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 مقدمةال -١

المؤتمر الثاني ص ، خلُ العالميةدارة الحركة الجوية نظام عالمي إلإنشاء المعني ببرنامج العملية مناقشة إطار في  ١-١
  وضع مفهوم إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة. ة) إلى ضرور AN-Conf/12( ٢٠١٢عشر للمالحة الجوية في عام 

واعدة في مجال  آلية هامة لتنفيذ تطبيقات اباعتباره ‘إدارة المعلومات على نطاق المنظومة’ف المؤتمر عرَّ وقد  ٢-١
حزم التحسينات في “ - لخلق نظام إدارة الحركة الجوية على المستوى العالمي الالزمة داة األتشكل محتوى إدارة الحركة الجوية، 

  .”(ASBUs) منظومة الطيران
لضمان أعلى  ‘إنترانت’ الطيرانب شبكة عمل خاصة إنشاء سيصبح، إدارة المعلومات على نطاق المنظومةتنفيذ ب ٣-١

التي يطلبها  الالزمةبتوفير الجودة العالية والمعلومات  اً مة الطيران الوطنية مرتبطأنظالتشغيلي فيما بين درجة من التوافق 
  مسار.الالقائمة على  العملياتب ما يتعلقفي يةتطبيقالمشاكل لإيجاد حلول لمن أجل ن و المستخدم

وبيانات  رحلةبيانات الفإن ، إدارة المعلومات على نطاق المنظومةتنفيذ على أساس أنه مع االفتراض يقوم  ٤-١
المالحة الجوية واألرصاد الجوية وغيرها من البيانات ستكون متاحة لجميع األطراف المعنية في جميع مراحل إدارة الحركة 

  مرحلة ما بعد الرحلة.وصوًال إلى من مرحلة التخطيط االستراتيجي  ، بدءاً صنع القرار في الجوية لدعم مبادئ التعاون
وحدات وبروتوكوالت ، سيتم تبادل البيانات على أساس ت على نطاق المنظومةإدارة المعلوماإلى  التحولمع  ٥-١

 ةالفعَّ سلسة، يتم فيها تبادل المعلومات بطريقة آمنة و  يةهذا التوحيد يسهل خلق بيئة معلومات. إذ أن لمياً للتبادل متفق عليها عا
اليكاو التشغيلي العالمي لمفهوم التعريف ة، وذلك وفقًا لالمجاالت الجويبين نظم إدارة الحركة الجوية ومستخدمي  فيما اقتصادياً 

األهداف المثلى قرارات لتحقيق الاتخاذ أوساط إدارة الحركة الجوية من التعاون في "سيمكن  المعني بإدارة الحركة الجوية:
  ".اً تشغيليًا و اقتصادي

من أجل  (AN-Conf/12)حددها المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية ألولويات التي لمع األخذ بعين االعتبار  ٦-١
تنفيذ في تنسيق الأن عدم  اعتباريجب ف، هذا الصدد وتعدد األهداف والغايات فيتطوير إدارة المعلومات على نطاق المنظومة، 

باعتبارها تنفيذ الالرئيسية في  المخاطريشكل أحد ج ومتطلبات مختلفة و استخدام نه مع إدارة المعلومات على نطاق المنظومة
 .العالمي إلدارة الحركة الجوية ككلالتشغيلي  مفهومالو  حزم التحسينات في منظومة الطيرانلاستراتيجية 

 معلومات أساسيةو  عامةخلفية  -٢

على  ،دولية للمعاييرمشاركة محدودة من منظمات حاليًا، بلمالحة الجوية الوطنية واإلقليمية لإلدارات تعمل ا ١-٢
مجاالت إدارة في مجاالت محددة من تقنية بشأن كيفية هيكلة إدارة المعلومات على نطاق المنظومة تطوير مبادئ ومواصفات 

  الحركة الجوية.
برنامج الجيل القادم من نظم النقل الجوي  ، مثل(ATM) في مجال إدارة الحركة الجويةفي إطار عدة برامج  ٢-٢

(NextGen)ة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحدبحوث إلدار البرنامج ، و (SESAR) ، وبرنامج اإلجراءات
دارة المعلومات على نطاق المنظومة بنية أساسية إلعلى تطوير  يجري العمل، (CARATS)التعاونية لتجديد نظم النقل الجوي 

(SWIM)  وتبادلها فيما بين  مجال إدارة الحركة الجوية فيإدارة المعلومات  ضمانالتقنية لكي يتسنى المواصفات وتحديد
وفي من المرخص لهم بذلك، وذلك باستخدام البنية األساسية لخدمات إدارة المعلومات على نطاق المنظومة.  األطراف المهتمة

ة وجود توافق تزداد أهمي، إدارة للمعلومات على نطاق المنظومةإنشاء ب فمع ظهور العديد من الدراسات المعنيةه، ذاتالوقت 
من أجل خلق الدولي مستوى والمواصفات الفنية لمكونات إدارة المعلومات على نطاق المنظومة على المالئمين للمبادئ  وتوحيد
  متوافقة.معلومات بيئة 

   



 
A38-WP/218 - 3 - 
TE/89 
 

وأدلة لدى االيكاو حول تنفيذ إدارة المعلومات على نطاق معايير ه ال توجد حتى اليوم ومن الجدير بالذكر أن ٣-٢
يير امة، أو حول تنفيذ التطبيقات التي تستخدمها إدارة المعلومات على نطاق المنظومة. وعلى وجه التحديد، فال توجد معالمنظو 

، )BX-31إدارة المعلومات على نطاق المنظومة (وحدات لتنظيم  (ASBUs) حزم التحسينات في منظومة الطيرانوأدلة بشأن 
استخدامها عند تنفيذ  المقترحفي بيئة إدارة المعلومات على نطاق المنظومة، وقد ال تكون الشروط  خدمات األرصاد الجويةو 

  أساس إقليمي.متاحة إال عند استخدامها على  BX-25 (ED-133) وحدات
يذ وجود مسارات مختلفة لتنف خدمة، فمن المحتمل جداً القائمة على البنية اللتعدد األساليب الممكنة لتنفيذ  اً نظر  ٤-٢

 خطر معين يكمن في أن يفضي تنفيذ فثمة، ذاتهفي الوقت . و على الصعيد العالميإدارة المعلومات على نطاق المنظومة 
ؤدي يقد األمر الذي ، تقنية إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة وما تتضمنه من مكونات إلى جعلها متوافقة جزئياً الالحلول 

ته، ولن يمكن فعاليللنظام العالمي للمالحة الجوية وانخفاض  العالميعلى الصعيد يل البيني في نهاية المطاف إلى تفتيت التشغ
  إلدارة الحركة الجوية.العالمي التشغيلي ألهداف المحددة في مفهوم تحقيق كل احينئذ 

تنفيذ الدول إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة مجموعة من التدابير لضمان أو  ر آليةيطو إذا قامت االيكاو بت ٥-٢
  ال لمنع هذا التطور السلبي.فعَّ  بمثابة إجراءفسيكون ذلك ، بطريقة منسقة

ها، تنفيذها و وتطور من أجل مكونات بنية إدارة المعلومات على نطاق المنظومة لمبادئ اهذه اآللية اتساق تكفل س ٦-٢
وية، بما في ذلك نماذج تبادل البيانات، ومتطلبات وظائف وأداء خدمات التطبيقات المالحة الج استخدامها في تطبيقاتوكذلك 

حلول اقتراح مع  ،الممكنةتحديد مشاكل التوافق إدارة المعلومات على نطاق المنظومة، و  في مجال خدمات البنية األساسيةو 
  بشأن إنشاء إدارة المعلومات على نطاق المنظومة.محددة قنية ت
لبنية إدارة المعلومات على نطاق المنظومة، إذ  المعايير قبوالً أكثر ضمان اختيار في هذه اآللية ن يكمن الغرض م ٧-٢

تم اختبارها بشكل جيد،  مشتركة، إلى معايير دوليةالتقنية إلدارة المعلومات على نطاق المنظومة المواصفات يجب أن تستند 
ويرها بواسطة منظمات للمعايير الهيكلية التي تنتحى منحى الخدمات ، وتم تطميل في هذا االتجاه)ت( أو وينتشر استخدامها 

، اتخدمتنتحي منحى المعايير التطبيق لالستخدام في بيئة  ضع، والمنظمات التي تIETFو، W3Cو، OASISوعناصرها، مثل 
ما يتبع ذلك من تنفيذها، و التي يتم دوات على تحقيق التوافق بين األ وفر القدرةيسفذلك وغيرها.  WMOو، OGCو، ISOمثل 

 كفاءة اقتصادية كبيرة لنظام المالحة الجوية ككل.الدمج، األمر الذي يحقق و ما يتعلق بالتنفيذ على الموارد فيحفاظ 

  – انتهى -


