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 .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة

 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  تقرير اللجنة الفنية
  عن

  من جدول األعمال ٣٩البند 
  

  )الفنيةمقدم من رئيس اللجنة (

  .٣٩وافقت اللجنة الفنية على التقرير المرفق بشأن البند 
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  ات الطيران معلوم إدارة إلى الطيرانمعلومات االنتقال من خدمات   :من جدول األعمال ٣٩البند رقم 

، المقدمة من المجلس، بشأن التطور نحو إدارة معلومات A37-WP/46 ة العملفي ورقنظرت اللجنة   ١- ٣٩
وتطوره نحو نهج المعلومات  التقليدي لتقديمنهج االنتقال من الالحاجة إلى استمرار على وأكدت الورقة من جديد . الطيران

 ةرئيسي أداة تمكينعنصر أساسي وتم تحديده على أنه ي ذاللموجهة نحو النظم، وا إدارة المعلومات الذي يركز على البيانات
في االنتقال إلى إدارة االيكاو التقدم الذي أحرزته يجاز إالورقة ب أوضحتو. لنظام إدارة حركة الطيران في المستقبل

بواسطة أحكام و، ٢٠٠٦في عام  المنعقدالطيران معلومات الطيران، بتناول توصيات المؤتمر العالمي لخدمات معلومات 
   .ممت للنهوض باإلطار العالمي المطلوب لتنفيذ إدارة معلومات الطيرانوالمواد اإلرشادية التي ص حقالمال
التي قدمتها بلجيكا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه،  ،A37-WP/94ورقة العمل أبرزت   ٢- ٣٩

المالحة الجوية األوروبي، والمنظمة األوروبية لسالمة الطيران المدني مر والدول األخرى األعضاء في مؤت
ورحبت بالدور القيادي الذي تقوم  ،الطيراننفيذ إدارة معلومات وت، التقدم المحرز نحو التطور االستراتيجي )يوروكنترول(

بين خدمات ر سطح بيني عالمي محسن واقترحت الورقة اتخاذ تدابير مركزة على تطوي . الدولي لطيران المدنيبه منظمة ا
وتقرير مدى  ،رقمية) NOTAM( الطيارين إعالنات ألغراض الطيران، واعتماداألرصاد الجوية و الطيرانمعلومات 

خدمات ـ  ١٥وتوسيع نطاق الملحق  نوعية البيانات بغية استعمالها على نطاق عالمي،خاصة بمعينة  قواعدمالءمة 
وثائق معينة لاليكاو بصورة الكترونية  إعدادو ليمتد الى سلسلة إدارة معلومات الطيران برمتها،معلومات الطيران 

  . الطيرانإدارة معلومات /ألغراض الطيراناألرصاد الجوية شعبة الجتماع التحضير و
ستراتيجية المعرفة بأنها التي تناقش سلسلة من اإلجراءات اال، A37-WP/159ورقة العمل قدمت كولومبيا   ٣- ٣٩

هذا االنتقال في سياق وتوجيه  ،الطيرانإلى إدارة معلومات الطيران ذات أهمية للمبادرة باالنتقال من خدمات معلومات 
االنتقال إلى  على لمساعدة الدول ،سيما مكاتبها اإلقليمية وطلبت الورقة تأييد االيكاو ال . للمالحة الجويةالخطة العالمية 

 خريطةكانت متسقة مع  WP/59المطلوبة في ورقة العمل ستراتيجية والحظ االجتماع أن الخطة اال. إدارة معلومات الطيران
  .الطيرانإلى إدارة معلومات الطيران كاو لالنتقال من خدمات معلومات طريق االي

تُعنى ببيانات  ،A37-WP/157 ،الورقة األولى. ورقتين قدمتهما جمهورية كوريااستعرضت اللجنة   ٤- ٣٩
االتساق العالمي  مساعدة الدول وتوفيرلالمواد اإلرشادية  قيام االيكاو بإعدادالتضاريس والعوائق االلكترونية، وأكدت أهمية 

والتي خطة تنفيذ إدارة معلومات الطيران التي وضعتها جمهورية كوريا  A37-WP/220ورقة العمل وتصف . في التنفيذ
طريق  لخريطةمن خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران وفقا  بسالسةتشمل بنود إجراءات لالنتقال 

  .االيكاو يجب أن تضع نماذج معززة لبنود اإلجراءات الوارد وصفها في الورقة وخلصت الورقة إلى القول إن. االيكاو
التقدم الذي أحرزته نحو إدارة معلومات الطيران  A37-WP/121ورقة العمل في الواليات المتحدة تصف   ٥- ٣٩

من خدمات معلومات الطيران طريق االيكاو لالنتقال  خريطةؤيد يي ذم النقل الجوي، الاالتي يطمح إليها الجيل القادم من نظ
واقترحت . والحظت الورقة الدور القيادي لاليكاو والتحديات التي يواجهها من حيث الموارد . إلى إدارة معلومات الطيران

 — ١٥الواردة في الملحق  القواعد والتوصياتوتحديث  ةالرقمي إلعالنات الطيارينالورقة التشجيع على االعتماد العالمي 
لعام  إدارة معلومات الطيران/الطيران األرصاد الجوية ألغراضفي وقت مناسب الجتماع شعبة ، مات الطيرانخدمات معلو

  .ع وأهدافه ومضمونه في موعد مبكر، ونشر مقاصد االجتما٢٠٠٤
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أن ينبغي عن وجهة نظرها القائلة إنه ، A37-WP/119ورقة العمل أعربت فنزويال، في معرض تقديمها ل  ٦- ٣٩
 . بين الدول التشغيل المشتركلضمان إمكانية  إدارة معلومات الطيرانبواسطة االنتقال إلى بنفس السرعة ول تتقدم الد

من خدمات معلومات للمرحلة الثانية من خريطة طريق االيكاو لالنتقال وقدمت الورقة توصيات للتنفيذ الناجح والمالئم 
أن تواصل مساعدة الدول بزيادة تعريف نظام إدارة البيانات او ينبغي االيكالطيران إلى إدارة معلومات الطيران، وقالت إن 

  . تقديم مزيد من اإلرشادات عن طريق
، والدعم الالزم قواعد والتوصياتفي توفير التوجيه االستراتيجي، والبدور ريادي االيكاو أيدت اللجنة قيام   ٧- ٣٩

لالنتقال  ،مشترك بين الدولال لتشغيلوقابل  عالميا وير نظام متسقكأساس لتطالطيران النتقال إلى إدارة معلومات ل ،للتنفيذ
 والحظت اللجنة التقدم المحرز في االنتقال إلى نظام إدارة المعلومات وإسهامات الدول ولكنها.  إلى إدارة معلومات الطيران

واعترفت أيضا بأن برنامج عمل   .المنظمة في تيسير هذا التغيير االتي تواجهالمرتبطة بالموارد الحظت أيضا التحديات 
تتسق إلى حد كبير جدا مع  خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران لالنتقال من االيكاو وخريطة طريقها

ألرصاد الجوية ألغراض اواعترفت أيضا بالحاجة إلى اجتماع لشعبة   .الورقةهذه في  ةالمقترحالمستقبلية أنشطة العمل 
أكدت وباإلضافة إلى ذلك،  . االجتماعلذلك  بعناية، والتحضير ٢٠١٤  في عاميعقد ة معلومات الطيران إدار/الطيران

على زيادة تواتر االجتماعات بين إدارة االيكاو اللجنة ت عجوشَ ،ضرورة تقديم مواد إرشادية مستحدثة لدعم االنتقال
  .وفريق دراسة طرق التحقيق في الحوادثالطيران معلومات 

 تشغيل الطائرات وكاالت عالمات تمييزالوثيقة  (Doc 7910) رموز المواقع الوثيقة بعنوان الحظت اللجنة أن  ٨- ٣٩
اآلن بصورة الكترونية وأن االيكاو سوف تنشر نصوصا الكترونية  متاحة (Doc 8585)الطيران وخدمات سلطات  يقةثوالو

  . الثاني عشر المقترحالحة الجوية الم، في وقت مناسب لمؤتمر ٢٠١٢  لهذه البيانات في عام
 ، وقدمت أسكناWP/161 وقدمت المملكة العربية السعودية ورقة العمل ،WP/96 العملقدمت الهند ورقة   ٩- ٣٩

  .WP/158 العملورقة 

  — انتهى —


