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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 االقتصاديةة جنالل

 نظام وتنظيم المطارات والمالحة الجوية :٢٨رقم البند 

 ١التعاون من أجل المزيد من كفاءة التكلفة للمطارات وخدمات المالحة الجوية

 )ياتا األ– اتحاد النقل الجوي الدولي مقدمة منوثيقة (

 ملخص
رشادات اإليكاو على إدارة العالقة الناشئة بين موردي الخدمة وشركات ساعدت سياسات وإ

 ٢٠٠٠لعام مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمـات المالحة الجوية وأدى . الطيران
(ANSCONF 2000)  إلى تغييرات كبيرة عكست التحديات في الوقت الذي نشهد فيه 

وتستمر شركات . حة الجويةتأسيس شركات للمطارات وخدمات المال/ خصخصة تدريجية
الطيران والشركاء التجاريين للمطارات وخدمات المالحة الجوية بالحوار بشأن الرسوم 

مزيد من كفاءة ومسائل التخطيط، وخصوصاً نظراً للضغوط اإلقتصادية للحصول على ال
مل ياتا من الجمعية العمومية اإلحاطة علماً بوجهات نظرها ودعمها لعوتطلب األ. التكلفة

ياتا خدمات المالحة الجوية ومبادرة األاإليكاو المستقبلي في مجال اقتصاديات المطارات و
 .لتحسين كفاءة التكلفة، وتكاليف الرقابة والقيام بالمزيد من التحسينات

 .٤ في الفقرة  العموميةيرد االجراء المعروض على الجمعية

 
 الخلفية -١

ة في تنظيم وتشغيل المطارات وموردي خدمات المالحة الجوية،         منذ بداية التسعينات، حصلت تغييرات كبير      ١-١
وتتحدى هذه التغييـرات  . مما أدى إلى الخصخصة التدريجية وتأسيس شركات لمودري الخدمة وإنشاء كيانات مستقلة ذاتياً          

تكلفة وفي نفس الحكومات، وشركات الطيران وموردي الخدمات لتطوير عالقات استراتيجية تضمن كفاءة محسنة وفعالية ال       
ويجب أن تلعب الحكومات دوراً هاماً في تأمين إشراف تنظيمي مالئم           . الوقت تؤمن القدرة والخدمات المطلوبة بشكل سليم      

 .دون الحد من قرار العمل بشكل مفرط

                                                        
 .ياتا النص باللغة العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واألسبانيةقدمت األ  ١
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 وجهة نظر السياسة العامة -٢

دمات المالحـة الجويـة،   تشجع شركات الطيران بشكل عام إنشاء كيانات مستقلة ذاتياً لتشغيل المطارات وخ          ١-٢
وال . وتتوقع من المشغلين التجاريين للتسهيالت والخدمات أن يكونوا أكثر كفاءة مما سيعود بالفائدة على كل أصحاب الشأن            

تدعم شركات الطيران عملية اإلستغالل التجاري أو الخصخصة من دون تبني تنظيم يتّسم بالكفاءة  واقتصادي للحـد مـن             
ويجب أن تضمن األنظمة اإلقتصادية عـدم التمييـز،      . ة لقوى السوق القوية ولضمان الشفافية والتشاور      اإلنتهاكات المحتمل 

 .معايير نوعية مالئمة ومتفق عليها واستثمارات في الوقت المناسب/ وتكاليف ورسوم معقولة، ومستويات خدمة

 دور االيكاو -٣

إدارة العالقة الناشئة بين مـوردي الخـدمات        لعبت اإليكاو دوراً هاماً في وضع المبادئ التي ساعدت على            ١-٣
 بخطـوة   (ANSConf 2000) ٢٠٠٠وقام مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية لعـام  . وشركات الطيران

 .هامة بشأن تكييف السياسات العامة لإليكاو التي تم وضعها منذ زمن بعيد مع الظروف الجديدة

 إلى مراجعات كبيـرة     ٢٠٠٠بشكل خاص، أدى مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية لعام            ٢-٣
) ٩٥٦٢الوثيقـة   (بشأن الرسوم، وإلى أدلة اإليكاو بشأن اقتصاديات المطـارات          ) ٩٠٨٢الوثيقة  (للسياسات العامة لإليكاو    

 .٢٠٠٤سبتمبر / ي أيلولالتي نشرت ف) ٩١٦١الوثيقة (واقتصاديات خدمات المالحة الجوية 

التقليدي في وضـع رسـوم      " الزيادة فوق الكلفة  "من بين السمات الهامة لهذه التغييرات اإلعتراف بأن منهج           ٣-٣
ومـا  . المطارات والمالحة الجوية يجب أن يمكّن من اإلستمرار بالبحث عن التحسين في مجالي خفض التكلفـة والكفـاءة           

مـوردي خـدمات المالحـة الجويـة     / ل الوسط العسير بين أهداف عمل المطـارات يعتبر ضمنياً في هذا التغيير هو الح      
 .ومستخدمي شركات الطيران الذين يجب عليهم خفض تكاليفهم التشغيلية للبقاء في األسواق متزايدة التنافس

م لة قيمة النقل الجـوي، تتقـد  في ضوء متطلبات السوق الملحة للمزيد من كفاءة التكلفة في كل عناصر سلس             ٤-٣
 :ياتا على جبهتيناأل

نحو إعداد أهداف كفاءة التكلفـة ذات مساءلة وقابلة للقياس مع المطارات الفردية ومـوردي خـدمات                 ) أ
 المالحة الجوية للقيام بالمزيد من التحسينات؛

  (CANSO) ومع منظمة خدمات المالحـة الجويـة المدنيـة    (ACI)العمل مع مجلس المطارات الدولي  ) ب
ييرات الضرورية عبر وضع نماذج جديدة للتعـاون وعالمـات أداء وكفـاءة تكلفـة               لترويج ودفع التغ  

 .واضحة، ذات مصداقية ومقبولة

يعتبر هذا العمل األخير في مراحله األولى ولكنه سيقدم إلى اإليكاو في الوقت المالئـم، باإلضـافة إلـى أي      ٥-٣
ياتا أن هناك اعترافـاً واضـحاً بالحاجـة إلـى     عتقد األوت.  التي قد تكون ضروريةتغييرات مقترحة إلى اإلرشادات القائمة 

، للتشاور بشـأن الرسـوم      )المطارات وموردي خدمات المالحة الجوية    (الحوار بين شركات الطيران وشركائهم التجاريين       
 .ويجب أن تلعب اإليكاو دوراً هاماً إلعطاء أفضل الممارسات إلى الدول. ومسائل التخطيط وبشأن النهوج المبتكرة

 



A35-WP/200 
EC/31 - 3 - 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 :ما يليالعمومية الدول إلى دعم الجمعية تدعو  ١-٤

 التدابير لتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف وتأمين إشراف اقتصادي مالئم؛ )أ
ومساعدة ممثلي الصناعة في البحث عن ترتيبات مبتكرة وتعاونية التي من شأنها تحسين ودعم عالقـة                 )ب

 ).المطارات وخدمات المالحة الجوية(شركات الطيران ومؤمني الخدمة المحتكرين العمل بين 

 ـ انتهـى ـ


