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   والثالثونالسادسةلدورة ا —الجمعية العمومية 
  فنيةلجنة اللا

  دارة الحركة الجوية القائم على األداءإلالتطور المستمر في النظام العالمي :  من جدول األعمال ٣١البند 

  - االنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران
 طيرانال وماتلاالستراتيجي إلدارة مع التطور

  ،١البرتغال نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءورقة مقدمة من (
  )منظمة يوروكنترولمن  و٢األوروبية للطيران المدنياللجنة عضاء في األخرى األدول ومن ال

  الملخص التنفيذي
 (AIM)مات الطيران  إدارة معلو نظامستراتيجي نحو استخدامالخطوط العامة لضرورة التحول االعرض هذه الورقة ت

 والدعم العام ،تحقق حتى اآلني لتقدم الذل تتضمن الورقة وصفاو  .مفهوم إدارة معلومات الطيرانالذي يقوم على أساس 
 وتعرض التوصيات ،٢٠٠٦ شهر يونيو سنة يانعقد في  لخدمات معلومات الطيران الذيالمؤتمر العالمأعرب عنه  يالذ

  .دعم جميع مراحل الرحالت الجوية، بما ي معلومات الطيرانبالكفاءة إلدارةيتسم  هيكل موحد ضعالالزمة لو
  :ييرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يل: اإلجراء

  . معلومات الطيرانإدارة مجال فيالتقدم المحرز ب و تحيط علما بمحتويات هذه الورقةأن  )أ
 .العالميمات الطيران على المستوى  معلو إدارةمفهوم وتنفيذ إستراتيجية و اعتمادأن تدعم )ب
 العالمي المؤتمر  التي أصدرها٣ الواردة في الفقرة  التوصياتإزاءجراءات إ يتخذ أن تحث المجلس على أن  )ج

  .لخدمات معلومات الطيران

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  ".يرانتعزيز كفاءة عمليات الط — الكفاءة"D  ستراتيجي إلبالهدف اورقة العمل هذه مرتبطة 

  .تنطبقال   :اآلثار المالية
    :المراجع

                                                        
فيا تيطاليا والإيرلندا وآريا والمانيا واليونان وهنغأستونيا وفنلندا وفرنسا وإنمرك واشيكية والدتالنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهورية ال  ١

 الدول البالغ ه جميع هذ. سبانيا والسويد والمملكة المتحدةإ وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا و وهولنداة ومالطغبرمتوانيا ولكسيول
  .يوروبية للطيران المدن اللجنة األيعضاء فأيضا أ يدولة ه ٢٧عددها 

 وجمهورية مقدونيا اكو والنرويج وصربيا وسويسرناآيسلندا ومولدوفا وموذربيجان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وأنيا ويرمأانيا وبلأ  ٢
  .الفية السابقة وتركيا وأوكرانياوساليوغ
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 المقدمة - ١

اد الطلـب علـى النقـل    زو . ي االقتصاد العالم  في الرئيسية    التمكين حد عناصر أ صبحلي يتطور النقل الجو   ١- ١
 يالمجال الجـو  سعة  أن تزداد    هذا الطلب يجب     تلبية يتسنى   وكي  . العالمية ت مع توسع نطاق االقتصادا     بقدر كبير  يالجو
مفـاهيم جديـدة   سـبل و تبـاع  إفمن الضروري نفاذ، قاربت على الالسعة هذه   لزيادةقليدية  تالالسبل   أنوبما   . المطاراتو

 في  الكامنة السعةحقق االستفادة من    تت وكي .  ذلك أمكن أينمالى أقصى حد،    إلالستفادة من السعة الراهنة وزيادتها      ومحسنة  
السبل المتاحة لتوفير   استخدام  دارة الحركة الجوية و   إ من المطلوب تطوير     ،جديدةسعات  وإضافة   الحركة الجوية    إدارةنظام  
 .االقتصاد والكفاءة والتوقيت المالئم واالستدامة و يتسم بالسالمةبأسلوبالالزمة السعة 

 ،مـضمونة الجودة ال  و الدقة و مةءالمال التوقيت و  تتسم بحسن  على تقديم معلومات      الجوية الحركةإدارة  تعتمد   ٢- ١
 ،تعاونية التخاذ القـرارات   العملية  ال إتباعتفرض الحاجة   و  .ا يسمح لدوائر ادارة الحركة الجوية باتخاذ قرارات مستنيرة        بم

ذات  التقنيات  يمن التقدم المحرز ف   وعندما يستفيد   هذا النوع من المعلومات      فيشارك النظام   وعندما يت   . االنعزالية بدال من 
والفعاليـة مـن     يتسم بالكفاءة    بأسلوب وعملياتهم   بأعمالهم الحركة الجوية القيام     إدارةائر   دو ألعضاء ن ذلك يتيح    إالصلة ف 
دارة الحركة الجويـة  إل ي العالميالمفهوم التشغيل) ٢٠٠٣سنة  ( عشر للمالحة الجوية     الحاديالمؤتمر  أيد   و  .التكاليفحيث  

 .إتباعه ينبغي وتوجها إطارا ويشكل اإليكاو وضعته يالذ

محل الطريقة التقليديـة    القائم على النظم في تقديم الحلول        و على البيانات  الذي يركز    األسلوبل   يح أنيجب   ٣- ١
 التوقيـت حـسنة   و بهـا قوالموث الجديد تتاح فيه البيانات األسلوب وهذا .  تركز على المنتج   التيلتقديم معلومات الطيران    

مثل تخطيط الـرحالت الجويـة      ( تنفيذ المهام الالزمة     في تستعمل   التي التطبيقات   ي بحيث تستخدم ف   ديناميكي و ائمبشكل د 
 نشاط اسـتراتيجي  يأ وأ القرار   التخاذ  العملية التعاونية   ودارة الرحالت الجوية والمالحة وضمان الفصل بين الطائرات         إو

 ).دارة الحركة الجويةإلخر آتيكي أو تك

المهـم أن توضـع صـيغة    ومن   .حركة الجويةدارة الإ نظام يفللتمكين العناصر الرئيسية من التبادلية  عد  ت ٤- ١
ـ  منـصة  عن النظام وستقلةتكون م بحيث   بيانات الطيران الجديد ل تعريف  موحدة لل ) صيغ أو(  نظـام  إطـار  ي العـرض ف
توفير حـق االطـالع علـى        ىإلوصحتها وشمولها    و  البيانات ضمان توافق يهدف هذا إلى     . دارة المعلومات إل فتراضيا

دارة معلومـات   إلويشمل النطاق المتـسع       . الجو في و األرضدارة الحركة الجوية على     إ شبكة   ميمستخدالبيانات لجميع   
 .دارة الحركة الجويةإلالطيران جميع فئات المعلومات الالزمة لدعم النظام الجديد 

 . ان معلومات الطير  نظام إدارة    إلىخدمات معلومات الطيران    النظام التقليدي لتقديم    من  أن يتم التحول    يجب   ٥- ١
 فـي إدارة  الشبكات  استخدام    تركز على  بيئة معلومات إيجاد  نحو   ورئيسية   أولىخطوة  ويعد نظام إدارة معلومات الطيران      

 المعلومات إلدارة )الشاملة( المبادئ جميع المستوى الذي يتبع في تطبيق    بزيادة   األمر ينبغي أن يتسم هذا   و.  الحركة الجوية 
 . النظامأرجاء في

 معلومات الطيرانإدارة مفهوم  - ٢

التوقيـت   و تتمتع بـالجودة المطلوبـة     تقديم معلومات طيران كاملة      إلىتدرك منظمة يوروكونترول الحاجة      ١- ٢
ولهذا وضعت المنظمة   .  ٢٠٠٠ دارة الحركة الجوية لما بعد سنة     إليوروكونترول  منظمة   إلستراتيجيةوفقا  المناسب وذلك   

 المفهـوم   تم اعتمـاد  و  . المصلحة الوثيق مع جميع أصحاب    تعاونالبعينات   التس أواخر يدارة معلومات الطيران ف   إمفهوم  
 والمعلومـات   األجهزة و األشخاص مجموعة من    إلى تكوين هذا المفهوم   يهدف تصميم   و . ٢٠٠٠  سنة في أوروبية ةسياسك

  . وتوابعها حداث األ  بين أفضلوتحقيق تزامن     استفادة من الموارد   أقصىتربط بينها شبكة اتصاالت لتحقيق      ي  تالوالخدمات  
 لـألرض من خالل تقاسم صورة مشتركة في إدراكهم للموقف   جميع أطرافها   يشترك  بيئة  إيجاد   يويتمثل الهدف من ذلك ف    

 "علـى الـشبكة  التي تركـز  البيئة "اسم أيضا يطلق عليه    يالذ  معلومات الطيران،  إدارةوسيكون مفهوم     .يوالمجال الجو 
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 مثـل   اتمبـادر وجـد   تو .  بكامله  الحركة الجوية  إدارة نظام   ي المعلومات ف  دارةتحقيقا إل "  على المعلومات  تركز"التي   أو
 ، معلومات الطيـران إدارةمع مفهوم تماما  متوائمة  بشان نوعية بيانات الطيراناألوروبيةالمفوضية الذي أصدرته  التكليف  

 .عناصر تمكين قوية لتنفيذ المفهوم بنجاحتمثل هذه المبادرات و

 وضعته  ي الحركة الجوية الذ   إلدارةالمذكور أعاله    يالمفهوم العالم  على معلومات الطيران    إدارةمفهوم  يقوم   ٢- ٢
 إدارةويتـضمن مفهـوم     . يميز معلومات الطيراني الذي تعكس البعد العالمالتي األخرى اإلقليمية اإليكاو أنشطة و اإليكاو

ويعتمد هذا المفهوم أيضا على اإلقرار بـضرورة تحويـل     .اتتشمل المفهوم والنظام والخدم   مستويات  معلومات الطيران   
 من بيئة ادارة معلومـات الطيـران        يتجزأ ال   ا معلومات الطيران لتصبح جزء     إدارة ىإلدمات معلومات الطيران الراهنة     خ

 .الجديدة

 التقليـدي   من النظـام   إليهعند التحول    –يتضمنها مفهوم إدارة معلومات الطيران       التيرات  ي التغي أهمتشمل   ٣- ٢
االنتقال من تقديم الخدمة التي تركز على المنتج         - في ملحقها الخامس عشر    اإليكاوالذي أوردته   معلومات الطيران   لخدمات  

 الـذي  توسيع النطاق أيضايرات يوتشمل هذه التغ .  تسد احتياجات االنتفاع بها يةإلى تقديم البيانات وإدارتها في صيغة تبادل      
 يجب علـى مفهـوم إدارة   ية،لية والتبادلاوضمانا للفع.  يتجاوز الحدود الضيقة للملحق الخامس عشر     تغطيه المعلومات بما    
في نطاقه إدخالها بالتدريج ينبغي ذات أهمية له و   البيانات المستخدمة في عمليات الطيران      يعتبر جميع   معلومات الطيران أن    

 .المفتوح

 معلومات الطيـران    إلدارة هيكل موحد    نشاءإ في الطيران    معلومات إلدارة العام   االستراتيجييتمثل الهدف     ٤- ٢
 .جميع مراحل الرحلة الجويةدعم ل النظام نواحي في المعلومات إدارة على ويقوميتسم بالكفاءة 

 المفهوم على المستوى العالميوجه نحو قبول الت - ٣

 خريـف  يحة الجوية ف عشر للمالالحادي ورقة للمؤتمر  األعضاءها نيابة عن دولل منظمة يوروكنترو  قدمت ١- ٣
 الواليات المتحـدة     أعلنت ورقة متوازية مع ذلك      يوف  . معلومات الطيران  إدارةمفهوم  شرح الخطوط العامة ل    ت ٢٠٠٣سنة  

ير على  ي تغ إدخالضرورة   ب اقرار  وإ  . سياستها من عناصر  أساسيا معلومات الطيران بوصفه عنصرا      إدارةاعتمادها لنظام   
هـذا المفهـوم     المؤتمر باعتمـاد     أوصىمعلومات   هذه ال  إدارة تتحقق من    أن يمكن   التيالمنافع   و هيكل معلومات الطيران  

 .وصفه مفهوما عالمياب

  وإستراتيجية إدارة  خدمات معلومات الطيران تنقيح مفهوم    أصحاب المصلحة في    أيد   على المستوى األوروبي   ٢- ٣
ـ ة  منظم ي ف األعضاءذلك من الدول     و ٢٠٠٦ مارس   في معلومات الطيران  فريـق   شـكل  ييوروكنترول الذين اجتمعوا ف

ل من خـدمات معلومـات      حوالت"نشرت نسخة عالمية عنوانها     و )اجتماع فريق خدمات معلومات الطيران    (كبير  استشاري  
 ".عالميةال ستراتيجيةاإل — معلومات الطيران إدارة إلىالطيران 

  ٢٠٠٦خدمات معلومات الطيران لسنة ل العالميالمؤتمر   ٣-٣
الـصين واليابـان    وكنـدا  و سترالياأ، يتكون من    غير رسمي  تولى اتحاد عالمي     ،اإليكاوموارد  قلة   ل إدراكا  ١-٣-٣

معلومـات   إدارةمفهـوم    التشجيع على فهم  ،   معها كوباالشترا اإليكاويوروكونترول نيابة عن    منظمة   و والواليات المتحدة 
 في مدريد   فيانعقد  لومات الطيران نجح نجاحا كبيرا و      لخدمات مع  تمرا عالميا ؤ م تحادونظم هذا اال  .  وزيادة قبوله  الطيران

 مـن  أكثـر  اآلن لخدمات معلومات الطيـران حتـى   عالميكبر اجتماع أ كان يالذ واجتذب المؤتمر،  .٢٠٠٦يونيو سنة  
 أهـداف انت وك  .بلدا ٨٥ معلومات الطيران يمثلون إدارة/دوائر المعنية بخدمات معلومات الطيران    الخمسمائة مشارك من    

 الخدمات والمنتفعـين  مقدمي النظم و  ومصممي قواعده   وواضعييه  رمشغليه وناش  و  النظام واضعي الجمع بين     هي المؤتمر
  . لخدمات معلومات الطيرانيالمجتمع العالممعا النهائيين الذين يمثلون 
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من خدمات معلومـات    ل  المتبعة في التحو   ستراتيجيةاإلحتوى  ملشكل وطبيعة و  عامة  رؤية  وضع المؤتمر     ٢-٣-٣
علـى أن  تفق المـؤتمر  او  . معلومات الطيران بشكل عاموإدارة وتقديم بشكل خاص  ادارة معلومات الطيران     إلىالطيران  

 أساسـا  "عالميةال ستراتيجيةاإل —دارة معلومات الطيران إلى إ من خدمات معلومات الطيران  تحولال"المعنونة  يعتبر وثيقته   
  .اوالت من المدللمزيد ثابتا
  المؤتمر الصادرة عنتوصياتال  ٤-٣

ـ  بغية تحقيق التغي    التوصيات العشر التالية   معلومات الطيران  لخدمات   يصدر المؤتمر العالم  أ  ١-٤-٣ وافقـت  و.  ري
  : ذلك الحينيإليكاو على دراستها ف العامة لاألمانة

  ١ التوصية
 ٣(AICM/AIXM) تبـادل معلومـات الطيـران   نمـوذج  / أن تعتمد نموذج مفهوم معلومات الطيران   لإليكاو ينبغي
  . لتبادل معلومات الطيرانالقياسي معلومات الطيران والنموذج القياسي لمفهومنموذج الا مبوصفه

 .المالئمةاالمتثال  وسائل إعداد • 
 .ننموذجيالتطوير  وإلدارة عالمية آلياتتكوين  • 

  ٢ التوصية
ن تضع خريطـة طريـق   أ المقترنة به واألداءمتطلبات   و انمعلومات الطير  دارة  إ  أن تطور مفهوم   لإليكاو ينبغي

علـى المـستوى    دارة معلومـات الطيـران      إلى  إ  من خدمات معلومات الطيران    تحولدارة وتسهيل ال  إلتخطيط و 
  .العالمي

  ٣ التوصية
 جل للملحق الرابع والملحق الخامس عشر وفقا لتوصية المـؤتمر         ا استعراض ع  إجراء في شرعت أن   لإليكاو ينبغي
  . عشر للمالحة الجويةيالحاد

  ٤ التوصية
ر قـدرات خـدمات     ي الخطة العالمية للمالحة الجوية بما يكفل تطـو        في ية االنتقال نشطةاألأن تدرج    لإليكاو ينبغي
  . على نطاق واسعاإليكاو أقاليم كل في معلومات الطيران إدارة/ت الطيرانامعلوم

  ٥ التوصية
 ذلك المسائل المقترنة بتوسـيع      فيالتنظيمية بما    و ةالقانونيالمسائل  الستعجال،  ، على وجه ا    تعالج  أن لإليكاو ينبغي

 إدارة اعتماد وتنفيذ نظـام  عوق قد تالتي ، معلومات الطيرانإدارة ىإلنطاق الخدمة من خدمات معلومات الطيران      
  .معلومات الطيران

  ٦ التوصية
خـدمات    نشاط ييسر االنتقـال مـن      أي في اإليكاوتدعم  أن    الوثيق مع المنظمات الدولية،    بالتنسيق  للدول، ينبغي

  .دارة معلومات الطيرانإلى إمعلومات الطيران 
  ٧ التوصية
 للـدول أن    ينبغـي  ،دارة الحركة الجوية الراهنة والمستقبلية    إ نظم   فيالطيران    للطبيعة الحساسة لمعلومات   إدراكا
 إدارةونظـم  (WGS-84)  ٨٤-العـالمي  ي الجيوديسنظامال  عالية لتنفيذ القواعد القياسية الراهنة مثلأولوية يتعط

  . ذلكتنفيذ من المنظمات الدولية المختصة لو أاإليكاو تطلب المساعدة من أن،  دعت الضرورةإذا، وينبغيالجودة 
                                                        

٣  AICM/AIXM- نموذج تبادل معلومات الطيران/نموذج مفهوم معلومات الطيران.  
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  ٨ التوصية
بيانات  أن تحدد    ،مات الدولية ظالمن و يكاو، بالعمل مع الدول   إل ل ير، ينبغ ي المرتبط بهذا التغي   االجتماعي للبعد   إدراكا

وأن تعدل المـواد   ،مستويات الكفاءة المالئمةووأن تحدد المهارات  ،المطلوبين إلدارة معلومات الطيران    الموظفين
  الطيـران  ومواد تدريب جديدة لمساعدة الدول ومنظمات خدمات معلومات  إرشادات وأن تضع    ،اإلرشادية الراهنة 

  . مرحلة االنتقالفي األخرى

  ٩ التوصية
  .على المعلوماتالمفتوح االطالع  إمكانية  أن تشجع على توفيرلإليكاو غيينب

  ١٠ التوصية
  . أولويةذات مسألةكعالمي نشاء منتدى إ أن تدرس كيفية لإليكاو ينبغي

   المؤتمرأعقبت التيالتطورات   ٥-٣
تطـوير مفهـوم    ة   لزياد ة وتحاوري ة ميسر  برعاية حلقة عمل   ٢٠٠٦ ديسمبر   في يوروكونترولقامت منظمة     ١-٥-٣

 من األهداف اإلستراتيجية التسعة الواردة فـي مفهـوم           أهداف  ستة فيونظرت حلقة العمل هذه     .  إدارة معلومات الطيران  
 أي ا، مداوالت نشيطة وفعالة اقتصرت حلقة العمل على تسعين مشارك     إجراء يتسنى ضمان    وكي.  دارة معلومات الطيران  إ

 عن طريق يونجح النهج التحاوركثيفة  كانت هناك مشاركة عالمية      أخرىومرة    . لكل مجموعة عمل   اخمسة عشر مشارك  
  .ا كبيرا تقدموأحرزمجموعات العمل 

مـؤتمرات  "الطيران العالمي علـى تنظـيم   معلومات خدمات اتحاد  وافق ،يريوة الدفع نحو التغ    على ق  احفاظ  ٢-٥-٣
 يالنظـام العـالم    غرة  مـص مل مواضيع المؤتمرات ال   ش وت . ٢٠١٠سنة   في اثاني ارئيسي ا تسبق مؤتمر  قدسنوية  " مصغرة
  ).٢٠٠٩( معلومات الطيران إدارةوتنفيذ ) ٢٠٠٨(  معلومات الطيرانإدارةوجودة  )٢٠٠٧( معلومات الطيران إلدارة

ر ي خطة عمل مقترحة لتطو    ليوروكنترو ومنظمة   ،لإليكاودارة المالحة الجوية التابعة     إن ذلك أعدت    فضال ع   ٣-٥-٣
درس بعـض   و . وتنفيذ توصـيات المـؤتمر  األجل ومتوسطة جل معلومات الطيران بهدف تحقيق األهداف قريبة األ   إدارة

 أيـضا   لإليكـاو والتزمت األمانـة العامـة      .   أخرى إجراء مشاورات عتزم  من الم وخطة العمل   أصحاب المصلحة بالفعل    
موعات خدمات معلومات الطيران األخرى بمـا يكفـل   ومجاالتحاد  في عمل ةدور القيادي والمشاركة الكامل   طالع بال ضاالب
 معلومات الطيران على المستوى العالمي ووضع القواعد والتوصـيات الدوليـة            إدارة ىللتحول إل  العمل المتواصل    يقسنت
  .دارة معلومات الطيرانإ األخرى وتوفيرها في التوقيت المناسب لدعم اإليكاوأحكام  وزمةلالا
تـستطيع سـد    مالئمـة و  ومفيـدة    و فيةاتقدم نحو تطوير وتنفيذ معلومات طيران ك       هناك   تلخيصا لما سبق،    ٤-٥-٣

  .يةلمستقبلاو الحركة الجوية الحالية إدارةاحتياجات نظم 

  االستنتاجات  -٤
 هنـاك   مـازال  معلومات الطيران ولكن     إدارة ىإلمن خدمات معلومات الطيران     تحول  انطلقت البداية نحو ال     ١-٤

  . على المستوى العالمياشقنلواالتحاور من يقوم هذا التحول على أساس  أنويجب .  الكثير مطلوبا

  ـ انتهـى ـ


