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  النسخة الصینیة من هذه الورقة مقدمة من جمهوریة الصین الشعبیة. 1

  
  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 
  المسائل الناشئة –: المالحة الجویة ٣٦البند 

نظام معلومات الطیران الصیني یحرز تقدمًا وفقًا لخریطة الطریق المحددة لالنتقال من خدمات معلومات 
  الطیران إلى إدارة معلومات الطیران 

  )الصین (ورقة مقدمة من

  وجز التنفیذيالم

تعكف الصین على االنتقال من خدمات معلومات الطیـران إلـى إدارة معلومـات الطیـران باتبـاع خریطـة الطریـق التـي وضـعتها 
 اإلیكاو لهذا الغرض، ونود إحاطة قطاع الطیران العالمي علمًا بالتقدم المحرز في التنفیذ.

ن بالسالمة وبحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل قیالهدفین االستراتیجیین المتعلترتبط ورقة العمل هذه ب
 .الجوي

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  ال ینطبق

  عرض عام -١

تعكف الصین حالیًا على نقل نظام معلومات الطیران من خدمات معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران   ١- ١
لعملیة تخطیط  ٢٠٠٩منذ عام وقد خضع نظام معلومات الطیران كاو لهذا الغرض. وفقًا لخریطة الطیران التي وضعتها اإلی

رئیسیة ودراسة جدوى لمشروع االنتقال من خدمات معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران وبلغ هذا المشروع حالیًا مرحلة 
  المراجعة والموافقة.

   



A38-WP/192 - 2 - 
TE/70 
 
 

وسُینجز العمل المتعلق بالمرحلة  األولى من االنتقال من خدمات معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران   ٢- ١
، ٢٠١٤ل هذه العملیة االنتقالیة برمتها. وفي عام ودة السالمة تقدمه خال، وسیواصل نظام إدارة ج٢٠١٣في أواخر عام 

وستُنجز المرحلة  سیدخل المشروع في المرحلة الثانیة من االنتقال من خدمات معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران،
رسمي الجدول الزمني لتنفیذ المشاریع ، سُینشر بشكل ٢٠١٥األولى من إعداد دلیل معلومات الطیران اإللكتروني. وفي عام 

   .لثةاألخرى المتعلقة باالنتقال من خدمات معلومات الطیران إلى إدارة معلومات الطیران في المرحلتین الثانیة والثا

  حالة تنفیذ نظام إدارة جودة السالمة لمعلومات الطیران في الصین -٢

المستویات  سینهي كل مستوى من، ٢٠١٣عام مرحلة التنفیذ المستقل لنظام إدارة جودة السالمة: بحلول أواخر   ١- ٢
المعلومات، السلطة اإلقلیمیة للمعلومات، وحدة المعلومات في المطار) تنفیذ نظام إدارة جودة  مركزالثالثة لهیكل المعلومات (

رة ٕاداو إدارة الجودة  ي. كما سُینجز إدماج نظام٢٠٠٨-٩٠٠١بالتالي على شهادة إیزو بصورة مستقلة ویحصل السالمة 
  من أجل استعراضه والموافقة علیه. السالمة وُیعرض على مكتب إدارة الحركة المروریة لدى هیئة الطیران المدني في الصین

، سُینظر في المستویات الثالثة لهیكل ٢٠١٤ي عام مرحلة إدماج نظام إدارة جودة السالمة لقطاع المعلومات: ف  ٢- ٢
یبدأ العمل على و  ام إدارة الجودة والسالمة أفقیًا ورأسیًا بحیث یكمل أحدهما اآلخرالمعلومات بشكل شمولي وسُیشرع في دمج نظ

  تنسیق إجراءات العمل والقواعد التشغیلیة.
   منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بجودة السالمة في قطاع المعلومات. ، سیجري إنشاء٢٠١٤وفي عام   ٣- ٢

  حالة تنفیذ نظام إعالن الطیارین المنتظم اإلصدار -٣

). ومنذ AIRACتولي هیئة الطیران المدني الصینیة أهمیة كبیرة لتنفیذ نظام إعالن الطیارین المنتظم اإلصدار (  ١- ٣
تنسیق  أنشأت كذلك آلیةقد و  وصیاغة المواد اإلرشادیة المتعلقة به.تعكف الهیئة على رصد وتنفیذ هذا النظام  ٢٠١٣عام 

  بهدف التحسین المستمر لتنفیذ النظام. ینمتعددة الوكاالت وآلیة لتلقي مالحظات المستخدم

  حالة تدریب الموظفین -٤
لهیئة الطیران المدني الصینیة سجل مؤهالت الموظفین  مكتب إدارة الحركة الجویة التابع، أنشأ ٢٠١٣في عام   ١- ٤

  لموظفین بشكل مستمر.لقطاع المعلومات برمته وتحرص على رصد قدرات ا
هم، ًا شامًال لتدریب الموظفین وٕادارة شؤونویركز قطاع المعلومات برمته على تدریب الموظفین وقد أنشأت نظام  ٢- ٤

بما یشمل جمع احتیاجات التدریب واستعراض محتوى الدورات التدریبیة والموافقة علیه وٕاعداد مواد التدریب وتوظیف المدربین 
  دریب ورصدها.واختبار نتائج الت

لهیئة الطیران المدني الصینیة بإدماج موارد التدریب  لتابع، سیضطلع مكتب إدارة الحركة الجویة ا٢٠١٤وفي عام   ٣- ٤
  وتبادلها.
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  تطویر أتمتة العملیات -٥
ت ، استهل مكتب إدارة الحركة الجویة التابع لهیئة الطیران المدني الصینیة مشروع دلیل معلوما٢٠١٣في عام   ١- ٥

بیانات تبادل األولى من المشروع إدارة قاعدة  لذي یمكن تقسیمه إلى ثالث مراحل، حیث ستشمل المرحلةالطیران اإللكتروني ا
لمعلومات اإلدارة والخدمات، فیما  XML)(وحفظ بیاناتها في هیئة ملفات بلغة الترمیز الموسعة ) AIXMمعلومات الطیران (

، وستشمل المرحلة للطرق الجویة) XML(دارة قاعدة البیانات وتحویلها بیاناتها إلى ملفات بلغة المرحلة الثانیة استكمال إتتوخى 
  الثالثة إدارة قاعدة البیانات لخرائط الطیران.

بالشبكة وسُترسل  قد ُأنجز وتم وصلهنظام المطار لجمع البیانات األولیة  سیكون، ٢٠١٣وبحلول نهایة عام   ٢- ٥
جمعها من هیئات المعلومات اإلقلیمیة عبر هذا النظام إلى مركز المعلومات في هیئة بیانات بلغة  بیانات الطیران التي تم

  ).XMLالترمیز الموسعة (
، سیُنجز كذلك تطویر قاعدة بیانات تبادل معلومات الطیران في الجزء المختص باإلدارة ٢٠١٣وبحلول نهایة عام   ٣- ٥

  والخدمات.
تُنجز المرحلة األولى من دلیل معلومات الطیران اإللكتروني وستصدر منتجات ، س٢٠١٤وبحلول نهایة عام   ٤- ٥

  المرحلة األولى من هذا المشروع.
  –انتهى  –


