
DGCA-MID/1 – WP/10 
23/02/2011 

 
 

 
 
 

 
 

 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 )DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 
 

  مسائل المالحة الجوية     : البند الرابع من جدول األعمال
 

  يرانه إقليمية لخدمة معلومات الطشب/ الحاجة إلى قاعدة بيانات إقليمية 
 

  )سكرتاريةالمقدمة من (
  

  موجز
تلقي هذه الورقة الضوء على أهمية أتمتة خدمة معلومات الطيران 
بوصفها شرطًا مسبقًا هامًا لالنتقال من خدمة معلومات الطيران إلى إدارة 
معلومات الطيران، وتقترح إجراء دراسة حالة تجارية في منطقة الشرق 

شبه إقليمية لخدمة معلومات / ت إقليميةاألوسط تتعلق بإنشاء قاعدة بيانا
 . الطيران، مع األخذ في االعتبار تجربة المناطق المجاورة

 .3يرد اإلجراء الذي سيتخذه االجتماع في الفقرة 

 المرجع
 AIS/MAP TF/4تقرير  - 
 AIS/MAP TF/5تقرير  - 
 MIDANPIRG/11تقرير  - 
 MIDANPIRG/12تقرير - 

 
  مقدمة .1

على ضرورة التطور االستراتيجي نحو إدارة معلومات الطيران  MIDANPIRG/12شددت  1.1
بطريقة من شأنها أن تضمن توافر معلومات الطيران لكل من يستخدم إدارة معلومات الطيران 

وتم التأآيد على أنه، آجزء من . ضمن بيئة رقمية عالمية مالئمة لتبادل واستخدام المعلومات
ظومة آكل، من الضروري إلدارة معلومات الطيران دعم إدارة المعلومات على نطاق المن

، )CDM(االحتياجات المتطورة، على سبيل الذآر ال الحصر، للتعاون في اتخاذ القرار 
، توافق وتبادلية نظام إدارة معلومات الطيران، وتبادل )PBN(والمالحة القائمة على األداء 

  . لقدرات المحسنة للطائراتالمعلومات المرتكز على الشبكات، واالستفادة من ا
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  المناقشة .2
إن القدرة على توفير المعلومات الرقمية توفر أساس االنتقال إلى إدارة معلومات الطيران،  2.1

وتسمح بالتالي بإنشاء خدمات جديدة تدعم مباشرة االحتياجات الحالية والمستقبلية لمتطلبات 
 . إدارة معلومات الطيران

 
من خارطة  1ق األوسط التي ال تزال تجاهد الستكمال المرحلة هناك عدد آبير من دول الشر 2.2

لالنتقال من خدمة معلومات الطيران إلى إدارة معلومات  منظمة إيكاوطريق 
وليس هناك سوى أربع دول وضعت وقدمت خطة وطنية إلدارة معلومات ). التوطيد(الطيران

 . MIDANPIRGالطيران، آما طلبت 
 

وتوفيرها  AIS/AIMقبات تتصل بالهيكل التشغيلي الحالي لخدمات لقد تم تحديد عدة قيود وع 2.3
  :وعلى وجه الخصوص. الشرق األوسط في منطقة

  ،الجودة غير المتناسقة للبيانات 

  ،عدم وجود فحص التساق معلومات الطيران عبر الحدود 

   ازدواجية وتكرار وتشتت االستثمارات في مجال تطوير وصيانة النظم من قبل خدمات
 علومات الطيران والمستخدمين النهائيين،م

  ،عدم تنفيذ قاعدة بيانات واحدة متكاملة لمعلومات الطيران 

  ،عدم إنشاء قاعدة بيانات إقليمية أو شبه إقليمية لخدمات معلومات الطيران 

   ،ارتفاع تكاليف الصيانة لدى الدول والمستخدمين النهائيين 

  انعدام التوافق والتبادل بين النظم .  
 

بأن مستوى أتمتة خدمات معلومات الطيران لدول الشرق  MIDANPIRG/11الحظت  2.4
وبهدف تعزيز مستوى أتمتة هذه الخدمات حث . األوسط ال يزال أقل بكثير من التوقعات

االجتماع الدول على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ أتمتة خدمة معلومات الطيران، مع األخذ في 
تقنيات التنفيذ التي يجري اعتمادها في الدول والمناطق /تيجياتاالعتبار الخبرة واسترا

 . المجاورة
 

أن قاعدة البيانات األوروبية  AIS/MAP TF/4باالرتباط مع المذآور أعاله الحظ اجتماع  2.5
تمثل حاليًا أآبر نظام في العالم لمعلومات الطيران وقاعدة ) EAD(لخدمة معلومات الطيران 
ضمونة الجودة لمعلومات الطيران لدول مؤتمر الطيران المدني بيانات مرجعية مرآزية م

 EADتسمح . ، وهي حل متكامل تمامًا لخدمات معلومات الطيران)ECAC(األوروبي 
وهم يحتفظون . لمقدمي البيانات أن يحفظوا ويوزعوا مباشرة معلومات الطيران الخاصة بهم

وفي . EAD معلومات التي يدخلونها إلىبسيطرة آاملة على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بال
لمستخدمي البيانات، مثل مشغلي الطائرات والطيارين الخاصين  EAD الوقت نفسه، تتيح

. وعامة الناس، استرداد بيانات خدمة معلومات الطيران وتنزيلها من النظام في الوقت الحقيقي
لمعايير الدولية وإجراءات تعزز جودة بيانات الطيران باستخدام ا EADآما يتعين إيضاح أن 

 . تدقيق البيانات الصارمة، بما في ذلك التحقق المتعمق من صحتها وموثوقيتها
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  :عددًا من المزايا لكل من مقدمي البيانات ومستخدميها، والسيما EADتوفر  2.6

  مصدر موثوق لمعلومات الطيران. 

  ،بما في ذلك التحقق  تمكين تحسين جودة البيانات عن طريق الفحص المتواصل للبيانات
 .اق البيانات عبر الحدودوالتحقق من اتس NOTAMبأسلوب إشعارات الطيارين 

   ضمان سالمة البيانات بناء على اختبارات دورية التكرار)CRC.( 

   الوقت المناسب ولجميع قناة آمنة للتوزيع اإللكتروني الكفء لمعلومات الطيران في
 .المستخدمين

  ية خدمة معلومات الطيران بأآملهاتخفيض عبء العمل في جميع مراحل عمل. 

   انخفاض تكاليف االستثمار في تطوير وصيانة النظم المحلية لكل من وحدات خدمة
 .الطيران ومستخدمي المجال الجوي معلومات

  زيادة توافر البيانات عبر سهولة الوصول . 
 

شغيلية ألتمتة خدمة معلومات الطيران، لوحظ أن وفي ضوء ما سبق، وإدراآًا للضرورة الت 2.7
إن . العديد من الدول تقوم بشكل فردي بتصميم وتنفيذ قواعد بيانات مرجعية لمعلومات الطيران

قيام الدول بهذه التطورات منعزلة قد يمثل ازدواجية في الجهود ال داع لها، ومن المرجح أن 
ل قد أنجزت بالفعل أتمتة خدمة معلومات وفي حين أن بعض الدو. تؤدي إلى عدم التوافق

وبالتالي، فإن فريق . الطيران، ال يزال البعض اآلخر يقوم بذلك، أو في مرحلة التخطيط لذلك
يكرر أن من المرغوب جدًا أتمتة جميع نظم خدمة معلومات الطيران في  AIS/MAPالعمل 

  .الشرق األوسط وفقًا لقواعد واحدة أو متشابهة لضمان التوافق
 

شجعت دول  11/49من خالل االستنتاج  MIDANPIRG/11 استنادا إلى ما ذآر أعاله، فإن 2.8
التنسيق بين أوروبا والشرق األوسط في إدارة الحرآة (الشرق األوسط من أعضاء ايماك 

 Eurocontrolالتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل الشروع في التنسيق الرسمي مع ) الجوية
وفي هذا الصدد، قد يود االجتماع أن يشير إلى أن األردن . EADبيانات لالستفادة من قاعدة 

 . EAD هي أول دولة شرق أوسطية تنتقل إلى 
 

أيضًا على إنشاء فريق العمل ألتمتة  MIDANPIRG/11، وافقت 11/50من خالل القرار  2.9
بهدف تعزيز وتنسيق تنفيذ أتمتة خدمة معلومات ) AISA AG(خدمة معلومات الطيران 

على وجه الخصوص، رصد  AISA AGوطلبت من . طيران في منطقة الشرق األوسطال
التطورات الفنية والتشغيلية ذات الصلة بأتمتة خدمة معلومات الطيران في مناطق أخرى، بما 

، الخ، والنظر في آيفية استفادة منطقة الشرق األوسط من AIXM ،eAIP ،EADفي ذلك 
وضع خطة متماسكة وشاملة  AISA AG، طلبت من وباإلضافة إلى ذلك. هذه التطورات

ألتمتة خدمة معلومات الطيران في منطقة الشرق األوسط، مع األخذ في االعتبار البنية التحتية 
الحظت بقلق  MIDANPIRG/12غير أن، . لالتصاالت والالزمة لتبادل معلومات الطيران

وبناء على ذلك، . الموآلة إليه آانت محدودة جدًا وأنه لم ينجز المهام AISA AGأن أنشطة 
حث االجتماع الدول على تقديم المزيد من المدخالت والدعم لفريق العمل وشجع أعضاءه على 
استخدام جميع وسائل االتصاالت لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات المتصلة بأتمتة خدمة 

وسط، وعقد المؤتمرات للشرق األ منظمة إيكاوالبريد اإللكتروني، ومنتدى (معلومات الطيران 
 . ، من أجل تحقيق األهداف المتفق عليها)عن بعد، الخ
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قد يود االجتماع أن يشير أيضًا إلى التوصل إلى اتفاق إلنشاء قاعدة بيانات مرآزية لخدمة  2.10
لقد صادقت مجموعة ). AFI CAD(معلومات الطيران في منطقة معلومات الطيران أفريقيا 

-AFIعلى إطار إنشاء قاعدة البيانات  APIRGا والمحيط الهندي التخطيط والتنفيذ ألفريقي
CAD آما تم وضع الخطة المالية والتجارية المرتبطة بها . 

 
قد يمثل تنفيذ قاعدة بيانات إقليمية أو شبه إقليمية لخدمة معلومات الطيران في منطقة الشرق  2.11

ران المقدمة للمستخدمين األوسط حًال جيدًا لتحسين الجودة وتوافر وتوقيت معلومات الطي
. ويمهد الطريق لالنتقال من خدمة معلومات الطيران إلى إدارة معلومات الطيران في المنطقة
  :غير أن هناك قضايا هامة تنبغي معالجتها عند اتخاذ قرار الشروع بهذا المشروع المهم، منها

  نى لعدد الدول الملتزمة بالمشروعالحد األد. 

  قانونياإلطار المؤسسي وال. 

  الخطة التجارية والمالية/ نموذجال. 

   الحلول الفنية والتشغيلية/ عدد من المشكالت .  
 

بالترابط مع ما ورد أعاله، ينبغي إجراء دراسة حالة تجارية في منطقة الشرق األوسط تتعلق  2.12
وسيتناول ). MIDAD(بإنشاء قاعدة بيانات خدمة معلومات الطيران للشرق األوسط 

ومع ذلك، سيكون من األفضل، أن . لمسائل المالية واللوجستية المتعلقة بهذه الدراسةاالجتماع ا
تأخذ إحدى الدول زمام المبادرة في إجراء الدراسة بدعم من جهة استشارية وبالتنسيق الوثيق 

 . منظمة إيكاومع 
 

ع ذلك، وم. الملتزمة/ وهنا يتعين توضيح أن آفاءة المشروع تتناسب مع عدد الدول المشارآة 2.13
. سيكون انضمام المشارآين الجدد موضع ترحيب دائم إذا بدأ المشروع بعدد محدود من الدول

  
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

  :االجتماع مدعو إلى 3.1
 . لومات الواردة في ورقة العمل هذهمالحظة المع  - أ
قاعدة الموافقة على إجراء دراسة حالة تجارية في منطقة الشرق األوسط تتعلق بإنشاء   - ب

 ). MIDAD(بيانات خدمة معلومات الطيران للشرق األوسط 
 .2.12النظر في االقتراح الوارد في الفقرة   - ت

  

  

 -انتهى -

 

 


