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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  السیاسة العامة – المالحة الجویة  :٣٢البند رقم 

  )GANPالخطة العالمیة للمالحة الجویة (
والدول األعضاء  ١االتحاد األوروبي ودوله األعضاء باسم لیتوانیا(ورقة مقدمة من 

المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة من ؛ و ٢دنيفي اللجنة األوروبیة للطیران الماألخرى 
 )الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز
یكاو العالمیة للمالحة الجویة، جنبًا إلى جنب مع حزم التحسینات في منظومة الطیران، إطارًا واضحًا لمساعي تتیح خطة اال

جلي على األداء والتشغیل البیني. وتدعم الدول  التحدیث الحالیة والمقبلة في مجال إدارة الحركة الجویة، مع تركیز
والمنظمات التي تقدم هذه الورقة الخطة العالمیة المقترحة للمالحة الجویة وقد عملت فعًال على تنسیق خططها الوطنیة 
لة معها. غیر أن هناك بعض المواصفات الهامة التي لم تدرج في الخطة العالمیة نفسها وینبغي إتاحتها من خالل وسی

  إلكترونیة مناسبة، كما یلزم تحدیث الخطة العالمیة إذا أرید لها أن تستمر كأداة مرجعیة هامة.
  :ما یليالجمعیة العمومیة  ُیرجى من اإلجراء:

  النسخة الرابعة المقترحة من الخطة العالمیة؛إقرار أ) 
من هذه الورقة بخصوص العثور  ٣جزء إیالء االعتبار الالزم للمقترحات الواردة في الباالیكاو االیعاز إلى ب) 

على سبل لتعزیز الخطة العالمیة في اإلصدار القادم، بوسائل تشمل إبراز مركزها المرجعي وٕایضاح اإلجراء الرسمي 
لتحدیثها وٕاعداد خریطة الطریق الالزمة لتوحیدها وحالة نسخها االلكترونیة ووثائق الدعم المتاحة على الشبكة، 

زمة الستعراض األولویات والتبادل المنتظم للمعلومات بین الدول والمنظمات الدولیة التي تنفذ وٕاتاحة السبل الال
  خططًا رئیسیة لتطویر إدارة الحركة الجویة.

األهداف 
  هذه بجمیع األهداف االستراتیجیة.ترتبط ورقة العمل   ستراتیجیة:اال

اآلثار 
  المالیة:

  ال توجد.

  المعروضة على الجمعیة العمومیة ٢٠١٣نسخة عام  ،الخطة العالمیة للمالحة الجویة ،Doc 9750الوثیقة   المراجع:
 تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة، Doc 10007 الوثیقة

                                                                 
یطالیا، التفیا، لتوانیا، ، إإیرلنداإستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا،  الدانمرك،النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة،  ١

 لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المتحدة. 
ربیا، سویسرا، ، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صجمهوریة مولدوفا، أیسلنداألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا،  ٢

 جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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 مقدمةال - ١

یكاو العالمیة للمالحة الجویة (الخطة العالمیة)، جنبًا إلى جنب مع حزم التحسینات في منظومة تتیح خطة اال ١- ١
. وأهم ما في الخطة العالمیة تركیزها ًا واضحًا لمساعي التحدیث الحالیة والمقبلة في مجال إدارة الحركة الجویةالطیران، إطار 

على قدرة ُنظم إدارة الحركة الجویة على تحقیق مستویات أداء تلبي احتیاجات الدول ومستخدمي المجال الجوي، واألهمیة التي 
وُتعرض على الدورة الحالیة للجمعیة العمومیة نسخة منقحة من الخطة العالمیة  تولیها لضمان التشغیلي البیني العالمي.

)Doc  7050 للمصادقة علیها. وتدعم هذه الورقة المصادقة على الخطة العالمیة وتقدم بعض المقترحات إلدراجها في (
 اإلصدارات المحدثة الالحقة من الخطة العالمیة. 

 عالمیاً ًا حة الجویة بوصفها إطار المصادقة على الخطة العالمیة للمال - ٢

تعرب الدول والمنظمات التي تقدم ورقة العمل هذه عن دعمها الشدید للخطة العالمیة المقترحة واستخدامها  ١- ٢
ترى أن أهدافها والنهج الذي تعتمده یتسقان مع الجهود التي تبذلها هذه الدول والمنظمات ذاتها، وأن الوحدات التي و  .المنشود

حزم التحسینات في منظومة الطیران تشكل عناصر أساسیة من التحسینات التشغیلیة التي قد تقتضیها جوانب معینة  تتألف منها
 من مجاالتها الجویة. وقد تم بالفعل تنسیق الخطة الرئیسیة األوروبیة إلدارة الحركة الجویة مع الخطة العالمیة.

 إدامة الخطة العالمیة وتحسینها - ٣

میة المعروضة على الجمعیة العمومیة العتمادها هي وثیقة تخطیط مفیدة وعملیة إن نسخة الخطة العال ١- ٣
للغایة، وهي تشكل جزءًا من عملیة تخطیط منهجي تشترك فیها االیكاو واألقالیم والدول. وشأنها شأن أي وثیقة تخطیط أخرى، 

ل على معلومات أكثر تفصیًال لتوجیه تحتاج هذه الوثیقة إلى تحدیثها وتضمینها إحاالت مرجعیة إلى حیث یمكن الحصو 
 تنفیذها.

وتنعكس هذه االعتبارات في النسخة الحالیة من الخطة العالمیة ولكن لیس على الوجه األمثل. فمفهوم حزم  ٢- ٣
، ولیس في متن الوثیقة ذاتها. ٢التحسینات في منظومة الطیران، على سبیل المثال، ُأدرج في الملخص التنفیذي وفي المرفق 

یمكن إضافتها كذلك في النص الرئیسي. ومن جهة  ٢ن خریطة الطریق المقترحة لتوحید المقاییس المدرجة في المرفق كما أ
أخرى فإن األولویات المشار إلیها في النص الرئیسي للخطة العالمیة تشیر بشكل رئیسي إلى المالحة القائمة على األداء، فیما 

تناولها في النص الرئیسي ًا بوحدات وحزم التحسینات. وهذه األولویات تقتضي أیضأولویات إضافیة تتعلق  ٢یتناول المرفق 
 للخطة العالمیة في نسختها القادمة.

للخطة العالمیة إلدامة/التحدیث المقررة كل ثالث سنوات وُیقترح أن تشرع االیكاو دون إبطاء في عملیة ا  ٣- ٣
سع واضح في هذه العملیة لمدخالت المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط من هذه الخطة، مع إتاحة مت ١والوارد وصفها في المرفق 

كما ینبغي، في إطار الخطة العالمیة، أن  والتنفیذ والدول والمنظمات التي لدیها برامج رئیسیة في مجال إدارة الحركة الجویة.
یكاو استعراضات هذه الخطة استنادًا إلى المدخالت المذكورة، وٕان ظلت التغییرات الرسمیة تعكس برامج العمل السنویة لال

 الرئیسیة محصورة في نطاق استعراض الثالث سنوات.

االیكاو بالحاجة إلى تخطیط العمل لوضع ممارسات وتوصیات دولیة ومواد إرشادیة لدعم  أقّرت وفي حین ٤- ٣
وحزم التحسینات في منظومة الطیران، فإن العمل على خریطة الطریق الالزمة لذلك ینبغي  تنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة

أن یبدأ فورًا من أجل ضمان توفرها في النسخة القادمة من الخطة العالمیة التي تتناول عمل االیكاو في مجال التوحید القیاسي. 
ذلك، ألن إعداد ممارسات وتوصیات دولیة جدیدة قد یستغرق وینبغي أن تنعكس الحاجة إلى التوحید في برامج عمل االیكاو ك

، مما یضفي المزید ٣و ٢وقتًا، ومن شأن وضع خریطة طریق في هذا المجال أن یتیح لمحة عن احتیاجات التخطیط للحزمتین 
تنظیم دعمها لالیكاو  من الشفافیة على العمل الذي تزمع االیكاو القیام به في المستقبل ویمّكن الدول والمنظمات والقطاع من

 على النحو األمثل.
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وتتمثل مسألة ذات أهمیة خاصة للدول والمنظمات في القدرة على استباق أي طلبات من االیكاو على صعید  ٥- ٣
الدعم الالزم خارج النطاق الذي یتیحه التخطیط اإلقلیمي والعمل المتخصص في إطار أفرقة الخبراء والترتیبات األخرى. فكما 

ح من المناقشات التي دارت في مؤتمر االیكاو األخیر للمالحة الجویة، فغن الخطة العالمیة هي ثمرة دراسة وتحلیل تبین بوضو 
الكثیر من البیانات واستیعابها بشكل كامل یتطلب جهدًا لیس بالیسیر. وفي هذا الصدد ُیرجى من االیكاو تنظیم أفرقة خبراء 

 ت ممكن بعد انعقاد الجمعیة العمومیة.مناسبة على الصعید اإلقلیمي في أسرع وق

من الخطة العالمیة مجموعة من الوثائق المتاحة إلكترونیًا. وهي بالفعل وسیلة قّیمة جدًا  ٣ویتوخى المرفق  ٦- ٣
للحصول على مواد مرجعیة أكثر تفصیًال، وهو جهد مرحب به جدًا مع التسلیم بأنه لیس جهدًا یسیرًا بدوره. وسیتعین على 

 . ٣تشیر بوضوح إلى أي المواد المتاحة الكترونیًا لها صفة رسمیة ومجاالت استخدامها االیكاو أن

وتنظر الخطة العالمیة إلى األفرقة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ بشكل رئیسي لتنفیذ الخطة العالمیة/حزم  ٧- ٣
مجاالت أخرى وسیؤثر على خرائط التحسینات. غیر أن تطویر العمل على هذه التكنولوجیات والمفاهیم الجدیدة سیستمر في 

الطریق ومواصفات الوحدات والحزم. ولذا فإن تنسیق هذا الجهد على صعید عالمي یظل مسألة هامة تقتضي مدخالت مباشرة 
من الدول والمنظمات والقطاع عند اللزوم. وفي هذا السیاق، یتعین اعتماد إجراء رسمي لتحدیث مواصفات حزم التحسینات 

قبل انعقاد مؤتمر المالحة الجویة األخیر فریق فني مخصص ولم تتضمن الخطة العالمیة منها سوى ملخصًا التي أعّدها 
 قصیرًا.

وأخیرًا، من المفید مراجعة األولویات سنویًا على أساس المشورة المقدمة من لجنة المالحة الجویة كلما  ٨- ٣
أصحاب المصلحة، على أن تظل أي مراجعة في نطاق استدعت تقاریر الرصد ذلك أو بطلب مباشر من الدول والمنظمات و 

 الخطة العالمیة بطبیعة الحال.

 الخالصة - ٤

 ُیرجى من الجمعیة العمومیة ما یلي: ١- ٤

  إقرار النسخة الرابعة المقترحة من الخطة العالمیة؛  أ) 
 من هذه الورقة ٣اإلیعاز إلى االیكاو بإیالء االعتبار الالزم للمقترحات الواردة في الجزء   ب)

بخصوص العثور على سبل لتعزیز الخطة العالمیة في اإلصدار القادم، بوسائل تشمل إبراز مركزها 
المرجعي وٕایضاح اإلجراء الرسمي لتحدیثها وٕاعداد خریطة الطریق الالزمة لتوحیدها وحالة نسخها 

ویات والتبادل االلكترونیة ووثائق الدعم المتاحة على الشبكة، وٕاتاحة السبل الالزمة الستعراض األول
 المنتظم للمعلومات بین الدول والمنظمات الدولیة التي تنفذ خططًا رئیسیة لتطویر إدارة الحركة الجویة.

  –نتهــى ا –

                                                                 
مبسطًا ألسبابها والمواد المتعلقة بها التي تم ًا من الخطة العالمیة، على سبیل المثال، تتیح عرض ٥خرائط الطریق التكنولوجیة المشار إلیها في المرفق  ٣

 مثل هذه العروض بشكل منتظم وأن تنسق هذا الجهد فیما بینها.جمعها. وینبغي أن تقدم أفرقة الخبراء المعنیة 


