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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  اللجنة الفنية

 التطور المستمر للنظام العالمي إلدارة الحركة الجوية القائم على األداء : من جدول األعمال٣١البند 

  تغيير مجرى نظام النقل الجوي المعاصر
  للتصدي لتحديات الغد

  )الواليات المتحدة األمريكية مقدمة من ورقة(

  التنفيذيخص لالم
تعرض ورقة العمل هذه نظرة عامة على نظام النقل الجوي من الجيل القادم في الواليات المتحدة األمريكية 

(NextGen)ويستهدف نظام .   على نظام الطيران العالميتأثيره وNextGen والكفاءة السعةزيادة السالمة واألمن و 
من مجموعة ويمكن تحقيق هذه المنافع عن طريق .  لمستقبلوالتوافق البيئي في عمليات الحركة الجوية في ا

ويعد التنسيق .  إلدارة عمليات الركاب والشحن الجوي والحركة الجويةالمستخدمة والتقدم التقني الجديدة اإلجراءات 
 فيالتوافق  وتعمل الواليات المتحدة مع دول أخرى على كفالة NextGenالدولي أحد المبادئ الرئيسية لنظام 

 والنظم األخرى في NextGenونوصي بأن تجري االيكاو تقييما لنظام .  التشغيل مع برامج التحديث الخاصة بها
  . وضع معايير فنية يمكن أن تستقى من هذه البرامجإلىالمستقبل لتعزيز جهود التنسيق واإلقرار باحتمال الحاجة 

  :بما يليالقيام  من الجمعية العمومية يرجى :اإلجراء

هذه المبادرة مع تطور يمكن مواءمة  لجميع الدول المهتمة بتعلم كيف NextGen معلومات عن نظام أن توفر  )أ
  .نظم النقل الجوي الخاصة بها في المستقبل

 ومبادرات التخطيط SESAR و NextGen مجلس االيكاو بتحديد آلية االيكاو المالئمة لرصد نظامي تكلفأن   )ب
  .كفل التعاون العالمي في إعداد المعايير وتسريع تنفيذها للنظم المطلوبة في المستقبلاألخرى في المستقبل بما ي

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .E و D و C و B و Aورقة العمل هذه مرتبطة باألهداف االستراتيجية 

اآلثار 
  :المالية

  . موارد إضافيةال تلزم

   :المراجع
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 ةمقدمال - ١

وذلك بسبب تجاوز الطلبات على .  يكي في الوقت الحالي من ضغوط شديدة األمر١يعاني نظام النقل الجوي ١- ١
وتتجاوز تكاليف تشغيل وصيانة نظام الحركة الجوية إيراداته كما أن قطاع .  النقل الجوي لقدرتنا على زيادة سعة نظامه

 وقعا كبيرا ١١/٩ي أعقاب هجمات فقد كان للشروط األمنية التي وضعت ف.  الناقلين الجويين يمر بفترة من التغيير الدرامي
عالوة على ذلك، يزيد نمو النقل الجوي من شواغل المجتمع بشأن .  على التكاليف والقدرة على نقل الناس والبضائع بكفاءة

وضع النقل الجوي الحالي للتصدي لهذه تكفي مواءمة هذا النمط من ولن .  ضوضاء الطائرات والتلوث واالزدحام
 يتسم بالقوة ٢٠٢٥ من ذلك يعد تحويل النظام المعاصر أمرا مطلوبا لكفالة وجود نظام نقل جوي لسنة وبدال.  التحديات

 .على المستوى العالميفي التشغيل ومراعاة البيئة والتوافق 

مكتبا للتخطيط المشترك والتنمية لتحديد استراتيجية وطنية  ٢٠٠٢في سنة أنشأ الكونجرس األمريكي  ٢- ١
 نظام تغييرويعد هذا المكتب شراكة بين القطاعين العام والخاص ويديره الكونجرس األمريكي ل.  NextGenلتطوير نظام 

.   بالتزامن مع ذلك بينما يوفر منافع على األجل القريب٢٠٢٥النقل الجوي الوطني األمريكي لتلبية احتياجاتنا المتوقعة لسنة 
د حركة آمنة وفعالة وموثوق فيها ألعداد كبيرة من األشخاص  من وجو٢٠٢٥ لسنة NextGenوتمكن الرؤية الخاصة بنظام 

 على مجموعة NextGenوتبنى رؤية نظام .  والبضائع في أنحاء نظام النقل الجوي بأسلوب يتوافق مع أهداف األمن القومي
ن كثير من القيود  من خالل سلسلة من القدرات الرئيسية التي ستحرر الواليات المتحدة ماثابتة من المبادئ ويتم تفعيله

 مرات عن )ثالث(حقق سعة إجمالية في النظام تزيد تدعم مجموعة واسعة من العمليات وتالمفروضة على النظام الراهن و
 .مستويات التشغيل الحالية

فإن االتحاد .  ليست الواليات المتحدة الدولة الوحيدة التي تنفذ هذا النوع من مبادرات التخطيط طويل األجل ٣- ١
 وأحد مكوناتها الفنية هو برنامج بحوث ،ي ودوله األعضاء يعملون بصدد مفهوم وتنفيذ السماء األوروبية الموحدةاألوروب

وتقوم دول أخرى بتحديث البرامج لتحديد وتنفيذ نظمها للمالحة الجوية في .  إدارة الحركة الجوية للسماء األوروبية الموحدة
 .المستقبل

 المعلومات األساسية - ٢

ولهذا يعد .  في الطيران قبل أن يصعدوا على متن الطائرةتجربتهم  تبدأ ،نظام الطيرانمستعملي لبالنسبة  ١- ٢
وسيعد .  دارة الحركة الجوية شامال من حيث نطاقه ويغطي جميع عناصر الطيران وليس فقط إNextGenنظام 
الطائرات النفاثة الخفيفة جدا والطائرات  بما في ذلك – المستعملين  بمرونة كافية لفائدة النطاق الواسع منNextGen نظام

ويتسم النهج المتبع بشأن .   الطيران العامي الطائرات العسكرية ومشغلإلىالتجارية والطائرات بطيار وبدون طيار إضافة 
رد الفعل  ثقافة سالمة جديدة تقيم المخاطر في بيئة تنبؤية بدال من سياق ئ بالصفة العالجية وينشNextGenالسالمة في نظام 

ن النظام من وجود إدارة متكاملة لألداء البيئي تعزز النمو المتواصل لعمليات الطائرات في المستقبل   وسيمكّ.حالياالموجود 
 .الذي يتوقع فيه زيادة تمحيص اآلثار البيئية للطيران

 العالمي إلدارة  على المفهوم التشغيليNextGenاستندت مفاهيم عديدة إلدارة الحركة الجوية وفقا لنظام  ٢- ٢
.  للمستقبلمتناسقة على المستوى العالمي الحركة الجوية الصادر عن االيكاو والذي يمثل مجموعة مفاهيم وشروط دولية 

  وهذا هدف متبادل نتقاسمه مع . التي تتواءم مع المعايير الدوليةNextGenويتمثل هدفنا في تنفيذ النظم والتقنيات لنظام 
 .NextGenة بالتعاون في نظام الدول األخرى المعني

                                                             
ويعني .   الجوي الحالي بأنه مجموعة من النظم والخدمات المعقدة التي تستخدمها مجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصالح    يتسم نظام النقل     ١

ويشمل هذا األمر خطوط .  جميع األنشطة والمكونات المتعلقة بالمرور اآلمن لألشخاص والبضائع عن طريق الجو" نظام النقل الجوي"مصطلح 
 .ت الصلة عالوة على القطاع الصناعي الخاص والدولة واألنشطة المحليةاألعمال الفيدرالية ذا
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 هو إدراج أصحاب المصالح من القطاعين العام NextGenالفارق العميق اآلخر الذي يميز تطور نظام  ٣- ٢
وفي .  غير مسبوق) الداخلية والدولية(الصناعة في النظام مشاركة كما أن مستوى .  والخاص في تطوير وتنفيذ النظام
 فرق عمل تابعة لمكتب ٩ية يشاركون في  شركة ومنظمة غير حكوم١٠٠ ممثل من ٢٠٠الوقت الحالي هناك ما يزيد عن 

 تم تشكيلها لتقييم البرامج الراهنة وتطوير حلول مستقبلية في مجاالت تصميم الطائرات والهياكل التخطيط المشترك والتنمية
األساسية للمطارات وخدمات المالحة الجوية والبيئة والتنسيق العالمي والمعلومات على الشبكات المركزية والسالمة واألمن 

 .واألحوال الجوية

إلى اليا خططا تفصيلية لتحويل النظام الحالي  حمكتب التخطيط المشترك والتنميةعد يو ٤- ٢
وتقدم وثيقة .   وأصحاب المصالح في الصناعةه الخطط حاليا للتطوير مع الحكومةوتخضع هذ.  ٢٠٢٥ NextGen نظام

رت الطبعة الثانية من الوثيقة   وصد. الوصف التشغيلي األساسي لكيفية عمل النظامNextGenمفهوم عمليات نظام 
 .١٣/٦/٢٠٠٧ في

ويمثل .  NextGen بالتزامن مع الهيكل الهندسي لمشروع NextGen  نظامويتم إعداد وثيقة مفهوم عمليات ٥- ٢
تطوير النظام في شكل بعض النماذج األولية بما في ذلك النظم الضرورية وتوقيت تطويرها وكيفية كيفية هذا الهيكل خطة 

 معترف بها إلعادة هندسة ممارسات األعمال والتكنولوجيا التي  أداةNextGen لمشروعالهندسي هيكل الويعد .  عملها معا
 ٢٢/٦/٢٠٠٧ونشرت الطبعة الثانية منه في .  تدعمها

األنشطة االنتقالية الحالية وقريبة األجل مع  كيفية مواءمة NextGenتظهر وثيقة خطة العمل المتكاملة لنظام  ٦- ٢
 اإلذاعة واالستطالع التعاوني والمالحة الجوية –لتابع التلقائي النظام المخطط له في المستقبل ومثال ذلك االستطالع ا

 وتقسم مسار التطوير الخاص  تحسينات تشغيلية مميزة ولكنها مترابطةإلىوتنقسم الخطة .  باألقمار الصناعية
 .٣١/٧/٢٠٠٧ونشرت الخطة في .  NextGen بنظام

 المناقشة - ٣

 المواءمة والتنسيق العالميين مع الدول األخرى ١- ٣

 نقاط في جميع أنحاء العالم إلى الواليات المتحدة ومنها إلى نما السفر الجوي الدولي ١٩٩٠نذ سنة م ١-١- ٣
ويلبي التنسيق الدولي للمعدات واإلجراءات طلبات المستخدمين من الواليات المتحدة للتشغيل العالمي بدون .  بصورة كبيرة

ويمكن أن .  من غير األمريكيين للتشغيل في الواليات المتحدةملين المستع تلبية احتياجات ، ومثل ذلك،أي قيود ال داعي لها
.   ويمكن أن ينتفع المصنعون أيضا من إعداد معايير منفتحة،بمكاسب كثيرة عندما تتم إجراءات التنسيقالمستعملون ينتفع 

وعية الدولية الخارجية تعد مكونا ووفقا لذلك فإن الت.  وتسهم هذه الجهود في تحديث النظام ومساعدة اقتصاداتنا على النمو
 .NextGenحاسما في خطة 

وقد عقدنا .   تنسيق كبير مع مجتمع الطيران الدوليإلى سيحتاج NextGenنحن نعلم أن التنفيذ الناجح لنظام  ٢-١- ٣
 للحركة حتى اآلن شراكات مع دول تقع على حدود أقاليم معلومات الطيران الخاصة بنا أو التي تمثل مقاصد للتدفق الرئيسي

 .NextGenلدينا بحيث يمكن إدراج مدخالتها من المراحل األولى لتطوير نظام 

 للتعاون بين اإطارتضع مذكرة تفاهم  ٢٠٠٦ في سنة وقعت هيئة الطيران االتحادية والمفوضية األوروبية ٣-١- ٣
ئمة في نظمنا األرضية وهذه المذكرة تجهز الستكشاف الفرص لتنفيذ التكنولوجيات المتوا.  SESAR و NextGenنظامي 

ويتمثل هدفنا في التركيز على المنتجات التأسيسية .  والجوية ولوضع خطوط زمنية موحدة ومتزامنة لتنفيذ التقنيات الجديدة
 .في وقت مبكرالتشغيلي المبكرة للبرنامجين ولتحديد أوجه القلق التي يمثلها التوافق 
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 النقل الجوي في المستقبل مع الصين واليابان وتحت رعاية أيضا بشأن تطوير نظمرسميا وقد صغنا تعاونا  ٤-١- ٣
وتم تطوير هذا التعاون لمواءمة التخطيط االستراتيجي .  االتفاق الثالثي للطيران في أمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك

 ونأمل في توسيع . عمليات ال تشوبها عيوب إلىالمتاحة للتوصل لنظام الطيران المدني الخاص بكل منا لتحديد الفرص 
 .NextGenنظام والتعرف أكثر على تعاوننا مع دول أخرى تكون مهتمة بتحويل نظمها للنقل الجوي 

 التنسيق مع االيكاو ٢- ٣

 المفهوم التشغيلي العالمي لنظام إدارة الحركة الجوية الخاص إلىتنظر الواليات المتحدة ودول أخرى  ١-٢- ٣
لتنفيذ اإلقليمية لدى االيكاو للحصول على إرشادات منها وعلى إحراز التكامل  خطط اإلىبااليكاو مع مبادراتها العالمية و

 سيكون من ،وبما أن االيكاو قد وضعت شروطا دولية واسعة النطاق لنظام إدارة الحركة الجوية في المستقبل.  الدولي
 ومبادرات التخطيط SESAR ونظام NextGenالمالئم لها أن ترصد تطور مفاهيم النظم بالشكل المحدد في خطط نظام 

 . وتحديد الفرص السانحة إلحراز مزيد من التنسيق والتوحيد القياسي لهذه الخطط،األخرى في المستقبل

.  االيكاو في إعداد وتنفيذ مبادرات النقل الجوي هذه في المستقبلمشاركة يمكن أن تستفيد الدول أيضا من  ٢-٢- ٣
الوعي بهذه المبادرات وضمان إتاحة الفرصة لكل الدول للمشاركة في حوار وينبغي لاليكاو أن تحدد آلية مالئمة لزيادة 

 .ن تكامل هذه المبادراتأعالمي بش

  االستنتاجات - ٤

على الرغم من حجم أو نطاق نظام النقل الجوي لدى أي دولة، فإن كل دولة يجب أن تدرك ارتباطها  ١- ٤
 .ة لضمان الصالحية المستمرة لنظمنا المشتركةللطيران وأن تتخذ اإلجراءات المالئمبالنظام العالمي األكبر 

سليم  تحوال من نظام النقل الجوي الوطني الحالي لدينا لضمان وجود نظام نقل جوي NextGenيعد نظام  ٢- ٤
 .أهدافنا للمستقبللتلبية وتنفذ تغييرات في النظام حاليا .  ٢٠٢٥ لسنة ومتوافق تشغيليا على المستوى العالميوصالح للبيئة 

ونحن على وعي كامل بأننا ال نستطيع أن نبني نظاما .  NextGenلتنسيق الدولي مبدأ رئيسيا في نظام يعد ا ٣- ٤
وينبغي لاليكاو أن تشارك في تكامل وتنسيق .  منسقا بدون شراكات مع أصحاب المصالح الداخليين والنظراء الدوليين

 .SESAR و NextGenبرامج من نوع 

  ـ انتهـى ـ


