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  اقتصاديات المطاراتؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  مسائل معينة تتعلق باقتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها :٣ الموضوع رقم
  توزيع التكاليف ونظم فرض الرسوم :٣-٣ الموضوع رقم

  وفرض الرسوم تصنيف الخدمات ألغراض توزيع التكاليف
  )ةالعامانة  من األمةممقدورقة ( 

 لخصمال

 نظام في هذه الورقة تصنيف خدمات المالحة الجوية ألغراض توزيع التكاليف وما يترتب على ذلك من آثار تناقش
أي  (فئات الخدمات التقليدية الخيار في توزيع التكاليف حسب  لهم خدمات المالحة الجويةوومقدم .فرض الرسوم

أو وفقاً لتصنيف بديل للخدمات يقوم على ) ة االقتراب من المطار، ومراقبة المنطقةخدمات مراقبة المطار، ومراقب
ومن شأن اعتماد التصنيف البديل أن  .حل الطيراناجزاء محددة من المجال الجوي ومر فرض الرسوم وفقاً ألأساس
 كما أنه سيمكن مقدمي ة،ربط الرسوم بتكاليف الخدمات المقدم الشفافية و، في سياق عملية توزيع التكاليف،يعزز

وتخلص الورقة  ).رسوم المنطقة على سبيل المثال(خدمات المالحة الجوية من تنويع رسومهم وفقاً لفئة كل خدمة 
إلى أن استخدام تصنيف بديل وما يقابله من رسوم منطقة ربما يفضي إلى استخدام الموارد بفعالية أكثر، ال سيما 

وخلصت الورقة أيضاً إلى أن اإليكاو ينبغي أن تضع مواد إرشادية إضافية  .معقدفي المجال الجوي المزدحم أو ال
 .بشأن هذا الموضوع

  .٤ الفقرةفي  المعروض على المؤتمر اإلجراءيرد 

 مقدمةال - ١

 من تعقيدات، تتسم بهاين أجزاء المجال الجوي وما قد تتباين تكاليف تقديم خدمات المالحة الجوية حسب تب ١- ١
وسع  بأن ت٢٠٠٠ُ في عام الجوية المنعقد المالحة وخدمات المطارات اقتصاديات وأوصى مؤتمر .الطيرانحل اووفقاً لمر

 نطاق المواد اإلرشادية الخاصة بتوزيع التكاليف إلبراز التطورات األخيرة في مجال تنظيم خدمات المالحة الجوية اإليكاو
 ،غراض توزيع التكاليفألضع بديل لفئات الخدمات التقليدية وبناء على ذلك، فقد و .والممارسات في مجال فرض الرسوم

 ).٩١٦١الوثيقة  (دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية من ٥٢-٦ إلى ٤٧-٦ويرد هذا البديل في الفقرات من 

 الطيران وما يترتب على ذلك حلا ومرمات على أساس أجزاء المجال الجويوتناقش هذه الورقة تصنيف الخد ٢- ١
 .ي نظام فرض الرسوممن آثار ف
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 مناقشةال - ٢

 الخاص ٢ توزيع التكاليف على أساس تصنيف الخدمات المقدمة حسب ما هو وارد في المرفق تمعادة ما ي ١- ٢
، أي تقسيم خدمات مراقبة الحركة الجوية )٩٠٨٢الوثيقة  (الجوية المالحة وخدمات المطارات رسوم بشأن اإليكاو بسياسات 

 ).الطريق في مرحلة أثناء(اب، وخدمة مراقبة المنطقة اقبة المطار، وخدمة مراقبة االقترخدمة مر:  الفئات التاليةإلى
مرحلتي  خدمات المالحة الجوية المقدمة في  تكاليف بأن تُحدد بشكل منفصل٩٠٨٢ من الوثيقة ٣٨ويوصي في الفقرة 

 .االقتراب والمطار لعمليات الطائرات

ئات على أساس أجزاء المجال مراقبة الحركة الجوية إلى خمس ف ماتم التصنيف البديل خد يقسوفي المقابل، ٢- ٢
المنطقة النهائية، وخدمة /خدمة االقتراب الراداريودمة البرج، خ : الخدمات البديلة هيوفئات.   ومرحلة الطيرانالجوي

 . والخدمة المحيطيةريق الط أثناء الطريق، وخدمة المجال الجوي العلوي في مرحلة أثناءالمجال الجوي السفلي في مرحلة
 .والهدف من هذا التصنيف هو تعزيز الشفافية وربط الرسوم بتكلفة الخدمة المقدمة

 الرسوم كل هيومن شأن اعتماد تصنيف الخدمات البديل ألغراض توزيع التكاليف أن يفضي إلى تغييرات في ٣- ٢
،  فقطني منفصلت سوى فئتي رسومتصنيف التقليديفي إطار ال تُوجد  الفبينما .ه مقدمو خدمات المالحة الجويةعتمدالذي ي

يستطيع  بديلالفبفضل تصنيف الخدمات  ،) الطريقفي مرحلة أثناءبة المطار، والرسوم مراق/أي رسوم خدمة االقتراب(
إلى تقليل وربما يفضي هذا النهج .  فئات الخدمات البديلةحسب هم  رسومهياكلعوا أن ينو خدمات المالحة الجوية ومقدم

 .اإلعانات الشاملة فيما بين مختلف فئات المنتفعين وطراز الطائرات، ومن ثم إلى استخدام الموارد بقدر أكبر من الكفاءة

في الرسوم بين فصل ال استحداث رسوم المنطقة أو الرسوم المتفاوتة، أي  القائمة هناك االحتماالتمن بينو ٤- ٢
 الطريق  مرحلة أثناءم برسومقارنة.  ١ الخدمة المحيطية رسومالعلوي، أووالسفلي  الجوي ينلمجالفي ا الطريق مرحلة أثناء

ربما يكون  هذه الرسوم،  الطيران أو إقليم معلوماتةحدد كل دول على أساس التصنيف التقليدي حيث ت المفروضالفردي
العلوي أكثر إبرازاً للتكلفة فرض رسوم أعلى في مرحلة المجال الجوي السفلي ورسوم أدنى في مرحلة المجال الجوي 

 المطلوبة لتقديم الخدمات في المجال الجوي العلوي هي عادة أقل تكلفة مقارنة بالموارد المطلوبةوذلك ألن الموارد  .الحقيقية
 المجال الجوي المزدحم والمعقد، ربما تيسر رسوم وفي.   بحركة  صعود وهبوط مكثفةالذي يتسمفي المجال الجوي السفلي 

 .أكثر وضوحاًأسعار  إشارات  المنتفعيننطقة االستخدام األكثر كفاءة للمجال الجوي عن طريق إعطاءالم

 .ومن أجل استخدام التصنيف التقليدي للخدمات وما يقابله من رسوم منطقة، ينبغي معالجة عدد من المسائل ٥- ٢
ثانياً تنطوي رسوم .   من التكاليف اإلداريةأوالً سيصبح توزيع التكاليف مهمة أكثر تعقيداً في بعض الحاالت، مما يزيد

 جوية ال اًالمنطقة على مخاطر محتملة تفضي إلى بعض الهواجس التشغيلية التي ربما تؤدي إلى أن يسلك المنتفعون طرق
 ربما يؤدي فرض معدالت رسوم أعلى في مرحلة ،ثالثاً .تتسم بالكفاءة لتجنب التكلفة الباهظة الستخدام الفضاء الجوي

نصف للذين ال تتوفر لهم وربما يعتبر هذا األمر غير م، ستخدمين على الهامش السفلي إلى تثبيط همة المالفضاء الجوي
 .خيارات كثيرة سوى استخدام الفضاء الجوي السفلي

دولي بقدر كبير، وفي بعض الظروف ليس من  الصعيد الكاليف علىع التيعالوة على ذلك، تتفاوت عملية توز ٦- ٢
نفسها ب، على كل دولة أن تقرر ٩٠٨٢ من الوثيقة )٢ (٣٩ هو مشار إليه في الفقرة وكما.  استحداث رسوم منطقةالمالئم 

                                                             
عالوة على . ق بالخطة الموحدة لرسوم خدمات المالحة الجوية بمفهوم رسوم المناط الخاصة1794/2006وتعترف الئحة المفوضية األوروبية رقم  1

  ".المناطق النهائية المعقدة"ذلك، تكفل الالئحة للدول بصفة خاصة تحديد منطقة رسوم منفصلة للخدمات المقدمة في 
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 ينبغي أن وفي نهاية المطاف، .عدالت ومتى ستفرض هذه الرسوم وبأي مما إذا كانت ستفرض رسوم خدمات مالحة جوية،
 ما إذا كانوا ،بعد التشاور مع جميع األطراف المعنيةو، هم حسب ظروف، وذلك خدمات المالحة الجويةو الدول ومقدمتقرر

 .سيستحدثون رسوم منطقة

 استخدام التصنيف البديل ئ تقييماً لمزايا ومساوومقدمو خدمات المالحة الجويةومن أجل أن تجري الدولة  ٧- ٢
لتكاليف والواردة في الوثيقة للخدمات ورسوم المنطقة، فمن الضروري استكمال المواد اإلرشادية الحالية الخاصة بتوزيع ا

٩١٦١. 

 االستنتاجات  - ٣

 :يمكن استخالص االستنتاجات التالية من المناقشة السالفة الذكر ١- ٣

 وذلك حسب ، وما يقابله من رسوم منطقة البديل للخدماتتصنيفال تنظر في استخدام يجوز للدول أن  )أ 
 وأ الفضاء الجوي المزدحم  فيسبيل المثال على مثل فرض هذه الرسوم، كل دولةبالظروف الخاصة 

تحقيق نظام رسوم يربط التكلفة بالخدمة المقدمة بقدر أكبر ويتيح استخدام الموارد  من أجل .المعقد
 .بكفاءة

 المواد اإلرشادية الخاصة بتوزيع التكاليف بين أجزاء الفضاء الجوي  نطاقينبغي أن توسع اإليكاو  )ب 
 .رسوم المنطقة خاصة بادية جديدة أو مراحل الطيران، فضالً عن وضع مواد إرش/و

  اإلجراء المعروض على المؤتمر - ٤

١- ٤ واعتمادها١- ٣طلب من المؤتمر استعراض االستنتاجات الواردة في الفقرة ي . 

  — انتهى —


