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   .(CANSO) منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةالروسیة واإلسبانیة مقدمة من و الفرنسیة و الصینیة و النسخ العربیة   ١
 

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها  من جدول األعمال: ٢البند 
  المطارات وخدمات المالحة الجویة یاتاقتصاد  :٧-٢

  المبادئ التوجیهیة لسیاسة أولویة الخدمة

  " ومنظمة خدمات المالحة الجویة ACIلس المطارات الدولي "(ورقة مقدمة من مج
 ")IATA" واالتحاد الدولي للنقل الجوي "CANSOالمدنیة "

  الموجز التنفیذي
وتحسین الكفاءة ألنظمة  سوف تتطلب كل من األهداف البیئیة ونمو الحركة الجویة درجة هائلة من تحسین القدرات 

التوجیهیة لوضع أحكام لسیاسة أولویة الخدمة وذلك  وتحدد ورقة العمل هذه المبادئ     ). ATM "إدارة الحركة الجویة" (
      ). ATM الجویة" ( في سبیل دعم تحدیث أنظمة "إدارة الحركة 

   .٤الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة : المؤتمر مدعو إلى اإلجراء

 .www.icao.int/meetings/atconf6 :ع الشبكيقس متاحة على المو المواد المرجعیة للمؤتمر العالمي الساد  المراجع:

  مقدمةال - ١

مع نمو االقتصاد العالمي، یتزاید ازدحام المجال الجوي والحركة الجویة، األمر الذي یشكل ضغًطا زائًدا على  ١- ١
الواضح جلًیا أنه یجب تجدید  ومن البنیة التحتیة والمرافق التي اتسعت بالفعل إلى الحد األقصى في أجزاء عدیدة من العالم.

) بطریقة من شأنها تحقیق أعظم الفوائد التشغیلیة وفوائد األداء للنظام ككل، وذلك ATMوتحدیث أنظمة "إدارة الحركة الجویة" (
فضًال عن االستجابة إلى االحتیاجات   - حتى یتسنى استیعاب الزیادة في الطلب على الحركة الجویة بشكل آمن وفّعال 

ومن ثم، فإن أنظمة "إدارة الحركة الجویة" المستقبلیة لن  وعة لمستخدمي المجال الجوي والبیئة والمشكالت الكامنة األخرى.المتن
غیر أنه من  تتضمن قدرات أرضیة محّسنة فحسب، وٕانما ستتضمن كذلك تحسینات وتطویرات وأنظمة جدیدة على متن الطائرة.

فعلى صعید القدرات المحمولة جًوا، من المتوقع  المحمولة جًوا المحّسنة بطریقة متزامنة.الضروري إدخال هذه القدرات األرضیة و 
كما أن هناك  أن یكون مستخدمو المجال الجوي في مراحل متنوعة في تحسین وتطویر قدراتهم وبرامج االستخدام الخاصة بهم.

تحقیق درجة الكفاءة والفاعلیة المثلى للنظام في حاجة للتفكیر في وسیلة متوازنة لتحفیز عملیة التنفیذ وذلك من أجل 
  االنتقال.  عملیة

http://www.icao.int/meetings/atconf6


 - 2 - ATConf/6-WP/74 
  Revised 

ُیعتبر توقیت تحسینات وتطویرات تقدیم الخدمات وتوقیت استخدامها من جانب المشغلین أحد أكبر التعقیدات التي  ٢- ١
ى جاهًدا للتكیف مع )، والذي یجب علیه أن یسعANSPتكتنف عملیة التنفیذ بالنسبة ألي من مقدمي خدمات المالحة الجویة (

كما أن التعامل  المشغلین ذوي القدرات المختلفة، وفي الوقت ذاته یضمن توفر مستوى مقبول من السالمة وقدرة وكفاءة النظام ككل.
بشكل تكتیكي في یوم العملیات مع أسطول ذي قدرات مختلطة، وال سیما في منطقة المحطة النهائیة حیث سیتعین إعادة ترتیب 

ت بحیث یكون للرحالت التي تتسم بقدرات أكبر أولویة في الهبوط أو المغادرة أو تحصل هذه الرحالت على مزایا كتوفر الطائرا
بالرغم من ذلك، ُیعتبر إجراء تحسینات في أداء نظام "إدارة الحركة الجویة"  المسارات األسرع، یفرض الكثیر من الصعوبات العملیة.

لقدرات والتجهیزات األكبر من األولویات القصوى لكل من مقدم خدمات المالحة الجویة ومستخدمي وتقدیم المزایا للرحالت ذات ا
المجال الجویة، كما سیتطلب هذا األمر التعامل مع المنهجیات السیاسیة والتنظیمیة من أجل إتاحة تخطیط مبكر وأفضل لعملیات 

وحتى مع المتطلبات التنظیمیة، سیتم األخذ في االعتبار فترة انتقال،  دمات.الرحالت الجویة في البیئات المختلفة ذات قدرات تقدیم الخ
وٕاذا ما تم التفكیر في الحوافز، یحتاج ذلك إلى تفویض من الجهة  تظل خاللها هذه المشكلة قائمة بالنسبة للمستثمرین األوائل.

، سترغب الجهة التنظیمیة في الرجوع إلى وثائق اإلیكاو، التي من أجل ذلك التنظیمیة، وبخاصة فیما یتعلق بالحوافز المالیة/االقتصادیة.
تصف المبادئ وتشرحها، حتى یصبح من الواضح أن الحوافز تنطبق على أي صاحب مصلحة یتسم بالقدرة، بدون التمییز بین 

ل التقنیات واإلجراءات الحدیثة ولكي ونظًرا ألن الحوافز قد تمثل عنصًرا حیوًیا في التأثیر على إدخا أصحاب المصالح المتسمین بالقدرة.
 یتم تحدید مدة المرحلة االنتقالیة، قد تكون الحوافز جزًءا من حالة األعمال.

) إلى الحاجة إلى حوافز األداء التشغیلي من أجل   AN-Conf/12 لقد أشار مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر ( ٣- ١
لتشغیلیة التي لم یتمكن فیها بعض أصحاب المصالح من الوصول إلى القدرات فوائد ومزایا مبكرة في تلك البیئات ا الحصول على 

وكان یتعین على أصحاب المصالح في عالم     توفرها التقنیات واإلجراءات الحدیثة، ولكن تم الوصول فیها إلى كتلة حرجة. األعلى التي 
لتحسین  ) حول مبادئ الحوافز المالیة/االقتصادیة   AT-Conf/6 الصناعة تقدیم معلومات مناسبة إلى مؤتمر النقل الجوي السادس ( 

بأن    AN-Conf/12 وقد أوصى مؤتمر     القدرات، بهدف التفكیر فیها ودراستها وتطویرها بشكل أكبر بواسطة اإلیكاو على حسب الضرورة.
بتحقق المزایا والفوائد المبكرة  االقتصادیة للسماح تقوم اإلیكاو بتطویر مجموعة مناسبة من مبادئ الحوافز التشغیلیة والحوافز المالیة/

) التي تشكل جزًءا من  ASBU الطیران ( للتقنیات واإلجراءات الحدیثة، وذلك كما هو موضح في وحدات حزم التحسینات في منظومة 
ت القدرات التشغیلیة، مع ضمان سبیل دعم تحسینا ) المراجعة، وذلك في ٩٧٥٠، وثیقة رقم GANP "الخطة العالمیة للمالحة الجویة" (

  أقصى درجة. توفر مستوى مقبول من السالمة وتعظیم القدرات وكفاءة النظام ككل إلى 

 لمحة تاریخیة - ٢

یتم تطبیق مفهوم "من یأتي أوًال، ُیخدم أوًال" بوجه عام إلدارة تدفقات الحركة الجویة، وذلك كما هو منصوص علیه  ١- ٢
) بخصوص توزیع ٤٤٤٤، وثیقة رقم PANS–ATM إدارة الحركة الجویة ( - ت المالحة الجویة إجراءات خدما وفي  ١١في المرفق 

فالرحالت الجویة التي لیست ذات أولویة ینبغي التعامل معها في الظروف العادیة بدون     للرحالت الجویة المختلفة. األولویات النسبیة 
     ستخدم مورًدا معّیًنا، سواء أكان مدرج طائرات أو مجاًال جوًیا.األولویة للطائرة األولى التي ت تمییز، بحیث یتم منح 

غیر أن مفهوم "من یأتي أوًال، ُیخدم أوًال" یمكن أن یسفر عن نتائج ال تتسم بالكفاءة والفاعلیة، عن طریق  ٢- ٢
ا الحدیثة والمحّسنة والفعالة واستخدام إجراءات وأنظمة "إدارة الحركة الجویة" األرضیة والمحمولة جوً  اإلبطاء من عملیة إدخال 

ینطوي على التعامل مع كل الرحالت الجویة كما لو أن لیس بها أي رحالت قادرة على استخدام  ذات القدرات األكبر، ألن ذلك 
"األفضل ومن ثم، یجب تكملة مفهوم "من یأتي أوًال، ُیخدم أوًال"، بمفهوم آخر هو     هذه.  قدرات "إدارة الحركة الجویة" الحدیثة 
  تجهیًزا، یحصل على أفضل خدمة".

لقد كان تطبیق مفهوم تكمیلي ألولویة الخدمة مثل "األفضل تجهیًزا، یحصل على أفضل خدمة" وأشكاله  ٣- ٢
النقاشات مؤخًرا، حیث یتم من خالل ذلك منح الرحالت الجویة ذات القدرات األكبر أولویة الخدمة  المتنوعة موضوع الكثیر من 

وینجم عن تقدیم أولویة الخدمة بشكل تكتیكي في بیئة رحالت جویة ذات قدرات     القدرات  األقل. الت الجویة ذات عن تلك الرح
تقییم التجهیزات والمؤهالت وقدرات إلكترونیات الطیران التي یحملها مستخدمو  مختلطة مستویات إضافیة من التعقید مثل 

وهذه التعقیدات یجب تحقیق توازن بینها وبین كفاءات     آٍن واحد. جة في المجال الجوي، فضًال عن تشغیل إجراءات مزدو 
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یجب تضمین المفهوم التكمیلي بالفعل في التخطیط  األنظمة الناتجة عن التحفیز المالي واالقتصادي لتحسینات القدرات، كما 

  المبكر لعملیات الرحالت الجویة وعملیات تقدیم الخدمات.

ووصلة   ADS-Bو  RNP مؤهلة ذات القدرات والمجهزة، على سبیل المثال، بكل من إن الرحالت الجویة ال ٤- ٢
أنها كذلك خالل التعاون المبكر لتخطیط عملیات الرحالت الجویة وتضمین بیانات التحدید هذه في  بیانات، یجب تحدیدها على 

ن، لیتم بعد ذلك السماح لها بالطیران على یتم التعرف علیها بسهولة بواسطة المراقبی خطط الرحالت الخاصة بها، ومن ثم 
لها باالنتقال إلى مقدمة صف المغادرة في أحد المطارات، وبالتالي یتم  ارتفاع التحلیق وفي المسار المفضلین لها أو السماح 

ومع ذلك، یجب تقییم هذا المنهج مقابل نسبة حرجة لخلیط     توفیر میزة تنافسیة للغایة لتلك الطائرات المجهزة ذات القدرات.
بتحسین أهداف السالمة والكفاءة والقدرات لنظام  قدرات األسطول التي یمكن أن تنتج الحافز المناسب مع القیام في الوقت ذاته 

  ). ATM "إدارة الحركة الجویة" (

إلى المطارات والخدمات استناًدا إلى قدرات الطائرة  یوجد بالفعل عدد من األمثلة التي یتم خاللها تمییز الوصول ٥- ٢
(الحد األدنى من مواصفات أداء المالحة) فوق منطقة شمال األطلسي، أو الوصول إلى المجال   MNPS الجوي  والطاقم، مثل المجال 

االقتراب، هذا فضًال عن فئات األدنى من الفصل الرأسي المخّفض)، أو القدرة على الهبوط في ظل ظروف دقة  (الحد   RVSM الجوي 
ومن الممكن إتاحة المزید من األمثلة     هذه األمثلة تحدد فئات عامة، وال تتضمن بوجه عام تعامًال فردًیا مختلًفا. غیر أن     المجال الجوي.

  التاریخیة لمنظمة اإلیكاو، عندما یتعین تحدیث مواد التوجیه ذات الصلة. ومعلومات اللمحة 

سیاسات اإلیكاو المتعلقة وتسمح     دت الحوافز المالیة/االقتصادیة الالزمة للتجهیز أیًضا لبعض الوقت.لقد تواج ٦- ٢
) بفرض رسوم تفاضلیة مثل الرسوم التمییزیة أو ٩٠٨٢(وثیقة رقم  المطارات وخدمات المالحة الجویة بفرض رسوم على 

ي الرسوم المستحقة بطبیعة الحال نظیر استخدام خدمات أو أشكال التخفیضات األخرى ف التنزیالت أو خصومات الحجم 
أن هذه الرسوم ترتبط بالتكلفة، ویتم تقدیمها بطریقة شفافة وغیر قائمة على التمییز  المالحة الجویة والتسهیالت والمرافق، طالما 

وًما ما إذا كانت هذه الرسوم ومع ذلك، لیس من المؤكد د    بشكل مؤقت. بالتشاور مع مستخدمي المجال الجوي، ویتم عرضها 
بتجهیز طائراتها أم ال، ومن ثم تحتاج هذه الرسوم المزید من  التفاضلیة سوف توفر حافًزا كافًیا للشركات المشغلة بما یقنعها 

     االهتمام والدراسة.

) عن طریق  ATM یتمثل الهدف من مبدأ الحوافز في اإلسراع من عملیة تحدیث نظام "إدارة الحركة الجویة" ( ٧- ٢
وعندما یتم الوصول إلى كتلة حرجة من مستخدمي المجال الجوي ذوي القدرات وتصبح     للمستثمرین األوائل. منح فوائد ومزایا 

وسوف یتعین االتفاق على منهجیة لتحدید     تصبح هناك حاجة بعد ذلك إلى الحوافز المالیة/االقتصادیة. القدرات أمًرا إلزامًیا، ال 
  اص بهذه الكتلة الحرجة.الحد الخ

 المبادئ التوجیهیة لسیاسة أولویة الخدمة - ٣

یجب أن تنظر سیاسة أولویة الخدمة بعین االعتبار إلى العدید من المشكالت أو المبادئ الهامة حتى تنجح  ١- ٣
ءة النظام ككل، فقد أن الهدف من وراء أي سیاسة تمكین یجب أن یتمثل في تحسین قدرة وكفا أوًال: في حین     في تحقیق هدفها.

ومن     األولویة إلى الرحالت الجویة ذات القدرات والتجهیزات عن تحسن أداء النظام. تكون هناك حاالت ال یسفر فیها منح 
 ومع ذلك، ینبغي االعتراف بأنه من    معّینة من الطائرات بالقدرات المطلوبة. الممكن أال تتحقق الفائدة الكلیة إال بعد تجهیز نسبة 

بالقدرات الجدیدة، سیكون من الضروري توفیر فوائد ومزایا للطائرات  أجل تشجیع وٕاقناع عدد كبیر من الطائرات بتجهیز أنفسها 
وعندما ال تكون الفوائد التشغیلیة للرحالت الجویة ذات القدرات     المجهزة بالقدرات بالفعل حتى یمكن الوصول إلى هذا الحد.

ذات أهمیة  - وأیًضا داخل نظام فرض الرسوم  -   األولى، فقد تصبح الحوافز االقتصادیة/المالیة  األكبر ضخمة في المرحلة
  أكبر لتشجیع اإلدخال السریع للتجهیزات الحدیثة بهدف الوصول إلى هذا الحد.

كبر في إحداث ثانًیا: قد تكون الطریقة العملیة الوحیدة لتوجیه فوائد ومزایا األداء إلى الطائرات ذات القدرات األ ٢- ٣
لبعض الطائرات غیر المجهزة بالقدرات لبعض الوقت، كما هو الحال في فرض إیقاف على رحالت  انحدار في األداء بالنسبة 
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أن تقبل تلك الرحالت الجویة غیر المجهزة بالقدرات حرمانها نسبًیا من بعض المزایا على  ویجب     جویة غیر مجهزة بالقدرات.
االستخدام وحالة األعمال على تحدید حجم وتكرار االختالفات في  استراتیجیةمن  رغم ذلك، ربما ینطوي جزء و     المدى الطویل.

  الخدمات الالزمین لتحقیق أداء النظام المطلوب.

ثالثًا: یجب التفكیر في أن قرارات تحسین قدرات الرحالت الجویة والعملیات المرتبطة بها من تدریب واعتماد  ٣- ٣
إذ ینبغي أن یتوقع المشغلون عائًدا     الجویة یجب أن یتم تأییدها ودعمها بواسطة حالة أعمال إیجابیة. لرحالت أفراد طاقم ا

واقعي ومتفق علیه، وعلى ذلك ینبغي دراسة الفوائد المباشرة التي یتم الحصول علیها من خالل  الستثماراتهم طبًقا إلطار زمني 
     واعتبارها جزًءا ال یتجزأ من التحلیل. حوافز القدرات المالیة والتشغیلیة 

وتوجد مجموعة من     رابًعا: یجب استهداف سیاسة أولویة الخدمة وربطها بهدف محدد لتحسین أداء الخدمات. ٤- ٣
ة المالیة أو یمكن استحداثها، وسوف یتعین إجراء الخیارات فیما یتعلق بتناسب هذه اإلجراءات مع تلبی اإلجراءات التشغیلیة و/أو 

یعتمد اإلجراء الواجب تطبیقه على خلیط قدرات األسطول وتجهیز الطائرة وقدرات الطاقم ونوع بیئة  وسوف     هدف تحسین األداء.
أثناء الطریق أو محیطیة)، ومرحلة تخطیط الحركة الجویة (إستراتیجیة وقبل التكتیكیة  التشغیل (محطة نهائیة مقابل في 

التشغیلیة ستحقق أثًرا مالًیا/اقتصادًیا إیجابًیا، مثل احتراق وقود أقل أو توفیر  فإذا كانت اإلجراءات     وتكتیكیة) التي یتم دراستها.
أكبر في بیئة التشغیل أثناء الطریق أو بیئة التشغیل المحیطیة، في  وقت الرحلة، یتم إدخال هذه اإلجراءات التشغیلیة بسهولة 

المزدحمة أو المعقدة بالمحطات النهائیة وذلك كخطوة أولى قبل  ادیة في بیئات التشغیل حین قد یلزم إدخال إجراءات مالیة/اقتص
الذي یمكن فیه تطبیق اإلجراءات التشغیلیة بشكل  حتى ذلك الوقت  -أن تصبح الفوائد التشغیلیة ضخمة على نطاق أكبر 

  أسهل على نطاق أكبر في تلك البیئة المحددة.

وینبغي تعیین     األداء التي سوف تقیس وتقّیم عملیة تنفیذ سیاسة أولویة الخدمة.خامًسا: یجب تحدید مقاییس  ٥- ٣
     بأهداف أداء النظام المقصودة. خط أساس لألداء فیما یتعلق 

سادًسا: یجب دراسة اإلجراءات التشغیلیة و/أو المالیة والتفكیر بها خالل مرحلة التخطیط األولى، وبخاصة  ٦- ٣
)، مع إدخال هذه اإلجراءات بطریقة شفافة وغیر  ANSPs الدول/مقدمي خدمات المالحة الجویة ( من  في حالة مشاركة العدید

عالوة على ذلك، یجب عرض اإلجراءات المالیة بشكل مؤقت،     مستخدمي المجال الجوي. قائمة على التمییز وذلك بالتعاون مع 
     كبر أغلبیة واضحة ویتم الوصول إلى تحسینات أداء النظام ككل.القدرات األ حتى ذلك الوقت الذي تشكل فیه الطائرات ذات 

سابًعا: إذا كان یتم تقدیم التمویل المباشر للتجهیزات المحمولة جًوا بواسطة الدول التي تقوم بتنفیذ األنظمة  ٧- ٣
نجم عن هذه التجهیزات على الجوي تحت تسجیلهم، یجب تقییم الفوائد مقارنة باآلثار التي قد ت الحدیثة، إلى مستخدمي المجال 

  المنافسة العادلة لصناعة الطیران الدولي. 

المبدأ األخیر واألهم: ُتعتبر عملیة التخطیط التعاوني التي تضم كل أصحاب المصالح المعنیین (السلطة  ٨- ٣
ت، المنظمات العسكریة "، شركات الطیران ومشغلي الطائرات اآلخرین، المطارا ANSP الجویة " التنظیمیة، مقدم خدمات المالحة 

  الجویة) هي الطریقة الُمثلى لتحقیق النجاح في تصمیم وتنفیذ سیاسة أولویة الخدمة. واألمنیة، الطیارین ومراقبي الحركة 

 التوصیات - ٤

  :المؤتمر مدعوٌّ إلى ١- ٤

إنشاء مجموعة عمل متعددة االختصاصات لتطویر وٕاعداد مواد التوجیه المناسبة عن سیاسة أولویة   )أ 
) والمواد ذات الصلة التي ٣األخذ في االعتبار المبادئ التوجیهیة الموضحة في الفقرة ( مة، مع الخد

 وغیرها)؛  NextGen  و  SESAR ) (مثل  ATM إلدارة الحركة الجویة ( تنتجها البرامج الرئیسیة 
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 المالحة الجویة سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات) عن ٩٠٨٢تحدیث مواد التوجیه (وثیقة رقم   )ب 

    و وٕاعداد مواد التوجیه األخرى حیثما یكون ذلك مناسًبا، من أجل تضمین خیار الحوافز بشكل أفضل؛ 

  دعوة الدول والمنظمات الدولیة للمساهمة في هذا العمل.  )ج 

  - انتهى - 


