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  المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة
  ٢٠١٢ نوفمبر ٣٠ إلى ١٩ ،یالمونتر

المسائل االستراتیجیة التي تعالج موضوع التكامل بین النظم وتشغیلها البیني   :من جدول األعمال ١البند رقم 
 إلى مفهوم "المجال الجوي الواحد" للطیران المدني الدوليوتنسیقها، وصوًال 

  إطار التخطیط العالمي — (GANP)الخطة العالمیة للمالحة الجویة   ١-١
   ”حزم التحسینات في منظومة الطیران“منهجیة ومضامین   أ)

  خریطة طریق االتصاالت  ب)
  خریطة طریق المالحة الجویة  ج)
  خریطة طریق االستطالع  د)
  خریطة طریق الكترونیات الطیران   ه)

  و)   خریطة طریق إدارة معلومات الطیران

  العالمي لتخطیطل العام طاراإل –الجویة للمالحة العالمیة الخطةالمنقحة من  الصیغة
 )األمانة العامة من(وثیقة مقدمة 

  التنفیذي موجزال
 منمن أجل تلبیة االحتیاجات العالمیة كثف جهودها المنظمة بأن تالجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها السابعة والثالثین كلفت 

والجهات  ت االیكاو مشاورات شاملة مع الدولأجر السالمة. و ، على أن یظل تركیزها منصبا على لمجال الجويفي االتشغیل البیني 
ستوى أعلى من وفر مذات الصلة وی اجیالمعنیة من أجل اتباع نهج استراتیجي مرن وعملي یتناول التحسینات التشغیلیة والتكنولو 

  .اتاالستثمار  یقین فیما یخصالو لمالحة الجویة لتخطیط ال
ملخصا رفیع المستوى عن المنهجیة الجدیدة  (Doc 9750)" الخطة العالمیة للمالحة الجویةویقدم مشروع الطبعة الرابعة للوثیقة "

  .األهداف االستراتیجیة لالیكاوو بین السیاسة العامة توطید الروابط مع المتبعة في حزم التحسینات في منظومة الطیران 
   .٣المؤتمر مدعوُّ إلى الموافقة على التوصیة الواردة في الفقرة  :اإلجراء

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

للفتـرة  الجـويالسالمة وحمایـة البیئـة والتنمیـة المسـتدامة للنقـل األهداف االستراتیجیة المتعلقة بب ترتبط ورقة العمل
٢٠١٢-٢٠١٠.  

التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة المسـتدامة علـى المسـتوى العـالمي.  دفـع عجلـةفـي  اهام االنقل الجوي دور  ؤديی  اآلثار المالیة:
شــخاص ســواء بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، ویســاهم فــي ملیــون مــن األ ٦٠تشــغیل نحــو ویقتــرن هــذا القطــاع ب

مـن الركـاب و ملیـار  ٢,٥ونقـل أكثـر مـن  يفي الناتج المحلـي اإلجمـالي العـالممن الدوالرات من تریلیونین أكثر 
  من البضائع في السنة.من الدوالرات تریلیون  ٥,٣

ضـفي " إلـى وثیقـة اسـتراتیجیة علـى مسـتوى السیاسـة العامـة سیالخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـةإن تحول الوثیقة "
لــدول وصــناعة الطیــران التــي ســتبقى تواجــه التحــدیات إلــى ااالســتثمارات مــا یخــص فی یقــینوالالشــفافیة  مزیــدا مــن

المتعلقـــة بالطاقـــة االســـتیعابیة واالســـتدامة خـــالل العقـــود المقبلـــة. أمـــا الـــروابط االســـتراتیجیة الوثیقـــة بـــین الخطـــة 
واقتصـاد النقـل الجـوي  في مجـاالت السـالمةالعالمیة للمالحة الجویة والسیاسات واألولویات التي حددتها االیكاو 

تكــرار الجهــود إلــى أدنــى حــد  خفــضالتكامــل بــین بــرامج العمــل ذات الصــلة و  عزیــزوالبیئــة فستســهم أیضــا فــي ت
    جدیدة.وفورات وٕایجاد 

 Doc 9958, Assembly Resolution in Force (as of 8 October 2010)  المراجع:
Doc 9750, Global Air Navigation Plan (Third Edition) 
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  ةمقدمال  -١
زیــادة الیقــین فیمــا العــالمي والمســاعدة علــى  ىتو علــى المســموائمــة خطــط تحــدیث المالحــة الجویــة ضــرورة نظــرا ل  ١-١

مـن أجـل اتبـاع سیاسـة عامـة عالمیـة  (Doc 9750) االیكـاو الوثیقـة "الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـة"نّقحـت ، ماراثثیخـص االسـت
  .التشغیلیة والتطورات التكنولوجیة زایابین المقیم روابط واضحة ــتُ 
كـــي یوافـــق علیهـــا، والـــذي ســـیقدمها بـــدوره إلـــى االیكـــاو ســـُتعرض الطبعـــة القادمـــة مـــن هـــذه الوثیقـــة علـــى مجلـــس و   ٢-١

ن خـالل واالقتـراح المقـدم مـالیكـاو. مسـتقبلیا لها توجهـا اسـترایجیا اعتبار ب بهدف إقرارها ٢٠١٣في عام القادمة الجمعیة العمومیة 
هو تنظیم مختلف التحسینات التكنولوجیـة  انطوي علیهالتي تحزم التحسینات استراتیجیة و مشروع الخطة العالمیة للمالحة الجویة 

فــي المســتقبل بنــاء علــى علــى نهــج اســتراتیجي تشــاوري یحقــق التنســیق بــین قــدرات محــددة  مالحــة الجویــةواإلجرائیــة فــي مجــال ال
  العالمي من جهة وبین المواعید المرنة لّتحسین كل عنصر من العناصر من جهة أخرى.لألداء على المستوى 

ویوضح مشروع الخطة العالمیة للمالحة الجویة السمات البارزة لبرامج العمل، استنادا إلى السیاسة العامة وتوحید   ٣-١
الخطــة تخضــع میزانیــة االیكــاو. وسالمقتــرح لالعــام إلطــار لالتقــاریر، وذلــك وفقــا  تقــدیمالمعــاییر والتنفیــذ والرصــد والتحلیــل ومراحــل 

وستضمن هذه العملیة أیضـا مواصـلة ارتبـاط تخطـیط  .والتنقیحالمراجعة لمزید من  العالمیة للمالحة الجویة مرة كل ثالث سنوات
    لمیزانیة.العام لطار اإلرفیع المستوي ارتباطا مباشرا بالاالیكاو االستراتیجي 

  التحسینات في منظومة الطیرانمنهجیة حزم   -٢
بعد انعقاد الـدورة السـابعة والثالثـین للجمعیـة العمومیـة لالیكـاو، كثفـت االیكـاو جهودهـا للوفـاء باحتیاجـات التشـغیل   ١-٢

ولهذه الغایة، ُتعرض على المؤتمر خطـة البیني للمجال الجوي على المستوى العالمي مع التركیز في الوقت ذاته على السالمة. 
ان التنسیق والتشغیل البیني على الصعید العالمي، تعرف باسـم "حـزم التحسـینات فـي منظومـة الطیـران" (الحـزم)، وذلـك مـن لضم

. ویشـتمل اإلطـار العـام لحـزم التحسـینات هـذه علـى وحـدات الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـةأجل إدراجها في الطبعة الرابعـة مـن 
ات وتسـتند إلـى مجموعـة مـن خـرائط الطریـق فیمـا یخـص التكنولوجیـات المسـتخدمة، وتعمـل نموذجیة تُنفَّذ ضـمن سلسـلة مـن الّلبنـ

  تدریجیا على تحسین جوانب كثیرة من عملیات الطیران المدني.
یمكن تطبیقها حسب االحتیاجات التشـغیلیة، مـع  تصاعدیةفي لبنات مرنة و  التحسینات حزموحدات یجري تنظیم و   ٢-٢

والـنهج المتـوخى فـي ذلـك هـو نهـٌج غیـر فـي جمیـع المجـاالت أو الحـاالت. بعینـه اإلقرار بأنه لیس مـن الضـروري تطبیـق نمـوذج 
 یقصــد وال .تقییــدي ویجــري التســلیم فیــه بإمكانیــة، أو حتــى بضــرورة، تشــغیل ُنظــم أخــرى عــالوة علــى تلــك الــواردة فــي هــذه الحــزم

 ٣والحزمـة  ،٢٠٢٣=  ٢والحزمـة  ٢٠١٨=  ١، والحزمـة ٢٠١٣=  صفرحزم (الحزمة الإطار ضمن الزمنیة العامة  مواعیدالبا
، بمـا فــي ذلــك قــدیر عـام لمــدى اكتمـال االســتعدادات لتنفیــذ الخطـة مــن حیـث تــوافر مختلــف العناصـر اللالزمــةتسـوى ) ٢٠٢٨= 

هي ال تشكل جـدوال زمنیـا إجباریـا للتنفیـذ علـى مسـتوى أي دولـة مـن الـدول أو أي إقلـیم مـن و لیة لالیكاو، القواعد والتوصیات الدو 
أمـا اإلطـار العـام للِحـزم وخـرائط الطریـق فـي مجـال التكنولوجیـا، فـذلك مـا یكفـل العمـل بثقـة علـى تنفیـذ أنشـطة التخطـیط . األقالیم

ع العناصــر الالزمــة لتنفیــذ مرحلــة مــن المراحــل جــاهزًة فــي والتشــغیل علــى المســتویین الــوطني واإلقلیمــي، ویضــمن أن تكــون جمیــ
  غضون المواعید المحدَّدة لهذه الِحزم.

  لخطة العالمیة للمالحة الجویة من امن الطبعة الثالثة إلى الطبعة الرابعة   -٣
ومنهجیــة حـــزم التحســـینات التــي تتضـــمنها تطـــورا  لخطـــة العالمیــة للمالحـــة الجویـــةلالطبعــة الرابعـــة یعتبــر مشـــروع   ١-٣

وجهــت عالمیــة للمالحــة الجویــة والوثــائق الفنیــة الســابقة والمفــاهیم التشــغیلیة التــي الطبعــات الســابقة للخطــة ال منبثقــا عــنمباشــرا 
  ألول مرة في أوائل التسعینیات. ظهوره الطیران نحو مفهومه العالمي إلدارة الحركة الجویة القائم على المجال الجوي الواحد منذ 
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ت مجموعـة شملو  ،م على األداءو قی الذي تخطیطالخطوة هامة في التطور نحو خطة من الثالثة الطبعة الوشكلت   ٢-٣
فـإن المـذكورة مفهـوم إدارة الحركـة الجویـة. أمـا فـي الطبعـة الرابعـة مـن الخطـة  التي ینطوي علیهـا عناصربالنسبة للمبادرات المن 
جمیــع العناصــر  الوحــدات النموذجیــة. وتتضــمن هــذه تتحقــق مــن خــالل الوحــدات النموذجیــة فــي حــزم التحســیناتمبــادرات ال هــذه

 لضمان االنتقال مذكورةالخطة الالضروریة إلدخال التحسینات التشغیلیة المحددة. وجرى الحفاظ على هذا االنسجام بین طبعات 
   حزم. ال إلى منهجیة السلس من منهجیة التخطیط السابقة

 ســندإلــى عــدة وثــائق قائمــة مــن أجــل تشــكیل  لخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــةیســتند مشــروع الطبعــة الرابعــة مــن او   ٣-٣
  تحدیث إدارة الحركة الجویة على المستوى العالمي: لمن أجشامل 

  ؛)Doc 9750(عالمیة للمالحة الجویة" لوثیقة "الخطة ا"من الطبعة الثالثة   أ)  

  ؛)Doc 9854(وثیقة "المفهوم العالمي لتشغیل إدارة الحركة الجویة"   ب)  

  ؛)Doc 9882( وثیقة "دلیل متطلبات نظام إدارة الحركة الجویة"  ج)  

 .)Doc 9883(وثیقة "دلیل األداء العالمي لنظام المالحة الجویة"   د)  

    عالمیة للمالحة الجویةالخطة البإطار تتعلق عتبارات ا  -٤
في هذه اللحظة على االعتبارات العامة المتعلقة بالجوانب المالیة لتحـدیث  العالمیة للمالحة الجویةخطة التقتصر   ١-٤

التشـغیلیة صـیاغة وقبـول السیاسـات وتُقتـرح للمؤتمر الثاني عشـر للمالحـة الجویـة.  لضیف الوقت المتاح للتحضیرنظام الطیران 
األساســیة للمالحــة الجویــة ومعــدات الطــائرات كأولویــة تملیهــا فتــرة الــثالث ســنوات المقبلــة التنفیــذ الفعــال للهیاكــل  اً المالیــة دعمــو 

تكــالیف التحلــیالت  ســهلحــزم عناصــر تالمنهجیــة  شــمل. وت٢٠١٣وســُتدرج ضــن جــدول أعمــال مــؤتمر النقــل الجــوي فــي مــایو 
  مختلف التحسینات التشغیلیة والتكنولوجیة.التي ینطوي علیها فوائد الو 
واسـتنادا إلـى . موائمة علـى المسـتوى العـالميي الخطة العالمیة للمالحة الجویة إلى ضمان التشغیل البیني والترمو   ٢-٤

تبــادل البیانــات واســتخدامها اآللــي المتزایــد، ینبغــي للتعــاون الفعــال بــین مختلــف الجهــات الفاعلــة أن یــدعم أداء النظــام العــالمي. 
تقـدیم عـروض طلب مـن الـدول والمصـنعین حیـث سـیُ  ٢٠١٤الجویـة فـي عـام  ةإدارة الحركـوهناك اقتراح بعقـد نـدوة بشـأن مفـاهیم 

 الوحـدات النموذجیـةالنظـام برمتـه. ومـن شـأن ذلـك أن یسـاعد علـى تقیـیم فیمـا یخـص لمفاهیم الجدیدة إلدارة الحركـة الجویـة عن ا
  فیما یتعلق بالعوامل البشریة والمعاییر الجدیدة والكفاءة التشغیلیة.

 وحـدات الحـزموبالرغم من أن الخطة العالمیـة للمالحـة الجویـة لـدیها ُبعـد عـالمي، مـن غیـر المتوقـع تطبیـق جمیـع   ٣-٤
التي تتضمنها  وحدات الحزم، تشكل العدید من ”التفكیر عالمیا والتصرف محلیا“فحسب مفهوم التخطیط في جمیع أنحاء العالم. 

لمقتضــیات تشــغیلیة محــددة أو هنــاك متخصصــة ینبغــي تطبیقهــا كلمــا كانــت الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة تشــكل مجموعــات 
علــى الطیـران وبالتــالي علـى أوســاط  نــافعمهـذه ال كــلسـتعود ب غیـر أن اســتراتیجیة الخطـة العالمیــة للمالحـة الجویــةمقابلــة.  نـافعم

. وســتبذل االیكــاو قصـارى جهودهــا علــى المســتویین العــالمي واإلقلیمــي نســجماالقتصـاد والمجتمــع ككــل فــي حالــة تنفیـذها بشــكل م
    لتیسیر تنفیذها مع مراعاة المتطلبات والقیود التشغیلیة القائمة.  

وتشــكل الــروابط الســلیمة بــین التحســینات التشــغیلیة والعناصــر التمكینیــة التكنولوجیــة أساســا ألهــداف كفــاءة الخطــة   ٤-٤
التنفیذ أیضا من خالل الفهم الواضح للقیود التكنولوجیة فیما یتعلق بأحـد التحسـینات التشـغیلیة المحـددة. ویجري تسهیل . العالمیة

فــي مجــاالت االتصــاالت  وحــدات الحــزموفقــا لأخــرى وبنــاء علیــه، وبعــد انعقــاد المــؤتمر، ســیجري إعــداد خــرائط طریــق تكنولوجیــة 
اإللكترونیـات الجویـة الفضـائیة واسـتراتیجیة بشـأن صیاغة خریطة طریـق  وسیجري أیضاوالمالحة واالستطالع وٕادارة المعلومات. 

  .متزامنالدعم التنفیذ طیف الترددات لضمان انسجام االستراتیجیة العالمیة بالكامل و 
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  التعاون في خدمة التقدم االستراتیجي  -٥
حـزم الـواردة فـي مشـروع الطبعـة الرابعـة مـن الخطـة العالمیـة الساهمت الدول وأوساط الطیران في صیاغة منهجیـة   ١-٥

إیجاد حل استراتیجي إلدخال تحـدیثات فـي اآلجـال القصـیرة والمتوسـطة للمالحة الجویة. وبفضل هذه العملیة تمّكنت االیكاو من 
ساسـیة ت تشـغیلیة وهیاكـل أ) على إدارة الحركة الجویة والمالحة الجویة، وهو حل یشـمل تحسـینا٢٠٣٠لى غایة عام إوالطویلة (

  لتنفیذ.   الزمنیة المرنة المتعلقة با والمواعیدمقتضیات المناسبة للدول األعضاء، إلى جانب 
قــدرات التحسـینات التشـغیلیة لمختلـف الـدول مــع مراعـاة نظـام عـالمي متناسـق. وقــد طلبـات  تلبیـةحـزم لالُصـممت و   ٢-٥

مثــل النـدوة العالمیــة بشـأن صــناعة المالحـة الجویــة، مـن خــالل تنظـیم فعالیـات  حــزمالعـام للطــار اإلُأضـفي الطـابع الرســمي علـى 
خبــراء آخــرین بشــكل قــّیم فــي وضــع موا إلــى جانــب مشــارك ســاه ٥٠٠ ورحضــب ٢٠١١األول مــن نوعــه والمنعقــد فــي أواخــر عــام 

  .حزمالعام للإلطار لالصیغة النهائیة 
خرائط الطریق التكنولوجیة الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة التكنولوجیات الحالیة والناشئة وتبرز  شملتو   ٣-٥
، فــإن المعلومــات الفنیــة األكثــر تفصــیال فیمــا یخــص خــرائط الحــزمتحســینات التــي تحقــق مزایــا مــن حیــث األداء. وعلــى غــرار ال

فـي  ذاتهـا الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـةسـطة اوٕادارة المعلومـات سـتتاح بو الطریق في مجال االتصاالت والمالحة واالسـتطالع 
  تتطور وفقا آلخر المستجدات التكنولوجیة والتشغیلیة.و موصولة إلكترونیا  حتویاتشكل م

  إثبات صحة الخطة العالمیة للمالحة الجویة وصیانتها  -٦
 ، التــي تشــمللخطـة العالمیــة للمالحــة الجویـةلالرابعــة ُیطلـب مــن المـؤتمر النظــر فــي المشـروع المرفــق مــن الطبعـة   ١-٦

  .٣-٧وخرائط الطریق التكنولوجیة والمستندات والموافقة على التوصیة الواردة في الفقرة  حزملل العام وثیقة اإلطار
ق بعد انعقاد المؤتمر، ستعرض علـى مجلـس االیكـاو نسـخة نهائیـة مـن الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـة كـي یوافـو   ٢-٦

تُقترح على الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین إلقرارهـا باعتبارهـا توجهـا اسـتراتیجیا مسـتقبلیا لالیكـاو، علیها ثم 
أهـدافها و سیاسـات االیكـاو تنسجم بالكامل مع الخطة العالمیة للمالحة الجویة تأكد من أن ساعد مجلس االیكاو على الوهو ما سی

  االستراتیجیة.
سـنة. ومـن  ١٥أبعاد تخطیطیة علـى مـدى ة ذات كیالخطة العالمیة للمالحة الجویة وثیقة دینامی صبحتوقع أن توی  ٣-٦
حــزم الوثیقــة ستســتغرق ثــالث ســنوات لتنقــیح الخطــة بمــا فــي ذلــك جمیــع المــواد ذات الصــلة والمتمثلــة فــي التعــدیل فــإن آلیــة  ،ثــم

ووثیقة خرائط الطریق التكنولوجیة والمستندات. وستّطــلع لجنة المالحة الجویة مرة كل سنة على التقدم المحـرز فـي برنـامج عمـل 
   .الوحدات النموذجیةالخطة العالمیة للمالحة الجویة وتنفیذ 

عمــل الســنوي للمالحــة فــي إطــار برنــامج ال لخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــةســتعرض اللجنــة التقــاریر عــن تطــور او   ٤-٦
الجویة. وستقدم اللجنة أیضا اقتراحات تتعلق بتعدیل الخطة اعالمیـة للمالحـة الجویـة إلـى المجلـس قبـل انعقـاد الجمعیـة العمومیـة 

  لالیكاو بسنة. 

  الخالصة  -٧
ووثیقــة عامــة تبــرز  ةهادفــ ةفنیــوثیقــة خطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة تطــورا بــین لتمثــل الطبعــة الجدیــدة المقترحــة ل  ١-٧

  \التكمیلي للنقل الجوي وفقا لألهداف االستراتیجیة للمنظمة.النهج االستراتیجي لالیكاو المتعلق بالتقدم 
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المكثفـة للـدول وأوسـاط الطیـران وتمثـل نهجـا متكـامال لمواجهـة حصیلة للمشـاورات  التحسینات حزمتعتبر منهجیة و   ٢-٧
  .٢٠٣٠إلى غایة عام  والربحیةالتحدیات المتعلقة بالقدرة االستیعابیة والبیئة 

  المؤتمر مدعّو للموافقة على التوصیة التالیة:   ٣-٧
   (Doc 9750) " الخطة العالمیة للمالحة الجویة مشروع الطبعة الرابعة للوثیقة ": .../١التوصیة   
  المؤتمر بما یلي:أن یقوم   

 (Doc 9750)مشـــروع الطبعـــة الرابعـــة للوثیقـــة "الخطـــة العالمیـــة للمالحـــة الجویـــة" االنتهـــاء مـــن إعـــداد بعـــد   أ)
الوحــدات النموذجیــة التــي  إقــراربمــا فــي ذلــك  مــن حیــث المبــدأ،تأییــده واستعراضــه مــن الناحیــة التحریریــة، 

  ؛"، وخرائط الطریق التكنولوجیة ومستندات "الخطة العالمیة للمالحة الجویةتنطوي علیها حزم التحسینات
، بعـد (Doc 9750)توصـیة المجلـس بقبـول مشـروع الطبعـة الرابعـة للوثیقـة "الخطـة العالمیـة للمالحـة الجویـة"   ب)

وثیقـة "الخطـة مـن االنتهاء من إعداده واستعراضه مـن الناحیـة التحریریـة، واتخـاذ قـرار تقـدیم الطبعـة الرابعـة 
مـن  ٢٠١٣لجمعیـة العمومیـة المزمـع عقـدها فـي عـام الثامنة والثالثـین لدورة الإلى  "العالمیة للمالحة الجویة

  ؛توجها استراتیجیا مستقبلیا لالیكاو اباعتبارهإقرارها أجل 
حزمــة ة یســمح بتنفیــذ الوحــدات النموجیــة فــي مرحلــالــذي  العــام طــار التنظیمــيالطلــب مــن االیكــاو وضــع اإل  ج)

  ؛)١رقم (  التحسینات
الطلــب مــن االیكــاو تحدیــد الجــداول الزمنیــة والمنهجیــات مــن أجــل إكمــال أهــداف تخطــیط الخطــة العالمیــة   د)

  باستراتیجیة طیف الترددات؛
 إلــى تقــدیم عــروضوالجهــات المصــنعة حیــث تُــدعى الــدول  ٢٠١٤الطلــب مــن االیكــاو تنظــیم نــدوة فــي عــام   )ه

  الجدیدة إلدارة الحركة الجویة؛لمفاهیم عن ا كاملة
ساسـیة لهیاكـل األا تسـمح بتنفیـذالطلب من االیكاو تنسیق صـیاغة وقبـول السیاسـات المالیـة والتشـغیلیة التـي   )و

  .بشكل فعال لخدمات المالحة الجویة ومعدات الطائرات

- - - - -  -  - -  


