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 اللجنة الفنية

 وضع بيان موحد ومنقح بسياسات االيكاو المستمرة في مجال المالحة الجوية :٢٢ رقم البند

 توسيع المشاركة في عملية التخطيط االقليمية

 )جنوب أفريقيامقدمة من وثيقة (

 ملخص

ة التي أنشأها المجلس في ادارة عملية نجحت مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمي
ومع ازدياد مشاركة مختلف المنظمات التي تعمل .  التخطيط االقليمي في مختلف األقاليم

  منخفضةناقلشركات الصوب بلوغ هدف مشترك في مختلف المجاالت، ومع ظهور 
كة المشار في األقاليم، سيصبح من الضروري توسيع نطاق  طائراتشغلالتي تتكاليف ال

مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية ليشمل المؤسسات واألطراف التي تمثل أكبر في 
ونقترح في هذه الوثيقة أن يستعرض المجلس مدى المشاركة .  قطاعات صناعة الطيران

من فيها في مجموعات التخطيط االقليمية، وأن ينشئ آلية تضمن االسهام والمشاركة 
 .لة ذوي الصجانب خبراء التخطيط

 .٣في الفقرة يرد على الجمعية العمومية ض االجراء المعرو
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 مقدمةال -١

وحثت في سياساتها الحكومات على اسـتطالع  الطيران سلطات ستقاللية  لقد دأبت االيكاو على اقتراح مفهوم ا       ١-١
واألمـن فـي    المجلس على أن الدولة هي المسؤول األول واألخير عن السـالمة            قد شدد   و.  السلطاتامكانية انشاء هذه    

ـ  ماليـة فـي كثيـر     سند الى هيئات لها استقاللية ادارية بل و        ت محضالحكومية  ال أصبحت المهام و.  عمليات هيئاتها   ن م
منظمـة خـدمات    الى   معظمها   انضمتقدم خدمات المالحة الجوية، و    تي  لاستقلة  وارتفع بسرعة عدد الهيئات الم    .  األحوال

 .لتي أنشئت مؤخراا )CANSOمنظمة (المالحة الجوية المدنية 

أصبح للمطارات رابطة دولية اسمها     و.  هيئات مماثلة لتشغيل وادارة المطارات في أنحاء العالم       أنشأت الدول    ٢-١
 لغير أغراض الربح، وهدفه األساسي هو تعزيز التعـاون          ١٩٩١ونشأ هذا المجلس في سنة      .  المجلس الدولي للمطارات  

سـيما الحكومـات وشـركات        وال ، الشركاء اآلخرين في الطيران العالمي     وبينبينها   و ،بين المطارات األعضاء فيه   فيما  
 .الطيران ومنتجي الطائرات

هذا في حـين    و.  أصبح انشاء شركات النقل منخفضة التكاليف والمستقلة اتجاها جديدا في جميع أنحاء العالم             ٣-١
المنافسة من عنف تفاع تكلفة الوقود والعمالة و ات الطيران التقليدية الكبيرة تواجه اآلن صعابا كبيرة بسبب ار         كشرأصبحت  

ولتسهيل تخطيط المالحة الجوية في المستقبل، سيصبح من الضـروري تعـديل            .  جانب شركات النقل منخفضة التكاليف    
أيضا بطريقة بنـاءة وكـفء      تشمل  لكن  ة في صناعة الطيران، و    دطرمعملية التخطيط االقليمية لكي تستوعب التغيرات ال      

 .دوار الجديدةالعبي األ

 المناقشة -٢

الهدف من عملية التخطيط االقليمي هي اعداد وتحديث خطط المالحة الجوية االقليمية من حيـث التجهيـزات     ١-٢
ومن منطلق األحكام المنطبقـة  .   من اتفاقية الطيران المدني الدولي٢٨ل عمال بالمادة والخدمات التي يجب أن تقدمها الدو    

في جميع األقـاليم  لخدمة الطيران المدني نظام مالحة جوية متكامل  عن  هذه الخطط   تسفر  في جميع أنحاء العالم ينبغي أن       
من أنها تناسـب التنفيـذ االطـرادي ألنشـطة          ضبما ي عملية التخطيط االقليمي    تراجع بانتظام   ولذلك ينبغي أن    .  المعنية
 .الطيران

جملة أمور اعداد خطـط المالحـة       في  لكي تضمن   أنشأ مجلس االيكاو مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية         ٢-٢
واعداد الوثائق االقليمية األخرى المتعلقة بها بطريقة منسقة فيما بين األقـاليم المتجـاورة              موحدة  الجوية بصفة مستمرة و   

مهمة هـي   واجبات  وهذه المجموعات مسؤولة أيضا عن      .  العالميةاالحتياجات  قا لقواعد وتوصيات االيكاو، وحسب      ووف
 .تحديد الثغرات في األقاليم واقتراح االجراءات الالزمة لسدها

ها باألعمـال التحضـيرية     توكلفلتساعدها،  ) مجموعات فرعية (هذه المجموعات االقليمية هيئات رافدة      أنشأت   ٣-٢
أهمية للداللة على   و.  في المكاتب االقليمية  العاملين  مشكالت فنية محددة ومعرفة، وذلك بقيادة خبراء االيكاو         زمة لحل   الال

ويشارك في هذه المجموعـات     .  المحركات لعملية التخطيط االقليمية   غرفة  أنها  يمكن وصفها ب  هذه المجموعات الفرعية      
 .خبرة في مجاالت فنية محددة، تعينهم الدول والمنظماتالفرعية التي ال غنى عنها اختصاصيون لهم 

في حالة اقليم أفريقيا والمحيط الهندي، كانت هذه المهمة ناجحة بفضل أعمال المجموعة االقليميـة للتخطـيط                ٤-٢
 االجتمـاع االقليمـي   من  توصية  بناء على    ١٩٨٠ في سنة    أنشأها مجلس االيكاو  التي  والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي      
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وتدعو هذه المجموعة االقليمية عادة ممثلي المنظمات       ).  ١٩٧٩سنة  (السادس للمالحة الجوية في أفريقيا والمحيط الهندي        
 بصـفة خبـراء   ها في أعمالواشاركليالدولية التي يعترف بها مجلس االيكاو بوصفها تمثل مصالح الطيران المدني المهمة          

 .استشاريين

تطوير خطط المالحة الجوية االقليمية وسد احتياجـات جميـع المشـاركين         يستمر التركيز على وضع و    لكي   ٥-٢
مختلف العبي عملية التخطيط االقليمي عب وستكي تالمهمين في مختلف أنحاء العالم، من المناسب لاليكاو أن تجد طريقة ل           

 في الوقت الذي تنفـذ فيـه       األدوار الجدد، مثل منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية، وشركات النقل منخفضة التكاليف،           
وبهذا االجراء نضمن نهجا اقليميا منسقا للتخطـيط        .  مجموعة التخطيط والتنفيذ االقليمية المهام التي أسندها اليها المجلس        

 .مختلف األطراف، ونضمن آلية منسقة للتخطيط االقليميالتابعون تحت مظلة االيكاو، يشارك فيه جميع الخبراء 

 الجمعية العموميةى المعروض علجراء اال -٣

 :ما يليالمجلس تطلب الى أن يرجى من الجمعية العمومية  ١-٣

منظمات وأطراف اضافية ظهرت في قطاعات الطيران وبوسعها االسهام المفيد في عمليـة             بأن  التسليم   )أ 
 .التخطيط االقليمي، وأن يتخذ الخطوات الالزمة الشراكها في هذه العملية

 على الصالحية الفنية للمجموعات الفرعية التابعة لمجموعات التخطـيط          اتخاذ الخطوات الالزمة لالبقاء    )ب 
 .تقدم اسهامات ال غنى عنها في عملية التخطيط االقليميألنها والتنفيذ، 

  انتهـى ــ


