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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل –المالحة الجویة   :من جدول األعمال ٣٤البند رقم 

على الصعیدین اإلقلیمي  المالحة الجویة معلوماتاإلبالغ عن 
  والعالمي

  )مجلس االیكاو (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
 عـالميال نظـامالبشأن تنفیـذ  عدة تطورات، حدثت ١٢-٣٧ إطار القرارللجمعیة العمومیة لالیكاو، وفي  ٣٧منذ انعقاد الدورة 
 ٢٠١٣الرابعة في عام  الطبعةصدرت و  ،)Doc 9750الخطة العالمیة للمالحة الجویة (الوثیقة  . وقد تم تنقیحللمالحة الجویة

. كمــا تسـعى الــدول والمجموعــات )ASBU( لتحسـینات فــي منظومــة الطیـرانحــزم االــذي تشـكله  الجدیــدالعـام  طــارن اإللتتضـم
  الجویة.تخطیط الهیاكل األساسیة للمالحة في اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ لالنتقال إلى نهج قائم على األداء 

وجـود الخطـوة التالیـة قیـاس أداء المالحـة الجویـة و  تسـتدعي، لتنفیـذواتخطـیط ال في مجـال المجموعات اإلقلیمیة هذه ومع تقدم
علــى  التقـدم المحـرز فــي التنفیـذ مــدى عـناإلبـالغ تسـتعرض هــذه الورقـة أسـالیب وســبل  ولـذلك،. واإلبــالغ رصـداسـتراتیجیة لل

 مــارس( اإلقلیمــياألداء  متابعــة والمشــار إلیــه فــي لوحــة اســتخدامهاإلقلیمــي مــن خــالل النظــام اإللكترونــي المقــرر  المســتوى
  ).٢٠١٤ أبریلتقریر عالمي سنوي عن المالحة الجویة ( في إعدادكذلك  سُتستخدم) التي ٢٠١٤

  :القیام بما یليالجمعیة العمومیة  ُیرجى مناإلجراء: 
  ؛المالحة الجویة سنوي عنالعالمي التقریر بالو قلیمیة اإلكترونیة اإلل األداء وحةل إعداد خطةبًا أن تحیط علم  أ)

أو لهــا فرقــة فرعیــة قائمــة تابعــة إلــى تكلیــف مجموعــات اإلقلیمیــة للتخطــیط والتنفیــذ تطلــب مــن المجلــس أن یــدعو ال أن  ب)
  ؛لمعالجة مسألة قیاس األداء ةجدید ةفرعیفرقة  تشكیل

   تشغیلیة؛الالتحسینات أوجه إلبراز المعلومات الالزمة بتوفیر لالیكاو  ة التابعةاإلقلیمی مكاتبهاأن تحث الدول على دعم   ج)
  الخاصة بها. المالحة الجویة لُنُظمقیاس األداء لاستراتیجیة  بإعداد ،بذلك بعد تقمطلب من الدول، التي لم تأن   د)

األهداف 
  .بالسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة لألهداف االستراتیجیة للنقل الجويترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  المالیة:

التكالیف  الفعال،التخطیط و تحدید األولویات عملیة من خالل  ،ستتجاوز فوائد نظام المالحة العالمیة
  المنطویة إلى حد بعید.

 (AN-Conf/12) )٢٠١٢تقریر مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر ( ،Doc 10007  المراجع:
Doc 9958، ٨/١٠/٢٠١٠(في  العمومیة القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة( 

Doc 9883، دلیل األداء العالمي لنظام المالحة الجویة  
Doc 9750، الخطة العالمیة للمالحة الجویة  
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 مقدمةال - ١

من قبل مجموعات التخطیط  (ANPs)المالحة الجویة اإلقلیمیة  طخطومتابعة عداد إیتم : التخطیط اإلقلیمي ١- ١
 الخطة العالمیة للمالحة الجویةاإلقلیمیة من  وتنبثق الخططبمساعدة المكاتب اإلقلیمیة.  (PIRGs) لالیكاوالتابعة الست  التنفیذو 

(GANP) .أدوات وُتجرى تعدیالت تكتیكیة على برامج العمل بصورة مستمرة بدعم من  على أساس االحتیاجات التشغیلیة
، حیث ستساعد النتائج التي تعاوني للبیانات ). وأجري تحلیلA38-WP/39 ورقة العمل انظر( االیكاو الموحدة على االنترنت
لمالحة الجویة على النحو المعروض في الفقرات ل العالميتقریر السنوي وال اإلقلیمیة اإللكترونیة ستُتاح من خالل لوحة األداء

  التالیة، على تحدید التعدیالت التكتیكیة الالزمة.

  جمع البیانات - ٢
، نهجًا قائمًا على ٢٠٠٩: اعتمدت جمیع المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، في عام القیاساستراتیجیة  ١- ٢

. وتدعو الخطوة التالیة إلى وضع استراتیجیة للقیاس واإلبالغ. وفي حین تسعى وتنفیذها ط المالحة الجویةاألداء لوضع خط
ألداء اإلقلیمیة وما یلزم من مقاییس لدعمها، اعترفت الدول بأن المجموعات اإلقلیمیة تدریجیًا إلى تحدید مجموعة من مؤشرات ا

ضروري لنجاح النهج  ووضع تقاریر للمقاییس المحددة لألداء أمر نهایخز تو استراتیجیة للقیاس تشمل جمع البیانات ومعالجتها 
ولدعم هذه المهمة والتطلعات. ي الحالربط عالمي بین الوضع  إجراء وستمكن استراتیجیة قیاس االداء منالقائم على األداء. 

في أن تعهد للتخطیط والتنفیذ المستمرة التي تنطوي على جمع البیانات وقیاسها واإلبالغ عنها، ستنظر المجموعات اإلقلیمیة 
 محسل فریق فرعي جدید لهذا الغرض. وسیأو تشكی للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذبجهد القیاس إلى فریق فرعي قائم تابع 

ة وتفاعلیة. وسیولد هذا النظام تقاریر كیالتنفیذ من خالل رسوم بیانیة دینامیالعرض بالصور لحالة الموقع الشبكي لالیكاو 
العالمي والتقریر السنوي  ةاإلقلیمی اإللكترونیة مخصصة ویتیح تحویل مجموعات البیانات بسهولة إلدماجها ضمن لوحة األداء

 للمالحة الجویة.

 البنىحالة  الالزمة عنمذكرة تفاهم مع الصناعات للحصول على المعلومات  أعّدت، ذلكى لباإلضافة إ ٢- ٢
العالمي والتقریر السنوي  اإلقلیمیةللمالحة الجویة. وسُتساعد هذه المعلومات على اعداد لوحة األداء اإللكترونیة  ةاألساسی

 للمالحة الجویة.

 ة اإلقلیمی اإللكترونیة لوحة األداء - ٣

مجموعة البیانات والنموذج األولي: تشكل الشفافیة وتبادل المعلومات ضرورة إلقامة نظام عالمي للنقل الجوي  ١- ٣
صفحات إلكترونیة إقلیمیة تمثل "لوحة األداء" لجمیع  إلدخالالمنظمة  تخططیتسم بالسالمة والكفاءة. وتماشیًا مع هذا المبدأ، 

ونیة العمومیة لمكاتب االیكاو اإلقلیمیة على االنترنت. وستوضح هذه اللوحات اإللكترونیة حالة التنفیذ اإلقلیمي المواقع اإللكتر 
سبتمبر  شهر الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین في لتعتمدها ٢٠١٦-٢٠١٤لفترة  المتعلق باألهداف االستراتیجیة

بیانیة وخرائط ًا ة األداء الهادف على الصعید اإلقلیمي وستتضمن، في البدایة، رسوم. وسُتظهر هذه اللوحات اإللكترونی٢٠١٣
وُیخطط لتوسیع نطاقها من ثم لتتضمن الوحدات النموذجیة للحزمة صفر من حزم التحسینات في منظومة الطیران. وسُینفذ 

 كل ستةوُیحّدث  ،٢٠١٤ /آذارولباقي األقالیم في مارس ٢٠١٣ /آبإفریقیا في أغسطسالنظام اإللكتروني التفاعلي الجدید في 
 .أشهر

  التقریر العالمي للمالحة الجویة - ٤
یتمثل هدف التقریر السنوي العالمي للمالحة الجویة، في ، الحاليعلى غرار تقریر السالمة السنوي الغرض:  ١- ٤

ت التي تتطلب اهتمامًا خاصًا لتحسین األداء العالمي فهم المجاال علىوالدول  للتنفیذ والتخطیط مساعدة المجموعات اإلقلیمیة
لمالحة الجویة بفعالیة، فضًال عن المساعدة في تعمیم المعلومات المتعلقة بقصص النجاح والممارسات المثلى المتعلقة ل

طیران المدني ، فرصة لمجموعة ال٢٠١٤ /نیسانأبریلستتیح النسخة األولى من التقریر، المقرر إصدارها في كما بالتنفیذ. 
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لتقییم التقدم المحرز في مختلف أقالیم اإلیكاو. وسیؤدي ذلك إلى تیسیر تخطیط أكثر فعالیة للتنسیق بین األقالیم. ویمكن أن 
للتعدیالت التكتیكیة في برامج العمل اإلقلیمیة، فضًال  ةتساعد النتائج المدرجة في التقریر المقترح في تحدید األولویات السنوی

 ر المعلومات المتعلقة بالسیاسات الطویلة األمد التي یمكن أن تسترشد بها هذه التعدیالت. عن توفی

/ أبریلللمالحة الجویة في العالمي : من المقرر إصدار النسخة األولى من التقریر المواضیع المقرر تغطیتها ٢- ٤
الرئیسیة لُنظم المالحة الجویة. تغطي مجاالت األداء س. وستتضمن هذه النسخة معلومات نوعیة وكمیة و ٢٠١٤ نیسان

 وسیغطي التقریر األولي المواضیع التالیة:

متزایدة  ةمثل القدرة على ضمان نمو یتسم بالسالمة واالستدامة وكفاء ،التحدیات العالمیة للمالحة الجویة ●
 ؛وٕاشراف بیئي مسؤول

 هذه التحدیات؛القیاس على أساس  ●
 حالة المقاییس التشغیلیة لتحسین األداء؛ ●
صفر التي لها األولویة  ةلتنفیذ الوحدالتشغیلیة للدولة  تللمتطلباًا في مجال التنفیذ وفقالتقدم المحرز  ●

حزم التحسینات في منظومة الطیران. وتشمل المقاییس أو مجموعات البیانات األولیة التي تتضمن ضمن 
، وعملیات (PBN) ة على األداءاألولویات العالمیة الرئیسیة للمالحة الجویة ما یلي: المالحة القائم

، وٕادارة (AIM) ، وٕادارة معلومات الطیران(CCO) ، وعملیات الصعود المستمر(CDO) الهبوط المستمر
الناتجة عن  ، والمنافع البیئیة المقّدرة الناتجة عن التحسینات التشغیلیة(ATFM) تدفق الحركة الجویة

أو أي أداة أخرى محكمة تعترف بها لجنة حمایة  ،(IFSET) أداة االیكاو لتقدیر وفورات الوقود استخدام
. وقد اتفق رؤساء المجموعات اإلقلیمیة مؤخرًا على مجموعات البیانات (CAEP) البیئة في مجال الطیران

اللذان سیعرضان  للمالحة الجویةالعالمي والتقریر اإلقلیمیة اإللكترونیة األولیة المخصصة للوحة األداء 
  ؛العتمادهما على المستوى اإلقلیمي

 تبادل المبادرات الناجحة والعروض الرئیسیة. ●

: سُیفتتح التقریر بعرض عام عن التحدیات العالمیة للمالحة الجویة من حیث القدرات محتویات التقریر ٣- ٤
أنشطة  استعراض ات. وسیركز التقریر، من خاللواالستدامة والتشغیل البیني، وسیتناول المنهجیات القائمة لقیاس هذه التحدی

المجموعات اإلقلیمیة في مجال جمع البیانات، على حالة تنفیذ التحسینات التشغیلیة ذات األولویة، وتحدید المراحل والتوصیة 
  بإجراءات المتابعة، حسب االقتضاء.

البیئیة الممكنة المرتبطة بتنفیذ تحسینات  : سُتدرج في التقریر كذلك نتائج تقییم المنافعالبیئیة معالجة الشواغل ٤- ٤
. وهذه األداة مصممة لمساعدة JFSET تشغیلیة معینة عن طریق أدوات قیاس محددة مثل أداة االیكاو لتقدیر وفورات الوقود

یئة في مجال الدول في تقییم وفورات الوقود واإلبالغ عنها على نحو یتسق مع النماذج التي تعترف بها لجنة االیكاو لحمایة الب
  الطیران ووفقًا للخطة العالمیة للمالحة الجویة. 

 النجاح المتعلقة بكفاءة التنفیذ. بحاالتوسیختتم التقریر  ٥- ٤

 الخالصة - ٥

لشفافیة وتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة أهمیة حاسمة في إقامة نظام نقل جوي یتسم بالسالمة والكفاءة. وتماشیًا مع إن ل
المقترحة والتقریر العالمي السنوي للمالحة الجویة ومعهما تقریر السالمة  ةاإلقلیمی اإللكترونیة لوحة األداء هذا المبدأ، ستتیح

العالمي السنوي الحالي، تصورًا عن حالة تنفیذ تدابیر السالمة والمالحة الجویة والكفاءة والمنافع البیئیة لكل إقلیم. وسیساعد 
صورة منصفة ومتسقة بهدف تحسین السالمة والكفاءة والمساهمة في تحقیق المنافع ذلك على ضمان استخدام المعلومات ب

 البیئیة. 

  –انتهى  – 


