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القابلــة للتشــغیل البینــي علــى مــن خــالل إدارة عالمیــة للمعلومــات  –والبیانــات  البینــيالتشــغیل   من جدول األعمال: ٣البند 

 مستوى المنظومة
  المقدمة  ١-٣
تقتضي اإلدارة العالمیة للمعلومات على مستوى المنظومـة حلـوال علـى مسـتوى المنظومـة إلدارة المعلومـات بـدال   ١-١-٣

شـبكة انترانـت عالمیـة للطیـران. وفـي إطـار هـذا البنـد مـن أي  –عن الحلـول الفردیـة إلنشـاء شـبكة متكاملـة إلدارة الحركـة الجویـة 
عالمیــة الدارة اإلجــال األداء الرئیســي للتشــغیل البینــي والبیانــات مــن خــالل مالمســتخدمة فــي جــدول األعمــال، ُعرضــت الوحــدات 

وتحســین هــذا المفهــوم للمعلومــات القابلــة للتشــغیل البینــي علــى مســتوى المنظومــة. وهــذه هــي تحســینات لــألداء مــن خــالل تطبیــق 
المزید من التشـغیل البینـي والكفـاءة والقـدرة الخدمة عن طریق تحقیق التكامل بین جمیع المعلومات الرقمیة إلدارة الحركة الجویة و 
قبـل المغـادرة. ویتطلـب اعتمـاد حلـول علـى  االستیعابیة من خالل تطبیق معلومات الطیران وتدفق الحركة فـي إطـار بیئـة تعاونیـة

استخدامها  التي یتعینالتبادل مستوى المنظومة االتفاق على الوصالت المختلفة أرض/أرض وجو/أرض وأنواع البیانات ونماذج 
البیانــات وٕایــالء االعتبــار لجوانــب األمــن التجاریــة والوطنیــة. ویتعــین النظــر بعنایــة فــي منهجیــات التنفیــذ  ودقــةجودة/ ومتطلبــات

لضــمان اســتراتیجیات انتشــار وظیفیــة خاضــعة إلدارة المخــاطر وشــاملة للمنظومــة العالمیــة. وٕاقــرارا بالــدور األساســي الــذي تؤدیــه 
فــي سلســلة البیانــات، وافقــت اللجنــة علــى االقتراحــات للتنفیــذ علــى مراحــل لمفهــوم لتخطــیط الطیــران مقــدما  طــائرةالخطــة طیــران 

  ُیعرف بإسم معلومات الطیران وتدفق الحركة في إطار بیئة تعاونیة.الذي المعلومات وتبادل 
ألداء الرئیســي للتشــغیل مجــال االمســتخدمة فــي فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، جــرى تقــدیم الوحــدات   ٢-١-٣

  البیني والبیانات. وتشمل هذه ما یلي:
 تطبیق نظام إدارة المعلومات على نطاق المنظومة. – B2-31و B1-31  ) أ

بیئــة والمعلومــات عــن تــدفق الحركــة فــي إطــار الطیــران معلومــات  – B3-25و B2-25و B1-25و B0-25  ) ب
 تعاونیة.

  تكامل معلومات الطیران وٕادارة الحركة الجویة. – B1-30و B0-30ج) 
  إدارة المعلومات على نطاق المنظومة  ٢-٣
في إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تحسین الحزم المتعلقة بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة التي شملت   ١-٢-٣

B1-31 وB2-31 .تطبیق إدارة المعلومات على نطاق المنظومة  
استعرضت اللجنة وحدات تحسینات حزم منظومة الطیران المتعلقة بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة التي   ٢-٢-٣

بینت بإیجاز القدرات الضروریة للقیام بمـا یلـزم للتحسـینات فـي إدارة المعلومـات ولتلبیـة الطلبـات المتزایـدة لـنهج تبـادل المعلومـات 
اللجنــة علــى أن وحــدات التحســینات لحــزم المنظومــة  واتفقــتمــن التشــغیل البینــي.  یــوفر درجــة عالیــةعلــى نطــاق المنظومــة الــذي 

احتمــاالت اللجنــة علــى أن واتفقــت المتعلقــة بــإدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة تشــكل أساســا مالئمــا للتطبیقــات المســتقبلیة. 
علــى نتــائج عكســیة لهــا تكــون قــد لمنظومــة الــنظم والقــدرات التــي تشــمل إدارة المعلومــات علــى نطــاق اإعــداد تبــاین فــي حــدوث 

  تحسینات حزم منظومة الطیران.
نظــم المعلومـات التــي تـوفر منــافع لتقــدم إدارة إلعـداد أحاطـت اللجنــة علمـا بــأن أحـد الشــروط المسـبقة األساســیة   ٣-٢-٣

التي مـن المحتمـل تنفیـذها والتـي الحركة الجویة هو االتفاق العالمي بشأن مفاهیم إدارة المعلومات على نطاق المنظومة والحلول 
  ستسمح بدرجة عالیة من التشغیل البیني وتحقیق االتفاق.
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قــائم النهج الــبفضــل سیتحســن اللجنــة علــى أن المفهــوم العــالمي إلدارة المعلومــات علـى نطــاق المنظومــة واتفقـت   ٤-٢-٣

ه وتنفیـــذه. والحظـــت اللجنــة أیضـــا أن وضـــع علــى األداء وســـیكون قائمــا علـــى مبـــادئ إدارة المعلومــات المالئمـــة المرشـــدة لوضــع
  المعاییر الفنیة سینجز على أفضل وجه من خالل التعاون مع هیئات وضع المعاییر الدولیة المختصة.

إدارة الحركــة الجویــة  وســاطحیطــت اللجنــة علمــا بــأن تنفیــذ إدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة سیســمح ألأُ و   ٥-٢-٣
ساســیة للطیــران وفــي الســالمة التشــغیلیة. لــم وتوقـع مشــاكل الســالمة الممكنــة فــي اســتخدام البنیـة األباتخـاذ قــرارات تشــغیلیة عــن ع

قواعـد البیانـات المحّدثـة مـع دول أخـرى تبـادل وفي هذا الصدد، ستسهل إدارة المعلومات على نطاق المنظومة أیضا القدرة علـى 
ح والشـهادات الطبیـة للطـواقم وتـواریخ تسـجیل الطـائرات وصـالحیتها بغیة التحقق من المعلومات المتعلقة مثال بالرخص والتصـاری

  للطیران.
ستســـهل أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بأنـــه فـــي وضـــع المواصـــفات الفنیـــة إلدارة المعلومـــات علـــى نطـــاق المنظومـــة، و   ٦-٢-٣

لالزمــة بطریقــة شــفافة وضــع المواصــفات ا مــن عملیــةوالتعــاون مــع منظمــات التوحیــد القیاســي الدولیــة األخــرى  ةالمشــتركاألعمــال 
  وصریحة.

استنادا إلى المناقشات، أعربت اللجنة عن دعمها التام لوحدات تحسینات حزم منظومة الطیران المتعلقة بإدارة و   ٧-٢-٣
علــى أن ثمــة حاجــة لمفهــوم عــالمي إلدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة كأســاس  اتفقــتالمعلومــات علــى نطــاق المنظومــة و 

  .B2-31و B1-31. وبالنظر إلى ما تقدم، أیدت اللجنة وحدتي تحسینات حزم منظومة الطیران للمزید من العمل
  تعاونیة بیئةالحركة في إطار المعلومات عن تدفق الطیران و معلومات   ٣-٣
معلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة بفي إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تحسینات الحزم المتعلقة   ١- ٣- ٣

تطبیق مفهوم األداء التشغیلي المحسن من خالل  – B3-25و B2-25و B1-25و B0-25التي شملت:  تعاونیة بیئةفي إطار 
  .تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار 

استعرضت اللجنة االستراتیجیة الشاملة والتطویر المتزاید ومتطلبات التكنولوجیا واعتبارات النشر المتعلقة و   ٢- ٣- ٣
ة ـــالمفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركوذّكرت بأن  تعاونیة بیئةبمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار 

یتضمن منظومة متكاملة ومتسقة وقابلة للتشغیلي البیني العالمي لجمیع المستخدمین في كل مراحل   (Doc 9854)ةـــالجوی
یعالج الحدود العدیدة في تخطیط الطیران  تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار الطیران وبأن 

  المعلومات. فيتبادل وعملیات  اتالحالي وٕادارة التدفق وٕادارة المسار 
حیطت اللجنة علما بأن تبادل معلومات الطیران والتدفق ستنتج عنه صورة متكاملة للوضع السابق والحالي أُ و   ٣- ٣- ٣

حجر  تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار مفهوم والمستقبلي إلدارة الحركة الجویة. وسیشكل 
المعلومات والتنسیق في بیئة لصنع القرار بشكل تعاوني. تبادل إلى  الجویة القائم على األداء ویدعوة نظام المالحفي زاویة ال

سیضمن أن تعاریف عناصر البیانات ستكون  تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار ولوحظ أن 
  موحدة عالمیا.

 بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار مفهوم  تأییده من أجل حیط االجتماع علما بأنأُ و   ٤- ٣- ٣
هذا المفهوم بمشاركة االیكاو. وسیتم تحقیق التنسیق العالمي ل ،لتبادل معلومات الطیران ةجدید ةدولیجرى إعداد قاعدة ، تعاونیة

  من خالل استخدام نموذج تبادل معلومات الطیران.
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جمیع یطبق أعربت اللجنة عن تأییدها التام للمفهوم ووافقت على أن ثمة حاجة ألن  ،شاتاستنادا إلى المناقو   ٥- ٣- ٣

  .تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار بناء على مفهوم الشركاء مفهوما واحدا للعملیات 
تطبیقات محددة للمالحة القائمة على األداء، بما الستخدام أقرت اللجنة بالحاجة إلى أحكام إضافیة لالیكاو و   ٦- ٣- ٣

في ذلك القدرات المطورة حدیثا وكذلك المفاهیم والتكنولوجیات األخرى. وجرى اإلقرار أیضا بأن السماح بإدراج مثل هذه القدرات 
ي جرى التعبیر عنها ه منافع وسیعزز عملیات الطیران. وكانت بعض الشواغل التفي نموذج االیكاو لخطة الطیران ستترتب علی

كیف ومتى یتم على وجه التحدید إدماج مثل هذه القدرات في خطة الطیران وتأثیر وعواقب التكلفة التي تترتب إما والمتعلقة ب
نفس الهیئة التابعة في إطار جدیدة الطیران البعد التنفیذ لخطة ونظرا لبدء عملیة المراجعة على المضي قدما فورا أو االنتظار 

جعلت اللجنة تتردد  قد تعاونیة بیئةمعلومات الطیران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار إعداد مفهوم او التي تتولى لالیك
في غضون فترة  (Doc 4444) إدارة الحركة الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة على تعدیل محدد فكرة إدخال في تأیید 

، ٢٠١٢بعد التنفیذ لخطة الطیران لعام عملیة المراجعة زمنیة قصیرة. وبناء على ذلك، ُطلب من االیكاو أن تبحث، كجزء من 
یشمل تحلیل التكالیف والمنافع بما لتأثیر ااقتراحات لتنفیذ جمیع رموز المالحة القائمة على األداء في خطة الطیران، مع تقییم 

  خرى.والعوامل األ
  إدارة معلومات الطیران  ٤- ٣
من خالل إدارة معلومات  سین الحزم المتعلقة بتحسین الخدماتفي إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تح  ١- ٤- ٣

  الطیران الرقمیة.
استعرضت اللجنة وحدات تحسینات حزم منظومة الطیران المتعلقة بتكامل معلومات الطیران وٕادارة الحركة   ٢- ٤- ٣

واستخدام بدال ز على المنتج یالورق والمعاملة الیدویة والتركبحیث یتم االستغناء عن تطور تقدیم المعلومات سمح بتي تالجویة ال
ة لضمان تفقت اللجنة على أن الحاجموحدة. واالنماذج من ذلك القدرات الرقمیة والتركیز على نوعیة الخدمات باستخدام ال

االتفاق العالمي على مختلف النماذج والبروتوكوالت المطلوبة إلتاحة معلومات  التشغیل البیني للمعلومات الرقمیة من خالل
  إدارة الحركة الجویة الرقمیة ستشهد المزید من التطویر عن طریق تنفیذ وحدات تحسینات حزم منظومة الطیران.

حیطت اللجنة علما بأنه تم إحراز تقدم كبیر في تحسین نظم إدارة المعلومات التي تسمح بتبادل المعلومات أُ و   ٣- ٤- ٣
والبیانات الرقمیة. وأقرت اللجنة بأهمیة تطویر ومواصلة تحسین نموذج تبادل معلومات الطیران وكذلك النموذج األحدث لتبادل 

لطیران في تنفیذ نظم المعلومات الرقمیة القابلة للتشغیل البیني باستخدام بیانات األحوال الجویة ونموذج تبادل معلومات ا
  منسقة.البروتوكوالت الشكال و األ
متزاید. وأحاطت تتسبب في قلق اإلعالنات للطیارین (النوتام) أصبح مسألة مختلف أشكال أقرت اللجنة بأن و   ٤- ٤- ٣

النوتام الرقمي. ومع إعداد الناشئة عن انتشار النوتام بما في ذلك  المشكالتأیضا بالجهود الحالیة للتخفیف من  اللجنة علما
ذلك، استنتجت اللجنة أن النوعیة الحالیة من النوتام تستند إلى مفهوم قدیم وأن الحاجة لزیادة تكامل المعلومات تفرض إعادة 

  الحالي. النظر في نظام النوتام بهدف وضع خیارات محّسنة وحدیثة ألداء وظائف نظام النوتام
 B0-30استنادا إلى المناقشات أعربت اللجنة عن تأییدها التام لوحدتي تحسینات حزم منظومة الطیران و   ٥- ٤- ٣
تكامل یسمح بفقت على أن ثمة حاجة للعمل على إعادة النظر في نظام النوتام وٕاعداد اقتراح لنهج حدیث توا B1-30و

  إدارة المعلومات على نطاق المنظومة.ُتستخدم في ي المعلومات التشغیلیة إلدارة الحركة الجویة الت
 على أساس المناقشات، قبلت اللجنة التوصیة التالیة:و   ٥- ٣
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مـن خـالل  –بالتشغیل البیني والبیانات في منظومة الطیران المتعلقة االیكاو حزم تحسینات  – ٣/١التوصیة 

   على مستوى المنظومةالعالمیة البینیة دارة اإل
  :بما یلي الدولتقوم أن 

الـواردة ، بتحسین األداء مـن خـالل تطبیـق إدارة المعلومـات علـى مسـتوى المنظومـةالوحدة المتعلقة تقر  أن  )أ 
باســـتخدامها كأســـاس  االیكـــاووصـــي تمـــن حـــزم التحســـینات فـــي منظومـــة الطیـــران، وأن  ١ضـــمن الحزمـــة 

 لبرنامج عملها عن هذا الموضوع؛

مـن خـالل تطبیـق إدارة المعلومـات سینات في منظومة الطیـران حالتنموذج  على من حیث المبدأیوافق أن   )ب 
وباعتبـار أّن مـن حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـران،  ٢الـواردة ضـمن الحزمـة ، على مستوى المنظومة

 االستراتیجي لألعمال المتعلقة بهذا الموضوع؛ التوجهتشّكل  الوحدةهذه 

 تقوم االیكاو بما یلي: أن 

الخطـة العالمیـة للمالحـة مـن  ةالرابعـ الطبعـةتضـمین مشـروع بة یـلتطویر والمراجعة التحریر بعد المزید من ا  )ج 
ضـمن ِحـزم الّتحسـینات فـي منظومـة الطیـران،  ، الـواردةالنموذجیـة الوحدات (Doc 9750) (GANP) الجویة

 .بتحسین األداء من خالل تطبیق إدارة المعلومات على مستوى المنظومة والمتعلقة

   مفهوم عالمي إلدارة المعلومات على مستوى المنظومةإعداد  – ٣/٢التوصیة 
  أن یقوم المؤتمر بما یلي:

مفهوم عالمي بشأن إدارة المعلومات على مسـتوى المنظومـة وذلـك بالنسـبة لعملیـات إدارة  تضع االیكاوأن   )أ 
 ؛الحركة الجویة

إعـــداد المفهـــوم العـــالمي إلدارة المعلومـــات علـــى مســـتوى مـــن أجـــل اإلیكـــاو بمزیـــد مـــن األعمـــال  تقـــومأن   )ب 
 ؛في سیاق االیكاوحكام األالمنظومة، وٕالى وضع ما یلزم من 

إدارة المعلومــات فضــال عــن إدارة المعلومــات بنــاًء  تقــوم االیكــاو، فــي الوقــت المناســب، بتنســیق مبــادئ أن  )ج 
 على األداء؛

المبــادئ وهــذا اإلطــار العــام بالنســبة العــالمي لهــذه تطبیــق الاالیكــاو بالمزیــد مــن العمــل بشــأن  تضــطلعأن   )د 
ــــة مــــن خــــاللجمیــــع ل المفــــاهیم المناســــبة إلدارة المعلومــــات أو إدارة  إعــــداد معلومــــات إدارة الحركــــة الجوی

وذلـــك مـــن أجـــل  ٢٠١٤التـــي ینبغـــي أن تكـــون جـــاهزة  بحلـــول عـــام و المعلومـــات علـــى مســـتوى المنظومـــة 
، وأن ُتضـمن فـي برنـامج مـن حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـران ١مـة األعمـال الالحقـة فـي إطـار الحز 

المســـتوى  علـــىعملهـــا أنشـــطة محـــددة مخصصـــة لتنســـیق إدارة المعلومـــات علـــى مســـتوى المنظومـــة وذلـــك 
 المحلي واالقلیمي والعالمي؛

 .(IM/SWIM) على مستوى المنظومةدارة المعلومات إل یةتشغیلالترتیبات الاالیكاو تحّدث أن   )ه 

إدارة المعلومـات علـى أّن الُقدرات والوظـائف فـي مجـال تعمل الدول وأصحاب المصلحة معا الیضاح أن و   )و 
 ُتلبي احتیاجات منظومة إدارة الحركة الجویة في المستقبل. مستوى المنظومة
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 إدارة المعلومات على مستوى المنظومة إعداد أحكام االیكاو المتعلقة ب – ٣/٣التوصیة 

المواصفات الفنیة المفّصلة إلدارة المعلومات  طیران، بالتعاون الوثیق مع االیكاو، بإعدادیقوم مجتمع الأن   )أ 
 على مستوى المنظومة؛

أن المواصفات الفنیة المفّصلة إلدارة المعلومات على مستوى المنظومة ینبغـي أن تكـون متاحـة وأن تسـتند   )ب 
 إلى المعاییر الدولیة العامة إلى الحد الممكن؛

ــــد یكــــاو االأن تقــــوم   )ج  إلدارة  مــــن حیــــث عــــرض الحــــزممتطلبــــات الو األمــــن  قواعــــدباألعمــــال الالزمــــة لتحدی
 .المعلومات على مستوى المنظومة

 دارة المعلومات على مستوى المنظومةدعم الدول والصناعة إل – ٣/٤التوصیة 
 ،ظـم مناسـبةعـن طریـق إتاحـة نُ  ،االنتقـال إلـى إدارة المعلومـات علـى مسـتوى المنظومـةالصـناعة  تدعمأن   )أ 

 تبادل جمیع بیانات إدارة الحركة الجویة ذات الصلة على نحو موحد عالمیًا؛و االستخدام اآللي تدعم 

دارة إلأعمـــال اإلعـــداد والتنســـیق وجمیـــع أصـــحاب المصـــلحة ذوي الصـــلة فـــي مزیـــد مـــن الـــدول  تســـاهمأن   )ب 
 المعلومات القائمة على األداء.

بیئـة والمعلومـات عـن تـدفق الحركـة فـي إطـار الطیـران معلومات األداء التشغیلي من خالل  – ٣/٥التوصیة 
 (FF-ICE) تعاونیة

مفهـــوم  بلـــوغ المزیـــد مـــن النضـــج فیمـــا یخـــص، مـــن خـــالل االیكـــاو علـــى الـــدول وقطـــاع الطیـــران تعمـــلأن   )أ 
 ؛المعلومات عن تدفق الحركة في إطار بیئة تعاونیة 

 ؛الدول إعداد نموذج لتبادل معلومات الطیران تؤیدأن   )ب 

بغـرض  حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـرانالتشـغیلیة، بتنفیـذ وحـدات  احتیاجاتهـا، حسـب الدولتقوم أن   )ج 
ــ مفهــوم االرتقــاء بــاألداء عــن طریــق ، الــذي تتضــمنه دفق الحركــة فــي إطــار بیئــة تعاونیــةالمعلومــات عــن ت

 ؛الحزمة صفر

حزم التحسینات في منظومة الطیران المتعلق بمعلومـات الطیـران وتـدفق الحركـة فـي أن تؤید الدول نموذج   )د 
إطار بیئة تعاونیة، الوارد في الوحدة األولى، وتوصي بـأن تسـتخدمه االیكـاو كأسـاس لبرنـامج عملهـا حـول 

 هذا الموضوع.

مات الطیران وتدفق أن توافق الدول من حیث المبدأ على نموذج تحسینات منظومة الطیران المتعلقة بمعلو   )ه 
الحركة في إطار بیئة تعاونیة، الوارد في الوحدة الثانیة والوحدة الثالثة، باعتبارها الوجهة االستراتیجیة لهـذا 

 الموضوع.
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 أن تقوم االیكاو بما یلي:

الخطـة العالمیـة للمالحـة بعد المزید من التطویر والمراجعة التحریریة، بتضمین مشروع الطبعة الرابعـة مـن   )و 
الوحـــدة النموذجیـــة للتحســـینات فـــي منظومـــة الطیـــران المتعلقـــة بمعلومـــات  (Doc 9750) (GANP) لجویـــةا

 الطیران وتدفق الحركة في إطار بیئة تعاونیة.

بعـد تنفیـذها، المقترحـات  ٢٠١٢أن یطلب إلى االیكاو أن تحقق، كجزء من استعراض خطة الطیـران لعـام   )ز 
بمــا فــي ذلــك  ،المالحــة القائمــة علــى األداء فــي خطــة الطیــران، مــع مراعــاة تقیــیم األثــر رمــوزلتنفیــذ جمیــع 

 والمنافع وغیرها من العوامل. للتكالیفتحلیل 

عقــد نــدوة، فــي أقــرب وقــت ممكــن، حیــث یمكــن للشــركاء المهتمــین إعــداد عــروض متقدمــة شــاملة لمفــاهیم   )ح 
 مسـتوىإدارة المعلومـات علـى  مشـترك لمفـاهیم مثـلفهـم للوصـول إلـى وذلـك إدارة الحركة الجویة الجدیـدة، 

والمعلومـات عـن تـدفق الحركـة فـي إطـار بیئـة تعاونیـة  والعملیات القائمـة علـى المسـار (SWIM) المنظومة
(FF-ICE)، .وصنع القرار التعاوني 

فضــال عــن إدارة معلومــات الطیــران  عــن طریــقأحكــام االیكــاو المتعلقــة بتحســین الخــدمات  – ٣/٦التوصــیة 
 لحركة الجویةل اإلدارة الرقمیة

  :بما یلي االیكاو قومتأن 
إلـى إدارة المعلومـات لتسـهیل انتقـال خدمـة معلومـات الطیـران الالزمـة  قیاسـیةالقواعـد الفي إعداد تسرع أن   )أ 

فـي بـرامج  ةالمنجـز األعمـال وتنفیذ إدارة المعلومات على مسـتوى المنظومـة مـع األخـذ فـي الحسـبان  الجویة
 الدول؛

القواعـد القیاسـیة والمـواد اإلرشـادیة الضـروریة لتسـهیل  ةحـاتاو  ةترجمـبكموضوع له طـابع عاجـل،  ،تقومأن   )ب 
 االنتقال العالمي من خدمة معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران.

ــ نشــطة الــدول المتعلقــة بتحســین الخــدماتأ – ٣/٧التوصــیة  ران فضــال عــن مــن خــالل إدارة معلومــات الطی
  لحركة الجویةاالمعلومات الرقمیة إلدارة 

  بما یلي: الدول قومتأن 
بتنفیـذ سلســلة  ،(AIM)إلـى إدارة معلومـات الطیـران (AIS)سـرع باالنتقـال مـن خدمـة معلومـات الطیـران تأن   )أ 

 ؛آلیة كاملة لبیانات الطیران الرقمیة

إلــى المســتخدمین  المنشــأالعملیــات الضــروریة لضــمان نوعیــة معلومــات الطیــران والمعلومــات مــن تنفــذ أن   )ب 
 ؛النهائیین

لیم من أجل االنتقال السریع من خدمة معلومات الطیـران اقعاون فیما بین األقالیم وداخل األفي ت تدخلأن   )ج 
ر فـــي قواعــــد بیانـــات خدمــــة تبـــادل البیانــــات الرقمیـــة والنظــــو  ،بشـــكل منســــقإلـــى إدارة معلومـــات الطیــــران 

النتقال من خدمة معلومـات الطیـران إلـى من امكن الفرعیة كعنصر ی واإلقلیمیةمعلومات الطیران اإلقلیمیة 
 إدارة معلومات الطیران.
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الخاصـة بهـا، وتـوفیر اإلرشـادات المالئمـة لجهـات  (نوتـام) إجراءات نشـر إعالنـات الطیـارین تستعرضأن   )د 

 عالنات.اإل هذه على عملیة نشرإصدار إعالنات الطیارین وضمان اإلشراف المالئم 

 الستبدالهاالخیارات الممكنة وٕاعداد  (نوتام) استعراض نظام إعالنات الطیارین – ٣/٨التوصیة 
الحــالي علــى أســاس االســتفادة مــن نشــاطات  )نوتــامفــي اســتعراض نظــام إعالنــات الطیــارین (االیكــاو تشــرع أن 

بحیــث یكــون قائمــًا علــى  ،النوتــام الرقمیــة، بمــا فــي ذلــك إعــداد الخیــارات لتطــویر نظــاٍم الســتبدال النظــام الحــالي
التـي ُتّعـد لنظـام  وهـي المبـادئ وممتثًال لمبادئ نظام إدارة المعلومـات علـى مسـتوى المنظومـةاالنترنت تطبیقات 

  إدارة الحركة الجویة.

 — انتهى —


