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  مؤتمر اقتصاديات المطارات
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

  جدول األعمال

  ) من األمانة العامةورقة مقدمة(

 المسائل التي تتطلب تبادل اآلراء بين الدول ومقدمي الخدمات ومستعمليها  - ١

 :استعراض ثالث مسائل رئيسية مشتركة بين المطارات وخدمات المالحة الجوية

 المراقبة االقتصادية ١- ١

إن حماية المستعملين من احتمال التعسف في استعمال السيطرة من جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة 
لممارسات لقبة الدولة ارمقبة االقتصادية، أي ارمويمكن تحقيق ذلك عن طريق ال.  الجوية هي مسؤولية الدولة

فضال عن التكاليف ، قبة االقتصاديةارمشكال الأ المؤتمر نطاق ووسيناقش .مقدمي الخدماتل ةالتجارية والتشغيلي
، وسينظر المؤتمر في أشكال المراقبة االقتصادية التي يمكن تطبيقها وفقا للظروف الخاصة  بهاةوالفوائد المرتبط

  .بكل دولة
 األداء االقتصادي والمتطلبات الدنيا لتقديم التقارير  ٢- ١

رات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، بما في ذلك استخدام المقاييس، لتحسين يمكن أن يستخدم تقييم أداء المطا
السالمة وجودة الخدمات واإلنتاجية وفعالية التكاليف في المطارات ولدى مقدمي خدمات المالحة الجوية، فضال 

عن لتقارير تقديم ان تكون أساسية لأنوع البيانات التي يمكن وسيناقش المؤتمر . عن دعم قرارات االستثمار
فضال عن المتطلبات الدنيا لتقديم التقارير عن قياس األداء، ويحاول التوصل إلى تفاهم متبادل لدى  ،األداء

  .أصحاب المصالح بشأن هذا األمر
 التشاور مع المستعملين ٣- ١

.  ة فعالـة  تتمتع العالقات الطيبة بين المنظمين ومقدمي الخدمات ومستعمليها باألهمية لتنمية النقل الجوي بـصور             
وإمـا   عملينالمستمع   ونتشاوريال  إما أنهم   في العالم   مقدمي خدمات المالحة الجوية     العديد من المطارات و   ولكن  

مقـدمي  / وسوف يستعرض المؤتمر آليات التشاور الراهنة بين المطـارات       .منتظم و سليم تشاور إجراء   مليس لديه 
ل االبتكارية لوضع أساس للتعاون الراسـخ بـين مقـدمي           خدمات المالحة الجوية ومستعمليها، كما سيبحث الحلو      

  . الخدمات ومستعمليها
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 المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وإدارتها - ٢

  :دراسة مسائل تخص المطارات على وجه التحديد
 التنظيم والملكية والمراقبة ١- ٢

ا في ذلك االستثمارات عبر الحدود في إن التغييرات التي تحدث في تنظيم المطارات وملكيتها ومراقبتها، بم
المطارات التي تمت خصخصتها، يمكن أن تكون لها آثار على التزامات الدول بتقديم خدمات المطارات 

وفي ضوء الخبرات التي تحققت من إضفاء الطابع التجاري وتنفيذ الخصخصة، سيدرس المؤتمر تأثير . وتشغيلها
ارات والتدابير التي تستطيع الدول اتخاذها لكي تكفل مراعاة جميع مختلف هياكل التنظيم بشأن أداء المط
  .االلتزامات المناسبة المفروضة على الدول

 أساس التكلفة لحساب الرسوم ٢- ٢

يتم عادة تحديد أساس التكلفة لمطار ما لغرض حساب الرسوم من خالل حساب تكاليف التشغيل والصيانة، 
، وتحديد عائد )استنادا إلى القيمة التاريخية في معظم الحاالت(ول وتكاليف رأس المال واستهالك قيمة األص

وسوف يحاول المؤتمر حشد توافق اآلراء بشأن السبل الممكنة لتقييم ما يمكن أن يشكل . لتلك األصول" معقول"
  .رسوملألغراض اساس تكلفة واحد أفي لمطار اليف لتكأسس عدة دمج  ةمكانيإواستكشاف للعائد، " معقوال"معدال 

 توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم ٣- ٢

تحتوي سياسات االيكاو وموادها اإلرشادية الراهنة لرسوم المطارات على أحكام تتناول كيفية توزيع تكاليف 
وزيع بعض االتجاهات الجديدة مثل تولكن ظهرت . المستعملينتجهيزات المطارات وخدماتها على مختلف فئات 

وسيناقش . هاو معظم أ المتعلقة بالطيراناليف لألنشطةالتكأسس ، التي تشمل جميع راكبساس كل أالتكاليف على 
 على ةظر في التعديالت المناسبين، وااليكاومع سياسات متسقة ة  النهج الجديدهمثل هذت المؤتمر ما إذا كان

 .التكاليفوزيع  بشأن تسياسات االيكاو وموادها اإلرشادية

 جوانب عدم التمييز ٤- ٢

رات في السنوات األخيرة بعض الرسوم المتباينة لجذب خدمات شركات الطيران الجديدة واالحتفاظ المطاوضعت 
فيها خاصة، بما الطيران الرسوم خدمات الركاب وخطط الحوافز لشركات في تخفيضات  على سبيل المثالبها، 

الشفافية والتمييز ومناهضة  ويمكن أن يشوب بعض هذه الرسوم المتباينة غياب .ة التكلفةمنخفضشركات النقل ال
وسيتناول المؤتمر طريقة التعامل مع التدابير التي .  المنافسة، السيما عندما تكون في شكل مساعدة تقدمها الدولة

يتخذها مشغلو المطارات والتي يمكن أن تؤدي إلى المعاملة غير العادلة، وسيناقش كذلك مسألة االستفادة من 
  .تجهيزات المطارات

 تمويل التدابير األمنية واسترداد تكاليفها ٥- ٢

وفقا لسياسات االيكاو بشأن رسوم األمن، ال ينبغي أن يتحمل مستعملو المطارات تكاليف وظائف األمن التي 
ولكن تختلف الممارسات بين الدول .  تؤديها الدولة مثل األنشطة العامة للشرطة وجمع المعلومات واألمن القومي

وسيستعرض المؤتمر السياسات الراهنة ويناقش طريقة .  فر عن تحمل المستعملين لتبعات ماليةواألقاليم مما يس
  .تنفيذ أكثر تنسيقا لسياسات االيكاو بشأن رسوم أمن المطارات
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 المسائل المحددة القتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها - ٣

  :دراسة مسائل تخص خدمات المالحة الجوية على وجه التحديد

 نظيم والملكية والمراقبةالت ١- ٣

في الوقت الذي يتم فيه إنشاء هيئات مقدمة لخدمات المالحة الجوية مستقلة وذات طابع تجاري في العديد من 
وسينظر المؤتمر في أهمية مواصلة . الدول في جميع أنحاء العالم، ال يزال التمويل يمثل مشكلة في دول أخرى

أن إنشاء هيئات مستقلة، بما في ذلك الفصل بين المهام التنظيمية التشجيع على اتباع سياسات االيكاو بش
 على أداء مقدمي خدمات المالحة اوسينظر المؤتمر أيضا في الخبرات المكتسبة وسيناقش تأثيره.  والتشغيلية

  .الجوية، مع ايالء اهتمام خاص لهيكلي التنظيم واإلدارة

  أساس التكلفة لحساب الرسوم  ٢- ٣
 أساس التكلفة لمقدمي خدمات المالحة الجوية لغرض حساب الرسوم من خالل حساب تكاليف يتم عادة تحديد

.  لتلك األصول" معقول"التشغيل والصيانة وتكاليف رأس المال واستهالك قيمة األصول فضال عن تحديد عائد 
للعائد " معقوال"دال وسوف يحاول المؤتمر حشد توافق اآلراء بشأن السبل الممكنة لتقييم ما يمكن أن يشكل مع

هي تخصيص صناديق احتياطية من المسألة األخرى التي سيدرسها المؤتمر .  لمقدمي خدمات المالحة الجوية
  .اإليرادات/المتوقعة في الحركةأجل استيعاب االنخفاضات الحادة غير 

  توزيع التكاليف ونظام حساب الرسوم  ٣- ٣
لحركة الجوية على تصنيف الخدمات بين مراقبة المطارات جرت العادة في توزيع تكاليف خدمات مراقبة ا

وسوف يستعرض المؤتمر التطورات األخيرة ويدرس ضرورة وجود تصنيف .  ومراقبة الهبوط ومراقبة المنطقة
بديل للخدمات وأثر هذا التصنيف بناء على تقسيم المجال الجوي ومرحلة الطيران إلى أجزاء، وهو األمر الذي 

وسيناقش المؤتمر أيضا مدى مالءمة وجود عنصر  . حسب المناطق) متباينة(إلى وضع رسوم يمكن أن يؤدي 
  . ومستعمليهان تنطبق على مقدمي الخدماتأوالحوافز التي يمكن وزن الطائرة في صيغة حساب الرسوم 

  الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ المفهوم العالمي إلدارة الحركة الجوية  ٤- ٣
يسعى المفهوم العالمي إلدارة الحركة الجوية إلى تحقيق منافع تشغيلية واقتصادية وأيضا بيئية لجميع أعضاء 

وسيؤدي التعاون متعدد األطراف والترتيبات المؤسسية للتمويل وحساب الرسوم .  مجتمع إدارة الحركة الجوية
وسوف يستعرض المؤتمر أعمال .  دوى االقتصاديةإلى تنفيذ نظام سلس إلدارة الحركة الجوية يتسم بالكفاءة والج

االيكاو في الجوانب االقتصادية والتنظيمية واإلدارية لتنفيذ المفهوم العالمي إلدارة الحركة الجوية، وسيدرس ما 
يمكن أن تقدمه االيكاو من إرشادات عملية ودعم للدول والكيانات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، بما في ذلك 

  .ت نظم حساب الرسومإرشادا
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 تنفيذ سياسات االيكاو بشأن الرسوم  - ٤

فإن شاملة بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، إرشادية وضعت سياسات ومواد أن االيكاو قد رغم 
 من جانب الدولراسخ وعي وااللتزام الإلى انعدام الالبا غمر األيعود هذا و .  بشكل كاملدائما بهاتلتزم  الدول ال

 إلى، مما يؤدي ة التجاري والخصخص نحو التشغيلجهو مع التةهذه الحال قد ال تتحسنو . هذه السياساتي بالتقيد
وسوف يناقش  . الهيئات المقدمة لخدمات المالحة الجويةلمطارات ولمراقبة ل واةالملكيتنظيم وتغييرات في ال

الهيئات المقدمة الدول والمطارات وجانب يذها من وتنفبسياسات االيكاو المؤتمر السبل الممكنة لزيادة الوعي 
  .لخدمات المالحة الجوية لديها

  ـى ـ انتهـ


