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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة الفنیة

  دعم التنفیذ – المالحة الجویة   :من جدول األعمال ٣٥البند رقم 
 والتطویر في مجال الطیران على المستوى اإلقلیمي البحث

 في اللجنة األفریقیة للطیران المدني) ٢الدول المتعاقدة األربع والخمسین األعضاء منمة مقدّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
لعمل الفني في مجال اإلیكاو لالتوجه االستراتیجي لبرنامج  )Doc 9750 - GANP(تحدد الخطة العالمیة للمالحة الجویة 

تشكل األداة التي تسترشد بها المنظمة في أنشطة التخطیط والتنفیذ التي تضطلع بها المجموعات  وهيالمالحة الجویة، 
قد والدول ومقدمو الخدمات والمنتفعون بالمجال الجوي وغیرهم من الجهات المعنیة. و  )PIRGs(اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

اإلطار طة العالمیة للمالحة الجویة التي تتضمن ) الطبعة الرابعة من الخ٥-١٩٩( ٢٠١٣مایو  ٢٩في  أقر المجلس
المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ولئن كانت . )ASBU(حزم التحسینات في منظومة الطیران  الجدید المتمثل في

الخطة العالمیة تحسینات في األداء اإلقلیمي من خالل تنفیذ الوحدات ذات الصلة بالحزمة صفر من حزم بصدد إحراز 
وتدعو إلى الحاجة إلى وضع إطار للبحوث والتطویر على المستوى اإلقلیمي،  فإّن هذه الورقة تبّینمالحة الجوي، لل

  التعاون على تطبیق الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة بطریقة فعالة من حیث التكالیف. ضرورة
  : أن: ُیرجى من الجمعیة العمومیة االجراء
 ؛الواردة في ورقة العملبالمعلومات  تحیط علماً   )أ 
تطلب إلى  المجلس أن ینظر في وضع إطار إلجراء البحوث والتطویر في مجال الطیران على المستوى   )ب 

 اإلقلیمي من أجل وضع تطبیقات متكاملة وقابلة للتشغیل البیني تتسم بالكفاءة من حیث التكالیف؛
لتسییر  التنسیق الالزمني ومع المنظمات األخرى مع اللجان اإلقلیمیة للطیران المد یجريالمجلس أن تطلب إلى   )ج 

 ؛والتطویر اإلقلیمیة بكفاءة البحثأنشطة 
  .والتطویر لبحثالوحدات اإلقلیمیة لبین تطلب إلى المجلس أن یقدم الدعم الالزم ویعزز التعاون والتنسیق فیما   )د 

األهداف 
  :االستراتیجیة

بالسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل  ةلمتعلقاألهداف االستراتیجیة ابترتبط ورقة العمل هذه 
  .الجوي

اآلثار 
  المالیة:

فوائد كبیرة  ستحّققال یمكن في هذه المرحلة وضع قیم كمیة لآلثار المالیة، ولكن منظومة الطیران العالمیة 
  والبیئة والتكالیف. والعملیاتالسالمة  على مستوى

 الخطة العالمیة للمالحة الجویة، Doc 9750الوثیقة   المراجع:
 األداء العالمي لمنظومة المالحة الجویة دلیل، Doc 9883الوثیقة 
  )AN-Conf/12(تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة ، Doc 10007الوثیقة 

                                                                 
   اللجنة األفریقیة للطیران المدنيالنسخة الفرنسیة من هذه الورقة مقدَّمة من  ١
الكونغو، كوت أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، الكامیرون، الرأس األخضر، جمهوریة إفریقیا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الجزائر،  ٢

، كینیا، لیسوتو، دیفوار، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي، مصر، غینیا االستوائیة، اریتریا، إثیوبیا، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا بیساو
رواندا، ساو تومي وبرینسیبي، السنغال،  لیبیریا، لیبیا، مدغشقر، مالوي، مالي، موریتانیا، موریشیوس، المغرب، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا،

 .زمبابوي سیشیل، سیرالیون، الصومال، جنوب إفریقیا، جنوب السودان، السودان، سوازیلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهوریة تنزانیا المتحدة، زامبیا،
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 مقدمة - ١

في كل المساعي البشریة، والسیما في  وتحقیق الكفاءةالتقدم  إلحرازتشكل االبتكارات والتحسینات أدوات  ١- ١
 .القطاعات الكبرى كالطیران المدني الدولي

أّن معظم اإلنجازات الهائلة التي أثمرتها العدید من المساعي البشریة تحقق بفضل مؤسسات  والجدیر بالذكر ٢- ١
التابع للوالیات المتحدة  NextGenمشروع  وماالبحث والتطویر التي قام بتأسیسها وتمویلها أفراد ومؤسسات في مناطق شتى. 

ذّكرنا ببرامج أمثلة جیدة تُ  إالّ  برنامج البحوث إلدارة الحركة الجویة في إطار المجال الجوي األوروبي الواحداألمریكیة ومشروع 
 البحث والتطویر اإلقلیمیة التي هي بصدد تحدید مالمح مستقبل الطیران.

 األساس المنطقي - ٢

على الطیران المدني مستقبال في تحدید التحسینات التي سُتدَخل بعد مساهمته مازال العدید من الدول لم یقدم  ١- ٢
 المنفذة بهذا الشأن،الدولي. فالخبرات والمنظمات الناشئة في مختلف أقالیم األیكاو ومشاركتها في مبادرات البحث والتطویر 

 ور من شأنها أن تفضي إلى اإلسراع بنمو األقالیم وتحّولها.هي أمالستفادة محلیا من تلك المبادرات، وا

وسیتیح تنفیذ هذه المبادرات الوسائل الكفیلة بتطویر الخبرات في مختلف أقالیم اإلیكاو وتعزیز عمل  ٢- ٢
 .للمنظمةمختلف أفرقة الخبراء ومجموعات الدراسة التابعة 

مج اإلیكاو للجیل القادم من المهنیین في هذ المبادرات أیضا في المساعدة على تنفیذ برناساهم وستُ  ٣- ٢
 قطاع الطیران.

 الجهات المعنیة - ٣

ضمن إطار البرامج اإلقلیمیة للبحث والتطویر، یمكن التعرف على طائفة مختارة من مؤسسات التعلیم العالي  ١- ٣
 ومعاهد التقنیات الهندسیة.

وباعتبارها الجهة الرائدة في تنسیق المبادرات والبرامج اإلقلیمیة للطیران المدني، تستطیع اإلیكاو أن تساعد في  ٢- ٣
 .داخل األقالیم وضع إطار ینظم خالیا البحث والتطویر

ا وسیتعّین على اللجان اإلقلیمیة للطیران المدني أن تقوم بدور ریادي في وضع الهیاكل اإلقلیمیة الالزمة، بم ٣- ٣
 .المنفذة في هذا المجالمن أجل بلوغ أهداف البرامج اإلقلیمیة في ذلك تهیئة البیئة السیاسیة 

أما الجهات المعنیة المستفیدة باألساس من برامج البحث والتطویر (كشركات الطیران المطارات واألطراف  ٤- ٣
 .مساهمات كبیرة بهذا الشأن أن تقّدم تستطیعوهي البرامج  إنجاز هذهالمقدمة لخدمات المالحة) فلها مصلحة كبیرة في 
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الجاریة البحث واالختبار  عملیاتإنجاز لمصلحة أیضا في تقدیم مساهمات كبیرة على شكل كبار المصّنعین ول ٥- ٣
 قطاع الطیران في أي إقلیم من األقالیم. التطور الذي سیشهدهأرباحا من  وسیحققونالتمویالت. و لبیانات وتقدیم ل

 التعاون - ٤

نتائج من أجل االستفادة من لطیران مؤسسات البحث والتطویر اإلقلیمي لغي أن یكون هناك تعاون بین ینب ١- ٤
للجهود أن تكون مكّملة النامیة الطیران  أوساطالمنفذة في . وینبغي للمبادرات اإلقلیمیة المستوى الدولي وتطبیقها على البحوث

 .الطیران المتقدمة أوساط وجودة لدىفي هذا المجال والمالمؤسسات الراسخة  التي تبذلها

 البدایة على تطویر القدرات اإلقلیمیة یكون التركیز فيال بد أن وضع البرامج اإلقلیمیة للبحث والتطویر،  وعند ٢- ٤
السالمة، إذ ستستفید المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة في تنفیذ البرامج العالمیة.  تحدیات إقلیمیة تواجهوعلى االبتكار في المجاالت 

حزم التحسینات في منظومة الطیران ضمن إطار  طریقتنفیذ خرائط و تنسیق عندما تقوم بالبحوث  هذه مثال، استفادة كبیرة من
 .الخطة العالمیة للمالحة الجویة

 المبادرات التعاونیة األخذ في الحسبانوینبغي  اإلیكاو،إطار  فینبغي تحدیدها ضمنمجاالت البحوث أما  ٣- ٤
دارة الحركة إلإطار ونظام سلسْین  من أجل وضعحتى اآلن قد أنجزتها  الدول األعضاءتكون التي  ألعمال األخرىوا الجاریة

 .الجویة على الصعید العالمي

، خرائط الطریق اإلقلیمیةوضع وتنفیذ مبادرات البحث والتطویر اإلقلیمیة في  ویمكن االستفادة أیضا من نتائج ٤- ٤
 من أجل ابتكار أو تطویر أنظمة المستقبل.سسات الطیران والمصّنعون في األوساط المتقدمة أو في الجهود التي تبذلها مؤ 

 آلیات التمویل - ٥

الترتیبات المؤسسیة والتمویلیة من أجل التعّرف بما یلزم من وتزویده ، إقلیمي للبحث والتطویر إّن وضع إطار ١- ٥
ن أوساط الطیران النامیة من أن تصبح شریكا عالمیا في على المواهب والمبادرات والمؤسسات، هو من األمور التي سُتمكِّ 

 عملیة  تطویر الطیران المدني الدولي.

وتستطیع اإلیكاو والمصنعون والمؤسسات الجامعیة والمانحون ومجموعات البحث والتطویر اإلقلیمیة األخرى  ٢- ٥
على إجراء تعاون مع مبادرات إقلیمیة أخرى في مجال البحث والتطویر وأن تساعدها أنشطة إقلیمیة جاریة  أوبرامج  أن تحدد

وتحقیق التكامل بین الجهود  وعلى زیادة القاعدة المعرفیة لدى القطاع. وهذا من شأنه أن یساعد على تطویر الخبرات، بعینها
 اإلقلیمیة الهادفة إلى إیجاد حلول عالمیة لمشاكل مشتركة.

 الخاتمة - ٦

فضیان إلى تطویر والتطویر في مجال الطیران وتمویل هذه البرامج سیُ إّن إنشاء البرامج اإلقلیمیة للبحث  ١- ٦
 تحقق النمو المّطرد لقطاع الطیران. الحلول المبتكرة التيإیجاد وٕالى الخبرات في كل األقالیم، 

  –انتهــى   –


