
A35-WP/10 
EC/2 
18/6/04 

Assembly 35/EC/A.35.WP.010.EC2.AR.doc\SM-NH )ات صفح٥( 

  والثالثونخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة ال
 اللجنة االقتصادية

 تنظيم وادارة المطارات وخدمات المالحة الجوية :٢٨  رقمالبند

 المطارات المجلس بشأن تنظيم وادارة  منتقرير
 وخدمات المالحة الجوية

 ملخص
رات تقرير عن التطورات في مجـال تنظـيم وادارة المطـا          على   هذه الوثيقة    تحتوي

 المزيـد مـن     وضـع الـى    الحاجة   وتؤكد،  ٢٠٠١  عام وخدمات المالحة الجوية منذ   
، باالضـافة    الطابع التجاري على هذه الخـدمات      اضفاءخصخصة و االرشادات بشأن   

 . بشأن التعاون الدولي في مجال تنفيذ نظام عالمي للمالحة الجويةالى ارشادات
 .٦ الفقرة يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في

 المراجع
Doc 9082/6سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية ، 

Doc 9562دليل اقتصاديات المطارات ، 
Doc 9161دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية ، 
Circ 284خصخصة المطارات وخدمات المالحة الجوية ، 

 ةـمقدم -١

وادارة المطـارات   بخصـوص تنظـيم      طرأت عدة تطورات   ،معية العمومية منذ الدورة الثالثة والثالثين للج     ١-١
وانـدالع   ،٢٠٠١ وأحداث سـبتمبر  ، االقتصادياالنكماش (السلبية ونظرا لمجموعة من العوامل     .وخدمات المالحة الجوية  

أن الحة الجويـة     المطارات وخدمات الم   كان على ،  )(SARS)  االلتهاب الرئوي الحاد   ومرض ، في العراق  العمليات الحربية 
تجميـد رسـوم االنتفـاع    الى  الخدمات مقدمو   لجأبسبب ذلك،   و .  في أنشطة النقل الجوي بصفة عامة      انخفاضا شديدا  تواجه

زيادة الرسـوم بغيـة المحافظـة علـى         ب الحركة، أو    بينما حاولوا تعويض الخسائر باجتذاب المزيد من      تخفيضها،  حتى   أو
 .ى أعلفرض أسعارااليرادات من خالل 
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 تباطـأت فقد  ،  السابق من أبطأ   ولو بخطى  المطارات،   لتشغيلوبينما استمر االتجاه نحو انشاء هيئات مستقلة         ٢-١
وبالمقارنة مع المطارات، فان االتجاه نحو انشاء هيئات مستقلة لخدمات المالحة الجوية كـان               . عملية خصخصة المطارات  

 . اشتراك القطاع الخاص نادراومازالبطيئا 

برزت الحاجة   ،وبالتالي .  لقوى السوق التنافسية   عمومامقدمو خدمات المطارات والمالحة الجوية      ال يخضع    ٣-١
 ممارساتهم التجاريـة    لرصد تطبيق رقابة وتنظيم اقتصادي      الى ، بشكل متزايد   التجاري والخصخصة  بالتحولفي بيئة تتميز    

 .فعاليتهمو

 التحـول داخل الدول وعلى مستوى االيكاو في مجـال       عن التطورات األخيرة     اتقريرأوال  هذه الوثيقة   وتقدم   ٤-١
 تنـاقش  وبعـد ذلـك،    . من ارشادات االيكاو   لوضع المزيد  الناشئة عن ذلك   على الحاجة     وهي تؤكد  ،التجاري والخصخصة 

ـ   بالمشاكل   مرتبطةأكثر تحديدا    مع مسائل أخرى     ، المسائل المرتبطة بتنفيذ نظام عالمي للمالحة الجوية       الوثيقة  رضالتي تعت
 المنتفعـين   مختلـف  وتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية على          ،تحصيل رسوم خدمات المالحة الجوية    

 .بهذه الخدمات

 والحاجة التجاري التحول الى التشغيلعملية  -٢

 الى ارشادات من االيكاو

لعولمة لزء من العملية الشاملة      المطارات وادارتها ج   في ملكية  التجاري والخصخصة    التحول الى التشغيل  ان   ١-٢
 الخصخصـة  اجهها عدة دول في تطوير المطارات، واالدراك بأن ان المشاكل المالية التي تو    ذلك   . وتحرير اقتصادات العالم  

اضـافة  و .  القطاع الخـاص ، أنشأ حوافز الشتراكميزانيةال تخفيض العجز في     لاليرادات لتغطية أو   ايمكن أن تكون مصدر   
 الى ظهور صـناعة   أدى،استثمارا جيداأن المطار يمكن أن يكون ب مجتمع األعمال والمؤسسات المالية   ادراك ىأدالى ذلك،   

 وفيمـا  .  والمشاركة في ادارة المطارات في دول أخرى      ، تحالفات بين المطارات   ، من خالل تشكيل   عالمية الدارة المطارات  
 استنادا الـى    ها قرار اتخذت و ، التجاري التحولبتقييم خيار   فعال  لم  دول حول العا  عدة   ت المالحة الجوية، قام   يتعلق بخدمات 

 من األنشـطة غيـر المرتبطـة        وقلة االيرادات المحتملة   التكاليف الثابتة     نسبة وبالنظر أساسا الى ارتفاع     .وضعها الخاص 
 أكبـر  صعوبات مالية  اجهت و ، القطاع الخاص  التي انتقلت الى   خدمات المالحة الجوية      عدد قليل من هيئات    واجهبالطيران،  

 . االقتصاديالركودفترة  المطارات خالل اي واجهتهتلك التمن 

ك شـار  أوالى القطاع الخـاص     )أو خدمات المالحة الجوية   (  خدمات المطارات  التي تحولت فيها  في الدول   و ٢-٢
، خاصـة فيمـا    االحتكاريـة  قوة ال استغالل لمنع حاجة النشاء آلية تنظيمية اقتصادية       ربما نشأت  القطاع الخاص في تقديمها،   
 أو   التجـاري  التحـول وتعتمد طبيعة التنظيم المطلوب علـى درجـة          . خدمات المالحة الجوية   وأيرتبط برسوم المطارات    

الخصخصة، والنظام القانوني القائم في الدولة، بما في ذلك األحكام الدستورية، والهيكل القانوني للطيـران المـدني وهـدف            
  هـو  المطارات وخدمات المالحة الجويةومهام مقدمي التنظيمية   المهامالفصل الواضح بين    والواقع أن    . حةالتغييرات المقتر 

تشريعي مناسـب ويفضـل أن      اطار  بوينبغي أن تكون الهيئة المسؤولة عن الوظائف التنظيمية مدعومة           .  فيه أمر مرغوب 
، فمن الضروري أن تقوم     منفصلة انشاء آلية تنظيمية      فيها  ال يتيسر  التيوفي الدول    .  لتجنب تضارب المصالح   يكون مستقال 

 . الرسوم ومستوى الرسوم المفروضةفرض المدني، بمتابعة ومراقبة نظام هيئة الطيران، من خالل ذاتهاالحكومة 

، فـان  وبناء عليه  .االعدادفي مرحلة مازالت   التجاري للمطارات وخدمات المالحة الجوية        عملية التحول  ان ٣-٢
 التجاري، مثل المراقبة والتنظيم االقتصادي، وأفضل الممارسات        بالتحول االرشادية بشأن الجوانب الرئيسية المرتبطة       المواد

 قيـد  وتطبيق مبادئ تحديد األسعار االقتصادية، ينبغي أن تكـون        ،االنتاجية/التجارية، وتحديد النقاط المرجعية، وقياس األداء     
 وفقا للخبرات المكتسبة في العديد من الـدول مـع مـرور        ، حسب االقتضاء  ،وسيع نطاقها المراجعة والتنقيح دائما وأن يتم ت     
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. المالحـة الجويـة   خـدمات    التكاليف عند تقـديم المطـارات و       ويعد ذلك ضروريا لتعزيز وزيادة الكفاءة وفاعلية       . الزمن
أن ة في مجال خدمات المالحـة الجويـة     في المائ  ١٠ التكاليف بنسبة    فاعلية يمكن لتحسين  في أوروبا    لتقديرات أعدت  طبقا(

 ). سنوات في هذه المنطقة فقط١٠ يورو على فترة باليين ٦ يوفر

بشـأن  كـاو   لسياسـة االي   ونشر معلومات عن تنفيذ الـدول        بالحاجة للحصول على ردود الفعل     المجلس   أقر ٤-٢
ـ     ات اال سياسة للوثيقة بعنوان    هـذه المعلومات كاضاف  ر  وسوف تنش .   التكاليف استرداد دمات يكاو بشأن رسوم المطارات وخ

 يسـهل    وبغيـة أن    .ت مجانـا  ى موقع االيكاو على شبكة االنترن     ، وسوف تكون متوفرة عل    )Doc 9082/6 (المالحة الجوية 
 دليل اقتصاديات المطـارات االطالع على سياسة االيكاو وموادها االرشادية من قبل الهيئات التجارية أو الخاصة، ينوى نشر  

)Doc 9562 (دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجويةو) Doc 9161 (ت لالطالع عليهما مجاناعلى الموقع بشبكة االنترن. 

 الركود االقتصادي وانخفاض ايرادات مقدمي المطارات وخدمات المالحة الجويـة، أدت سياسـة   وفي أعقاب  ٥-٢
 من  ٢٠ الفقرة   ذلك أن   .ات الطيران ـ شرك ف جهات أخرى بخال    قبل مناسترداد التكاليف الحالية الى طرح بعض األسئلة،        

على أنه ينبغي أن يوجد توازن بين مصالح كل من خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية               تنص   Doc 9082/6ة  ـالوثيق
 تشـجع لذا أوصى المجلس بأن      .  االقتصادية الصعوبات والناقلين الجويين من ناحية أخرى، خاصة خالل فترات          ،من ناحية 

 الصـعوبات   تشـارك الدول على زيادة التعاون بين المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية والناقلين الجويين لضـمان               
ويركز انتقاد سياسة استرداد التكاليف الحالية على عـدم مرونتهـا فـي              .  بطريقة منصفة  جميعااالقتصادية التي يواجهوها    

 التطبيق الصـارم    من خالل ويميل مقدمو الخدمات،     . حركة الجوية  الحالي لل  الهبوط مثل   ،التعامل مع الصعوبات االقتصادية   
فـي  تكاليف ال وفاعليةلمبادئ استرداد التكاليف، الى زيادة الرسوم لتعويض انخفاض االيرادات بدال من السعي لتحسين كفاءة        

 .عملياتهم

 تنفيذ نظام عالمي للمالحة الجوية -٣

 خلفية عامة ١-٣

 النطاق وبعيد المدى على كل المسـتويات    واسععالمي للمالحة الجوية تعاونا دوليا      سوف يستدعي تنفيذ نظام      ١-١-٣
وتوجد سياسة شاملة لاليكاو ومواد ارشـادية      . بالنسبة لكل اقليم على حدة    تنفيذ عملية انتقالية تدريجية وتتسم بالفاعلية       لضمان  

الجوية، بما في ذلك ارشادات عن التعاون الدولي بـين          بشأن الجوانب التنظيمية واالقتصادية لتقديم وتشغيل خدمات المالحة         
 دولية، وهيئـات مشـتركة لتحصـيل        وكاالت تشغيل  على شكل    ، الفرعي والمستوى االقليمي   يالدول على المستوى االقليم   

  وتوجد حاليا ارشادات عامة حول انشـاء وتقـديم          .الرسوم، وتسهيالت وخدمات متعددة الجنسيات وترتيبات مالية مشتركة       
 معاهـدة  وضعواستنادا الى  .  في جميع الخطط االقليمية للمالحة الجوية     للمالحة الجوية  خدمات وتسهيالت متعددة الجنسيات   

 .تغطي اقليما بأكملهدولية أو اتفاق اداري، يمكن تطبيق جميع هذه األشكال من التعاون الدولي من الناحية الفنية لكي 

 اعـداد   علـى ، تعزيـز التعـاون الـدولي      ر أو المتوسط، في مجال    ، على المدى القصي    دور االيكاو  سيركز ٢-١-٣
 التحـول  عمليـة    فمازالـت ،  )٣-٢الفقـرة   (وكما ورد أعاله     ). األقاليمو(المساعدات الى الدول    تقديم  االرشادات العملية و  

وانـب الرئيسـية   ، لذا ينبغي توسيع نطاق المواد االرشـادية حـول الج    االنشاءالتجاري لخدمات المالحة الجوية في مرحلة       
الهيئات الوطنيـة  ( المعنيين  أصحاب المصلحة والمشاركة الفعالة لجميعلزيادة الفهم  وهذه المواد ضرورية      . التجاري للتحول

، وجميـع المنتفعـين      االقليميـة   الخـدمات  وهيئات تقديم /والهيئات التنظيمية االقليمية   الخدمات،   وتقديم/ التنظيم المسؤولة عن 
 .ي تخطيط النظام العالمي المستقبلي للمالحة الجوية وتنفيذه وتشغيلهف) بالمجال الجوي
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 مشاكل التحصيل ٢-٣

 مسـألة اسـترداد رسـوم     أضـيفت  توصية صادرة عن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية،          بناء على  ١-٢-٣
وأعد فريـق الخبـراء   . مالحة الجويةخدمات المالحة الجوية غير المسددة الى صالحيات فريق خبراء اقتصاديات خدمات ال      

دد هـذا  ـويش  . موسعة النطاق حول مشاكل التحصيل ارشادات جديدة للسياسات ومواد ارشادية    بناء على ذلك اقتراحا بشأن      
ذا السياق، أوصـى  ـوفي ه . االقتراح على الحاجة لوضع سياسة للتحصيل ويلخص الوظائف الرئيسية آللية تحصيل ناجحة      

ن يقومون بتقديم الخدمات نيابة عنها في المشاركة فـي  دول أو م، أن تنظر الDoc 9082/6 من الوثيقة   ١٨قرة  المجلس في الف  
 .مفيداهيئات تحصيل الرسوم المشتركة عندما يكون ذلك 

 توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ٣-٣

 على مختلـف مجموعـات      (GNSS)حة باألقمار الصناعية    أضيفت مسألة توزيع تكاليف النظام العالمي للمال       ١-٣-٣
وقد وافق فريق خبـراء اقتصـاديات خـدمات      .  المنتفعين، أضيفت الى برنامج عمل المنظمة خالل األعوام القليلة الماضية         

 بـين   GNSS، الذي كلف بمساعدة األمانة في اجراء الدراسة، وافق علـى أن توزيـع تكـاليف                 (ANSEP)المالحة الجوية   
لمنتفعين في قطاع الطيران المدني وغيرهم من المنتفعين ينبغي أن يتم على المستوى االقليمـي وأن يقـوم علـى أسـاس                     ا

وسيكون من الضروري التنسيق مع المنظمات األخرى والمنتفعين مـن خـارج قطـاع              .  متطلبات مختلف فئات المنتفعين   
 .ي دراسة االيكاوالطيران وذلك للحصول على التأييد لالقتراحات الواردة ف

 برنامج العمل في المستقبل -٤

المواد االرشـادية   و اعداد السياسات    تتضمن األولويات العالية مواصلة   ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل الفترة الثالثية     ١-٤
  المرجعيـة وقيـاس األداء  المقـاييس ووضع   ، االقتصادية والتنظيم  الرقابة :للمطارات وخدمات المالحة الجوية بشأن ما يلي      

ويعتبر هذا التعزيز للسياسة والمواد االرشـادية ضـروريا          . وتوزيع التكاليف واستراداد تكاليف التدابير األمنية      ،ةاالنتاجيو
جهودهم لالستجابة لمقتضيات شركات الطيران والمنتفعين اآلخرين       في   وخدمات المالحة الجوية في العالم       للمطاراتبالنسبة  

 . التكاليف في تشغيل البنية األساسية للطيران المدنيوفاعليةمن المجال الجوي لزيادة الكفاءة 

 كذلك بالنسبة لتنفيذ نظـام عـالمي للمالحـة    حاسمايعتبر المزيد من تطوير هذه السياسة والمواد االرشادية        و ٢-٤
مكانات  اال شروط أساسية لتحقيق  الجوية، حيث تكون المشاركة الفعالة لجميع المعنيين وادراكهم للنهج التجاري الالزم بمثابة             

 مسـاعدة عمليـة وارشـادات       ، في نفس الوقت   ،وسوف يوفر برنامج عمل المنظمة    . الكامنة في التعاون االقليمي والعالمي    
 في الوقـت  عالمي للمالحة الجوية  ال تنفيذ النظام  بغية تسهيل    ،ضروريايكون ذلك    حينما   ،لألقاليم واألقاليم الفرعية حول العالم    

 .المناسب

 قدرا كبيرا من العمل خـالل الفتـرة الثالثيـة           والتي ستتطلب  ،ت األخرى المتصلة باألمر   ومن أمثلة المجاال   ٣-٤
 (Doc 7100) تعريفات المطارات وخدمات المالحـة الجويـة      انشاء قاعدة بيانات للوثيقة التي تصدر سنويا بعنوان          : القادمة

تقـديم المسـاعدة للـدول فـي      التدريبيـة، و   وعقد الورش والدورات     ،)بغرض نشرها على شبكة االنترنت كوثيقة تفاعلية      (
المـذكورة فـي   ( وبخصوص التدابير األمنيـة  . التكاليف وتوزيع التكاليف الخاصة بخدمات األرصاد الجوية للطيران        تحديد
التكاليف التي ال تعزى اليـه بشـكل        وخدمات األرصاد الجوية للطيران، فمن المهم أال يتحمل الطيران المدني           ) ١-٤ الفقرة
 . السليمةللمبادئ المحاسبيةسب وفقا منا
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 ١األثر المالي -٥

 بعنـوان ادارة تجهيـزات   ٤-٣ في حدود الموارد المتاحة تحت البرنـامج  ٤سينفذ العمل المقترح في الفقرة    ١-٥
 تخفيضـا   ٤-٣ويتضمن البرنـامج    .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥، في مشروع الميزانية البرنامجية للفترة        الجوية الطرقالمطارات و 

 .واحدة من الفئة التخصصية بالمقارنة الى الفترة الثالثية الحاليةبمقدار وظيفة 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

الجمعية العمومية مدعوة لالحاطة علما بهذا التقرير وتأييد خطط المجلس بالنسبة لبرنامج العمل في المستقبل                ١-٦
 . المزيد من االرشادات حسب االقتضاءبشأن تنظيم وادارة المطارات وخدمات المالحة الجوية وتقديم

 ـ انتهــى ـ

                                                
واألموال المخصصة لهذا االجراء المقترح سوف تعتمد علـى        .  هذه المعلومات مقدمة فقط لالشارة الى األثر المالي التقديري لالجراء المقترح            1

 .مده الجمعية العمومية الذي تعت٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات 

 


