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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
 الفنيةاللجنة 

  نظام إدارة الحركة الجوية العالمي من جدول األعمال ٣٥البند رقم 

  ١االمضي قدم —تنفيذ نظام المالحة الجوة العالمي 
  )"CANSO"عرض بواسطة منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية (

  موجز تنفيذي
الصناعة في رؤية مشتركة لنظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق وقابل للعمل فيما بينه يتشارك كل من الدول و

وقد  .ومالئمة بيئياعالميا، ذلك النظام الذي سيقدم قدرة كافية لتلبية احتياجات النقل الجوي العالمي بطريقة آمنة وفعالة 
  .ورغم ذلك، يجب القيام بأكثر من ذلك .المالحة الجوية المذكورتم إنجاز الكثير في منظمة اإليكاو للعمل نحو تنفيذ نظام 

  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي :اإلجراء
الضروریة التي من حث الدول على ضمان وضع إطار السياسة المناسبة وتبني التغييرات التنظيمية والتشريعية   )أ

  ؛الميع) ATM(شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق نظام حركة جویة 
ومبادرات الخطط العالمية ) GANP(التوصية بإجراء مراجعة دقيقة لكل من خطة المالحة الجوية العالمية   )ب

)GPIs (الخاصة بها لضمان بقاؤها مناسبة للغرض على مدار السنوات العشر القادمة؛  
تشرين الثاني من عام /مبراالتفاق على أن يقوم مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر المزمع انعقاده في نوفو  )ج

وتحدید أولویات نشاط برنامج العمل بدراسة األهداف الالزمة لتحقيق نظام مالحة جوية عالمي بعناية  ٢٠١٢
  .وترشیده في اإلیكاو، وتوحید الجھود اإلقلیمیة والعالمیة مع المشاركة الكاملة للصناعة

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  ).د(و) أ(اإلستراتيجية  ترتبط ورقة العمل هذه باألهداف

  غير قابلة للتطبيق  :اآلثار المالية

  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨في ( القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العموميةالوثيقة ،   :المراجع
  دليل األداء العالمي لنظام المالحة الجويةالوثيقة ، 
  دليل متطلبات نظام إدارة الحركة الجويةالوثيقة ، 

  المفهوم التشغيلي لنظام إدارة الحركة الجوية العالميقة ، الوثي
  )٢٠٠٣( الحادي عشرالمالحة الجوية تقرير مؤتمر الوثيقة ، 
  خطة المالحة الجوية العالميةالوثيقة ، 
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 .جميع اللغاتبالنسخ  (CANSO)لجوية المدنية منظمة خدمات المالحة ا وفرت  ١
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 مقدمةال - ١

لعدد من السنوات تحت ضغط من أجل تهيئة بيئة تشغيل  )ANS(وية ظلت صناعة خدمات المالحة الج ١- ١
في رسوم المالحة الجوية التي يدفعونها " القيمة المالية"ويسعى مشغلو الطائرات إلى  .جديدة تتميز بتحسن في أداء الخدمات

عى المجتمع التنظيمي بالمثل إلى يس .وتنفيذ مسارات أكثر كفاءة والتي ستساعد على توفير تكاليف الوقود وتحقيق فوائد بيئية
 ).ANSPs(تحسين األداء البيئي واالقتصادي وأداء السالمة من مقدمي خدمات المالحة الجوية 

تتطلب الكثير من الحلول منهجا تعاونيا يعمل على إشراك جميع أصحاب المصالح في إدارة الحركة  ٢- ١
ومشغلي الطائرات والمطارات وشركات التصنيع  )ANSPs(مقدمي خدمات المالحة الجوية  –ومنهم  )ATM( الجوية

يحتاج التقدم إلى وضع منهج جديد لتقديم خدمات المالحة الجوية، ذلك  .وواضعي السياسات الحكومية والهيئات التنظيمية
ويجب أن يواجه مقدمو خدمات  .المنهج الذي يركز على العمالء والموجه للمستخدمين ويقوم على مبادئ عمل سليمة

تحديات القرن الحادي والعشرين وأن يقدموا خدمات مالحة جوية سلسة، وفقًا  -بشكل جماعي  - )ANSPs(لمالحة الجوية ا
لنظام عالمي كفء وفعال للتكاليف يتسم بقدرة كافية لتلبية احتياجات النقل الجوي العالمي في المستقبل بطريقة آمنة وفعالة 

 .ولة بيئياؤومس

  المناقشة - ٢

، يتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة خدمات )ATM(" إدارة الحركة الجوية"الصوت العالمي لنظام باعتبارها  ١- ٢
ويتحقق هذا الهدف عن طريق  .العالمية )ANS(" خدمات المالحة الجوية"في تحسين أداء  )CANSO(المالحة الجوية المدنية 

 ).ANSPs(" مقدمي خدمات المالحة الجوية"بـ التعاون الوثيق بين األعضاء في مختلف مجاالت عمليات األعمال الخاصة 

على توحيد جهود  )CANSO(" منظمة خدمات المالحة الجوية"وفي سبيل دعم تطوير وتشجيع أفضل الممارسات، تعمل 
من أجل تحفيز عملية تبادل المعلومات ووضع السياسات  )ANSPs(" مقدمي خدمات المالحة الجوية"الخبراء التابعين لـ 

مقدمي "وتضمن االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات المنتظمة التي تعقدها مجموعة العمل أن يكون كل  . العالمية
 .األعضاء على دراية كاملة باالتجاهات والتطورات الحالية في الصناعة) ANSPs" (خدمات المالحة الجوية

مستقبل خدمات المالحة  حول )CANSO(وتعمل الرؤية العالمية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  ٢- ٢
الجوية على دعم إقامة نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق وقابل للعمل فيما بينه عالميا، بشكل يتماشى بدرجة كبيرة 

وقد تم إكمال الرؤية  ) .٩٨٥٤وثيقة رقم (التابع لإليكاو  العالمي) ATM(المفهوم التشغيلي لنظام إدارة الحركة الجوية مع 
باآلراء والمالحظات الواردة من كل  ٢٠٠٧في مايو من عام ) www.canso.org/globalvisionالمتوفرة على الموقع (مية العال

نب وأصحاب المصالح المعنيين، وتحدد هذه الرؤية جوا )CANSO(األعضاء في منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية 
العالمي بالفعل والذي  )ATM(" إدارة الحركة الجوية"التغيير المطلوبة داخل المجالين التنظيمي والتشغيلي من أجل تنفيذ نظام 

 :يتسم باآلتي

  ؛يركز على العميل  )أ
  ؛موجه لألفراد  )ب
  ؛يتم إدارته بأمان  )ج
  آمن؛  )د
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  مسؤول بيئيا؛  )ه
  .خاضع لتنظيمات مناسبة  )ز
  :يوذلك يتميز باآلت
  ؛منهج للعمل  )أ
  ؛المحسنة) ATM" (إدارة الحركة الجوية"أنظمة   )ب
 .التعاون والمشاركة  )ج

توفر أفكارا إضافية عن  )CANSO(ومن الهام أن الرؤية العالمية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  ٣- ٢
وتلعب  .ومة والصناعة على السواءالحك - التغييرات المؤسسية والتشغيلية التي يجب أن يستوعبها كل أصحاب المصالح 

الدول دورا أساسيا في ضمان وضع إطار السياسة المناسبة وتبني التغييرات التشريعية والتنظيمية الضرورية التي من شأنها 
 .أن تؤدي إلى تحقيق نظام مالحة جوية متناسق وقابل للعمل فيما بينه عالميا

على تقديم ) ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"ساعدة يتمثل الهدف، على المستوى التشغيلي، في م ٤- ٢
وتبحث  .الخدمات التي تتسم بأنها قابلة للعمل فيما بينها فنيا ومتناسقة إجرائيا وآمنة عالميا فضالً عن كونها ميسورة التكلفة

عن بيئة تكون فيها غالبية األنشطة موجهة لألداء، ويقوم فيها مشغل  )CANSO(منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية 
، أو حدود المجال الجوي العمودية أو األفقية )FIRs(" مناطق معلومات الطيران"الطائرة باالنتقال بصورة ال مثيل لها بين 

خدمي المجال الجوي حيث إنهم وينبغي أال يتطلب العمل في هذه البيئة الجديدة إجراء مدروسا من جانب مست .األخرى
نوعية أو جودة الخدمة المستلمة؛ معايير أداء  :يقومون بنقل حدود المجال الجوي، كما أنه لن يظهر تغييرا ملحوظًا في

 ٢.االتصاالت والمالحة الجوية؛ والممارسات المعيارية المطلوب اتباعها

ثورة في الطريقة التي سيتم اتباعها في إدارة يوجد اليوم عدد متزايد من المبادرات المقدر لها تحقيق  ٥- ٢
في عدد من الدول، ويشمل ذلك  )ATM(" إدارة الحركة الجوية"حيث يجري اآلن التخطيط لتحديث نظام  - الحركة الجوية 

جيل نظام النقل الجوي من ال"في أوروبا و )SESAR(" أبحاث إدارة الحركة الجوية في السماء األوروبية الموحدة"برامج مثل 
وسوف تساعد الجهود الحالية لتحديث  .في الواليات المتحدة، باإلضافة إلى المبادرات اإلقليمية األخرى) NextGen(" التالي

مقدمي "إدارة الحركة الجوية في تحديد مرحلة تطوير األنظمة والعمليات في العقود المقبلة، وسوف تؤثر هذه الجهود على 
وعلى ذلك، من الهام بدرجة أكبر اليوم أن يتكاتف المجتمع ويتعاون معا  .في أنحاء العالم )ASNPs(" خدمات المالحة الجوية

 .سلسة) ATM" (إدارة الحركة الجوية"من أجل تحقيق التوافق العالمي وعمليات 

فقد تم التصديق على  .لقد تم إنجاز الكثير في منظمة اإليكاو للعمل نحو تنفيذ نظام مالحة جوية عالمي ٦- ٢
، (Doc 9828) ٢٠٠٣في مؤتمر المالحة الجوية الحادي عشر في عام  العالمي" إدارة الحركة الجوية"وم التشغيلي لنظام المفه

حيث يقدم هذا المفهوم وصفًا لنظام مالحة جوية عالمي ومتكامل وللطريقة التي ينبغي أن يعمل بها، استنادا إلى المتطلبات 
بالنظر إلى ) Doc 9750 وثيقةال، GANP(خطة المالحة الجوية العالمية مراجعة  تم بعد ذلك .التشغيلية المحددة بوضوح

تقدم) GPIs(وتضم هذه الخطة مجموعة قوامها ثالث وعشرون مبادرة خطة عالمية  .وخارطة الصناعة المفهوم التشغيلي

                                                             
بتحديد مواصفات المجال الجـوي السـلس وجوانبـه    ) CANSO(التابعة لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية " مجموعة عمل المجال الجوي السلس"امت ق  ٢

 )الوثيقة التوجيهية للمجال الجوي السلس(التشغيلية 



 A37-WP/294 
 - 4 - TE/153 

 
الحين بواسطة المجموعات اإلقليمية إطار أداءعالمي من أجل تنفيذ نظام المالحة الجوية العالمي، والذي تم تبنيه منذ ذلك 

 .كما تم إعداد قدر كبير من مواد التوجيه مع عقد ورش العمل اإلقليمية للمساعدة في جهود التنفيذ .)PIRGs(للتخطيط والتنفيذ 

إذ أن التقدم في عدد من  .مع ذلك، يجب القيام بأكثر من ذلك ويكمن الكثير مما يجب عمله في المجال المؤسسي ١-٦- ٢
يتطلب اهتمام الدولة لضمان اتخاذ اإلجراءات  )GANP GPIs(ت الخطط العالمية الخاصة بخطة المالحة الجوية العالمية مبادرا

العسكري واالستخدام المرن /السياسية والتشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل تحسين إجراءات المجال الجوي، مثالً، والتعاون المدني
وبدون هذه اإلجراءات من جانب الدولة، فقد ال تتحقق التحسينات الضرورية في . ة المجال الجوي، إلخللمجال الجوي، وتصميم وإدار

 .باختصار، ال يمكن تحقيق نظام المالحة الجوية العالمية .تقديم الخدمة

ومبادرات الخطط العالمية  )GANP(ولذلك، فقد حان الوقت لكي تتم مراجعة خطة المالحة الجوية العالمية  ٧- ٢
ويلزمنا تحسين  .تابعة لها مراجعة قوية لضمان اتساقها مع الحقائق الملموسة والعقبات المؤسسية التي يواجهها التنفيذال

مناسبة للغرض في توجيه مجتمع الطيران المدني ) GANP(ولكي تظل خطة المالحة الجوية العالمية  .قدراتنا في التنفيذ
فإنها يجب أن تتضمن عملية لتحديد أولويات اإلجراءات ومواجهة العقبات  المقبلة، ١٠الدولي على مدار السنوات الـ 

 .الواقفة في طريق التنفيذ

تشرين الثاني من عام /المزمع انعقاده في نوفمبر (AN-Conf.12) سيعمل مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر ٨- ٢
غراضه بعناية وتحديد أولويات أنشطة العمل على منح مجتمع الطيران المدني الدولي فرصة فريدة لدراسة أهدافه وأ ٢٠١٢
وقد كان هناك تزايد في نشاط تطوير وتنفيذ المالحة الجوية، كما أن هناك حاجة كبيرة لتحديد أولويات نشاط برنامج  .لديه

ام مالحة ويجب أن يظل الهدف عالي المستوى هو إنشاء نظ .العمل وترشيده في اإليكاو مع توحيد الجهود اإلقليمية والعالمية
مؤتمر ( ANConf/12ولذلك، يجب أن يأتي حدث  .جوية عالمي، وسوف يتطلب ذلك العمل المؤسسي والتغيير التشغيلي

بالقيادات وهيئات اتخاذ القرارات للموافقة على األهداف والخطوات الملموسة التي يجب ) المالحة الجوية الثاني عشر
 .من جانب الدول والصناعة على حد سواءاتخاذها على مدار السنوات العشر المقبلة، 

 الخالصة - ٣

يتشارك كل من الدول والصناعة في رؤية مشتركة لنظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق وقابل للعمل  ١- ٣
 .ئيافيما بينه عالميا، ذلك النظام الذي سيقدم قدرة كافية لتلبية احتياجات النقل الجوي العالمي بطريقة آمنة وفعالة ومالئمة بي

 :ورغم ذلك، هناك أمور كثيرة يجب القيام .نحو تنفيذ نظام المالحة الجوية المذكوروقد تم إنجاز الكثير في منظمة اإليكاو للعمل 

ينبغي على الدول ضمان وضع إطار السياسة المناسبة وتبني التغييرات التنظيمية والتشريعية   )أ
  عالمي؛ )ATM(ام حركة جوية الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نظ

 )GPIs(ومبادرات الخطط العالمية  )GANP(ينبغي أن تخضع كل من خطة المالحة الجوية العالمية   )ب
  الخاصة بها لمراجعة دقيقة لضمان بقاؤها مناسبة للغرض على مدار السنوات العشر المقبلة؛

تشرين الثاني من /نعقاده في نوفمبرينبغي أن يقوم مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر المزمع او  )ج
بدراسة األهداف الالزمة لتحقيق نظام مالحة جوية عالمي بعناية؛ وتحديد أولويات نشاط  ٢٠١٢ عام

  .برنامج العمل وترشيده في اإليكاو، وتوحيد الجهود اإلقليمية والعالمية مع المشاركة الكاملة للصناعة

 —انتهى  —


