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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت
 

 التي سیتناولها المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الرئیسیة النظر في المسائل   :من جدول األعمال ٢البند 

  تطبیق سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  :٨-٢

  النقل الجوي مجالتطبیق سیاسات االیكاو وإرشاداتھا في 

األمانة العامة) (ورقة مقدمة من  

  الموجز التنفیذي
تتناول هذه الورقة مدى جدوى وفعالیة سیاسات االیكاو وٕارشاداتها الحالیة المتصلة بالتنظیم االقتصادي للنقل الجوي 

ر ممكنة لتشجیع استخدام تلك الدولي.  وتتناول بالمناقشة مدى تطبیق الدول لهذه السیاسات واإلرشادات كما تقترح تدابی
  النقل الجوي. لنموالسیاسات واإلرشادات واالمتثال لها على أوسع نطاق ممكن بما یهیئ بیئة تنظیمیة مناسبة ومتسقة 

  :یرجى من المؤتمر أن: اإلجراء
 یستعرض المعلومات والتقییمات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 

 ؛٤یؤید االستنتاجات الواردة في الفقرة   )ب 
   .٥د التوصیات الواردة في الفقرة یعتم  )ج 

:Ɯүǚـ ƺƵǚ  المواد المرجعیة للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي متاحة على الموقع www.icao.int/meetings/atconf6 .  

  مقدمةال - ١
في مجالي تنظیم النقل الجوي وتحریره كي  اإلرشاداتو أعدت االیكاو مجموعة وافیة من مواد السیاسة العامة  ١- ١

وسیاسات  (Doc 8632) سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدوليتستخدمها الدول، بما في ذلك 
لم  إنهاف.  وٕاذ اتبعت العدید من الدول تلك السیاسات، (Doc 9082) االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة

هي بمثابة توصیات  واإلرشاداتالسیاسات  تلكأن  إلى اإلشارةتطبق ولم تنفذ على النحو المناسب في بعض الحاالت.  وتجدر 
 للدول الحریة في استخدامها.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 ذات الصلة األعمال التي أنجزتها االیكاو وسیاساتها وارشاداتها - ٢

من قواعد وتوصیات دولیة، وٕاذا لم تتمكن الدول من ینتظر من الدول األعضاء أن تمتثل لما تصدره االیكاو  ١- ٢
عرب عن االختالفات قبل التاریخ الفعلي لالمتثال.  بید أن سیاسات االیكاو في مجال التنظیم االمتثال، یتعین علیها أن تُ 

ت، أوساط تلك السیاسا إن وافقت علىعتمد على صعید عالمي من جانب الدول األعضاء في المنظمة.  وحتى االقتصادي تُ 
 لیستالسیاسات في حد ذاتها، تلك ، فان الدولمن جانب  وتنطوي، بالتالي، على التزام معنوي باالمتثال لهاالطیران الدولي، 

 ها أو االمتثال لها یخضع لتقدیر الدول.ذن تطبیقها أو تنفیإالزامیة، حیث 

 ٢٠- ٣٧اسات وحثت الدول، في قرارها مت الجمعیة العمومیة لالیكاو، على مر السنین، بأهمیة تلك السیوسلّ  ٢- ٢
االعتبار الواجب لما تضعه االیكاو  إیالء، على البیان الموحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي الدولي –

لعامة في مجال التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي.  وبناء علیه، صبت األمانة ا إرشادیةمن سیاسات وما تعده من مواد 
في تطبیق  ومساعدتها، على تشجیع الدول ٢٠٠٣و  ١٩٩٤تركیزها، في أعقاب انعقاد مؤتمر النقل الجوي الدولي في عام 

 في مجال التنظیم االقتصادي. وٕارشاداتهاطائفة من سیاسات االیكاو 

 Doc 9587هما :  بشأن تنظیم النقل الجوي الدولي أساسا في وثیقتین اإلرشادیةموادها و ترد سیاسات االیكاو  ٣- ٢
 .دلیل تنظیم النقل الجوي الدولي Doc 9626و  االقتصادي للنقل الجوي الدولي مالتنظیبشأن  إرشادیةسیاسات ومواد 

الرسمیة التي اعتمدتها االیكاو  اإلرشادیةوثیقة شاملة تتضمن جمیع السیاسات والمواد  Doc 9587والوثیقة  ٤- ٢
المواد ذات الصلة في اتفاقیة الطیران المدني الدولي  إلى وٕاضافةالجوي الدولي.   بخصوص الجوانب االقتصادیة لتنظیم النقل

أیضا القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة  Doc 9587(اتفاقیة شیكاغو) یتضمن االتفاق االنتقالي لخدمات النقل الدولي، 
التي اعتمدتها مؤتمرات النقل الجوي.  كما  اتواإلعالنعن الجمعیة العمومیة والمجلس فضال عن االستنتاجات والتوصیات 

التي أقرها المجلس مثل نماذج اتفاقات خدمات النقل الجوي وما صدر عن فریق خبراء تنظیم النقل  اإلرشادیةتتضمن المواد 
 .٢٠٠٨هي الطبعة الثالثة التي صدرت في عام  Doc 9587الحالیة للوثیقة  والطبعةالجوي من توصیات.  

.  وتتضمن مواد وصفیة وتحلیلیة بشأن العملیات Doc 9587فهي تكمل الوثیقة  Doc 9626ة أما الوثیق ٥- ٢
والقضایا الرئیسیة.   المحتویات التنظیمیةعلى األصعدة الوطني والثنائي والمتعدد األطراف فضال عن  التنظیمیةوالهیاكل 

المتعددة لتنظیم النقل الجوي الدولي.  وتتیح  مصدرا شامال وموضوعیا للمعلومات عن الجوانب Doc 9626وتشكل الوثیقة 
مرجعا مفیدا لممتهني العمل التنظیمي وكذا للمتدربین في هذا المجال.  أما الصیغة الحالیة فهي الطبعة الثانیة التي صدرت في 

 .٢٠٠٤عام 

ي مجال معلومات عن مدى امتثال الدول لسیاسات االیكاو ف Doc 8632ویتضمن الملحق التكمیلي للوثیقة  ٦- ٢
الضرائب.  أما بالنسبة لسیاسات االیكاو في مجال الرسوم، فان المعلومات بهذا الشأن ترد في تقریر عن تنفیذ توصیات مؤتمر 

.  واتیحت معلومات عن )(Doc 9908 ٢٠٠٨االیكاو بشأن اقتصادات المطارات وخدمات المالحة الجویة، الذي انعقد في عام 
للجمهور. والجدیر بالمالحظة أن أكثر من نصف  المفتوحكمیلیة على الموقع الشبكي لالیكاو السیاسات وكذا المعلومات الت

الدول التي تبلغ عن تلك المعلومات  أغلبیةالدول األعضاء ال تقدم لالیكاو معلومات عن مدى االمتثال للسیاسات.  واذا كانت 
 نسبة االمتثال. إلىتشیر دول أخرى  تمتثل للسیاسات، فان بعض الدول تبلغ عن امتثال جزئي بینما ال

العامة لالیكاو عادة ما  األمانةبالنسبة للدول ومدى استخدامها، فان  اإلرشادیةأما فیما یخص أهمیة المواد  ٧- ٢
 إدراجلالیكاو أن أثناء حلقات العمل والندوات.  وقد أبلغت بعض الدول عن  اإلقلیمیةعن طریق المكاتب  إیجابیة ردوداتتلقى 
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لم یتم تحدیده من الناحیة الكمیة  اإلبالغم النموذجیة لالیكاو في االتفاقات الثنائیة لخدمات النقل الجوي.  بید أن مدى األحكا
وشجعت على  اإلرشادیةبطریقة منتظمة.  وبالمثل أیدت بعض المنظمات التي تمثل قطاع الصناعة سیاسات االیكاو وموادها 

 استخدامها.

 المناقشة - ٣

كما هو مبین  أعاله، عددا كبیرا من المسائل التنظیمیة وأعدت طائفة واسعة من السیاسات  عالجت االیكاو، ١- ٣
لضمان النمو اآلمن والمنتظم للنقل الجوي الدولي.  وأجریت دراسة استقصائیة، أوصى بها فریق خبراء تنظیم  اإلرشادیةوالمواد 

في ، إرشادیةعشر، بشأن صالحیة ومدى استخدام ما تضعه االیكاو من سیاسات ومواد  اجتماعه الحادي يالنقل الجدوي ف
دولة) تدرك وجود تلك السیاسات  ٦١من بین  ٥٨في المائة من الدول التي ردت ( ٩٥اتضح أن أكثر من  ثحی ٢٠١٢أكتوبر 
ائق ذات جدوى.  واقترحت بعض الدول أن دولة ) تعتبر تلك الوث ٦١من بین  ٥١في المائة ( ٨٣وأكثر من  اإلرشادیةوالمواد 

 بحیث تراعي التطورات الجدیدة المتصلة بالممارسات التنظیمیة. اإلرشادیةاستعراض وتحدیث المواد  إلىتعمد االیكاو 

أو  وٕارشاداتهاوبینت الدراسة االستقصائیة أن المشكلة الرئیسیة ال تكمن في عدم الوعي بسیاسات االیكاو  ٢- ٣
.  وقد أعدت تلك السیاسات للنهوض بالمصلحة اإللزامیةطبیعتها غیر  إلىانعدام التطبیق، وهو ما یعزى ربما جدواها وٕانما في 

الكفء والمنتظم للنقل الجوي الدولي  النموالمشتركة لقطاع الطیران الدولي.  واالمتثال لها یخدم المصالح العلیا للدول، ویدعم 
مزید من  إلضفاءوسیلة  إیجادظهر انعدام التنفیذ حاجة ماسة الى واالقتصاد.  ویُ  كما یسهم على نحو فعال في تنمیة التجارة

والترویج لها  السیاسات" على سیاسات االیكاو، وزیادة الجهود لتشجیع الدول على تنفیذها.  وهكذا فان االطالع على تلك القوة"
 ى جدواها وقیمتها.إذا ما أرید لتلك السیاسات أن تحافظ عل امسألة تستوجب اهتماما خاص

نظر في  ٢٠٠٨الذي انعقد في عام المطارات وخدمات المالحة الجویة  اقتصادیاتوالجدیر بالذكر أن مؤتمر  ٣- ٣
بند مماثل على جدول أعماله یتصل بتنفیذ سیاسات االیكاو في مجال الرسوم وضرورة التزام الدول "معنویا" بتلك السیاسات.  

وٕادراجها ضمن  Doc 9082رة تشجیع الدول على اعتماد المبادئ الواردة في الوثیقة أمور منها ضرو  إلىوخلص المؤتمر 
في ما قد تبرمه مستقبال من اتفاقات بشأن الخدمات الجویة بحیث  اتشریعاتها أو لوائحها التنظیمیة أو سیاساتها الوطنیة وكذ

اعتبرت تلك االستنتاجات أیضا تدابیر مهمة تضمن االمتثال لها من جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة.  و 
 ).ATConf/6-WP/10لتعزیز االمتثال لسیاسات االیكاو بشأن الضرائب وتنفیذها (انظر الوثیقة 

، تعد حلقات العمل والندوات أداة فعالة لیس اإلرشادیةوبخصوص سبل الترویج لسیاسات االیكاو وموادها  ٤- ٣
وٕانما أیضا لحصول األمانة العامة للمنظمة على ردود فعل الدول  اإلرشادیةلمواد فحسب الطالع الدول على تلك السیاسات وا

. كما توفر حلقات العمل والندوات فرصة فریدة لتبادل المعلومات بین الدول حول أفضل واحتیاجاتهافیما یخص تلك السیاسات 
أن قلة  إلى، مع ذلك، اإلشارةمجال التنفیذ.  والبد من وكیفیة تجاوز المشاكل في  اإلرشادیةالسیاسات والمواد  لتلكالسبل لتنفیذ 

 .اإلرشادیةعدد حلقات العمل والندوات قد یؤثر سلبا على قدرة الدول على تطبیق سیاسات االیكاو وموادها 

التعاون مع شركاء في  إمكانیةالعامة على استكشاف  األمانةحلقات العمل والندوات، عملت  إلىإضافة  ٥- ٣
 في اإلرشادیةاستخدام وتنفیذ سیاسات االیكاو وموادها لسلة من الدورات التدریبیة المناسبة بغرض تشجیع س إلعدادالقطاع 

دورات  إعداد إلىلصنع أجهزة المحاكات،  CAE١معیة شركة بمجال النقل الجوي.  وفي هذا السیاق، تسعى االیكاو حالیا، 
 أیسر وأداة تالمعلوماوسیلة مهمة لتوفیر  إلى اإللكترونيحول النشر ت فقدوي.  جتدریبیة الكترونیة في مجال تنظیم النقل ال

ولها حعن تنفیذ سیاسات االیكاو من جانب الدول والمستخدمین.  وبوسع االیكاو أن تطور استخدام هذه التدابیر كي ت لإلبالغ
 بها. ولإللمامذات الصلة  اإلرشادیةالى وسیلة للتعریف أكثر بسیاساتها وموادها 

                                                 
CAE شركة رائدة في النمذجة والمحاكاة والتدریب في مجال الطیران المدني.  ١  
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" على سیاسات االیكاو في المجال االقتصادي، إذا من شأن ذلك القوةقدر أكبر من " إضفاءالضروري ومن  ٦- ٣
ومن الضروري في هذا السیاق التأكید   .ويجأن یدعم الدور الذي ستلعبه االیكاو في النمو االقتصادي المستدام لنظام النقل ال

مساعدة الدول األعضاء فیها على وضع سیاسات وممارسات تیسر  تستمر في نمجددا على هذا الدور بحیث تستطیع االیكاو أ
 عولمة النقل الجوي وتسویقه وتحریره.

 االستنتاجات - ٤

 یمكن، في ضوء المناقشة أعاله، الخروج باالستنتاجات التالیة: ١- ٤

ي ما من أحد ینازع في الدور الریادي الذي تلعبه االیكاو في التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي، وف  )أ 
شاملة في مجال السیاسة العامة لمساعدة الدول على تهیئة بیئة تنظیمیة مؤاتیة للنمو  إرشاداتوضع 

 المستدام للنقل  الجوي بما یخدم مصلحة جمیع الجهات الفاعلة؛

المتعلقة بالجوانب االقتصادیة لتنظیم النقل الجوي الدولي صالحة وٕان  وٕارشاداتهااالیكاو  سیاساتال تزال   )ب 
عین تحدیثها بحیث تستجیب لألوضاع المتغیرة والحتیاجات الدول وأصحاب المصلحة في قطاع كان یت
 الطیران؛

یتعین على االیكاو أن تكفل، بالتعاون مع القطاع، نشر الوعي على نطاق واسع بسیاساتها وتنفیذها وكذا   )ج 
 .بشان التنظیم االقتصادي إرشاداتمن  هصدر استخدام ما تُ 

 التوصیات - ٥

 المؤتمر النظر في التوصیات أدناه: یقترح على ١- ٥

وتراعیها على النحو الواجب  اإلرشادیةالدول بأهمیة وصالحیة سیاسات االیكاو وموادها  تسلمینبغي أن   )أ 
 في ممارساتها التنظیمیة؛

على الدول أال تدخر أي جهد في تأمین الوفاء بااللتزامات المنبثقة عن قرارات الجمعیة العمومیة في   )ب 
 الجوي؛مجال النقل 

في  إرشادیةما تصدره االیكاو من مبادئ وسیاسات ومواد  إدراجینبغي لالیكاو أن تشجع الدول على   )ج 
 بشان الخدمات الجویة؛ تتشریعاتها وقواعدها ولوائحها التنظیمیة وكذا فیما تبرمه من اتفاقا

التنظیم االقتصادي الخاصة بالسیاسة العامة في مجال  إلرشاداتهاینبغي ـأن تواصل االیكاو الترویج   )د 
 في ممارساتها التنظیمیة؛ اإلرشادیةوتشجع الدول على استخدام تل المواد الدولي للنقل الجوي 

وغیر ذلك من المواد التي تصدرها  وٕارشاداتهاعلى صالحیة وتحدیث سیاساتها  صینبغي لالیكاو أن تحر   )ه 
 لبي احتیاجات الدول؛في مجال التنظیم االقتصادي وعلى أن تستجیب لألوضاع المتغیرة وت

لالرتقاء بوضع سیاساتها بما یخدم النمو  إضافیةوسائل سبل و  ینبغي لالیكاو أن تواصل استكشاف  )و 
 المستدام لنظام النقل الجوي.

 - انتهى  -


