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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 االقتصاديةاللجنة تقرير 
 بشأن

  من جدول األعمال٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٨البنود 

 )مقدم من رئيس اللجنة االقتصادية(

 ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨لبنـود   االـنص المرفـق بشـأن       االقتصادية  أقرت اللجنة   
 .31/1والقرار  29/1وتوصى بأن تعتمد الجلسة العامة القرار 

، بوصفها التقريـر بشـأن   مالحظة ـ بعد نزع صفحة الغالف هذه، يجب وضع الوثيقة في المكان المالئم من ملف التقرير 
  .من جدول األعمال ٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٨البنود 
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 مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية :٢٨البند 
م وادارة المطـارات وخـدمات المالحـة       ـب الخاصة بتنظي  ـي الجوان  ف اجتماعهـا الثاني نظرت اللجنة في     ١:٢٨

  الدول والمراقبون سبعة أوراق عمل وهـي       قدمت ،اضافة الى ذلك  و .WP/10)( المجلس    مقدم من  الجوية وذلك وفقا لتقرير   
)WP/154294، و270، و258، و200، و158، و155، و(. 

تطورات في مجال تنظـيم وادارة المطـارات وخـدمات          التقريرا عن    WP/10 المجلس في ورقة العمل      قدم ٢:٢٨
كان علـى المطـارات   ، ونظرا لمجموعة من العوامل السلبية  . المالحة الجوية منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية       

 لجـأ مقـدمو   ، وبسبب ذلـك  .  انخفاض شديد في أنشطة النقل الجوي بصفة عامة        مواجهةخدمات المالحة الجوية    مقدمي  و
أو بزيـادة   ، باجتذاب المزيد من الحركة    تعويض الخسائر    مع محاولة  ،الخدمات الى تجميد رسوم االنتفاع أو حتى تخفيضها       

 الـى  يزداد فيها الطـابع التجـاري    برزت الحاجة في بيئة     و. رفع األسعار الرسوم بغية المحافظة على االيرادات من خالل        
خاصة فيما يرتبط برسـوم المطـارات أو خـدمات المالحـة     ، لقوة االحتكارية آلية تنظيمية اقتصادية لمنع استغالل ا وضع
 بعنوان سياسات االيكاو بشـأن رسـوم المطـارات وخـدمات     Doc 9082/7 من الوثيقة طبعة منقحةنُشر مؤخرا   و. الجوية

وسـيتم  .  السياسات لهذهومعها اضافة عن كيفية تنفيذ الدول        على موقع االيكاو بشبكة االنترنت       وضعهاالمالحة الجوية وتم    
 دليل اقتصاديات خدمات المالحـة الجويـة       و Doc 9562)( دليل اقتصاديات المطارات   من   الطبعـات المنقحـة ا نشر   ـايض

(Doc 9161) ينبغـي  ، ادراكا أن عملية التحول التجاري مازالت في مرحة االعداد        و .وضعها على الموقع بشبكة االنترنت     و
 وأن يـتم  ، قيد المراجعة والتنقـيح دائمـا  تحول التجاريبهذا الرئيسية المرتبطة   بشأن الجوانب ال   المواد االرشادية    أن تكون 

 على توصية صـادرة     بناءو. وفقا للخبرات المكتسبة في العديد من الدول مع مرور الزمن         ، حسب االقتضاء ، توسيع نطاقها 
 للسياسـات والمـواد االرشـادية حـول مشـاكل      منقحة  جديدةطبعةلثة والثالثين للجمعية العمومية ُأضيفت     ان الدورة الث  م

أعـد   فقـد    ،)GNSS(وبالنسبة لدراسة تمت حول مسألة توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية             . التحصيل
والتي تشير ضمن مجموعة مـن      ، بعض المبادئ واالفتراضات  ) ANSEP(فريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية       

. الى أن توزيع التكاليف بين الطيران المدني وغيره من المنتفعين ينبغي أن يتم على المسـتوى االقليمـي                 ، مور األخرى األ
خـالل  و. وسيكون من الضروري في المستقبل التنسيق مع المنظمات الدولية األخرى والمنتفعين من خارج قطاع الطيران               

 الرقابة والتنظيم : يلي اصلة اعداد السياسات والمواد االرشادية بشأن ما       تتضمن األولويات مو   ،٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترة الثالثية   
 واسترداد تكـاليف التـدابير      ،وتوزيع التكاليف ، ووضع المقاييس المرجعية وقياس األداء واالنتاجية     ، في المجال االقتصادي  

 .وية العالميوستكون هذه المواد ذات قيمة عالية للتنفيذ المستقبلي لنظام المالحة الج. األمنية
 الجمعية العمومية مـن      الى وكرانيا وأوزبكستان دعوة  أ وجورجيا وجمهورية مولدوفا و    بيالروس دول   قدمت ٣:٢٨

االجـراءات السـابقة    اعداد مواد ارشادية عـن تطبيـق        : باآلتي لكي توصي بأن تقوم االيكاو     WP/294خالل ورقة العمل    
تحليـل  ، ومتعلقة باسترداد الديون الخاصة برسوم خدمات المالحة الجويـة  التقاضي وتسوية النزاعات ال واجراءاتللتقاضي  
 التـرخيص واصـدار   على استكمال اجراءاتحث الدول المتعاقدة   و ، آلية دولية لتسوية الديون برعاية االيكاو       انشاء امكانية

 .عليهمبأن يدفعوا الرسوم والغرامات الواقعة  مشغلي الطائرات  علىمسؤوليةالتحديد بالشهادات 

فـي ورقـة العمـل      دولـة ٤١والبالغ عددها  ،نيدلطيران المل اللجنة األوروبيةشرحت الدول األعضاء في      ٤:٢٨
WP/158،               وقـد أكـدت    .  النهج الخاص بقياس أداء خدمات المالحة الجوية في أوروبا والنتائج التي أحرزت في هذا الصدد

واقترحـت  ،  الخدمات المالحية الجويـة لمقدميداء االقتصادي ألمجال ا في  وتوسيع أعمالها على أهمية قيام االيكاو بتسريع      
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معلومات والمواد االرشادية ذات    االفصاح عن ال   االبالغ عن نتائج األداء و     عد االيكاو قواعد قياسية الشتراط    الدول ذاتها أن ت   
 .الصلة
ـ  ، نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، شرحت هولندا ٥:٢٨ الوضـع الحـالي   ،  WP155لفي ورقـة العم

عن موافقتها على مجموعة المبادئ واالفتراضات األساسية المتعلقة بآلية توزيع التكـاليف التـي               وعبرت   Galileoلبرنامج  
ولذلك فمن الموصى به انجـاز األعمـال        ). ANSEP(أعدها فريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية التابع لاليكاو          

مع االحاطة علما بأن    ، يمكن بشأن طريقة التوزيع المقترحة     واصدار االرشادات بأسرع ما   ، ه المبادئ الجارية على أساس هذ   
 .  بالمسائل القانونية والفنية ذات الصلةوثيقة االرتباطتوزيع التكاليف مسألة 

ممارسـة  وخفض التكاليف و  ،  الدول على دعم تدابير تحسين الكفاءة      WP/200 األياتا في ورقة العمل      شجعت ٦:٢٨
 الطيـران   صناعةفي  شركاء  اليضا  أ وشجعت .مقدمي خدمات المالحة الجوية   لمطارات و على ا مالئمة  القتصادية  المراقبة ا ال

 .ومقدمي الخدماتشأنها تحسين ودعم عالقة العمل بين شركات الطيران من  البحث عن ترتيبات مبتكرة وتعاونية على
 سياسـات االيكـاو الخاصـة       علـى  WP/154 تعليقا في ورقة العمل      )ITF( االتحاد الدولي لعمال النقل      علق ٧:٢٨
 يتضمن هـذا االسـتعراض  وينبغي أن .  الرسوم الحاليةفرض صيغة باستعراض وطالب Doc 9082وم في الوثيقة ـبالرس

 .بما في ذلك النقابات المهنية، الجهات المعنيةالمشاورات مع 
 عـن تنظـيم وادارة المطـارات        استعراضا عاما مختصـرا    )WP/258( باكستان في ورقة معلومات      قدمت ٨:٢٨

 .طارات في باكستانم التراخيص اصدار اجراءاتو
 المبادئ واالفتراضات األساسية    بأنعن رأيها   ) WP/270(عبرت الواليات المتحدة في ورقة معلومات أخرى         ٩:٢٨

بادئ رئيسية وضرورية لالسراع بتقديم خـدمات       هي م  اقتصاديات المالحة الجوية  لتوزيع التكاليف التي طبقها فريق خبراء       
GNSS عملية استرداد التكاليفولتحقيق المزيد من االنصاف فيفعالة ال . 
كان هناك دعم كبير لبرنامج العمل المستقبلي الخاص بتنظيم وادارة المطارات وخـدمات المالحـة الجويـة                 ١٠:٢٨

وقـد ورد   .  بين المناطق المختلفـة    الفوارقالى األخذ في االعتبار     وقد ُأشير الى الحاجة     . WP/10المقترح في ورقة العمل     
مكاتب االيكاو االقليمية أن تساعد الدول على التحرك نحو اتجـاه التحـول التجـاري               لرأي في هذا الصدد مفاده أنه ينبغي        

 .والخصخصة
وكرانيا وأوزبكسـتان   أفا و  وجورجيا وجمهورية مولدو   بيالروسالمقترحات التي قدمتها    ب علما اللجنة   حاطتأ ١١:٢٨

وبالنسبة للمقترحات التي قدمتها األياتا في ورقـة  . وقررت أن ترفعها للمجلس لمتابعة النظر فيها WP/294 في ورقة العمل
أشارت اللجنة الى أنه يمكن النظر فيها فـي اطـار         ، WP/154 واالتحاد الدولي لعمال النقل في ورقة العمل         WP/200 العمل

ينبغي تشجيع الدول على دعم اجـراءات تحسـين الكفـاءة           ، وباألخص .تقرير المجلس المستقبلي الوارد في    برنامج العمل   
سداد  صيغة   الى استعراض  لعمال النقل    الدوليوبالنسبة لدعوة االتحاد    . وخفض التكاليف وتوفير الرقابة االقتصادية المالئمة     

هذه المسألة في    النظر في فقد أشير الى    ، اصر المسافة والوزن  الرسوم الحالية والخاصة بخدمات الطرق من حيث تطبيق عن        
 اقتراح وارد في ورقـة     وبناء على ". الموحدةوروبية  األسماء  ال"رة  جوية في اطار مباد   المالحة  ال رسوم خدمات    تحديدسياق  
 الـدورات   تقلبـات فقد خضعت مسألة انشاء صندوق احتيـاطي الدارة ،  من قبل االتحاد الدولي لعمال النقل  WP/154العمل  

 . من منطلق سياسة استرداد التكاليفالتساؤالتالتجارية الى 
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ـ  علمـا  اللجنـة  أحاطتفقد ،  من اللجنة األوروبية للطيران المدني المقدمة WP/158 لورقة العمل بالنسبة    ١٢:٢٨ أن ب
ـ  األعمال تقدما في     بالفعل وقد أحيطت اللجنة علما بأن االيكاو تحرز      .  المذكورة اللجنة الفنية قد نظرت في الورقة       ة المقترح

،  وبالتعاون مع المنظمات األخـرى في الوقت المناسب،  قد تعقدااليكاو جنة الفنية قد وافقت على أن  لفي ورقة العمل وبأن ال    
 .ومتابعة تنفيذ الشروطللموافقة على أهداف األداء   عالميااجتماعا
 الذي عبرت عنه اللجنة األوروبيـة فـي ورقـة العمـل              بالتأييد علما اللجنة   أحاطتفقد  ، باالضافة الى ذلك    ١٣:٢٨

WP/155 في ورقة المعلومات المقدمة حول المبادئ واالفتراضـات األساسـية عـن توزيـع تكـاليف               الواليات المتحدة    و 
نسـبة   وبال. اقتصاديات المالحـة الجويـة   فريق خبراءا وضعهتي بين الطيران المدني وغيره من المنتفعين وال GNSS نظام

اقتراح وضع قواعد قياسية وتوصيات، نظرا      حاجة التخاذ أي اجراء تجاه        ال هفقد اعتبرت اللجنة أن   ، WP/155لورقة العمل   
فينبغي أن تقدم أي اقتراحات ترمي الى وضع قواعد         . ألن هذا األمر وارد من األصل في برنامج عمل لجنة المالحة الجوية           

 .استخدام اشارات مشفرة السترداد التكاليفامكانية وقد عبر عن القلق حول وتوصيات الى الجهة الفنية المختصة 
 : جدول األعمال قامت اللجنة باآلتي هذا البند منوفي ختام مداوالتها حول  ١٤:٢٨

 . تنظيم وادارة المطارات وخدمات المالحة الجويةبشأنللعمل المستقبلي  خطط المجلس وافقت على ) أ
 فـي   في أعمالـه    في أوراق العمل المختلفة بعين االعتبار      المقدمةمقترحات   بأن يأخذ المجلس ال    أوصت  ) ب

 .هذا المجال في المستقبل
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 التسهيالت :٢٩البند 

 في التطورات المستجدة في برنامج التسهيالت منذ الجمعية العمومية        ة والثالث ةالثانيجلستيها  نظرت اللجنة في     ١:٢٩
تقرير بشأن نتائج الدورة الثانية عشـرة لشـعبة التسـهيالت    : قدمة من المجلس وهي  األخيرة على أساس التقارير الثالثة الم     

)WP/43(، وتقرير ثاني بشأن حماية وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى ) WP/12 وتقريـر  ،)١والتصويب رقم 
لك، قدمت دول ومراقبون سـت  باالضافة الى ذ).  ١ والتصويب رقم  WP/12(ثالث عن منع ادخال األنواع الغريبة الخطرة        

 .WP/202 والوثيقة WP/180 والوثيقة WP/160 والوثيقة WP/159 والوثيقة WP/107 والوثيقة WP/65الوثيقة : وثائق وهي
نتائج الدورة الثانية عشرة لشعبة التسـهيالت       : تيسيرا للنظر في الوثائق، فقد تم تناولها حسب العناوين التالية          ٢:٢٩

ة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى؛ ومنع ادخال األنواع الغريبـة الخطـرة؛ وتسـهيالت وجـودة        وحماية أمن وسالم  
 .الخدمات في المطارات؛ وتعزيز األمن والتسهيالت

 نتائج الدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيالت وحماية أمن وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى
 المعقودة في القـاهرة     (FAL/12)تتعلق بالدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيالت       نظرت اللجنة في ثالث وثائق       ٣:٢٩

 ".إدارة التحديات األمنية لتيسير عمليات النقل الجوي" ، وموضوعه ٢٠٠٤ أبريل ١ مارس الى ٢٢بمصر في الفترة من 
هيالت، التي اعتمدت سـتة      تقريرا عن نتائج الدورة الثانية عشرة لشعبة التس        WP/43قدم المجلس في الوثيقة      ٤:٢٩

 ).ب(وستة عشرة توصية من فئة ) أ(عشرة توصية من فئة 
وكـان  . ادخال تعديالت على القواعد القياسية والتوصيات بالملحق التاسـع        ) أ(فئة  الاقترحت التوصيات من     ٥:٢٩

األمـن علـى الطيـران،    الهدف من هذه التوصيات هو تسهيل مرور المسافرين من خالل عمليات مراقبة الحدود، وتشديد              
 ٢٠٠٤وفي مايو   .  وعمليات المراقبة على تزوير وثائق السفر والهجرة غير الشرعية والحماية االضافية ضد انتحال الهوية             

استكملت لجنة النقل الجوي استعراضها األولي لجميع التعديالت المقترحة على الملحق التاسع وأصدرت توجيهات بارسالها               
وتتوقـع    ).٣٠/٧/٢٠٠٤ المـؤرخ    SD/6-4-04/57كتاب المنظمة   ( الدول المتعاقدة لكي تعلق عليها       لىمرفقة بمالحظاتها ا  

، مع مراعاة تعليقات الدول، وأنهـا سـتحيلها الـى       ٢٠٠٥مرة أخرى في يناير     ) أ(فئة  الاللجنة أن تنظر في التوصيات من       
 .المجلس مع التوصيات بشأن اعتمادها

أن تتخذ الدول المتعاقدة أو المجلس اجراءات أخرى، في اطار اسـتعراض  ) ب(ئة فالاقترحت التوصيات من    ٦:٢٩
ات واعتمـدها فـي     وعقب استعراض أجرته لجنة النقل الجوي، وافق المجلس علـى هـذه التوصـي             .  برنامج التسهيالت 

 .٢٠٠٤ يونيه
ل األعضاء لديها، موقـف     ، المقدمة من هولندا نيابة عن الجماعة األوروبية والدو        WP/202عرضت الوثيقة    ٧:٢٩

من شركات الطيران الى الهيئات     أسماء الركاب    المتعلقة بنقل بيانات سجالت   الجماعة األوروبية حول اعداد القواعد القياسية       
وأعادت هذه الوثيقـة التأكيـد علـى تأييـد     .  بغرض تحسين أمن الطيران وتسهيل عمليات المراقبة على الحدود      الحكومية  

لاليكـاو  للتعجيل بوضـع المبـادئ التوجيهيـة        الثانية عشرة لشعبة التسهيالت،     ية، المقدم أوال في الدورة      الجماعة األوروب 
البيانـات،  فئـات    االيكاو   تشمل أعمال  واقترحت ضرورة أن     الممارسات الموحدة لمعالجة بيانات سجالت أسماء الركاب،      و

لبيانات على النحو الوارد فـي وثيقـة الجماعـة األوروبيـة     ومقتضيات معالجة البيانات، ومقتضيات نقل البيانات، وهيكل ا  
 .المقدمة في الدورة الثانية عشر لشعبة التسهيالت
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 التي قدمها االتحاد الدولي للنقل الجوي عن آراء صناعة النقل الجوي وتأييدها لنتـائج  WP/65أعربت الوثيقة   ٨:٢٩
يتعلق بالقرارات الخاصة بتبادل البيانات التلقائية واألشخاص غير        الدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيالت، وبوجه خاص فيما         

 .المسموح لهم بالدخول والمرحلين
 تقريرا عن التقدم المحرز منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية بشأن            WP/11قدم المجلس في الوثيقة      ٩:٢٩

 .ازات سفرها ووثائق السفر األخرى لديها الحفاظ على سالمة وأمن جوعلىالعمل الجاري لمساعدة الدول 
مكونا رئيسيا من مخطط العمل البيومتري األصلي لتشفير         (PKI)يعتبر استخدام البنية التحتية العامة للمفاتيح        ١٠:٢٩

ويؤكـد هـذا االجـراء    .  وفك شفرة التوقيعات الرقمية باستخدام زوجين من المفاتيح االلكترونية أحدها عام واآلخر خاص            
ولذلك فـان البنيـة   .  قد أدخلت من قبل سلطة اصدار الجوازاتعلى جواز السفر لم تتغير وبأن البيانات ارئ أن البيانات   للق

 أي لـدخول تعتبر وسيلة رادعة ضد التزوير والغش أو استخدام جوازات السـفر المسـروقة      PKI)( للمفاتيحالتحتية العامة   
، وقـد   (PKD) ئلة، أن التخطيط جاري لوضع دليل مفـاتيح عـام ومركـزي            في رد على أحد األس     مانةأقرت األ و.  طائرة

ـ      النظر في المقترح الرامي     أن   أيضا أن المجلس مدعو أثناء الدورة القادمة الى          مانةأوضحت األ  أن الى ينظر في اقتـراح ب
 .كخدمة جديدة للدول األعضاء (PKD) االيكاو ادارة دليل المفاتيح العامة والمركزية تتولى

قامت المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثـائق السـفر المقـروءة آليـا بتحـديث المواصـفات الفنيـة            ١١:٢٩
 للمساعدة على ادخال تكنولوجيات تخزين البيانات االضـافية، مثـل الـدوائر      ، وثائق السفر المقروءة آليا    Doc 9303 وثيقةلل

بيومترية المشفرة للتأكد من الهوية، والخطوط المنصوص عليها في         المتكاملة، حتى تتالءم، على سبيل المثال، مع الصور ال        
وتتضـمن  . ٢٠٠٣المنسقة العالمية لاليكاو التي حظيت بتأييد لجنة النقل الجوي فـي مـايو              " الخطة النموذجية البيومترية  "

لدنيا لوثائق السفر المقـروءة  مواصفات جوازات السفر المقروءة آليا، اضافة الى ذلك، ملحقا يصف القواعد القياسية األمنية ا   
ردع اسـاءة اسـتخدام     على ادخال تغييرات الهـدف منهـا        ) التي لم تنشر بعد    (نص المواصفات الجديدة للتأشيرات   وت. آليا

  يمكن االطالع على التقارير الفنية التي تشرح مخطط العمـل األصـلي علـى                .سفر بدال من صاحبها الشرعي    تأشيرات ال 
 .www.icao.int/mrtdاالنترنت، الموقع الجديد بشبكة 

شعبة التسهيالت في دورتها الثانية عشرة توصيات باعتماد أحكام جديدة ورفع من مستوى أحكـام               أصدرت   ١٢:٢٩
وستطلب هذه األحكام، في حالة اعتمادهـا مـن       .   كي تعزز أمن وثائق السفر      التسهيالت –أخرى تدرج في الملحق التاسع      

تعاقدة اصدار جوازات سفر مقروءة آليا، والقيام بالتحديث المنتظم لسمات األمـن فـي النسـخ    المجلس، من جميع الدول الم  
الجديدة لوثائق السفر لديها بهدف حمايتها من سوء االستخدام وتسهيال لكشف حاالت تعرضها للتزييف، ولمراقبـة عمليـة                  

 .ام وثائق السفر الحديثة لديهااصدار وثائق السفر لديها كيال يتعرض مخزونها للسرقة وكيال يساء استخد
عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول المتعاقـدة أن تبـدأ فـي             الوثائق األربع    بعض الوفود خالل مناقشة      تأعرب ١٣:٢٩

 مثال، قبل التاريخ الذي أوصت به الدورة الثانيـة          ٢٠٠٨حلول عام   ب ،اصدار جوازات السفر المقروءة آليا بأسرع ما يمكن       
ر  تاريخ فاصل اذا ما تم تجاوزه تصبح جوازات السـف       أنه ينبغي تحديد  وشعرت هذه الوفود أيضا     .  التعشرة لشعبة التسهي  

كما رأت بعض الوفود أن القرارات التي توصلت اليهـا الـدورة الثانيـة عشـرة لشـعبة         .  غير المقروءة آليا غير سارية    
.  ينبغي أن تظل كـذلك وبغي أن تتحقق بتوافق في اآلراء، التسهيالت بشأن مسائل مثل تاريخ تنفيذ الجوازات المقروءة آليا ين    

، ومفادها أنه فيما يتعلق   التوصية الصادرة عن شعبة التسهيالت    أعربت بعض الوفود أيضا عن آراء توافق وال توافق على           و
.  سـفر سـليمة  باألشخاص غير المسموح لهم بالدخول، يجب أال يكون الناقلون الجويون مسؤولين قضائيا عندما تقدم وثائق    
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 المجلس هـو   رأى أحد الوفود أنبالنسبة لالقتراح بشأن القواعد القياسية عن الحصول على بيانات سجالت أسماء الركاب،    و
 .نتائج مجموعة الدراسةه ينبغي أن تأخذي الذالشكل الذي يقرر 

 للحصول على بيانات سـجالت  ى أنه ينبغي لاليكاو أن تراعي أثناء وضع المبادئ التوجيهية ت اللجنة عل  وافق ١٤:٢٩
 .أسماء الركاب االقتراحات ذات الصلة المقدمة من الجماعة األوروبية خالل الدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيالت

، المرفقـة   )أ(، بأن التوصيات من الفئة      WP/43أخذت اللجنة علما، عند استعراض التقرير المقدم في الوثيقة           ١٥:٢٩
، وأن  ٣١/١٠/٢٠٠٤جوي، قد أحيلت الى الدول المتعاقدة البداء التعليقـات فـي موعـد أقصـاه                بمالحظات لجنة النقل ال   

 .٢٠٠٤قد اعتمدها المجلس في يونيو ) ب(التوصيات من الفئة 
وافقت اللجنة أيضا على أنه ينبغي للمجلس والدول المتعاقدة أن تواصل عملها، بشأن الحفاظ علـى سـالمة                   ١٦:٢٩

 .ثائق السفر األخرى، بوصفها مسألة ذات أولوية قصوىوأمن جوازات السفر وو
 منع ادخال األنواع الغريبة الخطرة

منـع ادخـال األنـواع      :A33-18 ر تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ القراWP/12قدم المجلس في الوثيقة     ١٧:٢٩
 .الغريبة الخطرة

غريبة الخطرة عن غير قصد مـن خـالل الطـائرات           بغية تحديد مدى المشكلة التي يسببها ادخال األنواع ال         ١٨:٢٩
 لجمع مزيد من المعلومات، بهدف اعـادة  ٢٠٠٢المدنية الى الدول المتعاقدة، أجرت األمانة العامة دراسة استقرائية في عام           

يقا كبيـرا  وأفادت هذه الدراسة أن الطيران المدني الدولي يشكل طر      .  تقييم احتمال اتخاذ اجراء متعدد األطراف بهذا الصدد       
ومن جهة أخرى، ال يشكل الطيران المدني طريقا         . بأنواع أخرى أدخلت عن قصد من دولة الى أخرى        " يعلق"الدخال نوع   

 .كبيرا لألنواع التي تأخذ طريقها نحو الطائرات بالصدفة وبالتالي تنقل عن غير قصد من دولة الى أخرى
لدراسة االستقصائية أفادت أن الحقيقـة وفحواهـا أن األنـواع           على الرغم من أن الردود الواردة على هذه ا         ١٩:٢٩

هـي مجـرد حـادث    ) عن قصد أو غير قصـد (الغريبة الخطرة قد أدخلت الى الدول هي حقيقة هامة، فان وسيلة الدخول            
 .وبالتالي، ينبغي اتخاذ االجراء على الحدود بغض النظر على وسيلة دخول هذه األنواع الغربية. عرضي
ء على ذلك، خلص المجلس الى أنه، نظرا الى ادخال األنواع الغريبة عبر الطيران المدني الدولي خـالل                  بنا ٢٠:٢٩

عمليات االستيراد والتصدير، يمكن للتدابير المتخذة لمنع ذلك أن تطبق على نحو أفضل على الحدود، وهـي النقطـة التـي       
يوصي بأن تضع االيكاو اسـتراتيجية لمنـع ادخـال األنـواع     ومن ثم .  تلتقي فيها مصالح جميع الهيئات الحكومية المعنية   

 .  بنسخة مستحدثةA33-18الغريبة الخطرة عبر الطيران المدني الدولي ويوصي أيضا بابدال القرار 
 :اذ تعرب اللجنة عن تأييدها لخطة عمل المجلس، فانها توافق على ما يلي ٢١:٢٩

ية علما بنتائج الدراسة االستقصائية الوارد فـي كتـاب      ضرورة احاطة الدول المتعاقدة والمنظمات الدول      ) أ
 . بشأن ادخال األنواع الغريبة الخطر جواEC 6/21-02/78المنظمة 

الزراعـة  (من مختلف الهيئات التابعة لها      " أفضل الممارسات "ينبغي الطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم         ) ب
بشأن منع ادخال األنـواع الغريبـة       ) صحةالعامة، وزراعة البساتين، والجمارك، والحجر الصحي، وال      

 .الخطرة جوا، كي تنشرها المنظمة كمواد ارشادية
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ضرورة أن تنظر الهيئات المالئمة التابعة لاليكاو في وضع قواعد قياسية وتوصيات، عند االقتضـاء،                )ج
فاقيـة  ذات الصـلة بات  ) المالحـق (تبين اجراءات أو ممارسات الدول الشائعة، العتمادها في الملحـق           

 .شيكاغو
 .A33-18 الى الجلسة العامة لكي تعتمده ليحل محل القرار 29/1وافقت اللجنة أيضا على تقديم القرار  ٢٢:٢٩

 قرار صاغته اللجنة االقتصادية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

  29/1 القرار 

 الغازيةمنع ادخال األنواع الغريبة 

 .غريبة الغازية للتنوع البيولوجي متزايد بالتهديد الذي تمثله األنواع الالمجتمع الدولي يقر على نحولما كان 

 .الدخال األنواع الغريبة الغازية محتمال سبيال، يمثل فيه النقل الجوي المدني النقل الدولي، بما لما كانو

خرى حكومية وغير حكومية،  ومنظمات دولية أ،الغازية اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع لما كانتو
األنواع الغريبة التي تهدد النظم االيكولوجية والموائل واألنواع وسائل فعالة لتقييم وادارة تعمل حاليا على التوصل الى 

 .األخرىالمستوطنة 

 :فان الجمعية العمومية

نقل الجوي المدني في  استخدام الخطر من للحد جهود بعضها البعض مساندة جميع الدول المتعاقدة على تحث -١
 . الطبيعيخارج نطاقها الى مناطق غازية محتملةادخال أنواع غريبة 

اعداد مواد ارشادية وكذلك قواعد قياسية وتوصيات، اذا كان ذلك مالئما، لمساعدة  الى مجلس االيكاو تطلب -٢
ومواصلة ،  الطبيعينطاقها ق خارجغازية محتملة الى مناطأنواع غريبة  الدول المتعاقدة على التخفيف من خطر ادخال
 .العمل مع المنظمات المختصة في هذا الصدد

 .المقبلة  الى مجلس االيكاو أن يقدم تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار الى الجمعية العمومية في دورتها العاديةتطلب -٣

 . A33-18  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن -٤

  وتعزيز األمن والتسهيالتمطاراتتسهيالت وجودة الخدمات في الال
ـ        WP/180نظرت اللجنة في الوثيقة      ٢٣:٢٩ ارات، الـذي رأى أن اجـراءات       ، المقدمة من المجلـس الـدولي للمط

جودة الخدمات، باالسـتفادة    التسهيالت، باالضافة الى مراقبة الحدود، تطبق أيضا على األنشطة التي أدخلت تحسينات على              
اإلشارات الرشاد األشخاص  Doc 9636ذت اللجنة علما بأن االيكاو قد تحتاج الى تحديث الوثيقة  وأخ.من الموارد والقدرات
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 العـرض  شاشـات  Doc 9249الصادرة عن االيكاو والمنظمة البحرية الدولية، والوثيقـة  في المطارات والمحطات البحرية 
 .وارد التي تتوقف على توافر المالديناميكية لمعلومات الجمهور عن الرحالت،

أن هناك حاجة الى ، المقدمة من منظمة السياحة العالمية، التي شددت على      WP/107نظرت اللجنة في الوثيقة      ٢٤:٢٩
 ،مراقة التكاليف األمنيـة   و،   بالنسبة للمسافرين عبر الحدود الوطني وبينها وورائها       األمنو التسهيالت   المزيد من التكامل في   

؛ وينبغي أن تكون التسهيالت جزءا أساسـيا         النامية بلداندة أعباء تكاليف األمن على ال     وتقديم المساعدة على التخفيف من ح     
وأبلغت منظمة السياحة العالمية في هذا الصدد عن اسـتراتيجيتها          .  في تصميم لوضع وتشغيل األجهزة واالجراءات األمنية      

المكونات الرئيسية األربعة فيها من المقاييس، ، حيث تشكلت   ).S.A.F.E(التي أطلقت مؤخرا، وهي تعزيز األمن والتسهيالت        
وطلب من الجمعية العمومية أن توافق على أنه ينبغي         .  وبناء القدرات، وتقييم األداء وتحديد المشاريع العالجية، وبناء الثقة        

ت المحتملة القامـة    لاليكاو زيادة التعاون مع منظمة السياحة العالمية في مجال األمن والتسهيالت، وتم تحديد بعض المجاال              
 .  هذا التعاون

خالل مناقشة هاتين الوثيقتين، رأى أحد الوفود أن االقتراحات بشأن التعديالت على الملحق التاسع ينبغـي أن    ٢٥:٢٩
تترك لعملية التعديل التقليدية في االيكاو، وأعرب عن تحفظاته على توسيع نطاق تطبيق التدابير األمنية في مجال الطيـران                  

 .ل بقية وسائل النقل واألنشطة بسبب اختالف الظروفلتشم

 وثائق معلومات
نشيون الدولي الذي افتتح    أ معلومات عن الوضع التشغيلي لمطار       WP/159قدمت جمهورية كوريا في الوثيقة       ٢٦:٢٩

 كوريا فـي  وقدمت جمهورية. ، والجهود التي تبذلها الحكومة ومشغلي المطارات لتحسين عمله وتسهيالته      ٢٩/٣/٢٠٠١في  
 معلومات عن خطتها لتنفيذ نظام اختباري لتتبع أمتعة المسافرين ورصدها استنادا الـى تحديـد الدبـدبات                  WP/160الوثيقة  

 .٢٠٠٥الالسلكية في ستة مطارات داخلية في منتصف عام 
ر المقروءة آليـا    قدم رئيس هيئة باكستان المعنية بقاعدة البيانات الوطنية والتسجيل عرضا عن جوازات السف             ٢٧:٢٩

شفرة عواميد ثنائيـة   Doc 9303مواصفات االيكاو في الوثيقة ل وفقاويتضمن الجواز الجديد، الصادر .  الصادرة في باكستان
وشريحة لدائرة متكاملة غير متالمسة، تخزن بها أربعة نماذج لبصمات األصبع، وصورة للوجه، وبيانات       ) barcode(األبعاد  

 . ةمنطقة القراءة اآللي
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 مسائل أخرى في مجال النقل الجوي :٣٠البند 
استعرضت اللجنة في اجتماعها الثالث التطورات األخرى التي أثارها عمل االيكـاو منـذ الـدورة الثالثـة                   ١:٣٠

طـيط  قواعد البيانات االحصائية المتكاملة لاليكـاو، والتوقعـات والتخ  : والثالثين للجمعية العمومية في اطار العناوين التالية   
 .االقتصادي، والمساهمة االقتصادية للطيران المدني

 قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة
، أخذت اللجنة علما بأن قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة         WP/14استنادا الى تقرير من المجلس في الوثيقة         ٢:٣٠

ي أحرزته االيكاو في هذا المجـال لترشـيد عمـل    ولخص التقرير التقدم الت . ٢٠٠٢الجديدة أصبحت سارية في أواخر عام       
ولوحظ أنه عقب استحداث البث     . المنظمة وجعل أكثر كفاءة فيما يخص جمع احصاءات الطيران المدني وتحليلها وتوزيعها           

ني على  ، تستطيع الدول اآلن االطالع اآل     ٢٠٠٤المباشر للبيانات، بالمجان، في االدارات الوطنية للدول المتعاقدة في فبراير           
.  وبالتالي قررت األمانة العامة، كاجراء لتوفير التكاليف، وقف نشر موجز االحصـاءات           .  االحصاءات المقدمة الى االيكاو   

وأحاطت اللجنة علما أيضا أنه خالل الجمعية العمومية أطلقت االيكاو، بالتعاون مع مؤسسـة رييـد لمعلومـات التجـارة                    
 تجاريا على شبكة االنترنت حيث، يخضـع للـدفع باالشـتراك السـنوي، يـتمكن                موقعا) ATI -معلومات النقل الجوي    (

 .المستخدمون اآلخرون من االطالع المباشر على جزء احصاءات الطيران المدني لاليكاو أو كلها
التي شـكلت واحـدا مـن    و على االنترنت التطورات، وبوجه خاص اتاحة البيانات أحاطت اللجنة علما بهذه  ٍ ٣:٣٠

وأخذت اللجنة علما بأنه بغية االستفادة بالكامل من المنافع المحتملة التي يتيحها هـذا النظـام   .  الطويلة األجل للدول األهداف
وفي هذا الصدد أعربت اللجنة عن تأييـدها لالقتـراح   .  الجديد، احتاجت الدول الى ضمان التقديم اآلني للبيانات الى االيكاو     

بيان موحد لسياسات االيكاو الثابتة في مجال       -A33-19لقرار الجمعية العمومية    ) ب(فق  المقدم من المجلس لتعديل نص المر     
 للفت انتباه الدول الى قواعد البيانات الجديدة لاليكاو وحثها على تقديم احصاءات الطيران المدني فـي الوقـت                   النقل الجوي 

 .المناسب

 التوقعات والتخطيط االقتصادي
 تقريرا عن عمل االيكاو في مجال التوقعات والتخطيط االقتصادي منذ الدورة          WP/13 قدم المجلس في الوثيقة    ٤:٣٠

 واستراتيجية المجلس لتطور نشـاط   A33-19من قرار الجمعية العمومية     ) الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، وفقا للمرفق ج      
وتضمن هذا  .  امج العمل المقترح في هذا المجال     توقعات الحركة الجوية لدعم تخطيط وتنفيذ نظم المالحة الجوية وأبرز برن          

 ٢٠١٥النقـل الجـوي حتـى عـام      توقعات، نشرتها ٢٠٠٥العمل وضع توقعات طويلة األجل للحركة الجوية، خالل عام       
، وثالث مجموعات من التوقعات المتوسطة األجل في مجال الحركة الجوية والشؤون المالية للفترات             )٣٠٤الكتاب الدوري   (

الكتاب  (٢٠٠٤-٢٠٠١عالم الطيران المدني،    و) ٢٩٩الكتاب الدوري    (٢٠٠٦-٢٠٠٤، و ٢٠٠٥-٢٠٠٣، و ٢٠٠٤-٢٠٠٢
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣، عـالم الطيـران المـدني   و) ٢٩٩الكتاب الدوري  (٢٠٠٥-٢٠٠٢، عالم الطيران المدني ، و )٢٩١الدوري  

في اطار مجموعات التوقعات   ). سخته األولية وهذا األخير متاح للجمعية العمومية في ن      (على التوالي   ) ٣٠٧الكتاب الدوري   (
في مجال الحركة الجوية، وضعت معايير التوقعات في مجال الحركة الجوية ومعايير التخطيط األخرى لتلبيـة مقتضـيات                  

ـ    . المجموعات االقليمية للتنفيذ والتخطيط المعنية     ي ولدعم عمل االيكاو في مجال البيئة، أدت األمانة العامـة دورا رياديـا ف
، وساهمت فـي اعـداد مـواد ارشـادية بشـأن تحليـل           ٢٠٢٠تطوير حركة الركاب وتوقعات تشكيل األساطيل الى عام         
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 وتـم  دليل توقعات الحركة الجويـة وعالوة على ذلك، تم تحديث      .  منافع النهج المتوازن الدارة ضوضاء الطائرات     /تكاليف
 .  يذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعاعداد مواد ارشادية بشأن تحليل الجدوى التجارية في تنف

نشطة التي أنجزت وصدقت على برنامج العمل المستقبلي المقترح في مجال التوقعـات  أخذت اللجنة علما باأل   ٥:٣٠
 .والتخطيط االقتصادي

 المساهمة االقتصادية للطيران المدني
قييم المساهمة االقتصادية للطيـران المـدني        تقريرا عن عمل االيكاو بشأن ت      WP/42قدم المجلس في الوثيقة      ٦:٣٠

ونشا هذا العمل عن واليات الجمعية العمومية المجددة التـي جـرت بهـدف تحقيـق                .  وابرز العمل القادم في هذا الصدد     
.  غرضين اثنين، وهما تقييم مساهمة الطيران المدني في االقتصاد العالمي ووضع مادة ارشـادية عـن تقيـيم المنهجيـات                   

يمكن للجمعيـة العموميـة أن   ، وهي نسخة )٢٩٢الكتاب الدوري  (المساهمة االقتصادية للطيران المدنيالنتائج في   وستنشر  
وشـدد المجلـد    . منهجيات التقييم  – ومجلد ثاني    اآلفاق العالمية  – ويقع الكتاب الدوري في مجلد أول         .تتطلع عليها بالفعل  

العالمي وقدم تقييما لمساهمة الطيران المدني، فيما يتعلق باالنتـاج والعمالـة   األول على أهمية الطيران المدني في االقتصاد       
وقدم المجلد الثاني مبادئ توجيهية منهجيـة عـن         .  العالميين، ثم لمحة عن الصناعات المساهمة في مجال الطيران المدني         

.  م أثر الطيران المدني في االقتصاد الوطني      االقليمي أو الوطني؛ ث   /كيفية تقييم األثر الذي يتركه مطار على االقتصاد المحلي        
 .يحية البراز منهجيات التقييموتم االستفادة من دراسات الحالة بوصفها أمثلة توض

 عمل االيكاو تأييدا كامال بما في ذلك وضع مواد ارشادية           WP/197أيد المجلس الدولي للمطارات في الوثيقة        ٧:٣٠
فـي   شدد المجلس على أهمية المطـارات     و.  WP/42 الواردة في الوثيقة     ان المدني منهجية عن المساهمة االقتصادية للطير    

األنشطة االقتصادية وأوصى بأن تراعي الدول عند تحديدها لألولويات لتخصيص موارد الميزانية الوطنية اآلثار المتضاعفة               
 نتائج دراساته االسـتقرائية     WP/199وثيقة  وقدم المجلس الدولي للمطارات في ال     .  لالستثمارات في البنية األساسية للطيران    

 .األخيرة القتصاديات المطارات دعما لدور المطارات كمحفز حيوي على النمو االقتصادي
وبينما أحاطت اللجنـة    . أحاطت اللجنة علما بأنشطة االيكاو بشأن تقييم المساهمة االقتصادية للطيران المدني           ٨:٣٠

المستقبلي في هذا المجال، حثت األمانة العامة على وضع نماذج تـدريب علـى النحـو                علما بقلق بالتمويل المحدود للعمل      
 . وعلى اتاحتها للدول التي قد تحتاجها وال سيما البلدان الناميةWP/42المشار اليه في الوثيقة 
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 اعداد بيان موحد حديث لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي :٣١البند 
، وهي تقرير مقدم من المجلس عن استعراض كبيـر          WP/44 الجلسة الثالثة الوثيقة     استعرضت اللجنة خالل   ١:٣١

بيـان موحـد   وكانت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية قد اعتمدت قـرارا عـن            . للقرارات في مجال النقل الجوي    
 المقتضيات الـواردة فـي القـرار        واستجابـة الحدى ). A33-19القرار  (بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي        

A33-19                   بأن يستمر المجلس في ابقاء البيان الموحد قيد االستعراض وأن يخطر الجمعية العمومية عندما يقتضـي األمـر ،
 وقدمت نسخة منقحة ومحدثة لكـي تستعرضـها      A33-19ادخال تغييرات على هذا البيان، تم اجراء استعراض كبير للقرار           

 .تعتمدهاالجمعية العمومية و
كان مشروع النص المقدم من المجلس يتكون من مواد تمهيدية وثمانية مرافق تشتمل جميعها على مشـروع              ٢:٣١

 :بيان موحد للسياسات الثابتة في مجال النقل الجوي، كما يلي
 مقدمة 
 ـ التنظيم االقتصادي ) أ(المرفق  
 ـ االحصاءات )ب(المرفق  
 االقتصاديـ التنبؤ والتخطيط  )ج(المرفق  
 ـ التسهيالت )د(المرفق  
 ـ فرض الضرائب )(المرفق  
 ـ خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية )و(المرفق  
 ـ اقتصاديات الناقلين الجويين )ز(المرفق  
 ـ البريد الجوي )ح(المرفق  

توي علـى تعـديالت   استعرضت اللجنة مشروع القرار الموحد وصدقت على النص بالصيغة المقدم بها وتح         ٣:٣١
كمـا  ). أ(من المنطوق في القسم الرابع في المرفـق         ) أ٦ من المنطوق في القسم الثاني والفقرة        ٢طفيفة مدخلة على الفقرة     

أحاطت اللجنة علما أيضا بأن البيان الموحد سيجري عليه استعراض شامل قبل كل دورة عاديـة للجمعيـة العموميـة وأن                
 .علما بالحاجة الى أي تحديث أو أي تغييرالجمعية العمومية سوف تحاط 

، بشأن تعيـين وتفـويض شـركات        )أ(فيما يخص التعديالت التي اقترحها المجلس للقسم الثاني من المرفق            ٤:٣١
 من  ٤الفقرة  ب، وخاصة فيما يتعلق     الطيران، قدمت اليابان اقتراحا باجراء مزيد من التعديل على النص الذي اقترحه المجلس            

المـؤتمر العـالمي   قـرارات   فـي  المعينة بعض العناصر  وقد بنت اليابان اقتراحها على أساس     .  القسم الثاني ي  المنطوق ف 
.   من اعـالن المـؤتمر   ٦-٤من التوصية األولى للمؤتمر والفقرة      ) ب(، وبالتحديد الفقرة    (ATConf/5) الخامس للنقل الجوي  

قرار المـؤتمر بصـورة      يعبر عن     التي شعرت أنه   د عدد من الوفود   ح، الذي أثار مناقشة كبيرة، بتأيي     المقترحظي هذا   وقد  
ولكن عارضته وفود أخرى شعرت أن النص األصلي قد استوفى غرض البيان الموحد بأفضل صورة ممكنة وعبر                 .  سليمة

 .عن نتيجة المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي بشأن هذا الموضوع
وبعد ذلك قدمت اليابـان     .  لفية التعديالت التي اقترحها المجلس وهدفها     قدمت األمانة العامة معلومات عن خ      ٥:٣١

قـررت اللجنـة أن   ، وفي غياب توافق في اآلراء.   في القسم الثاني   اقتراحا آخر بحذف كل التعديالت التي اقترحها المجلس       
 . المجلس بدون تغييراي اقترحهت الالتعديالتيتم االبقاء على 

اللجنة على توصية الجلسة العامة باعتماد مشروع القرار التالي، مع االحاطة علما بـأن              وفي الختام، وافقت     ٦:٣١
 .حل محلهي الذي لن يكون ساريا بعدئذ وA33-19اعتماده سيلغي القرار 
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 قرار صاغته اللجنة االقتصادية وتوصي
 الجمعية العمومية باعتماده

 31/1القرار 

 المستمرةسياسات االيكاو ببيان موحد 
 مجال النقل الجويفي 

 ةمقدم

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

 واالحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة ،اديـا على أساس سليم واقتصـمن تكافؤ الفرص وتشغيلهالدولي على أساس 
 .العام الصالح

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

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

 .فعالية ول المتعاقدة بأكثر الوسائلعلى الدوينبغي توزيعها  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

 .يتسنى للمنظمة اعداد هذه االرشادات والدراسات واالحصاءات
في وضع السياسات والممارسات التي متعاقدة  الدوللالمنظمة من شأنها أن تساعد ان االرشادات الصادرة ع تولما كان

 .تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله الى التشغيل التجاري وتحريره
 .من المهم للدول المتعاقدة أن تشـارك في عمل المنظمة في مجال النقل الجوي ولما كان

 :فان الجمعية العمومية
ة في مجال مستمرسياسات االيكاو البناه تشكل البيان الموحد أن المـرفقات بهذا القرار والمذكورة أد تقرر -١
  : والثالثين للجمعية العموميةالخامسةة  والمستكملة على النحو الذي توجد عليه تلك السياسات عند ختام الدور،الجوي النقـل
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 التنظيم االقتصادي  - )أ(المرفق 
 االحصاءات - )ب(المرفق 
  االقتصاديالتنبؤ والتخطيط - )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 

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

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

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

 .النامية تصادية واالجتماعية للبلداناسهام ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االق
 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 ،الخبراء من ممثلي الدول المتعاقدة بأنسب الوسائل
 . وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات، أو الى مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة،النقل الجوي

 بوصفها ، يجوز لجميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، الى المجلس عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالميةتطلب -٦
 عندما يبرر عقد هذه ، في مجال النقل الجويالوسيلة الرئيسية الحراز تقدم في حل القضايا ذات األهمية العالمية

 .االجتماعات عدد وأهمية القضايا التي يتعين حلها وحيث يوجد احتمال اتخاذ اجراءات بناءة بصددها
 الى المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي تطلب -٧

 .يكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من ارشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينهايتطلبها نشر سياسات اال
 الى المجلس أن يبقى البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي قيد االستعراض وأن يخطر تطلب -٨

 .الجمعية العمومية بالحاجة الى ادخال تغييرات على البيان حسب االقتضاء
 .A33-19 القرارل  أن هـذا القرار يحل محلنتع -٩
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 )أ(المرفق 

 التنظيم االقتصادي

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

 .زال يمثل واحدا من أهداف المنظمة  أقصى حد ممكن ماأن مبدأ تعدد األطراف في الحقـوق التجارية الى
 ولكنها تشترك في هدف ،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 ،كاغو هو تشغيل خطوط النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصاديا أحد أهداف اتفاقية شيولما كان

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

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

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

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

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

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

 .االتفاقات الثنائية واتفاقات الخطوط الجوية األخرى

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

 .محمي بالضماناتتسهيل التحرير ال
 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(م المادة وذلك وفقا ألحكا

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

 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، بما في ذلك الترتيبات المحررة،التعاون

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

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

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

 .لمجلسيقدم الى الدول المتعاقدة ما قد تطلبه من المساعدة في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى ا
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 الىا وأن يطلب،الدولية وتنفيذها

 الترتيبات التنظيمية مجال التعاون في —القسم الثاني 
 بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على لما كانت

استقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو الى خلق ممارسات تجارية تمييزية غير عادلة في هذا المجال وقد ال تكون متمشية مع 
 .ية ومع تطور النقل الجوي الدولي على نحو منظم ويسوده االنسجامالمبادئ األساسية لالتفاق

 تقديم خطوط نقل جوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية في تطوير اقتصاد الكثير من الدول ولما كان
 .النامية، بما فيها الدول التي تعتمد على السياحة
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لشركة طيران بممارسة بخصوص التفويض  والسيطرة الفعلية وهريةالجالتشدد في تطبيق معيار الملكية  وبما أن
حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل الجوي يمكن أن يحرم الكثير من الدول النامية من فرصة عادلة ومتساوية لتشغيل 

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

دولة ووفقا لتقديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، مع ممارسة الرقابة التنظيمية الفعالة ال سيما فيما يتعلق 
 .بالسالمة واألمن
ما يخص التعيين والتفويض لشركات الطيران يمكن أن توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فين  أونظرا الى

يساعد في خلق بيئة تشغيل قد ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، وأنه يمكن 
 .لذلك االسهام فيما تستهدفه الدول من مشاركة في عملية التحرير

الدول يلقى التشجيع المتزايد من خالل الترتيبات التعاونية في شكل تجمعات تحقيق أهداف التنمية بين تلك  ولما كان
اقتصادية اقليمية وفي شكل التعاون الوظيفي تعبيرا عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصـة بين الدول 

 .االقليمي النامية التي تنتمي الى حركات التكامل االقتصادي

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

 .امية المذكورة آنفارعاياها ممن لهم نفس المصالح المتماثلة، من شأنه أن يعزز مصالح الدول الن

 :فان الجمعية العمومية
الدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير من جانب واحد يكون من شأنهـا أن تؤثر في تطور النقل  تحث -١

الجوي الدولي على نحو منظم يسوده االنسجام، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي 
 .ن المراعاة الواجبة لسماته الخاصةالدولي بدو

ممارسة حقوق الطريق وغيرها من والسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث -٢
 داخل نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها أو دول، والسيما الدول الناميةألية دولة  حقوق النقل الجوي

 .تفاقات النقل الجوي التي أبرمتها أو تبرمها األطراف المعنيةاألطراف، بما في ذلك ا
الدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة داخل التجمعات االقتصادية االقليمية أو دون  تحث -٣

خرى داخل نفس التجمع االقليمية كأساس سليم لقيام دولة أو دول نامية بتعيين شركة طيران تابعة لدولة نامية أو دول نامية أ
 والسيطـرة الفعلية على تلك الشركة في أيدي تلك الدولة النامية أو الدول جوهريةاالقتصادي االقليمي، حيث تكون الملكية ال

 .النامية األخرى أو رعاياها

 بما في  على التفكير في استخدام معايير بديلة لتعيين وتفويض مؤسسات الخطوط الجوية،الدول المتعاقدة تحث -٤
ذلك المعايير التي أعدتها االيكاو وأيضا على اعتماد نهج مرن وايجابي تلبية لمتطلبات الدول األخرى في جهودها لتحرير 

 .الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين دونما اخالل بالسالمة واألمن
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مشترك للخطوط الجوية الدولية أن تقدم الى  الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل التدعو -٥
المجلس، بصفة مستمرة، معلومات كاملة بخصوص خبرتها، حتى يصبح لدى المنظمة في هذا المجال بالذات جميع 

 .المعلومات التي قد تستفيد منها الدول المتعاقدة

تعاقدة التي ترغب في الدخول ة الى الدول المجدي 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، المجلس أن يقدم المساعدةالى تطلب -٧
ل المشترك للخطوط الجوية الدولية مباشرة فيما بينها أو التي تقوم شركات التعاونية للملكية المشتركة والتشغي

 الترتيبات التعاونيةتلك  المعلومات المتعلقة ببتعميمالتابعة لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور  الطيران
 .على الدول

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

على الشفافية وسهولة الوصول اليها وعدم التمييز لتحسين المنافسة بين شركات الطيران وفيما بين هذه النظم، لتمكين 
ء باحتياجاتهم، ولتجنب اساءة استخدام هذه المنتفعين بالنقل الجـوي الدولي من الحصول على أوسع اختيار بين بدائل للوفا
 .النظم التي يمكن أن تؤدي الى ممارسات ضارة في توزيع منتجات الناقلين الجويين

 :فان الجمعية العمومية
 :الدول المتعاقدة على ما يلي تحث -١

لتي اعتمدها  والقواعد 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  في استخدامبالبدء

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

 تجارة الخدمات —القسم الرابع 
االتفاق العام بشأن تجارة مسألة ادراج جوانب النقل الجوي الدولي في اطار 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
ة في بحث الترتيبات التنظيمية المستقبلية واعداد التوصيات  على الحاجة الى استمرار المنظمتؤكد من جديد -١

 . بة للتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيهيستجموالمقترحات للتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، 
رد والمنظم دف العام المتمثل في االنتقال التدريجي والمطـالهتبنى 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 الدوليتؤكد من جديد -٣
تي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي  الدول المتعاقدة التحث -٤

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

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

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

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

الجوي في االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات آخذة بعين االعتبار، بصفة خاصة، االرتباط الوثيق بين 
 .الجوانب االقتصادية والبيئية وجوانب السالمة والجوانب األمنية للنقل الجوي الدولي

ارشادات السياسة بشأن التنظيم االيكاو في وضع ووالية  التام لدور  تحقيق الفهمشجع علىأن ت )ه
 .االقتصادي، بما في ذلك تحرير النقل الجوي الدولي والنظر في استخدام هذه االرشادات

من االتفاقية نسخا من أي اعفاءات وأي التزامات محددة ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة  )و
 . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتتتملدولي تتعلق بالنقل الجوي ا

 :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 واالقليميون دالثنائي و
 . الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي )ب
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سياسة االيكاو وموادها االرشادية القائمة بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها  )ج
 . الميدان هذاالدائب في

 : المجلسالى تطلب -٦
 في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان بدور قيادي عالمير في االضطالع تمأن يس )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 وةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال وع استمرار تشجي )ج

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

 التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وااللتزامات الدولية في هذا  الحكومات تتحمل المسؤوليات في مجالتنلما 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 ،ا التنظيميةـ االضطالع بمهامه في،يـدول المتعاقدة على أن تراعـ التحث -١
 .الدولي السياسات والمواد االرشادية عن تنظيم النقل الجوي Doc 9587 الوثيقة
وتأمين استجابتها لمتطلبات  Doc 9587الى المجلس التأكد من تحديث االرشادات التي تتضمنها الوثيقة  تطلب -٢

 .الدول المتعاقدة

 )ب(المرفق 
 حصاءاتاال

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

الحصاءات عن عمليات مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمطارات الدولية ل شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
 .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و ) ٥٤(طرق الدولية، طبقا للمادتين  الجهيزاتوت

 االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات احصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر ولما كانت
 .يتسم بالكفاءة الثبات صحة البيانات االحصائية وخزنها واسترجاعها
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 .لمتعاقدة لم تقدم بعد االحصاءات التي طلبها المجلس، أو لم تقدمها على نحو كاملعدد من الدول ا 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 وبشكل الكتروني كلما قصارى جهدها لتقديم االحصاءات المطلوبة الدول المتعاقدة على أن تبذل تحث -١
 .أمكنها ذلك

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

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

أن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى النشيطة في مجال جمع  )أ
 .صاءات الطيران وتوزيعهااح

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

 )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،جانب المنظمةالمستقبلية التي يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من 

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

 :فان الجمعية العمومية

ت على المدى الطويل والمتوسط لالتجاهات  باعداد وحفظ تنبؤا، 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

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

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

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

 )د(المرفق 
 التسهيالت

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

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

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

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

 .األمن والهجرة
اعداد مجموعة من الالفتات القياسية لتسهيل استخدام محطات المطار بكفاءة من جانب المسافرين  ولما كان
 . قد دل على الفعالية والفائدة،خرينوالمستفيدين اآل

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

 .المتعاقدة فيما يتعلق بادارة ضوابط الحدود
وان " األمن "والملحق السابع عشر " التسهيالت "اسع  المجلس أن يكفل التوافق بين أحكام الملحق التالىتطلب  -٢

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

ة الى تحسين اجراءات  في ضوء التقدم التكنولوجي وأن يستمر في استكشاف الحلول التكنولوجية الرامي،السفر المقروءة آليا
 .التخليص
االشارات الدولية لتقديم االرشادات "  بعنوان ،Doc 9636 المجلس أن يكفل التحديث المستمر للوثيقة الى تطلب -٤
 . باضافة البيانات الجديدة اليها وتأمين وفائها بمتطلبات الدول المتعاقدة،"ريةص في محطات المطار والمحطات البحلألشخا
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  تنفيذ أحكام الملحق التاسع—ني القسم الثا
 تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الواردة في الملحق التاسع يهدف الى تحسين االجراءات في لما كان

ضروريا بالنسبة لكفاءة النقل  والبريد مما يعد ، والبضائع، والركاب وأمتعتهم،نقاط مراقبة الحدود لتسهيل مرور الطائرات
 .ويالج

 :فان الجمعية العمومية

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

الفات التي توجد في داخل أراضيها  في االخت،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 

 .االختالفات
) 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

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

  وسالمة جوازات السفر التعاون الدولي على حماية أمن—القسم الثالث 
 جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتوفر ضمانا لدولة العبور بما أن

 .السفر المقصد بأن حامله يمكنه أن يعود الى الدولة التي أصدرت جواز أو
 .ي تشغيل نظام السفر الدولي الثقة الدولية في أمن وسالمة جواز السفر لها أهمية فائقة فوبما 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،تهريب األجانب
العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي طلبا الى الدول األعضـاء وضع أو تحسين  الجمعية وبما أن

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

 .الدولي
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 بما في ذلك ، من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال لتعزيز مقاومة الغش في جوازات السفرولما كان
ة من جانب  واستخدام جوازات السفر الصالح، 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 ،واستخدام جوازات السفر المنتهية مدة صالحيتها أو الملغاة

 .مشروع

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

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

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

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

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

 .شؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع الجهات المعنية

 :فان الجمعية العمومية
وطنية للتسهيالت وتعتمد سياسات للتعاون على أساس   الدول المتعـاقدة على أن تنشئ وتستخدم لجاناتحث -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 ، الدول المتعاقدة على أن تتخذ كل التدابير الضروريةتحث -٣

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

 .جعل األنظمة وأساليب العمل الوطنية متمشية مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده )١
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 .اعداد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجاالت التسهيالت )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
 وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت اليها الدول المتعاقدة األخرى التي تقيم معها ،التسهيالت األخرى

 .صالت جوية
ى أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال  الدول المتجاورة والمتتاخمة علتحث -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

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

 .في خدمة وتخليص البضائع المنقولة جوا

 )ه(المرفق 
 فرض الضرائب

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

 ،تلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدوليالنقل الجوي الدولي وعلى الطائرات وغيرها من المم
 . ويمكن أن يكون له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي،والضرائب على مبيعاته أو استخدامه

و جباية تهدف على وجه ه" الرسم"سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن لما كانت 
هي جباية تهدف لتحصيل " الضريبة"التحديد وتستخدم السترداد نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المدني، بينما 

ايرادات للسلطات العامة الوطنية أو المحلية، وهي ال تستخدم عموما ألغراض الطيران المدني سواء بشكل كلي أو على 
 .فأساس استرداد التكالي
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من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض ضرائب على نحو متزايد على بعض جوانب النقل  ولما كان
 التي يمكن تصنيف العديد منها كضرائب على مبيعات النقل الجوي ، وفرض الرسوم على الحركة الجوية،الجوي الدولي

 .الدولي أو استخدامه
يان موحد ب" ..-A35 متعلقة بانبعاثات محركات الطائرات تعالج في قرار الجمعية العموميةمسألة الجبايات ال ولما كانت

 ." بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة
سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في  :بعنوان Doc 8632  القرارات والتوصيات الواردة في الوثيقةولما كانت
من االتفاقية وتستهدف االقرار بالطابع الفريد للطيران المدني الدولي وبالحاجة ) ٢٤( تكمل المادة ،وي الدوليمجال النقل الج

 .الى اعفاء بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب
 :فان الجمعية العمومية

 Doc 8632ي الوثيقةالدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن المجلس حسبما ترد ف تحث -١
 .الدولي سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي 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 " سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن لما كانت

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

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

A35-.. " مارساتها المستمرة في مجال حماية البيئةبيان موحد بسياسات االيكاو وم". 
 .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

مقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي على أساسها فرض الرسوم السترداد يمكن ل
 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 ـثي قد اعتمد ونقح ونشر في الو، المجلسولما كان
 .خدمات المالحة الجوية

 :فان الجمعية العمومية

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

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

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

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

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

 . الدول المتعاقدةلمتطلبات

  االقتصاد واالدارة—القسم الثاني 
التكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية تتزايد مع تزايد أحجام الحركة التي تقدم  تنلما كا

 .لها هذه الخدمات
ديم خدمات المطارات وخدمات دة تضع التركيز المتزايد على تحسين الكفاءة المالية في تقق الدول المتعاولما كانت
 .المالحة الجوية
من  من الضروري اقامة التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية ولما كان

 .جهة والناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى
االرشادات الرامية الى تشجيع االسترداد المنصف  الدول المتعاقدة قد ناشدت المنظمة لتقديم المشورة وولما كانت

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

من ) ٢٨( للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادةوتستخدم تسهيالت وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسيات 
 .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

نظر عن الهيئة أو الهيئات التي تقوم بتشغيل من االتفاقية بصرف ال) ٢٨(بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 
 .المطارات وخدمات المالحة الجوية المعنية

الدول المتعاقدة على التعاون الفعال من أجل استرداد تكاليف تسهيالت وخدمات المالحة الجوية المتعددة  تحث  -٢
 .الجنسيات
للدول المتعاقدة حول توفير المطارات وتقديم  اريةواالد المجلس اسداء المشورة االقتصادية والتنظيمية الى تطلب -٣

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

 .تقارير عنه الى الدول المتعاقدة على فترات مالئمة
 ا وبأسرع وقت ممكن في تقديم البيانات المالية المتعلقة بخدمات الدول المتعاقدة أن تبذل قصارى جهدهتحث -٥

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

 )ز(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين

ية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها هناك اهتمام مستمر لدى المستخدمين والمصالح السياح لما كان
 .الدولية حول مستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من االيرادات

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

 .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   المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرالى تطلب -١
 وتحليل أثر االختالفات في العمليات وأسعار المواد على مستوياتها ولذلك األثر الذي يمكن أن ،التشغيلية للنقل الجوي الدولي

 .تعريفات النقل الجوي من جراء التغيرات في التكاليفيحدث بالنسبة ل
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

 .الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي تلما كان
 :فان الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة على أن تأخذ في الحسبان اآلثار التي تترتب على الطيران المدني الدولي كلما جرت  تحث -١
 . سيما في اجتماعات اتحاد البريد العالمي وال،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
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 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٣٢البند 
 عن قرارات الجمعية العمومية WP/33لورقة العمل ) ج(أحالت الجلسة العامة الى اللجنة االقتصادية المرفق  ١:٣٢

 ٣١التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها، واتفقت اللجنة مع توصية المجلس بأنه عند اتباع االجراء الوارد في البند 
 قرارات الجمعية العمومية الواردة في الجزء الثالث من القرارات السارية من جدول األعمال لن يتم اعالن أن أي قرار من

 .لم يعد ساريا) Doc 9790الوثيقة ) (٥/١٠/٢٠٠١بدءا من (
 

 ـ انتهـى ـ




