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   السیاسة العامة –الجویة  المالحة من جدول األعمال: ٣٢البند 

في  تنظر كما ) GANP( الخطة العالمیة للمالحة الجویةاللجنة بالحاجة إلى تأیید  أقرتفي إطار هذا البند،   ١-٣٢
 ١٥- ٣٧الجمعیة العمومیة  قرارفي المتاحة لفرص لفضل األستغالل الا من خالل: الخطةمقترحات لتعزیز الوقت نفسه في 

المتاحة  لخطةهذه ا ردالخطة العالمیة للمالحة الجویة ومواحالة و  يعمرجٕابراز مركزها الو لتقاسم العمل مع المنظمات األخرى؛ 
ٕاتاحة السبل و ؛ لتوحیدهاووضع خارطة طریق  ؛تحدیثهالمواظبة على رسمیة لاتخاذ إجراءات االتفاق على و ؛ االنترنتشبكة على 

إدارة الحركة تطویر لرئیسیة ًا خططتنفذ الدول والمنظمات الدولیة التي  بینالستعراض األولویات والتبادل المنتظم للمعلومات 
   .وغیرها في عدد من ورقات العملاالقتراحات تم تغطیة هذه وقد . الجویة

باسم ، المقدمة من لیتوانیا A38-WP/81 والورقة ،المجلس، المقدمة من A38-WP/39الورقة دعت كل من و   ٢-٣٢
، A38-WP/135الورقة و المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة، من و  اللجنة األوروبیة للطیران المدنيو االتحاد األوروبي 

للمالحة  االستراتیجيالتوجه  بوصفها الخطة العالمیة للمالحة الجویة إلى إقرار حیصر بشكل  ،والیات المتحدةمقدمة من الال
الخطة العالمیة للمالحة یق أهداف اقتراح سبل لتحق من خاللضمنا ذلك إلى ورقات غیرها من ال أشارتبینما الجویة العالمیة، 

  .مواصلة تحدیثهامع  الجویة
اللجنة األوروبیة للطیران و  االتحاد األوروبي باسم، المقدمة من لیتوانیا A38-WP/79 الورقة جنةللاواستعرضت   ٣-٣٢

، العالمیة للمالحة الجویة الخطةتنفیذ  فيالكامن  إلى التحدي توأشار من المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة، و  المدني
بشكل  الخطة العالمیة للمالحة الجویةلتحدید أولویات أنشطتها من أجل دعم  هاعملبتحسین ترتیبات االیكاو اقترحت بأن تقوم و 

. وقدمت الورقة أیضا مجموعة من األولویات المقترحة. وشملت األسالیب المقترحة لتحسین ترتیبات العمل بما یحقق أفضل
، وفقا لقرار األقالیمألخرى، وخاصة تلك الموجودة في المعنیة اواألفرقة قطاع الطیران في  اتلخبر لتخدام ممكن أفضل اس
 تضعصات اصتختشكیل أفرقة أصغر متعددة اال یشملبما  ذلكلتحقیق عدة قترحت وسائل . واُ ١٥-٣٧العمومیة  الجمعیة

  . ا منتدیات التوحید القیاسيحددهتأولویات ذات رفیعة المستوى  قواعد وتوصیات دولیة
واللجنة األوروبیة للطیران المدني المقدمة من لیتوانیا باسم االتحاد األوروبي  ،A38-WP/81 الورقةوناقشت اللجنة   ٤-٣٢

احتیاجات أیضا راعي توحید التي تللوضع خارطة طریق بما یلي:  الضطالعوالمنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة ل
الخطة العالمیة للمالحة ، إلدراجها في الطبعة القادمة من )ASBU(من حزم التحسینات في منظومة الطیران  ٣و ٢الحزمتین 

ووضع  ؛)الخطة العالمیة للمالحة الجویةب( ١رفق الواردة في الم الخطة العالمیة للمالحة الجویةوٕانشاء عملیة صیانة  ؛الجویة
 تخاذ إجراءاتشمل و  ةالرسمیصفتها أیضا  وضحوالتي ت ة العالمیة للمالحة الجویةالخطلدعم  الشبكةلمعاییر على لقائمة جرد 

  .الخطة العالمیة للمالحة الجویة وحدات توصیفاتلتحدیث 
ه ینبغي الوالیات المتحدة، أعربت اللجنة عن رأي مفاده أنالمقدمة من ، A38-WP/135الورقة  بعد استعراضو   ٥-٣٢

ترح ، في حین تقحزم التحسینات في منظومة الطیران في الوقت المناسبمن أجل تحقیق فوائد  ةالحرجلمعاییر اأولویات تحدید 
حزم أكثر تنفیذ للعمل مع المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو والدول األعضاء االیكاو على اشجعت الورقة كما جموعة من األولویات. م

  . إقلیممالءمة لكل  التحسینات في منظومة الطیران
اإلدارة المتكاملة للحركة خطة االیكاو إلى ما یلي: أن تدعم ، المقدمة من الصین، A38-WP/194الورقة ودعت   ٦-٣٢

النامیة إلى الدول  المحیط الهادئ، ال سیماو آسیا إلى إقلیم والمساعدة  اإلرشاداتوأن تقدم  المحیط الهادئ؛و  آسیاالجویة في 
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كما سبق  االستخدام التلقائي لنظم إدارة الحركة الجویةمتطلبات  بشأنبدء العمل و لتنفیذ حزم التحسینات في منظومة الطیران؛ 

  .المحیط الهادئو  آسیااإلدارة المتكاملة للحركة الجویة في خطة في تحدیده 
المقدمة من الیابان، وتقدم وصفا عن عملیة تحدیث إدارة الحركة الجویة  ،A38-WP/274وناقشت اللجنة الورقة   ٧-٣٢

التي تتماشى مع الخطة العالمیة )، CARATSبان المعروفة باإلجراءات التعاونیة لتجدید نظم الحركة الجویة (نظام في الیا
والذي یشمل التنسیق والتعاون مع  CARATSللمالحة الجویة. وتوضح هذه الورقة النهج الذي تتبعه الیابان فیما یخص نظام 

التقدم سیتوقف على تحدید آلیة التكالیف والمنافع بالنسبة لكل عنصر من جمیع الجهات المعنیة. وتوضح الورقة أیضا أن 
عناصر حزمة التحسینات في منظومة الطیران وبالتالي تحقیق االتفاق في هذا الشأن مع الجهات المعنیة. ولتحقیق ذلك بشكل 

ي تشكل كل حزمة من حزم االیكاو على تقدیم مزید من المعلومات عن العناصر الت A38-WP/274فعال، تحث الورقة 
التحسینات في منظومة الطیران وفقا للطریقة المتبعة في تحدید التكالیف والمنافع ورصد التقدم المحرز في كل عنصر من 

  العناصر.
ه جرى بالفعل تقدیم معظم مقترحات العمل، غیر أن بعض المقترحات الواردة أعاله سیحال أناللجنة الحظت و   ٨-٣٢

  .مع مراعاة المسائل المتعلقة بالمیزانیة النظر فیهامعان إل واالیكامجلس على 
. وهذه الورقة التي حظیت بدعم من ، المقدمة من االتحاد الروسيA38-WP/218ة الورق واستعرضت اللجنة  ٩-٣٢

اللجنة أنه  ِلمتع. و على نطاق المنظومة إدارة المعلوماتوتوحید وتنسیق  بادئمى اتفاق عالمي بشأن اللجنة، تتناول الحاجة إل
هذا بكلف تشكیل فریق خبراء ُیعنى بإدارة المعلومات على نطاق المنظومة وسیُ داخل االیكاو بشأن  مناقشاتبالفعل  جرتقد 

  .فیها معان النظرإل االیكاوإلى مجلس  A38-WP/218 الورقة اللجنة على إحالة التوصیة الواردة في وفقا لذلك، وافقتو العمل. 
، والورقة لجنة المالحة الجویة المشتركة بین الدول، المقدمة من A38-WP/278اللجنة الورقة وناقشت    ١٠-٣٢

A38-WP/283واقترحت الورقتان إعداد وتوحید نظام لسالمة الرحالت الجویة من االضطراب . ، المقدمة من االتحاد الروسي
إضافة وحدة جدیدة  A38-WP/283الورقة  تى ذلك، طلبساسیة لهذا النظام. باإلضافة إلالظلي، یوضح المزایا والمكونات األ

لة بمن حزم التحسینات في منظومة الطیران والتي الحظت اللجنة أنه یمكن مراعاتها عند إعداد الطبعة المق ١إلى الحزمة رقم 
ضطراب الظلي إلى نظام سالمة الرحالت الجویة من االمن الخطة العالمیة للمالحة الجویة. ووافقت اللجنة على تقدیم مقترح 

المجلس مع مالحظة أن أي قرار یخص إعداد القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بهذا النظام ینبغي أن یكون رهنا بعملیات 
سالمة الرحالت الجویة من نظام ة لمفهوم وهیكل المقترح ةالنهائیصیغة تقییم اآلثار االقتصادیة والفنیة والتشغیلیة الناشئة عن ال

  اب الظلي.االضطر 
المجلس الدولي للمطارات، بشأن المالحة القائمة على  ، المقدمة منA38-WP/310وفي ضوء استعراض الورقة   ١١-٣٢

األداء فیما یخص إشراك المطارات في عملیة تخطیط طرق المالحة القائمة على األداء، أعربت اللجنة عن دعمها للتوصیة 
نحو المبین في المرفق للعامة للمجلس الدولي للمطارات الصادر في هذا الشأن على اوقرار الجمعیة ا ٦-٢الواردة في الفقرة 

بهذه الورقة. وستأخذ االیكاو في االعتبار المسائل المتعلقة باستشارة المطارات ومشاركتها في عملیة تخطیط المالحة القائمة 
   على األداء. 
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