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  السابعة والثالثونلدورة ا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

 (AIM)إلى إدارة معلومات الطيران  (AIS)االنتقال من خدمات معلومات الطيران :  من جدول األعمال ٣٩البند 

 التطور نحو إدارة معلومات الطيران

  )مجلس اإليكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
للدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية الحاجة إلى التطور االستراتيجي نحو إدارة أبرزت اللجنة الفنية 

معلومات الطيران وأقرت بالحاجة إلى وضع استراتيجية لإليكاو لالنتقال إلى إدارة معلومات الطيران بما يكفل 
عالمية قابلة للتشغيل ورقمية  إتاحة معلومات الطيران ألي مستخدم من مستخدمي إدارة الحركة الجوية داخل بيئة

وتوضح هذه الورقة التقدم الذي أحرزته اإليكاو في االنتقال نحو إدارة معلومات الطيران من خالل معالجة . بالكامل
واعتمادا على إدخال تعديالت  ٢٠٠٦التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي بشأن خدمات معلومات الطيران لعام 

  .رمي إلى تطوير اإلطار العالمي المطلوب لتنفيذ إدارة معلومات الطيرانت ١٥و  ٤على الملحقين 
تدعى الجمعية العمومية إلى الموافقة على أنه ينبغي لإليكاو أن تحافظ على أداء دور ريادي في تقديم   :اإلجراء

رة معلومات وتنفيذ الدعم المطلوب لالنتقال إلى إداوالتوصيات التوجيه االستراتيجي، والقواعد القياسية 
  .الطيران كأساس لتطوير نظام عالمي متناسق وقابل للتشغيل البيني في مجال إدارة معلومات الطيران

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .Dستراتيجي إلورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف ا

  .٢٠١٣-٢٠١١ للفترة تُدرج موارد األنشطة الواردة في هذه الورقة في الميزانية المقترحة  :اآلثار المالية

 Doc 9899, A36-TE, paragraph 31:17  :المراجع
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 المقدمة -١

اعتُبر االنتقال من النهج التقليدي لتقديم معلومات الطيران بالتركيز على المنتوج إلى نهـج إدارة المعلومـات    ١-١
الحركة الجوية في المسـتقبل   القائم على البيانات والموجه نحو النظم مكونا أساسيا وأداة تمكينية رئيسية لوضع نظام إلدارة

وهناك إقرار بأنه للوفاء بالمتطلبات الجديدة الناشـئة  . يستجيب لرؤية مفهوم االيكاو التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية
، يجب تحويل خدمات معلومات الطيـران إلـى   )Doc 9854" (المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية " من الوثيقة

إدارة معلومات الطيـران  وفي إطار إدارة المعلومات على مستوى النظام، ال بد من . دارة معلومات الطيرانم أوسع إلمفهو
صنع القرار، والمالحة القائمة على األداء، وقابليـة التشـغيل    عدة أمور من ضمنهالدعم المتطلبات المتطورة للتعاون على 

 .دل المعلومات التي تركز على الشبكة، واالستفادة من تحسين قدرات الطائراتالبيني لنظام إدارة معلومات الطيران، وتبا

التقدم المحرز في توصيات المؤتمر العالمي بشأن  -٢
 ٢٠٠٦لعام  معلومات الطيران خدمات

عشـر توصـيات موجهـة     ٢٠٠٦أصدر المؤتمر العالمي بشأن خدمات معلومات الطيران المنعقد في عام  ١-٢
وأقرت اللجنة الفنية للدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بحاجـة  . )A36-WP/51قة العمل انظر ور(لإليكاو والدول 

وقد تناولـت األمانـة العامـة هـذه     . األمانة العامة إلى دعم توصيات المؤتمر وكذلك الحاجة إلى تعزيز التنسيق والشفافية
. ٢٠٠٨الذي أنشئ في عـام   معلومات الطيران ن وخدماتمعلومات الطيراالمسائل بمساعدة فريق الدراسة المعني بإدارة 

ـ التقدم الكبير المحرز في اإلجراء الذي دعت إلى اتخاذه هذه التوصيات ) ألف(ويبرز التذييل  ه يجـري اآلن  ويشير إلى أن
  .التخطيط الجتماع الشعبة

 غييرات على أحكام اإليكاوالت -٣

 انظر الكتـابين ( ١٥على الملحق ) ٣٦(والتعديل رقم  ٤ على الملحق) ٥٦(اعتمد مجلس اإليكاو التعديل رقم  ١-٣
AN 9/1-10/19  وAN 2/2-10-18.(  االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى  خريطة الطريق بشأنوتتطابق التعديالت مع

واسـطة  ب وتساهم في وضع أساس إلدارة معلومات الطيران ))ألف(من التذييل  ٢انظر التوصية ( إدارة معلومات الطيران
 :ما يلي

إضافة أحكام إلدارة الجودة؛ وللمساعدة على التنفيذ، يجري إعداد نسخة جديدة من دليـل نظـام إدارة     ) أ
 ؛  ٢٠١١الجودة، ويتوقع إتاحتها في النصف األول من عام 

إضافة بنود تمكينية الستخدام تبادل البيانات الرقمية؛ وللمساعدة على التنفيذ، يجري إعداد إرشـادات،    ) ب
 ؛٢٠١١وقع إتاحتها في النصف األول من عام ويت

  تنقيح األحكام المرتبطة باإلحاطة اآللية ما قبل الطيران؛  )ج
  ؛)النوتام(تحسين مستوى شكل إعالنات الطيارين   )د
إدخال تعديل لتعزيز االلتزام بتنظيم ومراقبة معلومات الطيران، ال سيما عند تقديم المعلومات في شكل   )ه

  إلكتروني؛
إضافة أحكام جديدة خاصة بدليل الطيران اإللكتروني؛ وللمساعدة على التنفيذ، يجري إعداد اإلرشادات   )و

، ويتوقع إتاحتها في النصف األول من عام )Doc 8126( "خدمات معلومات الطيراندليل "إلدراجها في 
  ؛٢٠١١ عام
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  .إضافة أحكام ترتبط باستخدام اإلنترنت لتوفير معلومات الطيران  )ز

، ٢٠١٣اعتمـاده فـي عـام     والمزمع، تقدما ١٥على الملحق ) ٣٧(رقم المقبل ويحرز العمل بشأن التعديل   ٢-٣
ه فـي  المزمع اعتماد ١٥على الملحق ) ٣٨(رقم  أما التعديل. خدمات معلومات الطيران عن المنتجات الرقميةبغرض فصل 

  .لى المستوى العالميع معلومات الطيرانق تنفيذ إدارة ـتوقع أن يطبيف ٢٠١٦عام 

  الملخص  -٤
عملية االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران محفوفة بالتحديات في سياق عالمي   ١-٤

. إلى إدارة معلومات الطيران عملية االنتقالالتي تواجه تحديات يجري اآلن التصدي للوغير أن هناك تقدم محرز، . متناسق
وير نظام عالمي متناسق وقابل فيذ استراتيجيات إدارة معلومات الطيران ونظمها وقدراتها أساسا حاسما لتطويشكل تطور وتن

وحددت اإليكاو األولوية لهذا العمل وتلتزم بالحفاظ على أداء دور ريادي . للتشغيل البيني في مجال إدارة معلومات الطيران
 . في هذا االنتقال الهام

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  ذييلالت
التقدم المحرز في توصيات المؤتمر العالمي بشأن خدمات 

  ٢٠٠٦معلومات الطيران لعام 

عشر توصيات موجهة لإليكـاو والـدول    ٢٠٠٦أصدر المؤتمر العالمي بشأن خدمات معلومات الطيران الذي انعقد في عام 
  .حقللمساعدة على تطوير مفهوم إدارة الحركة الجوية وتنفيذ التغييرات في وقت ال

  ١التوصية 
بوصـفهما   (AICM/AIXM) نموذج تبادل معلومات الطيـران /ينبغي لإليكاو أن تعتمد نموذج مفهوم معلومات الطيران

إعداد وسائل االمتثال المالئمـة  النموذج القياسي لمفهوم معلومات الطيران والنموذج القياسي لتبادل معلومات الطيران؛ و
 .وتكوين آليات عالمية إلدارة وتطوير هذين النموذجين

أحد األحكام التي تساعد على تبـادل البيانـات    خدمات معلومات الطيران – ١٥على الملحق ) ٣٦(يشمل التعديل رقم 
نموذج تبادل معلومات الطيران فيجـري  أما المواد اإلرشادية التي تستند إلى نموذج مفهوم معلومات الطيران و. الرقمية

 .)Doc 8126(" دليل خدمات معلومات الطيران"إعدادها إلدراجها في الوثيقة 

  ٢التوصية 
ومتطلبات األداء المقترنة به وأن تضع خريطة الطريـق بشـأن    معلومات الطيرانينبغي لإليكاو أن تطور مفهوم إدارة 

  .على المستوى العالميإلى إدارة معلومات الطيران  ومات الطيرانتخطيط وإدارة وتسهيل التحول من خدمات معل
بمساعدة  خريطة الطريق بشأن االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيرانأعدت األمانة العامة 

لتوجيهات الـواردة  وتتناول باستفاضة أكثر ا. معلومات الطيران ادارةمعلومات الطيران و خدماتفريق الدراسة المعني ب
لالنتقال من خدمات معلومات الطيران إلـى إدارة معلومـات   ) Doc 9750( "الخطة العالمية للمالحة الجوية"  في الوثيقة
  . ويجري اآلن تكثيف العمل بشأن تطور مفهوم إدارة معلومات الطيران. الطيران

  ٣التوصية 
وفقا لتوصية المؤتمر الحادي عشـر للمالحـة    ١٥و  ٤ين ينبغي لإليكاو أن تشرع في إجراء استعراض عاجل للملحق

 .الجوية

للمساعدة على تبادل البيانات الرقمية، ودليل الطيران اإللكتروني، والبيانات  ١٥أعدت اإليكاو األحكام الخاصة بالملحق 
ـ   ٤فـي الملحـق   وتعمل اإليكاو على تحديث األحكـام  . والعوائق اإللكترونية المتعلقة بالتضاريس ام المرتبطـة بالنظ

  .اإللكتروني لعرض الخرائط
  ٤التوصية 

ينبغي لإليكاو أن تدرج األنشطة االنتقالية في الخطة العالمية للمالحة الجوية بما يكفل تطوير قدرات خدمات معلومـات  
  .اإليكاو على نطاق واسعإدارة معلومات الطيران في كل أقاليم /الطيران

ة الجوية إلدراج مبادرة الخطة العالمية المرتبطة بتقديم معلومات الطيران وتطـوير  جرى تعديل الخطة العالمية للمالح
  .قدرات إدارة معلومات الطيران

  ٥التوصية 
والمؤسسية بما في ذلك المسائل المقترنة بتوسيع نطـاق   ةتعالج، على وجه االستعجال، المسائل القانوني ينبغي لإليكاو أن

ان إلى إدارة معلومات الطيران، التي قد تعوق اعتماد وتنفيذ نظـام إدارة معلومـات   الخدمة من خدمات معلومات الطير
  .الطيران
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، وذلـك بهـدف   ٤/٦/٢٠٠٨إلى  ٢في الفترة من عن تشغيل شبكة المعلومات المحورية  ةالعالميالندوة نظمت اإليكاو 
ة والملكية الفكرية المرتبطة بإدارة المعلومـات  القانونية التي تشمل الجوانب التنظيمية والماليالمؤسسية ومعالجة المسائل 

ولوحظ أن العديد من هذه المسائل، السيما فيما يخص حقوق التأليف والنشـر والمسـؤولية تنـدرج    . النظام على صعيد
غير أنه فيما يخص استرداد التكاليف والعالقة مع مقدمي بيانات األطـراف  . ضمن الوالية القضائية للدول كل على حدة

  .الثة فيجري النظر فيهاالث
  ٦التوصية 

في أي نشاط ييسر االنتقال من خدمات معلومـات   بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، أن تدعم اإليكاو ينبغي للدول،
  .الطيران إلى إدارة معلومات الطيران

أضف إلى . لإليكاو لمدة سنتينحظيت األمانة العامة بدعم مباشر في شكل انتداب خبير للعمل في إدارة المالحة الجوية 
فريق الدراسـة المعنـي   ذلك أن دوال ومنظمات دولية عديدة تساهم حاليا في العمل من خالل دعم مشاركة الخبراء في 

   .معلومات الطيران ادارةمعلومات الطيران و خدماتب
  ٧التوصية 

الراهنة والمستقبلية، ينبغي للـدول أن تعطـي    الطيران في نظم إدارة الحركة الجوية إدراكا للطبيعة الحساسة لمعلومات
ونظم إدارة الجودة وينبغي، (WGS-84)  ٨٤-أولوية عالية لتنفيذ القواعد القياسية الراهنة مثل النظام الجيوديسي العالمي

  .و من المنظمات الدولية المختصة لتنفيذ ذلكإذا دعت الضرورة، أن تطلب المساعدة من اإليكاو أ
أن أول  خريطة الطريق بشأن االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيـران في أوضحت االيكاو 

وفـي  . مرحلة حاسمة في عملية االنتقال هي االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الحالية والتعديالت عندما تصبح سارية
االت عدم االمتثال وإبراز حاجة الدول إلى االسـتعداد  هذا الصدد، عملت المكاتب اإلقليمية لإليكاو بنشاط في تحديد مج
  .لتنفيذ النظام اآللي من أجل االنتقال إلى إدارة معلومات الطيران

  ٨التوصية 
إدراكا للبعد االجتماعي المرتبط بهذا التغيير، ينبغي لإليكاو، بالعمل مع الدول والمنظمات الدوليـة، أن تحـدد بيانـات    

رة معلومات الطيران، وأن تحدد المهارات ومستويات الكفـاءة المالئمـة، وأن تعـدل المـواد     الموظفين المطلوبين إلدا
 الطيـران  اإلرشادية الراهنة، وأن تضع إرشادات ومواد تدريب جديدة لمساعدة الدول ومنظمـات خـدمات معلومـات   

  .األخرى في مرحلة االنتقال
معلومات الطيران الذي سيحقق المواءمة بين إطار الكفاءات  تعكف األمانة العامة على إعداد دليل للتدريب على خدمات

والتصـنيف المشـترك   ) PANS-TRG, Doc 9868(" التدريب -إجراءات خدمات المالحة الجوية  "لوثيقة الوارد في ا
ير والمبادئ التوجيهية لتطو المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجويةلموظفي خدمات معلومات الطيران الذي وضعته 

   .٢٠١٠ويتوقع إنجاز المسودة األولى في عام . التدريب في مجال خدمات معلومات الطيران
  ٩التوصية 

  .أن تشجع على توفير إمكانية االطالع المفتوح على المعلومات ينبغي لإليكاو
بحقـوق التـأليف    أقامت األمانة العامة حوارا مع الدول، والجهات المعنية بصناعة الطيران لدراسة المسائل المتعلقـة 

  .لتي تحول دون االطالع المفتوح على المعلوماتاوالنشر والعالمات التجارية للحد من العراقيل 
  ١٠التوصية 

  .أن تدرس كيفية إنشاء منتدى عالمي كمسألة ذات أولوية ينبغي لإليكاو
طة بتطور وتنفيـذ إدارة معلومـات   تعمل اإليكاو اآلن على التخطيط لعقد اجتماع الشعبة والذي سيتناول المسائل المرتب

  .الطيران
  ـ انتهـى ـ


