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 اعداد بيان موحد حديث بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي :٣١البند 

 تحديث البيان الموحد
 بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي

 ملخص
بيان موحـد بسياسـات االيكـاو     — A33-19يقترح المجلس في هذه الورقة صيغة منقحة للقرار         

 .المستمرة في مجال النقل الجوي، للنظر فيها واعتمادها
 .٤ الفقرة فييرد  االجراء المعروض على الجمعية العمومية
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Doc 9790 — ٢٠٠١ أكتوبر ٥ في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

 مقدمة -١
بيان موحد بسياسـات    ـ   A33-19 القرار   ٢٠٠١عتمدت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية في عام         ا ١-١

بأن يبقي المجلس البيـان الموحـد قيـد          A33-19ووفقا للطلب الوارد في القرار      . االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي     
تغييرات حسب االقتضاء، فقد أجري استعراض موضـوعي        االستعراض وأن يخطر الجمعية العمومية بالحاجة الى ادخال         

 .، وتعرض في المرفق بهذه الورقة صيغة منقحة منه لكي تنظر الجمعية العمومية فيها وتعتمدهاA33-19للقرار 

 مضمون البيان الموحد المنقح وهيكله -٢
ال النقل الجـوي، ويتبـع   يرد في المرفق بهذه الورقة البيان الموحد المنقح بسياسات االيكاو المستمرة في مج  ١-٢

 :ويتألف من مادة تمهيدية وثمانية مرفقات، وذلك على النحو التالي A33-19نفس هيكل القرار 
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 مقدمة
 التنظيم االقتصادي - )أ(المرفق 
 اتاالحصاء - )ب(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي - )ج(المرفق 
 التسهيالت - )د(المرفق 
 فرض الضرائب - )ه(المرفق 

 خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية - )و(لمرفق ا
 اقتصاديات الناقلين الجويين - )ز(المرفق 
 البريد الجوي - )ح(المرفق 

ان النصوص المقترح حذفها مشـطوبة والنصـوص المقتـرح           A33-19ترد التغييرات المقترحة في القرار       ٢-٢
 :د من التحسينات التحريرية وعمليات التحديث مع استبعاد عد،وفيما يلي هذه التغييرات  .ادراجها مظللة

 .تحديث بنود الحيثيات وتركيزها بصورة أفضل – مقدمة )أ 
 –القسم الرابـع   و) التعاون في مجال الترتيبات التنظيمية    (، القسم الثاني    ديالتنظيم االقتصا  ،)أ(المرفق   )ب 

 المجلـس عـن      مـن  رتقري (A35-WP/9 على النحو المقترح في ورقة العمل         عدال –تجارة الخدمات   
  .)تجارة الخدماتالمؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي و

 المجلـس   منتقرير (A35-WP/14عدل على النحو المقترح في ورقة العمل  – االحصاء   ،)ب(المرفق   )ج 
 .)(ISDB)قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة عن 

 ١األثر المالي لالجراء المقترح -٣
بعنوان االحصـاءات،   ) ب(بعنوان التنظيم االقتصادي والمرفق     ) أ(قترحة للمرفق   األثر المالي للتغييرات الم    ١-٣

أما التغييرات األخرى المقترحة على البيـان       .  أعاله ٢-٢يرد وصفه في وثيقتي الجمعية العمومية المشار اليهما في الفقرة           
 .الموحد فلن يترتب عليها آثار مالية مباشرة في المستقبل القريب

 الجمعية العموميةعروض على االجراء الم -٤
 : يليالقيام بمايرجى من الجمعية العمومية  ١-٤

ة في مجـال النقـل    مستمرسياسات االيكاو ال  بقرار الجمعية العمومية المنقح عن بيان موحد        استعراض   )أ 
 . واعتماده، على النحو المطلوب،الجوي الوارد في المرفق وتعديل هذا القرار

ة في مجال النقل الجوي سيستمر استعراضـه  مستمرد لسياسات االيكاو الاالحاطة علما بأن البيان الموح    )ب 
 نظر الجمعية العمومية الى الحاجة      ىبشكل شامل قبل كل دورة عادية للجمعية العمومية وبأنه سيسترع         

 .لتحديثه أو اجراء تغيير آخر فيه
— — — — — — — — 

                                            
 علـى  وسوف تعتمد األموال المخصصة لهذا االجراء المقتـرح   .  هذه المعلومات مقدمة لالشارة الى األثر المالي التقديري لالجراء المقترح          ١

 .، التي تعتمدها الجمعية العمومية٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات 
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 المرفق
 لجمعية العمومية عنلمشروع قرار 

  في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات االيكاو بموحد البيان ال

 /٣١القرار 
 المستمرةسياسات االيكاو ببيان موحد 

 في مجال النقل الجوي

 ةمقدم

 االتفاقية تحدد المبادئ األساسية التي يجب على الحكومات اتباعها لتأمين تطور خطوط النقل الجوي الدولي لما كانت
د أغراض االيكاو هو دعم المبادئ والترتيبات الرامية الى انشاء خطوط للنقل الجوي  لذلك كان أح،على نحو منظم ومتناسق

 واالحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة ،اديـا على أساس سليم واقتصـالدولي على أساس من تكافؤ الفرص وتشغيله
 .العام الصالح

قتصادية المتواصلة على المستوى الوطني باالضافة  النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االولما كان
 .الى المستوى الدولي

 . وخاصة على البلدان النامية، من الصعب بصورة متزايدة تدبير الموارد الالزمة لتطوير النقل الجويولما كان
ى نحو مستمر  المنظمة تعد ارشادات ودراسات واحصاءات بشأن تطوير النقل الجوي للدول المتعاقدة علولما كانت

 .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلتوزيعها  ينبغيو أن تواصل االبقاء على حداثة وتركيز وأهمية هذه الموادوينبغي 
 مطلوبا من الدول المتعاقدة توفير بيانات احصائية دقيقة وواقعية وغير ذلك من المعلومات األخرى لكي ولما كان

 .الرشادات والدراسات واالحصاءاتيتسنى للمنظمة اعداد هذه ا
التي ممارسات السياسات وال وضع فيمتعاقدة دول الل تساعد ا أنمن شأنها المنظمةن االرشادات الصادرة ع تولما كان
 . التجاري وتحريرهوتحوله الى التشغيل النقل الجوي الدولي تسهل عولمة
 .نظمة في مجال النقل الجويمن المهم للدول المتعاقدة أن تشـارك في عمل الم ولما كان

 :فان الجمعية العمومية
ة في مجال مستمرسياسات االيكاو البأن المـرفقات بهذا القرار والمذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر -١
جمعية  والثالثين للالخامسة ةالثالثة  والمستكملة على النحو الذي توجد عليه تلك السياسات عند ختام الدور،الجوي النقـل

  :العمومية
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 التنظيم االقتصادي  - )أ(المرفق 
 االحصاءات - )ب(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي - )ج(المرفق 
 التسهيالت - )د(المرفق 
 فرض الضرائب - )ه(المرفق 
 خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية - )و(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين - )ز(المرفق 
 البريد الجوي - )ح (المرفق

 الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات واستمرار المجلس في وضعها في الوثائق المذكورة في هذا تحث -٢
 .دورية البيان الموحد واستمرار األمين العام في وضعها في أدلة وكتب

االتفاقية وقرارات الجمعية العمومية الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن  تحث -٣
 وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه ،وأن تدعم كذلك نشاط المنظمـة في مجال النقل الجوي

 .األكمل االحصاءات والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي
كلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضروريـة لتحقيق أفضل  الى المجلس اعطاء أهمية خاصة لمشتطلب -٤

 .النامية اسهام ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان
 مشورة ، اذا رأى ذلك مفيدا لعمله بشأن أي موضوع في مجال النقل الجوي، الى المجلس أن يلتمستطلب -٥

 بما في ذلك انشاء فرق من الخبراء المؤهلين ترفع تقاريرها الى لجنة ،متعاقدة بأنسب الوسائلالخبراء من ممثلي الدول ال
 . وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات، أو الى مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة،النقل الجوي

 بوصفها ،دول المتعاقدة أن تشارك فيها يجوز لجميع ال، الى المجلس عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالميةتطلب -٦
 عندما يبرر عقد هذه ،الوسيلة الرئيسية الحراز تقدم في حل القضايا ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي
 .االجتماعات عدد وأهمية القضايا التي يتعين حلها وحيث يوجد احتمال اتخاذ اجراءات بناءة بصددها

ر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي  الى المجلس أن يوفتطلب -٧
 .يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من ارشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها

وي قيد االستعراض وأن يخطر  الى المجلس أن يبقى البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجتطلب -٨
 .الجمعية العمومية بالحاجة الى ادخال تغييرات على البيان حسب االقتضاء

 .33A-19 القرار ١٨-٣٢ و١٧-٣٢القرارين ل  أن هـذا القرار يحل محتعلن -٩
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 )أ(المرفق 

 التنظيم االقتصادي

  االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
 بالرغم من ، أنه ال توجد حاليا فرصة للتوصل الى اتفاق شامل ودولي متعدد األطراف الجمعية العمومية ترىلما كانت

 .زال يمثل واحدا من أهداف المنظمة أن مبدأ تعدد األطراف في الحقـوق التجارية الى أقصى حد ممكن ما
نها تشترك في هدف  ولك،مختلفة ضمن اطار االتفاقية  الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت

 .أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمـد عليه
 وفي هذا ، أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل خطوط النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصادياولما كان

لية المنتظمة ويسهل تحقيق هذا الهدف بالنسبة يعزز اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية تشغيل الخطوط الدو الخصوص
 .للدول المتعاقدة التي أصبحت أطرافا فيه

الثالثة والثمانين   الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن كل دولة متعاقدة ملتزمة بأن تطبق أحكام المادةولما كانت
 الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا من اتفاقية شيكاغو بأن تسجل لدى مجلس االيكاو في أقرب وقت ممكن كل

 .لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاو
 هو أمر يؤثر ، حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيلولما كانت

 . وفي هدف تعزيز الشفافية،يةبشكل غير مرغوب فيه في دقة واكتمال المعلومات التنظيم
 تحديد أجور وأسعار عادلة ومعقولة للنقل الجوي الدولي بهدف تنمية الخطوط الجوية بشكل مرض هو من ولما كان

 .األمور ذات األهمية الكبرى القتصاد الكثير من الدول
 ،ولي التعقيد غير الضـروري ينبغي أن تتجنب القواعد والشروط المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي الدوبما أنه

 .وأن تكون موحدة كلما أمكن وأن تحمي مصالح المنتفع بشكل معقول
 الحكومات تتحمل مسؤولية في موضوعات األجور واألسعار طبقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها بموجب ولما كانت

 .االتفاقات الثنائية واتفاقات الخطوط الجوية األخرى

 :يةفان الجمعية العموم
 من جديد على الدور القيادي لاليكاو في اعداد ارشادات السياسة بشأن تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تؤكد -١

 .تسهيل التحرير المحمي بالضمانات
 الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد الى اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية أن تنظر على نحو عاجل في تحث -٢

 .االنضمام اليها
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 ، كل الدول المتعاقدة على تسجيل اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي لدى االيكاوتحث -٣
 .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدىمن االتفاقية ووفقا ) ٨٣(وذلك وفقا ألحكام المادة 

نحو كامل بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق االتفاقات الدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما على  تحث -٤
 .الثنائية وأي تطورات حاصلة أو متوقعة بهدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجارية

 الى المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات االقليمية ودون االقليمية في قيامها ببحث وتطوير تدابير تطلب -٥
 لكي يقرر ان كان من الممكن التوصية في الوقت ، واستعراض نتائج هذه التدابير، في ذلك الترتيبات المحررة بما،التعاون

 .المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أو أخرى من جانب الدول المتعاقدة على أساس أوسع نطاقا
 المتعاقدة وشركات الطيران  الى المجلس أن يواصل اجراء الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدولتطلب -٦

وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات الخطوط الجوية وأن يقوم باخطار جميع الدول المتعاقدة بأي 
 . بما في ذلك األكثر تحررا،تطورات جديدة في التعاون الدولي بالنسبة للحقوق التجارية

التعريفات الدولية والقواعد والشروط المتعلقة بتلك التعريفات  الى المجلس أن يبحث في جهاز لتحديد تطلب -٧
 .الدولية
 الى المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد التسجيل بغرض تبسيط عملية تسجيل اتفاقات وترتيبات تطلب -٨
 .الطيران
 وأن ،رتيبات دون تأخيراألمين العـام أن يذكر الدول المتعاقدة بأهمية تسجيل مثل هذه االتفاقات والت الى تطلب -٩

 .يقدم الى الدول المتعاقدة ما قد تطلبه من المساعدة في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلس
الجوية   العام أن يشجعا على االنضمام العالمي الى اتفاقية عبور الخطوطمن رئيس المجلس واألمينرجو وت -١٠

 .االتفاقية هذه من الدول المتعاقدة أن تبلغ األمانة العامة بنواياها بالنسبة الى االنضمام الى ا وأن يطلب،الدولية وتنفيذها

 الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —القسم الثاني 

 بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على لما كانت
الجوي الدولي، وتنحو الى خلق ممارسات تجارية تمييزية غير عادلة في هذا المجال وقد ال تكون متمشية مع استقرار النقل 

 .المبادئ األساسية لالتفاقية ومع تطور النقل الجوي الدولي على نحو منظم ويسوده االنسجام
ي تطوير اقتصاد الكثير من الدول  تقديم خطوط نقل جوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية فولما كان

 .النامية، بما فيها الدول التي تعتمد على السياحة
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لشركة طيران بممارسة بخصوص التفويض  والسيطرة الفعلية الجوهريةالتشدد في تطبيق معيار الملكية  وبما أن
 فرصة عادلة ومتساوية لتشغيل حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل الجوي يمكن أن يحرم الكثير من الدول النامية من

 .خطوط جوية دولية والحصول على الفوائد المثلى التي تنجم عن ذلك
 تعيين الناقلين الجويين وترخيص الدخول الى السوق يجب أن يتم تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل نظرا ألنو

مارسة الرقابة التنظيمية الفعالة ال سيما فيما يتعلق دولة ووفقا لتقديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، مع م
 .بالسالمة واألمن

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص التعيين والتفويض لشركات الطيران يمكن أن ن  أونظرا الى
ءة واالقتصاد، وأنه يمكن يساعد في خلق بيئة تشغيل قد ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفا

 .لذلك االسهام فيما تستهدفه الدول من مشاركة في عملية التحرير
تحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى التشجيع المتزايد من خالل الترتيبات التعاونية في شكل تجمعات  ولما كان

ثل في المصالح القائمة بصورة خاصـة بين الدول اقتصادية اقليمية وفي شكل التعاون الوظيفي تعبيرا عن التقارب والتما
 .االقليمي النامية التي تنتمي الى حركات التكامل االقتصادي

النقل الجوي التي تتمتع بها دولة نامية تشارك نفس هذه المصالح،  ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق وبما أن
ع للسيطرة الفعلية لدولة نامية أو دول نامية أخرى أو ة وتخضجوهريممارستها من جانب شركة طيران مملوكة بصورة 

 .رعاياها ممن لهم نفس المصالح المتماثلة، من شأنه أن يعزز مصالح الدول النامية المذكورة آنفا

 :فان الجمعية العمومية

النقل الدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير من جانب واحد يكون من شأنهـا أن تؤثر في تطور  تحث -١
الجوي الدولي على نحو منظم يسوده االنسجام، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي 

 .الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة

ممارسة حقوق الطريق وغيرها من والسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث -٢
نقل الجوي ألية دولة نامية أو دول نامية داخل نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في حقوق ال

 .ذلك اتفاقات النقل الجوي التي أبرمتها أو تبرمها األطراف المعنية

قليمية أو دون الدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة داخل التجمعات االقتصادية اال تحث -٣
االقليمية كأساس سليم لقيام دولة أو دول نامية بتعيين شركة طيران تابعة لدولة نامية أو دول نامية أخرى داخل نفس التجمع 

 والسيطـرة الفعلية على تلك الشركة في أيدي تلك الدولة النامية أو الدول جوهريةاالقتصادي االقليمي، حيث تكون الملكية ال
 .خرى أو رعاياهاالنامية األ
 على التفكير في استخدام معايير بديلة لتعيين وتفويض مؤسسات الخطوط الجوية، بما في الدول المتعاقدة تحث -٤

ذلك المعايير التي أعدتها االيكاو وأيضا على اعتماد نهج مرن وايجابي تلبية لمتطلبات الدول األخرى في جهودها لتحرير 
 .لناقلين الجويين دونما اخالل بالسالمة واألمنالملكية والسيطرة فيما يخص ا
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 الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية أن تقدم الى تدعو -٥
المجلس، بصفة مستمرة، معلومات كاملة بخصوص خبرتها، حتى يصبح لدى المنظمة في هذا المجال بالذات جميع 

 .التي قد تستفيد منها الدول المتعاقدةالمعلومات 
ة الى الدول المتعاقدة التي ترغب في الدخول جدي المجلس أن يقدم، عندما يطلب منه، كل مساعدة مالى تطلب -٦

 .في مثل هذه التجمعات االقتصادية االقليمية أو دون االقليمية بالنسبة لتشغيل خطوط جوية دولية
 الى الدول المتعاقدة التي تبادر باعداد هذه الترتيبات ،ه منطلبي ما عند،مساعدة المجلس أن يقدم الالى تطلب -٧

التعاونية للملكية المشتركة والتشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية مباشرة فيما بينها أو التي تقوم شركات 
 الترتيبات التعاونيةتلك لومات المتعلقة ب المعبتعميمالتابعة لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور  الطيران

 .على الدول

  نظم الحجز اآللي—القسم الثالث 
هناك حاجة لتعريف المبادئ القابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم بخصوص نظم الحجز اآللي تكون قائمة  لما كانت

 لتمكين ،ت الطيران وفيما بين هذه النظمعلى الشفافية وسهولة الوصول اليها وعدم التمييز لتحسين المنافسة بين شركا
 ولتجنب اساءة استخدام هذه ،المنتفعين بالنقل الجـوي الدولي من الحصول على أوسع اختيار بين بدائل للوفاء باحتياجاتهم

 .النظم التي يمكن أن تؤدي الى ممارسات ضارة في توزيع منتجات الناقلين الجويين

 :فان الجمعية العمومية
 : المتعاقدة على ما يليالدول تحث -١

 والتي اعتمدها لقواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللياتباع قواعد السلوك المنقحة الصادرة عن االيكاو  )أ
 .٢٥/٦/١٩٩٦المجلس في 

 لتعزيز القواعد ، كلما كان ذلك مالئما،استخدام البندين النموذجيين اللذين اعتمدهما المجلس بنفس التاريخ )ب
 .واستكمالها

التعاون على المستويات الثنائية واالقليمية والمشتركة بين األقاليم بغية التقليل من الصعوبات المرتبطة  )ج
 .نظم الحجز اآللي وبتشغيلها في شتى أنحاء العالم بالبدء في استخدام

 .ضاءمن المجلس أن ينقح قواعد السلوك الصادرة عن االيكاو لقواعد نظم الحجز اآللي عند االقت تطلب -٢

 تجارة الخدمات —القسم الرابع 
مسألة ادراج جوانب النقل الجوي الدولي في اطار االتفاق العام بشأن تجارة قامت بخصوص  قد  االيكاوتلما كان

  ولوالية،اتفاقية الطيران المدني الدوليتفهم جميع األطراف المعنية ألحكام بالنهوض في نشاط بتحقيق ، )GATS(الخدمات 
 .الدولي ولدورها في مجال النقل الجويمحددة االيكاو ال
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 :فان الجمعية العمومية
 على الحاجة الى استمرار المنظمة في بحث الترتيبات التنظيمية المستقبلية واعداد التوصيات تؤكد من جديد -١

 . جية التي تؤثر فيهبة للتغيرات الداخلية والخاريستجموالمقترحات للتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، 
دف العام المتمثل في االنتقال التدريجي والمطرد والمنظم ـالهتبنى على  بأن تلك الترتيبات ينبغي أن تقر -٢

ن مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل ـدول المتعاقدة بتأميـق مصالح جميع الـح األسواق، وتحقيـوالمضمون الى فت
 .الدولي الجوي
 . على الدور القيادي لاليكاو في وضع االرشادات السياسية بشأن تنظيم النقل الجوي الدوليدتؤكد من جدي -٣
 الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي تحث -٤

 :الدولي على ما يلي
 تكفل بصفة خاصة اشتراك سلطات الطيران وصناعة أن تكفل التنسيق الداخلي في اداراتها الوطنية وأن )أ

 .الطيران اشتراكا مباشرا في المفاوضات
أن تكفل ادراك ممثليها ادراكا تاما ألحكام اتفاقية شيكاغو، وال سيما خصائص النقل الجوي الدولي،  )ب

 .وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته
جاه الدول األعضاء في االيكاو من غير األعضاء في منظمة أن تأخذ في الحسبان حقوقها والتزاماتها ت )ج

 .التجارة العالمية
ي خدمات أو أنشطة اضافية متعلقة بالنقل مقترح ألادماج أي أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على  )د

بين الجوي في االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات آخذة بعين االعتبار، بصفة خاصة، االرتباط الوثيق 
 .انب األمنية للنقل الجوي الدوليالجوانب االقتصادية والبيئية وجوانب السالمة والجو

ارشادات السياسة  ات السياساتتوجيهااليكاو في وضع  ووالية تحقيق الفهم التام لدور  علىشجعأن ت )ه
 ذه االرشادات هوالنظر في استخدامبشأن التنظيم االقتصادي، بما في ذلك تحرير النقل الجوي الدولي 

 .النقل الجوي الدوليتوجيهات السياسات المقدمة من خالل االيكاو من أجل تحرير بشأن تنظيم 
من االتفاقية نسخا من أي اعفاءات وأي التزامات محددة ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة  )و

 .مات بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدتتمتتعلق بالنقل الجوي الدولي 
 :منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمراقبين فيها أن تولي االهتمام الواجب لما يلي من تطلب -٥

الهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة للنقل الجوي الدولي والتحرير االطرادي الذي يجري على المستوى  )أ
 .االقليمي واالقليميدون الثنائي و

 . الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه ستورية عن النقل الجويمسؤولية االيكاو الد )ب
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سياسة االيكاو وموادها االرشادية القائمة بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها  )ج
 . الميدان هذاالدائب في

 : المجلسالى تطلب -٦
 وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان أن يستمر في االضطالع بالدور القيادي العالمي في تسهيل )أ

 .السالمة واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي
التي قد تؤثر في النقل الجوي الدولي، وابالغ وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات  )ب

 .الدول المتعاقدة بها
غيرها  بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةفعالرة بصوالتعاون والتنسيق االتصال وتشجيع استمرار  )ج

 . مجال تجارة الخدماتتتناولالمنظمـات غير الحكومية التي الدولية والمنظمات الحكومية من 
  وضع االرشادات السياسية—القسم الخامس 

 الحكومات تتحمل المسؤوليات في مجال التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وااللتزامات الدولية في هذا تنلما كا
 .الصدد

 المنظمة عالجت العديد من القضايا التنظيمية المعنية وقامت بتجميع التوصيات والمواد االرشادية األخرى وبما أن
 .الناجمة عن ذلك

 :فان الجمعية العمومية
  المشورة التي تتضمنها الوثيقة،ا التنظيميةـ في االضطالع بمهامه،يـدول المتعاقدة على أن تراعـال تحث -١

Doc 9587 الدولي السياسات والمواد االرشادية عن تنظيم النقل الجوي. 
ات وتأمين استجابتها لمتطلب Doc 9587الى المجلس التأكد من تحديث االرشادات التي تتضمنها الوثيقة  تطلب -٢

 .الدول المتعاقدة

 )ب(المرفق 
 االحصاءات

كل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تقدم مؤسسات النقل الجوي التابعة لها االحصاءات التي يطلبها المجلس وفقا  لما كانت
 .من اتفاقية شيكاغو) ٦٧(للمادة 

طنية والمطارات الدولية الحصاءات عن عمليات مؤسسات النقل الجوي الول شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
 .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و ) ٥٤( الطرق الدولية، طبقا للمادتين جهيزاتوت

د الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر وي االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات احصائية متكاملة لتزولما كانت
 .سترجاعهايتسم بالكفاءة الثبات صحة البيانات االحصائية وخزنها وا
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 .عدد من الدول المتعاقدة لم تقدم بعد االحصاءات التي طلبها المجلس، أو لم تقدمها على نحو كامل ولما كان
من شأن التعاون بين المنظمات الدولية النشيطة في مجال جمع احصاءات الطيران وتوزيعها أن يخفف من  ولما كان

 .عبء تقديم االحصاءات

 :فان الجمعية العمومية

في حينها  بأقل تأخير ممكن الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهدها لتقديم االحصاءات المطلوبة تحث -١
 .وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك

 الى المجلس أن يدعو خبراء في االحصاء والمحاسبة حسب الضرورة لبحث المشاكل االحصائية لدى تطلب -٢
اكتمال مدى يكاو بغية تلبية احتياجات المنظمة على نحو أكثر فاعلية، ولتحسين اتساق االحصاءات والدول المتعاقدة واال

 . الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالت والمطبوعات، وسرعة توزيعها من جانب المنظمةقارير التي تقدمهاوسرعة الت
 : الى المجلس ما يليتطلب -٣

ون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى النشيطة في مجال جمع أن يواصل استكشاف سبل التعا )أ
 .احصاءات الطيران وتوزيعها

أن يضع ترتيبات، على أساس مالئم، لتقديم المساعدة الى الدول المتعاقدة بنـاء علـى طلبهـا بواسـطة         )ب
 .بها ابالغ المنظمةموظفي األمانة العامة لتحسين احصاءات الطيران المدني لدى الدول وتحسين عملية 

 )ج(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي

 لمختلف ،الدول المتعاقدة تحتاج الى تنبؤات عالمية واقليمية عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل لما كانت
 .األغراض

أن يتوقع التطورات  ،ة في المجال االقتصاديمستمر في اضطالعه بواجباته ال،من الواجب على المجلس ولما كان
 . وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب،المستقبلية التي يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة

 المنظمة تتطلب توافر تنبؤات محددة ودعم اقتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية ولما كانت
 .البيئي والتخطيط

 :عموميةفان الجمعية ال

 باعداد وحفظ تنبؤات على المدى الطويل والمتوسط لالتجاهات ، حسب اللزوم، المجلس أن يقومالى تطلب -١
 البيانات ، ان أمكن، سواء كانت هذه التنبؤات ذات طابع عام أو محدد يشمل،والتطورات المستقبلية في الطيران المدني

 .دول المتعاقدة وأن يتيح هذه التنبؤات لل،االقليمية والعالمية
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 المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات واالجراءات العداد التنبؤات وتحليل التكاليف والمنافع أو الى تطلب -٢
 بحيث تفي باحتياجات المجموعات االقليمية المعنية بتخطيط المالحة ، واعداد دراسات األعمال،زيادة العائد على التكاليف

 . حسب الضرورة، تخطيط البيئة التابعة للمنظمةالجوية والنظم األخرى أو هيئات
 المجلس أن يضع ترتيبات لجمع ووضع المعلومات عن أساليب التنبؤ الجارية لألغراض المحددة في الى تطلب -٣

 أعاله وأيضا لتوزيعها على الدول المتعاقدة من آن آلخر لتكون بمثابة ارشادات لها في عمليات التنبؤ ٢ و ١الفقرتين 
 .بها طيط االقتصادي التي تقوموالتخ

 )د(المرفق 
 التسهيالت

  اعداد أحكام التسهيالت—القسم األول 
) ٢٣(و) ٢٢(كوسيلة لصياغة التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد  قد وضع "التسهيالت "الملحق التاسع  لما كان

) ١٤(و) ١٣(و) ١٠(ونية المشار اليها في المواد مـن االتفاقية وتوحيد االجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القان) ٢٤(و
 .)٣٥(و) ٢٩(و

 وأن تقوم في ،من الجوهري أن تواصل الدول المتعاقدة متابعة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي ولما كان
 .نفس الوقت بحماية عمليات الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

 وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد ثبتت فعاليتها في استحداث نظم لالسراع  مواصفاتولما كانت
بمرور الركاب وأفراد الطواقم الدوليين من خالل مراقبة اجراءات التخليص في المطارات في الوقت الذي تعزز فيه برامج 

 .األمن والهجرة
سهيل استخدام محطات المطار بكفاءة من جانب المسافرين اعداد مجموعة من الالفتات القياسية لت ولما كان

 . قد دل على الفعالية والفائدة،والمستفيدين اآلخرين

 :فان الجمعية العمومية
بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول " التسهيالت"فل تحديث الملحق التاسع بعنوان المجلس أن يك الى تطلب -١

 .ط الحدودالمتعاقدة فيما يتعلق بادارة ضواب
وان " األمن "والملحق السابع عشر " التسهيالت " المجلس أن يكفل التوافق بين أحكام الملحق التاسع الىتطلب  -٢

 .كليهما يكمل اآلخر
ق وثائ ، بعنوانDoc 9303 المجلس أن يكفـل مواصلة تحديث المواصفات واالرشادات في الوثيقة الى تطلب -٣

 التقدم التكنولوجي وأن يستمر في استكشاف الحلول التكنولوجية الرامية الى تحسين اجراءات  في ضوء،السفر المقروءة آليا
 .التخليص
االشارات الدولية لتقديم االرشادات "  بعنوان ،Doc 9636 المجلس أن يكفل التحديث المستمر للوثيقة الى تطلب -٤
 . الجديدة اليها وتأمين وفائها بمتطلبات الدول المتعاقدة باضافة البيانات،"ريةص في محطات المطار والمحطات البحلألشخا
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 عحق التاس تنفيذ أحكام المل—القسم الثاني 

 تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الواردة في الملحق التاسع يهدف الى تحسين االجراءات في لما كان
أحد أهم عناصر برنامج  والبريد مما يعد ، والبضائع،متعتهم والركاب وأ،نقاط مراقبة الحدود لتسهيل مرور الطائرات

 .ضروريا بالنسبة لكفاءة النقل الجوي التسهيالت

 :فان الجمعية العمومية

 ،من االتفاقية) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢( الدول المتعاقدة أن تولي اهتماما خاصا اللتزاماتها الناشئة عن المواد تحث -١
 . الملحق التاسع وتوصياتعدقواوأن تزيد من جهودها لتنفيذ 

 في االختالفات التي توجد في داخل أراضيها ،مرة كل سنة  على األقل، الدول المتعاقـدة أن تبحث بعنايةتحث -٢
بين نظمها وأساليبها الوطنية وأحكام الطبعة الحالية للملحق التاسع وأن تبذل جهودا خاصة لتعديل سياساتها الزالة تلك 

 .ب وقت ممكنفي أقراالختالفات 
) ٣٨( كل دولة متعاقدة على ابالغ االيكاو بوضع تنفيذ أحكام الملحق التاسع في أراضيها وفقا ألحكام المادةتحث  -٣

 .االتفاقية من
 حالة تنفيذ أحكام ، كلما دعت الضرورة أو على األقل مرة كل ثـالث سنوات، المجلس أن يستعرضالى تطلب -٤

 .ى تلك الجوانب التي تتطلب جهودا مركزة للتنفيذ من جانب الدول المتعاقدة وأن يشير ال،الملحق التاسع

  التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر—القسم الثالث 

 جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتوفر ضمانا لدولة العبور بما أن
 .السفر  يمكنه أن يعود الى الدولة التي أصدرت جوازالمقصد بأن حامله أو

 . الثقة الدولية في أمن وسالمة جواز السفر لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليوبما أن
 الجمعية العامة لألمم المتحدة طلبت الى االيكاو أن تنظر في سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة وبما أن
 . بينما شددت على أن مثل هذه الجهود ينبغي أال تقـوض الحماية التي يوفرها القانون الدولي لالجئين،نبتهريب األجا
 الجمعية العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي طلبا الى الدول األعضـاء وضع أو تحسين وبما أن

على الصعيدين الثنائي والمتعـدد األطراف لمنع استخدام  وأن تتعاون ،االجراءات لتيسير اكتشاف وثائق السفر المزورة
 وأن تتخذ تدابير تكفل توقيع عقوبات النتاج وتوزيع وثائق السفر المزورة واساءة استعمال الطيران التجاري ،وثائق مزورة

 .الدولي
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 بما في ذلك ،سفر من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال لتعزيز مقاومة الغش في جوازات الولما كان
 واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب ، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة،تزوير وتزييف جوازات السفر

 ، واساءة استعمال جوازات السفر الصحيحة من جانب حامليها بشكل مشروع تمهيدا الرتكاب جريمة،منتحلي هويات الغير
 واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها بشكل غير ،ية مدة صالحيتها أو الملغاةواستخدام جوازات السفر المنته

 .مشروع

 :فان الجمعية العمومية
 ،الدول المتعاقدة على بذل جهود جدية ومخلصة للحفاظ على أمن وسالمة جوازات السفر الصادرة عنها تحث -١

 .بعضا في هذه المسائل والى أن تساعد بعضها ،ولحماية هذه الجوازات من الغش
 بما ، الى المجلس مواصلة األعمال المضطلع بها لتعزيز فعالية عمليات مراقبة الغش في جوازات السفرتطلب -٢

 لمساعدة الدول المتعاقدة في ،في ذلك اعداد ما يلزم من القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والمواد االرشادية
 .عنها وازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرةالحفاظ على سالمة وأمن ج

  االجراءات الوطنية والدولية والتعاون حول شؤون التسهيالت—القسم الرابع 
 .التخليص  هناك حاجة الجراءات مستمرة من جانب الدول المتعاقدة لتحسين فعالية وكفاءة اجراءات مراقبة كانتالم

 .وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة الدخال التحسينات الالزمة انشاء لجان وطنية للتسهيالت ولما كان
 التعاون حول شؤون التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها ولما كان

 .شؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع الجهات المعنية

 :فان الجمعية العمومية
وطنية للتسهيالت وتعتمد سياسات للتعاون على أساس  ـاقدة على أن تنشئ وتستخدم لجانا الدول المتعتحث -١

 .اقليمي بين الدول المتجاورة
الدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت االقليمية ودون االقليمية لمنظمات الطيران الحكومية تحث  -٢

 .الدولية األخرى
 من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل ،ن تتخذ كل التدابير الضرورية الدول المتعاقدة على أتحث -٣

 :يلي  للقيام بما،المالئمة األخرى
 :استرعاء اهتمام كل االدارات الحكومية المختصة بانتظام للحاجة الى )أ

 .جعل األنظمة وأساليب العمل الوطنية متمشية مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده )١
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 .د الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجاالت التسهيالتاعدا )٢
 .اتخاذ المبادرة في أي اجراء الزم من اجراءات المتابعة )ب

 الدول المتعاقدة على أن تشجع على دراسة مشاكل التسهيالت بواسطة لجان التسهيالت الوطنية أو لجان تحث -٤
مع النتائج التي توصلت اليها الدول المتعاقدة األخرى التي تقيم معها  وأن تنسق نتائج هذه الدراسات ،التسهيالت األخرى

 .صالت جوية
 الدول المتجاورة والمتتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال تحث -٥

 . لتلك المشاكلموحد أن تلك المشاورات قد تؤدي الى حل كلما ظهر ،التسهيالت
 الطائرات التابعين لها على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع مشغليدول المتعاقدة على أن تشجع  التحث -٦

 :حكوماتهم بشأن
 .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها )أ
وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية وغيرها من المخاطر التي تهدد  )ب

 .المصالح الوطنية
ن الجويين واتحاداتهم الى المشاركة الى أقصى حد ممكن في النظم مشغلي الدول المتعاقدة على أن تدعو التحث -٧

 .االلكترونية لتبادل البيانات لتحقيق مستويات الكفاءة القصوى في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية
 على بذل كل الجهود الممكنة لالسراع ،ت الدولية المهتمة بالتعاون مع المنظما،ن الجويينمشغلي الدول والتحث -٨

 .في خدمة وتخليص البضائع المنقولة جوا

 )ه(المرفق 
 فرض الضرائب

 . من مقدمة القرار األولىالفقرات األربع ترتيب عدل  —. مالحظة تحريرية

 وفرض الضرائب على ،الدوليينالنقل الجوي الدولي يلعب دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر  لما كان
 والضرائب على ايرادات مؤسسات ،الطائرات والوقود واالمدادات الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدولي

 ،النقل الجوي الدولي وعلى الطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي
 . ويمكن أن يكون له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي،لى مبيعاته أو استخدامهوالضرائب ع

هو جباية تهدف على وجه " الرسم"سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن لما كانت 
 هي جباية تهدف لتحصيل "الضريبة"مات للطيران المدني، بينما التحديد وتستخدم السترداد نفقات تقديم التسهيالت والخد
سواء بشكل كلي أو على  الطيران المدني ألغراض عموما تستخدمايرادات للسلطات العامة الوطنية أو المحلية، وهي ال 

 .أساس استرداد التكاليف
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ى نحو متزايد على بعض جوانب النقل من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض ضرائب عل ولما كان
 التي يمكن تصنيف العديد منها كضرائب على مبيعات النقل الجوي ، وفرض الرسوم على الحركة الجوية،الجوي الدولي

 .الدولي أو استخدامه
 35A-.. ٧-٣٣ مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات تعالج في قرار الجمعية العمومية ولما كانت

 ." يان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئةب"
سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في  :بعنوان Doc 8632  القرارات والتوصيات الواردة في الوثيقةولما كانت

ريد للطيران المدني الدولي وبالحاجة من االتفاقية وتستهدف االقرار بالطابع الف) ٢٤( تكمل المادة ،مجال النقل الجوي الدولي
 .الى اعفاء بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب

 :فان الجمعية العمومية
 Doc 8632الدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن المجلس حسبما ترد في الوثيقة تحث -١

 .الدولي قل الجويسياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال الن عنوانب
وتأمين استجابتها  Doc 8632 المجلس أن يكفل تحديث االرشادات والمشورة الواردة في الوثيقة الى تطلب -٢

 .لمتطلبات الدول المتعاقدة

 )و(المرفق 
 خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  سياسة فرض الرسوم—القسم األول 
الرسم هو جباية تهدف على وجه " المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن  سياسات االيكاو تميز من ناحيةلما كانت

التحديد وتستخدم لتغطية نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المدني بينما الضريبة هي جباية تهدف لتحصيل ايرادات 
ي بأكملها على أساس التكاليف  ايرادات ال تنفق عموما على الطيران المدن، المحلية،للحكومة الوطنية أو السلطات

 ." تحديدا تحسب وال
في قرار الجمعية العمومية  بصورة منفصلة مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات تعالج ولما كانت

٧-٣٣ ..-35A " بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة". 
 .من االتفاقية تحدد أساس استخدام رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية واالعالن عنها) ١٥( المادة ولما كانت
 الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات الرشاد الدول المتعاقـدة فيما يتعلق بالمبادئ التي ولما كانت

ي على أساسها فرض الرسوم السترداد يمكن لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدول
 وفيما يتعلق باألساليب التي يمكن استخدامها في تحصيل تلك ،تكاليف تقديمها وتحصيل ايرادات أخرى عن تلك الخدمات

 .االيرادات
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سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات بعنوان  Doc 9082قة ـ قد اعتمد ونقح ونشر في الوثي، المجلسولما كان
 .لمالحة الجويةخدمات ا

 :فان الجمعية العمومية

 .من االتفاقية) ١٥(الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة  تحث -١
في   عند اسناد استرداد تكاليف المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو تشارك،الدول المتعاقدة تحث -٢

  الوثيقةمن االتفاقية والواردة فضال عن ذلك في) ١٥( المبادئ الواردة في المادة عاتبا على ،تقديمها للطيران المدني الدولي
Doc 9082 بغض النظر عن الهيئة التنظيمية التي سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية بعنوان 

 .تشغل من خاللها المطارات وخدمات المالحة الجوية
لى أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية فحسب لتغطية التكاليف الدول المتعاقدة ع تحث -٣

 .المرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني
من االتفاقية لنشر أية رسوم تفرضها أو تسمح ) ١٥(الدول المتعاقدة على بذل قصارى جهدها وفقا للمادة  تحث -٤

وابالغها  من قبل طائرات أية دولة متعاقدة أخرى تعمال التجهيزات المالحية والمطاراتبفرضها دولة متعاقدة نظير اس
 .للمنظمة
 حديثة وتستجيب Doc 9082  الوثيقةالى المجلس أن يكفل أن تكون االرشادات والمشورة الواردة في تطلب -٥

 .لمتطلبات الدول المتعاقدة

  االقتصاد واالدارة—القسم الثاني 

كاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية تتزايد مع تزايد أحجام الحركة التي تقدم الت تنلما كا
 .لها هذه الخدمات
دة تضع التركيز المتزايد على تحسين الكفاءة المالية في تقديم خدمات المطارات وخدمات ق الدول المتعاولما كانت
 .المالحة الجوية
من قامة التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية  من الضروري اولما كان

 .والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى والناقلين الجويين وشركات الطيران جهة
 الدول المتعاقدة قد ناشدت المنظمة لتقديم المشورة واالرشادات الرامية الى تشجيع االسترداد المنصف ولما كانت

 .اليف خدمات المطارات وخدمات المالحة الجويةلتك
 الدول المتعاقدة تقوم على نحو متزايد باالستعانة بهيئات مستقلة لتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية ولما كانت

من ) ٢٨( وتستخدم تسهيالت وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسيات للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة
 .االتفاقية
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 :فان الجمعية العمومية
 الدول المتعاقدة بأنه فيما يتعلق بالمطارات وخدمات المالحة الجوية تظل هي وحدها مسؤولة عن الوفاء تذكر -١

من االتفاقية بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي تقوم بتشغيل ) ٢٨(بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 
 .ات وخدمات المالحة الجوية المعنيةالمطار
الدول المتعاقدة على التعاون الفعال من أجل استرداد تكاليف تسهيالت وخدمات المالحة الجوية المتعددة  تحث  -٢

 .الجنسيات
للدول المتعاقدة حول توفير المطارات وتقديم  واالدارية المجلس اسداء المشورة االقتصادية والتنظيمية الى تطلب -٣

 .دمات المالحة الجويةخ
 وتقديم ، المجلس أن يستمر في بحث الوضع االقتصادي لخدمات المطارات وخدمات المالحة الجويةالى تطلب -٤

 .تقارير عنه الى الدول المتعاقدة على فترات مالئمة
 علقة بخدمات الدول المتعاقدة أن تبذل قصارى جهدها وبأسرع وقت ممكن في تقديم البيانات المالية المتتحث -٥

 .المطارات وخدمات المالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من اسداء تلك المشورة واعداد تلك التقارير

 )ز(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين

هناك اهتمام مستمر لدى المستخدمين والمصالح السياحية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها  لما كان
 .دولية حول مستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من االيراداتال

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها  ولما كانت
ات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت الى نظام أكثر عدال االيكاو لتكاليف ايرادات النقل الجوي الدولي وهي الدراس

 .لتقاسم االيرادات
 ،االيكاو تحتاج الى معرفة عائدات الناقلين الجويين وبيانات عن التكاليف ألغراض التخطيط البيئي ولما كانت

 .والدراسات االستثمارية وألغراض أخرى
 :فان الجمعية العمومية

دوريا دراسة عن االختالفات االقليمية في مستوى التكاليف   األمين العام بأن يصدر المجلس أن يكلفالى تطلب -١
 وتحليل أثر االختالفات في العمليات وأسعار المواد على مستوياتها ولذلك األثر الذي يمكن أن ،التشغيلية للنقل الجوي الدولي

 .يحدث بالنسبة لتعريفات النقل الجوي من جراء التغيرات في التكاليف
الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهدها للحصول بالسرعة الممكنة من الناقلين الجويين الدوليين  تحث -٢
 .االيكاو لها على بيانات عن التكلفة وااليرادات وبيانات أخرى تطلبها التابعين
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 )ح(المرفق 
 البريد الجوي

 .شاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالميالجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص ن لما كانت
 :فان الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة على أن تأخذ في الحسبان اآلثار التي تترتب على الطيران المدني الدولي كلما جرت  تحث -١
 . وال سيما في اجتماعات اتحاد البريد العالمي،صياغة سياسات في مجال البريد الجوي الدولي

 بالمعلومات ذات الطابع الوقائعي ،األمين العام بأن يزود اتحاد البريد العالمي بناء على طلـب االتحاد تكلف -٢
 .التي قد تكون متوفرة بسهولة

 ـ انتهى ـ


