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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 
 

 قضايا في المالحة الجوية   :البند الرابع
 
  

 الجديدة لدى منظمة إيكاو" خطة الطيران"صيغة تطبيق 
 

  )مقدم من السكرتارية(
 

 موجز
 

تقدم هذه الورقة آخر المستجدات حول نشاط التخطيط  
والتنفيذ في منطقة الشرق األوسط والمتعلقة بتطبيق صيغة 

 .خطة الطيران الجديدة لدى منظمة إيكاو
  

   .3الفقرة اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في 
  
 
 مقدمة .1

 
على النسخة الخامس عشرة من اإلجراءات الخاصة بخدمات المالحة ) 1(تم إقرار التعديل رقم  1.1

في شهر مايو من عام ) 4444، الوثيقة PANS-ATM(الجوية، إدارة حرآة المرور الجوية 
تنقيحًا جوهريًا على خطة  2012نوفمبر  15ويشمل التعديل الذي سوف يصبح نافذًا في  .2008

وقد تم ). PANS-ATM(الملحق بالوثيقة ) 2(الطيران لدى منظمة إيكاو، آما يشير التذييل 
 Ref. AN(تبليغ موافقة لجنة المالحة الجوية على التعديل إلى الدول عبر الخطاب الرسمي 

 .وقد أرفقت نسخة من التعديل مع هذه الخطاب 2008يونيو  25تاريخ ب) 13/2.1-08/50
 

والتي وضعت  نظرًا لوجود تعقيد في تطبيق صيغة خطة الطيران الجديدة لدى منظمة إيكاو 1.2
والوقت المحدد لموعد تطبيقه، ) 4444، الوثيقة PANS-ATM( على) 1(بموجب التعديل رقم 

ي عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في االجتماع الحادفقد تم االتفاق في 
على تشكيل مجموعة  11/60بموجب القرار رقم ) MIDANPIRG/11(الشرق األوسط 

دراسة تتولى تطوير مواد التوجيهات الفنية اإلقليمية وخطط االنتقال المنسقة مع االستراتيجيات 
األثر عالمي فقد بات من الضروري تحقيق ذلك العامة وتدابير التخفيف من اآلثار، وبما أن 

 .التنسيق مع أقاليم إيكاو األخرى
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 النقاش .2

 
قد يرغب االجتماع بمالحظة أن مكتب منظمة إيكاو اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط قد أرسل  2.1

طالبًا فيه من جميع  2009أغسطس  4بتاريخ ) AN 7/33 – 09/254(الخطاب الموجه للدول 
لألثر المتوقع من تطبيق  توفير نقط اتصال محورية وإجراء تقييم أولي رق األوسطدول الش

 .صيغة خطة الطيران المنقحة على اإلجراءات واألنظمة القائمة لديها
 

من مكتب ) ANC(نظرًا ألهمية التطبيق المتجانس والمتناسق، طلبت لجنة المالحة الجوية  2.2
. أن يراقب تطبيق التعديل ويساعد الدول على تنفيذه وضع نظام يمكن) ANB(المالحة الجوية 

وفي هذا الصدد، فقد طور مكتب المالحة الجوية أداة على شبكة االنترنت سميت نظام تتبع تنفيذ 
يوفر معلومات عن حالة تنفيذ أحكام خطة الطيران الجديدة في آل دولة  )FITS(خطة الطيران 

ويمكن . ية صعوبات تواجهها في عملية التنفيذإضافة إلى التوجيهات والحلول المتسقة أل
 ).http://www2.icao.int/en/FITS/Pages/home.aspx(الحصول عليه على الرابط 

 
 INFPL(قد يرغب االجتماع باإلشارة إلى أن مجموعة دراسة تطبيق خطة الطيران الجديدة   2.3

SG (آما . لدى منظمة إيكاو قد عقدت اجتماعين وجرى فيهما تحديث النقطة المحورية لالتصال
 المتعلقة بتطبيق صيغة خطة الطيرانقامت المجموعة بتحديث استمارة إطار األداء اإلقليمي 

الجديدة لدى منظمة إيكاو إضافة إلى تحديد أهداف األداء والجداول الزمنية لمساعدة الدول على 
 . وضع استمارة خاصة بها إلطار األداء الوطني

 
قد يرغب االجتماع باإلشارة إلى أن المكتب اإلقليمي لمنظمة إيكاو في منطقة الشرق األوسط قد  2.4

تناولت ورشة العمل مشاآل التنفيذ  .2010في يوليو ) SIP(نظم ورشة عمل ضمن إطار برنامج 
وقدمت العروض من قبل الدول والمستخدمين ومنظمة إيكاو . من جميع وجهات النظر

والشرآات المصنعة الموردة لألنظمة والتي أتيحت لدولها فرصة مناقشة المسائل التي تهم 
االتفاق على  وقد أدت مناقشات ورشة العمل إلى. المستخدمين والشرآات المصنعة بشكل مباشر

استراتيجية االنتقال التي تم إقرارها في االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ 
 ).MIDANPIRG/12(المالحة الجوية في الشرق األوسط 

  
قد يرغب االجتماع أيضًا باإلشارة إلى أن اجتماع مجموعة الدراسة قد أنتج جدوًال يعكس حالة   2.5

ل دولة ضمن منطقة الشرق األوسط ويعطي معلومات حول تعيين نقاط االتصال التنفيذ في آ
الملحق  )أ(التذييل المحورية وتخصيص الموازنة والمعالم وتاريخ التنفيذ، آما هو متضمن في 

 .ورقة العمل هذهب
  

الجوية في لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة استنادًا إلى نتيجة االجتماع الثاني عشر ل 2.6
لمنظمة إيكاو في منطقة  ، فقد أرسل المكتب اإلقليمي)MIDANPIRG/12(الشرق األوسط 

 2011فبراير  16المؤرخ في ) AN 6/2B – 11/027(للدول الشرق األوسط الخطاب الموجه 
 .لمتابعة تنفيذ صيغة خطة الطيران الجديدة لدى منظمة إيكاو
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
 .ملحقها إدراج المعلومات في ورقة العمل هذه وفي  - أ
حث دول منطقة الشرق األوسط على توفير الموارد الضرورية والدعم الالزم لتنفيذ صيغة   - ب

 .خطة الطيران الجديدة لمنظمة إيكاو في حينه
 
 
 

 
 

 -انتهى -
 
 


