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المســائل االســتراتيجية التــي تعــالج موضــوع التكامــل بــين الــنظم وتشــغيلها البينــي وتنســيقها،   من جدول األعمال: ١البند 
 وصوًال إلى مفهوم "المجال الجوي الواحد" للطيران المدني الدولي

  المقدمة  ١-١
ُعرضـــت فـــي إطـــار هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال النســـخة الرابعـــة المنقحـــة لخطـــة المالحـــة الجويـــة العالميـــة   ١-١-١

(Doc 9750, GANP)  مــع التركيــز علــى التنســيق والتشــغيل البينــي الــذي يقــود إلــى نظــام إلدارة الحركــة الجويــة العالميــة. والحظــت
اللجنة أن هذا النص يستند إلى وثائق التخطيط السابقة إذ يوفر إطـارا تخطيطيـا عالميـا، وهـو يقـدم بـين أشـياء أخـرى جـدوال زمنيـا 

قواعـد وتوصـيات إعـداد يحـّدد البنـد ضـرورة من جانب الدول وفقا الحتياجاتها. وباإلضـافة إلـى ذلـك، لتنفيذ التحسينات المستقبلية 
. وُتسـتكمل (ASBU)وشروط تنظيمية وٕاجـراءات وتقنيـات مرتبطـة بحـزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـران مـن جانـب الـدول  دولية

تصــاالت والمالحــة واالســتطالع وٕالكترونيــات الطيــران وٕادارة حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران بخــرائط الطريــق المتعلقــة باال
المعلومات.  وجرى تحديد العوائق العالية المسـتوى للتنفيـذ مثـل األمـن اإللكترونـي وجـرى النظـر فيهـا خـالل المناقشـات. ونوقشـت 

يــق علــى أســاس فتــرة زمنيــة أيضــا الترتيبــات الراميــة إلــى تــأمين التحــديث الــدوري لحــزم تحســينات منظومــة الطيــران وخــرائط الطر 
  للتخطيط تمتد خمسة عشر عاما.

هـــي بمثابـــة جـــزء بهـــا اللجنـــة علـــى أّن حـــزم التحســـينات وخـــرائط الطريـــق التكنولوجيـــة ذات الصـــلة  اتفقـــتوقـــد     ٢-١-١
  .من األدوات التنفيذية يتجّزأ من الخطة العالمية للمالحة الجوية ومجموعة قّيمة ال
السياســة العامــة والمبــادئ ذات الصــلة ضــمن الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة ضــرورية  أيضــا علــى أنّ  اتفقــتو     ٣-١-١

أمـام وضـع السياسـة  السـبيلبالنسبة للتخطيط الطويل األجل، وهي بذلك قد بذلت جهودا كبيرة لوضع مبادئ رفيعة المستوى تُنير 
  .وترد في المرفق بهذه الوثيقةالعامة 

  لتخطيط العالمياإطار  –وية الخطة العالمية للمالحة الج  ٢-١
والمفـــاهيم المســـتخدمة   (Doc 9750, GANP)الخطـــة العالميـــة المنقحـــة للمالحـــة الجويـــة مشـــروع اللجنـــة  ناقشـــت  ١-٢-١

فيهــا، بمــا فــي ذلــك حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران وخطــط الطريــق التكنولوجيــة وٕاطــار التخطــيط اإلقليمــي والمقــاييس ذات 
  زم التحسينات في منظومة الطيران.للجنة أيضا أهمية وجود طيف الترددات المالئمة ألغراض حا وناقشتالصلة به. 

 (Doc 9750, GANP)الرابعة من خطة المالحة الجوية العالمية  لنسخةمشروع ا – ١/١التوصية 
  بما يلي: تقوم الدولأن 
وى وسـائر التحسـينات المقتـرح الرفيعـة المسـتالعامـة على إدراج مبادئ السياسـة ، من حيث المبدأ، توافق  ) أ

 ؛مشروع النسخة الرابعة من الخطة العالمية المنقحة للمالحة الجويةفي هذا المؤتمر ضمن 

مشـروع الخطـة العالميـة المنقحـة للمالحـة الفرصة لتزويـد االيكـاو بـأي تعليقـات نهائيـة علـى  أن تتاح لها  ) ب
 .٢٠١٣م قبل أن تنظر فيه الجمعية العمومية لاليكاو في عا الجوية

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
إلى العمل معـا لعـرض تجـارب كاملـة عـن مفـاهيم  فيها الجهات المعنيةتدعى  ٢٠١٤تنظيم ندوة في عام   ج)

  إدارة الحركة الجوية الجديدة؛
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إعداد سياسات ماليـة لضـمان الحصـول علـى البنيـة األساسـية وأجهـزة الطـائرات الالزمـة لخـدمات المالحـة   )د
  لعالمية وتشغيلها بكفاءة؛الجوية ا

اعتماد نهج تجميعي قائم على األداء، ووضـع خطـة إلعـداد القواعـد والتوصـيات الدوليـة لحـزم التحسـينات   )ه
  ؛، تشمل تحديد أولويات عالمية متفق عليها وٕادراجها ضمن مختلف الحزم والوحداتفي منظومة الطيران

مــن أجــل  هــا الجمعيــة العموميــة فــي دورتهــا الثامنــة والثالثــينتقر تحديــد إجــراءات تتســم بالكفــاءة واالســتقرار   )و
وتكفـل، عنـد إدخـال تعـديالت فـي المسـتقبل، المحافظـة علـى آجـال  ة الجويـة العالميـةتحديث خطة المالح

  تنفيذ الوحدات؛
ـــد مـــن أن طب  ز)  ة العالميـــة ا ضـــمن مختلـــف الوثـــائق المتعلقـــة بالخطـــمســـتواهمعلومـــات التخطـــيط و  ةعـــيالتأّك

بــــرامج البحــــث المنبثقــــة عــــن ت للمعلومــــاحــــة الجويــــة متســــقان وكــــامالن ويتيحــــان المراعــــاة الواجبــــة للمال
  والتطوير والتنفيذ الخاصة بإدارة الحركة الجوية.

  التنفيذ ١/٢التوصية 
  :أن تقوم االيكاو بما يلي

ا تقــرر تنفيـذ حــزم أو واألقــاليم عنـدمتقـدم مـن خــالل مكاتبهـا اإلقليميــة اإلرشـادات والمســاعدة العمليـة للـدول   ) أ
 حزم تحسينات منظومة الطيران؛ وحدات بعينها من

 فيما بين األقاليم لضمان تنسيق إدارة الحركة الجوية؛الجماعي للتعاون  محسنة تضع آلية  ) ب

ذات الصـلة  مـن حـزم تحسـينات الوحـدات في التدريب وبناء القدرات من أجـل تنفيـذ واألقاليم تساعد الدول   ج)
  ن.منظومة الطيرا

  دراسات الجدوىبشأن إعداد  اتاإلرشاد   ١/٣التوصية 
تحليـل دراسـات الجـدوى، وأن تعتمـد مـا هـو  بشـأنأن تقوم االيكاو بإتمام األعمال المتعلقـة بوضـع مـواد إرشـادية 

  مالئم من هذه المواد التي قد تكون متوفرة بالفعل أو هي قيد اإلعداد.

  التكنولوجيا  ٣-١
موعة من المسائل التكنولوجية واألدوات المساعدة لتنفيذ وحـدات حـزم التحسـينات فـي منظومـة تناولت اللجنة مج  ١-٣-١

الطيــران واتفقــت علــى أن هنــاك حاجــة إلــى التكنولوجيــات المتاحــة واآلخــذة فــي الظهــور واإلطــار التنظيمــي الــالزم، بمــا فــي ذلــك 
نفيـذ حـزم التحسـينات والوحـدات المرتبطـة بهـا. واتفقـت أيضـا قواعد وتوصيات االيكـاو وٕاجراءاتهـا وموادهـا اإلرشـادية للنجـاح فـي ت

مــن أجــل األداء وذلــك التخطــيط اإلقليمــي الــذي يســتند إلــى مقــاييس ٕالــى خــرائط الطريــق التكنولوجيــة و أن هنــاك حاجــة إلــى علــى 
  يضا بهذا الشأن.بالمزيد من األعمال ضروري أااليكاو قيام أن التقدم المحرز ومدى فعالية التنفيذ، وأشارت إلى قياس 

فهـم مشـترك لهيكـل منظومـة إدارة الحركـة الجويـة باعتبـاره أداة لتسـهيل تنفيـذ حـزم  وجـودوسلمت اللجنة بضـرورة   ٢-٣-١
  التوصيات التالية:التي دارت، قبلت اللجنة باستنادا إلى المناقشات التحسينات. و 
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  الهيكل  - ١/٤التوصية 
  :بما يلي أن تقوم االيكاو

الخطة العالمية للمالحة الجوية وأعمـال  ألغراضشامل لمنظومة إدارة الحركة الجوية  منطقيوضع هيكل   أ)
لخطـة العالميـة ا ى مـناألولـ ةحدثالنسخة المالتخطيط التي تقوم بها الدول واألقاليم، وذلك بغية إدراجه في 

  ة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو؛بعاسللمالحة الجوية عقب الدورة ال
أفضـل معالجة مسائل التشغيل البينـي بلضع الهيكل المنطقي للمنظومة األرضية بما يكفي من التفاصيل و   ب)

  .ما يكون
  دقة ضبط المرجع الزمني  - ١/٥التوصية 

شــروط الدقــة الســتخدام مرجــع زمنــي فــي المســتقبل وٕاعــداد التعــديالت الضــرورية علــى بتحديــد  أن تقــوم االيكــاو
  ؛القواعد والتوصيات

  المسائل المرتبطة باتصاالت البيانات  - ١/٦ية التوص
 :بما يلي أن تقوم االيكاو

مراقبــة الحركــة الجويــة مــن حيــث االتصــاالت وأي  تنظــيم عمليــة مراجعــة متعــددة التخصصــات الحتياجــات  أ)
  ؛مسائل مرتبطة بها

جنوبيـة، بهـدف تطبيـق استعراض تشغيل وٕادارة وتحديث مشروع التعاون الفني للشبكة الرقميـة فـي أمريكـا ال  ب)
  .تابعة لاليكاو هذا األسلوب الفّعال في أقاليم أخرى

 :بما يلي أن تقوم الدول

استكشـــاف حلـــول متعـــددة الوســـائط عنـــدما يكـــون ذلـــك مالئمـــا للتغلـــب علـــى المشـــكالت المرتبطـــة بعمليـــة   ج)
  ؛االنتقال

األخـذ ويـة واإلسـراع بهـذه العمليـة نحـو توّقع عملية انتقال نظم االتصاالت المستخدمة في إدارة الحركة الج  د)
  التكنولوجيات األكثر كفاءة لخدمة وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران.ب

  إذاعة االستطالع التابع التلقائي  - ١/٧التوصية 
  أن تقوم الدول بما يلي:

 جيــات االتصــاالت المعنيــةولتكنولو  ال لتكنولوجيــا إذاعــة االســتطالع التــابع التلقــائيباالســتخدام الفّعــ التســليم  ) أ
دوره فـي تطبيـق مفـاهيم تشـغيل إدارة الحركـة الجويـة القائمـة علـى مسـار الطيـران بو سّد فجوات الرقابة، في 

لــم تتحقــق تمامــا  إذاعــة االســتطالع التــابع التلقــائيالقــدرة الكاملــة لنظــام  مــع اإلشــارة إلــى أنّ فــي المســتقبل، 
 ؛بعد

تبــر أساســيا نحــو تحســين كفــاءة الطيــران وتعزيــز الســالمة التــي تنطــوي بــأن التعــاون بــين الــدول يع التســليم  ) ب
 .إذاعة االستطالع التابع التلقائيعلى استخدام تكنولوجيا 
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 أن تقوم االيكاو بما يلي:

المة وزيــادة الكفــاءة وتحقيــق ســالــدول علــى تبــادل بيانــات إذاعــة االســتطالع التــابع التلقــائي لتحســين ال حــثّ   ج)
 إذاعـة االسـتطالع التـابع التلقـائينقطـاع، والعمـل معـا بشـكل وثيـق لتنسـيق خططهـا فـي االستطالع بدون ا

  بغية تحقيق أقصى قدر من المنافع.
التصـاالت والمالحـة من النظم العالميـة ل الحد األدنىاللجنة على أّن هناك حاجة ألن يتم بوضوح تحديد  اتفقت    ٤-٣-١

عة؛ وعلـى ضـرورة وضـع مسـوغات منطقيـة للحـاالت التـي يلـزم طيران من السالمة والسّ الالزمة للوفاء بمتطلبات قطاع ال والمراقبة
ص فـي اسـتراتيجيات التنفيـذ علـى آجـال نهائيـة لعمليـة الـتخلّ  نص بوضـوح، حسب اإلمكان، الضرورة أن يتم االزدواج؛ وعلى هافي

  هذا األساس، قبلت اللجنة بالتوصيات التالية:وعلى  .نظم وتكنولوجيات جديدةب في حالة األخذ التدريجي من النُّظم القديمة

  النظم الالسلكيةترشيد   - ١/٨التوصية 
أن تقـوم االيكــاو والجهــات المعنيـة األخــرى باستكشــاف اسـتراتيجيات إلنهــاء العمــل بـبعض المســاعدات المالحيــة 

ئرة، علـى أن ُتراعـى والمحطات األرضية، وترشيد ُنظم االتصال والمالحة واالستطالع المحمولة علـى مـتن الطـا
 في ذلك المصلحة العامة والمحافظة على السالمة.  

  إذاعة االستطالع التابع التلقائي الفضائي  - ١/٩التوصية 
  :بما يلي تقوم االيكاوأن 
إذاعــة اعتمــاد ة للمالحــة الجويــة مســألة تطــوير و يــمبــدأ تضــمين الخطــة العالممــنح التأييــد، بعــد التحقّــق، ل  ) أ

 ؛باعتباره من األدوات الميّسرة لالستطالع التلقائي الفضائي االستطالع التابع

وضع القواعد القياسية والتوصيات والمواد اإلرشادية ألغـراض إذاعـة االسـتطالع التـابع التلقـائي الفضـائي،   ) ب
 ؛حسب االقتضاء

  .كنولوجيا، إذا اقتضى األمر، وذلك من أجل دعم هذه التبين الجهات المعنية المداوالت الالزمة تسهيل  ج)
  الطيف  ٤-١
فقـــت اللجنـــة علـــى أن طيـــف تفيمـــا يتعلـــق بـــالتطوير المســـتمر لطيـــف تـــرددات الطيـــران بوصـــفه أحـــد المـــوارد، ا  ١-٤-١

ومــن الضــروري أن يظــل الطيــران يحصــل علــى طيــف كــاف محمــي بشــكل مناســب لســالمة الطيــران وعملياتــه. التــرددات أساســي 
إلدارة الحركة الجوية. والحظت اللجنة أنه بغيـة تحقيـق هـذا، يتعـين علـى الطيـران أن  النظام العالمي الحالي والمستقبلي غراضأل

(العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصـاالت الراديويـة واالتحـاد  ةلالسلكيلالتصاالت ايواصل االشتراك في العملية التنظيمية 
موقف مشـترك منسـق عالميـا لاليكـاو ومـوارد كافيـة تحديد رورة . وارتأت اللجنة ضقطاع االتصال الراديوي) –الدولي لالتصاالت 

 التهديدات المحتملـة تبّين، ولضمان في المستقبل وتلبية هذه االحتياجات من الطيفالطيران  قطاع لضمان االعتراف باحتياجات
  وعلى أساس هذه المناقشات، قبلت اللجنة بالتوصيات التالية: .ومواجهتها والفعلية

  تطوير الموارد من طيف ترددات الطيران -١/١٠التوصية 
  أن تقوم الدول والجهات المعنية بما يلي:
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اإلقــرار بـــأن أحــد الشـــروط المســبقة لتطـــوير الــنظم والتكنولوجيـــات هــو تـــوافر طيــف الســـلكي كــاف ومالئـــم   ) أ
  ألغراض خدمات سالمة الطيران؛

الممارسـات" لبيـان فعاليـة ومالءمـة الصـناعة فـي العمل معـا للقيـام بـإدارة تـرددات الطيـران بكفـاءة و"أفضـل   ) ب
  إدارة الطيف؛

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
للخطـة العالميـة للمالحـة  ات مرجعيـةوضع وتنفيـذ اسـتراتيجية شـاملة لطيـف تـرددات الطيـران تتضـمن إشـار   ج)

  الجوية والخطة العالمية للسالمة الجوية، وتشمل األهداف التالية:
ئم في الوقت الالزم وتوفير الحماية المالئمـة لـه لتهيئـة بيئـة مسـتدامة للنمـو وتطـور إتاحة للطيف المال  )١

التكنولوجيــــا ألغــــراض ســــالمة وفعاليــــة الــــنظم التشــــغيلية الحاليــــة والمســــتقبلية والســــماح باالنتقــــال بــــين 
  التكنولوجيات الحالية وتكنولوجيات الجيل المقبل؛

ن خـــــالل إدارة التـــــرددات بكفـــــاءة واســـــتخدام أفضـــــل بيـــــان االســـــتخدام بكفـــــاءة للطيـــــف المخصـــــص مـــــ  )٢
  الممارسات؛

ُنظـــم طيـــران فـــي الطيـــف المخصـــص إلـــى أن تعمـــل ة فـــي االســـتراتيجية الحاجـــة جليـــ توضـــيح بطريقـــة  )٣
  مناسبة لسالمة الطيران؛ الخدمات حدى الإل

جويـة باسـتراتيجية وضع جداول زمنية ومنهجيات الستكمال أهداف التخطيط في الخطة العالمية للمالحة ال  د)
  لطيف الترددات.

المسائل المحددة المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر العـالمي الخـامس عشـر لالتصـاالت الراديويـة الـذي يعقـده االتحـاد   ٢-٤-١
  الدولي لالتصاالت

تنظيمـي أحاطت اللجنة علما بأن المؤتمر العالمي الخامس عشر لالتصاالت الراديوية سينظر في اتخـاذ إجـراء   ١-٢-٤-١
محتمل لتيسير استخدام الطيف باألقمار الصناعية الثابتة لوصلة القيـادة والـتحكم لـنظم الطـائرات الموجهـة عـن بعـد، بمـا يتماشـى 
مــع جوانــب ســالمة األرواح فــي عمليــات نظــم الطــائرات الموجهــة عــن بعــد. واتفقــت اللجنــة علــى أنــه مــن المهــم أن تــدعم الــدول 

ة الجاريــة لقطــاع االتصــال الراديــوي لالتحــاد الــدولي لالتصــاالت بشــأن هــذه المســألة لضــمان مراعــاة وااليكــاو الدراســات التحضــيري
اللجنـة،  اتفقـتالشواغل المتعلقة بسالمة األرواح، إذا استخدم تخصيص معين للطيـف غيـر خـاص بالسـالمة، بصـورة وافيـة. وقـد 

  استنادًا إلى مناقشاتها، على التوصية التالية:
التشـغيل اآلمـن  لغـرضاالستخدام المحتمل لتخصيصات الطيف باألقمار الصـناعية الثابتـة  –١/١١التوصية 

  لنظم الطائرات الموجهة عن بعد
أن تساهم االيكاو في الدراسات في قطاع االتصال الراديوي لالتحاد الـدولي لالتصـاالت لتحديـد مـا هـو مطلـوب 

لالتصاالت إلتاحة استخدام حزم الترددات المخصصة لخدمـة األقمـار من إجراءات تنظيمية في االتحاد الدولي 
لــنظم الطــائرات الموجهــة عــن بعــد ) CNPC(الصــناعية الثابتــة مــن أجــل وصــالت الــتحكم واالتصــاالت الثانويــة 

  لضمان االتساق مع شروط االيكاو الفنية والتنظيمية لتوفير خدمات آمنة.
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 ٢ الموجـةضمن  )VSAT(ار الصناعية للمحطات ذات الفتحات الصغيرة جدًا والحظت اللجنة أن شبكات األقم  ٢-٣-٤-١
ميغـــاهرتز) ُتســـتخدم لتيســـير خـــدمات ســـالمة األرواح التـــي تقـــدمها أجهـــزة االتصـــاالت  ٤٢٠٠-٣٤٠٠ حزمـــة النطـــاق التـــرددي(

لتــأثير بشــكل كــاف. ونظــرًا  والمالحــة واالســتطالع عنــدما ال يكــون هنــاك وجــود لبنــى أساســية أرضــية أو ال يمكــن االعتمــاد عليهــا
تظــل النطــاق التــرددي األنســب لهــذه  C-bandالظــروف الجويــة وتســاقط المطــر فــي الحــزم التردديــة األعلــى، فــإن حزمــة النطــاق 

حاليـًا فـي  C-bandعلـى نطـاق  VSATالخدمات، ال سيما في المناطق االستوائية. وُتستخدم شبكات األقمار الصناعية لمحطـات 
 )WRC-7( الم، غيــر أنــه أشــير إلــى تخصــيص نطــاق محــدد فــي المــؤتمر العــالمي الســابع لالتصــاالت الراديويــةجميــع منــاطق العــ

مــــن منــــاطق االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت (أوروبــــا  ١، للمنطقــــة C-bandلخــــدمات االتصــــاالت المحمولــــة الدوليــــة ضــــمن نطــــاق 
، ال C-bandلـى الشـبكات المخصصـة للطيـران علـى نطـاق وأفريقيا). وأّدى ذلك إلى تداخل اإلشارات والحـد مـن فـرص الوصـول إ

  سيما في أفريقيا.
للمـؤتمر العـالمي الخــامس  ٥-١-٠و ١-١وعـالوة علـى ذلــك، الحظـت اللجنـة أن نتيجــة بنـدي جـدول األعمــال   ٣-٣-٤-١

علـى  C-bandضمن النطـاق التـرددي  VSATقد تؤثر سلبًا على مواصلة تشغيل محطات ) WRC-15(الراديوية  عشر لالتصاالت
الصــعيد العــالمي، مــا لــم تحــظ مصــالح الطيــران بــدعٍم كــاٍف أثنــاء المــؤتمر العــالمي لالتصــاالت الراديويــة. واتفقــت اللجنــة علــى 

وحمايتــه مــن التشــويش فــي القــارة األفريقيــة برمتهــا وغيرهــا مــن منــاطق  VSATفر النطــاق التــرددي لمحطــات او تــضــرورة ضــمان 
  اللجنة على التوصية التالية: فقتاتالعالم. وعلى هذا األساس، 
  توافر وحماية الطيف للمحطات ذات الفتحات الصغيرة جدا في األجل الطويل –١/١٢التوصية 

االيكـــاو والـــدول األعضـــاء تخصيصـــات الطيـــف اإلضـــافية لالتصـــاالت المحمولـــة الدوليـــة ضـــمن أال تؤيـــد   ) أ
لشبكات الحالية أو المستقبلية من المحطـات لخدمة األقمار الصناعية الثابتة على حساب ا C-bandنطاق 

  ذات الفتحات الصغيرة جدا للطيران؛
االيكــاو والــدول األعضــاء هــذه المســألة فــي قطــاع االتصــال الراديــوي لالتحــاد الــدولي لالتصــاالت  أن تتــابع  ) ب

مولـة وخالل المؤتمر العـالمي لالتصـاالت الراديويـة، للحيلولـة دون أي تخصـيص للطيـف لالتصـاالت المح
  الدولية يمس بتوافر شبكات المحطات ذات الفتحات الصغيرة جدا للطيران.

  المقاييس  ٥-١
أحاطــت اللجنــة علمــا بــأن تنفيــذ مفهــوم " المجــال الجــوي الواحــد" ســيتطلب اســتخدام " لغــة" مشــتركة بصــدد رصــد   ١-٥-١

لتـوفير البيانـات وجمعهـا وتخزينهـا وحمايتهـا األداء وقياسه. ويتضمن هذا اتباع نهج منسق بين جميع الـدول وأصـحاب المصـلحة 
وتعميمها وحساب مؤشراتها واستخدام النتـائج فـي مختلـف عمليـات تحسـين إدارة الحركـة الجويـة. واُتفـق علـى وجـود حاجـة لوضـع 

علقـــة بـــأداء منهجيـــة عالميـــة ولتحديـــد المقـــاييس والمؤشـــرات التـــي مـــن شـــأنها الســـماح للـــدول واألقـــاليم بقيـــاس فعاليـــة مبادراتهـــا المت
خدمات إدارة الحركة الجوية لديها. وينبغي في هذا السياق إيالء اهتمام خاص لتفادي تكرار الجهود واسـتخدام الترتيبـات والحلـول 

  اللجنة، على أساس مداوالتها بهذا الشأن، على التوصية التالية:  اتفقتالقائمة إلى أقصى حد ممكن. و 
  ظم المالحة الجويةرصد األداء وقياس ن – ١/١٣التوصية 

  أن تقوم االيكاو بما يلي:
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وضــع مجموعــة مقــاييس موحــدة ألداء خــدمات المالحــة الجويــة، تــدعمها مــواد إرشــادية تســتند إلــى وثــائق   أ) 
ودليــــل  )Doc 9883( كــــدليل األداء العــــالمي لنظــــام المالحــــة الجويــــة االيكــــاو المتاحــــة فــــي هــــذا المجــــال (
  ))؛Doc 9161( اقتصاديات خدمات المالحة الجوية

الترويج لوضع واستخدام "مؤشرات السالمة السابقة" من أجل اسـتكمال "مؤشـرات السـالمة الالحقـة" القائمـة   ب) 
  بوصفها جزءًا أساسيًا ال يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحسين األداء وٕادارة المخاطر؛

فــي وضــع المفــاهيم وٕاثباتهــا وتنفيــذ حــزم تشــجيع هيئــات التنظــيم والرقابــة علــى المشــاركة المبكــرة وعــن كثــب   ج) 
  التحسينات في منظومة الطيران والبرامج اإلقليمية. 

  اعتبارات االنتفاع واإلنصاف – ١/١٤التوصية 
  من جدول األعمال وقد يلزم تحديثها) ١-٦أن تقوم الدول بما يلي (بخصوص المناقشات بشأن البند 

في منظومة الطيـران، اشـتمال جميـع جهـود تحـديث المجـاالت أن تضمن، كجزء من تنفيذ حزم التحسينات   ) أ
  الجوية وٕاعادة تصميمها على مبدأي حق االنتفاع واإلنصاف؛

دمات أن تحدد الكيفية التي سترصد بها مقدمي الخدمة لضمان إتاحة جميع خدمات الطيران، بما فيها الخـ  ) ب
  .العامة، بعدل وٕانصاف وكفاءة

  
— — — — — — — — —  
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  قالمرف
  ما هي الخطة العالمية للمالحة الجوية

  المقدمة  -١
الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة إطــار شــامل يتضــمن المبــادئ الرئيســية المتعلقــة بسياســات الطيــران مــن أجــل   ١-١

  ة.والدول األعضاء في االيكاو على إعداد خططها اإلقليمية والوطنية للمالحة الجوي واألقاليم الفرعيةمساعدة األقاليم 
ة منظومــة الطيــران العــالمي وتعزيــز كفاءتهــا مــع الحــرص ســعتهــدف الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة إلــى زيــادة   ٢-١

فــي الوقــت نفســه علــى تحســين مســتوى الســالمة أو الحفــاظ عليهــا علــى األقــل. وتشــمل هــذه الخطــة أيضــا االســتراتيجيات الالزمــة 
  لتناول سائر األهداف االستراتيجية لاليكاو.

تتضمن الخطة العالمية للمالحة الجوية اإلطار العام لحزم التحسـينات فـي منظومـة الطيـران والوحـدات وخـرائط الطريـق   ٣-١
  المعلومات وٕالكترونيات الطيران.التي تشمل فيما تشمل االتصاالت واالستطالع والمالحة وٕادارة بها و التكنولوجية ذات الصلة 

والـــدول األعضـــاء فـــي  واألقـــاليم الفرعيـــةالطيـــران كـــي تســـتخدمها األقـــاليم  ُتصّمــــم حـــزم التحســـينات فـــي منظومـــة  ٤-١
االيكــاو عنــدما ترغــب فــي اعتمــاد الحــزم أو الوحــدات ذات الصــلة بمــا يســاعد علــى تحقيــق التنســيق والتشــغيل البينــي مــن خــالل 

  تطبيقها المتسق عبر األقاليم وفي جميع أنحاء العالم.
قــاليم رفيعــة المســتوى، األقــاليم واالالة الجويــة، إلــى جانــب ســائر خطــط االيكــاو تســاعد الخطــة العالميــة للمالحــ  ٥-١

  والدول األعضاء في االيكاو على تحديد أولوياتها في مجال المالحة الجوية خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة. الفرعية
لتـي تحكـم تخطـيط المالحـة الجويـة تشرح خطة المالحة الجوية العالمية مبادئ سياسة الطيران الرئيسية العشرة ا  ٦-١

  .  طنيوالو  يواإلقليم يصعيد العالمالعلى 

  األولالفصل 

  الرئيسية المتعلقة بسياسات المالحة الجويةالعشرة مبادئ االيكاو 

  االلتزام بتنفيذ األهداف االستراتيجية ومجاالت األداء الرئيسية لاليكاو   -١
قليمية والوطنيـة كـل هـدف مـن األهـداف االسـتراتيجية وجميـع مجـاالت يشمل تخطيط االيكاو للمالحة الجوية اإل  ١-١

  األداء الرئيسية اإلحدى عشرة لاليكاو.
  األولوية القصوىهي سالمة الطيران   -٢
تقــوم األقــاليم والــدول األعضــاء فــي االيكــاو، لــدى  تخطــيط المالحــة الجويــة ووضــع وتحــديث خططهــا للمالحــة   ١-٢

  الخطة العالمية للمالحة الجوية. فيلواجب ألولويات السالمة الواردة الجوية، بإيالء االهتمام ا
  على عدة مستويات نهج تخطيط المالحة الجوية  -٣
عمليــة تعمــل الخطــة العالميــة لســالمة الطيــران والخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة لاليكــاو علــى توجيــه وتنســيق   ١-٣

  للمالحة الجوية.ردية الفالوطنية الخطط إعداد خطط االيكاو اإلقليمية و 
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عــدها المجموعــات اإلقليميــة للتخطــيط والتنفيــذ، علــى تكمــا تعمــل خطــط االيكــاو العالميــة للمالحــة الجويــة، التــي   ٢-٣

  للمالحة الجوية.الفردية إعداد الخطط الوطنية عملية توجيه وتنسيق 
هـا اإلقليميـة للمالحـة الجويـة، بمعالجـة ينبغي أن تقوم المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ، لدى إعـداد خطط  ٣-٣

  المشاكل داخل األقاليم وفيما بينها.
  لي العالمي إلدارة الحركة الجويةالمفهوم التشغي  -٤
واألدلـة المصـاحبة التـي تشـمل فيمـا  )Doc 9854(أقرت االيكاو المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركـة الجويـة   ١-٤

) Doc 9883(و "دليــــل األداء العــــالمي لنظــــام المالحــــة الجويــــة"  )Doc 9882(حركــــة الجويــــة" نظــــام إدارة ال شــــروطتشــــمل "دليــــل 

للمالحـــة الجويـــة ونظـــم إدارة الحركـــة الجويـــة علـــى المســـتوى  متينـــاً  عالميـــاً  نظريـــاً  ساســـاً أوستشـــكل مـــن خـــالل مواصـــلة تحســـينها 
  العالمي.

  أولويات المالحة الجوية على المستوى العالمي  -٥
لويات المالحة الجوية على المستوى العالمي في الخطة العالمية للمالحة الجوية. وينبغي أن تعّد االيكـاو ترد أو   ١-٥

  األحكام والمواد المساندة وتوفر التدريب وفقا ألولويات المالحة الجوية على المستوى العالمي.
  على المستويين اإلقليمي والوطني أولويات المالحة الجوية  -٦
علـــى المجموعـــات اإلقليميـــة  اعتمـــاداً  ،والـــدول األعضـــاء فـــي االيكـــاو واألقـــاليم الفرعيـــةتقـــوم األقـــاليم  ينبغـــي أن  ١-٦

بتحديد أولويات المالحة الجوية لديها لالستجابة الحتياجات وظـروف كـل منهـا وفقـا ألولويـات المالحـة الجويـة  ،للتخطيط والتنفيذ
  على المستوى العالمي.

  ة الطيران والوحدات وخرائط الطريق حزم التحسينات في منظوم  -٧
تشــكل حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران ومــا يتصــل بهــا مــن وحــدات وخــرائط الطريــق إضــافة رئيســية إلــى   ١-٧

أخـرى تجـري لتنقـيح  الخطة العالمية للمالحـة الجويـة، مـع مالحظـة أن هـذه الوثـائق ال تـزال فـي طـور التحسـين ألن هنـاك أعمـاالً 
  حكام والمواد المساندة والتدريب.ا ثم القيام فيما بعد بإعداد األوتحديث محتوياته

  دات التحسينات في منظومة الطيراناستخدام حزم ووح  -٨
بالرغم من الُبعد العالمي الذي تنطوي عليه حزم التحسينات في منظومة الطيران، فليس المقصود تطبيـق جميـع   ١-٨

  وحدات في جميع أنحاء العالم.وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران وال
والـدول فينبغــي  واألقــاليم الفرعيـةعنـد اعتمـاد حـزم ووحــدات التحسـينات فـي منظومـة الطيــران مـن جانـب األقـاليم   ٢-٨

ب وفقا للمتطلبات المحددة لحزم التحسينات في منظومة الطيران بما يضمن التشغيل البيني إلدارة الحركـة الجويـة ثرصدها عن ك
  ى المستوى العالمي.وتنسيقها عل

مــن المتوقــع أن تشــكل بعــض وحــدات حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران عناصــر أساســية علــى المســتوى   ٣-٨
  العالمي وبالتالي قد تخضع لتواريخ التنفيذ التي حددتها االيكاو.
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  والتمويل لمنافعالمشاكل المتعلقة بالتكاليف وا  -٩
ة الجويـة، بمـا فـي ذلـك التـدابير المحـددة فـي حـزم التحسـينات فـي منظومـة يمكن أن يتطلب تنفيذ تـدابير المالحـ  ١-٩

  والدول األعضاء في االيكاو ومجتمع الطيران.األقاليم الفرعية موارد المحدودة لألقاليم و من الاستثمارات كبيرة  ،الطيران
لنظــر فــي اعتمــاد مختلــف الحــزم والــدول األعضــاء فــي االيكــاو، لــدى ا واألقــاليم الفرعيــةينبغــي أن تقــوم األقــاليم   ٢-٩

  من أجل تحديد دراسة الجدوى الخاصة بتنفيذها في إقليمها أو دولها الخاصة. والمنافعوالوحدات، بتحليل التكاليف 
بغـــرض إرشـــاد الـــدول وتنفيـــذ لمنـــافع ينبغـــي أن تُنهـــي االيكـــاو إعـــداد المـــواد اإلرشـــادية بشـــأن تحليـــل التكـــاليف وا  ٣-٩

  ة الجوية.الخطة العالمية للمالح
  تخطيط المالحة الجوية أنشطة استعراض وتقييم  -١٠
ينبغــي أن تقــوم االيكــاو مــرة كــل ثــالث ســنوات بتحليــل الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة وكــذلك، عنــد الضــرورة،   ١-١٠

  جميع وثائق تخطيط المالحة الجوية ذات الصلة بواسطة العملية المقررة والشفافة.
المالحــة الجويــة بتحليــل ســنوي لمرفقــات الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة بمــا يكفــل دقتهــا  ينبغــي أن تقــوم لجنــة  ٢-١٠

  وتحديثها.
قـاليم والـدول األعضـاء فـي االيكـاو ومـدى كفاءتهـا ينبغي تزويد االيكاو بتقارير سنوية عن التقدم الذي تحرزه األ  ٣-١٠

  ليمية والوطنية لديها، وذلك باستخدام شكل منسق للتقارير.بالمقارنة مع األولويات المحددة في خطط المالحة الجوية اإلق
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يســـاعد األقـــاليم والـــدول علـــى ترتيـــب أولوياتهـــا بمـــا يعكـــس األداء الفعلـــي ويعـــالج المشـــاكل   ٤-١٠

  المتعلقة بالمالحة الجوية.

  — انتهى —


