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 الدورة الثامنة والثالثون -الجمعیة العمومیة 

  اللجنة االقتصادیة
 اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة :٤٢البند رقم 

  األساسیة للطیران ومهام الرقابة البنىتمویل 

  االیكاو)(ورقة مقدمة من مجلس 

  الموجز التنفیذي
المـؤتمر الثـاني عشـر للمالحـة الجویـة الـذي ُعقـد  بنتـائجتتضمن هذه الورقة تقریرا عـن المسـائل االقتصـادیة والمالیـة المتعلقـة 

البنــى ، وهــي تركــز علــى الصــعوبات التــي تنطــوي علیهــا مســألة تمویــل ٣٠/١١/٢٠١٢إلــى  ١٩فــي الفتــرة مــن  لیامــونترفــي 
. وقد تم التطرق إلى هذه المسائل في المؤتمر العالمي السـادس النقل الجوي منظومةومهام الرقابة وتمویل األساسیة للطیران 

. وعلـى أسـاس التوصـیات التـي اعتمـدها المـؤتمر العـالمي ٢٢/٣/٢٠١٣إلـى  ١٨مـن  مونتری"الللنقل الجوي الـذي عقـد فـي 
  مل االیكاو بشأن هذه المسائل في الفترة الثالثیة القادمة.ع ةالسادس، تعرض هذه الورقة أیضا خط

  اتخاذ اإلجراءات التالیة: الجمعیة العمومیة مدعّوة إلى اإلجراء:
  المعروضة في هذا التقریر؛و  بها أعمال اإلیكاو ذات الصلةاستعراض التطورات الرئیسیة و   أ)

  ؛٤في مجال التمویل على النحو المعروض في الفقرة  العمل المستقبلیة للمنظمةالمصادقة على خطة   ب)
 .٢٠-٣٧قرار الجمعیة العمومیة  ثالنظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدی  ج)

األهداف 
 اإلستراتیجیة:

 حمایة البیئة وتنمیة النقل الجوي المستدامة. —ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي (ج) 

اآلثار 
 المالیة:

-٢٠١٤یتوّقف تنفیذ األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة على توافر الموارد في المیزانیة البرنامجیة للفترة 
 و/أو توافر المساهمات من خارج المیزانیة.  ٢٠١٦

  البیان الموحد بشأن سیاسات اإلیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، A38-WP/55 المراجع:
A38-WP/56 ، المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوينتائج (ATConf/6)  
Doc 10009  ،تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  
Doc 10008 ،تقریر اللجنة االقتصادیة للدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة  
Doc 10007تقریر المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة ، 
Doc 9958،   ٢٠١٠أكتوبر  ٨(في  المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیةالقرارات الساریة(  
Doc 9734،  دلیل مراقبة السالمة الجویة  
Doc 9562 ، دلیل اقتصادیات المطار  
Doc 9161،  دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة  
Doc 9082 ، ةسیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوی  
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  مقّدمةال - ١
األساسیة، بما في ذلك الجیل الجدید  البنىسیاسات االیكاو وٕارشاداتها الساریة یمكن تطبیقها على تمویل إن  ١- ١

من نظم المالحة الجویة، وأیضا على تمویل مهام السالمة واألمن والمراقبة االقتصادیة. بید أّنه قد طرأت جملة من المستجدات 
في نوفمبر  مونتریالها المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة، الذي ُعقد في بشأن تمویل منظومة النقل الجوي التي تطرق إلی

 . ٢٠١٣في مارس  مونتریالوالمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الذي عقد في  ٢٠١٢
وتتضمن هذه الورقة تقریرا عن التوصیات الصادرة عن المؤتمرین فیما یتعلق بهذه المسائل، وهي تعرض  ٢- ١

 .٢٠١٦- ٢٠١٤الشأن بالنسبة للفترة  اهذخطة عمل المنظمة ب

 األموال والتمویل تعبئةب المتعلقة مسائلال - ٢
أوصى المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة بإحالة استنتاجاته المتعلقة بالجوانب االقتصادیة والمالیة  ١- ٢

منظومة للى المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي من أجل إیجاد حلول إواالجتماعیة لحزم التحسینات في منظومة الطیران 
آمنًة ومستدامة. وعند تناول التحدیات المتعلقة بتكامل النظم وتحقیق تشغیلها البیني واتساقها، بحیث تكون لمالحة الجویة ا

شر بأن تضع االیكاو، وفق نهج شامل طیران المدني الدولي، أوصى المؤتمر الثاني عفي التوحید األجواء"  خدمًة لمفهوم "
تشمل تحدید  بحیثللنظم واألداء، خطًة إلعداد القواعد والتوصیات الدولیة الخاصة بحزم التحسینات في منظومة الطیران 

 فیما بین مختلف الحزم والوحدات.  عامةأولویات 
ثاني عشر، نظر المؤتمر العالمي وفیما یتعلق باآلثار االقتصادیة والمالیة المترتبة عن توصیات المؤتمر ال ٢- ٢

 األموال والتمویل، وذلك على نحو ما هو مبیٌَّن في األجزاء الواردة أدناه.تعبئة السادس للنقل الجوي في بندین فرعیین بشأن 
 األساسیة  البنىتمویل  ٣- ٢
یة على لمطارات والمالحة الجو ل األساسیة البنىثبت في العقد الماضي أّن القطاع الخاص ضروري لتطویر  ١- ٣- ٢

الصعید العالمي، وأّن إحكام اإلدارة وقیاس األداء قد أسهما في تحسین النتائج. وخُلص المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي 
، ومواد المنظمة ا الحدیثة)، بصیغتهDoc 9082إلى أّن سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة (الوثیقة 

) یمكن االستمرار في تطبیقها على تمویل Doc 9161في دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة (الوثیقة اإلرشادیة الواردة 
األساسیة للنقل الجوي. وتستطیع خدمات المطارات وخدمات المالحة الجویة أن تحّقق إیرادات كافیة تفوق جمیع تكالیف  البنى

أساسیة  بنيمعقوال على األصول المالیة یكفل التمویل الكافي لالستثمار في التشغیل المباشرة وغیر المباشرة، فتوفر بذلك عائدا 
 علمًا بأنه یمكنجدیدة أو محّسنة. وفي هذه المرحلة، ال بد من مراعاة قدرة الدول والدوائر المعنیة على تقدیم المساهمات، 

تسترد مبلغا أقل مما تحملته من تكالیف باعتبار ما سیعود علیها من منافع  أنلدولة أو السلطة المسؤولة عن فرض الرسوم ل
 وطنیة. محلیة أو إقلیمیة أو

 تمویل مهام المراقبة ٤- ٢
تذكیر للدول بأّنها، عند النظر في إضفاء الطابع التجاري  على وجه الخصوص Doc 9082یرد في الوثیقة  ١- ٤- ٢

ة في نهایة المطاف عن یة أو خصخصتها، ستكون هي المسؤولة الجو على المطارات وعلى الجهات المقدمة لخدمات المالح
السالمة واألمن وعن اإلشراف االقتصادي على هذه الكیانات. وعالوة على ذلك، یمكن إدراج التكالیف المرتبطة مباشرة بمهام 

كلفة مقّدمي خدمات المالحة ت وعاءمراقبة المطارات وخدمات المالحة الجویة (السالمة واألمن والمراقبة االقتصادیة) في 
الجویة، وهذا أمر متروك لتقدیر الدولة. أما بالنسبة للمراقبة االقتصادیة على هؤالء، فإّنه ینبغي التقید بسیاسات محددة فیما 

لى أّن یتعلق بالتشاور مع المنتفعین واألداء االقتصادي وأساس التكالیف المعتمد في فرض الرسوم. وقد أعاد المؤتمر الـتأكید ع
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مهام المراقبة هي من مسؤولیات الدولة، لكنه سّلم بأّن استخدام التمویل الحكومي ال یكون دائما ممكنا أو عملیا بالنسبة لبعض 
الدول ذات الموارد المالیة المحدودة. وخُلص المؤتمر العالمي السادس أیضا إلى أّن إرشادات اإلیكاو بشأن تمویل مهام المراقبة 

، وٕالى  أّنه ینغي تحدیثها لكي تستخدمها الدول بحسب صالحةوعلى مقدمي خدمات المالحة الجویة ما تزال  على المطارات
 حاجتها.

 تمویل عملیة تحدیث منظومة الطیران ٥- ٢
الستثمارات التي ینبغي ل كبیرال الحجمتتمثل الصعوبات االقتصادیة المتعلقة بتحدیث إدارة الحركة الجویة في  ١- ٥- ٢

منیة طویلة. والكثیر من هذه االستثمارات یقع على عاتق المنتفعین بالمجال الجوي ألّن أعمالهم تعتمد على فترة ز  تأمینها
خدمات المطارات والمالحة الجویة. وتجدر  يبالمجال الجوي ومقدم یقوم بها غیرهم من المنتفعینمباشرة على االستثمارات التي 

ضل المعدات" الذي هو عبارة عن إجراء ُتمنح األولویة بموجبه فالخدمات ألبمبدأ " أفضل  ذأخاإلشارة إلى أّن بعض الدول قد 
للطائرات المجهزة بمختلف القدرات على إدارة الحركة الجویة. بید أّن مشغلي الطائرات ذكروا أّنه لیس بوسعهم تحمل كل 

القیادة نظرا لعدم االقتناع الكامل بما جاء التكالیف، ولم یكن هناك تحّمس لمسألة االستثمار في التكنولوجیات الالزمة لمقصورة 
في دراسة نسبة التكالیف إلى العوائد. وفي مواجهة هذه الصعوبات التمویلیة، قامت الدول باستطالع جملة من الحلول الجدیدة. 

ر تركیب معدات وقد أذنت الوالیات المتحدة، على سبیل المثال، بإقامة شراكة بین القطاعین العام والخاص من شأنها أن تیسّ 
لطیران العام والطیران التجاري. هذا، ویتطلب األمر أیضا وضع المزید بالنسبة ل )NextGen(الجیل الجدید لنظم النقل الجوي 

ضمان تنفیذ حزم التحسینات في أوانها وبشكل مراَقب، وكذلك من أجل تغییر السلوك من مبدأ الترقب  من أجلمن الحوافز 
 لمبادرة واالستباق.واالنتظار إلى مبدأ ا

 ومنظومات النقل الجوي البنى األساسیةأعمال االیكاو الحالیة فیما یتعلق بتمویل  - ٣
 األساسیة  البنىتمویل  ١- ٣

) وفي الوثیقة  Doc 9562وأیضا في دلیل اقتصادیات المطارات (الوثیقة Doc 9082یمكن االطالع في الوثیقة  ١- ١- ٣
Doc 9161  البنى على تفاصیل السیاسات والمواد اإلرشادیة ذات األهمیة الخاصة بالنسبة للنظر في المسائل المتعلقة بتمویل
لنقل الجوي. فهذه الوثائق تتطرق بصفة خاصة إلى  المسائل المتصلة بتحدید تكالیف رسوم المطارات وخدمات ل األساسیة

یل التي یتعین النظر فیها عند الشروع في تنفیذ مشروع من مشاریع االستثمار المالحة الجویة، وهي تتناول مختلف جوانب التمو 
وخدمات المطارات والمالحة الجویة. وفیما یتعلق بالنظام العالمي للمالحة  تجهیزاتالتي تلزم لتحسین  األساسیة البنىفي 

الالزمة الستحداث نظم أكثر تطّورا.  افیةاإلضقتة بشأن توزیع التكالیف ؤ اعیة، اعتمد المجلس سیاسة عامة مباألقمار الصن
في نفس الوقت، ال ینبغي مطالبة  ین دفع نصیبهم من التكالیف، ولكنوكمبدأ  عام، قد یشترط مقدمو الخدمات على المنتفع

 صالحةة تنسب إلیه. وفي هذا السیاق، تظل سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادی الالطیران المدني الدولي بتغطیة التكالیف التي 
لنقل الجوي من خالل رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة والتمویل المسبق للمشاریع ل البنى األساسیةفي مجال تمویل 

 لمالحة باألقمار الصناعیة.لیع تكالیف خدمات النظم العالمیة وتوز 
 التمویل الٌمستدام للمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة ٢- ٣
، قّرر المجلس ٢٠١١في اكتوبر  مونتریالات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، المعقودة في فیما یتعلق بندوة المنظم ١- ٢- ٣

أنه ینبغي، بالتشاور مع الدول والقطاع، وضع المزید من اإلرشادات بشأن التمویل المستدام  ١٩٥في الجلسة الرابعة من دورته 
 لهذه المنظمات. 

وقام فریق دراسة مخصص تابع لألمانة العامة بتنقیح الفصل الخامس من الجزء (ب) من دلیل مراقبة السالمة  ٢- ٢- ٣
بصورة خاصة في هذا التنقیح مسألة  روعیت. وقد إنشاء وٕادارة منظمة إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة -)Doc 9734(الوثیقة 
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لنقل الجوي. ثم ُوضعت هذه ل البنى األساسیةشادیة الساریة بشأن تمویل مواءمة هیكل هذا الفصل مع السیاسات والمواد اإلر 
بعد أن ُأدرجت فیها التعلیقات الواردة من المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  ٢٠١٢المواد اإلرشادیة في صیغتها النهائیة في أكتوبر 

صادیات خدمات المالحة الجویة. وسیتم إدراج السالمة والمنظمات الدولیة وفریق خبراء اقتصادیات المطارات وفریق خبراء اقت
، ثم سُتعمَّم الحقا على الدول وعلى المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة بعد إجراء Doc 9734هذه المواد اإلرشادیة في الوثیقة 

 التغییرات التحریریة. 
، تم وضع DOC 9082 وثیقةالرسوم المنصوص علیها في الومثلما ُذكر آنفا وبناء على سیاسات االیكاو بشأن  ٣- ٢- ٣

إرشادات إضافیة بشأن تمویل مهمة  مراقبة السالمة على الصعید اإلقلیمي من خالل الرسوم المفروضة على المنتفعین. بید أّنه 
سیاسات  تطویرواإلقلیمي، الُمضي في  الوطنيینبغي، في ضوء التحدیات المرتبطة بتمویل مهام المراقبة على المستویین 

 رشاداتها بهذا الشأن.االیكاو وإ 
 األعمال في المستقبل - ٤

النقل الجوي على  شبكةلطیران ومهام المراقبة وتمویل األساسیة ل البنىتخطط المنظمة للعمل في مجال تمویل  ١- ٤
 األهداف االستراتیجیة، مع مراعاة األهداف االستراتیجیة المقترحة التي أقّرهاتحقیق تقدم في ال من أجلالنحو الموضح أدناه، 

 المجلس وتنفیذ توصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي ذات الصلة التي أقّرها المجلس.

وبالتعاون مع الدول والمنظمات الدولیة والقطاع، ستشكل االیكاو فریق عمل متعدد التخصصات للنظر في  ٢- ٤
ي تقدیم الخدمات، لجني منافع مبّكرة من الصعوبات المرتبطة بوضع الحوافز التشغیلیة واالقتصادیة الالزمة، مثل األولویة ف

التكنولوجیات واإلجراءات الجدیدة، وذلك على نحو ما هو مبیَّن في وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران، ومن أجل 
جات تحقیق  التحسینات التشغیلیة مع بلوغ الحد األقصى للسالمة والسعة والكفاءة في المنظومة الشاملة، مع مراعاة االحتیا

 .المحددة التي ُأعرب عنها في المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة
وستتخذ االیكاو التدابیر الالزمة لضمان الوعي والمعرفة على نطاق واسع بسیاسات المنظمة وموادها  ٣- ٤

 صالحةوالمواد  التدابیر، مع الحرص على أن تظل هذه ومهام المراقبة األساسیة البنىاإلرشادیة وبسائر المواد المتصلة بتمویل 
للنقل الجوي، على أن تستجیب في اآلن ذاته لتوصیات المؤتمر العالمي  ورات ومستجیبة لألوضاع المتغّیرةومواكبة للتط

 الجمعیة العمومیة. هتقرّ السادس للنقل الجوي المتصلة بمسائل التمویل، على النحو الذي 
وضع المواد اإلرشادیة المتعلقة بالتمویل المستدام لمهام مراقبة السالمة واألمن على  على االیكاو عكفوست ٤- ٤

وستستكشف ، مع العمل في الوقت نفسه على رصد الوضع فیما یتعلق بتمویل الرقابة االقتصادیة. واإلقلیميالوطني المستوى 
، مراعیة في ذلك مختلف األوضاع التي تواجهها Doc 9082أحكام الوثیقة اإلیكاو كذلك إمكانات إنشاء آلیات جدیدة تتسق مع 

 واإلقلیمي. الوطني التمویل المستدام لمهام الرقابة على المستویین  ضمانالدول، بهدف 
 

  –انتهى  –


