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  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
لبرنامج عمل االیكـاو الفنـي فـي مجـال السـالمة  التوّجه االستراتیجي) GASP, Doc 10004( الخطة العالمیة للسالمة الجویة حددتُ 

) وللــدول RASGs( التخطــیط والتنفیــذ بالنســبة للمجموعــات اإلقلیمیــة المعنیــة بالســالمة الجویــة يفــي مجــال وتــوفر إرشــادات عامــة
الطبعــة األولــى مــن الخطــة العالمیــة للســالمة الجویــة،  )PRES RK/2197(المجلــس  أقــر، ٣٠/٧/٢٠١٣وقطــاع الطیــران. وفــي 

  .العالمیتین تینبشأن الخط العمومیةالواردة في المرفق (أ) بهذه الورقة. ویرد أیضا في المرفق (ب) قرار منقح للجمعیة 

  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى القیام بما یلي: اإلجراء:
الـوارد فـي المرفـق ) على النحو GASP, Doc 10004( من الخطة العالمیة للسالمة الجویة المنقحة أن تُقّر الطبعة األولى  (أ)

  الجویة العالمیة؛ للسالمةه االستراتیجي باعتبارها التوج (أ) بهذه الورقة
لســالمة الجویــة وقطــاع الطیــران تحدیــد أولویــات وأهــداف تتســق مــع أهــداف لأن تطلــب إلــى  الــدول والمجموعــات اإلقلیمیــة   (ب)

  السالمة لكل إقلیم من األقالیم؛ في مجال التشغیلیةالخطة العالمیة للسالمة الجویة وكذلك مع االحتیاجات 
ورقـة فـي القرار المقتـرح بمـا یشـمل المرفـق (أ) بـ ،أن تعتمد قرار الجمعیة العمومیة المقترح بصـیغته الـواردة فـي المرفـق (ب)  (ج)

  العمل هذه.
األهداف 

  .لسالمةاالخاص بورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتیجي   االستراتیجیة:

-٢٠١٤سیجري تنفیذ األنشطة الواردة في هذه الورقة رهنا بالموارد المتاحة في میزانیة البرنامج العادي   اآلثار المالیة:
  الخارجة عن المیزانیة. المساهماتو/أو  ٢٠١٦

  )٨/١٠/٢٠١٠(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة ، Doc 9958  المراجع:
Doc 10004، الخطة العالمیة للسالمة الجویة  
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 المقّدمة - ١
 ةسلیموتضمن كونها شبكة لطیران المدني ا لشبكةالنمو المستدام تحقیق ُتسهم السالمة بشكل جوهري في  ١- ١

تخطیط االیكاو العالمي ، ٤-٣٧قرار ال. وكانت الجمعیة العمومیة قد سلمت في الستمرار من الناحیة االقتصادیةا وقادرة على
أهداف االیكاو االستراتیجیة. وعالوة على ذلك، قّررت الجمعیة العمومیة أن تكون  لبلوغ، بأهمیة وضع إطار عالمي للسالمة

والوطنیة الذي یتم فیه إعداد وتطبیق خطط التنفیذ اإلقلیمیة وشبه اإلقلیمیة  العام الخطة العالمیة للسالمة الجویة بمثابة اإلطار
 ُأجریت عملیةوسالمة الطیران المدني. وتحقیقا لهذه الغایة، افر الجهود الرامیة إلى تحسین كفاءة ضوبالتالي ضمان تناسق وت

تساعد المجموعات اإلقلیمیة بحیث لتخطیط اأدوات  وسُتضاف إلیهاتنقیحها، تم لخطة العالمیة للسالمة الجویة و لإعادة هیكلة 
 التخطیط والتنفیذ. أنشطةلسالمة الجویة والدول وقطاع الطیران على ل

  المنقحة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویةالطبعة  - ٢
طریق السالمة الجویة العالمیة، تشمل الطبعة األولى   خریطةعالوة على المبادرات الناجحة المنفذة في إطار  ١- ٢

  المبادرات واألهداف التي ُحددت في النسخ السابقة وتقوم بتحدیثها. 
ثالث خصائص أساسیة مهمة ب، یتسم تحدیث الخطة العالمیة ٤-٣٧وتمشیا مع قرار الجمعیة العمومیة  ٢- ٢

 استمراریةتركیز الخطة العالمیة للسالمة الجویة بصیغتها المنقحة على  هو بالنسبة للجهات المعنیة بسالمة الطیران. أولها
وحجم  مستوى النضج في مراقبة السالمة فيبین الدول  االعالمیة تقر بأّن هناك تفاوتعناصر الخطة الحالیة. وثانیها أن الخطة 

الحركة الجویة لدیها واحتیاجاتها من السالمة. وثالثها أن الخطة تسلم أیضا بضرورة وضع األولویات من أجل التوجیه الفعال 
  لتنفیذ مبادرات السالمة في مجال الطیران.

ة أهدافا ومبادرات بعینها في مجال السالمة وتعمل في الوقت نفسه على التنسیق الناجع وتحدد الخطة العالمی ٣- ٢
والفعال لألنشطة التكمیلیة في مجال السالمة فیما بین كل األطراف المعنیة. وقد ُصمِّمت األهداف ومبادرات التنفیذ، ضمن هذه 

التقدم المحرز في وضع ممارسات استباقیة إلدارة السالمة النسخة األخیرة من الخطة العالمیة للسالمة الجویة، بحیث تعكس 
  في كل من الدول والقطاع، وهي متسقة مع عملیة التخطیط االستراتیجي لالیكاو.

في مواصلة السعي إلى الحّد  ٢٠١٣األولویات األساسیة للخطة العالمیة للسالمة الجویة لعام  إحدىتمثل تو  ٤- ٢
تنطوي على أهداف لآلجال و من نسبة الحوادث العالمیة بتوخي نهج هیكلي ومتدرج في وضع ممارسات استباقیة إلدارة السالمة 

أهداف الخطة وهي مصنفة حسب مجاالت بعینها  تساعد على تحقیق ددةمحالقریبة والمتوسطة والبعیدة. وثمة أیضا مبادرات 
  ألداء السالمة. وتتیح هذه المجاالت قواسم مشتركة تجمع بین كل مرحلة من مراحل األهداف العالمیة.

أما أهداف الخطة ومواعیدها المنشودة فُوضعت ألوساط الطیران العالمیة ككل. ویشمل كل هدف على  ٥- ٢
  دة تنفذها الدول باستمرار وعلى مراحل.مبادرات محد

وتسلم الخطة بالسمات التشغیلیة الخاصة بمختلف الدول، مما یتیح لكل منها تحدید أولویات مستقلة ضمن  ٦- ٢
الخطة العالمیة للسالمة الجویة على المبادرات المدرجة في  ستعمل، نحوإطار األهداف على المستوى العالمي. وعلى هذا ال

 مع وكذلكومع الثقافة السائدة بهذا الشأن، مراقبة السالمة الجویة، مجال قدرات كل دولة عضو في اسب مع إحراز تقدم یتن
 .المستقبلفي لدعم نظم المالحة الجویة  الالزمالسالمة  هیكلتنفیذ 
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والواردة ، الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویةواعتمد مجلس االیكاو الوثیقة المنقحة تحت عنوان  ٧- ٢
  في المرفق (أ) بهذه الورقة.

  لخطة العالمیة للسالمة الجویةالمقبلة لتحدیث العملیات  - ٣
الخطة العالمیة للمالحة الجویة مرة كل ثالث سنوات وسترفع تقاریرها إلى لجنة المالحة الجویة  ستستعرض ١- ٣

 بلوغفي على المستوى العالمي لتقدم المحرز تقریرها اوسیتناول المجلس في موعد یسبق كل دورة من دورات الجمعیة العمومیة. 
. وعالوة على ذلك، وقطاع الطیرانالدول  جانب الدروس المستفادة منوسیتطرق إلى أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة 

فیه قترح یُ التنظیمي والعوامل المؤثرة األخرى، وس والسیاق الطیران في المستقبلحتیاجات ارات المحتملة في یالتغی سیبحث التقریر
فسُتعمَّم، قبل عرضها على المجلس، على التحدیثات المقترحة أما . العناصر المعنیة من الخطة العالمیةتعدیالت على إدخال 

الجویة وما یتعلق سُتعرض أي تعدیالت على الخطة العالمیة للسالمة  وبعد موافقة المجلس،. بشأنها لدول األعضاء للتشاورا
  بها من وثائق داعمة محددة على الجمعیة العمومیة إلقرارها.

  قرار الجمعیة العمومیة - ٤
نظرا ألن الخطة العالمیة للسالمة الجویة ستكون بمثابة التوجیهیات االستراتیجیة العالمیة في مجال السالمة  ١- ٤

قرار موحد للجمعیة العمومیة هو  اعتماد  لمالحة الجویة، ُیقترحأن الخطة العالمیة للمالحة الجویة بالنسبة لــــشأنها في ذلك ش
الجویة لتغطیة الخطتین معًا. وُیدخل هذا القرار الجدید معلومات  لسالمة والمالحةیكاو العالمي لتخطیط اال :..-٣٨القرار 
) وكذلك یط االیكاو العالمي للسالمةتخط: ٤-٣٧موحدة ویحل محّل القرار الحالي بشأن الخطة العالمیة للسالمة الجویة ( حدیثة

). ویتضمن على الصعید العالمي لالستدامة تخطیط االیكاو: ١٢-٣٧القرار الحالي بشأن الخطة العالمیة للمالحة الجویة (
 المرفق (ب) النص الكامل للقرار المقترح.

ي تسترشد بها المنظمة في ، تحدد الخطة العالمیة للسالمة الجویة األولویات الت٤- ٣٧وعمال بأحكام القرار  ٢- ٤
برنامج عملها الفني بالنسبة لكل فترة ثالث سنوات. ویرّكز مشروع القرار هذا أیضا على الخطة العالمیة للمالحة الجویة لیحل 

الذي یشكل موضوع ورقة عمل منفصلة للجمعیة  ،تخطیط االیكاو لالستدامة على الصعید العالمي: ١٢- ٣٧محّل القرار 
 العمومیة.

 باالطالع علىوعند استعراض القرار في المرفق (ب) وسعیا لتحقیق أغراض هذه الورقة، یرجى االكتفاء  ٣- ٤
الدیباجة والمرفق (أ) اللذین یتناوالن تحدیدًا الخطة العالمیة للسالمة الجویة. وعلى النحو المذكور أعاله، فإن المرفق (ب) 

 ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٧بموجب البنود  A38-WP/39لعالمیة للمالحة الجویة، یرد في الورقة بالقرار، الذي یتناول تحدیدا الخطة ا
  من جدول األعمال. ٣١و

  الصةالخ - ٥
 لسالمة الجویةلالمجموعات اإلقلیمیة تتیح الخطة العالمیة للسالمة الجویة رؤیة طویلة األجل تساعد المنظمة و  ١- ٥

  یة متسقة بشأن السالمة.والدول وقطاع الطیران على وضع استراتیج

- -  - - -  - - -  -  
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  المرفق (أ)

  الجویةالخطة العالمیة للسالمة 

  متاحة على الموقع التالي:

 documents.aspx-reference-http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/documentation 

http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/documentation
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  (ب)المرفق 

 هیحّل محلّ و  ١٢- ٣٧ویشتمل على القرار  ٤- ٣٧مشروع قرار یحّل محّل القرار 

  تخطیط االیكاو العالمي للسالمة   : ...- ٣٨  ٤- ٣٧القرار 
  والمالحة الجویةة تخطیط االیكاو العالمي للسالم  : ...- ٣٨القرار 

االیكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقیق تطور الطیران المدني بشكل سلیم ومنظم عبر التعاون بین الدول  لما كانت
  والجهات المعنیة األخرى. األعضاء المتعاقدة
لسالمة ل في مجاالت من ضمنهایق هذا الغرض، أهدافا استراتیجیة، بما في ذلك أهداف المنظمة قد وضعت، لتحقكانت  ولما
  الكفاءة.و  سعةوال

  أهداف االیكاو االستراتیجیة. تحقیقل ةعالمی أطر إطار وجودأهمیة  وٕاذ تدرك
  .للتنفیذ الفعال ةالعالمی األطر اإلطارلخطط والمبادرات اإلقلیمیة والوطنیة على أساس ل التنفیذ الفعالأهمیة  تدركو 
الطیران المدني هي اتباع نهج  سعةو أن أفضل وسیلة لتحقیق المزید من التقدم فیما یخص تحسین سالمة وكفاءة  تدركو 

  تعاوني وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جمیع الجهات المعنیة تحت قیادة االیكاو.
بالموافقة على الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة وفي  ٣٠/٧/٢٠١٣بقیام المجلس في  تأخذ علماو 

  على الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة. ٢٩/٥/٢٠١٣
  فإن الجمعیة العمومیة:

المة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للسالطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة  تقر   - ١
   الحة الجویة.موالطبعة الرابعة للخطة العالمیة للمالحة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة لل

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. سعةو اإلقلیمیة والوطنیة وبالتالي ضمان تناسق وتنسیق الجهود الرامیة إلى تحسین كفاءة وسالمة 
تمارس بالكامل مسؤولیاتها المتعلقة بالسالمة والمالحة الدول األعضاء على إیجاد حلول مستدامة كي  تحث  - ٥

الجویة والتي یمكن تحقیقها من خالل تقاسم الموارد واالستعانة بالموارد الداخلیة و/أو الخارجیة مثل المنظمات اإلقلیمیة ودون 
  .االقلیمیة وخبرة الدول األخرى

على اإلعراب عن الرغبة السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة أوجه  الدول األعضاء تحث  - ٦
القصور في السالمة والمالحة الجویة، بما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة، من خالل 

 .حة الجویة وعملیة تخطیط االیكاو على الصعید اإلقلیميتطبیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمال
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وقطاع الطیران والمؤسسات المالیة على تقدیم الدعم المطلوب لتحقیق التنفیذ المنسق  الدول األعضاء 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  وتطلبول الد تدعو  ٨- ٤
  .ة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویةالخط ةالعالمی طالخطأطر  إطارعلى أساس 

العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة ة الخط الخطط العالمیةالمجلس بتقدیم تقریر عن تنفیذ وتطور  تكلف  ٩- ٥
  في الدورات العادیة القادمة للجمعیة العمومیة.  للمالحة الجویة

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 بها الطریق للسالمة الجویة العالمیة المرتبطة خارطةل

  .الخطط العالمیة فعالیةواإلبالغ عنها ب
الخطة العالمیة بشأن  ٤- ٣٧ ٧-٣٦أن قرار الجمعیة العمومیة هذا یحل محل قرار الجمعیة العمومیة  تعلنو   ١١- ٧

تخطیط االیكاو لالستدامة على بشأن  ١٢-٣٧وقرار الجمعیة العمومیة  للسالمةتخطیط االیكاو العالمي  الجویة للسالمة
  .الصعید العالمي

 المرفق (أ)
 )GASP( 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  تدركو 
مثل الفریق المعني بسالمة الطیران  ، الطیران قطاعأن منافع السالمة الجویة یمكن جنیها من الشراكات بین الدول و  تدركو 

المجموعات اإلقلیمیة و ، سالمة الطیران التجاريلوالفریق األوروبي ، والمبادرة األوروبیة االستراتیجیة للسالمة الجویةالتجاري، 
االقلیمي المعني بالسالمة الجویة للبلدان األمریكیة، وفریق أفریقیا وجزر المحیط الهندي المعني بتعزیز والفریق . لسالمة الجویةل

  السالمة الجویة.
) أعاد التأكید على الحاجة إلى تطور إطار االیكاو للسالمة ٢٠١٠أن المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة (عام  تدركو 

  لیة وكفاءة البیئة التنظیمیة واالقتصادیة والفنیة المتغیرة.بشكل مستمر لضمان اإلبقاء على فعا
أن الزیادة المتوقعة في الحركة الدولیة للطیران المدني ستؤدي إلى زیادة عدد حوادث الطائرات ما لم یتم خفض معدل  تالحظو 

  الحوادث.
من خالل تیسیر  .معلومات السالمةعن طریق نشر ضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجوي ب تسلمو  وٕاذ تدرك

  .زمةالال الحصول على معلومات السالمة
في تحدید  الذي یتم بمقتضاه وضع استراتیجیة لتحدید األولویات واألهداف في إدارة مخاطر السالمةستباقي النهج اال أن تدركو 

  له أهمیة قصوى لتحقیق مزید من التحسینات في السالمة الجویة. وٕادارة مخاطر السالمة الجویة
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قلیمیة لسالمة الطیران، مع مراعاة احتیاجات األقالیم المختلفة والبناء مجموعات إل االیكاو مسألة إنشاء أنه ینبغي أن تنّفذ تدركو 
  على هیاكل وأشكال التعاون القائمة فعال.

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

لتحسین السالمة الجویة  بشكل مستمر كأداةالخطة العالمیة للسالمة الجویة  إدارة السالمة فيمبادئ النیة في تطبیق  تالحظو 
  من خالل التركیز على اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها.

الحاجة إلى مساعدة الدول األعضاء في تطبیق مبادئ إدارة السالمة والتخفیف من حدة المخاطر بالنسبة للمسائل  وتالحظ
  .یدهاالتشغیلیة التي تم تحد

  باالستراتیجیة الموحدة التي وضعتها االیكاو لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة. تأخذ علماو 
  تقرر ما یلي:

على الحاجة إلى التحسین المستمر لسالمة الطیران عن طریق خفض عدد الحوادث وما تفضي إلیه من  تشدد  - ١
العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة بالسالمة وفیات في إطار عملیات النقل الجوي في جمیع أنحاء 

  أسوأ بكثیر من المتوسط العالمي.
لدعم الدول واألقالیم التي  استراتیجیا أوالأن الموارد المحدودة لمجتمع الطیران الدولي ینبغي استخدامها  وتؤكد على  - ٢

توى مقبول وحیث توجد إرادة سیاسیة لتحسین وظائف مراقبة السالمة لیس على مس 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)
  السالمة الجویة في كل صناعة الطیران الستكمال اإلطار التنظیمي الحالي.التنفیذ العاجل لنظم إدارة   ب)
تبادل معلومات االستخبارات للسالمة التشغیلیة فیما بین الدول وأصحاب المصلحة المعنیین في مجال   ج)

  الطیران.
ن اتخاذ ضمان وصول جمهور المسافرین إلى المعلومات السهلة الفهم ذات الصلة بالسالمة لتمكینهم م  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.
  إبالغ االیكاو عن البیانات المتعلقة بالحوادث والوقائع المطلوبة.  و)

 والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویةوالمنظمات االقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ٤
 أولویات وأهداف متسقة مع تحدیدمن أجل  على تطبیقالمنظمات الدولیة المعنیة على العمل مع جمیع أصحاب المصلحة و 

 بغرض المنهجیاتوتنفیذ هذه  الطریق العالمیة للسالمة الجویة خارطةوأهداف منهجیة أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
  خفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات.
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الدول المتعاقدة على إظهار اإلرادة السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات العالجیة لمعالجة مواطن الضعف  تحث  - ٥
برنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة ومن خالل بما في ذلك تلك التي تحددها عملیات التدقیق التي تجري في إطار ال

  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

فوق أراضیها یخضع للمراقبة الكافیة من دولته واتخاذ اإلجراءات  حلقی ينبأجمشغل  كلأكد من أن الدولیة المطبقة، والت
  المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجویة.

االیكاو على استكمال عملیة إعداد خرائط الطریق الخاصة بالسالمة من أجل استخدامها في الخطة العالمیة  تحث  - ٦
  .التخفیف من حدة المخاطر بالنسبة للمسائل التشغیلیة التي تم تحدیدهاللمساعدة في  ٢٠١٤للسالمة الجویة بحلول نهایة عام 

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

 اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة وكذلك خبرة الدول األخرى.

صناعة الطیران ومؤسسات التمویل على تقدیم الدعم الالزم للتنفیذ المنسق لخطة االیكاو الدول المتعاقدة و  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  سعةو سالمة  تعزیز كان لما
 إلدارة عالمي بنظام المتصلة المستمرة وممارساتها االیكاو بسیاسات موحدا بیانا ،  ١٥- ٣٧ ١٥-٣٥ القرار في اعتمدتو 

  ؛المالحة الجویةبتحدیدا  الجویة الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت ونظم الجویة الحركة
  الجویة؛ للمالحة العالمیة الخطة من الجدیدة ةنسخلل ٢٠٠٦ ٣٠/١١/٢٠٠٦ في المجلس قبول الحظتو 

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

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

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

واألهداف المتسقة مع األهداف الموائمة على التي تحدد األولویات  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   -٣
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  .الجهود ازدواجیة لتفادي الجویة للمالحة
الدول ومجموعات االیكاو للتخطیط والتنفیذ وقطاع الطیران إلى تزوید االیكاو في الوقت المناسب بالمعلومات  تدعو  - ٣

  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  - ٤

  نظم المالحة الجویة وحالة أدائها؛
المجلس بنشر نتائج التحلیل بشأن أدوات متابعة األداء على المستوى اإلقلیمي وفي تقریر سنوي للمالحة  تكلف  - ٥

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

 حینه في االیكاو تطلع أن الجویة المالحة تحدیث بغرض الخطط من الجدید الجیل وضع بصدد هي التي الدول تحث  ٦- ٤
 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  تكلف  -٥

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

  استنادا إلى تحدیث للخطة العالمیة للمالحة الجویة.

  –انتهى  –


