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   السیاسة العامة –تنمیة النقل الجوي االقتصادیة   من جدول األعمال:  ٤٠البند 

البند من جدول األعمال في إطار الموضوعین التالیین: البیان الموحد بشأن  هذا نظرت اللجنة االقتصادیة في  ١-٤٠
  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، ونتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي وأعمال المتابعة.

 ال النقل الجويالبیان الموحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة في مج

نسخة منقحة من البیان الموحد بشأن سیاسات االیكاو المستمرة في  WP/55عرض المجلس في ورقة العمل   ٢-٤٠
المقترح إدخالها التطورات المستجدة منذ انعقاد الدورة  التنقیحات). وأخذت ٢٠- ٣٧مجال النقل الجوي (قرار الجمعیة العمومیة 

یما نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي. ووافقت اللجنة االقتصادیة على إرجاء مسألة األخیرة للجمعیة العمومیة والس
  العمل ذات الصلة بالموضوع.   اتالنظر في البیان الموحد المنقح إلى حین االنتهاء من استعراض جمیع ورق

بشكل دقیق التوصیات التي اعتمدها واقُتِرح إدخال عدد من التعدیالت على قرار الجمعیة العمومیة بما یعكس   ٣-٤٠
  .المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي

وقد أعادت اللجنة االقتصادیة خالل جلستها الثانیة عرض هذا الموضوع واستعرضت النسخة المنقحة لقرار   ٤-٤٠
بعد التعدیالت اإلضافیة. و ح إدخال عدد من من جدول األعمال. واقُترِ  ٤٣إلى  ٤٠ للبنودالجمعیة العمومیة في ضوء مناقشتها 

البیان الموحد بشأن لى الجلسة العامة لالعتماد عرض عافقت على أن تانتهاء اللجنة االقتصادیة من تناول هذا الموضوع، و 
 .مع األخذ في االعتبار التعدیالت التي اقترحت اللجنة إدخالها سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي

  االقتصادیة وتوصي الجمعیة العمومیة باعتماده صاغته اللجنةقرار 
  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي شأن لبیان الموحد با :x/٤٠القرار

  مقدمةال
ر یتباعهـا لتطـو إالمبـادئ األساسـیة التـي یجـب علـى الحكومـات  تحددقد  الطیران المدني الدولياتفاقیة  لما كانت  

لـذلك كـان أحـد أغـراض االیكـاو و ، یتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانس واالستدامةى نحو خطوط النقل الجوي الدولي عل
ا علــى أســاس ـعلــى تكــافؤ الفــرص وتشغیلهــتقــوم للنقــل الجــوي الــدولي دمات نشــاء خــإلــى إهــو دعــم المبــادئ والترتیبــات الرامیــة 

  ؛العام صالحاالحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة ال مع اديـواقتص سلیم
علــى المســتوى الــوطني  ســتدامةالنقــل الجــوي عــامال رئیســیا فــي تشــجیع وتعزیــز التنمیــة االقتصــادیة الم ولمــا كــان  

  إلى المستویات الدولیة؛ضافة إلبا
والتصـــدي  تطـــویر النقـــل الجـــويتیحهـــا لالســـتفادة القصـــوى مـــن الفـــرص التـــي یُ تـــدبیر المـــوارد الالزمـــة  ولمـــا كـــان  

  ؛لبلدان النامیةبالنسبة ل، وخاصة طوي علیها وتلك الناجمة عنه یزداد صعوبةللتحدیات التي ین
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لـدول المتعاقـدة علـى نحـو فـي ابشـأن تطـویر النقـل الجـوي  وٕاحصاءاتودراسات  إرشاداتالمنظمة تعد  ولما كانت  
  ؛فعالیة بأكثر الوسائلعلى الدول المتعاقدة وتوزیعها  أن تواظب على تحدیث وتركیز وأهمیة هذه الموادمستمر وینبغي 
من المعلومـات األخـرى  وغیرهادقیقة وواقعیة  إحصائیةتوفر بیانات أن الدول المتعاقدة المقرر على من  ولما كان  

  اإلرشادات؛هذه  إعدادلكي یتسنى للمنظمة 
یاسیة أكثـر مـن المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زیادة تركیزها على تنفیذ القواعد الق ولما كانت  

  وضعها؛
ــــذ أهــــدافها  هــــذه ناإلرشــــادات الصــــادرة عــــ تولمــــا كانــــ   المنظمــــة واإلجــــراءات التــــي اتخــــذتها هــــذه المنظمــــة لتنفی

علــى وضــع السیاســات والممارســات التــي تســّهل عولمــة النقــل الجــوي الــدولي وتحولــه إلــى متعاقــدة دول اللــاالســتراتیجیة تســاعد ا
  التشغیل التجاري وتحریره؛

  ؛المنظمة في مجال النقل الجوي هذه لاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  كان ولما  

  الجمعیة العمومیة: فإن
كمـا الجـوي،  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقـلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحد  تقرر  -١

  والثالثین للجمعیة العمومیة:الثامنة ة عند ختام الدور قائمة تلك السیاسات كانت 
  المرفق (أ): التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

  المرفق (ب): إحصاءات وبیانات الطیران
  والتخطیط والتحلیل االقتصاديالمرفق (ج): التوقعات 

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

  ات الناقلین الجویینالمرفق (و): اقتصادی
  المرفق (ز): البرید الجوي

المجلـس فـي الوثـائق المـذكورة فـي هـذا البیـان  تجدیـداتها التـي یعـدهاالدول المتعاقدة على مراعاة هذه السیاسـات و  تحث  -٢
  ؛دوریةال كتبالدلة و األاألمین العام في  تجدیداتها التي یعدهاالموحد و 

 ،وقـرارات الجمعیـة العمومیـةشـیكاغو ن اتفاقیـة مـل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة الدول المتعاقدة على أن تبذ تحث  -٣
وأن تــدعم كــذلك نشــاط المنظمــة فــي مجــال النقــل الجــوي، وأن تقــدم علــى وجــه الخصــوص وبأقصــى ســرعة وعلــى الوجــه األكمــل 

  ؛ويفي مجال النقل الجألعمالها والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة  اإلحصاءات
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 إسـهامأهمیة خاصة لمشكلة تمویـل تنمیـة المـوارد البشـریة والفنیـة الضـروریة لتحقیـق أفضـل  إعطاءالمجلس إلى  تطلب  -٤

  ؛النامیة ممكن للنقل الجوي في الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة للبلدان
الـدول المتعاقـدة  ونمثلـیي خبـراء النقـل الجـو في كل المسـائل المتصـلة ب یستشیر بأنسب الوسائلالمجلس أن إلى  تطلب  -٥

مجموعـات إلـى لجنـة النقـل الجـوي أو إلـى تقاریرهـا  قـدمفـرق مـن الخبـراء المـؤهلین ت إنشـاءرأى ذلك مفیدا لعمله، بما في ذلـك إذا 
  ؛الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

 باعتبارهـاجمیـع الـدول المتعاقـدة أن تشـارك فیهـا،  یسـتطیعات أو اجتماعـات عالمیـة عقد مـؤتمر أن یالمجلس  إلى تطلب  -٦
ذات األهمیـة العالمیـة فـي مجـال النقـل الجـوي، عنـدما یبـرر عقـد هـذه االجتماعـات عـدد  مسـائلتقدم في حل الللالوسیلة الرئیسیة 

  ؛ءة بصددهاابنّ  إجراءاتاتخاذ  إمكانیةوجد تالتي یتعین حلها وحیث  مسائلوأهمیة ال
المجلس أن یوفر ما یلزم لتنظـیم الحلقـات الدراسـیة والنـدوات وغیرهـا مـن االجتماعـات المماثلـة التـي یتطلبهـا إلى  تطلب  -٧

  ؛نشر سیاسات االیكاو في مجال النقل الجوي وما یتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفیما بینها
البیــان الموحـد لسیاسـات االیكــاو فـي مجـال النقــل الجـوي وأن یخطــر  هـذا واظـب علـى مراجعــةالمجلــس أن یإلـى  تطلـب  -٨

  یه؛تغییرات عل إلى إدخالالحاجة كلما دعت الجمعیة العمومیة 
  .٢٠-٣٧ القرارل أن هذا القرار یحل مح تعلن  -٩

 (أ) المرفق

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي
  االتفاقات والترتیبات  القسم األول 

المبادئ األساسیة المذكورة في اتفاقیة شیكاغو، وهي احترام السیادة، واإلنصاف والمساواة في الفرص، وعـدم  لما كانت
التمییــز، والتـــرابط، والتناســـق، والتعـــاون، قــد ســـاعدت علـــى أفضـــل نحــو النقـــل الجـــوي الـــدولي ومازالــت تشـــكل أســـاس تطـــوره فـــي 

  المستقبل؛
  ؛ي الحقـوق التجاریة مازال یمثل واحدا من أهداف المنظمةأقصى حد ممكن ف إلىتعدد األطراف  ولما كان

ولكنهــا تشــترك فــي  شــیكاغو اتفاقیــة إطــارمختلفــة ضــمن  الــدول المتعاقــدة تتــوخى أهــدافا وسیاســات تنظیمیــة ولمــا كانــت
  ؛هدف أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ویعتمد علیه

اتفــاق  وكــاناقیــة شــیكاغو هــو تشــغیل خطــوط النقــل الجــوي الدولیــة تشــغیال ســلیما واقتصــادیا، أحــد أهــداف اتف ولمــا كــان
فـــي هــــذا ) ١٩٩٩لعـــام  (اتفاقیـــة مونتریــــال اتفاقیـــة توحیــــد بعـــض قواعـــد النقـــل الجـــوي الــــدوليو  عبـــور الخطـــوط الجویـــة الدولیـــة

  ؛تحقیق هذا الهدفاألطراف فیه المتعاقدة على الدول  نسهالی الخصوص
الثالثـة والثمـانین مـن اتفاقیـة  كل دولـة متعاقـدة بأحكـام المـادةتلتزم الجمعیة العمومیة قد أكدت مرارا على أن  كانت ولما

لقواعـد تسـجیل الترتیبـات المتعلقـة بـالطیران المـدني الـدولي وفقـا  جمیـع سرع ما یمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االیكاو و شیكاغو 
  ؛یكاواتفاقات وترتیبات الطیران لدى اال
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غیـر مستصـوب ألنـه التأخیر بال داع في تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران وعدم االلتزام بذلك التسجیل أمر  ولما كان

  ؛دقة واكتمال المعلومات التنظیمیة وتعزیز الشفافیةیقّوض 
لجویـة علـى نحـو تحدید أسعار أجور النقل الجوي الدولي بطریقة عادلة وشفافة تهدف إلى تطـویر الخـدمات ا ولما كان

  مرض؛
ینبغي ایالء االعتبار الواجب لمصالح المسـتهلكین لـدى رسـم السیاسـات وٕاصـدار التنظیمـات فـي مجـال النقـل  ولما كان

   الجوي الدولي؛
الحاجة تقضي بالتكیف مع البیئة التنظیمیة والتشغیلیة دائبة التغیر في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمـة  ولما كانت

اء على ذلك إرشادات عن سیاسات تنظیم النقل الجوي الدولي، بما فـي ذلـك بنـود نموذجیـة واتفاقـات خـدمات جویـة قد وضعت بن
  في االتفاقات الثنائیة أو اإلقلیمیة؛ –حسب رغبتها  –نموذجیة لكي تستعین بها الدول 

االیكـاو للتفـاوض بشـأن  حـدث إلى أن المنظمة قد استحدثت وأتاحـت للـدول وسـیلة ابتكاریـه لاللتقـاء، هـي وباإلشارة  
  ؛الخدمات الجویة، الذي ییّسر التفاوض والتشاور بشأن الخدمات الجویة ویزید من كفاءتها

  الجمعیة العمومیة: فإن
تنظـیم النقــل الجـوي الـدولي وفــي  اتسیاسـعــن  اإلرشـادات إعـدادلالیكــاو فـي  األساسـيمـن جدیـد علــى الـدور  تؤكـد  -١

  ، حسب االقتضاء؛المساعدة في تحریره وتیسیره
المتعلقة بتـدابیر  للمبادئ الواجبة العنایة التجاري، التحریر عملیة سیاق على أن تولي، ضمن الدول المتعاقدة تحث  -٢

 الضـمانات الرامیــة إلــى ضــمان المشــاركة الدائمــة والفعالــة لجمیــع الــدول فــي النقــل الجــوي الــدولي، بمــا فــي ذلــك مبــدأ إیــالء عنایــة
  النامیة؛ البلدان یاجاتواحت لمصالح خاصة

مـن شـأنها 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
 ١٩٩٩مونتریــال لعــام اتفاقیـة و  إلــى اتفـاق عبـور الخطـوط الجویــة الدولیـةتنضـم بعـد الـدول المتعاقـدة التــي لـم  تحـث  -٤

  إلیهما؛في االنضمام بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى 
اتفاقات وترتیبات التعاون المتعلقة بالطیران المـدني الـدولي، لدى االیكاو تسجل أن الدول المتعاقدة على  جمیع تحث  -٥

  ؛االیكاو لقواعد تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران لدىووفقا  شیكاغو ) من اتفاقیة٨٣كام المادة (وذلك وفقا ألح
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اتفاقـات أو ترتیبـات الناشـئة عـن تطبیـق الخطیـرة بالمشـاكل  تامـاالدول المتعاقـدة علـى أن تحـیط المجلـس علمـا  تحث  -٦

  ؛األطراف في تبادل الحقوق التجاریة هدف تحقیق مبدأ تعددفي بلوغ  تفیدأي تطورات بو الخدمات الجویة 
أن تواصــل متابعــة تحریــر دخــول األســواق بالســرعة والطریقــة المناســبتین الحتیاجاتهــا الــدول المتعاقــدة علــى  تحــث  -٧

  ؛وظروفها، مع إیالء االعتبار الواجب لمصالح جمیع الجهات المعنیة وبیئة األعمال المتغیرة والبنیة األساسیة الالزمة
ینبغـي أن تــولي الـدول االعتبــار الواجـب للســمات الممیـزة لخــدمات الشـحن الجــوي عنـد تبــادل دول المتعاقــدة الـ تحـث  -٨

حقوق دخول األسواق في إطار اتفاقات الخدمات الجویة وأن تمنح الحقوق المناسبة والمرونة التشغیلیة الالزمة مـن أجـل تشـجیع 
  ؛تطور هذه الخدمات

لجة المسائل المتعلقة بتخصیص الخانات والقیـود علـى الطیـران اللیلـي، ینبغـي للـدول لدى معاالدول المتعاقدة  تحث  -٩
أن تــولي االعتبــار الواجــب الحتیاجــات وشــواغل الــدول األخــرى وأن تبــذل قصــارى جهــدها لتبدیــد الشــواغل مــن خــالل المشــاورات 

  ؛بروح من التعاطف والشفافیة والتفاهم المتبادل والتعاون
م مبـــدأ "الـــنهج بـــاحترامـــا یتعلـــق بـــالقیود المفروضـــة علـــى الطیـــران اللیلـــي، عاقـــدة علـــى أن تقـــوم، فیالـــدول المت تحـــث  -١٠

  ه في إجراءاتها التنظیمیة بشأن إدارة ضوضاء الطائرات في المطارات؛اتباعالمتوازن" الخاص باالیكاو و 
ذاكر والتســجیل باســتخدام عملیــات الحجــز وشــراء التــسیاســات بشــأن حمایــة المســتهلك فــي  الــدول علــى رســم حــثت  -١١

  ؛االنترنت
  المتعاقدة على المشاركة في  مؤتمر حدث االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة واإلفادة منه؛ الدول شجعت  -١٢
أو  الــوطني الصــعیدین علــى الســاریة المنافســة وممارســات لسیاســات وافیــة خالصــة یضــع أنإلــى المجلــس  تطلــب  -١٣

  اإلقلیمي؛
عتمد رؤیة طویلة المدى لتحریر النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بحـث مسـألة اتفـاق یعد و یأن  مجلسالإلى  تطلب  -١٤

دولي یتیح للدول تحریر دخول األسواق، مع مراعاة التجارب السابقة واإلنجازات التي حققتها الدول، بما في ذلـك اتفاقـات تحریـر 
ئیـة واإلقلیمیـة والمتعـددة األطـراف، فضـًال عـن مختلـف االقتراحـات المقدمـة اق القائمـة والمبرمـة علـى المسـتویات الثناو دخول األسـ

  خالل هذا المؤتمر؛
، مع مراعاة ما للمساعدة على مواصلة تحریر خدمات الشحن الجوي امحدد ادولی ااتفاق إلى المجلس أن یعدّ  تطلب  -١٥

  الیا، وبالتشاور مع جمیع الجهات المعنیة؛قامت به الدول في السابق ووجهات نظرها بشأن الترتیبات المعمول بها ح
تـدابیر التعـاون،  على دراسة وٕاعداد اإلقلیمیة شبهو  اإلقلیمیةالمجلس أن یواصل التعاون مع الهیئات  إلى تطلب  - ١٦

مالئـم فـي الوقـت الالدول المتعاقـدة توصیة إمكانیة حررة، واستعراض نتائج هذه التدابیر، لكي یقرر تبما في ذلك الترتیبات الم
  ؛نطاق أوسعبتطبیق تدابیر مماثلة أو أخرى على 

الدراســـة المقارنـــة والتحلیلیـــة لسیاســـات الـــدول المتعاقـــدة وشـــركات الطیـــران  إجـــراءالمجلـــس أن یواصـــل  إلـــى تطلـــب  -١٧
رات جمیــع الــدول المتعاقــدة بــأي تطــو  یخطــروأن  ،وألســالیب عملهــا بخصــوص الحقــوق التجاریــة وأحكــام اتفاقــات الخطــوط الجویــة

  سیما بأي ترتیبات أكثر تحررا؛ واللحقوق التجاریة، على تبادل اجدیدة في التعاون الدولي 
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واظــب علــى اســتعراض آلیــة المنظمــة لوضــع إرشــادات عــن سیاســات تنظــیم النقــل الجــوي المجلــس أن ی إلــى تطلــب  -١٨

  الدولي، وأن ینّقحها أو یحّدثها حسب االقتضاء؛
الطیـــران بغـــرض تبســـیط عملیـــة  رض بصـــفة دوریـــة قواعـــد تســـجیل اتفاقـــات وترتیبـــاتالمجلـــس أن یســـتع إلـــى تطلــب  -١٩
  ؛تسجیلال

في األجل القریب مجموعة من المبادئ األساسیة الرفیعة المستوى وغیر اإللزامیة بشأن  عدّ إلى المجلس أن ی تطلب  -٢٠
ران علـــى المنافســـة وتراعـــي احتیاجـــات الـــدول حمایـــة المســـتهلك تحقـــق توازنـــًا مالئمـــًا بـــین حمایـــة المســـتهلكین وقـــدرة قطـــاع الطیـــ

للمرونة، نظرًا للخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة للدول؛ وینبغي أن تكون هذه المبادئ األساسیة متسقة مع 
  ؛١٩٩٩ ومای ٢٨في  لیاالساریة، والسیما اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، المعتمدة في مونتر  المواثیق

دون تأخیر، بتسجیل هذه االتفاقات والترتیبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمیة األمین العام أن یذكّ  إلىتطلب   -٢١
  ؛تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران الخاصة بها لدى المجلسلالدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة  إلىوأن یقدم 

إلـــى االتفاقیـــات واالتفاقـــات الدولیـــة ین العـــام أن یشـــجعا علـــى االنضـــمام العـــالمي مـــن رئـــیس المجلـــس واألمـــتطلـــب   -٢٢
 علـى إبـالغ الـدول المتعاقـدة یحثـا أنو  ١٩٩٩واتفاقیـة مونتریــال لعـام  الجویـة الدولیـة اتفاق عبـور الخطـوطوتنفیذها، بما في ذلك 

  .االتفاقإلى هذا  إلیها االنضمام بمدى اعتزامهااألمانة العامة 
  مجلس االیكاو على وضع سیاسات بشأن حمایة المستهلك في معامالت التجارة اإللكترونیة. إلىتطلب   -٢٣

  

  التعاون في مجال الترتیبات التنظیمیة  القسم الثاني 
بعـض القیـود االقتصـادیة والمالیـة والتشـغیلیة المطبقـة مـن جانـب واحـد علـى المسـتوى الـوطني تـؤثر علـى  لما كانت

المبــادئ األساســیة التفاقیــة  وتنــافيفــي هــذا المجــال  مجحفــةممارســات تجاریــة تمییزیــة  إلــىجــوي الــدولي، وتنحــو اســتقرار النقــل ال
  بانتظام وتوافق؛تطور النقل الجوي الدولي  شیكاغو كما تنافي

، وال تطــویر اقتصــاد الــدوللیتســم بأهمیــة أساســیة  تــوفیر خــدمات النقــل الجــوي علــى نحــو منــتظم وموثــوق ولمــا كــان
  ؛، الدول التي تعتمد على السیاحةمنها، بما في ذلك النامیة اسیم

طیــران بممارســـة حقـــوق الشـــركة عنــد اإلذن للـــة اوالســـیطرة الفع الغالبیــةالتشــدد فـــي تطبیـــق معیــار ملكیـــة  كـــانمــا لو 
دولیــة الجویــة الخطــوط التشــغیل ل كثیــرة مــن تكــافؤ الفــرص العادلــةنامیــة  الیحــرم دو  قــدالطریــق وغیرهــا مــن حقــوق النقــل الجــوي 

  ؛على الفوائد المثلىمنها والحصول 
تعیین الناقلین الجویین وترخیص دخول األسواق یجب تحریرهما وفقا للوتیرة التي تختارهـا كـل دولـة ووفقـا ولما كان   

  مة واألمن؛سیما فیما یتعلق بالسال لتقدیرها، وذلك على نحو اطرادي ویتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظیمیة الفعالة وال
المعــاییر أو تطبیقهــا بمرونــة فیمــا یخــص تعیــین وتفــویض شــركات الطیــران قــد یســاعد علــى  توســیع نطــاق ولمــا كــان  

تهیئة بیئـة تشـغیلیة ینمـو فیهـا النقـل الجـوي الـدولي ویزدهـر بصـورة مسـتقرة وتتسـم بالكفـاءة واالقتصـاد، ویسـهم فـي هـدف مشـاركة 
  ؛س بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطیران وأمنهالدول في عملیة التحریر، بدون المسا
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 التــي تنشــئمــن خــالل الترتیبــات التعاونیــة  امتزایــد اولمــا كــان تحقیــق أهــداف التنمیــة بــین تلــك الــدول یلقــى تشــجیع

بــین ر عــن التقــارب والتماثــل فــي المصــالح القائمــة بصــورة خاصــة عّبــالــذي یالتعــاون الــوظیفي  تســهلو  إقلیمیــةتجمعــات اقتصــادیة 
  اإلقلیمي؛ حركات التكامل االقتصادي إلىالدول النامیة التي تنتمي 
التي نامیة ال تعزز مصالح الدولالنقل   حقوق الطریق وغیرها من حقوقأي شركة طیران لممارسة  ولما كانت

رة الفعالـة علیهـا تتمتع بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكیـة غالبیـة رأسـمال هـذه الشـركة والسـیط
  ؛في ید دولة نامیة أو أكثر أو في ید مواطنیها ممن لهم مصالح متماثلة

  الجمعیة العمومیة: فإن
بانتظــام ر النقــل الجـوي الــدولي یتطــو  علـىتــؤثر  انفرادیــةتحـث الــدول المتعاقــدة علـى أن تتجنــب اتخــاذ تـدابیر   - ١

لیـة علـى النقـل الجـوي الـدولي بـدون المراعـاة الواجبـة لسـماته ، وأن تضمن عدم تطبیق السیاسات والتشریعات المحوتناسق
  ؛الخاصة

تحــث الــدول المتعاقــدة علــى األخــذ فــي االعتبــار أن المنافســة الشــریفة هــي مبــدأ عــام هــام فــي تشــغیل خــدمات   - ٢
  النقل الجوي؛ 

ب االحتیاجـــات تحـــث الـــدول المتعاقـــدة علـــى مواصـــلة تحریـــر ملكیـــة النـــاقلین الجـــویین والســـیطرة علـــیهم، حســـ   - ٣
والظروف، بواسطة مختلف التدابیر القائمة مثل رفع القیود المفروضة على الملكیة والسیطرة الواردة في اتفاقات الخـدمات 
الجویـــة الثنائیـــة أو األحكـــام المتعلقـــة بـــالتعیین التـــي تعتـــرف بمفهـــوم المصـــلحة المشـــتركة داخـــل المجموعـــات االقتصـــادیة 

    التي أوصت بها االیكاو؛ اإلقلیمیة أو شبه اإلقلیمیة
ممارســة حقــوق الطریــق وغیرهــا مــن والســماح لهــا بتحــث الــدول المتعاقــدة علــى قبــول تعیــین أي شــركة طیــران   - ٤

نفـــس التجمـــع، وفقـــا لألحكـــام والشـــروط التـــي یقبلهـــا  فـــي ســـیما الـــدول النامیـــة  أو دول، والألي دولـــة  حقـــوق النقـــل الجـــوي
  ؛األطراف المعنیة عقدهاأو ت عقدتهال الجوي التي األطراف، بما في ذلك اتفاقات النق

 شـــبهأو  اإلقلیمیــةلتجمعــات االقتصــادیة لتحــث الــدول المتعاقــدة علــى االعتــراف بمفهـــوم المصــالح المشــتركة   - ٥
نفــس التجمــع  مــندولــة نامیــة أخــرى ألي نامیــة بتعیــین شــركة طیــران تابعــة الدولــة اللقیــام  اســلیم اأساســبوصــفه  اإلقلیمیــة

لــة علــى تلــك الشــركة فــي یــد تلــك الدولــة النامیــة األخــرى اوالسیطـــرة الفع األغلبیــةتكــون ملكیــة  مــاحیث اإلقلیمــيصــادي االقت
  ؛في ید مواطنیهاأو الواحدة أو األكثر 

على التفكیر في إتباع معاییر بدیلة لتعیین وتفویض شـركات الخطـوط الجویـة، بمـا فـي  تحث الدول المتعاقدة  - ٦
ر االیكاو، وعلى اعتماد نهـج مـرن وایجـابي لمسـاعدة الـدول األخـرى فـي جهودهـا الرامیـة إلـى التحـرر مـن ذلك إتباع معایی

  ؛معیاري الملكیة والسیطرة فیما یخص الناقلین الجویین، دونما إخالل بالسالمة واألمن
مراعـاة السـیادة التي تسري على النقل الجوي مـع  تحث الدول المتعاقدة على وضع قوانین وسیاسات المنافسة  - ٧

  افسة؛نومراعاة إرشادات االیكاو بشأن الم الوطنیة
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، بمـا فـي ذلـك فـي تحث الدول المتعاقدة على تشـجیع التعـاون بـین الهیئـات المختصـة الوطنیـة و/أو اإلقلیمیـة  - ٨

  ؛الت االندماجسیاق إقرار التحالفات وحا
أن إلـى لتشـغیل المشـترك للخطـوط الجویـة الدولیـة الدول المتعاقدة التي لدیها خبرة فـي مختلـف أشـكال ا تدعو  - ٩
  ؛دول المتعاقدةفیها فائدة للمعلومات  المنظمةتجمع المجلس بصفة مستمرة معلومات بخصوص خبرتها حتى  إلىتقدم 

إلى المجلس أن یباشر العمل بشأن وضع اتفاق دولي لتحریر ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم،  تطلب  - ١٠
الشواغل المتعلقة بالسالمة واألمـن، ومبـدأ المعاملـة بالمثـل، وضـرورة السـماح بـالتكیف التـدریجي والمرحلـي مـع  مع مراعاة

الضــمانات، وضــرورة مراعــاة التجــارب اإلقلیمیــة، ومتطلبــات مختلــف القــوانین المحلیــة للــدول واآلثــار علــى جمیــع الجهــات 
  المعنیة بما في ذلك القوى العاملة؛

التعــاون والحــوار وتبــادل لتبــادل وجهــات النظــر بغیــة منتــدى جلــس أن یضــع أدوات مــن قبیــل إلــى الم تطلــب  - ١١
  ؛اتباع نهوج أكثر توافقًا إزاء النقل الجوي الدولي من أجل تعزیزالمعلومات بین الدول األعضاء 

مـل، كلمــا إلـى المجلـس مواصـلة رصــد التطـورات فـي مجـال المنافسـة بالنســبة للنقـل الجـوي الـدولي والع تطلـب  - ١٢
  اقتضى األمر ذلك، على تحدیث ما ُیصدره من سیاسات وٕارشادات بشأن المنافسة الشریفة؛ 

الــدول المتعاقــدة التــي ترغــب فــي  إلــىة جدیــكــل مســاعدة م بنــاء علــى الطلــب، ،المجلــس أن یقــدم إلــى تطلــب  - ١٣
  ؛دولیةالجویة ال خطوطاللتشغیل  اإلقلیمیة شبهأو  اإلقلیمیةالتجمعات االقتصادیة االنضمام إلى 

هــذه  إلــى إعــدادالــدول المتعاقــدة التــي تبــادر  إلــى بنــاء علــى الطلــب، ،المجلــس أن یقــدم المســاعدة إلــى تطلــب  - ١٤
التـــي تقـــوم إلــى الـــدول المتعاقــدة أو  ،لخطـــوط الجویــة الدولیـــةاملكیـــة وتشــغیل مشــاركة المباشـــرة فــي الترتیبــات التعاونیـــة لل

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

  

  توزیع منتجات شركات الطیران    القسم الثالث
تقدم تكنولوجیا المعلومات والتكنولوجیات االلكترونیة قد أثر تأثیرا ملحوظا على طریقة عمل صناعة  لما كان  
  ؛سیما على توزیع منتجاتها  یران، والشركات الط

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

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

  على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات؛
یستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االیكاو بشأن نظم الحجز اآللي والبنـود المجلس أن إلى تطلب و  -٢

  .نظیم والصناعةفي الت النموذجیة في ضوء التغییرات
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  تجارة الخدمات      القسم الرابع 
طـار االتفـاق العـام بشـأن تجـارة إفـي التـي أدرجـت مسـألة جوانـب النقـل الجـوي الـدولي اهتمـت بقد  االیكاو تلما كان  

 وللصـالحیة اتفاقیـة الطیـران المـدني الـدوليوعملـت بنشـاط لكـي یتحسـن فهـم جمیـع األطـراف المعنیـة ألحكـام  )GATSالخدمات (
  والدور اللذین تنفرد بهما االیكاو في مجال النقل الجوي الدولي؛

  الجمعیة العمومیة: فإن
التوصــــیات  وأن تضــــعالمنظمــــة الترتیبــــات التنظیمیــــة المســــتقبلیة  أن مــــن الضــــروري أن تســــتطلع تؤكــــد مــــن جدیــــد  -١

  ؛تغیرات الداخلیة والخارجیة التي تؤثر فیهلل استجابةللتصدي للتحدیات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة والمقترحات 
تهیئ البیئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره علـى نحـو یتسـم  ینبغي أنبأن تلك الترتیبات  سّلمت  -٢

اركتها مشـــو دول المتعاقـــدة ـمصـــالح جمیـــع الـــباالنتظـــام واالســـتقرار والكفـــاءة واالقتصـــاد بـــدون تقـــویض الســـالمة واألمـــن، وضـــمان 
  ؛الدولي في النقل الجوي دامةالفعالة والمست

  ؛تنظیم النقل الجوي الدولي اتسیاسعن  اإلرشاداتعلى الدور القیادي لالیكاو في وضع  تؤكد من جدید  -٣
الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات واالتفاقـات والترتیبـات التجاریـة التـي تتعلـق بالنقـل الجـوي الـدولي  تحث  -٤
  ما یلي: على

سـلطات الطیـران وصـناعة  ةكار شـمالوطنیـة وأن تكفـل بصـفة خاصـة  هیئاتهـاأن تكفل التنسـیق الـداخلي فـي   أ)
  ؛في المفاوضات ةمباشر  مشاركةالطیران 

سـیما خصـائص النقـل الجـوي  وال ،الطیـران المـدني الـدولي اتفاقیـةتاما ألحكام  إدراكاممثلیها  إدراكأن تكفل   ب)
  ؛تنظیمیة واتفاقاته وترتیباتهالدولي وبنیته ال

  ؛االیكاو غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة األعضاء لدىالدول  إزاءحقوقها والتزاماتها  تراعيأن   ج)
ضـافیة متعلقـة بالنقـل الجـوي إخـدمات أو أنشـطة اقتـراح إدراج أي أن تبحث بعنایة في اآلثار المترتبـة علـى   د)

االرتبـــاط الوثیــــق بـــین الجوانــــب  الخــــاص آخــــذة بعـــین االعتبـــار ،الخـــدمات فـــي االتفـــاق العــــام بشـــأن تجــــارة
  ؛الجوي الدولي في النقل األمناالقتصادیة والبیئیة وجوانب السالمة و 

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

وأي التزامـــات  إعفـــاءاتنســـخا مـــن أي شـــیكاغو ) مـــن اتفاقیـــة ٨٣أن تـــودع لـــدى االیكـــاو بمقتضـــى المـــادة (  و)
  ؛بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات عقدتهامحددة تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  االهتمام الواجب لما یلي: ایالءمراقبین فیها والاألعضاء  منظمة التجارة العالمیة والدول تطلب من  -٥
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الجــوي الــدولي والتحریــر الــذي یجــري علــى المســتوى الثنــائي  بالنقــلالهیاكــل والترتیبــات التنظیمیــة الخاصــة   أ)

  ؛شبه اإلقلیميو  واإلقلیمي
  ؛الدولي، وخاصة مسؤولیتها عن سالمته وأمنه مسؤولیة االیكاو الدستوریة عن النقل الجوي  ب)
بخصوص التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الـدولي وعملهـا الـدائب  الراهنة اإلرشادیةسیاسة االیكاو وموادها   )ج

  ؛المیدان هذا في
  المجلس: إلى تطلبو  -٦

أن یواصـــل االضـــطالع بـــدور قیـــادي عـــالمي فـــي تســـهیل وتنســـیق عملیـــة التحریـــر االقتصـــادي مـــع ضـــمان   أ)
  ؛النقل الجوي الدوليالسالمة واألمن وحمایة البیئة في 

 وٕابــالغالنقــل الجــوي الــدولي،  علــىالتــي قــد تــؤثر و أن یتـابع بنشــاط التطــورات المســتجدة فــي تجــارة الخــدمات   ب)
  ؛الدول المتعاقدة بها

غیرهــا بــین االیكــاو ومنظمــة التجــارة العالمیــة و  ةفعالــبصــورة التعــاون والتنســیق االتصــال و اســتمرار  أن یشــجع  ج)
  ؛مجال تجارة الخدمات تعمل فيغیر الحكومیة التي و الحكومیة  ولیةالد المنظماتمن 

  وضع اإلرشادات عن السیاسات  القسم الخامس 
  ؛التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي في علیها التزامات ومسؤولیات دولیة الحكوماتلما كانت 
تاحـــة الفـــرص وٕاثـــارة التحـــدیات التحریـــر االقتصـــادي وتطـــور صـــناعة النقـــل الجـــوي سیســـتمران فـــي إ ولمـــا كـــان

  والمسائل في مجال تنظیم النقل الجوي الدولي؛
  اإلرشادیة ذات الصلة؛المواد السیاسات و  مسائل تنظیمیة كثیرة وجمعتعالجت قد المنظمة  ولما كانت  

  الجمعیة العمومیة: فإن
یاسات والمواد اإلرشادیة التي أعدتها ، عند االضطالع بمهامها التنظیمیة، السالدول المتعاقدة على أن تراعي تحث  -١

السیاسـات والمـواد الصادرة بعنـوان  Doc 9587 الوثیقةاالیكاو بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 
  ؛ اإلرشادیة عن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

المبـــادئ والقواعــد واللــوائح الوطنیـــة واتفاقــات الخـــدمات الجویــة  أن تُـــدرج فــي القـــوانینالــدول المتعاقـــدة علــى  تشــجع  -٢
االتفاقیـة منصـوص علیهـا فـي الالتعـاون والمطابقـة و والتناسـق  والشـفافیة وعـدم التمییـزلفرص التنافس المنصـفة والعادلـة األساسیة 

  ؛سیاسات االیكاو وٕارشاداتهاالمجسدة في و 
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تنظیم االقتصــادي مواكبــة المرتبطــة بــال رشــاداتاإلسیاســات و ذه الهــحــرص علــى أن تكــون إلــى المجلــس أن یتطلــب   -٣

  للتطورات وحدیثة ومستجیبة لألوضاع المتغیرة ولمتطلبات الدول؛
إلى المجلس أن ینظر في الوسـائل والسـبل اإلضـافیة التـي تمّكـن مـن تعزیـز حالـة سیاسـاته الخاصـة بالتنمیـة  تطلب  -٤

  وي.النقل الج االقتصادیة المستدامة لنظام
 

  المرفق (ب)
  إحصاءات وبیانات الطیران

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

لتي یطلبها ا 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 إلحصاءاتالمجلس قد أعد أیضا  ولما كان  
  ؛) من اتفاقیة شیكاغو٥٥) و(٥٤الطرق الدولیة، طبقا للمادتین ( جهیزاتوت

مـــن اتفاقیـــة  ٢١عـــن الطـــائرات المدنیـــة المســـجلة طبقـــا للمـــادة المجلـــس قـــد أعـــد شـــروطا لجمـــع البیانـــات  ولمـــا كـــان  
  شیكاغو؛

یتعین على االیكاو أن تجمع البیانات من الدول عن االستهالك السنوي للوقود في مجال الطیران بغرض  ولما كان  
ــغ عــن ااســتخدام هــذه البیانــات لمواجهــة التحــدیات الناشــئة عــن التنمیــة المســتدامة للنقــل الجــوي، وأن ترصــد وتُ  آلثــار المحتملــة بل

  ؛الصلة الهیاكل األساسیة ذاتالمترتبة عن التدابیر االقتصادیة المتصلة بالجوانب التشغیلیة لخدمات الطیران الدولي و 
تعیین جهات اتصال تعنى بإحصاءات الطیران في الدول سییّسر تقدیم ما تطلبه االیكـاو مـن إحصـاءات  وحیث إن  

  وبیانات في الوقت المناسب؛
المجلــس قـد اعتمــد سیاسـة اإلدارة القائمـة علــى تحقیـق األهــداف التـي تقتضـي جمــع البیانـات ذات الصــلة  ولمـا كـان  

  وتحلیلها لقیاس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حیث بلوغ األهداف االستراتیجیة الموضوعة لها؛
یكــاو لخــزن البیانــات والتحقــق منهــا تــزود الــدول قاعــدة البیانــات اإلحصــائیة المتكاملــة التــي أنشــأتها اال ولمــا كانــت  

  المتعاقدة وغیرها من المنتفعین بنظام مباشر یتسم بالكفاءة السترجاع البیانات اإلحصائیة؛
أنــه یقــدمها غیــر  وأالتــي طلبهــا المجلــس،  اإلحصــاءات مســتمرا فــي عــدم تقــدیمعــدد مــن الــدول المتعاقــدة  ولمــا كــان  

  كاملة؛
یخفـــف مـــن عـــبء تقـــدیم قـــد الطیـــران وتوزعهـــا  إحصـــاءاتجمـــع ت التـــين المنظمـــات الدولیـــة بـــی التعـــاون ولمـــا كـــان  
  ؛اإلحصاءات
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النمــو دور االیكــاو فــي تجهیــز ونشـر بیانــات الطیــران یتــیح للــدول اســتخدام هـذه البیانــات كــأداء فعالــة فــي  ولمـا كــان  

  اقتصادیة؛التي ُتدار بصورة ناجعة و  لطیران المدني الدوليخدمات ااآلمن والمنظم ل
االیكاو تواصل بذل جهودها كي تتسم العملیات التي تشمل بیانات الطیران بالفعالیـة والكفـاءة مـن خـالل  ولما كانت  

  ؛وضع مجموعة من األدوات اإللكترونیة لتلبیة االحتیاجات المتطورة للدول المتعاقدة
  الجمعیة العمومیة: فإن
دهـــا لتقـــدیم و ذل قصـــارى جهاتصـــال ُتعنــى بإحصـــاءات الطیـــران، وتبــ تتعـــّین جهـــاالـــدول المتعاقـــدة علــى أن  تحــث  -١

  تي تطلبها االیكاو في حینها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك؛ال اإلحصاءات
  الدول المتعاقدة على استخدام األدوات اإللكترونیة المتاحة لالطالع على بیانات األیكاو في مجال الطیران؛ تحث  -٢
  ة على استخدام األدوات اإللكترونیة المتاحة عند تقدیم بیانات الطیران إلى االیكاو؛تشجع الدول المتعاقد  -٣
الــــدول المتعاقــــدة علــــى المشــــاركة بفعالیــــة فــــي وضــــع األدوات اإللكترونیــــة مــــن خــــالل تقــــدیم الــــدعم وٕابــــداء  شــــجعت  -٤

  المالحظات ومن خالل تقاسم المعارف والخبرات.
الخبراء الوطنیین في مختلـف التخصصـات المطلوبـة حسـب االقتضـاء لیدرسـوا بصـفة المجلس أن یدعو إلى  تطلب  -٥

ولیضـعوا أكثـر فاعلیـة، ودولها األعضاء تلبیـة  تلبیة احتیاجات المنظمةمنتظمة البیانات اإلحصائیة التي تجمعها االیكاو، وذلك ل
 هـــااكتمالمـــدى و  اإلحصـــاءاتاتســـاق  وتحســـین المقـــاییس الضـــروریة لرصـــد أداء المنظمـــة مـــن حیـــث بلـــوغ أهـــدافها اإلســـتراتیجیة

  الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحلیالت.من جانب  وموقوتیة تقدیمها
  المجلس ما یلي: إلى تطلبو   -٦

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

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

 موثوقةالقیقة 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  وأن یضع ویحتضن ویدیر منهاجا یمّكن أوساط الطیران من أن تتبادل وتعزز بیاناتها  د)
  .القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمةفي في االتفاقیة و  ةالوارد واألحكاممبادئ لل
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  المرفق (ج)

  القتصادياوالتحلیل والتخطیط  وقعاتالت

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

 لطیران المدني الدولي في المستقبلعن تطورات ا 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  
  ؛التي یحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابیر من جانب المنظمة، وأن یبادر باتخاذ تلك التدابیر في الوقت المناسب

مـع تركیـز خـاص علـى المنظمة مطالبة بتقیـیم أدائهـا بصـورة منتظمـة علـى ضـوء أهـدافها االسـتراتیجیة  تولما كان  
  ؛السالمة وسعة المالحة الجویة ونجاعتها واألمن والتسهیالت والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وحمایة البیئة

لمطارات ونظم لتخطیط القتصادي ألغراض الادعم الى المحددة و  تحتاج إلى توقعاتالمنظمة  ولما كانت  
  وألغراض الرصد والتخطیط في مجال حمایة البیئة؛المالحة الجویة 

  :الجمعیة العمومیة فإن
المستقبل فـي  في تطوراتالتجاهات و باال التوقعات وتحدیث بإعداد ،االقتضاءحسب  ،المجلس أن یقوم إلى تطلب  -١

المحلیــة البیانـات  ، إن أمكــن،هـذه التوقعـات شــملة، علـى أن تأو محـدد ةعامــ التوقعـات الطیـران المــدني، سـواء كانـت هــذهمجـال 
وســعة المالحــة الجویــة  ، وأن یلبــي الحاجــة إلــى البیانــات فــي مجــاالت الســالمةللــدول المتعاقــدة هــاوالعالمیــة، وأن یتیح واإلقلیمیــة
  ؛ایة البیئةواألمن والتسهیالت والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وحمونجاعتها 

إلى المجلس أن یضع مجموعة وحیدة من التوقعات الطویلة األجل للحركة الجویة، التي یمكن على أساسـها تطلب   -٢
وضــع توقعــات بمواصــفات محــددة أو بقــدر أكبــر مــن التفصــیل وذلــك خدمــًة ألغــراض شــتى منهــا تخطــیط نظــم المالحــة الجویــة 

  وتحلیل المسائل البیئیة؛
ــــى  تطلــــب  -٣ ــــى وضــــع المنهجیــــات المجإل ــــیم اآلثــــار  الالزمــــة إلعــــداد واإلجــــراءاتلــــس أن یعمــــل عل التوقعــــات، وتقی

 المنظمــة احتیاجــاتســیناریوهات للعمــل لتلبیــة  وٕاعــداد، فعالیــة التكلفــةوتحلیــل التكــالیف والمنــافع أو  االقتصــادیة للتــدابیر الجدیــدة،
  وكذلك، إذا اقتضى األمر، األنشطة األخرى للمنظمة؛یط البیئة تخط أو هیئات ،تخطیط المالحة الجویةل اإلقلیمیةالمجموعات و 
الجاریة لألغراض المحـددة  التوقعاتعن أسالیب ٕاعداد مواد لجمع و الالزمة ترتیبات الالمجلس أن یضع إلى  تطلب  -٤

توقعاتهــا لهــا فــي  إرشــاداتلتكــون بمثابــة  إلــى آخــرهــا علــى الــدول المتعاقــدة مــن آن عوز أن یو  ،أعــاله ٣و  ٢و  ١ات فــي الفقــر 
  وتحلیالتها االقتصادیة؛وتخطیطها 

إلى المجلس رصد التطورات وٕاجراء دراسات بشـأن المسـائل الرئیسـیة ذات األهمیـة العالمیـة وتقاسـم تحلیالتـه  تطلب  -٥
  الدولیة وقطاع الطیران. مع الدول والمنظمات
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  المرفق (د)
  فرض الضرائب

لما كان فرض الضـرائب رئیسیا في توسیع نطاق التجارة والسفر الدولیین، و دورا  ؤديالنقل الجوي الدولي ی لما كان  
النقــل الجــوي  شــركات إیــراداتعلــى و  الفنیــة االســتهالكیة التــي یســتعملها النقــل الجــوي الــدولي واإلمــداداتالطــائرات والوقــود علــى 

وعلــى مبیعــات وخــدمات  النقــل الجــوي الــدوليالــدولي والطــائرات وغیرهــا مــن الممتلكــات المنقولــة المرتبطــة بتشــغیل الطــائرات فــي 
  ؛، له تأثیر اقتصادي وتنافسي ضار على عملیات النقل الجوي الدوليالطیران

 بشأن فرض الضـرائب فـي مجـال النقـل الجـوي الـدولي Doc 8632المضمنة في الوثیقة  سیاسات االیكاولما كانت و   
"الرســم هـو جبایــة تهــدف علــى وجــه التحدیــد إلــى اســترداد نفقــات تقــدیم  تمیـز مــن ناحیــة المفهــوم بــین الرســم والضــریبة باعتبــار أن

التجهیــزات والخــدمات إلــى الطیــران المــدني، بینمــا الضــریبة هــي جبایــة لتحصــیل إیــرادات للحكومــات الوطنیــة أو المحلیــة، وهــي 
  عموما ال تسري على الطیران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة"؛

علـى نحـو متزایـد علـى بعـض جوانـب  جبایـاتدواعي القلق البالغ قیـام بعـض الـدول المتعاقـدة بفـرض من  ولما كان  
ضرائب علـى الرسوم على أنها  ذهه بعضیمكن تصنیف حیث فرض الرسوم على الحركة الجویة، انتشار النقل الجوي الدولي، و 

  ؛النقل الجوي الدوليوخدمات مبیعات 
... -٣٨ فـي قـرار الجمعیـة العمومیـة قـد عولجـترات ـعلقة بانبعاثات محركات الطائمسألة الجبایات المت ولما كانت  

األحكـــام العامـــة والضـــجیج ونوعیـــة الهـــواء  – موحـــد بسیاســـات االیكـــاو وممارســـاتها المســـتمرة فـــي مجـــال حمایـــة البیئـــةالیـــان "الب
  ؛"المحلي

بالطــابع  التســلیمســتهدف یو شــیكاغو مــن اتفاقیــة ) ٢٤ل المــادة (كّمــی Doc 8632 ةـالــوارد فــي الوثیقــ القــرار ولمــا كــان  
  ؛بعض جوانب عملیات النقل الجوي الدولي من الضرائبإلى إعفاء الفرید للطیران المدني الدولي وبالحاجة 

  الجمعیة العمومیة: فإن
 الصـــادرة Doc 8632 رد فـــي الوثیقـــةو الـــدول المتعاقـــدة علـــى أن تطبـــق القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس حســـبما تحـــث   -١

فـرض ضـرائب تمییزیـة علـى الطیـران تفادیا لوذلك ، الدولي سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانب
  الدولي؛ 

  الدول المتعاقدة على تحاشي االزدواج الضریبي في مجال النقل الجوي؛ تحث   -٢
ــــى  تطلــــب  -٣ ــــسإل ــــواردة فــــي ا اإلرشــــاداتأن یكفــــل تحــــدیث  المجل ــــأمین اســــتجابتها  Doc 8632لوثیقــــة والمشــــورة ال وت

  .وأن یواصل تعزیز تطبیقها بمزید من الصرامة، الدول المتعاقدة الحتیاجات



A38-WP/366 
EC/39 

٤٠تقریر عن البند  40-15  

 
  )(هـالمرفق 

  خدمات المطارات والمالحة الجویة

  

  سیاسة فرض الرسوم    القسم األول 
الضــرائب فــي مجــال سیاســات االیكــاو بشــأن فــرض "  Doc 8632المضــمنة فــي الوثیقــة سیاســات االیكــاو  لمــا كانــت  

 إلــىتمیـز مـن ناحیــة المفهـوم بـین الرســم والضـریبة باعتبــار أن "الرسـم هـو جبایــة تهـدف علـى وجــه التحدیـد " النقـل الجـوي الــدولي
الوطنیة أو  اتللحكوم إیراداتبینما الضریبة هي جبایة لتحصیل  ،المدني إلى الطیرانوالخدمات  التجهیزاتنفقات تقدیم  استرداد

  تسري على الطیران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة "؛ال هي عموما و المحلیة، 
 والخیارات القائمـة علـى آلیـات السـوق قـد عولجـتمسألة الجبایات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت  

 –المسـتمرة فـي مجـال حمایـة البیئــة  بیـان موحــد بسیاسـات وممارسـات االیكـاو "...  -٣٨ فـي قـرار الجمعیـة العمومیـةعلـى حـدة 
قــرار الجمعیــة  )، وفــيأثــر الطیــران علــى نوعیــة الهــواء المحلــي - )المرفــق (ح(األحكــام العامــة والضــجیج ونوعیــة الهــواء المحلــي 

  ؛"تغیر المناخ –بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة "...  -٣٨ العمومیة 
رســوم المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة  فــرضأســاس  شــیكاغو قــد حــددت) مــن اتفاقیــة ١٥لمــادة (ا ولمــا كانــت  

  ؛عنهاواإلعالن 
المبـادئ التـي یمكـن إلـى الـدول المتعاقــدة  إلرشادالجمعیة العمومیة قد كلفت المجلس بصیاغة توصیات  ولما كانت  

الســترداد تكــالیف  رســوماعلــى أساســها أن یفرضــوا ني الــدولي لمقــدمي خــدمات المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة للطیــران المــد
  اإلیرادات؛تحصیل تلك ل إتباعهااألسالیب التي یمكن الى ، و منهاأخرى  إیراداتتقدیمها وتحصیل 

ولما كان تطویر هیاكل النقل الجوي األساسیة والخطة العالمیة بشأن حزم التحسینات فـي منظومـة الطیـران یتطلـب   
 تنفیذهما؛دعم حشد األموال والتمویل لحلیل الجدوى بما یكفل تبریر ضروي لت

خـدمات و سیاسـات االیكـاو بشـأن رسـوم المطـارات  " بعنوانالصادرة  Doc 9082المجلس قد اعتمد الوثیقة  ولما كان  
  حسب االقتضاء ونشرها؛" المالحة الجویة

  الجمعیة العمومیة: فإن
  شیكاغو؛ ) من اتفاقیة١٥( ترام التام للمادةالدول المتعاقدة على أن تكفل االح 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 ـتغطیلأن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجویة  علىالدول المتعاقدة  تحث  - ٣
  ؛المدني طیرانال إلى التجهیزات والخدمات بتقدیم
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 نشر أي رسوم تفرضهاشیكاغو على ) من اتفاقیة ١٥( دها وفقا للمادةو الدول المتعاقدة على بذل قصارى جه تحث  - ٤

ى علو ، طائرات أي دولة متعاقدة أخرىإلى  المطاراتخدمات التجهیزات المالحیة و  لقاء تقدیممتعاقدة أو تسمح بفرضها الدولة ال
  بهذه الرسوم؛ لمنظمةا إبالغ

، كما تنص على الدول المتعاقدة على اعتماد مبادئ عدم التمییز، وتناسب التكالیف، والشفافیة والتشاور تشجع  - ٥
ل من ، في تشریعاتها أو لوائحها أو سیاساتها الوطنیة وكذا في اتفاقات الخدمات الجویة، لضمان االمتثاDoc 9082ذلك الوثیقة 

  جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة؛
الدول المتعاقدة على التحقق من تنفیذ سیاسات االیكاو الحالیة فیما یخص استرداد تكالیف التدابیر والمهام  تشجع  - ٦

ي تصبح وذلك ك ،Doc 9082 ، حسبما تم إقراره في الوثیقةاألمنیة في المطارات ومن جانب مقدمي خدمات المالحة الجویة
  رسوم االنتفاع األمنیة معقولة وفعالة من حیث التكلفة وتعزز التنسیق على المستوى العالمي؛ 

إلى المجلس أن یضع إرشادات عن تمویل هیاكل النقل الجوي ووظائف األشراف المناسبة وتمویل منظومة  تطلب  - ٧
هو مبّین في وحدات حزم التحسینات في منظومة النقل الجوي، بما في ذلك وضع آلیات لدعم التحسینات التشغیلیة كما 

  الطیران؛
وغیرهـا  Doc 9082 الوثیقـة الـواردة فـيسیاسـاته وٕارشـاداته المتصـلة بالتمویـل و  یكفـل تحـدیثالمجلـس أن إلـى  تطلب  -٨

  .الدول المتعاقدةوتأمین استجابتها الحتیاجات  من الوثائق
  االقتصاد واإلدارة  القسم الثاني 
  الجویة؛أحجام الحركة  ازدیادالمالحة الجویة تتزاید مع و الیف العالمیة لتقدیم خدمات المطارات التك تنلما كا  
وفعالیتهـا  الجویـة المالحـةو خـدمات المطـارات كفـاءة ى تحسـین ـعلـ امتزایـد اتركیـز  صـبدة تقـالـدول المتعا ولمـا كانـت  

  من حیث التكلفة؛
مـن جهـة المالیـة لمقـدمي خـدمات المطـارات والمالحـة الجویـة  التـوازن بـین المصـالح إقامـةمـن الضـروري  ولما كان  

والمصالح المالیة للناقلین الجویین والمنتفعین اآلخرین من جهة أخرى، وینبغي االستناد في ذلك إلى تشجیع التعـاون بـین مقـدمي 
  الخدمات والمنتفعین بها؛

تشجیع االسـترداد المنصـف إلى الرامیة  اإلرشاداتو تقدیم المشورة إلى المنظمة  دعتالدول المتعاقدة قد  ولما كانت  
  ؛لتكالیف خدمات المطارات والمالحة الجویة

إلــى هیئــات تجاریــة المالحــة الجویــة خــدمات المطــارات و تشــغیل  أصــبحت تكثــر مــن إســنادالــدول المتعاقــدة  ولمــا كانــت  
ومالحقهـا وسیاسـات وٕارشـادات االیكـاو فـي المجـال ومخصخصة قد تكون أقل إدراكا ووعیا بالتزامات الدول بموجب اتفاقیـة شـیكاغو 

) مــن ٢٨(  بموجــب المــادة الــدول للوفــاء بااللتزامــات التــي تعهــدت بهــااالقتصــادي، وتســتخدم تجهیــزات وخــدمات متعــددة الجنســیات 
  ؛شیكاغو اتفاقیة

ام العـالمي للمالحـة المجلس قد اعتمد إرشادات مؤقتة في مجال السیاسة العامة بشأن توزیع تكـالیف النظـولما كان   
  باألقمار الصناعیة لضمان معاملة منصفة لكل المستخدمین؛
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  الجمعیة العمومیة: فإن

) مـن ٢٨مسؤولة عن الوفـاء بااللتزامـات التـي تعهـدت بهـا بموجـب المـادة (الهي وحدها  بأنهاالدول المتعاقدة  تذكر  -١
المطــارات  تشــغل خــدماتف النظــر عــن الهیئــة أو الهیئــات التــي بصــر  اتفاقیــة شــیكاغو إزاء خــدمات المطــارات والمالحــة الجویــة،

  ؛والمالحة الجویة المعنیة
الدول المتعاقدة علـى النظـر فـي إنشـاء كیانـات مسـتقلة لتشـغیل المطـارات ومقـدمي خـدمات المالحـة الجویـة،  تشجع  -٢

  مع مراعاة االستدامة االقتصادیة ومصالح المستخدمین واألطراف المعنیة األخرى؛ 
   الدول المتعاقدة على االرتقاء بالنوعیة في أداء خدمات المالحة الجویة من خالل اإلدارة الجیدة؛ تحث  ٣
وخــدمات المالحــة الجویــة المتعــددة  جهیــزاتالــدول المتعاقــدة علــى التعــاون الفعــال مــن أجــل اســترداد تكــالیف تتحــث   -٤

فـــي مجــال السیاســة العامـــة التــي وضــعها المجلـــس بشــأن توزیـــع وأن تنظــر فـــي إمكانیــة اســتخدام اإلرشـــادات المؤقتــة  الجنســیات
  تكالیف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة؛

أن یواصل إعداد سیاسـات وٕارشـادات االیكـاو بمـا یسـهم فـي زیـادة الكفـاءة والجـدوى االقتصـادیة المجلس  إلى تطلب  -٥
سـیما إرسـاء األسـاس السـلیم للتعـاون بـین مقـدمي الخـدمات والمنتفعـین  ، والالمالحـة الجویـةو المطارات  في تقدیم وتشغیل خدمات

  بها؛
أن یواصـــل تنقـــیح إرشـــادات االیكـــاو فـــي مجـــال السیاســـة العامـــة بشـــأن توزیـــع تكـــالیف النظـــام  المجلـــس إلـــى تطلـــب  -٦

بـادل التشـغیل المشـترك الفعـال العالمي للمالحة باألقمار الصـناعیة وتنسـیق الجوانـب الفنیـة والقانونیـة واالقتصـادیة بمـا فـي ذلـك ت
  من حیث التكلفة؛

أن یرّوج لسیاسات وٕارشادات االیكاو بشأن رسوم االنتفاع، بما في ذلك تقدیم المشورة التنظیمیة  المجلس إلى تطلب  -٧
  لمالحة الجویة؛واإلداریة، بما یزید الوعي والدرایة بها لدى الدول والهیئات التجاریة والمخصخصة التي تقدم خدمات المطارات وا

قــدم أن یالوضــع االقتصــادي لخــدمات المطــارات والمالحــة الجویــة، و  دراســة یواظــب علــىالمجلــس أن  إلــى تطلــب  -٨
  ؛الدول المتعاقدة على فترات مالئمةإلى تقاریر عنه 

 ة بخــدماتتقــدیم البیانــات المالیــة المتعلقــمــا یمكنهــا لدهــا وبأســرع و أن تبــذل قصــارى جهعلــى الــدول المتعاقــدة  تحــث  -٩
  تلك التقاریر. وٕاعدادتلك المشورة  إسداءالتابعة لها لكي یتمكن المجلس من  المطارات والمالحة الجویة

  و)(لمرفق ا
  اقتصادیات الناقلین الجویین

یبــدون اهتمامــا والمصــالح الســیاحیة ومصــالح الطیــران والمصــالح التجاریــة ومنظماتهــا الدولیــة  المنتفعــون لمــا كــان  
  اإلیرادات؛توى تكالیف تشغیل الناقلین الدولیین وعائداتهم المالئمة من مسمتزایدا ب
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الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیـة األخـرى تسـتخدم علـى نطـاق واسـع الدراسـات الموضوعیــة التـي تقـوم  ولما كانت  

لتقاسم  إنصافانظام أكثر  إلىفضت وأ الحیادوهي الدراسات التي شجعت على  ،النقل الجوي الدولي إیراداتبها االیكاو لتكالیف 
  ؛اإلیرادات

تكالیفهم وبیاناتهم التشغیلیة التي تساعد على تقیـیم الناقلین الجویین و  إیراداتمعرفة  إلىاالیكاو تحتاج  ولما كانت  
  ؛یة وألغراض أخرىوالدراسات االستثمار  ةالبیئیفعالیة التدابیر المقترحة لتنفیذ أهداف االیكاو االستراتیجیة ولتخطیط المسائل 

  الجمعیة العمومیة: فإن
فــي مســتوى  اإلقلیمیـةدراســة عـن االختالفــات  ةدوریـبصــفة  المجلـس أن یكلــف األمـین العــام بـأن یصــدر إلــى تطلـب  -١

 علـى مسـتویات المسـتلزماتوأسـعار أن یحلل في هذه الدراسـة تـأثیر اخـتالف العملیـات التكالیف التشغیلیة للنقل الجوي الدولي، و 
  ؛النقل الجويعلى تعریفات و  كالیفالت

مــن النــاقلین الجــویین الــدولیین  بأســرع مــا یمكــندهــا للحصــول و الــدول المتعاقــدة علــى أن تبــذل قصــارى جه تحــثو   -٢
  االیكاو. تطلبهاالتي خرى األبیانات الو  واإلیراداتف یلابیانات التك لها على التابعین

  المرفق (ز)
  البرید الجوي

  ؛لعمومیة قد أعطت توجیهات ساریة بخصوص نشاط االیكاو في مجال البرید الجوي العالميالجمعیة ا لما كانت  
  الجمعیة العمومیة: فإن

سیاسات فـي مجـال  صیغتالطیران المدني الدولي كلما  تراعي األثر الذي یقع علىالدول المتعاقدة على أن  تحث  -١
  ؛العالمي يریدتحاد البالسیما في اجتماعات ا البرید الجوي الدولي، وال

وعلى النحو المنصوص علیه في ترتیبات  ه،العالمي بناء على طلب يتحاد البریدالد ااألمین العام بأن یزوّ  تكلف  - ٢
  .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعیاالتحاد البریدي العالمي واالیكاو  التعاون ذات الصلة بین

  متابعةنتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي واألعمال ال
تقریرا عن نتائج المؤتمر العالمي السادس، التي تضمن توصیات موجهة  WP/56قدم المجلس في ورقة العمل   ٥-٤٠

إلى الدول واالیكاو كي تتخذ إجراءات. وتعرض هذه الورقة أیضا خطة العمل المقترحة من المجلس ألعمال المتابعة األولویات 
  .میةالموازیة كي توافق علیها الجمعیة العمو 

وجهت جمهوریة كولومبیا االنتباه إلى منافع حمایة المستهلك، بوصفها عنصرا من ، WP/202وفي ورقة العمل   ٦-٤٠
العناصر األساسیة في الترویج للسیاحة وكأداة تحفز على التنمیة االقتصادیة. واقترحت هذه الورقة أن تقدم الدول إلى االیكاو 

للحصول على المساعدة فیما یخص إعداد المبادئ الدنیا المنسقة عالمیا، التي تحقق التوازن لوائحها المتعلقة بحمایة المستهلك 
المناسب مع مصالح قطاع الطیران. وذكرت ورقة العمل هذه بالدعم الذي أعرب عنه المؤتمر العالمي السادس للنقل الطیران 
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ة بحمایة المستهلك من جانب االیكاو، بمساعدة غریق خبراء من أجل تعزیز التنسیق والمطابقة وٕاعداد المبادئ االساسیة المتعلق

  تنظیم النقل الجوي والدول والهیئات اإلقلیمیة.
الحجز وشراء تذاكر الطیران الدولي على  أشارت كولومبیا إلى أوجه القصور في، WP/204وفي ورقة العمل   ٧-٤٠

استالمها من قبل الركاب والمنع من ركوب الطائرة. وتدعم هذه  ، بما في ذلك الرسوم اإلضافیة بعد شراء التذاكر وعدماإلنترنت
الموردین الذین الورقة قیام باالیكاو بإعداد سیاسات بشأن حمایة المستهلك في التجارة اإللكترونیة بغرض تحدید التزامات 

  .یعرضون منتجات باستخدام الوسائط اإللكترونیة، وكذا حقوق المستهلك
قدمت جمهوریة كوبا تقریرا عن أثر الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي ، WP/185وفي ورقة العمل   ٨-٤٠

ركیز على الطابع خارج اإلقلیمي للحصار تفرضه الوالیات المتحدة األمریكیة على تنمیة قطاع الطیران المدني في كوبا. وتم الت
المي السادس للنقل الجوي، حیث ترى كوبا أن اإلجراءات وقد أثیرت هذه المسألة في المؤتمر الع .وانتهاكه التفاقیة شیكاغو

األحادیة ال تخدم سالمة الطیران المدني الدولي ونموه المنتظم والمستدام. ودعت االیكاو إلى العمل على تبدید شواغل الدول 
ؤثر على خدمات النقل إزاء ما تتخذه بعض الدول أو مجموعات الدول خارج والیاتها اإلقلیمیة من تدابیر أحادیة الجانب ت

وحثت الدول األعضاء على أن تمتنع عن استخدام التدابیر المعروفة التي تقوض التنمیة المستدامة للطیران المدني الجوي 
ضافة ، بإ٣ل (أ)، القسم األول، الفقرة ، التذییWP/55/..] الوارد في ورقة العمل ٤٠الدولي. واقترح الوفد تعدیل مشروع القرار [

  ."الطابع خارج اإلقلیمي" العبارة
وجهت الجمهوریة الدومینیكیة االنتباه إلى ضرورة وضع نظام اساسي لحقوق ، WP/188وفي ورقة العمل   ٩-٤٠

الركاب، والتنظیم، ال سیما، تعویض الركاب في حاالت إلغاء رحالتهم الجویة أو منعهم من ركوب الطائرة أو في حالة تأخر 
العمل هذه االیكاو على وضع مبادئ أساسیة تتعلق بحمایة المستهلك تشكل أساسا لوضع القواعد  رحالتهم الجویة. وحثت ورقة

لجنة الوطنیة، مع مراعاة المعاییر والمبادئ التوجیهیة بشأن حمایة المستهلك والجودة اإلجمالیة وخدمات المطارات التث أعدتها 
  .يأمریكا الالتینیة للطیران المدن

عن آرائها بشأن نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي.  إندونیسیاأعربت ، WP/198ل وفي ورقة العم  ١٠-٤٠
واعترفت بأنه یتعین على المؤتمر أن یحقق توازنا بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة فیما یخص عملیة التحریر. وفي حین 

وخطة المجلس لألعمال المقبلة، رأت أنه ینبغي لكل بلد من  أعربت عن دعمها لتوصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي
  البلدان أن یحدد عملیة التحریر بشكل طوعي وتنفیذها بشكل تدریجي، مع مراعاة مستوى الدول فیما یخص تنمیة النقل الجوي.

لدولي، باالستناد عرضت سنغافورة النهج المتعلق بحمایة المستهلك في النقل الجوي ا، WP/186وفي ورقة العمل   ١١-٤٠
أوال إلى التشریعات التي تحقق التوازن بین مصالح المستهلك ومصالح الشركات التجاریة؛ وثانیا استنادا إلى السیاسات التحریریة 
في مجال الخدمات الجویة التي تعزز المنافسة؛ وثالثا إلى التعاون على توعیة المستهلكین بالجوانب الرئیسیة للسفر الجوي. 

مكین الركاب وتت هذه الورقة مبادئ اساسیة تدعم استفادة المستهلك من المنافع إلى اقصى حد ممكن من خالل المنافسة واقترح
مثل  تحقیق المواءمة بین النظم الدولیة لحمایة المستهلك واالتفاقات الدولیةو  من الحصول على المعلومات وتوعیة المستهلكین

  .٢٨/٥/١٩٩٩النقل الدولي بواسطة الجو، المعتمدة في مونتریـال في اتفاقیة توحید قواعد معینة متعلقة ب
دولة إفریقیة، أعضاء في اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني تقریرا عن التقدم  ٥٤، قدمت WP/112وفي ورقة العمل   ١٢-٤٠

قف األفریقي إزاء بعض نتائج المو . كما عرضت هذه الورقة الدول األفریقیة بشأن تحریر النقل الجوي في أفریقیا منالمحرز 
فیما یخص  . وقد طلبت الدول اإلفریقیة إلى المجلس أن یواصل مّدها بالمساعدة والدعممؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي
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عملیة التحریر من خالل التدریب أو تنظیم الحلقات الدراسیة اإلقلیمیة أو األنشطة المماثلة. ودعت الدول األعضاء إلى 

ة بسیاسات االیكاو وٕارشاداتها في مجال تحریر النقل الجوي ودعم االیكاو بوصفها جهة االتصال في تنسیق تنمیة نظم االستعان
  .النقل الجوي المستدامة

من لجة أمریكا الالتینیة للطیران المدني، أهم إنجازات المؤتمر العالمي ، المقدمة WP/293رقة العمل أبرزت و و   ١٣-٤٠
التي توجه سیاسات وٕاجراءات الدول والمنظمات في المستقبل. وتضمنت تحلیال عن الصالحیات الواردة  السادس للنقل الجوي،

)، مع ربطها بتوصیات ٢٠-٣٧في البیان الموحد لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي (قرار الجمعیة العمومیة 
أیضا ضرورة أن ترتب االیكاو أولویات أعمالها في مجال النقل المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي. وتناولت هذه الورقة 

    تمشیا مع الهدف االستراتیجي الجدید بشأن التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي.الجوي، وذلك 
حددت لیتوانیا، باسم االتحاد األوروبي، أربعة مجاالت توصیها فیها االیكاو بالتركیز ، WP/63وفي ورقة العمل   ١٤-٤٠

مالها لمتابعة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي وهي تحریر عملیة الوصول إلى االسواق؛ والمنافسة النزیهة على أع
تواصـــــــل االیكاو أداء دور قیادي والعادلة؛ وتحریر الناقلین الجویین والسیطرة علیهم؛ وحمایة المستهلك. واقترحت هذه الورقة أن 

. كما دعت هذه الورقة الجمعیة العمومیة إلى أن ُتدرج في لجوي الدولي بهدف تحقیق استدامتهفي التنظیم االقتصادي للنقل ا
اإلجراءات المحددة في الورقة واقترحت أن تستعرض االیكاو سیاساتها وتقوم بإعداد وتنفیذ برنامج عمل للفترة  ٢٠- ٣٧القرار 
  مع األولویات على النحو المحدد.    ٢٠١٦-٢٠١٤

، أعرب المجلس الدولي للمطارات عن دعمه لتوصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل WP/290ة العمل وفي ورق  ١٥-٤٠
بشأن حمایة المستهلك. وقد رأى  ٣/١-٢، وتحدیدا التوصیة A38-WP/56الجوي الواردة في التذییل (ب) من ورقة العمل 

حمایة المستهلك في العملیات العادیة، حیث هناك حاالت  المجلس الدولي للمطارات أنه ینبغي تتناول المبادئ األساسیة مسألة
روتینیة تتسم بالحجز الزائد أو الصعوبات الفنیة التي تؤدي الى إلغاء الرحالت الجویة، وكذلك خالل فترات االضطرابات 

  الخطرة للطیران نتیجة حوادث تخرج عن نطاق سیطرة شركات الطیران والمطارات.      
، قدم االتحاد الدولي للنقل الجوي وصفا عن اآلثار السلبیة النتشار نظم حمایة WP/73عمل وفي ورقة ال  ١٦-٤٠

تزاید حاالت إلغاء الرحالت الجویة وارتفاع أسعار التذاكر.  ، وٕامكانیةازدواجیة المطالباتالمستهلك، بما في ذلك احتمال 
. واقترح االتحاد ١٩٩٩ورة التقید بأحكام اتفاقیة مونتریـال لعام وتناولت هذه الورقة أیضا تكالیف االمتثال للقواعد المتعددة وضر 

     الدولي للنقل الجوي مجموعة من المبادئ االساسیة كي تدرجها الدول في نظم حقوق الركاب المعمول بها حالیا والمستقبلیة.
تحریر قطاع الطیران المدني اآلثار الرئیسیة ل لعمال النقلاالتحاد الدولي استعرض ، WP/291في ورقة العمل   ١٧-٤٠

وخفض الضوابط التنظیمیة فیه مع إیالء اهتمام خاص لعمال النقل في قطاع الطیران المدني وتزاید ظهور سیناریوهات " أعالم 
العالمي مؤتمر ال المستفادة منفي الدروس الرئیسیة  تبحث . كماما یتعلق بشركات الطیران في قطاع الطیرانالمواءمة" فی

مبدأین هامین هما تنفیذ الضمانات األساسیة للسالمة واألمن واالعتراف أكدت على لنقل الجوي في هذا الصدد، و لالسادس 
  .بدور عمال الطیران

الحظت الوالیات المتحدة أن طیران األعمال یشكل عنصرا هاما في وضع نظام ، WP/118وفي ورقة العمل   ١٨-٤٠
عالمي السادس للنقل الجوي دعا االیكاو إلى وضع إرشادات تتعلق بالسیاسة العامة، شامل للنقل الجوي الدولي وأن المؤتمر ال

بتطویر قطاع طیران األعمال بطریقة سلیمة وآمنة ومنّظمة على تسمح معاملة االقتصادیة المتجانسة بین الدول نظرا ألن ال
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ي اعتمدها مجلس التعاون االقتصادي آلسیا . وقدمت هذه الورقة معلومات عن بعض المبادئ االساسیة التالمستوى العالمي

  والمحیط الهادئ وفریق العمل المعني بالنقل فیما یخص أفضل الممارسات المتبعة في تناول عملیات طیران األعمال.
  .WP/118 أخذت اللجنة االقتصادیة علما بالمعلومات الواردة في ورقة العملو   ١٩-٤٠
بشأن نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي،  WP/56لوارد في الورقة في ضوء النظر في تقریر المجلس او   ٢٠-٤٠

  ُأعرب عن دعم واسع النطاق فیما یخص توصیات المؤتمر الواردة في التذییلین (أ) و (ب). 
، وفي حین هناك دعم WP/56بالنسبة لخطة عمل المجلس ألعمال المتابعة المقدمة من في التذییل (ج) بالورقة و   ٢١-٤٠

عام لإلجراءات التي ینبغي اتخاذها وضرورة ترتیب أولویات المهام المنوطة، ُقدمت عدة اقتراحات تتعلق بأولویات المهام التي 
حددها المجلس. واقترح البعض إیالء اولویة قصوى إلى هذه المهام ألن من شأن إعداد اتفاق دولي بشأن خدمات الشحن 

الدول في عملیة التحریر السیما بالنسبة للبلدان النامیة، والترویج التفاقیة مونتریـال لعام الجوي أن یتیح اإلرشادات التي تساعد 
ورأى البعض أن نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي تشكل توازنا دقیقا بین نتائج مناقشات المؤتمر ومصالح . ١٩٩٩

  .تها بالكامل دون اإلخالل بهذا التوازنالدول في مختلف األقالیم ومراحل التطویر، التي ینبغي مراعا
وفیما یخص األعمال التي ُسقبل علیها المنظمة في مجال حمایة المستهلك، هناك دعم واسع النطاق لخطة عمل   ٢٢-٤٠

المجلس لتنفیذ التوصیات الصادرة عن المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي في هذا الصدد، السیما فیما یخص األعمال 
بإعداد المبادئ األساسیة. وأوضحت بعض الدول أن هذه المبادئ األساسیة ینبغي أن تتسم بطابع رفیع المستوى وأن  المتعلقة

ة، وطلبت إدخال تعدیالت على البیان الموحد لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي وفقا لذلك. یتكون غیر إلزام
ي أن تراعي المبادئ األساسیة اللوائح التنظیمیة الوطنیة المعمول بها، وأن تغطي وحظیت بالدعم الفكرة التي مفادها أنه ینبغ

مختلف الحاالت التشغیلیة وأن تتماشى مع المواثیق والمبادئ التوجیهیة الدولیة الحالیة. كما ُأعِرب عن الدعم إزاء الجهود 
أو مضاعفة أي ُأطر استبدال عتزم ًا أنها ال تالمبذولة بخصوص معلومات الركاب. وأكدت منظمة السیاحة العالمیة مجّدد

وأعربت عن دعمها لألعمال التي ستُقبل علیها االیكاو بشأن إعداد مجموعة من المبادئ األساسیة رفیعة تنظیمیة ذات صلة 
  .المستوى وغیر اإللزامیة فیما یخص حمایة المستهلك

قتصادیة علما باالقتراح المقدم من االتحاد الدولي للعمال ، أخذت اللجنة االأما بخصوص مفهوم "أعالم المواءمة"  ٢٣-٤٠
النقل فیما یتعلق بضرورة تعاون االیكاو مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، كما جاء سابقا في نتائج المؤتمر العالمي السادس 

الدولیة والمالحق المتاحة حالیا للنقل الجوي. وقد ُأعرب عن رأي مفاده وجود نظام قوي لالیكاو فیما یخص القواعد والتوصیات 
  والتي تغطي الشواغل المتعلقة باألمن والسالمة.

وقد أعربت اللجنة االقتصادیة، بعد االنتهاء من النظر في خطة عمل المنظمة ألعمال متابعة المؤتمر العالمي   ٢٤-٤٠
ل المجلس الواردة في ) و (ب)، وخطة عمالسادس للنقل الجوي، عن تأییدها لتوصیات هذا المؤتمر الواردة في التذییلین (أ

التذییل (ج). ووافقت اللجنة االقتصادیة ایضا على النظر في المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدیث قرار الجمعیة العمومیة 
ناقشات . وأوضحت اللجنة االقتصادیة أنه ینبغي للمجلس أن یراعي مختلف االقتراحات واآلراء المعرب عنها خالل الم٢٠-٣٧

  المتعلقة بتنفیذ توصیات المؤتمر، مع إیالء االهتمام الواجب الحتیاجات الدول وموارد المنظمة. في أعمالها المقبلة
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، حظي بتأیید بعض الدول موقف كوبا الذي یدعو الجمعیة العمومیة إلى إضافة العبارة WP/185بالنسبة للورقة   ٢٥-٤٠
...). وقد عارضت -٣٨لمتعلقة بتجنب التدابیر األحادیة الواردة في قرار الجمعیة العمومیة ("الطابع خارج اإلقلیمي" إلى البنود ا

الوالیات المتحدة األمریكیة استنتاجات كوبا، بما في ذلك االقتراح المتعلقة بتعدیل مشروع القرار وأكدت من جدید رایها بأن هذه 
نها بحكم السیادة یحق لها أن تقیم عالقات ثنائیة وفقا لمصالحها وقیمها لمناقشة داخل اللجنة االقتصادیة وأالمسألة ال تستحق ا

واآلراء المعّبر عنها خالل المناقشة وأقرت   WP/185الوطنیة. وقد أخذت اللجنة االقتصادیة علما بالمعلومات الواردة في الورقة 
على اللجنة االقتصادیة حّلها. وبناء علیه، تقرر  بأن هذه مسألة شائكة ودقیقة وحساسة أثیرة في مناسبات سابقة والتي یتعّذر

  الحمیدة" فیما یخص هذه المسألة. إحالة هذه المسألة على نظر رئیس المجلس، حیث اسُتعین في السابق "بمساعیه 
  

  —انتهى  —


