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  التخطیط االستراتیجي عالمیاً تنسیق 
  

  )جمهوریة الدومینیكانمقدمة من  ورقة(
  
  التنفیذي الموجز

الطرق الشائعة للتكامل ضرورة النظر إلى الثقافي لألمم یعني - لطیران كأساس للتبادل االقتصادي والنمو االجتماعيإن تقدم ا
مجاالتنا الجویة النهج المنطقي یقودنا إلى البحث عن سبل لزیادة قدرة فوالتنمیة المستدامة لهذه الصناعة.  التناغم بغیة تحقیق

  حقیقة أن هدفنا الرئیسي هو مستوى السالمة التشغیلیة التي نقدمها.لوكفاءة عملیاتنا، دون إغفال ومرافقنا 
على علینا التركیز یجب یتعین بلوغها، مناسبة اظرة وأدوات محددة منخطط تها إلى بعد تحدید األهداف المشتركة، وترجمف

لالحتیاجات المحددة واإلقلیمیة  ، وفقاً متناغمةالهدف بطریقة  بلوغاألولویة الالزمة بحیث یمكن ٕاعطائها تحدید وتیرة التنفیذ، و 
  للطیران المعولم.

  :للقیام بما یليإن الجمعیة العمومیة مدعوَّة  :اإلجراء
تراتیجي كتوجیه اس، (GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویة -  (Doc 9750)الوثیقة  الموافقة على الطبعة الرابعة من  )أ 

  ؛للمالحة الجویة العالمیة
، (GASP) جویةسالمة اللالخطة العالمیة ل - (Doc 10004)الوثیقة  مننقحة الموافقة على الطبعة األولى من النسخة الم  )ب 

  ؛ي عالمي للسالمة التشغیلیةدلیل استراتیج بحیث تكون بمثابة
  .حزم التحسیناتلتنفیذ ات الالزمة ألساسیلاألولویات اإلقلیمیة للحد األدنى من تحدید الحاجة إلى إطار   )ج 

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

   .والتنمیة المستدامة للنقل الجوي ،السالمة وحمایة البیئة: یناالستراتیجی ینبالهدف ورقة العمل هذهترتبط 

اآلثار 
  المالیة:

  ال تلزم موارد إضافیة.

  ٢٠١٢عام  تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة – Doc 10007  المراجع:
Doc 9958 -  ٢٠١٠أكتوبر  ٨القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في( 
Doc 9750 –  (الطبعة الرابعة) للمالحة الجویةالخطة العالمیة  

Doc 10004 – الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
   

                                                                 
  باللغة اإلسبانیةالنسخة ت جمهوریة الدومینیكان قدم ١
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 مقدمةال - ١

خلق وقد دورات الركود على مدى العقود األربعة الماضیة.  ىتحد اً مطرد اً الطیران المدني العالمي نمو  شهد ١- ١
، الجویة فرص عمل مباشرة، وفرص عمل جدیدةلبنیة التحتیة للمطارات والتوسع الالحق لخدمات المالحة لالتطویر األولي 

  لى أسواق بعیدة.وتحقق بفضله الوصول إ
في التنمیة المستدامة للشعوب، وانتقل  رئیسیاً  دوراً  ؤديمن المهم التأكید على أن الطیران المدني الدولي ی ٢- ١

 ،التجارة العالمیةمكونات من  اً أساسیمكونًا للنمو االقتصادي، و  بین نقطتین إلى كونه حافزاً  لالنتقالوسیلة یقدم  من كونه نشاطاً 
  .مختلفة نشطة مربحةأالتمكین في من عوامل  وعامالً 

المبادرات اإلداریة فإنه یجب تصمیم طیران المدني على اقتصادات الدول، المباشر للتأثیر البالنظر إلى  ٣- ١
الجهود المبذولة فإن لهذا السبب، و من أجل تعظیم مساهمتها في كفاءة عملیات الطیران.  اً جید تصمیماً الطیران المدني  هیئاتل

الفرص عظیم تفلكي یمكن ، اي نعیش فیهتفي بیئة العولمة الو الحدود الوطنیة. مراعاة تتجاوز تستحق الطیران المدني في مجال 
یجب أن و ات اإلقلیمیة والعالمیة التي تعزز الطیران المدني. اعتماد مبادرات التخطیط المتكامل في إطار المؤسس لزمیالتجاریة، 
تحقیق األهداف من ن تعزیز المبادرات التي من شأنها أن تمكِّ للطیران، و التخطیط وطنیًا  اً الطیران المدني محور  اتتصبح هیئ
 أنشطة الطیران.التي تدور فیها خلفیة الدولیة المقابل الوطنیة 

 المالحة الجویةللسالمة و  العالمیة خطط االیكاو - ٢

علیهم التخطیط االستراتیجي، یجب اضطالع هیئات الطیران المدني ومقدمي خدمات المالحة الجویة بعند  ١- ٢
. وبالنظر إلى أن أنشطة الطیران تطرحها بیئاتهملفرص والتهدیدات التي لاالستراتیجیة مع األخذ بعین االعتبار  مرسم خطوطه

مبادئ القیادي لوضع الدور تملك زمام الهي السلطة التي االیكاو منظمة فإن  ،یتجاوز الحدود الوطنیة اً مكونتتضمن المدني 
أن تخدم أغراض  هاالتآزر بین الكثیر من النظم والنظم الفرعیة المرتبطة بالطیران یعني أنه یمكن أن ضمانمن أجل توجیهیة ال

  كل منها بطریقة متناغمة.
نمیة كل منطقة وفقًا لتوقعاتها، على مستوى الدولة یمكن تكییفه بصورة شاملة لتحرز فإن التقدم المبالمثل، و  ٢- ٢
التي تساهم ، لتخطیط والتنفیذإطار الفرق اإلقلیمیة لیجب على الدول أن تدعم بشكل استباقي التخطیط اإلقلیمي الذي یتم في و 

مبادرات نب اإلى ج ادولتهاآلراء والتعلیقات بشأن مبادرات وٕابداء لطیران المدني، لخطط اإلقلیمیة الالستكمال مختلف  ابأفكاره
  .الجویةسالمة لل ةاإلقلیمیالفرق وقرارات الفرق اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، 

لمالحة لة ساسیوتحدیث البنیة األ ،السالمة التشغیلیةو نمو حركة المرور، التكاتف فیما بین ضمان من أجل  ٣- ٢
یكمل ربط التقدم في مختلف المجاالت مع هیاكل ت لتحسینات"، التياتسمى "حزم استراتیجیة نظامیة طورت االیكاو قد ، فالجویة

، رشیدةضمان النمو المستدام للعملیات في بیئة آمنة وفعالة و من سیمكن الدول وأصحاب المصلحة  لذيابعضها بعضًا. األمر 
أنظمة الطیران وتطویر تحدید  من أجل ومرناً  عملیاً  ثل نهجاً تم اتلف وحداتهفحزم التحسینات ومخالمجتمعات. وهو ما تنشده 

 أداة توفر الیقین في التخطیط والتنسیق في مجال االستثمار التخاذ القرارات االستراتیجیة. هيو . الدولالمدني في 
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 التحلیل - ٣

  )Doc 9750 – وثیقةال( طة العالمیة للمالحة الجویةالخ ١- ٣
الخطة العالمیة للمالحة  وثیقة ) الطبعة الرابعة منC-DEC 199/5المجلس ( اعتمد، ٢٠١٣مایو أیار/ ٢٩في  ١- ١- ٣

في مجال المالحة الجویة العالمیة، الیكاو التوجیه االستراتیجي لبرنامج العمل التقني ل تحددالتي باإلضافة إلى أنها ، الجویة
المجاالت الجویة ومقدمي الخدمات، ومستخدمي ، التخطیط والتنفیذ اإلقلیمیة ، وفرقبمثابة توجیهات للدول أیضاً فإنها تعد 

 .أوساط الصناعةوالجهات المعنیة في 

جلب ت األنه على النحو المقترح، نظراً  الخطة العالمیة للمالحة الجویة، تنفیذترحب بجمهوریة الدومینیكان إن  ٢- ١- ٣
 بطریقةالتي تدمج مختلف نظم المالحة الجویة  إدراج التحسینات یتسنى للدول تحقق نهجًا متناغمًا، لكيالیقین في االستثمار و 

 .، بما یتناسب مع مستوى تنمیتهامستدامة

فیما سلطة اتخاذ القرار بشكل مستقل  دائماً لها العتبار أن الدول أن یؤخذ في اوفي هذا الصدد، ینبغي  ٣- ١- ٣
المشغلین الجویین ن مختلف أمن أجل ضمان بشكل سلیم  هیجب تحلیل، وأن أي تحول إلى نظم جدیدة اهاستثماراتیتعلق ب

یمكن بذل االستثمارات ذات  لكي، اإلقلیمياألهمیة البالغة للوزن هذا هو السبب في . و الجدیدةالتقنیة تنفیذ یمكنهم االستفادة من 
المعنیین، وٕانما نافع اقتصادیة لكل أصحاب المصلحة فقط مجلب ینظم المالحة الجویة لن  فيأن التحسن من منطلق الصلة، 

 تحسین مستویات السالمة التشغیلیة.في مساهمة كبیرة أیضًا یقدم س

موالفة ، فمن المهم الخطة العالمیة للمالحة الجویةتنفیذ لداة ومع ذلك، فحیث إن حزم التحسینات هي األ ٤- ١- ٣
لحد لمشترك الطار إذا لم یتم تأسیس اإلالمطلوب، التناغم صبح عقبة أمام تمن أن  اقوى من أجل منع المرونة المخطط لهال

تنفیذ أن یتحلى بوتیرة لهذا الحد األدنى  مقیاس تحدید األولویات المقترحة. ومن المهم أیضاً المصنف كأساسیات وفقًا لاألدنى، 
 إقلیمیة ذات صلة.

  )Doc 10004 – وثیقةال( جویةسالمة اللخطة العالمیة لال ٢- ٣
 الخطة العالمیة للسالمة الجویة. التي وثیقةالمجلس الطبعة األولى من  اعتمد، ٢٠١٣یولیو تموز/ ٣٠في  ١- ٢- ٣

فإنها تعد أیضًا في مجال السالمة التشغیلیة، الیكاو تشكل التوجیه االستراتیجي لبرنامج العمل التقني لنها كو باإلضافة إلى 
 عة.الصناأوساط و  ،والدولالجویة، سالمة لاإلقلیمیة لالتي تضطلع بها الفرق بمثابة دلیل ألنشطة التخطیط والتنفیذ 

على أساس أن هذه الخطة ستكون ، الخطة العالمیة للسالمة الجویة تنفیذتستصوب جمهوریة الدومینیكان إن  ٢- ٢- ٣
هذا النهج في االعتبار یأخذ من المهم أن و أساس أداء السالمة التشغیلیة. المراقبة على بمثابة دلیل أساسي لالنتقال إلى نظم 

في عملیات الطیران بما یتماشى مع ظروفها المراقبة المناسبة التنمیة، وضمان  تنفیذ كل مرحلة من مراحلعلى قدرة كل دولة 
التوجیهیة أخذ في االعتبار حاجة العدید من الدول للحفاظ على أنظمتها یالنتقال إلى نماذج جدیدة أن وینبغي لالخاصة. 
عدم تشغیلیة الحالیة، والعمل على تحسینها، و لضمان الحفاظ على مستویات السالمة القیام بذلك، الأو مدى سهولة و/للمراقبة، 

 من الظروف. تحت أي ظرف المساس بها
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حزم االستراتیجي في مجال الطیران المدني مع مبادرات  هاتنسیق تخطیطإلى هدف جمهوریة الدومینیكان ت ٣- ٣
مع ، (GASP) والخطة العالمیة للسالمة الجویة (GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویةمن التحسینات التي تم إدخالها في كل 

، ١٢-١رؤیة طویلة األجل لألمة، كما هو موضح في القانون رقم التحقیق المعني بلنشاط ل ةلمساهمة المتوقعلخذ كمرجع األ
، ن المدنيمعهد الدومینیكان للطیرافإن من أجل تحقیق هذا الهدف، و . ٢٠٣٠حدد استراتیجیة التنمیة الوطنیة حتى عام یي ذال

، الذي سینتج عنه االستراتیجي هاتطویر عنصر واحد من تخطیطیعمالن على وهیئة الطیران المدني لجمهوریة الدومینیكان، 
ها ار قر بإعل التوقعات العالمیة لالیكاو حقیقة واقعة ها أن تجیمكنالتي  ،خطط الدولة لتطویر المالحة الجویة والسالمة التشغیلیة

 .اإلقلیمیةمن الفرق 

 الخالصة واالستنتاجات - ٤

شهادة على العمل الجاد الذي االیكاو هو للمقترحات التي وضعتها  إقلیمالدعم المقدم من الدول في كل إن  ١- ٤
نتائج مماثلة إحراز توقع فمن المهذه الصناعة وتحقیق التنمیة المستدامة المنشودة. ولذلك تنسیق في سبیل تم االضطالع به 

 .حزم التحسیناتمن خالل  والخطة العالمیة للسالمة الجویة الخطة العالمیة للمالحة الجویة كل من من تنفیذ

نا طار مشترك من األولویات المناسبة الحتیاجاتضمن إتنسیق على المستوى اإلقلیمي، هي المسؤولیتنا إن  ٢- ٤
  لقیام بما یلي:مدعوَّة لالجمعیة العمومیة فإن الخاصة. لذلك،  ناوظروف

، (GANP) الخطة العالمیة للمالحة الجویة -  (Doc 9750)الوثیقة  على الطبعة الرابعة منالموافقة   )أ 
  ؛كتوجیه استراتیجي للمالحة الجویة العالمیة

سالمة لالخطة العالمیة ل -  (Doc 10004)المنقحة من الوثیقة الموافقة على الطبعة األولى من النسخة   )ب 
  ؛استراتیجي عالمي للسالمة التشغیلیةبحیث تكون بمثابة دلیل ، (GASP) جویةال

 .حزم التحسیناتلتنفیذ ات الالزمة ساسیلألاألولویات اإلقلیمیة للحد األدنى من تحدید الحاجة إلى إطار   )ج 

  

  – انتهى  -


