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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  )AIM(إلى إدارة معلومات الطيران ) AIS(االنتقال من خدمات معلومات الطيران  : من جدول األعمال ٣٩البند رقم 

 إدارة معلومات الطيران في الهند/التشغيل اآللي لخدمات معلومات الطيران

  )الهندمقدمة من ورقة (

  التنفيذي زالموج

بشأن تنفيذ التشغيل اآللي لخدمات معلومات الطيران فـي الهنـد    تطورات مستجدةتقدم ورقة المعلومات هذه 
إدارة معلومات الطيران /لتحسين خدمات معلومات الطيران من خالل نظام متكامل لخدمات معلومات الطيران

لمراحل من تصميم إلى نشر منتجات دليل الطيران إلدارة العمليات المتسلسلة لبيانات الطيران التي تتضمنها ا
  .الخرائط والكتب الدورية للطيران/بما في ذلك خرائط الطيران

 األهداف
  :اإلستراتيجية

  .D و A نورقة العمل هذه مرتبطة بالهدفين االستراتيجيي

  .ال توجد  :اآلثار المالية

  خدمات معلومات الطيران  ،١٥الملحق   :المراجع

  دليل ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران، Doc. 9906الوثيقة 
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 المقدمة - ١

وجودة .  ةتتوقف سالمة وكفاءة نظام إدارة الحركة الجوية إلى حد كبير على معلومات الطيران عالية الجود ١- ١
وتنفيذ التشغيل .  محسنةبيانات خدمات معلومات الطيران ال لسلسلةالبيانات ودقتها وموثوقيتها وحسن توقيتها هي العناصر الرئيسية 

 . اآللي ونظام إدارة الجودة حيويان بصفة جوهرية لتعزيز خدمة معلومات الطيران

نظام  ٢٠٠٠كر في عام دعما لتحقيق االمتثال لهذه االحتياجات ولضمان جودة الخدمة اعتمدت الهند في وقت مب ٢- ١
الدولية األربعة لالعالنات للطيارين في دلهي ومومباي  ة والتشغيل اآللي في خدمات معلومات الطيران بمكاتبهاإدارة الجود

 .لكاتا وتشيناياوك

إدارة /نظام تشغيل آلي متكامل لخدمات معلومات الطيرانالنشاء اتخذت أيضا مبادرة مماثلة في هذا االتجاه  ٣- ١
وسيأتي .  ان وخرائط الطيرانمعلومات الطيران لتعزيز النظام القائم لتصميم ونشر منتجات دليل الطيران ونشرة معلومات الطير

إدارة معلومات الطيران بعمليات للتحقق من جودة عمليات إنتاج منتجات /نظام التشغيل اآللي المتكامل لخدمات معلومات الطيران
 .دليل الطيران من خالل تنسيق إدارة سلسلة البيانات من مرحلة االصدار إلى مرحلة النشر

 إدارة معلومات الطيران/ات الطيراننظام التشغيل اآللي لخدمات معلوم - ٢

نموذج تبادل معلومات /النظام الجديد هو شبكة حاسوبية متكاملة، قائمة على مفاهيم نموذج مفهوم معلومات الطيران ١- ٢
، لمساعدة ودعم سير عمل مكتب خدمات معلومات الطيران باستخدام قاعدة بيانات مشتركة لمعلومات )AICM/AIXM(الطيران 

 ملحقاته وخرائط الطيران/ن استغالل البيانات منها، إلنتاج مخرجات وثائق بالتشغيل اآللي مثل دليل الطيران وتعديالتهالطيران، يمك
 .والكتب الدورية لمعلومات الطيران

تضم قاعدة البيانات المركزية للنظام  جميع المعلومات المشتركة بالنسبة للطيران المدني مثل أقاليم معلومات  ٢- ٢
وبمقدور وحدات مختلفة .  ، واإلعالنات للطيارين المتعلقة بها.الخ ... مطارات والتسهيالت المالحية والخرائط والقواعدالطيران وال

لخدمات معلومات الطيران الوصول إلى قاعدة البيانات هذه من خالل محطات عملها الموصلة باستخدام تطبيقات محددة إلعداد 
ويتم تشكيل السياسة األمنية المحددة المتعلقة بالوصول والتحقق من الصحة بالنسبة لمختلف .  منتجات الطيران ذات الصلة وحفظها

 .المستعملين لضمان أعلى مستوى لجودة البيانات وسالمتها للوفاء بمتطلبات السالمة الدولية

وحدات المختلفة الموصلة بقاعدة البيانات المركزية المتطلبات الوظيفية المنشودة للالزبائن حطات عمل متوقع ت ٣- ٢
 :بوسيلة تطبيق مالئمة تشتمل على ما يلي

  إدارة بيانات الطيران ١-٣- ٢
ة خصيصا لدعم معالجة البيانات بما في ذلك معلومات للسماح بإدارة بيانات الطيران من خالل قاعدة بيانات معد

وبمقدور الوحدة أيضا تخزين وفهرسة جميع الوثائق ).  مع خصائصها(التحديث والسمات الجوية الفضائية /االستخراج/اإلدراج
  .والخرائط والنماذج المنتجة من أجل االحتياجات التشغيلية

  اإلجراءات/إدارة تصميم المجاالت الجوية ٢-٣- ٢
اءات الطيران ثالثية األبعاد وعناصر المجال الجوي بوضع وتصور ومراجعة وتعديل إجر للسماح لمصممي إجراءات الطيران

ونظام التقوية  ،ونظام التقوية األرضي ،ومالحة المنطقة ،الدقيقة/ثالثية األبعاد من أجل إجراءات الطيران التقليدية غير الدقيقة
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عاة الفصل الجانبي والتحقق من والوسيلة قادرة أيضا على تصميم الطرق الجوية مع مرا.  والمالحة الرأسية ،باألقمار الصناعية

مستوى لمرحلة أثناء الطريق وبناء وتقييم أسطح المطارات مع وضع التضاريس والعوائق من صنع /العوائق لحساب أدنى ارتفاع
  .البشر في االعتبار

  حفظ خرائط الطيران ٣-٣- ٢
يق استعادة بيانات الطيران المختزنة في تتيح هذه الوسيلة االستخراج التلقائي ووضع رموز الخرائط وفقا لدورات اإلصدار عن طر

وتدعم الوحدة الزمنية الحقيقية .  نظام المعلومات الجغرافية/قاعدة البيانات المركزية باستخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب
يق هذه األداة عمليات عن طر أيضا وتحقق.  تا بصدد التغييرات التي أدخلها المستعملون على البياناتيبينما تلتقط جميع بيانات م

  .التراجع وإنتاج الخرائط وفقا لالصدارات السابقة
  نشر دليل الطيران/إدارة إعداد ٤-٣- ٢

أداة نشر تقوم زمنيا باستخراج المعلومات من قاعدة البيانات المركزية وتقوم تلقائيا بإصدار منتجات مطبوعات الطيران الصادرة 
الطيران أو ملحق دليل الطيران للدورة الجارية باالستناد إلى قواعد محددة مسبقا  اليكاو مثل دليل الطيران أو تعديل دليلاعن 

وبمقدور الوحدة إنتاج مخرجات لغة الترميز .  ويعالج تلقائيا أيضا إدراج  الخرائط أو المواد البيانية األخرى.  ونماذج للوثائق
للحصول على نسخة قائمة على االنترنت أو نسخة  (XML)أو لغة الترميز القابلة للتوسيع  (HTML)المستخدمة في الوثائق 

  .لكترونية من دليل الطيرانإ
  تقييم أداء المساعدات المالحية المتعلق بإجراءات الطيران اآللي المصممة ٥-٣- ٢

يقي التي تكرس أداة تحليل لفحص السمات الكهربائية الالسلكية للمساعدات المالحية المركبة وإعداد نماذج لظواهر االنتشار الحق
المنارة الالسلكية العاملة في جميع االتجاهات على التردد العالي جدا، جهاز (توجد في سيناريو المطار حيث تتداخل اإلشارات 

وتتقاسم هذه األداة أيضا معلومات .  مع عوائق صناعية أو طبيعية) قياس المسافة، نظام الهبوط اآللي، رادار مراقبة الحركة الجوية
رامترات التي تُفحص عادة خالل اختبارات اة الجوية والتضاريس مع أداة تصميم إجراءات الطيران اآللي لمحاكاة البخدمة الحرك

  .Doc. 8071الصادر عن االيكاو والوثيقة  ١٠الطيران المكلف بها أو الدورية حسب ما ورد وصفه في الملحق 
بعملية التحقق من الصحة في وقت التكليف  المقررن وم  .ظفينتم تركيب النظام وإكمال تدريب المو  :لحالة الراهنةا  ٤- ٢

  .الحق
 االستنتاج - ٣

كانت الهند دائما تتولى القيادة االستباقية في توفير المعلومات الجيدة لمنفعة المستعملين النهائيين من خالل إنشاء  ١- ٣
ات إدارة معلوم/ويدل توفير نظام متكامل لخدمات معلومات الطيران.  أنظمة ذات كفاءة في مجال خدمات معلومات الطيران

 .الطيران على أن الهند واصلت االلتزام بضمان االمتثال للقواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاو

يرجى من الجمعية العمومية أن تحيط علما بالجهود التي بذلتها الهند والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ التشغيل اآللي   ٢- ٣
  .في مجال خدمات معلومات الطيران

 — انتهى —


