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  والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  الجلسة العامة

  االقتصادية اللجنة تقرير
  عن

  ٤٤ و ٤٣ و ٤٢و  ٤١البنود 

  )االقتصاديةمقدم من رئيس اللجنة (

. ٤٤ و ٤٣ و ٤٢و  ٤١ المرفق بشأن البنـود      التقرير  على االقتصاديةوافقت اللجنة   
  .٤٣/١ وتوصي الجلسة العامة باعتماد القرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة
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  تنظيم تقديم خدمات المطارات والمالحة الجوية  : من جدول األعمال٤١لبند ا

 علـى    التحتية ية البن التنظيمية الدارة االقتصادية و الجوانب  نظرت اللجنة االقتصادية، في جلستها الثانية في          ١-٤١
: مقدمة من الـدول والمـراقبين  عمل  ورقات ٨وباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك .  (WP/15)أساس تقرير مقدم من المجلس    

ستعراض، قسمت  لالتسهيال  و.  WP/143 و WP/141 و WP/120 و WP/119 و WP/109 و WP/103 و WP/101 و WP/100الورقات  
 وتطـوير  االقتصادي واألداءسياسات الرسوم و تقرير المجلس   :المواضيع األربعة التالية   ىاألعمال إل اللجنة هذا البند من جدول      

  .البنية التحتية

  تقرير المجلس

برنـامج  يكاو في إطار  االأنجزتها التي ، تقريرا عن األعمال الرئيسية  WP/15قدم المجلس، في ورقة العمل        ٢-٤١
ـ ، تم تحديث ونـشر  ةوميالخامسة والثالثين للجمعية العم منذ الدورة   و . إدارة المطارات وتسهيالت الطرق    ة االيكـاو  سياس
المطـارات والمالحـة     خدمات   جل مساعدة الدول على تشغيل    أعدة دراسات من    أجريت  ووموادها اإلرشادية ذات الصلة،     

توجهات  و ية التنظيم  التوجهات  موجزة عن   نظرة عامة  المجلس كما قدم  . ة والجدوى االقتصادية  فاءبطريقة تتسم بالك  الجوية  
التـسويق   : الرئيـسية التاليـة  مسائل المطارات والمالحة الجوية، مع تحديد ال    هيئات خدمات   دارة  إ في   هاوتطورات الصناعة

 مسائل األساسية تقييم هذه ال  عملية   إلىاستنادا  و  .واإلنتاجيةقبة االقتصادية وأفضل الممارسات التجارية وقياس األداء        ارموال
جوانـب   المقبلة في مجال اليةالثالثفترة لل المنظمة  لمنظمة، قدم المجلس خطة عمل    ا وخطة عمل    اإلستراتيجيةاف  هدإلى األ و

 يةاإلرشـاد المواد  ة و لسياسعن قرب ونشر ا   لتطورات  رصد ا  تشمل   أنويمكن    . التحتية يةدارة البن لتنظيمية إل ااالقتصادية و 
، وتعزيز التعـاون    حسب الضرورة جديدة  مواد إرشادية   اجات الدول، ووضع    حتيالراهنة مع الحفاظ على حداثتها وتلبيتها ال      

إلـى   ةالدول المتعاقد دعوة  على خطة العمل المقبلة للمنظمة، و     تصديق   ال العموميةالجمعية  طلب من   و . بين الجهات المعنية  
 المطارات والمالحـة     خدمات ادياتاقتصبشأن  مؤتمر  ال إلىاالنتباه  وجه   و  .جالفي هذا الم   عملها   عمااليكاو لد مع  التعاون  

  .٩/٢٠٠٨/ ٢٠ إلى ١٥  عقده منالجوية، المقرر

 العمومية  جمعيةال منذ   وأنجزته يكاو به اال  تضطلعالعمل الذي   بااللجنة  أشادت  تقرير المجلس،   إلى  النظر  وب  ٣-٤١
 المطـارات قديم خـدمات  تنظيم تأن   بش WP/15 ورقة العمل     المقترح في   المقبل تأييد واسع لبرنامج العمل   ثمة  كان  و  .السابقة

المجلـس  ورقـة    فـي    أثيـرت ن معظم المواضيع التي     قرار بأ المؤتمر مع اإل  بوفي هذا السياق، رحبت اللجنة       . والمالحة الجوية 
WP/15جالي هذا الم أعمالها فدعمااليكاو ل مع ةن تتعاون الدول المتعاقدبأ اللجنة طلب المجلس أقرتكما  . يغطيها المؤتمر س.  

  السياسات بشأن الرسوم

 فـي   الـواردة سياسات االيكاو بشأن رسوم المطـارات   المجلس الدولي للمطارات  أيد  ،  WP/119في ورقة العمل      ٤-٤١
 المطـار  مشغلعدم استغالل ضمان ات إال للرسوم المطارة القتصاديأنه ينبغي عدم تطبيق اللوائح الى  ودعا إ. Doc 9082الوثيقة 

مباشرة بين مشغلي ومستخدمي المطـار عـن   المشاورات ال تسفر العندما فقط آلية تنظيمية أنه ينبغي تشغيل ، ولقوة السوق الحالية 
واردة فـي  رسوم الالاالتحاد الدولي لعمال النقل على سياسات االيكاو بشأن        علّق  ،  WP/120  الورقة في و . اتفاق على رسوم المطار   

هـذا   وينبغـي أن يـشمل   .  خدمات المالحـة الجويـة  صيغة الحالية لفرض رسومال النظر في بإعادةوطالب  Doc 9082الوثيقة 
  . المعنيةةالمهنيرابطات االستعراض التشاور مع جميع األطراف المعنية، بما فيها ال
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هـا  وتطويري لسياسة فرض الرسوم      الوضع الحال  )WP/143(معلومات   في ورقة    االتحاد الروسي  ووصف  ٥-٤١
  .لروسياالستخدام المجال الجوى 

 الخـدمات تنظـيم   ضرورة الفصل بـين     فيما يتصل ب  عدة آراء   أعرب عن    التي تلت ذلك،     ةخالل المناقش و  ٦-٤١
 كما أعيد التأكيد على أنه في أي  .تهمو ملكيهم أاالقتصادية على مقدمي الخدمات، بغض النظر عن هيكل     المراقبة  ، و وتقديمها

  .الدولة مسؤولية تحت االقتصاديوالمراقبة  واألمنالسالمة  تظل حالة

واالتحاد الدولي لعمال النقـل عـن       المجلس الدولي للمطارات    راء التي أعرب عنها     إلى اآل اللجنة  وأشارت    ٧-٤١
 خـدمات   رسـوم فـرض   ل ةحاليال الصيغة النظر في    إلعادةاالتحاد الدولي لعمال النقل     إلى دعوة   ونتفعين  المشاورات مع الم  

يكـاو   السياسة الحالية التي تتبعهـا اال      أن مفاده   رأي عن   وأعرب .  الطائرة عنصر وزن  بيقالمالحة الجوية فيما يتعلق بتط    
عربت اللجنة عـن تأييـدها لمواصـلة        أو . رسوم المالحة الجوية  لفرض  الطائرات  وزن  بعض المرونة في استخدام     تتسم ب 

 األداء خدمات المالحة الجويـة، وقيـاس        لمطارات ومقدمي ة ل االقتصاديمواد اإلرشادية بشأن المراقبة     تطوير السياسات وال  
هذه المواضيع سـتناقش فـي      أن   في تحديد الرسوم، و    ة عدم التمييز والشفافي   مراعاة، مع   نتفعيناالقتصادي والتشاور مع الم   

  .المؤتمر المقبل

   االقتصادياألداء

 خـدمات   أداءن   حـس  أنعلـى   ة  خدمات المالحة الجوية المدني   شددت منظمة    ،   WP/100في ورقة العمل      ٨-٤١
  أن  علـى  توحث . ينتج عن اإلدارة الجيدة وعن وضع السياسات الحكومية على نحو جيد في نهاية المطاف             المالحة الجوية   

المفرط داء خدمات المالحة الجوية بدال من االعتماد        فز أ التي تح دارة  مختلف عناصر اإل  إلى  نظر  ي أنوضع السياسات يجب    
إطارها الـشامل لتقيـيم أداء      منظمة لمحة عامة عن     قدمت ال ،  WP/101  الورقة فيو . لتنظيمياشراف  على آليات اإل  للغاية  

لبـي  بينمـا ي  أدائهـم يساعد مقدمي خدمات المالحة الجوية في تحـسين     والذي س ،  إدارة الحركة الجوية الذي أنشأته مؤخرا     
  .خدمات المالحة الجويةهيئات مراقبة احتياجات 

ة خدمات المالحة الجوية    من منظم تين  راء التي أعرب عنها في ورقتي العمل المقدم       اآل إلى   اللجنةوأشارت    ٩-٤١
  . المؤتمر المقبلإطارفي مسائل هذه اله يجب أن ينظر في نألى ت إ، وخلصالمدنية

  تحتيةتطوير البنية ال

 تي تـشهدها   ال تطوراتال، و  الحركة الجوية   اتجاهات وتوقعات  )WP/141(ورقة معلومات   ت الهند في    برزأ  ١٠-٤١
  . لمواجهة التحديات المقبلةها بين القطاعين العام والخاص، فضال عن خطة عملةالبنية التحتية خصوصا من خالل الشراك

 جديـدة وسياسة الطيران ال  ،   لديها والطيران االقتصاد  نمو )WP/109( معلومات    في ورقة  باكستانوصفت  و  ١١-٤١
   .ذات الصلة والبنية التحتية ات في المطاراتواالستثمار

والنفقـات  جويـة  حركة الالنمو ية  استمرار)WP/103(معلومات  في ورقة المجلس الدولي للمطارات  أبرز  و  ١٢-٤١
لتلبية الطلـب   يكفيان   لن    في الوقت الراهن   المعتدلها  وتوسعات  مطار قدرة ال  لمطارات، وأعرب عن اعتقاده بأن    ة ل سماليأالر

  .على الحركة الجويةالمتوقع 
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موقـف   ب ، وكـذلك   الثالث الواردة أعاله   ورقات المعلومات ب ،تعليقاتإبداء أي   ، دون    علما اللجنةاطت  وأح  ١٣-٤١
  .)WP/119(  فيها واالستثمار للمطاراتالبنية التحتية  لتوسيعاألولويةعطاء  إزاء إالمجلس الدولي للمطارات

وضع ني الدول في   فالتعاون ال عد إدارة   ه حيث تسا  نأ مفاده   رأيعرب عن   أي إطار تطوير البنية التحتية،      وف  ١٤-٤١
الستثمارات على  الذي قد يكون ل   تأثير  بشأن ال معلومات   اإلدارة   قدمينبغي أن ت  و المالحة الجوية،    أ/ و اتالمطارخطط تطوير   

  .بشأن كيفية استرداد التكاليف ذات الصلةإرشادات يضا أن تقدم أوينبغي ة لهذه الهيئة  التكلفأساس

  



A36-WP/367 
P/65 

٤٢تقرير عن البند  42-1  

  

  مسائل النقل الجوي األخرى  :ول األعمال من جد٤٢البند 

نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها الثانية في التطورات الحاصلة في برامج اإلحصاءات والتنبؤات   ١-٤٢
  .(WP/20)استنادا إلى تقرير قدمه المجلس 

والتنبؤات  تقريرا مرحليا عن عمل اإليكاو في مجاالت اإلحصاءات WP/20قدم المجلس في ورقة العمل   ٢-٤٢
وخالل الثالث سنوات األخيرة، استمر إحراز تقدم في قاعدة البيانات .  والتخطيط االقتصادي واقتصاديات الناقلين الجويين

اإلحصائية المتكاملة مما أتاح إدخال التشغيل اآللي على العمليات وتطوير مستودع البيانات، فترتب على ذلك وفورات في 
لة للنوعية، وتحسين دقة توقيت تقديم التقارير، وتوسيع نطاق تغطية وأداء البرنامج اإلحصائي التكاليف ووجود ضوابط فعا

 وتنبؤات متوسطة األجل تغطي ٢٠٢٥وتم إعداد ونشر تنبؤات طويلة األجل بشأن الحركة الجوية لغاية سنة .  لإليكاو
ية لتوقع الحركة الجوية في أقاليم مختلفة من وانعقدت اجتماعات لألفرقة اإلقليم.  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ و ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترتين 

إعداد   واستمر .التنبؤات والتحليل االقتصاديب  فيما يتعلقللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانواستمر تقديم الدعم .  العالم
وشدد .   شركات الطيران الدوليةالدراسات في أثناء الفترة الثالثية الحالية بشأن التفاوتات اإلقليمية بين اقتصاديات تشغيل

تحقيق المواءمة على النحو السليم بين موارد المجلس على أهمية استخدام أدوات قياس وتقييم األداء بالنسبة للمنظمة، بما في ذلك 
ظام وجرى التسليم بأن وسائل قياس ومراقبة أداء السالمة تتسم بأهمية بالغة لنجاح ن.  المنظمة وأهدافها االستراتيجية

وأقر المجلس بالحاجة إلى تنسيق التعاريف، وتحسين نوعية ومالءمة البيانات .  المطرد النمو في المستقبلالمالحة الجوية 
المتعلقة بالسالمة التي تنتجها االيكاو، واستخدام الموارد التحليلية في المنظمة إللقاء الضوء على المجاالت التي يمكن أن 

وفي هذا السياق، ستكون لقواعد البيانات اإلحصائية لاليكاو وقدرتها على إعداد التنبؤات .  ثريكون للتدخل فيها أكبر األ
ومواردها في مجال التحليل االقتصادي قيمة كبيرة في دعم تطوير برامج وخدمات وخبرات على أساس االحتياجات 

  . والنتائج

 خطط أعمال المنظمة في المستقبل في مجاالت وأحاطت اللجنة االقتصادية علما باألنشطة المنفذة وأقرت  ٣-٤٢
اإلحصاءات والتنبؤات والتحليل االقتصادي، مشددة على أهمية توافر بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة لمختلف مداوالت 

وتم التشديد أيضا على ضرورة تعاون الدول المتعاقدة مع اإليكاو .  الطيران، وكذلك ألنشطة التخطيط واتخاذ القرارات
  .تحقيق هذه الخططل
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  بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي   : من جدول األعمال٤٣لبند ا

نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها الثانية موضوع البيان الموحد بسياسات االيكاو والمستمرة في مجال   ١-٤٣
  ).٤٣/١القرار (تضمن مشروع القرار لكي تعتمده الجمعية العمومية  والمرفق الذي يWP/21النقل الجوي استنادا إلى ورقة العمل 

الحظت اللجنة االقتصادية أن البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي على النحو   ٢-٤٣
او أن يواظب  الذي طُلب فيه من مجلس االيك١٨-٣٥ تمت صياغته استجابة للقرار WP/21الوارد في المرفق بورقة العمل 

ومن ثم، جرت .  على مراجعة هذا البيان الموحد وأن يخطر الجمعية العمومية كلما دعت الحاجة إلى إدخال تغييرات عليه
  .WP/21 وقدمت نسخة منقحة من هذا القرار في المرفق بالوثيقة ١٨-٣٥عملية مراجعة موضوعية للقرار 

ات المقترحة جاءت نتيجة التطورات في تحرير قطاع النقل والحظت اللجنة االقتصادية أيضا أن التغيير  ٣-٤٣
الجوي والتحديات التي تواجه تنظيم النقل الجوي واإلحصاءات والتنبؤات والتخطيط االقتصادي والتدابير المتعلقة بأمن 

  .وتضمنت هذه النسخة أيضا عددا من التصويبات التحريرية.  وسالمة وثائق السفر

  ٤٣/١القرار 

  في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات االيكاو عن وحد مالبيان ال

  مقدمةال

ر يتباعها لتطوإ المبادئ األساسية التي يجب على الحكومات تحددالطيران المدني الدولي قد  اتفاقية لما كانت
هو لذلك كاو كان أحد أغراض االيو، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسالنقل الجوي الدولي على نحو  خدمات

ا على أساس ـ للنقل الجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلهخدماتنشاء إ إلىالمبادئ والترتيبات الرامية  دعم
  .العام  االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح معواقتصادي سليم

ضافة إل على المستوى الوطني باستمرةالم النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية ولما كان
  .ة الدوليياتلى المستوإ

طوير النقل ستغالل الفرص المتاحة إلى أقصى حد والتصدي للتحديات التي تجابه ت تدبير الموارد الالزمة الولما كان
  .لنامية، وخاصة على البلدان ا ولمواكبة التحديات التي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبةالجوي

لدول المتعاقدة على نحو مستمر في ا بشأن تطوير النقل الجوي وإحصاءات ودراسات إرشادات المنظمة تعد ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وأهمية هذه الموادوينبغي 

 من المعلومات األخرى لكي وغيرها دقيقة وواقعية إحصائيةوفر بيانات تأن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
  .اإلرشادات هذه إعداديتسنى للمنظمة 
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  . المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعهاولما كانت

جراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهدافها االستراتيجية المنظمة واإل  هذهناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
على وضع السياسات والممارسات التي تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل متعاقدة دول اللتساعد ا

  .التجاري وتحريره

  .نقل الجوي المنظمة في مجال ال هذهلاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان
  : الجمعية العموميةفإن

 سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر  - ١
  : والثالثين للجمعية العموميةة السادسةعند ختام الدورقائمة تلك السياسات كما كانت الجوي، 

  ل الجوي الدوليالتنظيم االقتصادي للنق  ):أ(المرفق 
  اإلحصاءات  ):ب(المرفق 
  التوقعات والتخطيط االقتصادي  ):ج(المرفق 
  التسهيالت  ):د(المرفق 
  فرض الضرائب  ):ه(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية  ):و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين  ):ز(المرفق 
  البريد الجوي  ):ح(المرفق 

 المجلس في الوثائق المذكورة في تجديداتها التي يعدها مراعاة هذه السياسات و الدول المتعاقدة علىتحث  - ٢
  .دوريةال كتبالدلة واأل األمين العام في تجديداتها التي يعدهاهذا البيان الموحد و

وقرارات الجمعية شيكاغو ن اتفاقية مالدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة  تحث  - ٣
 وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى ،لعموميةا

  . والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوياإلحصاءاتالوجه األكمل 

شرية والفنية الضرورية لتحقيق  أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البإعطاء المجلس إلى تطلب  - ٤
  .النامية  ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدانإسهامأفضل 

 ونمثلي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء لكل  بأنسب الوسائل المجلس أن يلتمسإلى تطلب  - ٥
 لجنة النقل الجوي إلى تقاريرها قدم فرق من الخبراء المؤهلين تءإنشا رأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك إذاالدول المتعاقدة 

  . مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعاتإلىأو 

عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية يجوز لجميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، أن ي المجلس إلى تطلب  - ٦
 ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه مسائلتقدم في حل اللل الوسيلة الرئيسية هاباعتبار

  . بناءة بصددهاإجراءات التي يتعين حلها وحيث يوجد احتمال اتخاذ مسائلاالجتماعات عدد وأهمية ال
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دوات وغيرها من االجتماعات المماثلة  المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والنإلى تطلب  - ٧
  .التي يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها

 البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن واظب على مراجعة هذا المجلس أن يإلى تطلب  - ٨
  .يه تغييرات علإدخال إلىالحاجة كلما دعت عمومية يخطر الجمعية ال

  .١٨-٣٥ القرارل  أن هذا القرار يحل محتعلن  - ٩

  )أ(المرفق 

   للنقل الجوي الدوليالتنظيم االقتصادي

   االتفاقات والترتيبات—القسم األول 

 والمساواة في الفرص، وعدم المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واالنصاف لما كانت
التمييز، والترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في 

  .المستقبل

  . أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل واحدا من أهداف المنظمةإلىتعدد األطراف  ولما كان

 ولكنها تشترك في هدف  شيكاغو اتفاقيةإطارمختلفة ضمن  تعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيمية الدول المولما كانت
  .أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه

 اتفاق انوك تشغيال سليما واقتصاديا، ة النقل الجوي الدوليخدمات أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل ولما كان
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل  يفي هذا الخصوص  الجوية الدوليةالخدماتعبور 

الثالثة والثمانين من اتفاقية  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم  الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن ولما كانت
لقواعد  الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا جميع ع ما يمكنهاسرأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو وشيكاغو 

  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاو

غير  ان حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل أمرولما كانت
  .لومات التنظيمية وتعزيز الشفافيةدقة واكتمال المعمستصوبين ألنها يقوضان 

 الجوية بشكل الخدماتتنمية  وشفافة لعادلةينبغي أن يتم بطريقة لنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان
  .مرض
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الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد  ولما كانت
وضعت إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، ووضعت على وجه الخصوص بنود نموذجية في اتفاقات خدمات 

  . في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية— حسب رغبتها —جوية نموذجية لكي تستعين بها الدول 

  : الجمعية العموميةفإن

 تنظيم النقل الجوي الدولي وفي اتسياسعن  إرشادات دإعدا لاليكاو في األساسي من جديد على الدور تؤكد  - ١
  .تسهيل التحرير

بادر بسرعة إلى أن تعلى  الجوية الدولية الخدمات اتفاق عبور إلى الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد تحث  - ٢
  .إليهفي االنضمام النظر 

ت التعاون المتعلقة بالطيران المدني اتفاقات وترتيبالدى االيكاو تسجل أن  الدول المتعاقدة على جميع تحث  - ٣
  .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى ووفقا  شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(الدولي، وذلك وفقا ألحكام المادة 

اتفاقات أو  بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق تاماالدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث  - ٤
هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق في بلوغ   وتفيد أو متوقعةمستجدةوأي تطورات ات الجوية ترتيبات الخدم

  .التجارية

 تدابير على دراسة وإعداد اإلقليمية شبه واإلقليمية المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات إلى تطلب  - ٥
في الدول المتعاقدة توصية إمكانية  هذه التدابير، لكي يقرر حررة، واستعراض نتائجتالتعاون، بما في ذلك الترتيبات الم

  .الوقت المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أو أخرى على أساس أوسع نطاقا

 الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات إجراء المجلس أن يواصل إلى تطلب  - ٦
 جميع الدول المتعاقدة بأي يخطر وأن ، الجويةالخدماتية وأحكام اتفاقات الطيران وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجار

  . تحرراسيما بأي ترتيبات أكثر واللحقوق التجارية، على تبادل اتطورات جديدة في التعاون الدولي 

واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل  المجلس أن يإلى تطلب  - ٧
  .ولي، وأن ينقحها أو يحدثها حسب االقتضاءالجوي الد

الطيران بغرض تبسيط   المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيباتإلى تطلب  - ٨
  .تسجيلالعملية 

دون بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلى تطلب  - ٩
  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلسل الدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة إلىوأن يقدم تأخير، 

الجوية الخدمات من رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على االنضمام العالمي إلى اتفاق عبور تطلب   -١٠
  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامهاألمانة العامة  ا على إبالغ الدول المتعاقدة يحثاالدولية وتنفيذه، وأن
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  الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —القسم الثاني 

 بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على لما كانت
 المبادئ األساسية التفاقية وتنافي في هذا المجال مجحفةة تمييزية استقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو إلى ممارسات تجاري

  .بانتظام وتوافق تطور النقل الجوي الدولي شيكاغو كما تنافي

تطوير اقتصاد الكثير من لجوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية النقل ال خدمات شغيل تولما كان
  . تعتمد على السياحة الدول التيسيما والالدول النامية، 

طيران بممارسة حقوق الطريق الشركة عند اإلذن للة ا والسيطرة الفعالغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
دولية الجوية ال الخدماتتشغيل ل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة نامية ال يحرم دوقدوغيرها من حقوق النقل الجوي 

  . المثلىعلى الفوائدمنها والحصول 

تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق يجب تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا  ولما كان
  .سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن لتقديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة وال

ر أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على تهيئة توسيع نطاق المعايي ولما كان
بيئة تشغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف مشاركة 

  . وأمنهالدول في عملية التحرير بدون المساس بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطيران

 تجمعات التي تنشئ من خالل الترتيبات التعاونية ا متزايداتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع ولما كان
عبر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول الذي ي التعاون الوظيفي تسهل وإقليميةاقتصادية 

  . اإلقليميتكامل االقتصاديالنامية التي تنتمي إلى حركات ال

التي تتمتع نامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقأي شركة طيران لممارسة  ولما كانت
بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها في يد 

  . أو في يد رعاياها ممن لهم مصالح متماثلةدولة نامية أو أكثر

  : الجمعية العموميةفإن

، بانتظام وتناسقر النقل الجوي الدولي ي تطوعلى تؤثر انفراديةالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير  تحث  - ١
  .لواجبة لسماته الخاصةوأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة ا

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

  . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتهالجوي التي بما في ذلك اتفاقات النقل ا
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 شبه أو اإلقليميةلتجمعات االقتصادية لالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  - ٣
 نفس التجمع مندولة نامية أخرى ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة ال لقيام ا سليماأساسبوصفه  اإلقليمية
لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى ا والسيطـرة الفعاألغلبية تكون ملكية ما حيثاإلقليميدي االقتصا

  .رعاياهافي يد أو الواحدة أو األكثر 

 على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في الدول المتعاقدة تحث  - ٤
اليكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من ذلك إتباع معايير ا

  .معياري الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين، دونما إخالل بالسالمة واألمن

لدولية إلى أن  الجوية اللخدمات الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك تدعو  - ٥
بالذات المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع تقدم إلى المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى 

  .الدول المتعاقدةلما فيه فائدة 

االنضمام ة إلى الدول المتعاقدة التي ترغب في جدي كل مساعدة مبناء على الطلب المجلس أن يقدم إلى تطلب  - ٦
  .دوليةالجوية ال الخدمات لتشغيل اإلقليمية شبه أو اإلقليميةمعات االقتصادية التجإلى 

 هذه الترتيبات إعداد إلى الدول المتعاقدة التي تبادر إلى بناء على الطلب المجلس أن يقدم المساعدة إلى تطلب  - ٧
 التي تقوم شركات الطيرانلدول المتعاقدة ا أو إلى ، الجوية الدوليةالخدماتملكية وتشغيل مشاركة المباشرة في التعاونية لل

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

   توزيع منتجات شركات الطيران—القسم الثالث 

نية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترو لما كان
  .سيما على توزيع منتجاتها الطيران، وال

 ن االيكاو قد وضعت مدونة سلوك لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي لتتبعها الدول ووضعت بندين نموذجييولما كانت
  .لجويةمرتبطين بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات ا

  : الجمعية العموميةفإن

يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها وأن  المجلس أن الى تطلب  - ١
  .ينشر على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات

جز اآللي  المجلس أن يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحإلى تطلب  - ٢
  . والفقرات النموذجية في ضوء التغييرات في التنظيم والصناعة
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  تجارة الخدمات —القسم الرابع 
طار االتفاق العام بشأن تجارة إفي التي أدرجت مسألة جوانب النقل الجوي الدولي اهتمت ب قد  االيكاوتلما كان

 وللصالحية اتفاقية الطيران المدني الدوليعنية ألحكام  وعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف الم)GATS(الخدمات 
  .والدور اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل الجوي الدولي

  : الجمعية العموميةفإن

 وأن تضع / المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبليةأن من الضروري أن تستطلع على تؤكد من جديد  - ١
 للتغيرات الداخلية والخارجية استجابةلتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، لالالزمة التوصيات والمقترحات 

  .التي تؤثر فيه

تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحو  بأن تلك الترتيبات ينبغي سلمت  - ٢
دول المتعاقدة ـمصالح جميع اللسالمة واألمن، وضمان يتسم باالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض ا

  .الدولي مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل الجويو

  . تنظيم النقل الجوي الدولياتسياسعن  اإلرشادات على الدور القيادي لاليكاو في وضع تؤكد من جديد  - ٣

فاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي  الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتتحث  - ٤
  :الدولي على ما يلي

 سلطات الطيران وصناعة الطيران ةكارشم الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ
  . في المفاوضاتة مباشرمشاركة

سيما خصائص النقل الجوي  ، والالطيران المدني الدولي تاما ألحكام اتفاقية إدراكا ممثليها إدراكأن تكفل   )ب
  .الدولي وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

  . االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالميةالمتعاقدة لدى الدول إزاء حقوقها والتزاماتها تراعيأن   )ج
ضافية متعلقة بالنقل الجوي في إدمات أو أنشطة خاقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على   )د

 االرتباط الوثيق بين الجوانب االقتصادية والبيئية  الخاص آخذة بعين االعتبار،االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات
  . الجوي الدوليفي النقل األمنوجوانب السالمة و

اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في ذلك ضع االيكاو في ووصالحياته  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  .تحرير النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات

 محددة التزامات وأي إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو من اتفاقية ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة   )و
  .ن تجارة الخدمات بموجب االتفاق العام بشأعقدتهاتتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  : االهتمام الواجب لما يليإيالءمنظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمراقبين فيها  من تطلب  - ٥
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 الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى الثنائي بالنقلالهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة   )أ
  .شبه اإلقليمي وواإلقليمي

  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه لدستورية عن النقل الجويمسؤولية االيكاو ا  )ب

  بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها الدائب فيالراهنة اإلرشاديةسياسة االيكاو وموادها   )ج
  . الميدانهذا

  : المجلسإلى تطلب  - ٦

ملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق ع  )أ
  .واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي

 النقل الجوي الدولي، وابالغ الدول علىالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب
  .المتعاقدة بها

غيرها من  بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةلفعابصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار أن يشجع  )ج
  . مجال تجارة الخدماتتعمل فيغير الحكومية التي و الحكومية  الدوليةالمنظمات

  عن السياسات اإلرشادات وضع —القسم الخامس 

  . التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليفي  لها التزامات ومسؤوليات دوليةالحكوماتلما كانت 

التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات والمسائل في  كانولما 
  .مجال تنظيم النقل الجوي الدولي

  . األخرىاالرشاديةالمواد السياسات و مسائل تنظيمية كثيرة وجمعتعالجت قد  المنظمة ولما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

 السياسات والمواد االرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن التنظيم عاقدة على أن تراعي الدول المتتحث  - ١
 عن  اإلرشاديةالسياسات والموادالصادرة بعنوان  Doc 9587 الوثيقةاالقتصادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 

  .ة التنظيميا االضطالع بمهامه عندالدولي لنقل الجوياالقتصادي لتنظيم ال

 الدول جعلها ملبية الحتياجاتوالسياسات والمواد االرشادية   هذهتحديثأن يضمن المجلس  إلىتطلب   - ٢
  . وأن يعد حسب االقتضاء إرشادات بشأن مسائل التنظيم الناشئة التي تهم الجميعالمتعاقدة
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  )ب(المرفق 

  اإلحصاءات

  .ا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي برنامج االيكاو لإلحصاء يمثل أساسا مستقال وعالميلما كان

 التي يطلبها المجلس بتقديم اإلحصاءات النقل الجوي التابعة لها شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانتو
  . من اتفاقية شيكاغو٦٧ وفقا للمادة

 جهيزات والمطارات الدولية وتلداخليةالخدمات الجوية ا عمليات إلحصاءات شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و ) ٥٤(الطرق الدولية، طبقا للمادتين 

  . من اتفاقية شيكاغو٢١المجلس قد أعد شروطا لجمع البيانات عن الطائرات المدنية المسجلة طبقا للمادة ولما كان 

 األهداف التي تقتضي قياس أداء المنظمة ككل وأداء  المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيقولما كان
  .مكوناتها من حيث بلوغ األهداف االستراتيجية الموضوعة لها

 االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات إحصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر ولما كانت
  .ية وخزنها واسترجاعهايتسم بالكفاءة إلثبات صحة البيانات اإلحصائ

  .قدمها عدد آخر غير كاملة التي طلبها المجلس، واإلحصاءاتقدم بعد يعدد من الدول المتعاقدة لم  ولما كان

  .اإلحصاءات الطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان

  : الجمعية العموميةفإن

 في حينها وبشكل الكتروني  المطلوبةاإلحصاءاتدها لتقديم و المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه الدولتحث  - ١
  .كلما أمكنها ذلك

لخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة ليدرسوا بصفة منتظمة  المجلس أن يدعو إلى تطلب  - ٢
وليضعوا أكثر فاعلية، تلبية   ودولها المتعاقدةمنظمةتلبية احتياجات الالبيانات اإلحصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل

 هااكتمالمدى  واإلحصاءات اتساق المقاييس الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها االستراتيجية وتحسين
  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالتمن جانب  وموقوتية تقديمها

  : المجلس ما يليإلى تطلب  - ٣

 إحصاءات في جمع العاملةاصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى أن يو  )أ
  .الطيران وتوزيعها
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 المساعدة إلى الدول المتعاقدة بناء على طلبها لتحسين  المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة العامةترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها  المنظمةإبالغ الطيران المدني وتحسين عملية إحصاءات

  )ج(المرفق 

   والتخطيط االقتصاديالتوقعات

 استقالل االيكاو في تتبع التوجهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا ضروريا لتعزيز تخطيط لما كان
  .وتطوير النقل الجوي الدولي

  المدني الدولي في المستقبل عن تطورات الطيرانوإقليمية عالمية توقعات الدول المتعاقدة تحتاج إلى تنلما كاو
  . مختلف األغراضالستخدامها في

 المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان
  .يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا لألهداف االستراتيجية مع التركيز الخاص على السالمة  تكانولما 
  .  واألمن والبيئة والكفاءة

 محددة ودعم اقتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية تحتاج إلى توقعات المنظمة ولما كانت
  .ةالبيئ حماية وتخطيط

  :ة العمومية الجمعيفإن

وتحديث التنبؤات باالتجاهات والتطورات في المستقبل  بإعداد االقتضاء المجلس أن يقوم حسب إلىتطلب   - ١
 المحلية واإلقليميةالبيانات  هذه التوقعات شملة، على أن ت أو محددة عامالتوقعاتفي الطيران المدني، سواء كانت هذه 

  . وأن يلبي الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئة والكفاءة، للدول المتعاقدةهاوالعالمية، وأن يتيح

 وتحليل التكاليف التوقعات الالزمة إلعداد واإلجراءات المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات إلى تطلب  - ٢
المجموعات و منظمة الباحتياجاتحسب االقتضاء  دراسات األعمال، بحيث تفي وإعداد التكاليف، مردوديةوالمنافع أو 

  . تخطيط البيئة التابعة للمنظمةأجهزة وغيرها منتخطيط المالحة الجوية والنظم األخرى ل اإلقليمية

 الجارية التوقعاتلجمع ووضع المعلومات عن أساليب الالزمة ترتيبات ال المجلس أن يضع إلى تطلب  - ٣
 لها إرشادات لتكون بمثابة آخرلدول المتعاقدة من آن إلى ها على اعوزأن ي و، أعاله٢ و١ لألغراض المحددة في الفقرتين

  .توقعاتها وتخطيطها االقتصاديفي 
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  )د(المرفق 

  التسهيالت

  أحكام التسهيالتوتنفيذ  إعداد —القسم األول 

) ٢٣(و) ٢٢( التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد  للتركيز علىضعقد و" التسهيالت"الملحق التاسع  لما كان
) ١٣(و) ١٠( الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار اليها في المواد اإلجراءاتتوحيد لوشيكاغو، من اتفاقية ) ٢٤(و
  ).٣٥(و) ٢٩(و) ١٤(و

 تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أمرا أساسيا لتيسير تخليص الطائرات والركاب ولما كان
بريد ومواجهة التحديات في مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بما يحافظ على كفاءة عمليات النقل وأمتعتهم والبضائع وال

  .الجوي

 أن تواصل الدول المتعاقدة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن تقوم في نفس حيويمن ال ولما كان
  .الوقت بحماية الطيران المدني الدولي

 تعجل في استحداث نظم فاعليتهاثبتت أئق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد  مواصفات وثاولما كانت
  .الهجرةاالمتثال لالجراءات التي تضعها سلطات ز برامج يتعزوي المطارات فالدوليين وأفراد الطواقم  الركابإجراءات  تخليصب

 نتفعينالمسافرين والمعلى  ات المطارباني مفيالتي تسهل الحركة  مجموعة من الالفتات القياسية إعداد ولما كان
  .ته وفائدتهعليا فأثبت اآلخرين قد

  : الجمعية العموميةفإن

 الدول المتعاقدة على أن تعطي اهتماما خاصا لزيادة جهودها لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في تحث  - ١
  .الملحق التاسع

ي بالمتطلبات المعاصرة ـث يفـبحي" التسهيالت" الملحق التاسع  تحديثيواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
  .، والبضائع والركاب، وحماية صحة الركاب والطواقم ضوابط الحدودبإدارةللدول المتعاقدة فيما يتعلق 

  ."ناألم" والملحق السابع عشر "التسهيالت"بين أحكام الملحق التاسع والتكامل  المجلس أن يكفل التوافق إلىتطلب   - ٣

  الصادرةDoc 9303  الوثيقة رقمفيالواردة  واإلرشاداتتحديث المواصفات يواظب على  المجلس أن إلى تطلب  -٤
التي  استكشاف الحلول التكنولوجية واصل وأن ي،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، السفر المقروءة آلياق وثائ بعنوان
  . اإلجراءات تخليصتحسن

 إلرشاد الدولية اإلشارات" بعنوان  الصادرةDoc 9636  رقملوثيقةا تحديث اظب علىو المجلس أن يإلى تطلب  -٥
 الدول احتياجات وتأمين وفائها بإليها البيانات الجديدة وذلك بإضافة، " البحريةوانئ والمات المطاربانيألشخاص في ما

  .المتعاقدة
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  سفر التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات ال—  الثانيالقسم

دولة العبور وتهدف إلى إبالغ  جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته بما أن
  .هحامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازبوسع المقصد بأن  أو

  .جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليكل  الثقة الدولية في سالمة وبما أن

التي " االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" بموجب –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تلما كانو
 أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وإصدار – ٨/٩/٢٠٠٦اعتمدتها في 

  .مها بالتزويروثائق الهوية والسفر ولتحول دون تغيرها ولكشف استخدا

 تزوير وتزييف سيما وال الغش في جوازات السفر، مكافحة من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال لولما كان
هويات، الجوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي 

  .ية مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروعواستخدام جوازات السفر المنته

  . استعمال جوازات سفر فارغة مسروقة يتزايد في أنحاء العالم ممن يحاولون دخول بلد بهوية مزورةولما كان

آليا لمساعدة الدول في المسائل التي تشمل تخطيط  االيكاو قد أنشأت مشروع التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة ولما كانت
 إلصدار جوازات السفر ٢٠١٠المشاريع وتنفيذها والتعليم والتدريب وخدمات تقييم النظم بحيث تستطيع الدول االلتزام بموعد سنة 

المعززة بالقياسات ) كترونيةالجوازات االل(المقروءة آليا ووضعت دليل المفاتيح العامة لتعزيز أمن جوازات السفر المقروءة آليا 
  .البيولوجية

  : الجمعية العموميةفإن

أمن وسالمة جوازات السفر الصادرة عنها، للمحافظة على  أن تكثف جهودهاالدول المتعاقدة على  تحث  - ١
  . أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائلعلىولحماية هذه الجوازات من الغش، و

ي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء الدول المتعاقدة الت إلى تطلب  - ٢
  . أن تبادر إلى إصدارهاDoc 9303األول من الوثيقة رقم 

  .٢٤/١١/٢٠١٥ الدول المتعاقدة على أن تكفل انتهاء صالحية جوازات السفر غير المقروءة آليا قبل تحث  - ٣

مساعدة في إطار مشروع التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا أن  الدول المتعاقدة التي تطلب التحث  - ٤
  .تتصل بااليكاو على وجه السرعة

من خالل  الغش في جوازات السفر، مكافحةفعالية عمليات العمل على تعزيز واصل أن ي المجلس إلى تطلب  - ٥
 على لمساعدة الدول المتعاقدة اإلرشاديةالمواد  والتوصيات الدولية ذات الصلة في الملحق التاسع، ووضعالقواعد تنفيذ 

  .عنها الحفاظ على سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

  . الدول التي تصدر الجوازات االلكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لاليكاوتحث  - ٦



A36-WP/367 
P/65 
٤٣تقرير عن البند  43-13  

م بيانات روتينية ومحدثة عن الجوازات المفقودة والمسروقة  الدول المتعاقدة التي ال تفعل ذلك على أن تقدتحث  - ٧
  .الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة) انتربول(قاعدة بيانات الشرطة الجنائية الدولية /إلى آلية البحث اآللي

   التسهيالتعلى مسائل الوطنية والدولية والتعاون اإلجراءات — الثالث القسم

  .عمليات تخليص اإلجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة إجراءاتالدول المتعاقدة أن تضع تقضي بحاجة ال  كانتالم

  . التحسينات الالزمةإلدخال لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة إنشاء ولما كان

وطنية والدولية التي تهمها شؤون  التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف العلى مسائل التعاون ولما كان
  .ينالتسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعني

  : الجمعية العموميةفإن

تعتمد سياسات للتعاون أن تستعين بها، وأن وطنية للتسهيالت و  الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجاناتحث  - ١
  . الدول المجاورةمع اإلقليمي

الدولية الحكومية  لمنظماتل اإلقليمية شبه واإلقليميةكة في برامج التسهيالت الدول المتعاقدة على المشارتحث   - ٢
  . المعنية بالطيراناألخرى

 التدابير الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل جميع الدول المتعاقدة على أن تتخذ تحث  - ٣
  :يلي المالئمة األخرى للقيام بما

  :يلي ما للحاجة إلى ، كل في حكومتها، المختصةجميع الهيئاتهتمام استرعاء االمواظبة على   )أ

  . مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهمتوافقة الوطنية القواعد والممارساتجعل   )١

  . الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالتإعداد  )٢

  . الضرورية المتابعةتنفيذ إجراءاتالمبادرة إلى   )ب

ل المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهيالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخرى على دراسة مشاكل  الدوتحث  - ٤
صالت ب معها ترتبط الدول المتعاقدة األخرى التي إليهاالتسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت 

  .جوية

ا بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال  الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيمتحث  - ٥
  . لتلك المشاكلموحد أن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل كلما تبينالتسهيالت، 

 على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع حكوماتهم مشغليها الجويين الدول المتعاقدة على أن تشجع تحث  - ٦
  :يلي  مابشأن
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  .سهيالت وحلهاتحديد مشاكل الت  )أ

 التي تهدد األخطارالهجرة غير القانونية وغيرها من منع وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و  )ب
  .المصالح الوطنية

ي ـ الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن فتحث  - ٧
  . مستويات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية أقصى لتحقيق، وذلكاتالنظم االلكترونية لتبادل البيان

 الجهود الممكنة جميع بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة  على أن يبذلوا الدول والمشغلين الجويينتحث  - ٨
  .ت ذاته أمن سلسلة اإلمدادات الدوليةإجراءاتها، وأن يضمنوا في الوقتخليص الجوية والبضائع عمليات مناولة  تعجيلل

  )ه(المرفق 

  فرض الضرائب

لما كان فرض الضرائب  دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، وؤديالنقل الجوي الدولي ي لما كان
 النقل الجوي شركات داتإيراعلى  و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدوليواإلمداداتالطائرات والوقود على 

 وعلى مبيعات الدولي والطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي
  .، له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدوليوخدمات الطيران

 االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي  سياسات(Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة لما كانت و
الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد "الدولي تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن 

وطنية أو هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات ال" الضريبة"نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما 
  ".المحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس استرداد التكاليف

 على نحو متزايد على بعض جوانب النقل جباياتمن دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض  ولما كان
ضرائب على الرسوم على أنها  ذه هبعضكن تصنيف يموفرض الرسوم على الحركة الجوية، انتشار الجوي الدولي، و

  .النقل الجوي الدوليوخدمات مبيعات 

ن ياب.. "-٣٦  في قرار الجمعية العموميةقد عولجتمسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت
  ."االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات موحد بسياسات 

 بالطابع الفريد التسليمستهدف يوشيكاغو من اتفاقية ) ٢٤(كمل المادة  يDoc 8632 قرار الواردة في الوثيقة الولما كان
  . بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائبإعفاءللطيران المدني الدولي وبالحاجة إلى 
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  : الجمعية العموميةفإن

 Doc 8632  في الوثيقةتردولصادرة عن المجلس حسبما الدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات ا تحث  -١
  .الدولي سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانالصادرة ب

وتأمين استجابتها  Doc 8632 والمشورة الواردة في الوثيقة اإلرشادات المجلس أن يكفل تحديث إلى تطلب  - ٢
  . الدول المتعاقدةالحتياجات

  )و(المرفق 

  خدمات المطارات والمالحة الجوية

   سياسة فرض الرسوم—القسم األول 

 بعنوان سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات Doc 9082الواردة في الوثيقة  سياسات االيكاو لما كانت
 وجه التحديد إلى  هو جباية تهدف على"الرسم"تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن المالحة الجوية 

 ات للحكومإيرادات هي جباية لتحصيل "الضريبة" بينما ، المدنيالطيران والخدمات إلى التجهيزات نفقات تقديم استرداد
  .التكاليفاسترداد على أساس وال ملها ابكال ال تنفق على الطيران المدني وهي عموما الوطنية أو المحلية، 

على  والخيارات القائمة على آليات السوق قد عولجتة بانبعاثات محركات الطائرات  مسألة الجبايات المتعلقولما كانت
  ". المستمرة في مجال حماية البيئة االيكاوبيان موحد بسياسات وممارسات".. -٣٦في قرار الجمعية العمومية حدة 

  .عنها واإلعالنالمالحة الجوية  رسوم المطارات وخدمات فرض أساس شيكاغو قد حددتمن اتفاقية ) ١٥( المادة ولما كانت

 الدول المتعاقـدة إلى المبادئ التي يمكن إلرشاد الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات ولما كانت
 السترداد رسوماعلى أساسها أن يفرضوا لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي 

  .اإليراداتتحصيل تلك ل إتباعهااألساليب التي يمكن الى ، ومنها أخرى إيراداتتكاليف تقديمها وتحصيل 

خدمات وسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات بعنوان  الصادرة Doc 9082 المجلس قد اعتمد الوثيقة ولما كان
  . ونقحها ونشرهاالمالحة الجوية

  : الجمعية العموميةفإن

  . شيكاغومن اتفاقية) ١٥( ل االحترام التام للمادةالدول المتعاقدة على أن تكف تحث  - ١

 المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها  خدماتالدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليف تحث  - ٢
 فيشيكاغو ومن اتفاقية ) ١٥(  المبادئ الواردة في المادةإتباع المدني الدولي، على الطيرانفي تقديمها إلى  تشارك أو

 بغض النظر عن ،سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةبعنوان الصادرة  Doc 9082ة الوثيق
  .الجوية  المطارات والمالحةلتشغيل خدمات التنظيمي الهيكل
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ة التكاليف ـتغطيلمجرد  أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية علىالدول المتعاقدة  تحث  - ٣
  .طيران المدني إلى التبطة بتقديم التجهيزات والخدماتالمر

 لنشر أي رسوم تفرضهاشيكاغو من اتفاقية ) ١٥( دها وفقا للمادةوالدول المتعاقدة على بذل قصارى جه تحث  - ٤
، خرىطائرات أي دولة متعاقدة أ إلى المطاراتخدمات  التجهيزات المالحية ولقاء تقديممتعاقدة أو تسمح بفرضها الدولة ال
  . بهذه الرسوملمنظمةا على إبالغو

وتأمين استجابتها  Doc 9082  الوثيقة والمشورة الواردة فياإلرشادات يكفل تحديث المجلس أن إلى تطلب  - ٥
  .الدول المتعاقدةالحتياجات 

  واإلدارة االقتصاد —القسم الثاني 

  .الجوية أحجام الحركة ازديادية تتزايد مع المالحة الجووالتكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات  تنلما كا

  .الجوية المالحةوخدمات المطارات لى تحسين الكفاءة المالية ـ علا متزايدا تركيزصبدة تق الدول المتعاولما كانت

من جهة  التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية إقامة من الضروري ولما كان
مالية للناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعاون بين والمصالح ال

  .مقدمي الخدمات والمنتفعين بها

 الرامية إلى تشجيع االسترداد المنصف واإلرشادات المنظمة إلى تقديم المشورة دعت الدول المتعاقدة قد ولما كانت
  .ت والمالحة الجويةلتكاليف خدمات المطارا

هيئات تجارية المالحة الجوية إلى خدمات المطارات وتشغيل أصبحت تكثر من اسناد  الدول المتعاقدة ولما كانت
ومخصخصة قد تكون أقل إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإراشادات االيكاو في 

 بموجب  الدولللوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهايزات وخدمات متعددة الجنسيات المجال االقتصادي، وتستخدم تجه
  . شيكاغومن اتفاقية) ٢٨( المادة

 المجلس قد اعتمد اإلرشادات عن السياسات المؤقتة لتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ولما كان
  .بما يكفل المعاملة العادلة لجميع المنتفعين

  : الجمعية العموميةفإن

) ٢٨(مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة ال هي وحدها بأنها الدول المتعاقدة تذكر  - ١
 تشغل خدمات بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي اتفاقية شيكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجوية،من 

  .لمعنيةالمطارات والمالحة الجوية ا

 وخدمات المالحة الجوية المتعددة جهيزات من أجل استرداد تكاليف تالفعالالدول المتعاقدة على التعاون  تحث  - ٢
 ودراسة استخدام اإلرشادات عن السياسات المؤقتة التي أصدرها المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي الجنسيات

  .للمالحة باألقمار الصناعية
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أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى المجلس  إلى تطلب  - ٣
سيما إرساء األساس السليم للتعاون بين مقدمي  ، والالمالحة الجويةو المطارات االقتصادية في تقديم وتشغيل خدمات

  .الخدمات والمنتفعين بها

ن السياسات بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة  المجلس أن يواصل تنقيحه إلرشاداته عتطلب إلى  - ٤
  .باألقمار الصناعية وتنسيق الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك التشغيل المشترك المجدي اقتصاديا

رة  المجلس أن ينشر سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع واإلرشادات ذات الصلة، بما فيها المشوتطلب إلى  - ٥
التنظيمية واإلدارية بغية زيادة الوعي واإللمام بها لدى الدول وهيئات المطارات وخدمات المالحة الجوية التجارية 

  .والمخصخصة

قدم أن ي الوضع االقتصادي لخدمات المطارات والمالحة الجوية، ودراسة يواظب على المجلس أن إلى تطلب  - ٦
  .ت مالئمةتقارير عنه إلى الدول المتعاقدة على فترا

 تقديم البيانات المالية المتعلقة بخدماتما يمكنها لدها وبأسرع وأن تبذل قصارى جهعلى  الدول المتعاقدة تحث  - ٧
  . تلك التقاريروإعداد تلك المشورة إسداءالمطارات والمالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من 

  )ز(المرفق 

  اقتصاديات الناقلين الجويين

يبدون اهتماما متزايدا  والمصالح السياحية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها الدولية المنتفعون لما كان
  .اإليراداتمستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من ب

 واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق ولما كانت
 إنصافا وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت إلى نظام أكثر ، النقل الجوي الدوليإيراداتااليكاو لتكاليف 

  .اإليراداتلتقاسم 

التي تساعد المجلس على تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية  الناقلين الجويين وإيراداتااليكاو تحتاج إلى معرفة  ولما كانت
 والدراسات االستثمارية وألغراض ةالبيئيتقييم فعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االستراتيجية ولتخطيط المسائل 

  .أخرى

  : الجمعية العموميةفإن

 في مستوى يةاإلقليم دراسة عن االختالفات ةدوري بصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرإلى تطلب  - ١
 على المستلزماتوأسعار أن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العمليات التكاليف التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و

  .النقل الجويعلى تعريفات  و التكاليفمستويات

يين  من الناقلين الجويين الدولبأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  - ٢
  .االيكاو تطلبهاالتي خرى األبيانات ال وواإليراداتف يلالها على بيانات التك التابعين
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  )ح(المرفق 

  البريد الجوي

  .الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي لما كانت

  : الجمعية العموميةفإن

 سياسات في صيغت الطيران المدني الدولي كلما تراعي األثر الذي يقع علىأن الدول المتعاقدة على  تحث  -١
  . العالمييتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا مجال البريد الجوي الدولي، وال

  .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيه العالمي بناء على طلبيتحاد البريدالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  -٢
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  قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها  :ول األعمال من جد٤٤لبند ا

 عن قرارات الجمعية WP/28 لورقة العمل) ج(أحالت الجلسة العامة الى اللجنة االقتصادية المرفق   ١-٤٤
المتخذ  االجراء بناء على ، بأنه، ووافقت اللجنة على توصية المجلستوحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاالعمومية التي ينبغي 

 أي قرار من قرارات الجمعية العمومية الواردة في الجزء يعلن عن انتهاء سريان لن ، من جدول األعمال٤٣ البند بشأن
  .)Doc 9848الوثيقة  ()٢٠٠٤في أكتوبر (المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية القرارات سارية الثالث من 

  — انتهى —




