
DGCA-MID/5-WP/6 
11/09/2019 

  

 للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط خامساالجتماع ال
DGCA-MID/5 

 
 )2019نوفمبر  6 – 4(الكویت 

 
  النقل الجوي من جدول األعمال: 8البند 

 

 رسوم المطار والمالحة الجویة

 (مقدمة من األمانة)

  ملخص

المطارات والمالحة تعرض ورقة العمل ھذه نتائج ورشة عمل حول رسوم 
الجویة شملت المنظمة العربیة للطیران المدني/ اتحاد النقل الجوي الدولي/ 

 منظمة الطیران المدني الدولي

3یرد قرار االجتماع في الفقرة   

 
 

  المقدمة .1
 

واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة المنظمة العربیة للطیران المدني عقدت ورشة عمل  1.1
 ،حول رسوم المطارات والمالحة الجویة في الرباط ACAO / IATA / ICAOالدولي الطیران المدني 

ً مشارك 58. حضر ورشة العمل 2018نوفمبر  28-27 ،المغرب  منظمات دولیة. 9دولة و  12من  ا
 
  النقاش .2
 

  ھدفت ورشة العمل إلى: 1.2
 

یواجھھا مختلف تعزیز قیمة الطیران وتسلیط الضوء على التحدیات االقتصادیة التي  •
  أصحاب المصلحة في سالسل أنشطة الطیران المضیفة للقیمة؛

 التوعیة بشأن التوجیھات الواردة في وثیقة منظمة الطیران المدني الدولي  •
9082ICAO Doc ؛  

في تحدید رسوم  ICAOتوفیر دورة تدریبیة حول اللبنة األساسیة لمنھجیة  •
  ؛المستخدم
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الئحة اقتصادیة فعالة تحمي مصالح كل من مزودي  تسلیط الضوء على أھمیة وجود •
  ؛الخدمات والمستخدمین

وتبادل أفضل الممارسات العالمیة  ،)CRMالتعریف بمفھوم إدارة عالقات العمالء ( •
)CAA ) األیرلندیة) وعرض المبادرة اإلقلیمیة األولىSANS  المملكة العربیة

ء حوار مستمر بین شركات السعودیة). والغایة من ھذا التعریف بضرورة إجرا
الطیران ومزودي الخدمات لمناقشة االستثمارات ومراجعات الرسوم ومستویات 

  ؛األداء
التأكید على أھمیة ربط الرسوم بمستوى الخدمة المقدمة للمستخدمین (القیمة مقابل  •

  المال)؛
 و ؛معالجة التحدیات والقضایا المحددة وفق وجھات نظر مختلفة •

 
 

نھج إقلیمي منسق من شأنھ تحقیق التوازن بین احتیاجات مختلف االتفاق على  •
 أصحاب المصلحة في سالسل قیمة الطیران.

 
  الوثائق والعروض التقدیمیة التي قدمت خالل ورشة العمل متاحة على: 2.2

  
https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%2

0Wrksp.ASPX.aspx 
 

  من التوصیات التي أقرتھا ورشة العمل: اً كانت النقاط التالیة جزء 3.2
 

واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة ي ــلمدنان ارــة للطیــلعربیاة ــلمنظمكل من اتقوم  •
بالتنسیق مع مجلس المطارات  ICAOو  IATAو  ACAOالطیران المدني الدولي 

لتحدید أفضل آلیة  CANSOلمدنیة الجویة المالحة ت امنظمة خدماو ACIالدولي 
بما فیھم  ،دي خدمات المالحة الجویةومزو ،إقلیمیة لتوفیر منتدى للدول (المطارات

والھیئات التنظیمیة) وشركات الطیران لتبادل  METمقدمي خدمات األرصاد الجویة 
المعلومات وأفضل الممارسات ومعالجة الصعوبات والتحدیات ذات الصلة برسوم 

 ؛على أساس منتظم ،المطارات والمالحة الجویة
 

لفصل رسوم  9082مراجعة الوثیقة منظمة الطیران المدني الدولي للنظر في  •
 ؛عن رسوم المالحة الجویة METخدمات األرصاد الجویة 

 
ینبغي أن تضمن الدول تشاور المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة مع  •

الخطوة األولى ھي سّن اللوائح  ؛المستخدمین وتطبیق أنظمة مناسبة إلدارة األداء
 و ؛االقتصادیة

 
مسؤولیاتھا الرقابیة االقتصادیة على مشغلي المطارات ومقدمي على الدول ممارسة  •

 مع تحدید واضح لألدوار والصالحیات. ،خدمات المالحة الجویة
 

   الوثائق والعروض التقدیمیة التي قدمت خالل ورشة العمل متاحة على: 4.2
https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%2

0Wrksp.ASPX.aspx 

https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%20Wrksp.ASPX.aspx
https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%20Wrksp.ASPX.aspx
https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%20Wrksp.ASPX.aspx
https://www.icao.int/MID/Pages/2018/Airports%20and%20AN%20Charges%20Wrksp.ASPX.aspx
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قد یشیر االجتماع إلى أن مسودتي االستنتاجین التالیین قد تم تقدیمھما إلى االجتماع السابع   5.2
واالجتماع السابع  MIDANPIRG / 17الجویة عشر لمجموعة الشرق األوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة 

فقد تقرر أن المحتوى  ،ومع ذلك ؛للمصادقة علیھ RASG-MID / 7للفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران 
وجرى االتفاق على إحالتھم إلى االجتماع الخامس  ؛الخاص بھما یتجاوز صالحیات ونطاق االجتماعین

نوفمبر  6-4 ،(الكویت DGCA-MID / 5الشرق األوسط للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة 
2019( 

 
  X/  5مسودة االستنتاجات  

  الرسوم
 

 Doc 9082تنظر منظمة الطیران المدني الدولي ایكاو في مراجعة وثیقة  ،لذلك
لتوفیر إرشادات إضافیة حول حساب أو استرداد رسوم خدمات المالحة الجویة 

 بشكل مستقل عن رسوم المطارات والمالحة الجویة.
 

  X/  5مسودة االستنتاجات 
 :5X/رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة 

    
ضمان التوازن بین المصالح الخاصة لكل من المطارات ومزودي من أجل 

خدمات المالحة الجویة من جھة وبین مشغلي الطائرات والمستخدمین النھائیین 
 یجب حث الدول على: ،من ناحیة أخرى

 
 ،وترابط التكالیف ،دمج مبادئ الشحن األربعة الرئیسیة وھي عدم التمییز  )أ

والتشاور مع المستخدمین في تشریعاتھم أو لوائحھم أو سیاساتھم  ،والشفافیة
وكذلك في اتفاقیات الخدمات الجویة المستقبلیة الخاصة بھم لضمان  ،الوطنیة

 ؛)ANSPsامتثال مشغلي المطارات ومزودي خدمات المالحة الجویة (
 

ضمان قیام مشغلي المطارات ومزودي خدمات المالحة الجویة بتطویر   )ب
 نفیذ أنظمة مناسبة إلدارة األداء تشمل من جملة أمور أخرى، ما یلي:وت

 
i. و ؛تعریف أھداف األداء  
ii.  مشاورات مع المستخدمین واألطراف المعنیة األخرى لمناقشة

 وتدقیق الرسوم ومستویات األداء. ،االستثمارات
  

 30منح مكتب منظمة الطیران المدني الدولي ایكاو في الشرق األوسط   )ج
تحدیثات خاصة بالتشریعات واللوائح والسیاسات الوطنیة  2019یونیو 

وكذلك اآللیة الموضوعة  ،المتعلقة برسوم المطارات والمالحة الجویة
للرقابة االقتصادیة على مشغلي المطارات ومزودي خدمات المالحة 

 الجویة ومشغلي الطائرات.
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  قرارات االجتماع  .3
 

استعراض نتائج ورشة رسوم خدمات المطارات والمالحة الجویة یرجى من االجتماع    3.1
واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطیران المدني الدولي ي ــلمدنان ارــة للطیــلعربیاة ــلمنظملدى ا

)ACAO / IATA / ICAOت ) وإقرار مسودة االستنتاجا2018نوفمبر  28-27 ،المغرب ،) (الرباط
 ).5.2(في الفقرة 

 
 

 -نتھىا-


