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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  )AIM(إدارة معلومات الطيران إلى  )AIS( خدمة معلومات الطيراناالنتقال من  :من جدول األعمال ٣٩البند رقم 

  )eTOD( التضاريس والعوائق عنقاعدة البيانات اإللكترونية وضع طرق موحدة لتطبيق 
  )هورية كورياجم مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
فمن  لكلذو ،)eTOD(التضاريس والعوائق  عنتواجه الدول المتعاقدة صعوبات في تطبيق البيانات اإللكترونية 

التي تجمع  التضاريس والعوائق منطقةعن طرق المسح و تتسم بالكفاءةالمطلوب وضع مواد إرشادية وتقديم أمثلة 
 فيلمساعدة الدول على تفادي إنفاق الكثير من الوقت والمال  )eTOD(بيانات الوقاعدة  ةالبيانات اإللكتروني بشأنها

  .التضاريس والعوائق عنالبيانات اإللكترونية  طبيقإضفاء االتّساق العالمي على تإلى السعي 
  :إلى إن الجمعية العمومية مدعوة :اإلجراء

 ؛بمضمون ورقة العمل هذه اإلحاطة علماً  ) أ

التضاريس    عنلتطبيق البيانات اإللكترونية  موحدةً اًااليكاو طرق أن تضعفقة على ضرورة والموا  ) ب
  .)eTOD(والعوائق 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

تعزيز سـالمة الطيـران المـدني     –السالمة : )A(ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 
  العالمي

  .افيةموارد إض ليس من المطلوب  :اآلثار المالية
 Annex 15 – Aeronautical Information Services  :المراجع

Doc 9881 – Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome Mapping 
Information 
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 المقدمة -١

ريس التضا عنالبيانات اإللكترونية رشادية بشأن اإلمواد الدولية والتوصيات القواعد والااليكاو  توفّر ١-١
البيانات، كما ثبت في بعض هذه وتتطلّب . Doc 9881والوثيقة  ١٥في عدد من الوثائق بما فيها الملحق  )eTOD(والعوائق 

مرافق المطارات والمعلومات  عنحاالت التطبيق من قبل عدد من الدول، معارف ليس فقط بشأن معلومات الطيران ولكن أيضاً 
بالنسبة  التضاريس والعوائق عنالبيانات اإللكترونية  طبيقاء تاريخ تجلذا فقد تم إر. واعد البياناتوحتى فهماً فنّياً لق الجغرافية

 .٢٠١٥إلى نوفمبر  إلى المنطقة الثانية

البيانات اإللكترونية  قدر اإلمكان نظراً لتعقيد أن تكون المراجع ذات الصلة التي توفّرها االيكاو دقيقةً نبغيي ٢-١
  .تهاإدارهذه البيانات وجمع بشأن فقط يمكنها تقديم اإلرشاد العملي للدول المتعاقدة  وعندئذ. وائقالتضاريس والع عن
التي تجمع بشأنها منطقة الطريقة المسح وتحديد  بشأنأمثلة موحدة  ينبغي أن تضع االيكاوفي هذا الصدد، و ٣-١

باإلضافة  أن توفّرهاو التضاريس والعوائق عنترونية البيانات اإللكوقاعدة  التضاريس والعوائق عنالبيانات اإللكترونية 
 .إلى الوثائق المتوفّرة حالياً

 مناقشةال -٢

وأهميتها،  التضاريس والعوائق عنالبيانات اإللكترونية االيكاو العديد من الندوات لشرح مفهوم  نظّمتلقد  ١-٢
لمعلومات  التضاريس والعوائق عنيانات اإللكترونية الب بشأن أسباب أهميةقوي  آراء وتوصلت الدول المتعاقدة إلى توافق

 أحد أساليب التمكين الرئيسية للمفهوم التشغيلي إلدارة الحركة الجوية )AIM(إدارة معلومات الطيران إذا كانت و. الطيران
)ATM( ة ، فإنعلومات الطيرانم دارةإلتُعتبر أسلوب التمكين الرئيسي  التضاريس والعوائق عنالبيانات اإللكتروني. 

، وضع أحد مشغّلي المطارات في التضاريس والعوائق عناإللكترونية للبيانات  بالغةبعد أن فهم األهمية ال ٢-٢
المواد  على أساس ٢٠٠٩عام  في ٤و  ٣للمنطقتين  التضاريس والعوائق عنإلكترونية رية كوريا قاعدة بيانات وجمه

تأكيد ما إذا كانت  ولكن يصعب. المتعلّقة بالبلدان النامية اإلفرادية المرجعية لاليكاو معتمداً على سلسلة دراسات الحاالت
لدى وضعها  مماثلةصعوبات  خرىاألمتعاقدة الدول ال تواجه من المتوقّع أنو. توفي تماماً شروط االيكاوسقاعدة البيانات ت

 .التضاريس والعوائق عنونية إلكترقاعدة بيانات 

، لم يكن مشغّل بصورة جزئية التضاريس والعوائق عنلكترونية البيانات اإل وضعذلك، حتى بعد  عالوةً على ٣-٢
الدول المتعاقدة األخرى صعوبات  تواجه وهو يتوقّع أن. المطار واثقاً مما إذا كانت بياناته تستوفي شروط االيكاو تماماً أم ال

 .التضاريس والعوائق عنإلكترونية وضعها قاعدة بيانات  مماثلة لدى

 تتسم بالكفاءةوضع عينات  -٣

لقد استخدمت معظم الدول التي تعمل . توخّياً لالتّساق الدولي وفعالية التكلفةوضع طريقة مسح موحدة  يتعين ١-٣
أو  SRTMنظام  أو) LiDAR( مداهنظام كشف الضوء و )eTOD(التضاريس والعوائق  عنلكترونية على قاعدة البيانات اإل

بعض الشيء  نتائجقد تختلف الو. الخاصة بااليكاو بياناتلل جودةال متطلباتصور السواتل ألن هذه الطرق تُعتبر مستوفية ل
 .التضاريس والعوائق عنطريقة المسح المستخدمة لجمع البيانات  حسب

 ١المحددة من  التضاريس والعوائق عنلكترونية ات اإلالبيانالتي تجمع بشأنها مناطق التقديم أمثلة عن نبغي ي ٢-٣
يمكن للمراجع أن تحول دون تحديد الدول المتعاقدة للمنطقة المعنية بطريقة مختلفة حين تفسر فردياً األرقام و. ٤إلى 

 .١٥المتعلّقة بها الواردة في الملحق 

قاعدة البيانات  إلتاحة تبادل ضاريس والعوائقالت عنلكترونية قاعدة البيانات اإل هيكل ولغةتوحيد  ينبغي ٣-٣
 .الخاصة بكّل دولة متعاقدة مستقبالً
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 فيما بين الدول المتعاقدة التضاريس والعوائق عنلكترونية وضع البيانات اإل مشاطرة عمليات نبغيأخيراً، ي ٤-٣

التضاريس  عنلكترونية اإلوتطبيقها الموسع على نطاق واسع لتشجيع دول أخرى على المشاركة في وضع البيانات 
 .والعوائق

 االستنتاج -٤

البيانات  التي تجمع بشأنها مناطقالوتحديد  من المتوقّع أن يشكّل وضع أمثلة مؤهلة موحدة عن طرق المسح ١-٤
خدمة دعماً كبيراً لخبراء  التضاريس والعوائق عنلكترونية وقاعدة البيانات اإل التضاريس والعوائق عنلكترونية اإل
مجاالت المعلومات غير المتعلّقة بالطيران ل همفهم بفضلتوفير الوقت والمال  يساعدهم على )AIS( ومات الطيرانمعل

  .ونظام المعلومات الجغرافية والفهم الفني الخاص بقاعدة البيانات اتكمرافق المطار
تمر التي قد " التجربة والخطأ" تؤدي هذه العينات الموحدة إلى تفادي مراحلذلك، من المتوقّع أن  عالوةً على ٢-٤
دعم التطبيق المتّسق لقاعدة البيانات إلى والتضاريس والعوائق  عنلكترونية البيانات اإلكّل دولة متعاقدة أثناء إعداد  بها
  .في مختلف أنحاء العالم التضاريس والعوائق عنلكترونية اإل

  -انتهى-


