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  العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

 بحث المسائل الرئيسية واإلطار التنظيمي المتعلق بها : من جدول األعمال 2البند 
 المطارات وخدمات المالحة الجوية ياتاقتصاد:   2-7

 تمويل مهام الرقابة
 ()مقدم من األمانة العامة

 تنفيذيالموجز ال
فيما يتعمق بأمن الطيران وسالمتو واقتصاده. التي تنفذىا الدول  أُبمغت االيكاو، في السنوات األخيرة، بمسألة تمويل ميام الرقابة

رشاداتيا بشأن اآلليات العديدة التي تموَّل بواسطتيا ميام الرقابة  الطيران. وىي  في مجالوتعرض ىذه الورقة سياسة االيكاو وا 
 اإلجراء الذي تعتزمو االيكاو لممضي في وضع إرشادات فيما يتعمق بتمويل ميام الرقابة عمى مستوى الدول. تمخص أيضاً 

 ُيرجى من المؤتمر القيام بما يمي:: اإلجراء
 المعروضة في ىذه الورقة.واالقتراحات التقييم عمميات استعراض المعمومات و  ( أ

 .5واعتماد التوصيات الواردة في الفقرة   (ب
 السادس لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:العالمي يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر  مراجع:ال

6www.icao.int/meetings/atconf. 

  مقدمةال -1

مارس  28إلى   24من ترة لمنقل الجوي )الذي انعقد في مونتلاير في الف لخامستناول المؤتمر العالمي ا 1-1
ومنذ ذلك الوقت، شكَّل  .( ميام ومسؤوليات الدول في مجال الرقابة فيما يتعمق بتأثير التحرير االقتصادي لمنقل الجوي2003

التمويل المناسب والمستدام لميام الرقابة تحٍد جديد. وحيث إن ميام الرقابة االقتصادية واألمنية وفي مجال السالمة ىي من 
ليات الدول، فمن المفترض أن التمويل الحكومي ىو الطريقة التي يمكن بواسطتيا تمويل ىذه الميام. ومع ذلك، سيعد ىذا مسؤو 

ا بالنسبة لمدول ذات الموارد المالية المحدودة. ومن ثم، فقد وضعت االيكاو سياسات ماألمر ممكنًا أو عمميًا دائمًا، وال سي
رشادات بشأن مسألة   الرقابة، والتي يرد موجز ليا في ىذه الورقة.تمويل ميام وا 

ام الرقابة يولقد ُنظِّمت ورقة العمل عمى النحو التالي: ثالثة أقسام لبحث إرشادات االيكاو بشأن تمويل م 1-2
م السالمة، وتمويل الرقابة في مجال األمن، وتمويل الرقابة في المجال االقتصادي(. وُنظِّ  مجالالثالثة )أي تمويل الرقابة في 

خدمات المالحة الجوية، والتمويل عمى  يثالثة عناصر: التمويل عمى مستوى المطار ومقدمفي اء ز كل جزء من ىذه األج
مستوى ىيئة الطيران المدني، وعمى المستوى الوطني، والتمويل عمى المستوى اإلقميمي. وتدعم المناقشة نتائج الدراسة 

 الرقابةبشأن تمويل ميام  2010مارس  2المؤرخ  EC 2/101-10/15ة رقم االستقصائية التي ُأجريت وفق كتاب المنظم
لممؤتمر العالمي السادس لمنقل الجوي: موقع اإلنترنت التابع بيمكن االطالع عمى كتاب المنظمة الثالث. و 

www.icao.int/meetings/atconf/6. 
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 رقابة في مجال السالمةتمويل ال -2

تبيِّن نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتيا االيكاو بشأن تمويل الرقابة في مجال السالمة أن الحكومة  2-1
%(، ومن 16المنتجات والخدمات ) فيأشكال التمويل األخرى  تمثمت .%( 49لتمويل ىذه الميمة ) مصدر)الخزانة( ىي أىم 
% المتبقية. وعمى  7%(، ومن موارد تمويل أخرى تمثل نسبة  12) ةوم المالحة الجوي%(، ومن رس 16رسوم المطارات )

أن مساىمات  (RSOOs)لرقابة السالمة اإلقميمية الجوية الخمس الصعيد اإلقميمي ، كشفت البيانات المتوفرة بشأن المنظمات 
ابة السالمة، وأن التمويل الحكومي ال يمثل % من التمويل لثالث منظمات من المنظمات اإلقميمية لرق 100األعضاء شكمت 

، الجوية لممنظمتين المتبقيتين من المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة ، عمى التوالي،% من مجموع التمويل 20% و 26إال 
 وتتم تغطية الفرق أساسًا بواسطة المنتجات والخدمات.

سياسات االيكاو بشأن  وثيقة االيكاو بشأنت وعمى مستوى المطارات أو مقدمي خدمات المالحة الجوية، نصَّ  2-2
أن التكاليف المتصمة اتصااًل مباشرًا بميمة رقابة السالمة لخدمات  (Doc 9082) رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية

أجل رسوم الرقابة أو لخدمات المالحة الجوية يجوز إدراجيا في أساس تكاليف المطارات أو مقدمي خدمات المالحة الجوية من 
 Doc)من الوثيقة  x 2 ىذه التكاليف إلى مقدمي الخدمات )الفقرة  المنتفعين وذلك بناء عمى قرار من الدول ورىنًا بإسناد

 الثالث. القسم( من 7-3من الجزء الثاني والفقرة  (9082

وم المطارات أن سياسات االيكاو بشأن الرسوم ال تتعمق إال برس ((Doc 9082ولقد ورد أيضًا في الوثيقة  2-3
 Docمن التمييد لموثيقة(. ومع ذلك، فإن السياسات ومبادئ الرسوم الواردة في الوثيقة  3وخدمات المالحة الجوية )انظر الفقرة 

يمكن تطبيقيا في ظروف أخرى، مثل ما ىو الحال بالنسبة لتمويل ميمة رقابة السالمة عمى المستوى الوطني  (9082
المبادئ األربعة الرئيسية بشأن فرض الرسوم والمتمثمة في عدم التمييز، والشفافية، والصمة  ف، فإنواإلقميمي. وفي جميع الظرو 

القائل بأن الجيات المنتفعة ال ينبغي أن تسدد رسوم إال عن الخدمات  الشرطبالتكاليف، واستشارة الجيات المنتفعة، وكذلك، 
 بة السالمة.المستممة، ينبغي االلتزام بيا فيما يتعمق بتمويل رقا

لحاقًا لمحمقة الدراسية المعنية بالمنظمات اإلقميمية برقابة السالمة 2-4 ، والتي الجوية وعمى الصعيد اإلقميمي، وا 
، فقد قرر المجمس أنو ينبغي وضع المزيد من اإلرشادات بشأن 2011أكتوبر  28إلى  26انعقدت بمقر االيكاو في الفترة من 
. ووفقًا لذلك، وضعت األمانة العامة إرشادات بشأن تمويل الجوية ميمية لرقابة السالمةالتمويل المستدام لممنظمات اإلق
، والتي تشمل رسوم السالمة الجوية كأحد الموارد الممكنة. ورأى أعضاء فريق خبراء الجوية المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة

أنيم ال يممكون صالحية وضع إرشادات بشأن تمويل  ويةاقتصاديات المطارات وفريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الج
. ولذا، فقد وضعت إرشادات جديدة بشأن والتي ال تتصل اتصااًل مباشرًا بالمطارات وخدمات المالحة الجوية لمالحةاميام رقابة 

ارات الدولي ومنظمة المط سرسوم السالمة الجوية وذلك باستشارة المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة والبنك الدولي ومجم
، ورئيس فريق خبراء اقتصاديات المطارات (IATA)، واالتحاد الدولي لمنقل الجوي (CANSO)خدمات المالحة الجوية المدنية 

 . (AEP-ANSEP)وفريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية 

الجوية التكاليف التي تتكبدىا  (، فستسترد رسوم السالمة(Doc 9082وبناء عمى السياسات الواردة في الوثيقة  2-5
بشأن توفير خدمات معينة لرقابة السالمة، وأن المبادئ األربعة الرئيسية لفرض الجوية المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة 

الرسوم المتمثمة في عدم التمييز، والصمة بالتكاليف، والشفافية، واستشارة الجيات المنتفعة سُتدرج في االتفاقات التأسيسية 
أو في تشريعات ىذه المنظمات أو في سياساتيا. وتؤكد اإلرشادات المعنية بتمويل الجوية نظمات اإلقميمية لمراقبة السالمة لمم

صارمة قبل تنفيذ أي رسوم بشأن السالمة الجوية،  ناتعمى انو ينبغي إعمال ضماالجوية المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة 
. لممنظمات اإلقميمية لرقابة السالمةاألخرى اإلدارية نب االقتصادية و اإرشادات مكثفة بشأن الجو  تتضمنوكذلك ينبغي أن 

 .(DOC 9734) الجوية السالمة راقبةمدليل وستدرج ىذه اإلرشادات في 

ة والمزيد من اإلرشادات بشان دوتجدر اإلشارة إلى أن األمانة العامة تتقصى إمكانية استحداث آليات جدي 2-6
ى المستوى الحكومي )أي بواسطة إدارات الطيران المدني( وذلك باالستناد إلى رقابة السالمة عم التمويل المستدام لميمة

 . الجوية اإلرشادات التي تضعيا المنظمات اإلقميمية لرقابة السالمة
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 تمويل الرقابة األمنية -3

الدراسة االستقصائية التي أجرتيا االيكاو بشأن تمويل الرقابة األمنية أن معظم الموارد اليامة تبيِّن نتائج  3-1
% من رسوم المالحة الجوية،  12% من رسوم المطارات، و 8%( مستقاة من الحكومة )الخزانة(، و 67لتمويل ىذه الميمة )

 %. 13وتمثل مصادر التمويل األخرى النسبة المتبقية أي 

( عمى إمكانية إدراج (Doc 9082ارات أو مقدمي خدمات المالحة الجوية، فقد نصت الوثيقة طبالمتعمق وفيما ي 3-2
التكاليف المرتبطة بصفة مباشرة بميام مراقبة األمن لخدمات المطارات أو لخدمات المالحة الجوية في أساس تكمفة المطارات 

نتفاع، حسب السمطة التقديرية لمدولية وشريطة أن تكون تمك التكاليف أو تكمفة مقدمي خدمات المالحة الجوية بالنسبة لرسوم اال
، وباإلضافة (الثالث لقسما نم 7-3الثاني والفقرة  قسم، من ال9082من الوثيقة  10-2ة قد ُفرضت عمى مقدمي الخدمات )الفقر 

ران المدني ألي تكاليف مترتبة عن الميام األمنية إلى ذلك، فمقد نصت الوثيقة أيضًا عمى أنو ال ينبغي فرض ضرائب عمى الطي
العامة التي تؤدييا الدول من قبيل وضع السياسات العامة، جمع المعمومات واألمن الوطني، أما التكاليف اإلضافية المترتبة 

مى ىؤالء المنتفعين. فيذه يمكن أن ُتحمِّل ع ،ينعمنتفالمب طاألمن بشكل منتظم، وبناء عمى من  إضافيةمستويات  وفيرتعن 
لتقدير الجية وعند استرداد نفقات األمن بالمطارات من خالل فرض الرسوم، فإنو ينبغي أن يترك اختيار وسيمة االسترداد 

ما عمى مزيج من العنصرين  المختصة، ولكن ىذه الرسوم األمنية ينبغي أن تستند إما إلى عدد الركاب أو إلى وزن الطائرة، وا 
 (.Doc 9082من القسم الثاني، من الوثيقة  7)انظر الفقرة 

دليل ( وفي (Doc 9562اقتصاديات المطارات  لوترد المزيد من اإلرشادات الشاممة بشأن رسوم األمن في دلي 3-3
 .((Doc 9161 المالحة الجوية خدمات اقتصاديات

ت الصمة ولم ُيطمب من االيكاو وضع إرشادات إضافية تتناول عمى شكل محدد تكاليف األمن والرسوم ذا 3-4
لتمويل ميمة الرقابة األمنية عمى المستويين الوطني واإلقميمي. وتعد السياسات واإلرشادات القائمة مناسبة وذات صمة 
بالموضوع. ومع ذلك، فقد شيد العقد الماضي زيادة كبيرة في تكاليف أمن المطارات التي أسندت إلى المنتفعين وغير المنتفعين 

 تعزيز تنفيذ الدول لمسياسات القائمة. ةيشير إلى إمكانيمن خالل رسوم األمن، مما 

 تمويل الرقابة االقتصادية -4

%(  76بينت نتائج دراسة االيكاو االقتصادية بشأن تمويل الرقابة االقتصادية لممطارات أن أغمبية األموال ) 4-1
قيت من ة بالمائة المتبقية استُ % إضافية من رسوم المطارات، ونسبة الخمس 19جاءت من الحكومة )الخزانة(، وجاءت نسبة 

%(، جاءت أيضًا من  68مصادر أخرى. وبالنسبة لمقدمي خدمات المالحة الجوية، فقد بينت النتائج أن معظم األموال )
 % المتبقية جاءت من مصادر أخرى. 9% إضافية من رسوم خدمات المالحة الجوية، ونسبة ال 23الحكومة )الخزانة(، و

ميمة الرقابة االقتصادية لممطارات ولمقدمي خدمات  رشادات سياسية مكثفة لتمويلولقد وضعت االيكاو إ 4-2
من القسم األول( أنو ينبغي الفصل بوضوح بين  15إلى  2)الفقرات من ( (Doc 9082المالحة الجوية. ولقد ورد في الوثيقة 

المالحة الجوية وتوفيرىا، مع تحديد تشغيل المطارات وخدمات بين المراقبة االقتصادية و بالمعنية  تممسؤوليالممارسة الدول 
أدوار وسمطات كل وظيفة من ىذه الوظائف بوضوح. وعالوة عمى ذلك، ينبغي أن يتمثل اليدف الرئيسي من الرقابة االقتصادية 

ارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية بما في ذلك الجيات مقدمة الخدمات التي تشغميا طفي تحقيق التوازن بين مصالح الم
، بما يكفل الشفافية مييمن أي وضعإساءة استخدام الخدمات من مقدمي كومات، وأىداف السياسات العمومية، مثل منع الح

وعدم التمييز والتأكيد عمى أن االستثمارات تحقق المطالب، أو حماية مصالح المنتفعين والمنتفعين النيائيين. وختامًا يمكن 
المراقبة االقتصادية لممطارات أو لخدمات المالحة الجوية، في أساس تكمفة بصفة مباشرة بميام  لمتصمةاإدراج التكاليف 

( Doc 9082من الوثيقة  10-2المطارات حسب السمطة التقديرية لمدولة شريطة إسناد تمك التكاليف إلى مقدمي الخدمات )الفقرة 
 .(من القسم الثالث 7-3من القسم الثاني والفقرة 
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دليل اقتصاديات خدمات وفي  ((Doc 9562 دليل اقتصاديات المطاراتفي  الصعيد الوطني، فمقد ورد ىوعم 4-3
شكل معين من أشكال المراقبة في لتي قد تحدث )الفوائد( المتمثمة اأنو يتعين تقييم التكاليف  ((Doc 9161المالحة الجوية 

ة االقتصادية عمى اإلدارة االقتصادية مثل الالئحة االحتياطية أو الئحة سقف األسعار أو معدل الئحة العائد. إن الرقاب
شكل أسيل أثناء انتقال النيج الذي تنتيجو الدولة من  والتشغيل ليست خالية من التكمفة، وقد تزداد التكاليف المرتبطة بيا

لمرقابة االقتصادية إلى شكل أكثر صرامة ليذه الرقابة. وفي أقصى الحاالت، قد تتجاوز التكاليف التنظيمية المكاسب المتوخاة. 
الخيارات من أجل حماية طيف  لنظر فياولذا فإن اختيار الشكل المناسب الذي يتجاوز تطبيق قانون المنافسة، يقوم عمى 

 مصالح الجميور بمستوى مقبول وبتكاليف تنظيمية دنيا. 

اديات وختامًا، ففيما يتعمق بتمويل ميمة المراقبة االقتصادية عمى الصعيد اإلقميمي، فقد أوصى مؤتمر اقتص 4-4
أن تنظر الدول في اعتماد نيج إقميمي إزاء المراقبة (، 2008سبتمبر  20-15، يالالمطارات وخدمات المالحة الجوية )مونتر

من القسم األول من  15االقتصادية عندما تفتقر الدولة إلى القدرة عمى األداء المناسب لميام الرقابة االقتصادية )انظر الفقرة 
 (.Doc 9082الوثيقة 

 االستنتاجات -5

 وفي ضوء المناقشات التي دارت أعاله، يمكن استنتاج ما يلي: 5-1

أن ميام رقابة السالمة واألمن والرقابة االقتصادية ىي من مسؤولية الدول، غير أنو بالنسبة لبعض  ( أ
 استخدام التمويل الحكومي ليذهدائمًا أو العممي الدول ذات الموارد المالية المحدودة، فميس من الممكن 

 الميام؛

ومقدمي خدمات  أن اإلرشادات التي وضعتيا االيكاو بشأن تمويل ميام الرقابة عمى مستوى المطارات ( ب
المالحة الجوية ال يزال أمرًا ىامًا وينبغي االبقاء عمى حداثة ىذه اإلرشادات لكي تستخدميا الدول وفقًا 

ضعت ، فقد وُ DOC 9082ي الوثيقة  ن الرسوم الواردة فالحتياجاتيا. وبناء عمى سياسات االيكاو بشأ
إرشادات إضافية بشأن تمويل ميمة  رقابة السالمة عمى الصعيد اإلقميمي من خالل الرسوم. ومع 

والمستوى اإلقميمي، ينبغي  م رقابة التمويل عمى مستوى الدولذلك، ونظرًا إلى التحديات المرتبطة بميا
رشاداتيا في   ىذا الشأن.المضي في تحسين سياسات االيكاو وا 

 التوصيات  -6

 :لكي ينظر فييا المؤتمر التوصيات التالية لقد ُوضعت 6-1
مة رقابة السالمة عمى صعيد ينبغي لاليكاو أن تواصل وضع إرشاداتيا بشأن التمويل المستدام لمي ( أ

 ؛الدول

 ؛ينبغي لاليكاو أن تواصل رصد حالة تمويل رقابة األمن والرقابة االقتصاديةو  ( ب

المضي في بحث إمكانية وضع آليات جديدة لكفالة التمويل المستدام لميام الرقابة عمى ينبغي لاليكاو ج( 
 ؛وعمى المستوى اإلقميمي مستوى الدول

رشاداتيا وأن تستجيب ىذه السياسات واإلرشادات و د(  ينبغي لاليكاو أن تبقي عمى حداثة سياساتيا وا 
 ؛لمختمف الحاالت التي تواجييا مختمف الدول

لاليكاو أن تتخذ كافة التدابير ذات الصمة لضمان إذكاء الوعي والمعرفة عمى نطاق واسع بشأن وينبغي ه( 
رشاداتيا المتعمقة برسوم االنتفاع  .سياساتيا وا 

 ـ انتهـى ـ


