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 ـــــــــــــــــــــ
 .النص العربي مقدم من المملكة العربية السعودية ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 الفنيةاللجنة 

 (ATM)نظام عالمي الدارة الحركة الجوية  :من جدول األعمال ٣٥البند رقم 

   CNS/ATMأنظمةالخبرات والدروس المستفادة من تطبيق 

  )المملكة العربية السعودية مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
 األنظمةوء على الحاجة للخبرات المكتسبة من خالل مراحل التطبيق والتشغيل لعناصر تلقي ورقة العمل هذه الض

مستفادة متوفرة وسهلة المنال لجميع الدول  اًتكون هذه التجارب دروس أن، وتقترح )CNS/ATM( المستقبلية المالحية
  .بمنظمة الطيران المدني الدولي األعضاء
  .تعراض الموضوع أعاله والتعليق عليه بغية اعتماد االقتراحيرجى من الجمعية العمومية اس: االجراء

األهداف 
  :االستراتيجية

  .بشأن السالمة والكفاءة واالستمرارية Eو  Dو A ورقة العمل هذه مرتبطة باألهداف االستراتيجية 

  ال تنطبق  :اآلثار المالية
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 مقدمةال - ١

هي تطوير مستوى التوصيات ) االيكاو( دولي من بين المسؤوليات المناطة بمنظمة الطيران المدني ال ١- ١
، والتي تتضمن المعايير )(CNS/ATMنظم المالحة الجوية المستقبلية  إلىوتسهيل عملية االنتقال لدعم الالزمة  واإلجراءات

بالدول  والتعميمات الفنية والتشغيلية كما هو مطلوب لدعم خطط التنفيذ اإلرشاديةالمواد (SARPs)والممارسات الموصى بها 
 .الطيران المدني الدولي بمنظمة األعضاء

 النقاش - ٢

منظمة الطيران  أقاليمويجري تنفيذها في مختلف ، )(CNS/ATMتم تطبيق عناصر ومفاهيم ونظم المالحة المستقبلية   ١- ٢
الخ .... Multilateration, ADS-B,Mode-S-Elementaryعلى سبيل المثال لنظام االستطالع مثل  .المدني الدولي أو كل دولة على حده

من قبل منظمة الطيران المدني  ديعتمد بعلم  األخرالعناصر لالستخدام في العمليات التشغيلية، والبعض  هذه وقد تم اعتماد بعض
 .اإلرشاديةوالمواد  SARPsالدولي في الوثائق الرسمية مثل 

ة لمجتمع الطيران من حيث السالمة قيمة ايجابية كبير ،)(CNS/ATM النظم المالحية المستقبلية  وأضافت ٢- ٢
 نشر نظم المالحة المستقبلية إلىم تشجيع عدد من الدول للتحول ثوبناء على ذلك . وتنظيم وكفاءة الحركة الجوية

CNS/ATM)(، تنفيذ نظم المالحة المستقبلية  أيضا أخرىوتعتزم دول CNS/ATM)( ، المعرفةولكنهم يعانون من نقص في 
 ،)(CNS/ATMتأخير وإعاقة الخطة العالمية لتطبيق نظم المالحة المستقبلية  إلىوالخبرة المباشرة مما يؤدي 

هذه الفكرة لتعميم  تأييدولتقليل مثل هذه الحاالت، يرجى من منظمة الطيران المدني الدولي في نطاق واليتها  ٣- ٢
قاعدة  نوستكو )(CNS/ATMتنفيذ نظم المالحة المستقبلية  وخالل مراحل/قبل األعضاءالخبرات المكتسبة على جميع الدول 

الممارسات  أفضللتحقيق  ،)(CNS/ATMذات فوائد قيمة وفي متناول الدول لتطبيق نظم المالحة المستقبلية  المعلومات
 .وتقليص المواجهات السلبية

ع كل الخبرات المكتسبة من الدول لجم آليةهذه على منظمة الطيران المدني الدولي إنشاء وتقترح ورقة العمل   ٤-٢
مثل العيوب، المفارقات، والحلول للتغلب على العقبات  ،)(CNS/ATMخالل تنفيذ وتشغيل نظم المالحة الجوية المستقبلية 

في منظمة الطيران المدني الدولي لتعزيز  األعضاءتكون هذه البيانات متاحة وميسرة لجميع الدول  أنويجب .  والصعوبات
  ،)(CNS/ATMالجديدة من مشاريع نظم المالحة المستقبلية  بالتطبيقاتصنع القرار فيما يتعلق وتحسين 

  المقترحة اآللية  -٣
ن تلعب لجنة خبراء المالحة الجوية بمنظمة الطيران المدني الدولي دورا مهما في المساهمة في جمع أيمكن   ١- ٣

د االرشادية، والمتطلبات لموااSARPs تها لتطوير االنظمة أو تحديثالمعلومات المطلوبة من الخبراء أو الممثلين خالل انشط
  .الجديدة وأداء التزامات منظمة الطيران المدني الدولي

  -انتهى  -


