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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ –المالحة الجویة   :من جدول األعمال ٣٥البند رقم 

   إدارة الطیران االتحادیةالتي ستنظمها صغرة المعالمیة التظاهرة ال
   )الوالیات المتحدة (مقدمة من

  الموجز التنفیذي    
جح انــالنقــل الدعــم  لمــن أجــظــاهرة إلجــراء تلوالیــات المتحــدة بادارة الطیــران االتحادیــة خطــة إتقــدم هــذه الورقــة معلومــات عــن 

  .عبر الحدود مبسطةالمعلومات لل
  .٢٠١٤ وُیعتزم تنفیذه في عامعداد اإل في طورهو ، و المصغرة ظاهرة العالمیةبالتلبرنامج ویسمى ا

مــن أجــل خــدمات المالحــة الجویــة ة لمقدمــالجهــات الیانــات بــین نقــل الســلس للبالوالهــدف الرئیســي مــن التظــاهرة هــو محاكــاة 
  .في نهایة المطاف لیم معلومات الطیراناقأأكثر كفاءة عبر على نحو عملیات التعزیز 
ظـاهرة الت اإلحاطـة علمـا بالمعلومـات الـواردة فـي هـذه الورقـة، والنظـر فـي المشـاركة فـيالجمعیة العمومیـة  ُیرجى من: اإلجراء
  .مراقبحضورها بصفة أو  ٢٠١٤عام مصغرة لال العالمیة

  
 مقدمةال - ١

إدارة الطیران االتحادیة تقوم أنظمة المالحة الجویة في جمیع أنحاء العالم، زیادة التوافق فیما بین في محاولة ل ١- ١
)FAA ( مات خدة لمقدمالجهات ال. ویهدف هذا المشروع إلى التعاون مع المصغرة ظاهرة العالمیةالتمشروع یسمى بإعداد

 .عملیات سلسة عبر أقالیم معلومات الطیرانل اإلعدادمن أجل المالحة الجویة األخرى 

وستساعد . ٢٠١٤عقد في عام تي ست، الالمصغرة ةظاهرة العالمیلتوضع خطط لبإدارة الطیران االتحادیة تقوم و  ٢- ١
 تحقیقكثر كفاءة لنقل البیانات، وبالتالي األالحدیثة و االتصال  فوائد استخدام وسائل االطالع علىظاهرة المشاركین على التهذه 

 وتدعىطیران. ال طخطلالعتیقة شكال األمن الكفاءة في نظم مراقبة الحركة الجویة. كما تهدف إلى الحد من استخدام المزید 
  .مراقبللحضور بصفة أو للمشاركة خدمات المالحة الجویة ة لمقدمالجهات ال
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  المناقشة - ٢

  ها االیكاوقترحتي تال )ASBU( حزم التحسینات في منظومة الطیرانن مبادرة أتحادیة إدارة الطیران االعتقد ت ١- ٢
ي البین تشغیلال حزم التحسینات في منظومة الطیران نالطیران الدولي. وتمكّ  منظومةالنهج األفضل لبلوغ أهداف تحدیث  يه

حزم التحسینات في نظام داخل  وحدةمن أن كل الرغم  علىو . المرونة والتنظیم في شكل مجموعات تصاعدیةتتیح العالمي و 
تكون التي سجدیدة القواعد والتوصیات الدولیة القبول  دولةیتعین على كل سفإنه نطبق على كل دولة، تال  منظومة الطیران

 .التي تم اختیارها بشكل خاص حزم التحسینات في منظومة الطیراندعم الزمة ل

، أو الجیل نظم النقل الجويمن الجیل القادم برنامج لتحدیث عملیة ال افئالمكویسمى برنامج الوالیات المتحدة  ٢- ٢
ى لإعلى البنیة التحتیة األرضیة  یقوم مجاللوالیات المتحدة من لل نظام المجال الجوي حوّ وسی. (Next Generation) القادم
في  اً جوهری اً نظام الجیل القادم تغییر یمثل و . حزم التحسیناتیستخدم تكنولوجیا األقمار الصناعیة، وذلك تمشیا مع مفهوم  مجال

والسالمة  وتقنیات إدارة الحركة الجویة االتصاالت والمالحة والمراقبة مجاالت التقدم فيأوجه ، ویتضمن الطیرانإدارة وتشغیل 
 .والطاقة والبیئة

خدمات  ومقدمي لینالمشغ بینعلى التعاون الفعال  ئیاً العالمي جز على الصعید نجاح جهود التحدیث یتوقف و  ٣- ٢
العدید من اجتیاز بوسع المشغلین كون یلعمل على الصعید الدولي، یجب أن لو والشركاء الدولیین.  المالحة الجویة اآلخرین
تبادل معلومات بلنهوض المصغرة إلى اظاهرة العالمیة ستسعى الت، ذلكتسهیل ومن أجل . بسهولةأقالیم معلومات الطیران 

ظاهرة التهذه وتدعم خدمات المالحة الجویة في جمیع أنحاء العالم.  وغیرهم من مقدمي المشغلینبین تعاوني بشكل الطیران 
والمبادئ التوجیهیة التي یتعین الدولیة قواعد والتوصیات ال دعمتالخطة العالمیة للمالحة الجویة، كما في  الواردة مباشرة المفاهیم

 .حزم التحسیناتمفهوم  ن فيتحدیث، على النحو المبیّ عملیة الوضعها ل

 المشغلونتقاسم أن یطیران عبر أقالیم معلومات الطیران، یجب عن التحقیق تبادل المعلومات  لمن أجو  ٤- ٢
هذه المعلومات و تصف كل رحلة.  المشتركة التي لمعلوماتا ،بشكل سلس ،خدمات المالحة الجویة وغیرهم من مقدمي

الجهات هو التأكد من أن جمیع النظم وجمیع هذا  الرحلةنموذج بیانات  . والغرض منالرحلةنموذج بیانات المشتركة هي 
 إلیها للضوابط خضع الوصولیو على نطاق واسع وبسهولة،  متاحة، وأن البیانات رحلةلعن امتسقة  معلوماتلدیها المعنیة 
 .المناسبة

لمشغلین أو غیرهم من ا سیكون بوسع، حضورها بصفة مراقبأو المصغرة  ظاهرة العالمیةللمشاركة في التو  ٥- ٢
لمراقبین یمكن لعبر شبكة االنترنت. وسیطلب من المشاركین تقدیم بیانات حیة أو بالمحاكاة، بینما التواصل  خدماتمقدمي ال

 استخدام البیانات وتبادلها.یة رصد ومشاهدة كیف

لرحالت ا ومشغليخدمات المالحة الجویة لمقدمي  یة التي یمكن بهاكیفالظاهرة هو إظهار الهدف من التو  ٦- ٢
 :ما یلي مشتركة من أجلالطیران الالجویة تبادل معلومات 

  ؛صنع القرار بشكل تعاونيتحسین   أ) 
  تحسین إدارة الحركة الجویة؛   ب)
  ؛على الصعید الدولي توحید معلومات الطیرانتعزیز   ج) 
  .طیرانال طخطالعتیقة لشكال األالحد من االعتماد على   د) 

األحوال و الطیران و رحالت لمعلومات ا على ةعالمیالمعلومات الانطباق نماذج تبادل مدى مصغرة الالعالمیة التظاهرة  بینستُ و 
 .نموذج تبادل بیانات األحوال الجویة، و نموذج تبادل معلومات الطیرانو ، الرحلةنموذج تبادل معلومات  معاییر باستخدام الجویة
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جواء األمفهوم ل اً لرحلة دعمحیة أو بالمحاكاة لاستخدام بیانات سیناریو بمصغرة الالعالمیة التظاهرة  توفرسو  ٧- ٢
الحالیة ومستوى التوافق مع أنظمة إدارة  متحدید قدراتهمن خدمات المالحة الجویة مقدمي التظاهرة تمّكن سو . متكاملةالعالمیة ال
على المستوى الدولي.  لزیادة االتساق، ، إن وجدتالالزمة تحدید التغییراتعلى ساعد أیضا الدول تحركة الجویة األخرى. وسال

 ظاهرة على تحدید ونقل الفوائد التي یمكن تحقیقها من خالل التنسیق العالمي لتبادل البیانات.تالوستساعد 

 مسار الطیران المتوقعفي تحسین الدقة  أیضاً  الرحلةنموذج بیانات تقییم مدى توافق معاییر سوف ُیتیح  و ٨- ٢
شكال األحد من االعتماد على یهذا سأن إدارة الطیران االتحادیة عتقد وتلجمیع مراحل الرحلة.  األمثللتخطیط ا فضًال عن
 .المتبادلوٕامكانیة التشغیل  ةسلسالعملیات الطیران ل مفهوم العالميالدعم یفي نهایة المطاف و  طیرانال طخطالعتیقة ل

قدم كما سیُ . ٢٠١٤عالمیین في عام  عقد مع شركاءستُ حیث مصغرة الالعالمیة لتظاهرة ل التحضیرویجري  ٩- ٢
 .مونتریالفي ا االیكاو مهعقدست، ٢٠١٤عام ل حزم التحسینات عرض ایضاحي وندوة حول

  الخالصة - ٣

 اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة، والنظر في المشاركة فيالجمعیة العمومیة  ُیرجى من ١- ٣
 .مراقبا بصفة حضورهأو  ٢٠١٤عام المصغرة ل ظاهرة العالمیةالت

  –انتهى  –


