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 .النسخة العربية قدمتها المملكة العربية السعودية  ١

   والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

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

  معلومات الطيرانأتممة 
  )المملكة العربية السعودية مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
قواعد لامتثاال لذلك بالهيئة العامة للطيران المدني و معلومات الطيرانتممة أل ضعرهذه الورقة عبارة عن 

معلومات للى نموذج تبادل عستند هي تو ،منظمة الطيران المدني الدوليوالتوصيات الدولية الصادرة عن 
  .(AIXM) الطيران 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .Dو Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدفين االستراتيجيين 

  .غير منطبقة  :اآلثار المالية
 Annex 15, Aeronautical Information Services  :المراجع

Doc 9906, Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design 
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 تعريف -١

ل من الخدمات القائمة يتطلب التحو لطيرانامعلومات إلى إدارة  لطيرانامعلومات إن التغيير من خدمات  ١-١
وكانت الخطوة األولى التي تمت .  الخدمات الرقميةاليدوية والمطبوعات الورقية نحو التجهيز اآللي للبيانات و اتعلى العملي

بيئة  يف لطيرانالمعلومات الهدف هو التشغيل اآللي  ول لهذاخدمات المالحة الجوية للوص/ في الهيئة العامة للطيران المدني
 :جديدة تقوم على ما يلي

  .وتخزينها في شكل رقمي يانات الطيرانبالحصول على   )أ 
  ؛والحفاظ على سالمتها وأمنها) الخ، من حيث الدقة والنظام(ات متطلبات جودة البيان  )ب 
جعل البيانات متاحة في شكل رقمي بما في ذلك الموقع على شبكة االنترنت ونظام آلي كامل   )ج 

  .)NOTAM( إلعالنات الطيارين
ي الكترون وفي شكل في شكل ورقي يرانلطامعلومات تقديم الخدمات، بما في ذلك إنتاج مطبوعات   )د 

باستخدام البيانات المخزنة ) الخ ،معلومات الطيراننشرة و لطيرانا خرائطوالطيران  معلومات ليلد(
  .في قاعدة البيانات وكتدخل بشري بأقل قدر ممكن من الناحية التقنية

الدولي  لطيرانامعلومات كل هذه األنشطة أدوات البرمجة وقاعدة البيانات على نموذج تبادل تتطلب   )ه
)AIXM( دد متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي للبياناتحالذي ي.  

 زيادة كفاءة النظام -٢

التي  لطيرانامعلومات ليساعد في إدارة وتوزيع بيانات  )AIXM( لطيرانامعلومات نموذج تبادل صمم  ١-٢
) ٥(إصدار  لطيرانامعلومات حد رئيسي من إصدار نموذج تبادل هناك هدف واو.  تكون في شكل رقمي

)AIXM Version 5(  الرقمي نلطيارياإعالن "وهو تمكين" (” digital NOTAM”) .تجري االستعاضة عن في هذا المفهوم، و
 .بمعلومات منظمة تكون مناسبة للتشغيل اآللي لطيارينا اتإعالنالنص التقليدي الحر للمعلومة المضمنة في 

لمعلومات كقاعدة لنظامنا اآللي  لطيرانامعلومات ذج تبادل من نمو ٣-٣يتم اآلن استخدام اإلصدار  ٢-٢
من أجل  الدولي كان آخر متطلبات منظمة الطيران المدنيو". بيانات ثابتة" ويقتصر هذا اإلصدار على إدارة . لطيرانا

خدمات  – ١٥الملحق رقم  على ٣٦إلى التعديل رقم  ٣٣التعديل رقم من (توفير مجموعات عوائق البيانات االلكترونية 
الطائرات  عمليات/، إجراءات البيانات اآللية وفقا ألحدث إصدار إلجراءات خدمات المالحة الجوية)معلومات الطيران

(PANS-OPS, Doc 8168)وفقا للشروط األوربية(ات ، واستكمال متطلبات تخطيط المطار (RTCA/ED99A EUROCAE. 

٣-٢ لالختبار على أحدث إصدار لنموذج تبادل لتشغيل اآللي لضعت خطة لرفع مستوى نظامنا وبالتالي فقد و
 .لطيرانامعلومات إلى إدارة  لطيرانامعلومات ليساعد في االنتقال من خدمات  لطيرانامعلومات 

  الخالصة -٣
منظمة الطيران المدني الدولي في المرحلة االنتقالية والمنهجية تدعم المملكة العربية السعودية  إن ١-٣

  .لطيرانامعلومات إلى إدارة  لطيرانامعلومات دمات المستخدمة للتغيير من خ

  — انتهى —


