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 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية
 اللجنة التنفيذية

  الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦ رقم البند

 سياسة ادارة المجال الجوي في استراليا

 )وثيقة مقدمة من استراليا(

 ملخص
 الذي أصدرته مؤخراعلما بالقرار هذه الوثيقة الحاطة الجمعية العمومية 

التي تقدم باعفاء هيئة الخدمات الجوية االسترالية  لحكومة االستراليةا
هذه  تدخل من وظيفة ادارة المجال الجوي، كيخدمات المالحة الجوية 

 .المهمة ضمن اختصاصات وزير النقل المباشرة

 مقدمة -١

 فقد أوكلت مهمة  .ة الدارة المجال الجوي االسترالي ترتيبات جديد١/٤/٢٠٠٤أعلنت حكومة استراليا في  ١-١
خدمات المالحة توفير ب وهي الهيئة المعنية ، الهيئة االسترالية للخدمات الجويةاي كانت تؤديهتلمجال الجوي، الايم تنظ

سياسة االقليمية التي سوف تصبح المحفل الوحيد لصياغة ، الى وزارة النقل والخدمات ١٩٩٥منذ عام الجوية في استراليا 
 .ونظم المجال الجوي المدني وادارته

هيئة  مثل ،بالنسبة لمقدم خدمات تجارية من القطاع الخاص حكومة استراليا الى أنه من غير المناسب توصلت ٢-١
التي يتخذها بشأن اختيار الطرق الجوية  القرارات قد تؤثر أن يكون لها دور تنظيمي، خاصة عندما ،الخدمات الجوية

وعند انشاء سلطة المجال .  نتفعون من المجال الجويوتصنيف المجال الجوي بشكل كبير على التكاليف التي يتحملها الم
الجوي في وزارة النقل فان ذلك سوف يؤدي الى استكمال الفصل التام للوظائف التنظيمية عن األنشطة التشغيلية التي بدأت 

 .١٩٩٥هيئة الخدمات الجوية وهيئة سالمة الطيران المدني وهي المسؤولة عن سالمة الطيران في استراليا عام بانشاء 
وظيفة تنظيم المجال الجوي وهي توضيح دور هيئة الخدمات الجوية وتوجد ميزة اضافية العادة تخصيص  ٣-١

 . عالميعلى مستوى مالحة جوية والسماح لها بالتركيز بشكل أوضح على وظيفتها الرئيسية وهي توفير خدمات

 سلطة المجال الجوي -٢
المتسم بالسالمة والكفاءة للمجال الجوي في سياق خطة سوف تركز سلطة المجال الجوي على االستخدام  ١-٢

 وسوف تطبق لتحديد   وهذه الخطة للسالمة في طور االستكمال.تنظيمية للسالمة وضعتها هيئة سالمة الطيران المدني
 .للنقل الحالي للوظيفة التنظيمية من الخدمات الجويةالجدول الزمني 
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سوف تكون الوظيفة الرئيسية لهذه السلطة هي اعتماد وادارة خطة الدارة المجال الجوي، توضع باستشارة  ٢-٢
وأدى قطاع صناعة الطيران االسترالي خطة استراتيجية تطلعية الدارة .  المنتفعين من المجال الجوي والمعنيين اآلخرين

 .ركة الجوية، بالعمل مع هيئة استشارية مستقلة، من شأنها أن تشكل أساس خطة ادارة المجال الجويالح

 ويساعد الموظفون العسكريونعسكريين، ومدنيين من ينوى أن يحقق تعاون وثيق بين مديري المجال الجوي  ٣-٢
 .سلطة المجال الجوي لتشجيع تطوير ادارة متكاملة للمجال الجوي المدني والعسكري

 األثر المالي لالجراء المعروض -٣

 .بدون ١-٣

  الجمعية العموميةاالجراء المعروض على -٤

 .لالحاطة علما بترتيبات اصالح المجال الجوي االستراليمدعوة الجمعية العمومية  ١-٤

  ـانتهـىـ 


