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  اقتصاديات المطارات ؤتمر م
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

  قتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها ال المحددةالمسائل :٣ الموضوع رقم
  توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم  :٣-٣  الموضوع رقم

   في صيغة حساب الرسومةدور وزن الطائر

  )ةالعام انة من األمةمقدمورقة (

   وجزم

خدمات لرسوم صيغة حساب ال في ةالطائرعملية إدراج وزن  المنطقي لاألساس الورقةتناقش هذه 
رسوم المطارات االيكاو بشأن سياسات   في النص الحاليأهميةستعرض ت، والمالحة الجوية

  وزندورفيما يتعلق بفيما بين الدول راء  اآلتختلفو. (Doc 9082) وخدمات المالحة الجوية
 موقف إلىنظر في التوصل أن ي إلى المؤتمر الورقةوتدعو . حساب الرسوم في صيغة ةطائرال

 .رة للجدليثألة الممشترك بشأن هذه المس

  .٣ الفقرةمؤتمر في لا المعروض على جراءرد اإليو

 مقدمةال - ١

 ةالطائروزن تشمل صيغة إلى بصفة عامة تستند القائمة  أثناء الطريق ةحساب الرسوم في مرحلمخططات ن إ ١- ١
مسألة رحت وقد طُ. وزن العامل تشملالمطار  االقتراب ومراقبة مراقبةرسوم معظم أن كما ، المقطوعةالطيران ومسافة 
وتشعر . بعتشمالو  المزدحم أفي المجال الجوية ، خاصفي عدة مناسبات ة حساب الرسوم في صيغة الطائروزنأهمية 

نوعا تتسم  (Doc 9082) رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةااليكاو بشأن اسات سيل بعض الدول بأن الصيغة الحالية
 .خاصةاللظروف ل الرسوم وفقا ة هناك ما يكفي من المرونة لهيكلأنخرون آ، بينما يرى بصفة اإللزام ما

خدمات لرسوم صيغة حساب ال في ةالطائرعملية إدراج وزن  المنطقي لاألساس الورقةتناقش هذه و ٢- ١
في راء المتباينة المشار إليها قدم وصفا لآلت، و(Doc 9082)همية النص الحالي في الوثيقة أدرس مدى ت، والجوية مالحةال

 .١-١ ةالفقر
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 مناقشةال - ٢

 وتزداد. نمنتفعيمثل قيمة الخدمة لل ينهأ، حيث تحديد الرسومل ةصحيح البارامتراتالمن وزن الطائرة يعتبر  ١- ٢
ة حمولتقريبية بسعة العموما عالقة ة الطائروزن للما كان ، وة سعة الحمولة االيرادية للطائرةالمحصلة مع زيادقيمة الخدمة 

ة في صيغة حساب طائروزن الاستخدام وزع أن يبالتالي ويمكن . مقياسا جيدا لقيمة الخدمةمكن أن يوفر فهو ي، االيرادية
 .التي يتلقونهاة  الخدموفقا لقيمة المنتفعينتكاليف خدمات المالحة الجوية بين الرسوم 

 إدارةفعلى سبيل المثال، . وزن الطائرةبمباشرة تصل خدمات المالحة الجوية ال تقديم ن تكاليف تإومع ذلك ف ٢- ٢
فبإدراج وزن . ١في نفس المجال الجويشغل تة أخف وزنا  طائرإدارة تعقيدا من أكثري المجال الجوي ليست ة كبيرة فطائر

وهذا .  وزناخفاأللطائرات أكثر من االطائرات الثقيلة لخدمات المالحة الجوية م، ستدفع في صيغة حساب الرسوطائرة ال
 . وزناخفاألالطائرات ا فعهتي تدلرسوم الا غير مباشر لدعمتقدم الطائرات الثقيلة ا فعهتي تدن الرسوم الأيعني 

 من خالل وقيمة الخدمة ةالخدم توازن بين تكلفة إيجادDoc 9082  من الوثيقة ٤٥ و٤٤ن االفقرتولذلك تحاول  ٣- ٢
 السياسات الحاليةتشير ، بصورة موجزةو). وزن الطائرةمراعاة مدى يمكن إلى أي ي أ(الوزن العالقة ب بشأن اإلرشادتقديم 

 :إلى ما يلي

علـى أن يكـون     االعتبار وزن الطائرة     تأخذ في أن  المطار  لرسوم مراقبة االقتراب ومراقبة     " يمكن"  )أ
 ؛)٤٤ الفقرةنظر ا ( الطائرةوزنلباشرة  عن النسبة المذلك بنسبة تقل

الـسعة  قل مـن   بنسبة أخذ في االعتبار وزن الطائرة ولكنأن تأ ريق  مرحلة أثناء الط  سوم  رل" ينبغي"  )ب
مـا  مأقل  بصفة عامة    التي تكون     الطائرة مقاعدعدد  ، أي   لطائرةالخاصة با المدرة لاليرادات النسبية    

  ).٤٥ ةالفقرنظر ا(  الطائرةيتناسب مع وزن

 تفسيريمكن إيجاد ، ٣- ٢ ة في الفقرماإليهالمشار " ينبغي " كلمةمقابل" يمكن " بين كلمةاالختالف بوفيما يتعلق ٤- ٢
من المطارات قسم  تحت األصل ت فيكانالمطار  االقتراب ومراقبة مراقبةرسوم ن أحقيقة في لذلك  محتمل

رسوم الهبوط أن يكون لجدول " ينبغي" دائما وال تزال هي أنه السياسة العامة بشأن رسوم المطاركانت و. Doc 9082 وثيقةال
 الثانية من الوثيقة ةالطبعلغاية إصدار المطار  االقتراب ومراقبة مراقبةوشمل هذا خدمات . مع وزن الطائرةمباشرة متناسبا 

Doc 9082 ، االقتراب ومراقبة مراقبةخدمات حساب الرسوم لل فرع  نقتم، حينفي ذلك الو. ١٩٨١ سنةنشرت في التي 
 الفقرة فرعية مباشرة بعد أصبح له فقرة، وDoc 9082 في باب المطارات من الوثيقة ازال موجود ما كانذي ال، المطار

هو المطار  االقتراب ومراقبة مراقبةرسوم لمستقلة الفقرة  من الالرئيسي القصدوكان  . رسوم الهبوطبشأنالفرعية 
رسوم ل لقدر بالنسبةنفس ابأخذ في االعتبار وزن الطائرة ين أال ينبغي ات مطاربالالرسوم المتعلقة بأن عنصر االعتراف 

 .ؤخذ في االعتبارين أن الوزن ال ينبغي عادة إلى أ" يمكن"كلمة  من خاللشارة إلعن ا بدالالهبوط، 

                                                             
صـغر  ألامن الطـائرات  كبر حجما ستتطلب المزيد من الفصل       ن الطائرات األ  أ حيث،   أثر الطائرة   بالنسبة لدوامات  ةقد تكون هناك مسألة ثانوي     ١

فـي   حيث يوجد عدد كبير من الـرحالت الجويـة          بعتشمجال جوي م  ي  فلجوية  رحالت ا  إدارة ال  عندوقد يكون هذا صحيح بشكل خاص       . حجما
 . الكاملةالسعة مستوى قريب من مستوى علىالمطارات التى تعمل حيث تقدم خدمات المالحة الجوية في و، مرحلتي الصعود أو الهبوط
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 ٤٥ تنقيح الفقرةبعض يطلب الإذ . "ينبغي " كلمةقابلم" يمكن " بين كلمةاالختالف بفيما يتعلقوتنقسم الدول  ٥- ٢
مزيد من الن يكون هناك أوينبغي  على نحو مفرطيتسم بصفة اإللزام ن النص الحالي  أفي رأيهمف، Doc 9082من الوثيقة 

 كلمةن  عباالستعاضةالمصطلحات أنه ينبغي توحيد ، يعتقدون بالتالي؛ وةالطائربوزن  فيما يتعلق الصياغةالمرونة في 
 . الطريق مرحلة أثناء لرسوم٤٥ الفقرةفي  "يمكن"كلمة ب "ينبغي"

كل من ستخدام الحدد عدة استثناءات تي ت، الDoc 9082 من الوثيقة ٤٦ الفقرةن أاألخرى عض الدول بوترى  ٦- ٢
 وفقا لظروفها  الرسومةالمرونة للدول لهيكلثير من ك الوفر فعالت، الطريقة لرسوم مرحلة أثناء لمسافاالوزن وعاملي 

، مثل االزدحام وفترة ةيئ للتعامل مع الظروف االستثنا حساب الرسوم التقليديةمخططاتفي ن االختالفات أالخاصة، و
أو حتى إلغاء  ذلك خفض فيفي السياسات القائمة، بما الموجودة  المرونة إطارن تستوعب في أ، يمكن حركةفي الالذروة 
 .المسافةوالوزن عاملي 

 لمؤتمرعروض على االم اإلجراء - ٣

رسوم فرض غراض ألة الطائروزن  بشأن دور اآلراء ي توافق فإلىن ينظر في التوصل ألى إلمؤتمر ايدعى  ١- ٣
 :، وعلى وجه الخصوصدمات المالحة الجويةخ

 ةالطائر وزن بشأن Doc 9082 من الوثيقة ٤٦ و٤٥ و٤٤ات ما إذا كانت الصيغ الواردة في الفقر  ) أ
 ؛ةمناسب

 .٤٦ و٤٥ و٤٤ الفقرات ينبغي توحيد المصطلحات فإذا كان يا م  ) ب

 مقدمي جانبجراء دراسة عن تطبيق وزن الطائرة من االيكاو بإوصي ين أ في أيضالمؤتمر أن ينظر امكن ي ٢- ٣
 من المطلوب  كانإذا الممارسات وكذلك تحديد ما أفضل، وذلك بهدف تحديد  العالمأنحاءخدمات المالحة الجوية في جميع 

 .لدولإلى ا إضافية لتقديم إرشادات هناك حاجة ت كانإذاو أ Doc 9082قة الوثيتعديل 

  — انتهى —


