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  والثالثونالسادسة الدورة -الجمعیة العمومیة 
 اللجنة الفنية

  
مراقبة الحركـة  "تطوير بيان متكامل حديث من سياسات وممارسات اإليكاو المستمرة والمرتبطة بنظام       :٣٢  بند جدول األعمال

  )CNS/ATM" (إدارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة والمراقبة"العالمي وأنظمة ) ATM" (الجوية

) ATM" (إدارة الحركة الجوية"العقبات المؤسسية أمام تنفيذ المفهوم التشغيلي لنظام 
  العالمي الخاص باإليكاو

  )٢"CANSO" منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية مقدمة من(

  ملخص تنفيذي
 األداء  علـى العالمي المستقبلي   ) ATM" (كة الجوية إدارة الحر " على اتخاذ خطوات لضمان استناد نظام        A35-15حث قرار الجمعية العمومية رقم      

العالمي التابع لمنظمة اإليكاو باعتباره اإلطار العام لتوجيه تخطيط وتنفيذ أنظمة ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"الستخدام مفهوم نظام   "ودعت الدول   
CNS/ATM".  الدول وحدودها ينبغي أال تتأثر بعملية تنفيذ أنظمـة  سلطة"وانتهى اجتماع الجمعية العمومية األخير إلى قرار يقضي بأن CNS/ATM "

 أو جماعي/ ، تحتاج إلى التعامل معها من جانب الدول بشكٍل فردي و...المشكالت االقتصادية والمؤسسية، "وأشارت إلى أن".  
  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي :اإلجراء

ترض تحقيق رؤية نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق والعمل فيما بينه على المستوى العالمي هي في االنتباه إلى أن الصعوبات التي تع  )أ 
  .فنية/ المقام األول صعوبات ذات طبيعة مؤسسية أكثر منها ذات طبيعة تشغيلية

  .ان متكامل جديد بهذه الورقة، من أجل التضمين في بي٣,٣ويجب التفكير في اللغة المقترحة المضمنة في الفقرة   )ب 
  ).د(و) ج(و) أ(ترتبط ورقة العمل هذه باألهداف اإلستراتيجية   :األهداف اإلستراتيجية

  ال تنطبق  :اآلثار المالية
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨بتاريخ (، قرارات الجمعية العمومية سارية التطبيق ٩٨٤٨وثيقة رقم   :المراجع

  لحركة الجوية العالمي، المفهوم التشغيلي لنظام إدارة ا٩٨٥٤وثيقة رقم 
  CNS/ATM، خطة المالحة الجوية العالمية ألنظمة ٩٧٥٠وثيقة رقم 

   خدمات الحركة الجوية- ١١الملحق رقم 
  ، كتيب تخطيط خدمات الحركة الجوية٩٤٢٦وثيقة رقم 
  ، دليل االقتصاديات الخاصة بخدمات المالحة الجوية٣/٩١٦١ وثيقة رقم

                                                   
  . واالسبانية والروسيةباللغات العربية والصينية واالنجليزية والفرنسيةنسخ هذه الورقة  CANSOوفرت  ١
من حركة المرور العـالمي وتـشرف علـى    % ٨٤من المجال الجوي في العالم، وتتحكم في % ٦١ تخدم CANSO األعضاء في ANSPs، كانت ٢٠٠٦في عام  .ATM الصوت العالمي لنظام CANSOتُعتبر  ٢

 في جمهورية التـشيك  ANS| الخطوط الجوية النيوزيالندية |  أستراليا Airservices| هيئة المطارات الهندية |  تايالند -  AEROTHAI|  أسبانيا – Aena :ويشمل األعضاء الكاملون ما يلي . مليون رحلة٤٤
 |ATNS - جنوب أفريقيا  |ATSA - بلغاريا  |Austro Control - النمسا  |Avinor - النرويج  |AZANS - أذربيجان  |Belgocontrol - بلجيكا  |CAA أوغندا  |DFS -  ألمانيـا  |DHMI -  تركيـا 
 |DSNA - فرنسا  |EANS – استونيا  |ENAV SpA - الواليات المتحـدة األمريكيـة   -دائرة الطيران الفيدرالي |  إيطاليا  |HungaroControl  |     هيئـة الطيـران األيرلنـدي |Kazaeronavigatsia - 

 المملكة المتحـدة  - NATS|  مصر - NAMA | NANSC|  مولدوفا -  MoldATSA|  مالطة - MATS|  هولندا - LVNL|  السلوفاك  جمهوريةLPS|  التفيا - LGS|  السويد - LFV | كازاخستان 
 |NAVدا ـ كن |NAV ـ ـ ـ ال– Naviair| ال ـ البرتغ ـ – OACA| ارك ـدنم ـ – Oro Navigacija| س ـ تون ـ – ROMATSA|  بولنـدا  - PANSA| وانيا ـ ليت  – Sakaeronavigatsia| انيا ـ روم

   أوكرانيا- UkSATSE|  صربيا - SMATSA|  سلوفينيا  Control|  سويسرا - Serco | skyguide| جورجيا 
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  مقدمة  - ١
" إدارة الحركة الجوية"على اتخاذ خطوات لضمان استناد نظام A35-15 ة العمومية رقم حث قرار الجمعي  ١- ١
)ATM ( إدارة الحركة الجوية"الستخدام المفهوم التشغيلي لنظام " األداء ودعت الدول علىالعالمي المستقبلي) "ATM (

وانتهى اجتماع الجمعية  ."CNS/ATM أنظمة العالمي التابع لمنظمة اإليكاو باعتباره اإلطار العام لتوجيه تخطيط وتنفيذ
 سلطة الدول وحدودها ينبغي أال تتأثر بعملية تنفيذ أنظمة "العمومية األخير إلى قرار يقضي بأنCNS/ATM " وأشارت إلى

 أو جماعي/ ، تحتاج إلى التعامل معها من جانب الدول بشكٍل فردي و...المشكالت االقتصادية والمؤسسية، "أن".  
 في متابعة للصناعةتحتوي خطة المالحة الجوية العالمية الحالية، التي وضعت على أساس خريطة طريق   ٢- ١

لمؤتمر المالحة الجوية الحادي عشر، على التوجيه الذي يضم العناصر الفنية والتشغيلية واالقتصادية والبيئية والمالية 
إدارة الحركة "إلى المفهوم التشغيلي لنظام ) ATM" (الحركة الجويةإدارة "والقانونية والمؤسسية الالزمة للتحول من نظام 

  .العالمي) ATM" (الجوية
هو تسهيل توفير ... الدور الرئيسي الذي ستلعبه منظمة اإليكاو" للجمعية العمومية أن ٣٥وأدركت الدورة   ٣- ١

مع ذلك، فإن التقدم نحو تحقيق  ."قانونية والتعاونيةالمساعدة للدول فيما يتعلق بجوانب التنفيذ الفنية والمالية واإلدارية وال
رؤية نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق والعمل فيما بينه على المستوى العالمي كان بطيًئا نظرا للعقبات المؤسسية 

  .التي تمت مواجهتها

  مناقشة  - ٢
 المدني الدولي يجب على كل دولة متعاقدة مع  من اتفاقية الطيران٢٨لقد تم التنبيه على أنه بموجب المادة   ١- ٢

" للمعايير والممارسات الموصى بها"منظمة اإليكاو التعهد بتوفير خدمات ومنشآت المالحة الجوية والمطارات وفقًا 
)SARPs (ا،  .والمبينة في المالحق المرفقة باالتفاقيةوفير تبها التي ينبغي على الدول الكيفية تفرض االتفاقية ال وقطع

وللدول مطلق الحرية في اختيار الهيكل التنظيمي والشكل القانوني للكيان الذي سيقوم  .خدمات المالحة الجوية والمطارات
بتوفير الخدمات؛ كما يجب عليها أن تحدد السلطة المسئولة عن توفير الخدمات، سواء كانت الدولة نفسها أو أية وكالة 

  .يض بالمهام التشغيلية، إال أن مسئولية االستجابة لالتفاقية تظل على عاتق الدولةورغم أنه من الممكن التفو .مناسبة
وبالرغم من الحرية التي تمنحها االتفاقية للدول في تحديد الترتيبات التنظيمية والتشغيلية الالزمة لتوفير   ٢- ٢

ط الوحيد في السلسلة المولدة للقيمة في خدمات المالحة الجوية، تظل خدمات المالحة الجوية في جزء كبير منها هي الراب
لقد أدى تحرير النقل الجوي إلى إجبار  .مجال الطيران الذي ال يزال يتم تنظيمه وتشغيله وامتالكه على المستوى الوطني

طارات كما تم السماح للم .شركات الطيران على إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم، وسمح لها، في دول ومناطق معينة، باالندماج
أيضا بالتحول إلى األسلوب التجاري والخصخصة وأصبحت، في بعض الحاالت، جزءا من مطار عالمي أو شركات بنية 

وبالنسبة للوظائف التي تُعتبر عالمية في طبيعتها بالفعل، تحتاج خدمات المالحة الجوية إلى القدرة على إعادة  .تحتية عالمية
  .ة ومتناسقة وقابلة للعمل فيما بينها عالمياالهيكلة والتنظيم لكي تصبح متكامل

، كما )ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"وتتواجد حاليا قواعد ومتطلبات تشغيلية مختلفة لكٍل من   ٣- ٢
 على السالمة والكفاءة) ATM" (إدارة الحركة الجوية"تؤثر هذه التجزئة في  .أمرت به السلطة التنظيمية الوطنية التابعة له
إدارة الحركة "تحتاج .  للتسوية )ANS" (خدمات المالحة الجوية" أداء يخضع .والقدرة كما أن لها آثارا عكسيةً على البيئة

إلى أن يتم تنظيمها وظيفيا على نحوٍ أكثر، في حين يحتاج المجال الجوي إلى تنظيمه وفقًا للمتطلبات ) ATM" (الجوية
  .يعة شكل المسار المروري، وليس الحدود الوطنيةالتشغيلية وتحديده فيما يتعلق بطب
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بهذا المطلب المتمثل في تنظيم المجال الجوي وفقًا للتدفقات المرورية، بغض ) ICAO(توصي منظمة اإليكاو   ٤- ٢

وتتواجد حاليا ترتيبات عديدة حيث يتم تفويض أحد مقدمي خدمات المالحة الجوية لتوفير   .3النظر عن الحدود الوطنية
تُعتبر هذه  .مات الحركة الجوية في مناطق معلومات الطيران أو مناطق المراقبة التي تتواجد فوق أراضي دولة أخرىخد

ومع ذلك يتم تطبيقها رسميا في الغالب من خالل االتفاقيات بين  الترتيبات مقبولة ألسباب تحسينات السالمة والكفاءة والقدرة
وليس من خالل الترتيبات بين الدول وبعضها، رغم كل اإلشكاالت المؤسسية ) ATC" (مراقبة الحركة الجوية"وحدات 

  .والقانونية التي من الممكن أن تنشأ عن هذه االتفاقيات غير الرسمية
مبادرة السماء "كجزء من ) FABs" (مجموعات المجال الجوي الوظيفية"إن تنظيم المجال الجوي داخل   ٥- ٢

ومن  .ره امتدادا لمفهوم تنظيم المجال الجوي وفقًا للتدفقات المرورية، ولكن على نطاق أوسعيمكن اعتبا" األوروبية الواحدة
عبر المجال الجوي تحت مسئولية أكثر من دولة عضو في ) FABs" (مجموعات المجال الجوي الوظيفية"الممكن أن تمتد 

مجموعات المجال "خدمات المالحة الجوية داخل ) مقدمي(االتحاد األوروبي، وتقوم الدول األعضاء المعنية بتحديد مقدم 
 ).ANSPs" (مقدمي خدمات المالحة الجوية"ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى التكامل النهائي لـ ).FABs" (الجوي الوظيفية

 من المتوقع أيضا تحقيق فوائد .ومن الممكن تحقيق تحسينات القدرة والكفاءة، مع الحفاظ على مستوى عاٍل من السالمة
  .بيئية
" إدارة الحركة الجوية"المجال الجوي وتحسين أداء " لتقليل تجزئة"ومع ذلك، تتطلب هذه المبادرة األوروبية   ٦- ٢
)ATM ( مجموعة مجال جوي وظيفية"أوالً إلى اتفاق دولي إلقامة) "FAB ( مقدم "ثم يجب وضع اتفاق حول)مقدمي (

ومن  ).FAB" (مجموعة مجال جوي وظيفية"الخدمة داخل ) مقدمي(باعتباره مقدم ) ANSPs" (خدمات المالحة الجوية
المعترف به وجود عقبات كبيرة في الجوانب التشريعية والتنظيمية واإلشرافية والمالية واالجتماعية واألمنية والدفاعية 

  .قباتوالقانونية والمسئولية، التي تتطلب قيادة سياسية قوية والتزام من جانب الدول لتذليل هذه الع

  الختام  - ٣
إلى أن يتم تنظيمها وظيفيا على نحوٍ أكثر، في حين يحتاج المجال ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"تحتاج   ١- ٣

 .الجوي إلى تنظيمه وفقًا للمتطلبات التشغيلية وتحديده فيما يتعلق بطبيعة شكل المسار المروري وليس الحدود الوطنية
 CNS/ATMلسابق إلى أنه ينبغي أال تتأثر سلطة الدول وحدودها بعملية تنفيذ أنظمة وأدرك اجتماع الجمعية العمومية ا

 .أو جماعي/ وأشارت إلى أن المشكالت االقتصادية والمؤسسية تحتاج إلى التعامل معها من جانب الدول بشكٍل فردي و
ذه األنظمة من أجل ضمان التناسق وقابلية ومن المسلم به أيضا الدور الذي يجب أن تلعبه المناطق في تخطيط وتنفيذ مثل ه

  .العمل البيني
تؤكد الخبرة األوروبية إلى أن الصعوبات التي تعترض تحقيق رؤية نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل   ٢- ٣

 والتناسق والعمل فيما بينه على المستوى العالمي هي في المقام األول صعوبات ذات طبيعة مؤسسية أكثر منها ذات طبيعة
ومن المؤكد بشكٍل أكبر أن هذه الصعوبات تتطلب قيادة سياسية قوية والتزام من جانب الدول من أجل تذليل  .فنية/ تشغيلية

  .هذه الصعوبات
يشار إلى أن البيان المتكامل المنقح الخاص بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة والمرتبطة بتنفيذ   ٣- ٣

CNS/ATMة يحتوي على النصوص التالي:  

                                                   
   2.9.1 ، فقرةة خدمات الحركة الجوي-  ١١اإليكاو، الملحق   ٣
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العالمي المستقبلي يجب أن تدفعه المتطلبات ويقوم على ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"نظام إدراك أن 

  .األداء

تؤثر على السالمة والكفاءة والقدرة كما  )ATM" (إدارة الحركة الجوية" لنظام ّ التجزئة الحاليةأنإدراك 
ج إلى تنظيمه وفقًا للمتطلبات التشغيلية وتحديده أن لها آثارا عكسية على البيئة، وأن المجال الجوي يحتا

  .فيما يتعلق بطبيعة شكل المسار المروري وليس الحدود الوطنية

  ؛CNS/ATMأنه ينبغي أال تتأثر سلطة الدول وحدودها بعملية تنفيذ أنظمة إدراك 

 فيما بينه على أن التقدم نحو تحقيق رؤية نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق والعملمالحظة 
المستوى العالمي كان بطيًئا، كما أن العقبات المؤسسية التي تمت مواجهتها تتطلب قيادة سياسية قوية 

  والتزام من جانب الدول من أجل تذليل هذه العقبات؛

 لضمان التناسق وقابلية CNS/ATMالدور الذي يجب أن تلعبه المناطق في تخطيط وتنفيذ أنظمة إدراك 
  .بينيالعمل ال

  :الجمعية العمومية

 المجلس على ضمان قيام منظمة اإليكاو بالعمل عن كثب مع الدول وشركاء الصناعة من أجل تحث
العالمي وتطبيقاته من أجل ) ATM" (إدارة الحركة الجوية"للمفهوم التشغيلي لنظام إرساء فهم أفضل 

  حة الجوية؛الترتيبات التنظيمية والتشغيلية الالزمة لتوفير خدمات المال

أن تتعامل الدول بشكل جماعي، وعلى أساس إقليمي، مع الصعوبات المؤسسية التي تعترض تقرر 
  . تحقیق نظام مالحة جویة یتسم بالتكامل والتناسق والعمل فیما بینھ على المستوى العالميطريق


