
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل
A38-WP/2161 
TE/88 
30/8/13 
Revised 
20/9/13 

 

 ."CANSO" منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةالنسخة اللغویة مقدمة من قبل   ١

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل —المالحة الجویة    :٣٤البند 
  سعة وكفاءة المالحة الجویة

  ")CANSO(ورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة "

  التنفیذي الموجز
) توجیهات للدول A38-WP/39، راجع Doc 9750، وثیقة رقم GANPتقدم الطبعة الرابعة من خطة المالحة الجویة العالمیة (

) والمطارات ومستخدمي ANSPs) ومقدمي خدمات المالحة الجویة (PIRGsوالمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (
الصناعة حول تخطیط وتنفیذ التحسینات التشغیلیة، التي یجب إنجازها من خالل  المجال الجوي وأصحاب المصالح في

) وخرائط طریق التكنولوجیا. وتتمثل األهداف الشاملة في تحسین ASBUsمنهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران (
  سالمة وسعة وكفاءة منظومة الطیران العالمیة. 

ظومة الطیران العالمیة وتحسین كفاءتها مسألة تكنولوجیا فحسب. إذ تؤثر طریقة مع ذلك، ال ُیعتبر كل من زیادة سعة من
هیكلة المجال الجوي وتصمیمه وكیفیة تنظیم خدمات الحركة الجویة وتقدیمها تأثیرًا مباشرًا على السعة والكفاءة. وفي هذا 

بالقرار  )ATSلخدمات الحركة الجویة (تحدید المجاالت الجویة  –الصدد، یقع على قدر كبیر من األهمیة الملحق (ز) 
بالبیان المتكامل لسیاسات اإلیكاو المستمرة والممارسات المصاحبة لها والمرتبطة على وجه الخصوص بالمالحة المعني 
). كما تدعم منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة أیضًا الرأي القائل بأن A38-WP/86، راجع A38-xx(القرار رقم  الجویة
ح تحدیات السعة والكفاءة التي تواجه المالحة الجویة في أقالیم ومناطق معینة یمكن أن یمثل خطوة إیجابیة على وضو 

السنوي المقترح تقریر المالحة الجویة العالمیة في ضوع طریق حل هذه التحدیات، ومن ثم ُیقترح بأن یتم تناول هذا المو 
  .)A38-WP/87لمنظمة اإلیكاو (راجع 

  :الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:
اإلقرار بأن طریقة هیكلة المجال الجوي وتصمیمه وكیفیة تنظیم خدمات الحركة الجویة یمكن أن   )أ 

  تفرضا تحدیات السعة والكفاءة في أقالیم معینة؛ و
السنوي  تقریر المالحة الجویة العالمیةالتوصیة بتحدید تحدیات السعة والكفاءة تلك بوضوح في   )ب 

لمنظمة اإلیكاو من أجل مساعدة الدول في فهم الجوانب التي قد تتطلب اهتمامًا خاصًا  المقترح
   وتحدید ترتیبات التعاون المحتملة بین الدول، مما قد یؤدي إلى تحسین أداء المالحة الجویة.
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 مقدمةال - ١

لمراجعة التعدیالت المقترحة  A/38-WP/86تتم الدعوة النعقاد الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة في  ١- ١
وتبني قرار مقترح حول بیان متكامل لسیاسات اإلیكاو المستمرة والممارسات المصاحبة لها والمرتبطة  A37-15على القرار رقم 

على وجه الخصوص بالمالحة الجویة. وترغب منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة في التنویه عن أهمیة هذا القرار، 
، لزیادة السعة وتحسین الكفاءة لمنظمة المالحة )ATSتحدید المجاالت الجویة لخدمات الحركة الجویة ( - ملحق (ز) وبخاصة ال

 الجویة العالمیة.

وبالنظر إلى أهمیة هذا القرار، تدعم منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة كذلك الرأي القائل بابتكار خطط  ٢- ١
لمعالجة تحدیات السعة والكفاء المحددة التي تتم مواجهتها في مجاالت جویة معینة.  عمل على المستویین العالمي واإلقلیمي

السنوي لمنظمة اإلیكاو من أجل مساعدة الدول في فهم  تقریر المالحة الجویة العالمیةوینبغي تحدید هذه التحدیات بوضوح في 
عات بهدف تحسین أداء المالحة الجویة بكفاءة وفاعلیة الجوانب التي قد تتطلب اهتمامًا خاصًا من حیث السیاسات و/أو التشری

في الدولة المعنیة وفي اإلقلیم المعني، والمساعدة في نشر المعلومات المتعلقة بحاالت التنفیذ الناجحة وأفضل الممارسات 
  المرتبطة بذلك.

 المناقشة - ٢

الكفاءة في منظومة الطیران  یتمثل الهدف من وراء خطة المالحة الجویة العالمیة في زیادة السعة وتحسین ١- ٢
المدني العالمیة مع القیام في الوقت نفسه بتحسین درجة السالمة أو الحفاظ علیها على أقل تقدیر. وتقدم الطبعة الرابعة من 
خطة المالحة الجویة المدنیة توجیهات بشأن تخطیط وتنفیذ التحسینات التشغیلیة ودعم التكنولوجیات وٕالكترونیات الطیران 

جراءات والمعاییر والموافقات التنظیمیة المطلوبة لتحقیق هذه التحسینات. وسوف یتم إنجاز ذلك من خالل منهجیة حزم واإل
 )، التي تشكل األساس الذي ترتكز علیه خطة المالحة الجویة العالمیة المنقحة.ASBUsالتحسینات في منظومة الطیران (

الطیران العالمیة وتحسین كفاءتها مسألة تكنولوجیا فحسب. إذ مع ذلك، ال ُیعتبر كل من زیادة سعة منظومة  ٢- ٢
تؤثر طریقة هیكلة المجال الجوي وتصمیمه وكیفیة تنظیم خدمات الحركة الجویة وتقدیمها تأثیرًا مباشرًا على السعة والكفاءة. 

الجویة كما یشكل تنظیم خدمات وفي بعض األقالیم واألقالیم الفرعیة، یشكل المجال الجوي عقبة شدیدة أمام زیادة الحركة 
  الحركة الجویة عائقًا أمام الكفاءة.

من اتفاقیة الطیران المدني الدولي تقضي بأن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن  ٢٨ویتم التنبیه هنا على أن المادة  ٣- ٢
بهدف تسهیل  توفر في أراضیها المطارات وخدمات الالسلكي وخدمات األرصاد الجویة ومنشآت المالحة الجویة األخرى

). وینّص الملحق الحادي عشر باالتفاقیة SARPsالمالحة الجویة الدولیة، وفقًا للمعاییر والممارسات الدولیة الُموصى بها (
أیضًا على أنه یجوز لكل دولة متعاقدة أن تفوض مسؤولیتها عن تقدیم خدمات الحركة الجویة فوق أراضیها إلى دولة أخرى 

بینهما. وعلى ذلك، یتم تشجیع ترتیبات التعاون بین الدول المتعاقدة حیث إن هذا األمر قد یؤدي إلى  بمقتضى اتفاقیة ثنائیة
 إدارة أكثر كفاءة وفاعلیة للحركة الجویة.

عندما یتعلق األمر بتخطیط المالحة الجویة اإلقلیمیة وهیكلة المجاالت الجویة وتصمیمها، فقد حدد القرار رقم  ٤- ٢
A37-15 ،(م) اآلتي: "إن حدود المجاالت الجویة التي تُقدَّم إلیها خدمات الحركة الجویة، سواء كانت فوق أراضي ، الملحق

ر على أساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة بهدف ضمان السالمة وتحسین الكفاءة والتوفیر  الدول أو فوق أعالي البحار، تُقرَّ
ویة المخصصة لخدمات الحركة الجویة ینبغي عدم تقسیمها ألسباب لمقدمي تلك الخدمات ومستخدمیها". وأن "المجاالت الج

غیر األسباب الفنیة أو التشغیلیة أو األسباب المتعلقة بالسالمة والكفاءة." یتم تشجیع الدول كذلك على التفكیر في القیام بشكل 
الجویة داخل المجال الجوي  مشترك بإنشاء هیئة موحدة لخدمات الحركة الجویة تكون مسؤولة عن تقدیم خدمات الحركة

  لخدمات الحركة الجوي الذي یمتد فوق أراضي دولتین أو أكثر أو فوق أعالي البحار.
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األهم من ذلك أن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة قد أقرت وأعلنت أیضًا عن أن "أي دولة تفوض  ٥- ٢
خل المجال الجوي الممتد فوق أراضیها إنما تفعل ذلك بدون إلى دولة أخرى مسؤولیتها عن تقدیم خدمات الحركة الجویة دا

من االتفاقیة بأن كل دولة تتمتع بسیادة كاملة وحصریة على المجال  ١االنتقاص من سیادتها." وهناك إقرار واضح في المادة 
ذ القرارات واألفعال. ولذلك فإن الجوي الممتد فوق أراضیها. والسیادة هي السلطة العلیا والمستقلة التي تتمتع بها الدولة التخا

القرار بتفویض مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة إلى دولة أخرى وتحدید هیئة لخدمات الحركة الجویة هو في الواقع من 
  أفعال السیادة، ولیس تخلیًا عن السیادة.

الخدمات إلى دولة أخرى،  من االتفاقیة أنه عند تفویض المسؤولیة الوظیفیة لتقدیم ٢٨یتضح كذلك من المادة  ٦- ٢
أال وهي االلتزام بضمان تنظیم عملیة تقدیم الخدمات واإلشراف علیها بشكل  - فإن الدولة المفوِّضة تحتفظ بمسؤولیة متبقیة 

فظ سلیم. وتحدد الدولة المفوِّضة المتطلبات التي تقوم بموجبها الدولة المقدِّمة للخدمات بإنشاء وصیانة المرافق والخدمات، وتحت
  كل من الدولة المفوِّضة والدولة المقدِّمة للخدمات بالحق في إلغاء أي ترتیب بهذا التفویض في أي وقت.

هناك الكثیر من األمثلة على الدول التي نجحت في تفویض مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة إلى دولة  ٧- ٢
لسالمة والكفاءة. فهناك تفویض متبادل بین الوالیات أخرى، حیث كان لذلك أهمیة ألسباب فنیة وتشغیلیة وأسباب تتعلق با

المتحدة وكندا؛ وتقوم تونغا وساموا بالتفویض إلى نیوزیلندا؛ كما أن هناك تفویضات عدیدة في أوروبا بین كل من فنلندا والسوید 
التي تواجه تحدیات السعة  والنرویج وفرنسا وسویسرا. ویجب تشجیع ذلك بدرجة أكبر، وبخاصة في األقالیم واألقالیم الفرعیة

  والكفاءة.
  الختام - ٣
لتخطیط وتنفیذ التحسینات التشغیلیة، فإنها ال  استراتیجیاً في حین أن خطة المالحة الجویة العالمیة تقدم إطارًا  ١- ٣

تتناول طریقة هیكلة المجال الجوي وتصمیمه وكیفیة تنظیم خدمات الحركة الجویة وتقدیمها، وهو ما یمكن أن یؤثر تأثیرًا مباشرًا 
یة لخدمات الحركة الجویة تحدید المجاالت الجو  -على السعة والكفاءة في منظومة المالحة الجویة العالمیة. ویقدم الملحق (ز) 

)ATS(  بالبیان المتكامل لسیاسات اإلیكاو المستمرة والممارسات المصاحبة لها والمرتبطة على وجه الخصوص بالقرار المعني
) أساسًا لإلجراء المنسق الذي تتخذه الدول والمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ A38-xx(القرار رقم  بالمالحة الجویة

)PIRGs(  .في معالجة تحدیات السعة والكفاءة في األقالیم الخاصة بها  
 

  –انتهــى  –
 


