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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
  واللجنة الفنيةاللجنة االقتصادية

ادارة /االتصاالت والمالحة واالستطالعنظم في مجال  االيكاو المستمرةوأساليب سياسات بيان موحد ب :٢٣ رقم البند
 )CNS/ATM( الحركة الجوية

 ة الجويةمراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالح :٢٨البند رقم 

 ١أداء خدمات المالحة الجوية

 ٢) دولة متعاقدة، أعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني٤١ مقدمة منوثيقة (

 ملخص

تعيد هذه الوثيقة الى األذهان أهمية أداء خدمات المالحة الجوية والقرارات 
 .المتعلقة به داخل االيكاو وتصف خبرة أوروبا في هذا المجال

لوثيقة قيام االيكاو بتسريع وزيادة برنامج اجراءاتها المتعلق تقترح هذه ا
بأداء خدمات المالحة الجوية وأن تعطيه أولوية كافية في برنامج عملها 

الدارة ويمكن أن يصبح اعتماد أهداف لألداء للنظام العالمي .  الراهن
صاغت هذه   . الجوية الدافع الجراءات االيكاو في هذا المجالالحركة

 .ثيقة ونسقتها منظمة اليوروكنترولالو
 .٤على الجمعية العمومية في الفقرة ض يرد االجراء المعرو

                                                        
 . والروسية واالسبانية النسخ االنجليزية والفرنسيةااليكاكقدمت  ١
، *، اسـتونيا *، الـدانمرك *، الجمهورية التشيكية *، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص     *جيكا، ازربيدجان، بل  *ألبانيا، أرمينيا، استراليا   ٢

، *، مولدوفا، موناكو، هولنـدا *، مالطه*،  لكسمبورج*، ليتوانيا *، التفيا *، ايطاليا *، ايسلندا، ايرلندا  *، هنغاريا *، اليونان *، ألمانيا *، فرنسا *فنلندا
، سويسرا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      *، السويد *، اسبانيا *، رومانيا، صربيا والجبل األسود، سلوفاكيا     *غال، البرت *النرويج، بولندا 

 .*تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة
 .بعالمة النجمة عند أسمائهمالواردة أسماؤهم في القائمة السابقة يشار الى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
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 مقدمة -١

من المعروف على نطاق واسع أن أداء خدمات المالحة الجوية يتمتع بأهمية كبيرة لسـالمة الطيـران وكفاءتـه              ١-١
.   بليون دوالر أمريكـي ٢٠ و١٥ء العالم بمبلغ يتراوح بين وتقدر التكلفة المباشرة لخدمات المالحة الجوية في أنحا .  وانتظامه

التي تصل الى باليين الدوالرات كـل       ) مثل التأخيرات ( النظام   أعطالفضال عن ذلك، يتحمل المنتفعون بالمجال الجوي تكلفة         
 ].١المرجع رقم [عام 

ـ .  شرعت االيكاو في تناول مسائل أداء خدمات المالحة الجوية        ٢-١  علـى  ٢٠٠١او فـي عـام   وشجع مجلس االيك
 ).٢المرجع رقم (استخدام بيانات األداء ألغراض االدارة وفي دعم التشاور مع المنتفعين بالمجال الجوي 

على أهمية مواصـلة االيكـاو لعملهـا فـي مجـال األداء             ) ٢٠٠٣(شدد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية        ٣-١
).  ٣/٢التوصـية  ( المتطلبات لالبالغ على مستوى العالم    حد األدنى من   ال  الى توحيد  تجري تقييما للحاجة  االقتصادي وعلى أن    

 على أن مقاييس األداء ينبغي أن توضع داخل اطار عمل لاليكاو وأنه ينبغي التوصل الى اتفـاق مسـتقبلي بشـأن                      اتفقكما  
 المـؤتمر  أعادو.  وى الدولةتعريف قياسات األهداف والغايات المختلفة التي توضع على مستويات عالمية واقليمية وعلى مست        

التأكيد على أن النظام العالمي المستقبلي الدارة الحركة الجوية ينبغي أن يستند أهداف أداء محددة يتعين تحقيقهـا ورصـدها                    
 ].٣المرجع ) [٣/٣وصية تال(

فـاهيم أداء    تسلسال هرميـا لم    (ATMCP)وضع فريق الخبراء المعني بمفاهيم ادارة الحركة الجوية التابع لاليكاو            ٤-١
 نيكاو في تطوير المستويين األولـي     ويمكن للخبرة المحصلة في أوروبا أن تساعد اال       ).  ١انظر الشكل   (ادارة الحركة الجوية    

 ".األداء المطلوب لنظام ادارة الحركة الجوية"و" االقتصادية-المتطلبات السياسية واالجتماعية: "وهما

   الجويةمفاهيم األداء التسلسلية الدارة الحركة 
   

  االقتصادية–ة يالمتطلبات السياسية واالجتماع :١المستوى  
 السالمة واألمن والكفاءة البيئية والتكاليف الخ

 

   
 RASPاألداء المطلوب لنظام ادارة الحركة الجوية  :٢مستوى ال 

 الخامكانية التنبؤ والمرونة والمعالجة السالمة و
 

   
 كلي المطلوب للنظاماألداء ال :٣المستوى  

 الكيانات التشغيلية مجموعة من الخواص/المهام
 

   
 متطلبات النظام :٤المستوى 

 أو طراز من المنتفعين /بالنسبة لمجال جوي و
 مجموعة من متطلبات التمكين المتوافقة

 

   
 )التقنيات(المقاييس والمواصفات  :٥المستوى  

 MOPS والقواعـد القياسـية والتوصـيات الفنيـة    
  الخISO9000والمقاييس و

 

   
  ألداء ادارة الحركة الجويةATMCPالتسلسل الهرمي الذي وضعه فريق خبراء : ١الشكل رقم 
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 باعداد مواد ارشادية عـن قيـاس        )ANSEP (خدمات المالحة الجوية التابع لاليكاو    يقوم فريق خبراء اقتصاديات      ٥-١
 ).Doc 9161من وثيقة االيكاو ) ج(يح الفصل الثالث، الباب تنق(أداء خدمات المالحة الجوية وانتاجيتها 

ومنذ التسعينات، كان هناك انتقال من  .  ات المالحة الجوية في أقاليم عدة     ويجري العمل أيضا بخصوص أداء خدم      ٦-١
 ذات التوجـه    واعتمدت دول عديـدة االسـتراتيجيات     ".  نحو األداء ذات التوجه   "الى االستراتيجيات   " التشغيلية/الفنية"الحلول  

 .األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدنين مالحة الجوية، وشمل ذلك الدول االحدى واألربعياألدائي لخدمات ال

.  صدرت عنـه تشرح هذه الوثيقة النهج الذي اتخذته أوروبا تجاه مسائل أداء خدمات المالحة الجوية والنتائج التي    ٧-١
ادة برنامج اجراءاتها المتعلق بأداء خدمات المالحة الجوية واعطائه أولوية كافية في اطار           وزيوتقترح أن تقوم االيكاو بتسريع      

 .  برنامج عملها الراهن

 النهج األوروبي نحو أداء خدمات المالحة الجوية -٢

 هي استراتيجية ذات توجـه نحـو        ١٩٩٧ التي اعتمدت عام     ]٤المرجع رقم   [ان االستراتيجية التنظيمية لاليكاك      ١-٢
التـي اعتمـدت عـام      ] ٥المرجع رقم   [ وما بعده    ٢٠٠٠وتشمل استراتيجية ادارة الحركة الجوية لعام       .   وليس الحلول  األداء
وخارطة طريـق واسـتراتيجيات فرعيـة مثـل اسـتراتيجيات      )  الخ،السالمة والسعة واالقتصاد  ( أهداف أداء نوعية     ٢٠٠٠

 .االتصاالت والمالحة

] ٦المرجع رقـم   [(SES)" األجواء األوروبية الموحدة"ربعة تنظيمات شكلت  أ٢٠٠٤اعتمد االتحاد األوروبي عام     ٢-٢
 دولة وفي دول المنطقة االقتصادية األوروبيـة  ٢٥التي سوف تطبق وتنفذ في دول الجماعة األوروبية األعضاء البالغ عددهم         

)EEA –   تعزيـز مقـاييس السـالمة الراهنـة        " في   "األجواء األوروبية الموحدة  "ويتمثل هدف   ).   ايسلندا والنرويج وسويسرا
تفعين بالمجـال الجـوي     والكفاءة العامة للحركة الجوية في أوروبا وتحقيق الحد األقصى من السعة بما يلبي متطلبات كل المن               

 ."يرات الى حدها األدنىوتقليص التأخ

 :ويتكون النهج األوروبي نحو خدمات الحركة الجوية ذو التوجه األدائي مما يلي ٣-٢

 .هداف األداءتحديد أ )أ 

المقتضيات التنظيمية والترتيبات االدارية لألداء لضمان تحقيق األهداف والغايـات األساسـية فـي سـياق              )ب 
 .تقديم الخدمة الموزعةلتنظيمي 

l جرى التوليف بين المقتضيات التنظيمية للسالمة واجراءات االدارة لضمان تحقيـق أهـداف         : السالمة 
 .السالمة

l التأخيرات  :تعاوني الدارة التأخيرات والسعة يستند الى خطط فرديـة والتزامـات لخـدمات    تبع نهج   ي
وأثبت هذا النهج نجاحه في تلبية أهداف التأخير التـي          .  المالحة الجوية تنسقها منظمة اليوروكونترول    

 .تمثل تحديا

l  لخطط الخنشر ا  (وم ومتطلبات تقديم التقارير وتعزيزها     أهداف فرض الرس   يتم وضع   :فعالية التكاليف (
ويطبق التمييز على أساس سنوي لتحديد أفضل الممارسات ومجاالت التحسين بـين مقـدمي خـدمات     

 .ألوروبييناالمالحة الجوية 

ومـن  ].  ٧المرجـع رقـم       [(PRC)استعراض مستقل لألداء المتحقق من جانب لجنة اسـتعراض األداء            )ج 
 .المطلوب وجود تدفق للمعلومات المتناغمة والموثوق بها لتحقيق هذا الهدف
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.   نحو ادارة الحركة الجوية    نحو األداء  ملخصا للحالة الراهنة للنهج األوروبي ذي التوجه         )١(يتضمن الجدول رقم     ٤-٢
 اعداد مواد تنظيمية أخرى مثل تنفيذ قواعـد تنظيمـات           ويجري.  ويظهر مجاالت األداء الرئيسية واالجراءات المرتبطة بها      

 .   األوروبية الموحدةاألجواء

 االجراءات
 مجاالت األداء الرئيسية

 فعالية التكاليف التأخيرات السالمة

 التطوير متفق عليه ü قيد االنتظار أهداف األداء
متقدم بصورة جيدة، غير مطبق  التنظيم

 بالكامل
دولة (فز الحد األدنى من الحوا
 )واحدة فقط

 مبادئ رسوم الطريق
 مقتضيات االبالغ

 )دولة واحدة فقط(الحوافز 
خطة العمل االستراتيجية  ادارة األداء

 للسالمة
ü 

 تعاونية في معظمها
 خطط فردية
 التمييز

 ü ü يتعين اقراره تدفق المعلومات
 ü ü قيد التطوير استعراض األداء
 تحسن مرحلي تحسن قوي ات حصريةال توجد معلوم األداء المتحقق

 حالة النهج األوروبي للتوجه األدائي نحو ادارة الحركة الجوية:  ١الجدول 

أهداف األداء والتنظـيم المنفصـل   تلخيصا لما سبق، يستند النهج األوروبي نحو ادارة الحركة الجوية على وضع      ٥-٢
لعبت المبـادئ  و.  فق المعلومات واالستعراض المستقل لألداءعن تقديم الخدمة ونظم ادارة األداء لضمان تحقيق األهداف وتد        

 .والقواعد واالجراءات دورا بارزا، على الرغم من عدم تطورها الكامل، في تحسين أداء خدمات المالحة الجوية في أوروبا

برة والنتـائج   وتعززها الختغنيهاحتاج أن اقليم واحد ي/نحو األداء داخل دولة  ولكن أظهرت الخبرة أن نهج التوجه        ٦-٢
ـ PRCمراقبة المنطقة األمريكية واألوروبية التـي نشـرتها   ل  المختارةمراكزالومثال ذلك هو مقارنة  .  في مناطق أخرى   ي  ف

 ].٨المرجع رقم  [٢٠٠٣ عام

 نهج االيكاو المحتمل -٣

ـ   ١-٣ ينات األداء توجد االيكاو، بوصفها منظمة عالمية للطيران المدني الدولي، في وضع متفرد يسمح لها بتعزيز تحس
كمـا  .  في خدمات المالحة الجوية بما يسهم في مهمتها لضمان تشغيل آمن ومنتظم وفعال واقتصادي للخدمات الجوية الدولية         

 .أن لاليكاو دورا أساسيا تلعبه في الربط بين المبادرات االقليمية وتقديم التوجيه على مستوى عالمي

العالمي الدارة الحركة الجوية الدافع الرئيسي الجراءات االيكاو فـي          يمكن أن يصبح اعتماد أهداف األداء للنظام         ٢-٣
مكن من تقاسم خبرات األقـاليم والـدول     عالمي ألداء خدمات المالحة الجوية أن ي       لمحفلفضال عن ذلك، يمكن     .  هذا المجال 

وفي هـذا   .  ٢رحها الشكل رقم    واغنائها على أساس عالمي وأن ينشرها في كل األقاليم مع اشتراك الصناعة بالصفة التي يش              
 التي يمكن أن تنسق من خالل مكاتـب االيكـاو   نحو األداءالصدد، من المهم تعزيز المبادرات الوطنية واالقليمية ذات التوجه   

 .  االقليمية



A35-WP/158   
EC/24,TE/22 - 5 - 

 

  عالميمحفل

 وطني اقليمي اقليمي

 الصناعة

 )المستويات الوطنية واالقليمية والعالمية(تقاسم الخبرة بشأن أداء خدمات المالحة الجوية : ٢الشكل رقم 

 

 ساريا، سوف تحتاج االيكاو الى وضع أهداف وغايات أداء عالية المستوى لسالمة واألداء  المحفلية جعل هذا    وبغ ٣-٣
ويمكن لاليكاو أيضا أن تضع قواعد قياسية لمقتضيات االبالغ لخطط ونتـائج     .  الفني واالقتصادي على أساس عالمي واقليمي     

وينبغـي لاليكـاو أيضـا أن       .  تهل ذلك من خالل ندوة عالمية المستوى      ويمكن أن يس  .  األداء والمواد االرشادية ذات الصلة    
 . الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية بشأن وضع اطار لألداء٣/٣تواصل عملها لتنفيذ التوصية 

مج وبناء على ذلك فان وثيقة العمل تلك تقترح أن تطلب الجمعية العمومية من االيكاو تسريع وزيادة حجـم برنـا     ٤-٣
ومنظمـة  .   الجوية وأن تعطي أولوية كافية له فـي اطـار برنـامج عملهـا الـراهن                المالحةعملها المتعلق بأداء خدمات     

 .اليوروكنترول على استعداد تام للمساهمة بخبراتها في هذه األنشطة

 الجمعية العموميةالمعروض على جراء اال -٤

 :ما يليالقيام يرجى من الجمعية العمومية  ١-٤

 الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية باستخدام فرق          ٣/٣ عاجل في تنفيذ التوصية      احراز تقدم  )أ 
أو المجموعات متعددة التخصصات بشأن وضع أهداف وغايات لألداء الفني واالقتصادي           /الخبراء الراهنة و  

 .عالي المستوى للنظم العالمية واالقليمية الدارة الحركة الجوية

 . الحاجة الى استحداث أهداف لألداء وللرصد المتواصل لألداء المخطط والمحققلتلبية تنظيم ندوة عالمية )ب 

 .وضع قواعد قياسية لمقتضيات االبالغ عن نتائج األداء ومعلومات االفصاح والمواد االرشادية ذات الصلة )ج 
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