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  السابعة والثالثونلدورة ا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

كجزء من النظام (NextGen and SESAR) الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد برنامجا : من جدول األعمال ٣٦البند 
  الجويةالعالمي إلدارة الحركة 

  القياسيةالقواعد الحفاظ على جدوى 

  الموجز التنفيذي
بغية تحديد آثارهما على قواعد  (NextGen and SESAR)الواحد الجيل القادم والفضاء األوروبي  أجري تحليل متعمق لبرنامجي

الواردة  الخطة العالمية للمالحة الجويةومع أن كال البرنامجين يستندان إلى . الصادرة عنها ةالدوريالكتب االيكاو القياسية واألدلة و
  ، فقد اتضح؛٧-٣٦رح في قرار الجمعية العمومية ت، على النحو المق (GANP, Doc 9750)في الوثيقة 

  جوهرية اختالفاتأن البرنامجين ينطويان على   )١(
  .كبير من التغييرات على القواعد القياسيةأنه سيترتب على البرنامجين عدد   )٢(

سيسمح  ةدوريكتبها الإن تحديد آثار برنامجي الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد، في وقت مبكر، على قواعد االيكاو وأدلتها و
الالزمة الوثائق األخرى والقياسية  القواعدوضع ؛ والتشاورية الدولي عبر عملية االيكاو لالستعراضللمنظمة بإخضاع هذه الوثائق 

  . إلدارة الحركة الجويةالتقنيات والتكنولوجيات الجديدة؛ وكفالة المواءمة في نطاق النظام العالمي إدخال ها قبل الموجود من وتعديل
". داتالمساع"وهذه مدعومة بمختلف ". التحسينات التشغيلية"تشغيلية قابلة للتحقيق سميت  ان أهدافاكال البرنامجيتضمن و
التحسينات " عرفوتُ. الفنية والتشغيلية واإلجرائية والمتعلقة بالسياسات والقانونيةالمسبقة هي الشروط الضرورية  "داتالمساع"و

 ما ساعد الى حد كبير في ووه. خبراء لجنة المالحة الجوية أفرقةتعامل به تصيل الذي على نفس المستوى من التف" التشغيلية
  .يلتبسيط مهمة التحل

فعالية لو تضمنت إطارا لتحديد خطط الدول في مجال تحديث المالحة ستتسم بقدر أكبر من ال الخطة العالمية للمالحة الجوية توكان
ذات  داتمساعالالتحسينات التشغيلية ون مبادرات الخطة العالمية في القمة مدعومة بوبحيث تكهذا اإلطار هيكلة ويمكن . الجوية
على الصعيد شاور وإخضاعها للتبهذه الطريقة أعدت التي  تحديث المالحة الجويةخطط  أن تحلل االيكاون ومن ثم يمك. الصلة

  . مع النظام العالمي للمالحة الجوية تهالضمان مواءمالدولي 
العالمية للمالحة الذي يتضمن الخطة ) ب( المرفقتستعرض التعديالت المقترحة وتعتمد يرجى من الجمعية العمومية أن : اإلجراء

  .٧-٣٦للقرار ) ب(الجوية والمرفق بالقرار الوارد في تذييل هذه الورقة، بحيث يحل محل المرفق 
األهداف 

  :اإلستراتيجية
التخطيط  األخرى فيأسلوبا محسنا تعتمده الدول ترح حيث تق D ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي

  .إدارة الحركة الجوية/واالستطالعاالتصاالت والمالحة نظم حديث لت
  .٢٠١٣-٢٠١١أدرجت الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المذكورة في هذه الورقة في الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية

 Doc 9750, Global Air Navigation Plan  :المراجع
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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 ةدممق - ١

اإلطار  ضمنالجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد برنامجي ءمة افي أعقاب المنتدى المعني بإدماج ومو ١- ١
برنامجي الجيل القادم ل، أجرت االيكاو تحليال مستفيضا ٢٠٠٨الذي أنعقد في سبتمبر والعالمي إلدارة الحركة الجوية 

  .لوثائق االيكاو تغيير ٣٠٠ما يربو على  يقتضيانوف البرنامجين سوالفضاء األوروبي الواحد كشف عن أن هذين 
  :أجري هذا التحليل بغية كفالة ما يلي ٢- ١

الواردة  الخطة العالمية للمالحة الجويةالجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد مع  ابرنامج يتماشىأن   )أ 
 حتياجات أوساطا مع ايتكيفومتوائمين مع بعضهما  وأن يكونا (GANP, Doc 9750)في الوثيقة 

  .لطيرانا
عملية المشاورة الدولية لاليكاو تطويرات برنامجي الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد  تتناولأن   )ب 

  وبالتالي المواءمة؛بشأنهما اتفاق عالمي التوصل إلى 
  . أن تتاح عالميا ابتكارات الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد  )ج 

  ليل؟التحعملية  تكيف جر - ٢
إلى مبادرات الخطة العالمية الواردة في استنادا برنامجا الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد  صيغ ١- ٢

وهذه ". التحسينات التشغيلية"ويحتوي كل برنامج على أهداف تشغيلية قابلة للتحقيق سميت . الخطة العالمية للمالحة الجوية
الفنية والتشغيلية واإلجرائية والمتعلقة  المسبقة الشروط الضروريةدات هي والمساع". داتالمساع"مدعومة بمختلف 

  .بالسياسات والقانونية الالزمة لتحقيق التحسينات التشغيلية
الذي يتعامل به فريق خبراء  الفني صيلمن التفعلى نفس المستوى " التحسينات التشغيلية"د حدوعادة ما تُ ٢- ٢

تحديد الكيانات المالئمة إلجراء  كثيرا تبسيط مهمة التحليل حيث سهلحد كبير في ا ساعد إلى وهذا م. لجنة المالحة الجوية
  ."شغيليةالتحسينات الت "واحدة من التحليل لكل 

على حد سواء لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلدخال  "داتالمساع "و "التحسينات التشغيلية  "يتم تقييم  ٣- ٢
  . وغيرها من الوثائق  (PANS)، وإجراءات خدمات المالحة الجوية (SARPs)إضافات على التوصيات والقواعد الدولية 

  النتائج - ٣
  :فئتينعلى العمل الذي يتم تحديده موزع  ١- ٣

  على الوثائقالواضحة التغييرات   )أ 
  .المفاهيم الجديدة التي تقتضي المزيد من التطوير  )ب 

منها في الفئة األولى، وما  ١٧٠ يحوال. تغيير على وثائق االيكاو ٣٠٠وتم إجماال تحديد ما يربو على  ٢- ٣
وهذه تحتاج إلى مزيد من . جاالتستة عشر مجاال من الم ضمنويمكن تجميع الفئة الثانية . في الفئة الثانية ١٣٠يزيد على 

  .القياسية العمل من أجل تحديد آثارها على أنشطة تطوير القواعد
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  الخطوات التالية والتحديات المقبلة  - ٤
زمنية معينة، مما يسمح لاليكاو  آجاالشغيلية المؤدية إلى تغييرات محددة بوضوح ي التحسينات التقتضت ١- ٤

  .ببرمجة هذا العمل في وقت مبكر لضمان إنجازه في الوقت المناسب
وقد تم تحديد التواريخ التي ستطرح فيها الحاجة إلى القدرات . إلى حد ما اتعقيدر ثكأم يهاويعد تطوير المف ٢- ٤

ة عمليوهذه  من طرف االيكاو،ة ذات الصل ادوإلنتاج الم ةزمنيثم سيكون من الالزم تحديد آجال  التشغيلية المبينة ومن
  .الصناعةالمعنية بوضع المعايير في قطاع هيئات ال جانبمن القياسية والموافقة عليها قواعد تستلزم أيضا تطوير المعقدة 

تجتمع فيها االيكاو بشكل " القياسية لقواعدل احومائدة مستديرة " أعالهفئة من الفئات ستنظم االيكاو لكل و ٣- ٤
المعنية بوضع هيئات اللجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد ومختلف برنامجي اإدارة ن القائمين على موظفيالمنتظم مع 

بها على والقصد هو االستفادة بقدر اإلمكان من موارد ومنتجات الهيئات الخارجية المعترف . الصناعةالمعايير في قطاع 
  .١٣-٣٦في قرارها  إليه الجمعية العمومية تنحو ما دع

. لعملابرنامج وفقا لتحدد مواعيد التنفيذ وف ، سالقياسية لقواعدالخاصة بافي سياق عملية المائدة المستديرة  ٤- ٤
ة رفيعة وستكون العالقة واضحة بين القواعد والتوصيات الدولي. وسيعامل تطوير القواعد وكأنه مشروع من المشاريع

وستتبع . لتوفير المواردمعايير وضع المعنية بوسيتضافر عمل االيكاو مع الهيئات ال. التفصيلية للصناعة والمعاييرالمستوى 
  .االيكاو نهجا متعدد التخصصات من أجل تطوير القواعد والتوصيات الدولية

الجيل القادم والفضاء  يرنامجة ببمرتبطالقواعد والتوصيات الدولية الالالزم إلعداد العمل حجم تم تحديد  ٥- ٤
هذا وهذا سيسمح لكافة الدول بالمشاركة في . األوروبي الواحد وسيخضع لمشاورات شاملة مع الدول والمنظمات الدولية

  .الجهد
أن يؤدي إلى قيام إشراك برنامجي الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد في وقت مبكر من شأن عدم و ٦- ٤

التشاور االيكاو القواعد والتوصيات الدولية الالزمة وضع تقنيات والتكنولوجيات الجديدة قبل أن تالطبيق بعض الدول بت
 .بشأنها على الصعيد الدولي

  الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد  برنامجي ما بعد  - ٥
الحركة  ادارة/االتصاالت والمالحة واالستطالعخطط الجيل القادم لتحديث  أخرى وضعت دول عديدة ١- ٥

ع في مهمة وشرال على وتوشك االيكاو. فيما يتعلق بضمان المواءمة اتيد التحديازتتخطط التحديث، تكاثر ومع . الجوية
 نطاق هذه المهمة لتشملد توسيع يفأنه من المضمان المواءمة بين برنامجي الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد وترى 

 .الجوية الجديدة لتحديث المالحةخطط ال كل

  :وتتضمن فوائد هذا النهج ما يلي ٢- ٥
  للجميع؛ الممارساتتوفر أفضل   )أ 
  .يةالنتقالالفترة امن مشاكل لحد ا  )ب 

التي لديها أثر على النظام العالمي للمالحة الجوية و المبادرات الرئيسية لتحديث المالحة الجويةجميع  ٣- ٥
  .مواءمتها على الصعيد العالميفي أقرب وقت ممكن للتحليل والتقييم بغرض ينبغي إخضاعها 
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لتشمل إطارا لتعريف خطط الدول للتحديث في  الخطة العالمية للمالحة الجويةينبغي لاليكاو أن تعدل  ٤- ٥
  :يما يلبحيث تقتضي من الدول القيام بالحركة الجوية إدارة /مجال االتصاالت والمالحة واالستطالع

فيما يتعلق بالتحسينات التشغيلية  المالحة الجويةتحديث من برامج تحديد األهداف لكل برنامج   )أ 
  المنشودة؛

  تحديد المساعدات الالزمة لدعم هذه التحسينات؛  )ب 
ر ثألحتى يتسنى تحديد ا ومن ثم يتعين على الدول أن تقدم هذه المعلومات إلى االيكاو لغرض االستعراض ٥- ٥

  .القياسية القواعدإعداد على برنامج عمل االيكاو وأنشطة 
تقوم االيكاو بإحالة المعلومات إلى مقدمي خدمات المالحة الجوية المعنيين مع التوصيات المالئمة وحينئذ  ٦- ٥

  :التي قد تكون على النحو التالي
؛ وإن القياسية التي تعينهم العمل لتطوير القواعدمشاركة في بالنسبة للحاجات المحددة بشكل واضح، ال  )أ 

  ؛اقتضت الضرورة
برنامجي الجيل القادم  حول القياسية مثل المائدة المستديرةلقواعد ا لحوديرة في المائدة المستالمشاركة   )ب 

  .الفضاء األوروبي الواحدو

  االستنتاج - ٦
ضمن شرعت االيكاو في العمل لكفالة إدماج ومواءمة برنامجي الجيل القادم والفضاء األوروبي الواحد  ١- ٦

القياسية القواعد شكل مبكر أساسي حيث أنه سيتيح عرض بالعمل مباشرة و. ومواءمتها النظام العالمي للمالحة الجوية
حسب متطلبات و. ي في نفس الوقت الجداول الزمنية للبرنامجها، يعنوتطوير لدوليعلى الصعيد ا شاورتالضرورية لل
أنشطة فريق خبراء لجنة المالحة الجوية أو في نشاط منسق مثل مشاركة بسيطة في هذا العمل وجب تسالبرنامج، قد ي

  .التي ورد وصفها في هذه الورقةالقياسية لقواعد ا لحوالمائدة المستديرة 
ما سهولة تحليل بلتشتمل على إطار يتيح لاليكاو الخطة العالمية للمالحة الجوية تحتاج االيكاو إلى تعديل  ٢- ٦

ثم اتخاذ أي  الدارة الحركة الجوية على النظام العالمي من آثارالمالحة الجوية قطاع  لتحديث األخرى عن خطط الدول ينجم
 .العالميعلى الصعيد إجراء الزم لكفالة المواءمة 

يرجى من الجمعية العمومية لاليكاو أن توافق على القرار الوارد في التذييل، والذي يدعو االيكاو الى  ٣- ٦
ية بالصيغة التي تناولتها بها الورقة وأن تتخذ االجراءات الالزمة لضمان التناغم ضمن تعديل الخطة العالمية للمالحة الجو

  النظام العالمي للمالحة الجوية
  

- - - - - - - - - -  
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  التذييل

  تعتمده الجمعية العموميةمشروع قرار 
 في دورتها السابعة والثالثين

  تخطيط االيكاو للسالمة والكفاءة على الصعيد العالمي  :٣٦/٢ القرار
. . .  

  )ب( المرفق
  الخطة العالمية للمالحة الجوية

  .تعزيز كفاءة عمليات الطيران الجوي يشكل عنصرا أساسيا في أهداف االيكاو االستراتيجية لما كان
المستمرة، الخاص بوضع نظام ادارة الحركة الجوية  ها، بيان موحد بسياسات اإليكاو وممارسات١٥-٣٥القرار  وإذ اعتمدت

  .ادارة الحركة الجوية العالمية/ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
  .للنسخة الجديدة من الخطة العالمية للمالحة الجوية ٣٠/١١/٢٠٠٦قبول المجلس في  وإذ الحظت
  .أن عددا كبيرا من الدول يعد خططا من الجيل الجديد لتحديث المالحة الجوية وإذ تدرك

  :فإن الجمعية العمومية
ارا يتيح لاليكاو بسهولة تحليل ما المجلس أن يعدل الخطة العالمية للمالحة الجوية بحيث تتضمن اطتطلب من   - ١

ينجم عن خطط الدول لتحديث قطاع المالحة الجوية من أثر على النظام العالمي وأن يتخذ، بعد ذلك، ما يلزم من اجراءات 
  .مناسبة لضمان المواءمة على الصعيد العالمي

طيران الستخدام اإلرشادات الواردة الدول والمجموعات اإلقليمية المعنية بالتخطيط والتنفيذ وصناعة ال تدعو  - ٢ ١
  .في الخطة العالمية للمالحة الجوية للتخطيط لألنشطة وتنفيذها

الدول المتعاقدة وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على توفير الدعم الالزم للتنفيذ المنسق للخطة  تحث  - ٣ ٢
  .العالمية للمالحة الجوية لتفادي ازدواجية الجهود

الدول التي هي بصدد وضع الجيل الجديد من الخطط بغرض تحديث المالحة الجوية أن تطلع االيكاو  تحث  - ٤
  .في حينه على تلك الخطط بغرض تحليلها وتقييمها لضمان المواءمة واالتساق على الصعيد العالمي

طورات التشغيلية المجلس بضمان تحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية بشكل مستمر في ضوء الت تكلف  - ٥ ٣
  .والفنية األخرى، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول والجهات المعنية األخرى

المجلس على تيسير عمليات اإلعداد ورصد التنفيذ بالنسبة للخطط اإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية  تحث  - ٤
  .على أساس الخطة العالمية للمالحة الجوية

  ـ انتهـى ـ


