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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  اللجنة االقتصادیة
  السیاسة العامة-تنمیة النقل الجوي االقتصادیة: من جدول األعمال ٤٠البند رقم 

  سیاسات االیكاو المستمرةببیان موحد 
  الجويفي مجال النقل 

  )مجلس االیكاو ورقة مقدمة من(

  الموجز التنفیذي
 من المجلس موحد بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي"البیان ال" ٢٠-٣٧الجمعیة العمومیة یقتضي قرار 

وبناء على ذلك  إذا اقتضى األمر إدخال تغییرات علیه.الجمعیة العمومیة غ یبلّ یواظب على استعراض البیان وأن أن 
ونقحه  ٢٠-٣٧لقرار ا نو ممضلًا أجرى المجلس استعراض ومع مراعاة نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي،

  بالصیغة المعروضة في مرفق هذه الورقة.
االیكاو موحد بسیاسات البیان ال تستعرض وتعتمد قرارها المنقح هذا حول مدعّوٌة إلى أن الجمعیة العمومیة :اإلجراء

  .المرفقوارد في كما هو  المستمرة في مجال النقل الجوي
الهدف 

  :االستراتیجي
ــــل الجــــوي -تتصــــل هــــذه الورقــــة بالهــــدف االســــتراتیجي (ج)  ــــة المســــتدامة للنق ــــة البیئــــة والتنمی الهــــدف و  ،حمای

  .السالمة –االستراتیجي (أ) 
اآلثار 
  المالیة:

بتوافر الموارد في مشروع میزانیة البرنامج العادیة للفترة ًا المرفقة رهنستُنفَّذ األنشطة المذكورة في الورقة 
  .و/أو بتوافر مساهمات من خارج المیزانیة ٢٠١٦-٢٠١٤

  نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي: A38-WP/56 الوثیقة  المراجع:
  نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي: A38-WP/71 الوثیقة
  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي :A38-WP/51 الوثیقة
  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة :A38-WP/52 الوثیقة
   تمویل الهیاكل األساسیة للطیران ومهام مراقبة وتمویل نظم الطیران :A38-WP/53 الوثیقة
  برنامج اإلحصاءات :A38-WP/54 الوثیقة

  )٨/١٠/٢٠١٠(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة ، Doc 9958 لوثیقةا
  ، تقریر اللجنة االقتصادیة للجمعیة العمومیة، الدورة السابعة والثالثونDoc 10008 الوثیقة

  المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي ، تقریرDoc 10009 الوثیقة
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 المقدمة - ١

البیان الموحد المعنون"  ٢٠- ٣٧قرار ال العمومیة في دورتها السابعة والثالثینـ اعتمد الجمعیة ٢٠١٠في عام  ١- ١
البیان  واظب على مراجعة هذایوقد طلب إلى المجلس في هذا القرار أن  ."بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي

حه ینقتو القرار  مضمون ضااستعر  تم فقد ؛ ومن ثمیهتغییرات عل إلى إدخالالحاجة كلما دعت وأن یخطر الجمعیة العمومیة 
 .اهعتمدالجمعیة العمومیة وت اهذه لكي تنظر فیهورقة العمل في مرفق  بالصیغة الواردة

 خلفیة الموضوع - ٢

للنقل الجوي)، تحققت تطورات كبیرة في (نتائج المؤتمر العالمي السادس  A38-WP/56كما جاء في الورقة  ١- ٢
موحد البیان التتطلب النظر فیها عند تعدیل  الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة، التيمجال النقل الجوي منذ انعقاد 

شهدت صناعة النقل الجوي تغییرات هیكلیة إضافیة ضافة إلى ذلك، باإلاو المستمرة في مجال النقل الجوي. بسیاسات االیك
لرصد بغرض ضمان استدامة سلسلة قیمة النقل الجوي لصالح وهو ما یتطلب مواصلة اأدت إلى زیادة الطابع التنافسي للسوق، 

مراعاة التطورات األخرى المستجدة في مجال البیانات واإلحصاءات المتعلقة بالطیران عند ًا جمیع الجهات المعنیة. وینبغي أیض
  استعراض المرافق المرتبطة بالقرارات الواردة في المرفق.

 الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیةالتطورات المستجدة منذ انعقاد  - ٣

رؤیة طویلة األجل لتحریر النقل  ، نفذت االیكاو األنشطة الرامیة إلى تعزیز نشوء٢٠١٣و  ٢٠١١بین عامي  ١- ٣
األدوات الالزمة لتحدیث إطارها التنظیمي. ونظمت االیكاو في هذا الصدد ندوات عالمیة، السیما ندوة الجوي الدولي ووضعت 

مؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي في مارس للًا تمهیدًا واحدًا ، والمؤتمر الذي دام یوم٢٠١٢االیكاو للنقل الجوي في أبریل 
. وفي ٢٠١٣لدورة الجمعیة العمومیة المزمع عقده في سبتمبر ًا ، والمؤتمر المشترك بین االیكاو وجامعة ماك غیل تمهید٢٠١٣

تحدید الظروف الالزمة للتنمیة المستدامة للنقل مي السادس للنقل الجوي، ساهمت هذه الندوات في إطار التحضیر للمؤتمر العال
  الجوي بالنسبة لجمیع الجهات المعنیة في سلسلة القیمة ذات الصلة.

إلى  ١٨؛ في المقر الرئیسي لالیكاو في مونتریـال من استدامة النقل الجويوقد انعقد المؤتمر تحت شعار  ٢- ٣
التوصیات الرامیة إلى وضع المبادئ التوجیهیة وخطة عمل في مجاالت مثل ملكیة الناقلین الجویین واعتمد  ٢٢/٣/٢٠١٣

والسیطرة علیهم والوصول إلى األسواق والمنافسة النزیهة والضمانات واقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة وحمایة 
 تدام للطیران المدني الدولي. المستهلك وفرض الضرائب، وذلك بهدف إنشاء نظام مس

وأوصى المؤتمر بأن تعتمد االیكاو رؤیة طویلة األجل لتحریر الوصول إلى األسواق والعمل، مع تحقیق  ٣- ٣
على إعداد األدوات ذات الصلة لتیسیر التعاون والحوار وتبادل المعلومات بین الدول في مجال مستوى مناسب من التنسیق، 
بأن تباشر االیكاو العمل بشأن صیاغة اتفاق دولي تستخدمه الدول في تحریر ًا ى المؤتمر أیضالمنافسة النزیهة. وقد اوص

ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم ووضع مبادئ اساسیة بشأن حمایة المستهلك. باإلضافة إلى ذلك، أوصى المؤتمر 
یاساتها المتعلقة بفرض الضرائب وٕاعداد اإلرشادات العالمي السادس للنقل الجوي بأن تعمل االیكاو أكثر على الترویج لس

  المتعلقة بتمویل الهیاكل االساسیة للنقل الجوي، ومهام المراقبة المناسبة وتمویل نظام النقل الجوي.
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فیما یخص ًا رئیسیًا فیما یخص اإلحصاءات والتنبؤات والتخطیط والتحلیالت االقتصادیة، أدت االیكاو دور  ٤- ٣
تجمیع ومعالجة وتوزیع البیانات المتعلقة بالطیران دعمًا لتنمیة الطیران المدني الدولي بشكل مأمون ومنتظم. وواصلت االیكاو 

إعداد مجموعة من األدوات بذل جهودها لضمان كفاءة وفعالیة العملیات التي تشمل بیانات الطیران، ال سیما بواسطة 
  الماضیة. نوات الثالثخالل فترة الساإللكترونیة 

، وهي أداة إلكترونیة جدیدة تعرض بیانات النقل الجوي التي تقوم بتجمیعها +ICAO DATAوضعت االیكاو  ٥- ٣
 الدول األعضاء في االیكاو داخل بیئة دینامیة وبیانیة.

الجوي إلى التوقعات العالمیة للنقل وضعت االیكاو الصیغة النهائیة من الكتاب الدوري "باإلضافة إلى ذلك،  ٦- ٣
التوقعات العالمیة الوثیقة "ًا ، نشرت االیكاو أیض٢٠١١، الذ یقدم التنبؤات الشاملة. وفي فبرایر )Cir 333( ٢٠١٣غایة عام 

، التي تعتبر أول دراسة تجریها )Doc 9956( ": الطیارون وموظفو الصیانة ومراقبو الحركة الجویةسنة ٢٠واإلقلیمیة خالل 
 .االختالالت المتوقعة في تدریب موظفي الطیران، على المستویین اإلقلیمي والعالميلقیاس االیكاو 

ومع ذلك، ونتیجة لالحتیاجات النهائیة للجهات المعنیة، یتزاید الطلب على وضع أدوات جدیدة ومن الضروري  ٧- ٣
یط وتنفیذ األهداف االستراتیجیة تعزیز األدوات اإللكترونیة من أجل معالجة احتیاجات الدول األعضاء في االیكاو ودعم تخط

 لالیكاو.

والجهات المعنیة بغرض تعزیز  لنقل الجوي الدوليالرئیسیة لمؤسسات المع ًا وبناء علیه، أجرت االیكاو حوار  ٨- ٣
  تنسیق بیانات الطیران المحّصل علیها من مختلف المصادر وتحسین مستوى دقتها وموثوقیتها واتساقها.

 إدخالها على البیان الموحدالتعدیالت المقترح  - ٤

في ضوء توصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي وتطورات قطاع النقل الجوي، فیما یلي التغییرات  ١- ٤
 ، باإلضافة إلى التحدیثات والتحسینات التحریریة: ٣٧٢٠المقترح إدخالها على قرار الجمعیة العمومیة 

الدولي، تعدیل األقسام األول والثاني والخامس على أساس  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي –المرفق (أ)   )أ 
استنتاجات وتوصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي إلضافة نص بشأن رؤیة طویلة األجل 

في ًا بخصوص مبادئ تحریر النقل الجوي والمنافسة النزیهة، وبشأن حاجة الدول لكي تصبح أطراف
) وبشأن وضع مبادئ ١٩٩٩ل لعام یـا(اتفاقیة مونتر  لجوي الدوليقواعد النقل ااتفاقیة توحید بعض 

 اساسیة بشأن حمایة المستهلك؛

تعدیل بیانات/إحصاءات الطیران إلضافة نص بشأن تنسیق وتقاسم بیانات الطیران،  –المرفق (ب)   )ب 
 وكذلك بشأن وضع البیانات اإللكترونیة؛ 

تعدیل التنبؤات والتخطیط والتحلیالت االقتصادیة إلضافة نص بشأن وضع مجموعة  –المرفق (ج)   )ج 
موحدة من تنبؤات الحركة على األجل الطویل، وبشأن الحاجة إلى رصد التطورات وٕاجراء دراسات تتعلق 

  بأهم القضایا المرتبطة بمسائل النقل الجوي؛

حاجة الدول إلى تجنب الضرائب التمییزیة  بشأنًا تعدیل فرض الضرائب لكي تشمل نص –) دالمرفق (  )د 
 والضرائب المزدوجة؛ 
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، تعدیل القسمین األول والثاني إلضافة نص بشأن المطارات وخدمات المالحة الجویة –المرفق (ه)   )ه 
 دعمًا للتحسینات التشغیلیة التي تقتضیها الطیران امتمویل الهیاكل األساسیة للطیران ومهام مراقبة وتمویل نظ

  الخطة العالمیة لحزم التحسینات في منظومة الطیران وكذلك بشأن الغدارة االقتصادیة لمقدمي الخدمات.

في حین یظل الهیكل االساسي للبیان الموحد لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي نفسه المتبع  ٢- ٤
منفصل وجدید للجمعیة العمومیة، وهو البیان الموحد  ، تم إزالة المرفق (د) بشأن التسهیالت لتقدیم قرار٢٠-٣٧في القرار 

لسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة المرتبطة بالتسهیالت. ومن أجل مواءمة البیان الموحد مع األهداف االستراتیجیة الجدیدة 
  المعتمدة من االیكاو.

الوارد في المرفق بورقة العمل هذه یتكون  البیان الموحد المنقح لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  ٣- ٤
 ة مرفقات على النحو التالي:سبعمن مواد تمهیدیة و 

  المقدمة
  للنقل الجوي الدولي : التنظیم االقتصاديالمرفق (أ)

  بیانات وٕاحصاءات الطیرانالمرفق (ب): 
  االقتصاديوالتحلیل المرفق (ج): التوقعات والتخطیط 

  فرض الضرائبالمرفق (د): 
  خدمات المطارات والمالحة الجویة(ه): المرفق 

  اقتصادیات الناقلین الجویینالمرفق (و): 
  البرید الجويالمرفق (ز): 

 د التغییرات المقترح إدخالها على القرار مظللة ومشطوبة.ترِ 

- -  - - -  - - 
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  المرفق

  مشروع قرار تعتمده الدورة الثامنة والثالثون للجمعیة العمومیة

  البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي : x/٤٠القرار

  ةمقدمال

ر یتباعها لتطو إالمبادئ األساسیة التي یجب على الحكومات  تحددقد  الدوليالطیران المدني اتفاقیة  لما كانت  
لذلك كان أحد أغراض االیكاو و ، یتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانس واالستدامةخطوط النقل الجوي الدولي على نحو 
ا على أساس ـعلى تكافؤ الفرص وتشغیلهم تقو للنقل الجوي الدولي دمات نشاء خإلى إهو دعم المبادئ والترتیبات الرامیة 

  ؛العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح مع اديـواقتص سلیم

على المستوى الوطني  ستدامةالمالنقل الجوي عامال رئیسیا في تشجیع وتعزیز التنمیة االقتصادیة  ولما كان  
  ؛إلى المستویات الدولیةضافة إلبا

والتصدي  تطویر النقل الجويلالستفادة القصوى من الفرص التي یتیحها تدبیر الموارد الالزمة  ولما كان  
  ؛لبلدان النامیةبالنسبة ل، وخاصة للتحدیات التي ینطوي علیها وتلك الناجمة عنه یزداد صعوبة

متعاقدة على نحو لدول الفي ابشأن تطویر النقل الجوي  وٕاحصاءاتودراسات  إرشاداتالمنظمة تعد  ولما كانت  
  ؛فعالیة على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزیعها  أن تواظب على تحدیث وتركیز وأهمیة هذه الموادمستمر وینبغي 

من المعلومات األخرى  وغیرهادقیقة وواقعیة  إحصائیةتوفر بیانات أن الدول المتعاقدة المقرر على من  ولما كان  
  ؛اإلرشاداتهذه  إعدادلكي یتسنى للمنظمة 

المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زیادة تركیزها على تنفیذ القواعد القیاسیة أكثر من  ولما كانت  
  ؛وضعها

المنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفیذ أهدافها  هذه ناإلرشادات الصادرة ع تولما كان  
وضع السیاسات والممارسات التي تسّهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى  علىمتعاقدة دول اللاالستراتیجیة تساعد ا

  ؛التشغیل التجاري وتحریره

  ؛المنظمة في مجال النقل الجوي هذه لاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان  
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  الجمعیة العمومیة: فإن
كما الجوي،  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحد  تقرر  - ١

  والثالثین للجمعیة العمومیة: الثامنة سابعةة العند ختام الدور قائمة تلك السیاسات كانت 

  المرفق (أ): التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

  إحصاءات وبیانات الطیرانالمرفق (ب): 

  والتخطیط والتحلیل االقتصاديالمرفق (ج): التوقعات 

  المرفق (د): التسهیالت

  : فرض الضرائب(ه)(د)المرفق 

  : خدمات المطارات والمالحة الجویة(و)(ه)المرفق 

  : اقتصادیات الناقلین الجویین(ز)(و)المرفق 

  : البرید الجوي(ح)(ز)المرفق 

المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البیان  تجدیداتها التي یعدهاالدول المتعاقدة على مراعاة هذه السیاسات و  تحث  - ٢
  ؛دوریةال  كتبالدلة و األاألمین العام في  تجدیداتها التي یعدهاالموحد و 

 ،وقرارات الجمعیة العمومیةشیكاغو ن اتفاقیة 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 الوجه األكمل 

  ؛في مجال النقل الجوي ألعمالها لدراساتهاوالمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة  اإلحصاءات

 إسهامصة لمشكلة تمویل تنمیة الموارد البشریة والفنیة الضروریة لتحقیق أفضل أهمیة خا إعطاءالمجلس إلى  تطلب  - ٤
  ؛النامیة ممكن للنقل الجوي في الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة للبلدان

الدول المتعاقدة  ونمثلیالنقل الجوي خبراء في كل المسائل المتصلة ب یستشیر بأنسب الوسائلالمجلس أن إلى  تطلب  - ٥
مجموعات إلى لجنة النقل الجوي أو إلى تقاریرها  قدمفرق من الخبراء المؤهلین ت إنشاءرأى ذلك مفیدا لعمله، بما في ذلك إذا 

  ؛الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

 باعتبارهالدول المتعاقدة أن تشارك فیها، جمیع ا یستطیععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمیة أن یالمجلس  إلى تطلب  - ٦
ذات األهمیة العالمیة في مجال النقل الجوي، عندما یبرر عقد هذه االجتماعات عدد  مسائلتقدم في حل الللالوسیلة الرئیسیة 

  ؛اءة بصددهابنّ  إجراءاتاتخاذ  إمكانیةوجد تالتي یتعین حلها وحیث  مسائلوأهمیة ال

فر ما یلزم لتنظیم الحلقات الدراسیة والندوات وغیرها من االجتماعات المماثلة التي یتطلبها المجلس أن یو إلى  تطلب  - ٧
  ؛نشر سیاسات االیكاو في مجال النقل الجوي وما یتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفیما بینها
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في مجال النقل الجوي وأن یخطر  البیان الموحد لسیاسات االیكاو واظب على مراجعة هذاالمجلس أن یإلى  تطلب  - ٨
  ؛یهتغییرات عل إلى إدخالالحاجة كلما دعت الجمعیة العمومیة 

  .٢٠- ٣٧ ١٥-٣٦ القرارل أن هذا القرار یحل مح تعلن  - ٩

(أ) المرفق  
  للنقل الجوي الدولي التنظیم االقتصادي

  االتفاقات والترتیبات —القسم األول 

في اتفاقیة شیكاغو، وهي احترام السیادة، واإلنصاف والمساواة في الفرص، وعدم المبادئ األساسیة المذكورة  لما كانت
التمییز، والترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في 

  ؛المستقبل

  ؛أقصى حد ممكن في الحقـوق التجاریة مازال یمثل واحدا من أهداف المنظمة إلىتعدد األطراف  ولما كان

ولكنها تشترك في  شیكاغو اتفاقیة إطارمختلفة ضمن  الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسیاسات تنظیمیة ولما كانت
  ؛هدف أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ویعتمد علیه

اتفاق  وكانأحد أهداف اتفاقیة شیكاغو هو تشغیل خطوط النقل الجوي الدولیة تشغیال سلیما واقتصادیا،  كانولما 
في هذا  )١٩٩٩ل لعام یا(اتفاقیة مونتر اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدوليو  عبور الخطوط الجویة الدولیة

  ؛هذا الهدف تحقیقاألطراف فیه المتعاقدة على الدول  نسهالی الخصوص

الثالثة والثمانین من اتفاقیة  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم الجمعیة العمومیة قد أكدت مرارا على أن  ولما كانت
لقواعد تسجیل الترتیبات المتعلقة بالطیران المدني الدولي وفقا  جمیع سرع ما یمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االیكاو و شیكاغو 

  ؛الطیران لدى االیكاو اتفاقات وترتیبات

غیر مستصوب ألنه التأخیر بال داع في تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران وعدم االلتزام بذلك التسجیل أمر  ولما كان
  ؛دقة واكتمال المعلومات التنظیمیة وتعزیز الشفافیةیقّوض 

تطویر الخدمات الجویة على نحو  تحدید أسعار أجور النقل الجوي الدولي بطریقة عادلة وشفافة تهدف إلى ولما كان
  ؛مرض

ینبغي ایالء االعتبار الواجب لمصالح المستهلكین لدى رسم السیاسات وٕاصدار التنظیمات في مجال النقل  ولما كان
   ؛الجوي الدولي
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منظمة الحاجة تقضي بالتكیف مع البیئة التنظیمیة والتشغیلیة دائبة التغیر في مجال النقل الجوي، وكانت ال ولما كانت
قد وضعت بناء على ذلك إرشادات عن سیاسات تنظیم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بنود نموذجیة واتفاقات خدمات جویة 

  ؛في االتفاقات الثنائیة أو اإلقلیمیة –حسب رغبتها  –نموذجیة لكي تستعین بها الدول 

االیكاو للتفاوض  حدث مؤتمرإلى أن المنظمة قد استحدثت وأتاحت للدول وسیلة ابتكاریه لاللتقاء، هي  وباإلشارة  
  ؛بشأن الخدمات الجویة، الذي ییّسر التفاوض والتشاور بشأن الخدمات الجویة ویزید من كفاءتها

  الجمعیة العمومیة: فإن

تنظیم النقل الجوي الدولي وفي  اتسیاسعن  اإلرشادات إعدادلالیكاو في  األساسيمن جدید على الدور  تؤكد  - ١
  ؛المساعدة في تحریره وتیسیره، حسب االقتضاء

المتعلقة بتدابیر  للمبادئ الواجبة العنایة التجاري، التحریر عملیة سیاق على أن تولي، ضمن الدول المتعاقدة تحث  - ٢
 لجمیع الدول في النقل الجوي الدولي، بما في ذلك مبدأ إیالء عنایةالضمانات الرامیة إلى ضمان المشاركة الدائمة والفعالة 

  النامیة؛ البلدان واحتیاجات لمصالح خاصة

من شأنها أن  انفرادیة إجراءات اتخاذ باالمتناع عن التنظیمیة، الممارسات الدول المتعاقدة على أن تقوم، في تحث  - ٣
  الدولي؛ الجوي للنقل والمستدام الفعَّال والنمو الطیران لمجتمع المشتركة المصلحة على سلبیاً  تؤثر

 ١٩٩٩مونتریـال لعام اتفاقیة و  اتفاق عبور الخطوط الجویة الدولیة إلىالدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد  تحث  - ٤-٢
  ما؛إلیهفي االنضمام بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى 

اتفاقات وترتیبات التعاون المتعلقة بالطیران المدني الدولي، لدى االیكاو تسجل أن الدول المتعاقدة على  جمیع تحث  - ٥- ٣
  ؛االیكاو لقواعد تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران لدىووفقا  شیكاغو ) من اتفاقیة٨٣وذلك وفقا ألحكام المادة (

اتفاقات أو ترتیبات الناشئة عن تطبیق الخطیرة بالمشاكل  تاماالدول المتعاقدة على أن تحیط المجلس علما  تحث  -٦- ٤
  ؛هدف تحقیق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاریةفي بلوغ  تفیدأي تطورات بو الخدمات الجویة 

  ؛االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة واإلفادة منه حدثر مؤتم المتعاقدة على المشاركة في  الدول شجعت  - ٧- ٥

 وأ الوطني الصعیدین على الساریة المنافسة وممارسات لسیاسات وافیة خالصة یضع أنإلى المجلس  تطلب  - ٨
  اإلقلیمي؛

قوم بإعداد واعتماد رؤیة طویلة األجل لتحدید سیاسة المنظمة بشأن تنظیم وتحریر النقل ی أن إلى المجلس تطلب  - ٩
الجوي الدولي، بما في ذلك بحث اتفاق دولي تقوم بموجبه الدول بتحریر الوصول إلى االسواق؛ ومراجعته أو تنقیحه كلما لزم 

  األمر؛ 
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تدابیر التعاون،  على دراسة وٕاعداد اإلقلیمیة شبهو  اإلقلیمیةالمجلس أن یواصل التعاون مع الهیئات  إلى تطلب  -١٠- ٦
في الوقت المالئم الدول المتعاقدة توصیة إمكانیة حررة، واستعراض نتائج هذه التدابیر، لكي یقرر تبما في ذلك الترتیبات الم

  ؛نطاق أوسعبتطبیق تدابیر مماثلة أو أخرى على 

الدراسة المقارنة والتحلیلیة لسیاسات الدول المتعاقدة وشركات الطیران  إجراءالمجلس أن یواصل  إلى تطلب  -١١- ٧
جمیع الدول المتعاقدة بأي تطورات  یخطروأن  ،وألسالیب عملها بخصوص الحقوق التجاریة وأحكام اتفاقات الخطوط الجویة

  ؛راسیما بأي ترتیبات أكثر تحر  واللحقوق التجاریة، على تبادل اجدیدة في التعاون الدولي 

واظب على استعراض آلیة المنظمة لوضع إرشادات عن سیاسات تنظیم النقل الجوي المجلس أن ی إلى تطلب  -١٢- ٨
  ؛الدولي، وأن ینّقحها أو یحّدثها حسب االقتضاء

الطیران بغرض تبسیط عملیة  المجلس أن یستعرض بصفة دوریة قواعد تسجیل اتفاقات وترتیبات إلى تطلب  -١٣- ٩
  ؛تسجیلال

  المجلس أن یضع مجموعة مبادئ أساسیة بشأن حمایة المستهلك؛ إلى تطلب  -١٤

دون تأخیر، بتسجیل هذه االتفاقات والترتیبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمیة األمین العام أن یذكّ  إلى تطلب  -١٥ ١٠
  ؛الطیران الخاصة بها لدى المجلستسجیل اتفاقات وترتیبات لالدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة  إلىوأن یقدم 

 االتفاقیات واالتفاقات الدولیة إلىمن رئیس المجلس واألمین العام أن یشجعا على االنضمام العالمي تطلب   -١٦ ١١
 على إبالغ الدول المتعاقدة یحثا أنو  ١٩٩٩واتفاقیة مونتریـال لعام  الجویة الدولیة اتفاق عبور الخطوط بما في ذلك، وتنفیذها

  .االتفاقإلى هذا  إلیها االنضمام بمدى اعتزامهااألمانة العامة 

  الترتیبات التنظیمیةمجال التعاون في  —القسم الثاني 

بعض القیود االقتصادیة والمالیة والتشغیلیة المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على  لما كانت
المبادئ األساسیة التفاقیة  وتنافيفي هذا المجال  مجحفةممارسات تجاریة تمییزیة  إلىاستقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو 

  ؛بانتظام وتوافقتطور النقل الجوي الدولي  شیكاغو كما تنافي

، وال تطویر اقتصاد الدوللیتسم بأهمیة أساسیة  توفیر خدمات النقل الجوي على نحو منتظم وموثوق ولما كان
  ؛، الدول التي تعتمد على السیاحةي ذلكمنها، بما ف النامیة سیما
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طیران بممارسة حقوق الشركة عند اإلذن للة اوالسیطرة الفع الغالبیةالتشدد في تطبیق معیار ملكیة  كانما لو 
دولیة الجویة الخطوط التشغیل ل كثیرة من تكافؤ الفرص العادلةنامیة  الیحرم دو  قدالطریق وغیرها من حقوق النقل الجوي 

  ؛على الفوائد المثلىمنها والحصول 
تعیین الناقلین الجویین وترخیص دخول األسواق یجب تحریرهما وفقا للوتیرة التي تختارها كل دولة ووفقا  ولما كان  

  ؛منسیما فیما یتعلق بالسالمة واأل لتقدیرها، وذلك على نحو اطرادي ویتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظیمیة الفعالة وال
توسیع نطاق المعاییر أو تطبیقها بمرونة فیما یخص تعیین وتفویض شركات الطیران قد یساعد على  ولما كان  

تهیئة بیئة تشغیلیة ینمو فیها النقل الجوي الدولي ویزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ویسهم في هدف مشاركة 
  ؛امات الدول بالنسبة لسالمة الطیران وأمنهالدول في عملیة التحریر، بدون المساس بالتز 

 التي تنشئمن خالل الترتیبات التعاونیة  امتزاید اتحقیق أهداف التنمیة بین تلك الدول یلقى تشجیع ولما كان
ر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بین عبّ الذي یالتعاون الوظیفي  تسهلو  إقلیمیةتجمعات اقتصادیة 

  ؛اإلقلیمي حركات التكامل االقتصادي إلىالدول النامیة التي تنتمي 
التي نامیة ال تعزز مصالح الدولالنقل   حقوق الطریق وغیرها من حقوقأي شركة طیران لممارسة  ولما كانت

المشتركة، كلما كانت ملكیة غالبیة رأسمال هذه الشركة والسیطرة الفعالة علیها تتمتع بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة 
  ؛في ید دولة نامیة أو أكثر أو في ید مواطنیها ممن لهم مصالح متماثلة

  

  الجمعیة العمومیة: فإن

بانتظام ر النقل الجوي الدولي یتطو  علىتؤثر  انفرادیةالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابیر  تحث  - ١
، وأن تضمن عدم تطبیق السیاسات والتشریعات المحلیة على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته وتناسق
  ؛الخاصة

هي مبدأ عام هام في تشغیل خدمات  شریفةالدول المتعاقدة على األخذ في االعتبار أن المنافسة ال تحث  - ٢
   النقل الجوي؛

الحتیاجات حسب االدول المتعاقدة على مواصلة تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم،  تحث   - ٣
في اتفاقات الخدمات الواردة السیطرة و ملكیة ال مثل رفع القیود المفروضة على القائمة التدابیربواسطة مختلف والظروف، 

مفهوم المصلحة المشتركة داخل المجموعات االقتصادیة عترف بتي تال عیینالجویة الثنائیة أو األحكام المتعلقة بالت
    االیكاو؛ التي أوصت بهاة قلیمیاإلقلیمیة أو شبه اإل

الدول المتعاقدة على النظر في الخیارات طویلة األجل التي تتیحها عملیة التحریر، مثل  رفع القیود  تحث  - ٤
فاقات الخدمات الجویة الثنائیة، وذلك قبل وضع نظام المفروضة على ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم في ات

   طویل األجل؛جدید تنظیمي 
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ممارسة حقوق الطریق وغیرها من والسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعیین أي شركة طیران  تحث  - ٥- ٢
نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي یقبلها  في سیما الدول النامیة  أو دول، والألي دولة  حقوق النقل الجوي

  ؛األطراف المعنیة عقدهاأو ت عقدتهااألطراف، بما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي 
 شبهأو  اإلقلیمیةلتجمعات االقتصادیة لالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  - ٦- ٣

نفس التجمع  مندولة نامیة أخرى ألي نامیة بتعیین شركة طیران تابعة الدولة اللقیام  اسلیم اأساسبوصفه  اإلقلیمیة
لة على تلك الشركة في ید تلك الدولة النامیة األخرى اوالسیطـرة الفع األغلبیةتكون ملكیة  ماحیث اإلقلیمياالقتصادي 

  ؛في ید مواطنیهاأو الواحدة أو األكثر 
على التفكیر في إتباع معاییر بدیلة لتعیین وتفویض شركات الخطوط الجویة، بما في  الدول المتعاقدة تحث  - ٧- ٤

ذلك إتباع معاییر االیكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وایجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامیة إلى التحرر من 
  ؛واألمنمعیاري الملكیة والسیطرة فیما یخص الناقلین الجویین، دونما إخالل بالسالمة 

على النقل الجوي مع مراعاة السیادة  يالتي تسر  الدول المتعاقدة على وضع قوانین وسیاسات المنافسةتحث   - ٨
  الوطنیة؛
بغرض الترویج  الدول المتعاقدة على تشجیع التعاون بین الهیئات المختصة الوطنیة و/أو اإلقلیمیةتحث   - ٩

  ؛للُنهج التنظیمیة التنافسیة المالئمة فیما یخص النقل الجوي الدولي
أن إلى الدول المتعاقدة التي لدیها خبرة في مختلف أشكال التشغیل المشترك للخطوط الجویة الدولیة  تدعو  - ١٠ ٥
معلومات  ،هذا المجال تحدیداً  في المنظمةتجمع بخصوص خبرتها حتى  كاملةالمجلس بصفة مستمرة معلومات  إلىتقدم 
  ؛دول المتعاقدةللفائدة  افیه

إلى المجلس أن یباشر العمل بشأن وضع اتفاق دولي لتحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم،  تطلب  - ١١
مع مراعاة الشواغل المتعلقة بالسالمة واألمن، ومبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة السماح بالتكیف التدریجي والمرحلي مع 

ختلف القوانین المحلیة للدول واآلثار على جمیع الجهات الضمانات، وضرورة مراعاة التجارب اإلقلیمیة، ومتطلبات م
  المعنیة بما في ذلك القوى العاملة؛

التعاون والحوار وتبادل لتبادل وجهات النظر بغیة منتدى إلى المجلس أن یضع أدوات من قبیل  تطلب  - ١٢
  ؛الجوي الدولياتباع نهوج أكثر توافقًا إزاء النقل  من أجل تعزیزالمعلومات بین الدول األعضاء 

إلى المجلس مواصلة رصد التطورات في مجال المنافسة بالنسبة للنقل الجوي الدولي والعمل، كلما  تطلب  - ١٣
  اقتضى األمر ذلك، على تحدیث ما ُیصدره من سیاسات وٕارشادات بشأن المنافسة الشریفة؛ 

الدول المتعاقدة التي ترغب في  إلىة جدیكل مساعدة م ،بناء على الطلب ،المجلس أن یقدم إلى تطلب  - ١٤ ٦
  ؛دولیةالجویة الخطوط اللتشغیل  اإلقلیمیة شبهأو  اإلقلیمیةالتجمعات االقتصادیة االنضمام إلى 

  
  
  



 A-8 A38-WP/55 
  EC/5 
  Appendix 

هذه  إلى إعدادالدول المتعاقدة التي تبادر  إلى ،بناء على الطلب ،المجلس أن یقدم المساعدة إلى تطلب  - ١٥ ٧
التي تقوم إلى الدول المتعاقدة أو  ،لخطوط الجویة الدولیةاملكیة وتشغیل مشاركة المباشرة في الترتیبات التعاونیة لل

الترتیبات تلك المعلومات المتعلقة ب بتوزیعالتابعة لها بوضع تلك الترتیبات، وأن یقوم المجلس على الفور  شركات الطیران
  .على الدول التعاونیة

  الطیرانتوزیع منتجات شركات  —القسم الثالث 

تقدم تكنولوجیا المعلومات والتكنولوجیات االلكترونیة قد أثر تأثیرا ملحوظا على طریقة عمل صناعة  لما كان  
  ؛سیما على توزیع منتجاتها  شركات الطیران، وال

قد وضعت مدونة سلوك لتنظیم وتشغیل نظام الحجز اآللي لتتبعها الدول، ووضعت بندین  االیكاوولما كانت   
  ؛نموذجین مرتبطین بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختیارها في اتفاقاتها للخدمات الجویة

  الجمعیة العمومیة: فإن
الصــلة بهــا، وأن ینشــر لــى المجلــس أن یرصــد تطــورات توزیــع منتجــات شــركات الطیــران والممارســات ذات إلــب طت  -١

  ؛على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات

یستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االیكاو بشأن نظم الحجز اآللي والبنود المجلس أن إلى تطلب و  - ٢
  .النموذجیة في ضوء التغییرات في التنظیم والصناعة

  تجارة الخدمات —القسم الرابع 

طار االتفاق العام بشأن تجارة إفي التي أدرجت مسألة جوانب النقل الجوي الدولي اهتمت بقد  االیكاو تلما كان  
وللصالحیة  اتفاقیة الطیران المدني الدوليوعملت بنشاط لكي یتحسن فهم جمیع األطراف المعنیة ألحكام  )GATSالخدمات (

  ؛الدوليوالدور اللذین تنفرد بهما االیكاو في مجال النقل الجوي 

  الجمعیة العمومیة: فإن

التوصیات  وأن تضعالمنظمة الترتیبات التنظیمیة المستقبلیة  أن من الضروري أن تستطلع تؤكد من جدید  - ١
  ؛للتغیرات الداخلیة والخارجیة التي تؤثر فیه استجابةللتصدي للتحدیات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة والمقترحات 

تهیئ البیئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحو یتسم  ینبغي أنبأن تلك الترتیبات  سّلمت  - ٢
مشاركتها و دول المتعاقدة ـمصالح جمیع الباالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقویض السالمة واألمن، وضمان 

  ؛الدولي في النقل الجوي دامةالفعالة والمست

  ؛تنظیم النقل الجوي الدولي اتسیاسعن  اإلرشاداتعلى الدور القیادي لالیكاو في وضع  تؤكد من جدید  - ٣
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الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات واالتفاقات والترتیبات التجاریة التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي  تحث  - ٤
  على ما یلي:

سـلطات الطیـران وصـناعة الطیـران  ةكار شـمالوطنیة وأن تكفـل بصـفة خاصـة  هیئاتهاأن تكفل التنسیق الداخلي في   أ)
  ؛في المفاوضات ةمباشر  مشاركة

سـیما خصـائص النقـل الجـوي الـدولي  وال ،الطیـران المـدني الـدولي اتفاقیةتاما ألحكام  إدراكاممثلیها  إدراكأن تكفل   ب)  
  ؛وبنیته التنظیمیة واتفاقاته وترتیباته

  ؛االیكاو غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة األعضاء لدىالدول  إزاءحقوقها والتزاماتها  تراعيأن     ج)

ضـافیة متعلقـة بالنقـل الجـوي فـي إخـدمات أو أنشـطة اقتـراح إدراج أي أن تبحث بعنایة في اآلثار المترتبة على     د)
تبــاط الوثیــق بــین الجوانــب االقتصــادیة االر  الخــاص آخــذة بعــین االعتبــار ،االتفــاق العــام بشــأن تجــارة الخــدمات

  ؛الجوي الدولي في النقل األمنوالبیئیة وجوانب السالمة و 

اإلرشـادات للتنظـیم االقتصـادي، بمـا فـي فـي وضـع  االیكـاو وصـالحیات تحقیق الفهم التام لدور شجع علىأن ت    )ه
  ؛ذلك تحریر النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات

وأي التزامـات محـددة  إعفـاءاتنسـخا مـن أي شـیكاغو ) مـن اتفاقیـة ٨٣ن تودع لدى االیكـاو بمقتضـى المـادة (أ    و)
  ؛بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات عقدتهاتتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  االهتمام الواجب لما یلي: ایالءوالمراقبین فیها األعضاء  منظمة التجارة العالمیة والدول من تطلب    - ٥

الجــــوي الــــدولي والتحریــــر الــــذي یجــــري علــــى المســــتوى الثنــــائي  بالنقــــلالهیاكــــل والترتیبــــات التنظیمیــــة الخاصــــة     أ)
  ؛شبه اإلقلیميو  واإلقلیمي

  ؛الدولي، وخاصة مسؤولیتها عن سالمته وأمنه مسؤولیة االیكاو الدستوریة عن النقل الجوي    ب)

 بخصوص التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها الـدائب فـي الراهنة اإلرشادیةوادها سیاسة االیكاو وم    ج)
  ؛المیدان هذا

  المجلس: إلى تطلبو  - ٦

أن یواصل االضطالع بدور قیادي عالمي في تسـهیل وتنسـیق عملیـة التحریـر االقتصـادي مـع ضـمان السـالمة     أ)
  ؛واألمن وحمایة البیئة في النقل الجوي الدولي

الـدول  وٕابـالغالنقـل الجـوي الـدولي،  علىالتي قد تؤثر و أن یتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات     ب)
  ؛المتعاقدة بها

غیرهـا مـن بـین االیكـاو ومنظمـة التجـارة العالمیـة و  ةفعالـبصـورة التعـاون والتنسـیق االتصـال و اسـتمرار  أن یشجع    ج)
  ؛مجال تجارة الخدمات تعمل فيالحكومیة التي غیر و الحكومیة  الدولیة المنظمات
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  عن السیاسات اإلرشاداتوضع  —القسم الخامس 

  ؛التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي في علیها التزامات ومسؤولیات دولیة الحكوماتلما كانت 

التحدیات التحریر االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سیستمران في إتاحة الفرص وٕاثارة  ولما كان
  ؛والمسائل في مجال تنظیم النقل الجوي الدولي

  ؛اإلرشادیة ذات الصلةالمواد السیاسات و  مسائل تنظیمیة كثیرة وجمعتعالجت قد المنظمة  ولما كانت  

  

  الجمعیة العمومیة: فإن

السیاسات والمواد اإلرشادیة التي أعدتها  ،عند االضطالع بمهامها التنظیمیة ،الدول المتعاقدة على أن تراعي تحث  - ١
السیاسات والمواد الصادرة بعنوان  Doc 9587 الوثیقةاالیكاو بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 

  و؛ اإلرشادیة عن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

القواعد واللوائح الوطنیة واتفاقات الخدمات الجویة المبادئ األساسیة الدول المتعاقدة على تضمین القوانین و  تشجع  -٢
والتناسق  والشفافیة وعدم التمییز االنصاف والمساواة في الفرصوهي ، وٕارشاداتهااالتفاقیة وفي سیاسات االیكاو في  جسدةالمُ 

  ؛والتعاون

 الدول المتعاقدة جعلها ملبیة الحتیاجاتو السیاسات والمواد اإلرشادیة  هذه تحدیثأن یضمن المجلس إلى  تطلب  -٣ ٢
  ؛إرشادات بشأن مسائل التنظیم الناشئة التي تهم الجمیع ،حسب االقتضاء ،وأن یعد

إلى المجلس أن ینظر في الوسائل والسبل اإلضافیة التي تمّكن من تعزیز حالة سیاساته الخاصة بالتنمیة  تطلب  - ٤
  االقتصادیة المستدامة لنظام النقل الجوي.

 

  المرفق (ب)
  إحصاءات وبیانات الطیران اإلحصاءات

لإلحصاءات یمّثل أساسا مستقال وعالمیا لغرض تعزیز تخطیط وتطویر النقل الجوي  برنامج االیكاو لما كان  
  ؛الدولي وتنمیته المستدامة

التي یطلبها  بتقدیم اإلحصاءاتالنقل الجوي التابعة لها  شركاتم و كل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانتو   
  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٦٧ المجلس وفقا للمادة

والمطارات الدولیة  الخطوط الجویة الداخلیةعملیات  شروطا إلحصاءاتلمجلس قد أعد أیضا ا ولما كان  
  ؛) من اتفاقیة شیكاغو٥٥) و(٥٤الطرق الدولیة، طبقا للمادتین ( جهیزاتوت
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من اتفاقیة  ٢١المجلس قد أعد شروطا لجمع البیانات عن الطائرات المدنیة المسجلة طبقا للمادة  ولما كان  
  ؛شیكاغو

یتعین على االیكاو أن تجمع البیانات من الدول عن االستهالك السنوي للوقود في مجال الطیران بغرض  ولما كان  
آلثار المحتملة ا وتُبلغ عن وأن ترصدن التنمیة المستدامة للنقل الجوي، استخدام هذه البیانات لمواجهة التحدیات الناشئة ع

  ؛الصلة الهیاكل األساسیة ذاتالجوانب التشغیلیة لخدمات الطیران الدولي و بالمترتبة عن التدابیر االقتصادیة المتصلة 

تعیین جهات اتصال تعنى بإحصاءات الطیران في الدول سییّسر تقدیم ما تطلبه االیكاو من إحصاءات  نإوحیث   
  ؛وبیانات في الوقت المناسب

داف التي تقتضي جمع البیانات ذات الصلة المجلس قد اعتمد سیاسة اإلدارة القائمة على تحقیق األه ولما كان  
  ؛وتحلیلها لقیاس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حیث بلوغ األهداف االستراتیجیة الموضوعة لها

قاعدة البیانات اإلحصائیة المتكاملة التي أنشأتها االیكاو لخزن البیانات والتحقق منها تزود الدول  ولما كانت  
  ؛المنتفعین بنظام مباشر یتسم بالكفاءة السترجاع البیانات اإلحصائیة المتعاقدة وغیرها من

أنه یقدمها غیر  وأالتي طلبها المجلس،  اإلحصاءات مستمرا في عدم تقدیمعدد من الدول المتعاقدة  ولما كان  
  ؛كاملة

یخفف من عبء تقدیم قد الطیران وتوزعها  إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بین المنظمات الدولیة  ولما كان  
  ؛اإلحصاءات

النمو دور االیكاو في تجهیز ونشر بیانات الطیران یتیح للدول استخدام هذه البیانات كأداء فعالة في  ولما كان  
  التي ُتدار بصورة ناجعة واقتصادیة؛ لطیران المدني الدوليخدمات ااآلمن والمنظم ل

تواصل بذل جهودها كي تتسم العملیات التي تشمل بیانات الطیران بالفعالیة والكفاءة من خالل  االیكاو ولما كانت  
  ؛وضع مجموعة من األدوات اإللكترونیة لتلبیة االحتیاجات المتطورة للدول المتعاقدة

  الجمعیة العمومیة: فإن

دها لتقدیم و ذل قصارى جهاتصال ُتعنى بإحصاءات الطیران، وتب تتعّین جهاالدول المتعاقدة على أن  تحث  - ١
  ؛تي تطلبها االیكاو في حینها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلكال اإلحصاءات

  الدول المتعاقدة على استخدام األدوات اإللكترونیة المتاحة لالطالع على بیانات األیكاو في مجال الطیران؛ تحث  - ٢

  الدول المتعاقدة على استخدام األدوات اإللكترونیة المتاحة عند تقدیم بیانات الطیران إلى االیكاو؛ تشجع  - ٣

وٕابداء الدول المتعاقدة على المشاركة بفعالیة في وضع األدوات اإللكترونیة من خالل تقدیم الدعم  تحث  - ٤
  ومن خالل تقاسم المعارف والخبرات.المالحظات 
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الخبراء الوطنیین في مختلف التخصصات المطلوبة حسب االقتضاء لیدرسوا بصفة المجلس أن یدعو إلى  تطلب  -٢٥
ولیضعوا أكثر فاعلیة، ودولها األعضاء تلبیة  تلبیة احتیاجات المنظمةمنتظمة البیانات اإلحصائیة التي تجمعها االیكاو، وذلك ل

 هااكتمالمدى و  اإلحصاءاتاتساق  ها اإلستراتیجیة وتحسینالمقاییس الضروریة لرصد أداء المنظمة من حیث بلوغ أهداف
  الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحلیالت.من جانب  وموقوتیة تقدیمها

  المجلس ما یلي: إلى تطلبو   -٦ ٣

 إحصاءاتفي جمع  العاملةأن یواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولیة األخرى   أ)
  ؛عهاالطیران وتوزی

الدول المتعاقدة بناء على طلبها إلى المساعدة  المالئمة لكي یقدم موظفو األمانة العامة ترتیباتالأن یضع   ب)
  ؛بها المنظمة إبالغالطیران المدني وتحسین عملیة  إحصاءاتلتحسین 

موثوقة القیقة و الدبیانات التنسیق بیانات الطیران من مصادر مختلفة من أجل تسهیل توفیر أن یضع عملیة تتیح   ج)
  ؛متسقة الالزمة التخاذ قرارات مستنیرة من جانب الدولالو 

وفقا وأدواتها اإللكترونیة  بیاناتها عززوتمن أن تتبادل الطیران ضع ویحتضن ویدیر منهاجا یمّكن أوساط أن یو   د)
  .القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمةفي في االتفاقیة و  ةالوارد واألحكاممبادئ لل

  المرفق (ج)

  القتصادياوالتحلیل والتخطیط  التوقعات

استقاللیة االیكاو في تتبع االتجاهات وتطبیق التحلیالت االقتصادیة یمثل أساسا ضروریا یوفر لتعزیز  لما كانت  
  ؛التخطیط والتنمیة المستدامة للنقل الجوي الدولي

 عن تطورات الطیران المدني الدولي في المستقبل وٕاقلیمیةعالمیة  توقعاتالدول المتعاقدة تحتاج إلى  تنلما كاو   
  ؛مختلف األغراض الستخدامها في

المستمرة في المجال االقتصادي أن یتوقع التطورات المستقبلیة  إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان  
  ؛بیر في الوقت المناسبالتي یحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابیر من جانب المنظمة، وأن یبادر باتخاذ تلك التدا

مع تركیز خاص على هدافها االستراتیجیة على ضوء أالمنظمة مطالبة بتقییم أدائها بصورة منتظمة  تولما كان  
والتنمیة المستدامة وحمایة البیئة  والتسهیالت والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوياألمن و  وسعة المالحة الجویة ونجاعتها السالمة

  ؛للنقل الجوي
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لمطارات ونظم لتخطیط القتصادي ألغراض الدعم االى المحددة و  تحتاج إلى توقعاتالمنظمة  ولما كانت  
  ؛وألغراض الرصد والتخطیط في مجال حمایة البیئةالمالحة الجویة 

  :الجمعیة العمومیة فإن

المستقبل في  في تطوراتالتجاهات و باال التوقعات وتحدیث بإعداد ،االقتضاءحسب  ،المجلس أن یقومإلى  تطلب  - ١
المحلیة البیانات  ، إن أمكن،هذه التوقعات شملة، على أن تأو محدد ةعام التوقعاتالطیران المدني، سواء كانت هذه مجال 

وسعة المالحة الجویة  ، وأن یلبي الحاجة إلى البیانات في مجاالت السالمةللدول المتعاقدة هاوالعالمیة، وأن یتیح واإلقلیمیة
  ؛واألمن والبیئة والكفاءة ها واألمن والتسهیالت والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وحمایة البیئةونجاعت

إلى المجلس أن یضع مجموعة وحیدة من التوقعات الطویلة األجل للحركة الجویة، التي یمكن على أساسها  تطلب  -٢
غراض شتى منها تخطیط نظم المالحة الجویة وضع توقعات بمواصفات محددة أو بقدر أكبر من التفصیل وذلك خدمًة أل

  وتحلیل المسائل البیئیة؛

وتقییم اآلثار ، التوقعات الالزمة إلعداد واإلجراءاتالمجلس أن یعمل على وضع المنهجیات إلى  تطلب  -٣ ٢
 المنظمة احتیاجاتسیناریوهات للعمل لتلبیة  وٕاعداد، فعالیة التكلفةوتحلیل التكالیف والمنافع أو  ،االقتصادیة للتدابیر الجدیدة

وكذلك، إذا اقتضى تخطیط البیئة  هیئاتأو  ، حسب االقتضاء،وغیرها من النظمتخطیط المالحة الجویة ل اإلقلیمیةالمجموعات و 
  للمنظمة؛ األنشطة األخرى ،األمر

الجاریة لألغراض المحددة  التوقعاتعن أسالیب ٕاعداد مواد لجمع و الالزمة ترتیبات الالمجلس أن یضع إلى  تطلب  -٤ ٣
توقعاتها لها في  إرشاداتلتكون بمثابة  إلى آخرها على الدول المتعاقدة من آن عوز أن یو  ،أعاله ٣ ٢و ٢و ١  في الفقرتین
  و ؛وتحلیالتها االقتصادیةوتخطیطها 

إلى المجلس رصد التطورات وٕاجراء دراسات بشأن المسائل الرئیسیة ذات األهمیة العالمیة وتقاسم تحلیالته  تطلب  - ٥
  مع الدول والمنظمات الدولیة وقطاع الطیران.

 المرفق (د)
  التسهیالت

  أحكام التسهیالت إعداد وتنفیذ —القسم األول 
) من اتفاقیة ٢٤) و(٢٣) و(٢٢التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد ( للتركیز على ضعقد وُ "التسهیالت"  ـ الملحق التاسع لما كان

  ).٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠في المواد ( إلیهاالقانونیة المشار  بالشروطالالزمة للوفاء  اإلجراءاتتوحید لو شیكاغو، 
تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع أساسیا لتیسیر التصریح للطائرات وتخلیص الركاب  ولما كان

وأمتعتهم والبضائع والبرید ومواجهة التحدیات التي تطرحها مراقبة الحدود وٕاجراءات المطارات بغیة الحفاظ على كفاءة عملیات 
  النقل الجوي.

  عملیات الخلوص هذه. في واألمن أن تواصل الدول المتعاقدة تحقیق أكبر قدر من الكفاءة  حیويمن ال ولما كان
اتفاقیة حقوق األشخاص المعوقین وبروتوكولها االختیاري، التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في شهر ولما كانت 

  .٢٠٠٨مایو  ٣قد دخلت حیز النفاذ یوم  ٢٠٠٦دیسمبر 



 A-14 A38-WP/55 
  EC/5 
  Appendix 

 تخلیصب تعجلفي استحداث نظم  فاعلیتهاثبتت أصفات وثائق السفر المقروءة آلیا التي أعدتها المنظمة قد موا ولما كانت
  .وتعزیز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرةي المطارات فالدولیین وأفراد الطواقم  الركابإجراءات 
اآلخرین  نتفعینالمسافرین والمعلى  اتالمطار  بانيم الحركة في التي تسهلمجموعة من الالفتات القیاسیة  إعداد ولما كان

  .تهوفائد تهعلیاف أثبت  قد
  :الجمعیة العمومیة فإن
الدول المتعاقدة على ایالء عنایة خاصة لزیادة جهودها من أجل تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة الواردة  تحث  - ١

  في الملحق التاسع.
أن تولي، في تنفیذ األحكام ذات الصلة من الملحق التاسع، العنایة الواجبة للوثیقة  الدول المتعاقدة على تحثّ   - ٢

9984Doc   ي؛انتفاع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنقل الجو ، دلیل  
بحیث یفي بالمتطلبات المعاصرة للدول المتعاقدة  "التسهیالت  " ـ تحدیث الملحق التاسعیكفل المجلس أن  تطلب  -  ٣ ٢

والتطورات التكنولوجیة ذات الصلة بهذه المراقبة، وتیسیر الشحن، ، والبضائع والركاب، الحدودالمراقبة على  بإدارةفیما یتعلق 
وحمایة صحة الركاب والطواقم  والتصدي لألحداث الصحیة وغیرها من األحداث المعرقلة للطیران، والقّصر غیر المصحوبین

  وتیسیر السفر الجوي لألشخاص المعوقین.
طلب إلى المجلس أن یتأّكد من أّن المواد اإلرشادیة ذات الصلة مواكبة للتطورات ومستجیبة لمتطلبات الدول ت  - ٤

  المتعاقدة؛
  .ناألمـ والملحق السابع عشر  التسهیالت ـ بین أحكام الملحق التاسعوالتكامل المجلس أن یكفل التوافق تطلب   -٥ ٣
 بعنوان الصادرة Doc 9303 الوثیقة رقم فيالواردة  واإلرشاداتتحدیث المواصفات یكفل المجلس أن  إلى تطلب  -٤

 تخلیص التي تحّسناستكشاف الحلول التكنولوجیة  واصلوأن ی ،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، السفر المقروءة آلیاق وثائ
  .اإلجراءات

الدولیة  اإلشارات"بعنوان  الصادرة Doc 9636 رقم لوثیقةا یستكمل تحدیث واظب علىالمجلس أن ی إلى تطلب  -٦ ٥
  الدول المتعاقدة. احتیاجاتوتأمین وفائها ب من أجل ضمان"، البحریة وانئوالم اتالمطار  بانيألشخاص في ما إلرشاد

اإلجراءات الوطنیة والدولیة الهادفة إلى  ضمان  التعاون الدولي على حمایة أمن وسالمة جوازات السفر —القسم الثاني 
  أمن وسالمة التعرف على هویة المسافرین وعملیات مراقبة الحدود

  الدول تسلم بأهمیة التعرف على هویة المسافرین وٕادارة مراقبة الحدود في أمن وتسهیل الطیران؛ بما أنّ 
یربط بین  نهج أكثر شمولیة وتنسیقاً  الدول تسلم بأّن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر یتطلب توخي بما أنّ 

  العناصر الخمسة المترابطة التالیة في مجال تحدید هویة المسافرین وٕادارة مراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة:
  الوثائق األساسیة واألدوات والعملیات الالزمة لضمان الثبت الصحیح من الهویة؛  (أ)

لكترونیة، التي تستوفي مواصفات تصمیم وصنع وثائق سفر موحدة ومقروءة آلیا من قبیل جوازات السفر اإل  (ب)
  االیكاو؛

، المخّول لهملألشخاص العملیات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى   (ج)
  والضیاع؛وعملیات المراقبة لمنع السرقة والتالعب 

، بما في ذلك استخدام في الحدودوثائق السفر المقروءة آلیا القراءة الناجعة واآلمنة لنظم وأدوات للتفتیش من أجل   (د)
  ؛دلیل المفاتیح العامة لالیكاو
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وأصحابها توفر ربطا مناسب التوقیت ومضمونا وموثوقا لوثائق السفر المقروءة آلیا  تطبیقات قابلة للتشغیل البیني  (ه)
  ؛البیانات المتاحة وذات الصلة في سیاق عملیات التفتیشب

  لدول تحتاج إلى قدرات لتحدید هویة األشخاص، وأدوات وآلیات للتثّبت من هویة المسافرین؛ا بما أن
ولمراقبة الحدود وذلك إطارا لتحقیق أقصى المنافع لوثائق السفر الركاب توّفر تحدید هویة االیكاو لاستراتیجیة برنامج  بما أن
  لبرنامج؛، وباالستفادة من نجاح االجمع بین عناصر إدارة الهویةعبر 

دولة  وتهدف إلى إبالغاألساسیة التي تدل على هویة الشخص وجنسیته  الرئیسیةجواز السفر هو الوثیقة الرسمیة  بما أن
  .هالدولة التي أصدرت جواز إلى حامله أن یعود بوسع المقصد بأن   العبور أو
  السفر الدولي.جواز لها أهمیة فائقة في تشغیل نظام كل الثقة الدولیة في سالمة  وبما أن

أمن عملیة التعرف على المسافرین وعملیات مراقبة الحدود صحة وصالحیة وثائق السفر المقروءة آلیا تعتمد على ولما كان 
؛ المستندات المستخدمة للتحقق من هویة الشخص والتأكد نظام متین إلدارة الهویة وعلى سالمة عملیة إصدار جوازات السفر

  وتقییم حق طالب الجواز (مثال مستندات الهویة).مواطنیته أو جنسیته  من
بموجب "االستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرهاب" التي أصدرتها في  –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان

أن تزید من جهودها وتعاونها على جمیع المستویات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وٕاصدار وثائق الهویة  – ٨/٩/٢٠٠٦
  والسفر ولتحول دون تزویرها ومنع هذا التزویر.

ینص على أن تمنع الدول كافة تنقل  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨الذي اعتمده مجلس األمن باألمم المتحدة في  ١٣٧٣القرار وحیث أن 
ین أو المجموعات اإلرهابیة من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهویة ووثائق السفر، ومن خالل اإلرهابی

  تدابیر لمنع تزییف هذه الوثائق وتزویرها أو استخدامها بطرق احتیالیة.
ز والمكثَّف من المطلوب التعاون ولما كان  ؛تزویر وثائق الهویة ووثائق السفر مكافحة ومنعبین الدول على مستوى عال ل المعزَّ

تزویر وتزییف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزیفة، واستخدام جوازات  بما في ذلكفي جوازات السفر، 
هویات، واستخدام جوازات السفر المنتهیة مدة صالحیتها أو الملغاة، واستخدام جوازات الالسفر الصالحة من جانب منتحلي 

  .بشكل غیر مشروعالسفر التي تم الحصول علیها 
؛  استخدام جوازات ألّن الجریمة العالمیة أصبحت تحول تركیزها أكثر فأكثر من تزویر وثائق السفر إلى  تزویر وثائق الهویةونظرا 

  السفر المسروقة الفارغة من طرف األشخاص الذین یریدون الدخول إلى البلدان بهویات مزیفة.
االیكاو تقدم المساعدة للدول في جمیع المسائل ذات الصلة بجوازات السفر المقروءة آلیا التي تشمل تخطیط المشاریع وتنفیذها وبما أّن 

لزیادة أمن جوازات السفر المقروءة آلیا المعززة  وقد وضعت دلیل المفاتیح العامة لفحص وتدقیقوالتعلیم والتدریب وخدمات تقییم النظم، 
  ؛بما یعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عملیات مراقبة الحدودولوجیة (الجوازات االلكترونیة)، بالقیاسات البی

الدول المتعاقدة تطلب من برامج االیكاو المساعدة الفنیة والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزز برامجها في مجال  وحیث أنّ 
  التعرف على هویة المسافرین ومراقبة الحدود؛

  ة العمومیة:الجمعی فإن
الدول على العمل، من خالل برامجها في مجال وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحدیث هویة األفراد  تحث  - ١

بذاتهم وذلك بغیة تعظیم فوائد األمن والتسهیالت، بما في ذلك منع أفعال التدخل غیر المشروع وغیرها من التهدیدات المحدقة 
    بالطیران المدني؛

 من أجل وضع وتنفیذ نظام متنین في مجال إدارة الهویة ومن أجلأن تكثف جهودها الدول المتعاقدة على  تحث  -٢ ١
  جوازات السفر؛ عملیة إصدارالمحافظة على أمن وسالمة 
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وذلك  بشأن تحدید هویة الركابإلى المجلس أن یوّجه األمین العامة إلى تنفیذ استراتیجیة برنامج االیكاو  تطلب  - ٣
  اعدة الدول المتعاقدة على تحدید هویة األفراد بذاتهم، وتعزیز أمن وسالمة وثائق سفرها وعملیات مراقبة الحدود لدیها؛بغیة مس

وثائق سفرها وعملیات أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة الدول المتعاقدة على  تطلب إلى تحث   -٤ ٢
أن تساعد بعضها بعضا في هذه  علىولحمایة هذه الجوازات من الغش، و الصادرة عنها، جوازات السفر  مراقبة الحدود لدیها

  المسائل
الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آلیا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء تطلب إلى    -٥ ٣

  أن تبادر إلى إصدارها. Doc 9303األول من الوثیقة رقم 
  .٢٠١٥نوفمبر  ٢٤الدول المتعاقدة أن تكفل انتهاء صالحیة الجوازات غیر المقروءة آلیا قبل  تحث  -٦ ٤
الدول المتعاقدة التي تحتاج إلى المساعدة في تنفیذ معاییر ومواصفات وثائق السفر المقروءة آلیا على تحث   -٧ ٥

  االتصال باالیكاو دون تأخیر.
  مناسبة إلعداد اإلرشادات والمواصفات فیما یخص مستندات الهویة.إلى المجلس أن یتخذ التدابیر ال تطلب  - ٦
، وثائق السفر  9303Docتطلب إلى  المجلس أن یكفل أّن المواصفات والمواد اإلرشادیة الواردة في الوثیقة   - ٨

تهدف إلى   یة التيالتقدم التكنولوجي، وأن یواصل استكشاف الحلول التكنولوجالمقروءة آلیا، تظل مواكبة للتطورات في ضوء 
  تعزیز األمن وتسهیل عملیات مراقبة الحدود؛

، تعزیز على مزید تعزیز أن وسالمة وثائق السفر وعملیات مراقبة الحدودالعمل واصل أن یالمجلس إلى  تطلب   -٩ ٧
والتوصیات الدولیة ذات الصلة في الملحق التاسع، القواعد من خالل تنفیذ الغش في جوازات السفر،  مكافحةفعالیة عملیات 

الحفاظ على سالمة وأمن جوازات السفر  على ؛على بلوغ هذه األهداف لمساعدة الدول المتعاقدة اإلرشادیةالمواد وعلى وضع 
  عنها.  ووثائق السفر األخرى الصادرة

عدة على بناء القدرات في مجالي تحدید المجلس على استكشاف سبل تكثیف تزوید الدول المتعاقدة بالمسا تحث  -١٠
   هویة المسافرین ومراقبة الحدود، بما في ذلك قیام االیكاو بدور ریادي في المجتمع الدولي لتسهیل وتنسیق هذه المساعدة؛

الدول التي تصدر جوازات سفر الكترونیة على االنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو، وتحث كل  تحث  - ١١ ٨
  التي تستلم تلك الجوازات أن تتحقق من التوقیعات الرقمیة الخاصة بتلك الجوازات. الدول

الدول المتعاقدة التي ال تقدم بشكل منتظم وموقوت بیانات عن جوازات السفر الضائعة أو المسروقة إلى  تحث  - ١٢ ٩
  أو المسروقة، على القیام بتقدیم تلك البیانات.االنتربول إلیداعها في قاعدة البیانات المؤتمتة للبحث عن وثائق السفر الضائعة 

  التسهیالت على مسائلالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات — لثاثالقسم ال
  .عملیات تخلیص اإلجراءاتمستمرة لتحسین فعالیة وكفاءة  إجراءاتالدول المتعاقدة تقضي بأن تتخذ حاجة ال كانت الم

  التحسینات الالزمة. إلدخاللجان وطنیة للتسهیالت وتشغیلها بفعالیة یمثل وسیلة ناجحة  إنشاء ولما كان
التسهیالت بین الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنیة والدولیة التي تهمها شؤون  على مسائلالتعاون  ولما كان

  .ینالتسهیالت قد عاد بالنفع على جمیع المعنی
أصبح حیویا بعد تعدد النظم غیر الموحدة لتبادل المعلومات عن الركاب مما أثر سلبیا على جدوى هذا التعاون قد  وحیث أن

  صناعة النقل الجوي.
  الجمعیة العمومیة: فإن
تعتمد سیاسات للتعاون أن تستعین بها، وأن وطنیة للتسهیالت و  الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجانا تحث  - ١

  الدول المجاورة. مع اإلقلیمي
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المجلس أن یضع، تكملًة ألحكام الملحق التاسع، المواد اإلرشادیة ذات الصلة بإنشاء برامج و/أو تطلب إلى   -٢
  لجان تسهیالت وطنیة، حسب االقتضاء؛

الدولیة الحكومیة  لمنظماتل اإلقلیمیة شبهو  اإلقلیمیةالدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهیالت تحث   -٣ ٢
  .المعنیة بالطیران األخرى

التدابیر الضروریة من خالل لجان التسهیالت الوطنیة أو بالوسائل  جمیعالدول المتعاقدة على أن تتخذ  تحث  -٤ ٣
  یلي: المالئمة األخرى للقیام بما

  :یلي إلى ماللحاجة  ، كل في حكومتها،المختصة جمیع الهیئاتاسترعاء اهتمام المواظبة على   أ)
  مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده. متوافقةالوطنیة  والممارساتالقواعد جعل   )١
  الحلول المناسبة للمشاكل الیومیة في مجال التسهیالت. إیجاد  )٢

  .الضروریة المتابعة إلى تنفیذ إجراءاتالمبادرة   ب)
دراسة مشاكل  الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهیالت الوطنیة أو لجان التسهیالت األخرى على تحث  -٥ ٤

صالت بمعها  ترتبطالدول المتعاقدة األخرى التي إلیها التسهیالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت 
  جویة.

الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فیما بینها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال  تحث  -٦ ٥
  لتلك المشاكل. موحدحل إلى أن تلك المشاورات قد تؤدي  تبینكلما التسهیالت، 

على أن یواصلوا التعاون على نحو مكثف مع حكوماتهم  مشغلیها الجویینالدول المتعاقدة على أن تشجع  تحث  -٧ ٦
  :یلي ما بشأن

  تحدید مشاكل التسهیالت وحلها.  أ)
التي تهدد المصـالح  األخطارغیر القانونیة وغیرها من  الهجرةمنع وضع ترتیبات تعاونیة لمنع تهریب المخدرات و   ب)

  الوطنیة.
الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلین الدولیین واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن في النظم  تحث  -٨ ٧

  االلكترونیة لتبادل البیانات، وذلك لتحقیق مستویات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولیة.
اصة بتبادل البیانات االلكترونیة، أن اشتراطاتها فیما أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الختحث الدول المتعاقدة   -٩ ٨

  .یتصل بالبیانات عن الركاب تتماشى مع المعاییر الدولیة التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لهذا الغرض
الممكنة الجهود  جمیعبالتعاون مع المنظمات الدولیة المهتمة  على أن یبذلوا الدول والمشغلین الجویین تحث  - ١٠ ٩
  .إجراءاتها، وأن یضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولیةتخلیص الجویة و البضائع عملیات مناولة  تعجیلل

  (د)(ه)المرفق 
  فرض الضرائب

لما كان فرض الضرائب دورا رئیسیا في توسیع نطاق التجارة والسفر الدولیین، و  ؤديالنقل الجوي الدولي ی لما كان  
النقل الجوي  شركات إیراداتعلى و  الفنیة االستهالكیة التي یستعملها النقل الجوي الدولي واإلمداداتالطائرات والوقود على 

وعلى مبیعات وخدمات  الدولي والطائرات وغیرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغیل الطائرات في النقل الجوي الدولي
  ؛النقل الجوي الدولي، له تأثیر اقتصادي وتنافسي ضار على عملیات الطیران
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 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي Doc 8632المضمنة في الوثیقة  سیاسات االیكاولما كانت و   
تمیز من ناحیة المفهوم بین الرسم والضریبة باعتبار أن "الرسم هو جبایة تهدف على وجه التحدید إلى استرداد نفقات تقدیم 

طیران المدني، بینما الضریبة هي جبایة لتحصیل إیرادات للحكومات الوطنیة أو المحلیة، وهي التجهیزات والخدمات إلى ال
  ؛عموما ال تسري على الطیران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة"

على نحو متزاید على بعض جوانب  جبایاتمن دواعي القلق البالغ قیام بعض الدول المتعاقدة بفرض  ولما كان  
ضرائب على الرسوم على أنها  ذهه بعضیمكن تصنیف حیث فرض الرسوم على الحركة الجویة، انتشار نقل الجوي الدولي، و ال

  ؛النقل الجوي الدوليوخدمات مبیعات 

 ١٨- ٣٧ في قرار الجمعیة العمومیة قد عولجترات ـمسألة الجبایات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائ ولما كانت  
األحكام العامة والضجیج ونوعیة  – موحد بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة في مجال حمایة البیئةالیان "الب ...-٣٨

  ؛"الهواء المحلي

بالطابع  التسلیمستهدف یو شیكاغو ) من اتفاقیة ٢٤ل المادة (كمّ ی Doc 8632 ةـالوارد في الوثیق القرار ولما كان  
  ؛بعض جوانب عملیات النقل الجوي الدولي من الضرائبإلى إعفاء الفرید للطیران المدني الدولي وبالحاجة 

  الجمعیة العمومیة: فإن

الصادرة  Doc 8632 رد في الوثیقةو الدول المتعاقدة على أن تطبق القرار الصادر عن المجلس حسبما  تحث  - ١
 تمییزیةوذلك بغیة الحیلولة دون فرض ضرائب ، دوليال سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانب

  و؛ على الطیران الدولي

   الدول المتعاقدة على تحاشي االزدواج الضریبي في مجال النقل الجوي؛تحث   -٢

وتأمین استجابتها  Doc 8632والمشورة الواردة في الوثیقة  اإلرشاداتالمجلس أن یكفل تحدیث إلى  تطلب  -٣ ٢
  .وأن یواصل تعزیز تطبیقها بمزید من الصرامة، الدول المتعاقدة الحتیاجات

  )ه()و(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجویة

  سیاسة فرض الرسوم —القسم األول 

سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال "  Doc 8632المضمنة في الوثیقة سیاسات االیكاو  لما كانت  
 إلىتمیز من ناحیة المفهوم بین الرسم والضریبة باعتبار أن "الرسم هو جبایة تهدف على وجه التحدید " النقل الجوي الدولي

الوطنیة أو  اتللحكوم إیراداتبینما الضریبة هي جبایة لتحصیل  ،المدني إلى الطیرانوالخدمات  التجهیزاتنفقات تقدیم  استرداد
  ؛ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة "تسري على الطیران المدني ال وهي عموما المحلیة، 
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 والخیارات القائمة على آلیات السوق قد عولجتمسألة الجبایات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت  
المستمرة في مجال حمایة  بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو  "  ...-٣٨ ١٨-٣٧ في قرار الجمعیة العمومیة على حدة 

قرار  )، وفيأثر الطیران على نوعیة الهواء المحلي—)المرفق (ح(األحكام العامة والضجیج ونوعیة الهواء المحلي  –البیئة 
تغیر  –بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة "  ...- ٣٨ ١٩- ٣٧ الجمعیة العمومیة 

  ؛"المناخ
رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة  فرضأساس  شیكاغو قد حددت) من اتفاقیة ١٥المادة ( كانتولما   

  ؛عنهاواإلعالن 
المبادئ التي یمكن إلى الدول المتعاقـدة  إلرشادالجمعیة العمومیة قد كلفت المجلس بصیاغة توصیات  ولما كانت  

السترداد تكالیف  رسوماعلى أساسها أن یفرضوا لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجویة للطیران المدني الدولي 
  ؛اإلیراداتتحصیل تلك ل إتباعهااألسالیب التي یمكن الى ، و منهاأخرى  إیراداتتقدیمها وتحصیل 

تطویر هیاكل النقل الجوي األساسیة والخطة العالمیة بشأن حزم التحسینات في منظومة الطیران یتطلب  ولما كان  
  حشد األموال والتمویل لتنفیذهما؛

خدمات و سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات  " بعنوانالصادرة  Doc 9082المجلس قد اعتمد الوثیقة  ولما كان  
  ؛ونشرهاحسب االقتضاء "  المالحة الجویة

  الجمعیة العمومیة: فإن

  ؛شیكاغو ) من اتفاقیة١٥( الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة تحث  -١
في  تشارك المطارات وخدمات المالحة الجویة التي تقدمها أو خدمات الدول المتعاقدة، عند استرداد تكالیف تحث  - ٢

 Doc 9082الوثیقة  فيشیكاغو و ) من اتفاقیة ١٥( المبادئ الواردة في المادة إتباعالمدني الدولي، على  إلى الطیرانتقدیمها 
لتشغیل التنظیمي  الهیكلبغض النظر عن  ،سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویةبعنوان الصادرة 
  ؛الجویة المطارات والمالحة خدمات

ة التكالیف المرتبطة ـتغطیلام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجویة أن تكفل استخد علىالدول المتعاقدة  تحث  - ٣
  ؛طیران المدنيال إلى بتقدیم التجهیزات والخدمات

 نشر أي رسوم تفرضهاشیكاغو على ) من اتفاقیة ١٥( دها وفقا للمادةو الدول المتعاقدة على بذل قصارى جه تحث  - ٤
على و ، طائرات أي دولة متعاقدة أخرىإلى  المطاراتخدمات التجهیزات المالحیة و  لقاء تقدیم بفرضهامتعاقدة أو تسمح الدولة ال

  ؛بهذه الرسوم لمنظمةا إبالغ
، كما مع المنتفعینالدول المتعاقدة على اعتماد مبادئ عدم التمییز، وتناسب التكالیف، والشفافیة والتشاور  تشجع  - ٥

لوائحها أو سیاساتها الوطنیة وكذا في اتفاقات الخدمات الجویة، لضمان ، في تشریعاتها أو Doc 9082تنص على ذلك الوثیقة 
  ؛االمتثال من جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة

 والمهام الدول المتعاقدة على التحقق من تنفیذ سیاسات االیكاو الحالیة فیما یخص استرداد تكالیف التدابیر تشجع  - ٦
األمنیة معقولة وفعالة من  تصبح رسوم االنتفاعب مقدمي خدمات المالحة الجویة وذلك كي األمنیة في المطارات ومن جان

  حیث التكلفة وتعزز التنسیق على المستوى العالمي؛ 
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وتمویل منظومة  ووظائف األشراف المناسبة عن تمویل هیاكل النقل الجوي إرشاداتإلى المجلس أن یضع  تطلب  - ٧
وحدات حزم التحسینات في منظومة في هو مبّین كما م التحسینات التشغیلیة عالنقل الجوي، بما في ذلك وضع آلیات لد

  ؛الطیران
وغیرهــا  Doc 9082 الوثیقـة الـواردة فـيسیاسـاته وٕارشـاداته المتصـلة بالتمویـل و  یكفـل تحـدیثالمجلـس أن إلـى  تطلـب  -٨ ٦

  .الدول المتعاقدةوتأمین استجابتها الحتیاجات  من الوثائق

  واإلدارةاالقتصاد  —القسم الثاني 

  ؛الجویةأحجام الحركة  ازدیادالمالحة الجویة تتزاید مع و التكالیف العالمیة لتقدیم خدمات المطارات  تنلما كا
وفعالیتها  الجویة المالحةو خدمات المطارات كفاءة ى تحسین ـعل امتزاید اتركیز  صبدة تقالدول المتعا ولما كانت  

  ؛من حیث التكلفة
من جهة التوازن بین المصالح المالیة لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجویة  إقامةمن الضروري  ولما كان  

التعاون بین مقدمي والمصالح المالیة للناقلین الجویین والمنتفعین اآلخرین من جهة أخرى، وینبغي االستناد في ذلك إلى تشجیع 
  ؛الخدمات والمنتفعین بها

تشجیع االسترداد المنصف إلى الرامیة  واإلرشاداتتقدیم المشورة إلى المنظمة  دعتالدول المتعاقدة قد  ولما كانت  
  ؛لتكالیف خدمات المطارات والمالحة الجویة

إلى هیئات تجاریة المالحة الجویة و خدمات المطارات تشغیل  أصبحت تكثر من إسنادالدول المتعاقدة  ولما كانت  
ومخصخصة قد تكون أقل إدراكا ووعیا بالتزامات الدول بموجب اتفاقیة شیكاغو ومالحقها وسیاسات وٕارشادات االیكاو في المجال 

ن ) م٢٨(  بموجب المادة الدول للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهااالقتصادي، وتستخدم تجهیزات وخدمات متعددة الجنسیات 
  ؛شیكاغو اتفاقیة

المجلس قد اعتمد إرشادات مؤقتة في مجال السیاسة العامة بشأن توزیع تكالیف النظام العالمي للمالحة ولما كان   
  ؛باألقمار الصناعیة لضمان معاملة منصفة لكل المستخدمین

  الجمعیة العمومیة: فإن
) من ٢٨مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة (الهي وحدها  بأنهاالدول المتعاقدة  تذكر  - ١

المطارات  تشغل خدماتبصرف النظر عن الهیئة أو الهیئات التي  اتفاقیة شیكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجویة،
  ؛والمالحة الجویة المعنیة

لتشغیل المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة، الدول المتعاقدة على النظر في إنشاء كیانات مستقلة  تشجع  - ٢
  مع مراعاة االستدامة االقتصادیة ومصالح المستخدمین واألطراف المعنیة األخرى؛ 

   أداء خدمات المالحة الجویة من خالل اإلدارة الجیدة؛ االرتقاء بالنوعیة فيالدول المتعاقدة على  تحث  ٣
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وخدمات المالحة الجویة المتعددة  جهیزاتالفعال من أجل استرداد تكالیف تالدول المتعاقدة على التعاون  تحث  -٢٤
وأن تنظر في إمكانیة استخدام اإلرشادات المؤقتة في مجال السیاسة العامة التي وضعها المجلس بشأن توزیع  الجنسیات

  ؛تكالیف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة
أن یواصل إعداد سیاسات وٕارشادات االیكاو بما یسهم في زیادة الكفاءة والجدوى االقتصادیة المجلس  إلى تطلب  -٣٥

سیما إرساء األساس السلیم للتعاون بین مقدمي الخدمات والمنتفعین   ، والالمالحة الجویةو المطارات  في تقدیم وتشغیل خدمات
  ؛بها
مجال السیاسة العامة بشأن توزیع تكالیف النظام  أن یواصل تنقیح إرشادات االیكاو في المجلس إلى تطلب  -٤٦

العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة وتنسیق الجوانب الفنیة والقانونیة واالقتصادیة بما في ذلك تبادل التشغیل المشترك الفعال 
  ؛من حیث التكلفة

بشأن رسوم االنتفاع، بما في ذلك تقدیم المشورة التنظیمیة  أن یرّوج لسیاسات وٕارشادات االیكاو المجلس إلى تطلب  -٥٧
  ؛واإلداریة، بما یزید الوعي والدرایة بها لدى الدول والهیئات التجاریة والمخصخصة التي تقدم خدمات المطارات والمالحة الجویة

قدم أن یلجویة، و الوضع االقتصادي لخدمات المطارات والمالحة ا دراسة یواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  -٦٨
  ؛الدول المتعاقدة على فترات مالئمةإلى تقاریر عنه 

 تقدیم البیانات المالیة المتعلقة بخدماتما یمكنها لدها وبأسرع و أن تبذل قصارى جهعلى الدول المتعاقدة  تحث  -٧٩
  تلك التقاریر. وٕاعدادتلك المشورة  إسداءالمطارات والمالحة الجویة التابعة لها لكي یتمكن المجلس من 

  (و)(ز) المرفق
  اقتصادیات الناقلین الجویین

یبدون اهتماما والمصالح السیاحیة ومصالح الطیران والمصالح التجاریة ومنظماتها الدولیة  المنتفعون لما كان  
  ؛اإلیراداتمستوى تكالیف تشغیل الناقلین الدولیین وعائداتهم المالئمة من متزایدا ب

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعیـة التي تقوم  ولما كانت  
لتقاسم  إنصافانظام أكثر  إلىوأفضت  الحیادوهي الدراسات التي شجعت على  ،النقل الجوي الدولي إیراداتبها االیكاو لتكالیف 

  ؛اإلیرادات
تكالیفهم وبیاناتهم التشغیلیة التي تساعد على تقییم الناقلین الجویین و  راداتإیمعرفة  إلىاالیكاو تحتاج  ولما كانت  

  ؛والدراسات االستثماریة وألغراض أخرى ةالبیئیفعالیة التدابیر المقترحة لتنفیذ أهداف االیكاو االستراتیجیة ولتخطیط المسائل 

  الجمعیة العمومیة: فإن

في مستوى  اإلقلیمیةدراسة عن االختالفات  ةدوریبصفة  المجلس أن یكلف األمین العام بأن یصدر إلى تطلب  - ١
 على مستویات المستلزماتوأسعار أن یحلل في هذه الدراسة تأثیر اختالف العملیات التكالیف التشغیلیة للنقل الجوي الدولي، و 

  ؛النقل الجويعلى تعریفات و  التكالیف



 A-22 A38-WP/55 
  EC/5 
  Appendix 

من الناقلین الجویین الدولیین  بأسرع ما یمكندها للحصول و عاقدة على أن تبذل قصارى جهالدول المت تحثو   - ٢
  االیكاو.  تطلبهاالتي خرى األبیانات الو  واإلیراداتف یلالها على بیانات التك التابعین

  (ز)(ح) المرفق
  البرید الجوي

  ؛االیكاو في مجال البرید الجوي العالميالجمعیة العمومیة قد أعطت توجیهات ساریة بخصوص نشاط  لما كانت  

  الجمعیة العمومیة: فإن

سیاسات في مجال  صیغتالطیران المدني الدولي كلما  تراعي األثر الذي یقع علىالدول المتعاقدة على أن  تحث  -١
  ؛العالمي يتحاد البریدالسیما في اجتماعات ا البرید الجوي الدولي، وال

وعلى النحو المنصوص علیه في ترتیبات  ه،العالمي بناء على طلب يتحاد البریدالد ایزوّ األمین العام بأن  تكلف  - ٢
  .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعیالتعاون ذات الصلة بین االتحاد البریدي العالمي واالیكاو 

  —انتهى  —
  


