
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

CEANS-WP/6 
15/4/08 

  

  مؤتمر اقتصاديات المطارات 
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

  المسائل التي تتطلب تبادل اآلراء بين الدول ومقدمي الخدمات والمنتفعين بها  : من جدول األعمال١ البند
  التشاور مع المنتفعين  :٣-١  

  التشاور مع المنتفعين

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  صالملخ

ترمي ورقة العمل هذه الى وضع مبادئ توجيهية ينبغي أن تلتزم بها المطارات ومقـدمو خـدمات                 
المالحة الجوية لضمان التشاور على نحو مالئم مع المنتفعين بشأن المسائل التي قد تؤثر فيهم ماديا،                

 ينبغي وضع   وتخلص الورقة الى أنه   .  أي مستويات الرسوم وهيكلها، وتنمية القدرات واالستثمارات      
عملية تشاور دائمة ومنتظمة اذا لم توجد بالفعل ترتيبات للتعاون بين مقدمي الخـدمات والمنتفعـين                

 سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحـة الجويـة  ومن ثم يقترح تعديل نص      .  بها
  ).Doc 9082الوثيقة (

  .٥يرد االجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة 

  مقدمةال  -١

تعتبر العالقات الطيبة بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمات والمنتفعين بها من األمور الهامة لضمان التنمية                 ١-١
ويعتبر التشاور بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها من العوامل الضرورية في سياق الجهود الرامية              .  السليمة للنقل الجوي  

وتسعى هذه الورقـة الـى      .  لكلفة في اطار تشغيل المطارات وتقديم خدمات المالحة الجوية        الى رفع الكفاءة وزيادة فعالية ا     
  .وضع مبادئ توجيهية للتشاور بهدف تعزيز التعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها

يع ينبغي أن يشمل التشاور مع المنتفعين بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية وعملية التخطيط جم                ٢-١
 التي )Doc 9082الوثيقة  (سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةالجوانب األخرى المشار اليها في 

تشمل بعض المبادئ التي تشير الى التشاور، وبصفة خاصة ادارة األداء، والتمويل المسبق للمـشاريع، وتحـصيل رسـوم             
  .األمنية، والرسوم البيئيةخدمات الركاب، واسترداد تكاليف التدابير 
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  المناقشة  -٢

وفـي حـين وضـعت بعـض     .  يوجد تباين كبير بين مقدمي الخدمات في درجة التشاور واشراك المنتفعين         ١-٢
أي تحديد مستوى الخدمة المقدمة والقواعد التي تحكم العالقة بـين           (المطارات ترتيبات تعاونية مثل اتفاقات مستوى الخدمة        

، فان العديد من المطارات األخرى ومقدمي خدمات المالحـة الجويـة فـي    )ن بشأن الخدمات المتفق عليها   المطار والمنتفعي 
  .مختلف أنحاء العالم ال توجد لديهم عملية تشاور سليمة ومنتظمة، أو ال يتشاورون مع المنتفعين على االطالق

منظمون ومقـدمو الخـدمات احتياجـات    بدون التشاور أو أي آلية تعاونية أخرى، هناك خطر أن ال يعرف ال     ٢-٢
.  ومتطلبات المنتفعين، مما قد يؤدي الى عدم بلوغ المستوى األمثل في تطوير المطارات ونظم خـدمات المالحـة الجويـة                

وعلى سبيل المثال، قد تنتج عن االستراتيجيات الفردية استثمارات غير ضرورية ومكلفة، ومـسائل مرتبطـة بالـسعة أو                   
وعلى العكس، قد ال توفر الخدمات والسعة التي    .  ى زيادات في التكاليف والرسوم على المنتفعين وعمالئهم       السالمة تؤدي ال  

  .توجد حاجة ماسة اليها في الوقت المناسب للمنتفعين

عندما ال توجد ترتيبات تعاونية مقبولة لمقدمي الخدمات والمنتفعين، ينبغي أن تضمن الدول التشاور بـصورة             ٣-٢
ع جميع المنتفعين المعنيين بشأن المسائل التي يمكن أن تؤثر عليهم ماديا، أي مستويات وهيكـل الرسـوم وتنميـة    مالئمة م 

وأهداف التشاور هي زيادة التفاهم المتبادل بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها، واعطاؤهم وعيـا              .  القدرات واالستثمارات 
صة النجاح ألي تغيير رئيسي في السياسة العامة أو أي استثمار كبير مع         ومعرفة بخطط ونوايا األطراف األخرى وزيادة فر      
والمسألة هنا هي أي نوع من آليات التشاور تؤدي على أفضل وجـه             .  عمل جميع األطراف على التحرك في نفس االتجاه       

  .لتحقيق هذه األهداف

يل الرسـوم أو فـرض رسـوم     بالتشاور قبل تعدDoc 9082 من الوثيقة ٥٠-٤٩ و ٣٢-٣١توصي الفقرات   ٤-٢
، قد يغفل أو يتجاهل مقـدمو  ١-٢غير أنه، حسبما نوقش في الفقرة .  جديدة، وقبل وضع خطط التنمية في صورتها النهائية       

 آلية تشاور أقوى ينبغـي الحفـاظ   Doc 9082 ولذلك يوصى بأن تتضمن الوثيقة .  الخدمات بسهولة آليات التشاور الخاصة
  .ستثماراتال التي ال يتوقع فيها أي مقدم تغييرات في الرسوم أو تنمية القدرات أو اعليها حتى في األوقات

ينبغي أن تقرر على أساس كل حالة على حدة اجراءات محددة لمثل هذا التشاور الدائم والمنتظم، مع مراعـاة        ٥-٢
وبـصرف النظـر عـن      .  دم الخدمات شكل المراقبة االقتصادية التي تعتمدها الدولة المعنية وكذلك حجم ونطاق أنشطة مق           

االجراءات، ينبغي اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتوصل الى توافق اآلراء قبل الشروع في تغييرات كبرى، على الرغم من               
.  راء فـي كـل وضـع   اآلأنه ينبغي االعتراف بأنه قد ال يكون من الممكن، أو حتى من المرغوب فيه، التوصل الى توافق           

قدر االمكان في المعلومات المسترجعة من المنتفعين التي يتم الحصول عليها خالل المشاورات قبل التوصـل  وينبغي النظر ب  
  .الى قرار بصدد أي اقتراح

والطرف الـذي يجـري   .  يتمثل أحد عوامل التشاور الناجح في توفر حسن النية لدى جميع األطراف المعنية         ٦-٢
عن أن يشترك بصورة نشطة ) مقدم الخدمة (ة مماثلة كالطرف الذي يقوم بالتشاور       على عاتقه مسؤولي  ) المنتفع(التشاور معه   

وعلى سبيل المثال، ينبغي أن تكـون  .  ومن العوامل األخرى التي يتعين النظر فيها الشفافية والوضوح        .  في عملية التشاور  
مدعومة باالفـصاح عـن المعلومـات     االستثمارات الكبرى خطط تنمية القدرات مدعومة بحاالت أعمال، وينبغي أن تكون        

  .المالية المالئمة مع شرح جميع االفتراضات على نحو سليم، بما في ذلك تحليالت التأثير على األطراف المعنية

 الخدمات اشعارا مسبقا قبل أربعـة أشـهر   بأن يعطي مقدمو Doc 9082 من الوثيقة ٤٩ و٣١توصي الفقرتان   ٧-٢
 للرسوم أو فرض رسوم جديدة، وبأن يعطى اشعار مسبق مالئـم بـالقرار النهـائي الـى                  على األقل بالتعديالت المقترحة   

وبالنسبة لألخير، فان فترة اشعار دنيا، أي شهر واحد على األقل قبل التنفيذ، ستتيح للمنتفعـين بعـض الوقـت                    .  المنتفعين
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ض الوقـت لالحتكـام الـى آليـة لحـل         ، اذا كانت هناك حاجة لذلك، وستتيح لهم أيضا بع         أسعارهمالدخال تعديالت على    

  .النزاعات، حيث تتوافر، قبل سريان الرسوم المعدلة

، فان المشاورات مع المنتفعين بصدد المطارات وخدمات المالحة الجوية تعـالج حاليـا   Doc 9082في الوثيقة   ٨-٢
.  على الرغم من أنها متماثلـة  لخدمات المالحة الجوية، ٥١-٤٩ للمطارات والفقرات  ٣٣-٣١بصورة منفصلة، أي الفقرات     

ونظرا ألن االطار العام للتشاور مع المنتفعين مشترك بين المطارات وخدمات المالحة الجوية وألسباب االيجـاز وسـهولة            
على كال النوعين من الخدمات، مع التعديالت الضرورية التي         قرات في مجموعة واحدة تطبق      الرجوع، يمكن ادماج هذه الف    

  .Doc 9082 من الوثيقة ١قشة الواردة أعاله، وادراجها في القسم تعبر عن المنا

  االستنتاجات  -٣

  :يمكن التوصل الى االستنتاجات التالية من المناقشة الواردة آنفا  ١-٣

أن تضمن الدول اقامة عملية تشاور دائم ومنتظم مع جميع المنتفعين فـي هيئـاتهم للمطـارات        ينبغي    )أ
  .وخدمات المالحة الجوية حيث لم يسبق وجود ترتيبات للتعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها

رسوم بل ينبغي أن تضمن الدول، كجزء من تلك العملية، التشاور مع المنتفعين بشأن مستوى وهيكل ال               )ب
أيضا بصدد تنمية القدرات واالستثمارات، والنظر، بقدر االمكان، في المعلومـات المـسترجعة مـن               

  .المنتفعين التي تم الحصول عليها خالل المشاورات قبل التوصل الى قرار يتعلق بأي اقتراح

 في اطـار فقـرات    الدراج مفهوم عملية تشاور دائم ومنتظمDoc 9082ينبغي أن تعدل االيكاو الوثيقة   )ج
  .جديدة بشأن التشاور مع المنتفعين تشمل المطارات وخدمات المالحة الجوية على السواء

  التعديالت المقترحة للسياسات  -٤

 مـن  ٥١-٤٩ و ٣٣-٣١، يقتـرح االستعاضـة عـن الفقـرات        ١-٣ن الفقـرة    ـم) اج ج ـا لالستنت ـوفق  ١-٤
 ١٧التي ينبغي ادراجها بعد الفقرة اور مع المنتفعين، ـأن التشـة بشـتاليع الـدة األربـرات الجديـبالفق Doc 9082 الوثيقة

  :الحالية مباشرة
  *التشاور مع المنتفعين

  الرسوم

xx -           قبل تغيير نظم   وخدمات المالحة الجوية    يشدد المجلس على أهمية التشاور مع المنتفعين بالمطارات
شاورات هو ضمان أن مقدم الخدمة يوفر معلومات والغرض من هذه الم .  الرسومياتفرض الرسوم أو مستو

  . ويولي اهتماما كبيرا آراء المنتفعين وأثر فـرض الرسـوم علـيهم            ة المقترح اتكافية للمنتفعين عن التغيير   
 وعند   . متى أمكن ذلك   ويجب أن يكون الغرض هو أن تتم التغييرات باالتفاق بين المنتفعين ومقدمي الخدمات            

مقدم في فرض الرسوم المعنية ويستطيع المنتفعون التظلم أمام هيئة مستقلة عن           الخدمة   مقدمستمر  يتعذر ذلك   

                                                   
جميع الجوانب األخرى للرسوم التي تتضمنها هذه الوثيقة السياسية حيث توجد المبادئ التـي   ينبغي أن يشمل التشاور مع المنتفعين      *

 ).اتالمشاور(تشير الى التشاور 



 - 4 - CEANS-WP/6 
 

  

شكل المراقبة االقتـصادية    ، حيثما أتيح ذلك، ولكن يجب أن يكون اجراء التظلم المستخدم متماشيا مع              الخدمة
لخدمة والمنتفعون كل جهودهم واذا لم توجد آلية للتظلم فمن األهم أن يبذل مقدمو ا     .لدولة المعنية المعتمد في ا  

  .للتوصل الى اتفاق على أي تغييرات في نظم فرض الرسوم أو مستويات الرسوم قبل اجراء هذه التغييرات

  تخطيط خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

yy -             بخصوص خطـط    يرى المجلس كذلك أنه من المهم استشارة المنتفعين أو منظمات تمثيل المنتفعين 
 والغرض من هذه االستشارة هو ضمان أن تلبي التطـورات المعنيـة حاجـات                . القدرات واالستثمار  تنمية

 وبالمثـل،   .المنتفعين وأن المنتفعين على وعي بالمترتبات المالية من حيث الرسوم التي ينبغي عليهم تسديدها       
اعداد الخطـط الخاصـة     على نحو أفضل من     ومقدمو خدمات المالحة الجوية      المطارات   هيئاتولكي تتمكن   

سيما الناقلين الجويين، اعطـاء البيــانات التخطيطيــة          بالمتطلبات المالية المتوقعة، ينبغي للمنتفعين، وال     
 على حدة، في صورة تنبؤات تغطـى مـن          ات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، كل     مطارال لهيئاتالمسبقـة  

ائص وأعداد الطـائرات المتوقـع اسـتخدامها،    خمس الى عشر سنـوات، وذلـك فيمـا يتعلق بأنواع وخص  
  .لركاب والبضائع، وغير ذلك من األمور ذات الصلةتحركات الطائرات واوالزيادة المنتظرة ل

  آلية التشاور الدائم والمنتظم

 zz-                 ،عندما ال توجد ترتيبات للتعاون بين مقدم الخدمة والمنتفعين مقبولة لدى جميع األطراف المعنيـة
 وهيئاتها للمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية على انشاء عملية للتـشاور الـدائم               الدول سيشجع المجل 

وينبغي .  في المطار أو في مجال جوي معينأو منظمات تمثيلهم العاملة  /والمنتظم مع جميع فئات المنتفعين و     
ة شكل المراقبة االقتصادية    تقرير االجراءات المحددة للتشاور الفعال على أساس كل حالة على حدة مع مراعا            

  والمجـاالت الجويـة    وهناك حاجة أيضا ألن تراعي االجراءات في المطـارات        .  المعتمد في الدولة المعنية   
ومع مراعاة هذه االعتبـارات، يوصـي   .  المنفردة حجم ونطاق أنشطة المطار ومقدم خدمات المالحة الجوية  

  :المجلس بما يلي

 مختصة أخرى، في ادخال تعديل      هيئةأي  أو  قدم خدمات المالحة الجوية     ممطار أو   مشغل  عندما يفكر     )١
اعطاء اشعار مسبق مالئم بذلك قبل أربعة أشهر        عادة  على الرسوم أو في فرض رسوم جديدة، ينبغي         

ألنظمة المطبقة فـي كـل      لقواعد وا منظمات تمثيل المنتفعين، وذلك وفقا ل      على األقل الى المنتفعين أو    
  .دولة

دخال مثل هذا التعديل على الرسوم أو عند فرض رسوم جديدة، ينبغي اعطاء المنتفعين الفرصـة   عند ا   )٢
  . األخرى  المختصة هيئةأو ال أو مقدم خدمات المالحة الجوية      المطار  مشغل  لتقديم آرائهم وللتشاور مع     

خـرى التـي تتـسم     والمعلومات األ  المالئمة وينبغي أن يزود المنتفعون بالمعلومات المالية والتشغيلية      
  .بالشفافية والمناسبة التي تمكنهم من ابداء تعليقات استنادا الى دراية

تعـديل  أي   بالقرار النهائي بشأن     ، قبل شهر على األقل،      ينبغي اعطاء المنتفعين اشعارا مسبقا معقوال       )٣
األشـهر    وال حاجة ألن تكون فترة الشهر هذه باالضافة الـى فتـرة      .لرسوم أو فرض رسوم جديدة    ل

  . أعاله١في الفقرة األربعة المنصوص عليها 
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ضح المشاورات بصفة عامة طبيعة االقتراحات، واألطراف التي على األرجح أنها تتأثر،            وينبغي أن ت    )٤

وحاالت األعمال لالقتراحات، والتحليالت المالية التي أجريت، والمسائل المحددة المطلوب الحـصول            
وينبغـي اتاحـة الفرصـة لجميـع        .  والجدول الزمني لتقديم الردود   على معلومات مسترجعة عنها،     

وينبغي أن تتضمن الوثائق الخاصة بالقرارات أسبابا واضـحة   .  األطراف المهتمة باألمر لتقديم آرائهم    
  .المختارة وأن توضح الكيفية التي روعيت، أو لم تراعى، بها الردود) للنتائج(للنتيجة 

  آلية الملجأ األول

xy-   تبر المجلس انه بالنسبة للرسوم بوجه خاص، وفي ظل الزيادة السريعة في عدد المطارات المستقلة               يع
عن السيطرة الحكومية المباشرة، قد يكون من مصلحة المطـارات          ومقدمي خدمات المالحة الجوية المستقلين      

د على المـستوى المحلـي      ، ايجاد طرف محاي   مات المالحة الجوية والمنتفعين بهم    ، ومقدمي خد  والمنتفعين بها 
 أن تكون تلك اآللية مرنـة       ينبغي و  ).آلية الملجأ األول  ( لدرء وحل النزاعات قبل الدخول الى الساحة الدولية       

الوساطة ولكن يمكنها أن تصل الى حد التحكيم الكامل اذا قررت الدولة المعنيـة   وأن تركز على المصالحة أو  
ي صالحيات هيئة مستقلة ذات مسؤوليات أكثـر اتـساعا تتـضمن       ويمكن أن تدرج مثل هذه المهمة ف        .ذلك

، أو في صالحيات هيئة تنشأ بـصورة        ١٥ مراقبة عمليات مقدمي الخدمات المستقلين، المشار اليها في الفقرة        
  .منفصلة

  االجراء المعروض على المؤتمر  -٥

  :يرجى من المؤتمر القيام بما يلي  ١-٥

  .١-٣لواردة في الفقرة استعراض واعتماد االستنتاجات ا  )أ

  .١-٤ في الفقرة ةالوارد Doc 9082استعراض واقرار التعديالت المقترحة للوثيقة   )ب

  ـى ـ انتهـ


