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  والثالثون الثامنةالدورة  - الجمعية العمومية 
 الفنيةاللجنة 

  دعم التنفيذ –من جدول األعمال:  المالحة الجوية  ٣٥البند 

   االبتكار والتعاون – جويةلحركة اللتحديث اإلدارة اإلقليمية 

  )جمهورية سنغافورة(مقدمة من 

  التنفيذي الموجز
، يــوفر إطــارًا لــنهج متســق بشــأن تحــديث إدارة الحركــة الجويــة يكفــل التشــغيل جــاء فــي حينــهتطــور  لطيــرانات اإليكــاو فــي منظومــة اتحســينحزمــة 

مجموعـــة اإلقليميـــة لتخطـــيط وتنفيـــذ التهـــا قر المتبــادل علـــى صـــعيد عـــالمي. خطـــة آســـيا والمحـــيط الهـــادئ المتكاملــة إلدارة الحركـــة الجويـــة، التـــي أ
وتتضــمن  فــي مؤتمرهــا الخمســين، والمديريــة العامــة للطيــران المــدني اعهــا الرابــع والعشــرينفــي اجتم المالحــة الجويــة فــي آســيا والمحــيط الهــادئ

بـرز الجهـود التـي يبـذلها إقلـيم آسـيا والمحـيط الهـادئ لتحـديث ت، حزمة تحسينات اإليكـاو فـي منظومـة الطيـرانوحدات وعناصر رئيسية من إطار 
مقـدمي و ا والمحـيط الهـادئ المتكاملـة إلدارة حركـة الطيـران، مـع االبتكـارات وتعـاون الـدول خطـة آسـيالجيـد التوقيـت ل نفيـذتالإدارة حركة الطيران. و 

دارة خدمات المالحة الجوية والكيانات العاملة في بحوث وتطوير إدارة الحركة الجوية والوكاالت الفنية المتخصصة لتحقيق تآزر واتساق حلـول إ
  لدعم النمو الكبير المتوقع في الحركة الجوية في آسيا والمحيط الهادئ. اتات واإلمكانلتوفير القدر  ، ضروريالحركة الجوية

سـبيل وسنغافورة ملتزمة بمواصلة اإلسهام في تحديث إدارة الحركة الجوية فـي إقلـيم آسـيا والمحـيط الهـادئ مـن خـالل االبتكـارات والتعـاون. فعلـى 
قـد إلدارة تـدفق الحركــة الجويـة علــى أسـاس اتخــاذ ير مفهــوم افتراضـي متعــدد العُ كونـغ (الصــين) وتايلنـد وسـنغافورة علــى تطـو غ المثـال، تعمـل هونــ

حلـول إلدارة  إليجـادللبحـث والتطـوير فـي مجـال إدارة الحركـة الجويـة  متميـزالقرارات على نحو تعاوني. وتعمـل سـنغافورة أيضـًا علـى بنـاء مركـز 
  الحركة الجوية في المنطقة.

 ديالتي تبذل لتحديث إدارة الحركة الجوية في جميع المناطق لتحقيق االتساق والتشغيل المتبادل على صعوتوجد أيضًا حاجة لتنسيق الجهود 
  عالمي. ويتعين تطوير إطار لتيسير هذا التنسيق.

    الجمعية العمومية مدعوة إلى: اإلجراء:
  و االبتكار والتعاون؛ب هذا التحديث ودعم األقاليمحث الدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط في تحديث إدارة الحركة الجوية في   ) أ
لتحقيق االتساق والتشغيل المتبادل  األقاليممناقشة الحاجة إلطار لتنسيق الجهود التي تبذل لتحديث إدارة الحركة الجوية في جميع   ) ب

  على صعيد عالمي.

    .االستراتيجية السالمة أهدافترتبط ورقة العمل هذه ب  األهداف اإلستراتيجية:

  .التنطبق  ثار المالية:اآل
فـــي خطـــة آســـيا/ المحـــيط  ٥٠/٤بنـــد لا –المـــؤتمر الخمســـون للمديريـــة العامـــة للطيـــران المـــدني االـــذي عقدتـــه اإليكـــاو   المراجع:

 صفر. -١الهادئ المتكاملة إلدارة الحركة الجوية، الطبعة 



 - 2 - A38-WP/162 
  TE/64 

 مقدمةال  -١

حركة الجوية وتشعب التطورات التكنولوجية المتعلقة وغير المتسقة التي تبذل لتحديث إدارة ال ةالجهود غير المنسق ١-١
. وفي نفس ات واإلمكاناتعلى القدر  ستؤثربإدارة الحركة الجوية ستؤدي إلى عدم بلوغ الحد المثالي في إدارة الحركة الجوية، و 

ظم وتكنولوجيا وٕاجراءات الوقت، تواجه الدول ومقدمو خدمات المالحة الجوية في جميع أنحاء العالم تحديًا كبيرًا في إدخال ن
 في إليكاوا اتتحسينحزمة جديدة في إدارة الحركة الجوية مع ضمان االتساق والتشغيل المتبادل عبر الحدود. ولذلك، فإن 

، يوفر إطارًا لنهج متسق لتحديث إدارة الحركة الجوية يكفل التشغيل حينهالتي تقوم بها اإليكاو تطور جاء في  لطيرانا ةمو نظم
  دل على صعيد عالمي.المتبا
آسيا والمحيط الهادئ زيادة كبيرة في السنوات القادمة. وٕادراكًا للحاجة  إقليميتوقع أن تزداد حركة النقل الجوي في  ٢-١

لحركة إلدارة اللقدرة وضمان سالمة وكفاءة الحركة الجوية المتزايدة وسط تعقيدات تشغيلية متزايدة، وضعت الخطة المتكاملة 
تها المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في آسيا أقر و  األولى،م آسيا والمحيط الهادئ، الطبعة الجوية في إقلي

آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمرها  أقاليمالمديريات العامة للطيران المدني في و والمحيط الهادئ في اجتماعها الرابع والعشرين 
سيا آليكاو اإلقليمي اإلالذي اضطلعت به دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومكتب الخمسين، بعد سنتين من العمل التعاوني 

وتبرز الخطة، التي تتضمن وحدات وعناصر أساسية من إطار اإليكاو لحزمة التحسينات في منظومة  .والمحيط الهادئ
  .بذلها إقليم آسيا والمحيط الهادئ لتحديث إدارة الحركة الجويةيالطيران، الجهود التي 

 االبتكار والتعاون   -٢
ات تنفيذ الخطة المتكاملة إلدارة  الحركة الجوية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ بتوقيت جيد ضروري لتوفير القدر   ١-٢

دعم النمو الكبير المتوقع في الحركة الجوية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وهذا يتطلب االبتكار والتعاون ل واإلمكانات الالزمة
الدول ومقدمي خدمات المالحة الجوية وكيانات البحث والتطوير في مجال إدارة الحركة الجوية والوكاالت الفنية بين 

المتخصصة إليجاد حلول متآزرة ومتسقة إلدارة الحركة الجوية. وتشمل هذه مفاهيم وتكنولوجيا إدارة الحركة الجوية المالئمة 
  . هالهادئ ودول والمحيط إلقليم آسياللظروف المحددة، بل الفريدة، 

سنغافورة ملتزمة بمواصلة اإلسهام في تحديث إدارة الحركة الجوية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ من خالل   ٢-٢
ًا ازدحامثر المطارات الجوية ككونغ (الصين) وسنغافورة وتايلند، التي تدير بعض أغ االبتكار والتعاون. فعلى سبيل المثال، هون

وقدرة هذه  لرئيسيةا تحديًا مشتركًا يتمثل في إيجاد توازن بين الطلب على مطاراتهاتواجه  ،ا والمحيط الهادئفي إقليم آسي
كونغ وسنغافورة غ الحركة الجوية الدولية. وفي ضوء ضرورة بلوغ الحد األمثل، تعمل هون تهيمن على إدارةالمطارات التي 

قد مستفيدة من اتخاذ القرارات على نحو تعاوني. تدفق الحركة الجوية متعدد العُ وتايلند معًا على تطوير مفهوم افتراضي إلدارة 
اتخاذ  –وكجزء من تطوير هذا المفهوم، ُأشركت شركة إيرباص برو سكاي في مشروع إلثبات مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية 

ط حل قوي يعتمده عديدون االتهم الستنبالقرار على نحو تعاوني وتعمل على إشراك عدد من ذوي المصالح للحصول على مدخ
  .ةبسهولة. ويحرز المشروع تقدمًا جيدًا ونتائج العمل األولي مشجع

لزم رؤية بعيدة األجل في تخطيط وتنفيذ تكما ذكر في خطة آسيا والمحيط الهادئ المتكاملة إلدارة الحركة الجوية،   ٣-٢
منظومة الطيران على نحو يتجاوز الحزمة صفر لضمان تحديث في  اتالعمل الضروري لدعم تطوير وحدات حزمة التحسين

خدمات  وعلى األجل البعيد. ولتحقيق هذه الغاية، من المهم أن تتعاون الدول ومقدم هاإدارة الحركة الجوية واستقرار تطورات
في  كما إدارة الحركة الجوية،حركة النقل الجوي، بما في ذلك جهود البحث والتطوير المتعلقة ب إدارة المالحة الجوية في تطوير

إطار نظام النقل الجوي من الجيل القادم (نيكستجن) وبرنامج البحوث إلدارة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي 
من  ٣و  ١المتعلقة بإدارة الحركة الجوية أن تعجل في تطوير حزمتي الحلول  الجماعيةيمكن لجهود البحث والتطوير و . الواحد
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زم التحسينات في منظومة الطيران. ونظرًا لمحدودية الموارد ونطاق الترددات المتوفرة للدول ولمقدمي خدمات المالحة الجوية ح
  لعمل على إيجاد حلول متسقة.ليمكن تجميع الموارد النقل الجوي على األجل البعيد،  في جميع أنحاء العالم لتطوير إدارة

، عرضــت ســنغافورة خطتهــا إلنشــاء ٢٠١٢ثــاني عشــر، المعقــود فــي مــونتلایر فــي عــام فــي مــؤتمر المالحــة الجويــة ال  ٤-٢
مركز متميز إلدارة الحركة الجوية يركز بصورة أساسية على البحث والتطوير في مجال إدارة الحركة الجويـة. وكخطـوة أولـى فـي 

 نغافورة لوضـع حلـول إلدارة الحركـة الجويــةإطـار هـذه المبـادرة، أنشـئ معهـد بحـوث إدارة الحركـة الجويـة فـي جامعـة محليـة فـي سـ
يــل بمــن ق ،مــن مشــاريع البحــث المتعلقــة بــإدارة الحركــة الجويــة ىواســتهلت شــريحة أولــ .ســنغافورة وٕاقلــيم آســيا والمحــيط الهــادئ فــي

د يـؤدي إلـى مما قالمدارج، وتأثيرة على عمليات  االضطراب الظليمبادرات لتحسين إدارة الحركة األرضية في المطارات ودراسة 
تسلسل جديد مفيد لرفع قدرة مدرج مطار ما إلى الحـد األمثـل. وتحـرص سـنغافورة علـى التعـاون مـع الـدول األخـرى والكيانـات فـي 

  .كله مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بإدارة الحركة الجوية لوضع حلول إلدارة الحركة الجوية يستفيد منها المجتع

  .األقاليم دارة الحركة الجوية في جميعالعمل على اتساق تحديث إ  -٣
معرفــة الن تبــادل مــبحــث المتعــدد الــنظم للقــدرات العقليــة فــي مجــال اا ذوي لمشــاركة النشــطة للــدول والكيانــاتُتمّكــن ا  ١-٣
 تــتمم وتكمــل جهــود البحــث والتطــوير فــي مجــاالت متنوعــة. وبهــذا تتجمــع الجهــود مــن مختلــف األقــاليم ممــا التــي مــةقيّ الخبــرات الو 

يعــزز  وهــذا مــن شــأنه أنيــؤدي إلــى وضــع حلــول مناســبة لمعالجــة مشــاكل إدارة الحركــة الجويــة الصــعبة علــى نحــو أكثــر شــموًال، 
  فرص نجاح البحث والتطوير في مجال إدارة الحركة الجوية.

علـى صـعيد دل المتبـا التعاون بين األقاليم في تحديث إدارة الحركة الجوية عامل أساسي لضمان االتسـاق والتشـغيل  ٢-٣
. وهــذا يتطلــب تنســيق جهــود تحــديث إدارة الحركــة الجويــة فــي جميــع األقــاليم. ولتيســير التعــاون فــي تطــوير إدارة الحركــة عــالمي

إطـار عمـل مـن ومـن شـأن الجوية بين األقاليم، يتعـين وضـع إطـار عمـل يمكـن أن يشـتمل علـى خطـط لتقاسـم الخبـرات والمـوارد. 
أفضـل إلدارة  يور مفـاهيمصـاون أعمق بين المشاركين يمكـن أن يـؤدي إلـى اكتشـاف أفكـار جديـدة وتقيام تع أن ييسر هذا القبيل

  الحالي. التصور اتجاوز يالحركة الجوية في المستقبل قد 

  - انتهى  - 


