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  ةتنظيم تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوي  : من جدول األعمال٤١لبند ا

 علـى    التحتية يةالتنظيمية الدارة البن  االقتصادية و الجوانب  نظرت اللجنة االقتصادية، في جلستها الثانية في          ١-٤١
: مقدمة من الـدول والمـراقبين  عمل  ورقات ٨وباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك .  (WP/15)أساس تقرير مقدم من المجلس    

ستعراض، قسمت  لالتسهيال   و  .WP/143 و WP/141 و WP/120 و WP/119 و WP/109 و WP/103 و WP/101 و WP/100الورقات  
 وتطـوير  االقتصادي واألداءسياسات الرسوم و تقرير المجلس   :المواضيع األربعة التالية   األعمال إلى اللجنة هذا البند من جدول      

  .البنية التحتية

  تقرير المجلس

برنـامج  يكاو في إطار  االأنجزتها التي لرئيسية، تقريرا عن األعمال ا  WP/15قدم المجلس، في ورقة العمل        ٢-٤١
ـ ، تم تحديث ونـشر  ةوميمنذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العم   و . إدارة المطارات وتسهيالت الطرق    ة االيكـاو  سياس
المطـارات والمالحـة     خدمات   جل مساعدة الدول على تشغيل    أعدة دراسات من    أجريت  ووموادها اإلرشادية ذات الصلة،     

توجهات  و ية التنظيم  التوجهات  موجزة عن   نظرة عامة  المجلس كما قدم  . ة والجدوى االقتصادية  فاءبطريقة تتسم بالك  وية  الج
التـسويق   : الرئيـسية التاليـة  مسائل المطارات والمالحة الجوية، مع تحديد ال    هيئات خدمات   دارة  إ في   هاوتطورات الصناعة

 مسائل األساسية تقييم هذه ال  عملية   إلىاستنادا  و  .واإلنتاجيةجارية وقياس األداء    قبة االقتصادية وأفضل الممارسات الت    ارموال
جوانـب   المقبلة في مجال اليةالثالثفترة لل المنظمة  لمنظمة، قدم المجلس خطة عمل    ا وخطة عمل    اإلستراتيجيةهداف  إلى األ و

 يةاإلرشـاد المواد  ة و لسياسعن قرب ونشر ا   طورات  لترصد ا  تشمل   أنويمكن    . التحتية يةدارة البن لتنظيمية إل ااالقتصادية و 
، وتعزيز التعـاون    حسب الضرورة جديدة  مواد إرشادية   حتياجات الدول، ووضع    الراهنة مع الحفاظ على حداثتها وتلبيتها ال      

إلـى   ةدالدول المتعاق عوة  دعلى خطة العمل المقبلة للمنظمة، و     تصديق   ال العموميةالجمعية  طلب من   و . بين الجهات المعنية  
 المطارات والمالحـة     خدمات اقتصادياتبشأن  مؤتمر  ال إلىاالنتباه  وجه   و  .جالفي هذا الم   عملها   عمااليكاو لد مع  التعاون  

  .٩/٢٠٠٨/ ٢٠ إلى ١٥  عقده منالجوية، المقرر

عمومية  ال جمعيةال منذ   وأنجزته يكاو به اال  تضطلعالعمل الذي   بااللجنة  أشادت  تقرير المجلس،   إلى  النظر  وب  ٣-٤١
المطـارات  قديم خدمات   تنظيم ت  بشأن   WP/15 ورقة العمل     المقترح في   المقبل تأييد واسع لبرنامج العمل   ثمة  كان  و  .السابقة

المجلـس  ورقة  في أثيرتن معظم المواضيع التي قرار بأالمؤتمر مع اإلبوفي هذا السياق، رحبت اللجنة       . والمالحة الجوية 
WP/15 ـ   دعمااليكاو ل  مع   ةن تتعاون الدول المتعاقد   بأ اللجنة طلب المجلس     أقرتكما   . يغطيها المؤتمر  س ي هـذا    أعمالها ف

  .جالالم
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  السياسات بشأن الرسوم

 في  الواردة سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات     المجلس الدولي للمطارات  أيد  ،  WP/119في ورقة العمل      ٤-٤١
 مـشغل عدم استغالل ضمان ات إال للرسوم المطارة القتصادييق اللوائح اأنه ينبغي عدم تطبلى ودعا إ . Doc 9082الوثيقة 

مباشرة بين مشغلي ومستخدمي    المشاورات  ال تسفر ال  عندما  فقط  آلية تنظيمية   أنه ينبغي تشغيل    ، و المطار لقوة السوق الحالية   
رسـوم  الالنقل على سياسات االيكاو بشأن االتحاد الدولي لعمال علّق ، WP/120  الورقة فيو . المطار عن اتفاق على رسوم المطار     

هذا وينبغي أن يشمل  .  خدمات المالحة الجوية لفرض رسومةحاليال الصيغة النظر في بإعادةوطالب  Doc 9082واردة في الوثيقة ال
  . المعنيةةالمهنيرابطات االستعراض التشاور مع جميع األطراف المعنية، بما فيها ال

هـا  وتطويري لسياسة فرض الرسوم      الوضع الحال  )WP/143(معلومات   في ورقة    االتحاد الروسي  ووصف  ٥-٤١
  .الروسيالستخدام المجال الجوى 

 الخـدمات تنظـيم   ضرورة الفصل بـين     فيما يتصل ب  عدة آراء   أعرب عن    التي تلت ذلك،     ةخالل المناقش و  ٦-٤١
 كما أعيد التأكيد على أنـه فـي    .تهمو ملكيهم أاالقتصادية على مقدمي الخدمات، بغض النظر عن هيكلالمراقبة ، و وتقديمها
  .الدولة مسؤولية تحت االقتصاديوالمراقبة  واألمنالسالمة  تظل أي حالة

واالتحاد الدولي لعمال النقـل عـن       المجلس الدولي للمطارات    راء التي أعرب عنها     إلى اآل اللجنة  وأشارت    ٧-٤١
 خـدمات   رسـوم فـرض   ل ةحاليال الصيغة النظر في    إلعادةي لعمال النقل    االتحاد الدول إلى دعوة   ونتفعين  المشاورات مع الم  

يكـاو   السياسة الحالية التي تتبعهـا اال      أن مفاده   رأي عن   وأعرب .  الطائرة عنصر وزن  المالحة الجوية فيما يتعلق بتطبيق    
 تأييـدها لمواصـلة     عربت اللجنة عـن   أو . رسوم المالحة الجوية  لفرض  الطائرات  وزن  بعض المرونة في استخدام     تتسم ب 

 األداءلمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجويـة، وقيـاس         ة ل االقتصاديمواد اإلرشادية بشأن المراقبة     تطوير السياسات وال  
هذه المواضيع سـتناقش فـي      أن   في تحديد الرسوم، و    ة عدم التمييز والشفافي   مراعاة، مع   نتفعيناالقتصادي والتشاور مع الم   

  .المؤتمر المقبل

   االقتصاديءاألدا

 خـدمات   أداء حـسن    أنعلـى   ة  خدمات المالحة الجوية المدني   شددت منظمة    ،   WP/100في ورقة العمل      ٨-٤١
  أن  علـى  توحث . ينتج عن اإلدارة الجيدة وعن وضع السياسات الحكومية على نحو جيد في نهاية المطاف             المالحة الجوية   

المفرط داء خدمات المالحة الجوية بدال من االعتماد        فز أ التي تح ارة  دمختلف عناصر اإل  إلى  نظر  ي أنوضع السياسات يجب    
إطارها الـشامل لتقيـيم أداء      منظمة لمحة عامة عن     قدمت ال ،  WP/101  الورقة فيو . التنظيميشراف  على آليات اإل  للغاية  

لبـي  بينمـا ي  أدائهـم ين يساعد مقدمي خدمات المالحة الجوية في تحـس    والذي س ،  إدارة الحركة الجوية الذي أنشأته مؤخرا     
  .خدمات المالحة الجويةهيئات مراقبة احتياجات 

ة خدمات المالحة الجوية    من منظم تين  اآلراء التي أعرب عنها في ورقتي العمل المقدم        إلى   اللجنةوأشارت    ٩-٤١
  . المؤتمر المقبلإطارفي مسائل هذه اله يجب أن ينظر في نألى ت إ، وخلصالمدنية
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  حتيةتتطوير البنية ال

  التي تـشهدها   تطوراتال، و  الحركة الجوية   اتجاهات وتوقعات  )WP/141(ورقة معلومات   ت الهند في    برزأ  ١٠-٤١
  . لمواجهة التحديات المقبلةها بين القطاعين العام والخاص، فضال عن خطة عملةالبنية التحتية خصوصا من خالل الشراك

 جديـدة وسياسة الطيران ال  ،   لديها والطيران االقتصاد و نم )WP/109( معلومات    في ورقة  باكستانوصفت  و  ١١-٤١
   . والبنية التحتية ذات الصلةات في المطاراتواالستثمار

والنفقـات  جويـة  حركة الالنمو ية  استمرار)WP/103(معلومات  في ورقة المجلس الدولي للمطارات  أبرز  و  ١٢-٤١
لتلبية الطلـب   يكفيان   لن    في الوقت الراهن   المعتدلها  وتوسعات  مطار قدرة ال  لمطارات، وأعرب عن اعتقاده بأن    ة ل سماليأالر

  .على الحركة الجويةالمتوقع 

موقـف   ب ، وكـذلك   الثالث الواردة أعاله   ورقات المعلومات ب ،تعليقاتإبداء أي   ، دون    علما اللجنةوأحاطت    ١٣-٤١
  .)WP/119(  فيهااالستثمار و للمطاراتالبنية التحتية  لتوسيعاألولويةعطاء  إزاء إالمجلس الدولي للمطارات

وضع ني الدول في   فالتعاون ال ه حيث تساعد إدارة     نأ مفاده   رأيعرب عن   أي إطار تطوير البنية التحتية،      وف  ١٤-٤١
الستثمارات على  الذي قد يكون ل   تأثير  بشأن ال معلومات   اإلدارة   قدمينبغي أن ت  و المالحة الجوية،    أ/ و اتالمطارخطط تطوير   

  .بشأن كيفية استرداد التكاليف ذات الصلةإرشادات يضا أن تقدم أوينبغي  الهيئة ة لهذه التكلفأساس

  — انتهى —


