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  ة والثالثونبعالدورة السا —الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية:  من جدول األعمال ٣٥البند 

  التطورات في سياق التنفيذ –نظام عالمي للمالحة الجوية 
  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
والمنظمات الدولية بشأن التطورات المتعلقة بعملية تنفيذ نظام  ى الدوللدتهدف هذه الورقة إلى رفع مستوى الوعي 

  .عالمي للمالحة الجوية قائم على األداء
نظام عالمي للمالحة إنشاء مواصلة العمل نحو في ) ٧-٣٦و ١٥-٣٥( وتسترشد االيكاو بقراري الجمعية العمومية

. هوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجويةم دعما للمفا النظاذإلنشاء ه لألداء وقد جرى إعداد إطار. الجوية
وفقا على قدر كبير من المعلومات قوم ويتطلب تحقيق رؤية إدارة الحركة الجوية المستقبلية وجود بيئة تعاونية ت

  .قيد اإلعداد تعاونيةالبيئة مفهوم النسياب المعلومات من أجل امفهوم الطيران ول
؛ (Doc 9883) ام المالحة الجويةظدليل بشأن األداء العالمي لنإنشاء : جهود أخرى تشمل تناولفي ويتوسع التقرير 

ستعراض األنشطة اتنفيذ ورصد وتمكنها من آلية لإلدارة والهيئات اإلدارية كون بمثابة إطار لألداء ليإعمال و
حة الجوية على النحو المتوخى في النظام العالمي للمالوالتقيد باآلجال الزمنية، مما سيؤدي إلى تفعيل التفصيلية 
  . لتشغيليالمفهوم ا
نظام عالمي للمالحة الجوية قائم  بتنفيذات الصلة ذأن تحيط علما بالتطورات الجمعية العمومية يرجى من  :اإلجراء

  .على األداء
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  .Dو A يناالستراتيجي ينبالهدفترتبط ورقة العمل هذه 

أدرجت الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المذكورة في هذه الورقة في الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية
٢٠١٣-٢٠١١.  

 Doc 9750, Global Air Navigation Plan  :المراجع
Doc 9854, Global Air Traffic Management Operational Concept 
Doc 9882, Manual on Air Traffic Management System Requirements 
Doc 9883, Manual on Global Performance of the Air Navigation System 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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 المقدمة - ١

 ، حدثت تطورات)والكفاءة للسالمة العالمي االيكاو تخطيط( ٧- ٣٦منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية القرار  ١- ١
 ،)GANP, Doc 9750( الخطة العالمية للمالحة الجويةحيث تم تحديث  ،تنفيذ نظام عالمي للمالحة الجويةعديدة فيما يتعلق ب

إعداد نهج إلدارة األداء يكون متالئما مع على  الدولية جرى وضع مبادئ وممارسات لمساعدة الدول والمنظماتكما 
 .)Doc 9854( الجوية الحركة إلدارة العالمي التشغيلي لمفهومل، دعما االنتقالية ظروفها المحلية، بما في ذلك اإلستراتيجيات

 .والتنفيذ عملية إنشاء اإلطار العالمي لألداء للتخطيط اإلقليمية عتمدت المجموعاتاو

 جهود االيكاو نحو تنفيذ نظام عالمي للمالحة الجوية - ٢

  دليل بشأن األداء العالمي لنظام المالحة الجوية ١- ٢
تغيير النهج الذي يجري في سياقه التخطيط لتطوير إدارة الحركة الجوية على المستويات إلى حاجة هناك  ١-١- ٢

هناك أيضا حاجة و. كوثيقة تخطيط انتقالية )GANP( دعم الخطة العالمية للمالحة الجويةإلى الوطنية واإلقليمية والعالمية و
. ب النظام العالمي على النحو المتوخى في المفهوم التشغيلينتقالية صوإلى تعاون الدول واألقاليم على وضع ترتيبات ا

المنشودة والمواعيد وكثيرا ما يجري تعليل خيارات التخطيط مسبقا عبر إجراء التحاليل الحتياجات األداء المرتقبة، والفوائد 
تخطيط التوعية بالحاجة إلى غية ب) Doc 9883( األداء العالمي لنظام المالحة الجويةدليل بشأن وتم وضع .  الزمنية لالنجاز

يلبي في عالميا متسق ومتفق عليه بغرض الترويج لنهج القائم على األداء، عالمي متسق وإرشادات عملية للعمل بالتخطيط 
  .الطيران أوساطالوقت ذاته حاجات 

في الرؤية  الشموليةينبغي أال ينظر إلى الوثيقة على إنفراد، بل في سياق المفهوم التشغيلي الذي يتيح  ٢-١- ٢
تحدد حول هذه الرؤية الشمولية إلى مادة الذي ) Doc 9882( متطلبات نظام إدارة الحركة الجويةالدليل بشأن والتوجه؛ مثل 

بشكل يتسم لتخطيط التنفيذ  اتشكل أساسسالتي والخطة العالمية للمالحة الجوية التطور الوظيفي إلدارة الحركة الجوية، 
  .والتنسيقبالتناغم 

  د إطار عالمي لألداء لدعم التنفيذإعدا ٢- ٢
الخطة  مبادرات الخطة العالمية كجزء منثالث وعشرين مبادرة من ، اعتمد المجلس ٢٠/١١/٢٠٠٦بتاريخ  ١-٢- ٢

زمنية مواعيد رت المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ باعتماد إطار لألداء وأهداف لألداء وشوبا. العالمية للمالحة الجوية
الخطة العالمية للمالحة تحقيق أهدافها، تمشيا مع إلى جدول زمني وبرنامج شاملين ألنشطة التخطيط سعيا للتنفيذ وإعداد 

  .الجوية
وعقدت سلسلة من حلقات العمل ألقاليم االيكاو بغية تقديم إرشادات مفصلة إلى الدول بشأن إعداد أطر األداء  ٢-٢- ٢

المحيط الهادئ، والشرق األوسط، وجنوب /أقاليم آسيا فيعمل  حلقات ٢٠٠٩وعقدت في عام . جويةالوطنية لنظم المالحة ال
  .٢٠١١إلى  ٢٠١٠حلقات عمل مماثلة في باقي المناطق في الفترة من تنظيم وسيتم . أمريكا والكاريبي

ائل قياس سوبما أن هناك حاجة لتحديد و. رصد نظم المالحة الجوية وقياسهاعلى الخطوة التالية تنطوي و ٣-٢- ٢
  .؛ سيطلب من الدول تقديم البيانات ذات الصلةألقاليمومتسقة ل مناسبة
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  )FF-ICE( المعلومات من أجل بيئة تعاونيةنسياب االطيران و ٣- ٢
التي يعكسها  الرؤية نسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية بغرض تحقيقامفهوم الطيران و يجري إعداد ١-٣- ٢

ا الطيران نهمجاالت متعددة م شمل المعلومات من أجل بيئة تعاونيةوت. المفهوم التشغيلي ومتطلبات ادارة الحركة الجوية
االحتياجات من تحديد هو نسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية االطيران والغرض من مفهوم و. )FF( نسياب المعلوماتاو

تنفيذ عتزم وي. التشغيلينسياب، وتخطيط الطيران، وإدارة المسار المرتبطة بمكونات المفهوم إدارة اال بغرضالمعلومات 
  . ٢٠٢٥حتى عام الذي يمتد اإلطار الزمني  ضمنمفهوم الطيران وانسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية 

ئة تشغيلية قائمة إلى تهيئة بيمفهوم الطيران وانسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية، أن يفضي وقع من المت ٢-٣- ٢
إدارة الحركة الجوية األحد عشر المحددة في المفهوم التشغيلي عبر مكوناتها طلعات أوساط على األداء وتسعى لتلبية ت

وإدارته، وعمليات المطارات، الجوي ، وإدارة تقديم الخدمات، وتنظيم المجال اتتوازن السعة، وإدارة النزاع/الطلب(السبعة 
ب المعلومات من أجل بيئة تعاونية ويشمل مفهوم الطيران وانسيا).  عمليات مستخدمي المجال الجويوتزامن الحركة و

في وقت رحلة خاصة باللمعلومات الابتقديم  ءاإدارة الحركة الجوية وبد أوساطتبادل معلومات الطيران فيما بين أعضاء 
المعلومات ذات الصلة بعد نهاية انتهاء بحفظ مستخدمي المجال الجوي إلى نظام إدارة الحركة الجوية و مبكر من جانب

  .الحاجات العالمية لتبادل معلومات الطيران لكنه يستوعب أيضا الحاجات اإلقليمية والمحليةالمفهوم على ركز ي.  الرحلة
المفهوم التشغيلي متطلبات  ؛ بيد أن٢٠١٢سوف تطبق خطة االيكاو الجديدة للطيران إبتداء من شهر نوفمبر  ٣-٣- ٢

تقاسم المعلومات هذه المتطلبات وتشمل . لطيران الحالييتحمله نظام خطة اأن بيانات أكبر بكثير مما يمكن فيما يخص ال
قدرا المقاصد مبكرا، والتنظيم حسب المسار، وصنع القرار على نحو يتسم بالتعاون، وعن على نطاق النظام، وتقديم بيانات 

ويؤدي مفهوم الطيران . الذي يتطلب إمكانية القراءة اآللية ومعلومات ال يكتنفها الغموضو ةاألتمتأكبر من الدعم باستخدام 
س اوهو يشكل األس. المفهوم التشغيلي في مجال إدارة معلومات الطيران حوانسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية إلى تنقي

  .ة األبعادالضروري لنظم إدارة الحركة الجوية األكثر تطورا وإدارة المسار الرباعي
سياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية سينطوي على بأن االنتقال إلى مفهوم الطيران وانمع التسليم و ٤-٣- ٢

النمو الهائل المتوقع بالنظر إلى و. التقاعس والتأخيرنجم عن كون هناك أيضا عواقب تتة،  سهاماعتبارات تشغيلية ومالية 
عليه من ، على اعتبار ما ينطوي من الضروري االنتقال إلى المفهوم التشغيلي بأسرع ما يمكنففي مجال النقل الجوي، 

  .فوائد
 . إدارة األداء عملية مستمرة تنطوي على أنشطة إستراتيجية وتكتيكية وتحليلية تجري على مدى سنوات عديدة ٥-٣- ٢

  .ويتيح مفهوم الطيران وانسياب المعلومات من أجل بيئة تعاونية ما يلزم من معلومات وآليات لدعم تلك األنشطة

  االستنتاجات - ٣
الصناعة والتي المتبعة في قطاع القائم على األداء من الممارسات الجيدة  نشأت فكرة نظام المالحة الجوية ١- ٣

تتسم بقلة الضوابط والتوجه نحو اندماج بيئة انتقلت على صناعة الطيران  نإوحيث . تطورت على مدى سنين عديدة
. زايدة بشكل مترزابأضحت  ن مزايا تنفيذ نظام المالحة الجوية القائم على األداءإأكبر من المساءلة، فالشركات مع قدر 

تتصل وستكون هناك أيضا متطلبات . الخبرة قدرا محددا منويقتضي وضع إطار لألداء تقاسم المعرفة والتدريب و
وقياس عام المتمثل في تحديد األهداف لهدف الاومع األخذ في االعتبار . األجهزة والبرمجيات والقدرات التحليليةب

 ،التكاليف، والحد من إهدار المواردمحددة في وفورات يفضي إلى عن نظام أكثر كفاءة  الجهدهذا اإلنجازات، سيتمخض 
 اتتحديوبما أن هذا العمل ينطوي على .  في فرض الرسوم وكفاءة أكبر في تقديم الخدماتممارسات أكثر إنصافا وإلى 
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إعداد وتنفيذ إزاء على إتباع نهج مشترك الطيران أوساط فإنه ينبغي تشجيع ق الجهود على الصعيد العالمي، ييستوجب تنسو

  .الحة الجوية قائم على األداءنظام عالمي للم
 محددة، فستواصل االيكاو جهودها متطلبات تشغيلية فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية التي قد تركز على أقاليم أو ٢- ٣

. الطيران المدني الدوليداخل أوساط ات وهذه المبادرلاالتساق والتوحيد ضمان التشغيل، وفي مجال دل لضمان قابلية التبا
متطلبات فيما التشغيل، وإجراءات مشتركة وفي مجال تبادل قابلية الوينبغي أن يؤدي مثل هذا الجهد إلى قدر كبير من 

دة الكفاءة لنظام المالحة الجوية مع الفوائد المصاحبة  ية بذلك إلى تخفيض التكاليف وزيالتجهيزات، مؤديخص الطواقم وا
  .فيما يتعلق بالسالمة، والبيئة ومجاالت األداء الرئيسية األخرى ذات األهمية على النحو المبين في المفهوم التشغيلي

  ى ـــ انته


