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  ــــــــــــ
  .دمت النسخة األصلية من ورقة العمل هذه باللغة اإلسبانيةقُ  *

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةجنة الل

  العسكري/التعاون المدني  :من جدول األعمال ٣٨البند رقم 

  االستخدام المرن للمجال الجويالتجربة الكوبية بشأن 

  )كوبا مة منمقدورقة (

  الموجز التنفيذي
 متوائمعسكري /مدني نسيقإقامة تتجربة جمهورية كوبا في  علىالمجتمع الدولي  إطالعتهدف ورقة العمل هذه إلى 

  .فعالة للحركة الجويةوضمان االستخدام المرن للمجال الجوي والمراقبة ال

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .D و A يناالستراتيجي ينورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

 Agreement of the Executive Committee of the Council of Ministers No. 2051 of  :المراجع
March 21, 1987, creation of a "Unified System for Air Traffic Management and 
Control (SUDCTA)". 

Law No. 1318, November 27, 1976 "Organization, planning and control of flights over 
the territory and flight information region of the Republic of Cuba". 
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 المقدمة - ١

ل لقد أثارت جمهورية كوبا، بصفتها دولة عضو في االيكاو، مسألة الحاجة إلى ضمان االستخدام المرن للمجا ١- ١
تمت الموافقة  وسعياً وراء بلوغ هذا الهدف،. تحقيق المراقبة الفعالة للحركة الجويةالجوي من قبل جميع المستخدمين وإلى 

" )SUDCTA(إنشاء نظام موحد إلدارة ومراقبة الحركة الجوية "للجنة التنفيذية لمجلس الوزراء،  ٢٠٥١على االتفاق رقم 
ارة القوات المسلّحة الثورية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة اإلعالم ، بمشاركة وز١٩٨٧مارس  ٢١ في

ومعهد الطيران المدني التي تتشاطر وظائف مترابطة وتعزز تطبيق كّل هدف من أهدافها ووزارة العدل  واالتصاالت
 .االجتماعية وتيسر االستخدام الكفوء لموارد األمة المتوافرة

جنة تنسيق مسؤولة عن اقتراح جميع اإلجراءات التي من شأنها تسهيل التنسيق والتعاون بين ولدى النظام ل ٢- ١
 .مختلف مستخدمي المجال الجوي على الدولة

 التخطيط والتنسيق - ٢

 جمهورية كوبا فوق أراضي بتنظيم وتخطيط ومراقبة الطيران"ق المتعلّ ١٣١٨بموجب أحكام القانون رقم  ١- ٢
عسكري مشترك ليكون /، تم إنشاء مركز وطني مدني١٩٧٦نوفمبر  ٢٧تاريخ ب ،"وإقليم معلومات الطيران الخاص بها

إقامة حدود المجال الجوي والتحفّظات مسؤوالً عن التخطيط اليومي للرحالت الجوية واألنشطة المدنية والعسكرية وعن 
 .والقيود الخاصة به

تخدمين المدنيين والعسكريين، من المتوقّع أن تعزز الحلول االستخدام المرن للمجال بنظام التنسيق للمس ءاًبد ٢- ٢
 :ما يلي الجوي عبر ثالثة مستويات تنسيق للتوصل إلى

 .اتفاق قائم على خطوط توجيهية عامة  ) أ

 .عن الخطوط التوجيهية المتّفق عليها بين سلطات المستوى األول ات ينبغي اتباعها منبثقةإجراء  ) ب

 .مارسات وإجراءات تشغيل مشتركة كنتيجة للتنسيق على المستويين األول والثانيم  ) ج

بين األطراف باإلضافة إلى اجتماعات  نظام، يجري تنظيم اجتماعات مراجعةلل التحسن المستمر لضمان ٣- ٢
  .واللجنة الفرعية ولجنة التنسيق بحد ذاتها السالمة التشغيلية نةجلتعقدها 

ومرحلي نتيجةً لإلجراءات الجديدة التي أوصت بها االيكاو، اتخذ قرار بشمل ممثلي شركات الطيران المحلية  ٤- ٢
 .كثر كفاءةعسكري أ/تنسيق مدني إنتاجعملية صنع قرار تعاونية و وصل إلىلتلمن المستويين الثاني والثالث  الطائرات

 تجربة النظام والتحسينات العملية - ٣

ق يتحق إلى القواعد واإلجراءات المشتركة تطبيقظام الموحد إلدارة ومراقبة الحركة الجوية والنتنفيذ أدى  ١- ٣
 :المنافع التالية

 من والعسكرية ضمن إطارٍ ، تعمل المرافق المدنية"عينه ءجميعنا يراقب الشي"على أساس مبدأ   ) أ
الحاجة إلى اعتراض  فقد زالت وبالتالي ،ةالمدني مان معرفة حركة الطائراتضل التعاون الوثيق

 .ألغراض تحديد الهوية أو انخفضت إلى حد كبيرالطائرات المدنية 

في معظم الحاالت، يستخدم الطرفان األجهزة عينها الخاصة بنظم الرصد واالتصاالت والمساعدات   ) ب
 .مةالمالحية مما يسمح بتفادي ازدواجية األجهزة ويعزز االستخدام الرشيد لموارد األ
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يجري وضع القواعد واإلجراءات وتطبيق االتفاقات التشغيلية بصورة مشتركة بحيث يحدد الطرفان   ) ج

دور الدولة يكون خالل العملية التنظيمية، و. التوصل إليهالوظائف والقدرات والتنسيق الذي ينبغي 
 .امراقبة مضمونكهيئة تنظيمية و

اجتماعات دورية لتحليل النواحي ذات االهتمام المشترك المتعلّقة باالستخدام المرن  يتم تنظيم وعقد  ) د
 .للمجال الجوي

خطّة عمل  نفّذأبحاث مشتركة بشأن األحداث المتّصلة بالحركة الجوية ذات االهتمام المشترك وتُ ىجرتُ  )ھ
  .ة والعسكرية ومنظّمة بواسطتهاعلى الحركة الجوية المدني المطبقةقائمة على االتفاقات تصحيحية 

أن مؤشّرات السالمة نظام واحد يعني تنظيم نظام التنسيق عبر بنية من ثالثة مستويات قائمة على   )و
التشغيلية مقبولة على نطاق واسع وأن إدخال المبادئ والقواعد القياسية الخاصة بالسالمة التشغيلية 

  .منفّذ بشكٍل متّسق في الدولة
المدنية والعسكرية بشكٍل مشترك المجاالت الجوية المراقبة والطرق الجوية الطيران سلطات  حددت  )ز

واالستثمار الخاص ببناء المطارات والمالحة  ناطق حيث من المحتمل أن تجري نشاطات خطرةموال
  .الجوية وأجهزة الرصد واالتصاالت

كريين القواعد التنظيمية الجوية الكوبية القائمة على الحركة الجوية العس أخصائييتشمل خطط تدريب   )ح
 .قواعد وممارسات وإجراءات االيكاو المطبقة

 االستنتاج - ٤

لمجال الجوي من قبل ا العسكري في جمهورية كوبا باستخدامٍ-التطبيق العملي للتنسيق والتعاون المدني سمحي ١- ٤
يسهل اعتماد إجراءات لخفض القيود التي قد تخلّف أثراً ولكفاءة مرتفع من السالمة وا مستوىب يمتازالطائرات المدنية 

  .بمرونة متزايدة سمللمجال الجوي يتّ اًاقتصادياً سيئاً ويشجع في نهاية المطاف استخدام

  ـى ـانتهـ 


