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 مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية :٢٨البند رقم 
م وادارة المطـارات وخـدمات المالحـة        ـب الخاصة بتنظي  ـ في الجوان  هـا الثاني اجتماعنظرت اللجنة في     ١:٢٨

  الدول والمراقبون سبعة أوراق عمـل وهـي  قدمت ،اضافة الى ذلكو .)WP/10( المجلس  مقدم منالجوية وذلك وفقا لتقرير   
)WP/154294، و270، و258، و200، و158، و155، و(. 

التطورات في مجال تنظـيم وادارة المطـارات وخـدمات    تقريرا عن  )WP/10( المجلس في ورقة العمل   قدم ٢:٢٨
كان علـى المطـارات     ، ونظرا لمجموعة من العوامل السلبية    . المالحة الجوية منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية       

لجـأ مقـدمو   ، ذلـك وبسـبب  .  انخفاض شديد في أنشطة النقل الجوي بصفة عامة        مواجهةخدمات المالحة الجوية    مقدمي  و
أو بزيـادة  ، باجتذاب المزيد من الحركـة  تعويض الخسائر مع محاولة ،الخدمات الى تجميد رسوم االنتفاع أو حتى تخفيضها 

 الـى   يزداد فيها الطـابع التجـاري     برزت الحاجة في بيئة     و. رفع األسعار الرسوم بغية المحافظة على االيرادات من خالل        
خاصة فيما يرتبط برسـوم المطـارات أو خـدمات المالحـة            ، لمنع استغالل القوة االحتكارية    آلية تنظيمية اقتصادية     وضع
 بعنوان سياسات االيكاو بشـأن رسـوم المطـارات وخـدمات     Doc 9082/7 من الوثيقة طبعة منقحةنُشر مؤخرا و. الجوية

وسـيتم  .  السياسـات ة تنفيذ الدول لهذهومعها اضافة عن كيفي على موقع االيكاو بشبكة االنترنت    وضعهاالمالحة الجوية وتم    
 دليل اقتصاديات خدمات المالحـة الجويـة  و) Doc 9562( دليل اقتصاديات المطارات من الطبعـات المنقحـةا نشر ـايض

Doc 9161ينبغـي أن  ، ادراكا أن عملية التحول التجاري مازالت في مرحة االعدادو .وضعها على الموقع بشبكة االنترنت و
 وأن يتم توسـيع     ، قيد المراجعة والتنقيح دائما    تحول التجاري بهذا ال رئيسية المرتبطة   د االرشادية بشأن الجوانب ال     الموا تكون
ـ       بناءو. وفقا للخبرات المكتسبة في العديد من الدول مع مرور الزمن         ، حسب االقتضاء ، نطاقها ن  على توصـية صـادرة م

.  للسياسات والمواد االرشادية حول مشـاكل التحصـيل   منقحة جديدة   طبعةت  لثة والثالثين للجمعية العمومية ُأضيف    االدورة الث 
أعد فريق خبـراء     فقد   ،)GNSS(وبالنسبة لدراسة تمت حول مسألة توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية             

جموعـة مـن األمـور      والتي تشير ضـمن م    ، بعض المبادئ واالفتراضات  ) ANSEP(اقتصاديات خدمات المالحة الجوية     
وسـيكون  . الى أن توزيع التكاليف بين الطيران المدني وغيره من المنتفعين ينبغي أن يتم على المستوى االقليمـي  ، األخرى

خـالل الفتـرة    و. من الضروري في المستقبل التنسيق مع المنظمات الدولية األخرى والمنتفعين من خارج قطاع الطيـران              
 فـي  الرقابة والتنظـيم : يلي األولويات مواصلة اعداد السياسات والمواد االرشادية بشأن ما    تتضمن   ،٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية  

 واسـترداد تكـاليف التـدابير       ،وتوزيع التكـاليف  ، ووضع المقاييس المرجعية وقياس األداء واالنتاجية     ، المجال االقتصادي 
 . المالحة الجوية العالميوستكون هذه المواد ذات قيمة عالية للتنفيذ المستقبلي لنظام. األمنية
 الجمعية العمومية مـن   الى دول بيالروسيا وجورجيا وجمهورية مولدوفيا واوكرانيا وأوزباكستان دعوة قدمت ٣:٢٨

االجـراءات السـابقة     اعداد مواد ارشادية عن تطبيـق        : باآلتي لكي توصي بأن تقوم االيكاو    ) WP/294(خالل ورقة العمل    
تحليـل  ، ووتسوية النزاعات المتعلقة باسترداد الديون الخاصة برسوم خدمات المالحة الجويـة         التقاضي   واجراءاتللتقاضي  
 التـرخيص واصـدار     على استكمال اجراءات  حث الدول المتعاقدة    و ، آلية دولية لتسوية الديون برعاية االيكاو       انشاء امكانية

 .والغرامات الواقعة عليهمبأن يدفعوا الرسوم  مشغلي الطائرات  علىمسؤوليةالتحديد بالشهادات 

فـي ورقـة العمـل        دولة ٤١والبالغ عددها      ،نيدلطيران الم ل اللجنة األوروبية شرحت الدول األعضاء في      ٤:٢٨
WP/158،   وقـد أكـدت   .  النهج الخاص بقياس أداء خدمات المالحة الجوية في أوروبا والنتائج التي أحرزت في هذا الصـدد

واقترحـت  ،  الخدمات المالحية الجويـة    لمقدميداء االقتصادي   أل في مجال ا   وتوسيع أعمالها  على أهمية قيام االيكاو بتسريع    
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معلومات والمواد االرشـادية ذات  االفصاح عن ال االبالغ عن نتائج األداء و عد االيكاو قواعد قياسية الشتراط    الدول ذاتها أن ت   
 .الصلة
الوضـع الحـالي   ،  WP155في ورقـة العمـل  ، عضاءنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األ، شرحت هولندا ٥:٢٨

عن موافقتها على مجموعة المبادئ واالفتراضات األساسية المتعلقة بآلية توزيع التكـاليف التـي               وعبرت   Galileoلبرنامج  
ولذلك فمن الموصى به انجـاز األعمـال        ). ANSEP(أعدها فريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية التابع لاليكاو          

مع االحاطة علما بـأن  ، واصدار االرشادات بأسرع مايمكن بشأن طريقة التوزيع المقترحة  ، الجارية على أساس هذه المبادئ    
 .  بالمسائل القانونية والفنية ذات الصلةوثيقة االرتباطتوزيع التكاليف مسألة 

وخفض التكـاليف وممارسـة   ، ول على دعم تدابير تحسين الكفاءة الدWP/200 األياتا في ورقة العمل      شجعت ٦:٢٨
 الطيـران   صناعةفي  شركاء  اليضا  أ وشجعت .مقدمي خدمات المالحة الجوية   لمطارات و على ا مالئمة  القتصادية  المراقبة ا ال

 .الخدماتومقدمي شأنها تحسين ودعم عالقة العمل بين شركات الطيران من  البحث عن ترتيبات مبتكرة وتعاونية على
 سياسـات االيكـاو الخاصـة       علـى  WP/154 تعليقا في ورقة العمل      )ITF( االتحاد الدولي لعمال النقل      علق ٧:٢٨
 يتضـمن هـذا االسـتعراض   وينبغي أن .  الرسوم الحاليةفرض صيغة باستعراض وطالب Doc 9082وم في الوثيقة ـبالرس

 .هنيةبما في ذلك النقابات الم، الجهات المعنيةالمشاورات مع 
 عـن تنظـيم وادارة المطـارات        استعراضا عاما مختصـرا   ) WP/258( باكستان في ورقة معلومات      قدمت ٨:٢٨

 .طارات في باكستانم التراخيص اصدار اجراءاتو
 المبادئ واالفتراضات األساسية    بأنعن رأيها   ) WP/270(عبرت الواليات المتحدة في ورقة معلومات أخرى         ٩:٢٨

هي مبادئ رئيسية وضرورية لالسراع بتقديم خـدمات         اقتصاديات المالحة الجوية  ي طبقها فريق خبراء     لتوزيع التكاليف الت  
GNSS عملية استرداد التكاليفولتحقيق المزيد من االنصاف فيفعالة ال . 
كان هناك دعم كبير لبرنامج العمل المستقبلي الخاص بتنظيم وادارة المطارات وخـدمات المالحـة الجويـة                  ١٠:٢٨

وقـد ورد  .  بين المناطق المختلفـة الفوارقوقد ُأشير الى الحاجة الى األخذ في االعتبار  . )WP/10(مقترح في ورقة العمل     ال
مكاتب االيكاو االقليمية أن تساعد الدول على التحرك نحو اتجـاه التحـول التجـاري               لرأي في هذا الصدد مفاده أنه ينبغي        

 .والخصخصة
مقترحات التي قدمتها بيالروسيا وجورجيا وجمهورية مولدوفيا واوكرانيا وأوزباكستان         الب علما اللجنة   حاطتأ ١١:٢٨

وبالنسبة للمقترحات التي قدمتها األياتا فـي ورقـة   . وقررت أن ترفعها للمجلس لمتابعة النظر فيها WP/294 في ورقة العمل
ت اللجنة الى أنه يمكن النظر فيها فـي اطـار          أشار، WP/154 واالتحاد الدولي لعمال النقل في ورقة العمل         WP/200 العمل

ينبغي تشجيع الدول على دعم اجـراءات تحسـين الكفـاءة           ، وباألخص .تقرير المجلس برنامج العمل المستقبلي الوارد في      
اد سـد  صيغة الى استعراض لعمال النقل الدوليوبالنسبة لدعوة االتحاد   . وخفض التكاليف وتوفير الرقابة االقتصادية المالئمة     

هذه المسألة فـي   النظر فيفقد أشير الى ، الرسوم الحالية والخاصة بخدمات الطرق من حيث تطبيق عناصر المسافة والوزن 
 اقتراح وارد في ورقـة      وبناء على ". الموحدةوروبية  األسماء  ال"رة  جوية في اطار مباد   المالحة  ال رسوم خدمات    تحديدسياق  
 الـدورات   تقلبـات فقد خضعت مسألة انشاء صندوق احتيـاطي الدارة     ، لعمال النقل  من قبل االتحاد الدولي      WP/154العمل  

 . من منطلق سياسة استرداد التكاليفالتساؤالتالتجارية الى 
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ـ  علمـا  اللجنـة    أحاطتفقد  ،  من اللجنة األوروبية للطيران المدني      المقدمة WP/158 لورقة العمل بالنسبة    ١٢:٢٨ أن ب
ـ األعمـال  تقدما في  بالفعلوقد أحيطت اللجنة علما بأن االيكاو تحرز.  المذكورةلورقةاللجنة الفنية قد نظرت في ا    ة المقترح

،  وبالتعاون مع المنظمـات األخـرى      في الوقت المناسب  ،  االيكاو  تعقد جنة الفنية قد وافقت على أن     لفي ورقة العمل وبأن ال    
 .ومتابعة تنفيذ الشروطللموافقة على أهداف األداء  اجتماعا
 الذي عبرت عنه اللجنـة األوروبيـة فـي ورقـة العمـل      علما بالتأييد اللجنة   أحاطتفقد  ، باالضافة الى ذلك    ١٣:٢٨

)WP/155 (في ورقة المعلومات المقدمة حول المبادئ واالفتراضات األساسـية عـن توزيـع تكـاليف              الواليات المتحدة   و 
 وبالنسـبة  . اقتصاديات المالحـة الجويـة   فريق خبراءاضعه وتي بين الطيران المدني وغيره من المنتفعين وال     GNSS نظام

اقتراح وضع قواعد قياسية وتوصيات، نظـرا        الحاجة التخاذ أي اجراء تجاه       هفقد اعتبرت اللجنة أن   ، WP/155لورقة العمل   
ى وضع قواعد   فينبغي أن تقدم أي اقتراحات ترمي ال      . ألن هذا األمر وارد من األصل في برنامج عمل لجنة المالحة الجوية           

 .وقد عبر عن القلق حول النية باستخدام اشارات مشفرة السترداد التكاليفوتوصيات الى الجهة الفنية المختصة 
 : جدول األعمال قامت اللجنة باآلتي هذا البند منوفي ختام مداوالتها حول  ١٤:٢٨

 .مات المالحة الجوية تنظيم وادارة المطارات وخدبشأنللعمل المستقبلي  خطط المجلس وافقت على ) أ
 فـي    في أعمالـه    في أوراق العمل المختلفة بعين االعتبار      المقدمة بأن يأخذ المجلس المقترحات      أوصت  ) ب

 .هذا المجال في المستقبل

 
 ـ انتهــى ـ


