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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

  السیاسة العامة —المالحة الجویة   :٣٢البند رقم 

العالمیة خطة البشأن تنفیذ ومبادراتها آراء الصین 
لحركة الجویة ل المتكاملةدارة اإللمالحة الجویة وخطة ل

  في آسیا والمحیط الهادئ
  )الصین(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
إلى  ١٩من  ،نظر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة المنعقد في مقر منظمة الطیران المدني الدولي في االیكاو

الجتماع الرابع الرابعة.  وقد أید ا تهاطبعواعتمد للمالحة الجویة للخطة العالمیة منقحة في الصیغة ال ،٣٠/١١/٢٠١٢
ن لمجموعة التخطیط والتنفیذ في آسیا والمحیط الهادئ المنعقد في المكتب اإلقلیمي آلسیا والمحیط الهادئ في والعشرو 

آلسیا والمحیط الهادئ، والتي لحركة الجویة لالمتكاملة دارة اإلخطة الصیغة األولى ل ،٢٦/٦/٢٠١٣إلى  ٢٤بانكوك من 
لخطة على اق الصین أهمیة بالغة للحركة الجویة في أسیا والمحیط الهادئ. وتعلّ المتكاملة إلدارة امجموعة التخطیط أعدتها 

 . وبهدف الترویج للخطتینتنشط في تأییدهاو  ،المتكاملة العالمیة للمالحة الجویة والخطة اإلقلیمیة إلدارة الحركة الجویة
  مع االیكاو ودول آسیا والمحیط الهادئ.وكفاءة ستعتمد الصین تدابیر أكثر فاعلیة  ،وتنفیذهما
  بأن تقوم بما یلي:االیكاو أن توصي  الجمعیة العمومیةیرجى من  اإلجراء:

  للحركة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ. المتكاملةأن تدعم خطة اإلدارة   أ)
في التحسینات حزم لتطبیق  ،ال سیما إلى الدول النامیة ،أن تقدم اإلرشادات والمساعدة إلى إقلیم آسیا والمحیط الهادئ  ب)

  .(ASBU)منظومة الطیران 

 مقدمةال - ١

 ١٩من  ،نظر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة المنعقد في مقر منظمة الطیران المدني الدولي في االیكاو ١- ١
حزم أن تشكل على الرابعة. وقد اتفق  تهاطبعاعتمد منقحة للمالحة الجویة و العالمیة الخطة في ال ،٣٠/١١/٢٠١٢إلى 

جزءا من  ، باعتبارهاوخرائط الطریق الفنیة ذات الصلة مجموعة أدوات قیمة للتنفیذ ASBUطیران ال ةمو نظفي متحسینات ال
 .المالحة الجویةالعالمیة الخطة 

                                                                 
  قدمت جمهوریة الصین الشعبیة النسخة الصینیة.  ١
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لطیران الرئیسة إطارا عاما یشمل بعض مبادئ سیاسة ا (GANP) تمثل خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة ٢- ١
عدادها للخطط اإلقلیمیة والوطنیة للمالحة الجویة في إالدول و قالیم ودون األقالیم التابعة لالیكاو األوالتي تهدف إلى مساعدة 

على  وأ ،مع تحسین السالمة تعزیز قدرة وفعالیة نظم الطیران عالمیا (GANP)عالمیة الخطة العلى حد سواء. والهدف من 
بأهداف االیكاو  بعض االستراتیجیات التي ترتبط GANPتتضمن خطة كما . و المحافظة على مستواها الحالي ،األقل

 ،ووحداتها ASBUمنظومة الطیران في تحسینات لحزم الاالستراتیجیة األخرى. وتتألف الخطة العالمیة للمالحة الجویة من إطار 
 وٕالكترونیات ،وٕادارة المعلومات ،مثل االتصاالت واالستطالع والمالحة ،ددةوال سیما خرائط الطریق الفنیة بشأن المواضیع المتع

 إلخ.الطیران 

آسیا والمحیط الهادئ اجتماعها الرابع في هونغ في للحركة الجویة  المتكاملةعقدت مجموعة التخطیط لإلدارة  ٣- ١
اللمسات  توضعكما  ها،تواعتمدعلى الخطة التنقیحات بعض  إدخال توقد ناقش ،٧/٦/٢٠١٣إلى  ٣الصین من بكونغ 

 األخیرة على الصیغة األولى منها.

عقدت مجموعة التخطیط والتنفیذ ألسیا والمحیط الهادئ اجتماعها الرابع والعشرین في مكتب االیكاو اإلقلیمي و  ٤- ١
للحركة الجویة  المتكاملةاألولى لخطة اإلدارة الصیغة واعتمدت  ،٢٦/٦/٢٠١٣إلى  ٢٤من  ،آلسیا والمحیط الهادئ ببانكوك

 التي قدمتها مجموعة التخطیط المذكورة أعاله.و آسیا والمحیط الهادئ في 

 في آسیا والمحیط الهادئ،على نحو متكامل  إدارة الحركة الجویة عملیاتأن تسهل والهدف من هذه الخطة  ٥- ١
من سالمة وكفاءة النقل الجوي. التي من شأنها أن تضو  ،إدارة الحركة الجویةالخاصة بوذلك عن طریق إعداد ووزع الحلول 

الوفاء بمقتضیات حتى یتم  ،لالنتقال إلى بیئة سلسلة إلدارة الحركة الجویةسعیا لتنفیذ لوأولیات  اأهدافو  اوتوفر هذه الخطة إطار 
 األداء في المستقبل.

آراء الصین بشأن تنفیذ الخطة العالمیة  - ٢
للحركة  المتكاملةللمالحة الجویة وخطة اإلدارة 

 في آسیا والمحیط الهادئ الجویة

 ،التحسینات في منظومة الطیران والخطة المحدثة العالمیة للمالحة الجویةحزم تؤید الصین منهجیات  ١- ٢
 لطیران المدني.لدارة الحركة الجویة إلاالستراتیجي إلعداد نظم  هافي تخطیطضمن هذا اإلطار،  ،وستسرع

وهي  ،سیا والمحیط الهادئآلللحركة الجویة  المتكاملةة في إعداد خطة اإلدارة شاركت الصین مشاركة نشط ٢- ٢
 تؤید تنفیذها.

التدابیر المرتبطة بتنفیذ الخطة العالمیة  - ٣
 المتكاملةللمالحة الجویة وخطة اإلدارة 

 للحركة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ

في تحسینات حزم المیة للمالحة الجویة و قة بشأن الخطة العالودراسات معمّ بمراجعات الصین قامت قد  ١- ٣
 .(ASBU) منظومة الطیران

التحسینات حزم ستوشك الصین على االنتهاء من إجراء مقارنة فیما بین الخطة العالمیة للمالحة الجویة و و  ٢- ٣
ASBU  التحسینات حزم بإعداد االستراتیجیات والخطط لتنفیذ  فیما بعدستقوم  .خطة تطویر نظم المالحة الجویة الحالیةوبین
ASBU .في الصین 
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مع مراعاة مقتضیات األداء لنظام إدارة  ،ستقوم الصین بالتأكد من صالحیة النظام وتجري دراسات بشأنه ٣- ٣
 ،للحركة الجویة آلسیا والمحیط الهادئ في الصین المتكاملةخطة لتنفیذ خطط اإلدارة ستعد كما  ،الحركة الجویة في الصین

 .١/٣/٢٠١٤أن تنفیذ هذه الخطة قبل تاریخ وتقدم التقریر األول بش

مثل المالحة القائمة على األداء وٕاذاعة  ،صفرالحزمة رقم ستواصل الصین تنفیذها ووزعها لوحدات  ٤- ٣
من محطات الركاب في المطارات في الصین إجراءات المالحة تقریبا في المائة  ٣٠حالیا االستطالع التابع التلقائي. وقد نفذ 

نفیذ المالحة القائمة على األداء، تعتمد على المالحة البارومتریة. ووفقا لخریطة الطریق التي اعتمدتها الصین لتالمنطقیة التي 
وستتمتع المدارج كلها  ،المالحة المنطقیة أو األداء المالحي المطلوب في جمیع محطات الركابعملیات  ٢٠١٦وستنفذ بحلول 

باعتماد األداء المالحي المطلوب. أما بالنسبة إلى تنفیذ إذاعة االستطالع التابع بنظم الهبوط اآللي والقدرة على االقتراب 
. وفي بعض المناطق التي ال تنفذ فیها المراقبة الطیران المدنيفي مجال  فقد أعدت الصین خطة تنفیذ لهذا النظام ،التلقائي

، ستتمكن العملیات المنفذة التطبیقات. ووفقا لهذه الخطةبعض في استخدمت إذاعة االستطالع التابع التلقائي  ،بواسطة الرادار
في غضون  ،ستقوم الصینو  .٢٠٢٠بحلول  ADSنظام االستطالع بإذاعة استخدام من  يالمجال الجوي الصین في شتى أنحاء

 بلیة.األساس للتطورات المستقتضع حجر األولى وتتأكد من صالحیتها لكي الحزمة ر وحدات یبإجراء البحوث وتطو ذلك، 

 التوصیات - ٤

دعم  منیمثل االستخدام التلقائي لنظم إدارة الحركة الجویة أداة أساسیة تمكن النظم المستقبلیة للمالحة الجویة  ١- ٤
مثل العملیات القائمة على المسارات. وأن الشروط لالستخدام التلقائي لنظم إدارة الحركة الجویة المحددة في  ،المفاهیم التشغیلیة

خطة آسیا والمحیط الهادئ المذكورة أعاله لیست ملحوظة في أي من خرائط الطریق الفنیة لحزم تحسینات منظومة الطیران 
ASBU، خرائط الطریق التكمیلیة بأسرع وقت ممكن یوصى بأن تقدم االیكاو  ،لكوال في الخطة العالمیة للمالحة الجویة. لذ

 لالستخدام التلقائي في نظم إدارة الحركة الجویة.

سیشهد إقلیم آسیا والمحیط الهادئ أسرع معدل نمو عالمي للحركة الجویة في السنوات العشرین المقبلة. و  ٢- ٤
باحتیاجات وذلك للوفاء  ،منظومة الطیرانفي تحسینات النتیجة حزم  وستواجه بلدان آسیا والمحیط الهادئ الكثیر من الضغوط

الممّیزة إلقلیم آسیا والمحیط لعناصر لالسالمة والسعة والكفاءة واالستدامة البیئیة. ولكن نظرا لمقتضیات قطاع صناعة الطیران 
للنظام  التحدیات لتحقیق االتساق والتشغیل البینيقلیم هذا اإلسیواجه  ،مثل التنوع في الثقافة واالقتصاد والتكنولوجیا ،الهادئ

وتوفر  ،للحركة الجویة آلسیا والمحیط الهادئ المتكاملةیوصى بأن تدعم االیكاو خطة اإلدارة  ،. لذلكاإلقلیمي للمالحة الجویة
 الطیران. ظومةفي منتحسینات اللتنفیذ حزم  ،ال سیما البلدان النامیة فیه ،اإلرشادات والمساعدة إلى هذا اإلقلیم

  –ى ــانته –


