
  

  يمنظمة الطیران المدني الدول

  ورقة عمل
A38-WP/1951 

TE/73 
29/8/13 
Revised 
20/09/13 
 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

دعم التنفیذ -المالحة الجویة :جدول األعمال من ٣٥رقم  بندال

  )ASBU( جهود منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة في دعم تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران

 ")CANSOمدنیة "(ورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجویة ال

  التنفیذي الموجز
فـي ســبیل دعــم التناســق وقابلیــة العمــل البینــي عالمیــًا فــي نظـام إدارة الحركــة الجویــة، تقــدم الطبعــة الرابعــة مــن خطــة المالحــة 

) إطـار تخطـیط عالمیـًا للتحسـینات التشـغیلیة المتزایـدة مـن خـالل منهجیـة جدیـدة ٩٧٥٠، وثیقـة رقـم GANPالجویـة العالمیـة (
إن منظمـــة خـــدمات المالحـــة الجویـــة المدنیـــة، باعتبارهـــا الصـــوت  ).ASBUs(مى حـــزم التحســـینات فـــي منظومـــة الطیـــران ُتســـ

ومســاهمًا رئیســیًا فــي الجهــود التعاونیــة لتطــویر منهجیــة حــزم التحســینات  )ANSPs(العـالمي لمقــدمي خــدمات المالحــة الجویــة 
اجتماعیـًا بـین األعضـاء بهـا، وفـي إعـداد مـواد  ASBUنشر مفهوم ، تشارك مشاركة فعالة في )ASBU(في منظومة الطیران 

وأصـــحاب المصـــالح  )ANSPs(التوجیـــه واألدوات والوســـائل التدریبیـــة المصـــممة لمســـاعدة مقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة 
  .)ASBUs(اآلخرین في تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران 

  ام بما یلي:ُیرجى من الجمعیة العمومیة القی :اإلجراء
تطلب من الفرق اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والدول ومقدمي خدمات المالحة الجویة والمشغلین وضـع أولویـات   )أ 

 سقة مع أهداف الخطة العالمیة للمالحة الجویة فضًال عن احتیاجات كل إقلیم؛وأهداف متّ 
رحتهـا منظمـة خـدمات المالحـة الجویـة االعتراف بقیمة منهجیة تحلیل االحتیاجات وعالقات االعتماد والتي اقت  )ب 

 للمساعدة في وضع األولویات واألهداف؛ (CANSO)المدنیة 
لــدعم تنفیــذ حــزم التحســینات فــي منظومــة  (CANSO)االعتــراف بقیمــة التــدریب الــذي وضــعته منظمــة كانســو   )ج 

كــــالیف الطیــــران والتــــي تتضــــمن تحلیــــل االحتیاجــــات وعالقــــات االعتمــــاد، ووضــــع بیانــــات جــــدوى وتحلیــــل للت
  والمنافع.

 مقدمةال - ١

)، كما تم عرضها ٩٧٥٠، وثیقة رقم GANPإن الطبعة الرابعة المقترحة لخطة المالحة الجویة العالمیة ( ١- ١
 )ASBU(، تعرض منهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران )AN-Conf/12(خالل مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر 

وٕالكترونیات  )IM(وٕادارة المعلومات  )CNS(متطلبات االتصاالت والمالحة والمراقبة وخرائط طریق التكنولوجیا الخاصة بها ل
   .الطیران وذلك في سبیل دعم نظام مالحة جوي عالمي یتسم بالتناسق

                                                           
 .CANSOالنسخ باللغات المختلفة مقدمة من كانسو  ١
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السابع عشر لمنظمة خدمات المالحة الجویة  )AGM( خالل قمة إدارة الحركة الجویة واالجتماع العام السنوي ٢- ١

شاملة جدیدة وخطة عمل لتحویل  استراتیجیةوهي  - ٢٠٢٠، اعتمد األعضاء رؤیة عام ٢٠١٣ي یونیو المدنیة المنعقدین ف
وتوفیر مجال جوي ال مثیل له على المستوى العالمي. وتنظر هذه الوثیقة إلى خطة  )ATM(أداء إدارة الحركة الجویة العالمیة 

باعتبارهما سیاسة المالحة الجویة العالمیة وٕاطار التخطیط الخاصة بها  ASBUومنهجیة  )GANP(المالحة الجویة العالمیة 
لمجتمع الطیران. وتواصل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة تعزیز فهم أفضل وتقدیر أكبر للفوائد المتحققة لمقدمي 

 .من أجل أنشطة التخطیط والتنفیذ ASBUخدمات المالحة الجویة من استخدام منهجیة 

خذت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة عددًا من اإلجراءات األخرى في سبیل دعم عالوة على ذلك، ات ٣- ١
، بما في ذلك إعداد مواد التوجیه واألدوات والوسائل التدریبیة. وتواصل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة، ASBUتنفیذ 

م تنفیذه بواسطة مقدمي خدمات المالحة ودع ASBU، تعزیز فهم مشترك إلطار ASBUبصفتها مساهمًا في تطویر إطار 
 .الخاصة بهم )ATM(في برامج تحدیث إدارة الحركة الجویة  )ANSPs( الجویة

 المناقشة - ٢

تسلسًال تدریجًیا للقدرات المحسنة التي تتسم بأنها محددة جیدًا وقابلة للقیاس والتحجیم  ASBUیقدم إطار  ١- ٢
الضروریة، كما  االستثمارلمالحة الجویة االلتزام بمعالم التنفیذ واتخاذ قرارات وفعالة للتكلفة. وسوف یتعین على مقدمي خدمات ا

یجب علیهم القیام بذلك بطریقة متزامنة. ولذلك، یجب على مقدمي خدمات المالحة الجویة التفكیر بعنایة في عدد من العوامل 
موقع الجغرافي لمقدم خدمات المالحة الجویة أهم الضروریة والقدرات الخاصة بها. وربما یكون ال ASBUمن أجل تنفیذ وحدات 

اعتبار في اختیار الوحدات. یتعین على مقدمي خدمات المالحة الجویة التخطیط عالمیًا، ولكن مع القیام بالتنفیذ على المستوى 
یار قدرات الوحدات اإلقلیمي. ولذلك، من المسائل بالغة األهمیة تحدید كیفیة استمرار مقدمي خدمات المالحة الجویة في اخت

 .وتنفیذها وتحویلها من أجل تحقیق الفوائد التشغیلیة المطلوبة

حول أدوات صنع القرار، أوصت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة  AN-Conf/12خالل متابعة مناقشة  ٢- ٢
یاجات كل إقلیم أو بما یتماشى مع أهداف خطة المالحة الجویة العالمیة وكذلك مع احت ASBUبتحدید أولویات وأهداف 

لهذا  )NDA(منطقة. وقد قامت اتخذت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة بابتكار تحلیل االحتیاجات وعالقات االعتماد 
. )ASBUs(الغرض، بهدف دعم مقدمي خدمات المالحة الجویة في تحویل وتنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران 

 .ض المرفق (أ) نظرة عامة على تحلیل االحتیاجات وعالقات االعتمادویعر 

تواصل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة التعاون والتنسیق، بالنیابة عن أعضائها، مع منظمة الطیران  ٣- ٢
أصدرت لجنة  المدني الدولي (إیكاو) ومجموعات الصناعة لتحدید احتیاجات المساعدة والتدریب وٕاعداد مواد التوجیه. وقد

مقدمة عن حزم التحسینات "، بعنوان ASBU 101التابعة لمنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة دلیل " )OSC(العملیات الدائمة 
، الذي یضمن وجود فهم محسن اختیار الوحدات وتنفیذها والتخطیط اإلستراتیجي لها وتمویلها -  )ASBU( في منظومة الطیران

ومبادئ التنسیق العالمي ومعاییر األداء والتحدیات التي تواجه تنفیذ  ASBUیعرض هذا الدلیل إطار . ASBUالستخدام إطار 
ASBU  والعملیات الخاصة بتحلیل االحتیاجات وعالقات االعتماد)NDA(  وحالة األعمال وتحلیل التكلفة والفوائد)CBA(.  

، ویكتمل هذا ASBUبرنامج تدریبي لتنفیذ  لقد بدأت منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة كذلك في إعداد ٤- ٢
المنهجیة وأفضل الممارسات لتنفیذ  -صّناع القرار البرنامج بدراسات الحالة والتمارین. وتم إعداد الدورة التدریبیة التي ُتسمى 

بین  )ASBUs، بهدف تعزیز فهم مشترك لحزم التحسینات في منظومة الطیران )ASBUs( حزم التحسینات في منظومة الطیران
ومقدمي خدمات المالحة الجویة وأصحاب المصالح اآلخرین بالصناعة المشاركین في تخطیط  )CAAs(هیئات الطیران المدني 

، بما ASBUوتحویل تحدیث منظومة الطیران الخاصة بهم.  كما أنها تقدم فهمًا دقیقًا للجوانب الرئیسیة في عملیة تخطیط تنفیذ 
لتحسینات.  وتعرض الدورة العملیات الخاصة بتحلیل االحتیاجات وعالقات االعتماد وتطویر في ذلك إطار وأهداف حزم ا
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حاالت األعمال وتحلیل التكلفة والفوائد. یتم كذلك تناول إستراتیجیات التنفیذ الفعالة التي تضمن نتائج مناسبة وفعالة للتكلفة. 
 :من بینهاوتجیب الدورة عن عدد من األسئلة، 

  وتحدید أولویاتها وتنفیذها؟ ASBUّناع القرار اختیار قدرات كیف یتابع ص  )أ 
  ما أسباب أوجه القصور الحالیة في نظام إدارة الحركة الجویة وكیف یتم التغلب علیها؟  )ب 
؟ ١و ASBU Blocks 0ما الثغرات التكنولوجیة وعالقات االعتماد المتبادلة بین القدرات الحالیة وقدرات حزم   )ج 

) المجاورة والتعامل والتنسیق معها FIRsب والتعقید في أقالیم معلومات الطیران (هل ُیعتبر مستوى الطل
  متغیرات في تحلیل االحتیاجات وعالقات االعتماد؟

استنادًا إلى حالة األعمال لقدرات  ASBUما منهج تحلیل التكلفة والفوائد ومقاییس األداء الالزمة لدعم تنفیذ   )د 
ASBU مار في تحسین األداء من حیث الفوائد (مع التفكیر في العوامل الفردیة؟ كیف سیساعد االستث

المجتمعیة مثل: توفیر الوقت/الوقود للمستخدمین، أو تحسین اإلنتاجیة لمقدمي الخدمة، أو تقلیل الضوضاء 
  واالنبعاثات للمجتمعات)؟

ة بالمنتجات والخدمات، كیف یمكن إنشاء حالة أعمال فعالة، مع النظر بعین االعتبار إلى المعلومات المتعلق  )ه 
  واألسواق، والموظفین، والتكنولوجیات، ورأس المال/التمویل، وخطط الطوارئ؟

ما الحوافز التمویلیة لمقدمي الخدمة ومستخدمي النظم األرضیة وٕالكترونیات الطیران (من حیث الطلب على   )و 
  تقدیم الخدمات في مجال جوي مزدحم به تدفقات مروریة كثیفة؟

  ؟ASBUلالزمة للحصول على قدرات ما الموارد ا  )ز 
عالوة على ذلك، قدمت لجنة العملیات الدائمة التابعة لمنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة عروضًا تقدیمیة  ٥- ٢

في عدد من االجتماعات واألحداث الخاصة بصناعة إدارة الحركة  )ASBU( متعلقة بحزم التحسینات في منظومة الطیران
 الجویة:

منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة لعملیات إدارة الحركة الجویة بأفریقیا، كیب تاون،  ندوة/ورشة عمل  )أ 
  ٢٠١٢أكتوبر  -جنوب أفریقیا 

نوفمبر  -مؤتمر لجنة العملیات الدائمة التابعة لمنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة، بریسبان، أسترالیا   )ب 
٢٠١٢  

  ٢٠١٣فبرایر  - إسبانیا، مدرید، ٢٠١٣المؤتمر العالمي إلدارة الحركة الجویة   )ج 
السابع عشر لمنظمة خدمات المالحة الجویة  )AGM(إدارة الحركة الجویة واالجتماع العام السنوي  قمة  )د 

  ٢٠١٣یونیو  -المدنیة، ویلیمستاد، كوراكاو 
الشراكة المتقدمة، التي ستعقدها منظمة اإلیكاو ب )ATM(تقدم ندوة وورشة عمل أسالیب إدارة الحركة الجویة  ٦- ٢

واالتحاد الدولي للنقل الجوي  )CANSO( ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة )ACI(مع كل من مجلس المطارات الدولي 
)IATA(  فرصة أخرى إلظهار الفوائد التشغیلیة التي یمكن أن تتحقق نتیجة تنفیذ حزم التحسینات ٢٠١٣نوفمبر  ٦إلى  ٤من ،

 .یث توفیر الوقود وتقلیل االنبعاثات، وتحدید متطلبات التدریب في سبیل دعم التنفیذمن ح )ASBU(في منظومة الطیران 
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  Attachment 
 

  المرفق

  
 

  -انتهى  -


