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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر  
  االجتماع السادس

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  الصلةبحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذات   :  من جدول األعمال ٢البند 
  دخول األسواق   :  ١-٢

  للوصول إلى األسواق الجويتحریر النقل  فيمبدأ الشفافیة  اعتماد
  )مقدمة من مصــر(

 الموجز التنفیذي

تعالج هذه الورقة مبدأ الشفافیة كأحد المبادئ واألطر األساسیة لتحریر النقل الجوي وخاصة ما یتعلق 
التحریر وتسهیل الوصول إلى باإلجراءات الداخلیة في مجال النقل الجوي باعتبارها وسیلة لتسهیل عملیة 

  األسواق.

  .٣المؤتمر مدعو إلى الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة اإلجراء: 

 موقع االنترنت التالي: فيالسادس للنقل الجوي العالمي یمكن االطالع على مراجع المؤتمر 
6www.icao.int/meetings/atconf.  

  المراجع:

  مقدمة  -١
صیاغة أیة قوانین أو لوائح قد  فيوضع األطر التنظیمیة  فيلقد أصبحت الشفافیة عامًال أساسیًا ومبدأ عامًا   ١- ١

ومذكرات  االتفاقاتبأنها وضوح  (Doc 9626) دلیل تنظیم النقل الجوي الدولي فيتؤثر على المتعاملین بها وتعرف الشفافیة 
  محتویاتها.  فيالتفاهم المبرمة وٕاتاحتها للدول غیر األطراف واألفراد وممن لهم مصلحة 

 فــيالعامــة للتجــارة  االتفاقیــاتتحریــر التجــارة الدولیــة وذلــك بمقتضــى  فــيوتعــد الشــفافیة كــذلك حجــر الزاویــة   ٢-١
 االتفـاق فـيبوصـفه أحـد قطاعـات الخـدمات المنصـوص علیهـا  الجـويوالـذى یشـمل ملحقـًا خاصـًا بالنقـل  )GATS(الخدمات 

 والمنافسة الحرة الشریفة. االقتصاديتعزیز النمو  فيمحافل التجارة اإلقلیمیة الدولیة وهى تسهم  فيومسلم بها 

 إمكانیــة أن یســهم جمیــع المخــاطبین بــالقوانین أو اللــوائح أو المتعــاملین معهــا أو فــيوتكمــن أهمیــة الشــفافیة   ٣-١
صــناعة أو صــیاغة هــذه القــوانین أو اللــوائح وعلیــه یجــب أن یخطــر كــل هــؤالء بجمیــع اإلجــراءات أو  فــيالــذین یتــأثرون بهــا 

ومنحهم الفرصة للمشاركة أو الطعن على هذه التدابیر ومن مصـلحة الـدول  الجويمجال النقل  فيالتدابیر المزمع القیام بها 
  وتفهما ألثاره.  انفتاحاأكثر   والدولي وطنيالأن یصبح مبدأ الشفافیة على الصعیدین 
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إقلیمیــة وكــذلك القــوانین واللــوائح الداخلیــة  اتفاقیــاتأو  الجــويثنائیــة للنقــل  اتفاقیــاتتقریبــًا  الجــويیـنظم النقــل   ٤-١
خـــدماتها الجویـــة لـــدى  اتفاقیـــاتأن تســـجل الـــدول المتعاقـــدة  ١٩٤٤ الطیـــران المـــدني الـــدولي اتفاقیـــةمـــن  ٨٣وتشـــترط المـــادة 

حــد ذاتــه مــع مبــدأ الشــفافیة حتــى  یمكــن للمتعــاملین االضــطالع  فــي( اإلیكــاو ) وهــذا یتســق  منظمــة الطیــران المــدني الــدولي
 ولكن ذلك لم یعد كافیًا حیث أن التسجیل غیر مطلوب للنظم واإلجراءات الوطنیة أو اإلقلیمیة.  االتفاقیاتعلى هذه 

تقیـد عملیــة  التـيفإزالـة القیــود والحـواجز  الجـويزیـادة فـرص التحریــر للنقـل  فـيكل كبیــر تسـاهم الشـفافیة بشـ  ٥-١
تـؤثر  التـيوكذلك درایة وعلم جمهور المتعاملین بالقوانین والنظم واإلجراءات والقـرارات  الجويالتحریر وتعترض تطویر النقل 

هــذا المجــال وتیســر عملیــة  فــيدة االســتثمارات إعــدادها تشــجع األطــراف المعنیــة علــى زیــا فــيعلــى مصــالحهم ومشــاركتهم 
 هذا المجال  فياألسواق وتبث الثقة لدى المتعاملین  إلىالدخول 

خــدمات المطـــارات والمالحـــة االنتفـــاع بمجـــال رســوم  فــيهــذا وقـــد عالجــت اإلیكـــاو بالفعــل قضـــایا الشـــفافیة   ٦-١
تشجع على المشاورات بین  التياإلیكاو بشأن هذه الرسوم الخاص بسیاسات  -  DOC 9082الملحق الساد بالوثیقة  -الجویة

 . وشفافةالسلطات المختصة بفرض الرسوم والمنتفعین من هذه الخدمات بصورة علنیة 

  االستنتاجات  -٢
 فـيتطبـق بصـفة عامـة  التـيأن تكفل كل دولة متعاقدة نشر القوانین واللوائح واإلجراءات والقـرارات اإلداریـة   ١-٢

وٕاتاحتهـــا لجمیـــع المتعـــاملین بهـــا بطریقـــة تمكـــن المتعـــاملین والمعنیـــین أن یصـــبحوا علـــى علـــم بهـــا بیســـر  الجـــويمجـــال النقـــل 
مـن نظـم أو  المـدنيتنشـر كـل مـا یتعلـق بـالطیران أنهـا   إلـىأن تشـیر جمهوریة مصر العربیـة  تودوفى هذا الشأن   وسهولة.

  .AIP ) المصري(  فيإجراءات أو قرارات 
 یجب على كل دولة ما یلى:   ٢-٢

 . الجويمجال النقل  في اعتمادهاتدابیر أو إجراءات تقترح  أيأن تنشر مقدمًا   )أ 

 تلك التدابیر أو اإلجراءات المقدمة.  فيأن توفر لألشخاص المعنیین فرصة معقولة للمشاركة   )ب 

خدمـة مـا  یطبق علـى شـخص مـا أو  إداريإجراء  فيتقریر یصدر  أيأن ال تشمل هذه اإلجراءات   )ج 
 لیس لها صفة العموم.

كمــا ال تتطلــب مبــدأ الشــفافیة اإلفصــاح أو إفشــاء معلومــات تتســم بالســریة أو عنــدما یكــون اإلعــالن   )د 
عنها قد یؤدى إلى إعاقة إصدار قـوانین أو إنفاذهـا أو یتعـارض مـع الصـالح العـام أو یمـس مصـالح 

  تجاریة مشروعة. 

  التوصیات  -٣
  المؤتمر مدعو إلى:  ١-٣

 نطاق أطر تنظیمیة من قبل الدول المتعاقدة.  في الجويتحریر النقل  فيدعم مبدأ الشفافیة   )أ 

تصدرها وحث الدول على  التيوالتوجیهات اإلرشادیة  المبادئإطار  فيأن تتبنى اإلیكاو هذا المبدأ   )ب 
 تطبیق هذا المبدأ.
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من الوسائل اإللیكترونیة الحدیثة لنشـر المعلومـات واإلجـراءات  االستفادةعلى الدول المتعاقدة  ینبغي  )ج 
وٕانشــاء مراكــز اســتعالمات معروفــة للرجــوع إلیهــا للحصــول علــى المعلومــات  الجــويالخاصــة بالنقــل 

  الالزمة من قبل المتعاملین بها. 

 - انتھى  -


