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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢لبند ا
  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  :٨-٢

  تنفیذ إطار تنظیمي محسَّنمن أجل  بل المضي قدما: خطة عملسُ 

 )األمانة العامةمن  ةدممقورقة (

  الموجز التنفیذي
تعتمدها االیكاو والدول األعضاء من أجل وضع إطار تنظیمي للنقل لكي خطة عمل  هذه الورقةفي  قترحتُ 

   . عالميالقتصاد االضمن والكفاءة الجوي الدولي یتسم بمزید االتساق 
  ما یلي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء

 ؛وتقییماتمعلومات رقة من في هذه الو  ما یرد استعراض  ) أ
 ؛٥االستنتاجات الواردة في الفقرة  إقرار  ) ب
  .٦اعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   ج)

المواد المرجعیة الخاصة باالجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي متاحة على العنوان   المراجع:
 .6www.icao.int/meetings/atconfالتالي: 

  مقدمةال - ١

البیان  ٢٠١٢یونیو  ٢٧نظرا لطبیعة الطیران المدني الدولي المتطورة باستمرار، أقّر مجلس االیكاو في  ١- ١
. وتتمثل رؤیة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤، وكذا األهداف االستراتیجیة لفترة الثالث سنوات لرؤیة المنظمة ورسالتهامقترح ال

كفیلة بتحقیق تم تحدید خمسة أهداف استراتیجیة ومن ثم، . "للطیران المدني العالميللنظام  مستدامنمو تحقیق  في "المنظمة 
 هذه الرؤیة.

التنمیة هذه الرؤیة وهذه الرسالة الوقوف على ضرورة تحدید هدف استراتیجي منفصل بشأن  ولقد تسنى بفضل ٢- ١
بهذا الشأن. وینطوي هذا  ومجدیة اقتصادیاة سلیم منظومةألة تعزیز وضع لمس هذا الهدف وتكریساالقتصادیة للنقل الجوي 

على مي للنقل الجوي الدولي، وهو یركز، كما ینبغي التركیز، سلیم بقیادة االیكاو لعملیة تنسیق اإلطار التنظیالهدف على الت
 السیاسات االقتصادیة وعلى أنشطة الدعم. 

http://www.icao.int/meetings/atconf
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 ساسیةاألمعلومات ال - ٢

) في شیكاغو في عام "االتفاقیةیشار إلیها فیما یلي بـ"تفاقیة الطیران المدني الدولي (عند التوقیع على ا ١- ٢
، سلمت األطراف بما یكتسیه ضمان التنمیة المستدامة لخدمات النقل الجوي من أهمیة حاسمة. فقد جاء في دیباجة ١٩٤٤

دولیة للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها  ق إنشاء خدمات خطوطحقّ تُ  عة أدناه (...)االتفاقیة أّن "الحكومات الموقّ 
 .بطریقة اقتصادیة وسلیمة"

العمل على تطویر مبادئ وتقنیات المالحة من االتفاقیة، فإّن أهداف ومقاصد االیكاو هي " ٤٤ووفقا للمادة  ٢- ٢
 الجویة الدولیة وعلى تعزیز تخطیط وتطویر النقل الجوى الدولى من أجل ما یلى :

  ؛لى نقل جوى یتسم باألمان واالنتظام والفعالیة واالقتصادإاحتیاجات شعوب العالم  تلبیة  أ)
  ؛منع الهدر االقتصادى الناتج عن المنافسة غیر المعقولة  ب)
ستثمار تاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة الإ ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة و   ج)

  ي".الدول يمؤسسات للنقل الجو 

أبریل  ٢٠- ١٨لنقل الجوي (لأن الوضع الراهن للنقل الجوي یعاني، مثلما أشارت إلى ذلك ندوة االیكاو بید  ٣- ٢
 )، من التشتت الجغرافي واالقتصادي على حد سواء.٢٠١٢

، فإّن حقوق الحركة محكومة بنظام معّقد ینطوي على المتبعة على المستوى العالميوعلى الرغم من المنهجیة  ٤- ٢
تا جغرافیا غیر معهود في القطاعات ألسواق الخدمات الجویة تشتّ  تحدثاقات الثنائیة للخدمات الجویة، التي اآلالف من االتف

تفتیت على مسألة في غایة األهمیة بالنسبة لهذا النظام، ولكّنه یعمل و االقتصادیة األخرى. أما معیار جنسیة شركة الطیران فه
الوضع الراهن  متضاربة جوهریا مع أصبح ُینظر إلیه كظاهرةاج الكبیر. كما أّنه وفورات اإلنتوتقویض  عالم الطیران التجاري

االقتصاد العالمي. ونتیجة لهذه االنقسامات الوطنیة، یواجه الناقلون الجویون عراقیل في الحصول الموارد المالیة وفي  في
 والنجاح الطویل األجل في األسواق التنافسیة.استحداث منظور عابر للحود من شأنه أن یساعد على ضمان التنمیة المستدامة 

ضمن حلقات بالتساوي ع . فاألرباح ال تتوزّ ااقتصادی اطابع یكتسيالبعض من هذا التشتت الجدیر بالذكر أّن و  ٥- ٢
ین ر في النقل الجوي یتراوح بأّن العائد على رأس المال المستثمَ  إلىتشیر أما التقاریر فهي  .قطاع الطیرانفي سلسلة القیمة 

ما وهذا في المائة بالنسبة لبعض أصحاب المصالح.  ٢٠ قدرهعائد مرتفع في المائة و  ٢ هعائد بسیط قدر بین الخسائر البحتة و 
 یمكن تحّمله للنقل الجوي ةحداو شبكة  تندرج ضمن التي خدماتالالتشتت في ربحیة  مثل هذاالتساؤل بشأن ما إذا كان یثیر 
 النقل منظومة تواجههاذا التشتت جغرافیا أو اقتصادیا، أو االثنین معا، فإّن العراقیل التي المدى البعید. وسواء كان ه على

 الكفاءة وتوّلد االحتكام وتعرقل النمو. تعیق المستدام اقتصادیا هي عراقیل نابعة من اإلطار التنظیمي السائد حالیا، وهي  الجوي

الكلمة األخیرة: ""عقدت تحت عنوان انالجوي (التي وفي اختتام الجلسة األخیرة من ندوة االیكاو للنقل  ٦- ٢
بالفعل أن االیكاو على یجب  " هإنّ  وقال الحاضرینأعرب منسق الجلسة عن موقف  ")،الستدامةمن أجل ااستراتیجیات وأدوات 

لنقل الجوي تضع إطارا عالمیا متسقا وفعاال وكفؤا وذكیا وقواعد ذات قیمة مضافة لضمان تمتع جمیع أصحاب المصلحة في ا
وقد تقتضي الفعالیة من االیكاو والمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي العمل من أجل وضع ملحق . بأكبر قدر من المكاسب

 باتفاقیة شیكاغو بشأن استدامة النقل الجوي".

 ، تطرقت لجنة النقل الجوي، لدى١٩٩٨وضع ملحق باالتفاقیة لیس باألمر الجدید. ففي عام وٕان إمكانیة  ٧- ٢
إعداد جدول أعمال مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة، إلى مسألة تجمیع السیاسات ومبادئ فرض الرسوم 

ق من المالحق. ضمن ملح) Doc 9082(سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة الواردة في وثیقة 
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حضیر لهذا المؤتمر أي تعلیق على هذا المسألة، فإّن العمل لم یتواصل بشأن هذه ولكن، بما أّنه لم یرد من الدول في سیاق الت
التكالیف والشفافیة وترابط وهي عدم التمییز (المبادئ الرئیسیة األربعة لفرض الرسوم المنهجیة. هذا، وقد تم بالفعل إدراج 

 توجیهات االتحاد األوروبي بشأن رسوم المطارات)  تشریعات ولوائح عدد من الدول (مثلفي  المنتفعین بالخدمات)والتشاور مع 
   ١وفي الكثیر من اتفاقات الخدمات الجویة (كاالتفاق الثنائي بین الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي).

فریق خبراء تنظیم ، أوصى رشاداتها في مجال النقل الجويإ تطبیق سیاسات االیكاو و ولدى مناقشة مسألة  ٨- ٢
استخدام و صالحیة مدى بشأن للدول والمنظمات الدولیة  استقصاءً االیكاو  جريَ تماعه الحادي عشر بأن تُ في اج النقل الجوي

تفاقیة شیكاغو الومحتوى الملحق الجدید المقترح م للدول مزیدا من المعلومات عن نطاق تقدّ ؛ وبأن وٕارشاداتها سیاسات االیكاو
 .في المقترحبشكل مناسب النظر  لهاتیح بما ی

  اقشةالمن - ٣
فریق خبراء أثناء التحضیر للمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، وعمال بتوصیات االجتماع الحادي عشر ل ١- ٣

، تم وضع مقترحات لتحدیث اإلطار التنظیمي العالمي بغیة عرضها على المؤتمر. وفي هذا الصدد، تنظیم النقل الجوي
على الرد على هذا  SC 6/1-12/57الدول في كتاب المنظمة االنترنت؛ وتم حث  على شبكة استحدثت االیكاو استقصاءً 

  دولة عضوا بتقدیم ردودها. ٧٠، قامت ١١/٣/٢٠١٣االستقصاء. وحتى 

في  ٨٠من الدول أن تقّیم جدوى الملحق المقترح الذي أیده  ٧السؤال في وكما یتجلى من المرفق (أ)، ُطلب  ٢- ٣
  ق.لحیغطیها الم یمكن أن ا اقتراحات الدول فیما یتعلق بالمجاالت التي. وترد في المرفق (أ) أیضمقدمي الردودالمائة من 

ك تغطیة طائفة بتأیید واسع من الدول المقدمة للردود، بما في ذلحظیت مسألة وضع الملحق وبالرغم من أن  ٣- ٣
جوهر هذه الملحق بشأن التوافق قد بلغت بعد مستوى من  هذه الدول یة، فإّنه لیس من الواضح إن كانتمن المسائل التنظیم

 ٣٧الذي من المتوقع أن یكفل أعلى مستوى عملي ممكن من تنسیق اللوائح والقواعد القیاسیة واإلجراءات والتنظیم (انظر المادة 
وعلى  ،فیما یتعلق بمسائل النقل الجوي الساریةمن اتفاقیة شیكاغو) وأن یساعد على إذكاء الوعي بسیاسات االیكاو وٕارشاداتها 

الملحق، ال بد أوال من تحدید ما إذا كان باإلمكان تحقیق  وفق مفهومه السیاسات واإلرشادات. ولذلك ومن أجل العمل تطبیق هذ
  التوافق على طبیعة ومحتوى القواعد والتوصیات الدولیة التي تحكم جوانب اإلطار التنظیمي االقتصادي للنقل الجوي الدولي.

ولقد تسنى بفضل الردود على االستقصاء تكوین فكرة عن اإلطار التنظیمي الذي تتوقع الدول من االیكاو أن  ٤- ٣
واستخدام صالحیة ، وبصورة عامة مدى والسیطرة علیهم األسواق، وملكیة الناقلین الجویین دخولتضعه فیما یتعلق بمجاالت 
االیكاو التفاق  وضعفقد أظهرت نتائج االستقصاء تأییدا قویا لمسألة الساریة في الوقت الراهن. سیاسات وٕارشادات االیكاو 

فیما والسیطرة ) والتفاق متعدد االطراف من أجل تسهیل شروط الملكیة ATConf/6-WP/13دولي بشأن تبادل الحقوق التجاریة (
  ).ATConf/6 WP/12( دولیةدخول شركات الطیران إلى أسواق رأس المال الیتعلق بتعیین شركات الطیران، وبغیة تیسیر 

، یم االقتصادي للنقل الجوي الدوليالتنظفیما یتعلق ب وٕارشاداتهااالیكاو  وأخیرا وفیما یتعلق بصالحیة سیاسات ٥- ٣
انخفاض مستوى  في السیاسات واإلرشادات ولكنغیاب الوعي بهذه  ال تتمثل فيح االستقصاء أّن المشكلة الرئیسیة یوضّ 

والمنظَّم  ععزز التطویر الناجی مة. ولذلك، فإّن التقید بالسیاسات واإلرشادات هو في صالح الدول ألّنهت ُملز التطبیق ألنها لیس
                                                 

(هـ) حیث أوصى المؤتمر  ١٥(د) و ١٥، التوصیتین )Doc 9908-CEANS2008( انظر تقریر مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  ١
ضمن اتفاقات بأن تشجع االیكاو الدول على اعتماد المبادئ الرئیسیة األربعة لفرض الرسوم وٕادراجها ضمن تشریعات أو لوائحها أو سیاساتها الوطنیة، و 

  حة الجویة.الخدمات الجویة، وذلك بغیة ضمان امتثال مشغلي المطارات ومقدمي خدمات المال
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حول ما إذا تساؤالت یثیر  انخفاض مستوى التطبیقوٕان سهم في التجارة والتنمیة االقتصادیة. یُ أن  ویستطیعللنقل الجوي الدولي 
  . تطبیق هذه السیاساتضاعفة الجهود من أجل تشجیع الدول على كانت هناك حاجة إلى توطید سیاسات االیكاو وم

  ضي قدمابل المُ سُ  - ٤
بصورة  إال ب علیهاالتنمیة المستدامة للنقل الجوي ال یمكن التغلّ  راقیل التي تحول دون تحقیقإّن مختلف الع ١- ٤

المعنیة. ویشیر االستقصاء إلى أّن الدول والقطاع واألطراف  هاوذلك بالنظر إلى التعقیدات والحساسیات التي تواجه تدریجیة
، من قبیل إضافة ملحق التوجیهیة ل السیاساتأداة شاملة في مجا واء تحتطاالنكثیرا من المجاالت هي أقرب من غیرها إلى 

المبادئ األساسیة. ومن تلك المجاالت اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة من مجموعة إعداد اغو أو اتفاقیة شیكإلى 
 وٕامكانیة دخولالمشار إلیها آنفا)، وحمایة المستهلك وشفافیة األسعار  المبادئ الرئیسیة األربعة لفرض الرسوم(أي  الجویة

  وفرض الضرائب على النقل الجوي الدولي. علیهم والسیطرة  األسواق وملكیة الناقلین الجویین

تتعلق بتنظیم النقل الجوي ي مجاالت هإلیها الملحق  أن یتطرقالمجاالت التي یمكن كل أّن وعلى الرغم من  ٢- ٤
المنهجیات الممكنة لمعالجتها في تناول كل مبدأ  تتمثل إحدىمختلفة اختالفا كامال. لذلك، باقتصادیاته، فإّن المحتوى یجعلها و 

داد إعمن شأنه أن یتیح  المفهوم الشاملالملحق المنشود. وهذا  یجسدهإطار عالمي  ضمنمن المبادئ على أساس أنه وحدة 
وضع مبادئ رئیسیة في  یتم عن طریق. ویمكن لهذا العمل أن وعلى مّر األیامالوحدات الفردیة والمستقلة بشكل تدریجي 

المطارات وخدمات المالحة الجویة، وبشأن  رسوممختلف المجاالت التي تتیح ذلك، لیتم مثال وضع مبادئ رئیسیة بشأن فرض 
  حمایة المستهلك وشفافیة األسعار.

، أي ضمن ملحق واحدةیحین األوان، في مسألة دمج هذه الوحدات المختلفة ضمن أداة ما ن النظر، عندویمك ٣- ٤
توافق بشأن وضع قواعد وتوصیات دولیة، فإّن استكشاف مسألة الوحدات ربما من شأنه أن ال. بید أّنه إذا لم یتسّن تحقیق واحد

  سیاسات االیكاو إرشاداتها.واعتماد  اللوائح التنظیمیة یزید من درجة التقارب بین

بعض الشواغل المشروعة للدول إزاء ظروف  والقطاعات، وكذا وال بد من مراعاة الظروف الخاصة للدول ٤- ٤
المقبلة باعتبارها قواعد وتوصیات دولیة، القائمة و ویمكن اعتماد مختلف السیاسات الواردة في الوحدات . قطاعات النقل الجوي

جدید باتفاقیة شیكاغو من شأنه، في كل األحوال، أن یستجیب لتطّلعات شریحة كبرى من  . لكّن وضع ملحقالحالةحسب 
الدول وأصحاب المصالح فیما یتعلق بإحالل المزید من المواءمة أو التنسیق بین اللوائح التنظیمیة االقتصادیة. وهو بذلك 

سوف یتطّلب قدرا كبیرا من أّن مثل هذا العمل سیفضي على األرجح إلى تحسینات كبیرة على تنفیذ سیاسات االیكاو. بید 
. ویرد في المرفق (ب) بهذه الورقة تقییم أولي لألثر المترتب على موارد االیكاو من والتنفیذیةتحضیریة العمال األمشاورات و ال

  هذا العمل الذي سیتم على مدى عدة فترات ثالثیة.

   االستنتاجات - ٥

  تنتاج األمور التالیة:على ضوء ما تقدم من المناقشة، یمكن اس ١- ٥

مسألة على التي یشهدها النقل الجوي في الوقت الراهن تترتب عنها آثار ضارة التفتت إّن حالة   أ)
  ؛للنقل الجوي  ومجدیة اقتصادیاسلیمة وجود منظومة 

من الدول لمسألة وضع ملحق جدید بشأن التنمیة االقتصادیة المستدامة للنقل الجوي، تأیید ثمة   ب)
األسواق واقتصادیات المطارات وخدمات  ودخول المستهلكا یتعلق بحمایة یمف اشمل بنودی بحیث

  ؛علیهم والسیطرة  المالحة الجویة والضرائب ومسألة ملكیة الناقلین الجویین



ATConf/6-WP/24 - 5 - 
Revised 

مة إلى أن تقدم المزید من المعلومات عن محتویات ونطاق الملحق المحتمل اتحتاج األمانة الع  ج)
فریق خبراء تنظیم النقل لك بالتشاور مع أفرقة خبراء التنظیم المعنیة مثل باتفاقیة شیكاغو، وذ

خبراء اقتصادیات خدمات  ) وفریقAEP) وفریق خبراء اقتصادیات المطارات (ATRP( الجوي
  .)ANSEPالمالحة الجویة (

  التوصیات - ٦

  قترح التوصیات التالیة لكي ینظر فیها المؤتمر:تُ  ١- ٦

للتشجیع على تنسیق تقوم على الوحدات المختلفة وضع استراتیجیة ینبغي لالیكاو أن تنظر في   أ)
  وتحدیث اإلطار التنظیمي للنقل الجوي العالمي؛

فیما یتعلق بالقیمة المضافة  تنظر فیه الدوللكي  والمنافعینبغي لالیكاو أن ُتجري تحلیال للتكالیف   ب)
  ؛ هذه الغایةمن أجل تحقیق  جدید ملحق التي یكتسیها

والنطاق الذي  ي لالیكاو أن تقّدم للدول المزید من المعلومات عن محتویات الملحق المحتملینبغ  ج)
  تطبیق سیاسات االیكاو على نطاق أوسع. من أجل  یغطیه

— — — — — — —  
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  المرفق (أ)

  واحدضمن ملحق محددة إدراج بنود إمكانیة لى نسبة الردود اإلیجابیة ع
  دولة) ٧٠(استنادا إلى ردود مقدَّمة من 

، ومن أجل ضمان وجود إطار تنظیمي منّسق، وٕارشاداتها سعیا إلى زیادة تطبیق سیاسات االیكاو :االستقصاءمن  ٧السؤال 
قُترح أن تتولى االیكاو وضع ملحق جدید باتفاقیة الطیران المدني الدولي من شأنه أن یعالج مسألة التنمیة المستدامة للنقل ا

  مقترح؟هذا ال ونالجوي. فهل تؤید

  *نسبة الردود اإلیجابیة  المجال

اتفاقات و قتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة اإلطار العام ال
  الخدمات الجویة

٩٥   

   ٩١  وشفافیة األسعار المستهلكحمایة 

    ٩٣  األسواق دخول

   ٩١  الشفافیة والتشاور مع المنتفعین بالخدمات 

    ٨٤  ة علیهموالسیطر  ملكیة الناقلین الجویین

    ٨٢  فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي

التدابیر االقتصادیة القائمة على آلیات السوق الهادفة إلى الحد أو 
  التقلیص من األثر البیئي الناجم عن انبعاثات محركات الطائرات

٨٢    

  ملحق.ال إعدادالدول التي أیدت هذه األرقام مبنیة على عدد * 

— — — — — — —





 
  ATConf/6-WP/24 

Appendix B 
 

 

 

  المرفق (ب)

  إلطار التنظیمي للنقل الجوي وحدات تحدیث ا

  فترات ثالثیة عدة على مدى إعداد الوحدات  الوحدات

 الخاصةالوحدة             
  الضرائبفرض ب

 الخاصةالوحدة 
ملكیة الناقلین ب

 والسیطرة الجویین
  علیهم

  

 الخاصةالوحدة 
  العادلةالمنافسة ب

    

 الخاصةالوحدة 
  األسواق بدخول

      

 اصةالخالوحدة 
  المستهلكحمایة ب

        

 الخاصةالوحدة 
اقتصادیات ب

المطارات وخدمات 
  المالحة الجویة

          

األثر المترتب 
  االیكاو على موارد

  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد

 
 

  -  انتهى -


