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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  االجتماع السادس

   ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت

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

  ٢٠٠٨تنفیذ الدول لتوصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام 
 )(مقدم من األمانة العامة

 الموجز التنفیذي
مایو  ٣١مؤرخ ال SD 38/4-10/38 تعرض هذه الورقة نتائج استبیانین اثنین أجرتهما األمانة العامة في إطار كتابین من المنظمة

، بشأن تنفیذ الدول لتوصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات ٢٠١٢إبریل  ١٣المؤرخ  SD 38/4-12/29 وكتاب المنظمة رقم ٢٠١٠
دولة متعاقدة لدى االیكاو مما یغطي  ٧٩). وهي تقوم على الردود المستلمة من ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠- ١٥وخدمات المالحة الجویة (

وتبین أن التوصیات الرئیسیة المعتمدة  بذلك  ،لمنتظمة في العالم من حیث حاالت مغادرة الطائرات% من الحركة الجویة ا٨٦
  المؤتمر جار تنفیذها في معظم الدول التي ردت على االستبیان.

  : ُیرجى من المؤتمر القیام بما یلي:اإلجراء
 استعراض المعلومات وعملیات التقییم المعروضة في هذه الورقة.  ) أ

 .٤لتوصیة الواردة في الفقرة اعتماد ا  ) ب
  .٥ج)  واعتماد التوصیات الواردة في الفقرة 

:Ɯүǚـ ƺƵǚ  :یمكن االطالع على مراجع المؤتمر السادس للنقل الجوي على موقع االنترنت التالي 
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  مقدمةال - ١
سبتمبر  ٢٠ إلى ١٥اعتمد مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة الذي انعقد في مونتلایر (من  ١- ١

  SD 38/1-092/2 ) خمس عشرة توصیة، وعممت على الدول للنظر فیها والتبكیر بتطبیقها وذلك رفق كتاب من المنظمة رقم٢٠٠٨
 .٢٠٠٩ینایر  ٣٠والمؤرخ 

وكتاب المنظمة  ٢٠١٠مایو  ٣١ مؤرخ SD 38/4-10/38أجرت األمانة العامة استبیانین بموجب كتاب المنظمة  ثم ٢- ١
لحصول على تعلیقات الدول عن لطلب ا(یرد االستبیان المرسل إلى الدول في المرفق أ)  ٢٠١٢إبریل  ١٣المؤرخ  SD 38/4-12/29 رقم

 حالة تنفیذ توصیات المؤتمر.

 أعمال االیكاو - ٢
ث إن سیاسات االیكاو بشأن الرسوم قد ُوضعت وفقًا لتوصیات المؤتمرات الدولیة الرئیسیة (وكان آخرها مؤتمر حی ١- ٢

، تعتبر الدول ملزمة معنویًا لضمان اتساق ممارسات استرداد التكالیف ٢٠٠٨اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام 
 االیكاو وٕارشاداتها. بالمطارات وخدمات المالحة الجویة مع سیاسات
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أیضُا  (ACI)ولقد وضع الكثیر من المنظمات اإلقلیمیة والرابطات بقطاع الطیران مثل مجلس المطارات الدولي  ٢- ٢
. وفي هذا (Doc 9082)سیاسات وممارسات موصى بها متماشیة مع سیاسات االیكاو بشان رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة 

، وهي الدورة الوحیدة بقطاع ٢٠٠٦المضمار، تُنظم دورة مكرسة لرسوم المطارات تابعة لالیكاو ومجلس المطارات الدولي، منذ مایو 
الطیران التي تتناول أسس سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وتوفر التدریب العملي بشأن وضع رسوم للجهات المستخدمة. ولقد 

من مهني  ٢٨٧الدورة لتلبیة االحتیاجات المتزایدة لقطاع الطیران من أجل رسوم مطارات منصفة ومعقولة ولقد شارك ُصمِّمت هذه 
دورة تدریبیة أجریت حتى اآلن، وتواصل االیكاو، بغیة إذكاء الوعي والمعرفة بشأن سیاسات  ١٦بلدًا في  ٩١الطیران ینتمون إلى 

 ق االمتثال لها، تشجیع هذه السیاسات، والسیما من خالل تنظیم دورات تدریبیة لرسوم االنتفاع.االیكاو المتعلقة بالرسوم وزیادة نطا

 تقییم الحالة - ٣

ووفقًا لتوصیة اعتمدها مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة أقرَّها مجلس االیكاو، یتم تشجیع الدول  ١- ٣
 على أن تدرج في تشریعاتها أو لوائحها أو سیاساتها، وكذلك في اتفاقات خدمات المالحة الجویة، مبادئ الرسوم الرئیسیة األربع التالیة:

استشارة المنتفعین، من أجل كفالة امتثال مشغلي المطارات وجهات  –الشفافیة؛ ود  –لة بالتكالیف؛ وج الص - عدم التمییز؛ وب - أ
تقدیم خدمات المالحة الجویة. وباإلضافة إلى ذلك،  فقد ُطلب من األمانة العامة جمع معلومات من الدول بشأن تنفیذ السیاسات 

. وستُنشر هذه المعلومات في شكل إضافة بالوثیقة 9082حسب ما ورد في الوثیقة المعنیة برسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة، 
 .٢٠١٣في عام  9082

دولة متعاقدة باالیكاو، مما یمثل  ٧٩وفیما یتعلق باالستبیانین اللذین أجرتهما األمانة العامة فقد جمعت بیانات من  ٢- ٣
 لطائرات بشركات الطیران التجاریة المنتظمة.% من تغطیة الحركة الجویة المعرب عنها في حاالت مغادرة ا ٨٦

 وفیما یلي النتائج الرئیسیة لالستبیان: ٣- ٣

%) وعلى مقدمي خدمات المالحة ٦١% تقریبًا من الدول المختارة رقابة اقتصادیة على المطارات ( ٦٠نفَّذ   ) أ
 %)؛ ٥٩الجویة (

 ریبًا بنفس معدل التنفیذ، إذا اعتمدیتسم تق  9082وأن االلتزام بسیاسات االیكاو بشان الرسوم في الوثیقة   ) ب
% اعتمدت السیاسات المعنیة بمقدمي خدمات المالحة  ٣٦% من الدول السیاسات المعنیة بالمطارات و ٥٩

 الجویة؛

% من الدول استشارات مع الجهات المنتفعة على مستوى مقدمي خدمات المالحة الجویة،  ٥٨ج) وبینما أجرت 
  لدول على مستوى المطارات.% من ا ٤٨ولم یقم بذلك إال 

% تقریبًا من الدول السیاسات الرئیسیة المعنیة بالرسوم بشأن عدم التمییز والصلة بالتكالیف  ٥٠د) ولقد اعتمد 
% بالنسبة للمطارات  ٤٩والشفافیة واالستشارة مع الجهات المنتفعة في التشریعات واللوائح والسیاسات الوطنیة (

ات المالحة الجویة) وأدرج عدد اقل المبادئ الرئیسیة المعنیة بفرض الرسوم في % بالنسبة لمقدمي خدم ٥٠و
  % بالنسبة لمقدمي خدمات المالحة الجویة). ٤٨% بالنسبة للمطارات و ٤٥اتفاقات الخدمات (

ر ه) وُتعد التوصیة المعنیة باألداء االقتصادي هي أقل توصیة تنفیذًا من التوصیات الرئیسیة الصادرة عن مؤتم
% فقط من الدول المختارة وضع وتنفیذ نظم إدارة  ٤٧اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة: ضمنت 

% من الدول المختارة قامت بذلك بالنسبة لمقدمي خدمات المالحة  ٤٥اإلداء بواسطة مطاراتها وأقل من 
  الجویة التابعین لها.
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في المرفق (ب) تغطیة االستبیان لكل إقلیم ونتائج العالم أجمع بشأن تنفیذ الدول للتوصیات الرئیسیة الصادرة  وترد ٤- ٣
 عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة.

 االستنتاجات - ٤

 في ضوء المناقشات المذكورة أعاله، یمكن استنتاج ما یلي: ١- ٤
االستبیانات التي أرسلتها االیكاو، فقد ُنفذت، على الصعید العالمي، توصیات مؤتمر حسب ما تبین في الردود على 

، في معظم الدول التي ردت على االستبیان، غیر أنه ٢٠٠٨اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام 
  یتعین تحسین معدل تنفیذ التوصیات المحددة.

 التوصیات - ٥

  صیات التالیة:ُیقترح أن ینظر المؤتمر في التو  ١- ٥
 

ینبغي أن تواصل الدول تنفیذ التوصیات التي اعتمدها مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة،   ) أ
 وفقًا ألهمیتها ورهنًا بالظروف الوطنیة، وعلى وجه الخصوص:

بشأن األداء االقتصادي بالمطارات وعلى مستوى مقدمي خدمات  ٢للدول أن تحسِّن تنفیذ التوصیة  ینبغي - ١
 المتعلقة باستشارة الجهات المنتفعة. ٣المالحة الجویة، والتوصیة 

ویتعین على الدول ان تكفل التزام المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة بسیاسات االیكاو بشأن  - ٢
ع توفیر عملیات المطارات وخدمات 9082ي الوثیقة الرسوم الواردة ف ، مع اإلقرار بأن هذه السیاسات تشجِّ

المالحة الجویة بصورة كفؤة وفعَّالة من حیث التكلفة، فضًال عن العالقة السلیمة مع الجهات المنتفعة، 
 فعة.وعلى وجه الخصوص، فیما یتعلق بالشفافیة والمعاملة المنصفة لمختلف فئات الجهات المنت

ویتعین على الدول أن ُتدرج المبادئ الرئیسیة الـأربعة الخاصة بفرض الرسوم أال وهي عدم التمییز،  - ٣
والصلة بالتكلفة، والشفافیة، واستشارة الجهات المنتفعة في تشریعاتها ولوائحها وسیاساتها الوطنیة، وكذلك 

لة امتثال مشغلي المطارات وجهات تقدیم في اتفاقاتها بشأن الخدمات الجویة في المستقبل، وذلك بغیة كفا
 خدمات المالحة الجویة لها.   

ویتعین على االیكاو مواصلة جمع المعلومات من الدول بشأن تنفیذ السیاسات المعنیة برسوم المطارات   ) ب
وخدمات المالحة الجویة، حسبما نصَّت علیه وثیقة سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة 

 ؛(Doc 9082)ویة الج

  ، وتقوم بتحدیث منتظم لها؛9082ج) ویتعین على االیكاو أن تنشر هذه المعلومات في شكل إضافة بالوثیقة 

د) ویتعین على االیكاو اتخاذ كافة التدابیر ذات الصلة لكفالة الوعي والمعرفة على نطاق واسع بسیاساتها الخاصة 
  بالرسوم، وذلك بالتعاون مع قطاع الطیران؛

ه) ویتعین على االیكاو وضع نص على أساس توصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة 
  .(TASA)من أجل إدراجه كاتفاق تنظیمي اختیاري في اتفاقات الخدمات النموذجیة الجویة 

— — — — — — — —  
- -  - - -  - - -  - -  
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(أ) المرفق  

 استبیان بشأن تنفیذ الدول
 للتوصیات الرئیسیة التي اعتمدھا  مؤتمر اقتصادیات

 المطارات وخدمات المالحة الجویة
  )٢٠١٢إبریل  ١٣بتاریخ  SD 38/4-12/29رقم  (المرفق بكتاب المنظمة

 )٢٥/٥/٢٠١٢موعد أقصاه في (یرجى تعبئة هذا االستبیان وٕارساله الى مقر االیكاو، 

وٕاذا لم یحدث أي تغییر ، SD 38/4-10/38 ال ینبغي تعبئة هذا االستبیان إذا كان قد عبئ بالفعل ردًا على كتاب المنظمة: مالحظة
 ، وعلى األفضل بواسطة البرید اإللكتروني٢٠١٢مایو  ٢٥منذ ذلك الحین.  وبخالف ذلك، ُیرجى تعبئته وٕارساله قبل 

)eap@icao.int(  :أو بالبرید العادي. +٥١٤٩٥٤٦٧٤٤أو الفاكس 

  : الدولة

  المراقبة االقتصادیة -الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ١التوصیة 
  یوصي المؤتمر بالقیام بما یلي:

ینبغي أن تضع الدول في اعتبارها أن المراقبة االقتصادیة تقع مسؤولیتها على عاتقها، وذلك لمنع أمور من ضمنها   )أ 
من، وضمان عدم التمییز وتوخي الشفافیة في تطبیق الرسوم، والتحقق من أن القدرات استغالل مقدم الخدمة لموقعه المهی

تستجیب للطلب في الحاضر والمستقبل، وحمایة مصالح الركاب والمنتفعین النهائیین اآلخرین، تمشیا مع الجهود التي 
خصة على النحو األفضل.  تبذلها الكیانات المستقلة/الخاصة للحصول على نتائج إضفاء الطابع التجاري والخص

ولتعزیز هذه األهداف، تمشیا مع شكل المراقبة االقتصادیة المعتمد، ینبغي أن تضمن الدول تشاور مقدمي الخدمات مع 
  المنتفعین وأن یضع وینفذ مقدمو الخدمات لدیها نظما مالئمة إلدارة األداء.

فقا لظروفها الخاصة، مع اإلبقاء على التدخالت التنظیمیة ینبغي أن تختار الدول الشكل المناسب للمراقبة االقتصادیة و   )ب 
عند مستوى الحد األدنى وعند االقتضاء. وعند البت في وضع شكل مالئم للمراقبة االقتصادیة، ینبغي األخذ في 

والمؤسسیة المرتبطة باألشكال البدیلة للمراقبة، وكذلك األطر القانونیة  االعتبار مستوى المنافسة، والتكالیف والمنافع
 واإلداریة.

ینبغي أن تنظر الدول في مسألة اعتماد نهج إقلیمي یتعلق بالمراقبة االقتصادیة حیث تفتقر فرادى الدول إلى القدرة على   ج)
  .أداء مهام المراقبة االقتصادیة على نحو كاف

  المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ هل كانت المراقبة اإلقتصادیة قائمة سلفا قبل مؤتمر إقتصادیات  ١- ١
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ١- ١
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ١- ١

mailto:eap@icao.int
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  مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ هل تم تنفیذ المراقبة اإلقتصادیة حسب توصیات  ٢- ١

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٢- ١
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٢- ١

 هل یجري التخطیط لتنفیذ المراقبة اإلقتصادیة؟  ٣- ١

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٣- ١
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٣- ١

  :التعلیقات  ٤- ١
  
  
  
  
  

األداء االقتصادي والمتطلبات  –الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ٢التوصیة 
  الدنیا لتقدیم التقاریر

  یوصي المؤتمر بالقیام بما یلي:

بما أن إدارة األداء تعد أداة إداریة مهمة لمقدمي الخدمات والمنظمین والمنتفعین، ینبغي أن تكفل الدول، في إطار   أ) - ١
 ها بوضع نظم مالئمة إلدارة األداء وتنفیذها.مسؤولیاتها عن المراقبة االقتصادیة، قیام مقدمي الخدمات التابعین ل

ینبغي أن تتأكد الدول من تحدید مقدمي الخدمات لدیها أهداف األداء بقصد مواصلة التحسین في مجاالت األداء   ب) - ٢
 الرئیسیة األربعة وهي السالمة وجودة الخدمات واإلنتاجیة وفعالیة التكالیف، كحد أدنى، وتقدیم التقاریر عن مؤشر واحد

على األقل من مؤشرات األداء ذات الصلة لكل مجال من مجاالت األداء الرئیسیة. ویجوز للدول أن تختار مجاالت أداء 
  رئیسیة إضافیة وفقا لغایاتها وظروفها الخاصة.

  هل كانت إدارة األداء قائمة سلفا قبل مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟   ١- ٢
  £  ال  £  نعم  (المطارات)للمطار   ١- ١- ٢
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ١- ٢

  مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ هل تم تنفیذ إدارة األداء حسب توصیات  ٢- ٢
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٢- ٢
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٢- ٢

 إدارة األداء؟ لتنفیذهل یجري التخطیط   ٣- ٢

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٣- ٢
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٣- ٢
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  التعلیقات:  ٤- ٢
  
  
  
  
  

  الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة ـ التشاور مع المنتفعین ٣التوصیة 

  یوصي المؤتمر بالقیام بما یلي:
أن تضمن الدول، في إطار مسؤولیاتها عن المراقبة االقتصادیة، إقامة عملیة تشاور محدد بوضوح ومنتظم بین ینبغي   أ)

جمیع المنتفعین وهیئاتهم للمطارات وخدمات المالحة الجویة حیث لم یسبق وجود ترتیبات للتعاون بین مقدمي الخدمات 
  والمنتفعین بها.

ة التشاور، أن یتم التشاور مع المنتفعین بشأن مستوى وهیكل الرسوم وكذلك ینبغي أن تضمن الدول، كجزء من عملی  ب) - ٣
بشأن تنمیة القدرات واالستثمارات، والنظر، بقدر اإلمكان، في المعلومات المسترجعة من المنتفعین التي تم الحصول 

ایة سریة المعلومات الحساسة علیها خالل المشاورات قبل التوصل إلى قرار یتعلق بأي اقتراح، وأن تتم بصورة سلیمة حم
  .للسوق، وأن تقدم وثائق القرار ذات الصلة األساس المنطقي المالئم للقرار

  هل كانت عملیة التشاور قائمة سلفا قبل مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟   ١- ٣
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٣- ٣
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٣- ٣

  مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ هل تم تنفیذ عملیة التشاور حسب توصیات  ٢- ٣
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٢- ٣
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٢- ٣

 ؟ عملیة التشاور هل یجري التخطیط لتنفیذ  ٣- ٣

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١- ٣- ٣
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢- ٣- ٣

  التعلیقات:  ٤- ٣
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تنفیذ  -الصادرة عن مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ١٥التوصیة 
  سیاسات االیكاو بشأن الرسوم

  یوصي المؤتمر بالقیام بما یلي:
، التي یرجع أصلها Doc 9082ینبغي للدول أن تقر بأن التقید بسیاسات االیكاو بشأن الرسوم الواردة في الوثیقة   أ)

من اتفاقیة الطیران المدني الدولي، یؤدي للنهوض بتقدیم وتشغیل خدمات المطارات  ١٥الرئیسي إلى المادة 
ًة إلى النهوض بعالقة سلیمة مع المنتفعین، وخاصة والمالحة الجویة بشكل یتسم بالكفاءة وفعالیة التكالیف إضاف

  منتفعین.الفیما یتعلق بالشفافیة والمعاملة العادلة لمختلف فئات 
  لها بسیاسات االیكاو بشأن الرسوم.مقدمي خدمات المالحة الجویة التابعین مطاراتها و ینبغي للدول أن تكفل تقید   ب)
الزمة لضمان توسیع نطاق الوعي واإللمام بسیاساتها بشأن الرسوم، وذلك ینبغي لالیكاو أن تتخذ جمیع التدابیر ا  ج)

  بالتعاون مع قطاع الطیران.
بشأن عدم التمییز والصلة بالتكلفة والشفافیة  Doc 9082ینبغي لالیكاو أن تشجع الدول على اعتماد مبادئ الوثیقة   د)

مقدمي و والتشاور مع المنتفعین في تشریعات أو أنظمة أو سیاسات وطنیة لضمان امتثالها من قبل المطارات 
  .خدمات والمالحة الجویة

لفة والشفافیة بشأن عدم التمییز والصلة بالتك Doc 9082ینبغي لالیكاو أن تشجع الدول على إدراج مبادئ الوثیقة   ه)
والتشاور مع المنتفعین في اتفاقاتها المستقبلیة للخدمات الجویة لضمان امتثالها من قبل مقدمي خدمات المطارات 

  والمالحة الجویة.
  هل جرى العمل بسیاسات االیكاو بشأن الرسوم قبل مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟  ١-١٥

  £  ال  £  نعم  )للمطار (المطارات  ١-١-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-١-١٥

  مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ سیاسات االیكاو بشأن الرسوم حسب توصیات هل تم تنفیذ  ٢-١٥
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٢-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٢-١٥

 التخطیط لتنفیذ سیاسات االیكاو بشأن الرسوم؟ هل یجري  ٣-١٥

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٣-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٣-١٥

في التشریعات أو النظم أو السیاسات الوطنیة قبل  Doc 9082هل ضمنت سلفا المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٤-١٥
  المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ مؤتمر إقتصادیات

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٤-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٤-١٥

أو النظم أو السیاسات الوطنیة حسب  في التشریعات Doc 9082هل یجري تضمین المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٥-١٥
  دمات المالحة الجویة؟مؤتمر إقتصادیات المطارات وخ توصیات

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٥-١٥
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  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٥-١٥

السیاسات   في التشریعات أو النظم أو Doc 9082هل یجري التخطیط لتضمین المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٦-١٥
  الوطنیة؟

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٦-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٦-١٥

في واحد أو أكثر من إتفاقات الخدمات الجویة قبل  Doc 9082هل تم سلفا تضمین المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٧-١٥
  مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟ 

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٧-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٧-١٥

في واحد أو أكثر من إتفاقات الخدمات الجویة حسب  Doc 9082هل یتم تضمین المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٨-١٥
  توصیات مؤتمر إقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة؟

  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٨-١٥
  £  ال  £  نعم  الجویة خدمات المالحة لمقدمي  ٢-٨-١٥

  في واحد أو أكثر من إتفاقات الخدمات الجویة؟ Doc 9082هل یجري التخطیط إلدراج المبادئ األساسیة األربعة للوثیقة   ٩-١٥
  £  ال  £  نعم  للمطار (المطارات)  ١-٩-١٥
  £  ال  £  نعم  خدمات المالحة الجویة لمقدمي  ٢-٩-١٥

  : التعلیقات  ١٠-١٥
  
  
  
  
  

 ------------------  
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  المرفق (ب)

  وخدمات المالحة الجویةتنفیذ التوصیات التي اعتمدھا مؤتمر اقتصادیات المطارات 
  عملیات المسح  -١
یتضمن هذا المرفق نتائج عملیات المسح التي أجریت بشأن مدى تنفیذ الدول للتوصیات الرئیسیة الصادرة عن مؤتمر   ١- ١

  االیكاو.دولة متعاقدة في  ٧٩الردود التي قدمتها  إلى.  وهي تستند ٢٠٠٨اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام 
نتائج مرضیة للغایة.  ففي أربعة أقالیم، أال وهي آسیا والمحیط الهادئ، وأوروبا وأمریكا  اإلقلیمیةتشكل نتائج التغطیة   ٢- ١

الحركة  إجماليفي المائة من  ٨٠الشمالیة وأمریكا الوسطى والكاریبي، وأمریكا الجنوبیة، عالجت الدول المقدمة للردود أكثر من 
حوالي ثلثي عملیات مغادرة  إجماالالتجاریة المنتظمة للطائرات المغادرة من هذه األقالیم.  وعالجت الدول األفریقیة التي قدمت ردودها 

أن نطاق التغطیة في منطقة الشرق األوسط لیس على المستوى المطلوب حیث  إلى اإلشارةالطائرات في أفریقیا.  ومع ذلك، تجدر 
عملیات مغادرة الطائرات في المنطقة (انظر  إجماليفي المائة من  ٩ك دولتان فقط هما اللتان قدمتا المعلومات بما یشمل كانت هنا

  ).١الجدول رقم 

١/١١/٢٠١٢نطاق التغطیة في اطار عملیة المسح التي أجریت بشأن توصیات المؤتمر حتى تاریخ  –) ١الجدول (  
   

     

 األقلیم

  عدد الدول
 )المجموع(

عدد الدول 
 المقدمة للردود

% نسبة الدول 
  المقدمة للردود

نسبة عملیات %
 (1) مغادرة الطائرات

 %63 %30 16 54 أفریقیا
 %81 %40 18 45 آسیا والمحیط الھادئ

 %91 %67 30 45 أوروبا
 %9 %15 2 13 الشرق األوسط

 أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى 
 %93 %29 6 21 والكاریبي

 %81 %54 7 13 أمریكا الجنوبیة
 %86 %41 79 191 العالم

  الحركة المنتظمة فقط  (1) 

  النتائج على المستوى العالمي  - ٢
) نتائج تنفیذ توصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة حسب الدول على ٢ترد في الجدول (  ١- ٢

  مستوى العالم.
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  النتائج على المستوى اإلقلیمي  - ٣
تنفیذ توصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة حسب الدول في نتائج  ٧إلى  ٣تتضمن النتائج   ١- ٣

كل منطقة باستثناء منطقة الشرق األوسط، حیث لم یكن هناك سوى عدد منخفض للغایة من الدول التي قدمت الردود مما یمنع تقدیم 
  البیانات بشكل مجد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10% 30% 50% 70%

االشراف االقتصادي -1

األداء االقتصادي -2

التشاور مع المنتفعین -3

االلتزام بالسیاسات )   ب( 15 

المبادئ األربعة في التشریعات) د( 15

المبادئ األربعة في اتفاقات ) ھ( 15 
الخدمات الجویة     

المطارات

مقدمو خدمات المالحة الجویة

ǑƹƳǜƣỷ المالحة ƟƳқǜƣỷ )3(   ҝƹƖƫǔ  ǒỸƧқҗƳ ǒỷңỸƁƧƣỷ ǒỸƹқỸөǔƙỷ ңƧǔửƧ ǒỸƹөƳǔ      أفریقیا

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

االشراف االقتصادي -1

األداء االقتصادي -2

التشاور مع المنتفعین -3

االلتزام بالسیاسات )   ب( 15 

المبادئ األربعة في التشریعات) د( 15

المبادئ األربعة في اتفاقات ) ھ( 15 
الخدمات الجویة     

Chart Title

المطارات

مقدمو خدمات المالحة الجویة

تنفیذ توصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ) 1(العالم                                الجدول 
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10% 30% 50% 70%

االشراف االقتصادي -1

األداء االقتصادي -2

التشاور مع المنتفعین -3

االلتزام بالسیاسات )   ب( 15 

المبادئ األربعة في التشریعات) د( 15

المبادئ األربعة في اتفاقات ) ھ( 15 
الخدمات الجویة     

المطارات

مقدمو خدمات المالحة الجویة

ǑƹƳǜƣỷ  المالحة ƟƳқǜƣỷ)5 ( ǒỸƧқҗƳ ǒỷңỸƁƧƣỷ ǒỸƹқỸөǔƙỷ ңƧǔửƧ ǒỸƹөƳǔ ҝƹƖƫǔ                                     أوروبا    
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  - انتهى -

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

االشراف االقتصادي -1

األداء االقتصادي -2

التشاور مع المنتفعین -3

االلتزام بالسیاسات )   ب( 15 

المبادئ األربعة في التشریعات) د( 15

المبادئ األربعة في اتفاقات ) ھ( 15 
الخدمات الجویة     

المطارات

مقدمو خدمات المالحة الجویة

ǑƹƳǜƣỷ  المالحةƟƳқǜƣỷ)7(  ǒỸƧқҗƳ ǒỷңỸƁƧƣỷ ǒỸƹқỸөǔƙỷ ңƧǔửƧ ǒỸƹөƳǔ ҝƹƖƫǔ  الجنوبیة                                           أمریكا

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

االشراف االقتصادي -1

األداء االقتصادي -2

التشاور مع المنتفعین -3

االلتزام بالسیاسات )   ب( 15 

المبادئ األربعة في التشریعات) د( 15

المبادئ األربعة في اتفاقات ) ھ( 15 
الخدمات الجویة     

المطارات

مقدمو خدمات المالحة الجویة

                  ƸǎƹңỸƝƣỷƳ ƶƁҳƳƣỷƳ ǑƹƣỸƧһƣỷ ỸƝƹңƧừ ƟƳқǜƣỷ)6 ( ǒỸƧқҗƳ ǒỷңỸƁƧƣỷ ǒỸƹқỸөǔƙỷ ңƧǔửƧ ǒỸƹөƳǔ ҝƹƖƫǔ المالحة ǑƹƳǜƣỷ  


