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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي 
  االجتماع السادس

   ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یارمونت

  من جدول األعمال ٦-٢البند 

من جدول األعمال وینبغي إدراجه في  ٦-٢یشكل الجزء المرفق التقریر الُمعد عن البند 
  .المكان المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر
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  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  فرض الضرائب وغیر ذلك من الجبایات على النقل الجوي الدولي  :٦-٢

  
  الوثائق  ١- ٦- ٢
(ُمقّدمة من األمانة  WP/10من جدول األعمال على ضوء ورقات العمل التالیة:  ٦- ٢نظر المؤتمر في البند   ١-١- ٦- ٢

(مقدمة من منظمة السیاحة العالمیة)  WP/66سم الهیئة العربیة للطیران المدني) وإ(مقدمة من البحرین ب WP/26العامة) و
  ).يد النقل الجوي الدول(مقدمة من المجلس الدولي للمطارات ومن اتحا WP/75و

   مناقشةال  ٢- ٦- ٢
تأثیر اقتصادي سلبي على  رائب والرسوم على النقل الجوي لهالضیف تكث كان هناك اتفاق عام على أنّ   ١-٢- ٦- ٢

نطاق  ، التي تتجاوزالضرائب إزاء مسألة انتشارأعرب المؤتمر عن قلقه و وعلى حمایة المستهلك.  للقطاعالتنمیة المستدامة 
سیاسات االیكاو ، Doc 8632في الوثیقة بصیغته الواردة النقل الجوي الدولي،  الحالیة للضرائب المفروضة علىسیاسات االیكاو 

  .بشأن فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي
، تظّل ساریة، وأّن المنظمة Doc 8632الوثیقة وأكد المؤتمر أن سیاسات االیكاو بشأن الضرائب، الواردة في   ٢-٢- ٦- ٢

لترتیبات لتفاقات ثنائیة، ول، فیما تبرمه من اینبغي لها أن تعمل بجّد على تعزیزها. وجرى التسلیم أیضا بأهمیة استخدام الد
  .النقل الجوي الدولي خدمات بشأن فرض الضرائب على بیع أو استخدام التي اقترحتها األمانة العامة ةالتنظیمیة االختیاری

 الحكومات ینبغي أن مسائل الضرائب وأنّ فیما یتعلق بسیادة الدول هي ذات العرب عن رأي مفاده أن أُ و   ٣-٢- ٦- ٢
النقل الجوي ال ینبغي أن ُیستثنى  أنو من الضرائب، في سعیها لتحصیل الدخل المرونة  تتوخى، بحسب ظروفها االقتصادیة،

  من ذلك.
، وأّن جمیع الضرائب المطبقة ینبغي أن تكون عادلة ومنصفة وغیر تمییزیةأّن وأعرب أیضا عن رأي مفاده   ٤-٢- ٦- ٢

یحول الضرائب تشكل عائقا  وقیل أیضا إنّ السوق. اختالل إلى  ذلك یؤدي عندمائب فرض الضراینبغي لها أن تتحاشى الدول 
  .النقل الجوي منظومةتحسین في استخدامها دون تحصیل اإلیرادات التي یمكن 

تقییم األثر االقتصادي للضرائب  علىالمنظمات ذات الصلة  لكي تعمل االیكاو معكان هناك تأیید و   ٥-٢- ٦- ٢
  .كیفیة قیاس هذا األثرلكن ورد اإلعراب عن رأي مفاده أّن الدول هي التي تحدد . القطاعالمفروضة على السفر الجوي وعلى 

  االستنتاجات  ٣- ٦- ٢
ل بشأن مسألة فرض الضرائب على النق عقب المناقشات التي دارتبحثها و على ضوء الوثائق التي تم و   ١-٣- ٦- ٢

  من جدول األعمال، خُلص المؤتمر إلى ما یلي: ٦- ٢الجوي، ضمن إطار البند 

هذا و . شهدت السنوات األخیرة انتشار أنواع عدیدة من الضرائب والجبایات في مجال النقل الجوي  )أ 
هي ، وسائل النقل األخرىمقارنة بالشفافیة والممارسات التمییزیة ضد النقل الجوي  انعدام وكذااالتجاه، 

النقل الجوي  نموسیؤثر تأثیرا سلبیا على هو قطاع الطیران، و داخل في شواغل كبیرة  ور تتسّببأم
 ، والسیما في البلدان النامیة؛على التنمیة االقتصادیة الوطنیة وسیؤثر في نهایة المطافالمستدام، 
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ینجم عنها من ضغوطات وما الرغم من الصعوبات السیاسیة والمالیة التي تواجهها العدید من الدول  على  )ب 
تحویل الضرائب، من القبول بمشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة على مسؤولي التنظیم و 

 ؛ینظروا في اتخاذ تدابیر لتحسین الوضعحري بهم أن كومات الوطنیة فإّن مقرري السیاسات والح

هي سیاسات تظل ساریة.  سیاسات واضحة بشأن فرض الضرائب ورسوم االنتفاع، و  لدیها االیكاو  )ج 
وینبغي حث الدول على اتباع وتطبیق هذه السیاسات في ممارساتها التنظیمیة، حسبما نص علیه المرفق 

اتخاذ التدابیر الالزمة  أن تواصلالیكاو وینبغي ل.  A37-20قرار الجمعیة العمومیة من ) والمرفق (و) ه(
، وأن تشجع على تطبیق هذه الضرائب ورسوم االنتفاعببسیاسات المنظمة فیما یتعلق لتعزیز درایة الدول 
 .السیاسات بعزم أكبر

الترتیبات التنظیمیة التالیة إلدراجها ضمن المادة الخاصة إلى أّنه على الدول أن تنظر المؤتمر  وأشار  ٢-٣- ٦- ٢
استخدامها حسب تقدیرها في اتفاقات بالضرائب من اتفاق الخدمات الجویة النموذجي، وذلك باعتبارها من الخیارات التي یمكن 

  الخدمات الجویة:
، جمیع أشكال الضرائب المفروضة على بیع أو قدر ممكنعهد كل طرف بأن یقلل، بأقصى یت".... 

النقل الجوي الدولي، بما في ذلك الضرائب على الخدمات غیر الالزمة بالنسبة للطیران خدمات استخدام 
ه، وبأن یخطط إللغاء هذه الضرائب حالما تسمح ظروفه االقتصادیة المدني الدولي أو التي تمّیز ضد

 ."بذلك

استخدام ، بدال من ذلكأن تختار،  لهاویمكن  ما تراه مناسبا.حسب وهذا البند هو خیار تستخدمه الدول   ٣-٣- ٦- ٢
اتفاق ، في المادة الخاصة بالضرائب من لبندهذه الترتیبات، وكذا ا. وسوف یتم إیراد التعاونتفاهم أو مذكرة المذكرة ترتیبات 

 .خدمات النقل الجوي النموذجي

  التوصیات  ٤- ٦- ٢
  فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي ٦/١-٢التوصیة 

  یوصي المؤتمر بما یلي:
) مـــن قـــرار هینبغـــي للـــدول أن تطبـــق سیاســـات االیكـــاو وممارســـاتها التنظیمیـــة، حســـبما نـــص علیـــه المرفـــق (  أ)

الـدول . ولما كانت المنظمة لدیها سیاسـات واضـحة وسـاریة بشـأن الضـرائب، فـإّن A37-20ومیة الجمعیة العم
، وذلـك بغیـة تحاشـي فرضـها بل السلطات المعنیة بفرض الضـرائبینبغي أن تكفل اتباع هذه السیاسات من ق

وعلى ران التنافسیة بتحّیز على الطیران المدني وهو األمر الذي من شأنه أن یؤّثر سلًبا على قدرة قطاع الطی
  ؛االقتصادات الوطنیة للدول

  على الدول أن تتحاشى االزدواج الضریبي في مجال النقل الجوي؛   ب)
ینبغــــي لالیكــــاو أن تواصــــل اتخــــاذ التــــدابیر الالزمــــة لتعزیــــز درایــــة الــــدول بسیاســــات المنظمــــة فیمــــا یتعلــــق   ج)

  ؛بالضرائب، وأن تشجع على تطبیق هذه السیاسات بعزم أكبر
ینبغي أن تتعاون االیكاو مع رابطات القطاع المعنیة من أجل وضع تحلیل ومواد إرشادیة للدول فیما یتعلق   )د

 باألثر المترتب في النقل الجوي عن الضرائب وسائر الجبایات.

- -  - - -  - - -   


