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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  السیاسة العامة –: المالحة الجویة ٣٢البند 
  القواعد القیاسیة –: المالحة الجویة ٣٣البند 
  الرصد والتحلیل –: المالحة الجویة ٣٤البند 
  دعم التنفیذ –: المالحة الجویة ٣٥البند 
  المسائل الناشئة –: المالحة الجویة ٣٦البند 

  استراتیجیة شاملة للمالحة الجویة: إقرار الخطة العالمیة للمالحة الجویة
  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
لبرنامج العمل الفني لالیكاو في مجـال المالحـة الجویـة العالمیـة، التوّجه االستراتیجي ) Doc 9750الخطة العالمیة للمالحة الجویة ( حددتُ 

األخـرى فـي للدول والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ومقدمي الخـدمات والمنتفعـین بالمجـال الجـوي والجهـات  عامة إرشادات وتوفر
المدرجــة فــي المرفــق (أ) بورقــة  مــن الخطــة العالمیــة الطبعــة الرابعــة )C-DEC 199/5، أقــّر المجلــس (٢٩/٥/٢٠١٣. وفــي قطــاع الطیــران

  في المرفق (ب).  تینالعالمی تینالعمل هذه. ویِرد قرار الجمعیة العمومیة المنقح عن الخط
  إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة: ُیدعى المجلس اإلجراء:

) الواردة في المرفق (أ) بهذه الورقة، باعتبارها Doc 9750من الخطة العالمیة للمالحة الجویة (الوثیقة  الطبعة الرابعةإقرار   أ)
  بشأن المالحة الجویة العالمیة؛التوّجه االستراتیجي 

وأهداف الدول والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ومقدمي الخدمات والمنتفعین بالمجال الجوي وضع أولویات الطلب من   ب)
  تتسق مع أهداف الخطة العالمیة ومع االحتیاجات التشغیلیة لكل إقلیم؛

 المرفق (ب) بقرار الجمعیة العمومیة المقترح الوارد في المرفق (ب) بورقة العمل هذه.اعتماد   ج)

 .المستدامة للنقل الجويالهدفین االستراتیجیین المتعلقْین بالسالمة وبحمایة البیئة والتنمیة ترتبط ورقة العمل هذه ب
  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 ٢٠١٦-٢٠١٤ُستنفذ األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنا بتوافر الموارد من المیزانیة البرنامجیة العادیة للفترة 
  .و/أو من المساهمات من خارج المیزانیة

 اآلثار المالیة:

Doc 10007 ، ٢٠١٢الجویة (تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة،(   
Doc 9958  ǈƧ) ҒǊƹǄƺƞƵǚ ҒǊƞƺҰƵǚ ƼƝ 6 ﬞ əǛƌ Ƶǚ ƳǄƞƨƺƵǚ ҒǉﬞǛƄƵǚ ғ ǚﬞ ǚـ ƬƵǚ ¤D/E F/G F E F ¤(  
Doc 9750 ،الخطة العالمیة للمالحة الجوي 

  .اإلطار العام للتنسیق على الصعید العالمي –وثیقة عمل بشأن حزم التحسینات في منظومة الطیران 
  مؤتمر االیكاو الثاني عشر للمالحة الجویة -التكنولوجیةخرائط الطریق ورقات معلومات عن 

 المراجع:
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  ةمقدمال  - ١
النظام العالمي الفعال إلدارة الحركة الجویة على التشغیل البیني والسالسة في مختلف األقالیم لجمیع یقوم   ١- ١

المستخدمین أثناء مراحل الرحلة. ویلبي هذا النظام مستویات السالمة المتفق علیها، ویتیح عملیات اقتصادیة أمثل، وقابل 
المفهوم التشغیلي د رؤیة االیكاو التوجیهیة بهذا الخصوص في الوثیقة لالستدامة بیئیا، ویلبي متطلبات األمن الوطنیة. وترِ 

)، في حین تستخدم الخطة العالمیة للمالحة الجویة كوثیقة تخطیط استراتیجي Doc 9854(الوثیقة إلدارة الحركة الجویة العالمیة 
ستفیضة بین االیكاو الدول والجهات المعنیة في داعمة. وقد أعید تشكیل الخطة العالمیة وتنقیحها، استنادًا إلى عملیة تشاور م

القطاع وٕالى االستعراض الذي أجراه المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة، وسُتدعم كذلك بأدوات مخصصة ُصممت لمساعدة 
معنیة في الدول والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، وادلو، ومقدمي الخدمات، والمنتفعین بالمجال الجوي، والجهات ال

  القطاع وغیرهم أثناء عملیة التنفیذ المرحلي للخطة العالمیة الجدیدة.
  من الخطة العالمیة الطبعة الرابعة  - ٢
من الخطة العالمیة للمالحة الجویة لدعم إنشاء نظام مالحة جوي متسق عالمیًا،  الطبعة الرابعةأعّدت االیكاو   ١- ٢

إلتاحة إرشادات واضحة عن األهداف التشغیلیة التوجیهیة والتكنولوجیات الداعمة لها وٕالكترونیات الطیران واإلجراءات والقواعد 
ك، تؤسس الخطة العالمیة إطارًا لعملیات التنفیذ التصاعدیة القیاسیة والترخیصات التنظیمیة الالزمة لتنفیذها. وباإلضافة إلى ذل

استنادًا إلى األنماط التشغیلیة وكثافة الحركة الجویة لكل دولة. ویتحقق ذلك بواسطة حزم التحسینات في منظومة الطیران، التي 
  هي بمثابة منهجیة تقوم علیها الخطة العالمیة المنقحة.

من الخطة  الطبعة الرابعة، ٢٠١٢عشر للمالحة الجویة، الذي ُعقد في نوفمبر وقد استعرض المؤتمر الثاني   ٢- ٢
العالمیة والحظ أنها تستند إلى وثائق التخطیط الماضیة وتتیح إطارًا عالمیًا للتخطیط بما یشمل خطًا زمنیًا للتحسینات الممكن 

اتها التشغیلیة. وباإلضافة إلى ذلك، تحدد الخطة تنفیذها في المستقبل من قبل المجموعات اإلقلیمیة والدول وفقًا الحتیاج
المرتبطة بحزم التحسینات  تتنظیمیة وتحدد اإلجراءات والتكنولوجیاالمتطلبات التوصیات و القواعد والالعالمیة الحاجة إلى وضع 

 في منظومة الطیران. 
ارة المعلومات الستكمال وحدات حزم وتأتي االتصاالت وخرائط طریق المالحة والمراقبة وٕالكترونیات الطیران وٕاد  ٣- ٢

التحسینات في منظومة الطیران. وقد اتفق المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة على أن تكون هذه الوحدات وخرائط الطریق 
یة وما جزءا ال یتجزأ من الخطة العالمیة وأداة تنفیذ قّیمة وأن السیاسات التي تعرضها الخطة العالم بها التكنولوجیة ذات الصلة

یتصل بها من مبادئ جوهریة لنجاح التخطیط الطویل األمد للمالحة الجویة العالمیة. وتمثل الخطة العالمیة المنقحة من هذا 
عاما وتعزز التكنولوجیات القائمة في حین تتوخى زیادة تطویرها  ١٥المنطلق منهجیة تخطیط استراتیجیة متكررة تستمر لفترة 

لیة المتفق علیها بین الدول والقطاع. وسیمّكن ذلك من وضع استراتیجیات استثماریة محكمة على أساس األهداف التشغی
  ویساعد في تحقیق االلتزام المنشود بالخطة من قبل الدول ومصّنعي المعدات والمنتفعین بالمجال الجوي ومقدمي الخدمات.

امج عمل إقلیمیة مفصلة تستند إلى ومن المقرر تنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران من خالل بر   ٤- ٢
واالحتیاجات التشغیلیة المحددة. وتتكفل المجموعات اإلقلیمیة لالیكاو بتصمیم برامج العمل المذكورة أوال عن طریق تحدید 

التشغیلیة في مجاالت إدارة الحركة الجویة المتسقة لدیها، والتدفقات الرئیسیة لهذه الحركة والمطارات الدولیة الكبرى.  الخصائص
ویساعد تحلیل هذه البیانات التشغیلیة في التعرف على فرص تحسین األداء لیتم بعد ذلك تقییم وحدات حزم التحسینات لتحدید 

ویِرد المزید من المعلومات عن هذا الموضوع في ورقة منفصلة  ودة. ـــــحسینات التشغیلیة المنشة لتحقیق التــــــأكثرها مالءم
)A38-WP/88(  .تستعرض التقدم الذي تحرزه المجموعات اإلقلیمیة في هذا المجال استنادًا إلى الخطة العالمیة للمالحة الجویة  
یذ المنبثقة عنها، تقتضي الخطوة التالیة رصد أداء المالحة االنتهاء من التحلیالت التشغیلیة وخطط التنفوحال   ٥- ٢

الجویة من خالل وضع استراتیجیة للقیاس واإلبالغ. ویتم اإلبالغ عن حالة التنفیذ في المرحلة األولیة، على الصعید اإلقلیمي، 
یانات المبلغ عنها بنهج تعاوني بین عن طریق خرائط ورسوم بیانیة دینامیة على الموقع اإللكتروني لالیكاو. ثم یجري تحلیل الب
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اللوحات اإللكترونیة لألداء اإلقلیمي (على وُتنشر النتائج بعد ذلك على  والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ واألیكاو. الدول
  الشبكة) وفي التقریر العالمي السنوي للمالحة الجویة.

من الخطة العالمیة للمالحة الجویة ووثائقها الداعمة، الواردة في المرفق (أ)  الطبعة الرابعةوقد أقَر مجلس االیكاو   ٦- ٢
  بورقة العمل هذه.

  التحدیثات المدخلة على الخطة العالمیة للمالحة الجویة  - ٣

وتقدم  ةالثالثیالفترة ستعكف لجنة المالحة الجویة لالیكاو على استعراض الخطة العالمیة في إطار برنامج عمل   ١- ٣
رًا إلى المجلس بهذا الخصوص قبل سنة من انعقاد كل دورة من دورات الجمعیة العمومیة لالیكاو. وسیتضمن تقریر لجنة تقری

المالحة الجویة استعراضًا للتقدم المحرز على الصعید العالمي في تنفیذ أهداف الخطة العالمیة، كما سیتناول الدروس التي 
. وسینظر التقریر كذلك في التغییرات التي قد تطرأ في إلقلیمیة للتخطیط والتنفیذوالمجموعات ا استخلصتها الدول والقطاع

المستقبل على احتیاجات الطیران، وسیاق المالحة الجویة والعوامل المؤثرة األخرى، ویقترح التعجیالت المناسبة على الخطة 
ول األعضاء لمشاورتها قبل عرضها على المجلس. العالمیة لمواجهة هذه االحتماالت. وسُتعمم التحدیثات المقترحة على الد

وبعد موافقة المجلس سُتحال الخطة العالمیة المستكملة على الدول األعضاء في االیكاو إلقرارها في الدورة القادمة للجمعیة 
  العمومیة. 

  قرار الجمعیة العمومیة  -٤

للمالحة الجویة ستشكالن االتجاهات االستراتیجیة العالمیة بما أّن الخطة العالمیة لسالمة الطیران والخطة العالمیة   ١- ٤
تخطیط االیكاو العالمي للسالمة  ..- ٣٤ للجمعیة العمومیة موحدم قرار في مجالي السالمة والمالحة الجوي، فإّنه یقترح تقدی

حل محل القرار الحالي بشأن یشمل الخطتین العالمیتین. ویتضمن القرار الجدید تحدیثات موّحدة وهي ی بحیث والمالحة الجویة
) وأیضا محل القرار المتعلق بالخطة العالمیة للمالحة تخطیط االیكاو العالمي للسالمة: ٤-٣٧الخطة العالمیة لسالمة الطیران (

). والنص الكامل لهذا القرار المقترح یرد في المرفق (ب) تخطیط االیكاو لالستدامة على الصعید العالمي: ١٢-٣٧الجویة (
  بهذه الورقة.

من الخطة العالمیة للمالحة الجویة اإلطار الذي یستوعب  الطبعة الرابعةوعمًال بقرار الجمعیة العمومیة، تحدد   ٢- ٤
األثر المترتب في المنظومة العالمیة عن عملیة تحدیث خطط الدول للمالحة الجویة، وهي تسّهل اتخاذ اإلجراءات لضمان 

  بما في ذلك وضع أولویات توجه برنامج العمل الفني للمنظمة في كل فترة ثالثیة.االتساق على الصعید العالمي، 
د المقترح  ٣- ٤ تخطیط االیكاو  ..-٣٤ وترد المعلومات الخاصة بخطة المالحة الجویة في المرفق (ب) من القرار الموحَّ

اض هذ الورقة، الرجوع فقط إلى المرفق (ب) رح وألغر ت. لذلك، ُیرجى، عند استعراض هذا المقالعالمي للسالمة والمالحة الجویة
، ضمن بنود جدول A38-WP/92بهذا القرار الذي یتطرق بالتحدید إلى الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وترد في الوثیقة 

  . الجویةلسالمة لي یتناول بالتحدید الخطة العالمیة ذال (أ)لمرفق ا، مناقشة لدیباجة القرار و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢األعمال 
  الخالصة  - ٥
توّفر الخطة العالمیة للمالحة الجویة رؤیًة طویلة األمد من شأنها أن تجعل االیكاو والمجموعات اإلقلیمیة   ١- ٥

للتخطیط والتنفیذ والدول ومقدمي الخدمات والمنتفعین بالمجال الجوي واألطراف المعنیة یشعرون بالثقة في وضع وتنفیذ البنى 
لجویة وٕالكترونیات الطیران على نحو یكفل التنسیق الكامل لمنظومة إدارة الحركة الجویة على الصعید التحتیة للمالحة ا

  العالمي.  
— — — — — — —  
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  المرفق (أ)

  

  الخطة العالمیة للمالحة الجویة

  
  http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/GANP_en.pdfمتاحة على الموقع اإللكتروني: 

— — — — — — —  

http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/GANP_en.pdf
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  المرفق (ب)

  ٤- ٣٧مشروع قرار یحّل محّل القرار 
 ویحّل محّله ١٢-٣٧أحكام القرار ویشتمل على 

   تخطیط االیكاو العالمي للسالمة  : ٤- ٣٧القرار 
  والمالحة الجویةتخطیط االیكاو العالمي للسالمة   : ...- ٤٣القرار 

االیكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقیق تطور الطیران المدني بشكل سلیم ومنظم عبر التعاون بین الدول  كانتلما 
  والجهات المعنیة األخرى. األعضاء المتعاقدة

للسالمة  في مجاالت من ضمنهاالمنظمة قد وضعت، لتحقیق هذا الغرض، أهدافا استراتیجیة، بما في ذلك أهداف كانت  ولما
  والكفاءة. السعةو 

  عالمیة لدعم أهداف االیكاو االستراتیجیة. أطر إطارأهمیة تحقیق  وٕاذ تدرك
  .للتنفیذ الفعالالعالمیة  األطر اإلطارللخطط والمبادرات اإلقلیمیة والوطنیة على أساس  التنفیذ الفعالأهمیة  وٕاذ تدرك

الطیران المدني هي اتباع نهج  وسعةأن أفضل وسیلة لتحقیق المزید من التقدم فیما یخص تحسین سالمة وكفاءة  تدركو 
  تعاوني وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جمیع الجهات المعنیة تحت قیادة االیكاو.

الطبعة الرابعة من  وٕاقرارالطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة  بإقرار ٣٠/٧/٢٠١٣بقیام المجلس في  تأخذ علماو 
  .٢٩/٥/٢٠١٣في  الخطة العالمیة للمالحة الجویة

  فإن الجمعیة العمومیة:
الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للسالمة  تقر   - ١

   بعة للخطة العالمیة للمالحة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للمالحة الجویة.والطبعة الرا
أنه یجب على االیكاو أن تقوم بتنفیذ وتحدیث "الخطة العالمیة للسالمة الجویة" و"الخطة العالمیة للمالحة  تقرر  ٢- ١

  الجویة" لتحقیق األهداف االستراتیجیة ذات الصلة بالمنظمة.
  أنه یجب تنفیذ وتحدیث هذه الخطط العالمیة بالتعاون والتنسیق الوثیقین مع جمیع الجهات المعنیة. تقرر  ٣- ٢
أنه یجب أن توفر هذه الخطط العالمیة اإلطار الذي یتم فیه إعداد وتطبیق خطط التنفیذ اإلقلیمیة وشبه  تقرر  ٤- ٣

  الطیران المدني. وسعةاإلقلیمیة والوطنیة وبالتالي ضمان تناسق وتنسیق الجهود الرامیة إلى تحسین كفاءة وسالمة 

كامل مسؤولیاتها المتعلقة بالسالمة الدول األعضاء على إیجاد حلول مستدامة كي تمارس بال تحث  -٥
والمالحة الجویة والتي یمكن تحقیقها من خالل تقاسم الموارد واالستعانة بالموارد الداخلیة و/أو الخارجیة مثل 

  المنظمات اإلقلیمیة ودون االقلیمیة وخبرة الدول األخرى.
الدول األعضاء على اإلعراب عن الرغبة السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة أوجه  تحث  - ٦

القصور في السالمة والمالحة الجویة، بما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة، من خالل 
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 العالمیة للمالحة الجویة وعملیة تخطیط االیكاو على الصعید اإلقلیمي.تطبیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة 

الدول األعضاء وقطاع الطیران والمؤسسات المالیة على تقدیم الدعم المطلوب لتحقیق التنفیذ المنسق  تحث  - ٧
  .للخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة، مع تفادي االزدواجیة في الجهود

من الجهات المعنیة األخرى التعاون على إعداد وتنفیذ خطط إقلیمیة وشبه إقلیمیة ووطنیة  وتطلبالدول  تدعو  ٨- ٤
  الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة. الخطط العالمیةأطر  إطارعلى أساس 

الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة  یةالخطط العالمالمجلس بتقدیم تقریر عن تنفیذ وتطور  تكلف  ٩- ٥
  للمالحة الجویة في الدورات العادیة القادمة للجمعیة العمومیة. 

خطة العالمیة للمالحة الجویة والخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطط العالمیة األمین العام بالترویج لل تكلف  ١٠- ٦
وٕاتاحتها  للخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة المرتبطة بها لخارطة الطریق للسالمة الجویة العالمیة

  .الخطط العالمیةواإلبالغ عنها بفعالیة 
الخطة العالمیة بشأن  ٤-٣٧ ٧-٣٦أن قرار الجمعیة العمومیة هذا یحل محل قرار الجمعیة العمومیة  تعلن  ١١- ٧

تخطیط االیكاو لالستدامة على بشأن  ١٢-٣٧قرار الجمعیة العمومیة و  للسالمةي تخطیط االیكاو العالم الجویة للسالمة
  .الصعید العالمي

  (أ)المرفق 

  الخطة العالمیة للسالمة الجویة
  إن الجمعیة العمومیة:

من جدید أن الهدف األولي للمنظمة یبقى تحسین السالمة وما یرتبط بذلك من تقلیل لعدد الحوادث وما تفضي إلیه من  إذ تؤكد
  وفیات في إطار نظام الطیران المدني الدولي.

  وجمیع الجهات المعنیة األخرى. األعضاء المتعاقدةأن السالمة الجویة مسؤولیة تتقاسمها االیكاو والدول  وٕاذ تدرك
مثل الفریق المعني بسالمة الطیران  أن منافع السالمة الجویة یمكن جنیها من الشراكات بین الدول وقطاع الطیران،  وٕاذ تدرك

المجموعات و ، والفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران التجاري، التجاري، والمبادرة األوروبیة االستراتیجیة للسالمة الجویة
والفریق االقلیمي المعني بالسالمة الجویة للبلدان األمریكیة، وفریق أفریقیا وجزر المحیط . مة الجویةاإلقلیمیة المعنیة بالسال

  الهندي المعني بتعزیز السالمة الجویة.
) أعاد التأكید على الحاجة إلى تطور إطار االیكاو للسالمة ٢٠١٠أن المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة (عام  وٕاذ تدرك

  بشكل مستمر لضمان اإلبقاء على فعالیة وكفاءة البیئة التنظیمیة واالقتصادیة والفنیة المتغیرة.
ي ستؤدي إلى زیادة عدد حوادث الطائرات ما لم یتم خفض أن الزیادة المتوقعة في الحركة الدولیة للطیران المدن وٕاذ تالحظ

  معدل الحوادث.
من خالل تیسیر . عن طریق نشر معلومات السالمةبضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجوي  وٕاذ تسلم وٕاذ تدرك

  .الحصول على معلومات السالمة ذات الصلة
في  ع استراتیجیة لتحدید األولویات واألهداف في إدارة مخاطر السالمةالذي یتم بمقتضاه وضالنهج االستباقي  أن وٕاذ تدرك

  له أهمیة قصوى لتحقیق مزید من التحسینات في السالمة الجویة. تحدید وٕادارة مخاطر السالمة الجویة
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االیكاو لمجموعات اقلیمیة لسالمة الطیران، مع مراعاة احتیاجات األقالیم المختلفة والبناء  إنشاء أنه ینبغي أن تنّفذ وٕاذ تدرك
  على هیاكل وأشكال التعاون القائمة فعال.

خارطة الطریق العالمیة للسالمة الجویة كما أعدها مع االیكاو الشركاء الرئیسیون في صناعة  وٕاذ تالحظ بشعور من الرضا
  موعة االستراتیجیة للسالمة في صناعة الطیران" والتي تشكل األساس للخطة العالمیة للسالمة الجویة.الطیران بوصفهم "المج

لتحسین السالمة  بشكل مستمر كأداةالخطة العالمیة للسالمة الجویة  مبادئ إلدارة السالمة فيالنیة في تطبیق  وٕاذ تالحظ
  جة ماسة لها.الجویة من خالل التركیز على اإلجراءات عندما تكون الحا

  باالستراتیجیة الموحدة التي وضعتها االیكاو لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة. وٕاذ تأخذ علما
  

  تقرر ما یلي:
على الحاجة إلى التحسین المستمر لسالمة الطیران عن طریق خفض عدد الحوادث وما تفضي إلیه من  تشدد  - ١

جمیع أنحاء العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة بالسالمة وفیات في إطار عملیات النقل الجوي في 
  أسوأ بكثیر من المتوسط العالمي.

لدعم الدول واألقالیم التي  استراتیجیا أوالأن الموارد المحدودة لمجتمع الطیران الدولي ینبغي استخدامها  وتؤكد على  - ٢
لیس على مستوى مقبول وحیث توجد إرادة سیاسیة لتحسین وظائف مراقبة  السالمة یكون نضجها في مجال مراقبة أداؤها

  السالمة الجویة.
تنفیذ مبادرات السالمة خالل   على دعم أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة من األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ٣

  .المبیَّنة فیها
  تنفیذ برنامج الدولة للسالمة.  أ)

  إدارة السالمة الجویة في كل صناعة الطیران الستكمال اإلطار التنظیمي الحالي.التنفیذ العاجل لنظم   ب)
تبادل معلومات االستخبارات للسالمة التشغیلیة فیما بین الدول وأصحاب المصلحة المعنیین في مجال   ج)

  الطیران.
ینهم من اتخاذ ضمان وصول جمهور المسافرین إلى المعلومات السهلة الفهم ذات الصلة بالسالمة لتمك  د)

  قرارات مستنیرة.
تهیئة بیئة یتم فیها تشجیع وتیسیر اإلبالغ وتبادل المعلومات وُتتخذ ضمنها اإلجراءات الوقائیة في حینها   ه)

  عندما یتم اإلبالغ عن الثغرات الموجودة.
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  إبالغ االیكاو عن البیانات المتعلقة بالحوادث والوقائع المطلوبة.  و)
 والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویةوالمنظمات االقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  األعضاء عاقدةالمتالدول  تحث  - ٤

 من أجل تحدید أولویات وأهداف متسقة مع على تطبیقوالمنظمات الدولیة المعنیة على العمل مع جمیع أصحاب المصلحة 
 بغرض المنهجیاتوتنفیذ هذه  طریق العالمیة للسالمة الجویةوأهداف منهجیة خارطة الأهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
  خفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات.

الدول المتعاقدة على إظهار اإلرادة السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات العالجیة لمعالجة مواطن الضعف  تحث  - ٥
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة ومن خالل بما في ذلك تلك التي تحددها عملیات التدقیق التي تجري في إطار 

  تطبیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة وعملیة التخطیط اإلقلیمي لالیكاو.
الدول على القیام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجویة لدى مشغلیها لالمتثال الكامل للقواعد والتوصیات  تحث  ٥- ٦

مشغل أجنبي یحلق فوق أراضیها یخضع للمراقبة الكافیة من دولته واتخاذ اإلجراءات  كللتأكد من أن الدولیة المطبقة، وا
 المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجویة.

الدول على وضع حلول مستدامة تتعلق بالسالمة الجویة من أجل الممارسة الكاملة لمسؤولیاتها في مجال  تحث  - ٧
أو الخارجیة من قبیل المنظمات اإلقلیمیة وشبه /ویمكن تحقیق ذلك من خالل استخدام الموارد الداخلیة ومراقبة السالمة.  

 اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة وكذلك خبرة الدول األخرى.

ة االیكاو الدول المتعاقدة وصناعة الطیران ومؤسسات التمویل على تقدیم الدعم الالزم للتنفیذ المنسق لخط تحث  - ٨
  العالمیة للسالمة الجویة، لتفادي ازدواجیة الجهود.

  المرفق (ب)

  )GANP(الخطة العالمیة للمالحة الجویة 

  : تخطیط االیكاو لالستدامة على الصعید العالمي١٢-٣٧

   ؛االستراتیجیة االیكاو أهداف في أساسیا عنصرا یشكل الجوي الطیران عملیات كفاءةو  وسعةسالمة  تعزیز كان لما

 إلدارة عالمي بنظام المتصلة المستمرة وممارساتها االیكاو بسیاسات موحدا بیانا ، ١٥-٣٥ ١٥-٣٧ القرار في اعتمدت وٕاذ
  ؛تحدیدا بالمالحة الجویة الجویة الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت ونظم الجویة الحركة

  الجویة؛ للمالحة العالمیة الخطة من الجدیدة ةنسخلل ٢٠٠٦ ٣٠/١١/٢٠٠٦ في المجلس قبول الحظت وٕاذ

  وجزءًا من سلة التدابیر المتاحة لحمایة البیئة؛ یةبوصفها استراتیجیة تشغیلالخطة العالمیة للمالحة الجویة  أهمیة ومع إدراك

 :الجویة المالحة لتحدیث الجدید الجیل من خططا یعدواألقالیم  الدول من كبیرا عددا أن إدراك ومع
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  :العمومیة الجمعیة فإن
 یتیح إطارا تتضمن بحیث الجویة للمالحة العالمیة الخطة یستخدم اإلرشادات الواردة في یعدل أن المجلس تّكلف  - ١

 بعد یتخذ، وأن العالمي النظام على أثر من الجویة المالحة قطاع لتحدیث الدول خطط عن ینجم ما تحلیل بسهولة لالیكاو
من أجل وضع برنامج العمل الفني لالیكاو وتحدید  .العالمي الصعید على المواءمة لضمان مناسبة إجراءات من یلزم ما ذلك،

 أولویاته في مجال المالحة الجویة.
 في الواردة اإلرشادات استخدام إلى الطیران وصناعة والتنفیذ بالتخطیط المعنیة اإلقلیمیة والمجموعات الدول تدعو  -٢

على  المنسقةالتي تحدد األولویات واألهداف المتسقة مع األهداف  ألنشطةوتنفیذ ا لتخطیط الجویة للمالحة العالمیة الخطة
 .المستوى العالمي، مع مراعاة االحتیاجات التشغیلیة

 العالمیة للخطة المنسق للتنفیذ الالزم الدعم توفیر على التمویل ومؤسسات الطیران وصناعة المتعاقدة الدول تحث  -٢

  .الجهود ازدواجیة لتفادي الجویة للمالحة
التي  تشغیلیةال من اإلجراءاتالخطة العالمیة للمالحة الجویة بوصفها  تدعو الدول إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في  - ٣

  ؛لحمایة البیئة تتسم بالكفاءة
الدول ومجموعات االیكاو للتخطیط والتنفیذ وقطاع الطیران إلى تزوید االیكاو في الوقت المناسب بالمعلومات  تدعو  - ٤

  عن تنفیذ حالة الخطة العالمیة للمالحة الجویة، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفیذ أحكامها؛
ذلك القیام، بالتعاون مع االیكاو، بتحلیل تنفیذ المجلس إلى استخدام األدوات الموحدة لالیكاو من أجل رصد وك تدعو  - ٥

  نظم المالحة الجویة وحالة أدائها؛
المجلس بنشر نتائج التحلیل بشأن أدوات متابعة األداء على المستوى اإلقلیمي وفي تقریر سنوي للمالحة  تكلف  - ٦

المحققة باستخدام الوسائل التي تعترف بها لجنة الجویة العالمیة یشمل، كحد أدنى، أولویات التنفیذ األساسیة والمنافع البیئیة 
 حمایة البیئة؛

 في االیكاو تطلع أن الجویة المالحة تحدیث بغرض الخطط من الجدید الجیل وضع بصدد هي التي الدول تحث  - ٧
 حینه
 على واالتساق المواءمة لضمان وتقییمها تحلیلها بغرضضمان  وتوائم خططها من أجلاالیكاو  أن تنسق مع الخطط تلك على

  .العالمي الصعید
المجلس بضمان تحدیث الخطة العالمیة للمالحة الجویة بشكل مستمر في ضوء التطورات التشغیلیة والفنیة  تكّلف  - ٥

  األخرى، وذلك بالتعاون الوثیق مع الدول والجهات المعنیة األخرى.
لوضع تخطیط طویل األجل لالیكاو  ٢٠١٢المجلس بتنظیم مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر في عام  تكّلف  - ٦

  استنادا إلى تحدیث للخطة العالمیة للمالحة الجویة.

  — انتهى —


