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  لعالمي إلدارة الحركة الجوية القائم على األداءالتطور المستمر للنظام ا  : من جدول األعمال٣١ البند

المجلس والمتضمنة معلومات عن التقـدم الـذي حققتـه    قدمها  التي   A36-WP/17عرض أمين اللجنة ورقة العمل        ١:٣١
ومن تلك المعلومات قبـول المجلـس       . قائم على األداء  العالمي إلدارة الحركة الجوية     النظام  الاإليكاو صوب تخطيط وتنفيذ     

مجموعتها المؤلفة من ثالث وعشرين من مبـادرات الخطـة       ب) 9750الوثيقة  (لتعديل الثاني لخطة المالحة  الجوية العالمية        ل
عالمي إلدارة الحركة الجويـة فـي       النظام  الالعالمية؛ ووضع مادة توجيهية بشأن شروط إدارة الحركة الجوية الالزمة لتنفيذ            

؛ ووضع الجزء األول من الدليل المتعلق بـاألداء  )9882الوثيقة (ة الحركة الجوية دليل عن متطلبات نظام إدار مشروع  شكل  
تضمن يي ذ والالقائم على األداءإلى النظام التوجيهية لالنتقال  المبادئ  المعنون)9883الوثيقة (العالمي لنظام المالحة الجوية 

 الحركة الجوية؛ واستضافة الندوة العالمية المعنية بـأداء نظـام           عالمي إلدارة النظام  ال الالزمة لتنفيذ    يةستراتيجيات االنتقال اال
  .٢٠٠٧مارس  ٣٠ إلى ٢٦مونتريال من  في المالحة الجوية

وأعربت اللجنة عن ارتياحها للجهود الجارية؛ ووافقت على أن التشغيل المتجانس والمواءمة واالتساق فـي              ٢:٣١
وحثت اللجنة المجلس   . ينبغي لإليكاو أن تواصل القيام بدور قيادي فيها       ومة  النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية مسائل حاس      

إزاء وضع وتنفيذ النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية القائم على   مشترك  على مواصلة جهوده الرامية إلى كفالة اتباع  نهج          
  .ليس مقدمي خدمات المالحة الجوية فحسباألداء، مشددة على أن إطار األداء يشمل مجتمع إدارة الحركة الجوية بأسره و

 التي أعدها المجلس والتي تبين الحاجة إلـى كفالـة انتقـال    A36-WP/29وعرض أمين اللجنة ورقة العمل      ٣:٣١
وعرضت الورقة مقترحات موجهة إلى الدول المتعاقدة واإليكاو وسـائر         . متجانس عالميا صوب المالحة القائمة على األداء      

 .لكي تنظر في تطبيق المالحة القائمة على األداءالجهات المعنية 

لمالحـة  ل  عـشر  مؤتمر الحادي الوالحظت اللجنة أن مفهوم المالحة القائمة على األداء قد استُحدث نتيجة              ٤:٣١
الذي أوصى بأن تقوم اإليكاو على وجه االستعجال بمعالجة المـسائل          ) ٢٠٠٣أكتوبر   ٣إلى  سبتمبر   ٢٢مونتريال،  (الجوية  

 . رتبطة بتنفيذ األداء المالحي المطلوب والمالحة المنطقيةالم

 بوصفه الوسـيلة الوحيـدة   وُأثيرت مسألة تتعلق بكون بعض الدول ال تستخدم النظام العالمي لتحديد الموقع      ٥:٣١
ة القائمة علـى    وفي هذا السياق، لوحظ أن المالح     . أن يكون النظام مالئما لوسائل المالحة األخرى      بالتالي  ينبغي  و،  للمالحة

األداء ال تعتمد على النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية فحسب، وبالتالي فإن هذه المسألة المحددة لن تعرقـل تنفيـذ                    
 .المالحة القائمة على األداء

وأقرت اللجنة بضرورة رصد التقدم في تنفيذ المالحة القائمة على األداء في الدول واألقـاليم وتخـصيص                   ٦:٣١
وتم التشديد أيضا على أن التنفيذ الناجح يقتضي أن تستحدث اإليكاو المواد            . وارد كافية على الصعيد اإلقليمي لهذا الغرض      م

 .التدريبية والتوجيهية المناسبة بشأن المالحة القائمة على األداء

زايد خطر التصادم فـي     وُأعرب عن القلق من أنه بتزايد القدرات المالحية للطائرات العصرية، يمكن أن يت              ٧:٣١
 الحركة الجوية أو طاقم الطائرة خطأ، وأنه ينبغي مواصلة العمل بـشأن وسـائل               ةرتكب مراقب تظروف معينة، مثال عندما     

هذه المسألة المحـددة وأن أحكامـا جديـدة    دراسة وُأبلغت الجلسة بأن اإليكاو تعكف على      . موازية للتخفيف من هذا الخطر    
 .٢٠٠٨ي سنة خاصة باإليكاو ستُتاح ف
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، وافقت اللجنة على وجوب تعزيز الـسالمة وعلـى أنـه    WP/29وعند مناقشة القرار المقترح  في الورقة       ٨:٣١
  نهايـات  الرأسي على جميع  باالرشاد  ينبغي، في هذا السياق، تعديل القرار بحيث يحث الدول على تنفيذ إجراءات االقتراب              

بذلك، تمت الموافقة على أن يقتصر القرار على المدارج التي تخـدم الطـائرات              ولكن إقرارا بالتكاليف المرتبطة     . المدارج
منسق عالميا إلـى  المتجانس والنتقال لالتأييدها وأعربت اللجنة عن .  كغ٥٧٠٠التي تتجاوز كتلتها القصوى المقررة لإلقالع  

المة، تشكل هذه المالحة عامال مساعدا على تنفيذ المالحة القائمة على األداء، مالحظة أنه باإلضافة إلى الفوائد المتصلة بالس         
 .نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية قائم على األداء

وأعربت عدة دول عن قلقها حيث أوضحت أن التواريخ والمراحل األساسية لتنفيذ نظام المالحة القائم على                  ٩:٣١
واتفقـت  .  لى نتائج غير مواتية بالنسبة لعملية التخطيط      األداء في المجال الجوي المحيطي والقاري أثناء الطريق قد تؤدي إ          

  .اللجنة بالتالي على حذفها من القرار

  .ونتيجة للمناقشة، تقدم اللجنة مشروع القرار التالي لكي تعتمده الجلسة العامة  ١٠:٣١

  لمالحة القائمة على األداءلالعالمية هداف األ  :٣١/١القرار 

  .هو ضمان األداء اآلمن والفعال لشبكة المالحة الجوية العالمية الهدف األساسي لاليكاو لما كان

 تحسين أداء شبكة المالحة الجوية على الصعيد العالمي وبصورة متجانسة يتطلب التعاون النشط بين جميع الجهات       ولما كان 
  .المعنية

الستعجال بمعالجة المسائل المرتبطة     المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تقوم االيكاو على وجه ا             ولما كان 
  . والتقدم في هذا المجال(RNP) وباألداء المالحي المطلوب (RNAV)ببدء استخدام مالحة المنطقة 

 المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام                 ولما كان 
 بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي توفر مستوى عال مـن الدقـة               (GNSS)ر الصناعية   العالمي للمالحة باألقما  

  .للحفاظ على المسار والسرعة لإلبقاء على الفصل عند المنحنيات وتوفير المرونة لالصطفاف في عملية االقتراب

إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام      المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تعد االيكاو            ولما كان 
 بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة والدوارة على الـسواء بمـا يـسمح        (GNSS)العالمي للمالحة باألقمار الصناعية     

  .بتخفيض الحدود الدنيا للتشغيل في المجاالت المليئة بالعوائق أو المجاالت التي توجد بها قيود أخرى

 طلب من المجلس أن يعد برنامجا لتشجيع الدول على تنفيذ إجـراءات االقتـراب   ١٦-٣٣ قرار الجمعية العمومية   انولما ك 
  .بالتوجيه الرأسي باالستعانة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية أو معدات قياس المسافات وفقا ألحكام االيكاو

  .ما زال غير منتشرأن تنفيذ االقتراب بالتوجيه الرأسي  تدركوإذ 
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قد حددت مبادرات السالمة العالمية التي ينبغي التركيز عليها عنـد وضـع             " الخطة العالمية لسالمة الطيران   " أن   وإذ تدرك 
إستراتيجية سالمة الطيران في المستقبل والتي تتضمن االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين السالمة واالتساق فـي اعتمـاد        

  .ي الصناعة والتوحيد ما بين استراتيجيات السالمة العالمية في الصناعة والمراقبة التنظيمية المتجانسةأفضل الممارسات ف

الخطة العالمية للمالحة الجوية قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيز علـى اعتمـاد القـدرات المتقدمـة      أن وإذ تدرك 
نظام المالحة الجوية، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية مـن     للطائرات في مجال المالحة في إطار البنية األساسية ل        

خالل التصميم المحسن وتقنيات اإلدارة واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المغادرة اآلليـة القياسـية    
دام األمثل لمنطقة المراقبة النهائيـة لتـوفير        والوصول اآللي القياسي باألداء المالحي المطلوب ومالحة  المنطقة، واالستخ         

  .عمليات طيران أكثر اقتصادا من ناحية استهالك الوقود من خالل إجراءات الوصول على أساس نظام إدارة الرحلة

د مواصفات مختلفة في مجال المالحة قد يؤدي الى التأثير على الـسالمة والكفـاءة وقـد                 اعدإاالستمرار في    أن وإذ تدرك 
  . من ذلك الدول والصناعةتتضرر

  :فإن الجمعية العمومية

 كل الدول على تشغيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة الجوية  بمالحة المنطقة واألداء المالحي  تحـث   -١
دليـل المالحـة القائمـة علـى        المطلوب وإجراءات االقتراب وفقا لمفهوم االيكاو للمالحة القائمة على األداء الوارد فـي              

  ).Doc 9613( داءاأل

  :تقرر ما يلي  -٢

لمفهوم المالحة القائمة علـى   خطة تنفيذية تضعية للتخطيط والتنفيذ أن     قليمالمجموعات اال يجب على الدول و     )أ
  : لتحقيق األهداف التالية٢٠٠٩بحلول سنة األداء 

الـرحالت  (طريـق   أثنـاء ال  ) عند االقتضاء (تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب          )١
 والمناطق النهائية وفقا للجدول الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة، ) المحيطية والقارية

أو نظـام تقـويم     /المالحة الرأسـية البارومتريـة و      ((APV)تنفيذ اجراءات االقتراب باالرشاد الرأسي        )٢
ة، على أن تكون هذه الفئة مـن        بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط اآللي     ) االرشادات باألقمار الصناعية  

اجراءات االقتراب هي االجراءات األساسية أو تكون هي االجراءات االحتياطيـة لعمليـات االقتـراب               
 في المائة بحلـول  ٣٠بنسبة  : ، على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي        ٢٠١٦الدقيق بحلول سنة    

  .٢٠١٤ في المائة بحلول سنة ٧٠، وبنسبة ٢٠١٠سنة 

يجب على االيكاو أن تعد خطة عمل منسقة لمساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحـة القـائم علـى األداء                      )ب
  .أو تحديث القواعد والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية لتلبية االحتياجات التشغيلية/لضمان إعداد و

ء أحكامـا لتنفيـذ اجـراءات االقتـراب          الدول أن تدرج في خطتها التنفيذية للمالحة القائمة على األدا          تحث  -٣
 أو  غ ك ٥٧٠٠باالرشاد الرأسي على جميع نهايات المدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة لالقالع                

  . لتنفيذ الوسيطةأكثر، وفقا للجدول الزمني ومراحال

الى الدورة العادية المقبلة قائمة على األداء     المالحة ال  المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مفهوم          تكلف  -٤
  .للجمعية العمومية
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 من المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تدرج في برامج عملها استعراض حالة تنفيذ الدول تطلب  - ٥
  .لمفهوم المالحة القائمة على األداء وفقا لخطط التنفيذ المحددة وإبالغ االيكاو بأي قصور قد يطرأ

، المقدمة من البرتغال باسم الجماعة األوروبية واللجنة A36-WP/52استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١١:٣١
، المقدمة من الواليات المتحدة بشأن المبادرات ذات A36-WP/113األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وورقة العمل 

ين بأهمية مفهوم االيكاو توسلمت كلتا الورق.  حركة الجويةالصلة الرامية إلى تلبية الطلبات المقبلة على نظم ادارة ال
التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية وخطط المالحة الجوية العالمية كأداتين فعالتين لتوجيه الجهد العالمي وكاطار 

يقتين، وشددت على أن ولذلك فقد وافقت اللجنة على ضرورة مواءمة جميع هذه الجهود مع هاتين الوث.  للتحسينات المستمرة
  .اتباع إطار عالمي مشترك سيساعد على تحقيق التشغيل البيني والتوافق

 حالة المبادرة الخاصة باألجواء األوروبية الموحدة ومدى أهميتها بالنسبة A36-WP/52لخصت ورقة العمل   ١٢:٣١
او االحاطة علما بقيام الجماعة األوروبية للدول المتعاقدة غير األعضاء في االتحاد األوروبي؛ وطلبت الورقة من االيك

بانشاء االقليم األعلى األوروبي لمعلومات الطيران في المستقبل بهدف استغالل المجال الجوي إلى أقصى حد وتسهيل إجراء 
الحركة التحسينات التشغيلية مع تحقيق فوائد تكميلية من حيث التكاليف؛ واقترحت أن تنسق االيكاو برنامج البحوث الدارة 

بصورة منتظمة لضمان التنفيذ المحكم للتكنولوجيات والنظم ) سيسار(الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد 
وسلمت اللجنة بفوائد تطبيق االستخدام المرن للمجال الجوي وبضرورة اقامة تعاون مدني .  الجديدة ذات األثر العالمي

وعالوة على ذلك، فان الخبرة التي يكتسبها المشتركون .  وي للطيران المدنيوعسكري وثيق لضمان توافر أقصى مجال ج
  .في مبادرة األجواء األوروبية الموحدة ستتاح للدول المتعاقدة األخرى

 وأثره (NextGen) عرضا عاما للنظام األمريكي للنقل الجوي للجيل القادم A36-WP/113قدمت ورقة العمل   ١٣:٣١
  وأشير إلى أن هدف هذا النظام هو كفالة اقامة نظام للنقل الجوي يمكن تشغيله تشغيال بينيا على .على الطيران العالمي

 NextGen وتتاح معلومات نظام.   وأن ذلك يعتمد على التنسيق الدولي٢٠٢٥ عام ا بحلولالصعيد العالمي وغير ضار بيئي
  .لنظم الخاصة بهاكما هو الحال في برنامج سيسار، لجميع الدول المهتمة بتحويل ا

وأشارت اللجنة إلى التوصية الواردة في كلتا الورقتين بأن تنسق االيكاو وترصد التقدم المحرز في برنامج   ١٤:٣١
وباالضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما باالطار .   وأي مبادرات شبيهة يكون لها أثر على صعيد العالمNextGenسيسار و

اء األوروبية الموحدة لجهة انشاء االقليم األعلى األوروبي لمعلومات الطيران في المستقبل في إطار اعادة القانوني لألجو
تنظيم هيكل المجال الجوي األوروبي المرتبط باألجواء األوروبية الموحدة وكلفت المجلس بتنسيق األعمال المرتبطة بانشاء 

  .هذا االقليم

  التي تضمنت موجزا لتفسير االتحاد A36-WP/115الحركة الجوية ورقة عمل  الجوي لمراقبي تحاداالقدم   ١٥:٣١
ووافقت .  للمفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية وأعرب عن القلق ألن هذا الموضوع غير مفهوم فهما واضحا

ع األعضاء في مجتمع ادارة اللجنة على الضرورة المعرب عنها في الورقة ألن يكون هناك تعاون والتزام وتقيد بين جمي
الحركة الجوية من أجل تحقيق األهداف المشتركة وأن التعاون التخاذ القرارات على جميع المستويات في عملية التخطيط 

  .سيكون أداة هامة الستمرار ادخال التحسينات على النظام العالمي الدارة الحركة الجوية

أشارت اللجنة إلى خبرة تجربة فنزويال فيما يتعلق بتحويلها قواعد ، A36-WP/200فيما يتعلق بورقة العمل   ١٦:٣١
 وامكانات تطبيق هذه التجربة على دليل النظام ٨٤-بيانات االحداثيات الجيوديسية المحلية إلى النظام الجيوديسي العالمي

لفني واالقتصادي بين الدول وأشارت اللجنة أيضا إلى ضرورة زيادة التعاون ا.  (Doc 9674) ١٩٨٤ –الجيوديسي العالمي 
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 من ٢-٢-٤ و١- ٢-٤ووافق اللجنة على أن تكلف المجلس باستعراض القسمين .  من أجل إجراء أعمال المسح الجيوديسي
  . على ضوء التجربية الفنزويلية(Doc 9674) ١٩٨٤-دليل النظام الجيوديسي العالمي 

قدمتها البرتغال نيابة عن ثالث وأربعين دولة  التي A36-WP/51عرض على نظر اللجنة ورقة العمل   ١٧:٣١
متعاقدة لدى االيكاو وشملت ايضا الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وأعضاء اللجنة األوروبية للطيران المدني 

وأقرت اللجنة بأنه يجب االنتقال إلى مفهوم إدارة معلومات الطيران األوسع نطاقا وذلك تلبية للشروط . ويوروكونترول
ووافقت اللجنة على الحاجة إلى وجود استراتيجية . جديدة النابعة من المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجويةال

ومفهوم إلدارة معلومات الطيران في هذا الصدد وأحاطت علما بتوصيات المؤتمر العالمي لخدمات معلومات الطيران لسنة 
وفي أثناء المناقشات صارت ثارت اسئلة تتعلق بالمؤتمر . النتقال التي تضمنت خطوطا عريضة الستراتجية ا٢٠٠٦

وأبلغ أمين اللجنة االجتماع بأن االيكاو على الرغم من .  والعمل الذي تاله٢٠٠٦العالمي لخدمات معلومات الطيران لسنة 
اضية إال أنها تعمل بنشاط إزاء أنها لم تتول زمام القيادة في مسائل خدمات معلومات الطيران على مدار الفترة الثالثية الم

. برنامج عمل لخدمات معلومات الطيران سوف يعرض على لجنة المالحة الجوية ومجلس االيكاو في الشهور المقبلة
وحظيت ورقة العمل بتأييد قوي وأقرت اللجنة بضرورة دعم األمانة العامة لتوصيات المؤتمر العالمي لخدمات معلومات 

  .لحاجة إلى مزيد من التنسيق والشفافيةالطيران عالوة على ا

 التي تصف خطتها لتنفيذ الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي A36-WP/176قدمت الصين ورقة العمل   ١٨:٣١
وأحاطت اللجنة علما بالتحديات التي واجهتها الصين .  (FLAS)بين الطائرات واقترحت خطة لتخصيص مستويات الطيران 

.  ستويات الطيران باستخدام األمتار والجهود الناجحة لتنسيق الخطة الجديدة مع االتحاد الروسيفي وضع خطة تخصيص م
واقترحت الصين استعراض وتعديل جداول مستويات الطيران المستقيم الواردة في المرفق الثالث للملحق الثاني إلدراج 

ارت اللجنة إلى أن األمانة العامة كانت قد بدأت وأش.  اقتراح مشترك قدمته الصين وروسيا إلى االيكاو في وقت سابق
  .بالفعل في العمل بصدد تعديل الملحق الثاني في هذا المضمار

.  بشأن تحسين ادارة الحركة الجويةوكانت هناك عدة ورقات معلومات متاحة لكي تستعرضها اللجنة   ١٩:٣١
لهند لرفع سعة المطارات والمجال الجوي بما في ذلك  معلومات عن المبادرات التي اتخذتها اA36-WP/153فقدمت الورقة 

" جامعة الطيران المدني" وصفا للبحوث التي تجريها A36-WP/175وتضمنت الورقة .  تنفيذ اإلدارة القائمة على األداء
لتها  الجهود التي بذA36-WP/178 ووصفت الورقة (ADS-B)والصين لبدء تطبيق نظام اذاعة االستطالع التابع التلقائي 

  .فنزويال لتحديث شبكة ادارة الحركة الجوية الخاصة بها

  
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مسائل الكفاءة األخرى  : من جدول األعمال٣٣ البند

 الوارد في ورقة العمل (CANSO)أيدت اللجنة االقتراح الذي قدمته منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية   ١:٣٣
A36-WP/123 استقالل مقدمي خدمات المالحة الجوية وفصله عن وظيفة المراقبة التنظيمية  بشأن المنافع المحققة من

وأحيط علما بأن هذا الفصل قد حسن أداء إدارة الحركة الجوية . بالصيغة الواردة في المواد اإلرشادية الصادرة عن االيكاو
وأحاطت اللجنة علما بالمواد اإلرشادية . رة خدمات المالحة الجوية وكان موائما لحسن اإلدايوزاد من الثقة العامة في مقدم

المتاحة الصادرة عن االيكاو ووافقت على أن الدول ينبغي تشجيعها على اتخاذ التدابير المالئمة لمراعاة المواد الواردة في 
  .هذه المواد اإلرشادية

  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  يةالمسائل األخرى المتعلقة باالستمرار  : من جدول األعمال٣٥ البند

  .أحاطت اللجنة الفنية علما بورقات العمل المقدمة في إطار هذا البند  ١:٣٥
  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مسائل المالحة الجوية األخرى  : من جدول األعمال٣٧ البند

 معلومات حديثة عن تشغيل وتحديث هيكل الطريـق         A36-WP/144قدم االتحاد الروسي في ورقة العمل           ١:٣٧
وأدى النمو المضطرد للحركـة     .  التي يربط أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وإقليم المحيط الهادئ          العابر للمنطقة القطبية  

 الستخدام هذا الطريق إلى تسليط الضوء على أهمية هذا النظام وعلى حاجـة  للغايةعلى هيكل هذا الطريق والطلب المتزايد       
ا السياق وافقت اللجنة على أهمية دعم االيكاو وأيـدت التعـديل       وفي هذ . الدول للعمل عبر الحدود اإلقليمية لمعالجة المسألة      

  . الصادر عن الجمعية العمومية١٣-٣٣التالي للقرار 

  للمنطقة القطبيةاستخدام الطرق الجوية العابرة   :١٣-٣٣القرار 

أمريكا الشمالية هيكل الطرق الجوية الجديدة فوق القطب الشمالي قد أنشئ في اطار االيكاو للربط بين قارة لما كان 
  . وجنوب شرق آسيا واقليم المحيط الهادئ

 انشاء هذا الهيكل هو نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها كندا والصين وفنلندا والمانيا وايسلندا واليابان ولما كان
ون الدولي في أداء هذه ومنغوليا والنـرويج واالتحاد الروسي والواليات المتحدة الالتي أظهرن روحا ليس لها مثيل في التعا

  .المهمة األكثر تعقيدا

 باعالن سلطات الطيران الروسية عن تنفيذ نظام الطرق ١/٢/٢٠٠١ هذا الهيكل قد دخل حيز التشغيل في ولما كان
  . الجوية العابرة للقطب الشمالي التي تقطع مياه المحيط القطبي الشمالي

خاصة  ام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي هو حدث ذو أهمية تنفيذ هيكل هذه الخطوط الجوية باستخدولما كان
  .الهادئ حيث أنه يسمح بتقليص مدة الطيران بين جهات السفر في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا واقليم المحيط

اتفاقية ألحكام استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي سيفتح أمام طائرات كل الدول المتعاقدة وفقا  ولما كان
  .الطيران المدني الدولي

 استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي يحمل في طياته منافع بيئية كبيرة فيما يتعلق بحماية البيئة ولما كان
  .وفوائد اقتصادية عظيمة للركاب وشركات الطيران

رة للقطب الشمالي تشير الى أنه من الضروري  تحليل نمو كثافة الحركة وتنبؤاتها في الخطوط الجوية العابولما كان
  .اتخاذ اجراءات لتحسين السمات التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي

اشتراطات تحسين السمات التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي تنطوي على نفقات مالية  تلبية ولما كانت
  .وية المالئمومادية كبيرة لضمان مستوى السالمة الج
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  :فان الجمعية العمومية

 أنه من الضروري، للدول التي تقدم خدمات الحركة الجوية في اطار الهيكل الجديد للخطوط الجوية الدولية تعلن - ١
المنسق لزيادة  باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي، أن تبذل ما في وسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطيط

  .تيعابية لهذا الهيكل، وذلك بغية حصاد أقصى منافع ممكنة من تنفيذ الطرق الجوية العابرة للمنطقة القطبيةالطاقة االس

 من المجلس اتخاذ اجراءات مالئمة لتعبئة موارد الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتكفل التطوير تطلب - ٢
  .لتي تستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشماليالديناميكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة ا

من المجلس أن يرصد تطور هيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة تطلب  - ٣
  . كأولوية وأن يصدر توصيات تتعلق بتشغيل وتطوير هذا الهيكل عند الضرورةللمنطقة القطبية

ل دوره التنسيقي وأن يدعم مبادرات أنشطة التنظيم بين األقاليم المتعلقة بتشغيل هيكـل        إلى المجلس أن يواص    تطلب -٤
 المسارات العابرة للمنطقة القطبية واألنشطة المتعلقـة بتحـديث نظـم إدارة       الذي تُستخدم فيه  الطرق الدولية العابرة لألقاليم     

  .هذه المسارات الجويةالالزمة لالحركة الجوية 
 المقدمة من االتحاد الروسي معلومات عـن المـسؤوليات الوظيفيـة التـي     A36-WP/146قة تضمنت الور   ٢:٣٧

، وهي السلطة التنفيذية الفيدرالية الروسية المسؤولة عن تنفيـذ الـسياسات واللـوائح              Rosaeronavigatsiaتتحملها مؤسسة   
 األنشطة التـشغيلية الخاصـة بالـسلطات    وأشير إلى أن هذه المؤسسة قد أدمجت .  واألعمال االشرافية على قطاع الطيران    

.  المدنية والعسكرية مما يعطي المزيد من المرونة في استخدام المجال الجوي في الوقت الذي يتم فيه أيضا تعزيز الـسالمة                   
وأحاطت اللجنة عمال بفوائد ادماج خدمات الحركة الجوية المدنية والعسكرية التي عرضها االتحاد الروسي، واتفقت علـى                 

  .نه ينبغي االستمرار في تشجيع الدول على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف وأنه ينبغي لاليكاو أن تؤيد هذه األعمالأ
 بشأن ما وصل  A36-WP/250وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها االتحاد الروسي في ورقة العمل              ٣:٣٧

  وتم ترسيخ الضمان المقدم بتـوفير        .للمالحة باألقمار الصناعية   واستخدامه في إطار النظام العالمي       GLONASSإليه نظام   
، وهو مبدأ أساسي في هذا البرنامج، عن طريـق          GLONASSاشارات المالحة مجانا لمختلف المنتفعين في العالم من نظام          

التـشغيل البينـي    وهناك فوائد اضافية بالنسبة للمنتفعين من خالل القدرة علـى           .  مرسوم موقع من رئيس االتحاد الروسي     
تشغيل نظم التقويم األرضية التي بدأ منذ فترة إلى جانـب خطـط تطـوير النظـام            فضال عن    GPS و GLONASSلنظامي  

جمع أوجه استخدام النظام العـالمي للمالحـة باألقمـار    وأحاطت اللجنة علما بفوائد  .  الروسي لتقويم االشارات من الفضاء    
  .الصناعية
  : أيضا بورقات المعلومات التاليةوأحاطت اللجنة عمال  ٤:٣٧

بشأن تنظيم الدولة لشبكة المالحة الجويـة       المقدمة من االتحاد الروسي       A36-WP/146ورقة العمل     )أ
  .في االتحاد الروسي

 GEO و GPSبشأن نظام المالحة المقومـة بنظـامي        المقدمة من الهند      A36-WP/155ورقة العمل     )ب
(GAGAN).  

بشأن مفهوم انشاء وتطوير شبكة المالحـة  المقدمة من االتحاد الروسي   A36-WP/1٥6ورقة العمل    )ج
  .الجوية في االتحاد الروسي
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بشأن تنفيذ نظـام ادارة سـالمة الحركـة          المقدمة من االتحاد الروسي      A36-WP/157ورقة العمل     )د
  .الجوية في االتحاد الروسي

بشأن رادارات االقتراب الجديـدة     ن االسالمية   المقدمة من جمهورية ايرا    A36-WP/158ورقة العمل     )ه
  .)ARIAنظم (في المطارات االيرانية 

المجمعة لـشبكة ادارة    بشأن انشاء المراكز     المقدمة من االتحاد الروسي    A36-WP/214ورقة العمل     )و
  .الحركة الجوية المشتركة في االتحاد الروسي

نشطة النظام العالمي للمالحة باألقمار الـصناعية  أالمقدمة من اندونيسيا     A36-WP/216ورقة العمل     )ز
  .في أندونسيا

بشأن برنامج المـنح التدريبيـة الخـاص        المقدمة من جمهورية كوريا       A36-WP/260ورقة العمل     )ح
  .بااليكاو للبلدان النامية

  ـ انتهى ـ




