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  العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

طار تنظيم اللوائح ذي الصلة من جدول األعمال: 2لبند ا  بحث القضايا الرئيسية وا 
 المالحة الجويةاقتصاديات المطارات وخدمات  :2-7

 منظومة النقل الجويتمويل 

 (األمانة العامةمف  ةمقدمكرقة ) 

 الموجز التنفيذي
الذم ُعقد في مكنتلاير في المؤتمر الثاني عشر لممالحة الجكية )إلى المسائؿ المتصمة بنتائج  ىذه الكرقة تتطرؽ

(، كىي تركز عمى التحديات في مجاؿ تمكيؿ منظكمة النقؿ الجكم، 2392نكفمبر  03إلى  91الفترة مف 
  . بيذا الشأفبرنامج عمؿ االيكاك مستقبؿ كتقّدـ معمكمات عف 

 ما يمي:إلى : المؤتمر مدعك اإلجراء
 ؛كتقييماتمعمكمات في ىذه الكرقة مف  ما يرد استعراض ( أ

 ؛5االستنتاجات الكاردة في الفقرة  إقرار ( ب

 .6اعتماد التكصيات الكاردة في الفقرة  ج(

 السادس لمنقؿ الجكم عمى مكقع االنترنت التالي:العالمي يمكف االطالع عمى مراجع المؤتمر  المراجع:

6www.icao.int/meetings/atconf. 

  مقدمةال -9

حـز التحسينات في منظكمة الطيراف ( في مسألة AN-Conf/12) المؤتمر الثاني عشر لممالحة الجكية نظر 9-9
(ASBUs كأكصى بإحالة استنتاجاتو المتعمقة بالجكانب االقتصادية كالمالية كاالجتماعية ) ليذه الحـز عمى المؤتمر العالمي

كمستدامة )انظر التكصية  إيجاد حمكؿ تدعـ كجكد منظكمة لممالحة الجكية آمنةن ( بغية ATConf/6السادس لمنقؿ الجكم )
6/0.) 

 المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجويةنتائج  -2

 :الثاني عشر لممالحة الجكيةفيما يمي سرد مكجز لمنتائج التي أسفر عنيا المؤتمر  2-9

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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النظـ كتشغيميا البيني كتنسيقيا،  مكضكع التكامؿ بيفتناكؿ المؤتمر المسائؿ االستراتيجية المتعمقة ب ( أ
 ؛كصكالن إلى مفيـك "المجاؿ الجكم الكاحد" لمطيراف المدني الدكلي

حـز التحسينات كخرائط الطريؽ التكنكلكجية ذات الصمة بيا ىي بمثابة جزء اتفؽ المؤتمر عمى أّف  ( ب
ذات الصمة ضمف ىذه  ، كأّف السياسة العامة كالمبادئيتجّزأ مف الخطة العالمية لممالحة الجكية ال

كمف ثـ، فقد اتفؽ المؤتمر عمى أّف ىناؾ الخطة العالمية ىي أمكر أساسية لمتخطيط الطكيؿ األجؿ. 
الخطة  ضمفمبادئ السياسة العامة الرفيعة المستكل كسائر التحسينات المقترحة حاجة إلى إدراج 

 ؛العالمية لممالحة الجكية
في  ياة الطيراف كأكصى بأف تستخدميا االيكاك كأساس ألعمالأقّر المؤتمر حـز التحسينات في منظكم ( ج

 مجاؿ تطكير القكاعد القياسية؛
تناكؿ المؤتمر المسائؿ المتعمقة بسعة المطارات كعممياتيا التي تشمؿ األمف، كمسائؿ االضطراب  ( د

 المالحة القائمة عمى األداء؛ك  الّظمي
مف خالؿ إدارة عالمية لممعمكمات القابمة لمتشغيؿ ، لبيني كالبياناتتناكؿ المؤتمر مسألة التشغيؿ ا ( ق

 ، كأيضا المسائؿ األخرل المتعمقة بإدارة معمكمات الطيراف؛عمى مستكل المنظكمة البيني 
، السعة كالكفاءة المثمى مف خالؿ إدارة الحركة الجكية عمى أساس تعاكني كعالميتناكؿ المؤتمر مسألة  ( ك

ة الجكية، كالحدكد الدنيا لمفصؿ بيف الطائرات، كاالستخداـ ككضع تكصيات بشأف إدارة تدفؽ الحرك
 ؛الطائرات المكجية عف بعدالمرف لممجاؿ الجكم، كاألرصاد الجكية، كنظـ 

 ، حيث تشكؿ بالعمميات القائمة عمى المسارات لمؤتمر أيضا مسألة حـز التحسينات ذات الصمةتناكؿ ا ( ز
 كعمميات الصعكد كاليبكط المستمر األساس األكؿ ليا. المالحة القائمة عمى األداء

 ي مجال تمويل منظومة النقل الجويالتحديات ف -0
( أىمية خاصة Doc 9082) سياسات االيكاك بشأف رسـك المطارات كخدمات المالحة الجكيةتكتسي كثيقة  0-9

حة الجكية، كلكّنيا ال تتطرؽ إلى سياسات بالنسبة لمّنظر في مسألة تمكيؿ اليياكؿ األساسية لمقدمي خدمات المطارات كالمال
الجكية  ممارساتيا أك خططيا. فالصعكبات االقتصادية المتعمقة بتحديث إدارة الحركةإلى األطراؼ كالجيات الميتمة األخرل أك 

نسبيا التي ينبغي تأمينيا عمى فترة زمنية طكيمة. كالكثير مف ىذه مف االستثمارات الصغيرة  تتمثؿ في تكفير عدد كبير
بيا  ينيضاالستثمار يقع عمى عاتؽ المنتفعيف بالمجاؿ الجكم ألّف دراسة الجدكل تعتمد مباشرة عمى االستثمارات التي 

ال الطائرات أّنو ليس المنتفعكف بالمجاؿ الجكم كمقدمك خدمات المطارات كالمالحة الجكية. كمع ذلؾ، فقد ذكر مشغمك 
 يستطيعكف، فقط عمى أساس أّف القدرات الالزمة لتشغيؿ نظاـ المالحة الجكية الجديد ىي قدرات كاعدة بمنافع في المستقبؿ،

. كما لـ يكف ىناؾ تحّمس تغطية كؿ التكاليؼ كتحمؿ جميع المخاطر المالية ذات الصمة باقتناء إلكتركنيات الطائرات كتركيبتيا
نسبة التكاليؼ إلى  دراسةاالستثمار في التكنكلكجيات الالزمة لمقصكرة القيادة نظرا لعدـ االقتناع الكامؿ بما جاء في لمسألة 
 العكائد.

كفي مكاجية ىذه الصعكبات التمكيمية، قامت الدكؿ باستطالع جممة مف الحمكؿ الجديدة. كقد أذنت الكاليات  0-2
الجيؿ الجديد لنظـ النقؿ الجكية أف تيّسر تنفيذ معدات  االعاـ كالخاص مف شأنيالمتحدة مثال بإقامة شراكة بيف القطاعيف 

(NextGen)  ،كذلؾ بالنسبة لشركات الطيراف العاـ كالطيراف التجارم. كسيتيح صندكؽ معدات الجيؿ الجديد لنظـ النقؿ الجكية
س الماؿ الخاص الذم مف شأنو أف يتغمب عمى قدر كبيرا مف رأباعتباره مشركع شراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص، تكفير 
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الجيؿ الجيد مف التكنكلكجيات كتركيبيا في مقصكرات  العراقيؿ االستثمارية التي تحكؿ دكف استثمار مشغمي الطائرات في
 القيادة.

المعدات" الذم ىك عبارة أفضؿ الخدمات ألػفضؿ  كتجدر اإلشارة أيضا إلى أّف بعض الدكؿ قد أخد بمبدأ " 0-0
إدارة الحركة الجكية. ىذا، كيتطمب األمر أيضا كضع  القدرات عمىلمطائرات المجيزة بمختمؼ  األكلكية بمكجبوعف إجراء ُتمنح 

مبدأ مف مف أجؿ تغيير السمكؾ كذلؾ ب، ك في أكانيا كبشكؿ مراق  المزيد مف نظـ الحكافز بغية ضماف تنفيذ حـز التحسينات 
 . كاالستباؽاالنتظار إلى مبدأ المبادرة الترقب ك 

 األخرى التي يتعين القيام بها األعمال -4
إلى معالجة العكائؽ االقتصادية كالمؤسسية لتنفيذ بأف ىناؾ حاجة  الثاني عشر لممالحة الجكيةالمؤتمر سّمـ  4-9

آلية  كضع كاقترح ،الحركة الجكيةحديث إدارة بقياـ عدد مف الدكؿ بكضع خطط لت ، كأقرّ تحسينات في منظكمة الطيرافحـز ال
 . كأكصى المؤتمر بأف تقـك االيكاك بما يمي:لتبادؿ ىذه الممارسات الجيدة

اإلطار العاـ لمسالمة الذم مف شأنو أف لتنفيذ التمكيؿ كالتدريب كالمكارد ما يمـز مف تحديد المسائؿ ك  أ(
 ؛ناجحبشكؿ  في منظكمة الطيرافرسي األساس لتنفيذ حـز التحسينات يُ 

إعداد استراتيجية لممشاركة في معالجة العكائؽ االقتصادية عمى كالجيات المعنية  التعاكف مع القطاع ب(
 ؛ في منظكمة الطيراف تنفيذ حـز التحسينات كالمؤسسية التي تقؼ في طريؽ

 .حـز التحسينات في منظكمة الطيراف بشأف تنفيذكضع آلية لتبادؿ أفضؿ الممارسات  (ج

 في" حصكال عمى الخدماتاألّكؿ  كصكالاألّكؿ بمبدأ " الثاني عشر لممالحة الجكيةكبعد أف سّمـ المؤتمر  4-2
 المفيـك التشغيمي العالمي إلدارة الحركة الجكية(  كفي Doc 4444) إدارة الحركة الجكية –إجراءات خدمات المالحة الجكية 

(Doc 9854 أشار أيضا إلى أّف ،)  لحصكؿ عمى فكائد مبكرة مف أجؿ اىناؾ حاجة إلى كجكد حكافز لألداء التشغيمي العالمي
التكنكلكجيات  تكفرىاالتي  المستكل األعمى مف القدراتفييا جميع أصحاب المصمحة  يبمغفي البيئات التشغيمية التي لـ 

 (6/2)انظر التكصية  . كأكصى المؤتمردرات العاليةمحميا كتمةن حرجة مف الق كاقد كّكن مع ذلؾ يـكاإلجراءات الجديدة، كلكن
 بأف:

مف منافع مبكرة بغية جني التشغيمية كاالقتصادية  التحفيزية ُتعّد االيكاك مجمكعة مالئمة مف المبادئ أ(
 ـز التحسينات في منظكمة الطيراففي ح كبذلؾ عمى ما ىك مبّيفلتكنكلكجيات كاإلجراءات الجديدة، ا
الحد األقصى مف مستكيات السالمة كالسعة  كبمكغ مجمكعة مف التحسينات التشغيميةمف أجؿ تحقيؽ ك 

 ؛كالكفاءة عمى مستكل المنظكمة برمتيا
 تسيـ الدكؿ كالمنظمات الدكلية في ىذا العمؿ. ب(

الثاني عشر لممالحة كأخيرا، كفيما يتعمؽ بالتقييـ االقتصادم لتحديث إدارة الحركة الجكية، رأم المؤتمر  4-0
البرامج المتشعبة كالمترابطة عمى نطاؽ الشبكة لتحديث إدارة الحركة الجكية تتطمب تقييما عمى نطاؽ الشبكة أّف  جكيةال

التكاليؼ كالمنافع عمى نطاؽ أكبر عدد ممكف مف ، األمر الذم مف شأنو أف يضبط لمتكاليؼ كالمنافع عمى المستكل التشغيمي
أقصى قدر مف ؛ كينبغي مكاءمة ىذا التقييـ مع عممية التنفيذ بغية تحقيؽ لجكيةأصحاب المصمحة في شبكة إدارة الحركة ا

 ( بأف:6/0كأكصى المؤتمر )انظر التكصية  الفكائد الممكنة مف برامج تحديث إدارة الحركة الجكية.
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، بغية استخدامو عالمياعمى نطاؽ الشبكة تحسيف العمميات لمستكل  إجراء تقييـعمى تعمؿ االيكاك  أ(
 كضع قيـ كعمميات قياسية لمتقييـ االقتصادم؛ذلؾ عمى أف يشمؿ 

ة أصحاب المصمح تنسؽ فييا عف كثب معاقتصادية كمالية كاجتماعية تحميالت إجراء تقـك الدكؿ ب ب(
 .في تنفيذ نظـ الطيراف، كذلؾ في ضكء أنماط المشاركة المختمفة المعنييف بإدارة الحركة الجكية

  االستنتاجات -5

كذلؾ بغية مكاجية سياسات االيكاك كمكادىا اإلرشادية سائد حاليا مف ىك ما ال بد مف استكماؿ كتطكير  5-9
خدمات المالحة الجكية بصكرة خاصة، كبتمكيؿ منظكمة النقؿ الجكم بصكرة عامة. كلذلؾ،  بعمميات تحسيفالتحديات المتعمقة 

لدكلة كقطاع الطيراف، دليال جديدا يتطرؽ إلى التقنيات كاألدكات تعتـز االيكاك أف تضع، بالتعاكف مع الدكؿ كالمنظمات ا
االقتصادية كالمالية التي يمكف تعبئتيا مف أجؿ تمكيؿ منظكمة النقؿ الجكم. كسيككف ىذا الدليؿ مكّمال لممكاد الكاردة في 

 Doc) ليؿ اقتصاديات المطاراتدكمف  (Doc 9161) دليؿ اقتصاديات خدمات المالحة الجكيةبالتمكيؿ مف  الفصميف المعنييف

أساسية عف كيرد فيرس محتكيات ىاذيف الفصميف مرفقا بيذه الكرقة. أما الدليالف فيما يتضمناف أيضا إرشادات (. 9562
الثاني عشر ز الدليؿ الجديد عمى التكصيات التي كضعيا المؤتمر ركّ . كسيُ الحكافز المتاحة لمقدمي الخدمات كلممنتفعيف بيا

التكصيات بشأف الحكافز، كالتكاليؼ كالمنافع، كأفضؿ الممارسات، كسياسات االنتفاع كاألسيـ بالنسبة )مثؿ  الجكيةلممالحة 
الترقب كاالنتظار كلكنيا تظؿ مع ذلؾ تعمؿ خالؿ المرحمة االنتقالية بأساطيؿ مختمطة المعدات، لمدكؿ التي قد تتخمى عف مبدأ 

 كما إلى ذلؾ(.

 التوصيات -6

 التكصيات التالية لكي ينظر فييا المؤتمر:نقترح  6-9

 كضع مكاد إرشادية عف التمكيؿ المستداـ لمنظكمة النقؿ الجكم؛ لاليكاك أف تكاصؿينبغي  أ(
أف تضع، بالتعاكف مع الدكؿ كالمنظمات الدكلة كقطاع الطيراف، دليال جديدا عف تمكيؿ ينبغي لاليكاك  ب(

منظكمة النقؿ الجكم، كأف تراعي في ذلؾ االحتياجات التي أعربت عنيا الدكؿ كقطاع الطيراف في 
 ؛الثاني عشر لممالحة الجكيةالمؤتمر 

الدكؿ كالمنظمات الدكلية كقطاع الطيراف إجراء ؿ عمى الدكؿ ينبغي أف تضع االيكاك آلية جديدة تسيّ  ج(
مشاكرات منتظمة بغية تحديد االحتياجات كالمشاركة في المناقشات المتعمقة بتبادؿ الخبرات كأفضؿ 

 الممارسات بشأف تمكيؿ منظكمة النقؿ الجكم.
 

— — — — — — — 
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 المرفق )أ(
 (Doc 9161) دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية

 فهرس المحتويات
 

التي تخضع حاليا إلى  Doc 9161تجدر اإلشارة إلى أّف فيرس المحتكيات ىذا ىك اقتباس مف الطبعة الخامسة مف الكثيقة 
مراجعة تحريرم، كالتي ستككف جاىزة عما قريب. كمف ثـ، فإّف مادة فيرس المحتكيات بالطبعة المنشكرة مف ىذه الكثيقة قد 

 حتكيات الكارد أدناه.تككف مختمفة قميال عما يتضمنو فيرس الم

 1-6  ................................................... تمويل البنية األساسية لخدمات المالحة الجوية — السادسالفصل 

 1-6   ........................................................................................ تنبؤات الحركة  -ألؼ 

 2-6  ....................................................................................... استخداـ الخبراء  -باء 
 3-6  ......................................................................... ةالمالية ك االقتصادي تالتحميال  -جيـ 

 3-6  ...............................................................................التقييـ المالي 
 4-6  ...................................................................... تحميؿ التكمفة كالمنفعة 
 5-6  .............................................................................. حالة األعماؿ 
 6-6  .................................................................... تحميؿ األثر االقتصادم 

 6-6  ......................................................................................... خطة التمكيؿ  -داؿ 
 6-6  ........................................................ اليدؼ مف خطة التمكيؿ كمضمكنيا 
 7-6  .................................................................... المتطمبات مف العمالت 

 8-6  ............................................. التكاليؼ التي تسدد عادة بالعممة المحمية  
 8-6  ................................... التكاليؼ التي تسدد )كميا أك جزئيا( بالعممة األجنبية  

 9-6  ..................................................................................... تسديد الديكف
 10-6  ....................................................................................... التمكيؿمصادر   -ىاء 

 10-6  .......................................................................... المصادر المحمية 
 11-6  .......................................................................... المصادر األجنبية 

 11-6  ................................................................... المؤسسات الثنائية  
 12-6  ........................................................... البنكؾ كالصناديؽ االنمائية  
 12-6  ........................................................ برنامج األمـ المتحدة االنمائي  
 13-6  .................................................................... المصادر التجارية  

 13-6  .............................................................................. تمكيؿ الديكف 
 14-6  .................................................................. التصنيؼ االئتماني  

 15-6  ............................ مف خالؿ رسـك خدمات المالحة الجكيةالتمكيؿ المسبؽ لممشاريع  
 16-6  ............................................................................. مصادر أخرل 

 الجكانب التمكيمية الخاصة بتنفيذ نظـ االتصاالت كالمالحة - ك
 6-16  ............................................ (CNS/ATM) كاالستطالع كادارة الحركة الجكية 
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 (بالمرفق )
 (Doc 9562) المطاراتدليل اقتصاديات 

 فهرس المحتويات
 

التي تخضع حاليا إلى  Doc 9562مف الكثيقة  الرابعةتجدر اإلشارة إلى أّف فيرس المحتكيات ىذا ىك اقتباس مف الطبعة 
مراجعة تحريرم، كالتي ستككف جاىزة عما قريب. كمف ثـ، فإّف مادة فيرس المحتكيات بالطبعة المنشكرة مف ىذه الكثيقة قد 

 تككف مختمفة قميال عما يتضمنو فيرس المحتكيات الكارد أدناه.

  6-1  ............................................................................ :  تمويل البنية األساسية للمطاراتالسادسالفصل 
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