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  الدورة الثامنة والثالثون –جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

عمالألمن جدول ا ٢٩البند 
 

  الرصد والتحلیل –سالمة الطیران :
من جدول األعمال ٣٤البند 

 
  الرصد والتحلیل –المالحة الجویة :

من جدول األعمال ٤٣البند 
 

  الرصد والتحلیل –بیانات الطیران :

  تطور األدوات اإللكترونیةلخطة استراتیجیة 
   لمجتمع الطیران العالمي 
  )االیكاومجلس من  ةمقدمورقة (

  التنفیذي الموجز

نمـو الطیـران  مسـاندةضـطلعت بهـا االیكـاو لاألدوار الرئیسـیة التـي امـن  بیانـات الطیـران ونشـر ع ومعالجـةكانت عملیة جمـ
مستمرة لجعل هذه العملیات ًا ء بهذا الغرض، بذلت االیكاو جهودوللوفا .المدني الدولي على نحو یّتسم بالسالمة واالنتظام

مـن  ةالماضیة من خالل إعداد مجموعـ تكثیف المساعي في السنوات الثالثكفاءة وفعالیة أكبر. وبوجه خاص، تم بتتّسم 
لإلحتیاجات المتطورة للـدول ًا تزاید نظر وات القائمة وٕاعداد أدوات جدیدة تتحسین األدب المطالبةاألدوات اإللكترونیة. إال أن 

 وتعرضعن التقدم المحرز في إعداد األدوات اإللكترونیة ًا . وُتقدم هذه الورقة تقریر وأصحاب المصلحة اآلخریناألعضاء 
حتیاجـات الحالیـة للـدول األعضـاء وأصـحاب اال بحیث تلبـياستراتیجیات ومبادىء ینبغي تطبیقها لمواصلة تطور المنظمة 

 (GASP) ة لســالمة الطیــرانیــملبمــا فــي ذلــك الخطــة العا ،ســتراتیجیات العالمیــةاال لــدعم تخطــیط وتنفیــذ اً وأیضــ ،المصــلحة
 (GANP) .والخطة العالمیة للمالحة الجویة 

 یلي: الجمعیة العمومیة القیامیرجى من  اإلجراء:
 بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛ ًا أن تأخذ علم  )أ 
 ؛دام األدوات اإللكترونیة المتاحة عند تقدیم بیانات الطیران إلى االیكاوأن تشجع الدول األعضاء على استخ  )ب 
أن تحّث الدول األعضاء على تقدیم الدعم المستمر والمشاركة في إعداد األدوات اإللكترونیة مشاركًة فعالة من   )ج 

  .الالزمةخالل تقدیم التعلیقات وتبادل المعلومات والخبرات 
 األهداف

  .ةاالستراتیجی هدافاألالعمل هذه مرتبطة بجمیع  ورقة  :االستراتیجیة

سیتم تنفیذ األنشطة الواردة في ورقة العمل هذه حسب األولویة فیما یخص الموارد المتاحة في المیزانیة   اآلثار المالیة:
  .و/أو من المساهمات الخارجة عن نطاق المیزانیة ٢٠١٦-٢٠١٤المعتمدة للفترة البرنامجیة العادیة 

  خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة، Doc 10004  :المراجع
Doc 9750الخطة العالمیة للمالحة الجویة ،  
Circ 333 ،آفاق مستقبل النقل الجوي العالمي  
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  تاریخ االیكاو في مجال إدارة بیانات الطیرانالمقدمة:  -١

المــدني الـدولي علــى نحــو یتســم لـدعم نمــو الطیــران  بیانــات الطیــرانومعالجـة ونشــر ع دأبـت االیكــاو علــى جمــ  ١-١
صــدار مجموعــة مــن البیانــات والمعلومــات علــى المســتویین العــالمي إبالســالمة واالنتظــام. ولــذلك، أصــبحت االیكــاو مســؤولة عــن 

   واإلقلیمي.
وٕاحصـاءات النقـل الجـوي تنبؤات الحركـة الجویـة ب بیانات خاصة منالمعلومات التي تصدرها االیكاو  تتراوحو    ٢ -١

المالحــة الجویــة  الســالمة المقدمــة إلــى خطــطتقــاریر إلــى ") النقــل الجــوي العــالمي آفــاقبعنــوان " ٣٣٣لكتــاب الــدوري رقــم ا (مثــل
وقواعـد بیانـات متعـددة وعـدة أنـواع مـن التطبیقـات (المشـار إلیهـا إلكترونـي  مـا یفـوق مـائتي موقـعأعـّد  لهذه األغـراض،اإلقلیمیة. 

   نشطة ذات الصلة بالسالمة والنقل الجوي والمالحة الجویة.لأل المنصرمینباألدوات اإللكترونیة) في العقدین 
والفوریـة المرتكـزة علـى االیكـاو (مثـل انشـاء  المحـددةلالحتیاجات استجابة تم اعداد هذه األدوات اإللكترونیة و   ٣-١

و/أو قاعـدة بیانـات لوثـائق خـدمات  برنـامجمثـل  ( للبـرامج المختلفـةًا و لحدث محدد)، وأیضریق دراسة خاص ألفإلكتروني  موقع
  .)االیكاو أو بیانات احصاءات النقل الجوي

إال أنــه مــع تزایــد الطلــب علــى بیانــات الطیــران األكثــر شــمولیة وتكــامًال، أصــبح الــنهج المرتكــز علــى االیكــاو   ٤-١
ات، قامت االیكاو بإدارة بیانـات مماثلـة بالنسبة للدول األعضاء واالیكاو على حد سواء. وعلى مر السنو  اً مكلفعبًأ ُیشكل والمجّزأ 

 ه ینبغــيلبیانــات ألغــراض مختلفــة. ومعنــى ذلــك أنــل ًا یــدویاً ممــا اســتدعى فــي غالــب األحیــان نقــًال أو تجمیعــ ،علــى مواقــع مختلفــة
  .للحصول على المعلومات الضروریة مختلفة سرّ وكلمات لدول األعضاء أن تزور مواقع متعددة باستخدام تعریفات هّویة ل
وفــي إطــار جهــد یرمــي إلــى حــل هــذه اآلثــار غیــر المرغــوب فیهــا وتقــدیم خــدمات أفضــل إلــى مجتمــع الطیــران   ٥-١ 

فــي الــدورة الســابعة والثالثـــین  االمــدني، نفــّذت االیكــاو اســتراتیجیات رفیعــة المســتوى إلعــداد أدوات الكترونیــة، وتــم االعتــراف بهــ
ــدم اســتراتیجیات ومبــادئ  ،عــن التقــدم المحــرز خــالل الســنوات الــثالث الماضــیةوترفــع هــذه الورقــة تقریــرًا  .للجمعیــة العمومیــة وتُق

  طور المستمر لألدوات اإللكترونیة.للت

االیكاو  ت: إنجازاحرزالتقدم المُ  عن اإلبالغ -٢
  خالل السنوات الثالث األخیرة

على  بدرجة أكبر مركزة لكي تصبحمة في تطویر األدوات اإللكترونیة، السیما خطوات هات االیكاو اتخذ  ١- ٢
وتم توحیدها داخل  ،لكترونيالتي قدمتها الدول األعضاء إلى شكل إ. وقد تم تحویل الكثیر من بیانات الطیران خدمة الُمنتفع

  ومترابطة. وشملت هذه التطورات ما یلي: سلسةقواعد بیانات أقل لجعل البیانات مرنة بالقدر الكافي لتقدیم خدمات 
 نةمّ ؤ إلى بوابة االیكاو الم ICAO-NET شبكة الشبكیة، بما في ذلك قعیقات والموانقل مختلف التطب  )أ 

https://portal.icao.int)( ؛ 

إلى جانب مختلف مجموعات البیانات ذات الصلة بالسالمة والتمكن  نترنتإنشاء تجمیع للنظم القائمة على اإل  ) ب
 ؛  )SiSTAR )https://portal.icao.int/istars-ل متكامل وفعال للسالمة من إجراء تحلی

  ؛ )cad-https://www2.icao.int/en/g( +ICAO data تنفیذ موقع احصائیات النقل الجوي الواحد  )ج
خدمات معلومات  –األدوات ذات الصلة بمعلومات الطائرات والمشغلین الجویین في قاعدة واحدة  كلع تجمی  د)

  )؛OASIS( )https://portal.icao.int/oasis( سالمة الطائرات على االنترنت
  
  
  

https://portal.icao.int)
https://portal.icao.int/istars
https://www2.icao.int/en/g
https://portal.icao.int/oasis
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واحدة  ةأداضمن وتنفیذها  )SARPs(والتوصیات الدولیة لالیكاو  القیاسیة األدوات ذات الصلة بالقواعد كلتجمیع   ه)
   ؛ )https://www.icao.int/usoap(  (SMART) أداة اإلدارة واإلبالغ بشأن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة –

نقطة الدخول الوحیدة لجمیع البیانات ذات الصلة بالمالحة الجویة  صبحیس إعداد موقع إلكترونيالشروع في   و)
)https://portal.icao.int/space/anp.(    

الصحیح: المبادئ التي  االتجاهفي  السیر -٣
 توجه تطویر األدوات اإللكترونیة

المصلحة  للدول األعضاء وأصحاب المتزایدة حتیاجاتاال في ضوءدیدة ب على إعداد أدوات جلیتزاید الط  ١- ٣
عدیدة أدوات  تنتج عن ذلكقد ، اإللكترونیة إلعداد هذه األدواتالمبادئ التوجیهیة وفي حالة غیاب ألنواع معلومات مختلفة. 

  .عد بیانات غیر مترابطةاة وقو إلكترونیلوجود مواقع ًا غیر مترابطة نظر 

في إطار مواصلة المهمة مجموعة من المبادئ التوجیهیة، الواردة أدناه، االیكاو  تتبع، لهذا الخطروتفادیًا   ٢- ٣
   المعقدة إلعادة تزوید األوساط التي ُتعنى بتنظیم الطیران باألدوات الالزمة.

م تتمكن جمیع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة، الذین یحق لهینبغي أن  – الحصول على البیانات حق  أ)  
  .ضروریة لالضطالع بمسؤولیاتهمدقیقة ذلك، من الحصول على بیانات معلومات 

لتنمیة المستدامة للنقل الجوي الضروریة لتحقیق ایع البیانات المتعلقة بالطیران تنسیق جمینبغي  – االتساق ب)  
ى نحو میّسر األعضاء وأصحاب المصلحة للتمكین من تحویل البیانات عل المشاركة الكاملة لجمیع الدولب

  .لخدمة مختلف األهداف
ولكن ، فحسب غراض االیكاواإللكترونیة لیس ألإعداد األدوات ینبغي أن یتم  –التركیز على خدمة الُمنتفع  ج)  

وتفادي ازدواجیة  اتهفي االضطالع بمسؤولی لمساعدته للوفاء بأغراض مجتمع الطیران على أوسع نطاق
   الجهود.

التي ٕان أنواع الفئات و . هاواستخدام األدوات ف األدوات اإللكترونیة لتسهیل فهمیمكن تصنی – التصنیف  د)  
  م في مجال اتخاذ القرارات.یط والرصد واالتصاالت وأدوات الدعستستخدم هي التخط

ینبغي أن تكون جمیع البیانات المتعلقة بالطیران مشفوعة ببیان یؤكد جودتها بما یضمن  – إدارة الجودة  ه)  
  الصحیح. هافي سیاقتفسیرها 

خطار جمیع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة عن توافر بیانات الطیران إینبغي موصلة  – االتصاالت  و)  
  والمعلومات واألدوات اإللكترونیة.

 يمنطقالتطور ال مواصلة :المرحلة المقبلة  -٤
  ة وستركز الجهود على ما یلي: األدوات اإللكترونیتنفیذ استراتیجیة خالل السنوات القادمة  تواصل االیكاوس ١- ٤

، وذلك بغرض وأصحاب المصلحةدول األعضاء للفنیة المواصفات الو  المفتوح لتبادلا أشكال وتبادلعداد إ  ) أ
 ؛البیانات واألدوات وتحلیل وتبادل نشر

ا ذات الضمانات الرقمیة من أجل تأمینهاالیكاو في األشكال المفتوحة وأدوات الطیران وتحلیالت  نشر بیانات  ) ب
 ؛ذلك)ب غیر المعنیةالبیانات مع الجهات  تقدیملتحقق من عدم ل(

  
 

https://www.icao.int/usoap
https://portal.icao.int/space/anp
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األعضاء وأصحاب  الدوللتمكین دوات األتحلیالت و الو  الطیران ببیانات ةخاص (كاتالوغ) قائمة إعداد  ج)
  المحددة؛ هاحتیاجاتالًا واستخدامها وفقالمصلحة من تركیبها 

للدول األعضاء لالحتیاجات الفعلیة ًا وتعزیز األدوات وفقتعلیقات استخدام األدوات اإللكترونیة وجمع الرصد   د)
  ؛المصلحة وأصحاب

لألهداف القریبة األجل  والشروع في استخدامها، كما هو مطلوب، اإللكترونیة جموعة من األدواتعداد مإ  ) ه
طة العالمیة للمالحة والخ الجویة سالمةلالخطة العالمیة لبما في ذلك  ،الواردة في االستراتیجیات العالمیة

  ؛الجویة
  .االستراتیجیة االیكاو هدافلدعم أالورقیة المستخدمة الرقمیة لجمیع العملیات  األشكالمواصلة االنتقال إلى   )و

في االستثمار فوائد  :الصحیح ألعمالانموذج   -٥
  القیمة المضافة التي تحققخدمات ال

دعم تطویر هذه األدوات من خالل آلیة سلیمة  یجب ترونیة،استخدام األدوات اإللكلضمان استدامة ًا سعی  ١- ٥
 :إعداد المزید من األدوات اإللكترونیةلدى للتمویل. ولتحقیق هذا الغرض، ستنظر االیكاو فیما یلي 

أنشطة  أن تكون أيو  ،مجاناً التحلیالت أو األدوات  وأالسالمة  بیاناتضمان حصول الدول األعضاء على   ) أ
 على أساس استرداد التكالیف؛ ،قدیم هذه البیانات للمنتفعین من غیر الدولبما في ذلك ت ،أخرى

  ؛الزمةال ةاألساسی بنیةلألدوات اإللكترونیة وضمان استدامة الاالستثمار في التطور المستمر   ) ب

دوات األوتطویر  تحدیثفي أنشطة ن االستعاضة عن اإلجراءات الورقیة ع ناتجةوفورات  أيإعادة استثمار   ) ج
 .لطیرانترونیة لصالح ااإللك

 
  الخالصة  -٦

 كما أنبیانات الطیران عنصرًا هامًا لدعم نمو الطیران المدني الدولي على نحو یتسم بالسالمة واالنتظام.  شّكلت   ١-٦
 لالحتیاجات المتطورة لبیانات الطیران، وتلبیة. وتغیرت تلبیانات الطیران تزایداحتیاجات الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 

على نحو یتسم باالتساق  مع التركیز على خدمة الُمنتفعاألدوات اإللكترونیة تطور ستواصل االیكاو تنفیذ استراتیجیة 
من خالل  جهود االیكاو في مجال تطویر األدوات اإللكترونیة أن تؤیدالدول األعضاء  یرجى منوفي هذه الصدد،  واالستدامة.

  في تطویر األدوات اإللكترونیة. وعن طریق المشاركة النشطةاألدوات اإللكترونیة  امالالزمة باستخد یانات الطیرانتقدیم ب
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