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  العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت
طار تنظيم الموائح ذي الصمة  من جدول األعمال: 2لبند ا  بحث القضايا الرئيسية وا 

 اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية :من جدول األعمال 7-2البند 

 تمويل هياكل النقل الجوي
 (األمانة العامةمن  ةدممقورقة ) 

 الموجز التنفيذي
رشاداتيا سياسات االيكاو تُبيِّن ىذه الورقة كيف يمكن ل  وذلك تمويل ىياكل النقل الجوي أن ُتطبَّق عمىالسارية وا 

النظم  خدمات تكاليفتوزيع و لممشاريع،  المسبقالتمويل و المالحة الجوية، خدمات رسوم المطارات و  من خالل
  .(GNSS)حة باألقمار النناعية المال العالمية
 ما يمي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء

 ؛وتقييمات ومناقشةمعمومات ما يرد في ىذه الورقة من  استعراض ( أ

 ؛3االستنتاجات الواردة في الفقرة  إقرار ( ب

 .4اعتماد التونيات الواردة في الفقرة  ج(
 س لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:السادالعالمي يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر  المراجع:

6www.icao.int/meetings/atconf. 

  مقدمةال -8

االيكاو سياسات ف .بشكل سميم ومستدام لنقل الجويايتمّثل أحد األىداف الرئيسية لاليكاو في ضمان تنمية  1-1
رشاداتيا السارية يمكن ت  عمى تمويل اليياكل األساسية الالزمة لألخذ بالجيل الجديد من نظم المالحة الجوية.طبيقيا وا 

 سياسات االيكاو الحالية فيما يتعمق بتمويل هياكل النقل الجوي -2

أىمية خانة  (Doc 9082الوثيقة  ) سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية تكتسي 2-1
إلى السياسات المتعمقة بتحديد تكاليف رسوم المطارات  فيي تتطرق .ل المتعمقة بتمويل ىياكل النقل الجويعند النظر في المسائ

 ،، ولكنننيبيم من التكاليفدفع لمقدمي الخدمات أن يشترطوا عمى المستخدمين . وكمبدأ عام، يجوز وخدمات المالحة الجوية
من القسم  6-2بتغطية التكاليف التي لم تنسب إليو )انظر الفقرة ولي الطيران المدني الد ةال ينبغي مطالب ،في نفس الوقت
 (.Doc 9082من الوثيقة  من القسم الثالث 1الثاني والفقرة 

 خدمات تكاليف مجموعرسوما قائمة عمى أساس توزيع يمكن أن يتضمن عادل السترداد التكاليف النظام وال 2-2
التكمفة الكاممة إلتاحة  فييالتكمفة التي يتعين توزيعيا أما يابة عن المنتفعين. خدمات المالحة الجوية المتكبدة بالنالمطارات و 

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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لتشغيل ، بما في ذلك احتساب مبالغ مالئمة لتكمفة رأس المال واستيالك األنول، فضال عن تكمفة النيانة واماتدالخ ىذه
فييم  نالمنتفعين بالمطار، بم وسائرائرات ينبغي، بوجو عام، عدم فرض رسوم عمى مشغمي الط. و ومناريف التنظيم واإلدارة

التجييزات والخدمات التي ال يستعممونيا، وذلك باستثناء التجييزات والخدمات المننوص عمييا ، في مقابل نو ن النيائيو المنتفع
من  2-3و  1-3من القسم الثاني والفقرتين  2-2و  1-2)انظر الفقرتين  خطة المالحة الجوية اإلقميمية والمنفَّذة بموجب

 (.Doc 9082القسم الثالث من الوثيقة 

خدمات المالحة الجوية أن تحقق إيرادات كافية تفوق جميع تكاليف التشغيل المباشرة وغير  وتستطيع 2-3
(، بالنسبة لخدمات المالحة الجوية المباشرة، فتوفر بذلك عائدا معقوال عمى األنول المالية )قبل الضرائب وتكمفة رأس المال

من القسم  6-3من القسم الثاني والفقرة  8-2)انظر الفقرة الستثمار في بنى أساسية جديدة أو محسنة مويال كافيا ليضمن ت
 مراقبة المطارات وخدمات المالحة الجويةبميام  مباشرةيمكن إدراج التكاليف المرتبطة و (.Doc 9082الثالث من الوثيقة 

حسب السمطة  ومقدمي خدمات المالحة الجوية، وذلك أساس تكمفة المطارات)السالمة واألمن والمراقبة االقتنادية( في 
 (.Doc 9082من القسم الثالث من الوثيقة  7-3من القسم الثاني والفقرة  11-2)انظر الفقرة  التقديرية لمدولة

عام من ال ينبغي إضافة إال تكاليف التجييزات والخدمات التي تستعمل بوجو وفيما يتعمق برسوم المطارات،  2-4
جانب الخطوط الجوية الدولية، مع استبعاد تكاليف التجييزات أو األماكن المؤجرة أو المشغولة بنفة خالنة والتي تفرض 

ينبغي أال تؤخذ في الحسبان قدرة المنتفعين عمى الدفع إال بعد أن تكون جميع التكاليف قد قدرت تماما ؛ و رسوم مستقمة عمييا
االعتبار لقدرة الدول والمجتمعات المعنية عمى اإلسيام، عمى أن  إيالءذه المرحمة، يجب موضوعي.  وفي ى بشكلووزعت 

سترد مبالغ تقل عن التكاليف الكمية التي تحممتيا، يأن يجوز ليا يكون مفيوما أن الدولة أو السمطة المسؤولة عن فرض الرسوم 
من القسم الثاني من الوثيقة  9-31و  2-31)انظر الفقرتين  قةالوطنية المحق المنافع المحمية أو اإلقميمية أو باعتباروذلك 

Doc 9082.) 

تمك المقدرة  ىيالتكاليف التي تؤخذ في االعتبار وفيما يتعمق برسوم خدمات المالحة الجوية، ال بد أن تكون  2-5
بالعالقة إلى التجييزات والخدمات، بما في ذلك خدمات األقمار النناعية، المننوص عمييا في خطط االيكاو اإلقميمية 

عن اجتماعات االيكاو اإلقميمية  النادرةلممالحة الجوية والمنفذة في إطارىا، مع إدخال أي إضافات ضرورية وفقا لمتونيات 
استبعاد أي تجييزات وخدمات أخرى، إال إذا تم أيضا المجمس. وينبغي ة، وبالنيغة التي أقرىا ذات النملممالحة الجوية 

كما ينبغي استبعاد تكاليف التجييزات والخدمات المقدمة بناء عمى عقود أو  .بناء عمى طمب من مشغمي الطائرات النص عمييا
وأخيرا، ينبغي تحديد  اإلنشاء أو التشغيل أو النيانة.المقدمة من مشغمي الطائرات أنفسيم، وأي منروفات باىظة خانة ب

تكاليف خدمات الدعم مثل خدمات األرناد الجوية والمالحة الجوية وخدمات معمومات الطيران وغيرىا من الخدمات اإلضافية 
 (.Doc 9082من القسم الثاني من الوثيقة  4-3و  3-3و  2-3)انظر الفقرات  بنورة منفنمة

مبدأ ترابط تكاليف الرسوم ومبدأ حماية المنتفعين من دفع رسوم عمى مرافق غير موجودة وبغض النظر عن  2-6
أو غير متوفرة )حاليا أو في المستقبل(، فإّن التمويل المسبق لممشاريع يمكن القبول بو في حاالت معينة، أي عندما يكون 

 شريطة أن تكون ىناك ضمانات نارمة قائمةلكبيرة، و بمثابة الوسيمة األكثر مالءمة لتمويل االستثمارات الطويمة األجل وا
 (.Doc 9082من القسم األول من الوثيقة  23)الفقرة 

دليل اقتناديات خدمات المالحة ( وفي Doc 9562)الوثيقة  دليل اقتناديات المطاراتويمكن االطالع في  2-7
طارات وخدمات المالحة الجوية. وتتطرق ىاتان ( عمى مواد إرشادية مفّنمة عن تمويل ىياكل المDoc 9191)الوثيقة  الجوية

الوثيقتان إلى مختمف جوانب التمويل التي يتعين النظر فييا عند الشروع في تنفيذ مشروع من مشاريع االستثمار في اليياكل 
 األساسية، التي تمزم لتحسين مرافق وخدمات المطارات والمالحة الجوية.

ممالحة باألقمار النناعية، اعتمد مجمس االيكاو سياسة عامة موقتة ل بالنظم العالميةوأخيرا، وفيما يتعمق  2-8
 بشأن توزيع التكاليف الالزمة الستحداث نظم أكثر تطّورا. وفيما يمي ممخص ليذه السياسة العامة:
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، ممالحة باألقمار النناعية مجانا بونفيا منمحة مشتركةلمنظم العالمية لم الخدمات األساسية قدَّ تُ  أ(
خدمات ىذا النظام عدة فئات من المنتفعين. بيد أنو يجوز أن يدفع المنتفعون مقابل لوجود ونظرا 

   الخدمات والتكاليف؛نوعية ذات المستوى األعمى لاألكثر تقدما )بما فييا خدمة تقويم اإلشارات( 

لنناعية األكثر تقدما لممالحة باألقمار االنظم العالمية بالنسبة لخدمات  التراكميةينبغي توزيع التكاليف  ب(
. وينبغي أن توزع ىذه التكاليف عمى المستوى االقميمي مع مراعاة بيذه الخدماتعمى جميع المنتفعين 

 توى الخدمة حسب مختمف االحتياجات؛احتياجات مختمف فئات المنتفعين، وذلك بتكييف مس

لتكاليف عمى جميع المنتفعين ينبغي أن يكون توزيع ا ،قبل استرداد أي تكاليف من الطيران المدني ج(
لممالحة  النظم العالميةموضوع مناقشة واتفاق عن طريق مفاوضات ومشاورات شفافة بين مقدم خدمات 

 ن المدني وفئات المنتفعين األخرى؛باألقمار النناعية وممثمي الطيرا

وم خدمات المالحة استردادىا متوافقا مع سياسات االيكاو بشأن رسو ينبغي أن يكون توزيع التكاليف  د(
التكاليف  سوى دفع حنتو العادلة منالطيران المدني  وذلك بغية ضمان أال ُيطّمب إلىالجوية، 

النمة المحسوبة وفقا لمبادئ المحاسبة السميمة وأال يتعرض الطيران المدني الدولي لمتمييز  ذات
 ي األخرى وفئات المنتفعين األخرى؛وسائل النقل الدول أمام

و/أو مقدمي خدمات ديد حنة الطيران المدني ينبغي توزيع التكاليف عمى الدول المشاركة بعد تح (ه
رشادات االيكاو السارية بشأن أعباء الرسومسياسات و وذلك وفق  المالحة الجوية يستطيع وحينئذ . ا 

 .ممن المنتفعين ضمن إطار نظم توزيع أعباء الرسو خدمات المالحة الجوية استرداد التكاليف  ومقدم

 االستنتاج -3
 م من مناقشات، يمكن استنتاج ما يمي:عمى ضوء ما تقدّ  3-1

رشاداتيا السارية في مجال تمويل ىياكل النقل الجوي من خالل رسوم المطارات إّن  سياسات االيكاو وا 
وخدمات المالحة الجوية والتمويل المسبق لممشاريع وتوزيع تكاليف خدمات النظم العالمية المالحة باألقمار 

 ؛ما تزال سارية( GNSS)نناعية ال

 التوصيات -4
 التونيات التالية مقترحة عمى المؤتمر لمنظر فييا: 4-1

ينبغي لمدول أن توانل، حسب االقتضاء ورىنا بما ُتمميو عمييا الظروف الوطنية، العمل بسياسات  (أ 
رشاداتيا التي يمكن تطبيقيا عمى تمويل ىياكل النقل الجوي من خالل رسوم المط ارات وخدمات االيكاو وا 

 المالحة الجوية؛
 .ينبغي لاليكاو أن تتخذ كل التدابير الالزمة لمتوعية والتعريف بسياساتيا عمى نطاق واسع (ب 

 -انتهى-


