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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي 
  االجتماع السادس

   ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت

  من جدول األعمال ٧-٢البند رقم 
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  اللوائح ذي الصلة تنظیمالرئیسیة وٕاطار  القضایابحث   جدول األعمال:من  ٢البند 
  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  :٧-٢

مالحظة: نظر المؤتمر في هذا البند من جدول األعمال في ثالثة أجزاء: أ) تحدیث منظومة الطیران وب) تمویل مهام المراقبة 
  وج) إدارة الهیكل.

  منظومة الطیران  تحدیث  أ)

  الوثائق  ١- ٧- ٢

 WP/19 and WP/21أ) من جدول األعمال باالستناد إلى ورقات العمل التالیة:  ٧- ٢نظر المؤتمر في البند   ١-١- ٧- ٢
والدول األعضاء األخرى في اللجنة  ودوله األعضاء (مقدمة من آیرلندا، نیابة عن االتحاد األوروبي WP/52(األمانة العامة) و

(المجلس الدولي  WP/88(الدول األعضاء في اللجنة األفریقیة للطیران المدني) و WP/101یة للطیران المدني) واألوروب
  (المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة واتحاد النقل الجوي الدولي). WP/74للمطارات) و

  المناقشة  ٢- ٧- ٢

بشأن تحدیث منظومة الطیران. ورأى المؤتمر أن سیاسات لورقتي عمل األمانة العامة  كان ثمة تأیید عام  ١-٢- ٧- ٢
االیكاو وٕارشاداتها الحالیة بشأن الرسوم ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمویل المطارات وخدمات المالحة 

وضع المزید من اإلرشادات بصدد تمویل حزم  الجویة عن طریق رسوم االنتفاع. وكان من رأي العدید من الدول أنه ینبغي
التحسینات في منظومة الطیران. وأعربت دول أخرى عن رأیها أنه ال توجد حاجة لوضع مزید من اإلرشادات إذ ُیرى أنه من 

وفضال عن ذلك، جرى  السابق ألوانه ومن المتكرر في الوقت ذاته وضع دلیل جدید بشأن تمویل منظومة النقل الجوي.
راب عن أن وضع دلیل جدید بقصد استكمال المواد اإلرشادیة القائمة من المحتمل أن تكون نتائجه عكسیة وأن یعوق اإلع

  جهود االیكاو لتعزیز استخدام مبادئ التمویل الرئیسیة التي تتضمنها اإلرشادات الحالیة.
لتكلفة للغایة، وأنه ستكون ثمة حاجة لوحظ أن منظومة المالحة الجویة المستقبلیة ستكون متشعبة وباهظة ا  ٢-٢- ٧- ٢

لوضع آلیات تمویل جدیدة. وجرى اإلعراب عن التأیید للعمل الذي سیتم االضطالع به بشأن نظم الحوافز االقتصادیة ومفهومي 
ة. "أفضل الخدمات ألفضل المعدات" و"أفضل الخدمات لألكفأ" والنهوج القائمة على األداء من منظور من البوابة إلى البواب

جدیدة لمعالجة مثل هذه المسائل، في حین رأت دول أخرى  إرشادیةوكان من رأي بعض الدول أنه ینبغي أن تضع االیكاو مواد 
سیاسات االیكاو بشأن رسوم أنه ینبغي أن یتم أوال تقییم مدى مالءمة المواد اإلرشادیة المحدثة من أمد قریب والواردة في 

دلیل اقتصادیات خدمات ) وفي الطبعة الخامسة التي ستصدر من Doc 9082(الوثیقة  ةالمطارات وخدمات المالحة الجوی
  ).Doc 9161(الوثیقة  المالحة الجویة

كان ثمة توافق آراء بشأن الحاجة إلنشاء فریق عمل متعدد التخصصات یتألف من االیكاو وممثلي الدول   ٣-٢- ٧- ٢
نظر في هذه المسائل. واقترح أنه یمكن أن یسعى فریق العمل في البدایة وجمیع األطراف المهتمة األخرى بغیة المزید من ال

لتحدید البارامترات والتعاریف، مثال، لسیاسات أولویة الخدمة والتحقق من فعالیة هذه السیاسات. ویمكن بعد ذلك أن ینظر فریق 
فیة التعبیر عنها في سیاسات االیكاو الحالیة العمل في الكیفیة التي قد تطبق بها السیاسات على صعید الممارسة و، أخیرا، كی
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والمواد اإلرشادیة األخرى. ویمكن أن یقدم فریق العمل نتائجه إلى فریق خبراء اقتصادیات المطارات وفریق خبراء اقتصادیات 

لعمل. وجرت خدمات المالحة الجویة لتقریر ما إذا كان یمكن وكیف یمكن تعدیل اإلرشادات الحالیة لتضمینها نتائج فریق ا
  أخیرا مالحظة أنه من الضروري تقریر ما إذا كانت مثل هذه الممارسات متوافقة مع سیاسیة االیكاو بشأن عدم التمییز.

  ستنتاجاتاال  ٣- ٧- ٢

على ضوء الوثائق التي تم بحثها، وعقب المناقشة التي دارت بشأن تحدیث منظومة الطیران، خلص المؤتمر   ١-٣- ٧- ٢
  إلى ما یلي:

اسات وٕارشادات االیكاو بشأن تمویل الهیكل األساسي للنقل الجوي عن طریق رسوم المطارات سی  أ)
وخدمات المالحة الجویة وعن طریق التمویل المسبق للمشروعات وعن طریق تخصیص تكالیف النظام 

  حة باألقمار الصناعیة تظل صائبة؛العالمي للمال
لجوي تقییم مالءمة سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة ینبغي أن یتم في سیاق تحدیث منظومة النقل ا  ب)

سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة المحدثة منذ أمد قریب والواردة في 
  )؛Doc 9161(الوثیقة دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة ) وDoc 9082(الوثیقة 

بغیة النظر في التحدیات االقتصادیة والتشغیلیة المرتبطة ینبغي إنشاء فریق عمل متعدد التخصصات   ج)
  بالتحسینات في خدمات المالحة الجویة بصفة خاصة، وبتمویل منظومة النقل الجوي بصفة عامة.

  التوصیات  ٤- ٧- ٢

  تحدیث منظومة النقل الجوي — ٧/١-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بما یلي:

االیكاو وٕارشاداتها التي یمكن تطبیقها على تمویل الهیكل األساسي ینبغي أن تواصل الدول تنفیذ سیاسات   أ)
  ؛للنقل الجوي عن طریق رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة

ب) ینبغي أن تنشئ االیكاو، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولیة والقطاع، فریق عمل متعدد التخصصات للنظر 
إلتاحة المنافع المبكرة  لیة واقتصادیة، مثل أولویة الخدمات،التحدیات المرتبطة بوضع حوافز تشغیفي 

النحو المبین في حزم التحسینات في منظومة الطیران، لدعم الجدیدة، على  واإلجراءاتللتكنولوجیات 
التحسینات التشغیلیة، مع القیام في الوقت ذاته ببلوغ الحد األقصى للسالمة والسعة وكفاءة المنظومة الشاملة، 

  ؛عنها في المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة المعربراعاة االحتیاجات المحددة مع م
ینبغي لالیكاو أن تتخذ التدابیر الالزمة لضمان التوعیة والتعریف على نطاق واسع بسیاساتها وٕارشادات   ج)

وموادها األخرى المتصلة بتمویل الهیكل األساسي وضمان أنها تظل مالئمة وحالیة ومستجیبة 
  المتغیر. للوضع
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  تمویل مهام المراقبة  ب)

  الوثائق  ٥- ٧- ٢
(األمانة  WP/7ب) من جدول األعمال باالستناد إلى ورقتي العمل التالیتین:  ٧-٢نظر المؤتمر في البند   ١-٥- ٧- ٢

  (بنجالدیش). WP/76العامة) و
آیرلندا، نیابة عن االتحاد األوروبي (مقدمة من  IP/12أحاط المؤتمر علما أیضا بورقة المعلومات التالیة:   ٢-٥- ٧- ٢

  ودوله األعضاء ویوروكونترول).

  المناقشة  ٦- ٧- ٢
رأت دول عدیدة أن األحكام بشأن مهام المراقبة المدرجة في سیاسات االیكاو بشأن الرسوم في الوثیقة   ١-٦- ٧- ٢

Doc 9082  أخرى عن أن سیاسات االیكاو الحالیة  السالمة والمراقبة األمنیة واالقتصادیة) كافیة. وأعربت دول(أي مراقبة
تتناول خدمات المطارات والمالحة الجویة فقط ولكنها ال تتناول تمویل مهام المراقبة عن مستوى الدولة أو اإلقلیم. ولذلك اقترح 

ضمان أال تصبح  اقبة على مستویي الدولة واإلقلیم، معأن تقوم االیكاو بوضع مزید من المواد اإلرشادیة لشموله رسوم مهام المر 
  هذه الرسوم رسوما مزدوجة مطبقة بالفعل في المطارات أو في خدمات المالحة الجویة.

تم تذكیر المؤتمر بالمناقشة التي جرت في الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو بصدد "رسوم   ٢-٦- ٧- ٢
  ات االیكاو الحالیة بشأن الرسوم.السالمة"، مع مالحظة أن تطبیقها یجب أن یكون متسقا مع سیاس

دوالرات یقوم  ٥نظر المؤتمر بصورة وافیة في اقتراح بإنشاء رسم للسالمة واألمن على أساس الراكب قدره   ٣-٦- ٧- ٢
بتحصیله اتحاد النقل الجوي الدولي وتقوم بإدارته إدارة التعاون الفني لالیكاو. ومع ذلك اعتبر هذا االقتراح متناقضا مع مبادئ 
االیكاو الرئیسیة  لفرض الرسوم الخاصة بالصلة بالتكلفة والشفافیة وعدم التمییز والتشاور مع المستخدمین. ولوحظ أن فعالیة 
مهام المراقبة من حیث التكالیف یمكن تحقیقها من خالل نهج إقلیمي (مثال، عن طریق إنشاء، أو المشاركة في، منظمة إقلیمیة 

  .)لمراقبة السالمة/األمن

  االستنتاجات  ٧- ٧- ٢
وبغیة تمویل هذه المهام، یمكن إن مهام رقابة السالمة واألمن والرقابة االقتصادیة هي من مسؤولیة الدول،   أ)

بالنسبة لبعض الدول ذات الموارد المالیة المحدودة، فلیس فللدول أن تختار أموال أو رسوم حكومیة.  وبالفعل 
  دائما استخدام التمویل الحكومي؛ يمن الممكن أو العمل

إن اإلرشادات التي وضعتها االیكاو بشأن تمویل مهام الرقابة على مستوى المطارات ومقدمي خدمات المالحة   ب)
الجویة ال تزال أمرا هاما وینبغي اإلبقاء على حداثة هذه اإلرشادات لكي تستخدمها الدول وفقا الحتیاجاتها.  

سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات المعنونة: و بشأن الرسوم الواردة في الوثیقة بناء على سیاسات االیكا
، فقد وضعت إرشادات إضافیة بشأن تمویل مهمة رقابة السالمة على (Doc 9082) وخدمات المالحة الجویة

ل على مستوى الصعید اإلقلیمي من خالل الرسوم. ومع ذلك، ونظرا إلى التحدیات المرتبطة بمهام رقابة التموی
  االیكاو وٕارشاداتها في هذا الشأن؛الدول والمستوى اإلقلیمي، ینبغي المضي في تحسین سیاسات 
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اقتراح رسم على أساس الراكب لتمویل أنشطة مراقبة السالمة واألمن ال یتماشى مع سیاسات االیكاو بشأن   ج)

 لشفافیة وعدم التمییز والتشاور مع المستخدمین.الرسوم، وال سیما تلك بشأن عالقة الرسوم المقترحة بالتكلفة وا

  التوصیات  ٨- ٧- ٢

  تمویل مهام المراقبة — ٧/٢-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بما یلي:

ینبغي لالیكاو أن تواصل وضع إرشاداتها بشأن التمویل المستدام لمهام رقابة السالمة واألمن على صعید   أ)
لضمان عدم فرض رسوم  دیة؛اصتقبالنسبة لتمویل الرقابة اال لوضعالدول مع القیام في الوقت نفسه برصد ا
  متعددة على المنتفعین بشأن هذه المهام.

وضع آلیات جدیدة لكفالة التمویل المستدام لمهام الرقابة على  إمكانیاتینبغي لالیكاو المضي في بحث   ب)
سیاسات االیكاو بشأن رسوم شیة مع اإلقلیمي، بما في ذلك رسوم االنتفاع المتمامستوى الدول وعلى المستوى 

، مع مراعاة األحوال المختلفة التي تشهدها شتى  )Doc 9082(الوثیقة المطارات وخدمات المالحة الجویة 
  الدول.

  إدارة الهیكل األساسي  ج)

  الوثائق  ٩- ٧- ٢
 WP/9و WP/6ج) من جدول األعمال باالستناد إلى ورقات العمل التالیة:  ٧-٢المؤتمر في البند  نظر  ١-٩- ٧- ٢

(منظمة  WP/73و WP/72و WP/71(المجلس الدولي للمطارات) و WP/88(جمهوریة كوریا) و WP/92(األمانة العامة) و
  (االتحاد الدولي لعمال النقل). WP/99خدمات المالحة الجویة المدنیة) و

 IP/16(البرازیل) و IP/18(األمانة العامة) و IP/2أحاط المؤتمر علما أیضا بورقات المعلومات التالیة:   ٢-٩- ٧- ٢
  ).إندونیسیا(

  المناقشة  ١٠- ٧- ٢
أید المؤتمر ورقات عمل األمانة العامة بشأن إدارة الهیكل األساسي وأقر بمنافع إنشاء هیئات مستقلة لتشغیل   ١- ١٠- ٧- ٢

لحسن اإلدارة وعملیة التشاور ذات المغزى  اإلیجابيكان ثمة توافق آراء بصدد األثر المالحة الجویة. و  المطارات وخدمات
والمنتظمة وذات النفع المتبادل بین مقدمي الخدمة والمنتفعین بها في إدارة المطارات وخدمات المالحة الجویة. وجرى اإلعراب 

  في عملیة التشاور، بما في ذلك العمالة. عن رأي أنه ینبغي إدخال جمیع األطراف المعنیة 

جرت اإلحاطة علما بنتائج استقصائي االیكاو بشأن تنفیذ مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة   ٢- ١٠- ٧- ٢
الجویة، وُطلب من االیكاو أن تواصل جمع المعلومات من الدول بشأن مستوى تنفیذ السیاسات المعنیة برسوم المطارات 
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، فضال عن رصد Doc 9082وخدمات المالحة الجویة، ونشر هذا المعلومات وتحدیثها بانتظام في شكل إضافة بالوثیقة 
  التغیرات في إضفاء الطابع التجاري على المطارات وخدمات المالحة الجویة وخصخصتها.

دامة المالیة للمطارات وأن أغلبیة أحاط المؤتمر علما بأن اإلیرادات من غیر الطیران ضروریة من أجل االست  ٣- ١٠- ٧- ٢
المطارات على النطاق العالمي تعاني من خسائر، إذ أن معظم المطارات التي تقل الحركة فیها عن ملیون راكب ال تغطي 

  مصروفاتها.  إیراداتها

رسوم عن طریق من غیر الطیران لخفض ال اإلیراداتتم تقدیم اقتراح، ال یطلب من المطارات وفقا له استخدام   ٤- ١٠- ٧- ٢
من غیر الطیران لتمویل استثمارات مستقبلیة. وأیدت بعض الدول هذا  باإلیرادات"خزانة موحدة" وأنه یجوز للمطارات أن تحتفظ 

تتیح مرونة كافیة ألي دولة لتختار  Doc 9082االقتراح، في حین رأت دول أخرى أن سیاسات االیكاو بشأن الرسوم في الوثیقة 
ي تشغیل المطار في إطار ترتیب خزانة موحدة أو خزانة ثنائیة أو خزانة مختلطة. وقدم اقتراح آخر لینظر فیه ما إذا كان ینبغ

المؤتمر، یحتج بأن المراقبة االقتصادیة للمطارات ینبغي إبقاؤها في الحد األدنى. وجرى اإلعراب عن رأي مؤداه أنه ینبغي أن 
خدمین ینبغي تحقیق التوازن بینها من خالل المراقبة االقتصادیة وینبغي أن تضمن الدول أن مصالح مقدمي الخدمات والمست

  تكون لحمایة المستخدمین النهائیین.

أخیرا، شجع المؤتمر االیكاو على أن تواصل ضمان الوعي والمعرفة على نطاق واسع بسیاساتها بشأن رسوم   ٥- ١٠- ٧- ٢
  االنتفاع وبموادها اإلرشادیة األخرى.

  االستنتاجات  ١١- ٧- ٢

  على ضوء الوثائق التي تم بحثها، وعقب المناقشة التي دارت، خلص المؤتمر إلى ما یلي:  ١- ١١- ٧- ٢

تدل الخبرة المكتسبة على النطاق العالمي على أنه حیث تقوم بتشغیل المطارات ومقدمي خدمات   أ)
ة والكفاءة اإلداریة، وأن المالحة الجویة هیئات مستقلة، تحسنت بصفة عامة األوضاع المالیة الشامل

مؤشر حسن اإلدارة واألداء دفع باألداء قدما وكان القطاع الخاص ضروریا لتطور الهیكل األساسي 
  ؛للمطارات والمالحة الجویة على الصعید العالمي

حسبما تبین في الردود على االستبیانات التي أرسلتها االیكاو، فقد نفذت، على الصعید العالمي،   ب)
، في معظم الدول التي ٢٠٠٨مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام  توصیات

  سین معدل تنفیذ التوصیات المحددة؛ردت على االستبیان، غیر أنه یتعین تح

لیة للمطارات على من غیر الطیران ضروریة لالستدامة الما اإلیراداتفیما یتعلق بالمطارات، فإن   ج)
  الصعید العالمي؛

سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المعنونة: تتیح سیاسات االیكاو بشأن الرسوم في الوثیقة   د)
للدول مرونة كافیة لتقرر ما إذا كان ینبغي ألي مطار أن یطبق ترتیب  (Doc 9082) المالحة الجویة

   خزانة مختلطة؛ خزانة موحدة أو خزانة ثنائیة أو
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شاورات مع المستخدمین ذات نفع متبادل، یوجد عدد من المبادئ األساسیة لكي تكون العالقات والم  ه)

والعملیات والوسائل التي ینبغي أن تراعى، وقد یفید دلیل منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة إلدارة 
  العالقات بالزبائن كوثیقة مرجعیة.

  التوصیات  ١٢- ٧- ٢

  إدارة الهیكل األساسي — ٧/٣-٢التوصیة 

  ؤتمر بما یلي:یوصي الم

أن تنظر في إنشاء كیانات مستقلة لتشغیل المطارات وخدمات المالحة الجویة، وأن تراعي في ینبغي للدول   أ)
ذلك جدواها االقتصادیة ومصالح المنتفعین وسائر األطراف المهتمة األخرى، وأن تضمن تنفیذ التوصیات 

  المطارات وخدمات المالحة الجویة؛ الصادرة في مؤتمر اقتصادیات
  عیة الرفیعة من خالل حسن اإلدارة؛أن تعزز الدول أداء خدمات المالحة الجویة ذات النو ینبغي   ب)

ینبغي لالیكاو اتخاذ التدابیر المالئمة لضمان الوعي والمعرفة على نطاق واسع بسیاساتها بشأن رسوم االنتفاع   ج)
وخدمات المالحة الجویة وملكیتها والسیطرة علیها وٕادارتها، وموادها اإلرشادیة المتعلقة بحسن إدارة المطارات 

  ة وحالیة ومستجیبة للوضع المتغیر؛وضمان أن تظل مالئم
ینبغي لالیكاو أن ترصد التغیرات في إضفاء الطابع التجاري على المطارات وخدمات المالحة الجویة   د)

وأن تجمع المعلومات من الدول بشأن مستوى تنفیذ السیاسات المعنیة برسوم المطارات وخدمات وخصخصتها، 
  وأن تقوم بتحدیثها بانتظام. Doc 9082المالحة الجویة، وأن تنشر هذه المعلومات في شكل إضافة بالوثیقة 

  
- -  - - -  - - -  - - -  

  


