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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 ١ ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية لألعوام  :٧  رقمالبند

  متطلباتتنفيذ: األجهزة المتقدمة لتوجيه التحركات على األرض
 الرقابة للمطارات األوروبيةالرصد و

 )٢بالنيابة عن المجموعة األوروبية ودولها األعضاءهولندا مقدمة من وثيقة (

 ملخص
اتخذت المفوضية األوروبية خطوات ضرورية للشروع بتنفيذ مبـادرة الفضـاء األوروبـي             

.  مزيد من النجاعة والتنسيق في نظام النقـل الجـوي فـي أوروبـا             سيسفر عن   الموحد مما   
ن له أثرا كبيـرا     ئرات مما سيكو  وسيؤدي ذلك الى زيادة في التحركات الجوية وحركات الطا        

 . في أوروبا الموجودةمطاراتالهياكل على 
وسـيلة أكثـر   توسيع البنية األساسية للمطارات يمكن ايجاد حل آخر عبر  وبدال من استهداف    

 . القائمة وتنفيذ نظم االستخبارات ومفاهيمهاالبنية األساسيةنجاعة الستخدام 
برامج سـالمة   "الجوية الذي عقد مؤخرا توصية بشأن       واعتمد المؤتمر الحادي عشر للمالحة      

األجهـزة  تأخذ باالعتبار األجزاء المتعلقة بدليل االيكاو بشـأن         "بالنسبة للدول حتى    " المدارج
د والرقابة عنـد تنفيـذ تلـك     المتصلة بوظائف الرص المتقدمة لتوجيه التحركات على األرض    

 ".المطاراتالنظم في 
  حيز األداء الواردة في دليل االيكاو الى     و التشغيل  متطلبات ية ترجمة وستتناول هذه الوثيقة كيف   

 .وظائف الرصد والرقابة في المطاراتتنفيذ 
والجمعية العمومية الخامسة والثالثون مدعوة الى االحاطة علما بالتقدم المحرز فـي عمليـة              

 نقلهـا الـى   بغيـة  التنفيذ والى اتخاذ تدابير مالئمة من أجل دعمها حيثما تقتضي الحاجة ذلك      
 .وثائق االيكاو

                                            

 .ألوروبيةالنسخ االنجليزية والفرنسية واالسبانية مقدمة من الجماعة ا  ١
النمسا، بلجيكا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيـا، اليونـان،             : تتضمن الجماعة األوروبية الدول التالية      ٢

فاكية، سلوفينيا، السويد والمملكة المجر، آيرلندا، ايطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، اسبانيا، الجمهورية السلو    
 .المتحدة
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 مقدمة -١

لـوائح  القواعد و ال الى تنفيذ    السبيل مجموعة التشريعات المتفق عليها بين البرلمان األوروبي والمجلس          مهدت ١-١
امة في تكامل نظام النقل الجوي األوروبـي        ويمثل هذا الحدث خطوة ه    .   أوروبا  في الموحد األوروبي   الفضاءتحكم  س التي

 . الجويةمزيد من التحركات للطائرات في الفضاءاتال سيؤدي الى تمهيد السبيل لتخصيص األمر الذي

حركـات  المتوقع للمزيـد مـن      لطلب  ل  ضرورية بغية التصدي   ي المطارات ف الطائرات    عدد زيادةوستكون   ٢-١
 لـيس    حتـى   ولكنه توسيع المطارات القائمة يتطلب تخطيطا طويل المدى      حتى  بيد أن انشاء مطارات جديدة أو       .  طائراتال

 . فعال على البيئة المحليةالموجود الشديد هاتأثير بسبب  في أماكن عديدةممكنا

 عمليات المطارات اليوم -٢

التوسيع أمرا حاسـما األمـر    يشكل تصدق هذه الحالة خصوصا على المطارات كبيرة ومتوسطة الحجم حيث    ١-٢
البنيـة   السـتخدام    طريقـة سـليمة     في الوقت ذاته   منمما سيض سيقتضي القدرة على العمل في كل الظروف الجوية         الذي  

 . القائمةاألساسية

 معظم المطارات كبيرة ومتوسطة الحجم بانشاء نظم تقوم على المتطلبات           شرعتوفي غياب لوائح مشتركة،      ٢-٢
 .فضي الى أنواع مختلفة من العمليات ومن مستويات السالمةمما قد يالمحددة محليا 

 تدني الحركة الجوية أو في الظـروف الجويـة   حاالت في ا كبيرا تأثيرالحتماالتالحاالت واسعة ا  لتلك وليس ٣-٢
 للتشـغيل  ة غيـر سـليم  طريقةالظروف الجوية السيئة أو في حاالت الحركة الجوية الشديدة قد تفضي الى     في  الجيدة ولكن   

 .سيما في المراكز الكبرىحدوث الزحام الفضال عن 

 الى قاسم مشترك أدنى بشأن المستوى التشغيلي للسالمة في كل الظروف الجوية بغية ضـمان                ضرورةوثمة   ٤-٢
طريقة التشغيل السليمة والعادلة شريطة وجود ظروف مماثلة بالنسبة للطيارين في مختلف المطارات عند تقديم الدعم الثابت                 

 . به المراقبونيضطلعللعمل الذي 

  ومفهوم نظام المراقبة على األرضاألجهزة المتقدمة لتوجيه التحركات -٣

 أسـاس لتباينات عند اعتماد الدليل الجديد لاليكاو بوصفه    تلك ا يمكن العثور على حل متسق في عموم أوروبا ل         ١-٣
 .تنفيذ نظم الرصد والرقابة لدعم عمل المراقبين

 .تدعم المراقبين في عملهمس الدليل يتطلب وضع اجراءات مخصصة تنفيذ متطلباتبيد أن  ٢-٣

األجهزة المتقدمـة    مفهوم   تجلى أن  في أوروبا والواليات المتحدة على السواء،        التجاربد فترة طويلة من     وبع ٣-٣
 .تنفيذهل دعما مالئما المتاحة توفر التكنولوجيا إذ صالح للتنفيذ فيما يتعلق بالرصد والرقابة لتوجيه التحركات على األرض

 قليم األوروبياالجراءات المطلوبة العتماد دليل االيكاو في اال -٤

بينما وصل مفهوم المتطلبات التشغيلية الواسعة الى مرحلة النضج الكاملة فان الخصائص التشغيلية المطلوبـة            ١-٤
 .استخدام تلك النظمتأييد  بغية السالمةذيب والتقييم بالنسبة لحاالت ال تزال بحاجة الى مزيد من التشالستثمار مزايا المفهوم 
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الشـبكة   عبـر دوات  ضال عن تنفيـذ أ    لبحث والتطوير ف   أدوات المفهوم ل   استخدامبالمفوضية األوروبية   تدعم   ٢-٤
 . الرامية الى تقييم تلك الخصائص التشغيليةاالجراءات، )TEN-T(األوروبية للنقل 

لشروع في وضع لوائح ذات صـلة مـن أجـل           لمناسبة  ال بد من اتخاذ خطوات      وباستكمال تلك االختبارات     ٣-٤
 .المجموعة األوروبيةتطبيقها في عموم مطارات 

  الجمعيةاجراء -٥

 :الى القيام بما يليالجمعية العمومية تدعو المجموعة األوروبية ودولها األعضاء  ١-٥

 بشـأن   مجموعة األوروبية في أن توصي باستخدام دليل االيكاو       حاطة علما بنية الدول األعضاء في ال      اال •
 .توجيه التحركات على األرضاألجهزة المتقدمة ل

االيكاو الى تشجيع استخدام الدليل من أجل تنفيذ الخصائص التشـغيلية للرصـد والمراقبـة    دعوة مجلس    •
تثـال  ودعم الخطوات الضرورية الدراج استخدام الدليل في الممارسات الموصى بها واالشراف على االم 

 .للوثائق الراهنة

 — انتهى —


