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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 )AIM( إدارة معلومات الطيرانإلى ) AIS( من خدمات معلومات الطيراناالنتقال  :من جدول األعمال ٣٩البند 

  الخطة االستراتيجية إلدارة معلومات الطيران 
  )كولومبيا منمقدمة ورقة (

  الموجز التنفيذي
السابعة والثالثين على تحديد أهمية تنفيذ االنتقال من خدمات معلومات  ةمساعدة الدور هذه إلىتهدف ورقة العمل 

تيجية إلدارة معلومات الطيران بما بتحديد خطة استرا ، في هذه الوثيقة،نقومالطيران إلى إدارة معلومات الطيران و
   .أكبر منفعة يحققها مستخدمو الطيران المدني توجيه يرمي إلى تحقيق ذلك الهدف، وهو ما قد يشكل صياغةيمكّن من 
عملية تيجية إلدارة معلومات الطيران والبدء في ايرجى من الجمعية العمومية أن تنظر في الخطة االستر: اإلجراء

  .قليمية لإليكاوالمكاتب اإل يجب أن تدعمهاان، والتي االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطير
 .Eهذه بالهدف االستراتيجي العمل ترتبط ورقة   :اإلستراتيجية ألهدافا

 .  يجب أن تمول الدول األعضاء التكاليف التشغيلية المتكبدة  اآلثار المالية

 Doc 8126, Aeronautical Information Services Manual  :المراجع
Annex 15 – Aeronautical Information 
Doc 9750, Global Air Navigation Plan 
Doc 9854, Global Air Traffic Management Operational Concept 
Roadmap for Transition from AIS to AIM 

 
 المقدمة - ١

إدارة الحركة الجوية بوضوح /قليمية الخاصة باالنتقال إلى االتصاالت والمالحة واالستطالعتحدد الخطط اإل ١- ١
 مأمونةة، ويق، ودقشاملة بواسطة قاعدة بيانات للطيران القائيتان إدارة معلومات الطيرالواردة في  كيفية تبادل المعلومات

من عرض معلومات الطيران وينطوي هذا الشكل . اة برمتهويجري استحداثها في الوقت الفعلي وتدعم خدمة المالحة الجوي
 .في اإلقليمخرائط الطيران /مات معلومات الطيرانخدجميع على ق يملموس وعمعلى إدخال تغيير وتوزيعها وتبادلها 

 قة وموثوقية وأمنما يخص دالثقة فيبناء األرضية باستخدام الحاسوب و/تقوم عملية تطبيق النظم الجويةو ٢- ١
 .الطيران خرائط/خدمات معلومات الطيرانونوعية معلومات الطيران في صياغة شروط جديدة وهامة فيما يتعلق بتوفير 
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وذلك بغرض تحديد تدريجيا اإلقليم  يفان إدارة معلومات الطيرعدت هذه االستراتيجية من أجل تطبيق ُأو ٣- ١
تلبية احتياجات المالحة في  لمن أج، اندارة معلومات الطيرومالئم إل يتسم بالقدرةلوضع نظام الشروط والمكونات الهامة 

من  اراحل لتحقيق االمتثال تدريجيحدد مسيا موهو إدارة الحركة الجوية، /مجال االتصاالت والمالحة واالستطالع
 . ، بما في ذلك إعداده، وتوفير موارده البشرية وتخطيط االستثمارات٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٨ امع

 التحليل - ٢

 القيود الحالية ١- ٢

التي يمكن " الثابتة"المعلومات الدائمة أما . تعتبر الوثائق المتكاملة لخدمة معلومات الطيران منتوجا كامال ١-١- ٢
، ذات صلة بالموضوعخالل فترة زمنية  ،فيمكن إدراجها" الدينامية"كولومبيا والتغييرات /ع عليها في دليل الطيراناالطال
 .ضافات المتعلقة بهاواإل) النوتام(عها بواسطة إعالنات الطيارين وتوزي

 ، فإن الفردية وطشرلامن فرز المعلومات وفقا لكل ال يتيح قدرا ) النوتام(نات الطيارين أن شكل إعالمع و ٢-١- ٢
وفي المستقبل، يجب أن . عملية اختيار يدوية هامة يتطلباستخراج المعلومات المدرجة في مجموعة متكاملة من بيانات 

ة للغاية، كي يتسنى للمستخدمين آليوسائل  استخدامإتاحة البنود الفردية المتعلقة بالبيانات، وذلك ب على" نتاجوحدة اإل" ساعدت
 .  المحددة مجتمعة، بغرض استرجاع المعلومات تالمعلوما استخراج

تسمح بنقل  التي ال، و)النوتام(األجل بواسطة إعالنات الطيارين قصيرة التغييرات ويتلقى المستخدمون  ٣-١- ٢
. ، والمرونة وحجم الرسائلهالقيود والحدود التنظيمية المفروضة على تطبيقلالرسوم البيانية، نظرا المعلومات المستفيضة أو 

كولومبيا بصيغتها /دليل الطيرانلإضافات  تخدام، توزع إشعارات المعلومات المستفيضة أو الرسوم البيانية باسكذاهو
الحاسوب، مثل قواعد بيانات إعالنات  معلومات الطيران باستخدام تطبيق تجهيزاالستمرار في وبالرغم من . المطبوعة
معلومات الطيران التي تتطلب من إعداد واستخدام مجموعات متكاملة  نقاط للمعامالت فيما يخص توجد، )النوتام(الطيارين 

 .اإلجراءات اليدوية مختلف أشكال

 .شروط سالمة معلومات الطيرانتلبية لضمان ضرورية  محوسبةالنظم الووعملية تحسين نوعية البيانات  ٤-١- ٢

 استراتيجية االنتقال إلى إدارة معلومات الطيران  - ٣

  النطاق  ١- ٣
 خرائط الطيران مثل منشورات /خدمات معلومات الطيرانها جميع مجاالت هذه الوثيقة وتطبيقستغطي   ١-١- ٣

ورسم خرائط في المطارات  خدمات معلومات الطيران توحدا، ومكتب إعالنات الطيارين وخدمات معلومات الطيران
خدمة  وحدات يران مثلبخدمات معلومات الطبشكل غير مباشر تي ترتبط الاألخرى  وحداتالمشاركة  إلى جانبالطيران، 

  .الحركة الجوية عموما واإلدارة العليا لخدمات المالحة الجوية
  اإلجراءات االستراتيجية  ٢- ٣
 .خرائط الطيران/في خدمات معلومات الطيراندارة الجودة منفذ ومرخص إلنظام وتحسين مستوى صيانة   ١-٢- ٣

ساسية والعادية للرحالت، ألاسمة والبيانات الحضمان مستويات سالمة ادارة معلومات الطيران التتوقع هذه االستراتيجية 
هذا النظام في الوقت الراهن  ذ، التي تتطلب تنفيذ وترخيص نظام كلي إلدارة الجودة؛ وينف(RAC 15)على النحو الوارد في 

عما قريب رخصوسي .  
عملية االنتقال إلى اعتماد الصيغة لتخطيط ال يجب .كولومبيا/نالطيرا دليللكترونية لاإلصيغة التخطيط وإعداد   ٢-٢- ٣

عملية االستبدال يجب أن أن فترة زمنية مناسبة، بالرغم من  لالتوصل إلى ذلك خالكولومبيا و/اإللكترونية لدليل الطيران
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في الوقت ا نلديو .وقت الحق معلومات الطيران في ات دورية علىتحديثإدخال ة، مع راهنر الصيغة الاكرعمل على تت
والتعديالت عليه وينبغي لنا أن نحصل عما قريب على المكون الالزم إلعداد  كولومبيا/دليل الطيران إلعدادأداة  الحالي

  . لكترونية من دليل الطيراناإلصيغة ال
ساعد ست ، بالنظر إلى أن إدارة معلومات الطيران)لنوتاما(إلعالنات الطيارين استعراض المفهوم الحالي   ٣-٢- ٣

ألن الصيغة الحالية ال  )النوتام(إعالنات الطيارين  مستقبلنبغي النظر في ي .الوصول التلقائي إلى قواعد البيانات على
ال يلبي حاليا الحاجة إلى سرعة ) النوتام(إعالنات الطيارين لوقت المخصص لنشر وتوزيع تسمح بتبادل البيانات الرقمية وا

وثيقة منشورة نفسها وسيجري  فيالبيانات  تجهيزوبفضل النظام الجديد، سيسمح ب. ل الطيرانن دليمطلوبة مالمعلومات ال
معلومات األرصاد الجوية /)النوتام(إعالنات الطيارين  ونقوم حاليا بتنفيذ أداة قواعد بيانات. تحديثها في الوقت الفعلي

  .باستخدام الحاسوب )النوتام(إعالنات الطيارين  ن أجل إعدادم التشغيلية
والعوائق في صيغة رقمية، وكذلك خرائط إلكترونية عن  إتاحة بيانات التضاريس رةدراسة وتخطيط وإدا  ٤-٢- ٣

الرأسية ودعم جميع مراحل الطيران، ال سيما  تضاريس والعوائقإتاحة بيانات ال يجب .الطيران وقواعد بيانات عن الخرائط
ر عليه اليوم بشأن العوائق توف، وفقا لتوصيات اإليكاو، المنشور الوحيد الذي نمادامالطيران،  عدبمرحلة الهبوط ومرحلة ما 

  .ال يكفي لتلبية االحتياجات المتزايدة لصناعة الطيران درجبالقرب من الم
تشمل . الجديدة متطلباتتحديد نطاق وطبيعة وأساليب تقديم معلومات الطيران مع مراعاة التعديالت وال  ٥-٢- ٣

كل شفي لة بخصوص العرض النظر في كيفية إدراج خرائط الطيران في بيانات رقمية إلى جانب المعلومات األساليب المعد
امجيات واالتصاالت الالسلكية أدوات زادت من سرعة وقد أتاحت التطورات في مجال المعدات الحاسوبية والبر. وصنص

لرسوم البيانية لتقديم يبغي األخذ علما باالستخدام المتزايد لو. ودقة المدخالت والمخرجات وتقديم البيانات المكانية الجغرافية
. العروض البيانيةوستحظى جميع المعلومات على متن الطائرة تقريبا بالدعم من الناحية اإللكترونية، مع أجهزة . البيانات

ام الحاسوب والخصائص الالزمة وهناك جانب جديد وهام يتمثل في تبادل معلومات الطيران أثناء الرحلة الجوية باستخد
وتقدم نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات المكانية أساسا لهذه األنشطة مع المنافع المتصلة بالدقة، . إلعداد ذلك

  .والموثوقية، والبيانات المستحدثة ونظم ضمان الجودة
يتحقق الوصول إلى معلومات . لطيرانة بمعلومات اذاتياإلحاطة التنويع وتوسيع نطاق سبل الوصول إلى   ٦-٢- ٣

شكل ، مع وجود مجموعة من معلومات الطيران في التصاالتا/خدمات معلومات الطيران وحدات أساسا من الطيران
لى المعلومات وال تسمح بإدخال وصول إوالتي ال تستفيد من مرونة ال ،مطبوع، ورقمي وإلكتروني بالنسبة لكل رحلة

ة ذاتيوينبغي أن يتاح لطاقم القيادة خيارات مثل إنشاء محطات اإلحاطة ال. تلك المعلومات في الوقت الفعلي تحديثات على
  .  مراحل الرحلةكل في المطارات التي ستسمح بالوصول إلى المعلومات في عين الموقع خالل 

ع التدريب على الخدمة التقليدية تخطيط وإجراء التدريب لالنتقال إلى إدارة معلومات الطيران بالموازاة م  ٧-٢- ٣
تنفيذ التدريب في مركز الدراسات بشأن الطيران، واالنتقال من التدريب في  ،عندما يعمالن معاً لخدمات معلومات الطيران

  .إدارة معلومات الطيرانالتدريب في مجال مجال خدمات معلومات الطيران إلى 
وتطبيق دراسة المتطلبات الالزمة لتعيين إجازات موظفي خدمات معلومات الطيران وإجراء منح للترويج ا  ٨-٢- ٣

باتباع ستجري عملية االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران خالل فترة زمنية  . موظفين جدد
دمين موجودة بالموازاة مع ذلك، إلى حين إشراك الموظفين القاالجراءات اإلعمليات، والمستقبلية، والحالية والعمل الساليب أ

رائط خ/وفي السنوات المقبلة، ستحتاج خدمات معلومات الطيران. المعلومات اليومية المفصلة بطريقة تقليدية وفيرفي ت
. جددموظفين تعيين ا عند راعاتهمالطيران إلى تدريب الموظفين الحاليين واعتماد الشروط الجديدة للمهارات التي يجب 

إدارة معلومات الطيران لدعم الموظفين المدربين ويجب تطبيق هذه المنهجية على شروط  خصائصويجب إعداد مشروع 
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تواصل التخصص في مجال الخدمة التقليدية يوهكذا، سيجري العمل بشأن ضمان الجودة وس .تعيين المهارات في المستقبل
ط التدريب في مجال تطبيق إدارة سيجري أيضا تخطيو. بشكل متوازإلدارة معلومات الطيران بينما سيعمل النظامان 

واالنتقال إليها، ودراسة وتطبيق الشروط الجديدة الخاصة بتعيين موظفي خدمات معلومات  معلومات الطيران
، والترويج لإلجازات أو الوسائل الرسمية األخرى لتقييم موظفي خدمات معلومات الطيران الطيرانرائط خ/الطيران

  .والموافقة عليهم
في بيئة إدارة معلومات الطيران والتخطيط  خرائط الطيران/خدمات معلومات الطيرانبتحديد هيكل خاص   ٩-٢- ٣

ينبغي دراسة تغيير العقلية وأساليب العمل  .إلقامة روابط مع المجاالت األخرى للمتخصصين ضمن إدارة الحركة الجوية
وبطريقة تضمن إجراء عملية  اوكذلك تخطيطها وتنفيذها تدريجي انإدارة معلومات الطيرلجهات المعنية بخدمة الزمة لال

على  انإدارة معلومات الطيرو خدمات معلومات الطيران االنتقال بشكل متناسق وفعال، بما في ذلك الفترة التي تتواجد فيها
  .نحو متزامن

حل  نبغيسي .العملياتالمتعلقة بة لداتحديد وحل القضايا القانونية والمالية بشأن البيانات األصلية والمتب  ١٠-٢- ٣
تبادل لالمتعلقة بااللتزامات داخل بيئة  بملكية المعلومات، والمراقبة، والجوان( ةالمشكالت مثل المشكالت القانوني

المعلومات عن التكلفة والمنافع المتصلة (التجارية ؛ و)الجوانب التنظيمية بشأن المعلومات المتبادلة( ةوالمؤسسي ؛)المعلومات
شخاص ألاآلليات التنظيمية، والوثائق، ومسؤوليات جميع ا( ةوالتنظيمي؛ )، والنتائج المالية عموماة استرداد البياناتبها، وتكلف

  ).الذين يتناولون المعلومات
وذج المفاهيمي لمعلومات الطيران من أجل اعتماد قاعدة توسيع نطاق نموذج تبادل معلومات الطيران والنم  ١١-٢- ٣

معلومات الطيران من مصادر عديدة والحفاظ عليها في شبكة قواعد البيانات  سيحصل على .ي جميع أنحاء العالمبيانات ف
. لمعلومات الطيران وضع نموذج موحد لمعلومات الطيران ىإعداد قواعد بيانات ونظم أخريتطلب و .العالمية الموزعة

؛ نموذج تبادل معلومات الطيرانفي وقت الحق  وُأعد ات الطيرانالنموذج المفاهيمي لمعلوم وتوجد بالفعل نسخة أولية عن
، بغض النظر عن الهيكل أو اللغة، وكذلك لتمكين االتصال مع .وكالهما ضروري إلتاحة المعلومات في أي قاعدة بيانات

  .البيانات األخرى واعدق
شرط تحقيق األهداف، وتوجيهها بواسطة  تحديد الحاجة إلى تعديل القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو، مثل  ١٢-٢- ٣

نموذج تبادل معلومات /لنموذج المفاهيمي لمعلومات الطيرانلحديد وصيانة والتحسين التدريجي تيعتبر . آلية اإليكاو
ومن المهم بذل الجهود كي ان إدارة معلومات الطير إلى .لومات الطيرانخدمات معأداة حاسمة في االنتقال من الطيران 

الالزمة الفئات اإلضافية للمعلومات المحددة العمل أيضا ويجب أن يراعي . البيانات دا لتبادلحتعتمد اإليكاو نموذجا مو
  .في المستقبل ة نظام إدارة الحركة الجويةملخد
المجال الجوي بمرونة إتاحة مفهوم يقتضي استخدام  .المدنية والعسكرية مة بين الجوانبءتخطيط الموا  ١٣-٢- ٣

وال تزال الجوانب . ومتطابقة لتبادل المعلوماتالجوي الذين لديهم نظم مشتركة معلومات الطيران لجميع مستخدمي المجال 
بين أنماط المستخدمين ضمان التشغيل البيني لدة الدولة، غير أنه البد من تحديد اإلجراءات الالزمة اتخضع لسيالعسكرية 

  .والنظم األتوماتية
  االستنتاج  - ٤
ذه، بغرض الموافقة عليها وأن تضع جدوال زمنيا لألعمال نوصي بأن تدرس الجمعية العمومية ورقة العمل ه  ١- ٤

كجزء من الخطة العالمية للمالحة  انإدارة معلومات الطيرإلى  خدمات معلومات الطيرانمن أجل تحقيق االنتقال من 
 .الجوية

  ـ ىـانته ـ


