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األعمال جدول من ٣ البند عن التقرير 3-1  
 

القابلــة للتشــغيل البينــي علــى مــن خــالل إدارة عالميــة للمعلومــات  –والبيانــات  البينــيالتشــغيل   من جدول األعمال: ٣البند 
 مستوى المنظومة

  المقدمة  ١-٣
تقتضي اإلدارة العالمية للمعلومات على مسـتوى المنظومـة حلـوال علـى مسـتوى المنظومـة إلدارة المعلومـات بـدال   ١-١-٣

  شبكة انترانت عالمية للطيران. أي  –عن الحلول الفردية إلنشاء شبكة متكاملة إلدارة الحركة الجوية 
مجــال األداء الرئيســي للتشــغيل مة فــي المســتخدوفــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، ُعرضــت الوحــدات   ٢-١-٣

ـــة للتشـــغيل البينـــي علـــى مســـتوى المنظومـــة. وهـــذهالدارة اإلالبينـــي والبيانـــات مـــن خـــالل  هـــي  الوحـــدات عالميـــة للمعلومـــات القابل
وتحسـين الخدمـة عـن طريـق تحقيـق  اإلدارة العالميـة للمعلومـات علـى مسـتوى المنظومـة مفهـومألداء من خالل تطبيـق اتحسينات 

تكامــل بــين جميــع المعلومــات الرقميــة إلدارة الحركــة الجويــة والمزيــد مــن التشــغيل البينــي والكفــاءة والقــدرة االســتيعابية مــن خــالل ال
. ويتطلــب اعتمــاد حلــول علــى مســتوى المنظومــة االتفــاق علــى تطبيــق معلومــات الطيــران وتــدفق الحركــة فــي إطــار بيئــة تعاونيــة

البيانـات  ودقـةجودة/ التي يتعين استخدامها ومتطلباتالتبادل وأنواع البيانات ونماذج  الوصالت المختلفة أرض/أرض وجو/أرض
وٕايالء االعتبار لجوانب األمن التجارية والوطنية. ويتعين النظر بعناية في منهجيات التنفيذ لضـمان اسـتراتيجيات انتشـار وظيفيـة 

  خاضعة إلدارة المخاطر وشاملة للمنظومة العالمية. 
طــائرة فــي سلســلة البيانــات، وافقــت اللجنــة علــى االقتراحــات الوٕاقــرارا بالــدور األساســي الــذي تؤديــه خطــة طيــران   ٣-١-٣

ســم معلومــات الطيــران وتــدفق الحركــة فــي اُيعــرف بالــذي المعلومــات وتبــادل للتنفيــذ علــى مراحــل لمفهــوم لتخطــيط الطيــران مقــدما 
  إطار بيئة تعاونية.

المسـتخدمة حـزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـران جـدول األعمـال، جـرى تقـديم وحـدات في إطار هـذا البنـد مـن   ٤-١-٣
  مجال األداء الرئيسي للتشغيل البيني والبيانات. وتشمل هذه ما يلي:في 

 تطبيق نظام إدارة المعلومات على نطاق المنظومة. – B2-31و B1-31  ) أ
بيئــــة والمعلومــــات عــــن تــــدفق الحركــــة فــــي إطــــار الطيــــران معلومــــات  – B3-25و B2-25و B1-25و B0-25  ) ب

 تعاونية.
  تكامل معلومات الطيران وٕادارة الحركة الجوية. – B1-30و B0-30ج) 

  إدارة المعلومات على نطاق المنظومة  ٢-٣
في إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تحسين الحزم المتعلقة بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة التي شـملت   ١-٢-٣

B1-31 وB2-31  - .تطبيق إدارة المعلومات على نطاق المنظومة  
استعرضت اللجنة وحدات تحسينات حزم منظومة الطيران المتعلقة بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة التي   ٢-٢-٣

بينت بإيجاز القدرات الضرورية للقيـام بمـا يلـزم للتحسـينات فـي إدارة المعلومـات ولتلبيـة الطلبـات المتزايـدة لـنهج تبـادل المعلومـات 
اللجنــة علــى أن وحــدات التحســينات لحــزم المنظومــة  واتفقــتمــن التشــغيل البينــي.  يــوفر درجــة عاليــةعلــى نطــاق المنظومــة الــذي 

احتمــاالت اللجنــة علــى أن واتفقــت المتعلقــة بــإدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة تشــكل أساســا مالئمــا للتطبيقــات المســتقبلية. 
علـــى نتــائج عكســية لهــا تكــون قــد لمنظومــة الــنظم والقــدرات التــي تشــمل إدارة المعلومــات علــى نطــاق اإعــداد تبــاين فــي حــدوث 

  تحسينات حزم منظومة الطيران.
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نظــم المعلومــات التــي تــوفر منــافع لتقــدم إدارة إلعــداد أحاطــت اللجنــة علمــا بــأن أحــد الشــروط المســبقة األساســية   ٣-٢-٣

التـي مـن المحتمـل تنفيـذها والتـي الحركة الجوية هو االتفاق العالمي بشأن مفاهيم إدارة المعلومات على نطاق المنظومة والحلـول 
  ستسمح بدرجة عالية من التشغيل البيني وتحقيق االتفاق.

قــائم النهج الــبفضــل سيتحســن اللجنــة علــى أن المفهــوم العــالمي إلدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة واتفقــت   ٤-٢-٣
ه وتنفيـــذه. والحظـــت اللجنـــة أيضـــا أن وضـــع علـــى األداء وســـيكون قائمـــا علـــى مبـــادئ إدارة المعلومـــات المالئمـــة المرشـــدة لوضـــع

  المعايير الفنية سينجز على أفضل وجه من خالل التعاون مع هيئات وضع المعايير الدولية المختصة.
إدارة الحركــة الجويــة  وســاطحيطــت اللجنــة علمــا بــأن تنفيــذ إدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة سيســمح ألأُ و   ٥-٢-٣

ساســية للطيــران وفــي الســالمة التشــغيلية. لــم وتوقــع مشــاكل الســالمة الممكنــة فــي اســتخدام البنيــة األباتخــاذ قــرارات تشــغيلية عــن ع
قواعـد البيانـات المحّدثـة مـع دول أخـرى تبـادل وفي هذا الصدد، ستسهل إدارة المعلومات على نطاق المنظومة أيضـا القـدرة علـى 

ح والشـهادات الطبيـة للطـواقم وتـواريخ تسـجيل الطـائرات وصـالحيتها بغية التحقق من المعلومات المتعلقة مثال بـالرخص والتصـاري
  للطيران.

ستســـهل أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بأنـــه فـــي وضـــع المواصـــفات الفنيـــة إلدارة المعلومـــات علـــى نطـــاق المنظومـــة، و   ٦-٢-٣
وضــع المواصــفات الالزمــة بطريقــة شــفافة  مــن عمليــةوالتعــاون مــع منظمــات التوحيــد القياســي الدوليــة األخــرى  ةالمشــتركاألعمــال 
  وصريحة.

اســتنادا إلــى المناقشــات، أعربــت اللجنــة عــن دعمهــا لوحــدات تحســينات حــزم منظومــة الطيــران المتعلقــة بــإدارة و   ٧-٢-٣
علــى أن ثمــة حاجــة لمفهــوم عــالمي إلدارة المعلومــات علــى نطــاق المنظومــة كأســاس  اتفقــتالمعلومــات علــى نطــاق المنظومــة و 

 مــن B2-31الوحــدة ووافقــت مــن حيــث المبــدأ علــى  B1-31الوحــدة  علــى اللجنــةصــادقت د مــن العمــل. وبــالنظر إلــى مــا تقــدم، للمزيــ
  وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران.

  تعاونية بيئةالحركة في إطار المعلومات عن تدفق الطيران و معلومات   ٣-٣
معلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة بفي إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تحسينات الحزم المتعلقة   ١-٣-٣

تطبيق مفهوم األداء التشغيلي المحسن من خالل  – B3-25و B2-25و B1-25و B0-25التي شملت:  تعاونية بيئةفي إطار 
  .تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار 

استعرضت اللجنة االستراتيجية الشاملة والتطوير المتزايد ومتطلبات التكنولوجيا واعتبارات النشر المتعلقة و   ٢-٣-٣
ة ـــالمفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركوذّكرت بأن  تعاونية بيئةبمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار 

يتضمن منظومة متكاملة ومتسقة وقابلة للتشغيلي البيني العالمي لجميع المستخدمين في كل مراحل   (Doc 9854)ةـــالجوي
يعالج الحدود العديدة في تخطيط الطيران  تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار الطيران وبأن 

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

حجر  تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار مفهوم والمستقبلي إلدارة الحركة الجوية. وسيشكل 
المعلومات والتنسيق في بيئة لصنع القرار بشكل تعاوني. تبادل إلى  وية القائم على األداء ويدعوة الجنظام المالحفي زاوية ال

سيضمن أن تعاريف عناصر البيانات ستكون  تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار ولوحظ أن 
  موحدة عالميا.
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 بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار مفهوم  تأييده من أجل حيط االجتماع علما بأنأُ و   ٤-٣-٣

هذا المفهوم بمشاركة االيكاو. وسيتم تحقيق التنسيق العالمي ل ،لتبادل معلومات الطيران ةجديد ةدوليجرى إعداد قاعدة ، تعاونية
  من خالل استخدام نموذج تبادل معلومات الطيران.

جميع يطبق أعربت اللجنة عن تأييدها التام للمفهوم ووافقت على أن ثمة حاجة ألن  ،شاتاستنادا إلى المناقو   ٥-٣-٣
  .تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار بناء على مفهوم الشركاء مفهوما واحدا للعمليات 

ت محددة للمالحة القائمة على األداء، بما تطبيقاالستخدام أقرت اللجنة بالحاجة إلى أحكام إضافية لاليكاو و   ٦-٣-٣
في ذلك القدرات المطورة حديثا وكذلك المفاهيم والتكنولوجيات األخرى. وجرى اإلقرار أيضا بأن السماح بإدراج مثل هذه القدرات 

التعبير عنها ه منافع وسيعزز عمليات الطيران. وكانت بعض الشواغل التي جرى في نموذج االيكاو لخطة الطيران ستترتب علي
كيف ومتى يتم على وجه التحديد إدماج مثل هذه القدرات في خطة الطيران وتأثير وعواقب التكلفة التي تترتب إما والمتعلقة ب

نفس الهيئة التابعة في إطار جديدة الطيران البعد التنفيذ لخطة ونظرا لبدء عملية المراجعة على المضي قدما فورا أو االنتظار 
جعلت اللجنة تتردد  قد تعاونية بيئةمعلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة في إطار إعداد مفهوم ي تتولى لاليكاو الت
في غضون فترة  (Doc 4444) إدارة الحركة الجوية –إجراءات خدمات المالحة الجوية على تعديل محدد فكرة إدخال في تأييد 

، ٢٠١٢بعد التنفيذ لخطة الطيران لعام عملية المراجعة زمنية قصيرة. وبناء على ذلك، ُطلب من االيكاو أن تبحث، كجزء من 
يشمل تحليل بما لتأثير ا، مع تقييم وغيرها من القدرات اقتراحات لتنفيذ جميع رموز المالحة القائمة على األداء في خطة الطيران

  منافع والعوامل األخرى.التكاليف وال
  إدارة معلومات الطيران  ٤-٣
من خالل إدارة معلومات  سين الحزم المتعلقة بتحسين الخدماتفي إطار هذا البند، ُعرضت وحدات تح  ١-٤-٣

  الطيران الرقمية.
الحركة استعرضت اللجنة وحدات تحسينات حزم منظومة الطيران المتعلقة بتكامل معلومات الطيران وٕادارة   ٢-٤-٣

واستخدام بدال ز على المنتج يالورق والمعاملة اليدوية والتركبحيث يتم االستغناء عن تطور تقديم المعلومات تسمح بي تالجوية ال
ة لضمان تفقت اللجنة على أن الحاجموحدة. واالنماذج من ذلك القدرات الرقمية والتركيز على نوعية الخدمات باستخدام ال

ومات الرقمية من خالل االتفاق العالمي على مختلف النماذج والبروتوكوالت المطلوبة إلتاحة معلومات التشغيل البيني للمعل
  إدارة الحركة الجوية الرقمية ستشهد المزيد من التطوير عن طريق تنفيذ وحدات تحسينات حزم منظومة الطيران.

إدارة المعلومات التي تسمح بتبادل المعلومات حيطت اللجنة علما بأنه تم إحراز تقدم كبير في تحسين نظم أُ و   ٣-٤-٣
وكذلك النموذج  (AIXM) والبيانات الرقمية. وأقرت اللجنة بأهمية تطوير ومواصلة تحسين نموذج تبادل معلومات الطيران

قمية في تنفيذ نظم المعلومات الر  (FIXM)الرحالت ونموذج تبادل معلومات  )(WXXMاألحدث لتبادل بيانات األحوال الجوية 
  منسقة.البروتوكوالت الشكال و األالقابلة للتشغيل البيني باستخدام 

متزايد. وأحاطت تتسبب في قلق اإلعالنات للطيارين (النوتام) أصبح مسألة مختلف أشكال أقرت اللجنة بأن و   ٤-٤-٣
النوتام الرقمي. ومع إعداد الناشئة عن انتشار النوتام بما في ذلك المشكالت أيضا بالجهود الحالية للتخفيف من  اللجنة علما

ذلك، استنتجت اللجنة أن النوعية الحالية من النوتام تستند إلى مفهوم قديم وأن الحاجة لزيادة تكامل المعلومات تفرض إعادة 
  الحالي.النظر في نظام النوتام بهدف وضع خيارات محّسنة وحديثة ألداء وظائف نظام النوتام 

تستخدم بيانات خرائط المطارات وأنه تم  التيمجموعة متزايدة من التطبيقات  علما بتوافراللجنة وأحاطت   ٥-٤-٣
  لكي يستعرضها المجلس في دورته المقبلة.إدراج أحكام تتعلق بهذه البيانات 
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 B0-30م منظومة الطيران استنادا إلى المناقشات أعربت اللجنة عن تأييدها التام لوحدتي تحسينات حز و   ٦-٤-٣

تكامل يسمح بفقت على أن ثمة حاجة للعمل على إعادة النظر في نظام النوتام وٕاعداد اقتراح لنهج حديث توا B1-30و
  إدارة المعلومات على نطاق المنظومة.ُتستخدم في المعلومات التشغيلية إلدارة الحركة الجوية التي 

 التوصية التالية:على أساس المناقشات، قبلت اللجنة و   ٥-٣
تطبيـق إدارة مـن خـالل تحسـين األداء بفي منظومة الطيران المتعلقة االيكاو حزم تحسينات  – ٣/١التوصية 

   ةالمعلومات على مستوى المنظوم
  :بما يليمؤتمر قوم اليأن 

الـواردة ، مـن خـالل تطبيـق إدارة المعلومـات علـى مسـتوى المنظومـة تحسـين األداءبالوحدة المتعلقـة قر ي أن  )أ 
باســـتخدامها كأســـاس  االيكـــاووصـــي تمـــن حـــزم التحســـينات فـــي منظومـــة الطيـــران، وأن  ١ضـــمن الحزمـــة 

 لبرنامج عملها عن هذا الموضوع؛

مـن خـالل المتعلقـة بتحسـين األداء سينات في منظومـة الطيـران حنموذج الت على من حيث المبدأوافق يأن   )ب 
مـن حـزم التحسـينات فـي منظومـة  ٢لواردة ضمن الحزمة ا، تطبيق إدارة المعلومات على مستوى المنظومة

 االستراتيجي لألعمال المتعلقة بهذا الموضوع؛ التوجهتشّكل  الوحدةوباعتبار أّن هذه الطيران، 

 تقوم االيكاو بما يلي: أن 

للمالحـة الخطـة العالميـة مـن  ةالرابعـ الطبعـةتضـمين مشـروع بة يـبعد المزيد من التطـوير والمراجعـة التحرير   )ج 
ضـمن ِحـزم الّتحسـينات فـي منظومـة الطيـران،  ، الـواردةالنموذجيـة الوحـدات (Doc 9750) (GANP) الجوية

 .بتحسين األداء من خالل تطبيق إدارة المعلومات على مستوى المنظومة والمتعلقة

   مفهوم عالمي إلدارة المعلومات على مستوى المنظومةإعداد  – ٣/٢التوصية 
  بما يلي: يكاوقوم االتأن 

مفهــوم عــالمي بشــأن إدارة المعلومــات علــى مســتوى المنظومــة بمزيــد مــن األعمــال مــن أجــل إعــداد  تضــطلع  )أ 
   ؛ووضع ما يلزم من األحكام في سياق االيكاو وذلك بالنسبة لعمليات إدارة الحركة الجوية

 ؛اًء على األداءمبادئ إدارة المعلومات فضال عن إدارة المعلومات بن في الوقت المناسب تنسق  )ب 

جميـــع المبـــادئ وهـــذا اإلطـــار العـــام بالنســـبة لالعـــالمي لهـــذه تطبيـــق البشـــأن  األعمـــالبالمزيـــد مـــن  تضـــطلع  )ج 
معلومـــات إدارة الحركـــة الجويـــة مـــن خـــالل إعـــداد المفـــاهيم المناســـبة إلدارة المعلومـــات أو إدارة المعلومـــات 

وذلـك مـن أجـل األعمـال الالحقـة  ٢٠١٤التي ينبغي أن تكون جاهزة  بحلول عـام و على مستوى المنظومة 
مــن حــزم التحســـينات فــي منظومــة الطيـــران، وأن ُتضــمن فــي برنـــامج عملهــا أنشـــطة  ١فــي إطــار الحزمـــة 

المسـتوى المحلـي واالقليمـي  علـىمحددة مخصصـة لتنسـيق إدارة المعلومـات علـى مسـتوى المنظومـة وذلـك 
 والعالمي؛

 .(IM/SWIM) على مستوى المنظومةدارة المعلومات إل يةتشغيلالترتيبات الث تحدّ   )د 
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 :أن تقوم الدول والجهات المعنية بما يلي

ــدرات والوظــائف فــي مجــال للبرهنــة علــى معــا  العمــل  )ه  ُتلبــي  إدارة المعلومــات علــى مســتوى المنظومــةأّن الُق
 احتياجات منظومة إدارة الحركة الجوية في المستقبل.

 إدارة المعلومات على مستوى المنظومة إعداد أحكام االيكاو المتعلقة ب – ٣/٣التوصية 
بالتعــاون  المواصــفات الفنيــة المفّصـلة إلدارة المعلومــات علــى مسـتوى المنظومــة ، إعـدادقيــادة االيكــاوتحـت   )أ 

 ؛الوثيق مع مجتمع الطيران

عموميــة مواصــفات المواصــفات الفنيــة المفّصــلة إلدارة المعلومــات علــى مســتوى المنظومــة ينبغــي أن تكــون   )ب 
 وأن تستند إلى المعايير الدولية العامة إلى الحد الممكن؛

ــــوم   )ج  ــــد يكــــاو االأن تق ــــات الو األمــــن  قواعــــدباألعمــــال الالزمــــة لتحدي ــــث عــــرض الحــــزممتطلب إلدارة  مــــن حي
 .المعلومات على مستوى المنظومة

 دارة المعلومات على مستوى المنظومةدعم الدول والصناعة إل – ٣/٤التوصية 
 ،عــن طريــق إتاحــة ُنظــم مناســبة ،االنتقــال إلــى إدارة المعلومــات علــى مســتوى المنظومــةالصــناعة  تــدعمأن   )أ 

 تبادل جميع بيانات إدارة الحركة الجوية ذات الصلة على نحو موحد عالميًا؛و االستخدام اآللي تدعم 

دارة إلأعمـــال اإلعـــداد والتنســـيق وجميـــع أصـــحاب المصـــلحة ذوي الصـــلة فـــي مزيـــد مـــن الـــدول  تســـاهمأن   )ب 
 المعلومات القائمة على األداء.

بيئـة والمعلومـات عـن تـدفق الحركـة فـي إطـار الطيـران معلومات األداء التشغيلي من خالل  – ٣/٥التوصية 
 (FF-ICE) تعاونية

في منظومة الطيـران المتعلـق بمعلومـات الطيـران وتـدفق الحركـة فـي  أن تؤيد الدول نموذج حزم التحسينات  )أ 
إطار بيئة تعاونية، الوارد في الوحدة األولى، وتوصـي بـأن تسـتخدمه االيكـاو كأسـاس لبرنـامج عملهـا حـول 

 هذا الموضوع.

تـدفق أن توافق الدول من حيث المبدأ على نموذج تحسينات منظومة الطيران المتعلقة بمعلومات الطيران و   )ب 
الحركة في إطار بيئة تعاونية، الوارد في الوحدة الثانية والوحدة الثالثة، باعتبارها الوجهة االسـتراتيجية لهـذا 

 الموضوع.

 أن تقوم االيكاو بما يلي:

الخطـة العالميـة للمالحـة بعد المزيد من التطوير والمراجعة التحريرية، بتضمين مشروع الطبعـة الرابعـة مـن   )ج 
الوحــــدة النموذجيــــة للتحســــينات فــــي منظومــــة الطيــــران المتعلقــــة بمعلومــــات   ,GANP) (Doc 9750 الجويــــة

 الطيران وتدفق الحركة في إطار بيئة تعاونية.
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بعـد تنفيـذها، المقترحـات  ٢٠١٢أن يطلب إلى االيكاو أن تحقق، كجزء من استعراض خطـة الطيـران لعـام   )د 
بمــا فــي ذلــك  ،ة الطيــران، مــع مراعــاة تقيــيم األثــرالمالحــة القائمــة علــى األداء فــي خطــ رمــوزلتنفيــذ جميــع 

 والمنافع وغيرها من العوامل. للتكاليفتحليل 

عقــد نــدوة، فــي أقــرب وقــت ممكــن، حيــث يمكــن للشــركاء المهتمــين إعــداد عــروض متقدمــة شــاملة لمفــاهيم   )ه 
 مســتوىإدارة المعلومــات علــى  فهـم مشــترك لمفــاهيم مثــلللوصــول إلــى وذلــك إدارة الحركـة الجويــة الجديــدة، 

والمعلومـات عـن تـدفق الحركـة فـي إطـار بيئـة تعاونيـة  والعمليات القائمـة علـى المسـار (SWIM) المنظومة
(FF-ICE)، .وصنع القرار التعاوني 

  أن تقوم الدول بما يلي:
مفهـــوم  بلـــوغ المزيـــد مـــن النضـــج فيمـــا يخـــص، مـــن خـــالل االيكـــاو علـــى الـــدول وقطـــاع الطيـــران تعمـــلأن   )و 

 ؛المعلومات عن تدفق الحركة في إطار بيئة تعاونية 

 أن تؤيد الدول إعداد نموذج لتبادل معلومات الطيران؛  )ز 

بغـرض  حـزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـرانالتشـغيلية، بتنفيـذ وحـدات  احتياجاتهـا، حسـب الـدولتقوم أن   ح)
ــ مفهــوم االرتقــاء بــاألداء عــن طريــق ، الــذي تتضــمنه ي إطــار بيئــة تعاونيــةدفق الحركــة فــالمعلومــات عــن ت

 ؛الحزمة صفر

فيمـا يتعلـق بتحسـين الخـدمات بواسـطة إدارة يكـاو حزم التحسينات فـي منظومـة الطيـران لال – ٣/٦التوصية 
 لحركة الجويةل إلدارة الرقميةمعلومات الطيران والمعلومات عن ا

  أن يقوم المؤتمر بما يلي:
فيمـــا يتعلـــق بتحســـين الخـــدمات مـــن خـــالل إدراج أن يؤيـــد نمـــوذج حـــزم التحســـينات فـــي منظومـــة الطيـــران   )أ 

ويوصي االيكاو باسـتخدامها كأسـاس لبرنـامج  ١معلومات اإلدارة الرقمية للحركة الجوية الواردة في الحزمة 
 عملها في هذا الشأن؛

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
ير والمراجعــة التحريريــة، بــإدراج الوحــدة النموذجيــة للتحســينات فــي منظومــة أن تقــوم، بعــد المزيــد مــن التطــو   )ب 

الطيــران المتعلقــة بتحســين الخــدمات مــن خــالل اإلدارة الرقميــة لمعلومــات الطيــران وٕادراج معلومــات اإلدارة 
 (Doc 9750 GANP) الخطة العالمية للمالحة الجويةالرقمية للحركة الجوية في مشروع الطبعة الرابعة من 

  أن تقوم الدول بما يلي:
ــا الحتياجاتهــا التشــغيلية، نمــوذج حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران فيمــا يتعلــق بتحســين   )ج  أن تنفــذ، وفق

 .١الخدمات من خالل اإلدارة الرقمية لمعلومات الطيران المدرجة في الحزمة 
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فضــال عــن إدارة معلومــات الطيــران  مــن خــاللأحكــام االيكــاو المتعلقــة بتحســين الخــدمات  – ٣/٧التوصــية 
 لحركة الجويةل اإلدارة الرقميةمعلومات 

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
معلومــات إلــى إدارة لتســهيل انتقــال خدمــة معلومــات الطيــران الالزمــة  قياســيةالقواعــد الفــي إعــداد تســرع أن   ) أ

فـي بـرامج  ةالمنجـز األعمـال وتنفيذ إدارة المعلومات على مستوى المنظومة مع األخـذ فـي الحسـبان  لطيرانا
 الدول؛

القواعـد القياسـية والمـواد اإلرشـادية الضـرورية لتسـهيل  ةحـاتاو  ةترجمـبكموضـوع لـه طـابع عاجـل،  ،تقومأن   ) ب
 .االنتقال العالمي من خدمة معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران

مــن خــالل إدارة معلومــات الطيــران فضــال عــن  نشــطة الــدول المتعلقــة بتحســين الخــدماتأ – ٣/٨التوصــية 
  لحركة الجويةاالمعلومات الرقمية إلدارة 

  بما يلي: الدول قوميأن 
بتنفيـذ سلسـلة  ،(AIM) إلـى إدارة معلومـات الطيـران (AIS)سرع باالنتقال من خدمة معلومـات الطيـران تأن   )أ 

 ؛آلية كاملة لبيانات الطيران الرقمية

إلــى المســتخدمين  المنشــأالعمليــات الضــرورية لضــمان نوعيــة معلومــات الطيــران والمعلومــات مــن تنفــذ أن   )ب 
 ؛النهائيين

ليم من أجل االنتقال السريع من خدمة معلومـات الطيـران اقعاون فيما بين األقاليم وداخل األفي ت تدخلأن   )ج 
تبادل البيانات الرقمية والنظر في قواعد بيانات خدمـة معلومـات و بشكل منسق إلى إدارة معلومات الطيران 

النتقــال مــن خدمــة معلومــات الطيــران إلــى إدارة مــن امكــن الفرعيــة كعنصــر ي واإلقليميــةالطيــران اإلقليميــة 
 .معلومات الطيران

الخاصـة بهـا، وتـوفير اإلرشـادات المالئمـة لجهـات  (نوتـام) إجراءات نشـر إعالنـات الطيـارين تستعرضأن   )د 
 عالنات.اإل هذه على عملية نشرإصدار إعالنات الطيارين وضمان اإلشراف المالئم 

 الستبدالهاالخيارات الممكنة وٕاعداد  (نوتام) استعراض نظام إعالنات الطيارين – ٣/٩التوصية 
الحــالي علــى أســاس االســتفادة مــن نشــاطات  )نوتــامفــي اســتعراض نظــام إعالنــات الطيــارين (االيكــاو تشــرع أن 

بحيــث يكــون قائمــًا علــى  ،النوتــام الرقميــة، بمــا فــي ذلــك إعــداد الخيــارات لتطــوير نظــاٍم الســتبدال النظــام الحــالي
التـي ُتّعـد لنظـام  وهـي المبـادئ ى المنظومـةوممتثًال لمبادئ نظام إدارة المعلومـات علـى مسـتو االنترنت تطبيقات 

  إدارة الحركة الجوية.

 — انتهى —


