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                                         إقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية   :              من جدول األعمال    ٥٠     لبند  ا

نظرت اللجنة، في اجتماعها األول، في الجوانب االقتصادية واإلدارية للمطارات وخدمات المالحة الجوية   ١-٥٠
 (WP/260)النقل ورقة عمل  ة إلى ذلك، قدم االتحاد الدولي لعمالباإلضاف .(WP/6)استنادا إلى تقرير مقدم من المجلس 

  .(WP/171)وقدمت الهند ورقة معلومات 

اإليكاو منذ انعقاد الدورة األخيرة  اي أنجزتهاألعمال الهامة الت ، عنWP/6 مجلس، في ورقة العملوأبلغ ال  ٢-٥٠
من  فعالوبشكل للجمعية العمومية فيما يخص مساعدة الدول على تشغيل المطارات وتقديم خدمات المالحة الجوية بكفاءة 

الجوانب االقتصادية للمطارات وخدمات المالحة الجوية أيضا لمحة موجزة عن التطورات في المجلس وقدم . حيث التكلفة
   .وقدم خطة عمل المنظمة لفترة الثالث السنوات المقبلة

تنظيم مؤتمر اقتصاديات في أهم حدث منذ انعقاد الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية  يتمثلو  ٣-٥٠
توصيات  ١٠توصية، حيث صدرت  ١٥، والذي اعتمد ٢٠٠٨في سبتمبر  ذي انعقدالمطارات وخدمات المالحة الجوية، ال

وقد أيد المجلس في .  (Doc 9082) سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةمنها لتعزيز 
١٧/١١/٢٠٠٨ (C-DEC 185/1) لوثيقة ا               ُ                      هذا المؤتمر، ون شرت النسخة المنقحة من الصادرة عن توصيات ال(Doc 9082)  في

على الدول األعضاء  ٣٠/١/٢٠٠٩خ بتاري SD 38/1-09/2ووزع كتاب المنظمة رقم . الثامنة تهاباعتبارها طبع ٢٠٠٩يناير 
  .طالعها على نتائج هذا المؤتمرإل

دليل  أي(لى توصيات المؤتمر، تعمل األمانة العامة على تحديث إرشادات اإليكاو ذات الصلة بناء عو  ٤-٥٠
بمساعدة فريق خبراء  (Doc 9161) ودليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية، )(Doc 9562) اقتصاديات المطارات
  .(ANSEP) وفريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية (AEP) اقتصاديات المطارات

وقدم المجلس أيضا لمحة موجزة عن االتجاهات التنظيمية والصناعية والتطورات في إدارة المطارات   ٥-٥٠
  . ، مع تحديد بعض القضايا الرئيسيةووحدات خدمات المالحة الجوية

واألهداف االستراتيجية وخطة أعمال المنظمة،  لى توصيات المؤتمر، فإن تقييم القضايا الرئيسيةبناء عو  ٦-٥٠
. الجوانب االقتصادية إلدارة الهياكل األساسية ما يخصقدم االمجلس خطة عمل المنظمة لفترة الثالث سنوات المقبلة في

تعاون اإليكاو ومشاركتها مع الدول األعضاء، وصناعة الطيران، والمنظمات الدولية المعنية : ر التاليةوستشمل العناص
مشترك في مجال اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية؛ الهتمام االقضايا ذات الوالجهات المعنية األخرى بشأن 

ن والدليلين بشأ (Doc 9082) تنقيح الوثيقةنهائية لونشر السياسات بشأن الرسوم والترويج لها؛ ووضع الصيغة ال
ساس والتدريب على رسوم المطارات على أسترداد التكاليف الساس ت؛ وحلقات العمل اإلقليمية المتعلقة بوضع أاالقتصاديا

الجوية وإعداد مواد إرشادية جديدة بشأن القضايا الناشئة؛ ورصد الحالة المالية للمطارات وخدمات المالحة  ؛تجاري
 ويةة الجلمطارات وخدمات المالحاإليكاو لتعاريف بشأن المترتب على الرسوم؛ ووضع قاعدة بيانات على الشبكة  واألثر

(Doc 7100).  

إدراج ممثلي العمال والمهنيين في ، WP/260 ، في ورقة العمل(ITF) واقترح االتحاد الدولي لموظفي النقل  ٧-٥٠
وأبدى االتحاد المذكور تعليقا عن سياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة . (Doc 9082) عملية التشاور وإدراج ذلك في الوثيقة
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هذه  أعربتو. حة الجويةللرسوم فيما يخص خدمات المالودعا إلى استعراض الصيغ الحالية  (Doc 9082) في الوثيقة
 تعينفي تكاليف تقديم خدمات المالحة الجوية، ينصيب لشركات الطيران  أن يكون عن رأي مفاده أنه في حين ينبغيالورقة 

المستخدمين فحسب،  النظام منهذا  أموال االكتفاء بجلبأي أنه ال ينبغي (إعادة تنظيم الدور الرئيسي الذي تقوم به الدولة 
والضغوط المفروضة لخفض عدد الموظفين يمكن أن تنطوي على آثار عكسية  الدعم العام غياب، وأن )يضابل من الدولة أ

إنشاء صناديق احتياطية من قبل مقدمي أيضا وتقترح . السالمة، والكفاءة واالنتظامفيما يخص داء األعلى أهداف محتملة 
  .(Doc 9082) تتطلب مراجعة بعض سياسات اإليكاو في الوثيقةوالتي سخدمات المالحة الجوية، 

لوضع جهاز  تهاالخطوات التي اتخذتها حكوموصفا عن ، WP/171 ، في ورقة معلوماتقدمتأما الهند ف  ٨-٥٠
  .وكذلك السلطات والمهام المنوطة بها وأسلوب عملها) الهيئة التنظيمية االقتصادية للمطارات(للمطارات تنظيمي اقتصادي 

العمل الذي قامت به اإليكاو  إزاءجلس، عن رضاها أعربت اللجنة، في ضوء النظر في تقرير المو  ٩-٥٠
يضا عن دعمها القوي للعمل المستقبلي بشأن وأعربت اللجنة أ. لجمعية العموميةوأنجزته منذ انعقاد الدورة األخيرة ل

يكاو مع وأحيط علما بالعمل الذي تقوم به اإل. المجلسكما قدم ذلك الجوانب االقتصادية للمطارات وخدمات المالحة الجوية 
 ح أو تحديثتنقيأن يكون أنه ينبغي    ُ       وات فق على  ،الرسوم أننشر سياسات اإليكاو بشفيما يتعلق بصناعة الطيران، ال سيما 

فريق خبراء اقتصاديات و اراتطكل من فريق اقتصاديات المأن يستعرضها توصيات المؤتمر ووفقا ل (Doc 9082)لوثيقة ا
على ضرورة إجراء دراسة عن المطارات غير المجدية  وافقت اللجنة أن  ذلك إلى    أض ف  . خدمات المالحة الجوية

  .لفريقيناهذا العمل بمساعدة إنجاز وينبغي . وإعداد اإلرشادات بشأن تمويل مهام المراقبة ااقتصادي

فيما يخص  ،ت أن السياسات الحالية لإليكاوء االتحاد الدولي لعمال النقل وأفاداوأحاطت اللجنة علما بآر  ١٠-٥٠
. تمر وتقدم قدرا كافيا من المرونةؤتوصيات الم      ب ر عنتع ،الرسوم بشأن استخدام وزن الطائرات والمسافة التي تقطعها

 يين في عملية التشاور وإدراج ذلك في الوثيقةبإدراج ممثلي العمال والمهنوفيما يخص طلب االتحاد الدولي لعمال النقل 
(Doc 9082) توصيات المؤتمر، وبالتالي لم تؤيد اقتراح وفقا للسياسات واإلرشادات اتنقيح ينبغي ، شددت اللجنة على أنه

  .االتحاد الدولي لعمال النقل

- -  -  - - - - -  -  - -  


