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 اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة

  مجلس االیكاو) (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي
لرئیسیة التي اضطلعت بها االیكاو منذ آخر دورة للجمعیة العمومیة لمساعدة تتضمن هذه الورقة تقریرا عن األنشطة ا

الدول على تشغیل المطارات وتقدیم خدمات المالحة الجویة بطریقة تتسم بالكفاءة وفعالیة التكلفة. وتعرض أیضا لمحة 
خطة عمل المنظمة لفترة  عن التطورات ذات الصلة بإدارة واقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة، فضال عن

وتعكس خطة العمل التوصیات التي اعتمدها المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي المنعقد في  .السنوات الثالث المقبلة
  والتي أقرها مجلس االیكاو الحقا. ٢٢/٣/٢٠١٣إلى  ١٨من  مونتریال
  یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: االجراء:

  ات الرئیسیة واألعمال التي اضطلعت بها االیكاو المقدمة في هذا التقریر؛استعراض التطور   ) أ
وخدمات المالحة  وتجهیزاتخطة المنظمة لألعمال المقبلة في مجال اقتصادیات وٕادارة المطارات  المصادقة على  ) ب

 ؛٤الجویة والهیاكل األساسیة ذات الصلة، على النحو المبین في الفقرة 
 .٢٠- ٣٧قرار الجمعیة العمومیة  ثاردة في هذه الورقة لتحدیالنظر في المعلومات الو   ) ج

األهداف 
 االستراتیجیة:

حمایة  —سوف یوفر اإلجراء المقترح في هذه الورقة دعما اضافیا لتحقیق الهدف االستراتیجي (ج) 
 .البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي

ها في هذه الورقة رهنا بتوافر الموارد في میزانیة البرنامج سیتم االضطالع باألنشطة المنصوص علی اآلثار المالیة:
 و/أو من االسهامات خارج المیزانیة. ٢٠١٦-٢٠١٤العادي للفترة 

  (ATConf/6) ، نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويA38-WP/56 المراجع:
A38-WP/55 ، الجويالبیان الموحد بشأن سیاسات اإلیكاو المستمرة في مجال النقل  
Doc 10009  ،تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  
Doc 10008تقریر اللجنة االقتصادیة للدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة ،  

Doc 9980، دلیل الخصخصة في توفیر المطارات وخدمات المالحة الجویة  
Doc 9958  ،٢٠١٠أكتوبر  ٨(في  عمومیةالقرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة ال(  
Doc 9908 ،تقریر مؤتمر اقتصادات المطارات وخدمات المالحة الجویة  
Doc 9562  ،دلیل اقتصادیات المطار  
Doc 9161،  دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة  
Doc 9082 ، ةسیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوی  
Doc 7100،  ات وخدمات المالحة الجویةرسوم المطار 
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  الخلفیة  - ١
 تتمحور أنشطة االیكاو في مجال اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة حول األهداف التالیة: ١- ١

من اتفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو) وتطبیق ما توصي به  ١٥رصد االمتثال للمادة   )أ 
رداد التكالیف لصالح المطارات وخدمات المالحة االیكاو من سیاسات وممارسات في مجال است

 الجویة.

رصد الوضع المالي للمطارات وخدمات المالحة الجویة وآثار الرسوم ذات الصلة على المنتفعین،   )ب 
 وٕاعداد تقاریر بهذا الشأن.

 رشادیة ذات الصلةاد األدلة وغیر ذلك من المواد اإلإعداد وتحدیث سیاسات االیكاو بشأن الرسوم وٕاعد  )ج 
 عن اقتصادیات وٕادارة المطارات وخدمات المالحة الجویة.

 إسداء المشورة وٕاعداد التوجیهات بشأن استرداد التكالیف والترتیبات المالیة والتنظیمیة بالنسبة لخدمات  )د 
مرافق المالحة الجویة المتعددة الجنسیات وكذا بشأن وسائل معالجة مسألة مراقبة السالمة والحد من و 

 في مجال المالحة الجویة.أوجه القصور 

توفیر الدعم الفني داخل االیكاو وخارجها في قضایا تتصل بإدارة المطارات وخدمات المالحة الجویة   )ه 
 وغیر ذلك من الجوانب االقتصادیة والمالیة  ذات الصلة من الخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویة.

السنوات الثالث الماضیة في هذا المجال.  هذه الورقة المسائل التي نظر فیها المجلس خالل فترة تعرضو  ٢- ١
. وتجدر ٢٠١٦- ٢٠١٤یتعین معالجتها ضمن األنشطة المخططة للفترة سالتي و  المتوقعة القضایا الرئیسیةإلى أیضا  تشیرو 

 الطیران.تمویل الهیاكل األساسیة للطیران ونظم  بعنوان A38-WP/xxاإلشارة إلى ان المجاالت المتعلقة بالتمویل تعالجها الورقة 

 الصناعة واالتجاهات التنظیمیة  - ٢

في المائة من  ٧,٦، مثلت رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة استنادًا إلى آخر المعلومات المتاحة ١- ٢
. وتحدیدا، مثلت رسوم الهبوط وما یقترن به من ٢٠١٠في عام  إجمالي النفقات التشغیلیة لشركات الطیران التي ُأخذت كعینات

في المائة على التوالي. وعالوة على ذلك، تختلف نسبة  ٣,٤في المائة و ٤,٢رات ورسوم خدمات المالحة الجویة لمطالرسوم 
بین أقالیم العالم وبین شركات الطیران التي تقدم فقط أو  إلى حد كبیر تكالیف اإلجمالیة لشركات الطیرانرسوم االنتفاع من ال

في المائة) وكذا بین  ١٢و ٨المائة كمتوسط) وشركات الطیران الدولیة (ما بین في  ٥و ٤بشكل رئیسي خدمات محلیة (ما بین 
في المائة أحیانا بالنسبة لهذه الفئة). ویتبین من فحص الفترة  ٢٨الدولیة والناقلین منخفضي التكلفة (حتى  اتشركات الشبك

كن تفسیر ذلك بعوامل قد یكون . ویم٢٠١٠و ٢٠٠٦كانت أقل مقارنة مع  ٢٠٠٨أن حصة الرسوم في عام  ٢٠١٠-٢٠٠٦
، فقد شهدت تلك السنة زیادة كبیرة في حصة مصاریف الوقود من ٢٠٠٨في أسعار الوقود في عام  الضخمةمنها الزیادة 

جمالي النفقات التشغیلیة لشركات الطیران مما أدى إلى تراجع حصة التكالیف األخرى، بما فیها رسوم المطارات وخدمات إ
 في تلك الفترة. المالحة الجویة 

، دراسة استقصائیة ثانیة لمتابعة الحالة فیما ٢٠١٢ومن الناحیة التنظیمیة، أجرت األمانة العامة، في عام  ٢- ٢
في  مونتریالات المطارات وخدمات المالحة الجویة (المنعقد في ییخص تنفیذ التوصیات الصادرة عن مؤتمر اقتصاد

في  ٨٦دولة عضوا في اإلیكاو، وهي تمثل  ٧٩الستقصائیة، تم جمع البیانات من . وفیما یتعلق بهذه الدراسة ا)٢٠٠٨  سبتمبر
وتمثلت النتائج  حول العالم.المنتظمة عدد الرحالت المغادرة للحركة الجویة التجاریة  من حیثالمائة من تغطیة النقل الجوي 
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من الدول التي شملتها العینة بممارسة اإلشراف  في المائة ٦٠أ) قام حوالي (الرئیسیة لتلك الدراسة االستقصائیة فیما یلي: 
ب) كان االمتثال لسیاسات االیكاو بشأن الرسوم في نفس (االقتصادي على المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة. 

في المائة من الدول التي شملتها العینة إلى استشارة المنتفعین على مستوى  ٥٨ج) بینما عمد (المستوى من التنفیذ تقریبا. 
د) (في المائة.  ٤٨مقدمي خدمات المالحة الجویة، لما تبلغ نسبة الدول التي استشارت المنتفعین على مستوى المطارات سوى 

ة المبادئ الرئیسیة األربعة لفرض الرسوم وهي عدم التمییز، في المائة تقریبا من الدول التي شملتها العین ٥٠اعتمدت نسبة 
ومدى صلة التكلفة والشفافیة والتشاور مع المنتفعین عند وضع التشریعات أو اللوائح أو السیاسات الوطنیة، في حین عمدت 

ء االقتصادي هي التوصیة ه) التوصیة الخاصة باألدا(نسبة أقل إلى إدراج تلك المبادئ في اتفاقات خدمات المالحة الجویة. 
األقل تنفیذا من بین توصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة. فقد بلغت نسبة الدول 

مقدمي خدمات المالحة الجویة أقل و المطارات  من جانبوالتي حرصت على إقامة نظم إلدارة األداء وتطبیقها  بالعینة المشتركة
 في المائة. ٥٠من 

 التي أنجزتها االیكاو األعمال - ٣

 السیاسات المحدثة بشأن الرسوم واألدلة االقتصادیة ١- ٣

في  (Doc 9082)سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة صدرت الطبعة التاسعة من  ١- ١- ٣
ر الطبعة ، بینما ستصد٢٠١٣في مارس  (Doc 9562)الطبعة الثالثة دلیل اقتصادیات المطارات، . وصدر ٢٠١٢نوفمبر 

بجمیع اللغات. وساهم  ٢٠١٣، في النصف الثاني من عام (Doc 9161) دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویةالخامسة من 
في  مونتریالخالل اجتماعهما الرابع المشترك في  فریق خبراء خدمات المالحة الجویةفریق خبراء اقتصادیات المطارات و 

 ة السیاسات والدلیلین االقتصادیین.في تنقیح وتحدیث وثیق ٢٠١١فبرایر 

 والخصخصة إضفاء الطابع التجاري على النشاطاتمواد إرشادیة جدیدة بشأن  ٢- ٣

في أغسطس  ،(Doc 9980)دلیل الخصخصة في توفیر المطارات وخدمات المالحة الجویة نشرت االیكاو  ١- ٢- ٣
ة بشأن ملكیة المطارات ومقدمي خدمات . ویستجیب هذا الدلیل لما أعربت عنه الدول من حاجة إلى مواد إرشادی٢٠١٢

المالحة الجویة والسیطرة علیهم وذلك بالنظر إلى التطورات التي حدثت منذ العقد الماضي. وتقدم هذه الوثیقة معلومات عن 
یل التطورات التي تشهدها ملكیة وٕادارة المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة في مختلف أرجاء العالم. ویتضمن هذا الدل

وعملیات تحلیل لمختلف الخیارات المتاحة واالنعكاسات المحتملة لعملیة الخصخصة. وتراعي اإلرشادات الواردة  ریفاأیضا تع
في الدلیل طائفة واسعة من الظروف التي یواجهها مشغلو المطارات ومقدمو خدمات المالحة الجویة وتسترعي انتباه الدول إلى 

 شأن السیاسة العامة وتتصل بالتدابیر التنظیمیة لضمان توافر الضمانات المناسبة.وثائق أخرى أصدرتها االیكاو ب

واصلت األمانة العامة كذلك تحدیث معلومات محددة عن خصخصة المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة و  ٢- ٢- ٣
وممارسة اإلشراف االقتصادي وخصخصة المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة  إضفاء الطابع التجاريدراسات حالة بشأن  (في 

. وتشكل هذه الدراسات أداة مفیدة للدول ومقرري السیاسات ومحللي السیاسة العامة وممتهني العمل في قطاع النقل الجوي. وهذه علیها)
 .http://www.icao.int/sustainability/pages/Eap_ER_Databases_CaseStudies_ANSPs.aspx الدراسة متاحة على اإلنترنت

لمطارات ومقدمي خدمات ل للطابع التجاريوتعكس بصفة خاصة تجارب الدول في كل مناطق العالم وتتضمن نماذج مختلفة 
 المالحة الجویة واإلشراف االقتصادي علیها.

استجابة لتوصیات مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة الذي و دولة أفریقیة،  ٥٣ب ونزوال عند طل ٣- ٢- ٣
في دراسات الحالة أمثلة عن إدارة وعملیات مطارات غیر مجدیة اقتصادیا. وستجرى دراسة أشمل  تدرج، أُ ٢٠٠٨انعقد في عام 

ضروریة  ولكنها ل المطارات غیر المجدیة اقتصادیارة وتشغیبمشاركة جمیع أصحاب المصلحة بغرض وضع مواد إرشادیة بشأن إدا
 االقتصادیة .و  راض االجتماعیةباعتبارها جزءا ال یتجزأ من شبكة النقل الجوي، والسیما ألغراض السالمة أو األمن أو األغ

http://www.icao.int/sustainability/pages/Eap_ER_Databases_CaseStudies_ANSPs.aspx
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 دورات تدریبیة في مجال رسوم المطارات  ٣- ٣

شأن الرسوم، عمدت االیكاو، بالتعاون مع المجلس سعیا إلى التعریف والتوعیة على نطاق واسع بالسیاسات ب ١- ٣- ٣
الدولي للمطارات، إلى تنظیم دورات تدریبیة على الممارسات والسیاسات الدولیة المتعلقة بفرض الرسوم على المطارات. وتندرج 

الدولي للمطارات.  المشترك بین االیكاو والمجلس (AMPAP)هذه الدورة التدریبیة ضمن برنامج اعتماد ممتهني إدارة المطارات 
وواحدة في عام  ٢٠١٢، وأخریان في عام ٢٠١١(ثالث في عام  ٢٠١٣-٢٠١١وقد نظمت ست من هذه الدورات خالل الفترة 

مشاركین من  ٣٠٣. وشارك في تلك الدورات التدریبیة حتى اآلن ٢٠١٣). ویعتزم تنظیم دورتین أخریین في أواخر عام ٢٠١٣
 دولة. ٩٥

 األعمال المقبلة  - ٤

المنظمة للعمل في مجال اقتصادیات المطار وخدمات المالحة الجویة على النحو الموضح أدناه، بغیة طط تخ ١- ٤
األهداف االستراتیجیة، مع مراعاة األهداف االستراتیجیة المقترحة التي أقّرها المجلس وتنفیذ توصیات  بلوغ تقدم فيالإحراز 

 تي أقّرها المجلس.الو المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي ذات الصلة 

ومقدمي  لتأمین التوعیة والتعریف بموادها اإلرشادیة المتعلقة بإدارة المطارات لالزمةاتتخذ االیكاو التدابیر سو  ٢- ٤
خدمات المالحة الجویة وملكیتها والسیطرة علیها وتدبیرها وتكفل استمرار صالحیتها وصلتها بالعصر واستجابتها للحاالت 

 المتغیرة.

 المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة على ضفاء الطابع التجاريإیكاو التغییرات في اال سترصدو  ٣- ٤
، وجمع المعلومات من الدول حول مدى تنفیذها للسیاسات بشأن الرسوم على المطارات وخدمات المالحة الجویة، تهاوخصخص

 وتحدیثها بانتظام. (Doc 9082)ونشر هذه المعلومات في إضافات إلى الوثیقة 

زیادة الوعي والتعریف بسیاساتها الخاصة بالرسوم واالمتثال لها على أوسع نطاق سعیا إلى تحقیق هدف و  ٤- ٤
تنفیذ تلك السیاسات من ممكن، ستواصل االیكاو عقد ندوات إقلیمیة على أساس استرداد التكلفة من أجل نشر المعلومات عن 

 .ةتجاری بصورةجانب الدول وعرض دورات تدریبیة في مجال رسوم المطارات 

 –ى ــانته –


