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الدورة الثامنة والثالثون – جمعیة العمومیة ال  
 اللجنة الفنیة

  دعم التنفیذ —  المالحة الجویة  : من جدول األعمال ٣٥رقم  البند

  لمالحة الجویةفي مجال ا اإلقلیمیةألولویات واألهداف ا
  من مجلس االیكاو)(ورقة مقدمة 

  الموجز التنفیذي
لبرنامج العمل الفني لالیكاو في  ستراتیجياال هتوجال (Doc 9750 - GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویة بینما تحدد

التي تضطلع بها والتنفیذ  في أنشطة التخطیطتشكل األداة التي تسترشد بها المنظمة فهي مجال المالحة الجویة، 
ن بالمجال الجوي وغیرهم من و لمنتفعاالخدمات و  ومقدمو لدول او  (PIRGs)للتخطیط والتنفیذ  اإلقلیمیةلمجموعات ا

) الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة والتي ٥-١٩٩، أقر المجلس (٢٩/٥/٢٠١٣ وفي الجهات المعنیة.
وفي الوقت الذي تسجل فیه  .(ASBU)حزم التحسینات في منظومة الطیران  العام الجدید الذي تشكله طاراإلتتضمن 

من خالل تنفیذ الوحدات ذات الصلة بالحزمة  اإلقلیميللتخطیط والتنفیذ تحسینات في األداء  اإلقلیمیةالمجموعات 
ومنهجیة  اتاألولوی أسلوب یسمح بترتیبهذه الورقة ُیعرض في ، ف(ASBU Block 0)هذه صفر من حزم التحسینات 

  .للمالحة الجویة اإلقلیمیةاألولویات واألهداف  تحدیدمن أجل لتقدیم المساعدة  محددة
بما  القیامبللتخطیط والتنفیذ  اإلقلیمیةالمجموعات  تكلیفإلى المجلس تدعو ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن  اإلجراء:

  :یلي
الصادرتین  ٦/١٢و ٦/١، وفقًا للتوصیتین ٢٠١٤ /أیارلمالحة الجویة بحلول مایواأولویات وأهداف  تحدید  )أ 

 ؛عن مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر
 ؛هیئاتادل المبادرات الناجحة فیما بین هذه التب  )ب 
المالحة الجویة في  طاتساق خطلمعالجة مسألة مجموعات التفاعل المحددة، عند االقتضاء،  استخدام  )ج 

 للتخطیط والتنفیذ؛ اإلقلیمیةللمجموعات التابعة المناطق المجاورة 
لسالمة  اإلقلیمیةللتخطیط والتنفیذ والمجموعات  اإلقلیمیةبین المجموعات  إقلیمآلیة تنسیق في كل  استحداث  )د 

  .تداخل األعمالوتفادي  جراءاتلضمان اتساق اإل (RASGs)الطیران 
األهداف 

  االستراتیجیة:
لسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل األهداف االستراتیجیة لبترتبط ورقة العمل هذه 

  .الجوي
األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنًا بتوافر الموارد في المیزانیة البرنامجیة العادیة لفترة  ستُنفذ  اآلثار المالیة:

   .و/أو من مساهمات خارج نطاق المیزانیة ٢٠١٦- ٢٠١٤
 (AN-Conf/12) )٢٠١٢تقریر مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر ( ،Doc 10007  المراجع:

Doc 9958، ٨/١٠/٢٠١٠(في  الصادرة عن الجمعیة العمومیة القرارات الساریة المفعول( 

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

للتخطیط والتنفیذ  اإلقلیمیةأنشأ المجلس المجموعات لقد للتخطیط والتنفیذ:  اإلقلیمیةآلیة المجموعات  ١-١
(PIRGs)  الست هي:  اإلقلیمیةوالمجموعات  وهیاكلها األساسیة. اإلقلیمیةمن أجل تخطیط تطویر نظم المالحة الجویة

 اإلقلیمیة؛ والمجموعة  APANPIRG- لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ اإلقلیمیةالمجموعة 
 - ؛ والمجموعة األوروبیة لتخطیط المالحة الجویةAPIRG - والمحیط الهندي ألفریقیالتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة 

EANPG لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة في الكاریبي وأمریكا الجنوبیة اإلقلیمیة؛ والمجموعة  - GREPECAS ؛ والمجموعة
 -األطلنطي ؛ ومجموعة تخطیط نظم شمال MIDANPIRG - لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة للشرق األوسط اإلقلیمیة

NAT SPG.  إلدخال اإلقلیمیةللتخطیط والتنفیذ في تحدید األولویات  اإلقلیمیةتقدم المجموعات مستوى وتناقش هذه الورقة 
 لنظم المالحة الجویة.المحددة لألهداف ًا التحسینات على التشغیل وفق

 للمالحة الجویة اإلقلیمیةاألولویات واألهداف  -٢

نظام مالحة جویة متسق على الصعید العالمي، أعدت االیكاو التوصل إلى من أجل  :اتاألولویترتیب   ١-٢
التكنولوجیات وآلیات و لتوجیه األهداف التشغیلیة  ةواضح اتتوفیر إرشادللخطة العالمیة للمالحة الجویة من االطبعة الرابعة 

لعملیات عامًا ًا إطار ًا ووضعت الخطة العالمیة للمالحة الجویة أیض اللوائح الالزمة لتحقیقها.والقواعد و  جراءاتالطیران واإل
ذلك من خالل  أُنجزولقد  ودولة. إقلیمالتشغیلیة المحددة وعلى كثافة الحركة الجویة بكل االحتیاجات تكمیلیة قائمة على 

  خطة المالحة الجویة العالمیة المنقحة. تستند إلیه یاً توافق اً طار التي تشكل إ، (ASBUs)الطیران منظومة حزم تحسینات 
ورغم أن الخطة العالمیة للمالحة الجویة تتسم بمنظور عالمي، إال أن جمیع وحدات حزم تحسینات   ٢-٢

فبعض الوحدات هي ملفات متخصصة یمكن تطبیقها في حالة  .األقالیملدول أو الطیران قد ال تنطبق على جمیع امنظومة 
ستتنوع  (ATM) الحركة الجویة إدارةن أولویات التنفیذ لتحسینات إولذا، ف .معینةوجود متطلبات تشغیلیة محددة أو فوائد 

ویمكن أن تطبق فرادى  ...الخ.للحركة الجویةبیئات تشغیلیة مختلفة وأحجام مختلفة یتسم ب إقلیمحیث أن كل  اإلقلیمحسب 
تكون هناك ومن المتوقع أال  للتخطیط والتنفیذ. اإلقلیمیةالمجموعات  بواسطة هذه ترتیب األولویاتعملیة واألقالیم الدول 
تكون ولذا، فقد  ،التحسینات في منظومة الطیران على المستوى العالميمن وحدات حزم ًا عدد محدود جد إلى إال حاجة

أن تتبع عملیة التنفیذ ینبغي وبالنسبة لوحدات أخرى،  .مقررة االیكاو مع مواعید تنفیذموضوع قواعد قیاسیة صادرة عن 
لوقت التشغیل البیني على الصعید تسمح بالمرونة في التطبیق غیر أنها تضمن في نفس االتي مشتركة المنهجیة ال

الالزمة لضمان  ةالتكنولوجی االحتیاجاتمن مجموعة ویحدد الحد األدنى لحزم التحسینات في منظومة الطیران  العالمي.
وفي هذه األثناء، ستواصل االیكاو العمل بشأن اإلرشادات لتصنیف وحدات حزم  التشغیل البیني على الصعید العالمي.

  وللدول. للمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بالتخطیط والتنفیذ إرشاداتما یلزم من التحسینات لتحدید أولویات التنفیذ وتقدیم 
الحركة الجویة والمطارات الدولیة  إلدارةبتحدید المجاالت المتجانسة  اإلقلیميالمنهجیة: تبدأ عملیة التخطیط   ٣-٢

فرص تحدید  إلىوینبغي أن یؤدي تحلیل البیانات  .، مسترشدة في ذلك بالخطة العالمیة للمالحة الجویةوتدفقات الحركة الرئیسیة
أفضل الوحدات التي توفر  ماهیةلتحدید ویمكن تقییم وحدات من حزم التحسینات لمنظومة الطیران  .يتشغیلال ءدااألتحسین 

تشمل االحتیاجات  إضافیةتنفیذ خطوات تخطیط تعقد الوحدة، درجة بناء على قد یتعین، و  التحسینات التشغیلیة الالزمة.
وهذه عملیة  الداعمة.التكنولوجیة  إلىت بواسطة اللجوء لتطبیق الوحدا إقلیمیةوأخیرا، ستوضع خطط  من التمویل والتدریب.

وتقتضي  محددة. إقلیمیةأهداف لها حین وضع خطة نهائیة  إلىر تطبیق خطوات عدیدة راتخطیط متكررة قد تقتضي تك
منهجیة التخطیط هذه المشاركة الكاملة من جانب الدول ومقدمي الخدمات والمنتفعین بالمجال الجوي وغیرهم من الجهات 

الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر للمالحة  ٦/١ییسر هذا النهج االستجابة للتوصیة وسُ  التزام الجمیع بالتنفیذ. معالمعنیة، 
متسقة مع  اإلقلیمیةالخطط  جعل ضمانللتخطیط والتنفیذ  اإلقلیمیةالدول والمجموعات  بموجبها من لبالجویة والتي طُ 

  .٢٠١٤ /أیارالطبعة الرابعة للخطة العالمیة للمالحة الجویة بحلول مایو

اإلقلیمیة المعنیة بسالمة المجموعات و  اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ اتلمجموعلاجتماع التنسیق العالمي   ٤-٢
وتمثل الهدف  رئیس مجلس االیكاو. هوترأس ١٩/٣/٢٠١٣في  مونتریالفي  العالمي يجتماع التنسیقهذا اال: عقد الطیران
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للتخطیط والتنفیذ والمجموعات  اإلقلیمیةالمجموعات  اتاستعداد وقدر مدى تبادل اآلراء بشأن  الرئیسي لالجتماع في
لخطة العالمیة للمالحة الجویة من اللصیغة الجدیدة ًا وضع األولویات واألهداف وفقفیما یخص لسالمة الطیران  اإلقلیمیة

 اإلقلیمیةالثانوي في تبادل المبادرات الناجحة لكل من المجموعات وتمثل الهدف  والخطة العالمیة لسالمة الطیران.
وشملت نتائج االجتماع  ممكن. تآزرأفضل تحقیق لسالمة الطیران من أجل ضمان  اإلقلیمیةللتخطیط والتنفیذ والمجموعات 

  ما یلي:

اشیة متم ٢٠١٤ /أیارللمالحة الجویة بحلول مایو إقلیمیةاالتفاق على وضع أولویات وأهداف   )أ 
 ؛الخطة العالمیة للمالحة الجویة وحزم تحسینات منظومة الطیرانمع 

على  اإلیجابيقیاس تحسینات األداء للمساعدة في بیان تأثیرها  إلىاالتفاق على الحاجة   )ب 
 البیئة؛

المؤشرات والمقاییس لمجموعة األولیة من اتحدید و  اإلقلیمي األداءلقیاس اعتماد شكل نموذجي   )ج 
 ؛للمالحة الجویة

لسالمة الطیران  اإلقلیمیةبین المجموعات  إقلیمآلیة تنسیق في كل  إلىالتأكید على الحاجة   )د 
تداخل وتفادي  جراءاتللتخطیط والتنفیذ من أجل ضمان اتساق اإل اإلقلیمیةوالمجموعات 

 ؛الجهود

 تشجیع تبادل المبادرات الناجحة فیما بینها؛  )ه 

حزم التحسینات في منظومة  في إطار ولویاتاألتحدید التدریب على كیفیة  إلىتحدید الحاجة   )و 
 الطیران؛

اتساق خطط المالحة لضمان محددة عند االقتضاء  تفاعل االتفاق على استخدام مجموعات  )ز 
 .للتخطیط والتنفیذ اإلقلیمیةللمجموعات التابعة جاورة تالجویة في المناطق الم

للتخطیط والتنفیذ والمجموعات  اإلقلیمیةعالمي للمجموعات  يتنسیقالجتماع هذا االلقد تقرر عقد و   ٥-٢
  .٢٠١٥لسالمة الطیران في هذا الشكل كل سنتین ویعتزم عقد االجتماع المقبل في ربیع عام  اإلقلیمیة

 الخالصة -٣

إن حزم التحسینات في منظومة الطیران الواردة في الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة  ١-٣
(Doc 9750) توفیر خدمات المالحة  أسالیب مصممة لتحقیق االتساق والتشغیل البیني بما یؤدي إلى إدخال تحسینات في

التشغیل البیني على الصعید  الالزم لضمان ساساألتوفر ورغم أن وحدات حزم التحسینات  الجویة في العالم أجمع.
ترتیب لذلك، یلزم توفیر سبل لًا ووفق في كل مكان وفي نفس الوقت.جمیع الوحدات تَُنفذ أن لیس المقصود العالمي، 
من أجل مساعدة المحددة األهداف  جانب إلىالتشغیلیة من خالل وحدات حزم التحسینات التحسینات فیما بین  األولویات

الظروف واألطر الزمنیة الخاصة  حسبالوحدات الواجب تنفیذها المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والدول في تحدید 
 بها.

  –انتهى  –


