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  اقتصاديات المطارات ؤتمر م

  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥مونتريال، 

   من جدول األعمال٣-٣مشروع التقرير بشأن البند 

  
  



CEANS-WP/83 
  )مشروع(

من جدول األعمال ٣-٣د رقم تقرير عن البن 3.3-1   

 
  المسائل المحددة القتصاديات خدمات المالحة الجوية وإدارتها  : ٣رقم البند 

    حساب الرسومونظمتوزيع التكاليف   :٣-٣  
وفـرض   تصنيف الخدمات ألغراض توزيع التكـاليف     ) ١:  البند إلى ثالثة أجزاء    ر في هذا   تم تقسيم النظ   –مالحظة  
 خـدمات المالحـة   ي لمقدم التي يمكن أن تُمنح   الحوافز  ) ٣؛   الرسوم حسابصيغ   في   ة الطائر  وزن دور) ؛ ب الرسوم

  .هامنالجوية والمنتفعين 
  مرسو الفرض توزيع التكاليف و ألغراضتصنيف الخدمات  - األولالجزء 

  الوثائق  ١-٣-٣
تكاليف وما وتوزيع الالمالحة الجوية ألغراض خدمات التصنيف  لةأفي مس )WP/13 (األمانة العامةبحثت 

الخيار في توزيع التكاليف   خدمات المالحة الجويةيمقدملو . نظام فرض الرسومفييترتب على ذلك من آثار 
أو ) ار، ومراقبة االقتراب من المطار، ومراقبة المنطقةأي خدمات مراقبة المط (فئات الخدمات التقليديةحسب 

حل امرالجزاء محددة من المجال الجوي و فرض الرسوم وفقاً ألوفقاً لتصنيف بديل للخدمات يقوم على أساس
 الشفافية  عملية توزيع التكاليف،إطار، في ومن شأن اعتماد التصنيف البديل أن يعزز .طائرةالتي تقطعها أي 

من تنويع رسومهم أيضا ن مقدمي خدمات المالحة الجوية ـسيمكّو لرسوم بتكاليف الخدمات المقدمة،ط اابتراو
 الورقة إلى أن استخدام تصنيف ت هذهوخلص ).رسوم المنطقة على سبيل المثال (اتخدممن الفئة كل وفقاً ل

 ال سيما في المجال الجوي  يفضي إلى استخدام الموارد بفعالية أكثر،قدمنطقة البديل وما يقابله من رسوم 
ضع مواد إرشادية وإليكاو ه ينبغي لأن اقتراحا بالورقة أيضاًهذه  وقدمت .ديعقت أو الذي يتسم باالزدحامال

 .شأنفي هذا الإضافية 

المنهجيات المتبعة في تقييم تكلفة المطارات وخدمات ) WP/40 (لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني وصفت
الفضاء الجـوي  أجزاء محددة من تصنيف الخدمات على أساس أن ، وأفادت هذه المنطقة ية في   المالحة الجو 

فضاء جوي محدد مع الحاجـة إلـى   التي يتميز بها   يتوقف على خصائص     طائرةأي   تقطعهاوالمرحلة التي   
  .وجود تعريف مناسب لكل فئة من الخدمات ومراعاة التكاليف التقديرية بصورة شفافة وعادلة

انظر (،   قدمت المفوضية األوروبية معلومات تشمل هذا البند       )WP/56 ورقة معلومات (وضية األوروبية   مفال
  .)١-٤-٣الفقرة 

  المناقشة ٢-٣-٣
وُأعرب عن قلق إزاء التشوهات التنافسية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن تطبيق الفئات الجديـدة                   ١-٢-٣-٣

كن لهذا النظام أن يضيف عبئا إداريا آخر علـى مقـدمي الخـدمات              ويم. للخدمات الخاصة بأغراض فرض الرسوم    
 انتشار الرسوم وزيادتها، ويترك آثارا غير مقصودة نتيجة الطرق الجوية غير الفعالة،             إلىنها، مما يؤدي    موالمنتفعين  

  .ال سيما فيما يخص الكفاءة في مجال البيئة
 مـن   ٥٢-٦ إلى ٤٧-٦الية الواردة في الفقرات من      واعتبرت دول عديدة أن المواد االرشادية الح        ٢-٢-٣-٣

وذكـرت  .  غير كافية وال ينبغي توسيع نطاقها في هذه المرحلة(Doc 9161) دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية
وكان الغرض هو توسيع نطاق     . دول أخرى أن استخدام الفئات البديلة للخدمات غير إلزامية لكنها ستتيح فرصا جديدة            

  . االرشادية لتواكب بيئة جديدة لغرض الرسوم، مع إقرار المزايا والعيوب التي ينطوي عليها تنفيذها في المستقبلالمواد
وأوضحت األمانة العامة أن عملية التصنيف البديلة للخدمات أعدت في المقام األول ألغراض توزيع   ٣-٢-٣-٣

  .م المالحة الجويةالتكاليف وفرض الرسوم، بل وأيضا كوسيلة لتحسين كفاءة نظا



CEANS-WP/83 
  )مشروع(

 2-3.3  من جدول األعمال٣-٣تقرير عن البند رقم  
 

، علـى أسـاس     WP/13أعرب المؤتمر عن تأييده لالستنتاجات على النحو الوارد في ورقة العمل              ٤-٢-٣-٣
 للنظر في جميع جوانب عملية التصنيف البديلة للخدمات، بما في ذلك احتمال وقوع              إرشادية مواد   إضافة إلىالحاجة  

وسوف تمكّن المعلومات الوافية عن هذا الموضوع الـدول  . فعين منهاآثار سلبية وإيجابية على مقدمي الخدمات والمنت      
  .من تحديد االختيارات المناسبة

  ةالتوصي ٣-٣-٣
 توزيع التكـاليف   ألغراضتصنيف الخدمات   بشأن  التي تلتها   والمناقشة  المقدمة  استنادا إلى الوثائق      ١-٣-٣-٣
  : التاليةة المؤتمر التوصي اعتمد من جدول األعمال،٣-٣ في إطار البند ، الرسومفرضو

   الرسومفرض توزيع التكاليف وألغراضتصنيف الخدمات   -١١التوصية رقم   
  : المؤتمر بالقيام بما يلييوصي  
 ،منطقـة ال وما يقابله من رسـوم        البديل للخدمات  تصنيفال تنظر في استخدام     يجوز للدول أن    ) أ

 في الفـضاء     سبيل المثال   على فرض هذه الرسوم  ك،  كل دولة بوذلك حسب الظروف الخاصة     
 اليفالتكقوم على ارتباط من أجل تحقيق نظام رسوم يو .دذي يتسم باالزدحام أو التعقيالجوي ال
  . المقدمة بقدر أكبر واستخدام الموارد بكفاءةاتبالخدم

توزيع التكاليف بين أجزاء الفضاء الجوي بشأن  المواد اإلرشادية   نطاق ينبغي أن توسع اإليكاو     ) ب
 .رسوم المنطقة خاصة بوضع مواد إرشادية جديدة و،  أو كليهماطائرةتي تقطعها الل المراحالو

  دور وزن الطائرة في صيغة حساب الرسوم  -الجزء الثاني 

  الوثائق  ٤-٣-٣
رسـوم  صيغة حساب ال   في   ةالطائرعملية إدراج وزن     المنطقي ل  األساس )WP/14 ( األمانة العامة  تناولت

آراء ونظـرا لتبـاين     . Doc 9082 في الوثيقة     النص الحالي  أهمية تستعرضاو،  خدمات المالحة الجوية  ل
نظـر  أن ي إلى المؤتمر الورقةة في صيغة حساب الرسوم، دعت هذه    طائر ال ور وزن فيما يخص د  الدول  

  .رة للجدليثألة الم موقف مشترك بشأن هذه المسإلىفي التوصل 
مبدأ  تطبيق أهميةإلى اإليكاو إجراء دراسة بشأن ) WP/62(  دولة٥٣ الدول اإلفريقية البالغ عددها طلبت

أفـضل  تحديـد  هـدف   بفي جميع أنحاء العـالم  مقدمي خدمات المالحة الجوية     وزن الطائرة من جانب     
ن توفير القدر الكافي من خدمات المالحة الجوية بصورة مستدامة بغض النظر عن تضم التي  الممارسات
  .الحركة الجويةمزيج الفروق في 

 بين المراحـل  ما يكون هناك تجانسعندأنه ) WP/40( لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني  أعضاء  اد  أف
رسوم خدمات المالحة الجوية عناصر     أن تستبعد صيغة فرض     ، يمكن   ها أو أنواع  طائراتالتي تقطعها ال  

  . الخاصة أو كليهما وفقا للظروفهاأو وزنطائرة المراحل التي تقطعها ال
المتعلقة بصيغة  أن أي تعديالت على المبادئ التوجيهية       ) WP/25( لس الدولي لطيران األعمال   المجرأى  

 إلزالة عنصر وزن الطائرة ال ينبغي أن تتم Doc 9082 الطريق الواردة في الوثيقة أثناءرسوم احتساب ال
    . الرسومحساب مالية من شأنها تحديد أثر خيارات صيغ أو نماذج بيانات مساندة شاملة وتحليالت دون 
  .)١-١-٣انظر الفقرة (،  قدمت مالي معلومات تشمل هذا البند)WP/43ورقة المعلومات  (مالي
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  )مشروع(

من جدول األعمال ٣-٣د رقم تقرير عن البن 3.3-3   

 
  المناقشة ٥-٣-٣
فرض غراض ألة الطائروزن  بشأن دور اآلراء ي توافق فإلىالتوصل كيفية لمؤتمر في انظر    ١-٥-٣-٣

 من الوثيقة ٤٦ و٤٥ و٤٤ات لفقرل ة الحاليةغاالصيب يتعلقا  فيمحة الجوية، وعلى وجه الخصوصخدمات المالرسوم 
Doc 9082 ةالطائر وزن بشأن. 

 أن االرشادات الحاليـة،  بعض المشاركينورأى . وجرت مناقشة مستفيضة فيما يخص هذه المسألة      ٢-٥-٣-٣
 القدرة االنتاجية للطائرات وقيمة الخدمات، تعكس قدرة إلىا  فحسب بل أيضالتكاليف بالرسوم ارتباط إلىالتي ال تستند 

 القدرة المالية علـى الـدفع      نفس المنتفعين على الدفع، في حين توفر للطيران التجاري الذي يستخدم الطائرات النفاثة           
ـ                ون سياسـات  المتوفرة لدى المشغلين الجويين الذين يستخدمون طائرات أكبر حجما، وطبقا لهذا الرأي، ينبغي أن تك

ورأى البعض اآلخر أنه    . الجويةااليكاو أكثر مرونة بخصوص استخدام وزن الطائرة بالنسبة لرسوم خدمات المالحة            
سـيزيل  وزن ال عنصر نظاما عادال لفرض الرسوم، وأن إزالة   تعديل السياسات الحالية، ألنها تتيح       إلىتوجد حاجة    ال

 تتيح قدرا Doc 9082 في الوثيقة ٤٦ و٤٥ و٤٤صياغة الحالية للفقرات  أن الورأى المشاركون. أيضا عنصر المساواة  
 أي إدخـال  إلـى  عنصر الوزن فيما يخص أغراض فرض الرسوم وبالتالي ليس ثمة حاجـة     بشأنكافيا من المرونة    

  .تعديالت
ن م Doc 9082 من الوثيقة    ٤٦ و ٤٥ و ٤٤وأعرب عن تأييد لما يتسم به النص الحالي في الفقرات             ٣-٥-٣-٣

 بأن هذا التغيير سـيتيح      وأحاط المؤتمر علماً  . ٤٥في الفقرة   " ينبغي"محل  " يمكن"انسجام، وبوجه خاص، وضع كلمة      
دعم المـؤتمر قيـام    لم ي لذلك.مزيدا من المرونة بخصوص دور وزن الطائرة بالنسبة لرسوم خدمات المالحة الجوية          

  . رسوم خدمات المالحة الجويةاإليكاو بتنفيذ دراسة بشأن دور وزن الطائرة في تحديد
  
  التوصية ٦-٣-٣
 في إطار الرسوم حسابن دور وزن الطائرة في صيغة أ الوثائق والمناقشة التي تلتها بش   إلىاستنادا    ١-٦-٣-٣

  :، اعتمد المؤتمر التوصية التاليةاألعمال من جدول ٣-٣البند 
  رسومصيغة حساب ال في ةالطائروزن دور   -١٣التوصية رقم   
   المؤتمر بالقيام بما يلي،صييو  
 لزيادة المرونة فيما يخص دور Doc 9082 من الوثيقة ٤٥ينبغي أن تعدل االيكاو الفقرة   )أ

  .وزن الطائرة في رسوم خدمات المالحة الجوية
ينبغي أن تستعرض االيكاو موادها االرشادية بشأن وزن الطائرات وتعديلها كلما دعت   )ب

  .الضرورة الى ذلك

  ها على حد سواءمن لمقدمي خدمات المالحة الجوية والمنتفعين التي يمكن أن تُمنحالحوافز   -الثالث الجزء 

  الوثائق  ٧-٣-٣

 خدمات المالحة الجوية ي لمقدمالتي يمكن أن تُمنحمالءمة الحوافز   في)WP/15 ( األمانة العامةبحثت
 استخدام علىيمكن أن تصبح أداة تساعد جيد  الحوافز بشكلأعدت هذه وإذا  . على حد سواءمنهاوالمنتفعين 

، لهذه الخدماتجمالية  اإل التكلفة تقليلعلىكما تساعد خدمات المالحة الجوية وتقديمها على الوجه األمثل، 
ه  الورقة إلى أنت هذه الحوافز، خلص هذهومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من تطبيق . فعاليتهاوتزيد من
أهدافها المنصوص وكذلك ، Doc 9082الوثيقة لمبادئ الواردة في لالحوافز  من تلبية تأكدلدول أن تينبغي ل
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  )مشروع(

 4-3.3  من جدول األعمال٣-٣تقرير عن البند رقم  
 

 يذويقترح تعديل النص  .تكاليف الحوافز في إطار زمني معقوللة توقعالفوائد المتتأكد من تعويض وعليها، 
 .ستنتاجهذا االدعم بشأن الحوافز ل ووضع إرشادات ،Doc 9082   في الوثيقةالصلة

  .)١-١-٣انظر الفقرة (،  معلومات تشمل هذا البند)WP/43ورقة المعلومات  (ليماقدمت 
  المناقشة ٨-٣-٣
 فيما يتعلق بالمنافع التي يجنيها مقدمو WP/15 اتفاق عام بشأن فحوى ورقة العمل إلىوتم التوصل    ١-٨-٣-٣

 هذه الحوافز إدراج التأكد من إلىة خدمات المالحة الجوية والمنتفعون من الفضاء الجوي من الحوافز، وكذلك الحاج
 الشفافية جدوىإلى ووجه االنتباه . بشكل سليم تفاديا الحتمال وقوع آثار سلبية أو حاالت سوء االستخدام

وبالنسبة لتعديل . وافزالتكاليف بالرسوم في تحديد الحوافز وأهمية عمليات االستعراض الدورية لخطط الح وارتباط
ت دول عدة أن الحوافز المتعلقة بمقدمي كد، أWP/15 المقترح في ورقة العمل Doc 9082يقة من الوث) ت ٤١ الفقرة

خدمات المالحة الجوية ال تزال تستخدم على نطاق واسع، وبالتالي فإن االرشادات الحالية لاليكاو تكفي لمعالجة هذه 
 .لراهن أي تعديالت في الوقت اإلدخالووافق المؤتمر على أنه ال حاجة . المسألة

وجرت مناقشة مستفيضة بشأن صياغة مشروع االستنتاجات بغية توضيح الغرض من ورقة العمل               ٢-٨-٣-٣
WP/15ووافق المؤتمر على نص توافقي لمشروع التوصية.  على النحو السليم واالجراءات الموصى بها ذات الصلة.  

  التوصية ٩-٣-٣
 خدمات المالحة ي لمقدمالتي يمكن أن تُمنحالحوافز  أنا بش الوثائق والمناقشة التي تلتهإلىاستنادا   ١-٩-٣-٣

  : المؤتمر التوصية التالية، اعتمداألعمال من جدول ٣-٣بموجب البند  على حد سواء منهاالجوية والمنتفعين 
ها من لمقدمي خدمات المالحة الجوية والمنتفعين      التي يمكن أن تُمنح   الحوافز    -١٣التوصية رقم     

  .على حد سواء
  : المؤتمر بالقيام بما يلييوصي  

، في اطار اضـطالعهم  لحوافز لمقدمي الخدماتاستحداث األشكال المالئمة من ا  على  الدول تشجع )أ
إلى   واالستفادة منهاتقديم خدمات المالحة الجوية االرتقاء بعمليتي بمهام المراقبة االقتصادية، بهدف

 .ية لهذه الخدمات، ورفع مستوى كفاءتهااألمثل، مع تقليل التكلفة اإلجمالالمستوى 

عند  Doc 9082 من تلبية خطط الحوافز للمبادئ المنصوص عليها في الوثيقة  الدولتتأكدينبغي أن  )ب
وينبغي أن تكون خطط الحـوافز    . للمنتفعين  المالحة الجوية باستحداث الحوافز    خدماتقيام مقدمي   

قدرة تكلفة الحوافز خـالل      الفوائد الم  وتعوضشفافة وأن تخضع لعمليات استعراض بشكل دوري        
  .إطار زمني معقول

 

  –ى ـانتهـ 
  

  




