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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
 االقتصاديةلجنة لا

  تنظيم تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية :٤١ البند رقم

   وتنظيم خدمات المطارات والمالحة الجويةالتطور االقتصادي
 )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

   التنفيذيالملخص
لرئيسية التي أنجزتها االيكاو منذ الدورة الماضية للجمعية العمومية في تتضمن هذه الورقة تقريرا عن األعمال ا

 المطارات والمالحة الجوية بأسلوب يتسم بالكفاءة والجدوى االقتصادية، ال  خدماتمساعدة الدول على تشغيل
 موجزة كما أنها تقدم نظرة عامة. سياسة االيكاو وموادها االرشادية ذات الصلةونشر سيما من خالل تحديث 

.  المطارات وخدمات المالحة الجوية هيئاتعلى التوجهات التنظيمية وتوجهات الصناعة وتطوراتها في ادارة
التحول الى الطابع التجاري والمراقبة االقتصادية :  المسائل الرئيسية التالية، عند تقييمها للمستقبل،وتحدد الورقة

وتعرض بعد ذلك خطة عمل المنظمة للفترة الثالثية . تاجيةوأفضل الممارسات التجارية وقياس األداء واالن
 تلبيتها السياسة واالرشادات الراهنة والحفاظ على حداثتها ونشر بما في ذلك رصد التطورات عن قرب و،المقبلة

 وإعداد ، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصالح، ووضع مواد ارشادية جديدة حسب الضرورة،الحتياجات الدول
  . التدريبية المتعلقة بإدارة خدمات المطارات والمالحة الجويةالدورات
  : يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي:اإلجراء

أن تصدق على خطة العمل المستقبلية للمنظمة في مجال الجوانب االقتصادية والتنظيميـة إلدارة البنيـة                  )أ
  .األساسية

  . في هذا المجال لدعم أعمالهاااليكاو معأن تطلب من الدول المتعاقدة التعاون   )ب
األهداف 

  :االستراتيجية
، ال سيما فيما يخص الكفاءة Dسيعزز اإلجراء المقترح في هذه الورقة الهدف االستراتيجي 

  .والجدوى االقتصادية في تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية
 وفقا لألولويات وبالموارد المتاحة في ميزانية الفترة ٤  في الفقرةة الواردأعمال المستقبلفذ ستن  :اآلثار المالية

٢٠١٠-٢٠٠٨.  
  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، Doc 9082  :المراجع

Doc 9161، دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية  
Doc 9562، دليل اقتصاديات المطارات  
Doc 9847، لدورة الخامسة والثالثين للجمعية العموميةتقرير اللجنة االقتصادية ل  
Doc 9848 ، ١٨-٣٥(القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  

A36-WP/xxxx ،البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي 
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 المقدمة - ١

دية والتنظيمية التي تقدم فيها خدمات منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية شهدت البيئة االقتصا ١- ١
هتمام منذ الوحظي السياق االقتصادي العام لخدمات النقل الجوي با.  المطارات والمالحة الجوية عددا من التطورات

 تأثر بزيادة تكلفة الوقود وتدابير األمن ه ولكن السنوات الثالث السابقة على ذلك، فترة فيكان عليه أكثر مما ٢٠٠٤ سنة
كان على خدمات المطارات والمالحة الجوية أن تكيف وضعها مع الطلب المتجدد على خدمات النقل الجوي الذي و. شددةالم

 .يعد، في الوقت ذاته، العامل الرئيسي وراء تحسن الوضع االقتصادي والمالي

 في الدورة الثالثية تقدم هذه الورقة تقريرا عن المسائل التي بحثها المجلس في مجال ادارة البنية األساسيةو ٢- ١
 دراستها في خطة سيتعينكما أنها تحمل رؤية لبعض المسائل الرئيسية والتوجهات الجديدة في الصناعة التي . الماضية

 .٢٠١٠ الى ٢٠٠٨العمل في أثناء الفترة من 

 األعمال الرئيسية التي أنجزتها االيكاو - ٢

ة العمومية ومقرراتها ذات الـصلة واألهـداف        في أثناء السنوات الثالث الماضية وعمال بقرارات الجمعي        ١- ٢
. االستراتيجية للمنظمة، أنجزت األمانة العامة المهام الرئيسية التالية في إطار برنامج إدارة المطارات وتـسهيالت الطـرق    

 ).يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن العمل المنجز في التقرير السنوي للمجلس(

 سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية   التي عنوانها    مةوثيقة السياسات العا  ظلت   ٢- ٢
(Doc 9082) ويجري حاليا اعداد تعديالت إلدخالها عليها فـي  .  لمتطلبات الدولتحديثها وتلبيتها قيد المراجعة بغية ضمان

 المطارات ودليل اقتصاديات خدمات المالحة    دليل اقتصاديات  أيضا تحديث المواد االرشادية الواردة في        تمو. القادمةالطبعة  
 . في مسائل محددةوقدمت المشورة للدول حسب الضرورة)  على التواليDoc 9161 وDoc 9562 (الجوية

وأظهرت تلك الدراسة أن نصيب    . أجريت دراسة عن الوضع المالي لخدمات المطارات والمالحة الجوية        و ٣- ٢
ة، بوصفها جزءا من مجموع تكاليف التـشغيل التـي تتكبـدها شـركات               ورسوم خدمات المالحة الجوي    المطاراترسوم  

واستردت غالبية المطارات الدوليـة فـي الـدول         . ٢٠٠٣ الى   ١٩٩٨ الفترة من     على مدار  صل انخفاضه االطيران، قد و  
 عـدد   هناك أيـضا  ولكن   ،حقق الكثير منها أرباحا بالفعل    التي   بالكامل و   التي تكبدتها  المتعاقدة التي أبلغت ببياناتها التكاليف    

ويتشابه وضع مقدمي خـدمات المالحـة   . كبير من المطارات الدولية التي ينخفض فيها حجم الحركة مازالت تحقق خسائر     
.  استنتاجات الدراسة السابقة   ٢٠٠٥الجوية مع وضع المطارات ومن المتوقع أن تؤكد دراسة جديدة تستند على بيانات سنة               

 .االيكاو العام على شبكة االنترنت قبل الجمعية العموميةوستوضع الدراستان على موقع 

فيما يخص موضوع الخالفات التي يثيرها استرداد الديون بواسطة مقدمي خدمات المالحة الجويـة فـي                 ٤- ٢
 فقد اعتبرت لجنة النقل الجـوي  ، في الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية    أثيرت مسألةوهي  سياق تحصيل الرسوم،    

ن غير المالئم وضع ارشادات بشأن االجراءات السابقة على المحاكمة واجراءات المحـاكم ذلـك أن هـذه المـسائل       أنه م 
وبدال من ذلك تقرر التركيز على المجاالت التي . ستتعامل معها محاكم دول ذات سيادة وليس على مستوى متعدد الجنسيات      

 .لمنتفعينيمكن تعزيز االرشادات الراهنة فيها مثل التشاور مع ا

وجهت األمانة العامة وفريق الخبراء المعني باقتصاديات خدمات المالحة الجوية انتباههما بشكل أكبـر              و ٥- ٢
نحو الحاجة الى وضع مواد ارشادية جديدة أو معدلة بشأن إنشاء وتمويل آليات اقليمية أو اقليمية فرعية للبحـث واالنقـاذ                    



A36-WP/15  
EC/1 - 3 - 

 
 

 

وفي أثناء مناقشة هذه المسألة اقترح أن أفضل نهج لتمويـل خـدمات   . فريقيةوهي مسألة تتمتع بأهمية خاصة في القارة األ   
 .البحث واالنقاذ في أفريقيا سيكون إنشاء صندوق محدد للبحث واالنقاذ بتلك القارة

 بمـساعدة فريـق الخبـراء المعنـي       ،الموضوع اآلخر الذي كان يجب على األمانة العامة أن تدرسـه          و ٦- ٢
 هو تمويل وكاالت الرصد االقليمية لتنفيذ الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي بـين              ،لجويةباقتصاديات خدمات المالحة ا   

بعد ذلك وضـعت األمانـة العامـة    . وجابهت عدة أقاليم صعوبات في هذا الصدد واقترح وضع نهج عالمي له           . الطائرات
الجنسيات تتكون من اجراء تدريجي لتنفيـذ  منهجية تقوم على االرشادات الراهنة الخاصة بإنشاء تجهيزات وخدمات متعددة   

وأيدت هذا النهج الهيئة الشاملة للمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيـذ          . ترتيبات استرداد التكاليف على المستوى االقليمي     
 .وأيده بعد ذلك المجلس

ـ      أدرجت المسألة المتعلقة بتوزيع تكاليف النظام العالمي للمال       و ٧- ٢  ين مجموعـات  حة باألقمـار الـصناعية ب
وأيد فريق الخبـراء المعنـي باقتـصاديات        . المنتفعين المختلفة في برنامج عمل المنظمة في أثناء األعوام القليلة الماضية          

 بعض المبادئ واالفتراضات التـي يتعـين        ، الذي كُلّف بمساعدة األمانة العامة في إجراء الدراسة        ،خدمات المالحة الجوية  
ووفقا لهذه المبادئ ينبغي أن يحدث أي توزيـع  . ف بين الطيران المدني وباقي المنتفعين اآلخرين    تطبيقها على توزيع التكالي   

لتكاليف الخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية على مستوى االقليم وينبغي أن يستند التوزيع علـى متطلبـات                  
جاد سبل لضمان عدم فرض رسوم زائدة على الطيران تتجـاوز       وأحد أوجه القلق الرئيسية هو إي     . الفئات المختلفة للمنتفعين  

وعرضت استنتاجات الدراسة على المجلس     . نصيبه العادل والمنصف في تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية         
جوية بوصـفها   المبادئ التي وضعها فريق الخبراء المعني باقتصاديات خدمات المالحة ال١٨٠والذي اعتمد في دورته رقم   

 .ارشادات سياسية مؤقتة عن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

 التطورات الجديدة والمسائل التنظيمية الرئيسية - ٣

 الطابع التجاري وخصخصة ملكية وإدارة المطارات وهو في التحول الىستشهد السنوات المقبلة استمرارا  ١- ٣
ولكن كانت سرعة هذا التطور تتباطأ حيث أن كثيرا من المطارات الواعدة .  سنوات الماضيةاألمر الذي جرى بالفعل في ال

قد انتقلت إلى الملكية الخاصة أو دخل عليها الطابع التجاري بالفعل وأيضا نتيجة ألزمة النقل ) من منظور المستثمرين(
الستثمارات العابرة للحدود وترتيبات اإلدارة وسوف تستمر ا.   في الواليات المتحدة١١/٩/٢٠٠١الجوي التي حدثت بعد 

  أما فيما يخص خدمات .ار يمكن أن يمثل استثمارا آمناالدولية طالما تشعر أوساط األعمال والمؤسسات المالية أن المط
وتجري .  المالحة الجوية فقد قامت دول كثيرة في العالم بتقييم خيار الطابع التجاري واتخذت قرارها حسب وضعها المحدد

تجديد هيكل الجهة التي تقدم خدمات المالحة ( يحققان حركة كبيرة وهما أمريكا الشمالية  رئيسيينتغييرات هامة في إقليمين
 ).تنفيذ السماء األوروبية الموحدة(وأوروبا ) الجوية في الواليات المتحدة

االحتكار، ال سيما فيما يتعلق يوصي المجلس بإنشاء آلية تنظيم اقتصادي تكفل عدم إساءة استخدام سلطة و ٢- ٣
 الخصخصة أو التي تشهد مشاركة  الى الطابع التجاري أو تمت فيهاالتحولحدث فيها برسوم االنتفاع، وذلك في الدول التي 

وتتوقف طبيعة التنظيم المطلوب على الدرجة التي تحقق ).  أو المالحة الجوية(القطاع الخاص في تقديم خدمات المطارات 
بع التجاري أو تحققت بها الخصخصة، وعلى النظام القانوني الراهن في الدولة بما في ذلك األحكام الدستورية، بها الطا

وتحقق الفصل المحبذ بين المهام التنظيمية .  وعلى الهيكل القانوني للطيران المدني، وعلى الهدف من التغييرات المقترحة
 وينبغي أن تحظى الهيئة المسؤولة عن المهام التنظيمية بدعم من إطار . ومهام تقديم الخدمة في عدد متزايد من الدول

وبالنسبة للدول التي .   المصالحتعارض كي تستطيع تجنب  عن هيئة تقديم الخدمةتشريعي مالئم ويفضل أن تكون مستقلة
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قتصادية من خالل سلطة يصعب إنشاء آلية تنظيمية مستقلة فيها تظهر ضرورة قيام الحكومة ذاتها بممارسة المراقبة اال
 .الطيران المدني

 الطابع التجاري في تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية في مرحلة التحول الىال تزال عملية و ٣- ٣
والمواد اإلرشادية الراهنة بشأن الجوانب الرئيسية في هذا التحول التجاري مثل المراقبة والتنظيم .  التطور في دول كثيرة

ل الممارسات التجارية وتحديد النقاط المرجعية وقياس األداء واالنتاجية وتطبيق مبادئ التسعير االقتصادي االقتصادي وأفض
ويعد هذا األمر ضروريا بغية التشجيع على .  ستحتاج بالتالي إلى أن تظل قيد المراجعة والتنقيح والتوسيع حسب الضرورة

 .دمات المطارات والمالحة الجوية وزيادتهما في تقديم خوالجدوى االقتصاديةالكفاءة 

 جديدة مؤخرا في قطاع النقل الجوي قد تمثل بعض التحديات لمقدمي الخدمات والقائمين توجهاتظهرت و ٤- ٣
بتنظيمها وذلك مثل تطور الناقلين منخفضي التكاليف الذين أتوا بمقتضيات معينة دفعت مشغلي المطارات إلى تفصيل 

ولكن تحمل بعض هذه التدابير في ).  ب منفصلة لركاب الرحالت منخفضة التكاليفمثل محطات ركا(أوضاع معينة لهم 
 .طياتها إمكانية وجود معاملة تمييزية أو على األقل أن ينظر إليها بهذا الشكل

تعد تكلفة وقود الطائرات وتوافره جانبا رئيسيا أثر بالفعل على قطاع النقل الجوي بشكل عام وسيشكل و ٥- ٣
وبغض النظر عن االعتبارات البيئية المرتبطة بانبعاثات محركات الطائرات، ستكون هناك .  نوات المقبلةقلقا أكبر في الس

وقد .  تحديات عديدة يتعين على قطاع النقل الجوي التصدي لها سواء من حيث تعديل السعة أم من حيث تكاليف التشغيل
بل أيضا ) وجمهور المسافرين(ر فقط على شركات الطيران تؤدي تكاليف وقود الطائرات إلى عواقب واسعة النطاق لن تؤث

 .  على طريقة تصميم المطارات وخدمات المالحة الجوية وتشغيلهما وإدارتهما، ال سيما فيما يخص السعة في المستقبل

 أعمال المستقبل - ٤

نظيم  سيتواصل إعداد سياسات ومواد ارشادية بشأن المراقبة والت٢٠١٠-٢٠٠٨خالل الفترة الثالثية  ١- ٤
االقتصادي وأفضل الممارسات التجارية وتحديد النقاط المرجعية وقياس األداء االقتصادي وتطبيق مبادئ التسعير 

وسيكون هذا األمر حاسما في دعم الدول على ممارسة حسن ادارتها وواجباتها الرقابية بأسلوب مالئم في .  االقتصادي
ويعد تحسين .  التجارية أو التي خضعت للخصخصةات المالحة الجوية وخدمالسياق الحالي الذي يتسم بوجود المطارات 

السياسة والمواد اإلرشادية بهذا الشكل مسألة جوهرية للمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية في أنحاء العالم في 
 في تشغيل  االقتصاديةوالجدوىجهودهم لتلبية مطالب شركات الطيران والمنتفعين اآلخرين بالمجال الجوي لزيادة الكفاءة 

 .نظام البنية األساسية للطيران المدني

تعد العالقات القوية والفعالة بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها عنصرا حاسما لتطوير النقل الجوي في و ٢- ٤
نطاقهما وهناك حاجة إلى تنقيح السياسات والمواد اإلرشادية وتوسيع .  المستقبل، خاصة في أوقات الصعوبات االقتصادية

فيما يتعلق بعملية التشاور بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها بحيث تنظم هذه المشاورات بصورة أكثر تواترا وتصبح 
 .رسمية بشكل أكبر وتعالج كل جوانب العالقة بما فيها األداء االقتصادي لمقدمي الخدمات وجودة الخدمات

بر أمرا جوهريا لتنفيذ النظام العالمي للمالحة الجوية، يعد تطوير السياسات والمواد اإلرشادية بشكل أكو ٣- ٤
أو االقليمي /أي القائمون بالتنظيم على المستوى الوطني و(يكون من شروطه األساسية مشاركة جميع أصحاب المصلحة فيه 

ق تحسين بشكل فعال وفهمهم للنهج التجاري المطلوب وذلك لتحقي) ومقدمو الخدمات وجميع المنتفعين بالمجال الجوي
وسيقدم برنامج عمل المنظمة في مجال إدارة البنية األساسية .   من خالل التعاون االقليمي والعالميالجدوى االقتصادية

أيضا في الوقت ذاته مواد ارشادية ومساعدة عملية لألقاليم واألقاليم الفرعية في أنحاء العالم بغية تيسير تنفيذ النظام العالمي 
  . التوقيت المناسبللمالحة الجوية في
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 الى الطابع التجاري والخصخصة والتوجهات الجديدة في الصناعة التي بالتحولأدت البيئة التي اتسمت و ٤- ٤
تشغّل فيها خدمات المطارات والمالحة الجوية الى ضرورة العمل بنشاط أكثر على نشر وتعميم سياسات االيكاو بشأن 

يكاو باالشتراك مع المجلس الدولي للمطارات دورات تدريب عن رسوم وبغية تحقيق ذلك أطلقت اال. رسوم االنتفاع
ويجري التفكير حاليا في دورات أخرى قد تشمل التعاون مع منظمات دولية . المطارات على أساس استرداد التكاليف

 .أخرى

 الجوية، في البيئة التنظيمية الراهنة، ال سيما مع مراعاة الطبيعة المحددة للمطارات وخدمات المالحة ٥- ٤
ستكون هناك حاجة إلى متابعة تطور أوضاعها المالية وأثرها الواقع على رسوم االنتفاع بما يضمن وجود توازن مالئم بين 

 .مصالح كل األطراف المعنية

وضع :  يمكن أن تشمل المجاالت األخرى التي تستلزم عمال جوهريا خالل الفترة الثالثية المقبلة ما يليو ٦- ٤
ثر شموال لتوزيع التكاليف واسترداد تكاليف تدابير األمن ونظم فرض الرسوم في المطارات وخدمات مواد ارشادية أك
 .المالحة الجوية

ستعم الفائدة من مناقشة عدد من المواضيع المذكورة أعاله في مؤتمر عالمي بشأن اقتصاديات خدمات و ٧- ٤
 أحد األهداف الرئيسية لهذا االجتماع وضع األساس وسيكون.  ٢٠٠٨المطارات والمالحة الجوية المقرر عقده في سبتمبر 

ويتمتع .  لمسائل اقتصادية ومسائل مؤسسية أخرى إليجاد تعاون قوي بين أصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع الطيران
 الجوية هي هذا األمر بأهمية خاصة نظرا ألن عوائق تنفيذ مفهوم إدارة الحركة الجوية في المستقبل والنظام العالمي للمالحة

 .ذات طبيعة مؤسسية أكثر منها فنية أو تشغيلية

  — انتهى —


