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  والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 تعزيز القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو :١٧رقم البند 

 استعراض طرق خدمات الحركة الجوية
 )جنوب افريقيا مقدمة منوثيقة (

 ملخص
يف البنود غيرها من تكال العمالة والوقود وتكاليفتسعى شركات الطيران جاهدة الى تقليل 

 وتقترح هذه الوثيقة استعراض وترشيد كل هياكل .في األسواقالنشاط  لكي تبقى مستمرة الضخمة
طرق خدمات الحركة الجوية الواردة في خطط المالحة الجوية من جانب المجموعات االقليمية 

نها لكي يستفيد ممدد الطيران  امكانية تحقيق وفورات اضافية في دتنفيذ لتحديالتخطيط ولل
طلب هذه الوثيقة تنفيذ كل الطرق تو.  عمليا منافع مالية وبيئيةسيترتب عليه المنتفعون مما 

 وتحث الدول ،الجوية الواردة في خطط المالحة الجوية والتي تساهم الى تحقيق نظام أكثر كفاءة
 .جالمشاركة فعالة في أعمال المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ في هذا الماقامة لى ع

 .٣الفقرة في يرد العمومية االجراء المعروض على الجمعية 
 المراجع

Doc. 9426 ،دليل تخطيط خدمات الحركة الجوية 
Doc. 9833، تقرير المراجع الخارجي للحسابات 

  لمجموعة التخطيط والتنفيذ االقليمية ألفريقيا والمحيط الهندي الرابع عشراالجتماعتقرير 
Doc. 9828، لمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجويةتقرير ا 
Doc. 7300، اتفاقية الطيران المدني الدولي 

 مقدمة -١

أسعار الوقود من أسعار التكاليف مع عودة األعمال الى طبيعتها بعد العديد من األحداث فـي الماضـي    ترفع   ١-١
 قوم بعمليات دولية يتوقع أن تدفع يران التي ت  وان شركات الط  .   الدولي القريب والتي أثرت تأثيرا كبيرا على الطيران المدني       

.  ٢٠٠٣في عـام    بالمقارنة الى ما دفعته     على الوقود    باليين من الدوالرات األمريكية      ٨في السنة الحالية مبلغا يزيد بمقدار       
 . شركات الطيران جاهدة أن تقلل من تكاليف العمالة والوقود والتكاليف األخرى لكي تبقى في األسواقتحاولو
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تـوافر  من بين الخطوات التي يمكن أن تتخذها االيكاو لمساعدة شركائها في مجال الطيران لكي يستمروا هو         ٢-١
طلبـات متضـاربة   عدة ولكن نظرا ألن هناك .  االقالع والمقصدنقطتي ضمان الطرق الجوية األكثر اقتصادا للتكاليف بين    

 عديدين باالضافة الى االعتبارات السياسـية والبيئيـة واعتبـارات           على استخدام المجال الجوي من جانب منتفعين مختلفين       
يزيد من تكاليف الوقـود والصـيانة   ما  وهذا ،على أفضل الطرق الجوية اجراء رحالت جوية    عادة امكانية   ال تتوفر   ،  األمن

 .التي يتحملها المشغلون الجويون

ولة عن ضـمان التطـور المتواصـل      ؤا المجلس مس  تعتبر المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ التي أنشأه       ٣-١
 . وهي مهمة قد نفذت لغاية اآلن بنجاح كامل. والمتسق لخطط المالحة الجوية االقليمية ورصد وتعزيز تنفيذها

 علـى  ٤/١  في استنتاجه رقم)٣/١٠/٢٠٠٣ الى ٢٨/٩مونتريال (شدد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية    ٤-١
سجلت وقد الحظ المؤتمر أن المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ قد          .   المالحة الجوية بين األقاليم    الحاجة الى تنسيق نظم   

وقد لوحظ أن هذه     .  المبادرات العالمية   الحاالت قد عملت اقليميا لتعزيز      وفي بعض  (CNS/ATM)تقدما بارزا في تنفيذ نظم      
نافع ملحوظة بالنسبة لمقدمي خدمات الحركة الجويـة والمنتفعـين   الى ممجموعات االقليمية قد أدت الالمبادرات التي نسقتها   

 .بها

ـ            علماقد أخذ المؤتمر     ٥-١  االقليميـة   ات بأن هناك آلية قائمة للتخطيط االقليمي توفر االمكانية للـدول والمجموع
يـة ووفـورات عمليـة لمقـدمي     منافع حقيقبالتالي اتاحة  يمكن  السعة و للتخطيط والتنفيذ الحراز تقدم في اجراءاتها لتعزيز        

 .الخدمات والمنتفعين بها

 المناقشة -٢

ـ ميبه المكاتـب االقل الذي اضطلعت من بين األمثلة الممتازة العادة هيكلة الطرق الجوية والدور       ١-٢ ة لاليكـاو  ي
الطرق الجوية ما بين جنـوب وجنـوب        في اعتماد شبكة طرق جديدة تصل       تكمن  والمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ     

وقـد تـم   .  منافع كمية ملحوظة بفضل ريادة االيكاو    بالتالي   حققت   قدو (EMARSSH)با  وشرق األوسط وأور  الشرق آسيا و  
 فـي  ١وقد أدى ذلك عمليا الى تحقيق وفورات بنسـبة     .   دقيقة ٣٠با وأستراالزيا بحوالي    و الرحالت بين أور   دتقليل من مد  

 مليون دوالر أمريكي    ٥٥سنة وتقليل من تكاليف شركات الطيران بقيمة        ل مليون كلغ من الوقود با     ٢٢,٤قود أو   المائة من الو  
 .ذلك الى تأثير ايجابي على البيئةوقد أدى .  بالسنة

 الوفورات المحققة من خالل اعادة هيكلة الطرق الجوية هو انشاء الطرق العابرة لألقطاب              نمثل آخر جيد ع    ٢-٢
الروسي والكندي مع تحقيق منافع     اقليم آسيا مرورا بالمجال الجوي      الحركة الجوية بين شمال أمريكا و      بانسياب   محوالتي تس 

من تقارير المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ أن هناك العديد من الطرق في خطط المالحـة               ويتضح  .  اقتصادية وبيئية 
 مما يجبر المنتفعون أن يسلكوا الطرق الجوية التي ال تكون   ،  ها متسقة فيما بينها   لم تجعل التي  الجوية التي لم تنفذها الدول أو       

 .يئسالالوضع يتعذر تحمل مثل هذا في المستوى األفضل من ناحية األداء االقتصادي و

 بأكمل وجه، سيكون من الضـروري للمجموعـات االقليميـة           نلضمان أنه يتم االستفادة من موارد المنتفعي       ٣-٢
 مع األخـذ    ، وذلك أكبربتواتر  الجوية  الحركة   والتنفيذ بالتنسيق مع المنتفعين أن تستعرض الطرق الجوية لخدمات           للتخطيط

وفـي نفـس الوقـت، ينبغـي        . بعين االعتبار التكنولوجيات الجديدة ارضاء الحتياجات المنتفعين ولتحقيق وفورات اضافية         
 .مستوىأعلى قليمي قبل احالتها الى االيكاو لمعالجتها على قها على الصعيد االيتنسيتم للتغييرات المقترحة أن 
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كان للمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تحدد الطرق الجوية التي لم تنفذ بسبب غيـاب االرادة                 واذا ما  ٤-٢
نبغـي التـذكير   وي. االجـراء الفـوري المناسـب   العتماد عناية مجلس االيكاو  فينبغي لهذه المسألة أن تحال الى       ،السياسية

ى درجة ممكنة   ص من اتفاقية الطيران المدني الدولي التي تنص على أن الدول المتعاقدة يجب أن تتعاون لبلوغ أق                ٣٧ لمادةبا
فراد والطرق الجويـة والخـدمات   األمن التوحيد في األنظمة والقواعد القياسية واالجراءات والتنظيم فيما يتعلق بالطائرات و  

 .التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينهالميادين االمساعدة في جميع 

من خالل هيكـل أمثـل للطـرق        تحقيقه  طيران يمكن   تقليل لمدة   في اطار البيئة االقتصادية الحالية، ان أي        و ٥-٢
، يقتـرح أن تكلـف       ذلـك  ةومـع مراعـا   .  الحيوية المالية لطرق جوية محددة    لضمان  أهمية بالغة   بحد ذاته   الجوية يمثل   

مجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ استعراض كل الطرق الجوية الواردة في خطط المالحة الجوية على سبيل األولويـة                 ال
 .الطيرانمدد للسعي الى اقتراح مزيد من الوفورات في 

 الجراء المعروض على الجمعية العموميةا -٣

 :يليمعية العمومية أن تقوم بما ى من الججير ١-٣

أن تأخذ علما بالوفورات المالية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خالل اعتماد طرق جويـة جديـدة أو                   )أ
 .طرق جوية قائمةتعديل 

 أن يطلب الى المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيـذ تحديـد     ، على سبيل األولوية   ،تكلف المجلس أن   )ب
 . الطرق الجويةسبل تحقيق وفورات اضافية من خالل ترشيد هيكل

فعالة في أعمال مجموعات العمل االقليمية للتخطيط       المشاركة  الدول على ال  تكلف المجلس أن يحث     أن   )ج
 .والتنفيذ بهدف ترشيد الطرق الجوية

الطرق الجوية بكاملها الواردة في خطط المالحة الجويـة         تكلف المجلس أن يحث الدول على تنفيذ        أن   )د
 .ظام أكثر كفاءةنفي تحقيق التي تساهم و

 ـ انتهـى ـ


