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   من جدول األعمال١-٢تقرير عن البند رقم  2-1-1

 

  

  لمسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وإدارتهاا  :٢البند رقم 
  االدارة والملكية والمراقبة  :١-٢

  الوثائق  ١-١- ٢
 والمراقبة في المطارات، واختيار الشكل ةملكيهيكل كل من ال) WP/7ورقة العمل  (عامةاألمانة الدرست 

وإذا كانت . لشركاتا ارةحسن إد  مسألةهميةأ و،جوانب السالمة ذات الصلة في المطاراتو، لهماالمناسب 
ه نأقة من جديد ورفقد أكدت ال، المطارات مختلف فيمناسبة لحاالت معينة ة والمراقبة لملكيمختلف أشكال ا

وعندما تقوم السلطات  .مقدمي الخدمات والمنتفعين بهالح افي ص ذلك مستقلة عندما يكونينبغي إنشاء هيئات 
المهام  و التنظيميةالمهامح بين ووضبفصل ال، من الضروري ضمان مباشرشكل بمطار الحكومية بمراقبة ال

طبيق ة بتالورقأوصت ، األداء تحسين إلىؤدي قد يالذي لشركات ا حسن إدارة إطار مسألةفي و. ةالتشغيلي
  .Doc 9082وتبعا لذلك، اقترح تعديل النص الوارد في الوثيقة . أفضل الممارسات في مجاالت معينة

ت ، واقترح ةرضي األ ةمقدمي خدمات المناول  تها الصدار الشهادات ل   عملي) WP/57ورقة العمل   (ايطاليا   وصفت
على أساس دولي يهدف     بشكل متبادل    عترف به يصدار الشهادات   النشاء نظام   إدراسة عن   بأن تجري االيكاو    

  .حررمتوتنافسي طار إ فى ةرضي األةالى ضمان جودة وسالمة خدمات المناول
 تناولت بالبحث ضرورة قيام الدول بتنفيذ إجراء تنظيمي لحماية مـصالح    (WP/68) المملكة العربية السعودية  

بت من االيكاو أن تنظر في إعداد إطار تنظيمـي عـالمي لحمايـة مـصالح                المستهلكين في المطارات وطل   
 .المستهلكين

دارة إلى ارشادات تحـددها االيكـاو إل      ) WP/59ورقة العمل    ( دولة ٥٣البالغ عددها   الدول اإلفريقية   دعت  
 جـوي كجزء من شبكة متكاملة للنقـل ال       ةاقتصاديا ولكنها ضروري   تكون مجدية    وتشغيل المطارات، التي ال   

الدول وضع وسائل موضـوعية     ة من   الورقكما طلبت   .  واقتصادية سباب اجتماعية ألمن و أللسالمة وا لساسا  أ
  .وتشجيع تحسين االستفادة من القدرات الموجودةلتمويلها، المطارات الختيار بعض من هذه وشفافة 
اعل بين جميع األطراف المعنية،  الحاجة إلى التف(WP/39) أعضاء لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني   أبرز

ووصفت عمل األعضاء بصدد قضايا امتيازات استخدام الهياكل األساسية في المطارات والهياكل األساسـية              
 وذلـك فـي   A17-03وأوصت الورقة الدول بالنظر في العوامل المذكورة في قرار اللجنـة رقـم      .  المالحية

 .هاعمليات اصدار االمتيازات التجارية في مطارات

لى ضمان الفصل بوضوح بـين المهـام التنظيميـة          إعلى الحاجة    )WP/22( العالميةسياحة  منظمة ال  أكدت
قـصى حـد    أ، الـى     المطارات والمنافسة فيما بينها    استقاللشجعت  ،  ةوالجودة  لمصلحة الكفاء و،  ةوالتشغيلي

 .ممكن، بغض النظر عن االختصاص

مم المتحدة ومبادئه   أل التابع ل  االتفاق العالمي  ن تدرج أدول على    ال )WP/23( االتحاد الدولي لعمال النقل   شجع  
.   في مطاراتها من أجل توفير خـدمات تجاريـة محـسنة   ممارساتهيكلها االداري بالعالقة إلى أفضل ال     في  

تعديل النص الـوارد فـي      واقترح  . دارة للشركات اإلحسن  في  أفضل الممارسات   ودعت أيضا إلى استخدام     
أنها دراج حقوق العمال ومعاملتهم على إ وةمم المتحدألالتابع ل االتفاق العالميلإلشارة إلى  Doc 9082الوثيقة 

 .أفضل الممارساتفيها  تطبق  ينبغي أنالمجاالت التي أحد
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 2-1-2  من جدول األعمال١-٢تقرير عن البند رقم  

 
نظـر  ا(قدمت بعـض المعلومـات ذات الـصلة بهـذا البنـد             )  ورقة معلومات  – WP/18 (األمانة العامة 

  .)١-١-١ الفقرة
عن الوضع المـالي للمطـارات     استقصائية  نتائج دراسة   لخصت  )  ورقة معلومات  – WP/19( ةاألمانة العام 

  .، بما في ذلك آثار الرسوم على عمليات شركات الطيران٢٠٠٥ سنة خدمات المالحة الجوية في يومقدم
 بـالتنظيم الحاليـة ذات الـصلة   ها وخبراتها معلومات عن ممارسات )  ورقة معلومات  - WP/42( ماليقدمت  
 ، والرسـوم  تخصيص التكاليف وأنظمة فـرض الرسـوم      و ،معدل العائد و ،المطاراتة والمراقبة في    والملكي
وأعربت مالي في هذه الورقة أيضا عن تأييدها لالستنتاجات         . التدابير األمنية ، و تكاليفال، واسترداد   ةالتفضيلي

 ورقات العمل رقم  ( Doc 9082على الوثيقة    إدخالهاالتي اقترحت األمانة العامة لإليكاو       بما في ذلك التعديالت   
  ).١١و ١٠و ٩و ٨و ٧

  مناقشةال  ٢-١- ٢
 بما فيها الموقف القائل بضرورة WP/7أيد المؤتمر عموما مشروع االستنتاجات المقدمة في ورقة العمل   ١- ٢-١- ٢

مور ينبغي أن يفصل لصالح توضيح األومع ذلك ساد شعور بأنه .  اتباع أفضل الممارسات من جانب مشغلي المطارات
 بأنه لدى انشاء وكان هناك اعتراف.  مفهوم اقامة كيانات مستقلة ذاتيا عن مفهوم فصل المهام التشغيلية عن المهام التنظيمية

كيانات مستقلة ذاتيا ينبغي أن تنظر الدول في قدرة المطارات المعنية على البقاء من الوجهة االقتصادية باإلضافة إلى 
 أن تلتزموفيما يتعلق بالمسؤولية عن السالمة أكد المؤتمر أن على الدول .  مصالح مقدمي الخدمات ومصالح المستهلكين

فق على ومع ذلك اتُ.   وأنه ليست هناك حاجة إلى اضافة اشارة محددة إلى ملحق بعينه،اغو ومالحقهاباالمتثال التفاقية شيك
أن تضيف األمانة اشارة مالئمة في الملحق الرابع عشر بشأن اجراءات ترخيص المطارات لدى تنقيح المواد االرشادية ذات 

  .الطابع االقتصادي
 بإعداد مبادئ توجيهية خاصة بالسياسات WP/59ح الوارد في الورقة أعرب المؤتمر عن تأييده لالقترا  ٢- ٢-١- ٢

لمساعدة الدول في ادارة وتشغيل المطارات التي ال تتوفر لها القدرة المالية على البقاء ولكنها تشكل جزءا من شبكة متكاملة 
  .بقاء على هذه المطارات وتشغيلهاواتفق على أن االيكاو ينبغي أن تعد مبادئ توجيهية خاصة بالسياسات لال.  للنقل الجوي

 بشأن مصالح المستهلكين، أبلغت األمانة العامة المؤتمر أن WP/68في الورقة الوارد بالنسبة لالقتراح   ٣- ٢-١- ٢
وأشير إلى أنه سيكون من السابق ألوانه في هذه .  االيكاو ترصد التطورات في هذا المجال كجزء من برنامج عملها

وبهذا التوضيح من األمانة العامة لم .  اليكاو في إعداد إطار تنظيمي عالمي لحماية مصالح المستهلكينالمرحلة أن تنظر ا
  .يكن هناك تأييد التخاذ أي إجراء آخر

 والذي يطلب من االيكاو إجراء دراسة عن انشاء عملية دولية WP/57لم يؤيد المؤتمر االقتراح في الورقة   ٤- ٢-١- ٢
 WP/23في الورقة الوارد وعالوة على ذلك لم يحظ بالتأييد االقتراح .  مناولة األرضيةلترخيص مقدمي خدمات ال

  . باعتبارها أفضل الممارسات التجاريةDoc 9082اتفاق األمم المتحدة العالمي ومبادئه في الوثيقة  إدخالب
 بخصوص العوامل (WP/39)دني أخذ المؤتمر علما بالعمل الذي قامت به لجنة أمريكا الالتينية للطيران الم  ٥- ٢-١- ٢

.  التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند منح امتيازات لتشغيل الهيكل األساسي في المطارات والهيكل األساسي المالحي
واتفق على أن تنظر االيكاو في المواد التي أعدتها لجنة الطيران المدني ألمريكا الجنوبية بشأن عمليات منح االمتيازات في 

  .ذلك عند تنقيح المواد االرشادية الحالية بشأن اقتصاديات المطاراتالمطارات و
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  التوصية  ٣-١- ٢
والمناقشات التي تلت بشأن أسلوب إدارة المطارات وملكيتها ومراقبتها في إطـار البنـد      وثائق  في ضوء ال    ١-٣-١-٢
  : من جدول األعمال، اعتمد المؤتمر التوصية التالية١-٢

  المطارات وملكيتها ومراقبتها أسلوب إدارة – ٤التوصية 
  :يوصي المؤتمر بما يلي

 تنظر أنلمختلف المطارات، ينبغي بالنسبة  مراقبة قد تكون مالئمة والالملكيةمختلف هياكل مع أن   )أ 
، مع مراعاة القدرة االقتصادية للمطار على تشغيل المطاراتتضطلع بمستقلة تكوين هيئات الدول في 

 .مقدمي الخدمات والمستهلكينالبقاء باإلضافة إلى مصالح 

واحدة فقط من عدة مهام تمارسها هيئة حكومية، ينبغي مهمة عندما يشكل تشغيل مطار واحد أو أكثر   )ب 
 .للدول أن تقيم االعتبار لفصل المهمة التنظيمية عن مهمة تقديم الخدمات وذلك بشكل واضح

 الممارسات في أفضل من وتستفيد، ها فيما يتعلق بمطاراتاإلدارة تستعرض هيكل أنينبغي للدول   )ج 
 ومعاملتهم، حملة األسهم والمسؤوليات، وحقوق األهدافب فيما يتعلق مجال حسن إدارة الشركات

، والكشف عن المعنية األطراف، والعالقة مع  ومسؤوليتهااإلدارةسلطة و، اإلدارةومسؤوليات مجلس 
 .المعلومات

بااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو، ويجب عند انشاء هيئة مستقلة ذاتيا يجب االمتثال   )د 
 .مراعاة سياسات وممارسات االيكاو

 من خالل اإلدارةسن تشمل العناصر الالزمة لضمان ح لDoc 9082ينبغي لاليكاو أن تعدل الوثيقة   )ھ
  .التشغيليةم المعاوتطبيق أفضل الممارسات التجارية، والتأكيد على أهمية الفصل بين المهام التنظيمية 

ينبغي أن تنظر االيكاو في إعداد سياسات ومواد ارشادية الدارة وتشغيل المطارات التي ليست لها   )و 
قدرة اقتصادية على البقاء ولكنها ضرورية كجزء من شبكة متكاملة للنقل وذلك من أجل سالمة النقل 

 . عن األغراض االقتصادية واالجتماعيةالجوي الدولي وأمنه فضال

حول التجاري في استخدام المطارات، عند مراجعة موادها االرشادية عن الت أن تنظر االيكاو ينبغي  )ز 
في العمل الذي قامت به لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني بشأن عمليات منح االمتيازات التجارية 

  .في المطارات

  ـ انتهـى ـ


