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  اقتصاديات المطارات ؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  المسائل المحددة القتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها :٣ رقمالبند 
  الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ المفهوم العالمي إلدارة الحركة الجوية  :٤-٣ رقمالبند 

صادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ جوانب االقتال
  الجويةالحركة المفهوم العالمي إلدارة 

  )ةالعامانة  من األمةمقدمورقة (

  لخصالم
 المفهوم التشغيلي العالمي إطار وثيقةفي المسائل االقتصادية والتنظيمية التي تدخل تناقش هذه الورقة 

في تعزيز التعاون والتضافر الدوليين نبغي وي.  (Doc 9854) الخاصة بااليكاوإلدارة الحركة الجوية 
التكاليف، خاصة كي يتسنى تنفيذ المفهوم على نحو يتسم بالكفاءة وفعالية الحركة الجوية  إدارة مجتمع

وبغية التشديد على أهمية .  "بعدم االنقطاع" يتسم األساسية وايجاد مجال جويالبنى في مجاالت تمويل 
بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة االيكاو  سياسات  وثيقةعديلتالتعاون الدولي، من المقترح 

لاليكاو مواصلة رصدها ينبغي ، مستمرةوبما أن تنفيذ المفهوم يعد عملية .  (Doc 9082) الجوية
 .الموضوع في المستقبلبشأن  سياسات وإرشادات إضافية وضعللتطورات لكي تقرر مدى ضرورة 

  .٥ الفقرةتمر في مؤلا المعروض على جراءرد اإلي

 المقدمة - ١

 رؤية االيكاو لنظام إدارة حركة (Doc 9854)المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية تعرض وثيقة  ١- ١
  ويرسم المفهوم التشغيلي صورة لمجال جوي منظم .جوية يتسم بالتكامل والتناسق والتشغيل التبادلي على المستوى العالمي

 في ايجاد مجال  من ذلكويتمثل الهدف.   وما بعدها٢٠٢٥ ظل آفاق التخطيط التي تصل إلى سنة على الصعيد العالمي في
وتشمل المنافع االقتصادية المتوقعة من النظام العالمي .  تساقاال يغيب عنهجوي موحد ومتصل ال يشوبه انقطاع وال 

 اإلنتاجية وتحفيز للصناعات وتحسينم أقل أسعار ورسوفي وجود  وفورات في وقت الركاب و، على سبيل المثال،الجديد
 .ذات الصلة ونقل المهارات ذات التقنية العالية
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 االقتصادية والتنظيمية في مجال تنفيذ المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة تناقش هذه الورقة بعض المسائل ٢- ١
 في الخاص بذلكة أيضا النص الحالي وتستعرض الورق.  على وجه التحديد التركيز على التعاون الدولي  معالحركة الجوية

 .بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةااليكاو سياسات  وثيقة 

 مناقشةال - ٢

 وجود تعاون واشتراك مستمر من جانب  مسبقايةالمفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجويفترض  ١- ٢
المجال الجوي ومقدمي ب المنتفعين وة للمجال الجويأي مجتمع المطارات والجهات المقدم ،الحركة الجويةمجتمع إدارة 
وهي مرتبة حسب (وااليكاو والسلطات التنظيمية والدول الحركة الجوية وقطاع دعم إدارة الحركة الجوية خدمات إدارة 

النظم ويعد تعزيز التعاون والتضافر بين جميع أعضاء هذا المجتمع أمرا الزما لتحقيق المنافع من ).  الترتيب األبجدي
 .الجديدة

أن يسفر على وجه الخصوص عن تيسير تمويل الحركة الجوية يمكن لتضافر الجهود في مجتمع إدارة و ٢- ٢
عدد كبير  لتنفيذ المفهوم التشغيلي إلى القدرة على خدمة ة الالزمةاألساسيالبنية حتاج توفي معظم الحاالت .  مشاريع رئيسية

 سيتعين على كل دولة وإقليم ومنطقة ،على هذابناء و.  ستطيع دولة واحدة توفيرهوإلى استثمار كبير يتجاوز ما ت من الدول
متجانسة أن تضع خطة لالستثمارات التي ستحتاجها لتنفيذ المفهوم التشغيلي واإلطار الزمني لتلك االستثمارات في بيئة تتسم 

 انعقدت في مونتريال في ، التي٣٦ا لاليكاو في دورتهالجمعية العمومية اعتمدت و.  بالتعاون في صنع القرارات
الخطة العالمية للمالحة  قرارا يحث الدول والصناعة ومؤسسات التمويل على تقديم الدعم الالزم لتنسيق تنفيذ ،٢٠٠٧ سنة

  ويشكل المفهوم التشغيلي والخطة العالمية للمالحة الجوية مظلة للتعاون العالمي وتسير بشكل .(GANP, Doc 9750) الجوية
 األوروبي SESAR وبرنامج) من الجيل القادمالنقل الجوي نظام (تابع للواليات المتحدة  الNextGenتوافق مع برنامج م
 ).للسماء األوروبية الموحدةالحركة الجوية بحوث إدارة برنامج (

ي أو عالم/ على نطاق إقليمي وغير منقطعلتعاون الدولي عنصرا رئيسيا أيضا في إنشاء مجال جوي ايعد  ٣- ٢
 بالنسبة لنظم االتصاالت والمالحة من هذا النوعويحبذ وجود مجال جوي   .لتكاليفبأسلوب يتسم بالكفاءة وفعالية ا

وأن يستند هذا المجال الجوي إلى متطلبات تشغيلية وفنية المفهوم التشغيلي في إطار الحركة الجوية إدارة /واالستطالع
 ،بعدم االنقطاعوجود مجال جوي يتسم بالكامل وإذا تحقق .  ى حدود الدولمقارنة مع المجال الجوي الذي يؤسس بناء عل

وقد بدأت الترتيبات  . لتغطية مناطق أوسع مساحةالحركة الجوية فيمكننا أن نتوقع وجود عدد أقل من تجهيزات إدارة 
 ١.في عملها أو أنها قيد التطور في عدد من المناطقالحركة الجوية اإلقليمية إلدارة 

في تقديم وتشغيل خدمات المالحة الجوية أينما على التعاون الدولي  Doc 9082  الوثيقة من١٢الفقرة  تشجع ٤- ٢
المفهوم التشغيلي  ال يشير إلى ١٢غير أن النص الحالي للفقرة .  كان هذا األمر مفيدا لمقدمي الخدمات والمنتفعين بها

توسيع نطاق النص كي يشمل هذه اإلشارات وينبغي .   الخطة العالمية للمالحة الجويةوال الىالحركة الجوية العالمي إلدارة 
 الحالية، ١٨ومن األفضل أن يوضع النص الجديد مباشرة قبل الفقرة .  األخرىااليكاو بما يتواءم مع ما تم فعله في وثائق 

 .ذلك أن التعاون الدولي غير مرتبط مباشرة باالستقالل والخصخصة

غير ، قد يتطلب إنشاء مجال جوي المثالفعلى سبيل .  أخرى جح أن تظهر مسائل اقتصادية وتنظيميةمن المر ٥- ٢
 وضع نظام مشترك لفرض الرسوم إضافة إلى مبادئ توزيع االيرادات بين الدول المختلفة في كتلة مشتركة من منقطع

                                                             
ـ  (SESAR)في أوروبا تحرز مبادرات السماء األوروبية الموحدة وبرنامج       ١ وفـي  .  ة للمجـال الجـوي تقـدما    والكتـل الوظيفي

وأكـد  .  لوظيفية للمجـال الجـوي  لكتل اتقريرا عن الحالة متوسطة األمد إلنشاء االمفوضية األوروبية  ، أصدرت   ٢٠٠٧ مارس
  . بدال من الحدود الوطنية الراهنة– ال سيما انسياب الحركة – المتطلبات التشغيلية إلىالتقرير أن هذه المبادرة ينبغي أن تستند 
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التطورات األخيرة في أوروبا ولكنها ال  (Doc 9161) دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية وتشرح وثيقة  .المجال الجوي
وهناك حاجة أيضا إلى وضع طرائق لتقييم اآلثار االقتصادية لألداء التشغيلي الذي .  تقدم إرشادات جوهرية في هذا الصدد

) لناحية الكميةمثل كيفية تحديد القيمة الزمنية كي تحدد الوفورات الزمنية للركاب من ا(يسفر عنه تطبيق المفهوم التشغيلي 
 .التكاليف والمنافعو حاالت األعمال  تحليالتوذلك في إطار

العالمي إلدارة المفهوم التشغيلي عالوة على ذلك، من الضروري دراسة كيفية تطبيق إدارة األداء في ظل  ٦- ٢
داء العالمي لنظام دليل األ وعلى الرغم من أن العمل لم يكتمل بعد، توجد بعض اإلرشادات العملية في  .الحركة الجوية
الحركة الجوية اعتماد نهج قائم على األداء في االنتقال من نظام إدارة  والذي يصف كيفية (Doc 9883) المالحة الجوية

إدارة وقياس أداء مقدمي  "الصادرة بعنوان االيكاو كذلك فإن وثيقة .  المستقبليالحركة الجوية الحالي إلى نظام إدارة 
على شبكة االنترنت المالحة الجوية اقتصاديات المطارات وخدمات مؤتمر  الموجودة على موقع "ةخدمات الحركة الجوي

واإلداري لمقدمي  االقتصادي باألداءفي تناول الجوانب المتعلقة الحركة الجوية العالمي إلدارة المفهوم التشغيلي تراعي 
 .المالحة الجويةخدمات 

كوثيقة للمالحة الجوية ، باستخدام الخطة العالمية الحركة الجويةي إلدارة العالمالمفهوم التشغيلي بما أن تنفيذ  ٧- ٢
في   نوقشتة، فقد يكون من السابق ألوانه إعداد سياسات إضافية تتناول المسائل التيكي عملية ديناميوتخطيط للتنفيذ، ه

االيكاو تساعد ن هذا الموضوع  التطورات وجمع المعلومات عرصدإن  ،  وفي الوقت الراهن. أعاله٦- ٢ و٥-٢ن يالفقرت
 .المواد اإلرشادية في المستقبلشكل من أشكال والبت في مدى ضرورة وضع سياسات إضافية على 

 االستنتاجات - ٣

 :بناء على المناقشة السابقة يمكن استخالص االستنتاجات التالية ١- ٣

علـى نحـو يتـسم       الجويةالعالمي إلدارة الحركة    المفهوم التشغيلي   للدول أن تسعى جاهدة لتنفيذ      ينبغي    ) أ
كوثيقة تخطيط للتنفيـذ عـن طريـق        للمالحة الجوية   بالكفاءة وفعالية التكاليف باستخدام الخطة العالمية       

 .الحركة الجويةالتعاون والتضافر الدوليين في مجتمع إدارة 

 التشغيلي  مفهوملاليكاو أن تواصل رصد التطورات في الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بال          ينبغي    ) ب
وضـع  كي يمكنها البت في مدى ضرورة للمالحة الجوية  والخطة العالمية    العالمي إلدارة الحركة الجوية   

  . سياسات ومواد إرشادية إضافية عن هذا الموضوع في المستقبل
يذ في تنف التعاون الدولي   الحاجة إلى   على  للتشديد   Doc 9082  من الوثيقة  ١٢لفقرة  اأن تُعدل   لاليكاو  ينبغي    ) ج

 .للمالحة الجوية والخطة العالمية العالمي إلدارة الحركة الجويةالمفهوم التشغيلي 

 المقترحة تعديالت السياسات - ٤

بالفقرة الجديدة  Doc 9082  الوثيقةفي ١٢، نقترح االستعاضة عن الفقرة ١-٣الفقرة في ) ج لالستنتاجوفقاً  ١- ٤
 :١٨التالية والتي توضع مباشرة بعد الفقرة 

 لدوليالتعاون ا

 xx-   أينما يكون المالحة الجوية  وجود تعاون دولي على تقديم وتشغيل خدمات  علىسيشجع المجل
العالمي إلدارة المفهوم التشغيلي  وبقصد تيسير تنفيذ ، لمقدمي الخدمات والمنتفعين المعنيين بهامفيداهذا األمر 



 - 4 - CEANS-WP/16 

الية التكاليف على أساس اإلرشادات الواردة في تنفيذا يتسم بالكفاءة وفعااليكاو الذي وضعته  الحركة الجوية
 .) التي تتناول تحصيل الرسوم١٨انظر أيضا الفقرة . (الخطة العالمية للمالحة الجوية

 لمؤتمرعروض على ا الماإلجراء - ٥

١- ٥ ا يليرجى من المؤتمر القيام بمي: 

 ؛عتمدهاي و١- ٣ ستعرض االستنتاجات الواردة في الفقرةأن ي  ) أ

 .وأن يصدق عليها Doc 9082 وثيقة لل١-٤الفقرة في ت المقترحة ض التعديالستعرأن ي  ) ب

  ـ ىـ انتهـ


