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  مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية
 ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

 المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وإدارتها  : من جدول األعمال٢البند 
  جوانب عدم التمييز  :٤-٢

   الهياكل األساسية للمطاراتاستخدام
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  وجزمال

 استخدام والخانات الزمنية، أي تخصيص الهياكل األساسية للمطارات تتعلقان بالورقة مسألتينتناقش هذه 
بأن الورقة كر ، تذالخانات الزمنيةتخصيص بالنسبة لو. للمطارات وطيران األعمالالدولي الطيران العام 

أتاحت ) ٢٠٠٣معقود في عام ال(نتائج دراسة األمانة العامة والمؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي 
 الطيران العام وطيران استخدامأما . رشادات عمليةوإ العامةسياسات واسع النطاق لل ابالفعل للدول إطار

ه الفئة من نة العامة توصيات بحماية مصالح هذدراسة أخرى أجرتها األماتضمنت ، فللمطاراتاألعمال 
خيرة  الدراسة األهإنفاذ التوصيات الصادرة عن هذمن أجل و. لمطاراتلم تخدامهاسالمنتفعين وضمان 

سياسات االيكاو بشأن رسوم دخال تعديل على وثيقة ه الورقة إهذفي قترح يعلى المستوى العالمي، 
  .)Doc 9082 (المطارات وخدمات المالحة الجوية

  .٥في الفقرة مؤتمر الطلوب من  الماإلجراءيرد و

  المقدمة - ١

االضطالع ب "االيكاو ) ٢٠٠٠المعقود في عام (ارات وخدمات المالحة الجوية أوصى مؤتمر اقتصاديات المط ١- ١
مواصلة رصد التطورات   "وكذلك، "الخانات الزمنيةجرائية لتخصيص  لوضع إرشادات بشأن الجوانب اإلعمالزيد من األبم

ن أب "كما أوصى . " لعالقة بينهما االستيعابية للمجال الجوي واقدرةة االستيعابية في المطارات وتنظيم القدرفي تنظيم ال
مكانية استخدام  ليتسنى للطيران العام وطيران األعمال أن يتمتع بإاتخاذهاتجري االيكاو دراسة عن التدابير التي يمكن 

  ". مكانية بل والتوسع فيها حسبما هو مالئمه اإلة على هذالمطارات والمحافظ
 انعقاد مؤتمر  منذالخانات الزمنية  اإليكاو بشأن تخصيصه الورقة بتقديم ملخص وجيز عن أعمال هذوتبدأ ٢- ١

يات تخصيص ن آلأيرجى مالحظة أن أي مناقشة فنية بش (٢٠٠٠اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية لعام 
 اهمتخدامعمال من حيث اسوطيران األالدولي ثم تركز على الطيران العام ). ا المؤتمر تتجاوز نطاق هذالخانات الزمنية

 )Doc 9082( سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية ي لوثيقة، وتستعرض النص الحاللمطاراتل
  . الصلة بالموضوعتاذ
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  مناقشةلا - ٢
  الخانات الزمنيةتخصيص  ١- ٢
مغادرة لخانات اللتخصيص اآلثار التنظيمية " عنوان تحت  دراسة ٢٠٠١نشرت األمانة العامة في عام  ١-١- ٢

لوضع الراهن  لهذه الدراسة تحليالأجرت و). ٢٨٣الكتاب الدوري رقم " (ت ووصولها في المطارات الدوليةالطائرا
 واإلطار التنظيمي ، االستيعابية استخدام المطارات قدرتهاطلب شركات الطيران علىفيها  فوقيالتي تجاهات المطارات الو

ات وشركات الطيران للتخفيف من حدة هذا الوضع أو التقليل الحكومات والمطارمن خاللها سعت  والوسائل التي ،المطبق
في القدرة مزمن النقص الالزمة لمعالجة ة والمحتملة الحاليآلليات الا ل هذه الدراسة أيضا تقييمأجرتو. منه إلى الحد األدنى

  .لهاحلول بديلة إيجاد  إمكانية إدخال تحسينات على النظم القائمة وعرضت و،لمطاراتاالستيعابية ل
المفروضة للقيود حلول أن الدول لدى سعيها إليجاد هو الذي خلصت إليه الدراسة رئيسي االستنتاج الو ٢-١- ٢

اإلطار القانوني الذي توفره األخذ في االعتبار لمطارات وما يرتبط بها من مشاكل، سيتعين عليها االستيعابية ل ةقدرالعلى 
، وترتيبات خدمات المالحة الجوية، والقواعد اإلقليمية والوطنية )Doc 7300، اتفاقية شيكاغو(اتفاقية الطيران المدني الدولي 

. لمطاراتاالستيعابية ل ةقدرالكفاية عدم لمعالجة ة الالزمة حالي واآلليات الطوعية ال،الخانات الزمنيةالمتعلقة بتخصيص 
ل المتخذة بسلروضة وافعة القيود الم باختالف طبيوبالتالي ستختلفكل مطار  وضع ناسبوسيتعين تعديل هذه الحلول لت

  .لتجاوزها
 األسواق في المطارات التي وصول إلىمشكلة ال) ٢٠٠٣(وناقش المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي  ٣-١- ٢

 قدرة الناقلين الجويين على ن ونظرا أل.الخانات الزمنيةقيود والقضايا المرتبطة بتخصيص ل قدراتها االستيعابية تتعرض
ترتبط ارتباطا وثيقا  إلى األسواق الممنوحة بموجب اتفاقات خدمات المالحة الجوية ذات الصلة وصول الم فيهممارسة حقوق

ينبغي النظر بتعاطف لطلبات الحصول : " ... ، فقد خلص المؤتمر إلى ما يلي في المطارات المعنيةالخانات الزمنيةتوافر ب
مطارات التي ال تعاني من أي قيود على تخصيص الخانات الزمنية ولم على المعاملة التفضيلية التي تقدمها الدول ذات ال

يفلح ناقلوها الجويون في الحصول على خانات زمنية في المطارات مقيدة الخانات الزمنية، مع االلتزام بالتشريع الوطني 
انات الزمنية على أساس ينبغي بناء نظام تخصيص الخ : "...كما خلص أيضا إلى أنه. " ذي الصلة وااللتزامات الدولية

 على النطاق العالمي وهادفا منسقاوينبغي أن يكون . ع مراعاة مصالح جميع المشاركينتمييز مال عدم والشفافية واإلنصاف
  ." وعمليا وصالحا للبقاء اقتصاديا االستخدام الفعال لسعة المطارات بأقصى حد، وبسيطاإلى
واسع النطاق  اللنقل الجوي إطارالخامس مر العالمي  ونتائج المؤت٢٨٣ الكتاب الدوري رقم ويقدم ٤-١- ٢
  .وبشكل مرنتستخدمها الدول حسب تقديرها  لكي  وإرشادات عمليةالعامةسياسات لل

  للمطارات الطيران العام وطيران األعمال استخدام ٢- ٢

بما في ذلك (ضوضاء الطائرات قيود وشتى القدرة االستيعابية في مطارات التي تعاني منها إن القيود  ١-٢- ٢
 الحركة، وإضفاء الطابع التجاري على ، ورسوم ساعات ذروة)خفض ساعات العمل في المطارات الذي يحظر التجول ليال

 وطيران األعمال  الدولي الطيران العاماستخدامتحول دون الحفاظ على عوائق  جميعها شكلت ،وخصخصتهاالمطارات 
 في القدرة االستيعابية تقابلها زيادةأما الزيادة المتوقعة في الحركة، التي ال . سيع نطاقهاتوبل و، مدن عديدة لمطارات

وطيران الدولي طيران العام ال على قيود إضافية المطارات على فرض رغمرجح أن تي ف، األحيانغالبللمطارات في 
الجويين، فيمكن إرغامها على تخفيض عملياتها  الناقلين مثل" ةعتادم"ونظرا ألن المطارات ليست جهات منتفعة . األعمال

معظم االستثمارات وجه إليهم  تذينالو، نالرئيسييها ءلفسح المجال لزيادة الطلب من الناقلين الجويين، الذي يشكلون عمال
  .في الهياكل األساسية
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الدولي ان العام  الطيراستخدامدراسة بشأن  "األمانة العامة بعنوان أجرتها دراسة هذه المشاكل وتناولت  ٢-٢- ٢
، لمطاراتل خدامهااستومن أجل حماية مصالح هذه الفئة من المنتفعين وضمان ). ٢٠٠٥" (للمطاراتوطيران األعمال 

  .مستوى المطاراتعلى  الدراسة توصيات على المستويين العالمي والوطني وتضمنت
 الخاصة بالمطارات، وكذلك )٩( ٢٣توسيع وتعزيز نص الفقرة الدراسة  تعلى المستوى العالمي، اقترحف ٣-٢- ٢

تركيز على أهمية هذه الفئة الزيادة هدف  بDoc 9082الخاصة بخدمات المالحة الجوية، من الوثيقة ) ٨( ٤١ة قابلالفقرة الم
سياسات لصناعة الطيران مطبق على وتوزيع التكاليف في متبع أسلوب أي تطابق  ضرورةإبراز كذلك من المنتفعين، و

الدول بأهمية إشراك الطيران العام الدولي، بما في ذلك طيران كما أوصت بأن تبلغ اإليكاو .  المطاراتمبشأن رسوااليكاو 
انظر ورقة  (Doc 9082 له في عمليتي التشاور والتخطيط المشار إليهما في الوثيقة ةأو المنظمات التمثيلية التابع/األعمال، و

  .)WP/6العمل 
لدول، إقرارا منها بالطابع المميز للطيران العام لبأنه ينبغي سة الدراوعلى المستوى الوطني، أوصت  ٤-٢- ٢

مطاراتها لهذه الفئة من المنتفعين استخدام أن تسعى لتيسير وطيران األعمال ومساهمتهما في االقتصاد الوطني، الدولي 
    . المجاورة في حاالت االزدحام الشديدلمطاراتلوالدولية الرئيسية 

رج امدأوصت الدراسة بأنه ينبغي أن تنظر المطارات في االستخدام األمثل لل ،اتوعلى مستوى المطار ٥-٢- ٢
وبالموازاة مع .  وطيران األعمالالدولي لوفاء باحتياجات الطيران العام  لقدر اإلمكان هاأو تطوير األساسية أو الفرعية

. هذا النوع الخاص من الحركةعاب  الستي الحث على استخدام المناطق المخصصة في المطارات كلما أمكن ذلكينبغيذلك، 
هذه الفئة من  أن تشجع تشغل عدة مطارات في مناطق المدن الكبرىالتي ات المطارات ئيهلينبغي وباإلضافة إلى ذلك، 

في االستخدام المشترك للمطارات أيضا نظر ن تأوينبغي للسلطات المختصة . ةلفرعيامطارات الاستخدام المنتفعين على 
  . العسكرية

  ستنتاجاتاال - ٣
  :لتاليةيمكن استخالص االستنتاجات ابناء على المناقشة السابقة،  ١- ٣

،  الزمنيةن تخصيص الخاناتأينبغي أن تنظر الدول في تطبيق نتائج دراسات اإليكاو وإرشاداتها بش  )أ 
  .، حسب تقديرها وبشكل مرنللمطاراتوطيران األعمال الدولي  الطيران العام استخداموكذلك 

تركيز على أهمية لزيادة ال Doc 9082 من الوثيقة ٤١ و٢٣الفقرتين بتعديل اإليكاو قوم ينبغي أن ت  )ب 
أسلوب متبع في أي  ةطابقمضرورة  الدولي، بما في ذلك طيران األعمال، وإبراز العامالطيران 

  . المطاراتبشأن رسومااليكاو سياسات لعلى هذه الفئة من المنتفعين ومطبق وزيع التكاليف ت

   العامةلمقترحة للسياساتالتعديالت ا - ٤
من الوثيقة ) ٨( ٤١و) ٩( ٢٣، يقترح تعديل الفقرتين الفرعيتين ١-٣من الفقرة ) وفقا لالستنتاج ب ١- ٤

Doc 9082على النحو التالي   :  
  أنظمة فرض رسوم المطارات

  ... يوصي المجلس باختيار أنظمة فرض رسوم  -٢٣  
بما في ذلك   ،  لطيران العام الدولي  ينبغي تحديد رسوم المطارات التي تفرض على ا         )٩  

 بصورة معقولة، مع األخذ فـي االعتبـار تكلفـة التجهيـزات             ،طيران األعمال 
وأيضا هدف تشجيع   ،  والمخصصة لها بشكل مالئم   والخدمات الالزمة والمستعملة،    

  .ككل التطور السليم للطيران المدني الدولي
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  أنظمة رسوم خدمات المالحة الجوية

  ... لس باختيار أنظمة فرض رسوميوصي المج   -٤١  
بما فـي ذلـك طيـران     ،  ينبغي تحديد رسوم المطارات التي تفرض على الطيران العام الدولي           )٨  

 بصورة معقولة، مع األخذ في االعتبـار تكلفـة التجهيـزات والخـدمات الالزمـة                ،األعمال
 للطيران المـدني  وأيضا هدف تشجيع التطور السليم  ،  والمخصصة لها بشكل مالئم   والمستعملة،  

  .ككل الدولي

  اإلجراء المطلوب من المؤتمر  - ٥
  :يرجى من المؤتمر القيام بما يلي  ١- ٥

  ؛١- ٣استعراض واعتماد االستنتاجات الواردة في الفقرة   )أ  
  .Doc 9082 من الوثيقة ١-٤ييد التعديالت المقترح إدخالها على الفقرة أاستعراض وت  )ب  

  — انتهى —


