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  مؤتمر اقتصاديات المطارات
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

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

  اكل األساسية لخدمات المالحة الجوية والسيطرة عليها ملكية الهي
المملكة المتحدة والبرتغال والنرويج وفرنسا وايرلندا وآيسلندا والدنمارك  من ةقدمورقة م(

  )(NAT SPT)في سياق الفريق المعني بتخطيط نظم شمال األطلنطي الواليات المتحدة و

  الموجز
ضـمان  هها اقليم شمال األطلنطي بشأن     تعرض ورقة العمل هذه المسائل التي يواج      

ة الهيكل األساسي الالزم لتقديم خدمات المالحة الجوية وتحسينها في          ماد واست توافر
  .E وD وA أهداف االيكاو االستراتيجية  تحقيقوتدعم هذه الورقة.  االقليم

   . ٥يرد االجراء المطلوب من المؤتمر في الفقرة 

  المقدمة - ١
 خدمات المالحة الجوية فـي اقلـيم        "شمال األطلنطي نظم  الفريق المعني بتخطيط    " تقدم تسع دول أعضاء في     ١- ١

ة الجوية في شمال األطلنطـي أكثـر مـن          ك كان متوسط مجموع الحر    ٢٠٠٦وفي سنة   .  شمال األطلنطي التابع لاليكاو   
 فـي المائـة     ٧ بنسبة    وتشير أحدث التوقعات إلى تقدير متوسط معدل النمو في الحركة الجوية           ، رحلة جوية يوميا   ١١٥٠

 .٢٠١٠ وسنة ٢٠٠٧سنويا بين سنة 

م في تقديم خدمات المالحة الجويـة فـوق         خدالتي تست و لالتصاالت واالستطالع     الالزمة إن الهياكل األساسية   ٢- ١
 تقـديم  ت عمليـة مـد  وقد اعتالمحيطية في اقليم شمال األطلنطي،المناطق القارية ليس لديها المدى الكافي لخدمة المناطق   

 أطـراف ثالثـة بتوصـيل    ن منمات المالحة الجوية على االتصاالت الصوتية بالترددات العالية التي يقوم فيها مشغلو         خد
األقمـار  وصالت البيانات في اقليم شمال األطلنطـي عـن طريـق    ب اتصاالت  استخدام تقرر   ١٩٩٧وفي سنة   .  الرسائل

 .  الجغرافيةالعوائق  بصفة رئيسية بسبب الصناعية

أقمـار   في اقليم شمال األطلنطي في الوقت الراهن من          باألقمار الصناعية التصاالت  للهياكل األساسية   تتكون ا  ٣- ١
 هيئاتأرض تملكها   -، وشبكة اتصاالت أرض    ومحطتين أرضيتين تملكهما شركة فيزادا     ، تملكها شركة انمارسات   صناعية
 االتصاالت   جهة واحدة من جهتي تقديم خدمات       مع ولدى مشغلي الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجوية عقود       .  عديدة
 .SITA أو ARINCوهما 
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 والسيطرة عليها منذ صـدور      يةباألقمار الصناع  الهياكل األساسية لالتصاالت      في ملكية  مهمةحدثت تغييرات    ٤- ١
األقمـار   وفي أواخر التسعينات، أنشأت شركة انمارسات كوكبـة       .  القرار بتنفيذ وصلة البيانات في اقليم شمال األطلنطي       

 التجاريـة المحطـات األرضـية       الشركاتلت  و ت ،ومنذ ذلك الحين  .   محطة دعم أرضية   ٢٠ األولية وأكثر من     الصناعية
.   محطات أرضية قادرة على خدمة الطيران أربع إال يوجد منها في الوقت الحالي    ال  و ، بترشيد عددها  الشركاتوقامت تلك   

القمـر  التـصاالت  للوقت الراهن األجزاء الحساسة من الهياكـل األساسـية          ويملك عدد قليل من الشركات التجارية في ا       
ومن الجدير بالمالحظة أيضا أن العناصر الجديدة التي تـدخل          .   وهي شركات ليس لها اهتمام مباشر بالطيران       يةالصناعي

 .عملية ترخيص طويلة جدابتقيد تفي السوق 
 الحركـة التـي    كلل  محتقليم شمال األطلنطي القدرة على      ال يوجد لدى المحطتين األرضيتين اللتين تخدمان ا        ٥- ١

 فسيحتاج عدد كبيـر مـن       ،وإذا تعطلت احداهما  .  تجري عبر وصلة البيانات في اقليم شمال األطلنطي في الوقت الحالي          
ل إلـى   الترددات العاليـة أو التحـو     بالطائرات التي عادة ما تستخدم وصلة البيانات إلى التحول إلى االتصاالت الصوتية             

 فسوف يتـدهور األداء ويمكـن أن        األخرىوإذا تحول عدد كبير من الطائرات إلى المحطة األرضية          .  األخرىالمحطة  
 يمكن أن   ،وفي أسوأ الحاالت  .  في مجال السالمة  ما يمثل شاغال كبيرا     يسفر هذا عن تأخيرات أو تشوه في الرسائل وهو          

 .األخرىيصيب العطب أيضا المحطة األرضية 
 الزيادة السنوية الماضية في الحركة الجوية في اقليم شمال األطلنطي التي بلغت أكثر مـن    متوسط استيعاب تم ٦- ١

 ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلـى نجـاح         ،خمسة في المائة بدون تعزيز الهيكل األساسي لالتصاالت عبر الترددات العالية          
 العالية سيصيبها التشبع في      عبر الترددات  التصاالتلتية  ولكن هناك شواغل من أن القدرة الصو      .  برنامج وصلة البيانات  

 .   على أي حال٢٠١٠وصلة البيانات أو بحلول سنة عطل حالة 
وتعتمد خطط زيادة سعة ومرونة المجال الجوي القليم شمال األطلنطـي بغيـة تحـسين الكفـاءة وخفـض                    ٧- ١

.  المزمـع تنفيـذها   بين الطائرات   ات خفض الفصل     على استخدام وصلة البيانات بوصفها عنصرا الزما لعملي        ،االنبعاثات
 ،عالوة علـى ذلـك  .   لتحسين السالمةمساعداوتعد وصلة البيانات أيضا، بسبب قدرات االستطالع الخاصة بها، عنصرا      

الترددات العالية وتعتبر طريقة اتـصاالت  بة تستخدم كبديل لالتصاالت الصوتية      باألقمار الصناعي  يةتصاالت الصوت الفان ا 
ونتيجة لعـدم اليقـين بـشأن مـسألة الملكيـة           .  احتياطية محتملة عندما تصبح وصلة البيانات وسيلة االتصال الرئيسية        

ابداء االلتـزام الكامـل بهـذه       فإن   ، تقديم الخدمة  المستخدمة من أجل  ة الهياكل األساسية    دام وبالتالي بشأن است   ،والسيطرة
 . غير ممكنالمبادرات

 المناقشة  - ٢
ت الحاليـة وفـي     الهياكل األساسية الالزمة لسالمة وكفاءة العمليـا      اتاحة   في ضمان    ي األساسي يتمثل التحد  ١- ٢

عـن سـلطات   اسـتقاللهم  مقدمي خدمات المالحة الجوية إلى الطابع التجاري أو على األقل         مع زيادة تحول    و.  المستقبل
جـزءا مـن    توفر التي الهيئاتتنظيمية على تلك ت قدرتهم على ممارسة المراقبة ال فقد قلّ،المسؤولة عنهمالطيران المدني   
قبـل أن الـضرورات الماليـة       تويمكن ممارسة بعض النفوذ من خالل اتفاقات الخدمات ولكن يجـب            .  الهيكل األساسي 

باإلضافة إلى ذلك، تعني الطبيعة شـديدة التخـصص         .  والتنظيمية هي التي توجه سلوك الشركات التجارية توجيها كامال        
ويمثـل هـذا    .  الوضع سيستمر على األرجح   هذا   وأن   ، جدا من مقدمي الخدمات     قليال الطيران أن هناك عدد   التصاالت ا 

 دراسات الجدوى ودراسات السالمة الالزمـة      إعداد    في بعض الحاالت   شك من الصعوبة بمكان   ال ويجعلالوضع مخاطرة   
 .  التي تبرر تطوير النظم في المستقبل

 خـدمات المطـارات   –) و( االقتصاد واالدارة، من المرفـق       –ي القسم الثاني     الواردة ف  ١ الفقرة  منطوق في ٢- ٢
 بعنوان البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجـال النقـل           ١٥-٣٦قرار الجمعية العمومية    والمالحة الجوية، في    

فاء بااللتزامات التي تعهدت بهـا  هي وحدها المسؤولة عن الو "ة العمومية الدول المتعاقدة بأن الدول رت الجمعي ذكّ الجوي،
تفاقية ازاء خدمات المطارات والمالحة الجوية، بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي تـشغل  اال من ٢٨بموجب المادة  

 الدول المتعاقدة أصبحت تكثر من اسناد تـشغيل خـدمات            بأن  القرار وسلّم".  خدمات المطارات والمالحة الجوية المعنية    
 وأن الدول تزيـد  ،المالحة الجوية إلى هيئات تجارية ومخصخصة قد تكون أقل ادراكا ووعيا بالتزامات الدول     المطارات و 
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ويتمثل التحدي الرئيسي فـي  .  من استخدام تجهيزات وخدمات متعددة الجنسيات للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول      
 .طلبات السالمة واألداء المعترف بهاضمان التزام مقدمي الخدمات التجاريين بأداء يتفق ومت

 وهنـاك . (GNSS)رح نهج مشابه للنهج المتبع في ضمان توفر النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية              واقتُ ٣- ٢
 المخصـصة   لألقمـار الـصناعية   عنصران أساسيان من هذا النظام، وهما النظام العالمي لتحديد الموقع والنظام العالمي             

لطيران من خالل االيكاو عن طريق خطابات التزام أعلنت فيها الدول مقدمة الخدمة عـن        خدمة ا ل،  (GLONASS)للمالحة  
 مع القواعد والتوصيات الدولية في أنحاء العالم وتلبيـة شـروط            بما يتفق  األقمار الصناعية مالحة ب النيتها في تقديم خدمة     

ل هـذا  وشكّ.  انهاء الخدمة بست سنوات على األقلقبل ر  وتقديم اخطاها وتوافرموثوقيتها وبصحة االشاراتمعينة تتعلق   
عدت عليه القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكـاو فـي مجـال         أُ األساس الذي االلتزام من الدول بتقديم الخدمة      

 مقدمي خـدمات  ويكمن الفرق الجوهري في أن      .  ونفذت بنجاح في أنحاء العالم    النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية      
 بينمـا   ، هي دول متعاقدة لدى االيكاو      المخصصة للمالحة  لألقمار الصناعية النظام العالمي لتحديد المواقع والنظام العالمي       

 التجارية اضافة إلى مـشغل     مجموعة من الهيئات   بأنه نشاط تجاري يشمل      يةالقمر الصناعي تصاالت  اليتسم تقديم خدمات ا   
 ).SITA وARINC( للطيران CSPومشغل ) ستراتوس وفيزادا( المحطات األرضية يومشغل) تانمارسا (األقمار الصناعية

، التي تنظم تقديم خـدمات      550/2004 قاعدة االتحاد األوروبي رقم      الى  النهج التنظيمي  يستندومن الممكن أن     ٤- ٢
ة ضرورة ضمان تلبيـة الحـد    هذه القاعدتناولوت.  المالحة الجوية وتحدد معايير ترخيص مقدمي خدمات المالحة الجوية 

وتقر القاعـدة  .  استقالل متزايدلعمل ببا العامة في السياق الذي يقوم به مقدمو خدمات الحركة الجوية     ةلحالمصاألدنى من   
 .لسالمةل العاليمستوى الشرط الحفاظ على مع مراعاة  تقديم الخدمة في إطار شروط السوق ه ينبغي تنظيم عمليةبأن

 ، مقدمو خدمات المالحة الجوية في شمال األطلنطـي        ينفذهاآلخر في وجود مشروع مشترك      ويتمثل االحتمال    ٥- ٢
تنفيذ الحـدود الـدنيا المخفـضة       ل المستخدمة الرصد   وآلية "وحدات رصد العلو  "لترتيب الذي استخدم لتمويل     على غرار ا  

خـدمات  اتاحـة   لضمان استمرار ويمكن استخدام هذا المشروع لتشغيل محطة أرضية أو       .  للفصل الرأسي بين الطائرات   
 .ةباألقمار الصناعياالتصاالت 

 شمال األطلنطينظم اعتبارات الفريق المعني بتخطيط  - ٣

وصلة البيانـات فـي   بتصاالت الالزمة لالمكن تحقيق االمتثال لمقتضيات السالمة واألداء     يمن الناحية الفنية،     ١- ٣
وإذا كانـت هنـاك     .   المرتبطة بتلبية هذه المقتضيات مجهولة     والتكاليف.  الراهنةظل الظروف   اقليم شمال األطلنطي في     

وحتـى إن   .  مي المجال الجوي الذين سيتحملون التكاليف     خد ماليا لمست  يايكون األمر مجد  ال  استثمارات كبيرة مطلوبة فقد     
الحـالي وفـي   مو المجال الجوي على االستثمار فإن عدم اليقين الذي يحيط بالملكية والسيطرة فـي الوقـت              خدوافق مست 

المستقبل بالنسبة للهيكل األساسي لوصلة البيانات بكامله قد ال يضمن استمرار توفر مستوى الخدمات المطلوب وبالتـالي                 
 . يحمي االستثمارات على المدى البعيدنل

بتنويع اتصاالت وصلة البيانات لتجنب االعتماد علـى نظـام          تُقدم حاليا اقتراحات عديدة بحلول فنية تسمح        و ٢- ٣
 بينما هناك ضرورة لتحقيق مقتضيات السالمة واألداء فـي  ،وقد يستغرق تنفيذ أي من هذه االقتراحات وقتا طويال       .  احدو

وإال فإن تطور نظام المالحة الجوية على نحو آمن ويتسم بالكفاءة سيتعطل بشكل             .  قصيرال على المدى تطبيقات الطيران   
 .كبير

 يـومي ألطلنطي، عند دراسته للمسائل في أثناء اجتماع خاص انعقد          نظر الفريق المعني بتخطيط نظم شمال ا       ٣- ٣
 اسـتخدام تكنولوجيـا     الحاجة الـى   وفي    في الزيادة المتوقعة في الحركة في اقليم شمال األطلنطي         ،١٦/١١/٢٠٠٧ و ١٥

ونظر الفريـق   .  وصالت البيانات لتحسين الكفاءة وخفض األثر الواقع على البيئة من خالل تخفيض الحدود الدنيا للفصل              
قدر على نحو آمن ويتسم ب    نظام مراقبة للحركة الجوية     اقامة  أيضا في الحاجة إلى تحسين قدرات االستطالع والتدخل بغية          

فـي تقـديم    االعتمـاد عليـه   إلى سلطات االشراف لدى الدول أنه يمكنثبات  االأكبر من المرونة اضافة إلى الحاجة إلى        
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ه المسائل تحتاج إلى حل يضمن عدم اعاقة أنشطة التخطيط والتنفيـذ فـي المـستقبل                 أن هذ   الى  الفريق وخلص.  الخدمة
 .ةكبيربدرجة 

لدول في ل للسلطات االشرافية  مسألة المشاركة المالئمة   ٤٤سبق تناول الفريق في اجتماعه رقم        عالوة على ما   ٤- ٣
 . ال سيما في المسائل المتعلقة بالسالمة،ترتيبات أعمال الفريق

 االستنتاجات - ٤

ثر على مقدمي الخدمات من األطراف الثالثة من خالل النهوض بالتنافس في الـسوق،            ؤفي غياب أي تدابير ت     ١- ٤
ومـن الواضـح أن   .   التجاريةالهيئات التي تقوم بها الدول على  والسيطرةاإلدارةمستوى  يبدو أن الحل الوحيد هو زيادة       

ومن الضروري دراسة احتمال االسـتعانة بمـصادر   .  مرحلةهذه الفوري لها في يصعب اقتراح حل مسألة معقدة والتلك  
أو وطنية لتقديم خدمات الدعم وقد تكون       /أو اقليمية و  /و تجارية متعددة الجنسيات     هيئاتخارجية أو التعاقد من الباطن مع       

ـ وضع  وموحدتنظيم األسواق بشكل   يتعذر  وفي هذه الحاالت قد     .   احتكارية أو شبه احتكارية    الهيئاتهذه   دابير تحقيـق  ت
ويبدو أن هناك ضرورة الجراء مزيد من الدراسات لمعالجة هذه المـسألة وربمـا   .  التوازن من خالل النهوض بالمنافسة  

 . ليشمل مقدمي الخدمات المتعاقدين من الباطن١٥-٣٦تكون هناك ضرورة لتوسيع نطاق قرار الجمعية العمومية 

٢- ٤  مستوى الخدمات يمكن أن يستخدمه مقدمو خـدمات المالحـة          قترح أن تضع االيكاو مشروع اتفاق ل      ولذلك ي
عند التعاقد من الباطن على خـدمات مثـل         كلها  األداء   تنفيذ شروط لضمان  وضع األحكام المالئمة    الجوية ليبرهنوا على    

 أوجـه القـصور     لمعالجـة  بعض الترتيبـات     توضع ما لم    ،وفي الوقت الراهن  .  ةباألقمار الصناعي تصاالت  الخدمات ا 
 خطـط التطـوير  ب، فقد يلحق الضرر األقمار الصناعيةالمسؤوليات في الهياكل األساسية الراهنة لالتصاالت القائمة على    و

عجز مقدمي خدمات المالحة الجويـة عـن        يؤدي  ويمكن أن   .  قليم شمال األطلنطي وربما أقاليم أخرى تابعة لاليكاو       ا في
قترح مـشروع االسـتنتاج    ي، لذلكوفقاو.  بيئيةالقتصادية واال لبية من الناحيةآثار سإلى زيادة السعة لتلبية الطلب المتزايد  

 :التالي

السيطرة عليهـا   و بدراسة المسائل المتعلقة بملكية الهياكل األساسية لخدمات المالحة الجوية           ، على نحو عاجل،   تقوم االيكاو 
 لمقدمي خدمات المالحـة الجويـة     الذي يسمح زم  الالضمان وجود اإلطار    ل وذلك ،واعداد مشروع اتفاق لمستوى الخدمات    

، تتـسم بالـسالمة والكفـاءة     مالحة جويـة     لتقديم خدمات    بالتحكم بشكل مناسب في الهياكل األساسية التي يعتمدون عليها        
  : لتحقيق ما يلي هذا االتفاق مقدمو خدمات المالحة الجويةيستخدمو

 األداء عند التعاقد من الباطن على خـدمات         روطش جميع   مراعاةمالئمة لضمان   الحكام  األاثبات وجود    )١
 .باألقمار الصناعيةمثل خدمات االتصاالت 

 .مراعاة هذه الشروطشرح كيفية  )٢

 . بادخال تغييرات على النظامعلى نحو مالئم لالخطار  الالزمةحكاماألوضع  )٣

 االجراء المطلوب من المؤتمر - ٥

 :يرجى من المؤتمر القيام بما يلي ١- ٥

خدمات المالحة الجوية عندما ال يكون للـدول المتعاقـدة وال مقـدمي    في ضعف الط أن يحيط علما بنقا   )أ 
 .خدمات المالحة الجوية المعينين سيطرة على الهياكل األساسية

 . أعاله٢-٤اعتماد مشروع االستنتاج الوارد في الفقرة   )ب 

  ـ انتهـى ـ


