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 .الورقة باللغة الروسية الروسي االتحاددم ق

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 الجوية من النظام العالمي إلدارة الحركةكجزء  SESARوبرنامج  NextGenنظام  :من جدول األعمال ٣٦البند 

نظم التنسيق برامج وتصاميم البحث إلعداد وتنفيذ 
  المالحة الجويةالواعدة بشأن 

  )الروسياالتحاد  منمقدمة ورقة (

  الموجز التنفيذي
العمل تدريجيا على النظم الوطنية واإلقليمية الواعدة بشأن المالحة الجوية، وعن رسم صورة لد جتعمل بلدان العالم ب

مراقبة الحركة الجوية في أقاليم شتى من العالم، وإيجاد برامج إلدراج نظم خاصة بتنفيذ تكنولوجيات ومعدات جديدة 
لحل المشاكل وتقترح هذه الوثيقة االرتقاء بالدور التنسيقي لإليكاو . لعالمي للمالحة الجويةمحلية في النظام ا

المادية للدول بشأن البحث المتعلق بإنشاء الذي سيساعد على تسريع وتيرة العملية وتوفير التكاليف األمر المطروحة، 
 البحوث إلدارة وبرنامج (NextGen) دارة النقل الجويإلالجيل القادم  نظامنظم تطلعية بشأن المالحة الجوية مثل 

   .(SESAR)الحركة الجوية في اطار المجال الجوي الواحد 
هيئة خاصة معنية بتحليل بإنشاء إطار اإليكاو، داخل ، أن تكلف المجلس بأن يقوميرجى من الجمعية العمومية : اإلجراء

في األجلين المتوسط والطويل، النظم التطلعية بشأن المالحة الجوية بحث وتطوير وتنسيق أنشطة الدول في مجال 
على سلس للمالحة الجوية لى تطبيق نظام إاالنتقال  من أجلالدول لمعالجة المشاكل المشتركة، وتنسيق مواقف وذلك 

  .لمالحة الجويةاإلقليمية لخطط الساس مبادئ مفهوم تشغيلي عالمي مع مراعاة التعديالت على على أ عالميالمستوى ال

 األهداف
  :اإلستراتيجية

 .بشأن السالمة Aبالهدف االستراتيجي مرتبطة هذه العمل ورقة 

بشـأن تحليـل وتنسـيق    لإليكاو هيئة خاصة  إنشاءقد يتطلب هذا العمل موارد إضافية لدعم نشاط   اليةاآلثار الم
 .أنشطة الدول

 Global Air Navigation Plan (Doc 9750); and  :المراجع
Global Air Traffic Management Operational Concept (Doc 9854) 
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  ـ ىـانته ـ
 

 المقدمة - ١

أثناء المالحة الجوية خدمات مستوى تحسين لمعدات وتكنولوجيات جديدة أنه يجري تطبيق ة بتوضح التجر ١- ١
وبالرغم من الجهود التي تبذلها اإليكاو لتيسير تنسيق عملية . قاليم شتى من العالم وعلى مستويات متفاوتةأفي بلدان والرحلة 

 .لكاملهذا اإلختالل با إزالةصعب تخيل يإنشاء نظام عالمي تطلعي بشأن المالحة الجوية، 

 ةل االنتقالياعمرحالت الجوية أن تعزز األحركة ال ا فيمرتفع ألقاليم والبلدان التي تسجل معداللوينبغي  ٢- ١
 ثقدرة المجال الجوي مرتين أو ثالضاعف التي توإلى نظم المالحة الجوية في المستقبل  ٢٠٢٥-٢٠١٠بحلول الفترة 

ي يقوم للغاية الذ بالبحث المعمق ال بد لنا أن نقرذلك المنظور،  ومن. مرات ودعم مستوى مقبول من سالمة الحركة الجوية
 نظامو) SESARبرنامج في بحث المرحلة ( مشروع األجواء األوروبية الموحدةتحاد االوروبي في الوقت الراهن مع به اال

 .في الواليات المتحدة (NextGen) الجيل القادم إلدارة الحركة الجوية

ث في هذا المجال ضمن البرامج لتنفيذ مفهوم إعداد وتطوير نظام المالحة الجوية وتشهد روسيا إجراء بح ٣- ١
لمالحة اإعداد نظم واعدة بشأن األخرى حاليا عدد من البلدان  دتشهو. ٢٠٢٥الممتدة إلى عام  تغطية الفترة بغرض لروسيا 

 .الجوية على أساس أحكام الوثائق المفاهيمية لإليكاو

المعلومات وتوضيح المواقف التي ستمكن  تبادل يجري ،SESARوبرنامج  NextGen نظام ومع تنفيذ مشاريع ٤- ١
حلة الموافقة دوال أخرى ومن المستصوب أن تتضمن مر .النظم من الناحية الوظيفيةهذه في المستقبل من ضمان مواءمة 

   .مشابه في إطار مشاريعها الوطنية تقوم ببحث

 تنسيق برامج البحث والتطوير - ٢

لى نظام محتمل بشأن المالحة الجوية إالوثائق المفاهيمية لإليكاو التي تحدد السبل الالزمة لالنتقال  إن أحكام ١- ٢
فمن جهة، . تتيح لهيئات التخطيط للمالحة الجوية خيارا واسعا من الحلول التنظيمية، والفنية، واإلرغونومية والتشغيلية

النظم إذا لم نتخذ التدابير الالزمة هذه مشاكل تحافظ على مطابقة وفي الوقت نفسه، قد تكون هناك . ميزةعلى ذلك  نطويي
عن كيفية مواجهة مختلف القضايا المتعلقة في الوقت المناسب لتنسيق البحث والتطوير ومواءمة مختلف وجهات النظر 

 .لطائراتلالمالحة الجوية خدمات تقديم ب

المؤشرات التي تشوب  أوجه اإلختاللديد وتكتسي عملية تنسيق البحث والتطوير أهمية ألنه يمكن تح ٢- ٢
، ستمارس أوجه الحركة الدوليةه نظرا لنمو ومن المعروف جدا أن. بين البلدان في المراحل المبكرةالمستهدفة للنظم 

وهكذا، وعلى سبيل المثال، أثبت التحليل أنه بالنسبة لمشاريع مختلفة، . تأثيرا متبادال على بعضها البعض هذه تاللخاال
 .حجمها تفاوتمستويات سالمة الحركة الجوية ب تفاوتكن أن تيم

وقواعد وإجراءات  معاييرم، وتسهيل اعتماد تطوير أيضا في تيسير مواءمة النظوسيساهم تنسيق البحث وال ٣- ٢
 وهو ما يكتسي أهمية. الوقت في أقاليم مختلفة من العالمنفس معدات وتكنولوجيات جديدة في  طبيقجديدة، وكذلك ضمان ت

ن التحليل أن تكلفة العمل ـويبي. المعدات على متن الطائرة اتتحسينفيما يخص خاصة لتحديد سياسات شركات الطيران 
لقطاع األرضي العالم تتماشى مع تكلفة ا كل بقاعتحسين النظم على متن الطائرة التي تدعم الرحالت الدولية في الالزم ل

 .مللنظا

من : القائل إال في حالة إجراء العمل تحت رعاية اإليكاو وتجسيد المبدأوال يمكن تحقيق التنسيق المقترح  ٤- ٢
 .نظام عالمي للمالحة الجوية تحقيقمن أجل النظم الواعدة  مواءمةالبحث والتطوير إلى  مواءمة


