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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  ١ األخرىويةمسائل المالحة الج :٣٧البند 

  تشغيل وتحديث هيكل الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي

  )التحاد الروسيمقدمة من ا(

  الملخص التنفيذي
استخدام الطرق الجوية  "١٣-٣٣لقرار تشمل ورقة العمل هذه اقتراحات بخصوص إضافة فقرة جديدة إلى منطوق ا

تحديث هيكل ، بخصوص دور المجلس في تنظيم األنشطة بين اإلقليمية المتعلقة بتشغيل و"العابرة للقطب الشمالي
  .ق الجوية العابرة للقطب الشماليالطر

مل هذه إلى  من ورقة الع٣مدعوة إلى النظر في إضافة النص المقترح في القسم  الجمعية العمومية :اإلجراء
   .١٣- ٣٣ القرار

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  تعزيز كفاءة عمليات الطيران –الكفاءة :  D االستراتيجي هذه بالهدفورقة العمل تتعلق 

  .جدتوال   :الماليةاآلثار 
 Doc 9848, Assembly Resolutions in Force (as of 8 October 2004)  :المراجع

Doc 9750, Global Air Navigation Plan for CNS/ATM Systems 

                                                             
 . الورقة باللغتين االنجليزية والروسيةي االتحاد الروسي نسختقدم ١
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 المقدمة - ١

مع إعالن سلطات الطيران في االتحاد الروسي بشأن تنفيذ نظام طرق جوية عابرة للقطب الشمالي، اعتبـارا              ١- ١
العالمي للخدمات  نظام  ال، تعبر مياه المحيط القطبي الشمالي، تم إنشاء هيكل طرق جوية جديد تماما ضمن               ١/٢/٢٠٠١من  

 .المحيط الهادئوجنوب شرق آسيا إقليم و القارة األمريكية الشمالية ين ب، يربطالجوية

المعنية والمنظمات الدولية ضمن إطـار      الدول المتعاقدة   وكان إنشاء ذلك الهيكل نتيجة لجهود مشتركة بذلتها          ٢- ١
ـ    بالطرق الجوية العابرة آلسيا وسيبيريا و      ة المعني ة المستوى غير الرسمي   ةرفيع ة التوجيهي المجموعة  ةالقطب الشمالي التابع
 .االيكاو رئيس مجلس اي يرأسهتالولاليكاو، 

، بأن تنفيذ هيكل الطرق الجوية هذا ٢٠٠١لاليكاو، في سنة  للجمعية العمومية   وأقرت الدورة الثالثة والثالثون      ٣- ١
بخصوص حمايـة    أهمية استثنائية ينطوي على منافع بيئية هامة         وباستعمال طرق جوية عابرة للقطب الشمالي هو حدث ذ        

حيث أنه يخفض بصورة جوهرية مدة الطيران بين المقاصـد فـي   يئة ومزايا اقتصادية مهمة للركاب وشركات الطيران       الب
 .  أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئاليمقأ

ذي طلب من   ، ال "استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي      "١٣-٣٣القرار  الجمعية العمومية   واعتمدت   ٤- ١
 الجديد باستخدام الطـرق الجويـة   يةالمجلس، وهو الجهة المسؤولة عن اإلرشاد العام أثناء إنشاء هيكل الطرق الجوية الدول 

مالئمة لتعبئة موارد الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية        اتخاذ إجراءات   " بين عدة أمور    العابرة للقطب الشمالي،    
 ".يكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشماليلتكفل التطوير الدينام

 المناقشة - ٢

 نتائج تنفيذ هيكل الطرق الجوية الدولي باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي على الحاجـة                دلت ١- ٢
الحركـة الجويـة    طب الشمالي وتحديث نظـم إدارة       وير وتعزيز خصائص الطرق الجوية العابرة للق      المتزايدة أبدا إلى تط   

 .ةجويتلك الطرق الالمسؤولة عن 

، ٢٠٠١ الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي فـي سـنة  منذ تنفيذ هيكل الطرق الجوية الدولية باستعمال        ٢- ٢
  ويمثـل  .حصل نمو سريع ومطرد في عدد الرحالت الجوية المنفذة فوق القطب الشمالي وفي المجال الجـوي الروسـي                 

 . الجدول التالي إجمالي العدد السنوي للرحالت الجوية العابرة للقطب الشمالي فوق االتحاد الروسي

 . رحلة جوية٨٨٣ – ٢٠٠٣في سنة   )أ 

 . رحلة جوية٢ ٠٥٣ –٢٠٠٤في سنة   )ب 

  رحلة جوية٣ ٧٣١ –٢٠٠٥في سنة   )ج 

 . رحلة جوية٥ ٣٠٨ –٢٠٠٦في سنة   )د 

 ١ ٤٤٧ونفذت  . ٢٠٠٧جوية أثناء األشهر األربعة األولى من السنة الحالية          رحلة   ١ ٩١٣ونفذت على تلك الطرق الجوية      
 .٢٠٠٦رحلة جوية أثناء الفترة ذاتها في سنة 

زيادة تعزيز تهيئة الطـرق الجويـة العـابرة         هادفة إلى   لاوتنفذ في االتحاد الروسي مجموعة من التدابير         ٣- ٢
والقطـب  ،  ٢–والقطب الـشمالي  ،  ١–القطب الشمالي : دة حاليا ففضال عن الطرق الجوية األربعة الموجو     .  للقطب الشمالي 

 علـى   ٧/٦/٢٠٠٧، تم فتح أربعة طرق جوية عابرة للقطب الشمالي للعمليات الجوية منذ             ٤–والقطب الشمالي ،  ٣–الشمالي
ومـن  .  ، وبذا يبلغ عدد الطرق الجوية ستة      ٢٠٠٧ بحلول نهاية سنة     آخرف طريق جوي    وسيضا.  G226 ق الجوي يالطر

 الطـريقين الجـويين   عـن  ، فضال٣- والقطب الشمالي٢-قاط تحويل تربط الطريقين الجويين القطب الشماليلمزمع فتح ن ا



A36-WP/144 - 3 - 
TE/33 

 ويرد في المرفق بهذه الورقة هيكل الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي ضـمن     . ٤- والقطب الشمالي  ٣-القطب الشمالي 
 .المجال الجوي لالتحاد الروسي

 حاجـة   وجـود الخبرة المكتسبة من تشغيل الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي          وفضال عن ذلك، تؤكد      ٤- ٢
ق تطوير وتعزيز سمات الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي، وتطوير بنية أساسـية،             يتنستتولى مهمة   متزايدة أبدا آللية    

مجتمـع  في عضاء األدول الالمسؤولة عن تلك الطرق على أساس جهود مشتركة تبذلها        الحركة الجوية   وتحديث نظم إدارة    
 .العالميالطيران 

والخروج من المجال الجوي إلى إلغـاء القيـود         /إلىلدخول  لسوف يؤدي إنشاء نوافذ زمنية      ومثال ذلك،    ٥- ٢
سعة الطرق الجوية العـابرة للقطـب        وبالتالي يؤدي إلى مضاعفة      ،الحالية على السعة لمركز مراقبة المنطقة في انكوراج       
خـروج  /وهناك مثال آخر، هو أن الصين قد تنشئ نقـاط دخـول           .  الشمالي الموجودة في المجال الجوي لالتحاد الروسي      

  .الحركة الجويةفي  المتزايد باستمرارتدفق الإضافية جديدة وتنظم طرقا جوية منفصلة بغرض الوفاء بمتطلبات 

الحركـة   عن الفضاء الجوي عبـر اإلقلـيم وإدارة          ة المسؤول ةالجديد ةتوجيهي ال لمجموعةاويجب أن تفي     ٦- ٢
شـمال  /في إطار األنشطة المشتركة لمكاتـب االيكـاو اإلقليميـة ألوروبـا           ة  السنهذه  في   ئتي أنش ت، ال )تراساس (الجوية

ختصاص مجموعة تراسـاس  وتشمل حدود ا.  الكاريبي/أمريكا الوسطى/يةالمحيط الهادئ، وأمريكا الشمال /، وآسيا األطلنطي
والعـابرة  والتي تقطعه، والعابرة لـسيبيريا،  األنشطة المتعلقة بتشغيل أجزاء الطرق الجوية الدولية العابرة للقطب الشمالي،    

 . في المجال الجوي العابر لألقاليمالحركة الجوية آلسيا، وتحديث نظم إدارة 

ـ ة المستوى غير الرسمية رفيعة التوجيهيمجموعةلاها  تللنتائج التي حقق  وفي ضوء األهمية االستثنائية      ٧- ٢  ة المعني
 اي رصد مجلس االيكـاو أنـشطته      ت، وال ٢٠٠١-١٩٩٨بالطرق الجوية العابرة آلسيا وسيبيريا والقطب الشمالي في الفترة          

ة  عنـد تنظـيم أنـشط      ةالمذكور ة التوجيهي  المجموعة  النظر في تجربة   وجوبافتراض  ينبغي  على أعلى المستويات، فإنه     
 أحد أشكال تنظيم    ا، بوصفه  آنفا ة المستوى المذكور  ةرفيع ةالتوجيهيمجموعة  لل ة المستوى، المشابه  ة تراساس رفيع  مجموعة
  .المنطقةهذه بين األقاليم في األنشطة 

 االقتراحات - ٣

  من٣ بعد الفقرة ٤، يقترح إدراج فقرة جديدة برقم       ٢في ضوء المعلومات العامة المطروحة أعاله في القسم          ١- ٣
 :، تنص على ما يلي"لقطب الشمالياستخدام الطرق الجوية العابرة ل"، ١٣-٣٣منطوق القرار 

  : الجمعية العموميةإن ف" 
 ... 

الحفاظ على دوره التنسيقي ومبادراته لتنظيم األنشطة بين اإلقليمية          من المجلس    تطلب  -٤
لطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي     المتعلقة بتشغيل هيكل الطرق الجوية العابرة لألقاليم باستخدام ا        

وتحديث نظم إدارة الحركة الجوية المسؤولة عن تلك الطرق الجوية في المجـال الجـوي العـابر                 
  .لألقاليم

— — — — — — — — — 
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  المرفق
  استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي  : ١٣-٣٣قرار ال

  
االيكاو للربط بين قارة أمريكـا الـشمالية   إطار  الشمالي قد أنشئ في هيكل الطرق الجوية الجديدة فوق القطب     لما كان   

  ،المحيط الهادئوإقليم وجنوب شرق آسيا 
. . .   

  : فإن الجمعية العمومية
الهيكل الجديد للخطوط الجوية الدولية     إطار   أنه من الضروري، للدول التي تقدم خدمات الحركة الجوية في            تعلن  -١

المنـسق لزيـادة      العابرة للقطب الشمالي، أن تبذل ما في وسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطـيط              باستخدام الطرق الجوية  
  .الطاقة االستيعابية لهذا الهيكل، وذلك بغية حصاد أقصى منافع ممكنة من تنفيذ الطرق الجوية العابرة للمنطقة القطبية

لمنظمات الدولية والمؤسـسات الماليـة لتكفـل        مالئمة لتعبئة موارد الدول وا    إجراءات   من المجلس اتخاذ     تطلب  -٢
  .التطوير الديناميكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي

من المجلس أن يرصد تطور هيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجويـة العـابرة                 تطلب    -٣
  .سهاب توصيات تتعلق بتشغيل وتطوير هذا الهيكل عند الضرورةإكأولوية وأن يصدر بللقطب الشمالي 

تطلب من المجلس الحفاظ على دوره التنسيقي ومبادراته لتنظيم األنشطة بين اإلقليمية المتعلقة بتـشغيل هيكـل                   -٤
يث نظم إدارة الحركة الجوية المـسؤولة       الطرق الجوية العابرة لألقاليم باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي وتحد          

  .عن تلك الطرق الجوية في المجال الجوي العابر لألقاليم
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  ٤ و٣ و٢ و١-القطب الشمالي ،الطرق الجوية القائمة 
 G226الطريق الجوي الذي افتتح حديثا  
 الطرق الجوية والتحويالت المزمع فتحها 

 الشمالي ضمن المجال الجوي لالتحاد الروسيهيكل الطرق الجوية العابرة للقطب 

  — انتهى —




