
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

A38-WP/56 
EC/6 
31/7/13 
Revision No.1 
29/8/13 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة – التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :٤١البند رقم 

  نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي
  )مجلس االیكاومن (ورقة مقدمة 

  الموجز التنفیذي

تفاصـــیل وتعـــرض أیضـــا  .)ATConf/6ؤتمر العـــالمي الســـادس للنقـــل الجـــوي (تقـــدم ورقـــة العمـــل هـــذه تقریـــرا عـــن نتـــائج المـــ
  في المستقبل .المنظمة  بها أن تقوموتقدم أیضا خطة مقترحة إلجراءات المتابعة كأعمال ینبغي  لمؤتمرتوصیات ا
  القیام بما یلي: من الجمعیة العمومیةى : ُیرجاإلجراء
 في المرفقین (أ) و(ب)؛ ةمبینوال صیغة التي أقّرها المجلسبالالمؤتمر التي اعتمدها توصیات ال تأیید     )أ 
 ؛المرفق (ج)مبینة في الالمقترحة خطة إجراءات المتابعة تأیید   )ب 
  الصادر عن الجمعیة العمومیة. ٢٠-٣٧النظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدیث القرار   )ج 

األهداف 
 :االستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي –(ج)  ستراتیجياالهدف الترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

- ٢٠١٤الموارد في میزانیة البرنامج العادي لفترة توافر األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنا بتُنفذ س
   و/أو من مساهمات خارج المیزانیة. ٢٠١٦

  یكاو المستمرة في مجال النقل الجويبیان موحد بسیاسات اال  A38-WP/55  المراجع:
Doc 10009  تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (ATCon/6) 
Doc 10008  تقریر اللجنة االقتصادیة للدوة السابعة والثالثین من الجمعیة العمومیة  

Doc 9958   ٨/١٠/٢٠١٠القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة  (في(  
Doc 9587  رشادیة بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدوليسیاسات ومواد إ 
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  المقدمة - ١

إلى  ١٨في الفترة من ل یامونترانعقد المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي في المقر الرئیسي ب ١- ١
دولیة.  منظمة ٣٩و دولة عضواً  ١٣١والمراقبین من  شخص من المندوبین ١٠٠٠، حیث حضره أكثر من ٢٢/٣/٢٠١٣

وهو متاح على الموقع  "المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويتقریر " بعنوان  Doc 1009وصدر تقریر المؤتمر بوصفه الوثیقة 
  .http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Pages/WorkingPapers.aspxالتالي: 

 نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي - ٢

استعراض شامل  – ١رئیسین من جدول األعمال وهما البند رقم البندین لاهتماما كبیرا لالمؤتمر أولى  ١- ٢
مات . وفیما یلي ملخص عن السالصلة يبحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذ  – ٢، والبند رقم لالتجاهات والتطورات

 .تي أصدرهاوأهم التوصیات ال ذا المؤتمرخالل ه اتمناقشللالبارزة 

 التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة – ١-١البند  ٢- ٢
، ATConf/5(بأهم التطورات واألعمال التي أنجزتها االیكاو منذ انعقاد المؤتمر األخیر  أحاط المؤتمر علماً  ١- ٢- ٢

في تعزیز التنمیة المستدامة للنقل الجوي الدولي وتیسیر عملیة االیكاو الدور الهام الذي تقوم به بٕاذ سلم المؤتمر و . )٢٠٠٣
لمنظمة في االضطالع المساعدة داریة وسیاساتها یكاو اإلأوصى  بإنشاء صندوق طوعي مخصص وفقا لقواعد االفقد تحریر، ال

ما یجري في صناعة الطیران مواصلة رصد باالیكاو لجوي. وأوصى المؤتمر أیضا وتعزیز أعمالها في مجال النقل ابمهامها 
مواكبة و  في مجال السیاسة العامةا إرشاداتهتحدیث الجهات المعنیة ومواصلة جمیع من تطورات وتوطید أواصر التعاون مع 

 الدول واحتیاجاتها.  في تغیراتال

  ینجم عنها تأثیر اقتصادي قدعمال االیكاو ألمجاالت أخرى  -  ٢- ١البند رقم  ٣- ٢
بیر اسیاسات استرداد تكالیف التدوالمتعلقة ببأعمال االیكاو في مجال أمن الطیران  أخذ المؤتمر علماً  ١- ٣- ٢

ل مراقبة بالمعلومات عن تحلیل التكالیف والفوائد لنظام التعاون في مجا أیضاً علما والوظائف األمنیة داخل المطارات. وأخذ 
االیكاو تشجیع الدول على مراعاة سیاسات بصى و قلیمي الذي اعتمدته بعض دول أمریكا الالتینیة. وأإلالسالمة على المستوى ا

  قلیمي بشأن السالمة.ن وزیادة المشاركة في التعاون اإلبشأن رسوم أمن الطیراها رشاداتوإ 

   دخول األسواق – ١- ٢البند رقم  ٤- ٢
طریقة ة. وركزت المناقشة في هذا الشأن على فوائد جمّ  لهسواق أن تحریر دخول األعلى المؤتمر  اتفق ١- ٤- ٢

دخول األسواق بالسرعة والطریقة المناسبتین ل تحریر واصأن تینبغي للدول في حین . و دخول األسواقتحریر عملیة  وسرعة
أوصى و عمال. األ لمواكبة العولمة في وسطهناك تأیید قوي لضرورة تحدیث اإلطار العام التنظیمي كان حتیاجاتها وظروفها، ال

اتفاق دولي قد إعداد في  تفكیرتحریر النقل الجوي، بما في ذلك الفي مجال جل رؤیة طویلة األاالیكاو ببلورة واعتماد المؤتمر 
آخذة في  معنیةمع جمیع الجهات ال العملسواق. وفي هذا الصدد، ینبغي لالیكاو إلى األیمّكن الدول من تحریر الدخول 

مع الخبراء والدول وصناعة الطیران االستشارة ، و معمول بهاالالتحریر ت السابقة التي تشمل اتفاقات نجازااالعتبار التجارب واإل
 لى ذلك.إوالمنظمات والجهات المعنیة، كلما دعت الضرورة 

وما  الدولي،على المستوى بمساهمة الشحن الجوي في االقتصاد والتجارة  النطاق واسع اعترافهناك كان و  ٢- ٤- ٢
بدور قیادي في االیكاو  قوم، أوصى المؤتمر بأن ترتحریعملیة المیزة. وللمساعدة على تعزیز من خصائص متتسم به عملیاته 
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ن الدول في السابق ووجهات نظرها بشأما قامت به ة ا، مع مراعخدمات الشحن الجويیركز تحدیدا على یاغة اتفاق دولي ص
 المعنیة.تشاور مع جمیع الجهات بال، و معمول بها حالیاالترتیبات ال

اآلراء  علما بمختلفالمؤتمر ط اروضة على الطیران لیًال، أحفتخصیص الخانات الزمنیة والقیود المبالنسبة لو  ٣- ٤- ٢
السیاسة العامة.  في مجالاالیكاو  صادرة عن رشاداتذلك من إة في تناول هذه المسائل وما یتصل ببعن الممارسات المتبشأ
للطلب بار الواجب ن تولي الدول االعتبأوصى أ د، فقالحركة الجویة تطورطالما تر المؤتمر بأن هذه المسائل ستستم سلموٕاذ 

على وتعمل تتبع سیاسات االیكاو ذات الصلة أن األساسیة، و البنى جل الطویل فیما یخص التخطیط لتطویر األ فيعلى السعة 
 التشاور.عبر قنوات خرى والتغلب على الصعوبات الدول األشواغل  تبدید

مؤتمر  تنظیمیضا بأن تواصل االیكاو مساعدة الدول على تحریر النقل الجوي، بما في ذلك المؤتمر أوأوصى  ٤- ٤- ٢
لقضایا الناشئة باة متعلقرشادات البوضع اإلكلما لزم األمر كاو أن تقوم . وینبغي لالیاالیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة

 .لعمامثل طیران األ على المستوى العالميهمیة ذات األ

    ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم — ٢- ٢البند رقم  ٥- ٢

 الهیكلتعدیل والسیطرة علیهم وضرورة  تحریر ملكیة الناقلین الجویینواسع بمنافع  هناك اعترافكان  ١- ٥- ٢
المساعدة في  قوم بدور قیاديأنه ینبغي لالیكاو أن تبالمؤتمر  تیاجات القرن الحادي والعشرین. وأقرالتنظیمي الحالي لتلبیة اح

من، ومصالح جمیع ر ألهمیة تحقیق السالمة واألتعزیز عملیة التحریر في هذا الصدد، مع الحرص على إیالء االعتبا على
 باشروصى المؤتمر أن ت. وبناء علیه، أالتعدیلنحو تدریجیة  اتوضرورة اتباع خطو ، قوى العاملةال الجهات المعنیة بما في ذلك

او أن تشرك ة علیهم. وینبغي لالیكر ن الدول من تحریر ملكیة الناقلین لدیها والسیطاتفاق دولي یمكّ داد إعالعمل بشأن االیكاو 
الدول  عملیضا بأن توالمنظمات المعنیة. وأوصى المؤتمر أالخبراء والدول  تستشیرأن طراف المعنیة و في هذا العمل جمیع األ

  ة.مختلف التدابیر القائمباستخدام حتیاجاتها وظروفها وفقا ال مجالعملیة التحریر في هذا العلى مواصلة  في الوقت ذات

  حمایة المستهلك — ٣- ٢البند رقم  ٦- ٢

یمكن االستفادة من ه نألمستهلكي خدمات النقل الجوي واتفق على  یةأعرب المؤتمر عن ضرورة توفیر الحما ١- ٦- ٢
وضع مجموعة على جل القصیر، مل االیكاو، في األالمؤتمر بأن تعوصى وأ .جراءات التنظیمیة للدولاإل فيوالتوافق  التقارب

النقل الجوي والدول والهیئات  ، بمساعدة الخبراء من فریق تنظیمینحمایة المستهلكلوى ترفیعة المسو لزامیة غیر إادئ رئیسیة بم
مع الدول  نتعاو أن تحمایة المستهلكین و مجال التطورات في  رصداالیكاو  ن تواصلیضا بأاإلقلیمیة. وأوصى المؤتمر أ

ضرورة تنسیق على المؤتمر في هذا الصدد  اتفق. و منظمة السیاحة العالمیةمثل الجهات وصناعة الطیران وغیر ذلك من 
   .القواعداختالف الجهود و  زدواجیةال تفادیاً  منظمة السیاحة العالمیةج بین المنظمات المعنیة مثل و الُنه

  المنافسة العادلة — ٤- ٢البند رقم  ٧- ٢

تمر علما بأهم التطورات والمشاكل المختلفة التي تواجهها الدول في سیاق المنافسة العادلة. وبالرغم أخذ المؤ  ١- ٧- ٢
على أن  النطاق واسعهناك اتفاق كان ، بهذا الموضوع المتبعة لمعالجة القضایا ذات الصلة الُنهوج حولمن تباین اآلراء 

النقل الجوي الدولي وأن الدول ینبغي أن تولي االهتمام الواجب ة مبدأ عام وهام فیما یخص تسخیر خدمات لالمنافسة العاد
راء بشأن توصیة االیكاو اآل في تم التوصل إلى توافق ،رئیسالاستشاري خاص أنشأه یق وبمساعدة فر الدول األخرى. شواغل ل
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ج التنظیمیة المتوافقة وٕاعداد و التعاون والحوار وتبادل المعلومات بین الدول من أجل تعزیز النهُ  لتشجیع دوات بإعداد بعض األ
وینبغي لالیكاو أن تواصل قلیمیة. ت التي تتبعها الدول والهیئات اإلالمتعلقة بالمنافسة والممارسالسیاسات من اوافیة مجموعة 

    بتحدیث سیاساتها وٕارشاداتها بشأن المنافسة العادلة. الضرورة عندتقوم أن أیضا رصد التطورات و 

  لضماناتا — ٥- ٢البند رقم  ٨- ٢
ربعة مجاالت تتعلق بالضمانات فیما یخص تحریر النقل الجوي الدولي، وهي أ) المشاركة نظر المؤتمر في أ ١- ٨- ٢

 لتنمیةاألساسیة طرق ال طخطوضع والمساعدات الحكومیة؛ ج)  عاناتالخدمات واإلضمان ب) المستدامة والفعالة للدول؛ 
فقد أوصى الضمانات،  توفیربضرورة من المؤتمر قرارا ات االنفرادیة. وإ االمتناع عن اإلجراءد) ؛ السیاحةالخدمات الجویة و 

  للتغیرات. ةستجابااللتطورات و ا ةمواكبل والمواظبة على تحدیثهاالضمانات رشادات االیكاو بشأن الدول على استخدام إ بتشجیع

  الضرائب والجبایات األخرى على النقل الجوي الدولي — ٦- ٢ البند رقم ٩- ٢
على  یكون له تأثیر اقتصادي سلبين النقل الجوي قد الضرائب والواجبات بشأ تكثیف نأعل ر المؤتم اتفق ١- ٩- ٢

فقد أوصى  ساریة تظلرائب ضن الكد المؤتمر أن سیاسات االیكاو بشأالتنمیة المستدامة للنقل الجوي وعلى المستهلك. وٕاذ یؤ 
بشأن رشادات التحلیالت واإللتزوید الدول ببصناعة الطیران مع الجهات المعنیة  عملوتبعزم أكبر سیاساتها االیكاو بأن تطّبق 

اتفاق  إلىالضرائب وضعتها االیكاو تتعلق بمادة ثنائیة نموذجیة  على النقل الجوي. وسیتم إضافةر الضرائب والجبایات تأثی
  خدمات الجویة.كاو النموذجي للاالی

    ةاقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجوی — ٧- ٢ البند رقم ١٠- ٢
ر النقل بین تحریعالقة تمویل، والوما یتطلبه ذلك من النقل الجوي شبكة بضرورة تحدیث  تمر علماً أخذ المؤ  ١-١٠- ٢

سواء تعلق وصالحة  تزال مهمة الت االیكاو وٕارشاداتها الحالیة سیاسان أذ سلم المؤتمر بوإ ساسیة. الجوي وتطویر الهیاكل األ
فقد ، المراقبة التنظیمیةمهام كل النقل الجوي و تمویل هیاأو ب لمالحة الجویةرسوم واقتصادیات المطارات وخدمات امر باأل
وفیما یخص . هانمالستفادة وتشجیعها على ا بها ذكاء وعي الدولبمواصلة تحدیث سیاساتها وٕارشاداتها، وإ االیكاو وصى أ

رشادات المتعلقة بتمویل وضع اإللشاء فریق عمل متعدد التخصصات نتحدیات الناشئة، تم االتفاق على إضرورة التصدي لل
مختلف  على النحو المبین فيوذلك لتحسینات التشغیلیة، ل الالزمةلیات اآلالطیران، بما في ذلك  وشبكةالنقل الجوي  هیاكل

  .حزم التحسینات في منظومة الطیران عناصر

  تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها — ٨- ٢البند رقم  ١١- ٢
على  اتفقفي مجال النقل الجوي، و  ااداتهشر تنفیذ سیاسات االیكاو وإ  المحققة في األشواطب أخذ المؤتمر علماً  ١-١١- ٢

اتفاقات الخدمات  ٕالىوطنیة و تنظیمیة السیاساتها ولوائحها ال إلىسیاسات االیكاو العامة  ضافةول على إجیع الدشأنه ینبغي ت
ها الریادي من أجل ن تواصل القیام بدور أباالیكاو أوصى المؤتمر رشاداتها، النظر إلى أهمیة سیاسات االیكاو وإ ب. و الجویة

فائدة تقییم ال، بما في ذلك من أشواط سیاساتها ما قطعتهخرى لتعزیز التفكیر في إیجاد سبل أو العامة رشاداتها تعزیز وتحدیث إ
  .لجوين التنمیة المستدامة للنقل اتفاقیة الطیران المدني الدولي بشأمن استحداث ملحق باالممكن تحقیقها 

 ة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويمتابعأعمال  - ٣

سیاسات وٕاجراءات الدول من شأنها توجیه شاملة من االستنتاجات والتوصیات و كبیرة  ةاعتمد المؤتمر مجموع ١- ٣
مدني؛ ب) الطیران الشبكة من  إبراز النقل الجوي كجزء ال یتجزأ نجازات الهامة ما یلي: أ). وتشمل اإلوالمنظمة في المستقبل
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؛ د) طار التنظیمي العالمياإل لتحدیثفتح آفاق جدیدة ر االیكاو الریادي؛ ج) هدف تحریر النقل الجوي ودو  على تأكیدالإعادة 
عمالها في المستقبل في مجال النقل الجوي. لموسة من جانب االیكاو فیما یخص أجراءات الماإلالتخاذ  الالزم ساساألتوفیر 

  (أ) و (ب). ینالمرفق في وترد ٕاجراءات تتخذها المنظمةالدول و  تتخذهاجراءات إلى إر وتنقسم توصیات المؤتم
توصیات التقسیم توحید و  قرر المجلسقلة موارد المنظمة، ونظرا لولدى النظر في أعمال متابعة نتائج المؤتمر  ٢- ٣

األولویة (أ) ذات مهام الف. )ي المرفق (جترد فو  ،ولویةمن حیث األثالث فئات  لىإبشأنها جراءات ذ اإلالتخاالیكاو لالموجهة 
المهام هي األولویة (ب) ذات مهام الو  ؛والتي ینبغي الشروع فیها دون تأخیرل لدو ل بالنسبةحظى بأهمیة كبیرة التي ت المهامهي 

اإلضافیة  لمواردل وفقاً التي یمكن تنفیذها  المهامفهي ولویة (ج) األذات مهام البینما  ،المتوسطة األولویة من حیث التنفیذ
 شراكبالمتابعة، بإ ةلها المتعلقاعمأمانة العامة، في . وستقوم األالمقدمة من خالل المساهمات الطوعیة من الدول األعضاء

  .إذا لزم األمر األخرى المنظمات والجهات المعنیةو االستشارة مع الدول و  فریق خبراء تنظیم النقل الجوي
توصیات المؤتمر العالمي  بتوزیعالمنظمة من بواسطة كتاب ألمانة العامة ا قامت، وبناًء على قرار المجلس ٣- ٣

لدورة الثامنة مقَّدم إلى االمجلس عن نتائج المؤتمر وخطة المنظمة ألعمال المتابعة  وٕان تقریر. (SL 13/63) الدول على السادس
بمزید من مانة العامة خطة تنفیذیة األ ضعیة، ستقرار الجمعیة العموم على وبناء. من أجل إقراره والثالثین للجمعیة العمومیة

بالخطط واألنشطة والتقدم المحرز في لجنة النقل الجوي بالكامل  فادةالمؤتمر العالمي السادس. وسیتم إ عماللمتابعة أ التفاصیل
ات أو إرشادات قرار تقتضي اتخاذ مسائل أي لجنة النقل الجوي والمجلس نظر ستعرض األمانة العامة على عمال. و هذه األ

   .السیاسة العامة على مستوى

- -  - - -  - - -  - -   
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  جراءات بشأنهااإلذ اتخال التوصیات الموجهة للدول 
 

 جراءات بشأنهااإلذ اتخال التوصیات الموجهة للدول  الرقم

 التنظیمیةوالتطورات التي طرأت على اللوائح  التطورات في قطاع النقل الجوي – ١/١-١التوصیة  
 ومنع المنافسة لمعاییر التحالفات امتثال ضمان في واإلقلیمیة الوطنیة التنظیمیة األطر بأهمیة تعترف أن للدول ینبغيأ)  ١

 التحالفات. تحققها التي المنافع لمسألة الواجب االعتبار إیالء للدول وینبغي االحتكارات؛
 الجوي؛ والنقل السیاحة مجالي في سلطاتها بین كثب عن والتنسیق تعاونال تتیح آلیة وضع في تنظر أن للدول ب) ینبغي ٢

 المشترك؛ االهتمام ذات المسائل على العالمیة السیاحة ومنظمة االیكاو بین التعاون مواصلة تدعم أن أیضا للدول وینبغي
 .عالمي صعید على ١٩٩٩ لعامل یامونتر اتفاقیة اعتماد وتشجع تؤید أن للدول وینبغي

 مجاالت أخرى ألعمال االیكاو قد ینجم عنها تأثیر اقتصادي -  ٢/١-١لتوصیة  ا 
 الجویة المالحة خدمات ومقدمي المطاراتلدى  األمن ومهام تدابیر تكالیف السترداد الحالیة االیكاو سیاسات تنفیذ الدول تكفلأ)  ٣

 .أجمع العالم في مستوى التجانس دةزیاول التكلفة حیث من وفعالة معقولة رسوما األمنیة رسومال تكون لكي
 المبادئ الجویة المالحة خدمات اتفاقات في وكذلك الوطنیة سیاساتها أو لوائحها أو تشریعاتها في تدرج أن بالدول جدیرب)  ٤

 أجل من ذلكو  المنتفعین، مع والتشاور بالتكالیف والشفافیة والصلة التمییز عدم هي والتي بالرسوم والمتعلقة األربعة الرئیسیة
 .األمر لهذا الجویة المالحة خدمات ومقدمي المطارات مشغلي امتثال كفالة

  بالسالمة. المعنیة اإلقلیمیة مجموعاتها في مساهمتها من تزید أن للدول ج) ینبغي ٥
 قامت ما غرار على واقتصادیة، إداریة أهدافا ومؤشرات تحدد أن وٕالى اإلقلیمي، التعاون جدوى مالحظة إلى مدعوة د) الدول ٦

 الالتینیة. أمریكا دول به
 تحریر دخول األسواق — ١/١-٢التوصیة  
ینبغي للدول أن تواصل متابعة تحریر دخول األسواق بالسرعة والطریقة المناسبتین الحتیاجاتها وظروفها، مع إیالء االعتبار  ٧

 لبنیة األساسیة الالزمة.الواجب لمصالح جمیع الجهات المعنیة وبیئة األعمال المتغیرة وا
 خدمات الشحن الجوي — ١/٢-٢التوصیة  
أ) ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب للسمات الممیزة لخدمات الشحن الجوي عند تبادل حقوق دخول األسواق في إطار اتفاقات  ٨

 جیع تطور هذه الخدمات.الخدمات الجویة وأن تمنح الحقوق المناسبة والمرونة التشغیلیة الالزمة من أجل تش
ب) ینبغي للدول أن تواصل تحریر خدمات الشحن الجوي من خالل كل السبل المتاحة، وأن تعرض تجاربها على الدول  ٩

 األخرى.
 المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق — ١/٣-٢التوصیة  

ران اللیلي، ینبغي للدول أن تولي االعتبار الواجب أ) لدى معالجة المسائل المتعلقة بتخصیص الخانات والقیود على الطی ١٠
الحتیاجات وشواغل الدول األخرى وأن تبذل قصارى جهدها لتبدید الشواغل من خالل المشاورات بروح من التعاطف 

 والشفافیة والتفاهم المتبادل والتعاون.
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 جراءات بشأنهااإلذ اتخال التوصیات الموجهة للدول  الرقم

تحترم مبدأ "النهج المتوازن" الخاص باالیكاو وأن ب) فیما یتعلق بالقیود المفروضة على الطیران اللیلي، ینبغي للدول أن  ١١
 تتبعه في إجراءاتها التنظیمیة بشأن إدارة ضوضاء الطائرات في المطارات.

الواجب إلى الطلب على السعة على المدى الطویل في قطاع النقل الجوي لدى تخطیط  ج) ینبغي للدول أن تولي االعتبار ١٢
 الطیران.وتطویر البنیة األساسیة الخاصة ب

 ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  —  ٢/١-٢ -التوصیة  
أ) تواصل الدول تحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم بحسب االحتیاجات والظروف وبتدابیر شتى كالتخلي في  ١٣

ن والسیطرة علیهم، والتدابیر األخرى التي اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة عن القیود المفروضة على ملكیة الناقلین الجویی
أوصت بها االیكاو. وینبغي للمنظمات اإلقلیمیة أن تقوم، بالتعاون مع االیكاو، بدور في تسهیل عملیة التحریر ومساعدة 

 الدول علیه.
 حمایة المستهلك — ٣/١-٢التوصیة  

لمستهلكین تهدف إلى زیادة القدرة على الوصل التي یوفرها أ) ینبغي للدول أـن تشجع على اعتماد وتطبیق تدابیر لحمایة ا ١٤
 النقل الجوي.

 المنافسة العادلة — ٤/١-٢التوصیة  
أ) ینبغي أن تضع الدول في االعتبار أن المنافسة العادلة هي أحد المبادئ العامة الهامة في تشغیل الخدمات الجویة  ١٥

 الدولیة.
سیاسات للمنافسة تنطبق على النقل الجوي، مع مراعاة مسألة السیادة الوطنیة. وینبغي ب) ینبغي أن تضع الدول قوانین و  ١٦

 .للدول وهي تقوم بذلك أن تراعي إرشادات االیكاو بشأن المنافسة
ج) ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب لشواغل الدول األخرى في تطبیق قوانین وسیاسات المنافسة الوطنیة و/أو  ١٧

 .ة على النقل الجوي الدولياإلقلیمی
 .د) ینبغي أن تولي الدول االعتبار الواجب إلرشادات االیكاو في اتفاقات الخدمات الجویة وقواعد المنافسة الوطنیة واإلقلیمیة ١٨
لفات أو ینبغي أن تشجع الدول التعاون بین هیئات المنافسة الوطنیة و/أو اإلقلیمیة، بما في ذلك في إطار إقرار التحاه)  ١٩

 .حاالت اإلدماج
 تدابیر الضمانات — ٥/١-٢التوصیة  

أ) ضمن سیاق عملیة التحریر، ینبغي للدول أن تولي العنایة الواجیة للمبادئ التي اتفق علیها مجتمع الطیران خالل مختلف  ٢٠
جمیع الدول في النقل الجوي الدولي، المنتدیات التي نظمتها االیكاو بشأن الضمانات التي تكفل المشاركة الدائمة والفعَّالة ل

 .بما في ذلك مبدأ إیالء عنایة خاصة لمصالح واحتیاجات البلدان النامیة
ب) في الممارسات التنظیمیة، ینبغي أن تمتنع الدول عن اتخاذ إجراءات انفرادیة ستؤثر سلبیًا على المصلحة المشتركة  ٢١

 .نقل الجوي الدوليلمجتمع الطیران والنمو الفعَّال والمستدام لل
 فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي ٦/١-٢التوصیة  

 من قرار الجمعیة العمومیة(ه) أ) ینبغي للدول أن تطبق سیاسات االیكاو وممارساتها التنظیمیة، حسبما نص علیه المرفق  ٢٢
ول ینبغي أن تكفل اتباع هذه السیاسات . ولما كانت المنظمة لدیها سیاسات واضحة وساریة بشأن الضرائب، فإّن الد٢٠-٣٧
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من قبل السلطات المعنیة بفرض الضرائب، وذلك بغیة تحاشي فرضها بتحّیز على الطیران المدني وهو األمر الذي من شأنه 
 أن یؤّثر سلًبا على قدرة قطاع الطیران التنافسیة وعلى االقتصادات الوطنیة للدول.

 ج الضریبي في مجال النقل الجوي.ب) على الدول أن تتحاشى االزدوا ٢٣
 تحدیث منظومة النقل الجوي — ٧/١-٢التوصیة  

أ) ینبغي أن تواصل الدول تنفیذ سیاسات االیكاو وٕارشاداتها التي یمكن تطبیقها على تمویل الهیكل األساسي للنقل الجوي  ٢٤
 عن طریق رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة.

 ة الهیكل األساسيإدار  — ٧/٣-٢التوصیة  
ینبغي للدول أن تنظر في إنشاء كیانات مستقلة لتشغیل المطارات وخدمات المالحة الجویة، وأن تراعي في ذلك جدواها أ)  ٢٥

االقتصادیة ومصالح المنتفعین وسائر األطراف المهتمة األخرى، وأن تضمن تنفیذ التوصیات الصادرة في مؤتمر اقتصادیات 
 لمالحة الجویة.المطارات وخدمات ا

 ب) ینبغي أن تعزز الدول أداء خدمات المالحة الجویة ذات النوعیة الرفیعة من خالل حسن اإلدارة. ٢٦
 تنفیذ سیاسات االیكاو وموادها اإلرشادیة – ٨/١-٢التوصیة  

نحــو الواجــب فــي ممارســاتها أ) ینبغــي أن تســلم الــدول بأهمیــة وصــالحیة سیاســات االیكــاو وموادهــا اإلرشــادیة وتراعیهــا علــى ال ٢٧
 التنظیمیة.

  ب) على الدول أال تدخر أي جهد في تأمین الوفاء بااللتزامات المنبثقة عن قرارات الجمعیة العمومیة في مجال النقل الجوي. ٢٨
ائحها ب) ُتشََّجع الدول على أن تدرج ما تصدره االیكاو من مبادئ وسیاسات ومواد إرشادیة في تشریعاتها وقواعدها ولو 

 التنظیمیة وكذا فیما تبرمه من اتفاقات بشأن الخدمات الجویة.
ج) ُتشَّــَجع الــدول علــى أن تـــدرج مــا تصــدره االیكـــاو مــن مبــادئ وسیاســـات ومــواد إرشــادیة فـــي تشــریعاتها وقواعــدها ولوائحهـــا  ٢٩

 التنظیمیة وكذا فیما تبرمه من اتفاقات بشأن الخدمات الجویة.

- -  - - -  - - -  - -   
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  جراءات بشأنهااإلذ اتخال یكاو الموجهة لال اتالتوصی
 

 جراءات بشأنهااإلذ اتخال التوصیات الموجهة لالیكاو  الرقم

 التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیة – ١/١-١التوصیة  

 للدول توفر وأن العالمیة األهمیة ذات الرئیسیة القضایا حول الدراسات اجراءوٕ  التطورات رصد في االیكاو تستمر أن ینبغي أ)  ١
 النقل قطاع تطور بشأن تحلیالت من أجرته ما على والقطاع الدولیة والمنظمات الدول تطلع وأن األساسیة المبادئ من مجموعة
  .الجوي

 تواصل أن بالخصوص وینبغي الدولي. الجوي النقل بتنظیم علقةالمت اإلرشادیة موادها وتطویر بتحدیث االیكاو تقوم أن ینبغيب)  ٢
 إعداد تواصل أن لالیكاو أیضا وینبغي. التحریر مؤشرات وتحدیث التنظیمیة التطوارت لمواكبة الجویة الخدمات اتفاق نموذج تحدیث
) فضال عن إجراء دراسات حالة Doc 9511(ة العالمی الجویة الخدمات باتفاقات الخاصة البیانات قاعدة مثل الصلة ذات البیانات قواعد

  التجاري. التحریر مجال في التجارب

 أمور بجملة تحقیقه یمكن األمر وهذا الجوي؛ للنقل التجاري التحریر إلحالل جهودها في الدول مساعدة االیكاو تواصل أن ینبغيج)  ٣
  .موارد من لها ُیتاح ما بحسب الدول، بها لتستفید مماثلة أنشطة أو إقلیمیة ندوات أو إضافیة تدریبیة دورات تنظیم بینها من

 األطراف لجمیع مستدامة جوي نقل منظومة لوضع العالمیة الحلول إیجاد في للشروع الوحید المحفل االیكاو تكون أن ینبغيد)  ٤
 منظومة إقامة تعرقل التي المعوقات رصد أجل من القطاع ومع واإلقلیمیة الدولیة المنظمات مع التعاون تواصل أن وینبغي المعنیة؛
 .المعوقات هذه بتخطي الكفیلة الرئیسیة االستراتیجیات تعاوني، بشكل تحدد، وأن الجوي للنقل مستدامة

 في المنظمة بها تقوم التي األعمال تدعیم أجل من األعضاء الدول فیه تساهم الجوي للنقل طوعیاً  صندوقا االیكاو تنشئ أن ینبغيه)  ٥
  .العامة وسیاساتها اإلداریة االیكاو لقواعد اً  وفق بشفافیة الصندوق هذا شؤون ُتدار أن وینبغي .لمجالا هذا

  .یالمونتر اتفاقیة على التصدیق أجل من الدول من یطلبها لمن المساعدة االیكاو تقدم أن ینبغي و)  ٦
 

 ر اقتصاديمجاالت أخرى ألعمال االیكاو قد ینجم عنها تأثی - ٢/١-١التوصیة   

اتخاذ جمیع التدابیر ذات الصلة من أجل ضمان اإلدراك والمعرفة على نطاق واسع بسیاساتها وتشجیع استخدام ینبغي لالیكاو أ)  ٧
  بشأن تكالیف أمن الطیران والرسوم ذات الصلة. یةرشادموادها اإل

 

 تحریر دخول األسواق — ١/١-٢التوصیة  

النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بحث مسألة اتفاق دولي یتیح للدول تمد رؤیة طویلة المدى لتحریر أ) ینبغي لالیكاو أن تعد وتع ٨
تحریر دخول األسواق، مع مراعاة التجارب السابقة واإلنجازات التي حققتها الدول، بما في ذلك اتفاقات تحریر دخول األوساق القائمة 

  مختلف االقتراحات المقدمة خالل هذا المؤتمر.والمبرمة على المستویات الثنائیة واإلقلیمیة والمتعددة األطراف، فضًال عن 
 

ب) ینبغي لالیكاو أن تعمل مع جمیع األطراف المعنیة، وأن تجري المشاورات مع الخبراء والدول والصناعة والمنظمات المهتمة وغیر  ٩
یلة المدى والترتیبات التنظیمیة ذلك من الجهات المعنیة لبناء فهم مشترك والتوصل إلى توافق في اآلراء من أجل إعداد الرؤیة الطو 

  ذات الصلة بها.
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ینبغي لالیكاو أن تواصل تقدیم اإلرشادات والمساعدة إلى الدول في تیسیر عملیة تحریر دخول األسواق، عن طریق االستفادة من  ١٠
 .(ICAN)محافل مثل مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة 

لى تحدیث إرشادات السیاسات العامة المتعلقة بتنظیم النقل الجوي وجعلها قادرة على االستجابة للتغیرات ینبغي لالیكاو أن تواظب ع ١١
 والحتیاجات الدول، والنظر في السبل اإلضافیة التي یمكن من خاللها تیسیر عملیة التحریر.

 خدمات الشحن الجوي — ١/٢-٢التوصیة  

إعداد اتفاق دولي محدد لتیسیر االستمرار في تحریر خدمات الشحن الجوي، مع مراعاة  في عملیة تأخذ بزمام القیادةینبغي لالیكاو أن  ١٢
  .التجارب واإلنجازات السابقة وآراء الدول بشأن الترتیبات الحالیة واالقتراحات المقدمة خالل المؤتمر

كاو أن تشترك مع جمیع األطراف المعنیة، وأن تجري لدى إعداد الترتیبات التنظیمیة الجدیدة بشأن الشحن الجوي، ینبغي لالیب)  ١٣
 المشاورات مع الخبراء والدول والصناعة والجهات المعنیة المهتمة باألمر.

 المسائل األخرى المتعلقة بدخول األسواق — ١/٣-٢التوصیة  

والقیود المفروضة ئل تخصیص الخانات ینبغي لالیكاو أن تواصل رصد كل من األوضاع القائمة وممارسات الدول في معالجة مساأ)  ١٤
، وأن تزید من الوعي بشأن اإلرشادات الخاصة بالسیاسات العامة الموجودة لدى االیكاو، وأن تشجع على على الطیران اللیلي

  .استخدامها من جانب الدول واألطراف المعنیة

ة للدول عن موضوع التنظیم االقتصادي للنقل الجوي، وأن ینبغي لالیكاو أن تواصل إعداد اإلرشادات الخاصة بالسیاسات العامب)  ١٥
 ، بما في ذلك طیران األعمال.الناشئة التي لها أهمیة عالمیة المسائلُتعد اإلرشادات عن 

 ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم  —  ٢/١- ٢ - التوصیة  

تشجع الدول علقة بموضوع ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم، وأن ینبغي أن تواصل االیكاو تعزیز إرشاداتها السیاساتیة المتأ)  ١٦
واستجابتها  للتطورات هذه اإلرشادات مواكبة لها أن تكفلما ینبغي . كالتنظیمیةات المنظمة في ممارساتها إرشاداالستعانة بعلى 

ة وتطویر مواد إرشادیة عن القضایا الهامة التي تظهر ؛ وٕاذا اقتضى األمر، ینبغي أن تقوم بدراسلألوضاع والمتطلبات المتغیرة للدول
 في سیاق تنفیذ عملیة التحریر.

، وأن تراعي في ذلك الشواغل ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهمب) ینبغي لالیكاو أن تشرع في وضع اتفاق دولي لتحریر  ١٧
وضرورة مراعاة  تتیح التكیف تدریجیا مع واقع التحریر،ى ضمانات إلالمتعلقة بالسالمة واألمن، ومبدأ المعاملة بالمثل، والحاجة 

 مال.ي ذلك الععلى جمیع أصحاب المصلحة، بما فالمترتبة واآلثار ، مختلف الدولاإلقلیمیة، ومقتضیات القوانین المحلیة لالخبرات 

ُتجري مشاورات مع الخبراء والدول وأصحاب  ینبغي لالیكاو أن ُتشرك كل األطراف المعنیة في عملیة وضع اتفاق دولي، وأنج)  ١٨
 المصلحة في مجال الطیران والمنظمات المهتمة.

 حمایة المستهلك — ٣/١-٢التوصیة  

ینبغي لالیكاو أن تواصل رصد تطورات حمایة المستهلك وأن تلعب دور الریادة في وضع إرشادات في مجال السیاسة العامة، مع أ)  ١٩
 طاع الطیران والمسافرین جوًا وغیر ذلك من الجهات الفاعلة في مجال الطیرانمراعاة مصالح الدول وق

ینبغي لالیكاو، على وجه الخصوص، أن تعد في األجل القریب مجموعة من المبادئ األساسیة الرفیعة المستوى وغیر اإللزامیة ب)  ٢٠
ة قطاع الطیران على المنافسة وتراعي احتیاجات الدول للمرونة، بشأن حمایة المستهلك تحقق توازنًا مالئمًا بین حمایة المستهلكین وقدر 

نظرًا للخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة للدول؛ وینبغي أن تكون هذه المبادئ األساسیة متسقة مع 
  .١٩٩٩ مایو ٢٨في ل یامونترفي المعتمدة اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الساریة، والسیما  الصكوك
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ینبغي لالیكاو أن تنشئ فریقًا خاصًا مكرسًا ُیستَمد من هیئات قائمة مثل فریق خبراء تنظیم النقل الجوي، بما في ذلك خبراء ج)  ٢١
 والسرعة معّینین من الدول أو الهیئات اإلقلیمیة بدعوة من االیكاو، وذلك بغیة تسهیل إعداد المبادئ األساسیة بطریقة تتسم بالكفاءة

ینبغي لالیكاو ان تستمر في لعب دور الریادة في حمایة المستهلك في مجال النقل الجوي وینبغي لها أن تتعاون مع المنظمات د)  ٢٢
الدولیة األخرى، بما في ذلك منظمة السیاحة العالمیة لألمم المتحدة، بشأن مجاالت االهتمام المشترك وذلك بغیة تحقیق جملة من 

 بینها تفادي ازدواجیة الجهود؛ األمور من

ینبغي لالیكاو أن تتخذ اإلجراءات الضروریة، ویمكن أن یكون ذلك من خالل إشراك هیئات مالئمة مثل فریق خبراء أمن الطیران ه)  ٢٣
 الوصل.وفریق خبراء التسهیالت، من أجل األعمال الالحقة بشأن تحلیل التكالیف والمنافع المتصلة بقدرة النقل الجوي على 

  المنافسة العادلة — ٤/١-٢التوصیة  

أ) ینبغي أن تستحدث االیكاو أدوات مثل منتدى للتبادل لتعزیز التعاون والحوار وتبادل المعلومات بین الدول األعضاء لتعزیز اتباع  ٢٤
  نهوج أكثر توافقًا إزاء النقل الجوي الدولي.

 

  سات وممارسات المنافسة الساریة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي.ینبغي أن تضع االیكاو خالصة وافیة لسیا ب) ٢٥
 

ج) ینبغي أن تواصل االیكاو رصد التطورات في مجال المنافسة في النقل الجوي الدولي، وأن تقوم، حسب الضرورة، بتحدیث  ٢٦
  الجوي. سیاساتها وٕارشاداتها بشأن المنافسة العادلة من خالل فریق خبراء تنظیم النقل

 

  تدابیر الضمانات — ٥/١-٢التوصیة  

أن تروِّج لدى الدول وأن تشجعها على األخذ في ممارساتها التنظیمیة بمواد االیكاو اإلرشادیة المتعلقة بتدابیر  لالیكاو ینبغيأ)  ٢٧
  .الضمانات، وعلى إطالع المنظمة والدول األخرى على خبراتها المكتسبة في مجال التحریر التجاري للقطاع

 

ینبغي أن تواصل االیكاو رصد التطورات المستجدة بشأن الضمانات، وینبغي أن تجعل المواد اإلرشادیة ذات الصلة بها مواكبة ب)  ٢٨
لها ومستجیبة لتغیرات الدول واحتیاجاتها وأن تعمل، حیث یكون ذلك مطلوبًا، باالشتراك مع الدول والمنظمات المهتمة والجهات 

  ضع المزید من اإلرشادات.المعنیة بالطیران لو 
 

  فرض الضرائب على النقل الجوي الدولي ٦/١-٢لتوصیة  

ینبغي لالیكاو أن تواصل اتخاذ التدابیر الالزمة لتعزیز درایة الدول بسیاسات المنظمة فیما یتعلق بالضرائب، وأن تشجع على تطبیق أ)  ٢٩
 .هذه السیاسات بعزم أكبر

و مع رابطات القطاع المعنیة من أجل وضع تحلیل ومواد إرشادیة للدول فیما یتعلق باألثر المترتب في ینبغي أن تتعاون االیكاب)  ٣٠
  النقل الجوي عن الضرائب وسائر الجبایات.

 تحدیث منظومة النقل الجوي — ٧/١-٢التوصیة  

مل متعدد التخصصات للنظر في التحدیات أ) ینبغي أن تنشئ االیكاو، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولیة والقطاع، فریق ع ٣١
المرتبطة بوضع حوافز تشغیلیة واقتصادیة، مثل أولویة الخدمات، إلتاحة المنافع المبكرة للتكنولوجیات واإلجراءات الجدیدة، على النحو 

لوغ الحد األقصى للسالمة المبین في حزم التحسینات في منظومة الطیران، لدعم التحسینات التشغیلیة، مع القیام في الوقت ذاته بب
  والسعة وكفاءة المنظومة الشاملة، مع مراعاة االحتیاجات المحددة المعرب عنها في المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة.
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تصلة ب) ینبغي لالیكاو أن تتخذ التدابیر الالزمة لضمان التوعیة والتعریف على نطاق واسع بسیاساتها وٕارشادات وموادها األخرى الم ٣٢
 المتغیر. بتمویل الهیكل األساسي وضمان أنها تظل مالئمة وحالیة ومستجیبة للوضع

  إدارة الهیكل األساسي — ٧/٣-٢التوصیة  

ینبغي لالیكاو أن تواصل وضع إرشاداتها بشأن التمویل المستدام لمهام رقابة السالمة واألمن على صعید الدول مع أ)  ٣٣
الوضع بالنسبة لتمویل الرقابة االقتصادیة؛ لضمان عدم فرض رسوم متعددة على المنتفعین القیام في الوقت نفسه برصد 

 .بشأن هذه المهام

ینبغي لالیكاو المضي في بحث إمكانیات وضع آلیات جدیدة لكفالة التمویل المستدام لمهام الرقابة على مستوى الدول وعلى ) ب ٣٤
(الوثیقة سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة اع المتماشیة مع المستوى اإلقلیمي، بما في ذلك رسوم االنتف

Doc 9082( .مع مراعاة األحوال المختلفة التي تشهدها شتى الدول ، 

 إدارة الهیكل األساسي — ٧/٣-٢التوصیة  
 

ق واسع بسیاساتها بشأن رسوم االنتفاع وموادها ینبغي لالیكاو اتخاذ التدابیر المالئمة لضمان الوعي والمعرفة على نطاأ)  ٣٥
اإلرشادیة المتعلقة بحسن إدارة المطارات وخدمات المالحة الجویة وملكیتها والسیطرة علیها وٕادارتها، وضمان أن تظل 

 .مالئمة وحالیة ومستجیبة للوضع المتغیر

المطارات وخدمات المالحة الجویة وخصخصتها، وأن تجمع ینبغي لالیكاو أن ترصد التغیرات في إضفاء الطابع التجاري على ب)  ٣٦
المعلومات من الدول بشأن مستوى تنفیذ السیاسات المعنیة برسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة، وأن تنشر هذه المعلومات في 

 وأن تقوم بتحدیثها بانتظام. Doc 9082شكل إضافة بالوثیقة 

  یكاو وموادها اإلرشادیةتنفیذ سیاسات اال – ٨/١-٢التوصیة  

التـرویج إلرشــاداتها الخاصــة بالسیاسـة العامــة فــي مجـال التنظــیم االقتصــادي للنقـل الجــوي الــدولي وتشــجع  لالیكــاو أن تواصــلینبغـي أ)  ٣٧
 .المواد اإلرشادیة في ممارساتها التنظیمیة كالدول على استخدام تل

ها وٕارشاداتها وغیر ذلك من المواد التي تصدرها في مجال التنظیم االقتصادي سیاسات أن تكونینبغي لالیكاو أن تحرص على ب)  ٣٨
 .الدول ولمتطلباتلألوضاع المتغیرة  مواكبة للتطورات وحدیثة ومستجیبة

من أجل تحقیق التنمیة سیاساتها  لتعزیز مركزأن تواصل استكشاف سبل ووسائل إضافیة  ، بالتعاون مع الدول،ینبغي لالیكاوج)  ٣٩
، وأن تقّیم جدوى وضع ملحق جدید باتفاقیة شیكاغو، أو أي حلول أخرى مقبولة،  لمسألة النقل الجوي ة لمنظومةالمستدام القتصادیةا

 للنقل الجوي. المستدامةاالقتصادیة  التنمیة

ل الجوي باالستناد إلى توصیات د) ینبغي لالیكاو أن تضع ترتیًبا لألولویات في أعمالها القادمة في مجال التنظیم االقتصادي للنق ٤٠
 المؤتمر.

 
 

— — — — — — — —  
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  المرفق (ج)
  أعمال متابعة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي

 المنخفضةة ولوی= المهام ذات األ(ج) المتوسطة،  ولویة= المهام ذات األ(ب) ة القصوى، ولوی= المهام ذات األ (أ)مالحظة: 

ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

    )التوصیات المصدر اإلشارة إلى مع ( (أ)المهام ذات األولویة 
 وسیاساتها اإلداریة االیكاو لقواعدإنشاء صندوق طوعي للنقل الجوي وفقا  ١

  ز)) ١/١- ١ذات الصلة (التوصیة  العامة
 

  ٢٠١٤- ٢٠١٣ (أ)
بدء : ٢٠١٣الربع األخیر من عام  -

  األعمال
: وضع ٢٠١٤جزء األول من عام ال -

  ةخط
: تقدیم ٢٠١٤الجزء الثالث من عام  -

  تقریر إلى لجنة النقل الجوي
: إرسال ٢٠١٤الربع األخیر من عام  -

 كتاب المنظمة إلى الدول

) وٕادارة الشؤون FINلجنة المالیة (
 ) والدولLEBالقانونیة (

 ضمن الموارد المتاحة

مؤتمر االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات متقدم خاص ب مكتبتوفیر  ٢
ج)) من خالل تحسین مستوى  ١/١- ٢(التوصیة  (ICAN)الجویة 

استخدامه، ال سیما فیما یخص االجتماعات ذات الطابع اإلقلیمي أو 
متعدد األطراف ومن خالل تنظیم حلقات دراسیة بشأن المنافسة العادلة 

 توطید التعاون بین الهیئات المعنیة بالمنافسة.ل

   ٢٠١٤- ٢٠١٣ (أ)
: تنظیم ٢٠١٣عام  الربع األخیر من -

  حدث دولي
مؤتمر : ٢٠١٣الربع األخیر من عام  -

االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة 
(ICAN)  ٢٠١٣لعام  

مؤتمر : ٢٠١٤الثاني من عام  جزءال -
ICAN  ٢٠١٤لعام  

  ٢٠١٥لعام  ICAN: مؤتمر  ٢٠١٥ -
 ٢٠١٦لعام  ICANمؤتمر : ٢٠١٦ -

الممولة من /جهات المستضیفةال
  الدول

 

 ضمن الموارد المتاحة

تعزیز اتباع لفائدة الدول من أجل منتدى للتبادل إلتاحة استحداث أدوات  ٣
 و)) ٤/١-٢(التوصیة  أكثر توافقًا إزاء النقل الجوي الدوليتنظیمیة ج نهُ 

  ٢٠١٤- ٢٠١٣ (أ)
مؤتمر االیكاو للتفاوض  مكتب بواسطة(

 )(ICAN)بشأن الخدمات الجویة 

 ضمن الموارد المتاحة یة بالمنافسة)الدول (الهیئات المعن
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

 إبرامرؤیة طویلة المدى لتحریر النقل الجوي الدولي، بما في ذلك إعداد  ٤
 )و ج) ب) ١/١- ٢(التوصیة یتیح للدول تحریر دخول  دولياتفاق 

  السنوات الالحقةأو  ٢٠١٦-٢٠١٣  (أ)
: بدء ٢٠١٣الربع األخیر من عام  -
  ICAN)عمال (مؤتمر األ
: ٢٠١٤األول من عام الجزء  -

فریق خبراء تنظیم االجتماع الثاني عشر ل
  )ATRP(النقل الجوي 

: إرسال كتاب المنظمة ٢٠١٦ -
  (التشاور والصیاغة)

: تقدیم ٢٠١٧ عام الجزء األول من -
  لجنة النقل الجويتقریر إلى 

نهاء إ: ٢٠١٧ عام الجزء الثاني من -
 لاعماأل

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRP(  المشاورات)

واالجتماعات) ولجنة الشؤون 
والدول والجهات  )LEB(القانونیة 
  المعنیة

 

 ضمن الموارد المتاحة

لدول والهیئات في اوضع خالصة وافیة لسیاسات وممارسات المنافسة  ٥
 [والتحدیثات الالحقة] ز)) ٤/١-٢اإلقلیمیة (التوصیة 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (أ)
بدء : ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -

  األعمال
إرسال كتاب المنظمة  : ٢٠١٤ -

  (السعي للحصول على اإلسهامات)
  األعمال: إنهاء ٢٠١٥ -
 : النشر٢٠١٦-

 ضمن الموارد المتاحة  الدول

 ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهموضع اتفاق دولي لتحریر  ٦
 ج) و د)) ٢/١- ٢(التوصیة 

 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (أ)
: بدء ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -

  )ICANمؤتمر ( األعمال
: ٢٠١٤ عام الجزء األول من -

االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم 
  )ATRP(النقل الجوي 

: تقدیم ٢٠١٥ عام الجزء الثاني من -
  لجنة النقل الجويإلى  تقریر

 األعمال: إنهاء ٢٠١٦ -

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRP(  المشاورات)

ولجنة الشؤون  واالجتماعات)
والدول والجهات  )LEB(القانونیة 
  المعنیة

 

 ضمن الموارد المتاحة
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

على تحدیث إرشادات السیاسات العامة المتعلقة بتنظیم النقل المواظبة  ٧
، كلما لزم الجوي وجعلها قادرة على االستجابة للتغیرات والحتیاجات الدول

تیسیر لإلضافیة بل عمل على إعداد إرشادات أخرى وٕایجاد سوال األمر،
-٢)، ح ٤/١-٢ب)،  ٢/١-٢ه)،  ١/١-٢(التوصیة  عملیة التحریر

 .ه)) ٨/١

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (أ)
 األعمال جاریة

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRP( )(عند الضرورة 

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

  المبتدئین و/أو المعارین
 

  ئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك إعداد مجموعة من المباد ٨
  ب) و ج)) ٣/١- ٢(التوصیة 

 

  ٢٠١٥- ٢٠١٣ (أ)
(إرسال : ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -

  )ICANمؤتمر كتاب المنظمة، عقد 
: االجتماع ٢٠١٤الجزء األول من  -

الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم النقل 
  )ATRP(الجوي 

: تقدیم ٢٠١٥ عام الجزء الثاني من -
 لجنة النقل الجويإلى تقریر 

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRP(  المشاورات)

 واالجتماعات) 
 

 ضمن الموارد المتاحة

المرتبطة الصعوبات فریق عمل متعدد التخصصات للنظر في إنشاء  ٩
إلتاحة المنافع المبكرة للتكنولوجیات  بوضع حوافز تشغیلیة واقتصادیة

و المبین في حزم التحسینات في منظومة واإلجراءات الجدیدة، على النح
  ب)) ٧/١-٢(التوصیة  الطیران

 

  ٢٠١٥- ٢٠١٣ (أ)
 بدء: ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -
  عمالاأل
 تشكیل: ٢٠١٤ عام الجزء األول من -

  فریق 
: ٢٠١٤ عام الجزء األول من -

فریق خبراء االجتماع الخامس ل
ٕادارة و  )AEP(اقتصادیات المطارات 

  یةالمالحة الجو 
 األعمال: إنهاء ٢٠١٥ -

 فریق خبراء اقتصادیات المطارات
)AEP( وفریق خبراء اقتصادیات ،

، وٕادارة )ANSEP(المالحة الجویة 
  )ANB(المالحة الجویة 

 

الحاجة إلى وظیفة واحدة 
، بدعم من P4من الفئة 

الموظف الفرنسي الفني 
المبتدئ (المزمعة في 

الربع األخیر من 
٢٠١٣،(  

 

الوعي بسیاسات وٕارشادات االیكاو بشأن تمویل الهیاكل االساسیة إذكاء  ١٠
وٕاعداد إرشادات بشأن تمویل مهام مراقبة السالمة واألمن على المستویین 

رصد الوضع بالنسبة لتمویل الرقابة االقتصادیة الوطني واإلقلیمي، و 
 أ)). ٧/٢-٢ج)،  ٧/١- ٢(التوصیة 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (أ)
 األعمال جاریة

 ء اقتصادیات المطاراتفریق خبرا
)AEP ( وفریق خبراء اقتصادیات

 ) ANSEPالمالحة الجویة (
 )كلما لزم األمروالجهات المعنیة (

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

 المبتدئین و/أو المعارین
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

بحث إمكانیات وضع آلیات جدیدة لضمان التمویل المستدام لمهام الرقابة  ١١
  ب)) ٧/٢-٢(التوصیة ى الوطني واإلقلیمي على المستو 

 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (أ)
: استشارة ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -

أمن و )، ANB(إدارة المالحة الجویة 
  الطیران

: استشارة فریق خبراء ٢٠١٤ -
) وفریق AEPاقتصادیات المطارات (

خبراء اقتصادیات المالحة الجویة 
)ANSEP(  
  : إعداد اإلرشادات٢٠١٥ -
 : إنهاء األعمال٢٠١٦ -

فریق خبراء اقتصادیات المطارات 
)AEP وفریق خبراء اقتصادیات (

) وٕادارة ANSEPالمالحة الجویة (
فریق ) و ANBالمالحة الجویة (

  )AVSECأمن الطیران (خبراء 
 

 ضمن الموارد المتاحة

مع المنظمات الدولیة األخرى، بما في ذلك منظمة السیاحة التعاون  ١٢
من اهتمام مشترك ذات لألمم المتحدة، بشأن مجاالت ابعة التالعالمیة 

-٢(التوصیة  بینها تفادي ازدواجیة الجهودعدة أمور من تحقیق أجل 
د)) [مواصلة العمل لحل المشاكل المحتملة مع منظمة السیاحة  ٣/١

 .العالمیة بشأن إعداد مشروع اتفاقیة بشأن حمایة السیاح]

 (أ)
 

٢٠١٦- ٢٠١٣  
السنوات و  ٢٠١٣ عام من الجزء الثاني -

منظمة السیاحة : العمل مع الالحقة
العالمیة التابعة لألمم المتحدة 

)UNWTO(  إعادة صیاغة مشروع
  اتفاقیة بشأن السیاحة

 : األعمال الجاریة٢٠١٦-٢٠١٤ -

منظمة السیاحة العالمیة التابعة 
) وٕادارة UNWTOلألمم المتحدة (

 منظماتو ) LEBالشؤون القانونیة (
  أخرى

 

 ضمن الموارد المتاحة

     (ب)المهام ذات األولویة 
ن بما ییالدول الجوي النقل بتنظیم المتعلقة السیاسات واإلرشادات  تحدیث ١٣

 الخدمات اتفاق موذجون Doc 9626والوثیقة  Doc 9587في ذلك الوثیقة 
جراء إ ، و التحریر مؤشرات، و العالمیة الجویة الخدمات اتفاقاتو  الجویة
 .د)) ١/١-١(التوصیة  التجاري التحریر مجال في التجاربت حالة دراسا

   (ب)
٢٠١٦- ٢٠١٣  

: ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -
  جاریة األعمال

: الوثیقة ٢٠١٤ عام الجزء األول من -
Doc 9587  

  Doc 9626: الوثیقة ٢٠١٥-٢٠١٤ -
: اتفاقات االیكاو ٢٠١٦-٢٠١٣ -

 )WASAالعالمیة للخدمات الجویة (

براء تنظیم النقل الجوي فریق خ
)ATRP تحدیث الوثیقة ل) (من

Doc 9626(  
 

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

المبتدئین والمعارین من 
  الصین
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

تحریر خدمات الشحن لمساعدة على مواصلة إعداد اتفاق دولي محدد ل ١٤
  ج) و د)). ١/٢-٢(التوصیة  الجوي

 

    (ب)
٢٠١٥- ٢٠١٣  

 بدء: ٢٠١٣ عام األخیر منالربع  -
  )ICANمؤتمر األعمال (

: ٢٠١٤ عام األول من جزءال -
االجتماع الثاني عشر لفریق خبراء تنظیم 

  ) ATRPالنقل الجوي (
: تقدیم ٢٠١٥ عام الجزء الثاني من -

   لجنة النقل الجويتقریر إلى 
 : إنهاء األعمال٢٠١٦ -

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRPورات ) (المشا

واالجتماعات) وٕادارة الشؤون 
) والدول والجهات LEBالقانونیة (

) والرابطة IATA)المعنیة (األیاتا (
 ))TIACAالدولیة للشحن الجوي (

 ضمن الموارد المتاحة

رصد  التطورات المستجدة في مجاالت الوصول إلى األسواق وحمایة  ١٥
ح)،  ٤/١-٢ أ)، ٣/١-٢ه)،  ١/١-٢المستهلك والمنافسة (التوصیة 

 د)) ٥/١-٢

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
  األعمال جاریة

 

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي 
)ATRP) (كلما لزم األمر( 

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

 المبتدئین و/أو المعارین

تشجیع الدول وحثها على استخدام غرشادات االیكاو في مجال السیاسة  ١٦
تنظیم النقل والتحریر (مثال فیما یخص الوصول إلى العامة المتعلقة ب

تخصیص الخانات األسواق وملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم و 
حظر الطیران لیال والضمانات)؛ ومساعدة الدول على تحریر أسواقها و 

من خالل تنظیم الدورات التدریبیة أو الحلقات الدراسیة اإلقلیمیة أو ما 
-٢ه)،  ١/١-١ة حسب الموارد المتاحة (التوصیة یشابه ذلك من أنشط

 د)). ٨/١-٢ج)،  ٥/١-٢ب)،  ٢/١- ٢، )د ١/٣

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
  األعمال جاریة

(تنظیم حلقة دراسیة واحدة أو اثنین في 
 السنة)

الحلقات الدراسیة التي تستضیفها 
 الدول

 ضمن الموارد المتاحة

رسوم االنتفاع ائب و االیكاو بشأن فرض الضر  الوعي بسیاسات إذكاء ١٧
خدمات المالحة مقدمي مواد اإلرشادیة المتعلقة بحسن إدارة المطارات و الو 

بشأن الرسوم المتعلقة بأمن ، و موالسیطرة علیه وٕادارته مالجویة وملكیته
 ج)) ٧/٣-٢ج)،  ٦/١-٢ه)،  ١/٢-١التوصیة (الطیران 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
 األعمال جاریة

ات فریق خبراء اقتصادیات المطار 
)AEP وفریق خبراء اقتصادیات (

) ANSEPالمالحة الجویة (
 )كلما لزم األمروالجهات المعنیة (

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

 المبتدئین و/أو المعارین
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

رصد التغییرات في المطارات وٕاضفاء الطابع التجاري على المطارات  ١٨
ع المعلومات بشأن مستوى وخدمات المالحة الجویة وخصخصتها وجم

تنفیذ السیاسات المعنیة برسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة ونشر 
 ٧/٣-٢(التوصیة  Doc 9082وتحدیث ذلك في شكل إضافة بالوثیقة 

  د))
 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
 األعمال جاریة

) ACIالمجلس الدولي للمطارات (
ومنظمة خدمات المالحة الجویة 

خبراء  وفریق) CANSOالمدنیة (
) AEPاقتصادیات المطارات (

وفریق خبراء اقتصادیات المالحة 
كلما لزم ) (ANSEPالجویة (

 )األمر

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

 المبتدئین و/أو المعارین

إعداد التحلیالت واإلرشادات بشأن تأثیر الضرائب وعیرها من الجبایات  ١٩
  د)) ٦/١-٢ة (التوصیعلى النقل الجوي 

 

  ٢٠١٦- ٢٠١٤ (ب)
 

منظمة السیاحة العالمیة الدول و 
) UNWTO( التابعة لألمم المتحدة

) وغیرها من IATAواألیاتا (
  الجهات المعنیة

  
 

الحاجة إلى وظیفة واحدة 
، بدعم من P4من الفئة 

الموظف األلماني الفني 
المبتدئ (المزمعة في 

 )٢٠١٣الربع الثاني من 

 الرئیسیة مسائلالبشأن  دراسات اجراءفي قطاع الطیران وٕ  التطورات رصد ٢٠
 قطاعو  والمنظمات الدولتبادل تحلیالتها مع و  العالمیة األهمیة ذات

 ج)) ٥/١-٢ج)،  ١/١-١(التوصیة الطیران 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
 األعمال جاریة

ضمن الموارد المتاحة،  الجهات المعنیة
 الموظفین الفنیین  بمساعدة

 
 رصد أجل منالطیران  قطاع ومع واإلقلیمیة الدولیة المنظمات مع التعاون ٢١

 بشكلوالعمل،  الجوي للنقل مستدام نظام إقامةحول دون ت التي المعوقات
 هذه بتخطي الكفیلة الرئیسیة االستراتیجیاتعلى تحدید   تعاوني،

  ))و ١/١-١(التوصیة  المعوقات
 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ب)
 األعمال جاریة

میة والمكاتب الهیئات اإلقلی
 اإلقلیمیة لالیكاو

ضمن الموارد المتاحة، 
الموظفین الفنیین  بمساعدة

 المبتدئین و/أو المعارین

    (ج)المهام ذات األولویة 
من  االیكاو سیاسات لتعزیز مركزسبل ووسائل إضافیة العمل على إیجاد  ٢٢

قییم جدوى وت النقل الجوي ة لنظامالمستدام أجل تحقیق التنمیة االقتصادیة
  و)) ٨/١-٢(التوصیة وضع ملحق جدید أو أي حلول أخرى مقبولة 

 

 (ج)
 

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  السنوات الالحقةأو  ٢٠١٦- ٢٠١٤
)ATRPوالدول (  
 

ضمن الموارد المتاحة، 
النقل بدعم من صندوق 

األشخاص الجوي أو 
 المعارین من الصین.
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ة التي أوصى بها المؤتمر العالمي السادس للنقل قائمة بالمهام الموحد الرقم
التي ینبغي  اإلطار الزمني والخطوات األولیة الجوي إلى االیكاو 

 اتخاذها
  األطراف المشاركة 
قسم  -(غیر إدارة النقل الجوي

 )السیاسات والتحلیالت االقتصادیة

قسم السیاسات  احتیاجات
 والتحلیالت االقتصادیة
 من الموارد البشریة

لنقل ترابط اب علقةتكالیف والمنافع المتاالضطالع بألعمال بشأن تحلیل ال ٢٣
  و)) ٣/١-٢الجوي (التوصیة 

 

 (ج)
 

منظمة السیاحة العالمیة التابعة  ٢٠١٦- ٢٠١٣
) وفریق UNWTO( لألمم المتحدة

) AVSECPخبراء أمن الطیران (
) FALPوفریق خبراء التسهیالت (

 والجهات المعنیة

  رهنا بتوافر الموارد
 

مسائل الهامة التي قد تنشأ مثل تطورات اللقة بمتعإعداد اإلرشادات ال ٢٤
  ه)) ١/٣-٢تحریر النقل الجوي، بما في ذلك طیران األعمال (التوصیة 

 

فریق خبراء تنظیم النقل الجوي  ٢٠١٦- ٢٠١٤ (ج)
)ATRP والمجلس الدولي لطیران (

) وٕادارة المالحة IBACاألعمال (
  )ANBالجویة (

 

  رهنا بتوافر الموارد
 

 التصدیق أجل من الدول من یطلبها لمنعلى تقدیم المساعدة  التشجیع ٢٥
  ح)) ١/١- ١(التوصیة  ١٩٩٩یال لعام مونتر اتفاقیة على

 

  ٢٠١٦- ٢٠١٣ (ج)
: إرسال ٢٠١٣ عام الربع األخیر من -

كتاب المنظمة (اإلبالغ بقرارات الدورة 
  الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة)

  : األعمال جاریة٢٠١٦-٢٠١٤ -
 
 

) LEBإدارة الشؤون القانونیة (
والمكاتب اإلقلیمیة لالیكاو 

  والهیئات اإلقلیمیة
  
 

  رهنا بتوافر الموارد
 

 
 

  –ى ــانته –


