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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي

 السادس االجتماع

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨، من مونتریال

 بحث المسائل الرئیسیة واإلطار التنظیمي المتعلق بها    من جدول األعمال: ٢البند رقم 

 دخول األسواق  من جدول األعمال: ١-٢  

  الزمنیة تخصیص الخانات 
 )األمانة العامة (وثیقة مقدمة من

 التنفیذيالموجز 

الوضع الراهن وتأثیره على النقل الجوي الدولي. كما تتضمن بتقییم  الخانات الزمنیةمسألة تخصیص  تناقش ورقة العمل هذه
   معلومات عن الممارسات التنظیمیة للدول وعمل االیكاو وٕارشاداتها السیاساتیة في هذا المجال.

  : المؤتمر مدعو إلى ما یلي:اإلجراء
 ومات والتقییم الواردة في هذه الورقة؛استعراض المعل  ) أ
 ؛٥إقرار االستنتاجات الواردة في الفقرة   ) ب
 .٦اعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   ) ج

  .www.icao.int/meetings/atconf6یمكن االطالع على المواد المرجعیة للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي على الموقع:   المراجع:

 مقدمة - ١

ت الزمنیــة فــي المطــارات الفتــرة الزمنیــة المحــددة المخصــص للطــائرة كــي تــتم عملیــة الهبــوط أو الخانــاالمقصــود ب ١- ١
اإلقالع في المطار. وعندما یتجاوز الطلب على هذه الخانات الزمنیة في مطار ما العرض المتوفر، یمكن اعتبار المطار "مقیـد 

وقد یحدث تقیید القدرة فقط في فترات معینة من الیـوم أو أیـام  حینئذ تطبیق إجراءات "تخصیص الخانات الزمنیة".القدرة" ویتعین 
  معینة من االسبوع، أو حتى خالل مواسم معینة.

وترتبط مسـألة تخصـیص الخانـات الزمنیـة بأوضـاع مطـارات معینـة فـي دول محـددة، لكـن جمیـع هـذه األوضـاع  ٢- ١
 ولیــة مــن مطــارات أي دولــة أخــرى. ومــع اســتمرارالمحلیــة تــؤثر علــى فــرص الوصــول إلــى الســوق وتشــغیل الخــدمات الجویــة الد

فقــد أصــبح تخصــیص الخانــات الزمنیــة أكثــر انتشــارًا فــي تلــك المنــاطق مــن "، hub-and-spokeعملیــات ربــط المطــارات بطریقــة "
 .العالم التي یتجاوز فیها الطلب الحالي الخانات الزمنیة المخصصة أصالً 

 تقییم الوضع الراهن - ٢

لجویة تجاوزه لما یتوفر من مدارج وأماكن التوقف وقدرات تخلیص إجراءات الركاب، إذ یواصل نمو الحركة ا ١- ٢
فإن نقص الخانات الزمنیة یؤثر على عدد متزاید من المطارات.  ووفقا التحاد النقل الجوي الدولي (االیاتا)، فإن مجموع عدد 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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لتخصیص الخانات الزمنیة بموجب نظام االیاتا  والتي تخضع ١ ٣المطارات المنسقة تنسیقا تاما أو المطارات من المستوى 
في  ١٩٥وُینتظر أن یصل عددها إلى  ٢٠١٠في عام  ١٥٥إلى  ٢٠٠٠في عام  ١٣٦لتنسیق الجداول الزمنیة قد ارتفع من 

في آسیا والمحیط الهادئ  ٤٣دولة، و ٢٧في أوروبا في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وعددها  ١٠٤( ٢٠١٢عام 
مطارا  ١٢١مطارا المتبقیة على منطقة الشرق األوسط وأمریكا الشمالیة وجنوب أفریقیا). وباإلضافة إلى ذلك یشهد  ١١ ویتوزع

حول العالم درجة من االحتقان. وٕاذا استمر حجم الحركة في الزیادة بوتیرة أسرع من االستثمار في توسیع القدرات، فمن المتوقع 
  .٣منسقًا بشكل كامل أو تصبح مطارات من المستوى أن یصبح العدید من هذه المطارات 

عالوة على ذلك، فإن أنماط الحركة الجویة تؤثر كذلك على وفرة الخانات الزمنیة المخصصة لإلقالع  ٢- ٢
" إلى موجات من الرحالت التي تصل إلى مطار hub-and-spokeربط المطارات وفقًا لنموذج " والهبوط. وتؤدي ممارسة عملیات

من مطارات المنشأ وتغادر بعد فترة قصیرة إلى وجهات عدیدة. ومع أن هذه الممارسة تساعد على تقلیص الفترة من العدید 
الزمنیة التي یقضیها المسافرون في المطارات لتغییر الطائرة، فإنها تتمخض عن سلسلة من فترات الذروة خالل الیوم، فتحد 

  طارات المحوریة.بذلك من وفرة الخانات الزمنیة المخصصة لهذه الم
وبالتالي فمن المتوقع أن یتزاید انتشار مسألة تخصیص الخانات الزمنیة، التي هي بحد ذاتها مسألة عالمیة  ٣- ٢

  تقتضي قواعد متسقة وٕان لم تكن متطابقة، وستشكل بالتالي المزید من القیود على تطویر صناعة النقل الجوي.
لى قدرة شركات الطیران على ممارسة حقوق دخول األسواق التي ویؤثر عدم كفایة الخانات الزمنیة بشكل كبیر ع ٤- ٢

بشأن اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة، على  ٢٠٠٨تُمنح للدول بموجب اتفاقات الخدمات الجویة. ففي مؤتمر عام 
طارات خارج أفریقیا التي تود شركات سبیل المثال، أبلغت الدول األفریقیة عن صعوبات متزایدة في تأمین الخانات الزمنیة في بعض الم

الطیران األفریقیة التعامل معها. وأعربت هذه الدول عن رأیها بأن هذه الصعوبات قد أثرت سلبًا على فرص وصول شركات الطیران 
ثل واإلنصاف التي األفریقیة إلى المسارات الدولیة خارج أفریقیا والعمل فیها، وأن على الدول المعنیة أن تطبق مبادئ المعاملة بالم

 تنطوي علیها اتفاقات الخدمة الجویة لتسویة المسائل المتعلقة بتخصیص الخانات الزمنیة.

ومع أن تنمیة البنى التحتیة للمطارات وزیادة استخدام المرافق القائمة، في بعض الحاالت، قد یوفر حًال أو  ٥- ٢
القصیرة األمد لتخصیص الخانات الزمنیة كثیرًا ما یصعب تنفیذها،  یتیح تحسینًا كبیرًا في األمد البعید، فإن الحلول التنظیمیة

  وحتى بعد تنفیذها تصبح مثارًا للنزاعات في بعض الحاالت.

 عمل االیكاو واإلرشادات السیاساتیة ذات الصلة - ٣

تناولت االیكاو هذه المسألة بشكل مستفیض، في إطار دخول األسواق وفي إطار تنمیة البنى التحتیة على  ١- ٣
بشأن اآلثار التنظیمیة لتخصیص خانات لمغادرة  د سواء.  وتشمل إرشادات السیاسات التي وضعتها االیكاو ما یلي: دراسةح

)، ونتائج مؤتمر النقل الجوي ٢٠٠١المنشور في عام  ٢٨٣(الكتاب الدوري رقم الطائرات ووصولها في المطارات الدولیة 
، تقریر مؤتمر النقل الجوي الخامس)، والبنود النموذجیة التفاقات الخدمات ٩٨١٩الخامس بشأن هذه المسألة (الوثیقة رقم 

  الجویة الثنائیة (الذي یرد في مرفق هذه الورقة).
ویتمثل المحتوى الرئیسي إلرشادات االیكاو فیما یلي "عند تحریر دخول األسواق، ینبغي النظر في القیود المتعلقة  ٢- ٣

حتیة في األجل الطویل". "وینبغي أن یكون أي نظام لتخصیص الخانات الزمنیة نظاما منصفا، بسعة المطارات واحتیاجات البنى الت
وغیر تمییزي وواضح، ویتعین أن یراعي مصالح جمیع أصحاب المصلحة.  وینبغي أن یكون متسقا على الصعید العالمي أیضا، وأن 

بسیطا وعملیا ومستداما من الناحیة االقتصادیة".  وٕاذ تتناول یهدف إلى تحقیق أقصى قدر من االستخدام لسعة المطارات، وأن یكون 
للوائح الدول هذه المسألة، یتعین علیها مراعاة اإلطار القانوني الذي توفره اتفاقیة شیكاغو، والتزاماتها بموجب اتفاقات الخدمات الجویة، وا

 غیر الكافیة بالمطارات. الوطنیة واإلقلیمیة المنطبقة، واآللیات الطوعیة القائمة إلدارة السعة

ومنذ انعقاد مؤتمر النقل الجوي الخامس، ازدادت القیود على سعة المطارات، حتى وٕان شیدت مطارات كثیرة   ٣- ٣
مدارج جدیدة ووسعت نطاق استخدام المطارات.  وال یزال الكثیر من الدول یواجه مشكالت في الحصول على خانات زمنیة 

، حثت الدول ٢٠٠٨مر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة الذي عقد في سبتمبر لناقلیها الجویین.  وفي مؤت
                                                      

ي المطارات التي یتجاوز فیها الطلب على المدراج والبوابات سعة المطار، ما یؤدي إلى الحاجة لتخصیص خانات زمنیة ه ٣المطارات من المستوى   ١
  لشركات الطیران من خالل نظام االیاتا تنسیق الجداول الزمنیة.
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اإلفریقیة االیكاو على اتخاذ إجراءات أخرى لتناول مسألة تخصیص الخانات الزمنیة، بما في ذلك االفتقار إلى تنفیذ إرشادات 
مانة العامة النظر في وضع بنود ثنائیة نموذجیة بشأن االیكاو ذات الصلة.  واستجابة لذلك، فقد طلب مجلس االیكاو من األ

  تخصیص الخانات الزمنیة.
ووفقا لذلك، وضعت األمانة العامة، بالتشاور مع فریق خبراء تنظیم النقل الجوي، ثالثة خیارات للبنود الثنائیة   ٤- ٣

العمل هذه.  ولقد استعرضت لجنة النقل النموذجیة تقوم على ممارسات الدول وٕارشادات االیكاو حسب ما وردت في مرفق ورقة 
، واعتمدت الخیار األول كبند نموذجي من أجل إدراجه في اتفاق الخدمات الجویة ٢٠١١الجوي هذه الخیارات في ینایر 

النموذجي الثنائي التابع لالیكاو ولتعمیمه على الدول من أجل استعمالها االختیاري.  وكذلك وافقت اللجنة على أنه ینبغي 
طار الدول بتوفر الخیارین اآلخرین، فضال عن أن الدول تملك صالحیة تحدید ما إذا كانت ستستخدم أي من البنود إخ

المقترحة.  وُطلب من األمانة العامة مواصلة رصد التطورات وتنفیذ المزید من األعمال من أجل توفیر خیارات أخرى قد تحقق 
ة اإلتحاد اإلفریقي لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في أدیس أبابا بأثیوبیا في قبوال أوسع. ومن الجدیر بالذكر أن مؤتمر قم

، قد اعتمد "سیاسة الطیران المدني اإلفریقیة" التي تطلب من الدول األفریقیة، في جملة أمور، استخدام الخیار ٢٠١٢ینایر 
  اقات الخدمات الجویة. الثاني من بند االیكاو النموذجي بشأن تخصیص الخانات الزمنیة في اتف

وأخیرًا، قامت االیكاو، في سیاق رسوم المطارات، بإعداد إرشادات مفصلة عن التسعیرة االقتصادیة للمطارات   ٥- ٣
  المعنونة "دلیل اقتصادیات المطارات". Doc 9562المكتظة، تِرد في الوثیقة 

 النقاش - ٤

لقیود التي تواجه سعة المطارات والبحث عن حلول منذ المؤتمر الدولي الخامس للنقل الجوي، ال تزال مسألة ا ١- ٤
مناسبة لمشكلة تخصیص الخانات الزمنیة تشكل تحدیًا للحكومات ومشغلي المطارات وقطاع الطیران. وتتفاوت كذلك سیاسات 

رشاداتها الدول وممارساتها في التعاطي مع مسألة تخصیص الخانات الزمنیة. وتطبق معظم البلدان نظام االیاتا المدرج في إ
). وتتضمن هذه المبادئ التوجیهیة مجموعة قواعد متفق علیها بین شركات WSGالعالمیة بشأن تخصیص الخانات الزمنیة (

الطیران ومنسقي تخصیص الخانات الزمنیة. وقد اعتمدت بعض الدول أنظمتها الخاصة في هذا المجال، مستندًة في أغلب 
االیاتا المذكور. فاالتحاد األوروبي والوالیات المتحدة، على سبیل المثال، سنت أنظمتها األحیان إلى المبادئ الواردة في نظام 

الخاصة بشأن تخصیص الخانات الزمنیة، وتم تنقیحها أو تعدیلها خالل السنوات القلیلة الماضیة. وفي بعض الحاالت، تصدت 
ك حاالت ُطبق فیها نهج "تبادل الخانات الزمنیة" في بعض الدول للمسألة من خالل اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة. وهنا

  المطارات الشدیدة االكتظاظ. وقد أثار هذا النهج التنظیمي المجزأ بعض االنتقادات في السنوات األخیرة.
إضافة إلى ذلك، أشیر إلى أن اإلجراءات الحالیة لتخصیص الخانات الزمنیة تفتقر إلى آلیات جزاء مناسبة،  ٢- ٤

مشغلي الخدمات الجویة عن اعتماد ممارسات تحد من كفاءة عملیة تخصیص الخانات الزمنیة، مثل المبالغة مما یثني بعض 
  في تسعیرها والتأخر في تفریغ الخانات الزمنیة وقلة استخدامها. ویتعین التصدي لجمیع أوجه القصور هذه.

ائرات یؤثر سلبًا على على قدرة ومن الواضح أن عدم كفایة سعة المطارات والخانات الزمنیة المخصصة للط ٣- ٤
شركات الطیران على ممارسة حقوقها في دخول األسواق، لكنه یشكل أیضا عقبة مادیة ال یمكن تسویتها بواسطة حلول قصیرة 
األمد. ونظرًا لطابع هذه المشكلة فمن الصعب تشخیص حل عالمي لها، فنقص القدرات یتفاوت من مطار إلى المطار. غیر 

ركات النقل ومشغلي المطارات بحاجة إلى التصدي لهذه المسألة من منظور أوسع نطاقًا وأطول أمدًا، بإیالء أن الدول وش
 االعتبار الواجب لمتطلبات القدرات وقیودها في التخطیط لتطویر البنى التحتیة. وقد أجرت األمانة في هذا السیاق، بتوصیة من

دراسة استقصائیة ثانیة عن القیود الحالیة والمستقبلیة التي تواجه قدرات  )،ATRPفریق خبراء تنظیم خدمات النقل الجوي (
المطارات وتِرد معلومات عن نتائج هذه الدراسة االستقصائیة في المرفق "ب" لهذه الورقة. وینبغي مالحظة أن النتائج لیست 

  قاطعة بما یكفي لتوفیر أي معلومات مجدیة للمؤتمر.
المنازعات المتعلقة بتخصیص الخانات الزمنیة، فإن أفضل نهج عملي بالنسبة وفیما یتعلق بالصعوبات أو  ٤- ٤

للدول للتصدي للصعوبات أو الخالفات هو، حسبما أوصت به إرشادات االیكاو، عن طریق التشاور وآلیات حل الخالفات 
ى الدول، بالتنسیق مع قطاع بموجب اتفاقات الخدمات الجویة أو غیرها من المحافل المتوفرة. وفي الوقت ذاته، یتعین عل
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الطیران واالیكاو، أن تواصل استعراض استعراض تنفیذ القواعد واإلجراءات الحالیة لتخصیص الخانات الزمنیة مثل مقایضة 
)، وأن تنظر فیما إذا كانت التغییرات WSGالخانات الزمنیة وبیعها وشرائها والقواعد المحلیة التي تختلف عن نظام االیاتا (

ة مع مراعاة الحاجة إلى تطابق القواعد على نطاق عالمي. ویمكن أن تواصل االیكاو في هذا السیاق االضطالع بدور مناسب
هام في وضع اإلرشادات واستكشاف السبل المالئمة لتناول هذه المسائل، مع مراعاة مصالح الدول والقطاع وأصحاب المصلحة 

  اآلخرین.
 االستنتاجات - ٥

  یمكن استخالص االستنتاجات التالیة:في ضوء النقاش أعاله،  ١- ٥
ترتبط مسائل تخصیص الخانات الزمنیة بأوضاع محلیة محددة، لكنها تؤثر على فرص دخول األسواق   أ)

وتشغیل الخدمات الجویة الدولیة. وٕاذ یستمر نمو الحركة الجویة وعملیات ترابط المطارات، فإن هذه 
ضع یتفاوت من دولة إلى أخرى ومن مطار إلى آخر، فإن المسائل ستظل قائمة وقد تتفاقم. وبما أن الو 

من الصعب تشخیص حل عالمي لهذه المسألة. بید أنه یتعین أن تعمل مجموعة الطیران الدولیة على 
تنسیق قواعد وٕاجراءات تخصیص الخانات الزمنیة المطبقة حالیًا واستكشاف السبل الكفیلة بجعل الدول 

  ان تعمل معًا للتوصل إلى نهج سیاساتیة محسنة في هذا المجال؛ وأصحاب المصلحة في قطاع الطیر 
إن أفضل أسلوب عملي لحل صعوبات معینة هي من خالل التشاور بین األطراف المعنیة، ومراعاة   ب)

التزاماتها بموجب االتفاقات الدولیة ذات الصلة، والقواعد الوطنیة واإلقلیمیة المنطبقة، ومصالح جمیع 
  ة؛األطراف المعنی

تناولت االیكاو مسألة تخصیص الخانات الزمنیة بشكل مستفیض ووضعت اإلرشادات ذات الصلة كي   ج)
  تستخدمها الدول، وال تزال هذه اإلرشادات صالحة للتطبیق؛

استنادًا إلى نتائج الدراسات االستقصائیة وبغض النظر عن التعاون الوثیق مع الصناعة، یبدو أن من   د)
بیانات وتوقعات مفیدة عن القیود الحالیة والمقبلة التي تواجهها المطارات نظرًا الصعب جدًا إتاحة 

  لنقص المعلومات المتاحة في هذا الصدد.
 التوصیات - ٦

  ُیقترح على المؤتمر النظر في التوصیات التالیة:  ١- ٦
 ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب لشواغل الدول األخرى بشأن المسائل المتعلقة بتخصیص  أ)

الخانات الزمنیة وأثرها السلبي على الخدمات الجویة الدولیة، وأن تبذل كل جهد ممكن لتسویة هذه 
المشاكل. كما ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب لمتطلبات السعة في تخطیط البنى التحتیة 

  للطیران وتطویرها؛
مسائل تخصیص الخانات الزمنیة، ینبغي أن تواصل االیكاو رصد الوضع وممارسات الدول في تناول   ب)

وأن تعمل على إذكاء وعي الدول بإرشادات االیكاو السیاساتیة في هذا المجال وتشجعها على 
  استخدامها؛

ینبغي أن تواصل االیكاو القیام بدور ریادي في وضع اإلرشادات السیاساتیة وأن تعمل بتعاون وثیق مع الدول   ج)
الستكشاف أنسب السبل للتصدي لمسائل تخصیص الخانات الزمنیة وأصحاب المصلحة في قطاع الطیران 

  ودخول األسواق، مراعیًة مصالح الدول والقطاع وأصحاب المصلحة اآلخرین في هذا السیاق؛
ینبغي أن تحیط االیكاو الدول علمًا بأي تطورات هامة وبأعمال االیكاو المقبلة في هذا المجال، بما في   د)

  قة بالمطارات ومتطلبات قدرات إدارة الحركة الجویة وما تواجهه من قیود.ذلك المعلومات المتعل
- -  - - -  - - -  - -  
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  (أ)المرفق 
  البند النموذجي الثنائي بشأن تخصیص الخانات 

 ١١، المؤرخة 2011/14لقد ُأبلغت الدول بشأن الخیارات الثالثة التالیة عن طریق النشرة االلكترونیة رقم   - ١
  :٢٠١١ مارس

اتفاق الخدمات الجویة النموذجي لجنة النقل الجوي إلدماجه في اعتمدته  )١(الخیار  هذا البند النموذجي  - ٢
(TASA)  استعماال اختیاریالكي تستعمله الدول لالیكاو و.  

 الشروح نص البند

   ١الخیار 

یمكن إدراج األحكام بشأن تخصیص الخانات في  ]سالمادة  تخصیص الخانات الزمنیة[
تفاق إما كمادة بذاتها وٕاما داخل مادة مناسبة (على اال

 سبیل المثال، داخل مادة تتناول الفرص التجاریة) 

یضمن كل طرف تنفیذ إجراءاته ومبادئه التوجیهیة   - ١
وتنظیماته إلدارة الخانات المطبقة في المطارات على 

 .أراضیه بطریقة منصفة، وشفافة، وكفئة، وغیر تمییزیة

بند المبادئ العامة التي ینبغي أن تطّبقها یحدد هذا ال
 األطراف في المسائل المتصلة بالخانات الزمنیة.

وضعتهما األمانة العامة لالیكاو وهما متوفران لالستخدام  )٣و  ٢ ن(الخیاراإضافیان لبنود ثنائّیة  في ما یلي خیاران  - ٣
  المحتمل من طرف الدول إذا ما رغبت في ذلك.

البنودنص  حالشرو   

٢الخیار    

یسّهل كل طرف تشغیل الخدمات المتفق علیها من طرف شركات   - ١
الطیران المعینة من الطرف اآلخر، بما في ذلك منح الخانات 
الضروریة للهبوط واإلقالع، رهنا بالقواعد والتنظیمات الوطنیة والدولیة 
المطبقة، وطبقا لمبدأ اإلنصاف، وتساوي الفرص، والمعاملة بالمثل، 

  عدم التمییز، والشفافیة. و 
یبذل كل طرف قصارى جهده لتسویة أي نزاع بشأن الخانات یؤثر   - ٢

على تشغیل الخدمات المتفق علیها، عن طریق االستشارة والتفاوض 
 ص(االستشارة)، أو من خالل أحكام المادة  سطبقا ألحكام المادة 

  الخاصة بتسویة النزاعات (تسویة النزاعات).

) أنه من واجب األطراف تسهیل ١تقر الفقرة (
ممارسة الحقوق المخولة طبقا لالتفاق، 
والمبادئ العامة التي ینبغي أن تتبع. وفي نفس 
الوقت، تحدد بوضوح أن تخصیص الخانات 
ومنحها یخضع للقوانین والتنظیمات الوطنیة 
المطبقة. وتستخدم كلمة "دولي" بالمعنى الذي 

فیها  یغطي الحاالت التي یمكن أن تطبق
القواعد أو المبادئ التوجیهیة اإلقلیمیة أو 
الدولیة، كقواعد االتحاد األوروبي والمبادئ 

  التوجیهیة التحاد النقل الجوي الدولي.
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األطراف باستخدام االستشارة  ٢تكلف الفقرة 
 وآلیات تسویة النزاعات لمعالجة أي نزاعات. 

٣الخیار    

في المطارات واإلقلیم التابع  فیما یتعلق بتخصیص ومنح الخانات    - ١
، وطبقا لإلجراءات والممارسات الجاریة أو المسموح بها بطرق لها

أخرى، سیضمن كل طرف لشركات الطیران من الطرف اآلخر ما 
  یلي: 
منحهـــا فرصـــا منصـــفة ومتســـاویة حتـــى تتـــوفر لهـــا الخانـــات   )أ 

  لتشغیل الخدمات المتفق علیها؛
ملـــة شـــركات الطیـــران أال تعامـــل معاملـــة أقـــل حظـــوة مـــن معا  )ب 

الوطنیـــة أو الدولیـــة األخـــرى المشـــغلة لخـــدمات مشـــابهة فـــي 
 اتجاه من/إلى نفس المطار.

أحكام هذه الفقرة رهن بالقوانین والتنظیمات الساریة لتخصیص ومنح 
 الخانات في المطارات.

في حالة حدوث أي نزاع بشأن مسألة تخصیص الخانات یؤثر     - ٢
حة بناء على هذا االتفاق، یبذل كال على ممارسة الحقوق الممنو 

الطرفان جهدهما لتسویة النزاع عن طریق المشاورة والتفاوض طبقا 
(االستشارة)، أو عن طریق أحكام تسویة النزاعات  (س)ألحكام المادة 

 (تسویة النزاعات).  (ص) من المادة

) على مبادئ الفرص المنصفة ١ؤكد الفقرة (ت
التمییزیة التي ینبغي والمتساویة، والمعاملة غیر 

أن تطبق في إدارة الخانات الزمنیة، مع اإلقرار 
بسریان القواعد واإلجراءات الداخلیة، واإلقلیمیة، 

  والدولیة.
) تكلف األطراف باستخدام المشاورة ٢الفقرة (

  وآلیات تسویة النزاعات لمعالجة أي نزاعات.
 

  

- - - - -  -  - - - -  -  
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  (ب)المرفق 

  لیة والمقبلة على سعة المطاراتالقیود الحا

ال یزال وضع القیود التي تواجهها سعة المطارات مستمرًا منذ المؤتمر الدولي الخامس للنقل الجوي. وفي سیاق    - ١
التحضیرات للمؤتمر الدولي السادس للنقل الجوي لتناول مسائل من بینها المشاكل المرتبطة بتخصیص الخانات الزمنیة، أوصى فریق 

راء المعني بتنظیم النقل الجوي في اجتماعه الحادي عشر بأن توفر أمانة االیكاو معلومات عن الوضع الحالي والمقبل للقیود التي الخب
  تواجهها سعة المطارات بحیث یتسنى للدول أخذ هذه القیود باالعتبار، سواء القائمة منها أو المتوقعة في األمد البعید.

عاون مع مجلس المطارات الدولي، استبیانًا استقصائیًا ثانیًا حول الموضوع تم توزیعه على وقد أعدت األمانة، بالت   - ٢
. وبما أن عددًا قلیًال جدًا من المطارات قد رد على االستبیان فقد ٢٠١٠مطارًا، في فبرایر  ١٧٠المطارات التابعة للمجلس وعددها 

(یرد االستبیان أسفل  ٢٠١٢لمطارات التابعة للمجلس، في مستهل اكتوبر على قائمة ا ٥٠٠ُصمم استبیان جدید تم توزیه على أعلى 
مطارا فقط قدمت بیانات  ٤٥مطارًا فقط أجابوا عن االستبیان ومنها  ١٣٥هذا المرفق). بید أنه رغم المشاركة االستباقیة للمجلس، فإن 

  .١ة االستقصائیة في الجدول تهم االستقصاء. ویمكن االطالع على المزید من التفاصیل حول تغطیة الدراس

تغطیة الدراسة االستقصائیة بشأن القیود على سعة المطارات -١الجدول   

   

 المنطقة

عدد المطارات 
 المبلغة

نسبة مغادرة  %
 (1) الطائرات 

 %3 7 أفریقیا
 %7 5 آسیا والمحیط الھادئ

 %5 11 أوروبا
 %8 2 الشرق األوسط

 %35 20 أمریكا الشمالیة والكاریبي
 %0 1 أمریكا الجنوبیة

 %16 45 العالم
  الحركة الجویة المجدولة فقط )١(

واستنادًا إلى البیانات الواردة من المطارات المجیبة، من الصعب جدًا استخالص صورة شاملة عن الوضع    - ٣
حد مثیر لالهتمام من الدراسة العالمي المتعلق بالقیود التي تواجهها سعة المطارات. بید أن من الممكن استخالص اتجاه وا

االستقصائیة وهو أنه بالرغم من بعض القدرات اإلضافیة الجدیدة، فإن القیود التي تواجهها المطارات ستتفاقم ابتداًء من عام 
فصاعدًا، سواء من ناحیة إقالع الطائرات أو هبوطها. ویقتضي هذا االتجاه بوضوح إیالء االهتمام الواجب من الدول  ٢٠١٥

التخطیط للبنى التحتیة للطیران وتطویرها إلى أوضاع سعة المطارات، بما في ذلك القیود والمتطلبات المستقبلیة. ویظهر  في
  ، مع تسلیط الضوء على العالقات المتغیرة بین سعة المطارات المخطط لها وتلك المتوقعة.١في الشكل  االتجاههذا 
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 عدد المدارج  عدد الطائرات  مواقف الطائرات واقف الطائراتم
 المقلعة   اللصیقة  البعیدة


