسخة الرابعة من معاییر تقییم برمجیات محطات عمل  وأقّرت تعرضت المجموعةاس  ١- ٤- ٥
واالستنتاج  ١٨/٢٠القرار على تشجیع مقدمي هذه البرمجیات على تقییم برمجیاتهم وفقًا للنسخة الرابعة (المحدثة) من المعاییر (

١٨/٢١.(  
 SADISالتخطیط الطویل األمد لتنفیذ نظام   - ٦

، ٢٠١٨إلى عام  ٢٠١٤للفترة من عام  SADISصادقت المجموعة على خطة مختصرة طویلة األمد لنظام   ١- ٦
  ).١٨/٢٢(القرار  SADISاستنادًا إلى تحدیث من الدولة المقدمة لخدمات 

 SADISدلیل مستخدم نظام   - ٧

، المتاحة على الموقع االلكتروني SADISاستعرضت المجموعة وأقّرت النسخة الخامسة من دلیل مستخدم نظام   ١- ٧
، وحذف SADISالمتاحة على نظام  WAFS، وتناولت في جملة أمور تحسین تفاصیل تنبؤات SADISOPSGلمجموعة عمل 
الخدمات التقلیدیة لبروتوكول نقل الملفات (الذي تم وقفها)، وتقدیم توضیحات بشأن إتاحة الخدمات المأمونة اإلحاالت إلى 

 FTP) للمستخدمین المصرح لهم، ومعاییر االستخدام التشغیلي للخدمات المأمونة لبروتوكول FTPل نقل الملفات (لبروتوكو 
  ).١٨/٢٣(االستنتاج  WIFSو
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  امج عمل المستقبلبرن  - ٨
(القرار  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٣في برنامج عملها للفترة من عام  استعرضت المجموعة وحدثت النتائج المنشودة  ١- ٨

١٨/٢٤.(  
  مسائل أخرىأي   - ٩
  SADISالرسائل اإلداریة لنظام   ١-٩
) WAFSOPSG( مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقةل ٧/٨طت المجموعة علمًا باالستنتاج أحا  ١- ١- ٩

إلشعار المستخدمین  SADISالتي یستخدمها نظام تنقیح التعاریف المستخدمة في الرسائل اإلداریة الحاجة إلى واتفقت على 
ووثائق النظام أو التغییرات المدخلة على الخدمات المتعلقة بنظامي  مل التوجیهات الجدیدة أو المحدثةبأمور تش

WAFS/SADIS  نظام ). وباإلضافة إلى ذلك اتفقت المجموعة على أن تعزز الجهات المقدمة لخدمات١٨/٢٥(االستنتاج 
SADIS اإلداریة المتاحة على صفحة الرسائل اإلداریة التشغیلیة لنظام  ظامل النالعنصر التكمیلي لرسائSADISلضمان ، 

  ).١٨/٢٦(االستنتاج  FTPالمأمونة بواسطة بروتوكول  SADISوخدمات  SADISالجیل الثاني من نظام  عبرتوافرها المستمر 
  SADISاستمارة تسجیل المستخدم لنظام   ٢- ٩

لنقل  ، والتي تؤديSADISنظام في تسجیل الأخذت المجموعة في االعتبار النجاح الذي حققته مؤخرا استمارة   ١- ٢- ٩
  SADIS، واتفقت على أن تطبق الجهات المقدمة لخدمات FTPالمستخدمین إلى الخدمات المأمونة للنظام بواسطة بروتوكول 

على نحو یكفل أن یقدم جمیع المستخدمین،   SADISعلى النحو المناسب لتعزیز عملیة النفاذ المصّرح به لنظام استمارة معدلة 
نفسه وبصورة رسمیة إلى الدولة  بالهیكل، نفس المعلومات الدول المعنیةحال إقرار االستمارة من سلطات األرصاد الجویة لدى 

  ).١٨/٢٧ظ السجالت (االستنتاج من أجل تسهیل عملیة حف SADISالمقدمة لخدمات 
  عبر األقمار الصناعیة والخدمات القائمة على االنترنت WAFS أحكام اإلیكاو المتعلقة بُنظم تعمیم تنبؤات  ٣- ٩
عبر األقمار الصناعیة  WAFS تعمیم تنبؤاتنظرت المجموعة في مدى الحاجة إلى تعدیل اإلحاالت إلى نظم   ١- ٣- ٩

والخدمات القائمة على االنترنت أو توضیح هذه اإلحاالت في أحكام اإلیكاو، آخذة في االعتبار التطورات األخیرة مثل وقف 
شنطن بث معلومات الجیل الثاني من النظام العالمي لالتصاالت باألقمار الصناعیة من المركز العالمي لتنبؤات المنطقة في وا

لهذه المعلومات في تطبیقات المالحة الجویة الحساسة أو غیر الحساسة زمنیًا،  المخططاالستخدام ، وأقّرت ب٢٠١٢و منذ یولی
أحكام  باستعراض وتحدیث) WAFSOPSGمجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة (ضرورة أن تقوم  واتفقت على

  ).١٨/٢٨لجویة للمالحة الجویة الدولیة) (االستنتاج خدمات األرصاد ا –اإلیكاو (تحدیدًا الملحق الثالث 
  

  — انتهى —


