
A35-WP/1291 
P/19 
10/09/04 

Assembly35/WPs/A.35.WP.129.P19.AR/IZ-VY )صفحات٣ ( 

  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

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

 نحو تنفيذ الفضاء األوروبي الموحد

 )٢قبل هولندا بالنيابة عن المجموعة األوروبية ودولها األعضاءمقدمة من (

 ملخص
 وبغيـة تحسـين     ٢٠٢٠د السبيل للتضاعف المتوقع في الحركة الجوية بحلول عام          تمهيبغية  

 ".الفضاء األوروبي الموحد"تنفيذ مبادرة المفوضية األوروبية اقترحت  ،سالمة الحركة الجوية
 الفضاء األوروبي الموحد في أوائل    اتفاق  تشمل  المفوضية مجموعة من أربعة لوائح     واعتمدت
 . مجموعة من تدابير التنفيذعبرسيما وال وروبية اآلن لتطبيقهالهيئة األوتستعد .  هذا العام

وستتناول هذه الورقة موضوع كيفية التحرك ازاء تنفيذ الفضاء األوروبي الموحـد وكيفيـة              
بط االتصال مـع  ة المقاييس التنظيمية المطلوبة لضهيهذه الممارسة بقواعد االيكاو وما اتصال  
 .االيكاو

تقدم المحرز فـي عمليـة      مية الخامسة والثالثون مدعوة الى االحاطة علما بال       والجمعية العمو 
 الى وثـائق    تحويلها من أجل     ذلك  الحاجة بير المالئمة لدعمها حيثما تقتضي    تخاذ التدا التنفيذ وا 

 .االيكاو واستخدامها إن أمكن في جوانب مماثلة في العالم
 
 مقدمة -١

 جوية منخفضة التكلفة من عدد رحالت الطيران ووجهاته التي           وظهور خطوط  زاد تحرير قطاع النقل الجوي     ١-١
 والتنظـيم  بين السوق الداخليـة  انعدام التوافقن النمو المتعزز للنقل الجوي في التسعينات    وبي.  قدم الى ركاب النقل الجوي    تُ

                                            

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

يا، الجمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، السويد والمملكة المجر، آيرلندا، ايطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، اسبان    
 .المتحدة
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 التـاريخي   سا مما يعكس التطور   وتشهد الشبكة تجزءا ملمو   .   للشبكة األوروبية لنظم رقابة الحركة الجوية الوطنية       التقليدي
 .لرقابة الحركة الجوية

يشـكل  و.   من حيث التكلفـة    وينجم عن هذا التجزء زيادة في الزحام والتأخير وانخفاض في نجاعة الطيران            ٢-١
ـ  عراقيل حقيق٢٠٢٠االستخدام غير الناجع للفضاء الجوي وتضاعف الحركة الجوية المتوقع بحلول عام    لنمـو  بالنسـبة ل ة ي

 .دي والتنافس الدولي لنظام النقل الجوي األوروبياالقتصا

 الحاجة الى فضاء أوروبي موحد -٢

 الفضاء   مبادرة الذي نجمت عنه  السبب األساسي    النظام األوروبي     الذي يشوب  تجزءال تقليلتعتبر الحاجة الى     ١-٢
 الطيـران المـدني     وقد أنشئت مجموعة رفيعة المستوى ضمت سـلطات       .  ٢٠٠٠هلت في عام    األوروبي الموحد التي استُ   

لجوانب التنظيمية والمؤسسية والفنية في ادارة الحركة الجوية في         بالنسبة ل ورقابة الحركة الجوية العسكرية لوضع نهج جديد        
 .أوروبا

 مجموعة شاملة من التدابير التشريعية والتعاونية لتنفيـذ  ٢٠٠١واقترحت المفوضية األوروبية في أكتوبر عام   ٢-٢
 االتحـاد    منطقة رقابـة   وتستند هذه التشريعات الى القواعد القياسية الدولية القائمة لاليكاو وفي         .  وحدالفضاء األوروبي الم  

 .الحركة الجوية ومفاهيمها التشغيليةادارة  تولذلك فانها ستكون متسقة مع التطور العالمي واالقليمي لسياسا.  األوروبي

مة وانشاء قدرات اضافية وزيـادة النجاعـة االجماليـة          ويرمى الهدف األخير لهذه المبادرة الى تحسين السال        ٣-٢
 .وبا الحركة الجوية في أور ادارةلشبكة

 : المقترحات التشريعية الشروط لما يليوضعتوبغية تحقيق هذا الهدف 
 . الحركة الجوية ادارةتحسين العملية االدارية والتنظيمية في مجال صنع القرارات وتنفيذها في •

الموجهة نحـو  حركة الجوية وضمان أن هذه الشبكة تستند الى توفير الخدمات        الدارة ال   وتكامال ةكفاء شبكة أكثر    انجاز •
 . الطلباتتنفيذ

 أهداف الفضاء األوروبي الموحد -٣

 مجموعة التشريعات التي جرى االتفاق عليها بين البرلمان األوروبي والمجلس السبيل لتنفيـذ القواعـد      مهدت ١-٣
وروبـي  ويمثل هذا الحدث خطوة كبرى في تكامل نظام النقـل الجـوي األ            .  وروبي الموحد واللوائح التي تحكم الفضاء األ    
 . الجوية من التحركات الجوية في الفضاءاتوسيمهد السبيل لتخصيص مزيد

مثيالتها في العـالم    ل أكثر الخدمات أمنا بالنسبة   تعتبر مراقبة الحركة الجوية في أوروبا من        .  تحسين السالمة  ٢-٣
 .وضع نهج ملزم يتسم بالمزيد من االنتظاميجب  واستجابة الى تنامي الحركة .  فيهاولكنها تحتاج الى التنسيق مع كل دولة

 وتتباين  . تنظم اليوم كل دولة مراقبة الحركة الدولية فوق أراضيها        و.   في مراقبة الحركة الجوية    التجزءتقليل   ٣-٣
 . على تدفق الحركة الجوية وانتظامهاعدم اتساق األمر الذي يؤثريبات التنظيمية الترت وينجم عن القواعد

 قطـاع وضـع  وتنظيم ورقابة الحركـة الجويـة    والمشاركة بين القطاع العسكري في     ضمان التعاون الوثيق   ٤-٣
 .القواعد
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 نحو تنفيذ الفضاء األوروبي الموحد -٤

ق الفضاء األوروبي الموحد بتنظـيم واسـتخدام المجـال       تتصل العديد من التدابير التي ينبغي اتباعها في سيا         ١-٤
 : وخاصة فيما يتعلق بما يليالمنظمةاطار واالتساق مع ضمان دعم االيكاو األمر الذي يقتضي الجوي 

 .ات الطيران األوروبيةمعلومل االقليم األعلى ٣انشاء •

 . بهاانشاء وحدات المجال الجوي التشغيلية والمبادئ العامة المشتركة المتصلة •

 .وضع قواعد بشأن االستخدام المرن للمجال الجوي •

 .وضع قواعد بشأن تصنيف المجال الجوي •

 ).تصميم المسار والقطاع(وضع قواعد بشأن تصميم المجال الجوي  •

 .وضع قواعد بشأن ادارة تدفق الحركة الجوية •

 الرقابة األوروبيـة    ستصوغ هيئة سية التي   قواعد ملزمة ومواد ذات صلة كالقواعد القيا       تلك المهام    في العديد من  ستوضع  و
 . على والية من المفوضية األوروبيةبناءمعظمها 

هذه الوحدات  ستقوم   و.  القاعدة الى القمة  من  الصعود  نهج  من خالل   وحدات المجال الجوي التشغيلية     ستنشأ   ٢-٤
ل الجوي بغض النظر عـن الحـدود         ضمان مزيد من االدارة المتكاملة للمجا      ضرورةعلى المتطلبات التشغيلية التي تعكس      

 .القائمة

واذا .   بالمجاالت الجوية لكل منها    المتعلقةعملية  ال خدمات المالحة الجوية     وستستهل الدول األعضاء ومجهزو    ٣-٤
 نزاع بين الدول األعضاء بشأن هذه المجاالت فيمكنها أن تستشير لجنة الفضاء الموحد من أجل الحصـول علـى                    حدثما  

 . بالحسبان في محاوالتها للتوصل الى حلاأخذهمشورة ينبغي 

  الجمعيةاجراء -٥

 : ما يليأن تتخذتهيب المفوضية األوروبية ودولها األعضاء بالجمعية العمومية  ١-٥

 .تنفيذ الفضاء األوروبي الموحدالرامية الى أن تحيط علما بنية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  )أ 
 الفضاء األوروبي الموحـد  تأييد تقديم الرامية الى ات الضروريةتخاذ الخطوأن تدعو مجلس االيكاو الى ا     )ب 

 . المناطق الحدوديةمعتكامل هذا التنفيذ ل الالزمةوللترويج للتدابير 

 . تنفيذها في أقاليم أخرى مماثلة في العالمبغية هذه المبادرة للنظر فيدعوة االيكاو  )ج 

 — انتهى —

                                            

يرجى االحاطة علما بأن بعض االتفاقات عبر الوطنية قائمة فعال كاتفاق الرقابة األوروبية التي يضطلع بموجبها مركز ماستريخت بخـدمات              ٣
ندا وأجزاء من ألمانيا بينما ال تزال اتفاقات عبر وطنية مماثلة قيد رقابة الحركة الجوية في المجال الجوي األعلى في بلجيكا ولوكسمبورغ وهول

االعداد كاتفاق خدمات الحركة الجوية في وسط أوروبا التي تشمل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجمهورية التشيكية وهنغاريا وايطاليا    
 .العليا التي تشمل الدانمرك والسويد ويحتمل أن تضم أيضا فنلندا والنرويجوالجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا ومركز رقابة المنطقة الشمالية 


