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

  الوثائق  ١-٤- ٣
 المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة إطار وثيقةفي المسائل االقتصادية والتنظيمية  ناقشت (WP/16) األمانة
الحركة الجوية  إدارة في مجتمعتعزيز التعاون والتضافر الدوليين وينبغي .  (Doc 9854)الخاصة بااليكاو الجوية 
األساسية البنى تسنى تنفيذ المفهوم على نحو يتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف، خاصة في مجاالت تمويل كي ي

  وثيقةتعديلوبغية التشديد على أهمية التعاون الدولي، من المقترح .  "بعدم االنقطاع" يتسم وايجاد مجال جوي
وبما أن تنفيذ المفهوم يعد عملية .  (Doc 9082) بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةااليكاو سياسات 
 سياسات وإرشادات إضافية وضعلاليكاو مواصلة رصدها للتطورات لكي تقرر مدى ضرورة ينبغي ، مستمرة
  .الموضوع في المستقبلبشأن 

 أقرت بدور الدول ومقدمي البيانات من األطراف الثالثة في عملية االنتقال من خدمة (WP/45) أستراليا
واستعرضت الورقة عددا من المسائل المؤسسية واالقتصادية .  مات الطيران إلى ادارة معلومات الطيرانمعلو

المرتبطة بعملية االنتقال هذه بما في ذلك مدى التزام الدول، واسترداد التكاليف، والمسؤولية، وحقوق التأليف، 
 ادارة –اسة المعني بخدمة معلومات الطيران  فريق الدرهاعالج، وهي المسائل التي يجب أن يوملكية المعلومات
  .معلومات الطيران

 أوردت وصفا لخبرتها في مجال تحرير النقل الجوي، وخصخصة مطاراتها وتنفيذ نظام مالحة (WP/72)بنما 
  .والتعاون مع الدول المجاورة لوضع أهداف مشتركة يمكن أن يحسن من الكفاءة التشغيلية.  (RNAV)المنطقة 
 قدمت عرضا (WP/54)لنيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني وأعضائهما فرنسا با

تمشى يالذي يغطي جميع رسوم الهيكل األساسي للنقل الجوي والتي " بالمنظومة الكاملة"للنهج األوروبي الخاص 
هدف إلى تأمين الشفافية والعدالة ، تلك السياسات التي تتجاوزها في المجاالت الممكنةيمع سياسات االيكاو و

  واقترحت الورقة تعزيز .فيما يتعلق بتكاليف الهيكل األساسي للنقل الجويقابليتها للمقارنة وامكانية التنبؤ الو
  .النهج االقليمية في معالجة هذه المسائل من خالل إعداد ارشادات

الجوانب االقتصادية وتوحيد من االيكاو دراسة طلبوا  (WP/51) أعضاء لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني
.  والقانونية للمنظمات االقليمية المتعددة الجنسيات كأدوات لتنفيذ المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية

حتى تكون اليكاو الصادرة عن اعلى اتباع المبادئ التوجيهية ها األعضاء أن تشجع دولللهيئات االقليمية وينبغي 
  .األحكام الوطنية متمشية مع المبادئ التوجيهية العالمية

 قدمت عرضا للقضايا التي (WP/32) (NAT SPG) أعضاء فريق تخطيط النظم في المحيط األطلنطي الشمالي
يواجهها اقليم المحيط األطلنطي الشمالي بخصوص كفالة توافر واستدامة الهيكل األساسي لخدمات المالحة 

طلبت الورقة من االيكاو دراسة ملكية الهيكل و.  وفير خدمات االتصاالت باألقمار االصطناعيةالجوية الالزم لت
األساسي لخدمات المالحة الجوية والسيطرة عليه واعداد مشروع اتفاق على مستوى الخدمات الستعماله من 

الثة والعاملين في جانب مقدمي خدمات المالحة الجوية وذلك لضمان قيام مقدمي الخدمات من األطراف الث
  .القطاع الخاص بالعمل وفقا لمتطلبات السالمة واألداء المعترف بها
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 أحاطت المؤتمر علما بالمسائل المتعلقة بعملية االنتقال من (WP/38) منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية

المعني بخدمة يق الدراسة واقترحت تقديم ارشادات إلى فر ،خدمة معلومات الطيران إلى ادارة معلومات الطيران
 من Doc 9082بصدد مبادئ فرض الرسوم المتضمنة في الوثيقة   ادارة معلومات الطيران–معلومات الطيران 

  .زاوية عالقتها بتقديم معلومات وبيانات الطيران

  .)١-١- ٣انظر الفقرة (قدمت بعض المعلومات ذات الصلة بهذا البند  (WP/43-information paper) مالي

 قدمت معلومات عن المحتوى الرئيسي للمرحلة الثانية من (WP/56 – information paper) المفوضية األوروبية
األداء واالستدامة، التكنولوجيا، : التي تقوم على أربع أعمدة رئيسية مترابطة" السماء األوروبية الواحدة"مشروع 

  .السالمة، والمطاراتو

  مناقشة  ٢-٤- ٣

 واالقتصادي للمفهوم التشغيلي العالمي ءفي ضوء عولمة نظام النقل الجوي الدولي ومطلب التنفيذ الكف  ١- ٢-٤- ٣
 عن التعديالت فضال WP/16الدارة الحركة الجوية، وافق المؤتمر على مشروع االستنتاجات المقدمة في ورقة العمل 

ووافق المؤتمر أيضا على أن .   عن العمليات الدوليةDoc 9082المقترحة في الورقة على األجزاء ذات الصلة من الوثيقة 
 أهمية النهج االقليمية لتنفيذ المفهوم العالمي منوها بمنافع مثل تعزيز الشفافية واالنصاف وتوافر Doc 9082تذكر الوثيقة 

  .تكاليف للهيكل األساسي للنقل الجوي قابلة للمقارنة ويمكن التنبؤ بها

ئل االقتصادية وغيرها من المسائل المؤسسية المرتبطة باالنتقال من خدمة معلومات فيما يتعلق بالمسا  ٢- ٢-٤- ٣
على اتُفق ولذلك .  الطيران إلى ادارة معلومات الطيران اعتبر أن من السابق ألوانه اعتماد استنتاجات محددة في هذا الصدد

ادارة معلومات الطيران لكفالة التنسيق بين  –تقديم ارشادات مالئمة لفريق الدراسة المعني بخدمة معلومات الطيران 
  .الجوانب الفنية واالقتصادية ذات الصلة باألمر

لمشروع اتفاق على مستوى كان هناك تأييد أيضا لالقتراح الرامي إلى قيام االيكاو بإعداد نموذج   ٣- ٢-٤- ٣
 تعاملها مع الجهات الخاصة من بين الخدمات لكي يستعمل من جانب الجهات القائمة بتقديم خدمات المالحة الجوية عند

وفي هذا الخصوص وافق المؤتمر على أنه سيكون من المفيد كجزء من عملها المنتظم أن تجري االيكاو .  أطراف ثالثة
  .موضوع ملكية الهيكل األساسي لخدمات المالحة الجوية والسيطرة عليهلدراسة حالة مركزة 

  توصية  ٣-٤- ٣

ئق المقدمة والمناقشة التي تلت عن الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ المفهوم استنادا إلى الوثا  ١- ٣-٤- ٣
  : اعتمد المؤتمر التوصية التالية٤-٣العالمي الدارة الحركة الجوية في إطار البند 
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ة بتنفيذ المفهوم العالمي  الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلق- ١٤التوصية 

  لجويةالحركة ا  إلدارة
  :أوصى المؤتمر بما يلي

 على نحو يتسم العالمي إلدارة الحركة الجويةالمفهوم التشغيلي   للدول أن تسعى جاهدة لتنفيذ      ينبغي    )أ
كوثيقة تخطيط للتنفيذ عن طريق    للمالحة الجوية   بالكفاءة وفعالية التكاليف باستخدام الخطة العالمية       

 .الحركة الجويةة التعاون والتضافر الدوليين في مجتمع إدار

أن تنظر الدول في تسهيل المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية باعتماد نهج اقليمي، إذا               )ب
كان ذلك مالئما، لتعزيز الشفافية والعدالة والقابلية للمقارنة واالمكانية بالتنبؤ فيما يتعلق بتكـاليف              

 .الهيكل األساسي للنقل الجوي

أن تواصل رصد التطورات في الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بـالمفهوم           ينبغي لاليكاو     )ج
التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية كي يمكنها البت في مدى              

 . سياسات ومواد إرشادية إضافية عن هذا الموضوع في المستقبلوضع ضرورة 

 ادارة معلومـات    –فريق الدراسة المعني بخدمة معلومات الطيـران        عمل  ينبغي لاليكاو أن تؤيد       )د
الطيران فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية وغيرها من الجوانب المؤسسية المرتبطة باالنتقال مـن             

   .خدمة معلومات الطيران إلى ادارة معلومات الطيران حسب اللزوم
يكل األساسي لخدمات المالحة الجوية والـسيطرة       ملكية اله لينبغي لاليكاو أن تجري دراسة حالة         )ھ

عليه، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق نموذجي على مستوى الخدمة الستعماله من جانب الجهات               
التي تقدم خدمات المالحة الجوية، للتأكد من أن الجهات الخاصة من بين األطراف الثالثة سـوف                

  .عترف بهاتعمل بما يتمشى واجراءات السالمة واألداء الم
الحاجة إلى التعـاون  على  للتأكيد   Doc 9082من الوثيقة    ٢٠و ١٢تين  لفقراأن تُعدل   لاليكاو  ينبغي    )و

في تنفيذ المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركـة        فضال عن الرجوع إلى النهج االقليمية       الدولي  
 .الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية

  ـ انتهـى ـ


