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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت
  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة    من جدول األعمال: ٢لبند ا

  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  :من جدول األعمال ٧-٢البند 

  أداء خدمات المالحة الجویة
  وعن  ١نیابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیهإیرلندا من  ةمقدمورقة (

 )٢الدول األخرى األعضاء في المؤتمر األوروبي للطیران المدني

  الموجز التنفیذي
هذه الورقة التطورات األوروبیة المستجدة في مجال اقتصادیات خدمات المالحة الجویة ضمن سیاق  تعرض

ویتطرق مفهوم اقتصادیات  .لمستقبلاومنهجیة من البوابة إلى البوابة، ومفاهیم طیران  ،األجواء األوروبیة الموحدة
إلى مسائل األداء والرسوم المفروضة على هذه الخدمات وأیضا االستثمارات في الهیاكل  خدمات المالحة الجویة

، فإّن المنظمة ولذااألساسیة إلدارة الحركة الجویة. أما الجوانب االقتصادیة فهي منّظمة وفق مبادئ االیكاو. 
  ستضعه من أحكام في المستقبل. ضمن مامدعوة إلى إدراج هذه التطّورات 

  .٣التوصیات الواردة في الفقرة  الموافقة علىإلى  المؤتمر مدعوٌّ  :اإلجراء
 السادس للنقل الجوي على موقع االنترنت التالي:العالمي یمكن االطالع على مراجع المؤتمر   المراجع:

ings/atconf6www.icao.int/meet. 

  مقدمةال - ١

في تناولها  یتم التي المسائلالعدید من و إدارة الحركة الجویة.  في مجالمنظومتها الى تحسین  أوروبا تسعى ١- ١
تشترك جمیعا في الحاجة إلى التعویل على قواعد االیكاو التي  خرى في العالماأل األقالیم لیست بغریبة علىالسیاق األوروبي 

) SESاألوروبیة الموحدة ( واألجواءالعالمي.  على الصعید یق التشغیل البینيمن أجل تحق وتوصیاتها الدولیة وموادها اإلرشادیة
الحد  ، وهي تتضمن أهدافا اقتصادیة كبرى من قبیلخدمات المالحة الجویةتتعلق بالنقل  في مجال عامة عبارة عن سیاسةهي 

. بیئیةالمنافع ال، وتحقیق ، وتحسین السالمةفعالیة التكالیف، وزیادة وتقلیص مسافات الطیرانالجویة،  الحركةمن االزدحام في 
أوروبیة أخرى أبرمت أو ودول  ي، باإلضافة إلى سویسرا والنرویجاالتحاد األوروبفي دولة عضو  ٢٧ وتنطبق هذه السیاسة على

                                                 
رلندا إیوبلجیكا وبلغاریا وقبرص والجمھوریة التشیكیة والدانمرك وإستونیا وفنلندا وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا والنمسا ھذه الدول ھي:    ١

  .لمتحدةوإیطالیا والتفیا ولیتوانیا ولكسمبرغ ومالطة وھولندا وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا والسوید والمملكة ا
مولدوفا وموناكو والجبل األسود والنرویج جمھوریة ألبانیا وأرمینیا وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكرواتیا وجورجیا وأیسلندا وول ھي: ھذه الد   ٢

  .وسان مارینو وصربیا وسویسرا وجمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیا السابقة وتركیا وأوكرانیا

http://www.icao.int/meet
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تحسین أداء ي أما التدابیر االقتصادیة فهي بمثابة مساهمة أساسیة ف. بشأن تنفیذ هذه السیاسةتبرم اتفاقات مع االتحاد  سوف
 .وتعزیزها وتحسین أوجه النجاعة الطاقة االستیعابیةتحسین استخدام  عبر، وال سیما منظومة إدارة الحركة الجویة

لدول اأیضا أوروبا فحسب، بل  تتصدى لها األجواء األوروبیة الموحدة االقتصادیة التي المسائلال تهم و  ٢- ١
الیكاو عند تنفیذ خطة ا المالحة الجویة من عملیة تحدیثجانبا هاما  المسائلوسوف تشكل هذه . واالیكاواألخرى  واألقالیم

كموضوع رئیسي ضمن مؤتمر مؤخرا ) التي نوقشت ASBUوحزم التحسینات في منظومة الطیران ( العالمیة للمالحة الجویة
حوافز التحدیث أیضا  وستتطلب عملیة). ٢٠١٢نوفمبر  ٣٠-١٨() AN-Conf/12(لمالحة الجویة لالثاني عشر  االیكاو

وتأتي هذه الورقة لمواصلة (بما في ذلك المواد اإلرشادیة).  استثماریة متماشیة مع معاییر االیكاو الدولیة وأحكامها األخرى
 التطّرق إلى هذا المسائل.

 معلومات أساسیة - ٢

 ااالیكاو) وأوجدت أطرافتوصیات عمال ببین تقدیم الخدمة ومهام التنظیم ( األجواء األوروبیة الموحدة فصلت ١- ٢
وتم أیضا رقابیة وطنیة مستقلة.  وسلطاتخدمات المالحة الجویة)  وهم مقّدمو( الجویةخدمات المالحة لها في تقدیم  امرخص

تقدیم  وتحقیق المزید من تكامل عملیةالمجال الجوي التشغیلیة لتعزیز كفاءة استخدام المجال الجوي  حزممفهوم اعتماد 
 .لحدودالخدمات عبر ا

سیاسة األجواء األوروبیة لإحدى الركائز األساسیة واستعراضها تخطیط األداء وتحدید األهداف وتشكل عملیة  ٢- ٢
 العناصر الرئیسیة التالیة:الموحدة، وهي تتضمن 

 ةلموافقة على أهداف األداء اإلقلیمیاآلیات و األوروبي  على الصعید األداءأهداف  بها ألداءل خطة    أ)
 )؛فیها بشكل مالئم األهداف األوروبیة ومساهمةً  تكون متسقة معینبغي أن (التي بدورها  ةوالوطنی

فعالیة زیادة  المتمثل فيأهداف األداء، بما یتفق مع الهدف بخدمات المالحة الجویة جدول رسوم ربط   ب)
 خطة األداء؛من خالل  التكالیف لمقدمي هذه الخدمات

 الحركة الجویة؛مجال الجوي وٕادارة المن أجل منع تشتت  یةالمجال الجوي التشغیل وضع حزم  ج)

 مدیر الشبكةومن خالل التخطیط مستوى العملیات و تنسیق أوروبي قوي على بشبكة" ال"اعتماد منظور   د)
الطاقة بشكل أفضل من  وذلك بغیة االستفادة) )یوروكنترول(المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (

وعبر عن طریق مدیر الشبكة یتم كل ذلك و . االزدحام) وتحسین كفاءة الطیران(تخفیف حدة  االستیعابیة
األجواء بحوث إدارة الحركة الجویة في إطار منظومات إدارة الحركة الجویة وبفضل برنامج  تحدیث

 .٣)SESAR( األوروبیة الموحدة

المرجعیة  ُتعرف بالفترة( ٢٠١٤ إلى ٢٠١٢لفترة مرجعیة أولیة تمتد من خطة األداء بدأ بالفعل تطبیق وقد  ٣- ٢
 مسألة كفاءة الطیران األفقي التي یتناولهامجاالت البیئة (أثناء الطریق ضمن خدمات  فياألهداف  حیث تم حصراألولى) 

ر لیف (تطوّ الطریق) وفعالیة التكاأثناء  إدارة انسیاب الحركة الجویةعدد دقائق التأخیر في ( ) والطاقة االستیعابیةمدیر الشبكة
عملیة ل وتخضع الخطة حالیاالسالمة األوروبیة.  تطبیق قوانینخالل  ضمان السالمة من، مع وحدات التكلفة أثناء الطریق)

. والغرض من ذلك هو تعزیز نطاق ٢٠١٩إلى  ٢٠١٥تطبیقها ضمن فترة الحقة تمتد من  من أجل النظر في احتمالمراجعة 
 منٕادارة المالحة الجویة و وسالمة المالحة الجویة في المحطات النهائیة  خدماتألهداف بحیث تشمل ا، وتوسیعه خطة األداء

 .وفعالیة التكالیف والطاقة االستیعابیةالبیئة والسالمة كمجاالت األداء الرئیسیة  وأیضا سائرمنظور من البوابة إلى البوابة، 
                                                 

   .The Single European Sky ATM Research Programme —األجواء األوروبیة الموحدة بحوث إدارة الحركة الجویة في إطار برنامج    ٣
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وقد قامت على مبادئ منظمة الطیران المدني الدولي. األوروبي خدمات المالحة الجویة جدول رسوم ویقوم  ٤- ٢
لوائح االتحاد األوروبي، من  اآلن جزءً لتصبح یوروكنترول، منظمة هذه المبادئ عبر العدید من الدول األوروبیة بالفعل بتطبیق 

لت تطبق جداول وطنیة في ولئن كانت الدول مازاإدارة الحركة الجویة.  منظومةبتحسین أداء  ، ومرتبطةملزم قانوناوذات طابع 
أسعار الوحدات تلك اللوائح. ویتم بصورة مسبقة حساب واعتماد مع متسقة  نفإّن هذه الجداول یجب أن تكو ، مجال الرسوم

مفهوم  عبر( سقف التكالیفتحدید وقد حّل مبدأ ). مثال التضخم في مقابل( لتكون احتماالت تعدیلها محدودة لفترات المرجعیةل
آلیة  وتم اعتماد خطة تحفیزیة على هیأةاسترداد التكالیف بالكامل. بشأن  محل اآللیة المعتمدة في السابق") لمحدَّدةالتكالیف ا"

لتقاسم مخاطر الحركة الجویة ذات تبعات مالیة یتولى بمقتضاها مقدمو خدمات الحركة الجویة والمنتفعون بالمجال الجوي 
مقدمي خدمات أمام فرصة  وثمة. االنخفاض/االرتفاع غیر المتوقع في الحركة الجویةالخسائر/اإلیرادات الناجمة عن تقاسم 

للمنتفعین لقاء مثال التجهیز المبكر للطائرات أو االستخدام األفضل للمجال الجوي المتاح حوافز  لكي یقدمواالمالحة الجویة 
ة فیما عام)، ولكن هناك أیضا أحكام سارات أفضلماستخدام االزدحام أو تعدیل الرسوم للتشجیع على حالة وفق التسعیر (ك

استحداث لمخاطر و ل سقفوضع بفي العمل وذلك  من أجل االستمرارمقدمي خدمات المالحة الجویة ل حمایةیتعلق بتوفیر ال
 تنبیه تحول دون الوقوع في مشاكل كبرى تتعلق بالمالیة والتدفق النقدي. آلیات 

 اإلشرافسلطات تكالیف تمویل مخصصات لتغطیة إدراج ن ألوروبییْ تیح جدول الرسوم وخطة األداء اویُ  ٥- ٢
التي ، اإلشرافیرد في ورقة معلومات تمویل مهام ). و عدم القیام بذلك في أوالقیام في األمر إلى الدول ا یتركان مهلكنّ الوطنیة (

وفریق خبراء اقتصادیات فریق خبراء اقتصادیات المطارات  المتبعة تمشیا مع أعمالللمنهجیة  تدعم ورقة العمل هذه، وصفٌ 
 خدمات المالحة الجویة التابعان لالیكاو.

. وقد وضعت أوروبا خطة األداء هذه من أجل ضمان وجود طیران أوروبي مستدام ذي مستویات أداء عالیة ٦- ٢
واالیكاو . المستجدةالتطورات  كي یراعيمرة أخرى ل جدول الرسومتحدیث  ،إعادة النظر في خطة األداء، بالتزامن مع سیتمو 

 .بشأنها رسوم خدمات المالحة الجویةهذه التجربة األوروبیة عند تحدیث وثائقها  مدعّوٌة إلى االستفادة من

 أما منظور "الشبكة" فُیتیحه مدیر الشبكة الذي من مهامه ما یلي: ٧- ٢

  ؛دارة تدفق الحركة الجویة والطاقة االستیعابیةإ  )أ 
، اإلرسال واالستقبال التنسیق في مجال إدارة الموارد القلیلة، أي تصمیم شبكة المسارات، ورموز أجهزة  )ب 

  والترددات الرادیویة؛
  التنسیق في مواجهة الحاالت الكارثیة.  )ج 

ى للقیام بمهام مدیر الشبكة. وال یقتصر نطاق عمل المنظمة عل یوروكنترولوقد عّین االتحاد األوروبي منظمة   ١- ٧- ٢
مع دولة وأیضا على سائر الدول المهتمة بالتعاون  ٣٩دول االتحاد، بل یركز على جمیع الدول األعضاء في المنظمة وعددها 

. ومن ثم، یتعین على مدیر الشبكة، الذي یخضع أیضا لشروط خطة األداء، أن ُیسهم في تحسین أداء منظومة المنظمة
ام والتأخیر، وزیادة الطاقة االستیعابیة والكفاءة التشغیلیة، وتقلیص طول الحد باألخص من حاالت االزدحي الطیران، وف

، عنصرا هاما. أما عمل مدیر الشبكة الخانات الزمنیة مع منّسقيل التعاون مع المطارات، بما في ذلك المسارات. هذا، ویشكّ 
  حیث التكالیف. العمل بفعالیة من علىفله تأثیر على مقدمي خدمات المالحة الجویة وعلى قدرتهم 

وینبغي أیضا التطرق لمنظور "الشبكة" عند القیام بتحدیث منظومة إدارة الحركة الجویة. فهذا األمر من شأنه  ٨- ٢
في شبكة إدارة الحركة الجویة، مع إتاحة الفرص في الوقت التكامل التدریجي  بلوغفعالیة التكالیف وٕالى  زیادةأن یفضي إلى 

 امل أو توحید عملیة تقدیم خدمات المالحة الجویة.  نفسه أمام التعاون وتحقیق تك

وهناك في العالم العدید الدول واألقالیم التي تقوم بتحدیث منظوماتها في مجال إدارة الحركة الجویة. ففي  ٩- ٢
) التي تهدف إلى إقامة SESاألجواء األوروبیة الموحدة (الركیزة التكنولوجیة لسیاسة  SESARأوروبا مثال، یشكل برنامج 
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الخطة الرئیسیة األوروبیة وتنص  وتصدیق ونشر منظومة أوروبیة بهذا الشأن قادرة على تحقیق المقاصد السامیة لهذه السیاسة.
. SESARبرنامج تشغیل و مراحل تطویر فیما یتعلق ب) على خارطة طریق ٢٠١٢(تمت مراجعتها في عام  الحركة الجویة إلدارة

 باألخص أن: الخارطةومن شأن هذه 

  تغّیر النموذج التشغیلي؛  أ)
  تزید من القدرة على التنبؤ؛  ب)
  تعزز العملیات وفق زمن الوصول المطلوب.  ج)

إدارة مرحلة تطویر البرنامج بواسطة شراكة القطاعین العام  SESARویتولى المشروع المشترك لبرنامج   ١- ٩- ٢
وقطاع  یوروكونترولوالخاص األوروبیة إلدارة الحركة الجویة وعلى أساس التعاون بین ثالثة شركاء هم المفوضیة األوروبیة و 

یزانیة هذا المشروع. هذا، الطیران (بمن في ذلك العدید من مقدمي خدمات المالحة الجویة). ویقّدم كل طرف من هؤالء ثلث م
تنطوي هذه المذكرة ضمن وقد وّقعت المفوضیة األوروبي على مذكرة تعاون مع الوالیات المتحدة بشأن البحوث والتطویر. و 

من أجل تعزیز التشغیل البیني  NextGenونظیره األمریكي برنامج  SESARإقامة صلة بین برنامج عناصرها األساسیة على 
الخطة العالمیة إسهامات لالیكاو فیما یتعلق بتطویر  SESARبرنامج من قبیلبرامج أتاحت اللمي. وقد على الصعید العا

  .AN-Conf/12، التي نوقشت مؤخرا في المؤتمر للمالحة الجویة وحزم التحسینات في منظومة الطیران
مع لعالمیة للمالحة الجویة و الخطة افهي متماشیة مع  SESARأما التطورات المستجدة فیما یتعلق ببرنامج   ٢- ٩- ٢

التابعین لالیكاو، وهي ستتطلب تحدیثا ألحكام المنظمة من أجل إتاحة التشغیل المتبادل  حزم التحسینات في منظومة الطیران
االیكاو على تحدیث قواعدها القیاسیة حسب االقتضاء،  AN-Conf/12المؤتمر  للمفاهیم والتقنیات الجدیدة. ولذلك، فقد حثّ 

الحوكمة. وهناك سعي إلى  فیما یتعلق بوعلى وضع آلیة تخطیط بهذا الشأن. إذ یتطلب التنفیذ أیضا آلیات وحوافز مالئمة 
  التعاون مع االیكاو من أجل تحدیث الوثائق ذات الصلة بهذه المسائل.

دراسات الجدوى قد تكون الخطة الرئیسیة هو بمثابة خطوة هامة ألّن  وفق SESARوالشروع في العمل ببرامج  ١٠- ٢
إیجابیة على المستوى اإلقلیمي ودون اإلقلیمي ولكّنها لن تكون دائما كذلك بالنسبة ألصحاب المصلحة (أي الدول (القطاعان 

رات)، مما قد یفضي إلى حاالت تأخیر المدني والعسكري)، ومقّدمو خدمات المالحة الجویة، والمنتفعون بالمجال الجوي، والمطا
في التنفیذ ویهدد الفوائد المحتملة وقرارات االستثمار بالنسبة للمعنیین من هؤالء. ویجري حالیا العمل على اتخاذ تدابیر بعینها 

 :SESARفي مجال الحوكمة من أجل ضمان أن یكون الشروع في العمل ببرامج 

  قائما على األداء؛  )أ 
  ؛وخاضعا للتنسیق بین القطاعین المدني والعسكري في أوانه ومتزامنا  )ب 
  األجواء األوروبیة الموحدة وعلى آلیات التمویل التابعة لالتحاد األوروبي؛قائما على سیاسة   )ج 
  بقیادة قطاع الطیران (مقدمو خدمات المالحة الجویة والمنتفعون بالمجال الجوي والمطارات)؛  )د 
  ومسترشدا باالبتكارات التكنولوجیة؛على الخطة الرئیسیة إلدارة الحركة الجویة،  قائما  )ه 
  ؛تطویرهاالتي یجري  بشأن الشروع في العمل بالبرنامج، التوجیهیة المؤقتة الترتیباتمتسقا مع   )و 
  تصنیع؛القائما على عملیات   )ز 
  مدعوما بالتمویالت الكافیة.  )ح 

 بما یوفرتطبیق اإلجراءات الجدیدة، في جدیدة و المعدات الالستثمار في تحفیز اوسیتم استكشاف فرص  ١١- ٢
فضل الخدمات ألـفضل أ" مفهوموفق قادرة على استخدام هذه المعدات (الأفضل و  بشكلمجهزة اللطائرات ل"أفضل" الخدمات 

األمر یمكن  وهذاتحسین أداء نظام إدارة الحركة الجویة. بشكل یتیح و  )AN-Conf/12في المؤتمر  الذي ُعرضالمعدات" 
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فضل الخدمات أ"أما مبدأ الشفافیة.  بین شركات الطیران وبكاملدون تمییز  هتطبیقالرسوم، و  ضمن جدولتجسیده أیضا 
أحكام االیكاو بیتعلق من أجل مواصلة تحسینه، وهو  AN-Conf/12فقد تم القبول به مؤخرا في المؤتمر ألـفضل المعدات" 

في واقع  "على الخدمات في الحصولاألّول  في الوصولاألّول مبدأ "ولیس ورسوم المطارات. خدمات المالحة الجویة المتعلقة ب
إلى  ةٌ مدعوّ  أما التحدیث فهو، كما الحوافز، أمر ممكن بالفعل ولكّن المنظمة. بصفة رسمیةسة االیكاو المكرَّ  من مبادئ األمر

 .AN-Conf/12ذلك المؤتمر طلب  مثلماإیالء المزید من االهتمام لهذه الجوانب، 

 منهجیة من البوابة إلى البوابة، التي تشمل المطاراتإلى األجواء األوروبیة الموحدة أیضا سیاسة  وتتطرق ١٢- ٢
 ما یلي: وتهدف إلى  تحقیق

  إدارة الطاقة االستیعابیة على األرض؛  )أ 
  دخول وخروج من الشبكة؛اعتبار المطارات بمثابة جزء ال یتجّزأ من شبكة إدارة الحركة الجویة، وكنقاط   )ب 
  االستفادة من الطاقة االستیعابیة التي تعتمد على جمیع حلقات السلسلة؛  )ج 
الرحالت الجویة الخضراء التي تتطلب تدفقا للمعلومات في الزمن الحقیقي وبین كل األطراف  تحقیق  )د 

 الفاعلة.

، بمن فیهم القطاع العسكري، فإّن التعاون والتنسیق أّن فئات كثیرة من المنتفعین تستخدم المجال الجوي وبما ١٣- ٢
األجواء األوروبیة الموحدة، ویندرجان أیضا ضمن برنامج سیاسة  فيبین القطاعین المدني والعسكري یشكالن عنصرا مهما 

SESARدید من الدول، . ویتم التعامل مع المجال الجوي باعتباره سلسلة متواصلة متاحة لألنشطة المدنیة والعسكریة. وفي الع
 ألغراض المدنیة.لیشارك القطاع العسكري أیضا في مراقبة الحركة الجویة 

أما االستثمار في الهیاكل األساسیة إلدارة الحركة الجویة فهو أمر ضروري. لذا، سیتعین على الدول واألقالیم  ١٤- ٢
لفعالیة التكالیف. هذا، وقد تطرق  لیلیةدراسات تحاستثماراتهم. وسیتعین أیضا إجراء  توأصحاب المصالح أن یحددوا مجاال

لجوانب االقتصادیة الدعم المّطرد الذي تقدمه االیكاو لشأن  فإّن منإلى هذه المسائل. لذا، أیضا  AN-Conf/12المؤتمر 
لك على إجراء تالدول واألقالیم وأصحاب المصالح  ألّنه یساعد محل ترحاب أن یكون تحدیث إدارة الحركة الجویةالمتعلقة ب

 ) بأن تقوم االیكاو بما یلي:٦/٣و ١/٣ضمن سیاق التخطیط اإلقلیمي. وقد أوصى المؤتمر (التوصیتان  الدراسات التحلیلیة

إتمام األعمال المتعلقة بوضع مواد إرشادیة بشأن تحلیل دراسات الجدوى، وأن تعتمد ما هو مالئم من   )أ 
  ؛عدادهذه المواد التي قد تكون متوفرة بالفعل أو هي قید اإل

العمل على إعداد عملیات تقییم لمستوى التحسین التشغیلي على نطاق الشبكة الستخدامه على المستوى   )ب 
  ؛العالمي، على أن یشمل وضع قیم وعملیات قیاسیة للتقییم االقتصادي

فیما یخص الجوانب االقتصادیة والمالیة المؤتمر االستفادة من االستنتاجات التي توصل إلیها   )ج 
واالجتماعیة لحزم التحسینات في منظومة الطیران على مؤتمر النقل الجوي السادس بهدف التوصل إلى 

 .ن ومستدامالحلول التي تسمح بتطویر نظام مالحة جویة آم

  التوصیات - ٣
لقد أوضح فال بد من االستثمار في الهیاكل األساسیة إلدارة الحركة الجویة من أجل تحسین أداء هذه اإلدارة.  ١- ٣
تدعم التغییرات التشغیلیة  ینبغي أنأّن قواعد االیكاو وتوصیاتها الدولیة وسائر موادها اإلرشادیة  AN-Conf/12ؤتمر الم

والتكنولوجیة في إدارة الحركة الجویة، بغیة تحقیق التشغیل البیني على الصعید العالمي. وهذا األمر مرتبط أیضا باألدوات 



 -6 -  ATConf/6-WP/52 

ا التطورات المستجدة في أوروبا فهي لیست فریدة من نوعها وهناك العدید من الدول االقتصادیة وبمبادئ فرض الرسوم. أم
 لنهوض بمستوى األداء.لوفق منظور من البوابة إلى البوابة تتم واألقالیم التي تحتاج إلى تحسینات 

 والمؤتمر مدعوٌّ إلى توصیة االیكاو بما یلي: ٢- ٣

المنهجیة القائمة على أداء منظومة الطیران ضمن أحكام رسوم المطارات ومراقبة الحركة الجویة  إدراج  )أ 
  ؛وذلك كخیار من الخیارات

تمشیا مع تطویر و منظور من البوابة إلى البوابة،  أساسعلى النظر في استحداث أدوات اقتصادیة   )ب 
  في منظومة الطیران؛  وحزم التحسینات خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة وتطبیق

فعالیة التكالیف من أجل المساعدة على القیام بدراسات تحلیلیة تحدد دراسة جدوى  توفیر المواد إلجراء  )ج 
  الحاالت التي قد تدعو إلى ضرورة توفیر الحوافز؛و بالنسبة لتحدیث إدارة الحركة الجویة، 

أجل التشجیع على تطبیق مفاهیم  حوافز ضمن رسوم المالحة الجویة منجملة دراسة إمكانیة إدراج   )د 
  وٕاجراءات جدیدة، ضمن إطار االیكاو للحركة الجویة؛

مراعاة خیار إدراج تكالیف مهام اإلشراف على خدمات المالحة الجویة ضمن قاعدة التكالیف الخاصة   )ه 
 سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدماتبحساب رسوم االنتفاع بهذه الخدمات، وذلك عند تنقیح 

  ).Doc 9161(الوثیقة  ودلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة) Doc 9082(الوثیقة  المالحة الجویة

  -انتهى -


